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സിംഗപ്പൂരിെല പക്ഷികൾ

സിംഗപ്പൂരിെല ആദ്യസന്ധ്യയിൽ താമസസ്ഥലത്തുനി�
ന്നു് കിളികളുെട ബഹളം േകട്ടേപ്പാൾ അത്ഭുതം േതാ�
ന്നി. രണ്ടു െകട്ടിടസമുച്ചയങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ഉയരമു�
ള്ള മരങ്ങളുണ്ടു്. ചില്ലകൾ കഷ്ടിച്ചു് ഞങ്ങൾ താമസിയ്ക്കു�
ന്ന ഏഴാംനില വെര എത്തുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ കൂടുെക�
ട്ടിയ അടയ്ക്കാമണിക്കുരുവികൾ േചേക്കറുന്നതിെന്റ േകാ�
ലാഹലമാണു് സന്ധ്യെയ ശബ്ദമുഖരിതമാക്കിയതു്.
ഒരു നിബിഡവനത്തിലകെപ്പട്ട അനുഭവം.

പുറംരാജ്യങ്ങേളക്കുറിച്ചു് വളെര ബാലിശമായ സംശയ�
ങ്ങളാണു് എനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. സിംഗപ്പൂരിെലന്നല്ല,
ആദ്യമായാണു് ഒരു വിേദശരാജ്യത്തു് എത്തിെപ്പടുന്ന�
തു്. ചാങ്കി എയർേപാർട്ടിൽനിന്നു പുറത്തുകടന്നെപ്പാ�
േഴ ശ്രദ്ധിച്ചതു് വഴിയരികിെല മരങ്ങളും െചടികളും പൂ�
ക്കളും പുൽത്തകിടികളുമായിരുന്നു. എന്നുെമന്ന േപാ�
െല മഴ െപയ്യുന്ന സിംഗപ്പൂരിൽ മരങ്ങളും െചടികളും
തഴച്ചുവളരുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല. കാണാവുന്നിടെത്താ�
െക്ക പച്ചപ്പാണു്. അവയിെലാെക്ക ധാരാളം പക്ഷികളു�
മുണ്ടായിരിയ്ക്കാം എന്നു േതാന്നി.

ആദ്യേമ പറയെട്ട. തലെക്കട്ടു കണ്ടു് െതറ്റിദ്ധരിേയ്ക്കണ്ട.
ഇതു് സിംഗപ്പൂരിെല പക്ഷികേളക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധ�
മല്ല. ‘േകരളത്തിെല പക്ഷികൾ’, ‘േകരളത്തിെല വിഷ�
പ്പാമ്പുകൾ’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവർ ക്ഷമിയ്ക്കെട്ട.

േമൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങേളക്കുറിച്ചു് ഓർമ്മിയ്ക്കു�
േമ്പാൾ ‘ആരണ്യകം’ എന്ന സിനിമ ഓർമ്മ വരും.
“േകരളത്തിെല പക്ഷികൾ, േകരളത്തിെല പാമ്പുകൾ—
എല്ലാത്തിേനയും കുറിച്ചു് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടു്, പേക്ഷ ആരും
ഇതുവെര എഴുതാത്ത ഒരു പുസ്തകമുണ്ടു്: േകരളത്തി�
െല മനുഷ്യർ” എന്നു് അതിെല തീവ്രവാദിയായ നായ�
കൻ പറയുന്നുണ്ടു്. ഇപ്പറഞ്ഞ സംഭാഷണം എഴുതിയ
എം. ടി.വാസുേദവൻ നായരടക്കം എല്ലാവരും േകരള�
ത്തിെല മനുഷ്യേരക്കുറിച്ചാണു് എഴുതിയിട്ടുള്ളെതന്നു്
നമുക്കറിയാം. ഒന്നുകൂടി പറയെട്ട ഈ കുറിപ്പ് സിംഗപ്പൂ�
രിെല മനുഷ്യേരക്കുറിച്ചും അല്ല.

എന്നാൽ യാത്രാവിവരണമാേണാ? ഒ.വി.വിജയെന്റ
‘ഇരിഞ്ഞാലക്കുട’ എന്ന െചറുകഥ വായിച്ചവർ പിെന്ന
ആ സാഹസത്തിനു് ഒരുങ്ങില്ല. അെല്ലങ്കിലും ആരും
കാണാത്തതും എഴുതാത്തതുമായ ഏെതങ്കിലും രാജ്യ�
മുേണ്ടാ ഈ ഭൂേലാകത്തിൽ ബാക്കിയായി?

