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േചാരക്കുമിൾ

ഇതിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി വിമലിെന്റ ജീവിത�
ത്തിലുണ്ടായിേട്ടയില്ല. ഇനി ചുവരിൽ കറുത്തു കിട�
ക്കുന്ന പാടുകൾ തുടച്ചു മാറ്റണം, രജനിെയയും അവ�
നവെനയും രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കളവു് െമനഞ്ഞുണ്ടാ�
ക്കണം അേതാ േപാലീസിെന അറിയിക്കേണാ?
അെതാെക്കയാണു് അയാൾ ആേലാചിച്ചതു്. കല്ലു
വീണ കുളത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന മീനുകെളേപ്പാെല
രജനിയുെട കൃഷ്ണമണികൾ പതറുന്നുണ്ടു്, അതിെന്റ�
യാഴത്തിൽ പഴങ്കഥകളുെട പായലുപിടിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു് അയാൾ കണ്ടു. രജനിയുെട േമൽമീശയിെല
വിയർപ്പിേലക്കു് അയാളുെട കണ്ണീരു് വീണു് ഒറ്റത്തു�
ള്ളിയായി.

⋄ ⋄ ⋄

ഒരു െചറിയ ചാറ്റേലയുള്ളൂ, രജനി കുട തുറന്നില്ല.
ചാറ്റൽത്തുള്ളികൾക്കു േനെര വായ് തുറന്നു പിടിച്ചു്,
ആകാശം േനാക്കി വരമ്പത്തൂെട നടന്നു. കാലു വഴു�
ക്കി, അവൾ െപട്ടന്നു് പുറേകാട്ടാഞ്ഞു. വഴുതി പാട�
െത്ത െചളിയിേലക്കു് വീേണെന. വലംൈകയിെല
നീളംകൂടിയ കുട മണ്ണിൽ കുത്തി ഒരുവിധം വീഴാ�
െത രക്ഷെപ്പട്ടു. തുണിസഞ്ചി േതാളിൽ നിന്നൂർന്നു
േപാവുകയും അവൾ കണിശതേയാെട സഞ്ചി േന�
െരയിടുകയും െചയ്തു. ഭാഗ്യം! കൂട്ടുകാരിയുെട അമ്മ,
സുമതിയമ്മ െകാടുത്ത സഞ്ചിയാണു്, അെതങ്ങാ�
നും പാടെത്ത െചളിയിൽ വീണിരുെന്നങ്കിൽ പിേറ്റ�
ന്നു് എങ്ങിെന സ്കൂളിേലക്കു് പുസ്തകങ്ങൾ െകാണ്ടു
േപാകും? രജനിയുെട െവപ്രാളത്തിനു േനെര ചിരി�
ച്ചു െകാണ്ടു്, കുറുെകയുള്ള വരമ്പത്തൂെട, നടന്നു േപാ�
കുേമ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, “േനെര േനാക്കി േപാ
എേണ”. അക്കെരക്കുന്നിലുള്ള ഏട്ടനാണു്, അവൾ
തിരിച്ചു ചിരിച്ചു.

രജനി വരമ്പുകടന്നു് വീട്ടിേലക്കുള്ള മണ്ണുെവട്ടിയ
പടികൾ കയറി. പലയിടത്തും വഴുക്കലുണ്ടു്. മുറ്റത്തു
െവച്ച അലുമിനിയെത്താട്ടിയിൽ ഇറെവള്ളം നിറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, അതിൽ കാലുകഴുകി. അമ്മമ്മ വീട്ടിലില്ല.
േറഷൻ വാങ്ങാൻ േപായതാവും. താേക്കാലില്ലാ�
ത്ത െചറിയ പൂട്ടു് ഓടാമ്പലിൽ െകാളുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
കണ്ടാൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടു േപാെലയിരിക്കും. അെല്ലങ്കി�
ലും പൂട്ടിയിടാനായിട്ടു് അവിെട എന്തുണ്ടായിട്ടാണു്.
ഇക്കണ്ട പടി മുഴുവനും േകറി അവിെട ആരും െച�
ല്ലാറുമില്ല. വാതിലു തുറന്നയിടത്തു തെന്ന സഞ്ചി
െവച്ചു്, രജനി അടുക്കളയിെലത്തി. േകാലായിയും,
കയറുന്ന മുറിയും അടുക്കളയും, അത്രേയയുള്ളൂ വീടു്.
അടുപ്പിൽ ചാരത്തിനടിയിൽ കനലു് െകടാെത സൂ�
ക്ഷിച്ചിരിക്കും. കുറച്ചു് ഓലക്കണ െവച്ചു് ഊതിയാൽ
തീ പിടിപ്പിക്കാം. കുനിഞ്ഞിരുന്നു് അടുപ്പിനരികിൽ
വച്ച ഓലെക്കട്ടിൽ നിന്നു് അവൾ മൂന്നാലു് ഓല�
ക്കണ വലിെച്ചടുത്തു. ആേരാ പുറകിൽ വന്ന േപാ�
െല ഒച്ച, എന്തു പറ്റിെയന്നു് തിരിച്ചറിയാനവൾക്കു്
ഇട കിട്ടിയില്ല, പിറകിൽ ഒരാൾ, തലയ്ക്കു മുകളിൽ!
അയാളുെട കാലുകൾക്കു് താെഴയാണു് രജനി കു�
നിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. കരിമ്പൻ മണക്കുന്ന ഉടുമുണ്ടു്
അവളുെട േതാളിലുരഞ്ഞു, വരമ്പത്തു കണ്ട ആൾ,
അക്കെരക്കുന്നിലുള്ള ഏട്ടൻ!

