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കുഞ്ഞിയുെട സ്വന്തം ആന
ഞാൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു േനാക്കി ശരൺ
“അച്ഛെനന്താ ചിരിക്കുേന്ന?” എന്നു േചാദിച്ചു.
“ഇരി ടാ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. വായിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന വരി
കൾ അറിയാെത എെന്റ മുഖം വിടർത്തിയിരുന്നു.
“ന്താ ച്ചാ?” കുഞ്ഞി വന്ന് എെന്റ തുടയിൽ പിടിച്ചു.
“ഏയ്, ഇരീന്ന് പറഞ്ഞിേല്ല?”
“എന്താ അച്ഛാ, എന്താ ചിരിക്കിേണ?” ശരൺ േചാദിച്ചു.
“ചുമ്മാ ഇരിടാ… ഒരഞ്ചു നിമിഷം”
“എന്താ അവിെട?” ജാനകി േചാദിച്ചു.
“ഒരു കഥ. അതു വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാെമന്നു
െവച്ചാ, വന്നു തള്ളിേക്കറുകയായി”.
“അെതന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല? നിങ്ങെട മുഖത്ത്
ചിരി അവെരെപ്പാെഴങ്കിലും കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? അെതങ്ങ
െന, മുഖം തെന്ന കാണാറുേണ്ടാ? രാവിെല എണീറ്റു

േപായാൽ പിെന്ന അവെരാറങ്ങിയാലാണു വരുന്നത്”.

ഞാൻ അവെള ശ്രദ്ധിക്കാെത കഥ വായിച്ച് അതി
െനാടുവിൽ സംഭവിച്ചേതാർത്തു ചിരിച്ചു െകാണ്ട് െമാ
ൈബൽ േഫാൺ എടുത്തു. “എന്താ അച്ചാ” ശരണിെന്റ
മുഖവും വിടർന്നിരുന്നു.
കുഞ്ഞി “ന്താ ച്ചാ? ന്താ ച്ചാ” എന്നു േചാദിച്ചു. “ന്താ ച്ചാ?
അച്ചാ ന്താ?”
“നിനക്കു സ്വന്തമായി ഒന്നും േചാദിക്കാൻ അറിയിേല്ല?

അവൻ എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ നീ രണ്ടു വട്ടം അത
െന്ന േചാദിക്കുണു”, ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“രണ്ടു വട്ടം േചായ്ക്കില…” ചൂണ്ടുവിരൽ കാട്ടി കുഞ്ഞി പറ
ഞ്ഞു “മൂന്… മൂനു വട്ടം”

ഞാൻ െഹഡ് േഫാണും കണ്ണടയും കുഞ്ഞിയുെട ൈക
എത്താത്തിടേത്തക്കു െവച്ച േശഷം അവെള മടിയിലി
രുത്തി ഉമ്മ െവച്ചു. അവൾ ആ കണ്ണടയും െഹഡ്േഫാ
ണും എങ്ങെനെയങ്കിലും എടുക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്ന്
ഓട്ടക്കണ്ണിട്ട് ഒരു തവണ േനാക്കി.
“എെന്റ കുഞ്ഞി െചല്ലക്കുട്ടി സുന്ദരിയായി ഇരിക്കുകേല്ല.
അതാ ചിരിച്ചത്”
“കുഞ്ഞി ചുന്നരി” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ മാറിൽ ൈക
െവച്ചു. ഇരു കവിളുകളിലും ൈക െവച്ച് തല െചരിച്ച്
“ഇേത്രം ചുന്നരി” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു് ഏേതാ നടി
എവിെടേയാ കാണിച്ചതു്.
“അച്ഛെനന്താ ആഫീസീ േപാകാേത്ത” ശരൺ അേന്വ
ഷിച്ചു.
“അച്ച ന്താ േപാകാേത്ത?” ഒപ്പം കുഞ്ഞിയും. “അച്ച
േപാണില്ല”.
“അച്ഛന് ആപ്പീസ് ഇല്ല” എന്നു ഞാൻ.
“എന്താന്നു ഞാമ്പറയാം, ഞാമ്പറയാം”. എന്നു ശരൺ
മുേന്നാട്ടു തള്ളിേക്കറി വന്നു. “െകാേറാണാ… െകാേറാ
ണാന്ന് ഒരു കൃമി!”
“കിർമി!” കുഞ്ഞി, “കിർമീന്നു പഞ്ഞു” എന്ന് ശരണിെന
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
“കൃമീന്നാ പുക മാതിരി ഇരിക്കും. ൈക െവച്ചാ ഒട്ടും…
പിെന്ന മൂക്കിലാവും…” എന്നു ശരൺ വിശദീകരിച്ചു.
“അതു െകാണ്ട് മൂക്കിൽ ൈകവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. േസാ
ഷ്യലായി ഇരിക്കണം”

ഞാൻ സംസാരം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. “അച്ഛനു ലീ
വാണ് കുഞ്ഞി. അതാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്” എന്നു
പറഞ്ഞു.
“കുഞ്ഞിക്കും ലീവ്”
“േപാടി… അച്ചാ, ഇവള്ക്ക് സ്കൂേള ഇല്ല. എന്നിട്ട് ലീവിന്
വിട്ടതാന്നു പറയിണു”
“വിട്ടതാ” കുഞ്ഞി ചുണ്ടുേകാട്ടി.
“േപാടി േപാടി േപാടി, നിനക്ക് ലീവില്ല. എെന്റ സ്കൂളിനാ
ലീവ്”
“എെന്റ ഉക്കൂളും ലീവ്” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ കുഞ്ഞി
യുെട കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ‘േപാ’ എന്നതുേപാെല തല
യാട്ടി.
“േപാടി, നിനക്ക് സ്കൂളു തെന്നയില്ല.”
“ഉക്കൂള് ഇല്ലാന്നു പഞ്ഞു” ശരണിെന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കു
ഞ്ഞി കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അവെള വാരിെയടുത്തു
യർത്തി കുലുക്കി ഉമ്മ െവച്ചു. “ആരു പറഞ്ഞു? അവൻ
അറിയാെത പറഞ്ഞതേല്ല… കുഞ്ഞിക്ക് സ്കൂൾ ഉണ്ട
േല്ലാ. എന്നാൽ എന്നും ലീവാണ്… ശരിയാ… കുഞ്ഞി
ക്കു ലീവ്! കുഞ്ഞിക്കു ലീവ്!”
“കുഞ്ഞിക്കു ലീവ്” എന്ന് അവൾ ചിരിച്ചു.
“അച്ചാ, അവൾക്ക് സ്കൂേള ഇല്ലേല്ലാ?”

