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ഴാേവർ

മജീദിെന്റ ജീവിതമാണു് മജീദിെന്റ കഥ.

ഒരു പുസ്തകപ്പുഴുവായി സായാഹ്നംേതാറും വായന�
ശാലയിൽ നിരങ്ങുന്ന കൗമാരകാലത്താണു് ഞാൻ
മജീദിെന ആദ്യം കാണുന്നതു്. അന്നു് റീഡിങ് റൂമി�
െല മെറ്റാരു പുസ്തകപ്പുഴുവാണു് മജീദ്. ദിനംപ്രതി
അഞ്ചു പത്രങ്ങൾ വായിക്കും. കൂടാെത, ൈകയിൽ
തടയുന്ന േലാകക്ലാസിക്കുകെളാെക്കയും വായിച്ചുത�
ള്ളും. ആയിരം േപജുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ
മജീദിനു് ഒെരാറ്റ ദിവസം മതി. മണിക്കൂറിൽ ഇരു�
ന്നൂറു് േപജാണു് മജീദിെന്റ േവഗതെയന്നു് വായന�
ശാലയ്ക്കകത്തു് പറഞ്ഞു േകൾക്കുന്ന കഥ. ഇെതാ�
െക്കെക്കാണ്ടു് സാമാന്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ േലാകപ�
രിജ്ഞാനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല േസാവിയറ്റ്
ഇടെപടലിെനക്കുറിെച്ചാരു ചർച്ചയുണ്ടായേപ്പാൾ
തെന്റ േലാകവിജ്ഞാനത്തിെന്റ പരപ്പുെകാണ്ടു്
സർവ്വെരയും അമ്പരപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ ചരിത്രമുണ്ടു് മജീ�
ദിനു്. അതുേപാെല ‘ആത്മഹത്യ ശരിേയാ െതേറ്റാ’
എന്ന ചർച്ചയിൽ പെങ്കടുത്തു് മജീദ് സംസാരിച്ചതു്
പക്വമതിയായ ഒരു തത്ത്വജ്ഞാനിെയേപ്പാെലയാ�
ണു്. ഈ രണ്ടു് സന്ദർഭങ്ങളിലും വിരുദ്ധാഭിപ്രായ�
ങ്ങളുമായി മജീദിെന േനരിട്ടു എന്നതു് മാത്രമാണു്
മജീദുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം. അതിനപ്പുറം മജീ�
ദ് എനിക്കാരുമായിരുന്നില്ല. ഒരു പരിചയക്കാരൻ
േപാലും. എന്നിട്ടും…

ജീവിതെത്ത ജീവിതമായി ഏെറ്റടുത്തുെകാണ്ടു് മജീ�
ദ് ആദ്യം െകട്ടിയതു് ഒരു ചിട്ടിക്കമ്പനി നടത്തിപ്പു�
കാരെന്റ േറാളാണു്. ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിട്ടിക്കമ്പ�
നിെയന്നു പറയാം. പ്രീഡിഗ്രി േതാറ്റു് െതാഴിലില്ലാ�
തലയുന്ന കാലത്തു് തലയിൽ െപാന്തിയ ആശയ�
മാണു്. അതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി�
യുെട ഏജന്റായും പ്രവർത്തിച്ചു. ചിട്ടിയുെടയും ഇൻ�
ഷുറൻസിെന്റയുെമാെക്ക മാസത്തവണകൾ വന്നു�
കുമിഞ്ഞു്, ഒന്നിനുെമാരു കണക്കുമില്ലാെത പലവ�
ഴിേയ ഒഴിഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ ചിട്ടിയും െപാട്ടി, ഇൻ�
ഷുറൻസും േപായി. അങ്ങെന നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാ�
തായേപ്പാൾ മജീദ് നാടുവിട്ടു. സ്വന്തം േവരുകളുമായു�
ള്ള ബന്ധം എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി വിേച്ഛദിച്ചുെകാണ്ടു�
ള്ള പ്രയാണത്തിെന്റ തുടക്കമായിരുന്നു അെതന്നു്
അന്നു് മജീദുേപാലും കരുതിയിരുന്നിരിക്കില്ല. എങ്കി�
ലും അങ്ങെനയാണു് സംഭവിച്ചതു്.

