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കളി

പകലുകെളല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാെണങ്കിൽ,
രാത്രികെളല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാെണങ്കിൽ,
സകല ചരാചരങ്ങെളയും മറച്ചു പിടിച്ച ആ രാത്രി
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മാത്രം കരുതിെവച്ചതായിരുന്നു:
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മറ്റാേരാ, ഒരുപേക്ഷ, ൈദവം
തെന്ന, െകാത്തിെയടുത്തതായിരുന്നു ആ രാത്രി.
അങ്ങെന മാത്രേമ എനിക്കു് ആ രാത്രിയും അതി�
നുമുേമ്പ വന്ന മെറ്റാരു രാത്രിയും ഇേപ്പാൾ ഓർ�
ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അങ്ങെനയാണു് അന്നു്, രാത്രി
വളെര ൈവകി, ഞങ്ങൾ, രാഘവനും ഞാനും, ‘മി�
സ്റ്റ് ’ എന്നു് േപരുള്ള ആ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തച്ചുെപാളി�
ക്കാനും െകാള്ളയടിക്കാനും എത്തിയതു്.

അപ്പുവിനും ഒപ്പം.

അപ്പു രാഘവെന്റ നായയാണു്.

വായക്കു ചുറ്റും കറുപ്പു് നിറമുള്ള, ഉടൽ മണ്ണിെന്റ നി�
റമുള്ള, അപ്പുവിെന െകാള്ളസംഘത്തിെല പ്രധാന
അംഗം എന്നാണു് രാഘവൻ എനിക്കു് പരിചയെപ്പ�
ടുത്തിയതു്. “ഇരുട്ടിലും മണ്ണിലും ഒരുേപാെല അപ്പു
അവെന കാണാതാക്കും,” രാഘവൻ എേന്നാടു് �
പറഞ്ഞു.

ഞാൻ നായെയ േനാക്കി.

“അപ്പൂ, നീ േറാഡിൽ േപായി നിൽക്കു്”, രാഘവൻ
നായേയാടു് പറഞ്ഞു. “ആെരങ്കിലും വരുന്നുേണ്ടാ
എന്നു് േനാക്കു്”.

നായ േറാഡിൽ േപായി നിന്നു. െതരുവിെല െവളി�
ച്ചത്തിൽ അതിെന്റ നിഴലും മെറ്റാരു ജന്തുേപാെല
ഒപ്പം നിന്നു.

“അപ്പു െവറുെമാരു നായയല്ല”, രാഘവൻ എെന്ന
േനാക്കി ചിരിച്ചു.

ഞാൻ, പേക്ഷ, നായെയ േനാക്കിയില്ല.

“എന്താെണന്നുെവച്ചാൽ നീ േവഗം െചയ്യ്” ഞാൻ
എെന്റ േപടി മറയ്ക്കാെത രാഘവേനാടു് പറഞ്ഞു.
“ഇനിയും ൈവകിയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല”.

ഞാൻ വാച്ചിൽ േനാക്കി. സമയം പന്ത്രണ്ടു് മണി
കഴിഞ്ഞു് ഏഴു മിനിറ്റായിരിക്കുന്നു.

രാഘവൻ ധാരാളം സമയമുള്ളേപാെല പാർലറി�
െന്റ ഷട്ടർ തുറക്കാനായി നിലത്തു് ഇരുന്നു. ഷട്ടറി�
െന്റ പൂട്ടിൽ രണ്ടു ൈകകൾെകാണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. പൂ�
ട്ടിൽ അവെന്റ വലേത്ത െചവി േചർത്തു. കണ്ണുകൾ
അടച്ചു. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞു് പൂട്ടു് ഊരി എടുത്തു് നില�
ത്തു് െവച്ചു. എെന്ന േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

ഇേപ്പാൾ നായ അവിേടക്കു് ഓടിവന്നു. പൂട്ടു് ഒരു
േകാഴിക്കുഞ്ഞിെന എന്നേപാെല അതിെന്റ വായി�
െലടുത്തു. വീണ്ടും േറാഡിൽ േപായി നിന്നു.

ഏതുതരം പൂട്ടും ഒരു െതളിവും ബാക്കി െവയ്ക്കാെത
അപ്പു േകാഴിക്കുഞ്ഞിെനേപ്പാെല തിന്നുെമന്നു് രാഘ�
വൻ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു. “േകാഴികളുെട തലകെള�
ക്കാൾ അപ്പുവിനിഷ്ടം ഈ പൂട്ടുകളാണു്”

ഞാൻ ഇേപ്പാഴും നായെയ േനാക്കിയില്ല.

ഒരിക്കൽ ഈ പാർലർ െകാള്ളയടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
രണ്ടുേപരും എത്തുെമന്നു് ഉറപ്പിക്കുന്നതു് ഇതിനും
വളെര മുമ്പാണു്. ഒരു ൈവകുേന്നരം ആറുമണിേയാ�
െട ഇേത പാർലറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന െപണ്ണു്,
ആേണാ െപേണ്ണാ എന്നറിയാൻ േറാഡിെന്റ ഇപ്പു�
റത്തു് ഞാനും രാഘവനും കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാൾ.
എനിക്കതു് െപണ്ണു് തെന്നയായിരുന്നു. “അെതാ�
രു േവെറ ജനുസ്സാണു്”, രാഘവൻ മെറ്റാരു േമാഹ�
േത്താെട പറഞ്ഞു.