ഞാൻ അവെന േനാക്കി കണ്ണടിച്ചു. അവനതു കണ്ട്
രണ്ടു കണ്ണുകളും ചിമ്മി രഹസ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.
“ങ്… ങാ… ഇപ്പഴാ കണ്ണീെപ്പടുന്ന് രണ്ടു പിേള്ളരു
െണ്ടന്ന് അേല്ല. െകാഞ്ചിച്ചിരുേന്നാ” എന്നു പറഞ്ഞു
ജാനകി.

അച്ഛൻ തെന്റ മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു. “അെത
െന്തടാ കഥ?… ചിരിേച്ചാണ്ടിരുന്നേല്ലാ?”
അമ്മ അച്ഛെന്റ പിന്നാെല വന്ന് “അെതയെത, അവ
െന്റ മുഖത്തു ചിരി കണ്ടിട്ട് കുേറ നാളായി”. എന്നു പറ
ഞ്ഞു. “തങ്കെച്ചപ്പുമാതിരിെയാരു െപണ്ണുണ്ട്. ഒരു ദിവ
സെമാരു അഞ്ചു നിമിഷെമങ്കിലും അവെള െകാഞ്ചി
െക്കടാന്നു പറഞ്ഞാൽ േകക്കൂല…”
“അവള് മിഴിച്ചിരിക്കുന്ന േനരത്ത് അവൻ വീട്ടിലുെണ്ടങ്കി
ലേല്ല?”
“സമ്മതിച്ചു. ഇപ്പം ഞാനിവിടുണ്ടേല്ലാ?”
“ആ കഥെയവിെട?”
“അത് വാരികയിലല്ല. ഇന്റർെനറ്റിലാ”
“നിെന്റ ഓഫീസീന്ന് തന്നതാ?”
“ഓ… തരുന്നു! ഞാൻ ചിരിെച്ചന്നറിഞ്ഞാ എെന്റ േമ

േനജർ പുതിയ രണ്ടു പണി കൂടി എെന്റ തലക്കു െവച്ചു
തരും. ഇതു േവെറ… ഇന്റർെനറ്റ് േമഗസീനിൽ വന്ന
കഥ…”
“കമ്പ്യൂട്ടറില് വായിക്കാൻ നമ്മെളെക്കാണ്ടാവൂല”
“എന്തു കഥയാടാ?” എന്നു േചാദിച്ച് അമ്മ ചൂരൽ
പീഠത്തിേന്മലിരുന്നു. അമ്മെക്കേപ്പാഴും സന്ധിേവദന,
എേപ്പാഴും ചൂരൽ പീഠം തെന്ന.
“ഇത് എെന്റ േഫവേററ്റ് ൈററ്റർ എഴുതിയത്. അവരു

െട കുഞ്ഞുന്നാളിെല ഓർമ്മ മാതിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു പാവം ആന െകാപ്പരക്ക് ആശെപ്പട്ട് ഒരു വീട്ടിനു
ള്ളിൽ േകറിയത്”.
“അേയ്യാ”
“കുഞ്ഞു വീട്. എന്നാൽ വളെര പഴയത്. മരത്തിൽ
േസ്ട്രാങ്ങായി െകട്ടിയതാണ്. അതപ്പടി ജാമായി.

നാടു മുഴുവൻ േചർന്ന് അതിെന പുറെത്തടുക്കാൻ ൈട്ര
െചയ്തു… എെന്തെന്തല്ലാേമാ ആേലാചനകൾ… നാട്ടി
ലുള്ള അത്രയും മണ്ടന്മാരും ബുദ്ധിശാലികളും പുറത്തുവ
ന്നു. നമ്മെട ൈററ്റർ കുടെയടുക്കും േപാെല മടക്കിയങ്ങ്
എടുക്കാെമന്നു പറഞ്ഞു”.
“രസമായിട്ടുണ്ടേല്ലാ” അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. “ആന േകറിക്കു
ടുങ്ങീതാ?”
“പിന്നതിെന എങ്ങനാ എടുത്തത്?” അമ്മ േചാദിച്ചു.
“അതാണ് കഥ…”
“എടീ, നീ ഫിൽട്ടർ എടുേത്താടീ…” ജാനകി വന്നു േചാ
ദിച്ചു. കുഞ്ഞി അനക്കമറ്റു നില്പായി. വായ മാത്രം തുറന്നി
രുന്നു. കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു േനാക്കി.
“പറെയടീ… എടുേത്താ ഇല്ലേയാ?”
“അവെളന്തിന് ഫിൽട്ടെറടുക്കണം?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“മിക്സി മൂടി എടുത്ത് എവിെട െകാണ്ടുെവച്ചു അറിയുേമാ?
വാഷിങ് െമഷീെന്റ പിന്നിൽ… കാലത്ത് അരമണിക്കൂറ്
ഭ്രാെന്തടുത്തു െതരഞ്ഞു… പിെന്ന കിട്ടി… വീട്ടിനകത്ത്
എലി മാതിരി ചുറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. എെന്തങ്കിലുെമാ

െക്ക എടുത്തു എവിെടങ്കിലുെമാെക്ക െകാണ്ടുേപായി
പതുക്കണം… പെറടീ… എവെട െവച്ചു?”