മജീദിെന്റ ആ തിേരാധാനം എെന്ന ഒരു തരത്തി�
ലും അലട്ടുന്ന വിഷയമായിരുന്നില്ല. കാരണം, മജീദ്
എെന്റ സുഹൃത്തല്ല. ഞാൻ മജീദിെന്റ ചിട്ടിയിൽ
അംഗവുമല്ല. അതിനാൽ മജീദിെന ഓർമ്മയിൽ
െവേയ്ക്കണ്ട യാെതാരു ബാധ്യതയുെമനിക്കില്ല. എന്നി�
ട്ടും ആകസ്മികതകളിലൂെട മജീദ് എന്നിേലയ്ക്കു് കട�
ന്നുകയറുകയായിരുന്നു.

ആ തിേരാധാനത്തിനു രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുേശ�
ഷം ഒരു ദിവസം തികച്ചും അവിചാരിതമായി മജീദ്
എെന്റ മുന്നിേലക്കു് വന്നുചാടുകയായിരുന്നു. സ്ഥലം
എറണാകുളം ട്രാൻേസ്പാർട്ട് ബസ്  സ്റ്റാന്റ്. ഞാൻ
ബസ്സിലിരിക്കയാണു്. അേപ്പാഴുണ്ടു് രണ്ടുരൂപ വി�
ലയുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനേകാശത്തിെന്റ വിപണന
വിളംബരവുമായി ഒരു സ്വരം ബസ്സിനകെത്ത തിര�
ക്കിനിടയിലൂെട നുഴഞ്ഞുവരുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ശരീര�
ത്തിൽ എത്ര എല്ലുകളുണ്ടു്?…ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷി�
േയതു്?…ഡയനമറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച മഹാൻ ആരു്?…
േലാകത്തിെല ഏറ്റവും െകാടിയ വിഷേമതു്?…
എന്നിങ്ങെന പല ഗണങ്ങളിൽെപ്പട്ട േചാദ്യങ്ങൾ
പ്രേത്യകമാെയാരീണത്തിൽ വാരിെയറിഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് ആ സ്വരം ഒരു അന്തർവാഹിനിയായി നീന്തിയ�
ടുെക്ക െനഞ്ചിൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനക്കുറിെച്ചാ�
രു ഓർമ്മ പാഞ്ഞു. ആത്മഹത്യെയക്കുറിെച്ചാരു
അവ്യക്തവിചാരവും. ആ ആശ്ചര്യേത്താെട തല
െപാന്തിക്കുേമ്പാൾ, അതാ നിൽക്കുന്നു മജീദ്.

രണ്ടുവർഷംെകാണ്ടു് മജീദിൽ ചില പരിണാമങ്ങ�
െളാെക്ക സംഭവിച്ചിരുന്നു. മുഖത്തു് ഇൻസ്റ്റാൾെമന്റാ�
യി അല്പാല്പം താടി വളർന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ
മുേമ്പക്കാൾ കർമ്മവീര്യം.

എെന്ന കാൺെക ആ മുഖെത്താരു പുഞ്ചിരി വിടരാ�
നാഞ്ഞതാണു്. എന്നാൽ െതാട്ടടുത്ത നിമിഷംത�
െന്ന, ഏേതാ അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടിെട്ടന്നേപാ�
െല അതു് മാഞ്ഞുേപായി. പിെന്ന, വിജ്ഞാനസ�
ഹായിയിൽ മുഖംമറച്ചു് അവൻ ധൃതഗതിയിൽ തി�
രക്കിനുള്ളിേലക്കു് നുഴഞ്ഞുകയറി മറഞ്ഞു. എെന്ന
ഇവിെട കണ്ടവിവരം ആേരാടും പറയരുതു് എന്ന
അഭ്യർത്ഥനേപാലുണ്ടായിരുന്നു, െവറിപിടിച്ച ആ
ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റം.