ഞാൻ അവെളത്തെന്ന േനാക്കി ഇരുന്നു. അതി�
നും മുമ്പു് രാത്രിയിേലക്കു് കലരാനിരിക്കുന്ന ഒരു
മണം മെറ്റാരു ഉടലിെന്റ എല്ലാ അടയാളങ്ങളുമാ�
യി എെന്ന െതാട്ടുനിൽക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.

“ഇന്നു് എെന്റ ഓേട്ടായിൽ കയറിയതു് ഒരു ചരക്കാ�
ണു്”, ഇേത െപണ്ണിെനപ്പറ്റി രാഘവൻ േഫാണിൽ
വിളിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ പട്ടണത്തിെലത്തെന്ന
മെറ്റാരു െതരുവിലായിരുന്നു, രേണ്ടാ മൂേന്നാ ഓട്ടം
കഴിഞ്ഞു് േറാഡിനരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ഓേട്ടാവി�
െന്റ പിൻസീറ്റിൽ മയങ്ങുകയായിരുന്നു. “നിനക്കു്
അതിെന കാണേണാ?”, രാഘവൻ േചാദിച്ചു.

അന്നു് പകൽ തെന്റ ഒേട്ടാവിൽ അങ്ങെന ഒരാെള,
ആണിനും െപണ്ണിനും ഇടയിൽ മായുകയും െതളി�
യുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു െപണ്ണിെന, രാഘവൻ പട്ട�
ണത്തിെല പാർലറിേലക്കു് െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ
അവനറിയാെതതെന്ന ഓേട്ടാ പതുെക്കയാവുക�
യായിരുന്നു എന്നു് രാഘവൻ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു.
അതുവെരയും പിറേകാട്ടു പാഞ്ഞ േറാഡ് ഇേപ്പാൾ
തെന്റ പിറെക തിരിച്ചുവരികയാണു് എന്നും അവ�
നു േതാന്നി. രാഘവൻ മുമ്പിെല കണ്ണാടിയിലൂെട
തെന്റ യാത്രക്കാരിെയ േനാക്കി േചാദിച്ചു:

“മാഡത്തിെന ഇവിെട കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായാേണാ
ഇവിെട?”

അവളുെട മറുപടിക്കായി രാഘവൻ കണ്ണാടിയിൽ�
ത്തെന്ന േനാക്കി. അവളുെട ചുണ്ടുകളിൽത്തെന്ന
കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു. അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. “ആദ്യമാവും
അെല്ല മാഡം?” അവളുെട ചുണ്ടുകൾ െവളുപ്പു് കലർ�
ന്ന േറാസ് നിറത്തിൽ പതുെക്ക വിടരുകയായിരുന്നു,

“അെത”, അവൾ പറഞ്ഞു.

അങ്ങെന “അെത” എന്നു് പറഞ്ഞതു് അവളും അവ�
നും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. രാഘവൻ എേന്നാടു് പറ�
ഞ്ഞു. ആണിനും െപണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒെരാച്ചയാ�
യിരുന്നു അതു്. ഇേപ്പാൾ അേത ഒച്ച, ആേണാ െപ�
േണ്ണാ എന്നു് തിരിയാെത, അവെന്റ ഒേട്ടാവിൽ നിശ്ശ�
ബ്ദമായി സഞ്ചരിയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

പാർലറിനു മുമ്പിൽ ഓേട്ടാ നിർത്തി രാഘവൻ
തെന്റ യാത്രക്കാരിെയ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. “മാ�
ഡം, ഇവിെട നിന്നും മടങ്ങുന്ന സമയം പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ വീണ്ടും വരാം”. രാഘവൻ തെന്റ യാത്രക്കാ�
രിേയാടു പറഞ്ഞു. അവളറിയാെത അവളുെട മാറിട�
ത്തിേലക്കു് േനാക്കി. അവൾ ൈകയിൽ കരുതിെവ�
ച്ചിരുന്ന രൂപ എടുത്തു് രാഘവനു് െകാടുത്തു. “ആറു�
മണി കഴിയും”, അവൾ പറഞ്ഞു. “ഞാൻ േവെറ
ഓേട്ടാ പിടിേച്ചാളാം”. അവൾ രാഘവെന േനാക്കി
പുഞ്ചിരിച്ചു. ഓേട്ടാവിൽ നിന്നിറങ്ങി പാർലറിേലക്കു്
നടന്നു.

ഞാൻ അവിെട എത്തുേമ്പാൾ രാഘവൻ അവെന്റ
ഓേട്ടാ പാർലറിനു എതിെരയുള്ള വഴിയിൽ നിർ�
ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു. ഞാൻ പാർലറിേലക്കു്
േനാക്കി. മഞ്ഞിൽ കലരുന്ന സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ
“മിസ്റ്റ്” എന്നു് എഴുതിയ േബാർഡ് കണ്ടു. അടച്ചി�
ട്ട ഗ്ലാസ് േഡാറിനു താെഴ, പടിയുെട ഒരറ്റത്തായി,
ഒരു പൂച്ച കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓേട്ടാ അവിെട
േറാഡിെന്റ അരികിൽ നിർത്തി ഞാൻ രാഘവെന്റ
അരികിേലക്കു് െചന്നു. അവെന്റ ഓേട്ടാവിൽ കയറി
ഇരുന്നു. “അവൾ േപാേയാ?”, ഞാൻ േചാദിച്ചു.

