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േകാടതി വിധിക്കു മുമ്പു്
പുരാതനവും പരിപാവനവുമായ െസഷൻസ് േകാട
തി. ഉന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനെപ്പട്ട ജഡ്ജി
േയയും അേദ്ദഹത്തിനു പുറകിൽ അത്യുന്നതത്തിൽ
തൂങ്ങുന്ന കൂറ്റൻ േക്ലാക്കിേനയും തെന്റ കണ്ണുകളി
െലാതുക്കിപ്പിടിച്ചു് പ്രതി നിർന്നിേമഷനായി നിന്നു.
അയാൾക്കുേവണ്ടി ഉടുപ്പിട്ട ധർമവക്കീൽ വഴിപാടു്
നിേവദിച്ചു് വിരമിച്ചു. പിെന്ന േപ്രാസിക്യൂഷൻ അറു
വീേറാെട േതാറ്റം പാടി. അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി…

െയൗവനത്തെന്റ അരുണിമ മങ്ങാത്ത ന്യായാധി
പൻ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുയർത്തി പ്രതിെയ ഒന്നു
േനാക്കി. അങ്ങിങ്ങു് പാണ്ടു് കണക്കു് നര പടർന്ന
കുറ്റിത്താടിയുള്ള പ്രാകൃതനായ പ്രതി ഭക്ത്യാദരപൂർ
വ്വം എേന്താ പറയുവാൻ െവമ്പി. അതു കണ്ടു് ന്യാ
യാധിപൻ കനിഞ്ഞു.
“പ്രതിക്കു് വല്ലതും േബാധിപ്പിക്കാനുേണ്ടാ?”
“ഉവ്വു്.” വടിേപാെല നിന്ന പ്രതിയുെട സ്വരം ഏേതാ
അഗാധഗഹ്വരത്തിൽ നിന്നുയരും േപാെല മുഴങ്ങി.
“ബഹുമാനെപ്പട്ട അങ്ങു് തെന്ന എെന്റ വിധി പറയ

ണെമന്നു് താത്പര്യെപ്പടുന്ന പക്ഷം േകസ് അവധി
ക്കു െവയ്ക്കാെത, ഇേപ്പാൾ തെന്ന വിധി പ്രസ്താവിക്ക
ണെമന്നു് താഴ്മയായി അേപക്ഷിക്കുന്നു.”
സഹൃദയനായ ന്യായാധിപനു് രസമുദിച്ചു. ആ രസം
േകാടതിയിെലങ്ങും പടർന്നു. വക്കീലന്മാരിൽ, ബഞ്ചു
ക്ലാർക്കിൽ, േപാലീസുകാരിൽ, ഗുമസ്തന്മാരിൽക്കൂടി
ആ നർമ്മേബാധം തുളുമ്പിത്തൂകി. എല്ലാ ദൃഷ്ടികളും
ആ പ്രതിയിൽ ചാഞ്ഞു. പുറത്തു് ആർത്തിപിടിച്ച
കാതുകളുമായി നിന്ന ജനത്തിെന്റ ജാഗ്രത ജനാല
ക്കമ്പികളുെട തുരുമ്പിൽ നാസികയുരസി.
“കാരണം?” ശാന്തഗംഭീരമായിത്തെന്ന ബഹു: േകാ
ടതി േചാദിച്ചു.

പ്രതിയുെട ശബ്ദം ഖിന്നമായി. “അതുേബാധിപ്പി
ക്കുവാൻ സങ്കടമുണ്ടു്. ബഹുമാനെപ്പട്ട അേങ്ങക്കു്
ഇനി ഒരു മണിക്കൂറും മൂന്നു മിനിട്ടും കൂടി മാത്രേമ
ജീവിതമുള്ളൂ!”
“േഹാ!” ആേരാ െഞട്ടിയ ഒച്ച എേങ്ങാ േകട്ടു.

േനർത്ത ഒരിടേവളെതന്നിക്കടന്നു് ന്യായാസനം
ഊറിച്ചിരിച്ചു. ആ മന്ദഹാസം മഞ്ഞച്ച നിർജ്ജീവിത
യിലലിഞ്ഞു.
അഭിഭാഷകരും േപാലീസും ആ ചിരി എറ്റുവാങ്ങി.
വക്കീൽഗുമസ്തരും. ചിരിക്കാതിരിക്കുവാനാകാത്ത
േപാെല എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. എല്ലാ ചിരികളും ഒരു
വർണ്ണശൂന്യതയിൽ പരുങ്ങി. തങ്ങളുെട ചിരി വില
ക്കുന്ന ആേരാ ആ പഴയ മുറിയിെലവിെടേയാ പതു
ങ്ങിനില്പുെണ്ടന്നു് അവർെക്കല്ലാം േതാന്നി. എങ്കിലും
ആരും തല തിരിച്ചില്ല. എല്ലാ കണ്ണുകളും പ്രതിയിൽ
ത്തെന്ന ഉറഞ്ഞുകൂടി.
“നിങ്ങൾ ഈശ്വരനാേണാ?” ആദ്യം ചിലച്ചതു് േപ്രാ
സിക്യൂഷനാണു്. േകാടതിയാെണന്നു മറന്നു് അേദ്ദ
ഹെമണീറ്റു. ആ അലക്ഷ്യം തടയാൻ േകാടതിയും
മറന്നു.
“അല്ലാ…”
“പിെന്ന? േദവജ്ഞനാേണാ? അേതാ പ്രവാച
കേനാ?”
“അല്ലാ…”

പ്രതിയുെട വക്കീലും ഭാഗം മറന്നു് എതിർഭാഗെത്ത
ണീറ്റു.
“ചിത്രഗുപ്തനാേണാ?”
“അല്ലാ…” പ്രതി കുടഞ്ഞു.

