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പുലർെച്ച, ഒരു പേക്ഷ വളെര േനരേത്ത സൂര്യെവളിച്ചം
കടെന്നത്തുന്നതിനും മുേമ്പ നാട്ടുവഴിയുെട അരണ്ട െവ
ളിച്ചത്തിേലക്കു് ഇറങ്ങിയേപ്പാഴാണു് േറാഡുവക്കെത്ത
വീട്ടിനകേത്തക്കു് േറാഡരികിൽത്തെന്ന ഇരിക്കുകയാ
യിരുന്ന ശ്രീകുമാരി കയറിേപ്പാകുന്നതു കണ്ടതു്. ശ്രീകു
മാരിേയാെടാപ്പം അവളുെട അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ സാരിയുെട
തുമ്പും വാതിലുകൾക്കിടയിേലക്കു് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന
തു കണ്ടു. അപരിചിതമായ ഏേതാ വിശുദ്ധസ്വപ്നം േപാ
െല ശ്രീകുമാരിയുെട െപെട്ടന്നുള്ള അപ്രത്യക്ഷമാകൽ
ഒരുപാടു വിചാരവികാരങ്ങൾക്കു് തീപ്പിടിപ്പിച്ചുെവന്നു് സു
ന്ദേരശനു് േതാന്നി. രാവിെല നാേലമുപ്പതിനു് നഗരത്തി
േലക്കു് േപാകുന്ന ആദ്യ ബസ്സിൽ കയേറണ്ട ഒരാവശ്യം
വന്നതുെകാണ്ടു് മാത്രമാണു് മകരമാസത്തിെല ആ കു
ളിർത്ത രാവിൽ സുന്ദേരശൻ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി
യതു്.
ൈവകുേന്നരം ചായക്കടയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങ
ളിൽ മാത്രേമ ശ്രീകുമാരിെയ ഇതിനുമുമ്പു് സുന്ദേരശൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ചായക്കടയുെട എതിർവശെത്ത വീട്ടിൽ നി
ന്നു് പുറേത്തക്കിറങ്ങുകയും വീടിനു് െതാട്ടടുത്തുതെന്നയു
ള്ള അബ്ദുള്ളാക്കയുെട പീടികയിൽനിന്നു് എെന്തങ്കിലും
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് വീട്ടിേലക്കുതെന്ന കയറിേപ്പാവുകയും
െചയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീകുമാരിയിൽ അസാധാരണമാ
യി ഒന്നുമുെണ്ടന്നു് സുന്ദേരശനു് അതുവെര േതാന്നിയി
ട്ടുമില്ല. അങ്ങെന േതാന്നിക്കാൻ മാത്രം ശ്രീകുമാരിെയ
ഇേതവെര പുറെത്താന്നും കണ്ടതായിേട്ടാ ഏെതങ്കിലും
െചക്കന്മാേരാടു് വർത്തമാനം പറയുന്നതായിേട്ടാ ശ്രദ്ധ
യിൽ െപട്ടിട്ടുമില്ല. ഒരുദിവസം രാവിെല േനരേത്ത കണ്ട
തുെകാണ്ടുമാത്രം ചിന്തകളിൽ ഒരു മഹാപ്രവാഹമായി
നിറഞ്ഞുവരികയും ഓളംതല്ലിെയാഴുകുന്ന പുഴെവള്ളം
േപാെല ചിന്തയിൽനിന്നു് ചിന്തയിേലക്കുമാത്രം ഒഴുകി
നീങ്ങാൻ ശ്രീകുമാരി തന്നിൽ അവേശഷിപ്പിച്ചതു് ഏതു
സ്വപ്നമാണു്? സുന്ദേരശൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സുന്ദേരശെന
ക്കുറിച്ചും ശ്രീകുമാരിെയക്കുറിച്ചും മാത്രം ചിന്തിച്ചു.