“അങ്ങെന േചാദിച്ചാെലങ്ങനാ? കുട്ടി പതറിേപ്പാവൂേല്ല?”
“ഉം പതറിണു… കല്ലു േപാെല നിൽപ്പാ… ഇപ്പ ഞാൻ
ഫിൽട്ടറിന് എവിെടേപ്പാകും?”
“സാരിെട തുമ്പു െകാണ്ട് അരിച്ചൂെടേയാ?”
“ചുമ്മാ ഇരി, ചായെയടുത്ത് ഞാൻ സിങ്കിെലാഴിക്കും.

ലീവാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും അടുക്കളയിൽ കിടന്നു
ചാകുന്നതു ഞാൻ”.

“ഇപ്പ നിനെക്കന്തു േവണം? ടീ ഫിൽട്ടറാ? േടയ്, അത്
െതരഞ്ഞ് എടുത്ത് െകാെടടാ…”
“ഇവള് തെന്ന. ഇതിേല കറങ്ങിയിരുന്നു”. ശരൺ മൂക്കു
ചുളിച്ചു ചുറ്റും േനാക്കി.
“എന്താ ടീ ഫിൽറ്ററാേണാ നീ മണം പിടിച്ചു േനാക്കു
േന്ന?” അച്ഛൻ േചാദിച്ചു.

അവൻ “ഇവൾ ഇവെട വന്നിട്ടുണ്ട്…” എന്നും പറഞ്ഞ്
വീട്ടിനുള്ളിേലക്കു േപായി. “ഇവെട വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതാ
ജട്ടി കിടക്കുന്നു…” അപ്പുറം െചന്ന് “ഇവെട െവള്ളം
തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”. “ഇവെട ചായെപ്പാടി കിടക്കുന്നു”
അവൻ അവിെട േനാക്കി. “അമ്മാ, ഇതാ ഫിൽറ്റർ”
“കണ്ടിേല്ല, പാമ്പറിയും പാമ്പിൻ കാൽ”
“ഇെതല്ലാം അണലിപ്പാമ്പിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ”
“എെന്ന എേന്തലും പറയുെന്നങ്കീ േനരിട്ടു പറയണം”
“ഏയ് നിെന്നക്കുറിച്ചല്ല. മണ്ണുളിപ്പാമ്പിൻ കുഞ്ഞ് ന്നാ
ഞാൻ പറഞ്ഞത്”
“അെപ്പാ എെന്നയാേണാ പറേഞ്ഞ” എന്നായി അച്ഛൻ.
“ഞാനാേരം പറഞ്ഞില്ല സാമീ”

അമ്മ “അഹ് അഹ്” എന്നു ചിരിച്ചു.
“മുത്തശ്ശി കാറ്റു േപാവുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു ശരൺ.

കുഞ്ഞിക്ക് അനക്കം െവച്ചു “നീ ചീത്ത”
“അേതടീ, നീ എടുെത്തടുത്ത് കൂട്ടി െവയ്ക്കുകയേല്ല… ഒരു
നല്ലവൾ”
“നിേന്നാട് വഴക്ക്”
“വഴക്കാേണൽ േപാ” ജാനകി പറഞ്ഞു.
“കുഞ്ഞി നാട്ട്ക്ക് പൂവും”
“േപാടീ… നാട്ടിേലക്കാ? അവിെട ആരിരിക്കുന്നു നി
നക്ക്? മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുെമാെക്ക ഇവിെടയേല്ല
ഉള്ളത്?”
“അവെട ആേനണ്ട്… വല്യ ആന… അത് ഒര് വീട്ട്ല്
കുടുങ്ങി കരയിണു”
“അേയ്യാ, ഇവളെതാെക്ക േകട്ടിരിക്കിണു” അമ്മ പറഞ്ഞു.
“അവളുെട കാതിൽ ഒരു വർത്തമാനവും േകറാതിരി
ക്കൂല. ഞാൻ രാഘവേനാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ േകട്ടു
നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു… പിെന്ന േനാക്കുേമ്പാഴുണ്ട് റീ

ഇേമ്പഴ്സ്െമന്റ് െസറ്റിൽെമന്റ് എെന്നെന്തല്ലാേമാ പറ
യിണു”. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

“െസട്ടിെമൻ” കുഞ്ഞി പിെന്ന അടുക്കളക്കടുത്തു േപായി
ജാനകിെയ േനാക്കി: “നീയാ െസട്ടിെമൻ”
“േപാടി”
“നീയാ േപാടി, വവ്വേവ്വ!”
“ഇവെട േനാക്ക്. ഒറ്റടി െവച്ചു തരും ഇവൾക്ക്… ഞാ
നിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ”

ഞാൻ “കുഞ്ഞി നമുക്കു നാടകം അഭിനയിക്കാം?” എന്നു
േചാദിച്ചു.
“അഭിനയിക്കാം” ശരൺ ഓടി വന്നു. “നാടകം അഭിന
യിക്കാം! നാടകം അഭിനയിക്കാം!”
“കുഞ്ഞി നാടം അവനയം… നാടം അവനയം… പിന്ന
നാടം തിന്നും”
“അേയ്യ ആർത്തിക്കാരി… നാടകെമന്നാ തിന്നാനുള്ളത
ല്ല. ശരിക്കും നടക്കണ മാതിരി അഭിനയിക്കണം. കഥ
ഞാൻ ഇപ്പ പറയാം. ഇതാ ഇതാണ് െചറിയ വീട്”
“ഇേത്രള്ള വീട്, ദാ ഇേത്രം”

