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 ഇടം

െറേക്കാർഡിങ് മുറിയുെട പുറത്തു് ശാരീരികാകലം
പാലിെച്ചന്നേപാെല, പ്രിന്റ് െചയ്ത ഏേഫാർ േപപ്പ�
റും ൈകയിൽ പിടിച്ചു്  കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ അറു�
പതിലധികം േപരുണ്ടായിരുന്നു.

“എനിക്കിെതാന്നും പറ്റുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല.”

ൈകയിെല ഏേഫാറിേലക്കു് േനാക്കി തലങ്ങും വി�
ലങ്ങും നടക്കുന്ന സുന്ദരിയായ െപൺകുട്ടി ആേരാ�
െടന്നില്ലാെത പിറുപിറുത്തു.

“ഈ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിെയാെക്ക ആകാശവാണി നി�
ലയത്തിനല്ലാെത ആർക്കു േവണം ഈ പുതിയകാ�
ലത്തു്. സ്വകാര്യ എഫ് എം നിലയങ്ങെളയും ചാന�
ലുകെളയും േനാക്കൂ… എന്തിനു്… രഞ്ജിനി ഹരിദാ�
സിെന കണ്ടിട്ടിേല്ല. മലയാളം േനരാംവണ്ണം ഉച്ചരി�
ക്കാൻവെര അറിയില്ല. എന്നിട്ടു് അവരു വാങ്ങുന്ന
ൈപസ േകട്ടാ… െകാതി വരും.”

പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത േനരത്തുള്ള  അപരിചിതനായ
എേന്നാടുള്ള അവളുെട സംസാരം രസിപ്പിക്കുക
തെന്ന െചയ്തു. വാക്കുകെള ഉടലുെകാണ്ടു കൂടിയാണ�
വൾ അേപ്പാൾ പകർന്നതു്.

1. രവിവാസരീയ അഖിലഭാരതീയ സംഗീതസഭ
2. സകലശുകകുലവിമലതിലകിത കേളബേര

സാരസ്യപീയൂഷസാരസർവ്വസ്വേമ…

ൈകയിെല േപപ്പറിെല തുടർന്നു േപാകുന്ന വരി�
കൾ വായിെച്ചടുക്കാനുള്ള അവളുെട വ്യഗ്രതെയ
എനിക്കു കണ്ടിെല്ലന്നു് നടിക്കാനായില്ല. എന്തായാ�
ലും ഞാെനാരു േചാരയും നീരുമുള്ള െചറുപ്പക്കാര�
നാണേല്ലാ. എെന്റ കാഴ്ചകളിൽ നിമിഷേനരം െകാ�
ണ്ടു് അവളങ്ങെന പടർന്നു പന്തലിച്ചു. ചുറ്റിലും ഉന്മാ�
ദികെളേപ്പാെല പരിസരം മറന്നു് തല ഇരുവശങ്ങ�
ളിേലക്കും ചരിച്ചുപിടിച്ചും പിറുപിറുത്തും നടക്കുന്ന
ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് അധികേനരം ഇറങ്ങി നിൽ�
ക്കാനായില്ല. അവളുെട ഉടൽ എന്നിേലക്കു് വാസ�
നിച്ചു തുടങ്ങി… പേക്ഷ, അവളുെട േനാട്ടം ഇേപ്പാൾ
െറേക്കാർഡിങ് സ്റ്റുഡിേയായിൽ േകന്ദ്രീകരിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുേടതു് അവളിലും. മുറിക്കു പുറത്തു്
വാതിലിനു മുകളിലായി ജ്വലിച്ചു നിന്ന ചുവപ്പു െവ�
ളിച്ചം അഗ്നിജ്വാല േപാെല എല്ലാവരുെടയും ഉള്ളു�
െതാട്ടുെപാള്ളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.   സമയം ഉച്ചേയാ�
ടടുക്കാറാെയന്നു് വിമൽകുമാറിെന്റ േചാദ്യമാണു്
ഉണർത്തി വിട്ടതു്.

“ഉച്ചഭക്ഷണം േവണ്ടവരുേണ്ടാ ആെരങ്കിലും?”

