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അഞ്ജന ഇേപ്പാഴും
ഒളിവിലാണു്
ശീതീകരിച്ച ഒരു തടവറയായിരുന്നു അയാൾ. അയാൾ
ക്കകത്തു കിടന്നു് അവൾക്കു് വീർപ്പുമുട്ടി.
അഞ്ജനാ ശശിധരൻ കൃത്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലാ
ണു് തടവിലാക്കെപ്പട്ടതു്. അതിനുമുമ്പു് അവൾ നടന്ന
വഴികളുെട, മുപ്പത്തിെയാന്നു വർഷക്കാലങ്ങളിൽ പതി
മൂന്നു വർഷം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുമായും ചങ്ങാത്തത്തി
ലായിരുന്നു. വീട്ടിെല മറ്റുള്ളവർക്കു േപാലുമറിയാത്ത േദ
ശകഥകൾ അവൾ െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും െവച്ചു് അമ്മ
മ്മയ്ക്കും അച്ഛച്ഛനും പറഞ്ഞു െകാടുക്കും. അവർ അഞ്ജു
േമാൾക്കു് അവൾക്കറിയാത്ത അനുഭവങ്ങെള കഥകളി
േലക്കു് പരകായപ്രേവശം നടത്തി ചുരത്തി നിൽക്കും.
അവളാവെട്ട തൃപ്തിവരാെത കുടിച്ചു കുടിച്ചു ചീർക്കും.

സ്കൂളിേലക്കു േപാകുേമ്പാ ൈസക്കിെളടുേത്താളാൻ പറ
യും; വണ്ടീ െകാണ്ടുെചന്നാക്കാെമന്നു് പറയും. അവൾ
അത്തരം പ്രേലാഭനങ്ങളിെലാന്നും വീണില്ല. പേക്ഷ,
അവൾ വീണു, നിലെതറ്റി വീണു. അതു് പ്രകൃതിയുെട പ്ര
േലാഭനത്തിലാെണന്നു മാത്രം.
മഞ്ഞുകാലത്തിെല പ്രഭാതത്തിൽ, ഒരു കിളിയാവും പ്ര
കൃതി. അവളങ്ങെന ചിറകു കുടെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കുന്നതു്
അവൾ േനാക്കിയും കാേതാർത്തുമിരിക്കും. അച്ഛച്ഛെന
േപ്പാെല മഞ്ഞുകാലത്തു മാത്രം അവളുെട വായിൽ നി
ന്നു് പുക നിർഗമിക്കും. അതിനിടയിൽ അവൾ പക്ഷി
കെളേപ്പാെല ചിറകു കുടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു് േതാട്ടിൻ കരയി
േലക്കു പറക്കും. മീനുകൾ െവള്ളത്തിനു മുകളിേലക്കു്
മുഖമുയർത്തി സാന്നിധ്യമറിയിക്കുേമ്പാഴാവും മീൻെകാ
ത്തിച്ചാത്തൻ കിളിയുെട െവപ്രാളം തുടങ്ങുക. നീലനി
റത്തിെന്റ ആ സൗന്ദര്യക്കട്ടയ്ക്കു് െപാന്മ എന്നുകൂടി േപ
രുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുതന്നതു് അമ്മമ്മയാണു്. എന്നാലും
എനിക്കിഷ്ടം മീൻെകാത്തീന്നു് വിളിക്കാനാ. േതാട്ടിേല
ക്കു് ഞാന്നു കിടക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും ചില്ലകളിേലാ വള്ളി
കളിേലാ ഇരുന്നു് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന അവ അപ്രതീക്ഷി
തമായി െവള്ളത്തിേലക്കു് കുത്തെന പതിച്ചുയരുന്നതു
കാണാം. അേപ്പാൾ െകാക്കിൽ, പിടയ്ക്കുന്ന മീൻ തിളങ്ങി
ക്കിടപ്പുണ്ടാവും.
നീർേക്കാഴികളും കുളേക്കാഴികളും ഇരപിടിക്കാൻ േനരിട്ടു്
െവള്ളത്തിേലക്കിറങ്ങി അവിെടക്കിടന്നു് നീന്തിത്തുടിക്കും.
