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1960കളിൽ സഞ്ചാരപാതകൾപോലും അന്യമായ കാലത്ത് നിരക്ഷരതയുടെ മലനിരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അറിവിെൻറ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നുനൽകാൻ
ഭൂട്ടാനിലെത്തിയ, മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുകൂട്ടം അധ്യാപകരെ മേയ്രണ്ടിന്ആ രാജ്യം ആദരിച്ചു. അവരിലൊരാളായ 85കാരനായ
ബാലരാമപുരം സ്വദേശി കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ ആ അധ്യാപനകാലം ഒാർക്കുന്നു

ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽനിന്ന്രാജ്യത്തിെൻറ ആദരം പരമേശ്വരൻ നായർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

മുഹമ്മദ് ഷാമോൻ

ആ

ഹ്ലാദം വളർച്ചയുടെ അളവുകോലാക്കിയ നാട്ടിൽ
അടുത്തിടെ അത്യപൂർവമായ ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നു.
’60കൾ മുതൽ അറിവിെൻറ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നുനൽ
കിയ ഒരുപറ്റം ‘അയലത്തെ’ അധ്യാപകരെ അവർ തിരികെ
വിളിച്ചു, ‘ഇന്നിെൻറ ഭൂട്ടാനിലേക്ക്’. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള
43 അധ്യാപകർ, അതിലേറെയും മലയാളികളും. തിമ്പുവി
ലെ വലിയ മൈതാനിയിൽ നടന്ന പ്രൗഢ ചടങ്ങ്കേവലം
നന്ദിപറച്ചിലോ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കലോ മാത്രമായിരുന്നി
ല്ല, രാജ്യത്തിെൻറ ഉള്ളുതുറന്നുള്ള കടപ്പാട് അറിയിക്കലാ
യിരുന്നു. സഞ്ചാരപാതകൾപോലും അന്യമായ കാലത്ത്
നിരക്ഷരതയുടെ മലനിരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എത്തിയ ലേ
ാപ്പൻമാർക്കായി (അധ്യാപകർ) കാലം കാത്തുവെച്ച സുദി
നം, എഴുതപ്പെടാത്ത മലയാളി പ്രവാസത്തിെൻറ മറ്റൊരു
ഏടുകൂടി ഒാർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നുഅത്.
1958, ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ പർവതങ്ങളാൽ ഒറ്റപ്പെ
ട്ടുപ്പോയ അയൽരാജ്യം തേടി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നെ
ഹ്റു ഒരു യാത്ര നടത്തി. യാക്കിൻ പുറത്തേറിയുള്ള ആ
ചരിത്രയാത്ര അവസാനിച്ചത് ഭൂട്ടാനിലായിരുന്നു. ഒട്ടും വി
കസിതമല്ലാത്ത ആ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൗഹൃദത്തിെൻറയും
സഹായത്തിെൻറയും വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടാണ് നെഹ്റു
തിരികെയെത്തിയത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള
സഹായം വിവിധ രൂപങ്ങളായി അതിർത്തികടന്നു. പർവ
തങ്ങളും കൊടുംതാഴ്ചകളും അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ
ആ നാടിെൻറ വളർച്ചക്ക് അടിത്തറപാകി. അവരിൽ ഒരാ
ളാണ് 85കാരനായ കെ.പി. നായരെന്ന ബാലരാമപുരം സ്വ
ദേശി കെ. പരമേശ്വരൻ നായർ. 1964ൽ, 54 വർഷം മുമ്പ്
ഭൂട്ടാനിലേക്ക് നടത്തിയ ആ ‘അധ്യാപന’ യാത്ര ഇങ്ങനെ...

കാലത്തിന് പിന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം
മൂന്നാം രാജാവായ ജിഗ്മി ഡോർജി വാങ്ക്ചുക്കാണ് ഭൂട്ടാ
നിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കംകുറിക്കുന്നത്.
അധ്യാപകരെ തേടി അവർ നേരെയെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലേ
ക്കാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നും ഡൽഹിയിൽനിന്നും നി
രവധിപ്പേരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. പർവതങ്ങൾക്ക് നടുവിലെ
കാഠിന്യം നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മിക്കവരും തളർ
ന്നു. ഏറെപ്പേരും തിരികെപ്പോന്നു. ഇേതാടെയാണ് ഭൂട്ടാ
നിൽനിന്നുള്ള സംഘം കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. പ്രവാസ
ത്തിെൻറ ഏത് മരുഭൂമിയിലും കള്ളിമുൾച്ചെടിപോലെ കു
രുത്തുയരുവാൻ മലയാളിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞി
രിക്കണം. 1962ൽ ആദ്യ സംഘമെത്തി. പിന്നെ 64ലും. ഇൗ
രണ്ടാം വരവിലാണ് കെ.പി. നായർ ഭൂട്ടാെൻറ ‘ഭാഗ്യക്കുറി
യായി’ മാറുന്നത്. എസ്.എം.വി സ്കൂളിൽ നടന്ന അഭിമുഖ
ത്തിൽ നായരും പെങ്കടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരു
ന്ന ദവാ ഷെറിങ്ങായിരുന്നു ഇൻറർവ്യൂക്ക്നേതൃത്വം നൽ
കിയത്. ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു നായർ ആവശ്യപ്പെട്ട
ത്. ‘‘എനിക്ക് ഹൈസ്കൂൾ തന്നെ തരണം’’. ഇതിന് ലഭിച്ച
മറുപടിയാകെട്ട നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, അത്ഭു

ഭൂട്ടാൻ രാജാവിെൻറ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അധ്യാപകർ

തപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടിയായിരുന്നു. ‘‘There are no high
schools in Bhutan’’. ഒപ്പം ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു, ‘‘നിങ്ങളി
ലൂടെയാണ് ഞാൻ മാറ്റത്തെ കാണുന്നത്’’. എത്രമാത്രം പി
ന്നാക്കമായ സാമൂഹികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടേ
ണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു അത്. 340
രൂപയും വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ അവധിയുമായിരു
ന്നു ‘ആകർഷകമായ’ പ്രതിഫലം.

റോഡുകളില്ലാത്ത നാട്ടിൽ
ഇൗസ്റ്റേൺ ഭൂട്ടാനിെൻറ തലസ്ഥാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാ
വുന്ന തഷിഗാങ്ങിലായിരുന്നു നിയമനം. തിരുവനന്തപുര
ത്തുനിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ട്രെയിൻ മാർഗം. അവിട
ന്ന് ബോട്ടിലും ബസിലുമെല്ലാമായി യാത്ര തുടർന്നു. യാത്ര
ക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടുന്നത് അവിടന്നാണ്. കോഴഞ്ചേ
രിക്കാരനായ തോമസ്. പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡിയിൽ സെക്ഷൻ ഒാ
ഫിസറായി താഷിഗാങ്ങിലേക്ക് വരുകയാണ്. അതിർത്തി
യിലെ വയർെലസ് സ്റ്റേഷൻ വരാന്തയായിരുന്നു തുടർ
ന്നുള്ള മൂന്നുനാലു ദിവസങ്ങളിൽ അഭയമൊരുക്കിയത്.
അവിടന്ന് മറ്റൊരു വിവരംകൂടി അറിഞ്ഞു. ഭൂട്ടാനിൽ റോ
ഡുകളില്ല ! ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ജനറൽ റിസർവ് എൻജി
നീയറിങ് ഫോഴ്സ് വഴി വെട്ടിത്തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറ
ച്ച് ദൂരം അവരുടെ പവർ വാഗണിൽ എത്തിക്കും. തുടർന്ന
ങ്ങോട്ട് നടക്കുകതന്നെ. മലഞ്ചരിവുകൾക്കും അഗാധ ഗർ
ത്തങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ 18 കി.മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എൻ
ജിനീയറിങ് ഫോഴ്സിെൻറ ആസ്ഥാനമായ ദേവദാങ്ങിൽ
വാഹനത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ, എത്തിയ ഉടനെ മനസ്സി
നെ തളർത്തുന്ന വിവരവും കാതുകളിലെത്തി. ‘പഴയ പ്രധാ
നമന്ത്രി കൊല്ലെപ്പട്ടു, യാത്ര തുടരാനാകില്ല’. തുടർന്നുള്ള
ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടുക മാത്രമായിരുന്നു ഏക
മാർഗം. മലയാളികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആതിഥ്യത്തിൽ
ആഹാരവും കിടക്കാൻ ടെൻറിൽ സ്ഥലവും ലഭിച്ചു. പിന്നീ
ട്പവർ വാഗണിൽ ഗോങ്ചൂ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അതി
നപ്പുറത്തേക്ക് കാൽനട മാത്രമാണ് സഞ്ചാരമാധ്യമം. രാപ
കലുകൾ ഇരുവരും നടന്നുതീർത്തു. ഇരുട്ടിൽ മരത്തിെൻറ
ചുവട്ടിൽ തീ കൂട്ടി കിടക്കും. ആഹാരം വഴിയിൽ കാണുന്ന
വരിൽനിന്ന്. അന്നും പിടിച്ചുപറിയോ മോഷണമോ ഇല്ലാ
ത്തതിനാൽ ഭൂട്ടാനിൽ ഭീതിയില്ലാതെ ആർക്കും യാത്രചെ
യ്യാം. ഒടുവിൽ ആ നടത്തം തഷിഗാങ്ങിലെത്തി. സ്കൂൾ
പ്രിൻസിപ്പൽ കനേഡിയക്കാരനായ പാതിരി ഫാദർ മൈ
ക്കി സ്വീകരിക്കാനെത്തി. ഡോ. അനായത്തെന്ന ബാംഗ്ലൂർ
സ്വദേശിയെയും സുഹൃത്തായിക്കിട്ടി.

സ്കൂളുകൾ തേടിയുള്ള നടത്തം
കൃഷിയായിരുന്നു ഭൂട്ടാൻ ജനതയുടെ ജീവിതമാർഗം. കു
ട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ പാടങ്ങളിലിറക്കും. നാലും അഞ്ചും
വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസുകളിൽ. ഭൂട്ടാൻ പൊലീ
സ്ആണ്കുട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത്. ബോർഡി
ങ്ങുകളായിരുന്നു മിക്കവയും. ഇന്ത്യയിലെ െഎ.സി.എസ്.
ഇയുമായി ചേർന്നാണ് സിലബസ് തയാറാക്കിയിരുന്നത്.
ഒൗദ്യോഗിക ഭാഷ സൊങ്ക ആണെങ്കിലും അന്നത് ക്രോ
ഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പറയുന്നത് ഒന്നും എഴുതുന്നത് മറ്റെ

ാന്നും. ഒാരോ കുന്നിൻമുകളിലും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരു
ന്നു. എൽ.കെ.ജി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയൊണ്
ക്ലാസുകൾ. മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രക്കപ്പുറമുള്ള മൂങ്കാ
റിലെ സ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുണ്ടായിരുന്നു. ഫാ
ദർ മൈക്കി അവിടത്തെ ആറും ഏഴും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാ
റ്റി. ഒരു ദിനം ആ കുട്ടികളും നടന്നെത്തി. അടുത്തവർഷം
എട്ടാം ക്ലാസും തുടങ്ങി. പിന്നീട് 66ൽ കങ്ലൂവിൽ സ്കൂൾ
ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നായരെ അവിടത്തെ പ്രിൻസിപ്പലാക്കി.
ഇതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു കഥയറിയുന്നത്. 62ൽ കേരള
ത്തിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ചിലെ 23 അധ്യാപകർ ഭൂട്ടാനി
ലെത്തിയ സാഹസികകഥ. പലരും നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചു
മുള്ള യാത്രകളിൽ താമസിക്കാൻ സ്കൂളിലെത്തും. വൈ
ദ്യുതിയില്ല, വെള്ളമില്ല... പരിമിതികൾ ഒരുപാട്. സ്കൂളിലെ
മുറിതന്നെയായിരുന്നു ക്വാർേട്ടഴ്സ്.

പൗഡേയലും ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന ലിൻപോ വാങ്
ഡി നോർഹും നായരുെട ശിഷ്യഗണത്തിൽപെടുന്നവരാ
ണ്. ’76ലാണ് പ്രീഡിഗ്രി തുടങ്ങുന്നത്. ’83ൽ ഡിഗ്രിയും.