അേനകം േപർക്കു് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ബഹു.
ജഡ്ജി എല്ലാം െവറുെത േനാക്കിയിരുന്നു. ആ പ്ര
തി നാഴികമണിയിൽ മിഴിയൂന്നിെക്കാണ്ടു് ആേരാ
െടന്നില്ലാെത െചാല്ലി.
“ഇനി അമ്പേത്തഴു മിനിേട്ടയുള്ളു.”

േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർക്കു് ഉേദ്വഗമുണർന്നതു് അേപ്പാ
ഴാണു്. അേദ്ദഹം ചാടിെയണീറ്റു് പ്രതിെയ കൺനീ
ട്ടിെയാന്നുകുത്തി. ധൃതഗതിയിൽ അടുത്തുെചന്നു്
അയാെള േകശാദിപാദം േനാക്കിക്കണ്ടു. സംശയദൃ
ഷ്ട്യാ അയാളുെട മടിക്കുത്തുഴിഞ്ഞു.
“ഗുഢാേലാചന വല്ലതുമുേണ്ടാ?”
“ഒന്നുമിേല്ല.” പ്രതി ൈകമലർത്തി.

മഹാസാത്വികനായ വക്കീൽ ശിങ്കാരം അസഹ്യ
തെപ്പട്ടു് വിറച്ചു െകാണ്ടു് േചാദ്യം െചയ്തു. “നിങ്ങൾ
ഇെതങ്ങെന അറിഞ്ഞു?”
നൂറുനൂറു കൺേവലുകൾക്കിടയിൽെപ്പട്ടു് െഞരു
ങ്ങുന്ന പ്രതി അതിവിനയേത്താെട ഉണർത്തിച്ചു.
“എനിക്കറിയാം. ഇനി നാല്പെത്താമ്പതു് മിനിട്ട്
പത്തു െസക്കൻഡ്.”
തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ന്യായാധിപെനാന്നു
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒളികണ്ണാൽ തെന്റ വാച്ചു
േനാക്കി. സമയം 11: 24. അതായതു് 12: 13-നു് ഈ
േകാടതി െപാടുന്നെന സ്തംഭിക്കുെമന്നാണു് ബഹു.
പ്രതിയുെട വിധി.
സ്ഥലത്തും കാലവും മറന്നു് ആത്മഗതം െപാഴിച്ചും
പരസ്പരം സംസാരിച്ചും ആളുകൾ േകാടതിയുെട
െഗൗരവം ഭഞ്ജിക്കുകയാെണന്ന വസ്തുത മിന്നലാ
യി ജഡ്ജിയുെട പ്രജ്ഞയിലാളി.
അേദ്ദഹം സപദി െഗൗരവം സർവ്വം വീെണ്ടടുത്തു
കല്പിച്ചു: “ശരി” േകാടതിയിൽ കേല്ലാലജാലമടങ്ങി
അദ്ദഹം പ്രതിേയാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു:
“കൂട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി മാറിനില്ക്കൂ…”

പ്രതി ഘടിയന്ത്രെത്ത േപർത്തുെമാന്നു േനാക്കിയിട്ടു്
അവേരാഹണം െചയ്തു. ഡ്യൂട്ടിേപാലീസുകാർ അയാ
ളുെട ഇരുപുറവുേമറ്റു. ചുമേരാരംപറ്റി ൈകകൾ മാ
റിൽ പിണച്ചു് നിഷ്ക്കന്മഷനായി പ്രതി നില്പായി.

േകാടതി കൃത്യാന്തരത്തിേലക്കു് കടന്നു. ബഞ്ചു ക്ലാർ
ക്ക് സനാതനമായ ഈണത്തിൽ വിളിച്ചു—“െസ
ഷൻസ് 80-ൽ 715. പ്രതി ദിനകരൻ ധർമ്മപാ
ലൻ.”
ശിപായി ഏറ്റു വിളിച്ചു.
ഒരു മദ്ധ്യവയ്കൻ കൂട്ടിൽ െപാങ്ങി. ധർമ്മപാലെന്റ
വക്കീൽ തെന്റ മുന്നിൽ അട്ടിെവച്ച ഫയലുകളിൽ ടി
േകസ് പരതുവാൻ തുടങ്ങി. നാലഞ്ചുവട്ടം െകട്ടാെക
മറിച്ചിട്ടും 715-െന്റ ഫയൽ കിട്ടിയില്ല. പിറകിൽ നി
ന്നു് ഗുമസ്ഥെന്റ പാതി ഉടലും ൈകയും സഹായാർ
ത്ഥം നീണ്ടു വന്നു.
എന്നിട്ടുമാ കടലാസ്സു് കിട്ടിയില്ല!
മറ്റുള്ള വക്കീലന്മാരുേടയും ഗുമസ്തന്മാരുേടയും കണ്ണു
കൾ ചിത്രപ്പണി മങ്ങിയ ആ പഴയ േക്ലാക്കിെന
വട്ടം ചുറ്റി നിന്നു. േപാലീസ് ഓഫീസർ തളർന്ന
മട്ടിൽ പിറേകാട്ടു് ചാരി സീലിംഗ് േനാക്കി മലച്ചി
രുന്നു.
ജഡ്ജിയുെട ശിരസ്സിനു മുകളിൽ തൂങ്ങിയിരുന്ന പു
രാതനമായ കൂറ്റൻ പങ്ക കാസേരാഗിെയേപ്പാെല
ഏങ്ങിയും വാതേരാഗിെയേപ്പാെല മുടന്തിെത്തറിച്ചും
ഓടി നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
715-െന്റ അഭിഭാഷകൻ വിയർപ്പിൽ കുതിർത്തു. സ്വ
യം പ്രാകി ഗുമസ്തെന പ്രാകി. അേദ്ദഹം വീണ്ടും
അട്ടി പരതി.

