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അമ്മമ്മ മരിച്ചേതാെട സുമംഗലയുെട മനസ്സിലുള്ള പാ
ട്ടുകൾ പലതും കാണാതായിത്തുടങ്ങി. കല്യാണത്തിനു
േശഷം അപരിചിതമായ വീട്ടിെലത്തി പുതിയ ജീവിതം
തുടങ്ങിയേതാെട പാട്ടുകെളല്ലാം അവെള ൈകവിട്ടു.
“ബയ്േലാട്ടു് 1 േപാലാ,േണ2
ബൗതീറ്റു് 3 ബീേണ്വാകും4

എടേത്താട്ടു് േപാലാ,േണ
എരടീറ്റു് 5 ബീേണ്വാകും
ബലേത്താട്ടു് േപാലാ,േണ
ബയി6 െതറ്റി െകായേഞ്ഞാകും7
സീതെന്ന8 േപാേയ്ക്കാേണ
സീേതനേപ്പാെല നീർേന്നാേണ9 .”

1. പിന്നിേലക്കു്.
2. േപാകരുത് പ്രിയെപ്പട്ടവേള.
3. വഴുതിയിട്ടു്.
4. വീണുേപാകും.
5. വിരൽതടഞ്ഞു്.
6. വഴി.
7. കുഴഞ്ഞു് േപാകും.
8. േനെര, മുന്നിേലക്കു്.
9. നിവർന്നു നടക്കു പ്രിയെപ്പട്ടവേള.

ഊഞ്ഞാലിലിരുന്നു് പതുെക്ക ആടിെക്കാണ്ടു് സുമംഗല
പാടി. അമ്മമ്മയുെട പാട്ടാണു്. ഓേരാ പണികൾ െച
യ്യുേമ്പാഴും െവറുെതയിരിക്കുേമ്പാഴും അമ്മമ്മ ഈണ
ത്തിൽ പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും. നല്ല രസമാണു് േകൾ
ക്കാൻ. നാടൻപാട്ടുകൾ ഓർമ്മയിൽനിന്നും െചാല്ലുന്ന
താെണന്നാണു് അവൾ കരുതിയതു്. പിന്നീടാണു് സം
ഭവം മനസ്സിലായതു്. അതതു് സമയത്തു് അമ്മമ്മ പടച്ചു
ണ്ടാക്കി പാടുന്ന പാട്ടുകളാണു്. ചിലതു് ഒറ്റത്തവണേയ
േകൾക്കൂ. രസമുള്ള പാട്ടുകളാെണങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചു
പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
കുട്ടിക്കാലത്തു് സുമംഗല അമ്മമ്മയുെട പിന്നാെല കൂടും.
ഒരു പാട്ടു് കിട്ടിയാൽ അതുറെക്ക പാടിെക്കാണ്ടു് അവൾ
വളപ്പിലൂെട, മരങ്ങൾക്കിടയിലൂെട, നാഗക്കാവിനുള്ളിലൂ
െട പായും. അഞ്ചാറു് തവണ െചാല്ലി ഹൃദിസ്ഥമാക്കും.
അങ്ങെന കുെറ പാട്ടുകൾ സുമംഗലയുെട ഉള്ളിൽ നിറ
ഞ്ഞ് തുളുമ്പിനിന്നിരുന്നു. സ്കൂളിേലക്കു് നടന്നുേപാകുേമ്പാ
ഴും വരുേമ്പാഴുെമല്ലാം െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ വയലുകളി
െല മീനുകൾ ചാടുന്നതുേപാെല ചുണ്ടിൽ പാട്ടുകൾ തു
ള്ളിക്കളിച്ചു.
അമ്മമ്മ മരിച്ചേതാെട സുമംഗലയുെട മനസ്സിലുള്ള പാ
ട്ടുകൾ പലതും കാണാതായിത്തുടങ്ങി. കല്യാണത്തിനു
േശഷം അപരിചിതമായ വീട്ടിെലത്തി പുതിയ ജീവിതം
തുടങ്ങിയേതാെട പാട്ടുകെളല്ലാം അവെള ൈകവിട്ടു. ജഗ
ദീശനു് പാട്ടു് േകൾക്കാെനാന്നും താൽപര്യമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. മകൻ വളർന്നു് വലുതായി സ്കൂളിൽ േപാകാൻ തു
ടങ്ങിയേതാെടയാണു് ഇടയ്ക്കിെട ഏകാന്തത വന്നു് അവ
െള എത്തിേനാക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. രാവിെല ഭർത്താവും
മകനും േപായ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ േവഗം വീെടല്ലാം അടിച്ചു് തുട
ച്ചു്, തുണിെയല്ലാം അലക്കുകല്ലിലടിച്ചു് നനച്ചു്, ഉച്ചഭക്ഷ
ണം കഴിച്ചു്, പാത്രങ്ങെളല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ േശ
ഷം വീടിനു പിന്നിെല വരിക്കപ്ലാവിൽ െകട്ടിയ ഊഞ്ഞാ
ലിൽ കുേറേനരം അവളിരിക്കും. അങ്ങെനെയാരു ദിവ
സം െവറുെത ചാഞ്ചാടിയിരിക്കുേമ്പാഴാണു്, പച്ചയുടുപ്പിട്ട
ഇടവഴിയിൽനിന്നു് ചുവെന്നാരു കാട്ടുപൂവു് െപെട്ടന്നു് തല
നീട്ടുന്നതുേപാെല ആ പാട്ടു് സുമംഗലയുെട മനസ്സിൽ മുള
ച്ചുെപാന്തിയതു്.
“ബയ്േലാട്ടു് േപാലാ,േണ…”