ചൂണ്ടുവിരൽ കാട്ടി കുഞ്ഞി അതിെന വീണ്ടും െചറുതാക്കി.
“അതിനകത്ത് ആനെയ കുടുക്കാം”. ഞാൻ പറഞ്ഞു,
“ഞാനാണ് ആന”
“ഓ േക” ശരൺ തുള്ളിച്ചാടി.
“കുഞ്ഞി ആന! കുഞ്ഞി ആന!”
“ഇരിെയടീ… കുഞ്ഞീ നീയാണ് ആനക്കാരൻ രാമൻ
നായർ”.
“മാമൻ നായി!”
“ശരി മാമൻ” ഞാൻ പറഞ്ഞു “അച്ഛാ, അച്ഛനാണ് കര
ടിനായർ… അമ്മയാണ് ചന്തിരി”.
“അമ്മേയാ അമ്മയാരാ?” ശരൺ േചാദിച്ചു.
“എനിക്കിവിെട പണിയുണ്ട്” ജാനകി പറഞ്ഞു.
“ഞാനാരാ? അച്ഛാ ഞാനാരാ?”
“നീയാണ് മന്ത്രവാദി മലയൻ”.
“മന്ത്രവാദി മലയൻ” അവൻ സ്വപ്നത്തിെലേന്നാണം
പറഞ്ഞു. “മാൻേഡ്രക്കു മാതിരിയാ?”
“െഛ െഛ, ഇത് ഗ്രാമത്തിെല പൂജാരി േപാെല”
“േമക്കേപ്പാ?”
“േമക്കപ്പ്? ശരി, അധികം േവണ്ട. ചുമ്മാ എെന്തങ്കിലും
മതി”.
“അച്ഛാ കുഞ്ഞി േഹങ്ങെറടുക്കുന്നു”
“എന്തിനാടീ േഹങ്ങെറടുക്കുേന്ന?”
“ആനക്കാരൻ! ആനക്കാരൻ ആനെയ അടിക്കിണം”
“അെപ്പാെഴക്കും െപണ്ണു കെമ്പടുത്തു… വളർന്നാ േപാ
ലീസുകാരിയാവുെമന്നാ േതാന്നുേന്ന” അമ്മ പറഞ്ഞു.
“ഏയ് താെഴയിട്… ഈ ആന നല്ല ആന… അടിക്കാൻ
പാടൂല”. ഞാൻ പറഞ്ഞു. “നല്ല ആനെയ അടിച്ചാ
അത് കരയൂേല?”

“നല്ല ആന” കുഞ്ഞി പറഞ്ഞു. “നല്ല ആനക്ക് ബിഴ്ക്കറ്റു
െകാടുക്കണം”.
“അെത, ബിഴ്ക്കറ്റു െകാടുക്കണം”.
“ശരി ഓേരാരുത്തർക്കും എന്തു േറാളാന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതാണ് കഥ”

കഥ പറഞ്ഞതും അച്ഛൻ ചിരിച്ചു:
“നല്ല രസമായിട്ടുെണ്ടടാ.”
“അതാണ് പറയാറ്, േതാളിനു േമേല െതാണ്ണൂെറ്റാമ്പ
ത്, െതാടച്ചു േനാക്കിയാൽ ശും… ന്നുമായും… അത
െന്ന. നമ്മള് സ്വാമിെയക്കൂടി െചറിയ കുട്ടിയായി മാറ്റി
യേല്ല െവച്ചിരിക്കുന്നത്?” അമ്മ പറഞ്ഞു. “ഗുരുവായൂരു
േപായാ പിടിച്ചു മടിയിൽ കമിഴ്ത്തിക്കിടത്തി ചന്തിെക്കാരു
തട്ടു തട്ടണംന്നു േതാന്നാറിേല്ല?”
“ആ ഡയേലാഗ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആനെയക്കൂടി മാ
നം മര്യാദക്കു ജീവിക്കാൻ വിടില്ലേല്ലടാ”
“അത് അച്ഛനുള്ള ഡയേലാഗ്”
“നന്നായിണ്ട്” അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. “അെന്നാരിേക്ക അമ്പ
ലത്തിൽ ആനയുെട േദഹത്ത് എേന്താ വിളംബരം
എഴുതി െവച്ചിരുന്നു… ബ്ലാക് േബാർഡുമാതിരി ഉണ്ടാ
യിരുന്നു… പാവം…”

ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു െചന്ന് ഒരു വിരിെപ്പടുത്തു തലക്കുേമ
ലിട്ട് മുൻഭാഗം ചുരുട്ടി തുമ്പിൈക്കയാക്കി. അത് റിബ
ണിട്ടുെകട്ടി. നാലു കാലിൽ തുമ്പിൈക്ക ആട്ടിെക്കാണ്ടു
ഞാൻ വന്നു. പ്രീ എന്നു ചിന്നം വിളിച്ചു.
കുഞ്ഞി േപടിച്ചു മാറി. “ആന േപാ! േപാ!” എന്നു
പറഞ്ഞു. ശരിക്കും േപടിച്ചിട്ടുണ്ടവൾ. “കുഞ്ഞി ഞാൻ
ആനയല്ല, അച്ച, േനാക്ക് അച്ചനാടീ” എന്നു ഞാൻ
മുഖം െതളിച്ചു കാട്ടി.
“അച്ച” എന്നു കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടുെകാണ്ട് അവൾ രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞു.