ആ പരാക്രമം കണ്ടു് െതാട്ടടുത്തിരുന്ന െഗൗണി
നു് മനമലിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം സഹതാപപൂർവ്വം ആ
ഫയൽെക്കട്ടിെന േനാക്കി. ഝടിതി അട്ടിയുെട േമ
േലയ്ക്കുംേമെല നിന്നുതെന്ന ടി േരഖ വലിെച്ചടുത്തു്
സുഹൃത്തിനു നൽകി.
തെന്റ കൺപിശകിൽ ഒരു വളിച്ച ചിരിേയാെട
നല്ലവനായ അയൽവാസിക്കു് അളവറ്റ നന്ദി മുര
ണ്ടുെകാണ്ടു് ആ വക്കീലതു് ൈകപ്പറ്റി.
പിെന്നയുെമേന്താ ഓർമ്മപിശകു പറ്റിയ മട്ടിൽ ഒരു
നിമിഷം നിന്നു. േകാടതിയിൽ ഇത്തരം സ്വകാര്യ
െമൗഢ്യത്തിെനാന്നും ഇടമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
വക്കീലേദ്ദഹം െവമ്പേലാെട മുേന്നാട്ടുെചന്നു് വാദ
ത്തിനു് േകാപ്പിട്ടു.
അേദ്ദഹം കൂടിനു് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ധർമ്മപാലെന
ഒന്നു േനാക്കി. പേക്ഷ, കണ്ണിൽ പതിച്ചതു് അയാൾ
ക്കുമപ്പുറം നിൽക്കുന്ന പഴയ പ്രതിയുെട നിശ്ചല
ദൃഷ്ടിയാണു്. അതിനാൽ വീണ്ടുമാവഴിെക്കാന്നും
കണ്ണുയർത്താെത ഫയലിേലക്കു് മുഖം താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചു്
ഇന്ദ്രിയങ്ങെള സ്വകൃത്യത്തിലാവാഹിച്ചു ബന്ധിച്ചു.
“യുവർ ഓണർ…”

െപെട്ടന്നു് േക്ലാക്ക് ഒന്നു ചിലച്ചു.
11.30.

വക്കീലിനു് ഉമിനീരു വിക്കി. ശബ്ദം െനടുെക മുറിഞ്ഞു.
വീണ്ടും പാടുെപട്ടു് തുടർന്നു. “യുവർ ഓണർ… ഓ
ണർ… നാല്പേത്തഴു് വയസ്സുള്ള ഈ പ്രതി, ഭവനേഭ
ദനം നടത്തുകയും, ഒന്നാം സാക്ഷിയുെട ഉറങ്ങിക്കി
ടന്ന നിരപരാധിയായ ഭാര്യേയയും കുഞ്ഞിേനയും
െവട്ടിെക്കാല്ലുകയും െചയ്തുെവന്നാണേല്ലാ േപ്രാസി
ക്യൂഷൻ േകസ്…”
കൂട്ടിൽ നിന്ന പ്രതി ഞടുങ്ങി.
ജഡ്ജി മുഖമുയർത്താെത പറഞ്ഞു. “അല്ല… േകസ്
അങ്ങെനയല്ലാ…”
േകാടതി സമൂലം െപാട്ടിച്ചിരിേക്കണ്ടുന്ന ഒരു വീഴ്ച
യാണെതങ്കിലും ആരും പുഞ്ചിരിേപാലും തൂകിയില്ല.
ബഞ്ചുക്ലാർക്കിെന്റ ചുണ്ടു മാത്രെമാന്നു വക്രിച്ചു. പാ
വം വക്കീൽ വിറച്ചുേപായി.
അേദ്ദഹം തല ശക്തിെയാന്നു കുടഞ്ഞു. കൺകൾ
കടലാസ്സിലുരുട്ടി വിട്ടു.
“യുവർ ഓണർ, ഐ െബഗ്ഗ് പാർഡൻ… ൈകന്റി
ലി പാർഡൻ. പ്രതിയുെട േപരിൽ ആത്മഹത്യാശ്ര
മമാണു് ചാർജ് െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.”

