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െകട്ടുവിചാരണ

  എെന്റ ഓർമ്മ ശരിയാെണങ്കിൽ അെന്നാരു െപ�
സഹാ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു. േനരം ഉച്ചേയാടടുത്തു
കാണും. ഉമ്മറത്തിരുന്നു് മുറുക്കാൻ ചവച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന സൂസ്യമ്മായിയാണു് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽ�
ക്കുന്ന േസ്നഹെത്ത ആദ്യം കണ്ടതു്. േഗാമൂത്രെമാ�
ഴിച്ചേതാെട െതങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽനിന്നും പിടച്ചുപു�
റത്തുചാടിയ ഞാഞ്ഞൂളുകെള പ്ലാസ്റ്റികു് കപ്പിലിട്ട�
േശഷം േപരവടിയുെട അറ്റത്തു ടങ്കീസുെകട്ടുന്ന തി�
രക്കിലായിരുന്നു ഞാനേപ്പാൾ. മുരടനക്കം േകട്ടു്
ഞാൻ സൂസ്യമ്മായിെയ െവറുെതെയാന്നു േനാക്കി�
യേതയുള്ളൂ; അവരേന്നരം വടക്കുേനാക്കിയന്ത്രംക�
ണെക്ക തലതിരിച്ചു് എെന്റ കണ്ണുകെള പടിപ്പുരവാ�
തിൽക്കേലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. ഞാൻ േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ, പടിപ്പുരത്തൂണിേനാടു േചർന്നു് അതാ
േസ്നഹം നിൽക്കുന്നു! എെന്റ തലേച്ചാറിൽനിന്നുമ�
േപ്പാഴുത്ഭവിച്ച ൈവദ്യുതിപ്രവാഹം ഒരു തരിപ്പായി
രൂപാന്തരെപ്പട്ടു് ഹൃദയംവഴി താേഴക്കിറങ്ങി കാൽ�
പ്പാദത്തിലൂെട ഭൂമിയിേലക്കു കടന്നതും എെന്റ കയ്യി�
ലിരുന്ന ടങ്കീസ് പിടിവിട്ടു വട്ടംകറങ്ങി വടിയിൽ ചു�
റ്റിത്തിരിഞ്ഞു വലിെയാരു ഊരാക്കുടുക്കായി മാറിയ�
തും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.

മൂക്കിനു താേഴക്കു വീണുകിടന്നിരുന്ന കണ്ണട മൂ�
ക്കിൻ പാലത്തിേലക്കു കയറ്റി െവച്ചിട്ടും ദൂരക്കാഴ്ചക്കു
കണ്ണിെന്റ െക്ലച്ചു പിടിക്കാെത സൂസ്യമ്മായി സം�
ശയ ദൃഷ്ടിയാലേപ്പാൾ വീണ്ടും എെന്ന ഒന്നുേനാക്കി.
ഉപവാസച്ചൂടിെനാപ്പം ഉച്ചയൂണിനു കാലമാകാത്ത�
തിെന്റ ഈർഷ്യയും ക്രിസ്തുവിെന്റ പീഡാസഹനെമ�
ന്ന കൃതി മൂന്നാവർത്തി വായിച്ചതിെന്റ െചാരുക്കും
കൂടിേച്ചർന്നേപ്പാൾ ഗാഗുൽത്താ മലയിൽ വീണ ചു�
ടുനിണത്തിെന്റ മണമുണ്ടായിരുന്നു അമ്മായിയുെട
ആ േനാട്ടത്തിനു്. പന്തിേകടു മണത്തറിഞ്ഞ ഞാൻ
ശരേവഗത്തിലായിരുന്നു പടിവാതിൽക്കേലക്കു നട�
ന്നതും േസ്നഹെത്ത മതിലിെന്റ ഓരത്തിേലക്കു് മാ�
റ്റിനിറുത്തിയതും ഇേപ്പാൾ മടങ്ങി വരാെമന്നും പറ�
ഞ്ഞു് ഉമ്മറേത്തക്കു തെന്ന തിരിെച്ചത്തിയതും. സൂ�
സ്യമ്മായി എേന്നാെടെന്തങ്കിലും േചാദിക്കും മുേമ്പ
അവേരാെടാന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു് ഉമ്മറെത്താന്നു്
വട്ടംചുറ്റി വീണ്ടും ഞാൻ േസ്നഹത്തിെന്റ അടുേത്ത�
ക്കു െചന്നു. വടിയിൽ പാമ്പുചുറ്റിയകണെക്കയുള്ള
എെന്റ തിരിച്ചുേപാക്കിൽ സംശയം േതാന്നിയ സൂ�
സ്യമ്മായി ഊഹനത്തിെന്റ കുട്ടുസഞ്ചിയുെമടുത്തു്
അടുക്കളയിെലത്തി അവരുെട നാത്തൂനും എെന്റ
രണ്ടാനമ്മയുമായ ലൂസിയമ്മേയാടു് മൂന്നും നാലും കു�
ശുകുശുത്തുകാണണം; മതിലിെന്റ ഓന്തിൻ വിടവിലൂ�
െട ഞാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ ലൂസിയമ്മ കുന്നായ്മയുെട
വലിെയാരു ചാക്കുെമടുത്തു് അഞ്ചും ആറും കിട്ടിയി�
ട്ടുേവണം കുത്തിനിറയ്ക്കാെനന്ന ദുരാഗ്രഹേത്താടും
ദുരുേദ്ദശേത്താടും കൂടി ഉമ്മറേത്തേക്കാടിവരുന്നു!

വരാനിരിക്കുന്ന പുകിലുകൾ ഒരു െകാള്ളിയാനാ�
യി എെന്റ മനസ്സിൽ മിന്നിെത്തളിഞ്ഞേതാെട മതി�
ലിൽചാരിനിന്നു കണ്ണീെരാലിപ്പിയ്ക്കുന്ന േസ്നഹത്തി�
െന്റ കവിളിൽ ഒരു നുള്ളുെകാടുത്തു് ഒരു മിനുട്ടിനു�
ള്ളിൽ തിരിച്ചുവരാെമന്നും പറഞ്ഞു് പിൻഭാഗത്തു�
ള്ള മതിലുചാടി പറപറാന്നു പറന്നു് ഞാൻ അടുക്ക�
ളയിെലത്തി; അവിെടനിന്നും പതിെയ നടന്നു് ഉമ്മ�
റത്തും.

എെന്ന കണ്ടതും ലൂസിയമ്മ വാ തുറന്നു: “ആരണ്ടാ
അതു?”

“ആരു്? എന്തു?”, ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തതു േപാ�
െല ഞാൻ തിരിച്ചു േചാദിച്ചു.

“സൂസ്യമ്മായി ആരണ്യാണ്ടാ കണ്ടതു?”, എെന്ന
വിടാനുള്ള ഭാവമില്ലാെത അവർ വീണ്ടും േചാദ്യം
ആവർത്തിച്ചു.

“ആ…, അതു പഞ്ചായത്തീന്നു കുട്ടികളുെട കണ�
െക്കടുക്കാൻ വന്ന െപണ്ണാ”, ഞാനിത്രയും പറഞ്ഞു്
െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ടങ്കീസ് േപരവടിയിൽ�
നിന്നും ചുരുളഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ വ്യാപൃതനാകും േപാ�
െല അഭിനയിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. ഞാനതിൽ വിജ�
യിച്ചു എന്നതാണു സത്യം.

മറുപടിയിെല സത്യാവസ്ഥ േബാധിച്ച ലൂസിയ�
മ്മ തെന്റ േനരം കളയാൻകണ്ട കാര്യെമന്ന ഭാവ�
ത്തിൽ അരിശേത്താെട സൂസ്യമ്മായിെയയേന്നരം
തറപ്പിെച്ചാന്നു േനാക്കി. അരിശത്തിെന്റ അേമ്പറ്റു്
സൂസ്യമ്മായി മുഖം താഴ്ത്തിയേതാെട ഒന്നാംക്ലാസ്സി�
െല േസ്ലറ്റിെല മായാത്ത കറകുറ വരകെള േതാൽ�
പ്പിക്കുന്ന കഠിനമായ വരകളുള്ള ഭൂതക്കണ്ണട താെഴ
വീണു് െപാട്ടിച്ചിതറി. ചിതറിെത്തറിച്ച ചില്ലുകളിൽ
കാൽകൾ െവയ്ക്കാെത, കരിയുന്ന ചാളയുെട ഗന്ധം
പിടിച്ചു് ലൂസിയമ്മയേന്നരം അടുക്കളയിേലക്കു് ഓടു�
ന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു.