രാഘവൻ എെന്ന േനാക്കി ചിരിച്ചു.

“ഇല്ല, ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ കാലുകൾക്കിട�
യിൽ മണം പൂശുകയാവും”. അവൻ അവെന്റ രണ്ടു
ൈകകളും മൂക്കിനു മീെത െവച്ചു. എെന്ന േനാക്കി
കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി. “ഇന്നു് അവൾ കയറിയതിനു
േശഷം ഞാൻ േവെറ ആെരയും എെന്റ ഓേട്ടാവിൽ
കയറ്റിയിട്ടില്ല”, രാഘവൻ പറഞ്ഞു. “േനാക്കു്, അവ�
ളുെട മണം ഇേപ്പാഴും ഇതിനുളളിലുണ്ടു്”.

ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന ശ്വസിച്ചു. മണങ്ങളുെട േശ�
ഖരത്തിനു മുമ്പിൽ മൂക്കു് മുട്ടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എെന്ന
കണ്ടു. േമാഹവും ഭാഗ്യവും ഒന്നുതെന്നയാണു്, ഞാൻ
വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ, പാർലറിൽ നിന്നും അവൾ
ഇറങ്ങി വരുേമ്പാൾ അവളുെട കൂെട അവെളേപ്പാെല
തെന്ന േതാന്നുന്ന േവെറാരു െപണ്ണു് കൂടി ഇേപ്പാൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു േപരും ഒേര സമയം െതരു�
വിൽ നിന്നു. രണ്ടുേപരും ഒേരേപാെല ഒേര ദിശയി�
േലക്കു് േനാക്കി.

“രണ്ടു േപേരാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു. “ഒന്നിെനയേല്ല
നീ കണ്ടതു്?”

രാഘവനും അവെരത്തെന്ന േനാക്കി ഇരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

“ഇതിൽ ഏതിെനയാണു് നീ ഇന്നു് കണ്ടതു്?” ഞാൻ
വീണ്ടും േചാദിച്ചു. “രണ്ടും ഒരുേപാെല ഇരിക്കുന്നു.”

“നീ വണ്ടി എടുത്തു് െചല്ലു്”, രാഘവൻ പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ പിറെക വരാം.”

രാഘവൻ എെന്ന ഒേട്ടാവിൽ നിന്നും തള്ളി ഇറ�
ക്കി. “ഇവറ്റകൾ അങ്ങെനയാണു്”, രാഘവൻ പറ�
ഞ്ഞു. “എല്ലാം ഒരുേപാെല ഇരിക്കും. നീ സമയം
കളയെല്ല.”

ഞാൻ സമയം കളഞ്ഞില്ല, ധൃതിയിൽ ഓേട്ടാ എടു�
ത്തു് അവരുെട മുമ്പിൽ െചന്നു നിന്നു. അവേരാടു്
“എവിെടക്കാണു് േപാേകണ്ടതു്” എന്നു് േചാദിച്ചു.
അവർ രണ്ടുേപരും എെന്ന േനാക്കി. ഒരാൾ േനാ�
ക്കുന്നേപാെല.

“ഇവിെട കലക്ടേരറ്റ് കഴിഞ്ഞു േപാകണം. വല�
േത്താട്ടുള്ള ആദ്യെത്ത േറാഡ് , മൂന്നാമെത്ത വീടു്”.

അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

അത്രയും മധുരമുള്ള ഒരു െപൺശബ്ദം ഞാൻ േകട്ടി�
ട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ പാട്ടുകൾ പാടാത്ത പ്ര�
ശസ്തയായ ഒരു ഗായികയുെട ശബ്ദം എനിക്കു് ഓർ�
മ്മ വന്നു. ഞാൻ പിറകിേലക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
രാഘവെന്റ ഓേട്ടാ അൽപ്പം ദൂെരയായി നിൽക്കുന്ന�
തു് കണ്ടു.

“ശരി, കയറിേക്കാളൂ”, ഞാൻ അവേരാടു് പറഞ്ഞു.

അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഒേട്ടാവിൽ കയറി. മേറ്റ
ആൾ പാർലറിേലക്കു് മടങ്ങി. ഒരാളിൽ നിന്നു് ഒരാൾ
േവർെപട്ടു േപാകുന്നേപാെല.

ഓേട്ടാ കുറച്ചു ദൂരം മുേമ്പാട്ടു് േപായേപ്പാൾ മുമ്പിെല
കണ്ണാടിയിലൂെട അവെള ഞാൻ േനാക്കി. തെന്റ
മടിയിൽ െവച്ച ഹാൻഡ്ബാഗിൽ അവൾ എേന്താ
തിരയുകയായിരുന്നു. അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു
അവൾ, ഒപ്പം അവൾ െപാഴിക്കുന്ന മണവും, എല്ലാം,
രാഘവെനേപ്പാെല, എെന്നയും ഉന്മത്തനാക്കി.
എനിക്കു് അവളുെട ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി േകൾക്കാൻ
േതാന്നി.

“മാഡത്തിെനേപ്പാെലയാണു് അവിെട ഒപ്പം കണ്ട
മാഡവും”, ഞാൻ പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ ഇരട്ടകളാവും
അെല്ല?” ഞാൻ അവെള കാണാൻ കണ്ണാടിയിേല�
ക്കു് േനാക്കി. ഇേപ്പാഴും അവൾ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ
എേന്താ തിരയുകയാണു്.