െജഡ്ജി നിസ്സഹായത അലയുന്ന സ്വരത്തിൽ പറ
ഞ്ഞു—“മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾെക്കന്തു പറ്റി? ദയവായി േക
സ് േനെര പഠിച്ചുെകാണ്ടു വരൂ… അടുത്ത പത്താം
തീയതിക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.”
നിലത്തുനിന്ന പ്രതി തെന്റ ചുണ്ടിൽ സ്ഫുരിച്ചുയർന്നു
േപായ ഏകാന്തമായ ചിരി മറയ്ക്കാൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു.
വക്കീൽ ശ്വാസം മുട്ടി െതന്നിെത്തന്നി സീറ്റിേലക്കു
മണ്ടി.
അസാധാരണമായ ഒന്നുമവിെട സംഭവിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന
മട്ടിലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുെട മുഖസ്ഥിതി.
ഉന്നതങ്ങളിൽ മുഖം കുനിച്ചിരിക്കുന്ന നീതിമാെന
ഒന്നു േനാക്കിയിട്ടു് ബഞ്ചുക്ലാർക്ക് അടുത്ത േകസ് വി
ളിച്ചു. ‘െസഷൻസ് 01-ൽ 1237. പ്രതി നാരായണൻ
സൂര്യനാരായണൻ.
കഴുമരത്തിേലറും മട്ടിൽ സൂര്യനാരായണൻ കൂട്ടിലുദി
ച്ചുയർന്നു.
ഒന്നാം സാക്ഷിയും വിളിച്ചു കൂട്ടിലാക്കെപ്പട്ടു.
പ്രതിഭാഗം വക്കീലിെന്റ േക്രാസാണു്. അമാനുഷ
മായ ഉയരവും കൂട്ടുപുരികവുമുള്ള അഡ്വേക്കറ്റ് തെന്റ
ഗൗൺ േനെരയാക്കിെക്കാണ്ടു് എണീറ്റു. തല െത
ക്കുവടക്കു തിരിച്ചു് െറഡിയാക്കി. ധീരമായ കാലടി
കൾ െവച്ചു് ഡയസിനു മുന്നിൽ, സ്വയം പ്രദർശന
തൽപ്പരനായ അവർകൾ പഴയ നടെനേപ്പാെല
അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നിന്നുകറങ്ങി. ചുറ്റിനും കണ്ണുന
ടത്തി.
അവിടുള്ള കണ്ണായകെണ്ണാെക്കയും േക്ലാക്കിെന്റ
െപൻഡുലത്തിെനാത്തു് തളരാെത ആടുകയാെണ
ന്നു് ആ ബുദ്ധിശാലി കണ്ടു. ബഞ്ചുക്ലാർക്ക് പിന്നാ
ക്കം മാറി. വരാന്തയിേലക്കൂർന്നു് കൂജയിൽനിന്നു്
ജലം പകർന്നു് വായ് െപാളിച്ചു.
ഈ തക്കത്തിനു് േമശപ്പുറത്തു നിന്നു് െതാണ്ടിയായ
കത്തിെയടുത്തു് സാക്ഷിക്കു മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പി
ടിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു. “ഈ കത്തി നി
ങ്ങൾ മുമ്പു് കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?”
“ഇല്ല”

വക്കീൽ വീണ്ടും ചുറ്റുെമാന്നു് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടു് ഒരു മാ
ന്ത്രികെന്റ ൈകയടക്കേത്താെട ആ മാരകായുധം
എേങ്ങാ മറച്ചു. മെറ്റാരു കത്തി ആ ൈകയിൽ പ്ര
ത്യക്ഷമായി.
“ജഗദീശെന കുത്താൻ ഉപേയാഗിച്ചതു് ഈ ആയു
ധമാേണാ?”
“അറിയില്ല”
“േപാലീസിെന കത്തി ഏൽപ്പിച്ചതു് നിങ്ങളാേണാ?”
“അല്ല”
ബഞ്ചുക്ലാർക്ക് മുഖം തുടച്ചു് മടങ്ങിെയത്തി.
“പിെന്ന എന്തായുധം ഉപേയാഗിച്ചാണു് പ്രതി ജഗ
ദീശെന കുത്തിയതു് ?”
“ജഗദീശെന ആരും കുത്തുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടില്ല”
“ജഗദീശൻ ചത്തദിവസം നിങ്ങൾ ഇരുവരും തമ്മിൽ
കണ്ടിരുന്നിേല്ല?”
“ജഗദീശൻ ചേത്താ എന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ”
തെന്റ േക്രാസ് അതിശയനീയമായി മുേന്നറുന്ന
തിൽ ഉൾപ്പുളകേത്താെട വക്കീൽ ശിരസ്സു് െവട്ടി
ത്തിരിച്ചു് നീതിപീഠെത്ത ഒന്നു േനാക്കി.
ന്യായാധിപെന്റ മുന്നിെല കടലാസു കണ്ടു് വക്കീൽ
അമ്പരന്നു. അതിൽ അക്ഷരങ്ങളില്ല. അക്കങ്ങൾ.
കുെറ അക്കങ്ങൾ മാത്രം. അേപ്പാഴും അേദ്ദഹം
കണെക്കഴുതുകയാണു്.
അമ്പരപ്പാറിയേപ്പാൾ അതിബുദ്ധിമാനായ അഭിഭാ
ഷകൻ അടെവാന്നു മാറ്റി. സാക്ഷിക്കു േനെര ഒന്നു
കണ്ണുരുട്ടിയിട്ടു് േബാധിപ്പിച്ചു:
“യുവർ ഓണർ സാക്ഷിക്കു സുഖമില്ല. മെറ്റാരു ദിവ
സം േക്രാസ് തുടരാൻ അനുവദിക്കണം.”