ശ്രീകുമാരിയാവെട്ട ഒരിക്കൽേപ്പാലും സുന്ദേരശെനക്കു
റിച്ചു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീകുമാരിയുെട ചിന്തകളിൽ നിറം
ചാലിക്കാൻ മാത്രം പരിചയം സുന്ദേരശെനക്കുറിച്ചു് ശ്രീ
കുമാരിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീകുമാരി ശ്രീകുമാരിയുെട
അമ്മ വിശാലാക്ഷിെയക്കുറിച്ചും ൈസക്കിൾെമക്കാനി
ക്കായ അച്ഛെനക്കുറിച്ചും അച്ഛെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ സുഭാഷി
ണിെയക്കുറിച്ചും മാത്രം ചിന്തിച്ചു.
ചിന്തകൾ ശ്രീകുമാരിയിലും സുന്ദേരശനിലും തപ്പിത്ത
പ്പി ഒരുേപാെല പടർന്നുകയറുേമ്പാൾ അവരണ്ടും സമാ
ന്തരേരഖകൾ േപാെല മാത്രമായി നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
ശ്രീകുമാരിയുെടയും സുന്ദേരശെന്റയും ചിന്തകൾ ഒരിക്ക
ലും ഒരിടത്തും െവച്ചു് കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല. ശ്രീകുമാരി പുഴ േപാ
െലയും സുന്ദേരശൻ കര േപാെലയും െതാട്ടു / െതാട്ടില്ല
എന്നമട്ടിൽ ഒഴുകിയും ഒഴുകാെതയും കിടന്നു.
രാവിെല േനരേത്തതെന്ന എവിെടേയാ േപാകാൻേവ
ണ്ടി ഇറങ്ങിയ സുന്ദേരശൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനെത്തത്തിെയ
ങ്കിലും ലക്ഷ്യം സാധിക്കാെത മടങ്ങിവന്നതു് ശ്രീകുമാരി
കാരണമാെണന്നു് സുന്ദേരശൻ സുന്ദേരശേനാടുതെന്ന
പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണു്. വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകൾ
മണലിൽ എന്നതുേപാെലയും ഒറ്റൈമനകൾ പുല്ലിൽ
എന്നതുേപാെലയും അലക്ഷ്യമായി ശ്രദ്ധയിൽ െപടു
േമ്പാൾ വിചാരിച്ചെതാന്നും നടക്കാെതവരും എന്ന കാര
ണവെമാഴിേപാെല സുന്ദേരശൻ ന്യായീകരണങ്ങൾക്കു്
പാടുെപടുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും സുന്ദേരശനിൽ അദൃ
ശ്യമായ ഒരു കയർേപാെല പടർന്നുനിന്ന, െകട്ടിവരി
ഞ്ഞ ശ്രീകുമാരി എന്ന ശ്രീകുമാരി ഒരിക്കലും ഈ വിവരം
മനസ്സിലാക്കിയില്ല.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരുദിവസം സുന്ദേരശനും ശ്രീകുമാ
രിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം നാട്ടിൽ പാട്ടായി. സുന്ദേരശ
െന്റ അമ്മ കാർത്യായനി ചൂലിെന്റ പിൻവശംെകാണ്ടു് സു
ന്ദേരശെന്റ പുറത്തടിച്ചു. അച്ഛൻ ഭാർഗ്ഗവൻ പണിസ്ഥല
ത്തുനിന്നും വന്നയുടെന സുന്ദേരശെന്റ െചവിക്കല്ലുേനാ
ക്കി ൈകെകാണ്ടടിച്ചു. പിെന്ന, ൈകേക്കാട്ടിെന്റ തായ
െകാണ്ടു് സുന്ദേരശെന്റ കാല്പത്തിയിൽ കുത്തി. സുന്ദേര
ശെന്റ േചട്ടനായ േഗാപാലൻ മുറ്റത്തു കിടന്ന നീണ്ട വടി
െയടുത്തു് എറിഞ്ഞു. ഏറു് സുന്ദേരശെന്റ പുരികത്തിനു മു
കളിലാണു് െകാണ്ടതു്. കണ്ണിൽ െകാേള്ളണ്ടതു് പുരിക
ത്തിൽ െകാണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞതുേപാെല. സുന്ദേരശെന്റ
അനിയത്തിയാവെട്ട െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പാവാട
ത്തുമ്പുെകാണ്ടു് മുഖം തുടച്ചു. പിെന്ന മൂക്കുപിഴിഞ്ഞു. പത്തു
നാല്പതു കിേലാമീറ്റർ ദൂെരയുള്ള ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ നിന്നു്
സുന്ദേരശെന്റ േചച്ചി വിലാസിനി രണ്ടു മക്കളും ഭർത്താവു
മായി വീട്ടിെലത്തി.