“ഇരട്ടകൾ ഒന്നുമല്ല, ഒരാൾ തെന്നയാണു്”. അവൾ
പറഞ്ഞു.

െപെട്ടന്നു് എെന്റ ൈക വിറച്ചു. ഓേട്ടാ എെന്റ ൈക�
കളിൽ ഒരു തവണ െവട്ടി. അവൾ പറഞ്ഞതിെന്റ
അർത്ഥം ആ സമയം എെന്ന വളഞ്ഞ രീതിെകാ�
ണ്ടു് മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഞാൻ െഞട്ടിയതു്. അത്ര�
യും കനമുള്ള ഒരു പുരുഷ ശബ്ദം, രണ്ടു ഭാഗവും തി�
ളങ്ങുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി െചവിയുെട അരി�
കിലൂെട മിന്നിയതുേപാെല, അങ്ങെന ഒരാളിലും
അങ്ങെനെയാരവസരത്തിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച�
േത അല്ലായിരുന്നു. വീണ്ടും അവെള േനാക്കാേനാ
സംസാരിക്കാേനാ ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു.

“നിെന്റ പിറകിൽത്തെന്ന ഞാനുണ്ടു്”. രാഘവൻ
എെന്ന െമാൈബലിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. “വീടും പരി�
സരവും നന്നായി േനാക്കി െവയ്ക്കണം. ഇന്നുരാത്രി
തെന്ന നമ്മൾ അവിെട േപാകും”. രാഘവെന്റ വാ�
ക്കുകൾ പടികൾ െവട്ടുന്ന േപാെല ധൃതിയിൽ െതളി�
യുകയും മായുകയും െചയ്തു. ഞാൻ അവേനാടു് ശരി
എന്നു് പറഞ്ഞു.

േമാഹം േവർെപടുന്നേതാെട ഉടലും മെറ്റാന്നാവുന്നു.

ഞാൻ നായെയ േനാക്കി.

നായ അവിെടത്തെന്ന നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
അതിെന്റ മുന്നിെല കാലുകൾക്കിടയിൽ രാഘവൻ
അഴിെച്ചടുത്ത പൂട്ടു് ഇേപ്പാഴുമുണ്ടാകും, ഒരുപേക്ഷ,
പാതി തിന്നു്, ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഒെരാറ്റ ഊക്കിൽ
ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരുംകൂടി ഷട്ടർ െപാന്തിച്ചു. അേത
നിമിഷം, ഷട്ടറിെന്റ ഒച്ചയ്ക്കും മുകളിൽ നായ ഓരിയി�
ട്ടു. ഞാൻ െഞട്ടിത്തരിച്ചു. “അവനറിയാം, എേപ്പാൾ
എന്തുേവണെമന്നു്”, രാഘവൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു പറ�
ഞ്ഞു. ഷട്ടറിനു മുമ്പിെല ഗ്ലാസ് േഡാർ രാഘവൻ
തള്ളിത്തുറന്നു. എേന്നാടു് അകത്തു കയറാൻ ആം�
ഗ്യം കാണിച്ചു. ഞാൻ അകത്തു കയറിയതും രാഘ�
വൻ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി നിലം െതാടുന്ന വിധം െവച്ചു.

അന്നു് അവെള അവളുെട വീട്ടിേലക്കു് ഞാൻ െകാ�
ണ്ടുേപായ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും ആ
വീട്ടിൽ വീണ്ടും െചന്നിരുന്നു. ആ രാത്രിതെന്നയാ�
ണു് രാഘവൻ ഈ പാർലർ െകാള്ളയടിക്കണ�
െമന്നും, േവണ്ടി വന്നാൽ തകർക്കണം എന്നും, നി�
ശ്ചയിച്ചതും. അന്നു പേക്ഷ, പാർലർ അവളുെടതാ�
െണന്നു് ഞങ്ങൾക്കു് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ,
ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞേപാെല, ഇങ്ങെനെയാ�
രു രാത്രി അേന്ന ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െകാത്തി െവ�
ച്ചിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാകും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും
ഇേത കഥയിൽ െപട്ടതും.

“െകാള്ളയടിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ, അവൾ മുഖത്തു്
ചായം പൂശുന്ന ആ പാർലറും തല്ലി തകർക്കണം”
രാഘവൻ പറഞ്ഞു. “ഉള്ളു് േകടായ ആപ്പിൾ േപാ�
െല ആ പാർലറും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരിക്കണം”.

രാത്രി വളെര ൈവകി അവൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീ�
ട്ടിേലക്കു് ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും മതിൽ ചാടി എത്തു�
േമ്പാൾ അവിെട ഇരിപ്പുമുറിയുെട ജനാലയുെട പടി�
യിൽ ഒരു െചറിയ േപ്ലറ്റിൽ പാതി തിന്ന ഒരാപ്പിൾ
ഇരിക്കുന്നതു് ഞാനും കണ്ടിരുന്നു. ആപ്പിൾ ൈകയ്യി�
െലടുത്തു് രാഘവൻ വീടിെന്റ പിറകിേലക്കു് േപായി.
െചറിയ വീടായിരുന്നു അതു്. വളെര മുേമ്പ പണി
െചയ്ത ഒന്നു്. അെല്ലങ്കിൽ അേതേപാലുള്ള വീടുകൾ
നഗരത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനവിെട ജനാൽ�
ക്കൽ നിന്നു് അകേത്തയ്ക്കു് േനാക്കിെയങ്കിലും ഇരു�
ട്ടിൽ ഒന്നും കാണാനായില്ല.

