
ഗാലപ്പേഗാസ്
ഇ.സേന്താഷ് കുമാർ



ഗാലപ്പേഗാസ്
ഇ.സേന്താഷ് കുമാർ
(മലയാളം: െചറുകഥ)

© 2021, E. Santhosh Kumar

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Noah. Mosaic in Basilica di San Marco,
Venice.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noah_mosaic.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noah_mosaic.JPG
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


റിങ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു:

“ഈ കൂടാരത്തിൽ ഭൂമിയിെല പലജാതി മൃഗങ്ങ�
ളുണ്ടു് കൂട്ടേര, അവെയെയല്ലാം നിങ്ങെള കാണി�
ക്കാനും അങ്ങെന ഈ േലാകം എത്ര ൈവവിദ്ധ്യ�
മാർന്നതാെണന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുവാനുമാണു്
ഞങ്ങൾ, ഇവിെട ഇതാ നിങ്ങളുെട നഗരത്തിൽ
ഏെറ വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം വീണ്ടും വന്നുേചർന്നി�
രിക്കുന്നതു്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം! നാനാേദശക്കാ�
രായ ഈ ജീവികൾക്കും അല്പെമാരവകാശം ഭൂമിയു�
െട േമലുെണ്ടന്നു് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. േലാകം
െമാത്തമായും പ്രളയത്തിനടിെപ്പടുേമ്പാൾ േനാഹ�
യ്ക്കു രക്ഷിക്കാവുന്നത്രയും ജീവജാലങ്ങളുെട േപടക�
മാണു് ഞങ്ങളുെട കൂടാരെമന്നു് പറയുവാൻ എെന്ന
അനുവദിക്കുക. കുട്ടികേള, െവറുെത േനാക്കിനിൽ�
ക്കാെത വീേറാെട ഒന്നു ൈകയടിേച്ചാളൂ.

േപാരാ… േപാരാ… ഒരുശിരുമില്ലാത്ത തലമുറയാ�
ണേല്ലാ സുഹൃത്തുക്കേള നിങ്ങളിവിെട ഉേപക്ഷിച്ചു�
േപാകുന്നതു്. െകാച്ചുെചറുപ്പത്തിേല കണ്ണടയിട്ടും
ഗൗരവം പൂണ്ടും നിങ്ങളാെക വയസ്സന്മാരായിക്ക�
ഴിഞ്ഞു. െതറ്റിയും െതന്നിയും നടക്കുന്ന നിങ്ങളുെട
പ്രായത്തിൽ എല്ലാവരും പട്ടാളച്ചിട്ട നടിക്കുന്നു.
ഒന്നുപറയാം. േവച്ചു നടക്കാനും വാക്കുകൾ െതറ്റാ�
യുച്ചരിക്കാനും ഏതു നട്ടപ്പാതിരക്കും എഴുേന്നറ്റിരു�
ന്നു് അലറിക്കരയാനും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു�
മാത്രേമ അനുവാദമുള്ളൂ. േലാകം ശിശുക്കെളേപ്പാ�
െലയുള്ളവരുേടതാകെട്ട. അതിനാൽ ൈകയടി�
ക്കുക. വലിയ ആളുകൾ രണ്ടുൈക േചർത്തുണ്ടാക്കു�
ന്ന ശബ്ദം ഒറ്റൈക്കെകാണ്ടുതെന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
ക്കണം, ആ… ഏതാണ്ടു്… മുമ്പു്, എന്നുപറഞ്ഞാൽ
എെന്റെയാെക്ക െചറുപ്പത്തിൽ ഇത്തരെമാരുസം�
ഘം ഗ്രാമത്തിൽ വന്നാൽ, കുട്ടികേള ഞങ്ങൾ വീടു�
മുേപക്ഷിച്ചു് അതിെന ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുമായിരുന്നു.
അതുകഴിേഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കു് മെറ്റന്തുമുള്ളൂ. മെറ്റാരു
േലാകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണം എത്ര കൗതു�
കകരമായിരുന്നു! കാലം മാറിമാറിവന്നു് എവിെട�
യും ഭയങ്കരന്മാരായ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു് നിറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. അവറ്റ െപരുവയറുംെകാണ്ടു് േലാകെമല്ലാം
തിെന്നാടുക്കുന്നു. രണ്ടുകാലുംെകാണ്ടു് മൂന്നടിവച്ചു്
പ്രപഞ്ചമാെക അളെന്നടുക്കുന്നു. ഒറ്റേനാട്ടംെകാ�
ണ്ടു് സർവ്വവും ഭസ്മമാക്കുവാൻേപാന്ന അവരുെട
കണ്ണുകളിെല ശിവശക്തി! ഈ മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു്
ഭൂമി െപാറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണു്. അതിനാൽ കു�
ഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് പാരിേതാഷികമായി ഈ കാഴ്ചകൾ
ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവർ ആേവാളം ആസ്വ�
ദിക്കെട്ട. അച്ഛനമ്മമാേര, നിങ്ങേളാടു ഞാെനാരു
രഹസ്യം പറയാം. അതു നിങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചാണു്. അവരുെട ആയുസ്സിെല ഏറ്റവും േലാ�
ലമായ നന്മകളിലൂെടയാണു് നാം ഇനിയുള്ള കാലം
കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ േപാകുന്നതു്. അവരുെട നിശ്വാസ�
ത്തിെന്റ വിശുദ്ധിയിൽനിേന്ന ഇനി പൂക്കൾക്കു് വി�
രിയാെനാക്കൂ. ഇെതാെക്ക നിങ്ങെള അറിയിക്കാനു�
ള്ള ഭാഗ്യം, സംഗതിവശാൽ ഞങ്ങൾക്കു വന്നുേചർ�
െന്നേന്നയുള്ളൂ.

