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കൃഷിയിറക്കാൻ തീരുമാനമായി. മൺമനസ്സും മനു
ഷ്യമനസ്സുെമാരുങ്ങി. അയാൾെക്കാരു െചറിയ കൂര
യുണ്ടു്. മഴ െപയ്താലും െവള്ളമിറങ്ങാത്ത വിധം അടു
ക്കിനു ഓലകൾ െവെച്ചാരു കൂര. അതിനു മുകളിൽ
കാക്കകൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ടു്. പലതരം കാക്കകൾ.
ചുവന്ന വായുള്ള െചറിയ കാക്കകൾ, സദാ ഇടം
വലം െവട്ടിത്തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന കറുപ്പും ചാരനിറ
വും കലർന്ന സാധാരണ കാക്കകൾ, കടുംകറുപ്പിൽ
മുങ്ങി നില്ക്കുന്ന ബലികാക്കകൾ. ഈ കാക്കകളിൽ
നിന്നാവും കറുപ്പു് നിറം തെന്ന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക!
പറന്നു േപാകുന്ന കറുത്ത െപാട്ടുകൾ—അതാവാം
ഒരുപേക്ഷ, സൃഷ്ടാവു് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക.
കർഷകനു ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ടു്. അവനും കർഷക
െന േപാെല വിളവുകളാണു് സ്വപ്നം കാണുന്നതു്.
കാറ്റിൽ ഒരു വശേത്തക്കു് തല െചരിച്ചു് നില്ക്കുന്ന
കതിരുകളാണു് അവെന്റ സ്വപ്നക്കാഴ്ച്ചകളിൽ മി
ക്കേപ്പാഴും നിറയുന്നതു്. അതിനു നടുവിൽ നിന്നാ
ണവൻ പന്തു കളിക്കുക. ചുവന്ന പന്താണു്. എേപ്പാ
ഴും ഒറ്റയ്ക്കാണവൻ കളിക്കുന്നതു്. േമേല്പാട്ടുയരത്തി
െലറിയുന്ന പന്തു് ചിലേപ്പാൾ താേഴക്കു് വരില്ല. വരി
കയാെണങ്കിൽ തെന്ന ചിലേപ്പാൾ വയലിൽ പച്ച
നിറത്തിനിടയിൽ െപട്ടു േപാകും. പച്ച നിറത്തിനു
ള്ളിൽ നിന്നും ചുവപ്പു് നിറം കെണ്ടടുക്കാൻ പ്രയാസ
െമാന്നുമില്ല. അവനു് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരുപാടു് ചുവന്ന
പന്തുകൾ നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അെതാെക്കയും കൃഷി
യിടത്തു് പലയിടത്തായി െചളിയിൽ പുതഞ്ഞു കി
ടപ്പുണ്ടാവും. അവെന്റ വീട്ടിനടുത്തുള്ള പീടികയിൽ
പന്തുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പേക്ഷ, അവിെടെയാ
രിക്കലും ചുവന്ന പന്തുകൾ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ചുവ
ന്ന പന്തുകൾ അവെന്റ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമാണു്.
അെതടുത്തവൻ കളിക്കും. ഉയരത്തിേലെക്കറിയും.
വയലിൽ നഷ്ടെപ്പടും. അവനതു് തിരഞ്ഞു നടക്കും.
ഇതാണു് പതിവു സ്വപ്നങ്ങൾ. ഉണർന്നു് കഴിഞ്ഞാ
ലും അവൻ ചിലേപ്പാൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ േപായി
േനാക്കാറുണ്ടു്. അവെന്റ പന്തുകൾ പച്ചകൾക്കിട
യിൽ തിരയാറുണ്ടു്. ചിലേപ്പാളെതല്ലാം െചളിയിൽ
പുതഞ്ഞു േപായിട്ടുണ്ടാവും. മണ്ണു് വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ
വും. മണ്ണിരകളുെട േലാകെത്തത്തിയിട്ടുണ്ടാവും.