വീണ്ടും തലെയടുത്തു പിടിച്ച് ചിന്നം വിളി മുഴക്കി അവ
െള മുട്ടാൻ െചന്നു. അവൾ ഉറെക്ക അലറി ഓടി േസാ
ഫക്കുേമേല കയറി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് കരടിനായേരയും
ചന്തിരിേയയും മുട്ടി. അതിനകം കുഞ്ഞി ഇറങ്ങി “ആേന,
ഓടാേന” എന്ന് എെന്ന ഓടിച്ചു. വീണ്ടും അവെള ഞാ
നിടിച്ചു. അവൾ ചിരിച്ചുെകാേണ്ടാടി മലർന്നു വീണ് കൂ
ക്കി വിളിച്ച് ഉരുണ്ടു േസാഫക്കടിയിൽ െചെന്നാളിച്ചു.
ആന അവെള പിടിക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ അവൾ
“ആന േപാ! ആന േപാ!” എന്ന് ഒച്ചയിട്ടു.
ആന വീട്ടിനുള്ളിേലക്കു നൂണു േകറാൻ തുടങ്ങി.
“െകാപ്പര െകാണ്ടാ! െകാപ്പര െകാണ്ടാ!”
“െകാപ്പരയും തരില്ല ഒന്നും തരില്ല! േപാ” ചന്തിരി
പറഞ്ഞു.

ആന അകത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കുടുങ്ങിേപ്പായി.
“അയ്യേയ്യാ ആന കുടുങ്ങിേപ്പാേയ… വീട്ടില് ആനകു
ടുങ്ങിേപ്പാേയ…” ചന്തിരി കൂവി വിളിച്ചു. “ആനക്കാരാ
ആനക്കാരാ നിെന്റ ആനെയ കൂട്ടീട്ടു േപാ”
ആനക്കാരൻ രാമൻ നായർ അന്തം വിട്ടു വായ െപാളിച്ചു
നിന്നു.
“ആനക്കാരാ എന്താ െചയ്യുേന്ന? ആനെയ വിളി… വീട്
ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുമത്”

കരടിനായർ വന്നു. “എന്താ ഇവിെട? പാതി ആനേയ
ഉള്ളേല്ലാ… ബാക്കിെയവിെട?”
“ബാക്കി അകത്തുണ്ട്… ആന കുടുങ്ങിയിരിക്കയാ…”
ചന്തിരി പറഞ്ഞു.
“ഏയ് ആനക്കാരാ, അവിെട എന്താ െചയ്യുന്ന്?… ആന
െയ പുറെത്തടുെക്കടാ…” കരടിനായർ വിളിച്ചു.
“ആന… ആനക്കു ബിഴ്ക്കറ്റ് േവണം േതാന്നുണു” രാമൻ
നായർ പറഞ്ഞു. ൈക വിടർത്തി “െനറെയ ബിഴ്ക്കറ്റ്”
“ആനക്കാേണാ ആനക്കാരനാേണാ േവണ്ടത്?”
“ആനക്കാരന്, ആനക്കാരന് േചാേക്ലറ്റ്”.
“നന്നായി… ആദ്യം ഇെപ്പാ ആനക്കാരെനയാ പുറ
െത്തടുേക്കണ്ടത്”
“ആന പാവം… അതിന് േവദനിക്കും” രാമൻ നായർ
പറഞ്ഞു. “ആന െമെല്ല പുറത്തു വരും… പുറത്തു വാ”

ആന പുറത്തു വരാൻ േനാക്കി കഴിയാെത മുരണ്ടു.
“ആന കരയിണു… ആനക്ക് േചാേക്ലറ്റ് െകാടുക്കണം”.
രാമൻ നായർ പറഞ്ഞു.
“അയ്യേയ്യാ എെന്തടാ ഇത്. ഒരാനെയ മാനം മര്യാദ
ക്കു ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അേല്ല?”

ചന്തിരി “ആന േപടിച്ചു വലിപ്പം െവച്ചു. അതാണ് പുറ
ത്തു വരാൻ പറ്റാത്തത്” എന്നു പറഞ്ഞു.
“ആനക്കു െനറെയ േചാേക്ലറ്റ് െകാടുക്കണം”. രാമൻ
നായർ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. “അത് നല്ല പാവം കുട്ടി
ആന!”
“ഇേപ്പാ എന്തു െചയ്യും? ആനെയ വലിച്ചു േനാക്കാം”.

കരടിനായർ ആനയുെട പിൻഭാഗം പിടിച്ചു വലിച്ചു.
“അയ്യേയ്യാ എെന്റ വീട് ഇടിയുേന്ന… എെന്റ ചട്ടീം കേലാ
െമാെക്ക ഒടയുേന്ന”
“ചുമ്മാ ഇരി… എനിെക്കാരു മന്ത്രവാദിെയ അറിയാം.
ഞാനവെന കൂട്ടി വരാം. ഏയ്, മന്ത്രവാദി! മന്ത്രവാദി!
ഓടി വാ!”
“മന്ത്രവാദിെയാെക്ക ചീത്തയാ, അയിയാേമാ?” രാമൻ
നായർ പറഞ്ഞു.