വിദ്യാർഥിയായി രാജാവും
ഭൂട്ടാനിലെ പ്രമുഖ കലാലയവും റോയൽ ഭൂട്ടാൻ യൂനിവേ
ഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗവുമായ ഷെറബ്സെ കോളജിന് തുടക്കം
കുറിച്ചതും നായരും സഹപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു. മന്ത്രി
ദവാ ഷെറിങ് നായരെ തിമ്പു ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പ
ലാക്കി. ഒരിക്കൽ മൂന്നാം രാജാവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെ
യ്തു. ഹൃദയത്തിെൻറ ഘടന ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പഠിപ്പി
ക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു അത്. സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഏറെ
നേരം ചെലവഴിച്ചു. സതേൺ റീജിയൻ ഇൻസ്പെക്ടർ

ജീവൻ തിരികെ തന്ന താഴ്വര
കുത്തനെയുള്ള മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ
ക്ക് സമാനമായിരുന്നു പാതകളും. കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ വഴി
യിൽ ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ പതിക്കുക വൻ താഴ്ചയിലേക്കാ
കും. മലകൾ ഇടിയുന്നതും സാധാരണമാണ്. 67ൽ ഡോ.
അനായത്തിന് അടിയന്തരമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടിവ
ന്നു. ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്. ഗു
വാഹതി എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് വിമാനം ലഭിക്കും. ജീപ്പിലാ
ണ് പുറപ്പെടുന്നത് (ഇൗ സമയം റോഡ് വന്നിരുന്നു). അവി
ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നായരും ഒപ്പം കൂടി. ആ യാത്ര വലി
യൊരു അപകടത്തിലേക്കായിരുന്നു. ദേവദാങ്ങിൽനിന്ന് 17
കി.മീറ്റർ പിന്നിട്ടു. നർഫ ക്യാമ്പിൽനിന്ന് ചായ കുടിച്ച് യാ
ത്ര തുടരുകയാണ്. ഇരുട്ടിെൻറ ആഴങ്ങളിൽ ഹെഡ്ൈല
റ്റിെൻറ നേർത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാഹനം പാഞ്ഞു. രാത്രി
ഒരു മണിയോടടുത്തായി. ഒരു വളവിൽ ജീപ്പ് തിരിഞ്ഞില്ല.
1500 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വാഹനം പതിച്ചു. ഇതിനിടയി
ലെപ്പോഴോ ബോധവും പോയി. ഒരു മരക്കൊമ്പ് ദൈവ
ത്തിെൻറ കൈകൾക്ക് സമാനമായി കോർത്ത് പിടിച്ചിരു
ന്നു. പിന്നീട് ഉണരുന്നത് മിസ്റ്റർ നായർ എന്നൊരു വിളി
േകട്ടാണ്. അനായത്തും ഒരു മരത്തിൽ തടഞ്ഞു. കൈ ഒടി
ഞ്ഞ വേദനയിൽ പുളയുകയാണ് നായർ. ഇതിനിടെ ഉറ
ക്കെയുള്ള മറുപടിക്ക് അനായത്തിെൻറ ഉത്തരം ഇതായി
രുന്നു. ‘‘എെൻറ നെഞ്ച് തകർന്നു, എനിക്ക് ശ്വാസം എടു
ക്കാനാകുന്നില്ല’’. തിരികെയെത്താമെന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹ
ത്തിന്നൽകി മണിക്കൂറുകളെടുത്ത്നായർ ഇഴഞ്ഞ്മല
കയറി. അഞ്ച് കി.മീറ്റർ നടന്ന് ഒരു ക്യാമ്പിലെത്തി വിവരം
അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നേപ്പാളി തൊഴിലാളികൾ വഴിവെട്ടി
ഇറങ്ങിയാണ് അനായത്തിെന രക്ഷിച്ചത്.

വിവാഹവും ചരക്കു വിമാനത്തിലെ യാത്രയും
കേരളത്തിനും ഭൂട്ടാനും ഇടയിലെ യാത്രകൾക്കിടെ വിവാ
ഹവും കഴിഞ്ഞു. ഭാര്യ ഭവാനിക്കുട്ടിയമ്മയും പിന്നീടുള്ള
യാത്രകളിൽ ഒപ്പംകൂടി. കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന്തേയില
കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ വിമാനത്തിൽ അവർ പാരോ
എയർപോർട്ടിൽ എത്തി. ഹോട്ടലോ മറ്റോ ഇല്ല. ഇറച്ചി
ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചോറാണ് പ്രധാന ആഹാരം. ഇറ
ച്ചിയാകെട്ട വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽനിന്നും. ഭവാനിക്കുട്ടിയ
മ്മയുടെ ഒാർമകളിലും ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ നാട് തെളിമ
യോടെ നിൽക്കുന്നു, സംസ്കാരത്തിെൻറയും വിശ്വാസ
ത്തിെൻറയും ശാന്തസുന്ദര ഭൂമിയായി. രണ്ടു പെൺമക്ക
ളും ഭൂട്ടാനിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ,
ഇത്രയും ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിട്ടും കൂട്ടായ്മകൾ ഒന്നും രൂപ
പ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം, രാജഭരണത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും
എതിരാകുമെന്ന സർക്കാറിെൻറ പേടി തന്നെ. ദൂരെയുള്ള
മലയാളിവീടുകളിൽ ഇടക്ക് ചേരുന്ന ഒത്തുകൂടൽമാത്രമാ
യിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം.

ആദ്യ 10ാം ക്ലാസും ശിഷ്യഗണങ്ങളും
ഭൂട്ടാനിലെ ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർഥികൾ 10ാം ക്ലാസ് പരീ
ക്ഷയെഴുതുേമ്പാൾ അതിെൻറ ചാരിതാർഥ്യം തിളങ്ങിയത്
ഇൗ മലയാളി അധ്യാപകെൻറ മുഖത്തുകൂടിയായിരുന്നു.
തഷിഗാങ്ങിലെ സ്കൂളായിരുന്നു ആ മംഗള മുഹൂർത്തത്തി
ന് സാക്ഷിയായത്. ആ അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് ആസ്ട്രേലിയ
യിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവരൊ
ക്കെയാണ് പിന്നീട് ആധുനിക ഭൂട്ടാെൻറ വികസനത്തിന്
തുടക്കം കുറിച്ച മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ
യായത്. രണ്ടുതവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കിൻസാങ്ക് ഡേ
ാർജിയും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഠാകുർ സിങ്

കെ. പരമേശ്വരൻ നായരും ഭാര്യ ഭവാനിക്കുട്ടിയമ്മയും / ചിത്രം: പി.ബി. ബിജു
ഒാഫ് സ്കൂൾ, പിന്നീട് തിമ്പുവിൽ ആസ്ഥാന ഒാഫിസിൽ
ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയി
ലെ ഉയർന്ന പദവികൾ വഹിച്ചശേഷമാണ് വിരമിക്കുന്ന
ത്. ഭൂട്ടാനിലെ സകല സ്കൂളുകളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി
വസങ്ങളോളം മൃഗപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചാണ് മലമുകളിലെ
സ്കൂളുകളിൽ എത്തുക. നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷവും സ്കൂ
ളുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പലും മറ്റുമായി ജോലി ചെയ്തു. ഒരു
വിഷമം മാത്രം വിശ്രമജീവിതത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അന്ന്
സർക്കാർ ജോലി രാജിവെച്ച് പോയതിനാൽ തിരിച്ച് കേ
രളത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായില്ല. ഭൂട്ടാനിലാക
െട്ട പെൻഷനില്ലതാനും.

‘സന്തുഷ്ട’ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി
നാലുവർഷം മുമ്പ് ബാലരാമപുരത്തുവെച്ചുണ്ടായ ഗുരു
തര അപകടത്തിെൻറ അവശതകളിൽനിന്ന് മെല്ലെ എഴു
ന്നേൽക്കുേമ്പാഴാണ് ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് വിളി എത്തുന്നത്.
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നടന്നുകയറിയ മലകൾ നൽകിയ
ഉൗർജമെല്ലാം തളർച്ച മറികടക്കാൻ പ്രേരണയായി. 26 വർ
ഷത്തിന് ശേഷം പാരോ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനമിറങ്ങു
കയാണ്. പഴയ ചരക്ക് കയറ്റുന്ന വിമാനമല്ല. ധ്രുക് എയറി
െൻറ കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുള്ള വിമാനം. മാറ്റത്തിെൻറ
സന്തുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൂമികയിൽ ഒരിക്കൽകൂടി നായരും
ഭാര്യയും പാദങ്ങൾ ചവിട്ടി. മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആ
ഹൃദ്യ നിമിഷത്തിനൊപ്പം ചേർന്നു. മൂന്നാം രാജാവിെൻറ
ഒാർമദിനമായ മേയ് രണ്ടിന് അധ്യാപകദിനമാണ്. തിമ്പു
വിലെ വലിയ മൈതാനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാജ്യത്തി
െൻറ ആദരം ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽനിന്ന്ഏറ്റുവാങ്ങി.
അതിനുശേഷം ഒരുക്കിയ രാജകീയ സൽക്കാരത്തിലും
രാജാവടക്കമുള്ളവരെത്തി നന്ദിയറിയിച്ചു. മുൻ പ്രധാനമ
ന്ത്രിയടക്കം ആറ് മന്ത്രിമാരും റോയൽ പൊലീസ് ഗാർഡി
ലെ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസടക്കമുള്ള ശിഷ്യ
ഗണങ്ങളും പ്രിയ അധ്യാപകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു.
അവർ പറഞ്ഞു: ‘‘വിദ്യാഭ്യാസം രാജ്യത്തിെൻറ നെട്ട
ല്ലാണ്. അത് നിവർത്തി നിർത്തിയത് നിങ്ങളാണ്. നന്ദി
ഇന്ത്യക്കാർക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർക്ക്’’.
l
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ജൈവവൈവിധ്യത്തിലെ അമൂല്യ കണ്ണികളായ പാമ്പുകളെ
സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെകൂടി താൽപര്യമാണ്. പുതിയ
തലമുറക്ക് പാമ്പുകളെ അടുത്തറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് റഹ്മാൻ പറയുന്നു

