പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ
ഇ. ഹരികുമാർ

പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ
ഇ. ഹരികുമാർ
(മലയാളം: െചറുകഥ)

© 2021, E. Harikumar
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 Noncommercial ShareAlike license for free download
and usage.
Cover: A mother from Alvito, a painting by
August Riedel (1799–1883). The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

മുറ്റെത്ത പന്തലിൽ ആൾക്കാർ നിറഞ്ഞു. നടുവിൽ
നിറപറയും െതങ്ങിൻ പൂക്കുലയും െകാണ്ടലങ്കരിച്ച
മണ്ഡപം. അതിഥികൾ വരെന്റ പാർട്ടിക്കാർ വരു
ന്നതും കാത്തു് അക്ഷമരായി ഇരുന്നു. പന്തലിെന്റ
ഒരറ്റത്തു് നാദസ്വരക്കാർ വാദ്യം തുടങ്ങാനുള്ള അട
യാളത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. മണ്ഡപത്തിനു മുമ്പി
ലിരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരുവൾക്കു് മുഷിഞ്ഞു. അഞ്ചു
വയസ്സു പ്രായമുള്ള അവൾ വധുവിെന്റ െകാച്ചനുജ
ത്തിയായിരുന്നു. അവൾ തെന്റ കൂട്ടുകാരികേളാടു
പറഞ്ഞു.
“വാ, നമുക്കു് പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാം.”

പച്ചപ്പയ്യിെനപ്പറ്റി അവർ േകട്ടിട്ടില്ല. “എന്താണു്
പച്ചപ്പെയ്യന്നു പറഞ്ഞാൽ?”
“വാ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം.”

അവർ എഴുേന്നറ്റു പുറേത്തയ്ക്കു കടന്നു.
“എേങ്ങാട്ടാ നാലു് കന്യകമാരുംകൂടി?” ഒരാൾ േചാ
ദിച്ചു.
“ഞങ്ങള് പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ േപാവ്വാണു്.” ശാ
ലിനി പറഞ്ഞു.
“പച്ചപ്പേയ്യാ?” അയാൾ പരിഹസിച്ചുെകാണ്ടു് േചാ
ദിച്ചു.
“അേത.” അവൾ ഗൗരവേത്താെട പറഞ്ഞു. പച്ചപ്പ

യ്യിെന പിടിക്കുക എന്നതു് അത്ര ലഘുവായി തേള്ള
ണ്ട കാര്യമല്ല.
അടുത്ത പറമ്പായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മതിൽ െപാളി
ഞ്ഞുണ്ടായ വിടവിലൂെട അവർ കടന്നു. വിശാല
മായ ഒരു പറമ്പാണതു്. രണ്ടു മാവും കുേറ കുറ്റിെച്ച
ടികളും ഒഴിച്ചാൽ കാര്യമാെയാന്നും ആ പറമ്പിലി
ല്ല. ഒരു പഴയ തറവാടു് നിലംെപാത്തിയതിെന്റ
അസ്ഥിമാടം നടുവിൽ അവേശഷിച്ചിരുന്നു. പറ
മ്പിെന്റ രണ്ടു വശത്തും കായലാണു്. അവർ വന്ന
കാര്യം മറന്നു് കായലിെന്റ ഭംഗി േനാക്കിനിന്നു.
കല്യാണവീട്ടിെല തിരക്കു് അകന്നുേപായി. മതിലി
ന്നപ്പുറത്തു് പന്തലിെന്റ മുകൾഭാഗം കാണാം. അവി
െടനിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ സ്വതേവ െചറുതായ വീടു്
കുേറക്കൂടി െചറുതായേപാെല േതാന്നി ശാലിനിക്കു്.
എന്താണു് േചച്ചിെയ കല്യാണം കഴിക്കാൻ േപാകു
ന്ന േചട്ടൻ വരാത്തെതന്നു് അവൾ ആേലാചിച്ചു.
“എവിട്യാണു് പച്ചപ്പയ്യിെന കിട്ട്വാ.” മിനി േചാദിച്ചു.
ആ പറമ്പിേലയ്ക്കു വന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം അേപ്പാെഴ
ശാലിനി ഓർത്തുള്ളു.
“ഇവിെടണ്ടാവും.” ചുറ്റും േനാക്കിെക്കാണ്ടു് അവൾ
പറഞ്ഞു. അവൾ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. “ഞാനും േച
ച്ചീം ഇവിട്യാണു് കളിക്കാൻ വര്വാ.”

രാവിെല േചച്ചിയാണു് അവെള കുളിപ്പിച്ചു് പുതിയ
ഉടുപ്പു് ഇട്ടുെകാടുത്തതു്. െനറ്റിേമലുള്ള െകാച്ചുെപാ
ട്ടുകൂടി േചച്ചിയാണു് െതാടീച്ചതു്. അവൾ െനറ്റിേമൽ
െതാട്ടുേനാക്കി. ഉണ്ടു്, അവിെടത്തെന്നയുണ്ടു്. പുറ
െപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ േചച്ചി പറഞ്ഞു.

“നാെളെത്താട്ടു് േമാള് സ്വന്തം കുളിേക്ക്യം സ്വന്തം
ഉടുപ്പു് ഇേട്വം േവണം േകേട്ടാ. േചച്ചി കല്യാണം
കഴിക്കാൻ വരണ േചട്ടെന്റ കൂെട േപാവും.”
“അേപ്പാ ആ േചട്ടനു് നമ്മെട ഒപ്പം താമസിച്ചൂെട?”