⋄ ⋄ ⋄

അയാൾ വാതിലു കടന്നു് പുറേത്തക്കു േപായി. വാ�
തിൽക്കൽ െവച്ച സഞ്ചി െചരിഞ്ഞു്, നിലത്തുവീണു
കിടന്നിരുന്ന, ആറാം ക്ലാസിെല പാഠപുസ്തകങ്ങ�
ളിൽ അയാളുെട മടമ്പിെല െചളി പറ്റി. അവളുെട
പരന്ന െനഞ്ചിൽ അരിക്കൂൺ േപാലുളള കുഞ്ഞു മു�
ലെഞട്ടുകൾ നഖപ്പാടിൽ പുകഞ്ഞു. െമെല്ല അവൾ
േകാലായ കടന്നു് മുറ്റത്തിറങ്ങി. േമലാെക പശ പു�
രട്ടിയ േപാെല രജനി അസ്വസ്ഥയായി. അവൾ
മുറ്റത്തു് കമിഴ്ന്നു കിടന്നു. മഴ കടുത്തു. അവൾക്കു് പു�
റം െനാന്തു. െചറിെയാരു ചാലായി ചുവപ്പു് െവള്ള�
ത്തിൽ പരന്നു. ഒടുവിൽ േനർത്തു നൂലു േപാെല ഒടു�
ങ്ങി. അവൾ മുഖമുയർത്തി. താെഴ േനാെക്കത്താ
ദൂരത്തു് പടർന്നു േപായ പാടത്തു് ഒരു െപാട്ടു േപാ�
െല അയാൾ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നതു് െവറുേപ്പാെട
കണ്ടു.

⋄ ⋄ ⋄

അയാൾ അക്കെരക്കുന്നിെല തെന്റ വീട്ടിേലക്കു
കയറുേമ്പാൾ അവിെട നെല്ലാരു ഒച്ചപ്പാടു കഴി�
ഞ്ഞതിെന്റ പുകയുണ്ടായിരുന്നു. അടുക്കളമുറ്റത്തു് മഴ�
യിൽ നനഞ്ഞ വിറകുെകാള്ളി പുകയുന്നു, അതിൽ
നിന്നു് െകാഴുത്ത കട്ടൻകാപ്പി േപാെല മരക്കറെയാ�
ഴുകുന്നു. അയാളുെട അമ്മ പതിവുേപാെല േദഷ്യ�
ത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നു.

“ഒണക്കല്ള്ള ഒരു െകാള്ളിയില്ല ഈെട കഞ്ഞി െവ�
ക്കാൻ. രണ്ടാക്കും രാവിേല കീഞ്ഞു് പൂവാേലാ”

അമ്മ തുടങ്ങി. ഇനി രക്ഷയില്ല. പറഞ്ഞതു തെന്ന
ആവർത്തിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കും. അകത്തു് അയാളുെട
അച്ഛൻ വായ് തുറന്നു്, േകലെയാലിപ്പിച്ചു് ചാരായ�
ത്തിെന്റ മണമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അയാൾ േകാ�
ടാലിെയടുത്തു് ചായ്പിെല േലശം ഉണക്കക്കൂടുതലുള്ള
മരമുട്ടി െകാത്തിക്കീറി അടുക്കളയിേലക്കിട്ടു െകാണ്ടു്
അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു,

“ഇന്നാ നിെന്റ കഞ്ഞി”

“നാെള ഓളാെട േപാണം, പലഹാരം െകാേണ്ടാ�
ണം, ൈപസ േവണം. ഇതു് മാസം ഒമ്പതായി”
അയാളുെട അമ്മ പറഞ്ഞു.

“ഓ, െതരാം”

സ്വന്തം വീട്ടിൽ െപറാൻ േപായ ഭാര്യയുെട മുലക�
െള ഓർത്തേപ്പാൾ അയാൾക്കു് ബീഡി വലിക്കാൻ
േതാന്നി. മടിക്കുത്തിൽ നിെന്നടുത്ത ബീഡി, അടു�
പ്പിൽ നിന്നു് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരുടലിൽ
അെതാന്നു കുത്തി േനാക്കാൻ അയാളുെട ൈക
തരിച്ചു. വന്യമായ ഓർമ്മകളുെട പുക വളയങ്ങൾ
അയാൾ ഊതി രസിച്ചു. രഹസ്യേവട്ടകളുെട അപാ�
രസാധ്യതകളുള്ള തുടർജീവിതത്തിെന്റ പുതിയ പ്ര�
തീക്ഷകൾ ബീഡിപ്പുക േപാെല മുന്നിൽ പടർന്നു.

⋄ ⋄ ⋄

പനി മൂർച്ഛിച്ചു് അവൾ വിറച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ചൂടുക�
ഞ്ഞിയും കാന്താരിച്ചമ്മന്തിയും ചുട്ട മുള്ളനും െകാണ്ടു്
രജനിയുെട അമ്മമ്മ, പാപ്പിയമ്മ വന്നു.

“ഒരുവറ്റു് കഞ്ഞി കുടിച്ചിറ്റു് െകടക്കു് കുഞ്ഞീ” പാപ്പിയ�
മ്മ െപൺകുട്ടിയുെട മുടിയിൽ വിരൽ ചുറ്റി.

കഴുേക്കാലിൽ നിന്നും ട്രപ്പീസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ചി�
ലന്തി തെന്ന എട്ടു കണ്ണുകൾ െകാണ്ടും വിഴുങ്ങുന്ന
േപാെല അവൾക്കു േതാന്നി. അമ്മമ്മ കറുത്ത കമ്പി�
ളി െകാണ്ടു് അവളുെട കഴുത്തു വെര പുതപ്പിച്ചു. കമ്പി�
ളിേരാമങ്ങൾ േദഹത്തു് തട്ടിയേപ്പാൾ അയാളുെട
േരാമങ്ങളാണവെയന്നു് അവൾ ഭയന്നു. പാപ്പിയമ്മ
ഒരു സ്പൂൺ കഞ്ഞി രജനിയുെട വായിേലെക്കാഴിച്ചു
െകാടുത്തു. െകാഴുത്ത കഞ്ഞി, അവൾ ശക്തിയാ�
യി ഛർദ്ദിച്ചു. വയറ്റിെലാന്നുമില്ലായിരുന്നു, െതാ�
ണ്ട െപാട്ടി േചാര വന്നു. െപാള്ളുന്ന പനിയിൽ
കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു് കൃഷ്ണമണി മുകളിേലക്കു മറിഞ്ഞു.
“അേയ്യാ, ആേരലും ഒേന്നാടി വരേണ” പാപ്പിയമ്മ
നിലവിളിച്ചു. കുന്നിൻ പുറെത്ത ആ ഒറ്റ വീടിനു ചുറ്റും
ഇരുട്ടു് കനെപ്പട്ടു കിടന്നു.