കരിഞ്ഞ ചാളയുെട അടിഭാഗം ലൂസിയമ്മ മലർത്തി�
യിടുേന്നരം േസ്നഹെത്തേത്തടി വീണ്ടും ഞാൻ മതി�
ലിനരികിേലക്കു പാഞ്ഞു. ഗദ്ഗദേത്താെട കണ്ണീർ
െപാഴിക്കുന്ന േസ്നഹെത്ത െതാട്ടും തേലാടിയും
ആശ്വസിപ്പിച്ചു് ടാറിട്ട േറാഡിെന്റ ഏതറ്റം വെര�
യും േപാകാെമന്ന മനസ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഞാ�
നേപ്പാൾ. സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച�
െചയ്തു് ഇടവഴികെളാെക്കയും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു്
നടന്നു തളർന്നതു കണ്ടാകാം ‘കുലുക്കി’ ബസ്സ്,
ഞങ്ങൾ ൈകകാണിക്കാെതത്തെന്ന അരികിൽ
വന്നു് ചിണുങ്ങി നിന്നതു്. പറയാനുള്ളെതല്ലാം പറ�
ഞ്ഞു കഴിെഞ്ഞന്ന ആശ്വാസത്തിൽ േസ്നഹം കണ്ണു�
നീർ തുടച്ചു് േറാസാപ്പൂ േപാെല മൃദുലമായ മൂക്കിൻ
തുമ്പിെന തൂവാലെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു് അവിെട
നിന്നും കിട്ടിയെതല്ലാം െപാതിെഞ്ഞടുത്തു് ബസ്സി�
െന്റ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി എെന്നെയാന്നു തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കി. ആ േനാട്ടത്തിെന്റ ആന്തരികാർത്ഥം
എേന്നക്കാൾ നന്നായി ഗ്രഹിച്ച ബസ്സിനുള്ളിെല
കിളിമനസ്സു് കാമെവറിയാൽ േസ്നഹത്തിെന്റ നിതം�
ബത്തിൽ ൈകമുട്ടു െകാണ്ടു തട്ടിയും മുട്ടിയും ഉന്തി�
യും തള്ളിയും അവെര ബസ്സിനുള്ളിേലെക്കത്തിച്ചു്
ആനന്ദ നിർവൃതിേയാെട െബല്ലടിച്ചു; കുലുക്കി ബസ്സ്
ഒരിരമ്പേലാെട മുേന്നാട്ടുനീങ്ങി.

കിളിയുെട െനറിവുേകടു കണ്ടിട്ടും അതു േചാദ്യം െച�
യ്യാതിരിക്കുന്നതു് സാമാന്യേബാധത്തിനു നിരക്കാ�
ത്തെതന്ന ചിന്തയിൽ ഓടുന്ന ബസ്സിെന്റ പിൻവാ�
തിലിലൂെട ഞാൻ ബസ്സിനകേത്തക്കു ചാടിക്കടെന്ന�
ങ്കിലും അടിെതറ്റി, ബസ്സിനകത്തു നിന്നിരുന്ന രണ്ടു�
േപരുെട േദഹത്തു തട്ടി ലൂസിയമ്മയുെട ഭർത്താവും
എെന്റ താതനുമായ അേന്താണിയപ്പെന്റ കാൽ�
ക്കലായിരുന്നു െചന്നു വീണതു്. എേന്റയും േസ്നഹ�
ത്തിേന്റയും ഒരുമിച്ചുള്ള വരവുകണ്ടു െകറുവിച്ചു് ഒരു
സീറ്റിൽ മൂന്നാൾ കണെക്ക ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും പി�
രിഞ്ഞും ഇരുന്നിരുന്ന എെന്റയപ്പൻ ഉടുമുണ്ടു് മുട്ടി�
െന്റെയാപ്പത്തിൽ ൈകകൾെകാണ്ടു് െതറുെത്തടു�
ത്തു് രണ്ടു കാലുകളും ഇരുന്നിടത്തിരുന്നു പിൻവലി�
ച്ചു അടിമുടി വിറച്ചു െകാണ്ടേന്നരം എെന്നെയാന്നു
േനാക്കി. ആ േനാട്ടത്തിെന്റ ശക്തിയിൽ, േസ്നഹ�
ത്തിെന്റ മാനം കിളി അപഹരിച്ച കാര്യം മറന്നു്
രണ്ടുകാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഉടുമു�
ണ്ടു താെഴയാെണന്നറിഞ്ഞിട്ടും അടിവസ്ത്രത്തിെന്റ
പിൻബലത്തിൽ ഞാൻ എഴുേന്നൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
എെന്റ ശ്രമം പരാജയെപ്പട്ടതുകണ്ടു് കിളി െബല്ലടി�
ച്ചു; കുലുക്കി ബസ്സ് പതിെയ പതറിയ സ്വരേത്താെട
വിറച്ചു നിന്നു. അസ്തപ്രജ്ഞരായ കാണികൾക്കിട�
യിലൂെടയേപ്പാൾ കിളി എെന്റയരികിേലേക്കാടിവ�
ന്നു. അയാെളെന്റ ൈകപിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ചു് ഉടുമു�
െണ്ടെന്റ അരയിൽചുറ്റി, ബസ്സ് വാങ്ങിയ കാലത്തു
വാങ്ങിെവച്ചിരുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് േബാക്സിൽ നി�
ന്നും പാതിപഞ്ഞി ഉരിെഞ്ഞടുത്തു് എെന്റ ചുണ്ടിൽ�
നിന്നു ചിന്തിയ രക്തം ഒപ്പിെയടുത്തേപ്പാൾ എെന്റ
മനസ്സിെല േകാപം ആവിയായിേപ്പായി. േസ്നഹ�
െത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കാേനാ കിളിേയാടു െകറുവിക്കാ�
േനാ നിൽക്കാെത നിശ്ശബ്ദനായി നടന്നു് ഞാൻ
ബസ്സിെന്റ മുൻവാതിലിലൂെട പടികളിറങ്ങി.

കണ്ടതും ചിന്തിച്ചതും േകട്ടതും ഊഹിച്ചതും കൂട്ടിെപ്പ�
രുപ്പിച്ച അപ്പൻ, താൻ രണ്ടാം െകട്ടു െകട്ടിയേപ്പാൾ
തലതിരിഞ്ഞു േപായ സന്താനത്തിെന്റ െചയ്തികെള
ബന്ധുജനങ്ങളിേലെക്കത്തിക്കാനുള്ള ആേഗാള�
സേമ്മളനം വിളിച്ചുേചർക്കാൻ അേപ്പാൾ മുതൽ
തയ്യാെറടുപ്പു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അകന്നതും അടുത്ത�
തും തമ്മിൽ കണ്ണിമുറിയാതിരിക്കാൻ ബന്ധത്തിെന്റ
തീവ്രതയളക്കാെത കുറിെകാടുത്തു് സ്രഷ്ടാവിെന
നമിച്ചു കിഴേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ക്ഷണത്തിെന്റ
ആതിഥ്യ മര്യാദകെളാന്നും പാലിക്കാെത െവറും
ചില േഫാൺ േകാളുകളിലൂെടയായിരുന്നു അപ്പൻ
സേമ്മളനത്തിെന്റ ക്ഷണം നടത്തിയതു്. ആ ക്ഷ�
ണത്തിെനതിെര ഒരു െചറുവിരൽ േപാലും അന�
ക്കാനാവാെത ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനായി െത�
േക്കാട്ടും വടേക്കാട്ടും ഞാൻ അസ്വസ്ഥതേയാെട
പാതിരാത്രി വെര ഉമ്മറത്തുലാത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
പിെന്ന എേപ്പാെഴന്നറിയാെത ഉറങ്ങിേപ്പായി.