തെന്റ എഴുത്തിനു മുടക്കം വരുത്താെത അന്യമന
സ്ക്കെനേപ്പാെേല ജഡ്ജി മൂളി.
കൂെടാഴിഞ്ഞു. വക്കീൽ മടങ്ങി. അടുത്ത േകസ് വിളി
ക്കാനുള്ള ആജ്ഞക്കായി ബഞ്ചുക്ലാർക്ക് കാത്തുനി
ന്നു. േകാടതിയുെട അകർമണ്യനിശ്ശൂന്യതെയ േക്ലാ
ക്കു മാത്രം താളമിട്ടുലച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ജഡ്ജി എേന്താ െമാഴിഞ്ഞു. ബഞ്ചുക്ലാർക്കിനതു വ്യ
ക്തമായില്ല. അയാൾ ശിരസ്സു് നീതിപീഠത്തിേലക്കു്
ഏന്തിനീട്ടി. കാര്യം ഗ്രഹിച്ചയുടെന ഡയസ്സിനു പിറ
കിേലക്കു പാഞ്ഞു. ഒരു ഗ്ലാസ്സ് ശുദ്ധജലവുമായി പാ
റി വന്നു. ജഡ്ജി ജലം ഒറ്റവലിക്കു് കുടിച്ചിട്ടു് ശ്വാസ
വും ഗ്ലാസും സ്വതന്ത്രമാക്കി. ഒരു നിമിഷം ൈവകി
െയങ്കിലും നന്ദി പറയാനും മറന്നില്ല.
ജഡ്ജി െപാടുന്നെന ഉഷാറിലായി. “ശരി” അേദ്ദ
ഹം പുഞ്ചിരി തൂകി. ആ പ്രതിെയ കടക്കണ്ണാലു
ഴിഞ്ഞു.
അടുത്ത േകസിെന്റ വാദിയും വക്കീലും രംഗെത്ത
ത്തി. രസനിഷ്പത്തിക്കു പഴുതില്ലാത്ത േകസായതു
െകാണ്ടാവാം ആ വിസ്താരം ഒരു നനഞ്ഞ സ്വകാ
ര്യ സംവാദം േപാെല ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാെത
മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിയതു്. ആ സിവിൾ വക്കീലും വാദി
യുെമാഴിെകയുള്ളവെരാെന്നാെക പുറെത്ത മരച്ചി
ല്ലുകൾക്കിടയിലുെട ഊളിയിെട്ടാഴുകുന്ന കാറ്റിെന്റ
ചൂളത്തിൽ എേന്താ പരതും േപാെല, അതിെന്റ ദൂ
രൂഹതയിേലക്കു് ഞരമ്പുകെളറിഞ്ഞു് കാത്തിരിക്കും
േപാെല…
എേങ്ങാ നിെന്നാരു നരിച്ചീർ ചീറിപ്പറന്നു വന്നു. കറു
ത്തേകാട്ടുകൾക്കു േമെല ഒരു െകാടിക്കൂറേപാെല
താണുമുയർന്നും അതു വട്ടം ചുറ്റി പാറി. മുറിയാെക
കറുപ്പിൻതിര തുള്ളി. തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ
ഇടക്കിെട അെതേന്താ ചിലച്ചു. ജഡ്ജിയുമതിെന
െയാന്നു വീക്ഷിച്ചു. ബഞ്ചുക്ലാർക്ക് താൻ വിളിക്കാ
െത കയറിവന്ന ആ കരിംപൂതെത്ത േനാക്കി കർ
ത്തവ്യമൂഢനായി മുഖം മലർത്തി നിന്നു.
ആ കരിെങ്കാടി ജഡ്ജിയുെട ശിരസ്സിനു േമേലക്കു
പറന്നു്, െതന്നിതുള്ളി ചിലമ്പിച്ചുറ്റുന്ന ആ പഴയ
പങ്കെയ പ്രദക്ഷിണം െവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
ന്യായാധിപെന്റ തലക്കു മുകളിൽ രണ്ടു വൃത്തങ്ങൾ
കറങ്ങി.
ഏകാന്ത ൈസ്വരതയാർന്നു് ഗമിച്ചിരുന്ന ആ വിസ്താ
രം േപാലും ഒരു നിമിഷം ഇടറി നിന്നു.
െപെട്ടന്നു് പങ്കയുെട ചിറകിൽ ചിറകുമുട്ടി നരിച്ചീർ
ഡയസ്സിെന്റ അഴകളിൽ പിടഞ്ഞുവീണു. വീണിട
ത്തു് മുഖം െപാത്തി കിടന്നു.
പലതായിരുന്ന േകാടതി ഒന്നായി െഞട്ടി. ആ
കരിംപൂതം മരിേച്ചാ ഇല്ലേയാ എന്നു് തിട്ടം വരാഞ്ഞു്
പലരിലും ഒരസ്കിത െപാങ്ങി. എണീറ്റുെചന്നു് പരി
േശാധിക്കുവാനുള്ള ഉേദ്വഗത്തിൽ പുകെഞ്ഞങ്കിലും
ആരും ചലിച്ചില്ല.
ഇത്രയും േനരം ജഡ്ജിയിൽ തെന്ന മിഴിനട്ടു െവ
ച്ചിരുക്കുകയായിരുന്ന ശിങ്കാരം വക്കീൽ േതങ്ങി
ക്കരഞ്ഞുേപായി. മറ്റുള്ളവരുെട ദീനാനുകമ്പ ശി
ങ്കാരത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം കർചീെഫടു
ത്തു് ദുഃഖം െപാത്തി. പേക്ഷ, േതങ്ങലടങ്ങിയില്ല.
അേത അവസ്ഥയിൽ െപാങ്ങി വരാന്തയിേലക്കു
േപായി.
പുറെത്ത വരണ്ട കാറ്റു് ശിങ്കാരത്തിെന്റ കണ്ണീെരാ
പ്പി. പേക്ഷ, നാവു വരണ്ടു താണു. അതിനാൽ സഹ
താപാർത്തനായി അനുഗമിച്ച സ്വന്തം ഗുമസ്തനു
േനെര ഒരു ൈകപ്പത്തി കാട്ടുവാൻ മാത്രേമ അേദ്ദ
ഹത്തിനു കഴിഞ്ഞുള്ളു. േകാടിേപ്പായ േകാടതിെയ
വീണ്ടും െഞട്ടിച്ചുെകാണ്ടു് നരീച്ചീർ ശേടന്നുയർന്നു.
ഋജുേരഖയിൽ പാഞ്ഞു് േക്ലാക്കിെന്റ മുഖത്തു തെന്ന
അള്ളിപ്പിടിച്ചു ചിറകു പൂട്ടി.
എല്ലാ മുഖങ്ങളും കരിവാളിച്ചു.
ജഡ്ജി സാവകാശം െടൗവ്വെലടുത്തു് ഉള്ളംൈക
അമർത്തിത്തുടച്ചു. അേദ്ദഹെമഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന
പാഡ് മഞ്ഞുേപാെല കുതിർന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹം
വിരൽ ചൂണ്ടി. ബഞ്ചു ക്ലാർക്ക് ആ ഭാഗേത്തക്കു നീ