⋄ ⋄ ⋄

“കർക്കടകം പത്തു ദിവസം മീനം േപാെലയാണു്
മഴയിണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കുഞ്ഞീ നീ െകാടെയടു�
േത്താ” പാപ്പിയമ്മ കുട നീട്ടി. കുട സുരക്ഷിതമായ
ഒരു ൈക േപാെല അവൾ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കാ�
ണു് അവൾ സ്കൂളിേലക്കു് േപായതു്. വീടു നിൽക്കുന്ന
കുന്നിറങ്ങിയാൽ പാടം, േറാഡ്, പാലം, വീണ്ടുമു�
ള്ള കുന്നിൻ പുറത്താണു് സ്കൂൾ. ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ
എന്തു പറ്റിെയന്നു് കൂട്ടുകാർ േചാദിച്ചു. ആേരാടും
അവൾെക്കാന്നും വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“െചറിയ പനിയും െകാണ്ടു് ഒന്നര ആഴ്ച ഇരിക്കണ്ട
കാര്യമിണ്ടായിരുേന്നാ േമാേള” ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഹാ�
ജർ പട്ടിക വിളിക്കുേമ്പാൾ േചാദിച്ചു. അവൾക്കു്
അേപ്പാൾ െചറുതായി ചിരിക്കാനും നഖം കടിക്കാ�
നും േതാന്നി.

“ഉച്ചക്കഞ്ഞി കിട്ടൂേല കുഞ്ഞീ, ഉേദ്യാെഗാന്നും എല്ലാ�
രിക്കും കിട്ടൂലേല്ലാ” രാവിെല അമ്മമ്മ പറഞ്ഞതു്
അവേളാർമ്മിച്ചു. ൈവകുേന്നരം മഴയുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. നാലുമണിയുെട ഇളെവയിൽ പാടത്തു് െപാന്നു
േപാെല വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്കു് സമാധാ�
നം േതാന്നി. നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വരമ്പുകൾ…

“നിക്ക്, നിക്ക്”

പരുത്ത ഒച്ച, തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ പിന്നിൽ
അയാൾ. കാലു വിറച്ചു, വരമ്പുകൾ അവൾക്കു് സ്ഥ�
ലഭ്രമം ഉണ്ടാക്കി, നിലവിളിക്കാനാവുന്നില്ല. ഒരു
കുറുകൽ മാത്രേമ െതാണ്ടയിൽ നിന്നും വരുന്നു�
ള്ളൂ. അയാൾ ഓടി വന്നു് രജനിെയ എടുത്തു് േതാ�
ളിൽ കിടത്തി. അവൾ കണ്ണടച്ചു് കിടന്നു. പടികൾ
ആഞ്ഞു ചവിട്ടി, അവളുെട വീട്ടിേലക്കു് അയാൾ
കയറി. അവൾക്കു് ഛർദ്ദിക്കാൻ മുട്ടി. അഞ്ചു മണി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാപ്പിയമ്മ വന്നു. അമ്മമ്മയുെട
കയ്യിൽ വിേന്നഴ്സ് േബക്കറിയിെല പലക ബിസ്ക്കറ്റും
പാതിമഷിയുള്ള ഒരു േപനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഇന്നാ” അതു നീട്ടി പാപ്പിയമ്മ ചിരിച്ചു.
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നെന്നെച്ചറുപ്പത്തിൽ രജനി കാഴ്ചയിൽ അവളുെട
അമ്മെയ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിടർന്ന കണ്ണുകളും േലശം
പതിഞ്ഞ മൂക്കും േകാലൻ മുടിയും. െമലിഞ്ഞിെട്ടങ്കി�
ലും ഉത്സാഹിയായ കുട്ടി. െചള്ളു് േപാെല െതറിച്ചു്,
ചിരിച്ചു നടക്കും. ഇടയ്ക്കു് ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവർ
സുമതിയുെട വീട്ടിൽ േപാകും. തെന്റ മകളുെട ചില
ഉടുപ്പുകൾ അവൾ രജനിക്കു് െകാടുക്കും. കുട്ടികൾ
മുറ്റത്തു് വീണുകിടക്കുന്ന ചതുരെനല്ലികൾ െപറുക്കു�
കേയാ, ചാമ്പക്ക പറിക്കുകേയാ, സാറ്റു് കളിക്കുക�
േയാ െചയ്യുേമ്പാൾ സുമതിയും പാപ്പിയമ്മയും പല
നാട്ടുവിേശഷങ്ങളും പരദൂഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടു് വടകുരുട്ടുകേയാ ചക്കപപ്പടമുണ്ടാക്കുകേയാ,
വീട്ടുപണികൾ െചയ്യുകേയാ െചയ്യും. ഒരു ദിവസം
ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച കയ്യുമായി രജനി അടുക്കള മുറ്റത്തു നി�
ന്നും സുമതിയുെടയടുത്തു് െചന്നു പറഞ്ഞു, “ഇത്തിരി
െവള്ളം െതേര്യാ, ഇതു് തിന്നാനാ” അവൾ ചുരുട്ടി�
പ്പിടിച്ച കുഞ്ഞു ൈകകൾ വിടർത്തി. നാലഞ്ചു ഗുളി�
കകൾ! പഴയ േപപ്പറുകൾെക്കാപ്പം കത്തിക്കാനിട്ടി�
രുന്ന, ഉപേയാഗത്തീയതി കഴിഞ്ഞ ഒരു േഫായിൽ
ഗുളികകൾ! അതു് അവൾ ചവറുകൂനയിൽ നിന്നും
എടുത്തു െകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. “ഗുളികകൾ മുട്ടാ�
യി തിന്നും േപാെല തിേന്ന്വാ ആേരലും, ചത്തു േപാ�
കും.” അവളുെട കണ്ണുകളിൽ അവളുെട അമ്മെയ�
ക്കണ്ടു് ഭയന്നു് സുമതി പറഞ്ഞു. രജനിയുെട അമ്മ�
െയ അവേളാർത്തു. വീർത്ത വയറുമായി ആശുപ�
ത്രിക്കിടക്കയിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വിളർത്ത
രൂപെത്ത. ഒരുപിടി ഗുളികകൾ നഴ്സ്സ് േസ്റ്റഷനിൽ
നിന്നു് കട്ടു തിന്നു്, പ്രസവവാർഡിൽ അവൾ കുഴ�
ഞ്ഞു വീണിരുന്നു.