‘എന്നാലും സുന്ദേരശാ നീ ഞങ്ങെള ഇങ്ങെന അവമാ
നിക്കണ്ടാർന്നു. ഈ െവവരമറിഞ്ഞേശഷം േചട്ടൻ രാ
ത്രീലു് മുഴുവൻ ഉറങ്ങീേട്ടയില്ല.’

സുന്ദേരശൻ ആേരാടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഒന്നും മിണ്ടാ
നാവാെത ഓളംതല്ലുന്ന െവള്ളത്തിനടിയിെല ശാന്തത
േപാെല േകാലായിെല കട്ടിലിൽ മാനത്തുേനാക്കി, പുളി
മരത്തിൽ ഇരുന്നു് ചരിഞ്ഞ്േനാക്കുന്ന കാക്കെയ േനാ
ക്കി സുന്ദേരശൻ അങ്ങെനയിരുന്നു.
‘ഇവനിേപ്പാ ഒരു െപണ്ണു കെണ്ടത്താേവ്വണ്ടീട്ടുള്ള പ്രായാ
യില്ലാേലാ.’
‘ഇവന്റേമ്മെനക്കുറിച്ചുങ്കാണ്ട് ഓർത്തിട്ട്ണ്ടാർെന്നങ്കി
ഇതിെനാെക്ക നിക്കുവാർേന്നാ’
‘പണിക്കു് േപാണട്െത്താെക്ക ഈ കൂട്ടത്തിന് സമാ

താനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു് പരുവവാവൂേലാ െതയ്വ
ങ്ങേള…’
‘എങ്ങിെനയാണപ്പാ ഞാൻ സ്േകാളിേപ്പാവ്വാ’
‘നീയ്യ് േപാകണ്ടാന്നു് െവക്കണം… അപ്പൻ പണിക്കും
േപാണ്ട. അേമ്മെനക്കുറിെച്ചാെക്കയങ്ങാണ്ട് മറന്നൂന്ന്
കൂട്ടിേക്കാ… െപണ്ണു െകട്ടാമ്പ്രായായില്ലാന്ന് െനനക്കാ
ണ്ടീ േചച്ചീ അറിയ്യാ…’

ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവേരാഹണക്രമത്തിൽ
മറുപടി െകാടുത്തു് േവലിക്കമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും
ഒെരണ്ണം വലിച്ചൂരി സുന്ദേരശൻ നടന്നു.
നാട്ടുെവളിച്ചത്തിൽ സുന്ദേരശെന്റ മുഖം വല്ലാെത ചുവ
ന്നിരിക്കുന്നതു് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
എങ്കിലും എേന്താ ഒന്നു് സംഭവിക്കാനും സംഭവിപ്പിക്കാ
നും സുന്ദേരശൻ കാരണമായിത്തീരുെമന്നു് വിചാരിച്ചതി
നാൽ എല്ലാവരും പുറെകേയാടി.
നാട്ടുവഴിയിൽ ഒന്നു രണ്ടു് െതരുവുവിളക്കുകൾ മുനിഞ്ഞു
കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േഗാതമ്പുമണികളുെട വലിപ്പത്തി
ലുള്ള പ്രാണികൾ െവളിച്ചത്തിനുചുറ്റും വലംെവച്ചു. ഇടം
െവച്ചു. ചിലതു് സുന്ദേരശെന്റ കണ്ണിേലക്കും പാഞ്ഞുകയറി.
ശ്രീകുമാരിയുെട വീട്ടിേലക്കാണു് സുന്ദേരശൻ േപാകുന്ന
െതങ്കിൽ ശ്രീകുമാരിേയാടു് രണ്ടു വർത്തമാനം പറയാൻ
പാകത്തിൽ സുന്ദേരശെന്റ അച്ഛൻ െവട്ടുകത്തി കയ്യിെല
ടുത്തു.