സേമ്മളനത്തിെന്റ അജൻഡ കയ്യിൽക്കിേട്ടണ്ടതാ�
മസം, നേടലകെത്ത കട്ടിലിൽ അഞ്ചുേപർ, േസാ�
ഫയിൽ നാലുേപർ, കെയ്യാടിഞ്ഞ കേസരയിെല
ഒരാളടക്കം ഏഴു കേസരകളിൽ ഏഴുേപർ, പിെന്ന
സൂസ്യമ്മായിയടക്കം ആറുേപർ വരാന്തയിെല കറു�
ത്ത തറയിൽ! ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷം തീർ�
ക്കാൻ വകയിെല ഏഴു െചറുകുട്ടികൾ േവെറയും!
സ്വഭവനത്തിൽ സ്വന്തങ്ങളാലും ബന്ധുക്കളാലും നി�
ഷ്കാസിതനായി ഇരിപ്പിടം തപ്പി നടേക്കണ്ടി വരുന്ന
ഒരു ഹതഭാഗ്യനായി ഞാൻ മാറിയേതാർത്തു് കു�
ണ്ഠിതെപ്പടാനല്ലാെത പരിഭവം പറയാൻ എനിക്ക�
ന്നാരുമില്ലായിരുന്നു.

കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും അപവാദവും േചർത്ത പാനീ�
യം ക്ഷണിതാക്കൾക്കായി തയ്യാറാക്കാൻ തേല�
ന്നാൾ തുടങ്ങി തലയിൽ അടുപ്പു കൂട്ടിയ ലൂസിയമ്മ,
ഉച്ചക്കു തീനിനും കുടിക്കും നാലാൾ ഉണ്ടാകുെമന്ന
ചിന്തയുെട കൂടടയ്ക്കാൻ മറന്നു് േകാഴിക്കൂടേന്നരം തു�
റന്നുവിട്ടു. കൂട്ടിെല ചാത്തൻ െകാഞ്ഞനംകുത്തി പുറ�
ത്തു ചാടിയേപ്പാഴാണു് ലൂസിയമ്മക്കു് േചാറിനു കറി�
യുണ്ടാേക്കണ്ടതായ കാര്യം െപെട്ടന്നു് ഓർമ്മയിൽ
വന്നതു്. സാരിത്തലപ്പു് െഞാടിയിടയിൽ െഞറിക്കു�
ത്തിെനാപ്പംകുത്തി ലൂസിയമ്മ ചാത്തെന്റ പിന്നാ�
െലപ്പാഞ്ഞു. െതാടിയിൽ ചാത്തനുമായി മത്സരപ്പ�
ന്തയത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ലൂസിയമ്മയുെട കുറവു�
െണ്ടന്നെതാഴിച്ചാൽ ഞാനടക്കം ഏവരും നേടലക�
െമന്ന സേമ്മളന സ്ഥലത്തേപ്പാൾ സന്നിഹിതരാ�
യിരുന്നു.

ലൂസിയമ്മെയക്കാത്തു് അേന്താണിയപ്പൻ എരി�
പിരി െകാെണ്ടങ്കിലും ചാത്തെനപ്പിടിക്കാനയാൾ
ഇരുന്നിടത്തു നിന്നും ഇളകിയേതയില്ല. സേമ്മളന
സ്ഥലത്തു് ലൂസിയമ്മയിെല്ലന്നറിഞ്ഞ ഞാൻ ചാ�
ത്തെന പിടിക്കാൻ അവർക്കു് കൂട്ടായിെച്ചല്ലാൻ
െതാടിയിേലക്കിറങ്ങി. അറവുമാടായി മാറുന്നതി�
നു മുമ്പു് സേമ്മളനാർത്ഥികൾക്കു് എെന്തങ്കിലും
െകാത്തിക്കീറാൻ കിട്ടിയാൽ എെന്റ േമേലക്കുള്ള
കടന്നാക്രമണം കുറയുെമന്ന ചിന്തയിൽ ചാത്തനു
രക്ഷെപ്പടാനാകാത്ത വിധം ൈകകൾ ഇരുവശ�
േത്തയ്ക്കും വിരിച്ചു പിടിച്ചു് ചാത്തെനതിെര ഞാൻ നി�
ലെകാണ്ടു. രക്ഷെപ്പടാനാകിെല്ലന്നറിഞ്ഞ ചാത്തൻ
തിരിേഞ്ഞാടിയതു ലൂസിയമ്മയുെട ൈകകളിേല�
ക്കായിരുന്നു. ലൂസിയമ്മയുെട കയ്യിലിരുന്നു് ‘യു ടൂ
ബ്രൂട്ടസ് ’ എന്നു് കാറിക്കൂവി ചാത്തെനേന്നാടു പരി�
ഭവിച്ചേപ്പാൾ ‘വരാനിരിക്കുന്നതു് വഴിയിൽത്തങ്ങി�
ല്ല’ എന്നു ചാത്തേനാടു് മറുവാക്കു പറഞ്ഞു് ഞാൻ
മുഖംതിരിച്ചു. ‘ഇന്നു ഞാൻ നാെള നീ’ എന്നു കൂവി�
വിളിച്ചും ശപിച്ചും ചാത്തൻ അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം
ലൂസിയമ്മയുെട ഹസ്തങ്ങളാൽ ഇഹേലാകവാസം
െവടിഞ്ഞു.

പപ്പും തൂവലും പറിക്കുവാനായി െവട്ടിത്തിളച്ചെവള്ള�
ത്തിൽ മുക്കിെയടുത്ത ചാത്തെനക്കണ്ടു്, അരിഞ്ഞു�
െവച്ച സവാളയും മുളകുംകണ്ടു്, എെന്റ മനസ്സു തരളി�
തമായേപ്പാൾ ഞാൻ അടുക്കളവാതിൽകടന്നു നേട�
ലകത്തിെല ജനാലത്തിണ്ടിൽ ഒന്നുമുരിയാടാെത
തനിച്ചിരുന്നു. െകട്ടുവിചാരണയ്ക്കുള്ള അവസരെമാ�
ത്തു വന്നതു കണ്ടു് മൂക്കുെപാടി ആഞ്ഞുവലിച്ചു്, തുമ്മ�
ലിെന്റ ആചാരെവടി െപാട്ടിച്ചു്, ലൂസിയമ്മയുെട മൂ�
ത്തയാങ്ങള ആേരാപണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ
ലൂസിയമ്മയ്ക്കു് അധികാരെച്ചേങ്കാൽ ൈകമാറ്റംെച�
യ്യുംവിധം എേന്താ േചഷ്ട കാണിച്ചു.

െചേങ്കാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സേന്താഷം പുറത്തു കാ�
ണിക്കാെത, സദസ്സിനു വന്ദനം പറയാൻ േപാലും
മറന്നു കണ്ടതും േകട്ടതും കാണാത്തതും ചിന്തിച്ച�
തും െപാടിപ്പും െതാങ്ങലുംെവച്ചു സങ്കടക്കണ്ണീരിൽ
ചാലിച്ചു്, ഇനിയുെമെന്താെക്ക ഞാനനുഭവിക്കണം
ൈദവേമെയന്ന പരിേദവനേത്താെട ആമുഖത്തി�
െന്റ തിരശ്ശീല നീക്കി ലൂസിയമ്മ െകട്ടുവിചാരണ
ഔേദ്യാഗികമായി ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. സൂസ്യമ്മായി
ഇതുകണ്ടു് അേന്താണിയപ്പെന േനാക്കി കണ്ണിറു�
ക്കി. സൂസ്യമ്മായിയും ലൂസിയമ്മയും ഒന്നായതിെന്റ
സേന്താഷം അേന്താണിയപ്പെന്റ മുഖത്തേപ്പാൾ മി�
ന്നലാട്ടം നടത്തുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.

ഒന്നാം സാക്ഷി സൂസ്യമ്മായിയ്ക്കു് വലിവിെന്റ അസു�
ഖമുള്ളതിനാൽ വിസ്താരം അധികേനരം നീണ്ടുനി�
ന്നില്ല. രണ്ടാം സാക്ഷിയായ എെന്റയപ്പൻ ഒന്നാം
ഭാര്യയും എെന്റ െപറ്റമ്മയുമായ മറിയാമ്മയുെട
േവർപാടിനു േശഷമുള്ള ഹൃദയത്തിെന്റ കല്ലറ തു�
റന്നേപ്പാൾ േകട്ടുനിന്നവർ എെന്റ കുണ്ടാമണ്ടിത്ത�
രങ്ങൾ േകട്ടു വാെപാളിച്ചു. െപാളിച്ചവാ അടയ്ക്കാനാ�
കാെത വിമ്മിട്ടെപ്പട്ടവർ താടിക്കു ൈകപ്പത്തിക്കു�
ത്തു െകാടുത്തു. അേതാെട അവെരല്ലാം അപ്പെന്റ
വാക്കുകൾക്കു താങ്ങുെകാടുത്തതായി കണ്ടവരും
േകട്ടവരും മനസ്സിൽ ഗണിച്ചു. തുടർന്നു് അവിെട�
ക്കൂടിയിരുന്നവരിൽ പലരും എനിെക്കതിെര കള്ള�
സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. സാക്ഷിെമാഴികൾക്കു േശഷം
എെന്റ െപറ്റമ്മയുെട ആങ്ങളമാരുെട െകാട്ടിേക്കറ്റ�
ത്തിെന്റ രത്നച്ചുരുക്കം പറയാെതവയ്യ.