“ഓനടിക്കുമായിരുേന്നാ?” സുമതി അന്നു് പാപ്പിയമ്മ�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“കയ്യിമ്മൽ നിറെയ നുള്ളിപ്പറിച്ച പാട്ണ്ടു്” അവർ
പറഞ്ഞു.

മരണത്തിേലക്കു് വഴുതുന്ന അമ്മയുെട വയറ്റിൽ നി�
ന്നും രജനിെയ പുറെത്തടുത്തു. “െപൺകുട്ടിയാണു്”
േഡാക്ടർ അവളുെട അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു. അമ്മ�
യുെട കണ്ണുകൾ കരയ്ക്കിട്ട േതാട്ടുമീൻ േപാെല ഒന്നു
പിടഞ്ഞു, ചലനമറ്റു. ശവമടക്കുന്ന ഇടേത്തക്കു് പാ�
പ്പിയമ്മ േനാക്കിയില്ല. െകാച്ചു െപൺകുട്ടിയുെട കു�
ഞ്ഞുവായിേലക്കു് തെന്റ മുലക്കണ്ണു് െവച്ചു െകാടുത്തു
െകാണ്ടു്, അവർ െപൺകുട്ടിെയ ‘രജനീ’ എന്നു വി�
ളിച്ചു, അവളുെട അമ്മയുെട അേത േപരു് ! അങ്ങി�
െന അവൾ േപ്രതേപ്പരു് േപറാൻ വിധിക്കെപ്പട്ടു.
മരിപ്പിനു് േശഷം കുറച്ചു ദിവസം ആളും ബഹളവുമാ�
യിരുന്നു. ഓേരാരുത്തരായി ഒഴിഞ്ഞു േപായി. താ�
െഴ നിന്നു േനാക്കുന്നവർക്കു ഒറ്റെപ്പട്ട ആ കുന്നിൻ�
പുറത്തു് ഒരു നിഴൽനാടകം േപാെല രണ്ടു ജീവിതം
കാണാനാകും. അമ്മമ്മയും േപരക്കുട്ടിയും ഇല്ലായ്മ
േസ്നഹം െകാണ്ടു നികത്തി. ആർക്കും വലിയ കാര്യ�
െമാന്നും േതാന്നാത്ത രണ്ടു ജീവിതങ്ങൾ. വറുതിയു�
െട നാളുകളിൽ അയൽവാസിയായിരുന്ന പാപ്പിയ�
മ്മ െകാടുത്ത േചാറാണു് തെന്റ ഉടൽ എന്നു് സുമ�
തി, രജനിേയാടു് പറഞ്ഞു. കഥകൾ തിരിഞ്ഞും മറി�
ഞ്ഞും ആവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കാലം േക്ലാക്ക് േപാെല
വൃത്തത്തിൽ ചലിക്കുെമന്നു് രജനിക്കു് േതാന്നി.

വർഷങ്ങൾ േപാകുന്ന േവഗതയിൽ രജനി വളർന്നി�
ല്ല. അവൾെക്കല്ലാേരാടും ഇണക്കം കുറഞ്ഞു വന്നു.
പ്രായത്തിനു് േചരാത്ത കള്ളപ്പക്വത അവൾ ഇട്ടു
നടന്നു. സുമതിയുെട മകളുെട ഉടുപ്പുകൾ രജനിയുെട
െമലിഞ്ഞ ഉടലിേന്മൽ പാകമല്ലാതായിത്തുടങ്ങി.

“തടിയിെല്ലങ്കിലും മിണ്ടാട്ടമിെല്ലങ്കിലും തരേക്കടില്ല,
നാലക്ഷരം നീ പഠിക്കണം. അടിച്ചു വാരുന്നതാ�
േണലും ഒരു ഗവൺെമന്റ് പണിക്കു് പഠിപ്പു് േവ�
ണം െപേണ്ണ” സുമതി അവെള ശാസിച്ചു േസ്നഹി�
ക്കുേമ്പാൾ പാപ്പിയമ്മയ്ക്കു് അത്ര പിടിക്കില്ല.

“നമ്മെള കൂട്ടെരാന്നും തിന്നിേല്ലലും അടിച്ചു വാരാ�
െനാന്നും േപാകലില്ല പേണ്ട. എത്ര നല്ല സ്ഥിതി�
യിണ്ടായിര്ന്നു്. അച്ഛനായിറ്റ്ല്ലാണ്ടാക്കിയതേല്ല”
പാപ്പിയമ്മ പറഞ്ഞു.

“ആ ദുഷ്ടു് പിടിച്ച കാലം നല്ലെതാന്ന്വല്ല, പേഴ കഥ�
െയാന്നും നിങ്ങള് കുട്ടീേനാടു് പറയര്തു്. ഒരു് പണി�
യും േമാശം പണിയല്ല പാപ്പിയേമ്മ.”