ഏെറ ശ്രമിച്ചിട്ടും അമ്മമ്മയുെട മെറ്റാരു പാട്ടും അവൾ
ക്കു് ഓർെത്തടുക്കാനായില്ല. കിട്ടിയതു് മറന്നുേപാകാതി
രിക്കാൻ അവെളന്നും ഊഞ്ഞാലിലിരുന്നു് മറ്റാരും േകൾ
ക്കാെത അതു് പാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
“ബയ്േലാട്ടു് േപാലാ,േണ…”

മൂന്നാമതും പാടാൻ തുടങ്ങിയ സുമംഗല െപെട്ടന്നു് നിർ
ത്തി ചുറ്റും േനാക്കി. ഭാഗ്യം! ആരും േകട്ടില്ല. ഭർത്താവും
മകനും വീട്ടിലുള്ള കാര്യം അവൾ മറന്നുേപായിരുന്നു.
അവെരങ്ങാനും തെന്റ നാടൻപാട്ടു് േകട്ടാൽ കളിയാക്കി
െക്കാല്ലും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞുവന്ന കാലത്തു്, നീേയതു്
കാട്ടുജാതിക്കാരുെട ഭാഷയാ പറയുന്നതു്, എനിെക്കാര
ക്ഷരം മനസ്സിലാകുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു് ജഗദീശൻ പരിത
പിച്ചു. വളെര െപെട്ടന്നു് അവൾ പുതിയ ഭാഷ ശീലിച്ചു.
നാട്ടുവാക്കുകെളാന്നും നാവിലുദിക്കാതിരിക്കാൻ കരുത
െലടുത്തു.
“സുേമ, നീെയാന്നു് െപെട്ടന്നു് വേന്ന”

വീടിെന്റ മുൻവശത്തുനിന്നും ജഗദീശൻ അലറിവിളിച്ചു.
സുമംഗല ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് നടന്നു.
സുമംഗല ഭയന്നുേപായി.
ജഗദീശൻ ഒരു വലിയ പാമ്പിെന വാലിൽ തൂക്കിപ്പിടിച്ചു്
മലർെക്ക ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
പാമ്പു് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുളയുന്നുണ്ടു്.
“േപടിേക്കെണ്ടടീ, േചരയാ…”
“നിങ്ങെളങ്ങെന പിടിച്ചു പാമ്പിെന?”
“ഓടിപ്പിടിക്കാൻ പേറ്റ്വാ? കിണറിെന്റ െനറ്റിൽ കുടുങ്ങി
യതാ.”

നാലടി മുന്നിേലക്കു് െചന്നു് അവൾ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി.
പരിചയമുള്ള േചരയാണു്. െചടികൾക്കിടയിലൂെട ഇഴ
ഞ്ഞുേപാകുന്നതു് പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. തുണിയലക്കു
േമ്പാഴും ഊഞ്ഞാലിലിരിക്കുേമ്പാഴും വന്നു് തലെപാക്കി
കുറച്ചു് േനരം തെന്ന േനാക്കിനിൽക്കാറുണ്ടു്. ഭർത്താവി
േനാടവൾ അക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ ഒളി
ച്ചിരുന്നു് അടിച്ചു് െകാല്ലും.
സുമംഗല ദയാവാേയ്പാെട അേപക്ഷിച്ചു.
“അതിെന വിേട്ടക്ക്, ഉപദ്രവമില്ലാത്ത ജീവിയേല്ല?”

ജഗദീശൻ പാമ്പിെന്റ െവപ്രാളം ആസ്വദിച്ചുെകാണ്ടു്
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

“ഹാ! വിട്ടുകളയാേനാ? ഇന്നു് ഞാനിതിെന ശരിെപ്പടുത്തും.”

ബഹളം േകട്ടു് സൂരജ് പുറേത്തക്കു് ഓടിവന്നു. സുറുമെയ
ഴുതിയ േകാേളജ് കുമാരെന്റ കണ്ണുകളിൽ അത്ഭുതവും
സേന്താഷവും തിളങ്ങി.
“അച്ഛെനങ്ങെന ഇതിെന പിടിച്ചു?”

വിജിഗീഷുവിെനേപ്പാെല ജഗദീശൻ ചുണ്ടു് വിടർത്തി.
“ഇതു് േചരയാടാ, മൂർഖനായാലും ഞാൻ പിടിക്കും.”

സൂരജ് അച്ഛെന്റ ൈകയിൽനിന്നും നിർഭയം േചരെയ
വാങ്ങിച്ചു് തൂക്കിപ്പിടിച്ചു.
“അച്ഛാ, നല്ല െകാഴുത്ത േചരയാണേല്ലാ. അെഞ്ചട്ടു് കി
േലാ വരും. യൂട്യൂബിലുണ്ടു് േചരയുെട െറസിപ്പി, നമുെക്കാ
രു ൈക േനാക്കിയാേലാ? നല്ല േടസ്റ്റായിരിക്കും.”

േചര ദയനീയമായി സുമംഗലെയ തലെപാന്തിച്ചു േനാക്കി.
അവൾ പറഞ്ഞു:“േമാേന, അതിെന വിേട്ടക്കു്, പാവം.
എവിേടെയങ്കിലും േപായി ജീവിേച്ചാെട്ട.”
സൂരജ് അമ്മെയ േനാക്കി കണ്ണിറുക്കിച്ചിരിച്ചു. അഭ്യാസി
െയെപ്പാെല േചരെയ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ചുഴറ്റാൻ തുടങ്ങി.
സുമംഗല കരയുന്ന ഒച്ചയിൽ െകഞ്ചി.
“െചയ്യേല്ല േമാേന, അതു് ചത്തുേപാകും,” സൂരജ് ചിരിച്ചു.
“ഈ അമ്മക്ക് പ്രാന്താ, മിണ്ടാതിര്േന്നാ.”