“െപേണ്ണതാ മതം? െപേണ്ണതാ ജാതി?”, ഒന്നാമ�
െന്റ േചാദ്യങ്ങൾ!

“കാശുേണ്ടാ, കാറുേണ്ടാ?”, രണ്ടാമെന്റ  േചാദ്യ�
ങ്ങൾ!

“നിറമുേണ്ടാ, വണ്ണമുേണ്ടാ?”, മൂന്നാമെന്റ േചാദ്യ�
ങ്ങൾ!

“േചാദിച്ചില്ലാ, അറിയില്ലാ, പറയില്ലാ”, മൂന്നാൾക്കും�
കൂടി ഒറ്റവാചകത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു് ഞാൻ തല�
കുമ്പിട്ടുനിന്നു.

“ആേരാടാണ്ടാ താേന്താന്നീ, ഈ തർക്കുത്തര�
ങ്ങൾ?”, അപ്പൻ െകാേയ്യാങ്ങി ചാടിെയഴുേന്നറ്റു്
എെന്ന അടിക്കാനാഞ്ഞു. ചുമരിേനാടു േചർന്നുനി�
ന്നു് ൈകകൾ ഗുണിച്ചുപിടിച്ചു് മുേഷ്ക്കാെടെയങ്കിലും
മുഖംചുളിച്ചു് ഞാനേന്നരം പതുങ്ങിനിന്നു.

“െചക്കൻ എങ്ങനുെണ്ടന്നു് ഇപ്പം മനസ്സിലായി�
േല്ല?”, ലൂസിയമ്മ അേന്താണിയപ്പനു പിന്തുണയ�
റിയിച്ചു് ശബ്ദേവാട്ടു നൽകിയേപ്പാേഴക്കും സദസ്സു്
ഒരു െപാട്ടിെത്തറിയുെട വക്കിെലത്തിയിരുന്നു. ശാ�
ന്തത ൈകവിടരുെതന്നും കയ്യാങ്കളി പാടിെല്ലന്നും
പറഞ്ഞു ഇടയിൽച്ചാടി എെന്ന രക്ഷെപ്പടുത്തിയ
െപറ്റമ്മയുെട നാലാമെത്ത ആങ്ങളയുമായി അടച്ചി�
ട്ട മുറിയിെല കുമ്പസാരത്തിെന്റ ഉൾക്കാമ്പു് ഇവിെട
പറയാെത തരമില്ല.

“അമ്മയുെട മരണേശഷം മിണ്ടാനും െകാഞ്ചാനുമാ�
കാെത, േസ്നഹിക്കാനും േസ്നഹിക്കെപ്പടാനുമാകാ�
െത പതിെനട്ടിെന്റ നിറവിൽ ആടിപ്പാടി നടേക്കണ്ട
പ്രായത്തിൽ വീടിെന്റ പകുതിഭാരം താങ്ങണെമന്നു്
കാർക്കശ്യേത്താെട അപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ എെന്റ
അപ്പൻ എനിക്കുപിെന്ന അപ്പനാകുേമാ?”, എെന്റ
േചാദ്യംേകട്ടു് നാലാമൻ തലകുനിച്ചു.

ഞാൻ തുടർന്നു പറഞ്ഞു: “അങ്ങെന എെന്റയപ്പൻ
എനിക്കേന്താണിയപ്പനായി! അേതാെട ഞാൻ നാ�
ടും വീടും വിട്ടു. പിെന്ന കൂലിയും േസ്നഹവും അേന്വ�
ഷിച്ചു്, നാടായ നാടു മുഴുവൻ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാ�
ലത്തു് ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ മാഹിമിെല കടത്തി�
ണ്ണയിൽ പനിച്ചുവിറച്ചു കിടന്നേപ്പാൾ രണ്ടു ബലിഷ്ട�
മായ കരങ്ങെളെന്ന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് പുതപ്പിനടിയിേല�
ക്കു വലിെച്ചടുത്തു. മൂന്നു മാസേത്താളം ആ കരങ്ങളി�
ലാണു് േസ്നഹെമന്നും ആശ്രയെമന്നും ഞാൻ െതറ്റി�
ദ്ധരിച്ചു”.

ഇതുപറഞ്ഞു് െകട്ടുവിചാരണക്കിെട ഞാൻ മുക്കിള�
പിഴിഞ്ഞു കരഞ്ഞു. തുടർന്നുേകൾക്കാനുള്ള െകാതി�
േയാെട നാലാമൻ അയാളുെട ഒലിച്ച മൂക്കു് മുകളി�
േലക്കാഞ്ഞു വലിച്ചു് എെന്റ ദുഃഖത്തിേനാടു് ഐക്യ�
ദാർഢ്യം േരഖെപ്പടുത്തി. ഞാൻ തുടർന്നുപറഞ്ഞു:

“പുതപ്പിനടിയിെല േസ്നഹം വ്യാജമാെണന്നും അതു
പ്രകൃതിയും ൈദവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള സുസ്ഥിര�
ഐക്യത്തിനു് കളങ്കം ചാർത്തുെമന്നും ദുഃഖെവള്ളി�
യാഴ്ചക്കു മുമ്പെത്ത ആണ്ടു കുമ്പസാരത്തിൽ െചമ്പൂ�
രിെല പള്ളിയിൽെവച്ചു് മലയാളി കത്തനാർ ഉപേദ�
ശിച്ചേപ്പാൾ പുതപ്പിനുള്ളിൽനിന്നും പ്രായപൂർത്തി�
യായ എെന്റ േദഹം പുറത്തു ചാടി. െതറ്റും ശരിയും
അറിയാൻ കഴിയാെത, െതറ്റിെന ശരിയാക്കിയും
ശരിെയ െതറ്റാക്കിയും കുമ്പസാരിച്ചും കുമ്പസാരി�
ക്കാേതയും പിേന്നയും കാലം കടന്നുേപായി. എക�
േദശം ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം മുമ്പു്, ഞാനനുഭവിച്ചറി�
ഞ്ഞവരിൽ കളങ്കേമശാത്ത ഏക വ്യക്തിത്വം കറ�
കളഞ്ഞ കണ്ണീരിൽമുക്കി കദനകഥ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
മതേമാ, ജാതിേയാ, നിറേമാ, പണേമാ ഒന്നും േനാ�
ക്കാെത, േപരുേപാലും േചാദിക്കാെത ഞാൻ വാ�
ക്കുനൽകി: ‘നീ എേന്റതാണു്, ഇനി നീ എേന്റതു മാ�
ത്രം’. അതാണു് ‘േസ്നഹം’! ആ വാക്കിെന്റ പിൻബ�
ലം, െമാൈബലിൽ നിറഞ്ഞാടി; േഫസ്ബുക്കിൽ
കരകവിഞ്ഞു; വാട്സാപ്പിലൂെട തളിർത്തു പൂത്തുല�
ഞ്ഞു. എനിക്കനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും എവി�
െടയും െതളിവുകൾ ബാക്കിയായി”.

ഞാെനാന്നു നിറുത്തി, നാലാമേനാടു വീണ്ടും േചാ�
ദിച്ചു: “ഇനി എനിക്കു പിൻമാറാൻ പറ്റുേമാ?, േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ നൂറുനൂറു െതളിവുകൾ ബാക്കി�
യിേല്ല? ആ െതളിവുകൾ ഏതുകാലത്തും എെന്ന
േവട്ടയാടിേല്ല?” എെന്റ േചാദ്യങ്ങളിൽ ഉത്തരംമുട്ടി
അയാൾ മൗനംപൂണ്ടു. അയാൾക്കു് കംപ്യൂട്ടർ പരി�
ജ്ഞാനമുണ്ടായതു് എെന്റ ഭാഗ്യം!

