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ലാടാനുപ്രാസം
ഞാൻ ആ വൃദ്ധെന ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് വള
െരക്കാലമായി. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും
അയാെളെന്റ കടയ്ക്കു മുന്നിലൂെട കടന്നു േപാകും.
ഈ പട്ടണത്തിെല ചന്ത കൂടുന്ന ദിവസങ്ങളാണവ.
ഒറ്റ മുണ്ടും േതാർത്തുമാണു് അയാളുെട േവഷം. േതാർ
ത്തു് െനഞ്ചും മാറും മറയുമാറു് ചുറ്റിപ്പുതച്ചിരിക്കും. മ്ലാ
നതയ്ക്കു് സഹജമായ ഒരു ശാന്തതയുണ്ടേല്ലാ, അതാ
ണയാളുെട സ്ഥിരം മുഖഭാവം. വളെര പതിെയ മാ
ത്രേമ നടക്കു… ഒച്ചുേപാലും േപപിടിേച്ചാടുന്ന നഗ
രത്തിൽ ഒരു വിേയാജനക്കുറിപ്പു േപാെല ഇഴഞ്ഞു
നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ. ആ നടത്തമാവാം എെന്റ ശ്ര
ദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതു്.
രാവിെല ചന്തയിേലക്കു നടക്കുന്ന അയാൾ ഉച്ചയ്ക്കു്
വിയർെത്താലിച്ചു് തിരിെകേപ്പാകും. അേന്നരം തല
യിൽ ഒരു ചുമടുണ്ടാകും. ഉണങ്ങിയ വാഴയിലെകാ
ണ്ടു് െപാതിഞ്ഞു് ഭദ്രമായിെക്കട്ടിയ ഒരു ചുമടു്. അതി
നുള്ളിൽ പച്ചക്കറിയാെണന്നു് വ്യക്തം.

