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ഞങ്ങളുെട ബാല്യം അവസാനിച്ച ദിവസമാണു്
ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പതിമൂന്നു ദിവ�
സം നീണ്ട യുദ്ധവും അവസാനിച്ചതു്. യുദ്ധെമെന്നാ�
െക്ക ചുമ്മാ പറയുെമന്നല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കു കാര്യ�
മായിെട്ടാരു പിടിപാടുമില്ലായിരുന്നു. കേച്ചരിപ്പടി
കസ്ബായിെല സത്രത്തിൽ നിന്നു് േപടിെപ്പടുത്തു�
ന്ന സയറൺ അസമയത്തു് മുഴങ്ങുേമ്പാൾ മെണ്ണണ്ണ
വിളക്കുകെളാെക്ക െകടുത്തി കൂരിരുട്ടിൽ തുള്ളിേച്ചാ�
രയില്ലാത്ത മുഖങ്ങേളാടും വിറക്കുന്ന സ്വരേത്താടും�
കൂടി മാതാവിെന്റ ലുത്തീനിയ െചാല്ലുന്ന കാരണ�
വൻമാേരയാണു് ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്നതു്. രണ്ടാമ�
െത്ത ഓർമ്മ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണു്. മലയാളസിനി�
മയിൽ കാലങ്ങേളാളം േകാടതിയായി അഭിനയിച്ച
ആൽെബർട്സ് ൈഹസ്ക്കൂളിനടുത്തുള്ള മലയാ െറ�
േസ്റ്റാറന്റിെല േകാഴിസൂപ്പിേന്റയും ചില്ലിചിക്കേന്റയും
മണം മൂക്കിേലക്കു വലിച്ചു കയറ്റി ഞാനും എെന്റ
കൂട്ടുകാരി വനജയും േതാളത്തു ൈകയ്യിട്ടു നിൽക്കു�
േമ്പാൾ മുന്നിലൂെട നിരത്തു കവിഞ്ഞു കടന്നുേപായ
ജാഥയിൽ േകട്ട മുദ്രാവാക്യം. ‘യാഹ്യാഖാെന്റ െവടി�
യുണ്ടാ… ഭാരതമക്കൾെക്കള്ളുണ്ടാ…’ അെന്നാെക്ക
സീക്ലാസ് കട എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന സർവ്വത്തു
കടയിെല ചില്ലുഭരണിയിൽ നിന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു്
കിട്ടിയിരുന്ന ഈ എള്ളുണ്ടയ്ക്കു് എന്തു വലുപ്പമായി�
രുെന്നേന്നാ. ൈകപ്പത്തി ചുരുട്ടിയാലും വായിലിട്ടാ�
ലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ശർക്കരപ്പാനിയുെട മധുര�
വും എള്ളിെന്റ രുചിയുമുള്ള എള്ളുണ്ടെയ താറടിച്ചു
കാണിച്ചതിൽ എനിക്കും വനജയ്ക്കും നല്ല പ്രതിേഷ�
ധമുണ്ടായിരുന്നു. സുതാര്യമായ പച്ചക്കടലാസ്സിൽ
െപാതിഞ്ഞ, കടിച്ചാൽ എളുപ്പം െപാട്ടാത്ത പാരീ�
സ് മിഠായിയാണു് കൂടുതൽ ഇഷ്ടെമങ്കിലും എെന്റ
വള്ളിക്കളസത്തിെന്റ കീറിയ കീശയ്ക്കതു താങ്ങാനാ�
കില്ലായിരുന്നു.

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിെന്റ പി�
േറ്റ പകലാണു് ഞങ്ങളുെട ബാല്യത്തിനു് അന്ത്യം
കുറിച്ച സംഭവമുണ്ടാകുന്നതു്. വനജയുെട അച്ഛനു
സ്ഥലം മാറ്റമായതിനാൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലുടൻ
അവരു് തിരുവന്തപുരേത്തക്കു േപാകും. ഞങ്ങളുെട
കൂട്ടിെന്റ അവസാന ദിവസങ്ങളിെലാന്നായ അന്നും
കാടു േകറാനാണു് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതു്. േകാ�
മ്പാറയ്ക്കടുത്തു് പണ്ടുകാലത്തു് ഗാന്ധിജിെയാെക്ക
വന്നിറങ്ങിയ േപരുേകെട്ടാരു തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനുണ്ടാ�
യിരുന്നു. അതേപ്പാൾ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണു്.
യുദ്ധക്കളം േപാെല തകർന്നു കിടക്കുന്ന െകാേളാ�
ണിയൽ ശില്പ ഭംഗി കുറെച്ചാെക്ക േശഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ
െചറിയ േസ്റ്റഷെന്റ പിന്നാമ്പുറെത്ത മതിലു െപാളി�
ച്ചു വളർന്ന മരത്തിെന്റ താഴ്ന്ന ശിഖരത്തിലാണു് ഞാ�
നും വനജയും ഇരിക്കുക. ഞങ്ങേളക്കാളും ൈധര്യമു�
ള്ള കുറുമ്പൻമാർ മരത്തിെന്റ കൂടുതൽ ഉന്നതമായ
നിലകളിേലക്കു കയറിയാണു് കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന�
തു്. മറ്റുള്ളവെര അേപക്ഷിച്ചു് ദുർബ്ബലരായിരുന്നതി�
നാൽ തറയിൽ നിന്നു് ഏെറ ഉയരത്തിലല്ലാത്ത
മരെക്കാമ്പിൽ കയറിയിരുന്നു് കഥകൾ പറഞ്ഞി�
രിക്കുകയാണു് ഞങ്ങളുെട ഒേരെയാരു വിേനാദം.
എക്കാലത്തും കഥയുെട െമാത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ
ഞാനും ഇടയ്ക്കിടക്കു് മൂളി ഹാജർ െവയ്ക്കാൻ നിർബ്ബ�
ന്ധിതയായ േകൾവിക്കാരി വനജയുമായിരിക്കും.
എടവനക്കാടു നിന്നു് എെന്റ അമ്മൂമ്മയുെട അമ്മ�
യായ െകാച്ചമ്മേച്ചാ പുറകിൽ െഞാറി വച്ചുടുത്ത
മുണ്ടിെല മടിെത്തറുപ്പിൽ നിറെയ മുറുക്കാനും നര�
ച്ച തലയിൽ നിറെയ ഭൂതേപ്രത കഥകളുമായി യു�
ദ്ധത്തിനു മുേമ്പ വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. േലാകത്തിെല
സർവ്വമാന നടുക്കങ്ങളും േപടികളും നിറച്ചു വച്ച കഥ�
കൾ േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നതിനാലാകണം കഴിഞ്ഞ
പതിമൂന്നു ദിവസമായി തുടരുന്ന യുദ്ധം എെന്ന തീ�
െര ബാധിക്കാതിരുന്നതു്.

സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മുേമ്പ തെന്ന ഇരുട്ടു വീണ
വരാന്തയിൽ ഇരുമ്പുരലിൽ അടയ്ക്കയും പുകലയും
ഇട്ടു് ഇടിച്ചിടിച്ചു െപാട്ടിച്ചു വായിേലക്കു് തിരുകി വച്ചി�
ട്ടാണു് െകാച്ചമ്മേച്ചാ കഥ പറയുന്നതു്. ഈ േനര�
ത്തു് വരാന്തയിലൂെട അടുക്കളയിേലക്കു് മെണ്ണണ്ണ
വിളക്കുമായി ചില സഞ്ചാരങ്ങളുണ്ടാകും. ആ വിള�
ക്കിെന്റ പാളുന്ന മഞ്ഞ െവട്ടത്തിൽ െകാച്ചമ്മേച്ചാ�
യുെട പല്ലുകളിൽ േചാര കിനിയുന്നതു കാണാം.
മിക്കവാറും പറയുന്ന കഥകളിൽ നിന്നും േചാര തു�
ള്ളികുത്തി വീണുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േനരമായിരിക്കും.
െകാച്ചമ്മേച്ചായുെട കഥകളിൽ ധാരാളം ആത്മാക്ക�
ളുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് പതിവുള്ള കുട്ടിക്കഥക�
ളിേലതു് േപാെല അവരാരും അത്ര ശുദ്ധഗതിക്കാ�
രുമായിരുന്നില്ല. പണ്ടു കാലം മുതേല കുട്ടികൾക്കു
േവണ്ടി എന്നു പറയെപ്പടുന്ന കഥകളിെല േപ്രത�
ങ്ങൾക്കും മന്ത്രവാദികൾക്കുെമല്ലാം ജീവിതത്തി�
െലവിേടയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത തരം നിഷ്ക്കള�
ങ്കതയും നന്മയുെമാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം
കഥകളുമായി വന്ന നഴ്സറിടീച്ചറുെട ക്ലാസ്സിലിരുന്നു
ഞാൻ േബാധംെകട്ടു് ഉറങ്ങിേപ്പായതു് അമ്മയുേട�
യും അമ്മായിമാരുേടയും െകാച്ചുവർത്തമാനങ്ങ�
ളിൽെപ്പട്ട തമാശയായിരുന്നു. െകാച്ചമ്മേച്ചായുെട
കഥകളിെലവിേടയും അങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിക്കഥക�
ളുെട കള്ളത്തരമില്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടാക്കിക്കഥകളു�
െട കുഴപ്പെമന്താെണന്നറിയാേമാ, അതു കുട്ടികൾ�
ക്കുള്ളതാെണങ്കിൽ ഉടനടി നിഷ്ക്കളങ്കതയുേടയും
നന്മയുേടയും കുപ്പായങ്ങളും പുഞ്ചിരിയുെമാെക്ക എടു�
ത്തിടും. മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാെണങ്കിൽ കുേറക്കൂ�
ടി സങ്കടങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും വല്യ തത്വങ്ങളും രാഷ്ട്രീ�
യവുെമാെക്ക േചർക്കും. ഓേരാരുത്തർക്കും അനു�
േയാജ്യമായ പാചകക്കുറിപ്പടി പാലിച്ചാണു് അവയു�
ണ്ടാക്കുന്നതു്. ഒെക്കയും കള്ളത്തരം. എനിക്കീവക
കഥകൾ േകൾക്കുന്നതു തെന്ന െവറുപ്പായിരുന്നു.
െകാച്ചമ്മേച്ചായുെട കഥയിെല പുണ്യാളൻ പള്ളിയു�
െട മുകളിൽ കയറി ഭക്തജനങ്ങളുെട േദഹേത്തക്കു്
തെന്റ അവയവങ്ങേളാേരാന്നായി വലിച്ചു കീറിെയ�
ടുത്തു് േചാരേയാെട എറിയുേമ്പാൾ േചാരമഴ െപ�
യ്യുന്നതും രക്ഷെപ്പടാനായി ഭക്തൻമാർ തലങ്ങും
വിലങ്ങും േപടിച്ചു് ഓടുേമ്പാൾ പള്ളിയുെട വാതിലു�
കെളല്ലാം അടയുന്നതും ഭൂമി പിളർന്നു് പാതാളം
തുറക്കെപ്പടുന്നതുെമാെക്ക േകൾക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
ഒരു ഉശിരുണ്ടു്. അെതാെക്കയാണു് സത്യമുള്ള കഥ�
കൾ, അല്ലാെത ഒരിടെത്താരിടത്തു് സത്യസന്ധനും
സുന്ദരനുമായ രാജകുമാരനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറ�
ഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കഥകൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു
ഓക്കാനിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു.