കേ

രളത്തിൽ പ്രളയജലമിറങ്ങിയത�ോ
ടെ പാമ്പുപിടിത്ത വിദഗ്ധനും
വന്യജീവി സംരക്ഷകനുമായ റഹ്മാൻ ഉപ്പൂട
ന് രാപ്പകൽ വിശ്രമമില്ല. വെള്ളമിറങ്ങിയ വീടു
കളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും കയറിക്കൂടിയ അറു
പത�ോളം വിഷപ്പാമ്പുകളെ ഇതിനകം പിടി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ചാരിതാർഥ്യത്തിലാ
ണ് ഇദ്ദേഹം. ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ റഹ്മാ
െൻറ കൈകളിൽ പത്തിവിടർത്തി ആടുന്ന കാ
ഴ്ച ഏറെ വിസ്മയംതന്നെ. വീടുകളിലും മറ്റും
വന്നുപെടുന്ന പാമ്പുകളെ പിടികൂടി വനംവകു
പ്പിന് കൈമാറി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മലപ്പുറം
സ്വദേശിയായ റഹ്മാൻ ഉപ്പൂടന് രണ്ടര പതിറ്റാ
ണ്ടിെൻറ പാരമ്പര്യമുണ്ട്.
201 3ലെ കേരള വന്യജീവി സംരക്ഷണ
അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ റഹ്മാൻ പാ
മ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബ�ോധ ക്ലാസ് എടു
ക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ്. പൊലീസ്, എൻ.
സി.സി, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ക്ലബുകൾ,സാമൂ
ഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവർക്കും
വിവിധ സ്കൂൾ -ക�ോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും
വിഷപ്പാമ്പുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ആവാ
സ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പാമ്പുകടിയേറ്റാ
ലുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം
പഠനാർഹമായ ക്ലാസുകൾ എടുത്തുവരുന്നു.
13,000ത്തോളം പാമ്പുകളെ കേരളത്തിെൻറ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് താൻ പിടികൂടിയിട്ടു
ണ്ടെന്ന് റഹ്മാൻ പറയുന്നു. പാമ്പുകളെപ്പറ്റി
പഠിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല,മിത്രങ്ങ
ളാണ് എന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടും. പാമ്പ് കടിക്കുന്ന
ത് ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്. പകവെച്ചു കടിക്കുന്ന സ്വഭാവമ�ൊ
ന്നും പാമ്പുകൾക്കില്ല. പാമ്പുകളെ പേടിപ്പെടു
ത്തുമ്പോൾ അവ ചിലപ്പോൾ ആത്മരക്ഷാർ
ഥം കടിക്കാം. ചെവിയില്ലാത്ത ഈ ജീവികൾ
ക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എന്നാൽ, ഭൂമി
യിലുണ്ടാവുന്ന തരംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ
അസാധാരണ കഴിവാണ് പാമ്പുകൾക്കുള്ളത്.
ക�ൊച്ചുനാളിൽ മീൻപിടിത്തത്തിൽ തൽപ
രനായ റഹ്മാൻ വലയിലും മറ്റും കുടുങ്ങുന്ന
ഞണ്ടുകളെയും നീർക്കോലികളെയും മാറ്റിയാ
ണ് തുടക്കത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയത്. ചൂണ്ടയി
ലും മറ്റും കുടുങ്ങുന്ന നീർക്കോലികളെയും
ഞണ്ടുകളെയും പിഴുതുമാറ്റുന്ന പണി റഹ്മാ
നെ കൂട്ടുകാർ ഏൽപിക്കുമ്പോൾ അവ ധൈര്യ
പൂർവം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹം
ഓർക്കുന്നു. ഈ ആത്മധൈര്യമാണ് പതിയെ
പാമ്പുപിടിത്തത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതെന്ന്
റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി ജീവികള�ോടുള്ള
ഒടുങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ്റഹ്മാനെ അപൂർ
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വ വ്യക്തിത്വമാക്കി മാറ്റിയത്.
അദ്ദേഹത്തിെൻറ വീടിനു മുന്നിലെത്തി
യാൽ പാമ്പുകളെ അടക്കംചെയ്ത കുപ്പി
കൾ കാണാം. പാമ്പുപിടിത്തവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ച�ോദിച്ചറിയാൻ റഹ്മാെൻറ
വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിെൻറ മ�ൊ
ബൈൽ ഫ�ോൺ നിർത്താതെ ശബ്ദിക്കു
കയായിരുന്നു. പാമ്പ് കയറിയ ‘വിളി’യാണ്
എന്ന് സംസാരത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറ
ഞ്ഞു. ഫാർമസി മേഖലയിൽ ഏരിയ സെ
യിൽസ് മാനേജറായി ജ�ോലിചെയ്യുമ്പോഴു
ള്ള തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ‘പാമ്പ്’ കയറിയ
വിളി വന്നാൽ അതിനാണ് മുൻഗണന നൽ
കുന്നത്. മരണം പതിയിരിക്കുന്ന അപകടവ
ഴികളിൽ സാഹസികമായ സേവനം ചെയ്താ
ണ് റഹ്മാൻ പാമ്പുകളെ പലപ്പോഴും തെൻറ
വരുതിയിലാക്കുന്നത്.
പാമ്പിനെ കാണുേമ്പാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യ
ങ്ങളെ കുറിച്ച ബ�ോധവത്കരണവും റഹ്മാൻ
ഉപ്പൂടൻ നൽകുന്നുണ്ട്. കാണുന്ന പാമ്പുകളെ
യും കുരുടികളെയും മറ്റും തല്ലിക്കൊല്ലരുത്.
തല്ലിക്കൊല്ലേണ്ടവയല്ല; നമുക്ക് ഒട്ടേറെ ഉപകാ
രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് അവ. ആവാ
സവ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ്
പാമ്പുകൾക്കുള്ളത്. ര�ോഗംപരത്തുന്ന പ്രാ
ണികളെയും എലികളെയും ഭക്ഷണമാക്കു
ന്ന ജീവിയാണിത്. ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ വ്യാപ
നം തടയുന്ന കർഷക മിത്രങ്ങൾ കൂടിയാണ്
പാമ്പുകൾ. പാമ്പുകളെ പിടിച്ച് കാട്ടിലേക്കോ
മറ്റോ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പാ
മ്പുകളെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കു
ന്ന ‘സ്വര’ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്ര
വർത്തകരെ വിളിച്ചാൽ അവർ അവിടെ വന്ന്
പാമ്പിനെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് റഹ്മാൻ പറയു
ന്നു. റഹ്മാൻ കൂടി സാരഥിയായ ഈ സന്നദ്ധ
സംഘടനക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം പാമ്പുപിടി
ത്തത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അമ്പത�ോളം പ്ര
വർത്തകരുണ്ട്. ആറുമാസം മുമ്പ് രൂപവത്ക
രിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മഹത്തര സേവനമാ
ണ് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രളയബാധിത പ്രദേ
ശങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത്. പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ഭയ
പ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. പേ
ടിക്കുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദത്തിൽ ഏറ്റക്കുറ
ച്ചിൽ സംഭവിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ
വിഷം പെട്ടെന്ന് രക്തത്തിൽ ചേരാനും നി
മിത്തമാകും. പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ആദ്യ മണി
ക്കൂർ അതിനിർണായകമാണ്. ഉടൻ ആശുപ
ത്രിയിലെത്തിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ഏറെ ശ്ര
ദ്ധിക്കേണ്ടത്. തക്കസമയത്ത് നല്ല ചികിത്സ കി

ട്ടിയാൽ ഏതു പാമ്പുകടിച്ച ആളെയും രക്ഷ
പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും റഹ്മാൻ അനുഭ
വത്തിലൂടെ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന 296 വർഗം പാമ്പു
കളിൽ 52 എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ വിഷമുള്ളൂ.
അതിൽ തന്നെ മാരക വിഷമുള്ളവ വളരെ
കുറവാണ്. ല�ോകത്ത് മൂവായിരത്തോളം വർ
ഗം പാമ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇതിൽ വിഷപ്പാമ്പുകൾ അഞ്ചു ശതമാനം മാ
ത്രം. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യന് ആപത്കാരികളാ
യ പാമ്പുകൾ പ്രധാനമായും നാലിനങ്ങളാ
ണ് -രാജവെമ്പാല, മൂർഖൻ, ശംഖുവരയൻ
(വെള്ളിക്കെട്ടൻ), അണലി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
കാണുന്ന നിരവധി ഇനം പാമ്പുകളിൽ ഇവ
ക്കുമാത്രമാണ് വിഷമുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിക്കുന്നത് അണലി
യുടെ കടിയേറ്റാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അണലിയുടെ വിഷം രക്ത
ധമനിയെയും മൂർഖൻ പാമ്പിേൻറത് നാഡീ
വ്യൂഹത്തെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ശംഖു
വരയെൻറ വിഷം ഇതു രണ്ടിനെയും ഒരുപ�ോ
ലെ ബാധിക്കും. മൂർഖൻ പത്തിവിരിച്ചു നിൽ
ക്കും. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെ
ടാൻ സമയം കിട്ടും. എന്നാൽ ചുരുണ്ടുകൂടി,
പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അണലി പെട്ടെന്ന് ദൃഷ്
ടിയിൽപെടില്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഇതിെൻറ
ആക്രമണത്തിന് മനുഷ്യൻ കൂടുതലായി ഇര
യാകാൻ കാരണം. പാമ്പുകളെ കുറിച്ച അന്ധ
വിശ്വാസങ്ങളും അജ്ഞതയുമാണ് അപക
ടങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിമിത്തമാകുന്നതെ
ന്ന് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. നഗരവത്കരണവും
അശാസ്ത്രീയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും
വഴി നമ്മുടെ ത�ൊടികളിലും മറ്റും അവശേഷി
ക്കുന്ന പാമ്പുകൾ ഇന്ന് വൻ ഭീഷണിയാണ്
നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണ്ണൊലിപ്പ് വ്യാപ
കമായതും അശാസ്ത്രീയ വികസന പ്രവർത്ത
നങ്ങളും വഴി ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാ
യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പാമ്പുകളെ നമ്മുടെയ�ൊ
ക്കെ ത�ൊടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പുതി
യ തലമുറക്ക് പാമ്പുകളെ അടുത്തറിയാനുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യ
മാണെന്ന് റഹ്മാൻ പറയുന്നു. ഇൻറർനാഷ
നൽ അനിമൽ റെസ്ക്യൂ (യു.കെ) വളൻറിയർ
കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ
കൂട്ടായ്മയായ വിങ്സ് ഓഫ് നാച്വർ, യൂത്ത്
ഹ�ോസ്റ്റൽ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ,
ഫ്രൻഡ്സ് ഓഫ് നാച്വർ എന്നീ സംഘടനക
ളിലും അംഗമാണ് റഹ്മാൻ.
l

യാത്ര

വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിെൻറ അങ്ങേയറ്റമെന്ന്ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ്
പ�ോളണ്ടിലെ ഓഷ്വ
 ിറ്റ്സ്. ഇവിടെയാണ്നാസികളുടെ ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ
 ക്യാമ്പുകൾ

കപെയജലകപവാേകത്ക്കാൾ്രക്തമ ായ,
സേവനത്
 ികൻ
 റയുംേേജടീവിസ്സ നേത്ി
കൻറയുംമോകപവാേത്ിനാണ്്രഴിഞ്ഞ
ദിവേ
 ങ്ങെിൽസ്രരെംോഷേ്യംവേിച്ത്

ളണ് ടിലേക്കുള്ള ബിസ ിനസ് യാത്രയിൽ
കിട്ടിയ ഒഴിവു ദിവസം ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നാട്
കാണാം എന്ന് കരുതി. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിലെ നരകം
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സിലെത്തുന്നത്. വംശീയ ഉന്മൂലന
ത്തിെൻറ അങ്ങേയറ്റമെന്ന്ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥ
ലമാണ് പ�ോളണ്ടിെൻറ പുരാതന തലസ്ഥാനമായ ക്രാക്കോവി
ന് ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള ഓഷ്വിറ്റ്സ്. 1940കളിൽ ആണ് ഇവിടെ നാ
സികൾ ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയത്. ജർമൻകാ
ർ ആര്യവംശത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്നും യൂറ�ോപ്പിലെ ഏറ്റവും
ഉന്നത ജാതർ അവരാണെന്നും അവരെ ആർക്കും ത�ോൽപി
ക്കാനാവില്ല എന്നുമായിരുന്നു നാസി പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാ
ന വിശ്വാസങ്ങൾ. അതുക�ൊണ്ട്ഉന്നത ജാതർ അല്ലാത്ത എ
ല്ലാവരെയും തകർത്താൽ മാത്രമേ നാസികൾക്ക്സമ്പൂർണ
വിജയം വരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് അവർ കരുതി. 1933ൽ ഹിറ്റ്ലർ
ജർമനിയുടെ ചാൻസലറായി. അത�ോടെ ജൂതരെയും മറ്റും തി
രഞ്ഞുപിടിക്കാനാരംഭിച്ചു. പിടികൂടപ്പെട്ട യഹൂദരെയും കമ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരെയും ജിപ്സികളെയും സാധാരണ ജയിലുക
ളിലാണ്ആദ്യം പാർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, പിടികൂടപ്പെടുന്നവരു
ടെ എണ്ണം ഭീമമായതുക�ൊണ്ട് മറ്റൊരു സംവിധാനം ആവശ്യ
മായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുക
ൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിെൻറ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാസികൾ
പലസ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്ങൾ
ക്കു വഴിപ്പെടാത്ത എല്ലാവരെയും തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു. ഇത്തരം
തടവുപുള്ളികളുടെ എണ്ണം ഭീമമായി ഉയർന്നപ്പോൾ എല്ലാവ
രെയും ഒരുമിച്ചു തടവിലിടാനും മറ്റുമായി തങ്ങളുടെ അധീനത
യിൽ വന്ന പലയിടങ്ങളിലും ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുക
ൾ പണിതു. ജയിലുകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞപ്പോൾ തടവുകാർക്ക്
വേണ്ടിയുള്ള താൽക്കാലിക ജയിലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇ
വിടം. പക്ഷേ, രണ്ടാം വർഷത്തിൽതന്നെ ഇത�ൊരു മരണ ക്യാ
മ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ നാസികൾക്ക്അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവ
ന്നില്ല . 15,000 മുതൽ 20,000 വരെ ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കാ
ൻ പറ്റുന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പ്-1, 90,000 ആളുകളെ വരെ തട
വിലാക്കിയിരുന്ന മൂന്ന്കില�ോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ള ബിക്കാനൗ
എന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പ് -2.
അതിവിശാലമായ പരന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത്അനേകം
ബാരക്കുകൾ, പണിയിടങ്ങൾ, ആശുപത്രി, ജയിലറകൾ, ശവം
മറവുചെയ്യാനുള്ള ക്രിമറ്റോറിയം ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാ
ണ്ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടാതി
രിക്കാനും പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനു
മായി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന മുള്ളുവേലിയുമുണ്ട്. കൂടുത
ൽ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും ര�ോഗികൾ, മധ്യവയസ്കരും വൃ
ദ്ധന്മാരും, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരെയും ത
ടവിൽ പാർപ്പിച്ചു ഭക്ഷണവും മറ്റും ക�ൊടുത്തു പരിപാലിക്കു