മന്ത്രവാദി ജാനകിയുെട ചുവപ്പു േകാട്ടൺ സാരി തല
പ്പാവായി െകട്ടിയിരുന്നു. കൺമഷിയും കരിയും െകാ
ണ്ട് വലിയ മീശ വരഞ്ഞ് മുഖത്തു ലിപ്സ്റ്റിക് പൂശി ഭീ
കരമായി കാണെപ്പട്ടു. ആന െപെട്ടന്നു ചിരിച്ചേപ്പാൾ
േമശ കുലുങ്ങി.
കുഞ്ഞി അന്തം വിട്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. മലയൻ
മന്ത്രവാദി “ഹാ ഹാ ഹാ” എന്നലറിെക്കാണ്ട് ൈക
യിൽ േടാർച്ചു ചുഴറ്റി അടിക്കാേനാങ്ങി ഓടി വന്നേപ്പാൾ
അവൾ േപടിച്ച് നിലവിളിച്ചു േസാഫ േമൽ പാഞ്ഞു
കയറി. ജാനകി അടുക്കള വാതിലിൽ വന്നു നിന്ന്
വായ് െപാത്തി ചിരിച്ചു.
“ഞാനാണു മലയൻ മന്ത്രവാദി! ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ!”
മലയൻ കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞു. “ഞാൻ എല്ലാത്തിേന
യും െചറിയതാക്കി മാറ്റും… ഇതാ ഈ കരടിനായെര
െചറുതാക്കെട്ട?”
“മന്ത്രവാദി എങ്ങേനലും ആനെയ പുറെത്തടുക്കൂ” കരടി
നായർ അേപക്ഷിച്ചു.
“അത്, അത്, അതു ചീത്ത മന്ത്രവാദി” രാമൻ നായർ
പറഞ്ഞു.
“മന്ത്രവാദീ… എെന്റ ചട്ടീം കേലാെമല്ലാം ഉടഞ്ഞുേപാ
യി” ചന്തിരി വിലപിച്ചു.
“ആനെയ ഞാൻ പുറെത്തടുത്തു തരാം… എന്നാൽ നി
ങ്ങെളല്ലാരും എെന്ന കുമ്പിടണം”
“കുമ്പിടാം കുമ്പിടാം” കരടിനായർ പറഞ്ഞു.
“കാൽക്കൽ വീണു കുമ്പിടണം”
“കുമ്പിടാം… കുമ്പിടാം”

കരടിനായരും ചന്തിരിയും മന്ത്രവാദിെയ കുമ്പിട്ടു.
“ഈ ആനപ്പാപ്പാൻ കുമ്പിടുന്നില്ല… ഉം… മ് മ് മ് ആന
പ്പാപ്പാ എെന്ന കുമ്പിടൂ”
“േപാടാ”
“േപാടാന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രവടിെകാണ്ട് നിെന്ന
ഓന്താക്കി മാറ്റും”. മന്ത്രവാദി ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. “ഈ
മന്ത്രവടിയുെട ൈലറ്റ് തട്ടിയാ നീ ഓന്താകും”
“നീ ചീത്ത”
“ഞാനാണ് േമഡ് ഐ മൂഡി… ഹ ഹ ഹ ഹ!”
“േപാടാ േപാടാ േപാടാ!”
“ഏയ്, കുമ്പിടുേന്നാ അേതാ ഓന്തായി മാറുേന്നാ?”
“ആ ആ! പറഞ്ഞൂ ഞാൻ, ഓന്താക്കി മാറ്റും!”
“അവൻ െവറുെത പറയണതാ, കുഞ്ഞീ” കരടിനായർ
പറഞ്ഞു.
“െവറുെത പറയണതല്ല, ശരിക്കും മാറ്റും ഞാൻ”
“കുഞ്ഞീ നീ ഇെപ്പാ കുഞ്ഞി അല്ല. വലിയ ആനപ്പാ
പ്പാൻ… കുമ്പിടു”
“കുമ്പിടൂല”
“ശരി, മലയൻ പൂശാരീ… ആ ആനപ്പാപ്പാൻ കുമ്പിടൂല്ല.
പകരം ഞങ്ങളു രണ്ടു േപരും ഏത്തമിടാം”
“ശരി ശരി, ഏത്തമിടൂ! ഏത്തമിടൂ!”

രണ്ടു േപരും ഏത്തമിട്ടു.
“മന്ത്രവാദിെയ കുമ്പിട്ടാ അവൻ ഓന്താക്കി മാറ്റും”
രാമൻ നായർ പറഞ്ഞു.
“എെന്റ കയ്യിൽ തേന്നണ്ട് മന്ത്രേക്കാല്… ഇതീന്നു
വരണ ൈലറ്റ് െവച്ച് ഈ ആനെയ ആനക്കുട്ടിയാക്കി
മാറ്റും ഞാൻ. േവണെമങ്കീ തീെരെച്ചറിയ കുട്ടിയാക്കി
മാറ്റും ഞാൻ” മലയൻ പറഞ്ഞു. “ഒരു തവള മാതിരി
ആക്കും… ഇപ്പപ്പറ െചറിയ വണ്ടു േപാെല ആക്കാം.
ഒരു ഡപ്പയിലിട്ടു തരാം”
“അേയ്യാ േവണ്ട, പാവം ആന”
“െചറിയ വണ്ടാക്കി ഡപ്പയിലടച്ചു തരെട്ട? ഡപ്പയിൽ
ഇട്ട് അടച്ചു തരെട്ട?”
“േവണ്ട മന്ത്രവാദീ, അതു നായ കടിെച്ചടുേത്താണ്ടു േപാ
യാൽ ആന കരയൂേല? െചറിയ കുട്ടിെയേപ്പാെല പുറ
ത്തുെകാണ്ടു വന്നാൽ മതി” കരടിനായർ പറഞ്ഞു.

മന്ത്രവാദി ആനക്കുേമൽ മന്ത്രേക്കാലു ചുഴറ്റി െവളിച്ചമടി
ച്ചു. “ഓം ക്രീം! ഓം ക്രീം! ആന കുട്ടിയായി മാറെട്ട! കുട്ടി
യായി മാറെട്ട ആന! ഓം ക്രീം ഓം ക്രീം!”
ആന “രീ” എന്ന് ചീറി. “അേയ്യാ ഞാൻ കുട്ടിയായി മാറി
േയ കുട്ടിയായി മാറിേയ”
“ആേനേനെയാന്നും അങ്ങെന െചയ്യാമ്പാടൂല” എന്നു
രാമൻ നായർ സങ്കടെപ്പട്ടു. “അതു നല്ല പാവം ആന!”