ആദ്യമായി കാണുന്ന വിേദശരാജ്യമായതുെകാണ്ടു്
എല്ലാത്തിനും പുതുമയായിരുന്നു. നമ്മളുെട സ്വപ്നമായ
വൃത്തിയും െവടുപ്പും മെറ്റാരു സ്ഥലത്തു് നടപ്പായിക്കാ�
ണുന്നതിലുള്ള സേന്താഷം. പിെന്ന മരങ്ങൾ! ഒരു െകാ�
ടുംനഗരത്തിൽ ഇത്രേയെറ കൂറ്റൻമരങ്ങളുണ്ടാവുെമന്നു്
വിചാരിച്ചേതയില്ല. മരങ്ങൾ പലതും മേലഷ്യയിൽനി�
ന്നും മറ്റും െകാണ്ടുവന്നു് േവേരാെട കുഴിച്ചിടുന്നതാെണ�
ന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിേലെറ അത്ഭുതമായി. െപാതുഗ�
താഗതസൗകര്യമാണു് സേന്താഷിപ്പിച്ച മെറ്റാരു കാ�
ര്യം. എയർ കണ്ടീഷൻ െചയ്ത ബസ്സുകളും െട്രയ് നുകളും.
രണ്ടിനും ഒേര േപാെല ഉപേയാഗിയ്ക്കാവുന്ന പ്രീെപ�
യ്ഡ് കാർഡുകൾ. വലിയ തിരക്കില്ലാെത (രണ്ടർത്ഥ�
ത്തിലും) ഓടുന്ന ബസ്സുകളിലുള്ള യാത്ര നല്ല സുഖമുള്ള
ഒരനുഭവമാണു്.

നിശ്ശബ്ദതയാണു് സിംഗപ്പൂരിെന്റ മുഖമുദ്ര. താമസക്കാർ
മുക്കാലും ൈചനക്കാർ. അവരാെണങ്കിൽ പരസ്പരം
മിണ്ടുന്നേത കാണാറില്ല. വണ്ടിയിലായാലും ബസ്സിലാ�
യാലും ഒന്നുകിൽ െസൽേഫാണിൽ തിരുപ്പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിയ്ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടുനിൽക്കും.
അതുമെല്ലങ്കിൽ വാഹനത്തിെന്റ വലിയ ചില്ലു ജാലകം
വഴി പുറേത്തയ്ക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കും.

ആദ്യെത്ത ദിവസം രാത്രിയിെലേപ്പാേഴാ അടയ്ക്കാക്കുരു�
വികളുെട ബഹളം േകട്ടു് ഉണർന്നു. സമയം േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ നാേലമുക്കാൽ. പിെന്നപ്പിെന്ന എന്നും നാേലമു�
ക്കാലിനു് ഉണർന്നു തുടങ്ങി. അഞ്ചരമണിേയാളം നീളു�
ന്ന അവരുെട കലപില േകട്ടു കിടക്കും. പിെന്ന ഒന്നുകൂ�
ടി മയങ്ങും. തിരക്കിെട്ടഴുേന്നറ്റ് േജാലിേയ്ക്കാേടണ്ടേല്ലാ.

സിംഗപ്പൂരിെല സം�
വിധാനങ്ങൾ കൗ�
തുകം തരുന്നവ�
യായിരുന്നു. പൗര�
േക്ഷമം എന്നതാ�
ണു് സർക്കാരിെന്റ
മുദ്രാവാക്യെമന്നു
േതാന്നും. അവർ�
ക്കു് ഒരുതരത്തി�
ലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും
വരരുെതന്നുള്ള
നിർബ്ബന്ധേത്താ�
െടയാണു് ഓേരാ
ക്രമീകരണവും നട�
ത്തിയിരിയ്ക്കുന്നതു്.
വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി�
യാൽ ബസ് േസ്റ്റാ�
പ്പു വെര മഴേയാ
െവയിേലാ െകാ�
ള്ളാെത നടക്കാ�
നുള്ള ട്യൂബുകൾ.
ഓേരാ ബസ് േസ്റ്റാ�
പ്പിലും അതിലൂെട
കടന്നുേപാവുന്ന