ഞങ്ങൾ അറുപതിലധികം േപേരാടാണു് വിമലിെന്റ
േചാദ്യം… ആകാശവാണി എഫ്.എം. നിലയം തുട�
ങ്ങിയ നാൾ മുതൽ കാന്റീൻ നടത്തിപ്പാണു് അയാ�
ളുെട േജാലി. നിലയത്തിെന്റ ഏറ്റവും മുകൾനിലയു�
െട ഓരെത്ത, നീണ്ടതും ഇടുങ്ങിയതുമായ മുറിയാ�
ണു് കാന്റീൻ. നിലയത്തിനകെത്ത കാഷ്വൽ ജീവ�
നക്കാരുൾെപ്പെടയുള്ള അമ്പേതാളം ജീവനക്കാരു�
െട ചായയും ഉച്ചഭക്ഷണവും ഒരു വിഷയമായേപ്പാ�
ഴാണു് േപ്രാഗ്രാം എക്സിക്യുട്ടീവ് രാജീവ് േറായ് എറ�
ണാകുളത്തു് നിന്നു് വിമലിെന െകാണ്ടുവന്നതു്.

“േചാറു േവണ്ടവരുെണ്ടങ്കിൽ അവർക്കു കൂടി ഭക്ഷ�
ണമുണ്ടാവും. ആവശ്യെപ്പട്ടവർക്കു മാത്രേമ ഉണ്ടാ�
ക്കുകെയാള്ളൂ. േവണ്ടവർ ഈ കടലാസിൽ എഴുതി�
െവച്ചാ മതി.”

കടലാസ് ഡ്യൂട്ടി റൂമിെന്റ പുറത്തുള്ള േമശേമൽ െവ�
ച്ചു് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുറിയിേലക്കു് കയറിേപ്പായി.
േവവലാതികൾ ചിറകടികളായി ഉടലിൽ നിന്നും
സ്വയമറിഞ്ഞ േനരത്തു് സമയം ഉറുമ്പിൻനിര േപാ�
െല ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങി.

കൺേട്രാൾ റൂമിെന്റ വാതിൽ തുറന്നു് മരെപ്പാത്തി�
െല കിളിെയേപ്പാെല തലെവളിയിേലക്കിട്ടു് ആദ്യ
േപരു് വിളിച്ചു.

“ചന്ദ്രിക.”

ഒരു െപൺകുട്ടി ഓടിക്കയറി. എെന്റ ഊഴം എേപ്പാ�
ഴാണാേവാ? െനഞ്ചിൽ ചിറകടി േകൾക്കുന്നു.

അടുത്തതു് എെന്റ ശബ്ദ പരിേശാധനയാെണന്നറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരുങ്ങി നിന്നു. െസ്റ്റപ്പുകൾ കയറിെച്ച�
ല്ലുേമ്പാൾ അവൾ താേഴക്കു്… കറുത്തിരുണ്ടവൾ…
ചന്ദ്രിക… അകെത്തന്തായിരുന്നു നടന്നതു് എന്നു്
േചാദിക്കുവാനുള്ള ആേലാചന ഉള്ളിൽ നിറയുേമ്പാ�
േഴക്കും ഒന്നു ചിരിച്ചു് അവൾ പടവുകളിറങ്ങിേപ്പായി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െവളുത്ത ചിരി.

എെന്താെക്കയായിരുന്നു അകത്തു് നടന്നതു് ! അല്പ�
േനരേത്തെക്കങ്കിലും ഏകാന്തതയുെട തടവറ േപാ�
െല േതാന്നിച്ച െറേക്കാർഡിംഗ് മുറി. അതിെന ചി�
ല്ലു ഗ്ലാസുെകാണ്ടു് രണ്ടായി േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനകത്തു് േസ്റ്റഷൻ ഡയരക്ടരും ഗൗരവപ്രകൃ�
തികളായ രണ്ടു് ആജാന ബാഹുക്കളും. അവരുെട
സഹായിെയേന്നാണം ഒരു െപൺകുട്ടി. ൈമക്കിനു
മുമ്പിെല ഏകാന്തതയിേലക്കു് ഇടയ്ക്കിെട അശരീരി
േപാെല അവരുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ.

ഏസിയുെട തണുപ്പിലും ഉടൽ വിയർത്തു. എെന്താ�
െക്കേയാ പറഞ്ഞു. സ്റ്റുഡിേയാ വിട്ടു് പടവുകളിറങ്ങു�
േമ്പാൾ മറ്റുള്ളവരുെട ആധികൾ വായിച്ചറിയാനാ�
യി… ഡ്യൂട്ടിറൂമിെല േറഡിേയായിൽ മലയാളത്തിൽ
വാർത്തകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്മിഷൻ
എക്സിക്യുട്ടീവ് എന്ന െനയിംേബാർഡിനു പിന്നിെല
ചാരുകേസരയിൽ, ചുറ്റുപാടുകെള വിസ്മരിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് ഒരാൾ എെന്താെക്കേയാ എഴുതിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.