ആന കുട്ടിയാനയായി മാറി ഉരുണ്ടു പുറത്തുവന്നു. ചന്തി
ആട്ടിെക്കാണ്ടു ചുറ്റി വന്നു. “അേയ്യാ ഞാങ്കുട്ടിയാേയ…
ഗുവാ ഗുവാ ഗുവാ!” എന്നു പറഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു കാ
ലാട്ടി.
മലയൻ “ങ്ഹാ! ആനെയ കുട്ടിയാക്കി മാറ്റി! ഇനി
ഞാൻ േപാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അകേത്തക്കു
േപായി.
“ആനക്കു േചാേക്ലറ്റ് െകാടുക്കണം… അതു പാവം ആന”
രാമൻനായർ േസാഫേമൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

ആന കുഞ്ഞിെയ മുട്ടാൻ െചന്നേപ്പാൾ അവൾ േസാഫ
യിൽ തുള്ളിക്കുതിച്ചു കൂവിവിളിച്ചു.
ആന അരിേക െചന്നേപ്പാൾ കരടിനായർ അതിെന്റ
മസ്തകത്തിൽ തടവിെക്കാടുത്തു.
ചുരുട്ടിയ ഹിന്ദുേപ്പപ്പർ െകാണ്ട് ചന്തിരി അതിെന്റ മണ്ട
യിലടിച്ചു.
“അേത്രള്ളൂ, നാടകം കഴിഞ്ഞു” ആനത്തുമ്പിൈക്കയഴിച്ച്
അപ്പുറമിട്ട് ഞാൻ കേസരയിലിരുന്നു.

ശരൺ മുഖത്തപ്പാെട കരിയുമാെയത്തി.
“അേയ്യ ചായം… േപായി േസാപ്പിട്ടു കഴുകു” അമ്മ
പറഞ്ഞു.
“ഇരിക്കെട്ടേന്ന, ഇതു നല്ല േചല്ണ്ട്” അച്ഛൻ ചിരിച്ചു.
“ആനെയ അങ്ങെനത്തെന്ന വിടണം. കുടുങ്ങി കുറച്ചു
നാൾ നിൽക്കെട്ട”—ജാനകി.
“എല്ലാ ആനകളും കുടുങ്ങിെപ്പട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്”
ഞാൻ പറഞ്ഞു “ഫിേലാസഫി”
“അെതെത, ഫിേലാസഫി, ഫൂ!” ജാനകി പറഞ്ഞു.
“ഇവളിെതന്താ െചയ്യുേന്ന?” അച്ഛൻ േചാദിച്ചു.

കുഞ്ഞി ആ െപൻേടാർച്ച് എടുത്തു െകാണ്ടുവന്ന് എെന്റ
േമൽ െവളിച്ചമടിച്ചു.
“എന്താടീ െചയ്യുന്ന്?” അമ്മ േചാദിച്ചു.
“എന്താ കുഞ്ഞീ” എന്നു ഞാൻ.
“എേന്താ െമാണെമാണാന്നു പറയുന്നുണ്ട്”. അച്ഛൻ
പറഞ്ഞു.
“അച്ഛാ അവൾ മന്ത്രം െചാല്ലുവാ” മുഖം കഴുകി വന്ന
ശരൺ. “അച്ഛാ അച്ഛെന്റേമൽ അവൾ മന്ത്രം െചാല്ലുവാ”
“അേയ്യാ എെന്റ െചല്ലക്കുട്ടി ഇെപ്പാ മലയൻ മന്ത്രവാദി
യായി മാറിേയാ?”
“ചായ േവേണാ” ജാനകി അേന്വഷിച്ചു.
“കുറച്ചു താ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അച്ഛനു
േവെണങ്കിൽ…”
“എനിക്കു െകാറച്ച്, അര ഗ്ലാസ്”
“രാവിെലെത്താട്ട് ഇതു മൂന്നാമെത്ത ചായയാ… രാത്രി
ഉറക്കം വരൂല്ല”. അമ്മ പറഞ്ഞു.
“രാത്രിയേല്ല” എന്ന് അച്ഛൻ.

ശരൺ “അച്ഛാ, അച്ഛെന ഇവൾ ദാ ഇേത്രം െചറുതാ
ക്ക്യതാ. ഇതാ ഈ ഡപ്പിയിൽ ഇട്ടിരിക്കയാ”
ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കുഞ്ഞിെയ േനാക്കി. “എന്തിനാ കു
ഞ്ഞി അച്ഛെന ഇേത്രം െചറുതാക്കിേയ?”
“ആെന ആെന ആെന” എന്നു പറഞ്ഞു കുഞ്ഞി.
“ആെന െചറ്യതാക്കി…”

ചൂണ്ടുവിരൽ അകേലക്കു നീട്ടി നിന്നു. “അത് നല്ല ആന”
“അമ്പടാ, എന്താ ഭാവം കണ്ടിേല്ല? ഇത്തേറ ഉള്ളൂ.

ആനെയ വണ്ടുേപാലാക്കി ഡപ്പിയിലടച്ചു ൈകയ്യിൽ
െവച്ചിരിപ്പാ” അമ്മ പറഞ്ഞു.
കുഞ്ഞി േസ്നഹേത്താെട തലയാട്ടി: “പാവം ആന…
അതിനു േചാേക്ലറ്റ് െകാടുക്കണം”
ജാനകി ചായെകാണ്ടുവന്നു തന്നു. “എനിക്കും ഒരു
ഇറക്കു െകാെടടീ” എന്ന് അമ്മ. “ഒരിറക്കു മതി”

“ഇതീെന്നടുേത്താ” അച്ഛൻ ഗ്ലാസു നീട്ടി.
“അമ്മയ്ക്കു മധുരം പറ്റൂല്ല”. ജാനകി പറഞ്ഞു.
“ശരി, ഒരിറക്കേല്ല. നാടകെമാെക്ക അഭിനയിച്ചതേല്ല”
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.
“േവണം ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. എന്നാ ആ മണം കുടിക്കൂന്നു
പറയിണു”
“നീയാദ്യം വായടയ്ക്ക്”
“അെതയെത, ഞാൻ ഒരു വാെക്കങ്കിലും േവണ്ടാന്നു
പറയിണു, നിങ്ങേളാ?”