പഴയ തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിെല മരവും എെന്റ കഥക�
ളും വനജയ്ക്കു തീെര മടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കാെത ഞങ്ങളുെട അവസാനെത്ത ദി�
വസവും അവേളയും കൂട്ടി മരത്തിൽ േകറി ഞാൻ
പതിവുേപാെല കഥപറയാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണ
ഗതിയിൽ െവറും െഷമീസു മാത്രം അണിഞ്ഞു് വരാ�
റുള്ള വനജ െഷമീസിനു പുറത്തു് അവളുെട േചട്ടെന്റ
കീറക്കുപ്പായവും അതിെന്റ കീശയിൽ പമ്പരവും
എടുത്തു വച്ചിരുന്നു. എെന്റ കഥ കത്തിക്കയറുന്ന
േനരത്തു് അവൾ മരെക്കാമ്പിലിരുന്നു പമ്പരത്തിൽ
നൂലു ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയതു് എനിക്കു തീെര പിടിച്ചില്ല.
ഞാനാ പമ്പരം തട്ടിപ്പറിച്ചു് താെഴയുള്ള കാട്ടിേല�
ക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞു. െപെട്ടന്നു സ്വിച്ചിട്ടതു േപാെല
വനജ വാവിട്ടു കരയാനും എെന്ന മാന്തിക്കീറാനും
തുടങ്ങി. േമെല ഇരുന്നിരുന്ന കുറുമ്പൻമാർ ഇതു
കണ്ടു് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് എനിക്കു വലിയ നാ�
ണേക്കടുണ്ടാക്കി. വനജ കരച്ചിലു തുടങ്ങിയാൽ പി�
െന്ന നിർത്തണെമങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചിരി�
ക്കണം. ഇതറിയാവുന്നതിനാൽ ഞാൻ താെഴയു�
ള്ള കാട്ടിേലയ്ക്കു് പമ്പരം തപ്പാനിറങ്ങി. ആ കുറ്റിക്കാ�
ട്ടിൽ ഒരു കരിമൂർഖൻ താമസിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് അറി�
യാവുന്നതിനാലാകണം വനജയും പതിെയ താേഴ�
യ്ക്കിറങ്ങി വന്നു. അവളുെട മുന്നിൽ െചറുതായിേപ്പാ�
കുെമന്നുള്ളതിനാൽ ഞാൻ എെന്റ േപടി പുറേമക്കു
കാണിക്കാെത കാടും പടലും തല്ലിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
കയാണു്. ആ പമ്പരം െപാേക്കാേട്ട എെന്നാരു വാ�
ക്കു് അവളുെട നാവിൽ നിന്നു വീഴുെമന്നു കരുതി പ്ര�
തീക്ഷേയാെട േനാക്കിെയങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല.

“ചിത്തൻ േചട്ടെന്റ പമ്പേരാണു്. എനിക്കതു കിട്ടാ�
ണ്ടു പറ്റൂല്ല… അതില്ലാെത െചന്നാൽ അവെനെന്ന
െകാല്ലും” എന്നാണവൾ പറഞ്ഞതു്.

“അേപ്പാ കരിമൂർഖൻ കടിച്ചു ഞാൻ ചത്തുേപാേട്ട�
ന്നാേണാ?…”

അവൾ മിണ്ടാെത, മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിന്നു.

“ഞാൻ ചത്താ നിനക്കു െകാഴേപ്പാന്നുമിേല്ല െകാ�
േച്ച?…”

അവളു പിേന്നയും കരയാനുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ ഞാനാെക വശംെകട്ടു. െപെട്ടന്നാണു്
എനിെക്കാരു ബുദ്ധിയുണ്ടായതു്. ഒരാഴ്ച മുടങ്ങാെത
മാതാവിെന്റ െനാേവനയ്ക്കു േപായതു പ്രമാണിച്ചു്
എനിക്കപ്പൻ േജാർജ്ജാറാമെന്റ തലയുള്ള നാ�
ലണ സമ്മാനമായി തന്നിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു പാരീസു മിഠാ�
യിയും കുേറേയെറ നാരങ്ങാമിഠായിയും രണ്ടു േതൻ
നിലാവും േമടിക്കാനുള്ള കാശാണെതങ്കിലും ഈ
പിശാശിെന്റ നിലവിളി പരിഹരിക്കാൻ ആ നാല�
ണെയടുത്തു പ്രേയാഗിക്കാൻ തെന്ന ഞാൻ തീരുമാ�
നിച്ചു.