പിെന്ന, ബസ്സുവിടുന്നതുവെര ആ വിളംബരം എങ്ങു�
നിന്നും ഉയർന്നുേകട്ടില്ല.

െവറും യാദൃച്ഛികമായ കൂട്ടിമുട്ടൽ. അത്രമാത്രം. ആ
നിലയിൽ ആ സംഭവെത്ത അേപ്പാൾത്തെന്ന മറ�
ന്നുകളയുകയും െചയ്തു. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന ബദ്ധ�
പ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇത്ത�
രം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുെവക്കാെനവിെട േനരം?

എന്നിട്ടും, മജീദിെന വീണ്ടും കാേണണ്ടിവന്നു. ഇക്കു�
റി സ്ഥലപശ്ചാത്തലം തിരുവനന്തപുരമാണു്. തമ്പാ�
നൂരിെല തിരക്കാർന്ന െതരുവിലൂെട നടന്നുനീങ്ങു�
ന്നതിനിടയിൽ ഫുട്പാത്തിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടവും
അതിനുള്ളിെല വൃത്താകൃതിയാർന്ന േവദിയിൽ
ൈമക്കിലൂെട ഒരു അനൗൺസ്  െമന്റും. പല്ലുേവദ�
നയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്നിെന്റ വില്പനയാണു് നട�
ക്കുന്നെതന്നു് അനൗൺസ്  െമന്റിൽനിന്നു് മനസ്സി�
ലായി. ശബ്ദത്തിെല പരിചിതലിപികളാൽ ഞാൻ
ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് വലിച്ചടുപ്പിക്കെപ്പടുകയായി�
രുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂെട തുളഞ്ഞു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ ആൾ അതുതെന്ന. മജീദ്. ആ ഒറ്റമൂലി
പ്രേയാഗിച്ചു് ചിലരുെട പല്ലുകൾക്കിടയിൽനിന്നു്
അത്ഭുതകരമാംവിധം പുറെത്തടുത്ത നാലഞ്ചു പു�
ഴുക്കെള ഒരു തകരപ്പാത്രത്തിൽ വിരിച്ചിട്ടു് അതു്
ആൾക്കൂട്ടത്തിനു് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു് കസർത്തു
നടത്തുകയാണവൻ: “…േനാക്കൂ, ഇതുേപാെലാരു
പുഴു നിങ്ങളിലും കാണും. സൂക്ഷിക്കണം. ഇവൻ ഭയ�
ങ്കര അപകടകാരിയാണു്…”