ആരാണയാൾ? ആർക്കു േവണ്ടിയാണു് മലക്കറി
വാങ്ങിച്ചുമക്കുന്നതു് ? ഇയാൾക്കു േവെറ െതാഴി
െലാന്നുമിേല്ല? കാണുന്നതിെനപ്പറ്റിെയല്ലാം നിരു
പേയാഗമായ കുെറ േചാദ്യങ്ങൾ െമെനെഞ്ഞടുക്കു
ന്ന എെന്റ മനസ്സു് ആ വൃദ്ധെനയും െവറുെത വിട്ടില്ല.
ഉത്തരം േതടി സങ്കൽപങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു് ഞാൻ
കുഴഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസം അയാെള വിളിച്ചു നിർത്തി ഇെതാ
െക്ക േചാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്നേതയുള്ള. പേക്ഷ,
അതിനുള്ള തഞ്ചം എനിക്കു് ഉണ്ടായില്ല.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു മഴയത്തു് അയാൾ എെന്റ
കടയുെട വരാന്തയിൽ കയറി ഒതുങ്ങി നിന്നു. അ
േപ്പാൾ ഞാൻ ആ രൂപം ആപാദചൂഡം ഒന്നു േനാ
ക്കി. ചുളിവുകൾ വീണ ഇരുണ്ട െനറ്റിയുെട േമെല
അറ്റത്തു്, തലമുടി തുടങ്ങുന്നിടത്തു്, രണ്ടു വൃണങ്ങൾ.
െമാരിഞ്ഞ അതിരുകളുള്ള ചുവന്നു തുടുത്ത വ്രണ
ങ്ങൾ. അവ തലമുടിക്കുള്ളിേലക്കു് നൂഴ്ന്നു് വളർന്നിരു
ന്നു. അയാേളാെടാന്നു സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു
ങ്ങുകയായിരുന്നു.
െപാടുന്നെന മഴ പടം താഴ്ത്തി. എനിക്കു് എെന്ത
ങ്കിലും േചാദിക്കാൻ പറ്റും മുമ്പു് അയാൾ ഇറങ്ങി
േപ്പായി.
അതുമുതൽ എെന്റ ചിന്ത ആ വ്രണങ്ങളിൽ േകന്ദ്രീ
കരിച്ചു. അയാെള അകെലക്കാണുേമ്പാേഴ ഞാൻ
െനറ്റിയിൽ മിഴികളൂന്നും. അവ അല്പാല്പം വളരുക
യാെണന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കുെറ
നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാളുെട ഇടെത്ത കാതി
െന്റ ഓരത്തു് മെറ്റാരു വൃണം മുളെപാട്ടിയതും ഞാൻ
കെണ്ടത്തി. ആ േതാർത്തു മൂടിയ മാറിലും മുതുകിലും
ഇതുേപാലുള്ള അനവധി വൃണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
പേക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ അയാളിലുള്ള എെന്റ
താൽപര്യം വർദ്ധിച്ചുവന്നേതയുള്ള.
ഒരു ദിവസം അയാൾ എെന്റ കടവരാന്തയിൽ ചു
മടിറക്കി വച്ചിട്ടു് േഷാേകസിൽ വിടർത്തിയിട്ടിരിക്കു
ന്ന സാരികളിൽ കണ്ണുംനട്ടു് നിൽപ്പായി. ഇടയ്ക്കിെട
ഒളികണ്ണാൽ എെന്നയും േനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എെന്റ ജിജ്ഞാസ ഗൗരവത്തിെന്റ അണെക്കട്ടു്
േഭദിച്ചു. അയാൾ ഇേങ്ങാട്ടു് േനാക്കിയതും ഞാൻ
തലയാട്ടി വിളിച്ചു. അയാൾ അറച്ചറച്ചു് കൗണ്ടറിനടു
േത്തക്കു് വന്നു. ഞാൻ വളെര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ആ
വൃദ്ധൻ ഇരുന്നില്ല.
‘വീെടവിെടയാണു് ?’ ഞാൻ ആദ്യെത്ത േചാദ്യം
കെണ്ടത്തി.
‘ഇേപ്പാതു് വീടും കുടിയുെമാന്നും കിടയാതു് െമാതലാ
ളീ’—അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു.
‘നാടു് ?’ ഞാൻ സാകൂതം േചാദിച്ചു. അയാൾ തമി
ഴ്നാട്ടിലുെള്ളാരു സ്ഥലത്തിെന്റ േപരുപറഞ്ഞു.
‘ഇവിെട എന്തു േജാലിയാണു?’
‘േവെലെയാണ്ണും ഇല്ല സാർ, വയറ്റുപ്പാടുക്കു് ഏതാ
വതു െചയ്യാതിരിക്ക മുടിയുമാ’ അയാൾ വരാന്തയി
െല ചുമടിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടി.
‘പച്ചക്കറിക്കച്ചവടമാേണാ?’
‘ഇന്ത മലക്കറി വാങ്കിനതല്ല സാർ, ചന്തയിലിരുന്ത്
നുള്ളിെപറുക്കിെയടുത്ത് സുമാറാക്കിനതാക്കും’
‘ഇത്രയുേമാ!’ ഇനി ഇെതന്തു െചയ്യും?
‘സായംകാലം അന്ത ചിന്നമാർക്കറ്റിെല െകാണ്ടു

േപായി വിറ്റിട്ടാ ഏതാവതു ചില്ലൈറ െകടയ്ക്കും എന
ക്കു് പിച്ചക്കാരുമട്ടിെല എരക്ക മുടിയാതു് സാർ.
അതിനാെലതാൻ ഇന്ത െമനേക്കടു േവൈല.’
‘ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു് ദിവസമേല്ല ഇവിെട ചന്തയുള്ളൂ?’
‘അങ്കും ഇങ്കും േവെറ ചന്തകളിരിെക്ക, എല്ലാടവും
േപാകും.’
‘താമസം എവിെട?’
‘അന്തിക്ക് എെങ്കയാവത് പടുത്തിടേവൻ. ആരു
ക്കുേമ െതാന്തറവു െശയ്യാെത ചാകണം. അവ്വളവു
താൻ എണ്ണം.’
‘നാട്ടിൽ ആരുമിേല്ല?’
‘ആണ്ടവൻ വാഴൈവത്ത് എല്ലാവരും ഇരുക്ക്
സാർ. തമയനും തമ്പിയുമുണ്ട്. നാൻ താലിെവച്ച
െപാണ്ണ്. എനിക്കു് െപറന്ത മുന്നു കുളൈന്തകളും
ഇരുക്ക്. രണ്ടാണും ഒേരെയാരു െപാണ്ണും. അവ
ളിക്കിേപ്പാ വയത് പെത്താമ്പത്. ആൺപിൈള്ള