ന്നത് സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ഭാരമായി ത�ോന്നിയപ്പോൾ കായികബല
മുള്ളവരെ മാത്രം വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു തീർ
ക്കാൻ നാസികൾ തീരുമാനിച്ചു. ഒപ്പം പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങ
ൾക്കായും ഇവിടെയുള്ള തടവുകാർ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു. സൈ
നികരുടെ കാമദാഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
സ്ത്രീകളും ഇരയായി. പകർച്ചവ്യാധികളും പിടിപെട്ടു. ഒപ്പം പീ
ഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളായാൽ അവരിലും ക്രൂര
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു.
നാസികളുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലയിടത്തുനി
ന്നുമായി പിടിച്ച തടവുപുള്ളികളെ ട്രെയിൻ വഴി കുത്തിനിറച്ച്
ബികാരന�ോയിലേക്കെത്തിക്കും. കന്നുകാലികളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുന്ന വാഗണുകളിൽ കുത്തിനിറച്ചാണ് ഇരകളെ ക�ൊണ്ടുവരു
ന്നത്. വെള്ളം പ�ോലുമില്ലാതെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം നീളുന്ന
യാത്ര. വിസർജനമെല്ലാം അതിൽതന്നെ. പലരും യാത്രക്കിടയി
ൽതന്നെ മരിക്കും. യാത്രയുടെ അവസാനം, റെയിൽവേ സ്റ്റേ
ഷനിൽ െവച്ചുതന്നെ അവരെ വേർതിരിക്കും. ചെറുപ്പക്കാരും
ആര�ോഗ്യമുള്ളവരുമായവരെ മാറ്റിനിർത്തും.ക�ൊച്ചുകുട്ടികൾ,
സ്ത്രീകൾ, വൃദ്ധർ, ര�ോഗികൾ, അംഗപരിമിതി ഉള്ളവർ എന്നി
വരെ മറ്റൊരു ലൈനിൽ നിർത്തും. ജ�ോലി ചെയ്യാനായി തിര
ഞ്ഞെടുത്തവരെ ലേബർ ക്യാമ്പിലേക്കയക്കും.
നാസി ക്രൂരതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളിലൂടെയായിരുന്നു ആ
യാത്ര. മനസ്സ് വിറങ്ങലിച്ചുനിന്ന നിമിഷങ്ങൾ. കണ്ടും കേട്ടും
അറിഞ്ഞ ക്രൂരത ഇത്രയുമാണെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിച്ചത് എ
ത്രയായിരിക്കും! ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പ�ോലും അവരുടെ കേ
ൾക്കാത്ത നിലവിളികൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ഞാൻ
പ�ോയത് ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഗൈഡഡ് ടൂർ വഴി ആയതുക�ൊ
ണ്ട് ബസിൽ അടുത്തിരുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു ജൂത
പെൺകുട്ടി. ഇസ്രായേലിൽനിന്ന്ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ എ
ല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സർക്കാർ സബ്സിഡി ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പ�ോരാത്തതിന് അവളുടെ മുത്തച്ഛൻ ഒഴികെ ഉള്ള എല്ലാ മക്ക
ളും ഇവിടെയാണ് ക�ൊല്ലപ്പെട്ടതത്രേ. ക�ോൺസെൻട്രേഷൻ
ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു വലിയ
ഇരുമ്പു ഗേറ്റ് ആണ്. അവിടെ ‘Arbeit macht frie’ (ജ�ോലി നി
ങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും -Work makes you free) എന്ന് എഴു
തി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗൈഡ് ഓര�ോ സ്ഥലങ്ങളും കാണിച്ചുതന്നു. തടവുകാരെ
താമസിപ്പിച്ച സ്ഥലം, അവർക്കുള്ള ശൗചാലയങ്ങൾ, അവരു
ടെ വസ്ത്രങ്ങൾ െവച്ചിരുന്ന ഇടം എന്നിവയെല്ലാം. വിചാരണ
ക്കായി അവരെ നഗ്നരാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ട്ഒരു ചു
മരിന�ോട് ചേർത്തുവെച്ച് വെടിവെച്ചും അല്ലാതെയും ക�ൊന്നു.
മരണത്തിെൻറ ചുമർ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ചുമർ തുടങ്ങി പല
തും. മ്യൂസിയത്തിലേക്കായിരുന്നു അടുത്തയാത്ര. അവിടെ ഒരു
ഗ്ലാസ് ബ�ോക്സിൽ കുറച്ചു ചാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. നാസി ജർ
മനിയുടെ തകർച്ചക്കു ശേഷം ക്യാമ്പിെൻറ അടുത്തുനിന്നു കി
ട്ടിയതാണ്. ചാരം പലപ്പോഴും അടുത്തുള്ള പുഴയിൽ ഒഴുക്കാ
റായിരുന്നു പതിവ്. പക്ഷേ, എതിർചേരിയിൽ ഉള്ള ആർക്കെങ്കി
ലും സംശയം ത�ോന്നിയാല�ോ എന്ന് കരുതി കുഴിച്ചിടൽതന്നെ
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ഗ്യാസ് ചേംബർ തകർന്ന നിലയിൽ
യാണ് സുരക്ഷിതം എന്നതുക�ൊണ്ട് അവർ അത് കുഴിച്ചിട്ടു.
അടുത്തത്ചില അപൂർവങ്ങളായ ഫ�ോട്ടാഗ്രാഫുകൾ ആണ്.
ഭീകരമായ മനുഷ്യക്കുരുതിക്കു മുമ്പ് പലപ്പോഴായി എടുത്ത ചി
ല ചിത്രങ്ങൾ. ട്രെയിനിൽനിന്ന്ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നതും ഗ്യാ
സ് ചേംബറിലേക്കു പ�ോകുന്നതും മറ്റും. അങ്ങോട്ട് ക�ൊണ്ടു
വന്ന ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളും പെട്ടികളും ഇന്നും ഒരു ശേ
ഷിപ്പായി ഇരിക്കുന്നു. തടവുകാർ ഇങ്ങോട്ടു വരുമ്പോൾ അവ
രുടെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുക�ൊണ്ടായിരുന്നില്ലത്രെ. അവരുടെ
പെട്ടിയിൽ മുടി ചീകാനുള്ള ചീർപ്പും ഒരു എക്സ്ട്രാ ജ�ോടി ഷൂ
സും അത്യാവശ്യം വസ്ത്രങ്ങളും പ്രാർഥന നടത്താനുള്ള പ്ര
േത്യക പ്രാർഥന വിരികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടികളിൽ
തങ്ങളുടെ പേര് പ�ോലും എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ക�ൊല്ലാൻ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുമ്പോൾ ആരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ.
ഗൈഡാണ് എല്ലാം വിവരിച്ചുതന്നത്. വായിച്ചറിഞ്ഞതിനേ
ക്കാൾ എത്രയ�ോ ഭയാനകമായിരുന്നു ഗൈഡിെൻറ വിവരണ
ത്തിലൂടെ കേട്ടതും നേരിൽ കണ്ടതും. പലയിടത്തും മരണപ്പെ
ട്ട ആളുകളുടെ ചില ഫ�ോട്ടോകളും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ചില
രുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ മാത്രം. ഗൈഡിെൻറ വിവരണത്തിൽത
ന്നെ കൂടെയുള്ള പലരും കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. സന്ദർശകരായി വ
ന്ന പലരുടെയും ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെ
ട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ആദ്യ ക്യാമ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഉ
ച്ചയ�ോടെ രണ്ടാം ക്യാമ്പിലെത്തി. അവിടെയാണ് തീവണ്ടി ട്രാ
ക്കും ഗ്യാസ് ചേംബറുമെല്ലാം. ഉച്ചക്കുശേഷം അങ്ങോട്ട് പ�ോ
യി. അവിടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ
ക്കായുള്ള ചില പ്രത്യേക വാർഡുകളും കാണിച്ചു തന്നു. പല
വിധത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ഉള്ള കുട്ടികളെ പാർ
പ്പിച്ചതും വേശ്യാലയവും ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ള
വേറ�ൊരു കാഴ്ച തീച്ചൂളകൾ ആണ്. ചേംബറിൽ ക�ൊലചെ
യ്യപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളെയും തടവിൽ മരിച്ചവരെയും നിമിഷനേരം
ക�ൊണ്ട് ചാരമാക്കിയ തീച്ചൂളകൾ.
പിന്നെ നേരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക്. യുദ്ധത്തിൽ നാസി
പ്പട പരാജയം മണത്തപ്പോൾ 1940 മുതൽ അതിെൻറ കമാൻ
ഡറായിരുന്ന “റുഡ�ോൾഫ് ഹ�ോസ്സ്” ഈ മരണത്തിെൻറ അടു
പ്പ്തകർക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. പല രേഖകളും കൂടെ നശിപ്പി
ച്ചു. സ�ോവിയറ്റ്റഷ്യയുടെ സൈന്യം ഇവിടെ എത്തി പലരെ
യും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴേക്കും ആ ചേംബറുകൾ തകർ
ന്നിരുന്നു. ഇന്നും തകർക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ് അത്
സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിെൻറ മാതൃക ഒന്നാം ക്യാമ്പിലെ
മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ റുഡ�ോൾഫ് ഹ�ോസ്സിനെ ഇം
ഗ്ലീഷ് പട്ടാളം അയാളുടെ ഒളിവു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്പിടിക്കുക
യും വിചാരണക്കായി പ�ോളണ്ടിന് വിട്ടുക�ൊടുക്കുകയും ചെ
യ്തു. ഒരു ദിവസം കാൽ ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ വകവരു
ത്തിയ അയാളെ വിചാരണക്കു ശേഷം ഒരു ഗ്യാസ് ചേംബറിന
ടുത്തു െവച്ച് തൂക്കിലേറ്റി. ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത്റുഡ�ോ
ൾഫ് ഹ�ോസ്സ് ആത്മകഥയും എഴുതി. അതിൽ സ്വന്തം ഭാഗം
മറ്റൊരു കണ്ണിലൂടെ അയാൾ ന്യായീകരിക്കുന്നു. താൻ സഹജീ
വികള�ോട്സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉള്ള
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആണെന്നും ഒരു കീഴ്ജീവനക്കാര
നായ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മേലധികാരികളുടെ ഓർ
ഡർ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും പറയുന്നു.
അയാളെ കഴുമരത്തിലേറ്റിയ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെത്തന്നെ ഉ
ണ്ട്. അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെ
യ്തു. ചിലർ വിഷാദര�ോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. മറ്റു ചിലരെ തൂ
ക്കിക്കൊന്നു. പിന്നെയും ചിലർ ഒളിസങ്കേതങ്ങളിൽ പ�ോയി ര
ക്ഷപ്പെട്ടു. യുദ്ധാനന്തരം പ�ോളണ്ടിൽ ക്രൂരതയുടെ ഓർമകൾ
എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം സർക്കാർ തീ
രുമാനം. പക്ഷേ, ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ ചെയ്ത ജനതയെ വരും
തലമുറ ഓർക്കണം എന്നും വീണ്ടുമ�ൊരിക്കൽകൂടി അങ്ങനെ
ഒരു ഇരുണ്ട കാലം വരരുത് എന്ന് കരുതിയും ചില ഭാഗങ്ങൾ
പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു. ഒപ്പം ഒരു മ്യൂസിയവും തുറന്നു. 13 ലക്ഷ
ത്തിലേറെ പേരെ ചാരമാക്കിയ ഈ സ്ഥലത്തു ജീവൻ നഷ്ട
പ്പെട്ടവരിൽ 90 ശതമാനവും ജൂതന്മാരായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരു
ടെ പിൻമുറക്കാർ, സയണിസ്റ്റുകൾ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ
ക�ൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിൽനിന്ന്അവർ ഒന്നും പ
ഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നവസ്തുത നമുക്ക്മനസ്സിലാകുന്നു.
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നിച്ിട്ത്ഇതാദ്യമായാ്രാംപായേ
 ത്ികൻറമധുരമ റിയാ
കതഒരുതിരുസവാണം്രടന്ുസപായത്.മുല്ലകപെരിയാ
ർഒരുആക്രിക്കടയാക്കിമാറ്ിയിരുന്(കപസയാഗത്ിന്
ഭാര്യസോനസ യാട്്രടപൊട്)വടീടികനപഴയസ്ഥിതിയിസലക്കു
മാറ്ാനുള്ളക്രാടുംപരിക്രമത്ിലായിരുന്ുഞങ്ങൾ.അത്
ഒഴിവുദിനമ ായിരുന്ുകവന്ുംതിരുസവാണമ ായതുക്രാണ്ാ
ണ്അന്ത്ഒഴിവായിരുന്കതന്ുംസതാന്ിയതുസപാലുംഎഴു
ത്ുവ്രയിൽ്രിട്ാനുള്ള്രുറച്ുപണക
 ത്ക്കുറിച്ത്അതുമാ
യിബന്ധക
 പെട്ഒരാകെസോൺകെയതസപൊഴാണ്.ആനല
 ്ലമനു
ഷ്യകൻറപ്രലുറക്കം്രെഞ്ഞതിൽേ്വയം്രപിച്ു.ആനിമിഷം,
ആനിമിഷംമാകതംഉള്ളിൽഒരുവിങ്ങലുണ്ായി.ഉമ്മറത്ത്പൂവിടാ
ത്,പൂക്കുലയ
 ുംഓണത്പെന
 ുംഇല്ലാത്ഉസപെരിയും്രായവറു
ത്തുംഓണേ
 ദ ്യയുംഎല്ലാംമറന്ുള്ളഉച്മയക്കവുകമാന്ുമില്ലാ
ത്ഒസരാണംഒലിച്ുസപായി.പുഴകവള്ളം്രുടിച്ുവടീർത്്രവങ്ങൊ
യിെിതറ
 ിക്കിടക്കുന്,ഓസരാസരാ്രാലത്
 ത്ഇല്ലാത്്രാ്രുണ്ാക്കി
വാങ്ങിയെിരവമുതൽ
 ്രമ്്യൂട്ർസടബ്ൾവകരയുള്ളവടീട്ുോധന
 ങ്ങ
 