ബസ്സുകളുെട നമ്പറും ഓേരാ േസ്റ്റാപ്പിേന്റയും േപരും
ബസ് ചാർജും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ബസ്സിൽ കയറി�
യാൽ അടുത്ത േസ്റ്റാപ്പിെന്റ േപരും ഇറങ്ങാനുള്ളവർ
വാതിലിന്നടുേത്തയ്ക്കു നീങ്ങാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും എല�
േക്ട്രാണികു് ഡിസ് േപ്ലയിൽ െതളിയുന്നു. യാത്രക്കാർക്കു
കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഇഷ്ടംേപാെല സമയം. എല്ലാവ�
രും ഇറങ്ങിെയന്നും കയറിെയന്നും ഉറപ്പുവരുത്തിയതി�
നു േശഷേമ ൈഡ്രവർ വണ്ടിെയടുക്കൂ.

പാതകളുെട വിന്യാസവും കാേണണ്ടതാണു്. കാൽനട�
ക്കാർക്കും ൈസക്കിൾ യാത്രക്കാർക്കും പ്രേത്യകം പ്ര�
േത്യകം നടവഴികൾ. അന്ധർക്കു സ്പർശമറിഞ്ഞു നട�
ക്കാൻ നടപ്പാതകളിലും െറയിൽേവ പ്ലാറ്റ് േഫാമിലും
സ്റ്റീൽെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േപ്ലറ്റുകൾ പതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പ്ലാ�
റ്റ് േഫാം കഴുകിവൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തു് യാത്രക്കാർ
കാൽവഴുതി വീഴാതിരിയ്ക്കാൻ നിലം നനവുള്ളതാെണ�
ന്നു മുന്നറിയിപ്പു തരുന്ന പാനൽേബാർഡ് പ്രദർശിപ്പി�
യ്ക്കുന്നു. ഒരു കീറക്കടലാസ്സുേപാലും ഇല്ലാെത െവട്ടിത്തി�
ളങ്ങുന്ന പ്ലാറ്റ് േഫാം.

െട്രയിൻ വന്നുനിന്നു് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചില്ലുവാതിലു�
കൾ തുറക്കുന്നു. െട്രയിനിേലയ്ക്കു് കാെലടുത്തു െവയ്ക്കുന്ന�
തിനു മുമ്പ് ‘പ്ലീസ് ൈമൻഡ് പ്ലാറ്റ് േഫാം ഗ്യാപ്’ എന്ന
സ് േനഹപൂർവ്വമായ മുന്നറിയിപ്പ്. അകത്തുകയറി ഒരു
നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞാൽ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുക�
യാെണന്ന അറിയിപ്പ്. അടുത്ത േസ്റ്റഷൻ ഏെതന്ന
അറിയിപ്പ് െതാട്ടു പിന്നാെല. പാളം മാറുേമ്പാൾ വണ്ടി
ഇളകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള
നിർേദ്ദശം. വണ്ടിയുെട ചുമരിൽ െറയിൽേവ േസ്റ്റഷനുക�
ളുെട േപരും വിവരവും. വരാൻ േപാവുന്ന േസ്റ്റഷനിൽ
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ വാതിൽ തുറക്കുക എന്ന
സൂചനകൂടി നമുക്കു തരുന്നുണ്ടു്.

സിംഗപ്പൂരിൽ സ്വന്തമായി വാഹനം േവണെമങ്കിൽ
വലിയ വില െകാടുക്കണം. സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുെട
എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ കനത്ത നികുതിയാണു്
ചുമത്തിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. എന്നിട്ടും ധാരാളം സ്വകാര്യവാഹ�
നങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ടു്. എന്നാലും ആരും േഹാൺ അടി�
യ്ക്കാത്തതുെകാണ്ടു് ശബ്ദമലിനീകരണം തീെരയില്ല.

ശബ്ദമലിനീകരണം ഇെല്ലന്നു് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർ�
ക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കിയ സംവിധാനങ്ങേളപ്പറ്റി ഒരു ദി�
വസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. പാതയിൽനിന്നു് 30 മീറ്റ�
െറങ്കിലും അകലം പാലിയ്ക്കണം െകട്ടിടങ്ങൾ പണിയു�
േമ്പാൾ. ഓടുേമ്പാഴുള്ള ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വാഹനങ്ങ�
ളിൽ കർശനമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടു്. ശബ്ദം വലി�
െച്ചടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമാണു് പാതകൾ നിർമ്മിച്ചിരിയ്ക്കു�
ന്നതു്. അതുേപാെല െട്രയിനിെന്റ ചക്രങ്ങളും െറയിലും
തമ്മിലുള്ള ഉരസൽെകാണ്ടുണ്ടാവുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും
സംവിധാനമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതല്ല.
െകട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ െവച്ചുപിടി�
പ്പിയ്ക്കുന്നതാണു് അതു്. മരങ്ങൾ താമസക്കാരുെട മാന�
സിേകാല്ലാസത്തിനു േവണ്ടി മാത്രമല്ല അവയിൽ കൂടു�
കൂട്ടുന്ന പക്ഷികളുെട പാട്ടു് വാഹനങ്ങളുെട ശബ്ദെത്ത
മറയ്ക്കും എന്നതുെകാണ്ടുകൂടിയാണു്.