കളുക്ക് ഗവൺെമന്റ് ഫാക്ടറിയിെല നല്ലേവലയു
മിരുക്ക്. എല്ലാരുേമ നന്റാക്ക ഇരുക്കട്ടും’. വൃദ്ധൻ
ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

‘പിെന്ന ഇവിെടക്കിടന്നു് കഷ്ടെപ്പടുന്നെതന്തിനാ?’
‘എനക്കു് കടവുൾ ഇന്ത വ്യാതി തന്തിട്ടില്ലാ! േപാന

ജന്മത്തിെല നാൻ െകാടും പാപിയായിരുന്തിരിക്ക
ലാം. കുഷ്ഠേരാഗി വീട്ടുക്കുൾ ഇരിപ്പതു അവാൾ ആരു
ക്കുേമ പിടിക്കാതാ. അവളാവത് സേന്താഷമാ ഇരി
ക്കട്ടും’.
‘അവർ ഇറക്കി വിട്ടതാേണാ?’

‘അെതാണ്ണും െശാല്ലേവണ്ടാം സാർ. മനിതനുക്കു്
ഉടമ്പു താൻ െപരുൈമ. അദു േകടു വന്തിെട്ടണ്ണാ
പിള്ളയ്ക്കു തള്ള െകടയാതു്. മകനുക്കു് തകപ്പനി
ൈല്ല. െപണ്ണുക്കു കണവൻ ഇൈല്ല. ഉലകത്തിൽ
അന്പും ഉറുതിയും നം നലമാക ഇരുക്കും വെര
താൻ ഉണ്ടും. അതിെലാണ്ണും എനിക്കു് കവലയിെല്ല.’

വൃദ്ധെന്റ വരണ്ട കണ്ണുകളുെട ആഴങ്ങളിെലവിെട
േയാ ഒര നനവു്. അയാളുെട കണ്ഠം ഇടറി. അയാൾ
ഝടിതി തലകുമ്പിട്ടു് പടിയിറങ്ങിേപ്പായി.
കുഷ്ഠേരാഗം പിടിെപ്പട്ടതു െകാണ്ടു് ആട്ടിയിറക്കെപ്പട്ട
ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ. അയാെള കാണുേമ്പാെഴല്ലാം ആ
അറിവു് എെന്ന കുത്തി േനാവിച്ചു.
അതിൽപ്പിെന്ന എെന്റ കടയുെട മുന്നിൽ എത്തു
േമ്പാൾ അയാൾ എെന്ന േനാക്കി മന്ദഹസിക്കും.
ചിലേപ്പാൾ ഒന്നും െതാഴുെതന്നും വരും. മ്ലാനതയു
െട മന്ദഹാസം. ഞാൻ ഒന്നു ചിരിച്ചു് മ്ലാനനാകും.
ഒരു മാസേത്താളം കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും അയാൾ കയ
റി വന്നു. എെന്ന െതാഴുതിട്ടു് േഷാേക്കസിെല സാ
രികളിൽ കേണ്ണാടിച്ചു നിന്നു. ഒടുവിൽ കടുംചുവപ്പു്
േബാർഡറുള്ള ഒരു ഇളംനീല സാരി ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചു് അതിെന്റ വില േചാദിച്ചു.
െതെല്ലാരു വിസ്മയെത്താെടയാണു ഞാൻ മറുപടി
നൽകിയതു്.
അയാൾ മടിശ്ശീലയിൽനിന്നു് ഒരു ചുരുൾ േനാെട്ടടു
ത്തു് എണ്ണിേനാക്കി. എണ്ണിത്തീർന്നേപ്പാൾ ആ മു
ഖം ഒന്നുകൂടി ഇരുണ്ടു.
‘തികയാതു് സാർ, പതിമൂന്റ് രൂപാ കമ്മി.”
‘നല്ല സാരി േവെറയുണ്ടു് േനാക്കൂ.’