േചച്ചി േപായാലുണ്ടാവുന്ന ശൂന്യതെയപ്പറ്റിെയാന്നും
ആേലാചിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ
ക്കു്. അങ്ങിെനെയാെക്ക ആേലാചിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
അവൾക്കു് വിഷമമാേയേന. എേപ്പാഴും അസുഖമാ
യിക്കിടക്കുന്ന അമ്മ അവെളസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താ
ളം ഒരു നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു. േചച്ചിയാണവളുെട
കാര്യങ്ങെളല്ലാം േനാക്കിയിരുന്നതു്. േചച്ചിയുെട മറു
പടിെയാന്നും വന്നില്ല. േചച്ചി അവളുെട തലമുടി െമ
ടഞ്ഞിടുകയാണു്. അവൾ േചാദ്യമാവർത്തിച്ചു. ഒരു
ദീർഘനിശ്വാസം. അവൾ േചച്ചിെയ േനാക്കി. േച
ച്ചിയുെട കണ്ണിൽ െവള്ളമുണ്ടായിരുന്നു.
“നമ്മുെട ഈ െകാച്ചു വീെടാന്നും ആ േചട്ടനു് പിടി
ക്ക്യണ്ടാവില്ല.”

െകാച്ചു വീടും അതിെന്റ നിത്യശാപമായ ദാരിദ്ര്യവും
എന്നാണു് ബിന്ദു പറയാൻ ഓങ്ങിയതു്. ദാരിദ്ര്യം
അവൾെക്കാരിക്കലും വിഷമമുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, അതിേനാെടാപ്പം േസ്നഹമില്ലായ്മയും വരു
േമ്പാേഴാ? അവൾക്കു് എങ്ങിെനെയങ്കിലും ആ വീ
ട്ടിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടാൽ മതിെയന്നായിരുന്നു.
സ്വാർത്ഥതയാെണന്നറിയാം. അവൾ രക്ഷെപ്പ
ടാൻ േമാഹിക്കുന്നതു് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നായിരു
ന്നില്ല, േസ്നഹരാഹിത്യത്തിൽനിന്നായിരുന്നു. െകാ
ച്ചനുജത്തിയുെട ഓമനമുഖം േനാക്കിനിന്നേപ്പാൾ
അവൾക്കു് വിഷമമായി. അവൾ പറഞ്ഞു.
“േമാള് വലുതായാൽ ഒരു ഭംഗിള്ള േചട്ടൻ വന്നു്
േമാേളം കല്യാണം കഴിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും. അങ്ങി
െന േമാൾക്കും ഇവിടുന്നു് രക്ഷെപ്പടാം.”
“എപ്പഴാ ആ േചട്ടൻ വര്വാ?”
“േമാള് വലുതാകുേമ്പാ.”

അെതാരു സാന്ത്വനമരുളുന്ന അറിവായിരുന്നു. ആ
അറിവിൽ അവൾ മയങ്ങിനിന്നു.
പച്ചപ്പയ്യുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. േചച്ചിയുെട
കല്യാണനിശ്ചയദിവസം രജനിയുെട കൂെട ആ പറ
മ്പിൽ നടക്കുേമ്പാൾ എത്ര പച്ചപ്പയ്യുകെളയാണ
വൾ കണ്ടതു്. ഇന്നു് അവെയാെക്ക എവിെടേപ്പാ
യി? മീനുവും മിനിയും സജിയും തിരയുകയാണു്.
എന്താണു് തിരയുന്നെതന്നവർക്കറിയില്ല. എെന്ത
ങ്കിലും ഒരു സാധനം അവർക്കു മുമ്പിൽ വന്നുെപടു
െമന്ന േപാെല അവർ തിരഞ്ഞു. സജി േചാദിച്ചു.
“എത്ര വലുപ്പംണ്ടാവും പച്ചപ്പയ്യിനു് ?”
“ഇതാ ഇത്ര.” ശാലിനി അവളുെട െകാച്ചു ചൂണ്ടാണി
വിരൽ കാണിച്ചു. “പച്ച െനറാ. പേക്ഷ, അതു പിടി
ച്ചാൽ ചാടും.”

ചൂണ്ടാണി വിരൽ നീളത്തിൽ പച്ച നിറവും പിടി
ച്ചാൽ ചാടുന്ന സ്വഭാവവുമുള്ള ഒരു ജന്തുവിെന അേന്വ
ഷിച്ചു് ആ െപൺകിടാങ്ങൾ െവയിലത്തു നടന്നു.
മിനി േചാദിച്ചു. “എന്തിനാണു് പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്ക
ണതു് ?”
“അേതാ,” ശാലിനി പറഞ്ഞു. “പണംണ്ടാവാൻ.
പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിച്ചു് വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നാൽ ധാ
രാളം പണംണ്ടാവും. േചച്ചി പറഞ്ഞതാ”.