സുമതി പറഞ്ഞതു് ഒരു ചൂണ്ടെക്കാളുത്തു് േപാെല
രജനിയുെട േബാധത്തിൽ കിടന്നു. അന്നു രാത്രി
കഞ്ഞി കുടിക്കുേമ്പാൾ അവൾ േചാദിച്ചു “എന്താ
അമ്മേമ്മ പറയണ്ടാന്നു പറഞ്ഞ പേഴ കഥ?” “അ�
െതാരു വയൻകര ശാപത്തിെന്റ കഥയാ” പാപ്പിയ�
മ്മ തങ്ങളുെട സകലദുരിതങ്ങളുെടയും കാരണമായ
ആ കഥ മറ്റാേരാ ഒളിഞ്ഞു േകൾക്കുെമന്നു് ഭയന്ന
േപാെല ഒച്ച താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപുള്ള മദ്രാസ്സ് െപ്രാവിൻസിൽ,
മലബാറിെല മലമ്പ്രേദശം, കാവും വൻമരങ്ങളും
വളർന്നു് രാവു േപാെല ഇരുട്ടുടുക്കുന്ന പകലുകൾ…
തണുപ്പു് ഇന്നെത്തേപ്പാെല കുറവല്ല, അക്കാലത്തു്
ആളുകൾ െവളിെച്ചണ്ണ, ഹലുവ േപാെല മുറിെച്ച�
ടുത്തു് മുണ്ടിൻേകാന്തലയിൽ വാങ്ങി വന്നിരുന്നു.
അന്നു് ആ േദശത്തു് പ്രഭാതങ്ങൾ െകാടുംതണുപ്പും
േകാടയും പുതച്ചു് ഇരുണ്ടുണർന്നു. എട്ടുെകട്ടായിരു�
ന്നു പാപ്പിയമ്മയുെട തറവാടു്. വസൂരി വന്നു് അമ്മാ�
വൻ മരിച്ചേപ്പാൾ അകാലത്തിൽ തറവാട്ടുകാരണ�
വരായി പാപ്പിയമ്മയുെട അച്ഛനായ രാഘവൻ നാ�
യർ. സുന്ദരനായിരുന്നു അയാൾ, ചുവന്ന കണ്ണുകളും
ചുണ്ടിെന്റ േകാണിൽ കുറുക്കിവെച്ചാരു പുച്ഛച്ചിരിയും.
പാപ്പിയമ്മയുൾെപ്പെട മൂന്നു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മൂർ�
ച്ചയുള്ള ചുവന്ന േനാട്ടങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഭാര്യയുെടയും
മക്കളുെടയും മരുമക്കളുെടയും പണിക്കാരുെടയും
നടക്കാനുള്ള വഴി വെര അയാൾ വരച്ചു െവച്ചു. ആ
തറവാടുമായി എണ്ണയിൽ െതറിച്ച ബന്ധവും േപ�
റി, കുറച്ചു െതക്കുമാറി നിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു വീട്ടിൽ
പതിേനഴുവയസുള്ള െപൺകുട്ടി കടുത്ത വശീക�
രണത്തിൽെപ്പട്ടു് രാത്രിയിരുട്ടിൽ വടക്കുഭാഗത്തു്
കാപ്പിേത്താട്ടത്തിേലക്കു് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.
രാഘവൻ നായരും െപൺകുട്ടിയും കാപ്പിപ്പൂക്കളു�
െട മദഗന്ധമുള്ള ഉടലുകേളാെട േഭാഗിച്ചു പിരിഞ്ഞു.
േപാെകേപ്പാെക അവളുെട മുലക്കണ്ണുകൾ കരിമഷി
പടർന്ന േപാെല കറുത്തു വന്നു. തീണ്ടാരിത്തുണി�
ക്കു വന്ന വണ്ണാത്തിക്കു് അവൾ വിരൽ മുറിച്ച േചാര
തുണിയിൽ പുരട്ടി െകാടുത്തു വിട്ടു. ഭാര്യയും മക്കളു�
മുള്ളതു െകാണ്ടു് നാട്ടിൽ നിൽക്കാെനാക്കിെല്ലന്നും
നാടുവിട്ടു േപായി ഒന്നിച്ചു കഴിയാെമന്നും, ഉള്ള െപാ�
ന്നിെന്റ പണ്ടെമല്ലാം തുണിയിൽ െപാതിെഞ്ഞടു�
ക്കണെമന്നും രാഘവൻ നായർ െപൺകുട്ടിേയാടു
പറഞ്ഞു. തിരണ്ടു കല്യാണത്തിനു അവൾ െപാന്നു
മൂടി നിന്നിരുന്നതു് അയാൾ ഓർത്തു. ഒരു രാത്രി
എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു് രാഘവൻ നായരും
െപൺകുട്ടിയും തുണിെക്കട്ടുമായി, വീടുകളിൽ നി�
ന്നിറങ്ങി, ഒന്നിച്ചു്, കാപ്പിേത്താട്ടങ്ങളും കടന്നു് ഇട�
തിങ്ങിയ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂെട കുറുക്കുവഴിയിലൂെട
നടന്നു. അന്നു് അമാവാസിേയാ െപൗർണമിേയാ
അല്ല, ഇടദിവസമായിരുന്നു. വാക്കത്തി േപാെല
കൂർത്ത തലപ്പുമായി ചന്ദ്രൻ അവർെക്കാപ്പം നടന്നു.
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കരിമരുതിെന്റ േചാട്ടിെല�
ത്തിയേപ്പാൾ രാഘവൻ നായർ െപൺകുട്ടിയുെട മൂ�
ക്കും വായും അയാളുെട ഇടംൈകയ്യ് െകാണ്ടു് അമർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചു, ഞരങ്ങുന്ന ഉടലിെന വലംൈകയിെല
വാക്കത്തി െകാണ്ടു് വാഴത്തട േപാെല ആഞ്ഞു െവ�
ട്ടി, െകാത്തി നുറുക്കി മരുതിനു് വളെമന്ന േപാെല
ചുവട്ടിലിട്ടു. കരിയില െകാണ്ടു് മാംസക്കഷണങ്ങ�
ളും ഒപ്പം വാക്കത്തിയും മറച്ചു. വിളറി നിന്ന ചന്ദ്രെന
ജാരഗർഭെത്തെയന്ന േപാെല േമഘങ്ങളും മറച്ചു
െവച്ചു. േചാര പറ്റിയ മുണ്ടുരിഞ്ഞു് ൈകയിൽ െവച്ചു്
രാഘവൻ നായർ പിറന്നേപാെല തിരിച്ചു നടന്നു.