“േദ െകാേച്ച എന്റ ൈകയ്യീ നാലേണണ്ടു്…
നിനക്കു ഞാെനാരു പുതുപുത്തൻ പമ്പരം േമടിച്ചു
തരാം…”

അവൾ ആേലാചിക്കുകയാണു്.

“അേപ്പാ ഞാൻ കരിമൂർഖന്റ കടിെകാണ്ടു ചാേക�
മില്ല… നിനക്കു് എന്റ െകാേറ കഥ േകൾേക്കം െച�
യ്യാം…”

എന്നിട്ടും അവളുെട ചിന്ത തീർന്നിട്ടില്ല. എന്തു പണ്ടാ�
രമാണാേവാ ഇവളു ആേലാചിച്ചു കൂട്ടുന്നതു്.

“ശരി… പേക്ഷ,… അയിനു മുമ്പു് മദാേമ്മട വീട്ടീന്നു്
പച്ച േറാസപ്പൂ എടുക്കണം… അതു പേറ്റ്വാ?…”

“ഈേശാേയ…”

ഞാനാെക തകർന്നു േപായി. പമ്പരക്കടയുെട
ഇത്തിരി മാറി പത്തുമുറി എെന്നാരു േതാട്ടിേക്കാ�
ളനിയുണ്ടു്, അവിടന്നു പിേന്നം െകാറച്ചു കൂടി നട�
ന്നാൽ മദാമ്മയുെട െകാട്ടാരം േപാെലയുള്ള വീടു
കാണാം. അത്രയും വലിയ വീടു് അക്കാലത്തു് ആ
േദശെത്തവിേടയുമില്ല. േലാകത്തിെല മെറ്റല്ലാ വീ�
ടുകൾക്കും െവള്ള, മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ സമാധാനത്തി�
െന്റ നിറങ്ങൾ അടിക്കുേമ്പാൾ മദാമ്മ മാത്രം ചാര�
യും കടുംകറുപ്പുെമാെക്കയാണു് ആ വീടിനടിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്. ആ വീടിെന്റ മുറ്റത്തു് ആണുങ്ങെള ആേരയും നാ�
ളതുവെര കണ്ടിട്ടില്ല. മുറ്റെമന്നു പറഞ്ഞാൽ െവറും
മുറ്റെമാന്നുമല്ലതു്. വലിയ പൂേന്താട്ടമാണു്. േറാസാ�
പ്പൂക്കൾ മാത്രമുള്ള ആ േതാട്ടത്തിൽ േലാകത്തിെല
എല്ലാ നിറങ്ങളിലുമുള്ള േറാസാപ്പൂക്കളുണ്ടു്. േറാസാ�
പ്പൂക്കൾക്കു് അത്രയും നിറവും ൈവവിധ്യവുമുെണ്ടന്നു്
ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് ഉരുക്കുെകാണ്ടു പണിതീർ�
ത്ത ഉയരവും വലുപ്പവുേമറിയ േഗറ്റിെല മുന്തിരിക്കു�
ലകൾക്കിടയിലൂെട ഒളിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാഴാണു്.
ചുവപ്പിെന്റ വകേഭദങ്ങെളല്ലാമുള്ള േറാസാപ്പൂക്ക�
ളാണു് മുൻനിരയിൽ. അതിനു പിന്നിൽ െവള്ള, പി�
െന്ന മഞ്ഞ, വീടിേനാടടുക്കും േതാറും നിറം കടുത്തു�
െകാണ്ടിരുന്നു. വനജയ്ക്കാെണങ്കിൽ ആ പൂക്കേളാടു്
വല്ലാത്ത ആർത്തിയായിരുന്നു. ആ േഗറ്റിലൂെട ഒളി�
ഞ്ഞുേനാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിെട അവളുെട നിർബ്ബന്ധത്തി�
നു വഴങ്ങി ഞാൻ േപാകാറുള്ളതുമാണു്. ഒരിെക്ക
ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഒരാൾക്കു മാത്രം കയറാവു�
ന്ന േഗറ്റിെല കുഞ്ഞു പിളർപ്പു വാതിൽ കടന്നു പച്ച
നിറമുള്ള പൂവു പറിക്കാൻ വനജ കാെലടുത്തു വച്ച�
തും രണ്ടു കൂറ്റൻ പട്ടികൾ കുരച്ചുെകാണ്ടു പാഞ്ഞു
വന്നു. തക്ക സമയത്തു് വച്ച കാൽ തിരിെച്ചടുത്തു�
െവങ്കിലും ആ വീടിെന്റ േമേലക്കു കയറിേപ്പാകുന്ന
ചവിട്ടു പടിയുെട മുകളറ്റത്തു് തലമുടി മുഴുവൻ െവള്ളി
നിറത്തിലും, ശരീരം എല്ലിൻകൂടു േപാെലയുമായ,
കറുത്ത ഗൗണണിഞ്ഞ മദാമ്മ ഒരു മന്ത്രവാദിത്ത�
ള്ളെയ േപാെല േനാക്കി നിൽക്കുന്നു. അവരുെട
ൈകകെള മൂടാൻ മാംസേമാ െതാലിേയാ േപാലുമി�
െല്ലന്നു് േതാന്നി. െഹഡ് മാഷിെന്റ മുറിയിൽ മാത്രം
കാണുന്ന അസ്ഥികൂടത്തിെന്റ ൈകകളാണെതന്നു്
എനിെക്കാരു സംശയവുമില്ല.