ചുഴറ്റൽ നിർത്തി സൂരജ് പാമ്പിെന തൂക്കിപ്പിടിച്ചു. ചത്തി
ട്ടില്ല. പതുെക്ക അനങ്ങുന്നുണ്ടു്. ജഗദീശൻ പാമ്പിെന വാ
ങ്ങി നിലത്തു് ഇന്റർേലാക്കിൽ കിടത്തി. അേന്നരം തല
തിരിച്ചു് േചര സുമംഗലെയ േനാക്കി. അവൾക്കു് സങ്കടം
വന്നു.
“േചര കർഷകെന്റ മിത്രമാണു്, െകാല്ലാൻ പാടില്ല എെന്നാ
െക്ക സ്ക്കൂളിൽ പഠിച്ചതേല്ല. പിെന്നന്തിനാ രണ്ടാളും കൂടി
അതിെന ഇങ്ങെന ഉപദ്രവിക്കുന്നതു്? േചര എലിെയയും
െപരുച്ചാഴിെയയും പിടിക്കിേല്ല?” ജഗദീശൻ പാമ്പിെന്റ
വാലിെല പിടിവിട്ടു.
“അതിനു് എവിേടടീ എലിയും െപരുച്ചാഴിയും?”

സുമംഗല മിണ്ടിയില്ല. ഈ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ചു് താ
മസം തുടങ്ങിയ നാളുകളിൽ വീടിനകത്തു് നിറെയ എലി
കളും പുറത്തു് െപരുച്ചാഴികളുമുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല,
മതിലിനുള്ളിൽ കീരികളും ഉടുമ്പുകളും മരപ്പട്ടികളും മല
യണ്ണാനുെമാെക്ക യേഥഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. കപ്പയിലും
ഏത്തക്കയിലും വിഷംെവച്ചു് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ജഗ
ദീശൻ സകലതിെന്റയും കഥ കഴിച്ചു. എന്നും കാലെത്ത
ഴുേന്നറ്റാൽ ചത്ത ജീവികെള ൈകേക്കാെട്ടടുത്തു് കുഴിച്ചി
ടലായിരുന്നു പ്രഭാതകർമ്മം. പിെന്നപ്പിെന്ന ജീവികെള
ഒന്നിെനയും കാണാനില്ലാതായി.
ജഗദീശൻ വളിച്ച ചിരിേയാെട സൂരജിേനാടു് പറഞ്ഞു:
“കേണ്ടാടാ, എേങ്ങാട്ടു് തലെവച്ചു് കിടത്തിയാലും േചര
നിെന്റ അമ്മെയത്തെന്നയാ േനാക്കുന്നതു്. ”
“അേത അച്ഛാ, സത്യം. ചിലേപ്പാൾ അേമ്മെട ഫ്രണ്ടാവും.”

സുമംഗല േദഷ്യെപ്പട്ടു: “അെത, ഫ്രണ്ടാണു്. അതിെന
വിേട്ടക്ക്, നിങ്ങക്കു് പാപം കിട്ടും. അതിെന്റ കുേട്ട്യാള്
മാടീല്10 കാത്തു് നിക്കുന്നുണ്ടാകും.”
അച്ഛനും മകനും അലറിച്ചിരിച്ചു.
“മാടിേയാ? അെതന്തു് സാധനം? മാടി. ഹ! ഹ!”

സുമംഗല തലകുനിച്ചു. ഓർക്കാപ്പുറത്തു് പറഞ്ഞുേപാ
യതാണു്. ജഗദീശൻ കൃത്രിമമായ ഗൗരവേത്താെട
േചാദിച്ചു:
“എടീ, സുേമ, ഇതിനു് കുട്ടികളുേണ്ടാ?”

10. മാളത്തിൽ.

സുമംഗല മിണ്ടിയില്ല. നാലഞ്ചു ദിവസം മുമ്പു് ഊഞ്ഞാ
ലിലിരിക്കുേമ്പാൾ രണ്ടു് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വന്നു് േചര
കുറച്ചുേനരം തലയുയർത്തി നിന്നതു് അവൾക്കു് ഓർമ്മ
വന്നു. തെന്ന കാണിക്കാൻ മക്കെള കൂട്ടിവന്നതാണു്
എന്നു േതാന്നിയിരുന്നു. പേക്ഷ, ആ സംഭവം ആേരാടും
പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിച്ചു് ഒരുവിധമാക്കും.
ജഗദീശൻ േചാദ്യം ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ പല്ലു് െഞരിച്ചു്
േദഷ്യെപ്പട്ടു.
“ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാവാതിരിേക്ക്വാ? എല്ലാരിക്കും മക്കളി
േല്ല? േചരെക്കന്താ മക്കളുണ്ടായിക്കൂേട?”