അങ്ങെന ആൾക്കൂട്ടത്തിനകെത്ത വട്ടപ്പൂജ്യത്തിൽ
ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനിടയിലാണു് ഞാൻ അവെന്റ
കണ്ണിൽെപ്പടുന്നതു്. അേതാെട സർവ്വം നിശ്ചലം.
അവെന്റ മുഖം പ്രവർത്തനം നിലച്ച യന്ത്രംേപാ�
െലയായി. അനൗൺസ്  െമന്റും നിന്നു. അവെന്റയാ
ദ്രുതവിരക്തി കണ്ടു് പരിഭ്രമിച്ചു്, അവെന കൂടുതൽ
അസ്വസ്ഥനാേക്കെണ്ടന്നു് നിശ്ചയിച്ചു് ഞാൻ ഒഴി�
ഞ്ഞുമാറി രംഗം വിടുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്നാമതും അവെനെന്റ മുമ്പിൽ വന്നു�
െപട്ടു. കാലം പിെന്നയും ഒന്നരവർഷം കഴിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു. ഗേവഷണസംബന്ധമായി തൃശൂർനഗ�
രത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണു് ഞാൻ. ആ ചുറ്റി�
ത്തിരിയലിനിടയിെലാരു വിരസമുഹൂർത്തത്തിൽ�
നിന്നു് രക്ഷേതടി ഞാനുെമാരു സുഹൃത്തും ഒരു സി�
നിമാ തിേയറ്ററിനു മുമ്പിൽ െചന്നുെപട്ടിരിക്കയാണു്.
എന്നാൽ അേപ്പാേഴക്കും ടിക്കറ്റ് േക്ലാസായിക്കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. ഹൗസ്  ഫുൾ എന്ന േബാർഡിനു മുമ്പിൽ
ഗതിെകട്ട രണ്ടു് അഭയാർഥികെളേപ്പാെല ഞങ്ങള�
ങ്ങെന അപമാനവ്യഥയുമായി നിൽക്കുേമ്പാഴുണ്ടു്,
ഒരാൾ എട്ടുരൂപയുെട ടിക്കറ്റിനു് അമ്പതുരൂപ വില�
യിട്ടു് ഒരു സംഘം സിനിമാെക്കാതിയന്മാെര പ്രേലാ�
ഭിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അവിെട വിലസുന്നു. കരിഞ്ചന്തെയ�
ങ്കിൽ കരിഞ്ചന്ത എന്ന ദാരുണവ്യാേമാഹേത്താെട
അേങ്ങാട്ടു നടക്കുേമ്പാൾ, അത്ഭുതം! അവൻ വീ�
ണ്ടും—മജീദ്.

അവനും കണ്ടു. ഓടി മറയാൻ സമീപെത്താരു വന�
മില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അവൻ നിേന്നടത്തുതെന്ന �
നിന്നു.

‘ഒരു േദശത്തിെന്റ കഥ’യിെല ഒരു കഥാപാത്ര�
െത്തയാണേപ്പാൾ ഓർത്തുേപായതു്—ബസ്രാ കു�
ഞ്ഞപ്പു. ജീവിക്കാൻേവണ്ടി പല േവഷങ്ങൾ മാറിമാ�
റിയണിയുന്ന കഥാപാത്രമാണു്. ആദ്യം പട്ടാളക്കാ�
രൻ, പിെന്ന െപയിന്റർ, േകാൺഗ്രസ് വാളണ്ടിയർ,
അങ്ങെനയങ്ങെന… പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല മുഖ�
ച്ഛായകളിൽ…

ഒരു കീഴടങ്ങൽേപാെല, അധികതുക വാങ്ങാെത
അവൻ രണ്ടു ടിക്കറ്റുകൾ എനിക്കു് ദാനം െചയ്തു.

തിേയറ്ററിേലയ്ക്കു് നടക്കുംമുമ്പായി ഒരു നിമിഷം അവ�
െന പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു:

“നിനക്കു് പറ്റിെയാരു േപരുണ്ടു്. പറയെട്ട, കുഞ്ഞപ്പു.
ബസ്രാ കുഞ്ഞപ്പു… മനസ്സിലാേയാ?”

അവെന്റ കണ്ണുകളിൽ, ധ്വനി മനസ്സിലാെയന്ന തി�
ളക്കം. പേക്ഷ, ആ തമാശ േകട്ടു് അവൻ ചിരിക്കുക�
േയാ ഒരു വാക്കു് പ്രതികരിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

േനാക്കൂ, വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മൂന്നു കാല�
ങ്ങളിൽ മൂന്നു സാഹചര്യങ്ങളിലാണു് ഞാൻ മജീദി�
െന കണ്ടുമുട്ടിയതു്. ഇതിെനെയല്ലാം എങ്ങെനയാ�
ണു് യാദൃച്ഛികതെയന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കുക? എൺ�
പതുേകാടി മനുഷ്യരുള്ള ഈ രാജ്യത്തു്, ഒരിക്കൽ
കാണുന്ന ഭൂരിപക്ഷേത്തയും പിന്നീെടാരിക്കലും കാ�
ണാനാവാത്തവിധം തിരക്കാർന്ന ഈ േലാകത്തു്
ഞാനും മജീദും തമ്മിലിങ്ങെന നിരന്തരം കൂട്ടിമുട്ടാ�
െനന്തു കാരണം? ഒരു കള്ളെനേപ്പാെല ഈ േലാ�
കത്തിെന്റ നൂറായിരം വഴികളിലൂെട പതുങ്ങി നടക്കു�
ന്ന മജീദ് ഏതു് നിേയാഗത്താലാണു് എെന്റ മുമ്പിലി�
ങ്ങെന പലവട്ടം വന്നുചാടുന്നതു്?