“രാജീവ്… കാറ് െറഡിയേല്ല … നമ്മുെട ഗ്രാമവഴി�
യിെല സൗരഭ്യങ്ങെളടുക്കാനുണ്ടു്. ഊൺ കഴിച്ചു്
ഒരു രണ്ടു മണിയാകുേമ്പാ േപാകാം…”

“ഗ്രാമവഴിയിെല സൗരഭ്യങ്ങൾ” എനിക്കിഷ്ടെപ്പ�
ട്ട േപ്രാഗ്രാമാണു്. നാട്ടിൻപുറെത്ത ആരുമറിയാ�
െത േപായ കലാകാരന്മാേരാടു് ജീവിതം പറയിച്ചു്
ഇഷ്ടഗാനങ്ങൾ പാടാൻ പറയുക. പിെന്ന ആ ഗാ�
നം ഗായകെന്റേയാ ഗായികയുേടേയാ ശബ്ദത്തിൽ
േകൾപ്പിക്കുക. ഇങ്ങെന ഏേതാ ഒരു ലക്കത്തിെന്റ
പ്രേക്ഷപണത്തിെനാടുവിലാണു് കുട്ടൻപിള്ളെയ�
ന്നയാെള അയാളുെട കുടുംബം േതടിെയത്തിയതു്.
അയാെള അനാഥത്വത്തിൽനിന്നു് ജീവിതത്തിേല�
ക്കു് ൈകപിടിച്ചുയർത്തിയതു് ആ പരിപാടിയായി�
രുന്നു. പത്രത്തിൽ െഫയിം വാർത്തയായിവന്നതു്
ഞാൻ ഓർത്തു.

രാജീവ് ൈഡ്രവറാെണന്നു േതാന്നുന്നു. ട്രാൻസ്മി�
ഷൻ എക്സിക്യുട്ടിവിെനാപ്പം രാജീവും മുകളിേലക്കു്
കയറിേപ്പായി. ഡ്യൂട്ടി റൂം ഇേപ്പാൾ ശൂന്യമാണു്. േറ�
ഡിേയാവിൽ സമയം ഒരു മണി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വിമൽകുമാർ കടലാസ് െകാണ്ടു േപായിരുന്നു. പട�
വുകേളാേരാന്നായിക്കയറി ഇടുങ്ങിയ മുറിയുെട അറ്റ�
ത്തുള്ള േമശയിൽ ഭക്ഷണത്തിനായി ഇരുന്നേപ്പാൾ
െതാട്ടു മുന്നിലായി അവൾ വന്നിരുന്നു. ചന്ദ്രിക. കാ�
ന്റീെന്റ ഇടുങ്ങിയ മുറിക്കകത്തു് അവൾ ഒന്നുകൂടി
കറുത്തു.

അവൾ ചിരിച്ചു… ഞാനും.

സ്വപ്നങ്ങളിേലക്കുള്ള പടവുകൾ എത്ര േപർക്കു് കയ�
റാനാവും! എത്ര േപെരെയടുക്കും? േസ്റ്റഷൻ ഡയര�
ക്ടെര കാണാൻ പറ്റുെമങ്കിൽ ഊണു കഴിച്ചു് കാണ�
ണെമന്നു് ഉറപ്പിച്ചു.

അവൾ വീണ്ടും ചിരിച്ചു. ഞാനും.

ബ്യൂട്ടിപാർലറിെന കണ്ടില്ലേല്ലാ എന്നതായിരുന്നു
അേപ്പാഴെത്ത േഖദം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു് േവഗം താ�
െഴ െചല്ലാം. കാണാതിരിക്കില്ല. എവിെടയാണു് ?
എന്താണു് േപരു് ?

“കാഷ്വൽ അനൗൺസർ നല്ല െതാഴിലാ സാേറ…
പേക്ഷ, എല്ലാരുേടം കീഴിൽ േജാലിെയടുക്കുക
അത്ര എളുപ്പമല്ല. കഠിനാധ്വാനമാണു്. പേക്ഷ, പു�
റത്തു് കല്ലു് െവലയാ സാേറ…” വിമൽകുമാർ ഇടയ്ക്കു
കയറി.