േതമ്പിവന്ന ചിരിയമർത്തിപ്പിടിച്ചു് ജഗദീശൻ സുമംഗ
ലെയ ഉറ്റുേനാക്കി. േചരെയ തൂക്കിെയടുത്തു് എഴുേന്ന
റ്റു. പറമ്പിേലക്കു് വിടാെനന്നാണു് സുമംഗല കരുതിയ
തു്. െപെട്ടന്നു് കിണറ്റിെന്റ സിമന്റ് പടിയിൽ പാമ്പിെന
ആഞ്ഞടിച്ചു. അതിെന്റ തല തകർന്നു് ചിതറി. സുമംഗല
തലയിൽ ൈകെവച്ചു് നിലവിളിച്ചു.
“അേയ്യാ.”

ആ കാഴ്ച വീണ്ടും കാണാനാവാെത അവൾ വീടിനു പി
ന്നിേലക്കു് ഓടി. ആ പരക്കംപാച്ചിൽ കണ്ടു് അച്ഛനും
മകനും ചിരിയടക്കാനായില്ല.
ഊഞ്ഞാലിലിരുന്നു് സുമംഗല കിതച്ചു. കുറച്ചു േനരെമടു
ത്തു സമനില കിട്ടാൻ. അവൾ പതുെക്ക മൂളാൻ തുടങ്ങി.
വിവാഹത്തിനു േശഷം സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രമാണു്.
െടൻഷനുണ്ടാവുേമ്പാൾ ഏെതങ്കിലും പാട്ടു് മൂളിയാൽമ
തി. കണ്ണടച്ചു്, എല്ലാം മറന്നു് അവൾ പതുെക്ക പാടിത്തു
ടങ്ങി:
“ബയിേലാട്ടു് േപാലാ,േണ
ബൗതീറ്റു് ബീേണ്വാകും…”

പാട്ടിനുള്ളിൽനിന്നും പതുെക്ക അമ്മമ്മ പുറേത്തക്കു്
വന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തു് അമ്മമ്മയുെട പിന്നാെല നടന്ന
തിെന്റ ഓർമ്മകൾ, പുഴയിൽ അമ്മമ്മെക്കാപ്പം നീന്തി
ത്തുടിച്ചതിെന്റ ഓർമ്മകൾ, പാമ്പിൻകാവിൽ സന്ധ്യക്കു്
വിളക്കു് െവച്ചതിെന്റ ഓർമ്മകൾ സുമംഗലയുെട ഉള്ളിൽ
നിറഞ്ഞു. അന്നു് തറവാട്ടിൽ നിറെയ പൂച്ചകളും നായ്ക്കളും
േകാഴികളും പശുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നുകംെവക്കുന്ന
നാലു് വലിയ േപാത്തുകൾ കരക്ക11 യിലുണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാവേരയും അമ്മമ്മ േപർ െചാല്ലിവിളിച്ചിരുന്നു. കൂട്ട
ത്തിലാെരങ്കിലും ചത്തുേപായാൽ പടിഞ്ഞാറ്റയിലിരുന്നു്
അമ്മമ്മ െപാട്ടിക്കരയും. അേന്ന ദിവസം ആഹാരെമടു
ക്കാെത പട്ടിണികിടക്കും.
11. െതാഴുത്തു്.

േകാേളജിൽ േപാക്കുതുടങ്ങിയ കാലത്താണു് സുമംഗല
ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചതു്. രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നു
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാരിക നിറെയ േചാറുമായി അമ്മ
മ്മ അടുക്കളയുെട പിന്നിേലക്കിറങ്ങും. അവിെട വാഴക്കൂട്ട
ത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു് അമ്മമ്മെയ കാത്തു നിൽപുണ്ടാകും.
ഒരു കുറുക്കൻ. മങ്ങണത്തിൽ വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ േവ
െറ ആരും ഇെല്ലന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തിയ േശഷം കുറുക്കൻ
വന്നു് േചാറു് തിന്നും. അതിേനാടു് എെന്തങ്കിലും മിണ്ടിയും
പറഞ്ഞും അമ്മമ്മ തിണ്ണേമൽ ഇരിക്കും.
ഒരു ദിവസം സുമംഗല പുഴയിൽ കഴുേത്താളം മുങ്ങി നി
ന്നു് പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ കണ്ടു, അമ്മമ്മ കുറുക്കനു് േചാറു് െകാടുക്കുന്നതു്.
അെതന്താ എേന്നാടു് പറയാതിരുന്നതു്?”
“അതു് നീ കണ്ടാ?”

അവൾ തലകുലുക്കി.
അമ്മമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു.
“ആേള ്വാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങള്ണ്ടാകും.
അെതാെക്ക പറയാണ്ടിരിക്ക്ന്നതാ നല്ലതു് േമാേള.”

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമായേപ്പാഴാണു് ജഗദീ
ശൻ ഈ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിച്ചതു്. ഇത്തിരി പഴക്കമു
ള്ളെതങ്കിലും അടച്ചുറപ്പുള്ള േകാൺക്രീറ്റ് െകട്ടിടം. െപയി
ന്റടിച്ചേപ്പാൾ പുത്തനായി. കാസ്റ്റ്അേയണിെന്റ പുതിയ
േഗറ്റ് െവച്ചേതാെട വീടിെന്റ കാഴ്ചതെന്ന മാറി. വീടിനു്
ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുെചടികെളയും ജന്തുക്കെളയുെമാ
െക്ക ഇല്ലാതാക്കിയ േശഷം ജഗദീശൻ വീടിെന്റ ജനലു
കളിലും പുറേത്തക്കുള്ള വാതിലുകളിലും രാപ്പകലില്ലാെത
യേഥഷ്ടം കയറിവന്നിരുന്ന തത്തമ്മുള്ളുകളും ചീവീടുക
ളും െകാതുകുകളും ശലഭങ്ങളും മറ്റു് പ്രാണികളുെമല്ലാം
പുറത്തായി. വീടിനകത്തു് പല്ലികളും വളരാതായി. ഒരു
ദിവസം നിലത്തു് മലർന്നുകിടന്ന, െമലിഞ്ഞുണങ്ങിയ
പല്ലിെയ തൂക്കിപ്പിടിച്ചു് അടുക്കളയിേലക്കു് കയറിവന്നു്
ജഗദീശൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
“കേണ്ടാടീ, പട്ടിണി കിടന്നു് ചത്തതാ.”