ങ്ങി. ഫാനിെന്റ േവഗം മാക്സിമത്തിേലക്കു തള്ളിനീ
ക്കി. വയസൻപങ്ക ഏങ്ങലടിച്ചു് ഇളകിത്തുള്ളി.
അേപ്പാഴും താെഴ വിസ്താരം അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല.
വക്കീൽ എെന്തല്ലാേമാ േചാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. വാ
ദി ഓർത്തും മറന്നും എേന്താ െമാഴിഞ്ഞുെകാണ്ടിരു
ന്നു. അവരിരുവരും ഓേരാ ൈക അഴിയിൽ ബല
മായി പിടിച്ചിരുന്നു.
ബഞ്ചിൽ വയറും ചാരി നിന്നിരുന്ന ഗുമസ്തൻമാർ
ഓേരാരുത്തരായി പിേന്നാക്കം മാറി ചുമരിൽ ഉട
ലും തലയും താങ്ങി നില്പായി.
ജഡ്ജി െവറുെത ഓർത്തു. ഇന്നെല ഈ േനരത്തു്
കുപ്രസിദ്ധമായ െകാലേക്കസിെന്റ വിധി വായി
ക്കുകയായിരുന്നു. പതിനാറു േപജ് വിധിന്യായം.
ജനം ശ്വാസമടക്കി ഓേരാ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അവസാനം പ്രതിെയ മരിക്കുേവാളം തൂക്കുവാൻ വി
ധിച്ചേപ്പാൾ അവരിൽ ആശ്വാസവും ആഹ്ലാദവും
മിന്നിപ്പടർന്നു. അേതവെര നിേസ്താഭെനേപ്പാെല
നിന്ന പ്രതി മാത്രം ഉരുൾെപാട്ടും മട്ടിൽ അലറി
ക്കരഞ്ഞു.
ഒരു നീതിനിർവഹണത്തിെന്റ ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ
ഇന്നെല സുഖമാെയാന്നുറങ്ങി. “നിെന്റ ജനത്തി
നുേമൽ നിെന്റ നീതി നടത്തുവാൻ ഈ ഭൗതിക
ന്യായപീഠത്തിൽ നീ എെന്ന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
നീ നിെന്റ സത്യത്താൽ ഈ േലാകെത്ത വിധി
ക്കുവാൻ എഴുെന്നള്ളി വരുേവാളം… അന്ത്യവിധി
വെന്നത്തുേവാളം…” സത്യപ്രതിജ്ഞാേവളയിൽ
മനസ്സു െചാല്ലിയ വാചകം ഓർമ്മയിെലേങ്ങാ തിര
നീക്കിെയത്തി.
ന്യായാധിപൻ വക്കീലന്മാെര ഒളികണ്ണാെലാന്നു
േനാക്കി. നിൽക്കാൻ കൂടി േനരമില്ലാെത േകാടതി
കൾേതാറും ഗൗണും പാറിച്ചു് ഓടിനടക്കാറുള്ളവർ
േപാലും താടിക്കു് ൈകയും െകാടുത്തു് ഇരിക്കുകയാ
ണു്. രാവിെല ഇതിനുള്ളിൽ കടന്നവരാരും പുറത്തു
േപായിട്ടില്ല. കാലം എേങ്ങാെവച്ചു മുറിഞ്ഞുേപാെയ
േന്നാ? “മനുഷ്യൻ സദാ കാലെത്ത െകാല്ലുവാൻ ശ്ര
മിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലതാവെട്ട അവെന
െകാല്ലുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു-” എവിെടയാണ
തു വായിച്ചതു്?
അടുത്ത നിമിഷം ജഡ്ജിക്കു വിസ്മയം േതാന്നി. നൂ
റ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള േകാടതിമുറിയാണിതു്. ഇവിെട
മരണം അപരിചിതനാെയാരു സന്ദർശകനല്ല. മര
ണവും ശിരസ്സിേലറ്റുവാങ്ങിെക്കാണ്ടു് എത്രെയത്ര
മനുഷ്യർ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. േകാ
ടതി വളപ്പിൽ മരണം സഹതാപമർഹിക്കുെന്നാരു
സംഭവമല്ല.
ചിലർ മരണം വഴി ഇവിെട ഇടം േനടുന്നു. മറ്റു ചി
ലർ മരണം വാങ്ങാനിവിെട വരുന്നു. അത്രമാത്രം.
എന്നിട്ടുമിതാ…
ഒരു ഭ്രാന്തെന്റ അർത്ഥശൂന്യമായ രണ്ടു വാക്കു േകട്ടു്
യുക്തിയിലും ന്യായവാദത്തിലും ജീവിക്കുന്ന വക്കീല
ന്മാർകൂടി! ആശ്ചര്യം തെന്ന.
അേദ്ദഹം േകാടതിെയ വിഭ്രാന്തമാക്കിയ പ്രതിെയ
േനാക്കി.അയാൾ നരിച്ചീർ മുഖമടച്ച േക്ലാക്കിെന
ധ്യാനിച്ചു നിൽപ്പാണു്.
ജഡ്ജി തെന്റ ൈകത്തണ്ടയിൽ മിടിക്കുന്ന കാല
താളെത്തേപ്പാലും അവഗണിച്ചു് താെഴ നടക്കുന്ന
വിസ്താരത്തിൽ മനസ്സിെന ഊന്നിപ്പിടിച്ചു.
േകാടതിക്കു ഞരമ്പുകളില്ല. തിളയ്ക്കുകയും തണുത്തുറ
യുകയും െചയ്യുന്ന രക്തമില്ല. െപാട്ടുവാൻ രക്തവാ
ഹിനികളില്ല. േകാടതി ഒരഗ്നികുണ്ഡമാകുന്നു. സത്യ
ത്തിെന്റ എണ്ണയിൽ ആളിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിേദവ
െന്റ സനാതനേക്ഷത്രം.
െവടി െപാട്ടും േപാെല േക്ലാക്ക് ചിലച്ചു. ഒന്നു്, രണ്ടു്,
മൂന്നു്…
അതു നീണ്ടു. ഏേതാ ദാരുണമായ കുളമ്പടിേപാ
െല, ദുഃഖമണിേപാെല ഇടവിട്ടിടവിട്ട്… പന്ത്രണ്ടു
വട്ടം. കാലമാനത്തിെന്റ സീമന്തബിന്ദു.
ഓേരാ ഹൃദയഭിത്തിയിലുമാ ഉേത്താലകം ആഞ്ഞു
മുട്ടി.
അതിനിടയിൽ ആ നരീച്ചീർ പിേന്നാക്കം െഞട്ടി
െത്തറിച്ചു പറന്നുമാറി. ആ മുറിെയ ഭയക്കും മട്ടിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് തുറന്നുകിടന്ന ജനാലയിലൂെട