“അതിനു് കിട്ടൂെന്നാരുറപ്പൂല്ലേല്ലാ…”

എെന്റ മറുപടിയിേലക്കു് ചന്ദ്രിക തുറിച്ചു േനാക്കി.
അവളിൽ സൗന്ദര്യം കെണ്ടത്താനുള്ള എെന്റ ശ്ര�
മം പരാജയെപ്പട്ടു.

“എെന്റ േപരു് ചന്ദ്രിക. കുടിയാമ്മലയാ സ്ഥലം.”

തുടർന്നുള്ള മൗനെത്ത എെന്റ ബേയാഡാറ്റ െകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ പൂരിപ്പിച്ചു. അവൾ പിെന്നയും സംസാരി�
ച്ചു തുടങ്ങി. അവളുെട വാക്കുകളിൽ നിന്നു് ഗ്രീഷ്മത്തി�
െന്റ ചൂടുകാറ്റടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതു് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ ഞാൻ വിഷയം മാറ്റാനായി േചാദിച്ചു:

“േവെറ എവിെടെയങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പു് േജാലിക്കു്
ശ്രമിച്ചിേല്ല?”

ചിരപരിചയമുള്ളയാേളാെടന്ന േപാെലയാണി�
േപ്പാൾ എേന്നാടു് പറയുന്നതു്. ഞാൻ അച്ഛെന്റ റി�
ട്ടയർെമന്റ് കാലത്തിനു േശഷമുള്ള വാർദ്ധക്യകാല�
െത്ത ഓർത്തു േപായി. സർവീസ് കാലത്തു് ഒരുപാ�
ടു് േപരു് പല േപപ്പറുകളിൽ ഒപ്പുവാങ്ങാെനത്തുമാ�
യിരുന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്കു് വലിയ പലഹാരെപ്പാ�
തികളുമുണ്ടാവും. റിട്ടയർെമന്റിനു േശഷവും ചിലർ
ചിലേപ്പാെഴാെക്ക ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി. പിെന്ന�
പ്പിെന്ന അധികാര ശൂന്യതയിൽ അതുമില്ലാതായി.
ഏെറ സംസാരിച്ചു പരിചയിച്ച അച്ഛനു് ആേരാെട�
ങ്കിലും മിണ്ടിയാ മതിെയന്നായി. വാർദ്ധക്യത്തിൽ
പുറംേലാകം തിരിഞ്ഞു േനാക്കാതായേപ്പാ ഏകാ�
ന്തതയിൽ ചടഞ്ഞിരുന്ന അച്ഛനു മുന്നിൽ എേപ്പാ�
െഴങ്കിലും അപൂർവമായി വെന്നത്തുന്ന അപരിചിത�
േരാടു േപാലും അച്ഛൻ വിസ്തരിച്ചു് സംസാരിക്കാൻ
തുടങ്ങി. അവരാവെട്ട, അച്ഛെന്റ വാക്കുകൾ േകൾ�
ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി.

പിെന്നപ്പിെന്ന അവരും വഴിമാറി നടന്നു തുടങ്ങി.

െചറുപ്പം പിന്നിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു െപൺകുട്ടി ഇങ്ങ�
െന, ഇടുങ്ങിയ ഒരു കാന്റീനിനകത്തു് തനിക്കരികി�
ലുള്ള ഒരു േമശയ്ക്കു മറുവശവുമിരുന്നു് ഇതിനു മുമ്പു്
പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തേന്നാടു് ഇങ്ങെന സംസാരി�
ക്കാെനാരുങ്ങുന്നതിെന്റ െപാരുെളന്താണു്⁈

“ഞാൻ മലയാളം ബി.എ. പാസ്സായതിനു േശഷം
േജർണലിസത്തിൽ അഭിരമിച്ചു് അതു് പഠിക്കാൻ
േപായി. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിൽ നിന്നായിരുന്നു
േജർണലിസം. ഞങ്ങളു പന്ത്രണ്ടു േപരുണ്ടായിരു�
ന്നു. രാജീവ് േമേനാൻ, മുഹമ്മദ് ഫസൽ, നാനീേദ�
വി, െടസ്സി ൈടറ്റസ്, രാേജഷ് േനായൽ, രാജേഗാ�
പാൽ കമ്മത്ത്, ലക്ഷ്മി പ്രഭു, മുകുന്ദനുണ്ണി, ആനന്ദ്
േശഖർ ,സ്വപ്ന നമ്പ്യാർ, അരവിന്ദ് നമ്പൂതിരി. പി�
െന്ന ഞാനും. വാലില്ലാത്ത ചന്ദ്രിക.