അയാൾ വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു; ‘ഇദു താൻ േവ
ണം.’ അയാൾ േനാട്ടുചുരുൾ േമശപ്പുറത്തു് വച്ചിട്ടു
പറഞ്ഞു; ‘സാർ ഇേത വച്ചിടുേങ്കാ. പിറങ്ക് ബാക്കി
ൈപസ തന്തു് സാരി നാൻ എടുത്തിടലാം. ഇരണ്ടു്
വാരത്തുക്കുെള്ള…”
‘സാരി െകാണ്ടുെപാെയ്ക്കാളൂ. ബാക്കി പിെന്ന തന്നാൽ
മതി.’ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
‘േവണ്ടാം സാർ, അദു മുറയെല്ല. അന്തസാരിെയ മാ
റ്റി ഉൈള്ള വച്ചിട്ടാ േപാതും.’

അയാൾ േപായി.
ആർക്കു േവണ്ടിയാണു സാരിെയന്നു േചാദിക്കാൻ
ഞാൻ മറന്നു. മകൾേക്കാ, ഭാര്യേക്കാ അേതാ മറ്റു
വല്ലവർക്കുേമാ? ഇെതെന്റ ഒരു കുഴപ്പമാണു. േവണ്ട
േപ്പാൾ ഒന്നും േചാദിച്ചറിയുകയില്ല. പിെന്ന യാെതാ
രു ആവശ്യവും ഇല്ലാെത കുെറ സംശയങ്ങളും മന
സ്സിേലറ്റി െവറുെത നട്ടം തിരിയും.
മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ കയറിവന്നു.
വന്നയുടെന പതിമൂന്നു രൂപ എെന്റ േമശപ്പുറത്തു
വച്ചു. ഞാൻ പയ്യെന വിളിച്ചു് ആ സാരി എടുത്തു
െകാണ്ടു വരുവാൻ പറഞ്ഞു.
ആ വൃദ്ധെന്റ മുഖത്തു് മുെമ്പങ്ങും കാണാത്ത ഒരു
തിളക്കം ഞാൻ കണ്ടു. അയാൾ െചാല്ലി. ‘സാർ,
അന്ത െപാണ്ണുക്കാക്കും, മകളുക്ക്. െപാങ്കലല്ലാ വാ
റത്. എങ്കൾ ഊരിെല െപാങ്കൽ െപരിയ വിഴായാ
ക്കും. െപാണ്ണുക്ക് ഇത് പാഴ്സലാ അനുപ്പണം. സാർ,
ഉങ്കൾ അൈത െപാതിഞ്ച് അഡ്രെസ്സഴുതി തരുവീർ
കളാ?’
ഈ അലഞ്ഞുനടപ്പിനിടയിലും പെത്താമ്പതുകാരി
യായ മകളുെട ഓർമ്മ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കു
ന്ന ആ വൃദ്ധെന്റ േസ്നഹം എെന്റ കണ്ണു നിറച്ചു.
പയ്യൻ സാരി െപാതിഞ്ഞുെകട്ടുേമ്പാൾ അയാൾ
മടിയിൽ നിന്നു് ഒരു മുഷിഞ്ഞ കടലാസുതുെണ്ടടു
ത്തു. അതിൽ അഴകമ്മയുെട േപരും േമൽവിലാസ
വും എല്ലാം വ്യക്തമായി എഴുതിയിരുന്നു.
ഞാൻ േചാദിച്ചു. പാഴ്സലയയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു രൂ
പെയങ്കിലുമാകിേല്ല? പേത്താ പതിനേഞ്ചാ കൂടി
െചലവാക്കിയാൽ അവിെട െചന്നു് ഇതു് മകളുെട
ൈകയ്യിൽ െകാടുക്കാം. ആ കുട്ടിക്കും അതു് കൂടുതൽ
സേന്താഷമാകുമേല്ലാ?’
അയാളുെട മുഖം വല്ലാെത ഇരുണ്ടു. േനാട്ടം ശൂന്യമാ
യി. ആ കണ്ണുകെള േനരിടാനാവാെത ഞാൻ മുഖം
തിരിച്ചു.
‘ഇല്ല സാർ, അന്ത തള്ളയും മക്കളും എെന്ന വീട്ടുക്കു
േള്ള ഏറവിടാതു്. ഇന്ത െപാണ്ണുകൂട എൻ മുഖത്തി
െല പാക്കാതു്.’