ശരംകണെക്ക പുറേത്തക്കു പാഞ്ഞു.
ആ മണിമുട്ടലിൽ േക്രാസു് മുട്ടി. വീണ്ടും ഉയർത്തി
െയടുക്കാനാവാത്ത വിധം അഭിഭാഷകെന്റ നാവു
താണു.
േക്ലാക്ക് വാ പൂട്ടിയേപ്പാൾ വക്കീൽ നിശ്ശബ്ദം പിൻ
വാങ്ങി. ഒന്നു പകച്ചു ശങ്കിച്ചു നിന്നിട്ടു് കക്ഷിയും നി
ലംപറ്റി. മുേന്നാട്ടു േപാകാനറിയാെത നിമിഷം നി
ന്നു വിറങ്ങലിച്ചു.
ന്യായാധിപൻ കണ്ണു കുനിച്ചിരുപ്പാണു്. മറ്റുള്ളവരും
നിശ്ചലതെയടുത്തു പുതച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഏേതാ നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ ജഡ്ജി ഉണർന്നു.
അേപ്പാൾ മാത്രം കാലജ്ഞാനമുണ്ടായ മട്ടിൽ തെന്റ
ക്ലാർക്കിെന േനാക്കി. ആ േനാട്ടം വിറയ്ക്കുന്നതു് േസ്ന
ഹമുള്ള കീഴുേദ്യാഗസ്ഥൻ കണ്ടു.
അയാൾ അടുത്ത േകസ് െപാക്കി. വിറയ്ക്കുന്ന കട
ലാസിൽ േനാക്കി െതല്ലുനിന്നിട്ടു് ഒരു നമ്പരും വിളിച്ചു.
ആരുമതു േകട്ടതായി േതാന്നിയില്ല. നിമിഷങ്ങളുെട
പരിചമുട്ടു മാത്രം ത്രസിച്ചു നിന്നു. സ്വയം മറന്നു് േല
ശം നിന്നേശഷം ആ സാധു േപരും നമ്പരും ദീനമാ
യ് ആവർത്തിച്ചു.
ശിപായിക്കു് അേതറ്റു വിളിക്കാൻ അല്പം ഒരുേങ്ങ
ണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും വാക്കു െതാണ്ടയിൽ കുത്തി.
ജഡ്ജി ബലാൽക്കാേരണ ഒരു പുഞ്ചിരി തൂകി.
ബന്ധെപ്പട്ട വക്കീൽ എണീറ്റു ചുറ്റുെമാന്നു വീക്ഷിച്ചു.
പിെന്ന സ്വന്തം ൈകത്തണ്ടയിേലക്കാ കണ്ണുകൾ
ചാഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ഒന്നുേമ മിണ്ടാെത തിരിെക
ഇരുന്നു.
േക്ലാക്കിൽ െനടിയസൂചി പന്ത്രണ്ടാം മിനിട്ടിൽ നി
ന്നും െതന്നി. ജഡ്ജി ഒരാത്മാലാപം കണേക്ക ടി
േകസ് മാറ്റി െവച്ചതായി കല്പിച്ചു. ബഞ്ചു ക്ലാർക്ക്
ഫയലുകൾ തട്ടിയടുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
േക്ലാക്കിൽത്തെന്ന ദൃഷ്ടിെവച്ചു നിന്നിരുന്ന ആ പ്ര
തി ഒരടി മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി എേന്താ പറയാൻ ഭാവിച്ച
വായ് തുറെന്നങ്കിലും വാക്കു പുറെപ്പട്ടില്ല. അയാൾ
ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ ഇറുെക അടച്ചു നിന്നു.
സൂചി അപകടേമഖല താണ്ടി.
അടുത്ത ക്ഷണം ജഡ്ജിയിൽ, ബഞ്ചു ക്ലാർക്കിൽ,
വക്കീലന്മാരിൽ േപാലീസുകാരിൽ അങ്ങെന യഥാ
ക്രമം ഒരു മന്ദഹാസം പരന്നു.
മുറിക്കുള്ളിൽ കുളിർകാറ്റു് പരന്നുവന്നു. ആശ്വാസ
ത്തിെന്റ നിശ്ശബ്ദ നിശ്വാസം ചുമരുകളിൽ തട്ടി.
ജഡ്ജി എണീറ്റു. മറ്റുള്ളവർ എണീറ്റു നിന്നു വണ
ങ്ങി, ഒരഭിനന്ദന ഭാവത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി.
ന്യായാധിപൻ സമുചിതമായി പ്രത്യഭിവന്ദനം െച
യ്തു് േചംബറിേലക്കു് അടിെവച്ചു. ഡേഫദാർ പിറെക
െചന്നു.
എല്ലാ കണ്ണുകളും എന്നിട്ടും േക്ലാക്കിെന തെന്ന തു
റിച്ചു േനാക്കി നില്ക്കുന്ന ആ പ്രതിയിേലക്കു പാഞ്ഞു.
എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ഈർഷ്യയും നിന്ദയും ഇടകൂടിയി
ടഞ്ഞു. ചിലർ പല്ലിറുമ്മി. പലരും മുരണ്ടു.
എസ്. ഐ. െബൽറ്റു മുറുക്കി. ഒരു നിന്ദാഗർഭചിരി
േയാെട പ്രതിെയ സമീപിച്ചു. േക്രാധവിവശനായ പു
ലിയുെട മട്ടു്. േക്രാസ്െബൽറ്റ് ഒന്നമറി. ആ െകാഴു
ത്തുരുണ്ട ൈകകൾ അസഹ്യമായി തരിച്ചു.
മുഖമിളക്കാെത നിർവ്വികാരനായി നില്പാണു് പ്രതി.
ഇരുപുറവും നിന്ന േപാലീസുകാരുെട േപശികൾ
വിങ്ങി.
പ്രതി ശാന്തഗംഭീരമായി സ്ഫുടമായി പറഞ്ഞു “മനു
ഷ്യരുണ്ടാക്കിയ യന്ത്രത്തിനു് െചറിയ െതറ്റു പറ്റാം”.
വീണ്ടും മുഖങ്ങളിരുണ്ടു. ഞരമ്പുകൾ മുറുകി. കണ്ണു
കൾ പകച്ചു. അവ തങ്ങളിൽ മുട്ടി ഇടറി. പിെന്ന
ൈകത്തണ്ടകളിെല യന്ത്രങ്ങളിേലക്കു് തളർന്നു
ചാഞ്ഞു.
വിറയാർന്ന ആ രംഗേത്തക്കു പാഞ്ഞുവന്ന ഡേഫ
ദാർ പറയാേനാങ്ങിവന്നതു് െതാണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി
നിന്നു കിതച്ചു.
(മാതൃഭൂമി വാരിക, 1983 മാർച്ച് )