പണ്ടു്, എന്നുപറയുേമ്പാൾ ഇന്നു് പ്രാവുകെളേപ്പാ�
െല െവളുത്ത താടിയുള്ള എെന്റെയാെക്ക ബാല്യ�
ത്തിൽ—ഞാേനാർമ്മിക്കെട്ട—എെന്റ അമ്മ എല്ലാ
ആഴ്ചയും പള്ളിയിൽ േപായിവന്നേശഷം വലിെയാ�
രു ചൂട്ടുെമടുത്തു് െതാടിയിേലക്കിറങ്ങുകയായി. ചട്ട�
യും മുണ്ടുമായിരുന്നു അവരുെട േവഷം. അവരങ്ങ�
െന വല്ലാത്ത അലിേവാെടെചന്നു മരത്തിെന്റ ചില്ല�
യിൽ കൂടുകൂട്ടിയിരുന്ന ഭയങ്കരന്മാരായ കടന്നലുക�
െള ഒറ്റവയ്പ്പിനു കത്തിക്കും. ‘എത്രയും ദയവായി’
എന്നു ഞാൻ ഊന്നുകയാണു്. പുണ്യവാളന്മാേര!
അത്രയും വിരുതുെള്ളാരു സ്ത്രീെയ ഞാെനെന്റ േലാ�
കയാത്രകൾക്കിടെയ്ക്കാന്നും കണ്ടിേട്ടയില്ല, സത്യ�
മാണു് പറയുന്നതു്. ഒറ്റ കടന്നൽക്കുഞ്ഞുേപാലും
ആ ദഹനകാരുണ്യത്തിൽനിന്നും രക്ഷെപ്പടുമാ�
യിരുന്നില്ല. അെതാരു പതിവായിരുന്നു. അക്കാ�
ലത്തു് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ—നിങ്ങളുെടേപാെല ഒറ്റ�
ക്കുഞ്ഞിെനമാത്രം പ്രസവിച്ചുനിർത്തുന്ന അമ്മമാ�
രുെട കാലമല്ല അതു്—“ഇെതന്താണമ്മച്ചീ” എന്നു
േചാദിച്ചാൽ, “െപാന്നുമക്കേള, അതുങ്ങളുെപരുകി
നിങ്ങെട കുഞ്ഞുേദഹത്തിൽ തൂശിേപാെല കുത്തി�
േനാവിക്കിേല്ല” എന്നുത്തരം കിട്ടും. എെന്റ അമ്മ
ൈദവഭയമുള്ളവളായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ ആഴ്ച�
യും ഈെയാരു കാര്യം േവദനേയാെട കുമ്പസാ�
രിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാേണാ?
ഒരു കടന്നൽ, അതിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവയുേട�
യും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയല്ലാം േചർന്നു് നെമ്മ�
െയാെക്ക മൂടി ഒരു കടന്നൽപ്പുറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന രംഗം
ഓർത്തുേനാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ? ആ—അതാണുപ്രശ്നം.
എന്നാൽ, ഞാൻ വലുതായേപ്പാൾ ഒരു കടന്നൽ�
ക്കൂടുേതടി എത്രദൂരം നടന്നു! പ്രിയമുള്ളവേര, ഭൂമി�
യിെല എല്ലാ അമ്മമാരും ഇങ്ങെന കടന്നലുകൾ�
ക്കു് തീ വയ്ക്കുമായിരുന്നുെവന്നു ഞാനിേപ്പാൾ മന�
സ്സിലാക്കുന്നു. ഇനിയിേപ്പാൾ ഈ ചില്ലുകുപ്പിയിൽ
ഏകനായി ഭ്രമണംെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കട�
ന്നൽ മാത്രേമ േശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അരു�
താത്ത അതിെന്റ േഘാരമായ ഏകാന്തതയിൽ
എനിക്കു ദു:ഖമുണ്ടു്. അതിെന്റ വംശം നിലനിൽക്ക�
ണെമന്നുതെന്ന ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ,
ഈ കടന്നലിനു് ഒരിണേതടുക എന്ന ദുഷ്കരമായ
കൃത്യം എെന്റ മുന്നിലുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഒന്നു കുത്തിേനാ�
വിക്കാൻ േപാലും ഒെരണ്ണം നമ്മൾ മനുഷ്യരുെട
പിന്നാെല കൂടുേമാ എന്നു സംശയമാണു്.