െവള്ളം ഓടിയിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണു് അഞ്ജുവിെന ആകർ
ഷിക്കുന്ന പ്രധാന കാഴ്ചകളിെലാന്നു്. കുത്തെന കുതി
ച്ചുചാടുന്ന െവള്ളത്തിേനാടു് എതിരിടുന്ന േപാരാളിെയ
േപ്പാെല, തിളങ്ങുന്ന േപാർച്ചട്ടകൾ ധരിച്ച മത്സ്യങ്ങൾ
മുകളിേലക്കു് കുതിച്ചുയരും. ജലേപാരാളികൾക്കിടയി
േലക്കു് ചില പടയാളികൾ നുഴഞ്ഞുകയറി വരും. മുകൾ
ത്തട്ടിെലത്തിയ അവയുെട ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളാണു്
പിെന്ന. ആെക ബഹളം തെന്ന. പേക്ഷ, കാണാെനന്തു
രസമാെണേന്നാ!
േതാട്ടിേലക്കു് കാലുകൾ ഞാത്തിയിട്ടു് കുഞ്ഞുകല്ലുകൾ
െവള്ളത്തിേലെക്കറിഞ്ഞു് മത്സ്യങ്ങെള ഇരകെളന്നു്
െകാതിപ്പിച്ചും പുൽനാമ്പു് വായിലിട്ടു് കടിച്ചു തുപ്പിെക്കാ
ണ്ടും ഇരിക്കുേമ്പാ അമ്മയുെട വിളി കൃത്യതേയാെട ഉയ
രും പിറകിൽ നിന്നു്. ബക്കറ്റിൽ ഓേരാ ദിവസവും താൻ
മണ്ണിൽ കുഴെച്ചടുത്ത ഉടുപ്പുകളുണ്ടാവും. വീട്ടിെല എല്ലാവ
രുേടയും തുണികളുമുണ്ടാവും എേപ്പാഴും അതിൽ.
“ഈ അമ്മയ്ക്കിെതന്താ… എല്ലാ ദിവസവും രാവിെലയാ
കുേമ്പാ തുണിെക്കട്ടുകളുമായി വേന്നാളും… േതാട്ടിേല
ക്കിറങ്ങിയാ മീനുകളും കിളികളുെമല്ലാം പിണങ്ങി എവി
െടെയങ്കിലും േപായി ഒളിക്കും. ഒന്നിേനം കാണാൻ
വിടില്ല.”
“അേതയ്… നിനക്കിത്തിരി കൂടി പ്രായാവെട്ട. ഇതിലും
കൂടുതലുണ്ടാവും ചുമക്കാൻ.”

അമ്മെയ്ക്കന്തിനുമുണ്ടാവുെമാരു ഞായം. പരിഭവിച്ചുെകാ
ണ്ടുതെന്ന അമ്മേയാെടാപ്പം പടവിലിരുന്നു് േസാപ്പുപ
തക്കൂനകൾ ൈകകളിൽ േകാരിെയടുത്തു് അഞ്ജന കി
ണുങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഒഴുക്കിെനാപ്പമുള്ള തെന്റ ഉടുപ്പു
കളുെട പിടച്ചിലിൽ മത്സ്യങ്ങേളാെടാപ്പം താൻ നീന്തി
ത്തുടിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കും. ഒഴുക്കിെനതിെര നീന്തി
െചെന്നത്തുന്നതു് മനുഷ്യെരാരുക്കി െവച്ച െകണികളിലാ
യിരിക്കും. താൻ നീന്തിത്തുടിച്ചു് ഏതു െകണിയിലാവും,
ആരുെട െകണിയിലാവും വീഴുക!
അമ്മയുെട േവവലാതികെള വായിക്കുവാനുള്ള പ്രായ
മാവാത്തതിനാലാവാം അഞ്ജന േസാപ്പുപതയ്ക്കകെത്ത
വസ്ത്രങ്ങളിെലാന്നിെന, െവള്ളത്തിേലെക്കടുത്തിട്ടു് ചിരിച്ചു
നിന്നു.
അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒരു െപാട്ടു േപാെല സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരു
ന്നതു് കണ്ടു് അലറിക്കരഞ്ഞേപ്പാഴാണു് അമ്മ അവെള
േചർത്തു പിടിച്ചു് ‘െപേണ്ണ’ എന്നു് ആദ്യമായി വിളിച്ചതു്.