“േബൽസബൂബിേനക്കാട്ടീം ബേലാം ദുഷ്ടത്തേരാ�
െമാള്ള മന്ത്രവാദിത്തള്ളയാണതു്… അവരു് തിന്ന�
ണതു തെന്ന ജനിച്ചു വീണ െകാച്ചുങ്ങളുെട തുടെയറ�
ച്ചിയാണു്…”

െകാച്ചമ്മേച്ചായുെട സ്വരം ഞാൻ േകട്ടു. വനജയു�
െട ൈക പിടിച്ചു വലിച്ചു് അന്തരമാർഗ്ഗം ഓടി വീട്ടി�
െലത്തിെയങ്കിലും ഞങ്ങളു രണ്ടാളും ഒരാഴ്ച പനിച്ചു
കിടപ്പിലായിേപ്പായി. വനജയിൽ നിന്നു ഞങ്ങളു�
െട രഹസ്യമറിഞ്ഞ ചിത്തൻ േചട്ടൻ പറഞ്ഞതു്
അതിലും ഭീകരമാെയാരു കാര്യം. ആ മദാമ്മെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ചിത്തൻ േചട്ടൻ
ശ്രീധറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

“ഓേരാ മനുഷ്യേരയും െകാന്നു് മുറ്റത്തു് കുഴിച്ചിട്ടി�
ട്ടു് അവിെട ഓേരാ നിറത്തിലുള്ള േറാസപ്പൂ നടും…
അതാണവരുെട പരിപാടി…”

സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രെയാെക്ക േകട്ടാൽ
ഞങ്ങേളേപ്പാലുള്ള കുട്ടികൾ പിെന്ന ആ പരിസര�
േത്തക്കു േപാകില്ല. എന്നാൽ എേന്നക്കാൾ േപടി�
ത്തൂറിെയന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന വനജ േറാസാ�
പ്പൂക്കേളാടുള്ള ഭ്രമം മൂലം തുള്ളി േപാലും േപടിച്ചില്ല.
ഇത്തിരിേപ്പാന്ന ആ െപണ്ണിനു് ഇേപ്പാ േവണ്ടതും
ആ ഒടുക്കെത്ത പച്ച േറാസ. ഇതിലും േഭദം കരി�
മൂർഖെന്റ കടിെകാണ്ടു ചാകുന്നതായിരുന്നു. നല്ല
േപടിയുേണ്ടലും അതു കാണിക്കാൻ പാടിെല്ലന്ന
തീർച്ചയുെണ്ടനിക്കു്. ആണാകണെമങ്കിൽ അങ്ങ�
െനെയാെക്ക േവണെമന്നു് എന്റപ്പനും അച്ചാച്ച�
ന്മാരുെമാെക്ക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടു്. അേതാണ്ടു്
ഞാനവേളാടു് മേനാഹരങ്ങളായ പല ഒഴികഴിവു�
കളും പറെഞ്ഞങ്കിലും അവളെതാന്നും വകവച്ചില്ല.
ഒടുക്കം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എെന്റ അവസാനം
ഇങ്ങെന തെന്നയാകുെന്നങ്കിൽ ആകെട്ട. ഈ
ഇത്തിരിേക്കാളം േപാന്ന െപെങ്കാച്ചിെന്റ മുന്നിൽ
വീരശൂരപരാക്രമിയായ ഞാൻ െചറുതാകാൻ പാടി�
ല്ല. അങ്ങെന ഞങ്ങള് രണ്ടാളും കൂടി മദാമ്മയുെട വീ�
ട്ടിേലക്കു നടന്നു. ആ യാത്രയ്ക്കിടയിലും മദാമ്മയുെട
േഗറ്റിനു മുന്നിെലത്തുന്നതുവേരയും എനിക്കുണ്ടായ
മാനസികപ്രശ്നങ്ങെളാന്നും ഇവിെട പറയാൻ െകാ�
ള്ളുകയില്ല. േപടിത്തൂറി എന്ന ഒെരാറ്റ വാക്കുെകാ�
ണ്ടല്ലാെത അതിേനെയാന്നും വിേശഷിപ്പിക്കാനാ�
കില്ല. അങ്ങെന ആെരങ്കിലും എെന്ന വിേശഷിപ്പി�
ക്കുന്നതു് െപാടിക്കാച്ചി പ്രായത്തിൽത്തെന്ന എനി�
ക്കിഷ്ടമല്ലാത്തേതാണ്ടു് ഇല്ലാത്ത ൈധര്യെമാെക്ക
കാണിക്കാൻ ഞാനവേളാടു കുേറ ഉണ്ടാക്കിക്കഥ�
കെളാെക്ക പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ആ കഥകളി�
െലല്ലാം ഞാെനാരു മഹാസംഭവം തെന്നയായിരു�
ന്നു. കാര്യം േപടിെയാെക്ക ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
ഭാഗ്യം, ലക്ക് എെന്നാെക്ക പറയുന്ന ഏർപ്പാടിൽ
എനിക്കു് അക്കാലത്തു് വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു.
ഏെതാരു കാര്യവും നടക്കാേനാ നടക്കാതിരിക്കാ�
േനാ ഉള്ള സാധ്യത പപ്പാതിയാെണന്ന വിശ്വാസ�
മാെണെന്ന എെന്റ നാളിതുവേരയുള്ള കണക്കുപരീ�
ക്ഷകളിൽ േതാൽക്കാെത ഇത്രയുെമാെക്ക എത്തി�
ച്ചതു്. എട്ടും നാലും എത്രയാെണന്നു േചാദിച്ചാൽ
രണ്ടു ൈകപ്പത്തിയിേലയും വിരലു നിവർത്തി എണ്ണു�
ന്ന സ്വഭാവം ഇേപ്പാഴും എന്നിൽ നിന്നു വിട്ടുമാറിയി�
ട്ടില്ല.