പേക്ഷ, ഉറുമ്പുകളും ചിതലുകളും കീഴടങ്ങിയില്ല. അവ
ഇടയ്ക്കിെട ഓേരാ മൂലകളിൽ തലെപാക്കിെക്കാണ്ടിരു
ന്നു. മെണ്ണണ്ണ േസ്പ്ര െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം
അയാൾ പറഞ്ഞു:
“സുേമ, ഇതിെനാരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടു്. ചുവരു
കളിൽ മരുന്നു് ഇെഞ്ചക്ട് െചയ്യുന്ന പരിപാടി േനാക്കി
യാേലാ?”

സുമംഗല ചിരി ഭാവിച്ചു.
“മര്ന്നല്ല. വിഷം എന്നു പറയൂ. അെതാന്നും നമുക്ക് േവ
ണ്ട. ജീവികെള ബാധിക്കുന്ന വിഷം നമ്മേളയും ബാധി
ക്കിേല്ല?”
“നീയിങ്ങെന മണ്ടത്തരം എഴുന്നള്ളിക്കാെതടീ. ഇെതാ
െക്ക എല്ലാ വീട്ടിലും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ”
“എന്നാലും നമുക്ക് േവണ്ട.”

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സിറ്റിയിൽനിന്നും മരുന്നു് കമ്പ
നിക്കാർ വന്നു് തറേയാടു് േചരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചുവരിൽ
ഓേരാ അടി ദൂരത്തിലും തുളകളുണ്ടാക്കി വിഷം പമ്പ് െച
യ്തു് കയറ്റി. രണ്ടു് ദിവസം വീടു് പൂട്ടി മാറിത്താമസിേക്കണ്ടി
വന്നു. മൂന്നാം ദിവസം തുറക്കുേമ്പാഴും മുറികളിൽ രൂക്ഷഗ
ന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, പിന്നീെടാരിക്കലും ഉറുേമ്പാ
ചിതേലാ വീട്ടിേലക്കു് എത്തിേനാക്കിയിട്ടില്ല.
ജഗദീശൻ മണ്ണിൽ കുഴിെയടുത്തു് േചരെയ മൂടി. അന്നു്
രാത്രി ഭർത്താവും മകനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ സു
മംഗല അടുക്കളയിൽതെന്ന ഇരുന്നു.
“നീെയന്താടീ കഴിക്കാൻ വരാേത്ത?”
“വയറു് േവദന, ഞാൻ പിെന്ന കഴിേച്ചാളാം.”

ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുേപായി. എന്നും ഊഞ്ഞാലിലിരി
ക്കുേമ്പാൾ സുമംഗല െവറുെത െചടികൾക്കിടയിലൂെട
കേണ്ണാടിക്കും. േചരക്കുഞ്ഞുങ്ങെള കാണുന്നുേണ്ടാ?

സൂരജ് ക്സാേസ്മറ്റ്സിെനാപ്പം െചൈന്നയിൽ ടൂർ േപായി
വന്നതിനു പിന്നാെല ആേരാഗ്യപ്രവർത്തകർ വീട്ടിെല
ത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. േകര
ളത്തിൽ ആദ്യെത്ത േകാവിഡ് േകസ് റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യ
െപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു. പതിനാല് ദിവസ
െത്ത ഏകാന്തവാസം പതിനാല് െകാല്ലെത്ത വനവാ
സംേപാെല സൂരജിന് നീണ്ട കാലമായിരുന്നു.
ജഗദീശൻ വീടിെന്റ വാതിൽക്കൽ ഒരു ബക്കറ്റ് െവള്ള
വും സാനിൈറ്റസറും െവച്ചു. മാസ്കും ൈകയുറകളും ധരിച്ചു
മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി. രാത്രി കിടക്കാൻ േനരം അയാൾ
ഒന്നു് തുമ്മി. തുമ്മൽ ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ സുമംഗല ഭയ
െപ്പട്ടു.
“േദ, രാവിെല േപായി െടസ്റ്റ് െചയ്യണം, എനിക്ക് േപടി
യാകുന്നു.”

ജഗദീശൻ ആശങ്കകളില്ലാെത പറഞ്ഞു: “ഇതു് േകാവി
െഡാന്നുമല്ല. ഇന്നെല മഴ നനഞ്ഞതിെന്റയാ. നിനക്കറി
യിേല്ല, മഴ നനഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തുമ്മലും ജലേദാഷവും
വരുെമന്നു് ?”
“എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. െടസ്റ്റ് െചയ്യുന്നതാ ബുദ്ധി.”
“രണ്ടു ദിവസംകൂടി േനാക്കാം.”