േസ്നഹം തിരിച്ചുകിട്ടാത്ത ഒരു ഡിേപ്പാസിറ്റ് ആെണ
ന്നാവാം ഈ തത്ത്വജ്ഞാനിയുെട വിശ്വാസം.
ഞാൻ െപാതിെക്കട്ടിനു മുകളിൽ അഡ്രെസ്സഴുതി.
അേപ്പാഴാണു മെറ്റാരു പ്രശ്നം ഓർത്തതു്; ‘അയയ്ക്കു
ന്ന ആളിെന്റ അഡ്രസ്സ് േവണം. അെല്ലങ്കിൽ പാ
ഴ്സൽ േപാസ്റ്റാഫീസിൽ എടുക്കില്ല.’
അയാൾ കുേറ േനരം നിേശ്ചഷ്ടനായി നിന്നു. എന്നി
ട്ടു മടിച്ചു മടിച്ചു പറഞ്ഞു. ‘സാർ, ഒരു ഉതവി കൂടി െശ
യ്യണം. ഉങ്കളുെടയ അഡ്രസ്സ് എഴുതുേങ്കാ.’
അപരിചിതനായ ഒരാൾ അയക്കുന്ന പാഴ്സൽ ആ
െപണ്ണു് സ്വീകരിക്കുെമാ? േപാസ്റ്റുമെന്റ മുന്നിൽ അമ്പ
രന്നു നിൽക്കുന്ന ആ നാടൻെപണ്ണിെന്റ രൂപം ഞാൻ
മനസ്സിൽ കണ്ടു് ചിരിച്ചുേപായി.
ആെക പതറി നിൽകുന്ന ആ വൃദ്ധേനാടു് ഞാൻ
പറഞ്ഞു; ‘നിങ്ങളുെട േപെരഴുതി, ഈ കടയുെട
അഡ്രസ്സു് വയ്ക്കാം, േപാേര?’
അയാൾക്കു് അളവറ്റ ആഹ്ലാദം. കറുത്ത പല്ലുകൾ
മുഴുവൻ പുറത്തുകാട്ടി അയാൾ ചിരിച്ചു. തെന്റ നന്ദി
ഒന്നാെക ൈകക്കുമ്പിളിെലാതുക്കി എെന്ന െതാഴു
തു നിലെകാണ്ടു.
‘നിങ്ങളുെട േപർ?’
‘കുറ്റാലിംഗം, സാർ’

അയാളാ െപാതി വാങ്ങി. ഞാെനണീറ്റു് ആ േസ്നഹ
നിധിെയ യാത്രയാക്കി.

ൈതെപ്പാങ്കൽ ദിവസം സിന്ദൂരെപ്പാട്ടുമിട്ടു് അയാ
െളത്തി.
‘ഇന്നു ൈതെപ്പാങ്കലാക്കും, േകാടി വാങ്കറുതുക്കാക
വേന്തൻ’
‘എെന്താെക്ക േവണം?’
’ഒരു േതാർത്തുമട്ടും േപാതും സാർ’