വീടിെന്റ പിറകിേലക്കു് രാഘവെന േതടി ഞാൻ
െചല്ലുേമ്പാൾ അവൻ അടുക്കളയുെട ജനൽപ്പടി�
യിൽ ചവിട്ടി, മുകളിൽ, ചിമ്മിനി െവച്ചിടേത്തയ്ക്കു്
കയറുകയായിരുന്നു. അവൻ എേന്നാടും മുകളിേല�
ക്കു് വരാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ചിമ്മിനിക്കു് ചുറ്റുമുള്ള
ഓടുകൾ ഇളക്കിെയടുത്താൽ അകേത്തയ്ക്കു് ഇറങ്ങാ�
െമന്നു് അവൻ പറഞ്ഞു. പഴയ ചില വീടുകൾക്കു്
ഉള്ളതുേപാെലയായിരുന്നു ചിമ്മിനി. മാനെത്ത
െവളിച്ചത്തിൽ െതളിയാെത നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രെന
കൂടി തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരാൻ േതാന്നുന്നു എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു് ഞാൻ രാഘവനു് േനെര ൈക നീട്ടി. അവൻ
എെന്ന ഒെരാറ്റ വലിയ്ക്കു് മുകളിെലത്തിച്ചു.

എന്നാൽ, ഓടു് നീക്കി, താെഴ, അടുക്കളയുെട നില�
േത്തയ്ക്കു് ഞങ്ങൾ പതുെക്ക തൂങ്ങി ഇറങ്ങുേമ്പാൾ,
ഞങ്ങെള േനാക്കി, അടുക്കളയ്ക്കും ഇടനാഴികയ്ക്കുമിട�
യുള്ള പടിയിൽ അന്നു് പകൽ കണ്ട അേത െപണ്ണു്
ഇരുന്നിരുന്നു. അവൾ തെന്റ ഇടേത്ത ൈകയ്യിൽ
പിടിച്ചിരുന്ന േടാർച്ച് കത്തിച്ചു പിടിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കു്
വഴിയുണ്ടാക്കാൻ നീങ്ങി ഇരുന്നു.

“നിങ്ങൾക്കു് എന്തുേവണെമങ്കിലും െകാണ്ടുേപാ�
കാം, ഞങ്ങെള ഉപദ്രവിക്കരുതു്”. അവൾ പറഞ്ഞു.
ഇേപ്പാൾ പേക്ഷ, പാട്ടു് പാടാത്ത ഗായികയുെട
അേത ഒച്ചയായിരുന്നു അവൾക്കു്. എന്നാൽ,
ഞങ്ങൾ എന്നു് അവൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ
ശ്രദ്ധിച്ചതു്. നിലത്തു് തട്ടി, ചുമരിൽ ചിതറുന്ന േടാർ�
ച്ചിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് ചുറ്റും േവെറ�
യും ആളുകൾ ആ സമയം അവിെടയുണ്ടാകുെമന്നു്
എനിക്കു് േതാന്നി. ഞാൻ രാഘവെന്റ നിഴലിേലക്കു്
മാറി നിന്നു.

“ഞങ്ങൾ വന്നതു് നിെന്ന മാത്രം കാണാനാണു്”,
രാഘവൻ അവേളാടു് പറഞ്ഞു. “ചിലേപ്പാൾ നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്യും”.

രാഘവൻ െപെട്ടന്നു് അവളുെട ൈകയ്യിൽ നിന്നും
േടാർച്ച് വാങ്ങി െവളിച്ചം െകടുത്തി. അവെള വള�
യുന്നേപാെല അവളുെട അടുേത്തയ്ക്കു് െചന്നു. അേത
നിമിഷം അങ്ങെനയല്ല അവെള കീഴ്  െപ്പടുേത്തണ്ടതു്
എന്നു് േതാന്നിയതുെകാണ്ടാകും രാഘവൻ വീണ്ടും
േടാർച്ച് െതളിയിച്ചു.

ഇേപ്പാൾ അത്രേനരം പടിയിലിരുന്നിരുന്ന െപണ്ണു്
അപ്രത്യക്ഷയായിരുന്നു.

ഞാൻ രാഘവെന േനാക്കി.