അവർ അതിെന സിംഹാസനേമാ, ആരാധിക്കുന്ന
പ്രതിഷ്ഠേയാ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങെനെയാ
െക്കയാണവൻ ആേലാചിക്കുക. അവെന്റ ആേലാ
ചനകെളാെക്ക അത്രേയ ഉള്ളൂ. െചറിയ ചുവന്ന
പന്തുകെള േപാെല െചറിയ െചറിയ ആേലാചന
കൾ.

കൃഷിക്കാരൻ മണ്ണുഴുതു. മനസ്സിലുമയാൾ ഉഴുതു.
മകൻ മണ്ണിൽ തെന്ന േനാക്കി നിന്നു. അവെന്റ
പന്തുകെളാന്നും മണ്ണു തള്ളിമാറ്റി െപാങ്ങി വന്നി
ല്ല. വിെത്തറിയാൻ അച്ഛെന്റ കൂെട അവനും കൂടി.
അവനെതാരു കളിയാണു്. അച്ഛെന്റ ജീവിതമാണു്
അവൻ എറിഞ്ഞു കളിക്കുന്നതു്. അച്ഛെന്റ ജീവിത
ത്തിെന്റ അറ്റത്താണു് അവെന്റ ജീവിതവും അവ
െന്റ അമ്മയുെട ജീവിതവും കൂട്ടിെക്കട്ടിയിരിക്കുന്നതു്.
അതവനറിയില്ല. അവെനാരു െകാച്ചു കുട്ടിയാണു്.
െചറിയ ചുവന്ന പന്തുകെള സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു
െചറിയ കുട്ടി. വിെത്തറിഞ്ഞതു് മണ്ണിലാെണങ്കിലും
വിളവു് മനസ്സിലാണു്. ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല വിളവു്
കിട്ടുെമന്നാണവെന്റ അച്ഛൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതു്.
ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അച്ഛനും എെന്താെക്കേയാ സ്വപ്നം
കാണാറുണ്ടു്. അതു െചറിയ ചുവന്ന പന്തുകളല്ല.
മെറ്റെന്താെക്കേയാ ആണു്. ആ സ്വപ്നങ്ങെള കുറി
െച്ചാന്നും അവനറിയില്ല. സ്വപ്നങ്ങൾ േകാട്ടുവായ
േപാെല പകരാറില്ല. അതു െകാണ്ടു് അച്ഛൻ കാണു
ന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താെണന്നവനറിയില്ല. അവൻ
േകാട്ടുവായിടുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ അവെന്റ അച്ഛൻ
ക്ഷീണിച്ച കണ്ണു െകാണ്ടവെന േനാക്കും. പാവം
അവനും തെന്റെയാപ്പം പണിക്കു് വന്നതു് െകാ
ണ്ടാണു് േകാട്ടുവായിടുന്നതു്. അവെന്റ െനറ്റിയിൽ
തേലാടി െകാണ്ടിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ. അേപ്പാഴാ
ണവൻ ഉറങ്ങി േപാവുക. അേപ്പാഴാണവൻ സ്വപ്നം
കാണുക. അേപ്പാഴാണവെന്റ ൈകയ്യിൽ ചുവന്ന
പന്തു് കിട്ടുക.
ഒരുപാടു് തവണ പകലും രാത്രിയും പരസ്പരം മു
ന്നിൽ വന്നു നില്ക്കാൻ മത്സരിച്ചു. പകലും രാത്രിയും
വിചാരിക്കുന്നതു് അവർ ഏേതാ വരിയിൽ നില്ക്കുക
യാെണന്നാണു്. ആരാണു് മുൻപിൽ എന്നു് അവരി
രുവരും മത്സരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഏതു
വരിയിൽ എന്തു കാത്താണു് നില്ക്കുന്നെതന്നു് പകലി
േനാ രാത്രിേക്കാ അറിയില്ല. ഒരാൾ മുന്നിൽ നില്ക്കു
േമ്പാൾ മെറ്റാരാൾ പിന്നിൽ. ഇെതാെക്ക കണ്ടു് സൂ
ര്യൻ ചിരിക്കും. ചന്ദ്രൻ െവളുെക്ക ചിരിക്കും. നക്ഷ
ത്രങ്ങൾ കണ്ണു ചിമ്മി ചിരിക്കും.