േചച്ചിക്കു് ഈ അറിവു് കുറച്ചുകൂടി മുെമ്പ പറഞ്ഞുത
ന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര
പച്ചപ്പയ്യിെനയാണവൾ എണ്ണിയതു്. േസ്നഹിതകൾ
ക്കു മതിപ്പാെയന്നു് ശാലിനിക്കു മനസ്സിലായി. പണ
മുണ്ടാക്കാെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ കുറച്ചുേനരം അദ്ധ്വാനി
ച്ചാലും വിഷമമില്ല. അവരുെട വീട്ടിലും ദാരിദ്ര്യത്തി
െന്റ അശ്ലീല സാന്നിദ്ധ്യവും കുടിക്കുന്ന അച്ഛന്മാ
രും ഉണ്ടു്. കുേറ സമയം തിരഞ്ഞിട്ടും ഒെരാറ്റ പച്ച
പ്പയ്യിേനയും കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞേപ്പാൾ മറ്റു മൂ
ന്നു െപൺകുട്ടികൾക്കും മുഷിെഞ്ഞന്നു േതാന്നുന്നു.
അവർ പറഞ്ഞു.
“നമുക്കു് തിരിച്ചു േപാവ്വാ.”
“െകാറച്ചുേനരം കൂടി േനാക്കീട്ടു േപാവാം.” അവൾ
പറഞ്ഞു. “നമുക്കു് കിട്ടാതിരിക്കില്ല.”

ശാലിനിക്കു് കൂട്ടുകാെര എങ്ങിെനെയങ്കിലും പിടി
ച്ചുനിർത്തണെമന്നുണ്ടു്. പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ
സഹായം ആവശ്യമാണു്. പിടിക്കാെത തിരിച്ചുേപാ
കാൻ അവൾക്കു താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അകത്തു് ബിന്ദു ഗുരുക്കെള വന്ദിക്കുന്ന കർമ്മത്തി
ലായിരുന്നു. െവറ്റിലയിൽ നാണ്യം െവച്ചു് ദക്ഷിണ
െകാടുത്തു് ഓേരാരുത്തരുെട കാൽക്കൽ വീഴുക
യാണവൾ. ഗുരുജനങ്ങൾ നിരന്നു നിന്നിരുന്നു.
വല്ല്യച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യം. ഓേരാരുത്തരുേടയും
കാല്ക്കൽ വീഴുേമ്പാൾ അവെരപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ
മനസ്സിൽ വന്നു നിറയുകയായിരുന്നു. അച്ഛെന്റ പ്രാ
രാബ്ധങ്ങളുെട തുടക്കം ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്നായിരു
ന്നു എന്നു് അവൾ ഓർത്തു. വയസ്സായ അമ്മെയയും
അച്ഛേനയും േനാക്കാെമന്നു പറഞ്ഞു് തറവാടും സ്വ
ത്തിെന്റ െതാണ്ണൂറു ശതമാനവും അടിെച്ചടുത്ത മനു
ഷ്യൻ. അവസാനം ആർക്കും േവണ്ടാെത കിടന്നിരു
ന്ന ഈ സ്ഥലം േപാലും അർഹതെപ്പട്ടതെല്ലങ്കിലും
ദാനമായി തരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ വീതിച്ചു കിട്ടിയതു
െകാണ്ടു് സംതൃപ്തനാേകണ്ടിവന്നു അച്ഛന്നു്. രണ്ടു
ചിരട്ട കുഴിച്ചാൽ ഓരുെവള്ളം കിനിയുന്ന ഈ പറ
മ്പിൽ അവൾ ഒരു കള്ളിെച്ചടിേപാെല വളർന്നു.
രണ്ടാമതു് നിന്നിരുന്നതു് അമ്മാവനായിരുന്നു. അമ്മ
യുെട അനിയൻ. അയാൾ പുതിയ പാന്റും ഷർട്ടും
ധരിച്ചു് ഷൂസുേപാലും അഴിക്കാെത അവളുെട മു
മ്പിൽ നിന്നു. െതാട്ടടുത്തു നിന്നിരുന്ന അമ്മായിയും
ധരിച്ചിരുന്നതു് പുതിയ കാഞ്ചീപുരം സാരിയായിരു
ന്നു. നാലായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി. ആ സാരി
െയപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. “എേന്നാടു് ആറായി
രത്തിെന്റ സാരി വാങ്ങിേക്കാളാൻ േചട്ടൻ പറഞ്ഞ
താ. എനിക്കു് പേക്ഷ, ഇഷ്ടായതു് ഇതാണു്. അേപ്പാ
േചട്ടൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ടായിരം െകാണ്ടു് നീ
െയാരു കമ്മെലടുേത്താന്നു്. എനിക്കിേപ്പാ കമ്മ
െലാന്നും േവണ്ട. എട്ടുേജാടി കമ്മലുതെന്ന ഇടാൻ
േനരം േവേണ്ട? ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി േചർത്തു്
രജനിക്കു് ഒരു വള വാങ്ങാംന്നു്…”
ബിന്ദു എല്ലാം േകട്ടിരുന്നു. എന്തിനാണു് ഇവെരല്ലാം
എെന്റ മനഃസ്വാസ്ഥ്യം നശിപ്പിക്കാനായി വരുന്ന
തു് ? അവളുെട കല്യാണപ്പുടവയ്ക്കു് ആയിരത്തിൽ താ
േഴേയ വിലയുള്ളു. അവൾക്കിഷ്ടമായതു് രണ്ടായിര
ത്തഞ്ഞൂറിെന്റ ഒരു സാരിയായിരുന്നു. കുങ്കുമ നിറ
ത്തിൽ കസവു േബാർഡറും ഭംഗിയുള്ള മുന്താണിയു
മുള്ള സാരി. അവൾ കുേറ േനരം കടയിൽ ആ സാ
രിയും കയ്യിൽപിടിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു, വാങ്ങാൻ പറ്റി
െല്ലന്നു മനസ്സിലായിട്ടും.
ബിന്ദു കല്യാണനിശ്ചയദിവസം ഓർത്തു. അന്നു
ൈവകുേന്നരം അച്ഛെന്റ വക കുടി പാർട്ടിയായിരു
ന്നു. വല്ല്യച്ചനും ഈ അമ്മാവനും രണ്ടുനാലു കൂട്ടുകാ
രും േചർന്നു് രാത്രി ൈവകുംവെര കുടിയായിരുന്നു.
അമ്മാവൻ കുടിക്കിടയിൽ എഴുേന്നറ്റു നിന്നുെകാണ്ടു്
പ്രഖ്യാപിച്ചു.
“എെന്റ മരുമകളുെട കല്യാണം ഈ ഞാൻ നട
ത്തിെക്കാടുക്കും. ഈ ഞാൻ”. െനഞ്ചിൽ ഉറെക്ക