ശരൺ “അച്ഛാ, കുഞ്ഞി ആ ഡപ്പി െകാണ്ടുേപായി
എവിെടേയാ ഒളിച്ചു െവച്ചിട്ട്ണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കി. കുഞ്ഞി ഒരു ഭാഗേത്തക്കു
െഞളിഞ്ഞ് ചുമരരുകിൽ നിൽപ്പാണ്. പാവാടത്തുമ്പു
യർത്തി വായിൽ െവച്ചു കടിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. “വാടീ
ഇവെട” ഞാൻ വിളിച്ചു.
അവൾ േപാ എന്നു തലയാട്ടി.
“എെന്റ െചല്ലക്കുട്ടിയേല്ല? ഇവെട വാ… അച്ഛൻ ഉമ്മ
തരെട്ട”

അവൾ െഞളിഞ്ഞു െകാണ്ട് അരിെക വന്നു.
ഞാൻ അവെള വാരിെയടുത്തുയർത്തി മടിയിൽ െവച്ചു.
“േമാെളവിെടയാ െവച്ചിരിക്കുേന്ന?”
“പറയൂല”
“അച്ചേയാടു മാത്രം പറ േമാേള”
“ഇല്ല”
“ശരി, അേച്ചെട െചവിയില് പറയൂ… പതുെക്ക
െചവിയില് പറയൂ… ആനെയ എവെടയാ െവേച്ച?”

അവൾ എെന്റ തല അണച്ചുപിടിച്ച് െചവിയിൽ ചുണ്ടു
കളുെട നനവു പറ്റുമാറ് അടുപ്പിച്ചു. “പറയൂല”
“അച്ഛാ ഇെപ്പാ, അഞ്ചു നിമിഷം, ഞാൻ കണ്ടു പിടിച്ചു
തരാം” ശരൺ പറഞ്ഞു.
“േവണ്ട, അതവിെടത്തെന്ന ഇരുേന്നാെട്ട” ഞാൻ പറ
ഞ്ഞു. “ഭദ്രമായി അവിെടത്തെന്ന െവേച്ചാളൂ കുഞ്ഞീ.
പുറേത്തേക്ക വിടരുത്, േകേട്ടാ”

കുഞ്ഞി “അതു പാവം ആന” എന്നു പറഞ്ഞു.
□

ബി. െജയേമാഹൻ
കന്യാകുമാരി ജില്ലയിെല തിരുവരമ്പിൽ
1962 ഏപ്രിൽ 4-നു് ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ബാ
ഹുേലയൻ പിളള, അമ്മ വിശാലാക്ഷി
യമ്മ. േകാേമഴ്സിൽ ബിരുദെമടുത്തി
ട്ടുണ്ടു്. നാല് േനാവലുകളും മൂന്നു് െച
റുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും മൂന്നു് നിരൂ
പണ സമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
എം.േഗാവിന്ദൻ മുതൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുളളിക്കാട് വെരയുളള
ആധുനിക മലയാള കവികളുെട കവിതകൾ ‘തർക്കാല മല
യാള കവിതകൾ’ എന്ന േപരിൽ തമിഴിൽ പുസ്തകമാക്കിയി
ട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിെല അഞ്ച് യുവകവികളുെട കവിതകൾ
‘ഇൻൈറയ മലയാളകവിതകൾ’ എന്ന േപരിൽ തമിഴിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1991-െല െചറുകഥയ്ക്കുളള കഥാപുരസ്കാ
രം, 1992-െല സംസ്കൃതി സമ്മാൻ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു.
‘െചാൽപുതിത്’ എന്ന സാഹിത്യ ൈത്രമാസികയുെട സ്ഥാ
പകനും കൺവീനറുമാണു്. ‘ഗുരുനിത്യാ ആയ്വരങ്കം’ എന്ന
േപരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റഡിസർക്കിളിെന്റ കൺവീന
റും. തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ നിരവധി ചലച്ചി
ത്രങ്ങൾക്കു് തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
ഭാര്യ: എസ്. അരുണെമാഴിനാൈങ്ക

കൃതികൾ
• വിഷ്ണുപുരം
• ഇരവ്
• റബ്ബർ

• പിൻ െതാടരും നഴലിൻ കുറൽ
• െകാറ്റൈവ
• കാട്

• നവീന തമിഴ് ഇലക്കിയ അറിമുഖം

• ‘നൂറുസിംഹാസനങ്ങൾ’ (മലയാള േനാവൽ)
• െവൺമുരശ്

• ആനേഡാക്ടർ േനാവൽ

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• അഖിലൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം (1990)
• കഥാ സമ്മാൻ (1992)

• സംസ്കൃതി സമ്മാൻ (1994)

• പാവലർ വരദരാജൻ അവാർഡ് (2008)

• കന്നട ഇലക്കിയ േതാട്ടം അവാർഡ് (2010)
ജയേമാഹൻ ഈ േലാക് ഡൗൺ കാലത്ത് എഴുതി തെന്റ
െവബ്ൈസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 69 െചറുകഥകളിൽ ഒന്നാ
ണ് ഇത്. ദിവസവും ഒരു കഥ വീതം ജയേമാഹൻ ഇക്കഴി
ഞ്ഞ ദിവസം വെരയും െവബ്ൈസറ്റിലൂെട പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രത്തിനും വിക്കിപ്പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.

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 പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