ഇേപ്പാൾ പാടം നിറെയ പച്ച നിറമാണു്. ജീവെന്റ
നിറമാണു്. വിശപ്പിെന്റ നിറവും ഒരു പേക്ഷ, അതാ
വും. കൃഷിക്കാരെന്റ മകനു വിശപ്പു് േവദനയാണു്.
വയറു് േവദനിക്കുന്നു എന്നാണവൻ പറയുക. അവ
നു വിശപ്പും േവദനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമറിയി
ല്ല. അതു അവൻ വളർന്നു വലുതാവുേമ്പാേഴ അറി
യൂ. പിന്നീടു് അവനറിയും േവദനകൾ തെന്ന പല
വിധമുെണ്ടന്നു്. വിശപ്പും പലവിധമുെണ്ടന്നു്. അത
റിയുേമ്പാഴാണു് അവൻ വലിയ കൂട്ടത്തിെന്റ ഭാഗ
മാവുക. അതു വെര അവൻ ചുവന്ന പന്തു് െവച്ചു
കളിക്കും. വലുതാവുേമ്പാൾ ആരും പന്തു കളിക്കാ
റില്ല. അേപ്പാൾ ദീർഘചതുരത്തിലുള്ള കടലാസു
കൾ നിലെത്തറിഞ്ഞാണു് കളിക്കുക. അതുെമാരു
കളിയാണു് !
പകൽ സമയം അവൻ വരമ്പത്തു് കൂടി നടക്കും.
തലയുയർത്തി പിടിച്ചാണവൻ നടക്കുക. അവൻ
എറിഞ്ഞ വിത്തുകളും മുളെപാട്ടി മണ്ണു തുളച്ചു് വന്നി
ട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ പച്ച നാമ്പുകൾക്കവെന കാണാം.
അവനു പച്ചനാമ്പുകെള കാണാം. അവൻ അവരു
െട കവിളിൽ വിരേലാടിച്ചു െകാണ്ടു് വരമ്പത്തൂെട
ഓടും. അവർ അവെന േനാക്കി തലയാട്ടി നില്ക്കും.
നാളുകൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ അവനു കതിരു
കൾ കാണിച്ചു െകാടുത്തു. അച്ഛൻ ഒരു േപേക്കാല
മുണ്ടാക്കിയതു് അന്നായിരുന്നു. ൈവേക്കാൽ നിറ
ച്ചാണതു് ഉണ്ടാക്കിയതു്. അച്ഛെന്റ കീറിയ കുപ്പായ
മാണതിനു ഇട്ടു െകാടുത്തതു്. കരിപിടിച്ച, െപാട്ടലു
െള്ളാരു പഴയ മൺകലം കമഴ്ത്തിയേപ്പാൾ േകാല
ത്തിനു മുഖമായി. മൂക്കും വായും ചുണ്ണാമ്പു് െകാണ്ടു്
വരച്ചു െവച്ചു. കണ്ണു വരച്ചതു അമ്മയുെട കൺമഷി
െവച്ചാണു്. വലിയ കണ്ണുകൾ. കണ്ടാൽ േപടിയാ
വും. പേക്ഷ, അമ്മ അതു േനാക്കി നിർത്താെത
ചിരിച്ചു. അമ്മയുെട ചിരി കാണാൻ നല്ല രസമാ
ണു്. മഴ െപയ്യുന്നതു് േപാെലയാണു്. അച്ഛനു ആ
ചിരി കാണുേമ്പാൾ അരി തിളയ്ക്കുന്നതാണു് ഓർമ്മ
വരിക. അേപ്പാേഴക്കും അമ്മ ൈക െകാണ്ടു് ചിരി
മൂടി കളയും. അരി അേപ്പാഴും തിളയ്ക്കും. അയാൾക്ക
േപ്പാഴും അരി തിളയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം േകൾക്കാനാവും.