അടിച്ചുെകാണ്ടു് കുഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയ നാവുമായി
അയാൾ പ്രഖ്യാപനം ആവർത്തിച്ചു. അച്ഛന്നു് സേന്താ
ഷമായി. അളിയനു് ഒരു െപഗ്ഗുകൂടി ഒഴിച്ചുെകാടുത്തു.
വല്ല്യച്ചനും നല്ല േഫാമിലായിരുന്നു. അയാൾ പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. “കല്യാണ സദ്യ എെന്റ വകയാണു്. േവ
െറ ആരും അതേന്വഷിക്കണ്ട.” ഇനിെയന്താണു്
േവണ്ടതു് ?
രാത്രി മൂന്നു മണിേയാെട എല്ലാവരും ഒരു വിധം
ഉറക്കമായി. ബിന്ദു അവളുെട മുറിയിൽ നിലത്തു് പാ
യവിരിച്ചു എവിേടേയാ തളർന്നുറങ്ങിയ െകാച്ചനുജ
ത്തിേയയുെമടുത്തു് ഒപ്പം കിടത്തി. തെന്റ കട്ടിൽ േന
രെത്തത്തെന്ന അമ്മായി കേയ്യറിയിരുന്നു. അവൾ
ഉറങ്ങിയില്ല. ഇന്നു് തെന്റ കല്യാണനിശ്ചയമായിരു
ന്നു. തെന്റ ദിവസം. അവൾ രാത്രി രണ്ടുമണിവെര
മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയും
കുടിക്കുന്നവർക്കു് ചൂേടാെട മീൻ െപാരിച്ചു െകാടു
ത്തും, ഒരുത്തൻ ഛർദ്ദിച്ചതു് േകാരിക്കളഞ്ഞും തളർ
ന്നു. അതിനിടക്കു് ഓേരാരുത്തർക്കു് കിടക്കാൻ േവ
ണ്ടി കിടക്കയും പായയും േതടിെക്കാടുത്തു. െപാള്ള
യായ വാഗ്ദാനങ്ങളും െപാങ്ങച്ചങ്ങളും നിശ്ശബ്ദമായി.
ഉച്ചയ്ക്കു നടന്ന ചടങ്ങിൽ തെന്റ വിരലിൽ േമാതിരമ
ണിയിച്ച െചറുപ്പക്കാരെന അവൾ ഓർത്തു. പ്രകാ
ശത്തിെന്റ െചറിെയാരു നാളം. അവൾക്കു് ഉറെക്ക
കരയാൻ േതാന്നി.
പന്തലിൽ ബഹളം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കു്
നാദസ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു.
“കല്യാണം െതാടങ്ങീന്നു േതാന്നുണു.” മിനി പറഞ്ഞു.
“അേപ്പാ നമക്കു് േപാെണ്ട?” സജി േചാദിച്ചു. അവൾ
ക്കു് പരിഭ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. “അമ്മെന്ന േനാ
ക്ക്ണ്ണ്ടാവും”
“ഞാൻ േപാവ്വാണു്.” മീനു പറഞ്ഞു.

മൂന്നു കൂട്ടുകാരും സാവധാനത്തിൽ വീടിെന ലക്ഷ്യ
മാക്കി നടന്നു േപാകുന്നതു് ശാലിനി സങ്കടേത്താെട
േനാക്കി നിന്നു. പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാെത അവൾ
ക്കു േപാകാൻ േതാന്നിയില്ല. ഒരാഴ്ച മുമ്പാണതുണ്ടാ
യതു്. സന്ധ്യക്കു വിളക്കു വച്ചു നാമം െചല്ലിെക്കാ
ണ്ടിരിെക്കയാണതു വന്നതു്. പച്ച നിറത്തിൽ നീ
ണ്ട കാലുകളുള്ള ഒരു ജന്തു. അവൾ ആ ജന്തുവിെന
ഓടിക്കാൻ േനാക്കി. മുെമ്പാരിക്കൽ അതുേപാെലാ
രു ജന്തു അവളുെട ഉടുപ്പിനുള്ളിൽ കയറി പ്രശ്നമുണ്ടാ
ക്കിയതാണു്. ഒരു ഈർക്കിെലടുത്തു് അതിെന ചാ
ടിക്കാൻ േനാക്കിയേപ്പാഴാണു് േചച്ചി പറഞ്ഞതു്.
“േമാെള അതിെന ഓടിക്കാൻ പാടില്ല.”
“എന്താ കാരണം?”
“അേതയ്, അതു് പച്ചപ്പയ്യാണു്. അതു് വന്നാൽ
വന്ന വീട്ടിലു് ധാരാളം പണംണ്ടാവും.”