സിംഗപ്പൂരിെല ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട പത്രം ‘േസ്ട്രയ്റ്റ് സ്
ൈടംസ്’ ആണു്. അതു് ഒരു തരത്തിൽ സർക്കാരിെന്റ
തെന്ന പത്രമാണു്. സിംഗപ്പൂർ പ്രസ്സ് േഹാൾഡിങ് സ്
ലിമിറ്റഡ് ആണു് അതു നടത്തുന്നതു്. സിംഗപ്പൂരിെന്റ
ശിൽപിയായ ലീ ക്വാൻ യൂ 1965-ൽ സ്ഥാപിച്ച പീപ്പിൾ�
സ് ആക്ഷൻ പാർട്ടി തെന്നയാണു് ഇേപ്പാഴും ഭരണം
നടത്തുന്നതു്. പ്രതിപക്ഷം േപരിേനയുള്ളു. ലീ ക്വാൻ
യൂവിെന്റ ദീർഘവീക്ഷണവും ഭാവനയുമാണു് സിംഗപ്പൂരി�
െന ഇന്നു കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള മേനാഹരമായ രാ�
ജ്യമാക്കിയതു്. െതാട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുെമാെക്ക കന�
ത്ത പിഴ ചുമത്തുന്നതുെകാണ്ടു് ‘ൈഫൻ സിറ്റി’ എന്ന
േപരുമുണ്ടേല്ലാ സിംഗപ്പൂരിനു്.

സിംഗപ്പൂരിൽ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യെമാെക്ക ഒരു കഥ�
യാണു്. പേക്ഷ, പൗരന്മാരുെട ൈസ്വരജീവിതം ഉറപ്പു�
വരുത്താനുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ നമ്മെള സേന്താ�
ഷിപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കില്ല. നവംബർ 16-െല ഒരു വാർത്ത
അവിടെത്ത ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കു് ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പടുന്നതിേന�
ക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഇരുപെത്താമ്പതുകാരിയായ വിജ�
യാ നായിഡു രാത്രി മൂന്നു പ്രാവശ്യം െഞട്ടിയുണരുന്നുവ�
േത്ര. ടാംപനീസ് എക് സ്പ്രസ്സ് േവയ്ക്കു് അഭിമുഖമായ പതി�
നഞ്ചുനിലെക്കട്ടിടത്തിലാണു് അവർ താമസം. വാഹന�
ത്തിെന്റ ശബ്ദമാണു് അവരുെട ഉറക്കം തടസ്സെപ്പടുത്തു�
ന്നതു്. നാഷണൽ എൻവേയാൺെമന്റൽ ഏജൻസി
ഇവരുെട പരാതി വളെര ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധെന മൂന്നു മാസേത്ത�
യ്ക്കു് നിയമിയ്ക്കാൻ േപാവുകയാണു്.

വാർത്ത വായിച്ചേപ്പാൾ അടയ്ക്കാമണിക്കുരുവികളുെട
േകാലാഹലമാണു് ഞാൻ ഓർത്തുേപായതു്. രാവിെല
നാേലമുക്കാലിനു് എേന്റയും ഉറക്കത്തിനു ഭംഗം േന�
രിടുന്നുണ്ടേല്ലാ. േപാരുന്നതിനു് രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് നാ�
ട്ടിെല അയൽവാസി വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ പക്ഷികൾ
േചേക്കറുന്ന സമയമായിരുന്നു. “േനാക്കൂ, നമ്മുെട നാട്ടി�
െലത്തി എന്നു േതാന്നുന്നിേല്ല”, ഞാൻ േചാദിച്ചു. അതു്
അയാെള സേന്താഷിപ്പിയ്ക്കുെമന്നാണു് ഞാൻ വിചാരിച്ച�
തു്. പേക്ഷ അയാൾക്കു് സേന്താഷമല്ല, അത്ഭുതമാണു്
ഉണ്ടായതു്. അതു് ഞങ്ങളുെട ചുറ്റും താമസിയ്ക്കുന്നവേര�
പ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഇത്ര കാലമായിട്ടും ആരും പരാതി
െകാടുത്തിേല്ല എന്നായിരുന്നു അയാളുെട അത്ഭുതം.
പക്ഷികളുെട ഈ കൂട്ടെപ്പാരിച്ചിൽ എങ്ങെനയാണു്
അവർ സഹിയ്ക്കുന്നതു്? പരാതി െകാടുത്താൽ ഉടെന
നടപടികളുണ്ടാവുെമന്നു തീർച്ചയാണു്.