ഇനിയും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു െകാച്ചു േചാദ്യം! എെന്റ പ്രി�
യെപ്പട്ട കുട്ടികേള. എവിെടയാണു് ഈ ഭൂമിയുെട
അച്ചുതണ്ടു്? അേത, ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറ�
ഞ്ഞാൽ, കാലചക്രത്തിെന്റ പാതയിലൂെട ഇങ്ങെന
നിർത്താെത തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി�
യുെട കടവുേകാൽ എവിെടയാണു്? േങ? േവണ്ട,
േവണ്ട. അക്ഷംശവും േരഖംശവുെമാെക്ക പറഞ്ഞു്
നിങ്ങളുെട ഗുരുക്കന്മാരുെട വാക്കുകൾ—അവർക്കു�
തെന്ന അബദ്ധപഞ്ചാംഗങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടിയവ—
ആവർത്തിേക്കണ്ടതില്ല. പകരം ഭാവനെയ തുറന്നു�
വിടൂ, ശലഭങ്ങെളേപ്പാെല. എവിെടയാണു്? അെല്ല�
ങ്കിൽ ഞാൻ തെന്ന പറയാം. ഈ താടിെവളുത്തു്
പഞ്ഞിയാകുംവെര ഞാനീമണ്ണിലാെക സഞ്ചരിക്കു�
കയായിരുന്നു. എനിക്കുറപ്പുപറയാനാകും, അതു്
മരുഭൂമിയുെട ഏറ്റവും നടുക്കാണു്. കടലിേലാ െകാ�
ടും മഞ്ഞുമലകളിേലാ അല്ല. എെന്തന്നാൽ കാറ്റു്
ഒരു തിരിവുേകാലായി കറങ്ങി, ആഞ്ഞുവീശാനാ�
രംഭിക്കുന്നതു് മരുഭൂമിയുെട നാഭിയിൽനിന്നാണു്.
അേത, എനിക്കുറപ്പുപറയാനാകും. അതിനാൽ ഭൂ�
മിയാെക തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് തീ പിടിച്ച
തലേച്ചാറുള്ള മരുഭൂമിയിലാണു്. നിങ്ങളുെട പ്രവാ�
ചകന്മാർ അവിെടത്തെന്നയാണേല്ലാ ജനിച്ചതും.
ഇതാ ഈ മണൽ േമഖലയുെട പ്രതിനിധിയായി,
ഭാവനയിെല മണൽക്കാടുകൾ ഇേപ്പാഴും അലഞ്ഞു�
തീർക്കുന്ന വൃദ്ധനായ എെന്റ സുഹൃത്തിെന പരിച�
യെപ്പടുത്തുകയാണു്.”

ഇത്രയും പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് സംഘത്തലവനായ, ക്രി�
സ്മസ് അപ്പൂപ്പെന്റ മുഖച്ഛായയുള്ള ആ മനുഷ്യൻ
ഒരു കൂടു് സ്വയം തള്ളിെക്കാണ്ടുവന്നു. നഴ്സറി ൈറ�
മുകൾെക്കാപ്പം ചിട്ടേയാെട കയ്യടിച്ചുശീലിച്ച കുട്ടി�
കൾ അവിശ്വാസം നിഴലിക്കുന്ന കണ്ണുകേളാെട ആ
കാഴ്ച േനാക്കിനിന്നു. അതു് ഒരു ഒട്ടകമായിരുന്നു.
അതിെന്റ കണ്ണുകൾ അനന്തതയിേലക്കു നീണ്ടു.
ഏറ്റവും ശക്തമായ കണ്ണടകൾ ധരിച്ചിട്ടും അതിെന്റ
കണ്ണിെല പ്രാചീനതയുെട ആഴം അവർക്കളക്കാ�
നാകുമായിരുന്നില്ല. അവരുെട ൈകയടിയുെട കു�
ഞ്ഞുസ്വരങ്ങേളയും റിങ് മാസ്റ്ററുെട കനമുള്ള മൂളലുക�
േളയും, എന്തിനു് തെന്റ കൂടിെന്റ ബലവത്തായ ഇരു�
മ്പുകമ്പികെളേപ്പാലും നിർവ്വികാരമായ ഒരു േനാട്ട�
േത്താെട അതു് അവഗണിച്ചു. അേപ്പാൾ അവിെട
കൂടിയിരുന്ന കുട്ടികെളല്ലാം േചർന്നു് േനർത്ത ൈക�
യ്യടിേയാെട “മരുഭൂമിയിെല കപ്പൽ, മരുഭൂമിയിെല
കപ്പൽ” എന്നു വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. അവരു�
െട ശബ്ദങ്ങെളാന്നും ഉന്നതനായ ആ മൃഗത്തിെന്റ
കർണ്ണപുടങ്ങളിൽ യാെതാരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കി�
യില്ല. ഒട്ടുേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതു് തെന്റ ചുണ്ടു�
കൾ ഒരുവശേത്തക്കു് നീക്കി പുച്ഛേത്താെട ചിരിച്ചു.
പിെന്ന, തെന്റ കൂട്ടിെല ചക്രങ്ങളുെട സഹായേത്താ�
െട, അടഞ്ഞ കൂടാരത്തിെന്റ വിതാനങ്ങൾ വകഞ്ഞു�
മാറ്റി ഉള്ളിേലക്കുേപായി.

റിങ് മാസ്റ്റർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പ്രദർശനസ്ഥ�
ലം മുഴുവൻ ചിന്താക്ലാന്തനായി നടന്നുതീർക്കുക�
യായിരുന്നു അേപ്പാൾ. കുറച്ചുേനരെത്ത മൗനം കൂ�
ടാരത്തിൽ നിറഞ്ഞു. പിെന്ന അയാൾ തുടർന്നു:
“കൂട്ടേര, ഭൂമിയിെല ജീവജാലങ്ങൾ എെന്ന എല്ലാ�
ക്കാലത്തും ആകർഷിച്ചിരുന്നു. അവയുെട ൈവവി�
ധ്യം, ആക്രമണവും പിൻവാങ്ങലും ഇണേചരലും
അങ്ങെനെയല്ലാംതെന്ന… എന്നാൽ ഞാൻ തി�
കച്ചും ആരാധനേയാെട കാണുന്ന ഒരു മൃഗമുണ്ടു്.
അതിെന്റ വന്യമായ പ്രണയേഭരികൾ പർവ്വതങ്ങ�
െള കുലുക്കുന്നു. അലർച്ചകൾ കിളുന്നുമാൻകുട്ടികെള
ദൂരങ്ങളുെട കാമുകന്മാരാക്കുന്നു. ഒന്നാേലാചിച്ചാൽ
എത്ര ഉചിതജ്ഞതേയാെടയാണു് ഒരു രാജാവിെന്റ
പട്ടം നാമയാൾക്കുെകാടുത്തിട്ടുള്ളതു് !”