െകട്ടുകുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ഞാൻ വി�
യർത്തു കുളിച്ചിരുന്നു. അനന്തിരവെന്റ ദുരവസ്ഥ
അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിെന്റ കുറ്റേബാധത്താലും
കുമ്പസാര രഹസ്യം പുറത്തു പറയാനാകാത്ത വി�
ഷമത്താലും അയാളുെട മനസ്സും ശരീരവും തളർന്നു.
വിശപ്പിെന്റ വിളികൂടി ഒപ്പം വന്നേപ്പാൾ അയാൾ
തളർന്നിരുന്നു. അയാളുെട കുടലുകരിയുന്ന മണം�
േകട്ടു് തെന്റ കൂെടപ്പിറപ്പുകെള െകാത്തിയ ചാത്ത�
നു് ഇനിയും ഇരിക്കെപ്പാറുതി നൽകിെല്ലന്നു ചറപ�
റാന്നു് പിറുപിറുത്തു് മുളകും, മുളകിെന പിന്തുണച്ചു
മല്ലിയും മഞ്ഞളും കറിേവപ്പിലയും മസാലക്കൂട്ടുകളും
െവള്ളത്തിേനാെടാപ്പം േചർന്നു ചാടിമറിഞ്ഞു െവ�
ന്തുടഞ്ഞു. ഉള്ളി വഴറ്റെലന്ന മഹനീയ കർമ്മം കൂടി
കഴിഞ്ഞേതാെട ലൂസിയമ്മ മൂരിനിവർത്തി ഏവേര�
യും ഊണിനു ക്ഷണിച്ചു. അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ
എെന്ന കടിച്ചു കീറാൻ കാത്തുനിന്നവർ ചാത്തെന
അരിശേത്താെട കടിച്ചുകീറി ചവച്ചരച്ചു. ഒരു ചാത്ത�
െനെക്കാണ്ടു് എന്താകാെനന്നു െകറുവിച്ചു് അമ്മയു�
െട ആങ്ങളമാർ എല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ ആഞ്ഞുകടി�
ച്ചു് ഭീഷണിെയന്ന േകാമ്പല്ലിെന്റ മൂർച്ചകൂട്ടി. ഇതിനി�
െട പച്ചമുളകു് കടിച്ചവർ വായ്ക്കു് കുളിർമ്മ നൽകാൻ
ശ്വാസം അകേത്തക്കു വലിച്ചിട്ടും ആശ്വാസം കിട്ടാ�
െത പല്ലിറുമ്മി എെന്റ അരികിെലത്തി.

അങ്കത്തറയിൽ ഏകനായി വാക്കിൻവാെളടുത്തു്
സകല അടവുകളും പയറ്റി ഞാൻ പിടിച്ചുനിൽക്കു�
ന്നതുകണ്ടു് സഹിക്കാനാകാെത അവരിെലാരാളുെട
ൈക െപാങ്ങിയതും അതുവെര എല്ലാം കണ്ടും േക�
ട്ടും സഹിച്ചിരുന്ന ലില്ല്യമ്മായി ഓതിരംെവട്ടി പരി�
ചയുമായി ഇടയിൽ ചാടിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.
ആധാരം ഒപ്പിടുംമുമ്പു് തരാെമന്നുംപറഞ്ഞു പറ്റിച്ച
സ്ത്രീധനത്തുകയിെല ബാക്കിയുള്ള നക്കാപ്പിച്ചക്കാ�
ശിെന്റ ഉറുമിയും ലില്ല്യമ്മായി അേന്നരം പുറെത്തടു�
ത്തു. ഇതുകണ്ടു് ആയുധംെവച്ചു സകലരും കീഴടങ്ങി�
യേപ്പാൾ ലില്ല്യമ്മായിയുെട വക പഴംപുരാണ പാ�
രായണവും ഉപേദശവുമായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള അര�
മണിക്കൂർ.

ൈവകുേന്നരെത്ത ചായേയാെട െകട്ടുവിചാരണ
അവസാനിെച്ചങ്കിലും സേമ്മളനാനന്തരം പലരു�
മന്നു സ്ഥലംവിടാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ
ഏകനായി മുഖംചീർത്തു് പടിഞ്ഞാെറ്റ മുറിയിലേന്ന�
രം അഭയംേതടി. നിലപാടു തറയിൽ അങ്കം െവ�
ട്ടി മെറ്റാരു ചന്തുണ്ണിയാകാെത പിടിച്ചു നിന്നതിൽ
അഭിമാനം േതാന്നിെയങ്കിലും െകട്ടുവിചാരണക്കിട�
യിൽ നടന്ന കുമ്പസാരത്തിെന്റ ഭാവിയിെല ദൂഷ്യഫ�
ലങ്ങെളക്കുറിേച്ചാർത്തു് ഞാൻ ആകുലചിത്തനായി�
രുന്നു. ശരീരമാസകലം തറച്ച കുത്തുവാക്കമ്പുകൾ
ഓേരാേന്നാരാന്നായി ഊരി മനസ്സിലിട്ടു േവവിച്ചു്
ഒരു െമാണാലിസപ്പുഞ്ചിരി കടെമടുത്തു് ചുമരിൽ
മാറാലപിടിച്ചു മഞ്ഞച്ചു ഞാന്നുകിടന്ന അമ്മയുെട
േഫാേട്ടായിേലക്കു കെണ്ണറിഞ്ഞു് അേമ്മ സഹാ�
യിക്കേണെയന്നു് െമെല്ലപ്പറഞ്ഞു് ഞാൻ കട്ടിലിൽ
കമിഴ്ന്നുകിടന്നു. അേന്നദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാത്ത�
തിനാലുള്ള ക്ഷീണം എെന്റ ഉറക്കെത്ത െതാട്ടും
തേലാടിയും ഓർമ്മെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും അടുക്കള�
യിേലക്കു നീങ്ങുവാൻ േശഷിയില്ലാെത ഞാൻ കിട�
ന്നിടത്തുനിന്നും അനങ്ങിയില്ല. അല്പസമയത്തിനു�
ള്ളിൽത്തെന്ന ഞാൻ ഗാഢനിദ്രയിേലക്കു് ഊർന്നു�
വീണിരുന്നു. ആ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ എെന്റ സ്വപ്ന
കഞ്ചുകം െപാട്ടി രണ്ടു കിനാവുകൾ പുറത്തു ചാടി.
അതിലാദ്യെത്ത കിനാവു് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