അന്നു മുതൽ അമ്മയ്ക്കു് അലക്കിനു പുറേമ, അവൾക്കു ചു
റ്റും േവലിെകട്ടലു കൂടിയായി പണി.

േതാട്ടിൻകരകൾ എത്ര െപെട്ടന്നാണു് അവൾക്കു് അന്യ
ഗ്രഹങ്ങളായിത്തീർന്നതു് ! വയലും പുൽെച്ചടികളും വയ
ലിൽ േമയുന്ന പശുക്കളും മത്സ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുെമ
ല്ലാം ദൂരക്കാഴ്ചകളായി. ചാഞ്ഞു നിന്നു് േസ്നഹേത്താെട
മാടിവിളിച്ചിരുന്ന െവള്ള െചമ്പകവും സൗഗന്ധിക സ്വ
പ്നങ്ങെള വാരിപുണർന്നിരുന്ന പാരിജാതവും അപരി
ചിതേയാെടന്നവണ്ണം നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ നിലയുറപ്പി
ച്ചു. വസന്തം ഉടലിേലക്കു് േചേക്കറിയേതാെട ചുറ്റുപാടു
കൾക്കു് ആൾക്കൂട്ടം തീ െകാടുത്തു. പറമ്പതിർത്തികൾ
ക്കുള്ളിൽ ആഹ്ലാദം േമഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിലാണു്
മുപ്പത്തിരണ്ടു വെര െകാണ്ടു നടന്ന േവവലാതി അമ്മ
ൈകമാറ്റം െചയ്തതു്. അെത, കൃത്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയ
സ്സിലാണു് അഞ്ജന ശശിധരൻ തടവിലാക്കെപ്പട്ടതു്.
തനിക്കു് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാ
ഗ്യേമെതന്നു േചാദിച്ചാൽ അഞ്ജന ആേലാചിക്കാെത
തെന്ന ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യേമ അക്കാലത്തുണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ.
അഞ്ജനയിൽ നിന്നു തെന്ന േകൾക്കുേമ്പാൾ അതിനു
വല്ലാെത്താരു സൗന്ദര്യമാണു്.
“വലിയ കുന്നുകളും ൈമതാനങ്ങളും കാറ്റുകൾ െകാണ്ടു്

ചൂളം വിളിക്കുന്ന കാറ്റാടി മരങ്ങളുെട നീണ്ട നിരകളും
തലകീഴായ് തൂക്കിയിട്ടു് േകാമാളിെയേപ്പാെല ചിരിക്കുന്ന
പറങ്കിമാവിൻ കൂട്ടങ്ങളിെല കശുവണ്ടിയും പഴങ്ങളും പി
െന്ന പലവിധ വസ്ത്രങ്ങളിൽ െപാതിെഞ്ഞഴുന്നള്ളി വരു
ന്ന കുട്ടികളുെമല്ലാം എനിക്കു ൈകവന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണു്.
പയ്യന്നൂർ േകാേളജിെന്റ ഇടനാഴികൾ േപാലും കുളിരു
പകരുന്നവയാണു്.”

ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു് അഞ്ജന കിതയ്ക്കും.
പിെന്നയും തുടരും.
“വാക്കുകളുെട മഹാേഗാപുരങ്ങൾക്കു കീഴിൽ െചവി

ആേവാളം കൂർപ്പിച്ചു് േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാ പ്രകൃതി
സൗന്ദര്യവും േലാക സൗന്ദര്യവും അതിൽ നിന്നു് ഒഴുകി
യിറങ്ങും. േമലത്തു് മാഷിെന്റ ൈസ്ത്രണ ശബ്ദത്തിലും േലാ
കം ലാവ േപാെല തിളച്ചുമറിയും. എം. ആർ. സി. മാഷും
പേട്ടരി മാഷും ആമു മാഷും പല വിതാനങ്ങളിൽ ൈക
പിടിച്ചു് േലാക സഞ്ചാരം െചയ്യിക്കും.”
അഞ്ജനയുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േലാകം നീണ്ടുേപാ
യതു് പഠനകാലത്തിെന്റ ഹ്രസ്വകാലമായിരുെന്നന്നു്
അവൾ തെന്ന തമാശയായി പറയും. എന്നിട്ടു് ചിരിക്കും.