ഒരു അന്തിേപ്പാെട, കാണാതായ െപൺകുട്ടിയുെട
വീട്ടിൽ േനരം പുലർന്നു. െവയിൽ വീശുന്നതിെനാ�
പ്പം അതു് ആകുലതയായി വളർന്നു. രാഘവൻ നാ�
യരുൾെപ്പെടയുള്ള നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അവെള
തിരഞ്ഞു നടന്നു. അയാെളാഴിച്ചുള്ളവർ സർവ്വദിക്കി�
ലും അവെള തിരഞ്ഞുെവന്നു് സ്വയം ധരിച്ചു. കുളത്തി�
േലാ കിണറ്റിേലാ പുഴയിേലാ ശവം െപാങ്ങാനുള്ള
േനരത്തിനു േവണ്ടി അവെരാടുവിൽ കാത്തിരുന്നു.
ദിവസങ്ങൾ അങ്ങെന പുലർന്നിരുണ്ടതല്ലാെത
ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

ദിവസങ്ങേളാളം ഉറക്കം െകട്ടു് വീർത്ത കൺേപാ�
ളകളുമായി കറുത്തു െമല്ലിച്ച ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ
അന്നാളുകളിെലാന്നിൽ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിെല�
ത്തി. വൻമരങ്ങൾക്കുേമൽ െകണി െവച്ചു് പക്ഷി�
െയപ്പിടിക്കാൻ േകറിയിരുന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ താൻ
കണ്ട ഭീതിയുണ്ടാക്കിയ കാഴ്ച ദിവസങ്ങളായി അന്നം
മാത്രമല്ല, ഉറക്കവും െകടുത്തുന്ന കഥ അയാൾ തുറ�
ന്നുവിട്ടു. മരത്തിൽ നിന്നും മണ്ണിേലക്കു കുതിച്ചിറങ്ങു�
േമ്പാൾ ചവിട്ടിേപ്പായ െചറുവാല്യക്കാരിയുെട േചാര�
യുെട ഓർമ്മയിൽ അയാളുെട ഉടലു വിറച്ചു. അേതാ�
െട െകാലയാളിക്കു് െകണിെയാരുങ്ങി. അന്നു് രാ�
ത്രി അഴികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു് രാഘവൻ നായർ
വാതിലിനപ്പുറം അമാവാസിയിെല കറുത്ത ആകാ�
ശം കണ്ടു. ഒരു പകൽ, േപാലീസുകാർെക്കാപ്പം
കരിമരുതിെന്റ ചുവട്ടിെല അളിഞ്ഞ മാംസങ്ങൾക്കി�
ടയിൽ നിന്നു് നാറുന്ന വാക്കത്തി അയാൾ പുറെത്ത�
ടുത്തു. എട്ടുെകട്ടിെല അറയിൽ തറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു്
സ്വർണ്ണപണ്ടങ്ങളും. െസഷൻസ് േകാടതിയിൽ
േകസു വിളിച്ചു, അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം! ആസൂ�
ത്രിതം! വിധി പറയുന്ന പുലർച്ചയിൽ െചറുപ്പക്കാര�
നായ ജഡ്ജി കൃഷ്ണയ്യർ കത്തി വീശുന്ന രാഘവൻ
നായെര സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടുണർന്നു. തൂക്കുകയറി�
െന്റ വിധിയും വാങ്ങി രാഘവൻ നായർ െസൻട്രൽ
ജയിലിെലത്തി. തൂക്കുകയറിൽ പിടഞ്ഞു തീർന്നു്
തണുത്തു േപായ ഉടലിനു് അവകാശം പറയാൻ
ആരുെമാട്ടു് േപായതുമില്ല. ആരു േപാകാൻ? എട്ടു�
െകട്ടിെന്റ അവകാശത്തർക്കത്തിൽ െപട്ട മരുമക്ക�
ളും, െപരുവഴിയിലായ ഭാര്യയും മക്കളും രാഘവൻ
നായെര ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നു.

െകാല്ലെപ്പട്ട െപൺകുട്ടി പിടഞ്ഞു വീണ മരുതിൻ�
േചാട്ടിൽ േചാരകിനിയുന്ന കൂണുകൾ വളർന്നിരുന്ന�
െത്ര. ഗർഭിണിയുെട െകാല നടന്നതുെകാണ്ടാണു്
തലമുറകൾ തീരാശാപത്തിലായെതന്നു് പാപ്പിയമ്മ
പറഞ്ഞു, ശാപം ഒഴിഞ്ഞു േപാകില്ലെത്ര.

“ഇപ്പഴുമുേണ്ടാ ആെട േചാരക്കുമിളുകൾ?” രജനിക്കു്
ജിജ്ഞാസ മുറ്റി.

“മരുെതല്ലം വീണേല്ല കുഞ്ഞീ, അേതടയാന്നു് ഇപ്പാ�
രിക്കും അറിയൂലേല്ലാ” അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു. രജനി
കഥയിൽ നിന്നു് േകട്ടെതന്താവും? പിേറ്റന്നു പുലർ�
െച്ച അടുക്കളയിൽ നിന്നു വാക്കത്തിെയടുത്തു് അവൾ
അലക്കു കല്ലിൽ രാകിക്കൂർപ്പിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ�
ക്കുള്ളിൽ അമ്മമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത ഒരു പകൽ തു�
പ്പൽ വഴുക്കുന്ന ചിരിയുമായി അയാൾ രജനിയുെട
മുടിക്കു പിടിച്ചു. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു നിലവിളി�
െക്കാപ്പം േചാരെയാലിക്കുന്ന വലംൈകേയാെട
അയാൾ കുന്നിറങ്ങി പാഞ്ഞു േപായി.