ൾക്കിടയിൽഞാൻനിൽക്കു്രയാണ്.നട്പെ്രലാകണങ്ിലുംെുറ്ുംഇ
രുൊകണന്ുസതാന്ി.
ഇരുട്ുംക്രാണ്ാണ്കപെയംവന്തും.ആഗസ്റ്ത്15ഉച്സ യാകടത
കന്വടീടിനുപരിേരത്ുള്ളകടാൻസ്സോർമർവവദ്യുതിഉസദ്യാഗസ്ഥ
ർഓഫ്കെയതിരുന്ു.്രാറ്ുംനിലക്ക
 ാകതകപയ്ുന്മഴയും.ടി.
വിന്യൂസ്അറിയാനായില്ല.കമാവബലിൽൊർജ്്രമ്മി.പ
ത്ുവടീടു്രൾക്കപെുറത്ത്കപരിയാറികൻറവ്രവഴിഅ
സപൊൾകെമ്മൺനിറത്
 ിൽ്രലങ്ങിമറിയുന്ു.വടീ
ട്ിനട ുസത്ക്കുള്ള്രസച്രിസത്ാട്ിസലക്കത്അതൽ
 
പം്രയറിയിട്ുണ്ത്.പണ്ത്ഗാന്ധിജിവടക്കൻപ
റവൂർപട്ണത്ിൽകപേംഗിക്കാനായിവള്ള
ത്ിൽവന്സതാടാണ്.അതികൻറകതാട്രി്രി
ലാണ്താമേംഎന്തിനാൽഒന്ുസപടിക്ക
ണം.്രസച്രിസത്ാട്ിൽകവള്ളംകപാങ്ങിയാ
ൽസറാഡുമുങ്ങും.സറാഡിസലക്കുള്ളഇടവഴി
മുങ്ങും.പികന്ഞങ്ങെ
 ുസടതുൾകപെകടനാലു
വടീടു്രെും.അതറ
 ിയാമായിരുന്ിട്ുംഒരുമു
ൻ്രരുതകലടുക്കാൻസതാന്ിയില്ല.കവള്ളം
അകതകയാന്ുംസ്രറികല്ലകന്ാരുകപാട്വധ
ര്യത്ിനുപുറത്ത്ഉറങ്ങാൻ്രിടന്ു.ദിവേ
 
ങ്ങൾക്കുമുമ്ത് ഇടുക്കി(കെറുസതാണി)ഡാം
അഞ്ുഷട്റു്രെുംതുറന്ിട്ുംപുഴകതല്ലും
ഭയക
 പെടുത്ിയില്ല.അത്അതികൻറവഴിസയ
അലച്ാർത്ുസപായസ തയുള്ളൂ.
്രസച്രിസത്ാട്ഒന്ുതുടുത്ുഎന്ുപറ
യാം.എന്ിട്ുംെില്രരുതല
 ു്രൾഎടുത്ി
രുന്ു.അത്യാവ്ര്യകപെട്കതാകക്കക്രട്ികപെറു
ക്കികവച്ു.പസഷേ,സ്ഥലംവിസടണ്്രാര്യസമ
യില്ലാക
 തവരു്രയുംഒന്ുരണ്ുദിവേസത്ക്കത്
നല്ലകതെികവയിലുണ്ാവു്രയുംകെയതസപൊൾ
ക്രട്ികയാരുക്കികവച്കതാകക്കഅഴിച്ത്അതത
 ി
ടത്ുതകന്വടീണ്ുംകവച്ു.മുലക
്ല പെരിയാർതു
റക്കും,തുറക്ക
 ുംഎന്ുസ്രട്ിരുകന്ങ്ിലുംഇടു
ക്കികവള്ളംസപാകലഅതുമങ്ങുസപാ്രുകമന്ു
്രരുതിസപൊയി.പറവൂരിൽഏഴടിക്കുസമൽകവ
ള്ളംകപാങ്ങുകമന്ത്ഒരുവിദഗ
 ധനുംഒട്ുംപറ
ഞ്ഞുമില്ല.േലത്ിൽ15ന്രാകതിഎസപൊസഴാ
തമിഴർമുലക
്ല പെരിയാറികൻറഷട്ർപതിമൂന്ും
കപാക്കിയത്അറിസഞ്ഞയില്ല.കവെുപൊൻ്രാ
ലത്ത്ഭാര്യാേസോദര
ൻ
 ോനുവിെിച്ുപറ
ഞ്ഞു,അവരുകടവടീട്ിൽകവള്ളം്രയറുന്ു.
ആലുവകയാകക്കമുങ്ങി.കപകട്ന്ുമാറണം.
മാറണം.അതുംകപകട്ന്ത്.എങ്ങക
 ന?എ
സങ്ങാട്ത്?മുലക
്ല പെരിയാറ്കപാട്ിസയാ?അസതാ
കപാട്ുസമാ?അകതഅ്രകലയല്ലാകതഎസതോ
ഒരുഅനൗൺസ്
 കമൻറ്്രടന്ുസപായി.അറി
യിക്കുന്യാൾക്ക
 ുമാകതംമനസ്ിലാ്രുന്വി
ധത്ിൽ.
പ്രൽഇെയസെട്ൻ,ഐൻസ്റ്ടീൻവാവ
ക്കാട്ുള്ളതകൻറവടീട്ിസലക്കത്സപാരാൻപലത
 
വണപറഞ്ഞിരുന്ു.അസങ്ങാട്ത്രണ്ു്രിസലാ
മടീറ്റ
 ിനട ുസത്ഉള്ളൂ.പസഷേ,തുരുത്ു്രെും
സതാടു്രെുംഉള്ളഇടം.പറവൂരുമുക്കിസല
്രംവവ്രിയാകണങ്ിലുംകവള്ളംഅസങ്ങാ
ട്ുംകെല്ലും.അതുക്രാണ്ുസനസരതൃ്രൂർക്കു
വിടാനാണുസതാന്ിയത്.എഴുതിയരണ്ുസറ
ഡിസയാനാട്ര
 ങ്ങെുംേംവിധാനംകെയത,
ആ്രാ്രവ
 ാണിയികലമുൻഉസദ്യാഗസ്ഥൻ
ക്ര.ആർ
 .ൊർലിയുകടവടീടുണ്ത്.മൂപെർടൂറി
ലാകണങ്ിൽതകന്അക്കാദമ ിയുൾക
 പെകടഒ
ന്ുസ്രറിനിൽക്കാകനങ്ിലുംപറ്ിയഇടങ്ങെ
 ു
ണ്ത്.പസഷേ,സ്രൾക്കുന്ു–ക്രാടുങ്ങല്ലൂര
 ിനി
പെുറംവഴിയിൽപലയ
 ിടത്ുംകവള്ളം്രയറി!
അങ്ങകനയാണ്സ്രാട്യത്ത്സമാപെോങ്സെ
ട്കൻറവടീട്ിസലക്കുസപാ്രാകമന്ുകവച്ത്.വ