പന്ത്രണ്ടു േപരിൽ അഞ്ചു േപർ െപൺകുട്ടികൾ…
അതിൽ ഞാെനാഴിെക എല്ലാവരും െവളുത്തും ചുവ�
ന്നും സുന്ദരിമാരായിരുന്നു. അവർ െപെണ്ണന്ന പരി�
ഗണനേപാലും എനിക്കു തന്നിരുേന്നാ? ആേവാ!
എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു… എന്താ േപ�
രു പറഞ്ഞതു? ആ… മേനാേമാഹൻ. അെത ഞാ�
െനാറ്റയ്ക്കായിരുന്നു.”

അവളുെട വാക്കുകളിൽ സങ്കടം നുരഞ്ഞിറങ്ങി.

“സായാഹ്ന പത്രത്തിെന്റ േലഖകന്മാർക്കു േവണ്ടി�
യുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പു്.
‘പത്രത്തിെനാരു സൽേപ്പരുണ്ടു്. അതു് നിങ്ങളിലൂ�
െടയാണു് വർധിക്കുന്നതു്. നിങ്ങളുെട െപരുമാറ്റ�
ത്തിലൂെട, നിങ്ങളുെട ഇടെപടലിലൂെട. നിങ്ങെള
കാണുന്നതു് അവരുെട കണ്ണുകൾക്കു് ആനന്ദംപ�
കരണം… പറഞ്ഞതു് മനസ്സിലായിക്കാണുമേല്ലാ.
സൗന്ദര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണു്.’ അവർ തന്ന
ബേയാഡാറ്റെയഴുതിയ േപപ്പർ അവരുെട ആ വാ�
ക്കുകൾക്കു മുന്നിേലക്കു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു് പിന്തിരിഞ്ഞു
നടന്നു.

പ്രാേദശിക ചാനലുകളിെല ഇരുണ്ട മുറികളിൽ
എനിക്കു േപാലും എെന്നക്കാണാനായില്ല. നിറ�
ത്തിനു മുകളിൽ ചിറകുവിടർത്തിയിരിക്കുന്നവർ.
അവേരാടു് െവറുേത ചിരിച്ചു. ഒളിപ്പിച്ചു െവച്ച െവളു�
പ്പു് അവർക്കു മുന്നിൽ സംേപ്രഷണം െചയ്തു. ഒരുപ�
േക്ഷ, ഇതു് േജാലിക്കുള്ള അവസാനെത്ത കൂടിക്കാ�
ഴ്ചയവും.”

ചന്ദ്രികയുെട വാക്കുകളിൽ ദാർഢ്യം കൂടിക്കൂടി വരു�
ന്നു. ഞാൻ ഭയത്തിേലക്കു് വലിച്ചടുപ്പിക്കെപ്പട്ടുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതായി അനുഭവെപ്പട്ടു തുടങ്ങി.

“നിനക്കറിേയാ മനൂ… ഒരു െപണ്ണായിട്ടും ബസ്സിൽ
െവേച്ചാ യാത്രയ്ക്കിടയിേലാ അരുചികരമായ ഒരു
സ്പർശേമാ േനാട്ടേമാ േപാലും എെന്റ േനർക്കുണ്ടാ�
യിട്ടില്ല… ഇടയ്ക്കു് മറ്റാരും കാണാെത ഞാെനെന്റ
ഉയർന്ന മുലകളിൽ അമർത്തി േനാക്കും. എെന്റ െമ�
ടഞ്ഞിട്ട നീണ്ടമുടികളിേലക്കും ‘നിതംബഗുരുത’യി�
േലക്കും േനാക്കും. അവെയല്ലാം ഉടലുകളിൽത്ത�
െന്നയിരുന്നു് എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നതായി േതാ�
ന്നും. ഒരുവിധത്തിൽ നല്ലതു തെന്നയേല്ല… എത്ര
ൈവകിയാലും എെന്നക്കുറിച്ചു് വീട്ടുകാർ േവവലാ�
തിെപ്പടുന്നതു് കണ്ടിട്ടില്ല. പരിഭ്രമത്തിെന്റ ഒരംശെമ�
ങ്കിലും സേഹാദരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇത്തി�
രി സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ, നിറമുണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ അവരുെട സ്വസ്ഥത േപായിക്കിട്ടിേയേന
അേല്ല…”

ആെരങ്കിലും കാണുന്നുേണ്ടാ ഞങ്ങളുെട േചർന്നിരി�
പ്പു് എന്നു് ഞാൻ ഭയേത്താെട ചുറ്റിലും േനാക്കി.