േപാകാൻ േനരം അയാൾ രഹസ്യം മന്ത്രിക്കും മട്ടു്
േചാദിച്ചു. ‘ഇെപ്പാ അന്ത േചല എൻ െകാളന്തയ്ക്കു്
െകടച്ചിരിക്കും, ഇല്ലയാ സാർ?’
ഞാൻ ‘തീർച്ചയായും’ എന്നു് തലയാട്ടി. അയാൾ
വീണ്ടും ഹൃദ്യമാെയാന്നു ചിരിച്ചു.
നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് േപാസ്റ്റുമാൻ വന്നു് അറി
യിച്ചു. ഒരു പാഴ്സലുണ്ടു്. മടങ്ങിവന്നതാണു്.
ഞാനതു് വാങ്ങി േനാക്കി. ‘അതിൽ േമൽവിലാസ
ക്കാരി ഇല്ല’ എന്നു് ചുമന്ന മഷിെകാണ്ടു് എഴുതിയി
രുന്നു.
ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നിട്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു:
‘ഇതു് അയച്ച ആൾ ഇേപ്പാൾ ഇവിടില്ല. നാെള
വരും. അേങ്ങാട്ടു് പറഞ്ഞയക്കാം.’
പിേറ്റന്നു് വൃദ്ധൻ കടയ്ക്കു മുന്നിെലത്തിയേനരത്തു്, നാ
ശത്തിേനാ നന്മേയ്ക്കാ എന്നറിയില്ല. േപാസ്റ്റുമാനും
വന്നുേചർന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ വൃദ്ധൻ പ്ര
ജ്ഞയറ്റു നിന്നു.
‘ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങൂ േഹ.’ ക്ഷമയറ്റ േപാസ്റ്റുമാൻ പറഞ്ഞു.
‘എനക്കു് എതർക്കു സാർ സാരി?’ എെന്റ േനെര
തിരിഞ്ഞു് അയാൾ േചാദിച്ചു. േപാസ്റ്റുമാൻ എേന്താ
മുറുമുറുത്തു. ‘വാങ്ങൂ’, ഞാൻ അനുനയം പറഞ്ഞു.
േപന െകാടുത്തു.