കഷ്ടിച്ചു രക്ഷെപ്പട്ടു. േചച്ചി അതു പറയാൻ കുറച്ചു
കൂടി താമസിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ കുഴപ്പമാേയെന. െച
േമ്പാത്തിെന്റ കാര്യവും പറഞ്ഞുതന്നതു് േചച്ചിയാ
ണു്. െചേമ്പാത്തിെന കാണുന്നതു് ഭാഗ്യമാണു്,
പേക്ഷ, കണ്ട കാര്യം ആേരാടും പറയരുതു്. പറ
ഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം മുഴുവൻ േപാകും.
പച്ചപ്പയ്യ് പേക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ ചാടിേപ്പായി,
പണെമാന്നും െകാണ്ടുവരാെതത്തെന്ന. േചച്ചി
അച്ഛേനാടു് വഴക്കിലായിരുന്നു. ഒരു മാങ്ങാമാല
യ്ക്കു േവണ്ടി.
“ഞാെനാന്നും േചാദിക്കിണില്ല, ഒരു മാങ്ങാമാല മാ
ത്രം. അെതങ്കിലും കല്യാണത്തിനു് വാങ്ങിത്തരാൻ
വേയ്യ അച്ഛനു് ?”

േതങ്ങലുകൾ, പരിഭവങ്ങൾ.
“ഞാെനങ്ങനാ ഈ ഒറ്റമാല മാത്രം ഇട്ടുെകാണ്ടു്
പന്തലിലു് എല്ലാരേടം മുമ്പിലിരിക്കണതു് ? വരെന്റ

വീട്ടുകാരു് ഒന്നും ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാന്നു വച്ചു് ഒന്നും
വാേങ്ങേണ്ട?”
“എനിക്കു് ഇനിയും ഒരു െപൺകുട്ടിെയ െകട്ടിച്ചു
െകാടുക്കാനുണ്ട്ന്നു് നീേയാർക്കണം.”
“ഇനി പതിനഞ്ചുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണു്
അച്ഛൻ പേറണതു്. അേതാെണ്ടാന്നും അല്ല. അച്ഛ
നു് എെന്ന േസ്നഹല്ല്യാ, അതുതെന്ന.”

അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാെത നില്ക്കും. അമ്മ എെന്തങ്കിലും
പറയുെമന്നു് ശാലിനി ആശിക്കും. േചച്ചിക്കുേവണ്ടി.
േചച്ചിെയ സമാധാനിപ്പിക്കാെനങ്കിലും. ഒന്നുമുണ്ടാ
വില്ല. ഒരു വാടിയ െചടി േപാെല േചച്ചി കുഴഞ്ഞിരി
ക്കുന്നതു് അവൾ േനാക്കിനില്ക്കും.
നിശ്ചയത്തിെന്റ ദിവസം ഉണ്ടായ പ്രഖ്യാപനങ്ങ
ളും വാഗ്ദാനങ്ങളും േനരം പുലർന്നേതാെട ലഹരി
േയാെടാപ്പം അലിഞ്ഞില്ലാതായി. പണസ്സഞ്ചിയുമാ
യി മരുമകളുെട കല്യാണം നടത്തിക്കാൻ വരുന്ന
അളിയേന്റയും അനുജെന്റ മകളുെട കല്യാണസ്സദ്യ
ക്കുള്ള പണവുമായി വരുന്ന േചട്ടേന്റയും വരവു കാ
ത്തു് അച്ഛൻ ഇരുന്നു. കാത്തിരിപ്പു് െവറുെതയാെണ
ന്നു മനസ്സിലായേപ്പാൾ അച്ഛൻ പണത്തിനുേവണ്ടി
െനേട്ടാട്ടേമാടാൻ തുടങ്ങി.
േചച്ചി അമ്മേയാടു് വക്കാലത്തിനു േപാകാറില്ല. കാ
ര്യമിെല്ലന്നറിയാം. അതു് ശാലിനിക്കും അറിയാം.
അതുെകാണ്ടു് അച്ഛെന്റ കയ്യിൽനിന്നു േനരിടുന്ന
അനീതികൾ അവളും കണ്ണടച്ചു സഹിച്ചു. രാത്രി
ൈവകിവരുന്ന അച്ഛെന്റ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ േനരി
ടാനാവാെത അവൾ ഒളിച്ചിരുന്നു. ഇടറിയ കാലുക
േളാെട അച്ഛൻ നടന്നു വരുന്നതു കണ്ടാൽ അവൾ
കിടക്കയിൽ േപായി കിടക്കും. അമ്മ വലിവു കാ
രണം േനരെത്തത്തെന്ന കിടക്കും. േചച്ചി അച്ഛനു
േചാറു വിളമ്പിെക്കാടുക്കും, ചീത്തകൾ േകട്ടുെകാ
ണ്ടു തെന്ന. മഴക്കാലത്തു് നിരന്തരം േകൾക്കാറുള്ള
തവളകളുെട െമാരത്ത ശബ്ദം േപാെല േചച്ചിയ്ക്കതു
സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു.
“ഇെന്നന്തായാലും എനിക്കു് മാങ്ങാമാല വാങ്ങ
ണം.” ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