മൂന്നാം ദിവസമായേപ്പാേഴക്കും തുമ്മൽ നിന്നു. പേക്ഷ,
അന്നു് ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ പനി തുടങ്ങി. പനി കടു
ത്തേപ്പാൾ താൻ ൈവറസിെന്റ പിടിയിൽ െപട്ടുെവന്നു്
ജഗദീശൻ ഉറപ്പിച്ചു. രാവിെല േഹാസ്പിറ്റലിൽ െചന്നു് കീ
ഴടങ്ങാം.
കാലത്തു് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ പനി മാറിയിരുന്നു. േബ്ര
ക്ഫാസ്റ്റിന് മുന്നിലിരുന്നു് ഉേന്മഷേത്താെട അയാൾ
പറഞ്ഞു:
“തൽക്കാലം േകാവിഡ് കീഴടങ്ങി.”

സുമംഗല േചാദിച്ചു: “ജനലിനു് െനറ്റടിക്കുന്നതുേപാെല
ൈവറസ് കയറാതിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും നമുക്ക് െച
യ്താേലാ?”
അതിൽ തനിക്കു േനെര ഒളിപ്പിച്ചുെവച്ച പരിഹാസമുള്ള്
ഉെണ്ടന്നു് ജഗദീശനു് േതാന്നി. അയാളുെട കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽ
ചിരി വിറച്ചു.
“നമുക്ക് േനാക്കാം. എന്തിനാ പരിഹാരമില്ലാത്തതു്. ”

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ‘ഡബിൾ െബൽ’ വഴി ഒരു വലിയ
കാർഡ്േബാഡ് െപട്ടി വീട്ടിെലത്തി. ജഗദീശൻ പറഞ്ഞു:
“നീ കേണ്ടാടി ഇനി ഒരു ൈവറസും നമ്മുെട വീട്ടിൽ കയ
റില്ല.”

അവൾ അത്ഭുതെപ്പട്ടു.
“എന്താ െപട്ടിക്കുള്ളിൽ?”
“ഒരു േറാേബാട്ട്. േകാവിഡ് ൈവറസിെന തുരത്തുന്ന
യന്ത്രം.”

ൈവകുേന്നരം അച്ഛനും മകനും കൂടി െപട്ടി െപാളിച്ചു.
മനുഷ്യരൂപമായിരിക്കുെമന്നാണ് സുമംഗല കരുതിയതു്.
മൂന്നു് തട്ടുള്ള, നാലുചക്രങ്ങളുള്ള ടീേപ്പായി േപാലെത്ത
ഒരു സംഭവം. ജഗദീശൻ വിവരിച്ചു: “റിേമാട്ടിൽ വിരൽ
അമർത്തിയാൽ ഇതു് ഏതു് ദിശയിേലക്കും സഞ്ചരിക്കും.
അേപ്പാൾ നീലെവളിച്ചം മുറികളിെലല്ലാം പരക്കും. ൈവ
റസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളുെമല്ലാം നശിക്കു
ന്ന അൾട്രാവയലറ്റു് രശ്മികളാണ്. റൂട്ട് ഫീഡ് െചയ്താൽ
ദിവസവും രണ്ടു് േനരം േറാേബാട്ട് ശുദ്ധികലശം െചേയ്താ
ളും. നമ്മൾ പിന്നാെല നടന്നു് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. രണ്ടു് ദിവസ
ത്തിെലാരിക്കൽ ചാർജ് െചയ്താൽ മതി.”
സൂരജ് റിേമാട്ടിൽ െതാട്ടേപ്പാൾ േറാേബാട്ട് േഡ്രായി
ങ് റൂമിൽനിന്നു് നീല െവളിച്ചേത്താെട പൂജാമുറിയിേല
ക്കു് കയറി. ഒട്ടു് വട്ടംകറങ്ങി ൈഡനിങ്ങിേലക്കു് നീങ്ങു
േമ്പാൾ ഉത്കണ്ഠേയാെട സുമംഗല േചാദിച്ചു:
“മനുഷ്യനു് ആവശ്യമുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളും ചത്തുേപാ
കിേല്ല?”

ജഗദീശൻ സുമംഗലെയ രൂക്ഷമായി േനാക്കി.
“മിണ്ടാതിരിക്കു്. ശല്യം.”

അടുക്കളയിലൂെട കറങ്ങിവന്നു് കിടപ്പുമുറിയിെലത്തിയ
േപ്പാൾ അവൾ വീണ്ടും േചാദിച്ചു:
“സൂരേജ, നമ്മുെട ശരീരത്തിലും ഉപകാരികളായ േകാ

ടിക്കണക്കിനു് ബാക്ടീരിയകളും ൈവറസുകളുെമാെക്ക
യിേല്ല. ഈ നീലെവളിച്ചത്തിൽ അെതാെക്ക ഇല്ലാതാ
കിേല്ല?”
സൂരജ് പടക്കം െപാട്ടുന്നതുേപാെല ശബ്ദിച്ചു:
“അമ്മ അടുക്കളയിൽേപ്പാ. ഇനി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതു്. ”