ടയാറിൽകപശനമാണ്,വവക്കംവഴിവസരണ്,തലസ യാലപെ
 റമ്ത്വഴിവന്ാൽമ
തിഎന്ുസെട്ൻപറഞ്ഞ
 ു.അസപൊഴുംറിസ്ക്കാണ്.കെറിയപെിള്ളി–വരാപെുഴ–
പൂസത്ാട്–്രാഞ്ഞിരമറ്ംപാതയ
 ുകടതാഴ്ന്ഭാഗങ്ങൾഎങ്ങാനുംമുങ്ങിവ
ഴിസബ്ാക്കായാൽകപടും.മൂന്ാഴ്െനടീണ്അേുഖത്ിൽനിന്ത്്രഷ്ടിച്ത്ര
ഷേകപെട്ിരിക്കുന്മ്രൻബൻേറിന്ഒരുറിലടീഫ്്ര്യാമ്ികലോേെര്യങ്ങ
ൾവടീണ്ുംകപശനമാസയക്കാം.പസഷേ,സപാ്രാൻസ്രാട്യമല്ലാകതസവകറ
ഇടമില്ല.മ്രൾഏഥൻേ
 ുംഅവികടസോസ്റ്ല
 ിലുണ്ത്.അവകെഒന്ു
്രാണണ
 ക
 മന്ുമുണ്ത്.കപാങ്ങികക്കാണ്ിരിക്കുന്കവള്ളംഇടവ
 ഴിനി
റച്ാൽ്രാർഇറക്ക
 ാനാവില്ല.അസതാകട്രരിക്കുംകപടും.പികന്വടീ
ട്ിനുള്ളിൽതകന്കയാരുപരക്കംപാച്ിലായിരുന്ു.ഇരുട്ിൽകമഴു്രു
 റയുംമറ്ുംകപമാണങ്ങ
 ൾഎടുത്ു.്രമ്്യൂ
തിരികവട്ത്ിൽവടീടികൻ
ട്ർ്രണക്ടിങ്വയറു്രൾമാറ്ിഅലമ ാരയ
 ുകടമു്രെിസലക്കത്എറിയു
ന്തിനിടയിൽസബാക്സ്്രൃത്യംകനറ്ിയിൽതകന്വന്ുവടീണു.കമ
ഴു്രുതിരികവട്ത്ിലായിരുന്ുഎല്ലാം.അതുപിടിച്ുക്രാണ്ത്ഓസരാ
ന്ുകെയ്ുസമ്ാൾസവഗംസവണ്കത്രിട്ിയില്ല.കതല്ലത്പിഴച്ാൽമതി–
ദുരതേംതടീക്രാണ്ാവും.ൊർജ്ഇറങ്ങുന്എമർജൻേ
 ിലാമ്ുക്രാ
ണ്ത്സോനയ
 ുംഎകതോകക്കസയാക്രട്ികപെറുക്കുന്ു.ഞങ്ങെുകടപ
രികഭാതേിയുംകവകപാെവും്രണ്ത്സമാൻവാവിട്ു്രരയുന്ു.്രിട്ിയതു
വാരി്രാറിലിട്ത്സോനക
 യയുംസമാകനയും്രയറ്ിഇടവഴിയിസലക്കത്അ
തിന്രംഎത്ിക്കഴിഞ്ഞകവള്ളംകതറിപെിച്ുപായുസമ്ാൾതിരിഞ്ഞു
സനാക്കി.പരിേരമാക്രതടാ്രമാക്കികക്കാണ്ത്ആയിരംതലയ
 ുള്ളേർ
പെകത്സപൊകലഇരച്
 ുവരു്രയാണ്മുല്ലകപെരിയാർ.2003സമാഡ
ൽവാഗൺആ
 റ
 ിന്നന്ി.അതികൻറമൂന്ാമകത്ഉടമയായഎ
കന്്രുടുംബേേിതംവഴിയികലഭടീഷണ
 ി്രൾകക്കാന്ുംവി
ട്ുക്രാടുക്കാകതസ്രാട്യത്ത്സെട്കൻറവടീട്ിൽേുരഷേ
 ിത
മായഎത്ിച്ുവസല്ലാ.
സെട്നുംസെച്ിയുംമ്രൻവാൻസഗാഗുംഅടങ്ങുന്്രു
ടുംബത്ികൻറേംരഷേ
 ണ
 യ
 ിലാ്രുസമ്ാഴുംഞങ്ങക
 െ
കയല്ലാവകരയുംഒരുസപാകലഉത്്രണ്്ഠയിലാഴ്ത്ിയത്
ഐൻസ്റ്ടീൻസെട്കൻറസ്ഥിതിയാണ്.ഒന്ാംനിലയ
 ി
സലക്കത്കവള്ളം്രയറിയസപൊൾഅസദേേത്ിനും്രുടും
ബത്ിനും്രഴുത്റ്ംകവള്ളംനടീതേിമൂത്്രുന്ത്ത്എ
സത്ണ്ിവന്ു.അതുംമ്രൻഇബ്േകൻറവ്രക്കുഞ്ഞി
കനഉയർത്ിപെിടിച്ത്.നാലുരാപെ്രലു്രൾഅങ്ങകന്രട
ന്ുസപായി.
ആനാലുദിവേവ
 ുംവടീട്കവള്ളം്രുടിച്ുനിന്ു.ആ
റടിക്കുംസമകലപരിേരമാക്രകവള്ളംമുക്കി.വടീട്ിസലക്കു
ള്ളഇടവഴിയിൽവാഴത്ടക്രാണ്ുകള്ളാരുെങ്ങാടം്രി
ടന്ിരുന്ു.അത്ആറുവയസ്ുകള്ളാരു്രുട്ിയുകട്രവ
വുമായിഒഴു്രികയത്ിയതാണ്.്രുകറദൂകരപള്ളിമതി
ൽഇടിഞ്ഞുവടീണുമരിച്വരിൽര
ണ്ുമുതിർന്വരുകടമൃതസദേങ്ങ
െുംഇതിസലഒഴു്രിസപൊയി.അയ
ൽപക്ക
 ത്ത്കപഭാ്രരൻപിള്ളഎ
ന്വൃദ്ധന
 ുംമാനേ
 ി്രഅേ്വാ
സ്ഥ്യമുള്ളമ്രൾ്രിൽപയ
 ുംഉ
ണ്ായിരുന്ു.മ്രകെകപാലടീേു
്രാർനിർബന്ധിച്ുക്രാണ്ുസപാ
യിരഷോസ്രകന്ത്ിലാക്കി.കപഭാ
്രരൻപിള്ളആകരതേുപറഞ്ഞി
ട്ും്രസേരയ
 ിൽതകന്ഇറുക്കി
പെിടിച്ിരുന്ു.പിന്ടീടാസരാ്ര
ണ്ു,പാതിഇറങ്ങ
 ിയകവള്ളത്ി
ൽപിള്ളഅസതഇരിപെത്.വടീർത്ത്
കവറുങ്ങല
 ിച്ത്്രസേരയ
 ിൽ്രു
ടുങ്ങിനിശ്ശബ്ദമ ാകയാരുജല
േമാധി.
ജലംഇറങ്ങിയവടീട്തുറ
ന്ു്രയറിയസപൊൾഅ്രത്ത്
െെിയിൽസ്ഥ
 ാനംകതറ്ിയും
തല്രുത്ിയുംകവള്ളം്രുടി
ച്ു്രുതിർന്ുംഒരു്രുടുംബ
ത്ിന്അത്യാവ്ര്യം്രഴിയാ
ൻസവണ്എല്ലാംെിതറ
 ിക്കിടക്കുന്ു.േ്വിച്ു്ര
കൊകക്കയുംകവള്ളത്ിലായിരുന്ു.മുറി്രെിലാ
ക്രഅേേ്യമായഗന്ധവ
 ും.്രുടികവള്ളംസപായി
ട്ത്തറ്രഴു്രാനുള്ളകവള്ളംസപാലുമില്ല.േുേൃ
ത്ത്ജിസജാവന്ത്കവള്ളത്ിൽമുങ്ങിയസമാസട്ാർ
പമ്ുമാറ്ിപുതിയതുകവച്ു.അവിടന്ുതുടങ്ങു
ന്ുകെലവ
 ു്രൾ.എങ്ിലുംദിവേങ്ങൾക്രാണ്ത്വടീ
ട്വടീടാക്കിമാറ്ാൻതുണച്ത്കപധാനമ ായുംസെട്ൻ
സമാപെോങ്വഴിവന്സ്രാട്യംതാഴത്ങ്ങാടിക്കാ
രൻമുേമ്മദ്്രുട്ിഎന്മമ്മൂട്ിയാണ്.വയസ്ത്62.
വി്രപെുേേിച്ുംരാകതിവവ്രിയുംഎടുക്കുന്പ
ണിവൃത്ിയായുംഅവനവ
 നുതൃപതിയായുംകെ
യ്ാൻമരിക്കാൻവകരമടിയില്ല.ഒടുക്കംവാങ്ങിയസതാ
നിസ്ാരമായത്.അതുംനിർബന്ധിച്ിട്ത്.എടുക്കുന്
പണിയുകട്രണക്കുസനാക്കുന്തുംകപതിേലംനി
ശ്ചയിക്കുന്തുംകേഷ്ടാവാണ്എന്ുറച്ുവി്ര്വേി
ക്കുകന്ാരുതി്രഞ്ഞമനുഷ്യൻ.േ്വതേംവടീട്മടീന
ച്ിലാറുസ്രറിമുങ്ങിയിട്ത്്രുടുംബകത്മ്രെുകടവടീ
ട്ിലാക്കിയിട്ാണ്ഞങ്ങക
 െരഷേിക്കാൻവന്ിരിക്കു
ന്ത്.രാകതിയായി.സ്രറിക്കിടക്കാൻഇടമില്ല.പറവൂ
ർടൗണികലഒരുവടീട്ിലുംആരുമില്ല.സെട്നുംമമ്മൂക്ക
ക്കുംഎനിക്കുംഒടുവിൽഭാര്യാമാതാവ്സബബി്രമല
ത്ികൻറേുേൃത്ത്ഷടീലടടീച്റുംഭർത്ാവ്സമാേന
നുംഅഭയംതന്ു.േടീനമായഗന്ധംേേിച്ത്മൂന്ുദി
വേംവടീടാക്ര്രഴു്രിയിട്ാണ്്രഷ്ടിച്ത്്രുടുംബകത്
ഒന്ു്രാണിക്കാനുള്ളനിലയിലായത്.തുടർന്ത്േന്
ദ്ധേോയക്കാർ്രൂടിവന്സതാകട്രാര്യങ്ങൾഎെുപെ
മായി.സ്രാട്യംമടീനച്ിൽഭാഗത്ുനിന്ുള്ളവരുംകപരി
തേൽമണ്ണയിൽനിന്ുവന്വരുംവടീടുവടീടാതേരം്രയറിയി
റങ്ങിവൃത്ിയാക്കുന്തിനിടയിൽഞങ്ങെുകടവടീടുംസനകര
യാക്കി.അതിന്രംസോട്ലു്രെികലാന്ിലുംആവ്ര്യത്ിനു
ഭഷേണം്രിട്ാകതപറവൂരാക്രകപാരിയുസമ്ാൾഎഴുത്ു്രാര
ൻവഷൻഷൗക്കത്ലിവഴിനിഷാർ,േജടീർ,ഷിബിൻതുടങ്ങിയവ
ർതുടർച്യായദിവേങ്ങെിൽഭഷേണവുമായിപാകഞ്ഞത്ി.സൊദിക്കാ
കതആവ്ര
 ്യംഅറിഞ്ഞത്േോയധനംനിർബന്ധിച്ത്പിടിസച്ൽപിച്രണ്ുസപരു
ണ്ത്.സെട്ൻസമാപെോങ്ങുംേുേൃത്ത്ക്ര.ആർ.ൊർലിയും.ൊർലിതൃ്രൂരുനിന്ത്്രാകറടുത്ുവന്ു.െെിപി
ടിച്വടീട്ുമുറ്ത്ത്െിതറിയഇനിയുംഉണങ്ങ
 ാത്വടീട്ുജടീവിതം്രണ്ത്നിശ്ശബ്ദംനിന്ു.്രണ്ണുനിറഞ്ഞ
 ുസപായ
അനുഭവങ്ങെ
 ാണികതാകക്ക.
്രണ്ണുസതാരാകതനിൽക്കുന്ത്െെിയിൽമുങ്ങിസപൊയഅച്ഛൻവി.വി.ക്ര.വാലത്
 ികൻറപുസ്ത്ര
 ങ്ങൾക്കു
മുന്ിലാണ്.മറ്ുപുസ്ത്രങ്ങകൊകക്കവായിസച്ാഅല്ലാകതസയാമു്രെികലവലകബറിയിസലക്കുമാറ്ുസമ്ാഴും
അച്ഛകൻറപുസ്ത്ര
 ങ്ങൾതാകഴമുക്കാൽനൂറ്ാണ്ുമുമ്ത് അച്ഛൻഎറണാ്രുെത്ുനിന്ുവാങ്ങിയഈട്ിയുകട
കഷൽേിൽതകന്കവച്ിരുന്ു.ആോന്ിധ്യംേദാ്രൂകടയുള്ളതുസപാകലസതാന്ിയിരുന്തുക്രാണ്ാ്രാം,
പതുകക്കഅവഒകന്ാന്ായിഉണക്കികയടുക്കുന്യത്നത്ിലാണിസപൊൾ.