അയാൾ അത്രയും പറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ കൂടുതൽ
ബലവത്തായ ഇരുമ്പുകമ്പികളുെട ബന്ധനത്തിൽ,
ഒരു സിംഹം പ്രത്യക്ഷനായി. കൂടിനുള്ളിൽ വല്ലാ�
െത്താരു േവഗേത്താെട അതു് ഉലാത്തിെക്കാണ്ടിരു�
ന്നു. ആദ്യം നടന്ന ദിശയിൽ കൂടിെന്റ ഭിത്തിെയത്തു�
ന്നതിനു മുമ്പായി അല്പേനരം നിൽക്കും; പിെന്ന തി�
രിച്ചുനടക്കും. ഇതു് നിർത്താെത ആവർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു. അസാധാരണെമന്നുപറയെട്ട—കുട്ടികൾ
അതു് േപടിേയാെട പ്രതീക്ഷിച്ചിരുെന്നങ്കിലും—ആ
നടത്തത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽേപ്പാലും വന്യമായ
ഒരലർച്ച കാണികൾക്കു് ലഭിച്ചേതയില്ല. കാർട്ടൂണു�
കളും വന്യജീവികളുെട സീരിയലുകളും കണ്ടുപരിച�
യിച്ച കുട്ടികൾ ഈ മൃഗങ്ങൾ ഉടുപ്പിടാെത നിൽക്കു�
ന്നെതന്താെണന്നുമാത്രം രക്ഷിതാക്കേളാടു േചാദി�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

പ്രദർശനം നീണ്ടുേപാവുകയാണു്. ഭൂമിയിെല ജീവ�
ജാലങ്ങളുെട ൈവവിധ്യം എല്ലാവെരയും അമ്പരപ്പി�
ച്ചു. ഞങ്ങെളാരിക്കലും കാണാത്ത വിവിധനിറമുള്ള
ഇഴജന്തുക്കൾ, കുങ്കുമച്ചുണ്ടുള്ള വലിയ തത്തകൾ,
പതിനാലുേലാകങ്ങളും വായിെലാളിപ്പിക്കാവുന്ന
നീർക്കുതിരകൾ, കൂടിെന്റ അഴികൾക്കുള്ളിൽ േകാ�
പവും േസ്നഹവും കലർത്തി പരസ്പരം അറിഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന പ്രേത്യകതരം കുരങ്ങുകൾ, പല നിറങ്ങ�
ളിൽ കൂടാരമാെക പാറിനടന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ (അവ�
യുെട പ്രേത്യകമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൂടിേച്ചരലു�
ണ്ടായേപ്പാൾ നിറങ്ങെളല്ലാം അസാധാരണമായ
രീതിയിൽ അലിഞ്ഞു് െവള്ളനിറമുണ്ടായി. അതു
സംഘത്തലവെന്റ െവളുത്തതാടിേപാെലത്തെന്ന
ശുഭ്രമായിരുന്നു. അല്പേനരെത്ത െവണ്മയ്ക്കുേശഷം
പൂമ്പാറ്റകൾ പിരിഞ്ഞു. കൂടാരത്തിെലങ്ങും വർണ്ണ�
ങ്ങൾ വിരിയുകയായി). കൂടാരം അത്ഭുതങ്ങളുെട
േപടകം തെന്നയായിരുന്നു.

* * *

നഗരത്തിെല പ്രദർശനം ആഴ്ചകൾ നീണ്ടുേപായി.
ഇേപ്പാൾ കൂടാരത്തിെല ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കു പരി�
ചിതരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യെമല്ലാം യാത്രാ�
ക്ഷീണം പ്രകടമായിരുന്ന അവരുെട കണ്ണുകൾക്കു്
തിളക്കം ൈകവന്നു. ൈസക്കിളിൽ അഭ്യാസം നട�
ത്തുന്ന ചിലെരങ്കിലും നഗരപ്രാന്തങ്ങളിേലക്കു യാ�
ത്രെചയ്യുമായിരുന്നു. വിചിത്രമായ ഒരു വസ്തുത, കൂ�
ടാരത്തിനുെവളിയിൽ അവർ, നമ്മൾ സാധാരണ�
ക്കാെരേപ്പാെല മാത്രേമ ൈസക്കിൾ ചവിട്ടിയിരു�
ന്നുള്ളൂ എന്നതാണു്. പാതയുെട നിയമങ്ങൾ അവർ
കണിശമായും പാലിച്ചു. അസാധാരണമായ അഭ്യാ�
സങ്ങൾ െചയ്യുന്നവെരങ്കിലും അവരുെട നടത്തത്തി�
െന്റ ലാളിത്യവും സംഭാഷണങ്ങളിെല വിനയവും
മറക്കാനാവുകയില്ല.

പേക്ഷ, വയസ്സനായ റിങ് മാസ്റ്റർ കാര്യമാെയാന്നും
പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല. അയാൾ കൂടാരത്തിനടു�
ത്തുതെന്ന സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന െചറിെയാരു െട�
ന്റിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. പഞ്ഞിെയല്ലാം ഒരരികിേല�
ക്കു ക്രമംെതറ്റിക്കിടന്ന ഒരു പഴഞ്ചൻ കിടക്കയിൽ
പകൽമുഴുവനും ആർക്കും വ്യക്തമാകാെത്താരു
സംഗീതവും േകട്ടു് അയാളങ്ങെന കിടക്കുകയായി�
രിക്കും. ഒന്നുറപ്പാണു്. അതികഠിനമായ ദുഃഖം ആ
മുഖത്തുണ്ടു്. ചിന്തകൾ ഒന്നിൽനിെന്നാന്നായി ബഹു�
ദൂരം യാത്രെചയ്യുകയാണു്. വിഷാദത്തിെന്റ നിഴലു�
കൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ഇടയ്ക്കിെട പ്രത്യക്ഷമായിരു�
ന്നു. ഇേപ്പാൾ ഈ കൂടാരം നമ്മുെട നഗരത്തിെന്റ
ഭാഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൂടാരം നാട്ടിയ ഇരു�
മ്പുതൂണുകൾക്കു്, സാധിക്കുെമങ്കിൽ േവരുകളാഴ്ത്തി
ഈ ഭൂമിയിൽത്തെന്ന തുടരാവുന്നേതയുള്ളൂ.

ഒടുവിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ദിവസം, സംഘം
യാത്രതുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി വാർത്ത
പരന്നു. അതുെകാണ്ടാവണം, ആഴ്ചയുെട അവസാ�
നെത്ത ദിവസം പതിവിേലെറ ആളുകൾ പ്രദർശ�
നത്തിെനത്തിേച്ചർന്നു. ഏെറ നാൾക്കുേശഷം, റി�
ങ് മാസ്റ്റർ തെന്റ ഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരി�
ക്കുകയായിരുന്നു.

“നന്നായി”. അയാൾ തുടങ്ങി: “നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങ�
െള വീണ്ടും െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അത്രയും നന്നു്.
ഞാൻ ആദ്യദിവസം പറഞ്ഞതുേപാെല േലാകം ശി�
ശുക്കെളേപ്പാലുള്ളവരുേടതായിരുെന്നങ്കിൽ! ഒരു
േതാട്ടത്തിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞു�
ങ്ങളുെട ചിരി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഏെറ നാൾക്കു�
േശഷം ഞാനിവിെടെയത്തുേമ്പാൾ, ഒരു കാലത്തു്
കുഞ്ഞുചിരികളിൽ വിരിഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങെളല്ലാം
വലിയ മനുഷ്യരായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒന്നും നി�
ങ്ങെള വിസ്മയം െകാള്ളിക്കുന്നില്ല. കഷ്ടെമന്നു പറ�
യാം, നിങ്ങളുേടതുമാത്രമായ ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു�
േപടിച്ച ഈ കുട്ടികളും ചിരിമറന്നുേപായിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ പഴങ്കഥകളിെല നന്മകൾ പറഞ്ഞു് നിങ്ങെള
വിമർശിക്കുകയല്ല. പുത്തൻ േദശങ്ങളുെട, പുത്തൻ
കാലത്തിെന്റ, പുത്തൻ ജീവിതത്തിെന്റതെന്നയും
ആരാധകനാണു ഞാൻ. എന്നാൽ ഈ പ്രദർശന�
െമാെക്ക നടത്തുേമ്പാഴും വല്ലാെത്താരുകുറ്റേബാധം
എെന്ന േവട്ടയാടുകയായിരുന്നു”. അത്രയും പറഞ്ഞു്
അയാൾ ചിന്താമഗ്നനായി നടന്നു തുടങ്ങി. ഭാരേമ�
റിയ ആ കാൽവയ്പുകൾ െടന്റിെനത്തെന്ന കുലുക്കി�
യിരുന്നു. കൂടാരത്തിെല അഭ്യാസികൾ, ൈസക്കി�
ളുകൾ, തൂക്കിെക്കട്ടിയ ട്രപ്പീസ് ബാറുകൾ, പല നി�
റത്തിലുള്ള അസംഖ്യം വിളക്കുകൾ ഒെക്കയും ആ
മനുഷ്യെന േനാക്കിെക്കാണ്ടുനിൽക്കുകയാെണന്നു
ഞങ്ങൾക്കുേതാന്നി. മൃഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന കൂ�
ടാരത്തിെല ഉൾവശം ഞങ്ങൾക്കു കാണാനാകുമാ�
യിരുന്നില്ല. ആ ഭാഗം ആകാശനീലിമയുള്ള ഒരു
വിരിെകാണ്ടു് പ്രേത്യകം മറച്ചിരുന്നു.

അയാൾ തുടർന്നു:

“ഞാൻ എെന്റ അമ്മെയക്കുറിച്ചു് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുള്ള അമിതേസ്നഹംെകാ�
ണ്ടു് ആ പാവം സ്ത്രീ െതാടിയിെല കടന്നൽക്കൂടുകൾ
ഒന്നാെക തീെവയ്ക്കുമായിരുന്നു. പ്രിയെപ്പട്ടവേര, ഈ
ഭൂമിയിെല അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുള്ള അന്ധ�
മായ േസ്നഹലാളനമൂലം അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ കട�
ന്നൽക്കൂടുകളാണു് എെന്റ ശിരസ്സിലത്രയും. അവ�
േയാ, ആർത്തമായ നിലവിളികേളാെട എെന്ന
പിന്തുടരുകയും. ഒരുപേക്ഷ, എങ്ങുമുറയ്ക്കാെത ഈ
േലാകം മുഴുവൻ ഞാനലഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനു�
ള്ള കാരണവും അതുതെന്നയേല്ല? ഇങ്ങെന എല്ലാ
കടന്നലുകളും ഇഴജന്തുക്കളും പാറ്റകളും മത്സ്യങ്ങളു�
െമല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാകുേമ്പാൾ, ഒെക്കയും വിസ്മൃ�
തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രളയകാലത്തു്, ജീവെന്റ െപട്ടകം
നാെമങ്ങെന നിറയ്ക്കും? (അതുപറഞ്ഞേശഷം ആദി�
മമായ ഒരു നാദേത്താെട, േനാഹ ചുമയ്ക്കുന്നതുേപാ�
െലത്തെന്ന, അയാൾ ചുമച്ചു). ഈ ഒരു കുറ്റേബാധം
എെന്ന പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു; എന്നും എവിെടയും. മനു�
ഷ്യേര, നിങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിെല പലജാതി മൃഗ�
ങ്ങെള കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കെലങ്കിലും,
ഒരിക്കെലങ്കിലും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ ഈ മൃഗ�
ങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നുെവന്നു്?
ൈദവത്തിെല ആകാരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട നാം
മനുഷ്യെര അവ എങ്ങെനയാണു് േനാക്കിക്കാണു�
ന്നതു്? എെന്റ കുട്ടികേള, നിങ്ങൾ അവെര കാണു�
ന്നു. അവർ നിങ്ങേളേയാ?”

“സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കൂ; ഈ കൂടാരത്തിെല മൃഗങ്ങെളാ�
ന്നും നിങ്ങെള ശ്രദ്ധിക്കുന്നേതയില്ല. സത്യമായും,
അവ ഒരിക്കൽേപാലും നിങ്ങെള ശ്രദ്ധിക്കുന്നിെല്ല�
ന്നു് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. പന്തുകളിക്കുന്ന കരടി�
േയാ, അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്ന ആനേയാ, കണക്കുകൂട്ടു�
ന്ന പട്ടിേയാ, പുലിേയാ ഒന്നും നിങ്ങളുെട നാഗരിക�
തെയ േനാക്കുന്നതുേപാലുമില്ല.

പശ്ചാത്താപവിവശനായി, രാത്രികളിേലെറയും
ഞാൻ ഉരുകിത്തീരുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കേള,
നഗരത്തിെന്റ വന്യതയിേലക്കു് ഇവെയ എങ്ങെന
വലിെച്ചറിയുെമന്ന ഭീതിെകാണ്ടുമാത്രം, ശിരസ്സിൽ
നിറച്ചും പാപേബാധവുമായി ഞാനീ ഭൂമിെയ ഭ്രമ�
ണം െചയ്തു. ഒരു പേക്ഷ, അവെയേന്നാടിണങ്ങു�
കയും െചയ്തിരിക്കണം. പ്രായശ്ചിത്തത്തിെന്റ ഒരു
െചറുവിരലനക്കെമേന്നാണം ഒറ്റക്കടന്നലിെന ഞാ�
െനെന്റ െനറ്റിയിൽത്തെന്ന െവക്കുമായിരുന്നു. നീ�
ലവിഷം േപറുന്ന പാമ്പുകെള കണ്ഠത്തിൽത്തെന്ന
കിടത്തിയിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കു്, അതും വിശന്നിരിക്കുന്ന
പുലിയുെട കൂട്ടിേലക്കു് കയറിെച്ചന്നിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
ഒരു കടന്നൽക്കുേത്താ സർപ്പദംശേമാ ഒന്നുെകാ�
ണ്ടും അവെയെന്ന അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുകളിലുള്ള
െചറുതും നിസ്സാരവുമായ േലാകങ്ങൾെകാണ്ടു് അവ�
െയല്ലാം ഈ ഭൂമിെയ െമാത്തമായും അളെന്നടുക്കു�
കയായിരുന്നുെവന്നു ഞാൻ, എെന്റ സന്ധ്യയിൽ,
ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്രയും നല്ലതു്. എത്ര
അന്തസ്സാരശൂന്യമായ നമ്മുെട േലാകം! ഈയിെട
കാണികളിെലാരാൾ േചാദിച്ചു: “നിങ്ങളീ ജന്തുക്ക�
െളയും െകാണ്ടു് ഒരു ചൂഷകെനേപ്പാെല ഊരുചുററു�
കയായിരുന്നിേല്ല?” അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണു േസ്ന�
ഹിതാ. എന്നാൽ ആേവശത്തിനിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം
വിട്ടുേപായ ഒരു െചറിയ സംഗതികൂടിയുണ്ടു്. ഇക്കാ�
ലമത്രയും ഏകനായി ഞാനും ഈരുചുററുകയായി�
രുന്നു. എെന്റ ഏകാന്തതെയ നമ്മുെട േസ്നഹിതൻ
വിട്ടുകളഞ്ഞു. േപാരാ, ഈ മൃഗങ്ങളുെട ജിവിതത്തി�
െന്റ ഒേരടു് ഞാെനെന്റ ജീവിതത്തിലും പകർത്തി�
യിട്ടുണ്ടു്. നിങ്ങളിതുവെരയും കാണാത്ത ഒരു വലിയ
അദ്ധ്യായം. എെന്റ അടുത്ത ഇനം അതാണു്”.

അേപ്പാൾ കൂടാരത്തിെല നീലവിരിപ്പുകൾ രണ്ടായി
പിളർത്തിെക്കാണ്ടു് ഒരു കൂടു് പ്രദർശനമദ്ധ്യത്തി�
േലക്കു വന്നു. അരങ്ങിെല ഇരുണ്ട പ്രകാശത്തിൽ
ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ�
ക്കു് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ആ കൂടിെന്റ ഒരു മൂല�
യിൽ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്.

“ഒരു മനുഷ്യൻ”. കുട്ടികൾ വളിച്ചുപറഞ്ഞു.

“അേത”, അയാൾ സമ്മതിച്ചു. “ഇതാ ഒരു മൃഗത്തി�
െന്റ എല്ലാ ഏകാന്തതയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു മനു�
ഷ്യൻ. എെന്നയും നിങ്ങെളയും േപാെല ഒരാൾ.
അെല്ലങ്കിൽ ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ
ഒരാൾ”.