സുമംഗല പതുെക്ക അടുക്കളയിേലക്കു് നടന്നു. സിങ്കിൽ
ഒരു കൂമ്പാരം എച്ചിൽപാത്രങ്ങളുണ്ടു്. എച്ചിൽപാത്ര
ങ്ങൾ കഴുകുന്ന ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യെന കിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ
എത്ര നന്നായിരുന്നു. മടുേപ്പാെട അവൾ എച്ചിൽപാത്ര
ങ്ങളുെട േനർക്കു് ൈകനീട്ടി.
േറാേബാട്ടിെന എവിെട താമസിപ്പിക്കും? അച്ഛനും മക
നും ആേലാചിച്ചു. തട്ടാനും മുട്ടാനും പാടില്ല. ഏറ്റവും സുര
ക്ഷിതം പൂജാമുറി തെന്ന. ജഗദീശെന്റ അഭിപ്രായത്തിനു്
സൂരജ് തലകുലുക്കി.
േലാക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയേതാ
െട ജനജീവിതം സാധാരണനിലയിേലക്കു് തിരിച്ചുവന്നു.
കടകൾ തുറന്നു. േറാഡിൽ വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. വി
േദശത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യവിമാനം െനടുമ്പാേശ്ശരിയിൽ
ഇറങ്ങിയ ദിവസം ഉച്ചയായേപ്പാൾ ജഗദീശൻ വയർ
െപാത്തിപ്പിടിച്ചു് വീട്ടിേലക്കു് കയറിവന്നു. സുമംഗല വാ
തിൽ തുറക്കുേമ്പാൾ േവദനെകാണ്ടു് പുളയുകയാണു്
അയാൾ.
“അേയ്യാ, എന്തുപറ്റി?”

സുമംഗല ൈകപിടിച്ചു് േസാഫാെസറ്റിയിലിരുത്തിയ േശ
ഷം സൂരജിെന െമാൈബലിൽ വിളിച്ചു. പത്തു് മിനിറ്റിനു
ള്ളിൽ സുമംഗലയും സൂരജും താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് കാറിനുള്ളി
ലിരുത്തി. സിറ്റി സൂപ്പർ െസ്പഷാലിറ്റി േഹാസ്പിറ്റലിേലക്കു്
നാൽപത്തിയഞ്ചു് മിനിറ്റു് ദൂരമുണ്ടു്.
കാഷ്വാലിറ്റിയിെല േഡാക്ടർ പരിേശാധന കഴിഞ്ഞ് പുറ
േത്തക്കിറങ്ങിവന്നു.
“അപന്റിൈസറ്റിസ് ആണ്. ഉടെന ഒരു സർജറി േവണം.”

ഭയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട സുമംഗല ആരാഞ്ഞു:
“േപടിക്കാനുേണ്ടാ േഡാക്ടർ?”
“ഓ, പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല. െചറുകുടലും വൻകുടലും േചരുന്ന

ഭാഗത്തു് ഒരു െചറുവിരൽേപാെല കിടക്കുന്ന സാധനമാ
ണു്. പഴുത്താൽ മുറിച്ചുകളയലല്ലാെത േവെറ മാർഗമില്ല.
മനുഷ്യനു് ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണതു്. ”
സർജറി കഴിഞ്ഞു് അഞ്ചാം ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് െചയ്തു്
വീട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ േനരം പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
വീണ്ടും േലാക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചേതാെട വഴികെളല്ലാം
േബ്ലാക്കായിരുന്നു. ഏെതാെക്കേയാ ഊടുവഴികളിലൂെട
ചുറ്റിച്ചുറ്റിയാണു് വീടു് കണ്ടുപിടിച്ചതു്.
സൂരജ് ബാഗ് തുറന്നു് വീടിെന്റ താേക്കാൽ തപ്പുന്ന േനര
ത്തു് ജഗദീശൻ ജനൽ ചില്ലിലൂെട െവറുെത േഡ്രായിങ്
റൂമിേലക്കു് േനാക്കി. അയാൾ െഞട്ടിത്തരിച്ചു.
േസാഫാെസറ്റുകൾക്കു് നടുവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
സൂരജും സുമംഗലയും എത്തിേനാക്കി. അേത, ആേരാ
ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല. സൂരജ് െമാൈബൽ േടാർ
ച്ച് െവളിച്ചത്തിൽ േനാക്കിയിട്ടു് പറഞ്ഞു:
“അച്ഛാ, അതു് മനുഷ്യെനാന്നുമല്ല, േവെറ എേന്താ ആണു്. ”

വാതിൽ തുറന്നു് ൈലറ്റിട്ടേപ്പാൾ അവർക്കു് സ്വന്തം കണ്ണു
കെള വിശ്വസിക്കാനായില്ല.