ചിത്രീകരണം:യക.േുധീഷട്

ജീവിതം

അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ്

അച്ഛൻ
വി.വി.കക.
വാലത്ികൻറ
നനഞ്ഞുകഞു
്ിർന്ന
പഞുസ്്കങ്ങൾ

ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ എഴുത്ത്

സോക്രട്ടീസ്കെ. വാലത്ത്എഴുതിയ ‘ജലം അ
ളന്നെടുത്ത ആൾപ്പൊക്കങ്ങൾ’ എന്ന അനുഭ
വ വിവരണം (വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1578) ഹൃ
ദയസ്പൃക്കായി. കേരളം നേരിട്ട പ്രളയദുരന്ത
ത്തിെൻറ ഭീകരത അതിൽ കൃത്യമായി അടയാ
ളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്.ട് പ്രളയ
 ാനന്തരം കേരളീയ
സമൂഹം സാക്ഷ്യംവഹിച്ച കാരുണ്യത്തിെൻറ
യും സഹജീവി സ്നേഹത്തിെൻറയും മഹാമാ
തൃകകളെയും എഴുത്തുകാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടു
ത്തുന്നുണ്ട്. കഥാകാരനായതുകൊണ്ടാകാം
അനുഭവങ്ങൾ അതേ മൂർച്ചയിൽ വായനക്കാരി
ലും അനുഭവിപ്പിക്കാൻ എഴുത്തിന്സാധിക്കു
ന്നത്. കെ. സുധീഷിെൻറ ഇലസ്ട്രേഷനും എ
ഴുത്തിനോട്ഒട്ടിനിൽക്കുന്നതായി.
നിരവധി എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്ര
വർത്തകരും കലാകാരന്മാരും പ്രളയത്തിെൻറ
ഇരകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവയൊക്കെയും
രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതുമുണ്ട്.
നാലുദിവേ
 വുംവീടട്യവള്ംകുടിച്ു
നിന്ു.ആറട ിക്ുംസേയലപരിേരോയക
യവള്ംേുക്ി.ഇടവഴിയിൽവാഴത്
 ട
യകാണ്ുയള്ാരുചങ്ാടംകിടന്ിരുന്ു.
അതട്ആറുവയസ്ുയള്ാരുകുട്ിയുയട
ശവവുോയിഒഴുകിയയത്ിയതാണട്

വീടിയൻറഉൾഭാഗം

>>സപജ്2

ശ്രീധര ൻ ചരിങ്ങോത്ത്
തങ്കശ്ശേരി വെസ്റ്റ്, കൊല്ലം

കണ്ണ്നനയിച്ച പതിപ്പ്
പ്രളയ ദുര ന്ത കാലത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത
സേവനങ്ങൾ സമർ പ്പിച്ച ഐ.ആ ർ .ഡബ്ല്യൂ
പ�ോലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുടെ സേവനങ്ങളും പ്ര
ളയക്കെടുതികൾ ബാക്കിവെച്ച ദുരിത കാഴ്ച
കളും (വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 1578 ) വായിച്ച
പ്പോൾ കണ്ണ്നിറഞ്ഞുപ�ോയി.
ആരെയും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും
പരസ്പര സൗഹൃദം അനിവാര്യമാണെന്നുമു
ള്ള ചില ഗുണപാഠങ്ങളാണ് ഇൗ പ്രളയം ന
മ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വർഗീയതയുടെ വിത്തു
കൾ വിതക്കുന്ന വിഷപ്പാമ്പുകളെ കേരള ജന
ത ഇനിയെങ്കിലും അവഗണിക്കണം. ഇപ്പോഴ
ത്തെ ഒരുമയും മതമൈത്രിയും നിലനിർത്താ
ൻ യത്നിക്കണം.

യു.കെ. മീർസാഹിദ്, മഞ്ചേശ്വരം

രുഗ്മിണിയമ്മ കവിത പുരസ്കാരം
എ. അയ്യപ്പൻ കവിതാ പഠനകേന്ദ്രം ട്രസ്റ്റ്ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രുഗ്
മിണിയമ്മ കവിത പുരസ്കാരത്തിന് കൃതികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
15,000 രൂപയും ശിൽപവും പ്രശംസാപത്രവുമാണ്പുരസ്കാരം.
2016, -17, -18 വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യ പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകര
 ിച്ച ക
വിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ്പരിഗണിക്കുക. മൂന്നു കോപ്പികൾ വീ
തം സെപ്റ്റംബർ
 25നു മുമ്പ്സെബാസ്റ്റ്യ
 ൻ (സെക്രട്ടറി, എ. അയ്യ
പ്പൻ കവിതാ പഠനകേന്ദ്രം ട്രസ്റ്)റ് , കോട്ടപ്പുറം പി.ഒ, പിൻ 680667,
കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ
വാട്സ്ആപ്വഴിയും രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം

9645006105

whatsapp:
e-mail: varadyam@madhyamam.in
പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം, വെള്ളിമാട്കുന്ന്. പി.ഒ, കോഴിക്കോട്-12
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സജദിൽ മുജീബ്

ആ

ചിത്രീകരണം: കെ. നിസാർ

ടുത്ത് ഡ�ോറിനടുത്തേക്ക് നടന്നു..
‘‘ഹല�ോ?’’ഞാന് ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു.
അയാള് പുഞ്ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് നില്ക്കുന്നു.
നിസ്സഹായതയ�ോടെ ഞാന് സീറ്റിലേക്ക്
മടങ്ങി.
‘‘ അമ്മേ...’’
ഉറക്കത്തില്നിന്ന്ഞെട്ടിയുണര്ന്ന് ഞാനു
റക്കെ കരഞ്ഞു. ട്രെയിനിലെ ചിലര് ന�ോക്കി..
‘‘വാട്ട് ഹാപ്പന്ഡ്?’’ എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാ
ന് കഴിഞ്ഞില്ല. ‘‘നൂയിസെന്സ്..’’ പിറുപിറു
ക്കലുകള്, വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങി.
ഫ�ോണ് സ്വിച്ചോഫ് ആയിരിക്കുന്നു. മറ്റേത�ോ
ല�ോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതുപ�ോലെ. ചെെന്നെ
യിലെത്താന് ഇനിയും മൂന്നു മണിക്കൂര് ബാ
ക്കിയുണ്ട്. കണ്ണുകള് ഇറുക്കിയടച്ച് വീണ്ടും
ഉറക്കത്തിനായി തേങ്ങി. ക�ൊടുങ്കാറ്റിലുലയു
ന്ന വഞ്ചിപ�ോലെയായിരിക്കുന്നു മനസ്സ്. എങ്ങ
നെയാണ് ശാന്തമായി ഉറങ്ങാന് കഴിയുക!
നേരം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ. ട്രെയിനില് തി

കവിത

പാതിരാവിപ്പോഴും മഴയായി പെയ്യു
ന്നുണ്ട്. അത് പ്രണയതീക്ഷ്ണ ഓർ
മകളുടെ കരുതിവെപ്പാണ്. ഇനിയുള്ള ഓര�ോ
നിമിഷങ്ങളും വളരെ നിർണായകമാണ്. നനു
ത്ത ചാറ്റല്മഴയേറ്റുതന്നെ ഞാന് നടന്നു. ‘‘സം
പ്രോബ്ലംസ് ഡിയര്... മൈ ഡാഡ് ന്യൂ അവ
ര് റിലേഷന്ഷിപ്. ഗൗഡഗാരു ഈസ് വെരി
െഡയ്ഞ്ചറസ് പേഴ്സണ്. സ�ോ ബി ഫാസ്
റ്റ്.. ബി കെയര്ഫുള്’’ -പ്രമ�ോദ് ഗൗഡയുടെ
വാക്കുകള് കാതില് മുഴങ്ങി. ആര�ോക്കെയ�ോ
എന്നെ പിന്തുടരുന്നതുപ�ോലെ.
ആള്ക്കൂട്ടത്തില് ഒറ്റക്കായതുപ�ോലെ. പ്ര
മ�ോദിനെ ഫ�ോണില് കിട്ടാന് ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടി
രുന്നു. അയാള് ‘ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച്’ ആണെ
ന്ന മറുപടി ഹൃദയതാളം വർധിപ്പിച്ചു. പെട്ടെ
ന്നാണ് ഫ�ോണിലേക്ക് കാള് വന്നത്. അത്
വലിയ ഒച്ചയില് ശബ്ദിച്ചു. അമ്മയാണ്. നെ
ഞ്ചില് തീ ക�ോരിയിട്ടപ�ോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു..
ഫ�ോണ് അറ്റന്ഡ് ചെയ്തില്ല. കണ്ണുകള് നി
റഞ്ഞൊഴുകി. ഒരു തേങ്ങല് ഞാനറിയാതെ
പുറത്തേക്ക് വന്നു. സ്റ്റേഷനില് സാമാന്യം
നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. തീവണ്ടിപ്പുകയു
ടെ മനംമടുപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധം വല്ലാതെ വീര്പ്പു
മുട്ടിക്കുന്നു. ദീര്ഘയാത്രക്കായി ലഗേജുകളു
മായി കാത്തുനില്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്. കന്ന
ടയിലുള്ള അവരുടെ വര്ത്തമാനം അതിലേറെ
അര�ോചകമായിരുന്നു. മനസ്സ്വല്ലാതെ അസ്വ
സ്ഥപ്പെടുമ്പോള് ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ശത്രുക്ക
ളായി മാറാറുണ്ട്.
ആള്ത്തിരക്കിനിടയില്നിന്ന്ഒരാള് എന്നെ
ത്തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. തല ഏതാണ്ട് മുഴു
വനായും കഷണ്ടികയറിയ ഒരു മധ്യവയസ്ക
ന്! ഇടക്കിടെ ആര്ക്കോ അയാള് ഫ�ോണ്
ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്തോ ഒരു അപകടസൂച
ന പ�ോലെയാണയാളുടെ വരവ്. ഞാന് അവി
ടെനിന്ന്മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങിനിന്നു. അയാ
ള് അപ്പോഴും പിറകില് തന്നെയുണ്.ട് ഭയം ഒരു
മഞ്ഞുകട്ടയായി നെഞ്ചിലേക്കിറങ്ങി. ത�ൊണ്ട
വരണ്ടു. ബാഗില് കരുതിയ ബ�ോട്ടില് തുറന്ന്
വെള്ളം കുടിച്ച് വെയിറ്റിങ്റൂമിലേക്ക് നടന്നു.
വെയിറ്റിങ് റൂമിലും നല്ലതിരക്കാണ്. എങ്കി
ലും ആ തിരക്കിലേക്ക് കടന്നു. അയാളുടെ
കണ്ണുകള് അപ്പോഴും എന്നെ പിന്തുടരുന്നു

ണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ബഹളം
കേട്ടു. ഞാന് ജനലിലൂടെ ന�ോക്കി. കുറെ പേര്
പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ബഹളംവെക്കുകയാണ്. ദൈ
വമേ, ഗൗഡയാകുമ�ോ! ദുരഭിമാനക്കൊലക
ളുടെ വാര്ത്തകള് മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമാഞ്ഞു.
അവരിപ്പോള് ഇവിടെയുമെത്തും..
ട�ോയ്ലറ്റില് കയറി വാതിലടച്ചു. ബാഗ് മാ
റത്തടുക്കി കണ്ണുകള് ഇറുക്കിയടച്ച് നിന്നു. ദേ
ഹമാസകലം വിറച്ചു. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴി
ഞ്ഞപ്പോള് എന്തുംവരെട്ടയെന്നുറച്ച് ഒന്നും
സംഭവിക്കാത്തമട്ടില് ഞാന് പുറത്തിറങ്ങി.
അവരെല്ലാം പ�ോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോ
ഴും അയാള് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അയാള്
കേള്ക്കാനെന്നോണം ഞാന് അടുത്തുള്ള
യാള�ോട് ഉച്ചത്തില് ച�ോദിച്ചു...
‘‘എശ് ടു ഹ�ൊത്തിെഗെ എര്ണാകുളം ഗെ
ട്രെയിൻ ഇദേ?’’ (എറണാകുളത്തിനുള്ള ട്രെ
യിന് എേപ്പാഴാണ്?) മറുപടിക്ക് കാത്തുനിൽ
ക്കാതെ അവിടെനിന്ന് നീങ്ങി. അൽപസമയ
ത്തിനുശേഷം ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസെത്തി.
തിരക്കിലൂടെ തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പറ്റി.
ഹാവൂ. അയാളില്ല.. ഒരു ദീര്ഘനിശ്വാസമയ
ച്ചു.ചില സ്റ്റേഷനുകള് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഇരി
ക്കാന് സീറ്റ് കിട്ടി. ഫ�ോണില് വീണ്ടും പ്രമ�ോ
ദിനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു
ഫലം. ഫ�ോണാണെങ്കില് ബാറ്ററി തീരാറായി
രിക്കുന്നു. ബാഗ് മാറത്തടുക്കി ചാരിക്കിടന്നു.
മെല്ലെ ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു.
‘‘രേവൂ...’’
ഞാന് കണ്ണുതുറന്നു.
അയാളാണ്. ഞാന് ഞെട്ടി പിറക�ോട്ട് മാറി.
‘’ഹൂ.. ഹൂവാര് യൂ..? വാട്ട് യു വാണ്ട്.. എനി
ക്ക് തന്നെ അറിയില്ല.’’പുഞ്ചിരി മാത്രമായിരു
ന്നു അയാളുടെ മറുപടി. ഞാന് ലഗേജുകള്
വെക്കുന്ന ബര്ത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകയറി.
അവിടെ ഉറക്കംവരാനായി കിടന്നു. തളര്ന്നു
പ�ോയ മിഴികള് ഉറക്കം ക�ൊതിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ, ഉറക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും ഭയം
ഒരു കനലായി നീറുന്നു. അയാളുടെ ന�ോട്ടം.
അതിെൻറയർഥം ഇപ്പോഴും മനസ്സിനത്ര ദഹി
ക്കുന്നില്ല. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞശേഷം ഞാന്
താഴേക്കുന�ോക്കിയപ്പോള് സീറ്റില് അയാളി
ല്ല... ഉള്ളൊന്ന് പിടച്ചു. എങ്കിലും, അയാളുടെ
സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയ�ോ
ര്ത്തപ്പോള് തെല്ല് ആശ്വാസം ത�ോന്നി. ട്രെ
യിനില് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണ്. ഏത�ോ
ഒരു സ്റ്റേഷനില് ട്രെയിന് നിര്ത്തി. ബാഗുമെ

മുർഷിദ ടി. പട്ടർകടവ്
ഇന്നു മുതൽ
നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കലും
എത്തിയേക്കാം
കൈയില�ൊരു ഫ�ോട്ടോ പിടിച്ച
ഒരഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ.
ഇതിലുള്ള ആളെ
കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന്
നിങ്ങള�ോട് ച�ോദിച്ചേക്കാം.