എെന്തല്ലാമാണു് പഠിപ്പിച്ചതു് !
നാെളകൾ നിങ്ങളുേടതാണു് !
സ്ത്രീകളുെട മുേന്നറ്റങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളിൽ
ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുെവന്നല്ലാെത അഞ്ജനയ്ക്കു് ജീവിത
ത്തിൽ അതു് കെണ്ടടുക്കാേന കഴിഞ്ഞില്ല.
അവളുെട യാത്രകൾ ദിവാകരെന്റ പ്രതാപത്തിെന്റ മു
ന്നിൽ അമ്മ അടിയറ െവച്ച നിമിഷം െതാട്ടു് മനസ്സുെകാ
ണ്ടുള്ള യാത്രകൾക്കു േപാലും ചങ്ങല രൂപെപ്പട്ടതായി
അഞ്ജന തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ആദ്യ നാളുകളിൽ അയാളിൽ നിന്നുയർന്ന മണ്ണിെന്റ
മണമായിരുന്നു, അവെള വലിച്ചടുപ്പിച്ചതു്. ഓേരാ ദിവ
സവും ഓേരാ മണം. ഓേരാ മണ്ണിനും ഓേരാ മണമായി
രിക്കുെമന്നും ഓേരാ മണ്ണിലും ഓേരാ തരം െചടികളും
വൃക്ഷങ്ങളുമാണു് വളരുക എന്നും ശരീരഗന്ധം െകാണ്ടു്
ദിവാകരൻ ആദ്യരാത്രി െതാട്ടു് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തെന്റ മുലകെള പ്രണയേലശമില്ലാെത െഞരുക്കിക്ക
ളയുേമ്പാൾ താൻ അനുഭവിച്ച േവദനയ്ക്കപ്പുറത്തു നിന്നു്
ഏതു കുന്നുകെള കുറിച്ചായിരിക്കും അയാൾ ഓർത്തിരി
ക്കുകെയന്നു് അഞ്ജനയ്ക്കു് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“ ദിവാേരട്ടാ… െചമ്മംകുന്നു് വലിയ കുന്നാന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അെതവിെടയാ?” എന്ന അഞ്ജനയുെട േചാദ്യത്തിനു മു

ന്നിൽ കുന്നുകളുെട േപരുകൾ മുഴുവൻ അവൾക്കു മുന്നിൽ
െചാരിഞ്ഞു െകാടുത്തുെകാണ്ടു് തെന്റ അറിവിെന്റ വിശാ
ലതയിൽ സ്വയം അഭിമാനം െകാണ്ടു ദിവാകരൻ. ഒപ്പം
കുന്നുകെള േചർത്തു പിടിക്കുന്ന വയലുകളുെട േപരുകളും
കുത്തിെയാലിച്ചിറങ്ങി.

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ‘ഉയരങ്ങെള കീഴടക്കിയ’ ഒരാളാ
യിരുന്നു ദിവാകരൻ. പുത്തൂർക്കുന്നിെന എത്ര െപെട്ട
ന്നാണു് പുത്തൂർക്കുണ്ടാക്കി അയാൾ മാറ്റിെയടുത്തത് !
അേപ്പാൾ മാത്രം പിറവി െകാള്ളുന്ന ശിശുവിെനേപ്പാെല
പുത്തൂർക്കുന്നിെന്റ തടിച്ച മടക്കുകൾക്കിടയിലൂെട േചാ
രയിൽ മുങ്ങിയ ശിരസ്സു് െവളിയിൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയ
സൂര്യൻ, അഞ്ജനയുെട കാഴ്ചയിേലക്കു് അങ്ങെനെയെപ്പാ
േഴാ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിന്നു. മലകെള മുഴുവൻ ദിവാക
രൻ േകാരിെയടുത്തു് വയലുകളുെട പുഞ്ചിരിെയ മറച്ചുകള
ഞ്ഞ േനരത്താണു് അയാൾ അഞ്ജനയുെട ഉടലിേലക്കു്
കൺപാർത്തു തുടങ്ങിയതു്. ഉടലിെന്റ വിഭവസമൃദ്ധിയിൽ
അയാൾ കുന്നുകളിൽ ആഹ്ലാദം കെണ്ടത്തുകയും മറ്റാ
രുെടെയല്ലാേമാ കുഴികെള നികത്തി പുഞ്ചിരിക്കുകയും
െചയ്തു. സ്വന്തം വയലുകൾ കാടുപിടിച്ചു കിടന്നു. ശീതീക
രിച്ച തടവറയാണു് അയാെളന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം
മുതൽ അവളുെട ഉള്ളിെല വയലുകളിൽ തീ പടർന്നു തുട
ങ്ങി. അയാളുെട അഭാവങ്ങൾ അവൾക്കു് ഭാവങ്ങളായി.