പക്ഷികൾെക്കതിെര ആർക്കു പരാതി െകാടുക്കാൻ
എന്നു് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചു. േപാരാത്തതിനു് ‘േലാ�
കത്തിൽ െവച്ചു് പക്ഷികളുെട ഏറ്റവും വലിയ പറുദീസ’
എന്നവകാശെപ്പടുന്ന ജുേറാങ് േബഡ് പാർക് സിം�
ഗപ്പൂരിലാണു്. പാട്ടു പാടുകയും വിരൽ െഞാടിച്ചാൽ
പറെന്നത്തുകയും പറയുന്നെതല്ലാം അനുസരിയ്ക്കുകയും
െചയ്യുന്ന പക്ഷികൾ ഞങ്ങൾക്കു് വലിയ അത്ഭുതമായി�
രുന്നു. പക്ഷികൾ മനുഷ്യേരാടു് ഇത്രയും ഇണങ്ങണ�
െമങ്കിൽ തിരിച്ചും അങ്ങെനത്തെന്നയാവണം. അവർ
പക്ഷികൾെക്കതിെര േകസു െകാടുക്കുേമാ?

അതിെന്റ പിേറ്റന്നു് രാവിെല ഏകേദശം പത്തുമണിയാ�
യേപ്പാൾ താെഴ എേന്താ ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന
ശബ്ദം േകട്ടു. വരാന്തയിേലയ്ക്കു കടന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ
താെഴ മിനി േലാറി േപാെല ഒരു വാഹനം നിൽക്കുന്ന�
തു കണ്ടു. അതിൽനിന്നു് ഉയരം ക്രമെപ്പടുത്താവുന്ന ഒരു
ദണ്ഡിെന്റ തുഞ്ചെത്ത ഇരുമ്പുവലക്കൂട്ടിൽ ഒരു മഞ്ഞ�
െത്താപ്പിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നു. ദണ്ഡിെന്റ നീളം കൂട്ടിക്കു�
റച്ചു് അയാൾ ഓേരാ മരത്തിെന്റയും അടുേത്തയ്ക്കു് കറ�
ങ്ങിയടുക്കുകയാണു്. ചില്ലകളായ ചില്ലകളിൽ എത്തി
അയാൾ മുറിച്ചുതള്ളുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം താഴെത്ത
പുൽത്തകിടിയിൽ ഇലകളും ചില്ലകളും കുന്നുകൂടി. അവ
വാരിെയടുക്കാൻ രണ്ടു് ആളുകളും കയറ്റാൻ ഒരു വാഹ�
നവും തയ്യാറായിനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.

വരാന്തയിൽത്തെന്ന നിന്നു് ഞാൻ ആ കാഴ്ച മുഴുവനും
കണ്ടു. ആെക അര മണിക്കൂെറടുത്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടു െക�
ട്ടിടസമുച്ചയത്തിനിടയിലുള്ള ആറു മരങ്ങളും മുണ്ഡനം
െചയ്യാൻ. ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു് ദണ്ഡ് ചുരുക്കിെയടുത്തു്
െചറുപ്പക്കാരൻ മിനിേലാറിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അടു�
ത്ത പത്തു മിനിട്ടിനുള്ളിൽ നിലത്തുകിടന്നിരുന്ന ഇലക�
ളും ചില്ലകളുെമാെക്ക വാഹനത്തിൽ കയറ്റി. പുൽത്ത�
കിടിയും നടപ്പാതയുെമാെക്ക ഒരില േപാലും ബാക്കിയാ�
വാെത വൃത്തിയായി.