അങ്ങെന പപ്പാതി സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട ഉരുക്കു
േഗറ്റിെല കുഞ്ഞുപിളർപ്പു വാതിലിനു മുന്നിൽ വന്നു
നിൽക്കുേമ്പാൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച േതാ�
ന്നൽ ഇന്നവിെട ആ പച്ച േറാസപ്പൂവു് വിടർന്നിട്ടു�
ണ്ടാകില്ല എന്നു തെന്നയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം
അതു സത്യം തെന്നയായി കാണെപ്പട്ടു. ഞാൻ
ആശ്വാസേത്താെട നിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ േന�
രത്തു് വനജ അവളുെട ആേവശഭരിതമായ ബലം
മുഴുവൻ എെന്റ േതാളിൽ ഒരു ഇറുക്കിപ്പിടിത്തമാ�
ക്കി മാറ്റിയിട്ടു് ഇടംൈകയ്യിെല ചൂണ്ടാണി വിരൽ
േതാട്ടത്തിെന്റ അേങ്ങയറ്റേത്തക്കു ചൂണ്ടി. എനിക്ക�
തു വിശ്വസിക്കാേന ആയില്ല. ഇത്രയ്ക്കു നിസ്സാരമായി
എെന്റ ആത്മവിശ്വാസം നിലംെപാത്തുെമന്നു വിചാ�
രിച്ചേതയില്ല.

“െചല്ലു് അവിടിപ്പാരുമില്ല… െവക്കം െചല്ലു്…”

വനജ വലിെയാരു പ്രേചാദനം േപാെല വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു. വലിയ അൽേസഷ്യൻ പട്ടികൾ, അസ്ഥി�
മാത്രമായ മന്ത്രവാദി മദാമ്മ. എെന്റ മുഖെത്ത വല്ലാ�
യ്മ പ്രകടമായിട്ടുണ്ടാകണം, വനജ പറഞ്ഞു.

“െചക്കൻ േപായിേല്ലൽ ഞാൻ േപാകും…”

അവളുെട വലംകാലു് ആ പറമ്പിേലക്കു വച്ചേപ്പാേഴ�
ക്കും കുടുംബപരമായിട്ടു കിട്ടിയ ആണത്തം േകറി
ഇടെപട്ടു് അവെള തടഞ്ഞു. എനിക്കുേപാലും വി�
ശ്വസിക്കാനാകാത്ത മട്ടിൽ ഒറ്റക്കുതിപ്പായിരുന്നു
എെന്റ കാലുകൾ. പാതിവഴിേയാളം വളെര േവ�
ഗതയിലായിരുന്ന ആ കാലുകൾക്കു് തടസ്സമായി
പട്ടികുര േപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം പാതി കഴി�
ഞ്ഞു് പിേന്നയും കുേറ ഓടി. ഇനി ഓടിെയത്താൻ
കുറേച്ചയുള്ളുെവങ്കിലും എത്ര ഓടിയിട്ടും വീടിെന്റ
ചവിട്ടുകൾക്കരികിൽ നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പൂവിനരികി�
േലക്കു് എനിക്കു് എത്താനാകുന്നില്ലായിരുന്നു. മുന്നി�
േലക്കു് ഒരടി വയ്ക്കുേമ്പാേഴക്കും ദൂരം രേണ്ടാ മൂേന്നാ
അടിയായി ഇരട്ടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ
കുേറ കാലമായി കുളിെയാന്നുമില്ലാെത കിടക്കുന്ന
പട്ടികളുെട ചൂരു് എെന്റ മൂക്കിലടിക്കാനും തുടങ്ങിയി�
രുന്നു. ഈ സമയത്തു് ഓട്ടത്തിെന്റ േവഗത െവട്ടി�
ക്കുറയ്ക്കുകയും ഓട്ടം തെന്ന അവസാനിപ്പിക്കുകയും
ശാന്തമായ മനസ്സു ൈകവരിച്ചു് വളെര പതുെക്ക
നടന്നു െചന്നു് ആ പൂവു െപാട്ടിെച്ചടുക്കുകയാണു് േവ�
ണ്ടതു്. പേക്ഷ, എനിെക്കെന്റ കാലിെന നിയന്ത്രി�
ക്കാനാകുന്നില്ലായിരുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണം മുഴു�
വൻ ആ െകാട്ടാരവീട്ടിേലക്കും പൂവിേലക്കുമാണു്.