ആളുകൾ അവിശ്വാസേത്താെട അരങ്ങിേലക്കു
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. സംഘത്തലവൻ മുഴക്ക�
േത്താെട തുടർന്നു:

“വിശ്വാസമാവുന്നില്ല അേല്ല? കൂട്ടേര, ഇെതെന്റ
മകനാണു്. എെന്റ േചാരതെന്ന ഇവനിലും
പ്രവഹിക്കുന്നു”.

കൂടാരം ഒരു നാടകശാലയായി അതിേവഗം മാറുക�
യാെണന്നു് േതാന്നിച്ചു. െവളിച്ചത്തിനു കൂടുതൽ ദു�
രൂഹത ൈകവന്നു. പേക്ഷ, സർക്കസ്സിെല അഭ്യാ�
സികെളല്ലാം ഇെതാെക്കയും െവറും സാധാരണ�
െമന്നമട്ടിൽ കണ്ടു്, തങ്ങളുെട പ്രകടനങ്ങൾക്കായി
കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ കൂടാരത്തി�
െന്റ പിന്നിൽ നിന്നും െചറിയ ഒച്ചകളുയർന്നു. പി�
െന്ന വലുതായി. ഗ്യാലറികളിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിവന്ന
െചറുപ്പക്കാരൻ സംഘത്തലവേനാടു പറഞ്ഞു:

“േദ്രാഹീ, നീ േചാരയും നീരുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യെന
ജന്തുവിെനേപ്പാെല അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. തെന്ന
ഞങ്ങൾ െവറുെത വിടില്ല. ഇയാെളാരു െപരുംക�
ളളനാണു്. ഞങ്ങളിതു് ആദ്യം മുതേല ഊഹിച്ചതാ�
ണു്. എെന്തങ്കിലും കാട്ടി പിഴച്ചുേപാകെട്ടെയന്നു
കരുതി. കളിച്ചുകളിച്ചു് കളി കാര്യമായിരിക്കുന്നു.
എേടാ പരട്ടുകിഴവാ, അയാെള തുറന്നുവിടു്”.

നിയമപാലകരുെട നിരയും മുന്നിലും വന്നു.

“ഞാെനാരു തടസ്സമല്ലേല്ലാ”. ൈകയിെല നീണ്ട
ദണ്ഡുയർത്തി റിങ് മാസ്ററർ പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ
ഒെക്കയും അടിെപ്പടുന്ന പ്രളയത്തിൽ ജീവെന്റ െപ�
ട്ടകം നിറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുെട കുലത്തിൽ നിന്നാരും
േവണ്ടന്നാേണാ?”

“തെന്റെയാരു െപട്ടകം! അതിൽ താൻ േകറിയിരു�
ന്നു തുഴേഞ്ഞാ!” അതിനുേശഷം ഒരുവൻ കൂടിനടു�
േത്തക്കുെചന്നു് അതിെന്റ ഇരുമ്പുസാക്ഷ ഊരാൻ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ റിങ്മാസ്ററർ തെന്റ ദണ്ഡുയർ�
ത്തി ഉറെക്ക പറഞ്ഞു:

“അടങ്ങൂ യുവാേവ, അതിനുമുമ്പ് നീതിപൂർവ്വകമായ
മെറ്റാന്നുെചയ്യാനുണ്ടു്. എന്നിട്ടുമാത്രം മതി ഇെതല്ലാം”.

കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുമ്പ് കൂടാരത്തിെന്റ വിരിപ്പുകൾ
േഭദിച്ചു് ഒേട്ടെറ കൂടുകൾ അരങ്ങിെലത്തി. ആന�
കൾ, മയിലുകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, പാമ്പുകൾ, പുലിക�
ളും സിംഹങ്ങളും—അങ്ങെന േലാകത്തിെല എല്ലാ
ജന്തുക്കളും ഒറ്റയാേയാ ഇണയാേയാ അവരിലുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“തുറക്കൂ”. അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചു. െപെട്ടന്നു് ജീവ�
നക്കാർ വന്നു് ആ കൂടുകെളാെന്നാന്നായി തുറന്നു
മൃഗങ്ങെള പുറേത്തക്കുെകാണ്ടുവന്നു. ഗ്യാലറിക�
ളിൽനിന്നുവന്ന െചറുപ്പക്കാർ േപടിച്ചുവിവശരായി.
അവർക്കു് ചലിക്കാനാവാത്തവിധം സംഘത്തല�
വൻ തെന്റ ദണ്ഡ് നീട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.

“എല്ലാം തകരെട്ട! ഈ ഭൂമി പ്രളയത്താൽ മൂടെട്ട.
നിന്ദ്യരായ മനുഷ്യർ തുലയെട്ട. ഒന്നും അവേശഷി�
ക്കുകയില്ല; ഒന്നും…”

ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിെയേപ്പാെല അയാൾ പുലമ്പി�
െക്കാണ്ടിരുന്നു. വിചിത്രെമന്നു പറയെട്ട, പുറത്തുവ�
ന്ന മിക്ക മൃഗങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്തു് കൂനിക്കൂടിയിരുന്നു.
ചുറ്റും ഇരുമ്പുകൂടുകളുെണ്ടന്ന വിശ്വാസത്തിലാെണ�
ന്നുേതാന്നും അവയുെട ഇരിപ്പുകണ്ടാൽ. മൃഗരാജ�
നായ സിംഹം ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. അതു കുറച്ചു�
ദൂരം േപായി െപെട്ടന്നുെവട്ടിത്തിരിഞ്ഞു് പിെന്നയും
നടന്നു് ഉലാത്തൽ തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. “മരുഭൂ�
മിയിെല കപ്പൽ” എന്നു കുട്ടികൾ ആർത്തുപറഞ്ഞ
ഒട്ടകം അനന്തവും ശൂന്യവുമായ അകലങ്ങളിേലക്കു
േനാട്ടം തുടർന്നു. പലനിറമുള്ള ശലഭങ്ങൾ ഒത്തു�
േചർന്നു െവളുപ്പുണ്ടാക്കുകയും പിരിഞ്ഞു് നാനാനിറ�
ങ്ങളാവുകയും െചയ്തു.