തികച്ചും യാന്ത്രികമായി അയാളുെട ൈകകൾ ചില
വരകൾ വരച്ചു.
േപാസ്റ്റുമാൻ പാഴ്സൽ എെന്റ േമശപ്പുറത്തു് വച്ചു.
വൃദ്ധൻ േപന മടക്കിതന്നിട്ടു് ഒന്നും മിണ്ടാെത പുറ
േത്തക്കു് ഇറങ്ങി നടന്നുതുടങ്ങി; ഓടും മട്ടിൽ. ഇതി
കർത്തവ്യതാമൂഢനായി അതു േനാക്കി നിന്ന എനി
ക്കു് അയാേളാടു് ഒരാശ്വാസവചനം പറയാൻ േപാ
ലും കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇനിയും അയാൾ ഇതുവഴി വരുമേല്ലാ. അേപ്പാൾ
സാരി തിരിച്ചു നൽകാം എന്നു കരുതി ഞാൻ സമാ
ധാനിച്ചു.
അതിനുേശഷം കുറ്റാലിംഗം അതുവഴി വന്നിേട്ടയി
ല്ല. അയാെള കാത്തിരുന്നു് എെന്റ കണ്ണു് കുഴഞ്ഞു.
അയാൾക്കു സാരി േവെണ്ടങ്കിൽ അതു് തിരിെക
എടുത്തു് വാങ്ങിയവില തിരിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഞാൻ
തയ്യാറായിരുന്നു. യാത്രെചയ്യുേമ്പാൾ വഴിവക്കിെല
ങ്ങും ആ വിചിത്രജീവിെയ തിരയുക എെന്റ ശീല
മാണു്.
ഒരു മാസം കഴിയും മുമ്പു്, ഒരു നാലുമണി േനരത്തു്,
കറുത്തിരുണ്ട ഒരു െപണ്ണു് ഒരു െചറുപ്പക്കാരേനാ
െടാപ്പം വന്നു. അവർ കടയ്ക്കുമുന്നിൽ നിന്നു് േബാർ
ഡിേലക്കും ഉള്ളിേലക്കും മിഴിച്ചുേനാക്കുന്നതു കണ്ടു്
ഞാൻ വിവരംതിരക്കി.
അവൾ െതെല്ലാരുേദ്വഗേത്താെട െചാല്ലി; ‘നാൻ
അളകമ്മ. അന്ത കുറ്റാലിംഗെത്ത േതടി വേന്തൻ.’
ഞാെനണീറ്റു െചന്നു സഹതാപപൂർവ്വം എെന്റ നി
സ്സഹായത അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞു
തീരും മുമ്പു് അവൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ആ െചറുപ്പ
ക്കാരൻ പുറെക പാഞ്ഞു.
ഈ കടങ്കഥയുെട െപാരുൾ പിടികിട്ടാെത ഞാൻ
മിഴിച്ചിരുപ്പായി.
രണ്ടു മാസം മുമ്പു്, അകെല െടൗണിെല സുഹൃത്തി
േനാടു് ഞാൻ കുറ്റാലിംഗെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അയാ
ളുെട തുണിക്കടയിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു സംഭാഷണം.
ആ സുഹൃത്തു് ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ൈസൻേബാർഡ്
തുറന്നു് ഒരു പഴയ പാഴ്സെലടുത്തു് കാണിച്ചു. രണ്ടു
വർഷം മുമ്പു് കുറ്റാലിംഗം അഴകമ്മയ്ക്കു് അയച്ച സ
മ്മാനം!
പാഴ്സൽ തിരിെക വന്നേശഷം അയാളും കുറ്റാലിംഗ
െത്ത കണ്ടിട്ടില്ല. അഴകമ്മ അവിെടയും െചന്നിരു
ന്നുവേത്ര.
പേക്ഷ, ഒരു കുഴപ്പം. സുഹൃത്തിെന്റ വാദം കുറ്റാലിം
ഗത്തിനു് കുഷ്ഠമല്ല, ക്ഷയമാെണന്നാണു. കുപ്പികൾ,
കാലിടിന്നുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്കു് കഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി
യവ േശഖരിച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നുവേത്ര െതാ
ഴിൽ. അയാളുെട കഥയിെല അഴകമ്മ കറുത്തിരു
ണ്ടവളല്ല. െവളുത്തു െകാലുന്നെനയുള്ള സുന്ദരിയാ
കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുെറേനരം തർക്കിച്ചിരുന്നിട്ടു് പി
രിഞ്ഞു.

ഇന്നെല ഞാനും ആ സുഹൃത്തും ഗുരുവായൂർക്കു
േപാവുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുെട കാർ ഒരു റയിൽ
േവേക്രാസിെന സമീപിക്കുേമ്പാൾ, ഇത്തിരി മുന്നി
ലായി കുറ്റാലിംഗം മുടന്തിമുടന്തിപ്പാകുന്നതു കണ്ടു.
അയാളുെട തലയിൽ ഒരു െകട്ട്പുല്ലു്.
ഞാൻ തലപുറേത്തയ്ക്കിട്ടു് വിളിച്ചു - “കുറ്റാലിംഗം.”
അയാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത നടന്നു്, റയിൽേവ
േഗറ്റി താണ്ടി പാളത്തിെലത്തി.
സുഹൃത്തു് വണ്ടിയുെട േവഗം കൂട്ടാെനാരുങ്ങുേമ്പാേഴ
ക്കും റയിൽേവ േഗറ്റ് അടഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ആ േഗറ്റിനടുത്തു
െചന്നു.
ഞാൻ വിളിച്ചു - “കുറ്റാലിംഗം…”
അയാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേതയില്ല.
ഞങ്ങൾ പിെന്നയും വിളിച്ചു.
അയാൾ മേറ്റ േഗറ്റിനപ്പുറെമത്തി. അതും അടഞ്ഞു.
അയാൾ നടന്നകന്നു.
ഞങ്ങളാ േഗറ്റിനടുത്തു് ഒരു കടംകഥയ്ക്കിപ്പുറെത്തന്ന
േപാെല നിന്നു.
□

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.