നീണ്ട താളത്തിലുള്ള ഒരു േഹാൺശബ്ദം പതിെയ
ഉയർന്നു താഴ്ന്നുനിന്നേപ്പാൾ ഞാെനഴുേന്നറ്റു് ജനാല�
യിലൂെട പുറേത്തക്കു േനാക്കി. ഒരു െബൻസ് കാറ്
വീടിെന്റ മുറ്റേത്തക്കു കടന്നുവരുന്നു. അതിനു പി�
ന്നിലായി ഒരു ബിഎംഡബ്ലിയു! പിന്നാെല ഒരു
ഇേന്നാവ! കാഞ്ചീപുരം പട്ടിെന്റ നൂലുകൾെക്കാ�
പ്പം നിലാവിൽ പല്ലിളിച്ചു ചിരിച്ചു് േസ്നഹത്തിെന്റ
അമ്മയതാ മുന്നിെല െബൻസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവ�
രുന്നു! ഇളംമഞ്ഞപ്പട്ടിെന്റ ജുബയിൽ േദഹം െപാ�
തിെഞ്ഞടുത്തു് അതിനടിയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടിെന്റ തിള�
ങ്ങുന്ന മുണ്ടുടുത്തു് േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ പച്ചക്ക�
റി സഞ്ചിയിെല ഓട്ടയിൽനിന്നും ഉരുളക്കിഴങ്ങൂർ�
ന്നുവീഴും േപാെല െബൻസിെന്റ സ്റ്റീയറിംഗിനടി�
യിൽനിന്നും മുറ്റേത്തക്കുരുണ്ടു! കാഞ്ചീപുരം പട്ടാ�
േണാ േകാട്ടൺ പട്ടാേണാ നല്ലെതന്ന േചാദ്യവു�
മായി മത്സരിച്ചുടുത്ത സാരികളണിഞ്ഞു് ആ കാ�
റിൽനിന്നും വീണ്ടും മൂന്നു തരുണീമണികൾ! ഇറ�
ങ്ങിയപാേട അവർ മൂന്നു തവണ വീടും പരിസര�
വും കണ്ണുഴിഞ്ഞു. െവള്ളമുണ്ടും സ്വർണ്ണമഞ്ഞ നിറ�
മുള്ള ജുബയുമണിഞ്ഞ രണ്ടു മദ്ധ്യവയസ്കർ ഇതിനി�
ടയിൽ ബിഎംഡബ്ലിയുവിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങി.
അവർ െതാടിയിേലക്കു കേണ്ണാടിച്ചു് ഇെതാെക്ക�
െയാരു െതാടിയാേണാ എന്ന ഭാവം പരസ്പരം പങ്കു�
െവച്ചേപ്പാൾ എെന്റ മനെസ്സാന്നു കുലുങ്ങി. അവർ
ആെരാെക്കെയന്നു് അേപ്പാെഴനിക്കു മനസ്സിലായി�
രുന്നില്ല. ഇേന്നാവയിൽനിന്നും രണ്ടു യുവമിഥുന�
ങ്ങൾ െകാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു് ഇറങ്ങി വന്നു; േസ്നഹത്തി�
െന്റ േചട്ടനും ഭാര്യയും! ൈകവിരലുകൾ പരസ്പരം
െനെയ്തടുത്തു് വിടുവിക്കാനാവാത്ത വിധം അവർ
േചർന്നു നടന്നു. എെന്റ ഉള്ളു നിറഞ്ഞു, മനം പിടച്ചു,
സേന്താഷത്താൽ ഹൃദയം െപരുമ്പറ െകാട്ടി, ക്ഷീ�
ണം പമ്പകടന്നു. ഞാൻ കിടപ്പുമുറിയുെട വാതിൽ
തുറന്നു് നേടലകത്തു് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വകയി�
െല കുട്ടികെള കാക്കാലുെവച്ചു് ഉമ്മറെത്തത്തിയ�
േപ്പാേഴക്കും ൈലറ്റുകൾ െതളിയിച്ചു് അേന്താണി�
യപ്പനും ലൂസിയമ്മയും മറ്റു് സകല പരിവാരങ്ങളും
അവിെട എത്തിേച്ചർന്നിരുന്നു. ഞാൻ മുന്നിേലക്കു
കടന്നുെചന്നു് േസ്നഹത്തിെന്റ താതനു ൈകെകാടു�
ത്തു. അയാെളെന്ന േചർത്തു നിർത്തി െകട്ടിപ്പിടിച്ചു.
എെന്റ േരാമങ്ങൾേപാലും ആകാംക്ഷേയാെട ആ
കാഴ്ചകാണാൻ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു. ഇെതെന്താരു
കഥ എന്നു പരസ്പരം േനാട്ടെമറിഞ്ഞു് ലൂസിയമ്മയും
സൂസ്യമ്മായിയും മറ്റമ്മായിമാരും അത്ഭുതേത്താെട
നിലെകാൾെക, അേന്താണിയപ്പൻ േസ്നഹത്തിെന്റ
താതെന്റ െകട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽനിന്നും എെന്ന വിടു�
വിച്ചു് തെന്റ അരികിേലക്കു േചർത്തുനിർത്തി. േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ താതേനയും അമ്മേയയും ഞാനേന്നരം
അേന്താണിയപ്പനും ലൂസിയമ്മക്കും പരിചയെപ്പ�
ടുത്തി. ലൂസിയമ്മ അവെര അകേത്തക്കു് ആനയി�
ച്ചു. മകളുെട ഭാവിവീട്ടിെല ഓേരാ മുറിയും കണ്ടുനട�
ന്നു് േബാധിച്ചും േബാധിക്കാെതയും േസ്നഹത്തിെന്റ
അമ്മ കുടുംബ വിേശഷങ്ങൾ ഇതിനിെട ലൂസിയമ്മ�
യുമായി പങ്കുെവച്ചു.

േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ അേന്താണിയപ്പൻ െകാടു�
ത്ത അവിേലാസുണ്ട കടിച്ചുെപാട്ടിക്കാനാകാെത
അതിെന്റ പുറം ഭാഗം കരണ്ടു നിർവൃതിേയാെട േന�
രംകളഞ്ഞു. ഇതിനിടയയിൽ ഇരുട്ടിെന്റ മറവിൽ
അേന്താണിയപ്പൻ സ്വന്തം പറമ്പും നാട്ടുകാരുെട
പറമ്പും കേണ്ണാട്ടത്തിൽ ഒന്നാക്കിമാറ്റി േസ്നഹത്തി�
െന്റ ബന്ധുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ ഏക്കറുകളായി അവത�
രിപ്പിച്ചു് എെന്റയും കുടുംബത്തിെന്റയും മാനം കാത്തു.
അപ്പുറെത്ത പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നാളിേകര�
ത്തിെന്റ കണക്കുപറഞ്ഞു് ലൂസിയമ്മ പട്ടുവസ്ത്രധാരി�
കളുെട മനവും കവർെന്നടുത്തു.

കട്ടപ്പനയിൽനിന്നും പുലർെച്ച പുറെപ്പട്ടതാെണ�
ന്നും, വഴിയിൽെവച്ചു് േസ്നഹത്തിെന്റ അമ്മാവനു്
െനഞ്ചുേവദന വെന്നന്നും, ആശുപത്രിയിൽ േപാ�
യേപ്പാൾ ഗ്യാസിെന്റ അസ്കിതയാെണന്നറിഞ്ഞ�
തുെമല്ലാം തമാേശേയാെട പറഞ്ഞു പങ്കുെവച്ചു്,
രാത്രിയിൽ വന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിനു ക്ഷമാപണവും
പറഞ്ഞു് േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ ൈകകൾ കൂപ്പി.
എല്ലാവരും കാൺെക അയാെളെന്റ ൈകവിരലിൽ
രണ്ടുപവെന്റ െകാഴുെത്താരു സ്വർണ്ണ േമാതിരമണി�
യിച്ചു. ഉമ്മറെത്ത അറുപതു വാട്ടിെന്റ ബൾബിൽ�
നിന്നും പുറെപ്പട്ട കിരണങ്ങൾ ആ സ്വർണ്ണേമാതി�
രത്തിൽത്തട്ടി ലൂസിയമ്മയുെട കണ്ണുകളിെലത്തിയ�
േപ്പാൾ അവർക്കു കണ്ണുനിറഞ്ഞു് കണ്ണുകാണാെത�
യായി. കല്യാണത്തിനും സമ്മതത്തിനും മുൻപുള്ള
ഉറപ്പിക്കെലന്ന മഹനീയ കർമ്മമായി ആ േമാതി�
രമണിയിക്കൽച്ചടങ്ങു് എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പട്ടു. െതാട്ടു�
പിന്നാെല, േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ മകൾക്കു നൽ�
കാൻ േപാകുന്ന ഏക്കറുകണക്കിനു ഭൂമിയുേടയും
പവൻകണക്കിനു സ്വർണ്ണത്തിേന്റയും കണക്കുകൾ�
െക്കാപ്പം പാരമ്പര്യത്തിേന്റയും കണ്ണിമുറിയാത്ത
ബന്ധങ്ങളുേടയും വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു് പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ലൂസിയമ്മയ്ക്കും അേന്താണിയപ്പനുെമന്നല്ല
അവിെട കൂടിനിന്ന ആർക്കും ഒെരത്തും പിടിയും
കിട്ടിയില്ല. എനിക്കടിക്കാൻ േപാകുന്നതു് എേന്താ
വലിെയാരു േലാട്ടറിയാെന്നന്നു് േകട്ടവെരല്ലാം മന�
സ്സിൽ ഗണിച്ചു. തുടർന്നു്, അേന്താണിയപ്പേനാടു്
േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ യാത്രേചാദിച്ചുെകാണ്ടു്
ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നതും ൈകകൾ വീശി ഉത്സാ�
ഹേത്താെട സേമ്മളനാർത്ഥികേളാേരാരുത്തരും
അവെര യാത്രയാക്കുന്നതും കണ്ടു് എെന്റ മനസ്സിൽ
കുളിർമഴ െപയ്തു. സേന്താഷാശ്രുക്കൾ െപാഴിച്ചു് കട്ടി�
ലിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു.