േതാട്ടിൻ കരകളിലങ്ങിേങ്ങാളം നേങ്ങലിെയേപ്പാെല
കൂട്ടുകാെര വിളിച്ചു കരഞ്ഞു നടന്നു. മെറ്റാരിടത്തു നിന്നു്
േകാരി നിറച്ച കുന്നു് അപരിചിതമായ വയൽപ്പരപ്പിേല
ക്കു് െജസിബി തള്ളിയിടുന്ന കാഴ്ചയിൽ അവൾക്കു് സ്വ
യം ആ മണ്ണു തെന്നയായി േതാന്നി. എവിെടേയാ പിറ
വി െകാണ്ടു് എവിേടേക്കാ തള്ളി മാറ്റെപ്പടുന്ന മണ്ണും െപ
ണ്ണും. ചത്തുമലച്ചുേപായ തവളകളും പാമ്പുകളും കുഞ്ഞു
ജീവികളും. അഞ്ജന ചത്തുമലർന്ന ഒരു വലിയ േപക്കാ
ച്ചിത്തവളെയ ൈകയിൽ എടുത്തു് കമിഴ്ത്തിെവച്ചു. അതി
െന്റ പരുക്കൻ പുറത്തു് െവറുേത തേലാടി. കുേറക്കൂടി പുറ
േത്തക്കു് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അതിെന്റ കണ്ണുകളിൽ അമ്പ
രപ്പുകളും അനുഭവിച്ച േവദനകളും അേത തീവ്രതേയാെട
തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നതുേപാെല അവൾക്കു േതാന്നി. താനി
േപ്പാൾ നിൽക്കുന്നതു് ജീവജാലങ്ങളുെട ശ്മശാനഭൂമിയി
ലാെണന്നു് െഞാടിയിെട അവൾക്കു േബാധ്യമായി. പ്രി
യെപ്പട്ട ബന്ധു ജനങ്ങൾ വിെട്ടാഴിെഞ്ഞന്നേപാെല ഇരു
ൈകകളാലും െനഞ്ചത്താഞ്ഞിടിച്ചു് അലറിക്കരഞ്ഞുെകാ
ണ്ടു് വീട്ടിെല കട്ടിലിൽ മുഖംപൂഴ്ത്തി കിടന്നു.
പുറത്തു നിന്നുള്ള നീണ്ട താളാത്മകമായ വിളിക്കു പിന്നാ
െല മുടി ഉച്ചിയിൽ അശ്രദ്ധമായി ചുറ്റിെക്കട്ടി അഞ്ജന
നടന്നു വന്നു.
“േചച്ചീ…”

മലയാളത്തിെന്റ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി വശമില്ലാെത വികൃത
മായി വിളിച്ചു െകാണ്ടു് മുന്നിൽ ബംഗാളിപയ്യൻ. തേന്നാ
ളമിെല്ലങ്കിലും അവനും മുടി ഉച്ചിയിൽ റബ്ബർ ബാന്റ് െകാ
ണ്ടു് െകട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവിെന്റ സഹായിയും
സന്തത സഹചാരിയും. േചാട്ടു എന്നാണു് വിളിക്കാറു്.
യഥാർത്ഥ േപരു് എന്താണാേവാ. ആനപ്പാപ്പാനാണ
വൻ. യന്ത്രം െകാണ്ടുള്ള ആനയുെട പാപ്പാൻ. അവെന്റ
മുന്നിൽ ശിരസ്സു കുനിക്കാത്ത കുന്നുകളില്ല. അവൻ േമയാ
ത്ത വയലുകളില്ല.
“എന്താ േവേണ്ട?”