അച്ഛനും മകനും കൂടിയാണു് പാടത്തു് േകാലം െകാ
ണ്ടു് കുത്തിയതു്. ഒരു വലിയ േകാലിലാണതു് െകട്ടി
യുറപ്പിച്ചതു്. രണ്ടു ൈകകളും വിടർത്തി അതു നിന്നു.
മകനു് ആ നില്പ്പു കണ്ടിട്ടു് േകാലത്തിെന ഇക്കി
ളിയിടണെമന്നു േതാന്നി. അവൻ േകാലത്തിെന
ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. േകാലം കണ്ണും മിഴിച്ചു് നി
ന്നേതയുള്ളൂ. പേക്ഷ, ഒറ്റയ്ക്കായേപ്പാൾ േകാലം ചി
രിച്ചു. എന്തിനാണു് ചിരിച്ചെതന്നു് േകാലത്തിനു
മാത്രേമ അറിയൂ. മകൻ േകാലത്തിനു ഒരു േപരി
ട്ടു—മണിയൻ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും േപരിഷ്ടെപ്പട്ടു.
കഴുത്തിൽ ഒരു മണികൂടി െകട്ടിത്തൂക്കാരുന്നു—
തിളയ്ക്കുന്ന ചിരി സ്വന്തമായുള്ള അമ്മ അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു. അതാവാമേല്ലാ എന്നു് അേപ്പാൾ അവനും
അതു േതാന്നി. അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ നിറെയ
മണികളുണ്ടു്. പേക്ഷ, അെതാെക്ക ൈദവങ്ങളുെട
സ്വന്തമാണു്. മനുഷ്യർെക്കന്തിനാ മണി? അവൻ
െചറിയ കുട്ടിയാണു്. അവനു മണികെള കുറിച്ചറിയി
ല്ല. അവനു പന്തുകെള കുറിച്ചു് മാത്രേമ അറിയൂ.
തെന്ന എന്തിനാണു് കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന
െതന്നു് മണിയനറിയില്ല. നിേയാഗെമെന്തന്നറിയാ
െത മണിയൻ കണ്ണും മിഴിച്ചു് പിടിച്ചു് അവിേടക്കു്
വന്ന കാക്കകെള േനാക്കി െവളുെക്ക ചിരിച്ചു. കാ
ക്കകൾ തിരിച്ചും. പകൽ സമയം ചില േനരങ്ങളിൽ
മണിയെന്റ പുറത്തു് കാക്കകൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ടു്.
പറന്നു് തളരുേമ്പാഴാണു് അവറ്റകൾ വന്നിരിക്കാറു്.
അേപ്പാൾ മണിയെന്റ മുഖത്തു് ഒരു അഭിമാനഭാവം
വരും. കാറ്റടിക്കുേമ്പാൾ മണിയൻ ഇരുവശേത്ത
ക്കും െചറുതായി ചായും. പതിെയ ഇടംവലം ആടും.
അേപ്പാൾ മണിയെന കണ്ടാൽ വാസുവിെന േപാ
െലയിരിക്കും. മരിച്ചു േപായ വാസു. മഴക്കാലത്തു്
ജ്വരം വന്നു്, പിച്ചു േപയും പറഞ്ഞു്, ൈകകാലിട്ടടി
ച്ചു് മരിച്ചു േപായ വാസു. ചിലേപ്പാൾ വാസുവിെന്റ
പുനർജ്ജന്മമായിരിക്കും മണിയൻ. ആ കാര്യം വാ
സുവിനും അറിയില്ല. മണിയനും അറിയില്ല. ൈവ
കുേന്നരം കൃഷിക്കാരൻ വരമ്പു വഴി േപാകുേമ്പാൾ
മണിയെന േനാക്കും. മണിയനും തിരിച്ചു േനാക്കും.