വർഷങ്ങൾ പിെന്നയും നാലഞ്ചു് കടന്നുേപായി.
െതാഴിൽ സംബന്ധമായി ദൽഹിയിേലയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാ�
രമധ്യത്തിലാണു് ഞാൻ. സ്ഥലം മദ്രാസ് െസൻ�
ട്രൽ േസ്റ്റഷനുസമീപമുള്ള ഒരു െതരുവു്. ദൽഹി�
യിേലക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ട്രങ്ക് എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ്
സൂത്രത്തിൽ തരെപ്പടുത്താൻ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻ�
സിെയ ചുമതലെപ്പടുത്തി, ടിക്കറ്റ് കിട്ടുംവെരയുള്ള
ഇടേവളയിെല മടുപ്പു് അതിജീവിക്കാനായി സമീപ�
ത്തുള്ള െതരുവുകളിലൂെട അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണു്
ഞാൻ. ആ അലച്ചിലിനിടയിലൂെട സമയം സന്ധ്യ�
യായി. സന്ധ്യയ്ക്കും നിേയാൺബൾബുകൾക്കുമിടയി�
െല ഒരു മങ്ങിയ ഇരുട്ടിലൂെട ഞാൻ നടന്നുനീെങ്ങ
പിന്നിൽനിന്നു് അവ്യക്തമാെയാരു വിളിയും തിടു�
ക്കംപൂണ്ട ഒരു കാൽെപ്പരുമാറ്റവും!

“െപണ്ണുേവണമാ സാർ?”

േചാദ്യത്തിെന്റ അശ്ലീലതയിലും അപരിചിതത്വ�
ത്തിലും പകച്ചു് ഞാൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ—
നിൽക്കുന്നു മജീദ്. ബസ്രാ കുഞ്ഞപ്പു. കവിളുകളുെട
പ്രകാശെമാെക്കയും േചാർന്നുേപായ, കണ്ണുകൾ
കുഴിയിലാണ്ട ഒരു മുഖം. തല പാതിയും നരച്ചിരി�
ക്കുന്നു. മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അമ്പതിെന്റ വാർധക്യം.
മാറ്റമില്ലാത്തതു് അവെന്റ ശബ്ദത്തിനും പുളിങ്കുരു
പല്ലുകൾക്കും മാത്രം.

ആശ്ചര്യം സഹിക്കാനാവാെത ഞാൻ ആർത്തു�
േപായി:

“ഓ… മജീദ് ! നീയിവിെട?”

എെന്ന കാൺെക, പതിവുരീതിയിൽ അവെന്റ മു�
ഖം ഇരുണ്ടു മ്ലാനമായി. ആ തളർച്ചേയാെട അവൻ
െമാഴിഞ്ഞു:

“ഇവിേടം വന്നു. അേല്ല. എനിക്കറിയാം നീ ഇവി�
േടം വരുെമന്നു്.”

ആ പ്രതികരണത്തിൽ ഞാൻ അമ്പരന്നു നിൽെക്ക
അവൻ തുടർന്നു:

“ഓേരാ തവണയും നിെന്നക്കാണുേമ്പാൾ ഞാൻ
ചൂളിേപ്പാവുകയാണു്. എന്തിെനന്നു് എനിക്കുതെന്ന
അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നിെന്ന കാണുന്നേതാെട
എവിേടെക്കങ്കിലും ഓടിെയാളിക്കാനാണു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നതു്.”