സുന്ദേരശൻ, സുന്ദേരശെന്റ അച്ഛൻ, സുന്ദേരശെന്റ േച
ച്ചി, സുന്ദേരശെന്റ അമ്മ, സുന്ദേരശെന്റ അനിയത്തി ഈ
ക്രമത്തിൽ അവർ നാട്ടുവഴിയിലൂെട പാഞ്ഞുേപാകുന്നതു്
തവളപിടിക്കാൻ െപേട്രാമാക്സുമായി േപാവുകയായി
രുന്ന ആളുകൾ കണ്ടു. എന്താണു് സംഭവം എന്നറിയാ
ത്തതുെകാണ്ടു് അവർ കടന്നുേപായ ഉടെന െപേട്രാമാ
ക്സുകാർ െവളിച്ചം ഉയർത്തിേനാക്കി.
സുന്ദേരശെന്റ അനിയത്തി, സുന്ദേരശെന്റ അമ്മ, സുന്ദ
േരശെന്റ േചച്ചി, സുന്ദേരശെന്റ അച്ഛൻ, സുന്ദേരശൻ
എന്നീ ക്രമത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്നും അവെരല്ലാം കണ്ടു.
അവരുെട മുഖത്തു് ഒരു കുടുംബം െമാത്തം പ്രശ്നബാധിത
മായ ഏേതാ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ േപാവുകയായിരി
ക്കും എന്ന ഒരു ഭാവം ഉടെലടുെത്തങ്കിലും, ആപത്തുകാ
ലത്തു് ഇല്ലാത്ത ചങ്ങാത്തം പറഞ്ഞു് കൂടിയാൽ വല്ലതും
സഹായിക്കാം എന്ന േതാന്നലായിരുന്നു.
‘എന്തായാലും അേന്വഷിക്കാെണ്ട േപാണത് ശരീല്ല
േല്ലാ. വരിൻടാ നമ്മെക്കാന്ന് േനാക്കാം’ െചല്ലൻ മാപ്പിള

അങ്ങെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ കൂട്ടെരല്ലാം അവെര പിന്തുടർ
ന്നു. െപേട്രാമാക്സിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വട്ടംചുറ്റിപ്പറന്ന
പാറ്റകൾ അതിെന്റ േവഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിെനാ
പ്പം എത്താൻ കഴിയാെത വിഷമിച്ചു. അവറ്റകൾ, റാ
ന്തൽ േതാളത്തു ചുമന്നിരുന്നവരുെട െചവിയിലും തലമു
ടിയിലും പുതിയ െവളിച്ചത്തിനുേവണ്ടി പരതി. േപടിേച്ചാ
ടുന്ന തവളക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷ്യം െതറ്റുന്നവെയ
പിടികൂടാൻ കാത്തിരുന്ന പാമ്പുകൾ നിരാശരായി.
‘െയന്താണ് സംബവം?’
‘അവരിെന്റ ലബ്ബ് എല്ലാരുമറിഞ്ഞേത്ര…’
‘െമന്ങ്ങെന നിക്ക്ണ കണ്ടപ്പം ങ്ങെനെയാെക്കയുണ്ടാ
വുംന്ന് േതാന്നീലാ…’
‘െദന്താേപ്പാ കഥ. െനങ്ങൾേന്നാെടാെക്ക പറഞ്ഞുങ്ങാ
ണ്ടു് േപ്രയ്മിക്കാൻ പറ്റുേവാന്ന്.’
‘െമണ്ടാപ്പൂച്ച കേലാടക്കുംന്ന് പറയ്ണതു് െവർെതയല്ലാ
േകട്ടാ.’
‘െതെന്ന… െതെന്ന…’
‘മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക്ന്ന്… േനാക്കെട്ട.’

കൂട്ടം െതറ്റി വഴിവക്കിൽ നിന്ന ഒരു പശുവിെന ആേരാ
ഒന്നു തട്ടി. അെതാന്നു് കുതറി ഓടിയേപ്പാൾ ആൾക്കൂ
ട്ടം ചിതറി. അക്കൂട്ടത്തിൽ അേക്ഷാഭ്യനായി നിന്ന ഒേര
ഒരാൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സുന്ദേരശൻ.