മകൻ കുറച്ചു് േനരം മണിയേനാടു് എെന്താെക്ക
േയാ സംസാരിച്ചു നില്ക്കുന്നതു് അയാൾ കാണാറു
ണ്ടു്. അവൻ ഇേപ്പാഴും കുട്ടി തെന്ന. അതു കാണു
േമ്പാൾ അയാൾക്കു് നല്ല സേന്താഷം േതാന്നും.
അവൻ മണിയേനാടു് േചാദിക്കുന്നതു് അവനറിയാ
ത്ത കാര്യങ്ങെളാെക്കയാണു്. അവേന്റതു് കുഞ്ഞു കു
ഞ്ഞു സംശയങ്ങളാണു്. േചാദ്യം കുഞ്ഞാെണങ്കിലും
ഉത്തരം വലുതായതു െകാണ്ടാവും, മണിയൻ ഒന്നും
പറയാെത നില്ക്കുകേയ ഉള്ളൂ. പേക്ഷ, അവനറിയാം
മണിയനു എല്ലാം അറിയാെമന്നു്. മണിയൻ എല്ലാം
അത്ഭുതേത്താെട േനാക്കി നില്ക്കും. കാക്കകൾ മണി
യെന്റ െചവിയിൽ േലാകകാര്യങ്ങെളല്ലാം അപ്പ
േപ്പാൾ അറിയിക്കാറുണ്ടു്. അതു െകാണ്ടു് മണിയനു
ഒരിടത്തും േപാവണ്ട. ഒരിടത്തും േപാവാെത എല്ലാം
അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാം അറിയാവുന്നതു് െകാണ്ടു്
മണിയനു ഒന്നും പറേയണ്ട കാര്യവുമില്ല.
രാത്രി മഴ വന്നു. അതു പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. പേക്ഷ,
പ്രതീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ െപയ്യുന്നതല്ലേല്ലാ മഴ. മണ്ണു
ദാഹിച്ചു നിലവിളിക്കുേമ്പാഴാണു് സാധാരണ മഴ
െപയ്യുക. പേക്ഷ, ഇതങ്ങെനയല്ല, ആർേക്കാ വാ
ക്കു െകാടുത്തതു് േപാെലയാണു് െപയ്തതു്. നേല്ലാ
ണം െപയ്തു. െകാടുത്ത വാക്കു മുഴുവനും പാലിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ കൃഷിക്കാരെന്റ പുര േചാർന്നു തുടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. കാറ്റിൽ ചില ഓലകൾ െകട്ടിെന്റ ൈക
വിട്ടു് േപായി. അതു വഴി മഴ അകത്തു് കയറി മുറി
മുഴുവനും പരതി. കുപ്പായങ്ങെളാെക്ക നനഞ്ഞു. പാ
യും വിരിയുെമാെക്ക നനഞ്ഞു. എല്ലാം നനച്ചു് കു
തിർത്തിേട്ടച്ചു് മഴ പുറേത്തക്കിറങ്ങി േപായി. കുട്ടി
തണുത്തു് വിറച്ചു് ഒരു മൂലയിൽ ചുരുണ്ടിരുന്നു. അവ
െന്റ അച്ഛനും അമ്മയും അവെന്റ ഒപ്പമുണ്ടായിരു
ന്നു. അച്ഛെന്റ സ്വപ്നത്തിലും മഴ െപയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
അയാൾ തല കുനിച്ചിരുന്നു. മകൻ മണിയെന കു
റിേച്ചാർത്തു. മണിയൻ അവിെട ഒറ്റയ്ക്കാണു്. മണി
യെന്റ കുപ്പായെമാെക്ക നനഞ്ഞു കുതിർന്നു കാ
ണും. അവനു കഷ്ടം േതാന്നി. േനരം െവളുക്കാനാ
യിട്ടു് അവൻ കാത്തിരുന്നു. അച്ഛൻ തണുത്ത ൈക
െകാണ്ടവെന്റ െനറ്റിയിൽ തേലാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അവൻ ഇരുന്നുറങ്ങി േപായി. ആ രാത്രി അവൻ
സ്വപ്നെമാന്നും കണ്ടില്ല. സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മഴ കാര
ണം പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അവനാദ്യം െചന്നതു് മണി
യെന കാണാനായിരുന്നു. മണ്ണു് വീണ്ടും മണ്ണായിരി
ക്കുന്നു. പച്ച നിറമല്ല ഇേപ്പാൾ. മുഴുവനും െചളിയാ
ണു്. വരമ്പു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. നല്ല വഴുക്കലുണ്ടു്.