അവളുെട േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരമായി വീടിെന്റ മുറ്റെത്ത
മൂലയിേലക്കു് ൈകചൂണ്ടി എേന്താ അവ്യക്തമായി പറ
ഞ്ഞു. പിെന്ന ഡീസൽ നിറച്ചുെവച്ച ഭാരിച്ച വലിയ രണ്ടു
കാനുകൾ ഇരുചുമലുകളിലും സ്വയം എടുത്തുെവച്ചു് തിരി
ഞ്ഞു േനാക്കാെത ഇറങ്ങിേപ്പായി.
ആനയ്ക്കുള്ള പനമ്പട്ടയാണു് ചുമലിൽ കിടന്നു് തുളുമ്പുന്നതു് !
അേന്നരം എന്തുെകാേണ്ടാ ആടിെന േമയ്ച്ചു നടന്ന
പഴയ ൈവകുേന്നരങ്ങൾ അഞ്ജനയുെട ഓർമ്മകളിേല
ക്കു് ഇരമ്പിെയത്തി. െതാട്ടാവാടി െചടികെള ആർത്തി
േയാെട കടിെച്ചടുത്തു് തിന്നുകയും പിെന്ന തെന്റ കാലു
കളിൽ പുറം ഉരച്ചു് േസ്നഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ആടുകൾ. വയൽവരമ്പും േതാട്ടിൽകരകളും ആടിനു പി
േമ്പ നടന്നുതീർക്കുന്ന ൈവകുേന്നരങ്ങൾ! ഇരുട്ടു വന്നു
നിറയുേമ്പാേഴക്കും തേന്നയും വലിച്ചുെകാണ്ടു് വീട്ടുവളപ്പി
േലക്കു് ഓടിക്കയറുന്ന അവയുെട ഉന്മാദത്തിമിർപ്പു്. ഉയര
ത്തിലുള്ള അതിെന്റ കൂട്ടിേലക്കുള്ള ഓടിക്കയറ്റങ്ങൾ…
ഏറുമാടം േപാലുള്ള അതിെന്റ കൂടു്. തടിച്ച മുരുക്കുമ
രം ഈർച്ച വാളുെകാണ്ടു് ഈർെന്നടുത്തു് പലകകളാ
ക്കി, അവെകാണ്ടു് വലിയ നാലു മരത്തൂണുകളുെട ഉയ
രത്തിൽ നിലെമാരുക്കും. അതിനു ചുറ്റും മരയഴികൾ. മു
കളിേലക്കു് ആടുകൾക്കു് കയറിേപ്പാകാൻ നിരത്തിയിട്ട
മരപ്പലകകൾ. കയറിക്കഴിഞ്ഞ ഉടെന എടുത്തു മാറ്റെപ്പ
ടുന്ന വഴികൾ.
താെഴ വലിയ കുഴി. അതിേലക്കു് ആട്ടിൻവിട്ടകൾ വൻപ
യർ േപാെല മരപ്പലകയുെട വിടവിലൂെട കുഴിയിൽ നിറ
യ്ക്കെപ്പടും. നാളേത്തക്കു് നീട്ടിെവയ്ക്കെപ്പടുന്ന ചാണകവളം.
എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാെടയാണു് ആടുകെളേപ്പാലും അച്ഛനു
മമ്മയും സുരക്ഷിതരാക്കിയിരുന്നതു്.
മരം ഈർന്നു് പലകകളാക്കുന്നതു േപാലും കൗതുകമു
ണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. വലിയ കയ്യാലകൾക്കു
മുകളിൽ വിലങ്ങെന മരത്തടിയിടും. അതിനു മുകളിൽ
പലകയാക്കി മാറ്റാനുള്ള മരം. മുകളിൽ ഒരാൾ. താെഴ
മെറ്റാരാൾ. ഈർച്ചവാളിെന്റ രണ്ടറ്റങ്ങളുെട പിടികൾ
രണ്ടു േപരുെടയും ൈകകളിൽ. പിെന്ന മുകളിേലക്കും
താേഴക്കുമായുള്ള വാളിെന്റ നിരങ്ങി നീങ്ങലിെന്റ ഞര
ക്കം. ൈവകാെത അടർന്നു മാറി പലകകളാകുന്ന മര
ത്തടികൾ!