രണ്ടിെലാന്നു് ഇേപ്പാൾ അറിയാെമന്നുള്ള ധാരണയിൽ
ചിലരും, ഈ കഥ െപെട്ടന്നു തീർന്നാൽ രസച്ചരടു െപാ
ട്ടുെമന്നും, എത്രയും െപെട്ടന്നു് തീർെന്നങ്കിൽ േപാകാമാ
യിരുന്നു എന്നും ശ്രീകുമാരിെയ ഇതുവെര േപ്രമിക്കുന്ന
കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ലേല്ലാ എന്നും, ഞാനായിരുെന്ന
ങ്കിൽ ഈ വക കുണ്ടാമണ്ടികൾക്കു നിൽക്കില്ലാെയന്നും
നാനാവിധ വിചാരങ്ങേളാെട ആളുകൾ നിന്നു. മങ്ങിയ
െവളിച്ചത്തിൽ പരസ്പരം കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുകൂ
ടി അവർ തിക്കിത്തിരക്കി.
ശ്രീകുമാരിയുേടതു് െചറിയ ഒരു വീടാണു്. െചറുെതന്നു
െവച്ചാൽ വളെര െചറുതല്ല. ഓടിട്ടതും നിലത്തുനിന്നു്
അഞ്ചടിയിേലെറ െപാക്കമുള്ളതും മൂന്നുനാലു മുറിയും മച്ചു
ള്ളതും. മച്ചിൽ ശ്രീകുമാരിയുെട അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ സ്ഥാ
പിച്ച ഒരു ഭഗവതിയുണ്ടു്. ചുവന്ന പട്ടുടുപ്പിച്ച വട്ടത്തിലു
ള്ള ഒരു കല്ലു്. ശ്രീകുമാരിയുെട സ്വന്തം അമ്മ വിശാലാ
ക്ഷിയും അതിനടുത്തുതെന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നാണു്
ശ്രീകുമാരി വിചാരിക്കാറു്. അമ്മ മരിച്ചതും ഈ വീട്ടിൽ
െവച്ചുതെന്ന എന്നതുെകാണ്ടു് േവെറെയാരിടത്തും േപാ
യി ഒരുദിവസം േപാലും താമസിക്കാൻ ശ്രീകുമാരിക്കു്
ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാനമ്മയായ സുഭാഷിണിയും
ശ്രീകുമാരിക്കു് സ്വന്തം അമ്മെയേപ്പാെലയാണു്. അവർ
ഒരിക്കൽേപ്പാലും ശ്രീകുമാരിയുെട പത്താമെത്ത വയസ്സു
മുതൽ ഇേതവെര ഒരുവാക്കുേപാലും പറഞ്ഞു് േനാവിച്ചി
ട്ടില്ല.
ൈസക്കിൾെമക്കാനിക്കായ അച്ഛനാവെട്ട, േജാലി കഴി
ഞ്ഞു് രാത്രി എട്ടുമണിേയാെടയാണു് വീട്ടിെലത്തുക. പുറ
ത്താേരാടും സംസാരിക്കാൻ േപാവാത്ത ശ്രീകുമാരിയു
െട അച്ഛൻ മച്ചിെല ഭഗവതിേയാടുമാത്രം എെന്തങ്കിലും
മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ഇരിക്കാറുണ്ടു്. അത്രമാത്രം.
പുറത്തു്, ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ ബഹളവും സുന്ദേരശെന്റ
അച്ഛെന്റ ആേക്രാശവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമയത്തു് അടു
ക്കളയിൽ കഞ്ഞിെവയ്ക്കാൻ േവണ്ടി വിറകിനു തീ പിടി
പ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീകുമാരി. അമ്മ സുഭാഷിണി മുൻ
വശെത്ത ജന്നലഴികളിലൂെട ആൾക്കൂട്ടെത്ത േനാക്കി
നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

അടുപ്പിൽ കനെലരിയുകയും വിറകു് കത്തിപ്പിടിക്കുക
യും െചയ്തേപ്പാൾ ശ്രീകുമാരി ഒരു വിറകിൻെകാള്ളിെയടു
ത്തു നന്നായി ഊതി തീ പടർത്തി. ശ്രീകുമാരിയുെട മുഖം
കനൽെവളിച്ചത്തിൽ ചുവന്നുതിളങ്ങി. െനറ്റിയിൽനിന്നും
കഴുത്തിലൂെടയും വിയർപ്പുതുള്ളികൾ ഒഴുകിയിറങ്ങി.