അച്ഛൻ ഒന്നും പറയാെത പുറേത്തക്കിറങ്ങി. കല്യാ
ണത്തിനു് ഒരാഴ്ചേയയുള്ളു. എവിെടനിെന്നങ്കിലും
പണമുണ്ടാക്കുെമന്നും െനക്േലസ് വാങ്ങുെമന്നും
പ്രതീക്ഷിച്ചു് അവൾ കാത്തിരുന്നു. രാത്രി ൈവകും
േതാറും മങ്ങേലറ്റ പ്രതീക്ഷകൾ അച്ഛെന്റ വരേവാ
െട അവൾ കുഴിച്ചുമൂടി. അയാൾ നല്ലവണ്ണം കുടിച്ചി
ട്ടായിരുന്നു വന്നതു്. േചാറു വിളമ്പിെക്കാടുക്കുേമ്പാൾ
അച്ഛൻ എെന്തങ്കിലും പറയുെമന്നവൾ ആശിച്ചു.
ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൾ േചാദിച്ചു.
“അച്ഛൻ മാങ്ങാമാല വാങ്ങിയില്ല അേല്ല?”
“േതങ്ങാമാലയാണു്, എെന്നെക്കാണ്ടു് പറയിക്ക
ണ്ട.” അയാൾ പറഞ്ഞു.
“അച്ഛന്നു് കുടിക്കാനും കുടിപ്പിക്കാനും പണമുണ്ട
േല്ലാ, എനിക്കുേവണ്ടി എെന്തങ്കിലും വാങ്ങാൻ മാ
േത്ര പണംല്ല്യായള്ളു.”
“എന്താടീ നീ പറഞ്ഞതു് ?” അയാൾ ക്രുദ്ധനായി
േചാദിച്ചു.
“ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ശരിയെല്ല? നിശ്ചയത്തിന്റന്നു്

കുടിച്ചുതുലച്ച പണമുെണ്ടങ്കിൽ എനിക്കു് കുറച്ചുകൂ
ടി നല്ല സാരി വാങ്ങായിരുന്നിെല്ല? ഇേപ്പാ അച്ഛ
െന്റ അളിയനും േചട്ടനുെമവിെട? അവരാെരങ്കി
ലും തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്നുേണ്ടാ? അന്നു കുടിപ്പിച്ചു
വിട്ടതെല്ല?”

അച്ഛൻ അടുത്തു വന്നതും കനത്ത ൈക തെന്റ
േമൽ വീഴുന്നതും മാത്രേമ അവൾ അറിഞ്ഞുള്ളു.
തല എവിേടേയാ േപായി ഇടിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടു്. ഓർ
മ്മ വന്നേപ്പാൾ അവൾ നിലത്തു കിടക്കയാണു്.
െനറ്റിേമൽ േവദനയുള്ള സ്ഥലത്തു് െതാട്ടേപ്പാൾ
േചാരയുെട നനവു്. ൈക കഴുകാൻ കൂടി െമനെക്ക
ടാെത അവൾ കുേറ േനരം ഇരുന്നു. രാവിെല െന
റ്റിേമലുള്ള മുറിവിെനപ്പറ്റി ആരും അേന്വഷിച്ചില്ല.
കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണു് ശാലിനി േചച്ചിയുെട
െനറ്റിയിെല മുറിവു കാണുന്നതു്. അവൾ േചാദിച്ചു.
“എന്താ േചച്ചീെട െനറ്റീമ്മലു് മുറി?”
“അേതാ, അതു് അച്ഛൻ േചച്ചിക്കു് തന്ന കല്യാണസ
മ്മാനാണു്.”

ശാലിനിക്കു് വിഷമമായി. അവളുെട ചുണ്ടുകൾ വി
റച്ചു. അവൾ കരച്ചിലിെന്റ വക്കെത്തത്തിയിരുന്നു.
അവൾ േചച്ചിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് മുഖത്തു് ഉമ്മവച്ചു
െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു.
“േചച്ചിക്കു് േവദനിേച്ചാ?”