ദൂെരയായി ഇരു ൈകകളും തലയ്ക്കു് െവച്ചു് ഒരു രൂപം
കണ്ടു. അച്ഛെന്റ രൂപം േപാെല അവനു േതാന്നി.
അവൻ അടുത്തു് െചന്നു. മണിയനാണു്. മണിയൻ
ചാഞ്ഞു കിടപ്പാണു്. മണിയൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കൺ
മഷി െകാണ്ടു് വരച്ച കണ്ണിൽ നിന്നും കറുത്ത ചാലു
കൾ താേഴെക്കാഴുകി േപായിട്ടുണ്ടു്. രാത്രി മുഴുവൻ
മണിയൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പാവം േപടിച്ചു് േപാ
യിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ ചാഞ്ഞു േപായ മണിയെന പി
ടിച്ചു് േനെര നിർത്തി. ൈകകൾ നിവർത്തി. ‘ഇനി
േപടിക്കണ്ട മഴെയാെക്ക േപായി’ എന്നു പറഞ്ഞു.
മണിയെന്റ കുപ്പായത്തിലപ്പിടി െചളിയായിട്ടുണ്ടു്. കു
പ്പായത്തിെന്റ കുടുക്കു് ചിലതു് െപാട്ടി േപായിട്ടുണ്ടു്.
മണിയെന്റ കണ്ണിൽ അേപ്പാൾ അത്ഭുതമല്ലായിരു
ന്നു. േപടി മാത്രമായിരുന്നു. എല്ലാമറിയുന്ന മണിയ
നും േപടിച്ചു േപായെതെന്തന്നു് അവനു മനസ്സിലാ
യില്ല.
അന്നു രാത്രി അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല.
അമ്മ ചിരിച്ചില്ല. അച്ഛൻ ചിരിയും കരച്ചിലും കള
ഞ്ഞു േപായതു് േപാെല ഇരുന്നു. മകൻ മുകളിേല
ക്കു് േനാക്കി കിടന്നു. ഇേപ്പാൾ മുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങ
െള കാണാം. നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തിനാണു് ഇങ്ങെന
മിന്നുന്നതു് ? അവനു അച്ഛേനാടു് അതു് േചാദിക്ക
ണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലേപ്പാൾ അച്ഛനു ഉത്ത
രമറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. മണിയേനാടു് േചാദിക്കണം.
അവൻ േചാദ്യം ഓർത്തു െവച്ചു. ഉറങ്ങി േപായാലും
മറന്നു േപാകാത്തിടത്തു് അതു സൂക്ഷിച്ചു െവച്ചു. മഴ
െപയ്താലും നനഞ്ഞു േപാകാത്തിടത്തു്. അന്നു രാത്രി
യും മണിയൻ പതിവു േപാെല ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. നല്ല
നിലാവുണ്ടായിരുന്നു. നിലാെവളിച്ചം തലയിലടിച്ച
േപ്പാൾ, മണിയൻ തല തിരിച്ചു ചുറ്റിലും േനാക്കി. പാ
ടം മുഴുവൻ െചളി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തിനാ
ണു് ഇങ്ങെന നില്ക്കുന്നതു് ? മണിയനു സംശയമായി.