അവെന്റ ൈകയ്യിൽ ഇേപ്പാൾ കഠാരയുണ്ടായിരു�
ന്നു. ഞാനും എെന്റ അരയിൽ തിരുകി െവച്ചിരുന്ന
കഠാരയൂരി ൈകയ്യിൽ പിടിച്ചു. ചുറ്റും േനാക്കി രാ�
ഘവൻ വീണ്ടും െവളിച്ചം െകടുത്തി. ഇരുട്ടിൽ രാ�
ഘവൻ മുേമ്പാട്ടു നടക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാ�
നും അവനു പിറെക നടന്നു. രേണ്ടാ മൂേന്നാ അടി
ഞാനും െവച്ചു. അേതസമയം തെന്ന, പിറകിൽ
നിന്നു് ആേരാ എെന്ന വരിഞ്ഞു പിടിച്ചു. ഒരു ൈക�
െകാണ്ടു് എെന്റ വായും മൂക്കും െപാത്തി, ഒരു ൈക
െകാണ്ടു് എെന്റ കഠാര വാങ്ങി, അേത േവഗതയിൽ
എെന്ന പിറകിേലയ്ക്കും വലിച്ചു. ഒപ്പം അേത ആൾ
തെന്റ മൂന്നാമെത്തേയാ നാലാമെത്തേയാ ൈക�
െകാണ്ടു് എെന്റ കാലുകൾക്കിടയിൽ മുറുെക പിടിച്ചു.
ഞാൻ േവദനെകാണ്ടു് പുളഞ്ഞു. കാലുകൾെകാ�
ണ്ടു് നിലത്തു് ശക്തമായി ചവിട്ടി രാഘവെന വിളി�
ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുെവങ്കിലും, നിലം െതാടാത്ത
എെന്റ കാലുകൾ, ചുറ്റും പ്രളയംേപാെല േതാന്നിച്ച
ഇരുട്ടിൽ, എെന്തല്ലാേമാ ആംഗ്യങ്ങൾ മാത്രമായി.
എെന്ന വലിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ദൂരം അറ്റമില്ലാത്ത
ഇടനാഴികയായി. േവദനയിൽ പിടഞ്ഞു് എെന്റ
കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു. െതാട്ടു പിറെക, എെന്ന കൂടുതൽ
ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് േമെല വിളറിയ ആകാശം
കണ്ടു. പിെന്ന, താേഴക്കു്, ചരൽക്കല്ലുകൾക്കു മീെത,
പല ൈകകളിൽ നിെന്നന്നവണ്ണം ഞാൻ അടർന്നു്
വീണു.

അവിെട, നിലത്തു്, പരാജിതനും അപമാനിതനുമാ�
യി ഞാൻ കിടന്നു. എെന്റ െതാട്ടരികിൽ, എെന്റ
കാലുകളുെട ഭാഗത്തു്, ഞാൻ രാഘവെനയും കണ്ടു.
ൈകകൾ നിലത്തുകുത്തി തല താഴ്ത്തി ഇരിക്കുന്ന
അവെന ഞാൻ അേത േവദനേയാെട േനാക്കി.
“നമുക്കു് േപാകാം രാഘവാ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു. എെന്റ
ഒച്ച ഞാൻ തെന്ന േകട്ടുേവാ എന്നു് എനിക്കു് സംശ�
യമായി. ഞാനും എഴുേന്നറ്റു. അവെന്റ അരികിലിരു�
ന്നു. “നമുക്കു് േപാകാം”, ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.

ആ ഒെരാറ്റ രാത്രിെകാണ്ടു് രണ്ടു ആണുങ്ങെളക്കാൾ
രണ്ടു് ആണുങ്ങളുെട നിഴലുകൾ മാത്രമായിരിക്കു�
ന്നു നമ്മൾ എന്നാണു പിന്നീടു് രാഘവൻ ഇതി�
െനപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു്. “ഇതു് അങ്ങെന വിട്ടുകൂടാ”,
രാഘവൻ പറഞ്ഞു. “അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ആ
പാർലർ ഞാൻ തകർക്കും. പിെന്ന ഞാൻ ഈ
പട്ടണം വിടും”. ഇതിനും പിന്നീടാണു് ‘മിസ്റ്റ് ’ എന്നു്
േപരുള്ള പാർലർ അവളുെടയാെണന്നും ഞങ്ങൾ
അറിഞ്ഞതു്.

“ഇതു് അങ്ങെന വിട്ടുകൂടാ”, രാഘവൻ ഉറപ്പിച്ചു.

“അവൾ ഒരാളല്ല, പലരാണു്”, ഞാൻ രാഘവേനാടു്
പറഞ്ഞു. “നമുക്കു് ഇതു് വിടാം”.

രാഘവൻ എെന്ന േകാപേത്താെട േനാക്കി. അവ�
െന്റ േകാപം എെന്റ കൂടി അപമാനം ഓർമ്മിപ്പിക്കു�
ന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ തല താഴ്ത്തി.

“ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കരുതു്”, രാഘവൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പേക്ഷ, പാർലറിെല മഞ്ഞുേപാെല പടർ�
ന്ന  െവളിച്ചത്തിൽ അവിെടയുള്ള ഓേരാ വസ്തുക്ക�
ളും അവയുെട നിഴലിൽ േവെറയും രൂപങ്ങളിൽ കാ�
ണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒപ്പം, ഞങ്ങെള അതിേവ�
ഗം വളയുന്ന മണത്തിനു നടുവിൽ നിന്നു് ഞാൻ മൂ�
ക്കു് വിടർത്തി. “ഈ മണം ഇവിെട വന്നു േപാകുന്ന
െപണ്ണുങ്ങളുെട ആവുേമാ?” ഒച്ച താഴ്ത്തി ഞാൻ രാഘ�
വേനാടു േചാദിച്ചു.  