സന്ധ്യയായേതാെട പുറത്തു് കിളികളുെട ബഹളം േക�
ട്ടു. ഞാൻ വരാന്തയിേലയ്ക്കു െചന്നു. േചേക്കറാൻ വന്ന�
േപ്പാൾ കൂടുകൾ കാണാെത അവ അങ്ങുമിങ്ങും പരിഭ്രാ�
ന്തരായി പറക്കുകയാണു്. േജാലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മനു�
ഷ്യർ സ്വന്തം സ്വന്തം ഫ് ളാറ്റുകളിേലയ്ക്കു മടങ്ങിെക്കാണ്ടി�
രിയ്ക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ നിവാസികൾ അെതാന്നും തീെര ശ്ര�
ദ്ധിയ്ക്കുന്നിെല്ലന്നു േതാന്നി.

േനരം ഇരുണ്ടു. വിളക്കുകൾ െതളിഞ്ഞു. മഴയും െപയ്തു�
തുടങ്ങി. കൂടു നഷ്ടെപ്പട്ട കിളികൾ നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു്
എേങ്ങാേട്ടാ പറന്നുമറഞ്ഞു. ക്രേമണ പരിസരം ശാന്ത�
മായി. ഞാൻ മുറിയിേലയ്ക്കുതെന്ന മടങ്ങി.

സിംഗപ്പൂരിെല അവസാനരാത്രിയായിരുന്നു അതു്. പി�
േറ്റന്നു് ചാങ്കി എയർേപാർട്ടിൽനിന്നു് രാവിെല ഏേഴമു�
ക്കാലിനാണു് വിമാനം. അേഞ്ചമുക്കാലിെനങ്കിലും പുറ�
െപ്പടണം. നാേലമുക്കാലിനു് എഴുേന്നറ്റാൽ ധാരാളമാ�
ണു്. പേക്ഷ വിളിച്ചുണർത്താൻ ഇനി കിളികൾ വരില്ല.
െമാൈബൽ േഫാണിൽ അലാറം െവച്ചു് ഞങ്ങൾ ഉറ�
ങ്ങാൻ കിടന്നു.

(10.12.2010)
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െക.വി.അഷ്ടമൂർത്തി
1952 ജൂൺ 27-൹ തൃശൂർ ജില്ലയിെല ആറാ�
ട്ടുപുഴയിൽ ജനനം. േകരളവർമ്മ േകാേളജി�
െല വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം േബാംെബയിൽ
േജാലി െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ തൃശ്ശൂരിെല എസ്
എൻ എ ഔഷധശാലയിൽ േജാലി െചയ്യു�
ന്നു. േദശാഭിമാനിയിലും ജനയുഗത്തിലും

പംക്തികൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു.

കൃതികൾ

• കരുവന്നൂർപ്പുഴയിെല പാലം
• റിേഹഴസൽ ക്യാമ്പ് 
• മരണശിക്ഷ – കഥാവർഷം
• വീടു വിട്ടു േപാകുന്നു
• തിരിച്ചുവരവ് 
• പകൽവീട് 
• കഥാസാരം
• ലാ പത്താ
• അനുധാവനം (പ്രവീൺകുമാറുെമാെത്തഴുതിയതു്)
• തിരിച്ചുവരവ് (േനാവെലറ്റ്)

േലഖനസമാഹാരങ്ങൾ

• അകലെത്ത േബാംേബ, അയലെത്ത മുംൈബ
• എേപ്പാഴാണ് മകൾ മടങ്ങിെയത്തുക
• അയാൾ കഥെയഴുതാൻ േപാവുകയാണ്
• മാലാഖമാേര മറെയാേല്ല

യാത്രാവിവരണങ്ങൾ

• സിംഗപ്പൂരിെല അവസാനെത്ത ഗ്രാമം
• സിംഗപ്പൂരിെല െകാച്ചുഭാരതം
• സിംഗപ്പൂരിെല പക്ഷികൾ
• സിംഗപ്പൂർ േസ്റ്റാറി

പുരസ്കാരങ്ങൾ

• ‘റിേഹഴ് സൽ ക്യാമ്പ്’ എന്ന േനാവൽ 1982-െല കുങ്കുമം
അവാർഡു േനടി.

• ‘വീടുവിട്ടുേപാകുന്നു’ എന്ന കൃതിക്ക് 1992െല േകരള സാ�
ഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

േബ്ലാഗ്: അഷ്ടമൂർത്തിയുെട േലഖനങ്ങൾ

http://ashtamoorthi.blogspot.com


പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി�
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക�
െളാ 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
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