ആേരയും ഭയെപ്പടുത്താനില്ല. ആരും വരാനുമില്ല.
അന്നാണു് മണിയൻ ശരിക്കും കരഞ്ഞതു്. മഴയത്തു
േപാലും മണിയൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു
മണിയെന്റ തല കുനിഞ്ഞു. പിേറ്റന്നു് പകൽ മകൻ
പിേന്നയും വരമ്പത്തൂെട ഓടി വന്നു. െചളിയിൽ പു
തഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചുവന്ന പന്തുകെള അവൻ കണ്ടു.
ഇനി എന്തിനാണീ പന്തുകൾ? അെതാെക്ക സ്വ
പ്നത്തിലായിരുന്നിെല്ല? അവൻ മണിയെന്റ അടു
ത്തു് െചന്നു് േനാക്കി. മണിയെന്റ തല പിടിച്ചുയർ
ത്തി. ൈകവശം െകാണ്ടു വന്ന കരിക്കട്ട െകാണ്ടു്
കെണ്ണഴുതി െകാടുത്തു. ഒരു ചിരിയും വരച്ചു െകാടു
ത്തു. അവൻ വരമ്പത്തൂെട നടന്നു േപായി. അവൻ
ഇേപ്പാൾ കുട്ടിയല്ല എന്നു മണിയൻ കാറ്റിേനാടും
പറന്നു േപായ കാക്കകേളാടും പറഞ്ഞു.

ഉച്ചയായേപ്പാൾ കാക്കകൾ വന്നു മണിയെന്റ ൈക
യ്യിലിരുന്നു കരഞ്ഞു. മണിയെന്റ െചവിയിൽ എേന്താ
പറഞ്ഞു. മണിയൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാറ്റടിച്ച
േപ്പാൾ മണിയൻ തല കുലുക്കി. കാക്കകളിൽ ഒന്നു്
മണിയെന്റ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ൈവേക്കാൽ കഷ്ണം
െകാക്കു് െകാണ്ടു് വലിെച്ചടുത്തു് ദൂേരക്കു് പറന്നു.
മണിയൻ അന്നാദ്യമായി ചിരിച്ചു. ചിരിച്ചു െകാണ്ടി
രുന്നു. അരി തിളയ്ക്കും േപാെല ചിരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.
□

സാബു ഹരിഹരൻ

ജനനം: 1972-ൽ.
സ്വേദശം: തിരുവനന്തപുരം.
അമ്മ: പി. ലളിത
അച്ഛൻ: എം. എൻ. ഹരിഹരൻ
െകമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദവും, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരു
ദാനന്തര ഡിേപ്ലാമയും. േസാഫ്റ്റ് െവയർ ഇഞ്ചിനീയർ.
വായന, എഴുത്തു്, യാത്ര, ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ താ
ത്പര്യം. താെഴ പറയുന്നവയിൽ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടു്.
മാതൃഭൂമി, േദശാഭിമാനി, േകരള കൗമുദി, അകം (ആഴ്ച്ച
പ്പതിപ്പു് ), ജനയുഗം, േകരളഭൂഷണം (വാരാന്തപ്പതിപ്പു് ),
അകം, േകരള കൗമുദി (ഓണപ്പതിപ്പു് ).
രണ്ടു് പുസ്തകങ്ങൾ (കഥാസമാഹാരങ്ങൾ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
1. ‘നിേയാഗങ്ങൾ’ (പൂർണ പബ്ലിേക്കഷൻസ്, 2015)
2. ‘ഉടൽദാനം’ (ൈസകതം ബുക്സ്, 2017)

പുരസ്കാരം: നന്മ സി വി ശ്രീരാമൻ കഥാമത്സരം 2019
ഒന്നാം സമ്മാനം.
കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളായി ന്യൂ സീലാന്റിൽ ഭാര്യയും
മകനുെമാത്തു് താമസം.
ഭാര്യ: സിനു
മകൻ: നന്ദൻ
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