ഒരു നിമിഷം നിർത്തി, തിരിച്ചു നടക്കാനാഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു:

“ഞാനും നിനെക്കാരു േപരു് കണ്ടുെവച്ചിട്ടുണ്ടു്. പറ�
യെട്ട. ഴാേവർ…”

ഴാേവർ! വിക്ടർ യൂേഗാവിെന്റ പാവങ്ങളിെല കഥാ�
പാത്രം. ഴാങ്  വാൽ ഴാങിെന നിഴൽേപാെല പിന്തു�
ടർന്നു് അയാളുെട ജീവിതെത്ത ആദ്യന്തം ഒരു ഒളി�
േച്ചാട്ടമാക്കി മാറ്റിയ െപാലീസുേദ്യാഗസ്ഥൻ.

കൂടുതെലാന്നും പറയാൻ നിൽക്കാെത മജീദ് ആൾ�
ക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ, മങ്ങിയ ഇരുട്ടിൽ എവിെടേയാ
മറഞ്ഞു. മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കഥാപാത്രെത്ത�
െയന്നേപാെല ഞാൻ അവെന േനാക്കിനിന്നു.

ഇേപ്പാഴും, ഞാനവെന േനാക്കിനിൽക്കുകയാണു്.

(1996)
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േഡാ. വത്സലൻവാതുേശ്ശരി
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 1963-ൽ ജന�
നം. എറണാകുളം ജില്ലയിെല േകാേള�
ജുകളിൽ നിന്നു് റാേങ്കാെട ബി. എ.യും
എം. എ.യും വിജയിച്ചു. തുടർന്നു് േക�
രള സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് എം.
എഫിൽ, പിഎച്ച്. ഡി. ബിരുദങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിെക്ക മലയാളമേനാരമയും മാതൃഭൂമിയും നടത്തിയ
കഥാമത്സരങ്ങളിൽ പുരസ്കാരം േനടി. ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ,
മറുപുറം, ഗ്യാസ്േചംബർ, ചുവെരഴുത്തു് (കഥകൾ), വാർ�
ഷികേരഖ, വിഷമവൃത്തം (േനാവൽ), കഥയും ഫാന്റസി�
യും, കഥയുെട ന്യൂക്ലിയസ്, ഒറ്റയാന്മാരുെട വഴി, പരീക്കു�
ട്ടി എന്ന വാേസ്കാ ഡ ഗാമ, മലയാള സാഹിത്യനിരൂപ�
ണം അടരുകൾ അടയാളങ്ങൾ (നിരൂപണകൃതികൾ),
മലകൾ യാത്രകൾ (യാത്ര) തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചു. അഞ്ചു ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾക്കും നിരവധി േഷാ�
ട്ട് ഫിലിമുകൾക്കും തിരക്കഥെയഴുതി. മികച്ച തിരക്കഥാ�
കൃത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന െടലിവിഷൻ അവാർഡ് (ൈട�
പ്പ്ൈററ്റർ, 2007). തിരക്കഥെയഴുതിയ അങ്കുരം (2014),
സ്വനം (2018) എന്നീ സിനിമകൾ മികച്ച കുട്ടികളുെട ചി�
ത്രങ്ങൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ േനടി. ഇട�
േശ്ശരി അവാർഡ്, എസ്. ബി. ടി. അവാർഡ്, മലയാറ്റൂർ
അവാർഡ്, വി. ടി. കുമാരൻ അവാർഡ്, അപ്പൻ തമ്പു�
രാൻ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി അവാർഡുകൾ.

അലിഗഢ് മുസ്ലീം സർവ്വകലാശാലയിലും മാഹി മഹാ�
ത്മാഗാന്ധി ഗവ. േകാേളജിലും അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാ�
ശാലയിൽ മലയാളം െപ്രാഫസർ.

ഭാര്യ: േഡാ. ബി. പാർവതി, മകൾ: അഭിരാമി.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന 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 റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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