ഒരു ഇടേവളക്കുേശഷം വീണ്ടും ഞാെനാരു േഹാൺ�
ശബ്ദം േകട്ടു! ഉറക്കച്ചടേവാെട ഞാെനഴുേന്നറ്റു്
ജനാലയിലൂെട േനാക്കി. മുരൾച്ചേയാെട പഴെയാ�
രു ജീപ്പ് സഡൻ േബ്രക്കിട്ടു മുറ്റത്തുവന്നുനിന്നു. ഒന്നി�
നുപുറേക മെറ്റാന്നായി രണ്ടു ജീപ്പുകൾ േവെറയും!
ആദ്യെത്ത ജീപ്പിൽനിന്നും േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ
മടക്കിക്കുത്തിയ കള്ളിമുണ്ടുമായി ചാടിയിറങ്ങി. തു�
ടർന്നു് ഓേരാ ജീപ്പിൽനിന്നും കള്ളിമുണ്ടിനുപുറത്തു്
പാതി ട്രൗസർ പുറത്തുകാട്ടി ഒെന്നാത്ത അഞ്ചാ�
റാണുങ്ങൾ മീശപിരിച്ചു പുറത്തുചാടി. പതിനേഞ്ചാ�
ളംേപർവരുന്ന അവർ വടിവാളും െനഞ്ചാക്കുമായി
മുറ്റത്തുലാത്തിെക്കാണ്ടു് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
ജീപ്പുകളുെട െഹഡ്  ലാംബുകൾ വീടിെനയും ഇടതും
വലതും െതാടികേളയും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രകാശിച്ചു�
െകാണ്ടിരിെക്ക എെന്റ അപ്പൻ നേടലകത്തിെന്റ
വാതിലിെന്റ സാക്ഷമാറ്റുന്ന സ്വരം ഞാൻ േകട്ടു.

അപ്പെന കണ്ടേതാെട, “വിളിെയടാ ആ നായിെന്റ
േമാെന”, എന്നു് അലറിവിളിച്ചുെകാണ്ടു് മുറ്റത്തുകിട�
ന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കേസര േസ്നഹത്തിെന്റ താതൻ ചവു�
ട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു. മെറ്റാരു കേസര കയ്യിെലടുത്തു് െതാ�
ടിയിേലക്കു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു. തുറന്ന സാക്ഷ അേത�
പടി അടയുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു തുടർന്നു ഞാൻ
േകട്ടതു്. സംഗതി പന്തിേകടാെണന്നു മനസ്സിലാ�
യേപ്പാൾ കട്ടിലിൽനിന്നും ഞാൻ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു
മച്ചിൻപുറത്തു് കയറി പതുങ്ങിക്കിടന്നു. അല്പ സമയ�
ത്തിനകം എെന്റ മുറിയുെട വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു്
അപ്പൻ അകത്തു കയറുന്നതുകണ്ടു് മച്ചിലിൽ ശ്വാ�
സംപിടിച്ചു് ഞാൻ കമിഴ്ന്നുകിടന്നു. അപ്പെനെന്ന കട്ടി�
ലിനടിയിലും, പുതപ്പിനടിയിലും, കക്കൂസിലുംവെര
തപ്പി. എെന്റ പൂടേപാലും കാണാെത വിയർത്തു കു�
ളിച്ച അപ്പൻ തിരിച്ചുേപായി നേടലകത്തിെന്റ സാ�
ക്ഷ വീണ്ടും തുറന്നു.

േസ്നഹത്തിെന്റ താതെന്റ വാക്കുകളേന്നരം എെന്റ
െചവിയിൽ മാെറ്റാലിെകാണ്ടു.

അതിപ്രകാരമായിരുന്നു: “ഇേന്നക്കുനാലാംനാ�
െളെന്നാന്നുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റമകളുെട കഴുത്തിൽ
നിങ്ങളുെട മകൻ താലി െകട്ടിയിരിക്കും!” പിെന്ന
കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത െതറികളുെട അഭിേഷകമാ�
യിരുന്നു. േദഷ്യം തീരാെത അയാൾ മുറ്റത്തുകിടന്ന
മെറ്റാരു കേസരകൂടി വലിെച്ചറിഞ്ഞു. അതു തട്ടിൻ�
പുറത്തിനു മുകളിൽവിരിച്ച ഓടിൽത്തട്ടി നിലത്തു
വീഴുന്ന ശബ്ദംേകട്ടു ഞാൻ നടുങ്ങിവിറച്ചു.

പാരമ്പര്യത്തിെന്റ കണെക്കടുത്തു ചിന്തിച്ച അമ്മയു�
െട നാലാമെത്ത ആങ്ങള ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ
കുടുംബത്തിൽക്കയറി പറയരുെതന്നാേക്രാശിച്ചു് മു�
േന്നാട്ടാഞ്ഞതും, ൈധര്യം വീെണ്ടടുത്തു് ലൂസിയമ്മ
െനഞ്ചുവിരിച്ചുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടുവന്നതും ഒേര സമ�
യത്തായിരുന്നു. െപണ്ണുങ്ങൾ ആദ്യം പറയെട്ടെയ�
ന്ന ആപ്തവാക്യം മൂന്നാമെത്ത ആങ്ങള മുേന്നാട്ടുെവ�
ച്ചേതാെട കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി ലൂസിയമ്മ
പറഞ്ഞു: “ആ െകാള്ളരുതാത്തവൻ ഞങ്ങെട േമാ�
നല്ല; അവനുേവണ്ടി വഴക്കിടാൻ ഇവിെടനിന്നും നി�
ങ്ങൾക്കു് ആെളക്കിട്ടില്ല മക്കേള; നിങ്ങൾക്കു് െചയ്യാ�
നുള്ളെതല്ലാം നിങ്ങളുെചേയ്താ; േചാദിക്കാനും പറ�
യാനും ഞങ്ങളില്ല; ഇതു വാക്കാണു് ! ലൂസിയുെട വാ�
ക്കു് !”

മച്ചിെന്റ ഉത്തരത്തിൽപ്പിടിച്ചു് തലെകാണ്ടു് ഓടു�
െപാക്കി ഞാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ അേന്താണിയ�
പ്പൻ തലകുമ്പിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയു�
െട ആങ്ങളമാർ ദയനീയമായി പരസ്പരം േനാക്കു�
ന്നതല്ലാെത അടി േപടിച്ചു് നിന്നനിൽപ്പിൽനിന്നും
ഇളകിയില്ല. തുടകളിെല ചുരുണ്ടേരാമങ്ങൾ ഇരു�
ൈകകളാലും ഉഴിെഞ്ഞാതുക്കി മടക്കിക്കുത്തിയ
കള്ളിമുണ്ടു് െതറുത്തുകയറ്റി അതിെലാരു മല്ലൻ മുറ്റ�
േത്തക്കാഞ്ഞുതുപ്പി! തുപ്പലിെന്റ ശീതൽ മുഖത്തടിച്ച�
തു് അേന്താണിയപ്പനും അമ്മയുെട ആങ്ങളമാരും
ഉടുമുണ്ടുെകാണ്ടു് വിസ്തരിച്ചു തുടച്ചു് നിസ്സഹായരായി�
നിന്നു.

അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വന്നവരും െകട്ടുവിചാര�
ണെക്കത്തിയ സേമ്മളനാർത്ഥികളും തത്വത്തിൽ
ഒന്നായി. നിലപാടു തറയിൽ മാറ്റച്ചുരിക തന്നു സഹാ�
യിച്ച ലില്ല്യമ്മായിയും എെന്ന ൈകെവടിഞ്ഞു. എെന്ന
എന്തുെചയ്താലും േചാദിക്കാനും പറയാനും ആരും
വരിെല്ലന്ന ധാരണയിൽ അേന്താണിയപ്പനും േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ താതനും ൈക െകാടുത്തു. ഒരാൾേപാ�
ലും എെന്ന പിന്തുണച്ചുെകാണ്ടു മുന്നിേലക്കു വന്നി�
ല്ല. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാം ഒതുങ്ങിയടങ്ങി.
െപാടി പാറിപ്പറപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് മൂന്നു ജീപ്പുകളും മുറ്റ�
ത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി.

ഞാൻ ഉത്തരംവിട്ടു് മച്ചിൻപുറത്തുള്ള തലയിണ�
യിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. ഏങ്ങൽ പുറത്തുവരാ�
തിരിക്കാൻ വായിൽ സ്വയം പുതപ്പു തിരുകി. താേഴ�
ക്കിറങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ലാെത വായു വലിച്ചുവിട്ടു്
ആ രാത്രി മുഴുവനും അേതകിടപ്പു് ഞാൻ തുടർന്നു.

ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റേപ്പാേഴക്കും സമയം പകൽ പത്തു�
മണിയായിരുന്നു. മച്ചിൽനിന്നും താേഴക്കിറങ്ങിവ�
ന്നു് കട്ടിലിൽ കിടന്നെതേപ്പാഴാെണന്നു ചിന്തിച്ചി�
ട്ടു് എനിെക്കാെരത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. എെന്റ
ൈകവിരലിൽ േസ്നഹത്തിെന്റ താതനണിയിച്ച
രണ്ടുപവെന്റ േമാതിരം കാണാെത ഞാൻ കിടക്ക�
യിൽ തപ്പി, മുറി മുഴുവനായും തപ്പി. ഒരിടത്തും േമാ�
തിരം കണ്ടില്ല. ആരവങ്ങളടങ്ങിയ നിലപാടുതറയി�
ലൂെട നടന്നേപ്പാൾ വീട്ടിൽ ആളനക്കേമയില്ല. േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ താതൻ ചവുട്ടിെത്തറിപ്പിച്ച കേസരേയാ
ജീപ്പിെന്റ ടയറുകളുെട പാടുകേളാ മുറ്റത്തു കണ്ടില്ല.
ഞാൻ തിരിച്ചു് അകേത്തക്കു വന്നു. ലൂസിയമ്മ അടു�
ക്കളയിലിരുന്നു മീൻ നന്നാക്കുന്നു, സൂസ്യമ്മായി
ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്നു. അേന്താണിയപ്പെന അവിെട�
െയങ്ങും കാണാനുമില്ല.

ഞാെനെന്റ മുറിയിേലക്കു നടന്നു. ആരുെണ്ടനിക്കു്
ആശ്വാസം നല്കുവാെനന്നു ചിന്തിച്ചു് ചുമരിൽ ഞാന്നു�
കിടക്കുന്ന അമ്മെയ ഞാൻ ദയനീയമായി േനാക്കി.
അമ്മെക്കേന്താ എേന്നാടേന്നരം പറയാനുെണ്ടന്ന
തരത്തിൽ േഫാേട്ടായിെല മുഖഭാവം മാറിമറിഞ്ഞു.
േഫാേട്ടായിേലക്കു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. േഫാ�
േട്ടാ െഫ്രയിമിൽ നിന്നു മുഖം പുറേത്തക്കിട്ടു് അമ്മ
പറഞ്ഞു: “തുറന്ന സ്വപ്ന കഞ്ചുകം അടച്ചുെവക്കടാ
േമാേന; നീ ഒന്നു് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കു്”.

വിശ്വസിക്കാനാകാെത ഞാൻ േഫാേട്ടായിേലക്കു്
ഒന്നുകൂടി തുറിച്ചുേനാക്കി. പുറെത്തടുത്ത മുഖം െഫ്ര�
യിമിനുള്ളിേലക്കു തള്ളിക്കയറ്റാനേപ്പാൾ അമ്മ
തത്രെപ്പടുന്നതുകണ്ടു ഞാൻ വിഷമിച്ചു മുഖംതിരി�
ച്ചു. ഒളികണ്ണിട്ടു വീണ്ടും ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
േഫാേട്ടാെഫ്രയിം ആണിയിൽ ഞാന്നു കിടന്നാടു�
കയാണു്. െവപ്രാളെപ്പട്ടു് കയറുന്നതിനിെട പിടിവി�
െട്ടങ്ങാനും അമ്മ നിലത്തുവീഴുേമാെയന്ന ആശങ്ക�
യിൽ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ണുകൾ മുറുക്കിയടച്ചു. കുറ�
ച്ചു സമയത്തിനകം െഫ്രയിമിെന്റ ആട്ടം നിലച്ചിരു�
ന്നു. െഫ്രയിമിനകത്തു് അമ്മയുെട മുഖം വ്യക്തമായി
ഞാനേപ്പാൾ കണ്ടു. എനിക്കു സമാധാനമായി. ഉട�
െനത്തെന്ന ഞാൻ േസ്നഹെത്ത െമാൈബലിൽ
വിളിച്ചു് തുടർന്നു െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ േവണ്ടവിധം
ചട്ടംെചയ്തു.

ഞാൻ രജിേസ്ട്രഷേനാഫീസിെന്റ പടികടന്നേപ്പാൾ
േസ്നഹമവിെട കാത്തിരിപ്പുണ്ടു്. സാക്ഷികളാകാൻവ�
ന്ന േസ്നഹത്തിെന്റ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളും കൂെടയിരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. എെന്നക്കണ്ട മാത്രയിൽ േസ്നഹം ഓടി�
വന്നു് എെന്ന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. പിെന്ന സുഹൃത്തുക്കെള
എനിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിത്തന്നു. ഞാൻ പുഞ്ചിരി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അവർക്കു് ഹസ്തദാനം െചയ്തു. അവരുമാ�
യി കുശലം പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരിെക്ക രജിസ്ട്രാറുെട
ഗുമസ്തൻ ഞങ്ങെള േപരുവിളിച്ചു് രജിസ്ട്രാർ സമക്ഷ�
െമത്തിച്ചു.

രജിസ്ട്രാർ മുഖമുയർത്തി േചാദിച്ചു: “വിവാഹത്തിനു
സമ്മതമേല്ല?”

ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുപറഞ്ഞു: “സമ്മതമാണു്”.

േഷവ് െചയ്തിട്ടും, കിളിർത്തുവരുന്ന േരാമകൂപങ്ങളു�
െട പച്ചപ്പിൽ കണ്ണുടക്കി രജിസ്ട്രാർ േസ്നഹത്തിേനാ�
ടു് സംശയേത്താെട േചാദിച്ചു: “െമയിൽ ഓർ ഫീെമ�
യിൽ?”

കൂസാെതെയങ്കിലും പതറിയ സ്വരത്തിൽ േസ്നഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു: “സാെറ, െമയിലും, ഫീെമയിലുമ�
ല്ല, ഞാെനാരു ട്രാൻസ്െജൻഡറാണു്”.

രജിസ്ട്രാറുെട മുഖത്തു് ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം ഉയർന്നതുക�
ണ്ടു് േസ്നഹെമെന്ന ദയനീയമായി േനാക്കി. േകാട�
തിയിെല നിയമപുസ്തകത്തിലില്ലാത്ത സുപ്രീംേകാട�
തിയുെട പുതിയ കൂട്ടിേച്ചർക്കലിെന്റ തനതുപകർപ്പു്
േസ്നഹെത്ത പിന്നിേലക്കു മാറ്റിനിറുത്തി രജിസ്ട്രാർ
സമക്ഷം ഞാനേപ്പാൾ സമർപ്പിച്ചു. അയാളതു വാ�
ങ്ങിെയങ്കിലും വായിച്ചുേനാക്കാെത േമശക്കടിയി�
െല വലിപ്പിേലക്കു തള്ളിെവച്ചു. ഞങ്ങൾ അമ്പരന്നു�
നിൽെക്ക നിറപുഞ്ചിരിേയാെട അയാൾ ൈകകളു�
യർത്തി പച്ചമഷിയുള്ള േപനെയടുത്തു് രജിേസ്ട്രഷൻ
പുസ്തകത്തിൽ നീട്ടിവലിച്ചു് ഒെരാപ്പിട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക�
െതാരു ഒെന്നാന്നര ഒപ്പായിരുന്നു.

□
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ബിജു േപാേന്നാർ
പാലക്കാട് NSS എൻജിനീയറിംഗ് േകാ�
േളജിൽ നിന്നും െമക്കാനിക്കൽ എൻ�
ജിനീയറിംഗിൽ ബിരുദവും, േകാതമംഗ�
ലം മാർ അത്തേനഷ്യസ് േകാേളജിൽ

നിന്നും ഒന്നാം റാേങ്കാെട ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും, തൃ�
ശൂർ ഗവൺെമന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽനിന്നും
CERD േസ്കാളർഷിേപ്പാെട െമക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയ�
റിംഗിൽ േഡാക്ടേററ്റും കരസ്ഥമാക്കി. 

പതിെനട്ടു് വർഷേത്താളം വിവിധ എൻജിനീയറിംഗ്
കമ്പനികളിലായി ഇൻഡ്യക്കകത്തും പുറത്തും േജാലി
െചയ്തു. 2013 മുതൽ സ്വാശ്രയ എൻജിനീയറിംഗ് േകാ�
േളജുകളിൽ െമക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറിംഗ് വിഭാഗ�
ത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

െക എസ് ഇ ബി യിൽ സിനിയർ സൂപ്രണ്ടായ ബിനിത
സി.ഡി. ആണു് ജീവിതപങ്കാളി. മക്കൾ : െലവിൻ ബി�
ജു േപാേന്നാർ, ലിേയാൺ ബിജു േപാേന്നാർ, സിയാൻ
േകറ്റ് േപാേന്നാർ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന 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 റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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