പടുകൂറ്റൻ ആമകൾ, തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന ഒട്ട�
കം, അർദ്ധനിമീലിതനായ പുലി, ഉലാത്തുന്ന സിം�
ഹം, ചുറ്റിപ്പിണയുന്ന പാമ്പുകൾ, േപടിേതാന്നുംവി�
ധം വലിപ്പമുള്ള പല്ലികൾ, നൃത്തം െചയ്യുന്ന മയിൽ,
വായുവിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു് സ്വപ്നങ്ങൾ തലതിരിച്ചു�
കാണാൻ െകല്പുള്ള വവ്വാലുകൾ, വാ തുറന്നുപിടി�
ച്ച നീർക്കുതിര, ഗണിതവിദഗ്ധനായ പട്ടി, പ്രണ�
യിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ചില കുരങ്ങുകൾ, കുറുക്കന്മാർ,
െപായ്ക്കാലുകൾവച്ച ചിലന്തികൾ, കൂടാരത്തിെല
നിറങ്ങെള അനുനിമിഷം മാറ്റിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഉര�
ഗേശ്രഷ്ഠരായ രണ്ടു് ഓന്തുകൾ എന്നിങ്ങെന പല�
ജാതി ജന്തുക്കൾ, തലയുയർത്താെതനിന്ന ഒരു
മനുഷ്യൻ—എല്ലാംേചർന്നു് ഒരിക്കൽ അഗ്നിക്കിര�
യാവുകയും പ്രപഞ്ചത്തിെല സൃഷ്ടിൈവചിത്ര്യങ്ങൾ
മുഴുവൻ സമന്വയിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന പ്രാചീനമാ�
െയാരു ദ്വീപായി മാറുകയായിരുന്നു അവിടം.

(ഗാലപ്പേഗാസ്: ഇക്വേഡാറിെന്റ ഉടമയിലുള്ള െതെക്ക
അേമരിക്കൻ പരിസരെത്ത, ശാന്തസമുദ്രത്തിെല ദ്വീ�
പസമൂഹം. ഡാർവിൻ പരിണാമെത്തക്കുറിച്ചു് പഠിച്ചതു്
ഇവിടെത്ത ൈജവൈവവിധ്യം കണ്ടുെകാണ്ടായിരുന്നു.)

□



ഇ.സേന്താഷ് കുമാർ
കാൽ നൂറ്റാേണ്ടാളം മലയാള െചറുക�
ഥാേലാകത്തു് വൻ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച
ആധുനികത ആവർത്തന വിരസവും ‘ക്ലി�
േഷ’യും പരിഹാസ്യവുമായേപ്പാൾ പുതിയ
ഭാവുകത്വവുമായി െതാണ്ണൂറുകളിൽ രംഗ�
പ്രേവശം െചയ്ത യുവ കഥാകൃത്തുക്കളിൽ പ്രമുഖനാണു്
ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ. മികച്ച കഥാ സമാഹാരത്തിനും
േനാവലിനുമുള്ള േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം
അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ േനടിയിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
കഥകൾ

• ഗാലപ്പേഗാസ്
• മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനെയ വിവരിക്കുന്നു, കറന്റ് ബു�

ക്സ് (2003).
• ചാവുകളി (െചറുകഥ) ഡി.സി. ബുക്സ് (2005).
• മൂന്നു വിരലുകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ് (2008).
• നീചേവദം, ഡി.സി. ബുക്സ് (2010).
• കഥകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ് (2013).

േനാവൽ

• അമ്യൂെസ്മന്റ് പാർക്ക്, എൻ.ബി. എസ് േകാട്ടയം
(2002).

• വാക്കുകൾ, കറന്റ് ബുക്സ് (2007).
• തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ, ഗ്രീൻ ബുക്സ് (2009).
• അന്ധകാരനഴി (േനാവൽ) മാതൃഭൂമി ബുക്സ് (2012).
• കുന്നുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് (2014).

പരിഭാഷ

• െറയിനർ മാരിയ റിൽേക്കയുെട ‘യുവ കവിക്കുള്ള
കത്തുകൾ, പാപ്പിേയാൺ (2004).

ബാലസാഹിത്യം

• കാക്കരേദശെത്ത ഉറുമ്പുകൾ, േകരള ബാലസാഹി�
ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (2008).

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• പ്രഥമ േതാമസ് മുണ്ടേശ്ശരി കഥാപുരസ്കാരം, 2002.
• വി.പി. ശിവകുമാർ േകളി അവാർഡ്, 2006.
• ടി.പി. കിേഷാർ അവാർഡ്, 2006.
• ‘ചാവുകളി’യ്ക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർ�

ഡ്, 2006.
• കാക്കരേദശെത്ത ഉറുമ്പുകൾക്കു് േകരള ബാലസാ�

ഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുരസ്കാരം (2011).

• അന്ധകാരനഴിക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് (2012).

• കഥകൾ എന്ന സമാഹാരത്തിനു് േകസരി നായനാ�
ർ കഥാ പുരസ്കാരം—2014.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: 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