വലിെയാരു മൺപുറ്റു്.
ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്നു് െപാങ്ങിവന്നിരിക്കുകയാണു്. രണ്ടി
ഞ്ചു് കനത്തിലുള്ള ഗ്രാൈനറ്റ് തറയുെട ഏേതാ പഴുതിലൂ
െട ചിതലുകൾ കയറിവന്നു് െകാട്ടാരം െകട്ടിയിരിക്കുക
യാണു്.
ജഗദീശനു് ശരീരം േകാച്ചിവിറച്ചു. െസറ്റിയിൽ അയാൾ
തളർന്നിരുന്നു. നാവു് െതാണ്ടയിേലക്കു് ഇറങ്ങിേപ്പാകു
ന്നതുേപാെല േതാന്നിയേപ്പാൾ െവള്ളം േവണെമന്നു്
ആംഗ്യം കാട്ടി. സുമംഗല മിനറൽ വാട്ടറിെന്റ കുപ്പി ബാ
ഗിൽനിെന്നടുത്തു് നീട്ടി.
സൂരജ് ൈകേക്കാട്ടും കുട്ടയുെമടുക്കാൻ പമ്പു് ഹൗസി
േലക്കു് േപായ േനരത്തു് അവൾ എഴുേന്നറ്റു് പുറ്റിനരികി
േലക്കു് െചന്നു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. പുറ്റിെന്റ മുഖത്തു് രണ്ടു്
കണ്ണുകളുെട തിളക്കമുെണ്ടന്നു് അവൾക്കു് േതാന്നി. ഇട
ക്കിെട തുറന്നടയ്ക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. ഓ, തനിക്കു് േതാന്നുന്ന
തായിരിക്കുെമന്നു് വിചാരിച്ചു് സുമംഗല െവട്ടിത്തിരിഞ്ഞു.
ഈ േതാന്നെലങ്ങാനും പറഞ്ഞുേപായാൽ അച്ഛനും
മകനും കൂടി തെന്ന പരിഹസിക്കും. അവൾ ചിന്താവി
ഷ്ടയായി. ഒന്നും മിണ്ടാെത കിടപ്പുമുറിയിേലക്കു് നടന്നു.
ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും േതാന്നി. പൂജാമുറി
യിൽ േറാേബാട്ട് അനക്കമറ്റു് നിൽപുണ്ടു്. കിടപ്പുമുറിയു
െട വാതിലും തുറന്നുകിടന്നിരുന്നു. ൈലറ്റും ഫാനുെമാ
ന്നും ഇടാൻ െമനെക്കടാെത, ചിറകറ്റ പക്ഷിെയേപ്പാ
െല അവൾ കിടക്കയിേലക്കു് വീണു. കണ്ണടച്ചു കിടന്ന
േപ്പാൾ ഉള്ളിെന്റ ഉള്ളിൽനിന്നു് ഒരു മൂളൽ ചിറകുകൾ
വീശിെക്കാണ്ടു് ഈണത്തിൽ െപാങ്ങി വരുന്നതു് അവൾ
അനുഭവിച്ചു.
“ബയ്േലാട്ടു് േപാലാ,േണ
ബൗതീറ്റു് ബീേണ്വാകും…”

□

േഡാ. അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
കാസർേകാട് ജില്ലയിെല ബാര ഗ്രാമ
ത്തിൽ ജനനം. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരു
ദം. മലയാളത്തിൽ എം. എ, എം. ഫിൽ.
ബിരുദങ്ങൾ റാങ്കുകേളാെട േനടി. കഥ
യിെല കാലസങ്കൽപ്പം എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ േഡാക്ടേററ്റ്. 1987 മുതൽ കാ
ഞ്ഞങ്ങാട് െനഹ്റു േകാേളജിെല അധ്യാപകൻ. 2019-ൽ
വിരമിച്ചു.
കാരൂർ, ഇടേശ്ശരി, െചറുകാട്, അബുദാബി ശക്തി, േകാവിലൻ,
മലയാറ്റൂർ ൈപ്രസ്, േകളി, അയനം തുടങ്ങി 27 അവാർഡുകൾ
േനടി. ‘കെയ്യാപ്പു് ’ എന്ന സിനിമയ്ക്കു് തിരക്കഥ എഴുതി. ‘െപാ
ലിയന്ദ്രം’ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററി സംവിധാനം െചയ്തു. ‘െകാ
േമർഷ്യൽ െബ്രയ്ക്കി’നു് മികച്ച െചറുകഥകയ്ക്കുള്ള േകരള സർക്കാ
രിെന്റ െടലിവിഷൻ അവാർഡ് 2002-ൽ ലഭിച്ചു. േകരളത്തിെല
മികച്ച േകാേളജ് അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് രണ്ടു തവണ
ലഭിച്ചു. െനഹ്റു േകാേളജിൽ സാഹിത്യേവദി തുടങ്ങി. 33 വർ
ഷം സാഹിത്യേവദിയുെട പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. എൻേഡാസൾ
ഫാൻ ഭവനപദ്ധതിക്കു് േനതൃത്വം നൽകി. രണ്ടു ദശകക്കാ
ലമായി എൻേഡാസൾഫാൻ വിരുദ്ധ സമര േനതൃത്വത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ‘സാധാരണ േവഷങ്ങൾ’ ആദ്യ പുസ്തകം. 23
െചറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും രണ്ടു േനാവലുകളും, നാലു് നിരൂപ
ണഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി. മലയാളത്തിെല പരിസ്ഥിതി കഥകൾ,
മലയാളത്തിെല െതയ്യം കഥകൾ, ആദ്യ നാട്ടു ഭാഷാനിഘണ്ടു
വായ ‘െപാഞ്ഞാ ’, ആദ്യ കാമ്പസ് േനാവൽ ‘ജീവിതത്തിെന്റ
ഉപമ’, വയനാട്ടു് കുലവൻ തുടങ്ങി ഇരുപേതാളം ശ്രേദ്ധയമായ
പുസ്തകങ്ങളുെട എഡിറ്റർ. കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷ
കളിലും വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ‘എൻമകെജ’ േനാവൽ ഇം
ഗ്ലീഷ് ഉൾെപ്പെട നാലു് ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം െചയ്തു. ‘മര
ക്കാപ്പിെല െതയ്യങ്ങൾ’ ആദ്യ േനാവൽ. സ്കൂളുകളിലും വിവിധ
യൂണിേവഴസിറ്റികളിലും കഥകളും, േനാവലുകളും പാഠപുസ്തക
ങ്ങളാണ്. ‘ആഖ്യാനവും ചില സ്ത്രീകളും’ എന്ന പുസ്തകം ആത്മ
കഥാ കുറിപ്പുകളാണു്. ‘എൻേഡാസൾഫാൻ—നിലവിളികൾ
അവസാനിക്കുന്നില്ല’ 50-ാമെത്ത പുസ്തകമാണു്.
ഭാര്യ: രഞ്ജിനി പി
മക്കൾ: മാളവിക, ശിവൻ.
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

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
മാർജിനുകൾ 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.
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