പച്ചപ്പയ്യുകൾ തെന്ന കബളിപ്പിക്കുകയാെണന്നു്
ശാലിനിക്കു് മനസ്സിലായി. അെല്ലങ്കിൽ ഇത്ര െപ
െട്ടന്നു് അവ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ കാരണെമന്തു് ?
അവൾ തിരച്ചിൽ തുടർന്നു. പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ, െച
ടികളുെട ചില്ലേമൽ എല്ലാം അവളുെട സൂക്ഷ്മമായ
കണ്ണുകൾ പരതി. അവൾ വീട്ടിൽനിന്നും വളെര
അകന്നുേപായിരുന്നു. അതവെള േവദനിപ്പിച്ചു. േച
ച്ചിയുെട കല്യാണസമയത്തു് അവിെടയുണ്ടാകണ
െമന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്കു്. പേക്ഷ, പച്ചപ്പയ്യി
െന പിടിക്കാെത എങ്ങിെനയാണു് ? അവസാനം
ഒരു തുമ്പെച്ചടിയുെട ഇലയുെട േമെല അവൾ ഒരു
െകാച്ചു പച്ചപ്പയ്യിെന കെണ്ടത്തി. െചറുതാെണങ്കി
ലും പച്ചപ്പയ്യ് അതിെന്റ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുെമന്ന
വൾ ആശിച്ചു. ഇനി അതിെന പിടിക്കുകയാണാ
വശ്യം. കൂട്ടുകാരികളുെട അഭാവം അവെള തളർ
ത്തി. മൂന്നുേപരും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ സംഗതി
എളുപ്പമായിരുന്നു. അവൾ സാവധാനത്തിൽ ശബ്ദ
മുണ്ടാക്കാെത പച്ചപ്പയ്യെന സമീപിച്ചു, അവളുെട
െകാച്ചു വിരലുകൾ െകാണ്ടു് അതിെന്റ വാലിൽ പിടി
ച്ചു. അവൾ ഉറെക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ചാടി, കാരണം
പച്ചപ്പയ്യ് വിരൽസ്പർശേമറ്റ ഉടെന ഒരു ചാട്ടം ചാ
ടിയതു് അവളുെട മുഖേത്തക്കായിരുന്നു. ഒരു നിമി
ഷം അവിെട തങ്ങിനിന്നു് അതു് നിലേത്തയ്ക്കു തെന്ന
ചാടി.
പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കുക എന്നതു് അപകടം പിടിച്ച
േജാലിയായിരുന്നു. താൻ അതിനു തയ്യാെറടുത്തി
ട്ടല്ല വന്നതു് എന്നവൾക്കു മനസ്സിലായി. ഒരു വല
േപാെല എെന്തങ്കിലും േവണം, പിെന്ന പിടിച്ചാൽ
ഇട്ടുെവക്കാൻ ഒരു ഉറ. ഇെതാന്നുമില്ലാെത വിഷ
മം തെന്ന. പിെന്നയുണ്ടായ അഭ്യാസത്തിൽ പച്ച
പ്പയ്യ് ആ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിെയ ഇട്ടു വട്ടം കറക്കി.
പതിനഞ്ചുമിനിറ്റു നീണ്ടുനിന്ന േവട്ടയിൽ ശാലിനി
ക്ഷീണിച്ചു. അവസാനം ഒരു കുതിക്കൽ കഴിഞ്ഞു്
േനാക്കുേമ്പാൾ പച്ചപ്പയ്യ് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു.
അവൾ ക്ഷീണിച്ചു് ഒരു മാവിൻ ചുവട്ടിൽ േപായിരു
ന്നു. കായലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റു് തണുത്തതാണു്.
കല്യാണമണ്ഡപത്തിൽ വരെനാരുമിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
ബിന്ദു െകാച്ചനുജത്തിക്കുേവണ്ടി ചുറ്റും േനാക്കി.
അവളുെട േസ്നഹിതകെള പലേരയും കെണ്ടങ്കിലും
അവെള മാത്രം കണ്ടില്ല.
എവിേടെയങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അെല്ലങ്കിൽ
ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. േമാതിരം മാറി, മാലയിട്ടു.
എല്ലാം യാന്ത്രികമായി നടക്കുന്നു. അവളുെട മനസ്സു്
വളെര അകെലയായിരുന്നു. അതിനിടക്കു് വരൻ
എേന്താ േചാദിച്ചതു് അവൾ േകട്ടില്ല. അയാൾ ചി
രിച്ചുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചു. “നീ എവിട്യാണു് ?”
“എേന്നാെടെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചുേവാ?”
“നീ എവിട്യാണ്ന്നു് ?”
“ഞാൻ േമാെള അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു. േച

ച്ചീെട കല്യാണം കാണണംന്നു് പറഞ്ഞു് മുമ്പിൽത്ത
െന്നയിരിക്കുെമന്നു് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാണാനില്ല.”
“എഴുേന്നൽക്കു രണ്ടു േപരും… എന്നിട്ടു് വരൻ വധു
വിെന്റ ൈകപിടിച്ചു് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്ക്യാ… അെത
അങ്ങെന… ആ െപൺകുട്ടികള് െവളക്കും പിടിച്ചു
മുമ്പിലു് നടക്ക്വാ.”

ഊണുകഴിക്കാനിരുന്നേപ്പാൾ ബിന്ദു വീണ്ടും ശാലി
നിയുെട കാര്യം ഓർത്തു. ആേരാടാണു് േചാദിക്കുക
എന്നാേലാചിക്കുേമ്പാേഴക്കു് മിനിേയയും മീനുവിേന
യും കണ്ടു.
“ശാലിനി എവിെട?” അവൾ േചാദിച്ചു.
“ആ, ഞങ്ങക്കറിയില്ല.”
“അേപ്പാ നിങ്ങള് നാലുേപരും കൂടീട്ടെല്ല പുറേത്തയ്ക്കു
േപാണതു് കണ്ടതു് ?” ഒരാൾ േചാദിച്ചു. നാലു കന്യ
കമാരുെട പര്യടനത്തിനു ദൃൿസാക്ഷിയായിരുന്നു
അയാൾ.
“ആ,” മിനിക്കു് ഓർമ്മ വന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു. “ശാ
ലിനി പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ േപായിരിക്ക്യാ.”
“പച്ചപ്പയ്യിേന്യാ?”
“അെത. അടുത്ത പറമ്പില്ണ്ടു് ”

െപെട്ടന്നുയർന്നു വന്ന േതങ്ങലടക്കാൻ ബിന്ദു പാടു
െപട്ടു. ഇവിെട േചച്ചിയുെട കല്യാണം നടന്നു െകാ
ണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ശാലിനി പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ
േപായിരിക്കയാണു്. എന്തിനാണവൾ അതു െചയ്യു
ന്നെതന്ന അറിവു് ബിന്ദുവിെന േവദനിപ്പിച്ചു. അവൾ
എഴുേന്നറ്റു നടന്നു. വരനും ഒപ്പം കൂടി. അടുത്ത പറ
മ്പിൽ ഒരു മാവിൻ ചുവട്ടിൽ അവർ അവെള കണ്ടു.
ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുകയാണവൾ. നല്ല ഉറക്കത്തി
ലാണു്. കായലിൽനിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റിൽ അവ
ളുെട അളകങ്ങൾ ചാഞ്ചാടി. ഉറക്കത്തിലവൾ പച്ച
പ്പയ്യുകെള സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു. ധാരാളം
പച്ചപ്പയ്യുകൾ. േകാരിെയടുക്കാം. അത്രയധികം
പച്ചപ്പയ്യുകൾ നിലത്തു നിറെയ.