അപസ്മാരം വരാതിരിക്കാൻ ൈകയിൽ കത്തി
കരുതിത്തുടങ്ങിയ രജനി െചറുപ്പത്തിേലതു േപാ�
െല ഉഷാറത്തി ആയിത്തുടങ്ങി. പത്തു േതാറ്റു സ്കൂ�
ളിൽേപ്പാക്കും തീർന്നു േപായിരുന്നു. ഇത്തിരി നില�
െത്ത കുരുമുളകും കാപ്പിയും പാപ്പിയമ്മയുെട െപൻ�
ഷനും െകാണ്ടു് ദാരിദ്ര്യത്തിനും േരാഗത്തിനും മീെത
െചറുവഴുക്കിൽ നടന്നു. അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അവർ
തമ്മിൽ ആവും വിധം തുണച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നി�
ട്ടും ഒരു സന്ധ്യക്കു് പാപ്പിയമ്മ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിടഞ്ഞു,
കണ്ണു തുറിച്ചു, അവൾ െകാടുത്ത െവള്ളം അവരു�
െട വായ്ക്കകത്തു േപാകാെത കവിഞ്ഞു. രജനി കര�
ഞ്ഞില്ല, െമെല്ലയിറങ്ങി അക്കെര കുന്നിെല അയൽ�
ക്കാേരാടു് മരണം പറഞ്ഞു. അതു വെര തിരിഞ്ഞു
േനാക്കാത്തവെരല്ലാം വന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ�
ക്കപ്പുറം ദയനീയമായി ചുമച്ചുെകാണ്ടു് െമലിഞ്ഞ
ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി വരും വെര, വരുന്നവരിെല�
ല്ലാം അവൾ അച്ഛെന െതരഞ്ഞു. പരമസാധുെവന്നു്
േതാന്നിച്ച അയാൾ അമ്മയ്ക്കു് കാലെനന്നു് അമ്മമ്മ
പറഞ്ഞ ആൾ, അവെള േമാേളെയന്നു് വിളിച്ചു,

“നീ എന്റൂെട േപാരീ. ആെട സുഖായിറ്റു് കയിയാ”

ക്ഷയേരാഗി വായ് അമർത്തിപ്പിടിച്ചു് ചുമച്ചുെകാണ്ടു്
പറഞ്ഞു.

“ഇത്ര കാലം ഏെടയായിര്ന്നു്?”

അവളുെട േചാദ്യത്തിനു് ഒരുത്തരവും അയാൾ പറ�
ഞ്ഞില്ല. രജനി അയാൾെക്കാപ്പം േപായി. ഉച്ചെവ�
യിലത്തു് ബസ്സിറങ്ങി അവർ വീട്ടുപടിേകറിയേപ്പാൾ
േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിതറിേയാടി തള്ളേക്കാഴിയു�
െട ചിറകിനുള്ളിൽ പുതഞ്ഞു. അച്ഛെന്റ ഇളയ കു�
ട്ടികൾ േചച്ചീ എന്നുവിളിച്ചു െകാണ്ടും അമ്മ ചിരിച്ചു
െകാണ്ടും േകാലായിേലക്കിറങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄

രജനിയുെട കല്യാണത്തിനു സുമതിയും ക്ഷണിക്ക�
െപ്പട്ടു. നവവരൻ നല്ലയാളാെണന്നു് േതാന്നി. വി�
മൽ എന്നു േപരും, സുമതിക്കു് ചിരി വന്നു. അയാളു�
െട കണ്ണുകൾ എേപ്പാഴും നനഞ്ഞ േപാെലയിരുന്നു.
ആർദ്രമായ മനസ്സിെന്റ പുറം കാഴ്ചയാണു് അെതന്നു്
സുമതിക്കു് േതാന്നി. അവരയാളുെട ൈക പിടിച്ചു.
ഒരു ദിവസം വിരുന്നു േപാകണെമന്നു് പറഞ്ഞു. രജ�
നി സുമതിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടു പറഞ്ഞു “വി�
ളിച്ചിെല്ലങ്കിലും ഒരു് ദിവസം ഞാള് ആെട െവരും
അേമ്മ”

പട്ടുസാരിയിൽ തെന്ന സുമതി മൂക്കു തുടച്ചു. അവ�
െരാന്നിച്ചു് സദ്യയ്ക്കിരുന്നു. നെല്ലാരു ദിവസം തെന്ന
െചാറിയണം േപാെല ഓർമ്മകളുരസാൻ േവണ്ടാ�
ത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ കയറി വരും. അെല്ലങ്കിൽ സ്വാ�
ധീനക്കുറവുള്ള ൈക െകാണ്ടു കറി വിളമ്പിെക്കാണ്ടു്
അയാൾക്കു വേരണ്ട വല്ല ആവശ്യവുമുേണ്ടാ? വല്ല�
േപ്പാഴും വഴിയിൽ െവച്ചു കണ്ടാെലാെക്ക ഗർേവ്വാ�
െട അയാൾക്കു മുന്നിൽ തലയുയർത്തിയാണു് രജ�
നി നടക്കാറു്. കറി വിളമ്പുന്ന അയാളുെട കണ്ണിൽ
േനാക്കി അവൾ പറഞ്ഞു

“െകാത്തിമുറിക്കണ്ടതായിരുന്നു”

“േങ”

“അല്ല, ആേദ്യ െകാത്തിമുറിക്കണ്ടതായിരുന്നു”

അയാൾ ഒന്നു വിളർത്തു, വിളമ്പുന്നതു േവഗത്തി�
ലാക്കി.

“എന്താ, എന്താ” വിമലിെനാന്നും മനസ്സിലായില്ല.

“അതു്, ഈ കഷ്ണങ്ങള്” േചാറു വാരിെക്കാണ്ടു് അവൾ
പറഞ്ഞു.