“ഇവിെടയാവുേമ്പാ സൗന്ദര്യത്തിലു് വലിയ കാ�
ര്യമില്ലേല്ലാന്നു് കരുതി. ശബ്ദമാണേല്ലാ വിൽക്കു�
ന്നതു്.”

“കിട്ടുമായിരിക്കും” ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാെനാരു
ശ്രമം നടത്തി.

“മേനാേമാഹെന കാഷ്വൽ എനൗൺസറായി വിളി�
ക്കും. എനിക്കറിയാം… തീർച്ച.” “എങ്ങെന?” എനി�
ക്കു് േചാദിക്കാതിരിക്കാനായില്ല.

“മേനാേമാഹൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? രാവിെല രജി�
േസ്ട്രഷൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽ എത്ര േപർ ഈ നില�
യത്തിനകേത്തക്കു് േജാലിക്കാരായും െതരെഞ്ഞടു�
പ്പിനുമായി വന്നുെവന്നു്. പേക്ഷ, എനിക്കറിയാം…
വരുന്ന ഓേരാരുത്തരുേടയും മുഖേത്തക്കു് ഒന്നിനു�
മല്ലാെത േവറുേത ഞാൻ േനാക്കുകയായിരുന്നു.
ആരുെമാന്നു് െവറുേത ചിരിക്കുക േപാലുമുണ്ടായി�
ല്ല. നിങ്ങെളാഴിെക. എനിക്കറിയാനാവുന്നുണ്ടു്,
എേന്നാെടാപ്പമിരിക്കുേമ്പാഴുള്ള നിങ്ങളുെട ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത അസ്വസ്ഥത. അതു് എെന്റ നിറത്തിെന്റ�
താണു്.”

□
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അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല കടന്നപ്പള്ളിയിൽ �
1976-ൽ ജനനം. മൂന്നാം റാേങ്കാടു കൂ�
ടി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം. ഇേപ്പാൾ ൈഹസ്കൂൾ

അധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തുവരുന്നു.

‘പ്രവാസം: േദശവും സ്വത്വവും—ആടുജീവിത പഠനങ്ങൾ’,
‘കഥാ ജാലകം’, ‘േകസരി നായനാരുെട കഥകളും പഠ�
നങ്ങളും’ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട കൃതികൾ. മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പു്, മാധ്യമം
ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, അകം മാസിക, എതിർദിശ മാസിക, സമ�
യം മാസിക, പ്രസാധകൻ മാസിക, േദശാഭിമാനി വാരാ�
ന്ത്യം തുടങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതി വരുന്നു.

േകരളശാസ്ത്ര സാേങ്കതിക വകുപ്പിെന്റ മികച്ച േഡാക്യുെമ�
ന്ററിക്കുള്ള അവാർഡ് േനടിയ ‘െപാട്ടൻ’, അല അവാർ�
ഡ് േനടിയ ‘ഇരുട്ടിെലന്നേപാെല’, അംബികാസുതൻ
മാങ്ങാടിെന്റ ‘െപാലിയന്ദ്രം’, രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ, േകരള
കാർഷിക സർവകലാശാല തയ്യാറാക്കിയ ‘കായൽക്ക�
ണ്ടം’, ദൂരദർശൻ തയ്യാറാക്കിയ മൂേന്നാളം േഡാക്യുെമന്റ�
റികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് ശബ്ദം നൽകി.

എതിർദിശ മാസികയുെട ഓണററി സബ് എഡിറ്ററാ�
യും ആകാശവാണി കണ്ണൂർ നിലയത്തിൽ കാഷ്വൽ
അനൗൺസറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇേപ്പാൾ സംസ്ഥാന പാഠപുസ്തക കമ്മറ്റി അംഗവും സം�
സ്ഥാന അധ്യാപക പരിശീലകനുമാണു്.

ഭാര്യ: ശില്പ.
മക്കൾ: ൈവഗ, ശ്രാവൺ.

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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