ബിന്ദു കുറച്ചുേനരം െകാച്ചനുജത്തിെയ േനാക്കിനി
ന്നു. അേപ്പാഴാണവൾ കണ്ടതു്. ശാലിനിയുെട മുഖം
ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാെണ്ടന്നേപാെല ഒരു െചറിയ പച്ച
പ്പയ്യ് നിന്നിരുന്നു. അവൾ ശാലിനിെയ േകാരിെയടു
ത്തു. അവൾ കണ്ണുതുറന്നു.
“േമാള് എെന്തടുക്കുവായിരുന്നു ഇവിെട?”
“ഞാേനാ…” അവൾ പകച്ചുെകാണ്ടു ചുറ്റും േനാക്കി.
“ഞാൻ പച്ചപ്പയ്യിെന പിടിക്കാൻ വന്നതാ. േചച്ചീ
െട കല്യാണം കഴിേഞ്ഞ്വാ?” അവൾ കുണ്ഠിതേത്താ
െട േചാദിച്ചു.
“ഇതാ നിെന്നക്കാത്തു് ഒരുത്തൻ നിൽക്കുന്നു.” അവൾ
പച്ചപ്പയ്യിെന കാണിച്ചുെകാടുത്തുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
ശാലിനി ചിരിച്ചു. എെന്ന കുേറ േനരം ഇേട്ടാടിച്ചിട്ടു്

താൻ കിടന്നുറങ്ങി അേല്ല എന്നു േചാദിക്കുകയാ
യിരുന്നു അതു്. അവൾ േചട്ടെന അേപ്പാഴാണു്
കണ്ടതു്. അവൾക്കു് അയാെള ഇഷ്ടമായി. അവൾ
പറഞ്ഞു.
“എനിക്കു് ഈ േചട്ടെന നല്ല ഇഷ്ടംണ്ടു്.”

വരൻ അവെള എടുക്കാൻ ൈകനീട്ടി.
ശാലിനി അയാളുെട കയ്യിേലയ്ക്കു് ചാടി.
“േനാക്കു ബിന്ദു.” അയാൾ പറഞ്ഞു. “നമുക്കു് ഇവ

െള െകാണ്ടുേപായി നമ്മുെട ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാം
എന്താ? അവിെട ധാരാളം പച്ചപ്പയ്യുകളുണ്ടു്. പി
ടിക്കാൻ ആളില്ലാെത കിടക്ക്വാണു്.” അയാൾ ശാ
ലിനിേയാടു് േചാദിച്ചു. “എന്താ ഈ േചട്ടെന്റ കൂെട
വരുേന്നാ?”
അവൾ എേന്ന തയ്യാറായിരുന്നു.
ബിന്ദുവിെന്റ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു. രണ്ടു വിധത്തി
ലും അയാൾ പറഞ്ഞതു് ശരിയാവുകയാെണങ്കിെല
ന്നു് അവൾ ആശിച്ചു. ശാലിനിെയ ഒപ്പം താമസിപ്പി
ക്കാെമന്നതും അവിെട ധാരാളം പച്ചപ്പയ്യുകളുെണ്ട
ന്നതും.
□

ഇ. ഹരികുമാർ

1943 ജൂൈല 13-നു് െപാന്നാനിയിൽ
ജനനം. അച്ഛൻ മഹാകവി ഇടേശ്ശരി
േഗാവിന്ദൻ നായർ. അമ്മ ഇടക്കണ്ടി
ജാനകി അമ്മ. കൽക്കത്തയിൽ വച്ചു്
ബി. എ. പാസ്സായി. 1972-ൽ ലളിതെയ
വിവാഹം െചയ്തു. മകൻ അജയ് വിവാഹിതനാണു് (ഭാ
ര്യ: ശുഭ). കൽക്കത്ത, ദില്ലി, േബാംെബ എന്നീ നഗരങ്ങ
ളിൽ േജാലിെയടുത്തു. 1983-ൽ േകരളത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചു
വന്നു. 1962 െതാട്ടു് െചറുകഥകെളഴുതി തുടങ്ങി. ആദ്യ
െത്ത കഥാസമാഹാരം ‘കൂറകൾ’ 72-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തി. പതിനഞ്ചു കഥാസമാഹാരങ്ങളും ഒമ്പതു് േനാവലു
കളും ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• 1988-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ‘ദി
േനാസറിെന്റ കുട്ടി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.
• 1997-െല പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം ‘പച്ചപ്പയ്യിെന പിടി
ക്കാൻ’ എന്ന കഥയ്ക്കു്.
• 1998-െല നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം ‘സൂക്ഷിച്ചുവച്ച
മയിൽപ്പീലി’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

• 2006-െല കഥാപീഠം പുരസ്കാരം ‘അനിതയുെട വീടു്’
എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനു്.

• 2012-െല ഏറ്റവും മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള േകരള േസ്റ്ററ്റ് ചല
ച്ചിത്ര അക്കാദമി അവാർഡ് ‘ശ്രീപാർവ്വതിയുെട പാ
ദം’ എന്ന കഥയ്ക്കു്.
ആഡിേയാ റിക്കാർഡിങ്, െവബ് ഡിൈസനിങ്, മൾട്ടി
മീഡിയ െപ്രാഡക്ഷൻ, പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നി
വയിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1998 മുതൽ 2004 വെര േകരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗമായിരുന്നു.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