േചാട്ടു നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിയിേലക്കു് ഡീസൽ കാനുകൾ
ൈകമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ൈഡ്രവിങ്ങ് സീറ്റിേലക്കുള്ള അവ
െന്റ ഇരുത്തമാണു് ഒറ്റയ്ക്കാണവൻ വന്നെതന്നു് ഓർമ്മ
െപ്പടുത്തിയതു്. അവെന്റ ഇരിപ്പിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ ൈകപ്പി
ടിയിെലാതുക്കിയ പഴയ ജന്മിയുെട ആശ്രിതെന്റ ഭാവമാ
യിരുന്നു.

മൂക്കിെന്റ നിട്ടേപാെലയായിക്കഴിഞ്ഞ േവനലിെല കണ്ട
ങ്ങളുെട വരമ്പുകളിൽ നിന്നു് പച്ചപ്പാർന്ന ദ്വീപു േപാെല
അങ്ങിങ്ങായി ഉയർന്നു നിന്ന നാട്ടുക്കൃഷികൾ മാടി വി
ളിക്കുേമ്പാൾ ചുളുങ്ങിേപ്പായ അലുമിനിയപാനികളുമായി
ഓടിെച്ചന്നു് അവയുെട ദാഹമകറ്റിയ കാലം നൂറ്റാണ്ടു
കൾക്കു മുെമ്പവിെടേയാ സംഭവിച്ചതു േപാെല അഞ്ജന
ഓർെത്തടുത്തു. ഡീസലുകൾ നിറച്ച കാനുകൾക്കു പക
രം െവള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങളായിരുന്നു പലരുെടയും ചുമലു
കളിലന്നു് കനെപ്പട്ടു കിടന്നിരുന്നതു്.
ഓർമ്മകൾ നീറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അകെത്ത മുറിയുെട
വിശാലമായ കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടന്നു് അഞ്ജന െനടു
വീർപ്പിട്ടു. െനഞ്ചിലിത്തിരി കനം െവക്കുന്നതു േപാെല
േതാന്നിയ നിമിഷത്തിൽ ഇരുൈകകൾ െകാണ്ടും, ഉയർ
ന്നു നിൽക്കുന്ന മാറിടെത്ത െഞക്കി േനാക്കി. വിശ്വാസം
വരാത്ത േപാെല അമർത്തി േനാക്കി. ഒരു െഞട്ടേലാെട
വിതുമ്പി. ദിവാകേരട്ടെന്റ േഫാണിേലക്കു് തുടെരത്തുടെര
വിളിച്ചു. ഇല്ല. പ്രതികരണമില്ല. വാട്ട്സാപ്പ് തുറന്നു് െമ
േസജയച്ചു് കാത്തിരുന്നു. ഇല്ല. ടിക് മാർക്കുകൾ നരച്ചു
തെന്ന കിടക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയുെട ഓപ്പേറഷൻ സർജറിമുറിയിേലക്കു് പച്ച
പുതപ്പിച്ചു് അറ്റന്റർമാർ ഉന്തിെക്കാണ്ടു േപാകുേമ്പാഴും
ദിവാകേരട്ടൻ േഫാണിൽ കാതുകൾ േചർത്തു െവച്ചിരി
ക്കുക തെന്നയായിരുന്നു. “ദിവാേരട്ടാ…”
അഞ്ജന ദിവാകരെന്റ ൈകകളിൽ പിടുത്തമിട്ടു് വിളി
ച്ചുെവങ്കിലും ൈക െകാണ്ടു് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ആംഗ്യം
കാട്ടി.
ചുറ്റിലും െതളിഞ്ഞ െവളിച്ചങ്ങൾ! ആർക്കും മുഖങ്ങളി
ല്ല. െവളിച്ചത്തിെന്റ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയിേലക്കു്
ഓപ്പേറഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉയർന്നു താണു െകാണ്ടി
രുന്നു.