“അല്ല ഇതു് അവളുെട മണമാണു്”, രാഘവൻ പറ�
ഞ്ഞു. “ആ കൂത്തിച്ചിയുെട”

അവെനാപ്പം ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവെന്റതെന്ന
നിഴലിൽ രാഘവൻ േവെറ ഒരാെള േപാെല േതാ�
ന്നി. അവൻ തകർക്കാൻ േപാകുന്ന വസ്തുക്കൾ
ഞാൻ േനാക്കി നിന്നു. െതാട്ടനിമിഷം, ഞങ്ങെള
രണ്ടുേപെരയും  ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് വാഷ് റൂമിൽ
നിന്നു് ആേരാ െവള്ളം ഫ്ലഷ് െചയ്യുന്ന ഒച്ച േകട്ടു.
ഒപ്പം, വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദവും േകട്ടു. ഞങ്ങൾ
േവഗത്തിൽ, അവിെടനിന്നും മാറി മുറിയിെല ഒരു
മൂലയിൽ, നിലത്തു്, കമഴ്ന്നു കിടന്നു.

ആരാണു് ഈ രാത്രിയിൽ പാർലറിൽ കഴിയുന്ന�
തു് എന്നു് അറിയുന്നതിേനക്കാൾ അവിെട നിന്നു്
എങ്ങെനയാണു് രക്ഷെപ്പടുക എന്നു് ഞാൻ പരി�
ഭ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ രാഘവെന േനാക്കി.
അവൻ നിലേത്താളം താഴ്ത്തി െവച്ചു് ഷട്ടറിെന്റ ഭാഗ�
േത്തക്കു് േനാക്കി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഞാനും അവിേടക്കു് േനാക്കി. അവിെട, ഷട്ടറിെന്റ
ഉള്ളിലൂെട അകേത്തയ്ക്കു് തലനീട്ടുന്ന നായെയ കണ്ടു.

“അതു് അകേത്തക്കു് വരുേമാ?” ഞാൻ രാഘവേനാ�
ടു് ഒച്ച താഴ്ത്തി േചാദിച്ചു.

“അതു് എന്നു് പറയരുതു്, അപ്പു എന്നു് പറയണം,
അതാണവെന്റ േപരു്.” രാഘവൻ അതിലും ഒച്ച താ�
ഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. 

മെറ്റെന്തങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനും മുേമ്പ, മെറ്റ�
െന്തങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആേലാചിക്കുന്നതിനും മുേമ്പ,
ആേണാ െപേണ്ണാ എന്നു് ഞങ്ങൾക്കു് ഇേപ്പാഴും
തീർച്ചയില്ലാത്ത അവൾ, ഷട്ടറിനടുേത്തക്കു് നടക്കു�
ന്നതു് കണ്ടു. ഷട്ടർ കുറച്ചുകൂടി െപാക്കി നായെയ
അവൾ ഉള്ളിേലക്കു് കടത്തി. കുറച്ചു നിമിഷം അതി�
െനത്തെന്ന േനാക്കി അവൾ നിന്നു. നായ അവളു�
െട മുമ്പിൽ അവെള എത്രേയാ മുേമ്പ പരിചയമുള്ള�
തു േപാെല ഇരുന്നു. എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നതു്
എന്നറിയാനാകാെത ഞാൻ രാഘവെന െതാട്ടു.

“ആ കൂത്തിച്ചി തെന്ന”, അവൻ മന്ത്രിച്ചു.

ആദ്യമായി കണ്ട അേത സാരിയിലും ബ്ലൗസിലുമാ�
യിരുന്നു അവൾ, അഥവാ, അേത ദിവസത്തിെന്റ തു�
ടർച്ച േപാെലയായിരുന്നു ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള തിര�
െഞ്ഞടുത്ത ആ രാത്രിയും…

അങ്ങെന കുറച്ചു േനരം കൂടി അവൾ നായയുെട മു�
മ്പിൽ നിന്നു. പിെന്ന കുനിഞ്ഞു് നായെയ വാരിെയ�
ടുത്തു് ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന ഭാഗേത്തയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞു�
നിന്നു.

ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ രാഘവെന േനാക്കി. ഇേപ്പാൾ അവൻ കിട�
ക്കുകയല്ല, നിൽക്കുകയാണു്. ൈകകൾ പിറകിൽ�
െകട്ടി അവൻ നിൽക്കുന്നു. പാർലറിെല വലിയ
കേസരയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയ നായയുെട അരി�
കിൽ അവൾ രാഘവെനയും േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു് അവിെട, രാഘവനരികിൽ, നി�
ലത്തുതെന്ന ഇരുന്നു. രാഘവൻ അവെള ഏതു�
നിമിഷവും കീഴ്  െപ്പടുത്തുെമന്നും അവെന്റ നായ�
യും അേത വിചാരത്തിലാണു് ഇേപ്പാൾ അങ്ങെന
അനങ്ങാെത ഇരിക്കുന്നതു് എന്നും ഞാൻ വിചാ�
രിച്ചു. എങ്കിൽ െചേയ്യണ്ടതു് എന്താെണന്നു് ഞാൻ
ആേലാചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ, അങ്ങ�
െനെയാന്നും സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ രാഘ�
വനും അവിെട, എെന്റ അരികിൽ, നിലത്തിരുന്നു.
ഭൂമിേയാളം പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് കാണി�
ക്കാൻ, അതുവെരയും ഞങ്ങൾെക്കാപ്പമുണ്ടായിരു�
ന്ന ഞങ്ങളുെട നിഴലുകളും ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ചു്
ഇതിനകം പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു.  