ഒരു ൈകയിൽ കത്തുന്ന വിറകുെകാള്ളിയും മറുൈക
യിൽ കറിക്കത്തിയുമായി വാതിൽ തുറന്നു് നിന്ന ശ്രീകു
മാരിെയക്കണ്ടു് ചിലർ ഭഗവതിെയ വിളിച്ചു.
‘അേമ്മ ഭഗവതീ…’
‘ഭഗവതിേയയ്…’
‘എന്താടാ നായിെന്റ മക്കേള… എന്തുേവണം?’

കാലു് നിലത്താഞ്ഞുചവിട്ടി ശ്രീകുമാരി ഉറെക്ക േചാദി
ച്ചേപ്പാൾ സുന്ദേരശെന്റ അച്ഛൻ െഞട്ടി. സുന്ദേരശെന്റ
അമ്മ പിേന്നാക്കം േപായി. സുന്ദേരശെന്റ അനിയത്തി
യും സുന്ദേരശെന്റ േചച്ചിയും പരസ്പരം ൈകകളിൽ പിടി
ച്ചു. നാട്ടുകാെരാെക്ക പരസ്പരം േനാക്കി. ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്ന
കാവിലമ്മയുെട കൃപാകടാക്ഷത്തിനായി നിന്നവർ പി
ന്നാക്കം േപായി.
സുന്ദേരശൻ മാത്രം െചറിയ ചിരിേയാെടയും ഇഷ്ടേത്താ
െടയും ശ്രീകുമാരിെയ േനാക്കി. സുന്ദേരശെന്റയും ശ്രീകു
മാരിയുേടയും കണ്ണുകൾ ഇടഞ്ഞു.
സുന്ദേരശൻ ഉറെക്ക േചാദിച്ചു.
‘ശ്രീകുമാരീ, നമ്മൾ തമ്മില് േപ്രമത്തിലാെണന്ന് ഇവ
െരാെക്ക പറയുന്നു.’
‘അെതങ്ങെന ഇവെരാെക്കയറിഞ്ഞു?’
‘ആേവാ, എനിക്കറിയില്ല.’
‘എന്തായാലും ഇത്രെയാെക്കയായിേല്ല. ഈ സുന്ദേരശ
െന്റ കൂെട വരുേമാ. നമുെക്കാരുമിച്ചു ജീവിക്കാം. എനി
ക്കു ശ്രീകുമാരിെയ ഒരുപാടിഷ്ടമായി.’
‘രാവിെലയും ഉച്ചയ്ക്കും ൈവകീട്ടും തിന്നാൻ തരാനും, ഉടു
ക്കാൻ വസ്ത്രം തരാനും, കിടന്നുറങ്ങാൻ കൂര തരാനും കഴി
യുേമാ സുന്ദേരശാ…’
‘കഴിയും, ശ്രീകുമാരീ… കഴിയും.’
‘എന്നാൽ ഞാൻ വരാം േചട്ടാ…’
‘എങ്കിൽ വരൂ ശ്രീകുമാരീ’

ശ്രീകുമാരി ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന വിറകുെകാള്ളിയും
കറിക്കത്തിയും താെഴെവച്ചു. ശ്രീകുമാരിയുെട രണ്ടാന
മ്മയായ സുഭാഷിണി കണ്ണുനീെരാപ്പി. ശ്രീകുമാരി വീട്ടിന്ന
കേത്തക്കുേപായി.
സുന്ദേരശെന്റ േചച്ചിയുെട ൈകയിേലക്കു് ആൾക്കൂട്ട
ത്തിൽനിന്നും ആേരാ െകാടുത്ത മഞ്ഞൾ െകട്ടിയ മഞ്ഞ
ച്ചരെടത്തി. സുന്ദേരശെന്റ അച്ഛൻ മഞ്ഞച്ചരടു് ൈക
യിൽ വാങ്ങി സുന്ദേരശെന ഏൽപ്പിച്ചു.