നീണ്ട കിടപ്പിെന്റ െഞട്ടലിൽ ചുറ്റിലും എന്തിേനാ േവണ്ടി
പരതി. കണ്ണുകളുെട വട്ടംചുറ്റലു കണ്ടിട്ടാവണം ഒരു സ്ത്രീ
ൈക െകാണ്ടു് കിടേന്നാളാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി. േബാധാ
േബാധത്തിെന്റ ചുഴറ്റിയടിക്കു് ശമനമുണ്ടായേപ്പാൾ താ
നിേപ്പാൾ കിടക്കുന്നതു് ആശുപത്രിയുെട മൂന്നു േപർക്കു
കിടക്കാവുന്ന മുറിയിലാെണന്നു് അഞ്ജനയ്ക്കു് മനസ്സിലാ
യി. മറ്റു രണ്ടു െബഡുകളിൽ അപരിചിതരായ ഏേതാ
രണ്ടു സ്ത്രീകൾ കിടക്കുന്നു. കൂട്ടിരിക്കുന്നവർ അവേരാടു
േചർന്നു് കട്ടിലിനരികിൽ നിൽപ്പുണ്ടു്. തെന്റ കൂെടയാ
രാണു് ?

കിടപ്പുറെത്ത കാഴ്ചകളിേലക്കു് തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിന
രികിലായതു് നന്നായി. പുറത്തു് വലിയ വ്രണം േപാെല
േകാരി മാറ്റെപ്പട്ട കുന്നിെന്റ ബാക്കി ചുവന്നു കിടക്കുന്നു.
അതിനപ്പുറം, േകാമ്പല്ലു േപാെല ടവർ കൂർത്തു നിൽക്കു
ന്നു. ചുവന്ന െവളിച്ചം േചാരത്തുള്ളികൾ േപാെല അതി
െന്റ കൂർപ്പിൽ തിളങ്ങുന്നു. അഞ്ജന കാഴ്ചകളിൽ നിന്നു്
െപെട്ടന്നു് മുഖം തിരിച്ചു.
അേപ്പാഴുണ്ടായ െകാളുത്തിവലിക്കലിൽ േവദനേയാെട
തെന്റ മാറിടം തടവി േനാക്കി. പിെന്ന വീണ്ടും എേന്താ
ഓർമ്മ വന്നിെട്ടന്ന േപാെല തുറന്നിട്ട ജനൽ വഴി, കുന്നു
കളുെട ശൂന്യതയിേലക്കു് േനാക്കിക്കിടന്നു.
□

അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല കടന്നപ്പള്ളിയിൽ 1976ൽ ജനനം. മൂന്നാം റാേങ്കാടു കൂടി മലയാള
സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
ഇേപ്പാൾ ൈഹസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി േജാ
ലി െചയ്തുവരുന്നു.
‘പ്രവാസം: േദശവും സ്വത്വവും—ആടുജീവിത പഠനങ്ങൾ’,
‘കഥാ ജാലകം’, ‘േകസരി നായനാരുെട കഥകളും പഠനങ്ങ
ളും’ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട കൃതികൾ. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പു്, മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പു്, മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, അകം
മാസിക, എതിർദിശ മാസിക, സമയം മാസിക, പ്രസാധകൻ
മാസിക, േദശാഭിമാനി വാരാന്ത്യം തുടങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങ
ളിൽ എഴുതി വരുന്നു.

േകരളശാസ്ത്ര സാേങ്കതിക വകുപ്പിെന്റ മികച്ച േഡാക്യുെമന്റ
റിക്കുള്ള അവാർഡ് േനടിയ ‘െപാട്ടൻ’, അല അവാർഡ് േന
ടിയ ‘ഇരുട്ടിെലന്നേപാെല’, അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിെന്റ
‘െപാലിയന്ദ്രം’, രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ, േകരള കാർഷിക സർവക
ലാശാല തയ്യാറാക്കിയ ‘കായൽക്കണ്ടം’, ദൂരദർശൻ തയ്യാ
റാക്കിയ മൂേന്നാളം േഡാക്യുെമന്ററികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് ശബ്ദം
നൽകി.
എതിർദിശ മാസികയുെട ഓണററി സബ് എഡിറ്ററായും ആകാ
ശവാണി കണ്ണൂർ നിലയത്തിൽ കാഷ്വൽ അനൗൺസറായും
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇേപ്പാൾ സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക കമ്മറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന
അധ്യാപക പരിശീലകനുമാണു്.
ഭാര്യ: ശില്പ.
മക്കൾ: ൈവഗ, ശ്രാവൺ.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