⋄ ⋄ ⋄

േസ്നഹവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതം തേന്റതെല്ല�
ന്നും സ്വപ്നമാെണന്നും രജനിക്കു് േതാന്നി. സേന്താ�
ഷങ്ങൾക്കു് സമാന്തരമായി േചാരക്കുമിളുകൾ മുളയ്ക്കു�
ന്ന മരുതിൻേചാടു് അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ മരം
ചുറ്റി ഒറ്റയ്ക്കു് കടന്നുേപാകാൻ ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്ന പതി�
െനാന്നു വയസുകാരിയായി ഇടയ്ക്കു് െഞട്ടിെയണീ�
റ്റു, ഒറ്റയ്ക്കെല്ലന്ന ആശ്വാസേത്താെട വിമലിെന െക�
ട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങി. വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞു് െപൺകുട്ടിയാ�
വണെമന്നു് ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ അവൾ പകൽ�
സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇരുട്ടുേമ്പാൾ ഓട്ടുമ്പുറെത്ത പാഴ്ക്കുമിലു�
കൾ അവൾക്കു് േചാരക്കുമിളുകളാകും. രാത്രി െപയ്ത
മഴയിൽ ഓട്ടുമ്പുറെത്ത നിന്നും േചാരച്ചാലുകെളാഴു�
കി, വീടിനു ചുറ്റും ചുവപ്പായി. കുമിലു് േപാലുള്ള വീടു്
സ്വപ്നത്തിൽ ചുവപ്പിെലാഴുകി നടന്നു, അവൾ േപ�
ടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. എന്നിട്ടു് ‘റ’ േപാെല ചുരുണ്ടു കി�
ടന്നു. വിമലിെന്റ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളിലും പല ദിവ�
സവും പുലരുേവാളം അവൾ ‘റ’ േപാെല തളർന്നു�
റങ്ങി.

⋄ ⋄ ⋄

രജനി ജനിച്ച അേത ആശുപത്രി, അേത വാർഡ്.
“െപൺകുട്ടിയാണു്” േഡാക്ടർ അവേളാടു് പറഞ്ഞു.
അവളുെട കണ്ണുകൾ കരയ്ക്കിട്ട േതാട്ടുമീൻ േപാെല
പിടഞ്ഞു. വിമലിെന്റ ൈകയിലിരിക്കുന്ന െചറിയ
കുഞ്ഞു്, അവെന്റ സ്വതേവ നനഞ്ഞ കണ്ണുകെള വീ�
ണ്ടും നനച്ചു. രജനി ചിരിച്ചു. അവൾക്കു് േകാണി
കയറാനാവുമായിരുന്നില്ല. താഴെത്ത നിലയിെല
മുറി വിമൽ അടിച്ചു തുടച്ചു. പുതിയ വിരികൾ വിരിച്ചു.
അമ്മ കുഞ്ഞിെന െതാട്ടിലിൽ കിടത്തി. അയാൾ
രണ്ടു ദിവസം പണിക്കു േപായില്ല. മൂന്നാമെത്ത ദി�
വസം ഇരിക്കെപ്പാറുതിയില്ലാെത മുതലാളിേയാടു്
പറഞ്ഞു,

“അര െദവസം കൂെട ലീവ് േവണം”

“ഇനി കാെദവസം േപാലും ലീവ് െതരൂല്ല, ഈ
ൈബക്കിപ്പം നന്നാക്കി െകാടുക്കണം”

“അതിപ്പം െശരിയാക്കും.”

അയാൾ പണി സ്ഥലത്തു നിന്നും േനരേത്തയിറ�
ങ്ങി. നാലുമണിപ്പൂക്കൾ മുറ്റത്തു വിരിഞ്ഞു നിൽക്കു�
ന്നു. അമ്മ അയലിൽ കുട്ടിത്തുണികൾ വിരിച്ചിടുന്നു.
അയാൾ മുറിയുെട വാതിൽ തുറന്നു. രജനി െഞട്ടി�
െയണീറ്റു.

“കുഞ്ഞനനങ്ങുന്നില്ല” അവൾ പറഞ്ഞു. അയാൾ കു�
ഞ്ഞിെന ൈകയിെലടുത്തു. അതിെന്റ ചുണ്ടുകൾ നീ�
ലിച്ചിരുന്നു. കറുത്ത േചാര അയാളുെട ൈകയിൽ
പറ്റി. അയാൾ വിയർത്തു. കുഞ്ഞിെന തിരിെക കട്ടി�
ലിൽ കിടത്തി.

“എന്തു പറ്റി?” ഭയന്നു േപായ രജനിെയ അയാൾ
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു. അവൾ കറങ്ങുന്ന
ഫാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് അയാളുെട ചുമലിൽ തല
െവച്ചു കിടന്നു,

“തലമുറകൾക്കുളള ശാപമാണു്, തലമുറകൾക്കു്,
ഞാനാേദ്യ പറഞ്ഞയേല്ല ശാപം ഇണ്ട്ന്നു്, ഇനി
ശാപം ഇണ്ടാവൂല്ല” അവൾ പിറുപിറുത്തു. തെന്റ
ൈകയിൽ പറ്റിയ േചാരപ്പാടു് അയാൾ വീണ്ടും േനാ�
ക്കി. തെന്റ കണ്ണിൽ ചുവപ്പു് നനഞ്ഞു പരക്കുന്നതാ�
യും കാരണമറിയാത്ത കുറ്റേബാധത്തിൽ സ്വയം
മുങ്ങുന്നതായും അയാൾക്കു് േതാന്നി. പാപത്തിെന്റ
ൈനരന്തര്യം േപാെല കറങ്ങുന്ന ഫാനിേലക്കു േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത േപാെല രജനി
അയാെള മുറുെക്ക പിടിച്ചു.

□
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അരുണആലേഞ്ചരി
15 വർഷങ്ങളായി സമകാലിക പ്രസിദ്ധീ�
കരണങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്കായുള്ള പുസ്ത�
കങ്ങളിലും ഇല്ലേസ്ട്രഷനിലും രൂപകൽപ�
നയിലും സജീവം. ആനുകാലികങ്ങളിൽ
കവിതകളും കഥകളും എഴുതുന്നു. വയനാടു് സ്വേദശി, വി�
ശ്വഭാരതി യൂണിേവഴ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും െപയിന്റിങ്ങിൽ
ബിരുദാനന്തരബിരുദം.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