“എെന്റ സമ്മതമില്ലാെത നിങ്ങൾക്കു് രണ്ടുേപർ�
ക്കും ഒന്നും എെന്ന െചയ്യാനാവില്ല. ഞാൻ താമ�
സിക്കുന്ന വീട്ടിലും. ഇേപ്പാൾ ഞാനുള്ള ഈ പാർ�
ലറിലും.” അവൾ പറഞ്ഞു. മുമ്പു് േകട്ട അേത ശബ്ദ�
ത്തിൽ. പാട്ടുകൾ പാടാത്ത ഗായികയുെട ശബ്ദ�
ത്തിൽ തെന്ന…

“കാരണം, നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
ഞാൻ െപണ്ണുമാണു്, ആണുമാണു്. അേപ്പാൾ ഞാ�
നേല്ല നിശ്ചയിേക്കണ്ടതു് കളിക്കേണാ േവണ്ടേയാ
എന്നു് !”

അവൾ ഞങ്ങളുെട മുമ്പിൽ, ഞങ്ങളുെട െതാട്ടരി�
കിൽ, നിലത്തിരുന്നു.

“ഈ രാത്രി പേക്ഷ, എനിക്കു് നിങ്ങേളാെടാപ്പം
കളിക്കാൻ േമാഹമുണ്ടു്. നിങ്ങളുെട രണ്ടാമെത്ത
ഉദ്യമം അേല്ല, ഇതു്. എെന്ന ആരും ഇങ്ങെന ഇതു�
വെര ആശിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല”.

അവൾ ഞങ്ങെള രണ്ടുേപെരയും േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

ഞാൻ രാഘവെന േനാക്കി. രാഘവൻ പേക്ഷ,
തലതാഴ്ത്തി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, അവ�
െനത്തെന്ന ഓർക്കുകയായിരുന്നു.

“ഞങ്ങൾക്കു് േപാകണം”, മെറ്റാന്നും ആേലാചിക്കാ�
െത ഞാൻ അവേളാടു് പറഞ്ഞു. ഇേപ്പാഴും ഞാൻ
രാഘവെന േനാക്കി.

“ശരി നിനക്കു് േപാകാം”, അവൾ എേന്നാടു് പറ�
ഞ്ഞു. “പേക്ഷ, ഇവെന ഞാൻ എെന്റ കൂെട നിർ�
ത്താൻ േപാകുന്നു. എെന്റ േമാഹം ആയിരിക്കുക�
യാണു് ഇവൻ”.

അവൾ രാഘവെന േനാക്കി. അവൾ രാഘവെന
മാത്രം േനാക്കി.

രാഘവൻ ഇേപ്പാഴും അേതേപാെല ഇരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു. ഞാൻ േപാകാനായി എഴുേന്നറ്റു. െപെട്ട�
ന്നു് രാഘവൻ എെന്റ ൈകയ്യിൽ പിടിച്ചു. അേത േവ�
ഗതയിൽ അവൾ പേക്ഷ, ഞങ്ങളുെട രണ്ടുേപരുെട�
യും ൈകകൾ േവർെപടുത്തി. പിെന്ന, രാഘവെന്റ
താടിയിൽ പിടിച്ചു്, പതുെക്ക, അവൾ, അവെന്റ മുഖ�
മുയർത്തി.

രാഘവൻ ഇമ െവട്ടാെത അവെളത്തെന്ന േനാക്കി
അേതേപാെല അവിെട ഇരുന്നു.

അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ അവസാനമായി അവെന
കാണുന്നതും.

രാഘവെന കാണാതിരുന്ന നാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ
മാത്രം ഞാൻ അവെന സ്വപ്നം കണ്ടു. പഴയ വസ്തു�
ക്കൾക്കും വലിയ കണ്ണാടികൾക്കും ഒപ്പം എവിേട�
േക്കാ പുറെപ്പടുന്ന ഒരു ഹാഫ് േലാറിയിൽ രാഘ�
വനും അവെന്റ നായയും ഇരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ മി�
ഴിച്ചു്, ഇമ െവട്ടാെത, അവൻ, അന്നു് രാത്രി പാർ�
ലറിൽ കണ്ടതുേപാെല, എക്കാലേത്തക്കുമായി
സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച ഒരു പ്രതിമ കണെക്ക, പഴയ വസ്തു�
ക്കൾക്കും കണ്ണാടികൾക്കും ഒപ്പം…

ഇേപ്പാഴും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവെന ഓർത്തു്
ഇന്നെത്തേപ്പാെല ഈ െതരുവിൽ ഞാൻ വന്നു
നിൽക്കുന്നു. ഇവിെട േറാഡിെന്റയരികിൽ, ‘മിസ്റ്റ് ’
എന്നു് േപരുള്ള അേത പാർലറിനു േനെര എതി�
രിൽ, എെന്റ ഓേട്ടാ നിർത്തിയിടുന്നു. ആ രണ്ടു രാ�
ത്രികളും ഓർക്കുന്നു. േമാഹങ്ങൾക്കുേമൽ പരക്കുന്ന
അേത മണം ചിലേപ്പാൾ എെന്ന ഉന്മത്തനുമാക്കു�
ന്നു. ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ അപമാനിതെനേപ്പാെല�
േയാ കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല കരയുകയും െചയ്യുന്നു.

□
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കരുണാകരൻ
കഥകൃത്തു്, കവി, േനാവലിസ്റ്റ്, നാടക�
കൃത്തു്. 
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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
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