□

എസ്. വി. േവണുേഗാപൻ നായർ
െചറുകഥാകൃത്തും അദ്ധ്യാപകനുമായ
എസ്. വി. േവണുേഗാപൻ നായർ, അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “ഉച്ച
രാശികളിൽ രവിയും ശുക്രനും വ്യാഴവും,
േമടത്തിൽ ബുധനും ഇടവത്തിൽ ശനിയും നിൽെക്ക, കു
ജസ്ഥിതമായ മിഥുനം ലഗ്നമായി, അവിട്ടം മൂന്നാം പാദ
ത്തിൽ ജനിച്ചു”.
അച്ഛൻ: പി. സദാശിവൻ തമ്പി
അമ്മ: വിശാലാക്ഷിയമ്മ
ജന്മേദശമായ െനയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിെല സ്കൂളുകളി
ലും യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിലും പഠിച്ചു. ബി. എസ്. സി,
എം. എ., എം. ഫിൽ., പി. എച്ച്. ഡി. ബിരുദങ്ങൾ േനടി.
എൻ. എസ്. എസ്. േകാേളജിയറ്റ് സർവ്വീസിൽ അദ്ധ്യാ
പകനായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ, തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാ
ഗാന്ധി േകാേളജിൽ നിന്നു് വിരമിച്ച് വിശ്രമജീവിതം
നയിക്കുന്നു.
‘േരഖയില്ലാത്ത ഒരാൾ’ ഇടേശ്ശരി അവാർഡിനും ‘ഭൂമിപു
ത്രെന്റ വഴി’ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിനും
അർഹമായി. ഏറ്റവും നല്ല ഗേവഷണ പ്രബന്ധത്തിനു
ള്ള േഡാ. െക. എം. േജാർജ്ജ് അവാർഡും ലഭിച്ചു.

ഭാര്യ: െക. വത്സല
മക്കൾ: ശ്രീവത്സൻ, ഹരിേഗാപൻ, നിശാേഗാപൻ

പ്രധാനകൃതികൾ
• കഥകളതിസാദരം (കഥാസമാഹാരം, സായാഹ്ന
യിൽ ലഭ്യമാണു് )
• ഗർഭശ്രീമാൻ (കഥാസമാഹാരം)
• മൃതിതാളം (കഥാസമാഹാരം)

• ആദിേശഷൻ (കഥാസമാഹാരം)

• തിക്തം തീക്ഷ്ണം തിമിരം (കഥാസമാഹാരം)
• േരഖയില്ലാത്ത ഒരാൾ (കഥാസമാഹാരം)
• ഒറ്റപ്പാലം (കഥാസമാഹാരം)

• ഭൂമിപുത്രെന്റ വഴി (കഥാസമാഹാരം)
• ബുദ്ധിജീവികൾ (നാടകം)

• വാത്സല്യം സി. വി.-യുെട ആഖ്യായികകളിൽ (പഠനം)
• ആ മനുഷ്യൻ (േനാവൽ വിവർത്തനം)

• ചുവന്ന അകത്തളത്തിെന്റ കിനാവു് (േനാവൽ വിവർ
ത്തനം)
• ജിംപ്രഭു (േനാവൽ വിവർത്തനം)

• മലയാള ഭാഷാചരിത്രം (എഡിറ്റ് െചയ്തതു് )
(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു് കഥകളതിസാദരം എന്ന പുസ്ത
കത്തിൽ നിന്നു്.)

ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