ശ്രീകുമാരി െചറിെയാരു നാണേത്താെട മുറ്റേത്തക്കു് ഇറ
ങ്ങിവന്നു. െപേട്രാമാക്സുകാർ െപേട്രാമാക്സുയർത്തി.
ആ െവളിച്ചെത്ത സാക്ഷിനിർത്തി ശ്രീകുമാരിയുെട ശം
െഖാത്ത കഴുത്തിേലക്കു് സുന്ദേരശൻ മഞ്ഞച്ചരടുെകട്ടി.
ആൾക്കൂട്ടം ൈകയടിച്ചു.
വലംൈകയിൽ വലംൈക പിടിച്ചു് സുന്ദേരശനും ശ്രീകു
മാരിയും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആളുകൾ അനുഗമിക്കാനും.
ശ്രീകുമാരിയുെട അച്ഛൻ ൈസക്കിളുന്തിെക്കാണ്ടു് ദൂെരനി
ന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹസംഘം നിന്നു.
‘േപാവുകാേണാ മകേള…’
‘േപാെട്ട അച്ഛാ…’ ശ്രീകുമാരിയും സുന്ദേരശനും അച്ഛെന്റ
കാൽക്കൽ വീണു.
‘നന്നായി വരും മക്കേള…’

അച്ഛൻ ശ്രീകുമാരിെയയും സുന്ദേരശെനയും പിടിെച്ചഴു
േന്നൽപ്പിച്ചു. പുളിമരത്തിൽ ഇരുന്നു് ചരിഞ്ഞുേനാക്കിയു
റങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്ന രണ്ടുമൂന്നു കാക്കകൾ െവറുെത ചി
റകടിച്ചു പറന്നേപ്പാൾ ഇലകൾ െപാഴിഞ്ഞ് താേഴയ്ക്കു വീ
ണു. േനർത്ത മഞ്ഞു വീണു പുൽനാമ്പുകൾ നനഞ്ഞു തുട
ങ്ങിയിരുന്നു. ഇളംകുളിരിെല അരണ്ടെവളിച്ചത്തിൽ സുന്ദ
േരശൻ ശ്രീകുമാരിയുെട ൈകത്തണ്ടയിെല സ്വർണ്ണേരാമ
ങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പതുെക്ക വലിച്ചു.
‘ഹൗ…’

□

േഡാ. ടി. ജിേതഷ്
പാലക്കാടു്, കടുക്കാംകുന്നത്തു് 1974-ൽ
ജനനം. അച്ഛൻ ടി. തങ്കപ്പൻ, അമ്മ സി. വി.
ചിന്നമ്മ.
സുേവാളജിയിൽ ബിരുദം, അധ്യാപക ബി
രുദം, മലയാളത്തിലും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലും
ബിരുദാനന്തരബിരുദം,. എം. എൻ കാരേശ്ശരിയുെട േമൽേനാ
ട്ടത്തിൽ മലയാള ചലച്ചിത്രഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ പിഎ
ച്ച്. ഡി., ചലച്ചിത്രത്തിെന്റ ആഖ്യാനകം, സിനിമയുെട വ്യാകര
ണം, ചലച്ചിത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആഖ്യാനശാസ്ത്രം എന്നിവ കൃ
തികൾ. െചറുകഥാപഠനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അഞ്ച് പുസ്തക
ങ്ങളുെടയും േനാവൽ പഠനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട രണ്ടു പുസ്തക
ങ്ങളുെടയും എഡിറ്റർ. േലഖനങ്ങൾ, ഗേവഷണ േലഖനങ്ങൾ,
െചറുകഥകൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ മധുര
കാമരാജ് സർവകലാശാല, മലയാള വിഭാഗത്തിെല അസി.
െപ്രാഫസറും വകുപ്പധ്യക്ഷനും.
ഭാര്യ: അനുപമ, മകൾ: അനിക സാന്ദ്ര
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: അഭിജിത്ത്, െക. എ.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