“മന്ത്രവാദിത്തള്ളയുെട മാന്ത്രിക ബലത്തിൽ െപട്ടു�
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന രക്ഷയില്ല… അങ്ങെന വന്നാൽ
െചയ്യണ്ടതു് മുേന്നാട്ടു തെന്ന പായുക എന്നതാണു്…
” െകാച്ചമ്മേച്ചായുെട വാക്കുകളാണു് ഞാൻ േകട്ടു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

“െചക്കാ പട്ടി…” വനജയുെട സ്വരവും ഞാൻ േകട്ടു.

പേക്ഷ, എനിെക്കന്നിലുള്ള നിയന്ത്രണം പാെട
നഷ്ടെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നരകെച്ചന്നായകേള�
േപ്പാെല പട്ടി കുരയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പച്ച നി�
റമുള്ള േറാസാപ്പൂവിനടുേത്തക്കു ഞാനടുത്തുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന േനരത്തു് ചവിട്ടു പടികളുെട മുകളറ്റത്തു്
അസ്ഥി മാത്രമായ മദാമ്മ. എെന്റ കാലുകൾ കുഴമ�
ണ്ണിേലക്കു് ഉറച്ചു േപാകുകയാണു്. െപെട്ടന്നു് മദാമ്മ
ചവിട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അസ്ഥികൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന
സ്വരം ഞാൻ േകട്ടു. തിരിേഞ്ഞാടുന്നതിനായി കാ�
ലുകെള മണ്ണിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കുേമ്പാഴാണു്
ശ്രദ്ധിച്ചതു്. മദാമ്മയുെട അസ്ഥികൾ സന്ധിബന്ധം
വിടർത്തിയടർന്നു് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു പന്തിെന്റ രൂ�
പം ൈകവരിച്ചു് ചവിട്ടിലൂെട ചാടിച്ചാടി ഒഴുകാൻ തു�
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരാക്രമേത്താെട ഞാേനാടാൻ
തുടങ്ങി. അസ്ഥിേഗാളം ഉരുണ്ടുരുണ്ടു് പിന്നാെല
വരുന്നുെണ്ടന്നു് സ്വരം േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കു മന�
സ്സിലായി. മണ്ണിൽ നിന്നു ഞാൻ േതാട്ടത്തിേലക്കു
കയറി േറാസാെച്ചടികെള ചവിട്ടിെമതിച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടാൻ തുടങ്ങി. അസ്ഥിേഗാളത്തിനു് െചടികൾ�
ക്കിടയിലൂെട ഉരുളാനാകിെല്ലന്നു് എനിക്കു തീർച്ചയു�
ണ്ടായിരുന്നു. േഗറ്റിനു പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന വനജ
കണ്ണീേരാെട വിളിച്ചു കൂവി.

“ഓടിേക്കാടാ… ഓടിേക്കാ…”

േഗറ്റിെല െകാച്ചു പിളർപ്പൻ വാതിലിലൂെട ഓടി
പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടു് ഞാെനാന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
കാറ്റു വീശിയടിക്കുന്ന േതാട്ടത്തിലൂെട അസ്ഥിേഗാ�
ളം അതിേവഗം ഉരുണ്ടു വരികയാണു്. എത്ര ഓടി�
യാലും അതിനു േഗറ്റു കടന്നു് എത്താനാകിെല്ലന്നു
തീർച്ചയായിരുന്നു. പേക്ഷ, േതാട്ടത്തിനുള്ളിൽ വീ�
ശിയ കാറ്റു് അതിശക്തമായിരുന്നതിനാലാകണം
അസ്ഥിേഗാളം ചിതറി തരിമണലു േപാെലയായി�
ത്തീർന്നു. വനജയുെട വിടർന്ന കണ്ണുകൾ േപടി�
േയാെട അതു േനാക്കി നിൽക്കുകയാണു്. െപെട്ടന്നു്
ഭീതി കലർന്ന അമാനുഷമായ ഒരു സ്വരം അവളുെട
െതാണ്ടയിൽ നിന്നുയർന്നു.

“ഓടിേക്കാ െകാേച്ച… ഓടിേക്കാ…”

അതു േകട്ടതും നിരത്തിലൂെട ഞാേനാടാൻ തുടങ്ങി.
പിന്നാെല വനജയുണ്ടാകുെമന്നു് എനിക്കു തീർച്ച�
യായിരുന്നു. എന്നാൽ കിതപ്പും കാലടിസ്വരങ്ങളും
േകൾക്കാതായേപ്പാൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
വനജ എെന്ന സംരക്ഷിക്കാെനേന്നാണം േഗറ്റിന�
രികിൽ േതാട്ടത്തിേലക്കു േനാക്കി അങ്ങെന തെന്ന
നിൽക്കുകയാണു്. ഇരു ൈകകളും അരയിലുറപ്പിച്ചു്
പരിച പിടിച്ച പടയാളിെയേപ്പാെല. േതാട്ടത്തിൽ
വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ അസ്ഥിത്തരികളുെട േഗാളം
ചിതറി മണൽക്കാറ്റായി വീശിയടിച്ചു. േഗറ്റിനു മു�
ന്നിൽ നിന്നിരുന്ന വനജയുെട േമൽ ആ മണൽമഴ
മുഴുവനായും െപയ്തു തീർന്നു.

വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ വനജയ്ക്കു നല്ല പനി. രാത്രി
അവളുെട അച്ഛൻ േഹാമിേയാ ൈവദ്യെന്റ മരുന്നുക�
െളാെക്ക വാങ്ങി. പിേറ്റന്നു പുലർേച്ച എനിക്കു് യാ�
ത്ര പറയാൻ േപാലും കഴിയുന്നതിനു മുേമ്പ അവർ
തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വനജേയാ അവളുെട വീട്ടുകാേരാ മടങ്ങി വരിക�
േയാ കെത്തഴുതുകേയാ ഒന്നും െചയ്തില്ല. കുേറകാ�
ലം വനജെയ ഓർത്തു കുറെച്ചാെക്ക സങ്കടെപ്പട്ടി�
ട്ടുണ്ടാകും. അവളുെട വിലാസം അറിഞ്ഞിരുെന്ന�
ങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാെനാരു കെത്തഴുതുമായി�
രുന്നു. പേക്ഷ, അവെരക്കുറിച്ചു തിരക്കാൻ എെന്റ
വീട്ടുകാർക്കും വലിയ താല്പര്യെമാന്നും കണ്ടില്ല. കാ�
ലം കടന്നുേപാെക വളെര സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ
വനജെയ മറന്നു. എനിക്കു പുതിയ കൂട്ടുകളുണ്ടായി.
ആ പ്രേദശം തെന്ന ഓർമ്മയിൽ നിന്നു മറയാൻ
തുടങ്ങി. മുടി മുഴുവനായി നരയ്ക്കുകയും ശരീരം ക്ഷയി�
ക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ വനജെയ മാത്രമല്ല വളെര
അടുത്ത ബന്ധുക്കേളേപ്പാലും മറക്കാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാലും ഇങ്ങെന ചില ഓർമ്മകൾ ഇടയ്ക്കിെട
എനിക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്.

ഓർമ്മകൾക്കു െതളിവുണ്ടാേക്കണ്ട കാര്യെമാന്നു�
മിെല്ലങ്കിലും ഞാൻ പഴയ വഴികളിലൂെടെയാെക്ക
ഒന്നു സഞ്ചരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ േഹാട്ടലായി മാറിയ
പഴയ തറവാട്ടുവീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചായ കുടിക്കു�
കയും അവരുെട അനുവാദേത്താെട മുറികളിലൂെട
നടക്കുകയും വരാന്തയിൽ വന്നിരുന്നു് വനജ താ�
മസിച്ചിരുന്ന എതിേരയുള്ള വീട്ടിേലക്കു േനാക്കുക�
യും െചയ്തു. പിെന്ന പത്തുമുറി േകാളനിയ്ക്കപ്പുറമുള്ള
ചാരയും കറുത്തതുമായ െകാട്ടാരവീടിെന്റ േഗറ്റിൽ
െചന്നു നിന്നു.

“െചല്ലു്…അവിടിപ്പാരുമില്ല… െവക്കം െചല്ലു്…”

എെന്റ േതാളിൽ ഇറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ടു് വനജ �
പറഞ്ഞു.

□



പി.എഫ്.മാത്യൂസ്
െകാച്ചി സ്വേദശി. േനാവൽ, കഥ, തിര�
ക്കഥ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സജീവം. ചാവുനി�
ലം, ഇരുട്ടിൽ ഒരു പുണ്യാളൻ, കടലിെന്റ
മണം (അച്ചടിയിൽ) എന്നീ േനാവലുക�
ളും െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ, ചില പ്രാ�

ചീന വികാരങ്ങൾ, പതിമൂന്നു കടൽക്കാക്കകളുെട ഉപമ
തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഈ.മ.െയൗ. എന്ന
തിരക്കഥയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പുത്രൻ, കുട്ടിസ്രാ�
ങ്ക്, ഈ.മ.െയൗ., അതിരൻ എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കു
തിരക്കഥെയഴുതി. ശരറാന്തൽ, മിഖാേയലിെന്റ സന്ത�
തികൾ, േറാസസ് ഇൻ ഡിസംബർ, ചാരുലത, ൈദവ�
ത്തിനു് സ്വന്തം േദവൂട്ടി തുടങ്ങിയ െടലിവിഷൻ പരമ്പര�
കളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടിസ്രാങ്കിെന്റ തിരക്കഥയ്ക്കു് േദശീയ
അവാർഡും ശരറാന്തൽ, മിഖാേയലിെന്റ സന്തതികൾ
എന്നിവയുെട രചനയ്ക്കു് സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു.
എസ് ബി ഐ അവാർഡ് ചാവുനിലത്തിനും ൈവക്കം
മുഹമ്മദു ബഷീർ പുരസ്ക്കാരം പതിമൂന്നു കടൽക്കാക്കകളു�
െട ഉപമയ്ക്കും.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: 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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