വീടെവിടെയാണെന്ന്
ച�ോദിക്കരുതേ...
അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്നും
കൂട്ടിനാരുമില്ലെന്നും
പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞേക്കാം.
അവെൻറ കണ്ണിൽ ന�ോക്കി
നിങ്ങളും കരയാതെ
അവനെ ചേർത്തു പിടിച്ച്
തലമുടിയിൽ തല�ോടി
ച�ോദിക്കണം

വിശക്കുന്നുണ്ടോ... ന്ന്

മകനായ് ന�ോക്കണേ.

കാലത്താണെങ്കിൽ
കാപ്പി ക�ൊടുക്കണേ
ഉച്ചയായെങ്കിൽ
ഊണു ക�ൊടുക്കണേ
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ
അന്തിയുറങ്ങാന�ൊരിടവും
നൽകണം.
തണുപ്പിന�ൊരു പുതപ്പും

എന്തെന്നാൽ
ഭിക്ഷാപാത്രവുമായ്
അവനെയെവിടെയെങ്കിലും
കണ്ടാൽ
ഈയുള്ളവെൻറ കണ്ണു നിറയും
കരളു നുറുങ്ങും

കഴിയുമെങ്കിൽ
അഗതിമന്ദിരത്തിൽ
ചേർക്കണേ
കനിവിനിയുമുണ്ടെങ്കിൽ

കാരണം,
ഇന്നോ നാളെയ�ോ
മരണം കാത്ത്
കാൻസർ വാർഡിൽ
കിടക്കുന്ന
അവെൻറയച്ഛനാണ് ഞാൻ.

പുസ്തകം

അതാരാണെന്നാൽ
എെൻറ അച്ഛനാണെന്നും

ആറു ദിവസമായി
കാൺമാനില്ലെന്നും
പറഞ്ഞേക്കാം.

രക്കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു സീറ്റില് അയാ
ളും ഗാഢനിദ്രയിലാണ്. പ്രമ�ോദിനെ കുറി
ച്ച ചിന്തകള് എന്നെ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമാ
ക്കി. അപരിചിതമായ ആ ല�ോകം ഭയപ്പെടു
ത്തുന്നുണ്ട്. ബാഗും കൈയിലെടുത്ത് ഞാന്
അടുത്ത കമ്പാർട്മെൻറിലേക്ക് കടന്നു. ചെ
ന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനില് നല്ലതിരക്കാ
യിരുന്നു. ഞാനാ തിരക്കിനിടയിലേക്ക് ലയി
ക്കാന�ൊരുങ്ങി. ധിറുതിയില് പ�ോകുന്നതിനി
ടയില് അയാള് പിന്നിലുണ്ടോയെന്ന് ന�ോക്കി
ക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ‘‘ആരാണയാള്..?’’ മനസ്സ്
പലവട്ടം ച�ോദിച്ചു.
സ്വിച്ചോഫായ മ�ൊബൈല് ഫ�ോണിനെ
ഭയ ത്തോടെ ന�ോക്കി. ആള്ക്കൂട്ടത്തിെൻറ
ശബ്ദക�ോലാഹലങ്ങള് കേട്ടതേയില്ല. എല്ലാ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പ്രമ�ോദിനെത്തേടിയലഞ്ഞു.
പ്രമ�ോദ് ഇവിടെ വരുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ
ത്? അയാളെ വിശ്വസിച്ചാണ് ചെന്നെയിലെ
ത്തിയത്. എന്തുപറ്റിക്കാണും അയാള്ക്ക്?
എന്നെ ചതിച്ചതാകുമ�ോ? ഭയം കരിന്തിരിയാ
യി പുകഞ്ഞു. അയാള്ക്കെന്തെങ്കിലും പിണ
ഞ്ഞുകാണുമ�ോ? അച്ഛെൻറ തടങ്കലിലാകു
മ�ോ? കടന്നലുകളെപ്പോലെ ചിന്തകള് എനി
ക്കുചുറ്റും മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനിയും അയാ
ളെ കാത്തുനില്ക്കുന്നതിലർഥമില്ല. തിരിച്ചു
പ�ോകാന്നതാണുത്തമമെന്ന് മനസ്സ് ഉച്ചത്തി
ല് പറഞ്ഞു. നഗരം ഒരു കടലായി ഇരമ്പുന്നു.
നിലയില്ലാത്ത ആഴത്തില് ഞാനും. കൈയില്
ഇനിയും കുറച്ച് ന�ോട്ടുകള് മാത്രമേ ബാക്കി
യുള്ളൂ. വിശപ്പ് ഒരു ഉരഗത്തെപ്പോലെ നാവു
നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തുകണ്ട ഒരു ക�ൊ
ച്ചു റസ്റ്റാറൻറില് ഞാന് കയറി. റസ്റ്റാറൻറി
ല് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ‘‘സാര്, ഇങ്കെ മ�ൊ
ബൈല് ചാര്ജ് പണ്ണമുടിയുമാ?’’
ഞാന് കാഷ്യറ�ോട് ച�ോദിച്ചു. ‘‘ധാരാളമാ
മാഡം.’’ അയാള് ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് മറുപടിയേ
കി. മ�ൊബൈല് ചാര്ജ് ചെയ്യാനായി വെച്ച്
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. ‘‘മേഡം, എന്ന
വേണം ഉങ്കളുക്ക്.’’ ഒരു െനയ്റോസ്റ്റ്ഓര്ഡ
ര് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്നു. അൽപനേരം കഴി
ഞ്ഞപ്പോള് സപ്ലയര് റ�ോസ്റ്റുമായെത്തി. വി
ശപ്പുണ്ടായിട്ടും ഒന്നും കഴിക്കാന് ത�ോന്നിയി
ല്ല. മനസ്സിനുള്ളില് അസ്വസ്ഥതകളുടെ വേ
ലിയേറ്റങ്ങള്! ചെവിക്കുള്ളില് കടന്നലുകള്
മൂളുംപ�ോലെ..
കുറച്ചുമാത്രം കഴിച്ചെന്നുവരുത്തി ഞാനെ
ഴുന്നേറ്റു. ബില് ക�ൊടുക്കാനായി കാഷ് കൗ
ണ്ടറിലെത്തിയപ്പോള് ഞെട്ടിപ്പോയി. ചാര്ജ്
ചെയ്യാന് വെച്ച സ്ഥലത്ത് മ�ൊബൈല് ഫ�ോ
ണില്ല! കണ്ണില് ഇരുട്ട് കയറി. ‘‘സാര് എന്നുടെ
ഫ�ോണ് എങ്കെ?’’ ‘‘തെരിയാത് മാഡം. ഇങ്കെ
കൂട്ടം അതികമായിര്ന്തത്. അതനാലെ കവനി
ക്കമുടിയലെ...’’ -കാഷ്യര് വളരെ സാധാരണമ
ട്ടില് പറഞ്ഞു. ‘‘ന�ോ.’’ വാക്കുകള് കരച്ചിലായി.
അവിടെയെല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞിട്ടും
കണ്ടെത്താനായില്ല. ദുഃഖംതൂങ്ങിയ മുഖവു
മായി അതിവേഗം നടന്നു. എത്രയും വേഗം നാ
ട്ടിലെത്തണം. അമ്മയുമച്ഛനും കണ്ണില് തന്നെ
യുണ്ട്. ‘‘പേടിക്കണ്ട മ�ോളേ..’’ അമ്മയുടെ വാ
ക്കുകള് കാതിലലച്ചപ്പോള് മനസ്സിന് തെല്ലു
ധൈര്യം ത�ോന്നി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേ
ക്ക് തിരിച്ചുനടന്നു. എതിരെവന്ന ഒരാളുടെ
ആഞ്ഞുതള്ളലില് ഞാന് വഴിയരികിലേക്ക്
തെറിച്ചുവീണു. എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും അയാ
ള് ബാഗുമായി വളരെ അകലത്തെത്തിയിരു
ന്നു. ‘‘ തിരുടന്..തിരുടന്.. ഹെല്പ് മീ.’’
ഞാന് അലറിവിളിച്ചിട്ടും ആരും സഹായ
ത്തിനെത്തിയില്ല. ഭൂമി പിളരുന്നതുപ�ോലെ
എനിക്കു ത�ോന്നി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ

ത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞാന് വല്ലാതെ തളര്ന്നി
രുന്നു. പൊലീസ്സ്റ്റേഷനില് എസ്.ഐയു
ടെ മുറിയിലേക്ക് കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് കടന്നു
ചെന്നത്. ‘‘സാര്, എന്നുടെ ബാഗ്. മ�ൊബൈ
ല്ഫോണ്.. എല്ലാമേ...’’ വാക്കുകള് മുഴുമിപ്പി
ക്കാനായില്ല. ‘‘ ഉക്കാറുങ്കമ്മാ. പ്ലീസ് റിലാക്സ് ’’
അയാള് നീട്ടിയ ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം ഒറ്റവലി
ക്ക് കുടിച്ചു. ‘‘അഴാതമ്മാ.. ഇങ്കെ ഇതെല്ലാം
സഹജം.. നാങ്ക പാത്ത്ക്ക്റോം’’ -അയാളെ
നിക്ക് ധൈര്യം പകര്ന്നു. ‘‘നീങ്ക തിരുമ്പിപ�ോ
റത് താന് നല്ലത്.’’ അയാള് പഴ്സ് തുറന്ന് കു
റച്ച് ന�ോട്ടുകള് നീട്ടി. ഞാനാ പണം സ്വീകരി
ച്ചു. കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞൊഴുകി. എന്തു ചെയ്യ
ണമെന്നറിയാതെ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക്
തന്നെ ന�ോക്കിനിന്നു.
‘‘ലക്ഷ്മി, ക�ൊഞ്ചം ഇങ്കെ വാമ്മാ.’’
ഒരു വനിതാ ക�ോൺസ്റ്റബ്ള് ആഗതയാ
യി. ‘‘ ഇന്ത അമ്മാവെ റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്
പക്കം ക�ൊണ്ട് വിട്ടിടമ്മാ..’’ ആ വനിതാ പൊ
ലീസുമ�ൊത്ത് സ്റ്റേഷന് ഓഫിസറുടെ മുറി
യില്നിന്ന്പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് ഒരു ടാക്സി
കാര് സ്റ്റേഷനു മുന്നില് വന്നുനിന്നു. അതി
ല്നിന്നിറങ്ങിയത് അയാളായിരുന്നു. എന്നെ
യ�ൊന്നു തുറിച്ചുന�ോക്കി. പിന്നെ ഗൂഢമായി
പുഞ്ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി
പ്പോയി. ഞാന് ആ വനിതാ പൊലീസിെൻറ
കൈയില് മുറുകെപ്പിടിച്ചു. ഓട്ടോറിക്ഷയില്
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ�ോയിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കെ പൊലീസുകാരിയുടെ മ�ൊബൈ
ല് ശബ്ദിച്ചു. അവരെന്തൊക്കെയോ മൂളിക്കേ
ള്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
‘‘ഓക്കെ സാര്.’’ ഫ�ോണ്സംഭാഷണത്തി
നുശേഷം എന്നോടവര് പറഞ്ഞു
‘‘സാര് താന് കൂപ്പിട്ടത്. തിരുമ്പിപ്പോകലാം.’’
‘‘എത്ക്ക്? ’’ ‘‘ഒങ്കളെ തെരിഞ്ചവര് യാര�ോ
വന്ത്ര്ക്ക്റാറ്.’’‘‘ന�ോ.. നെവര്’’
‘‘മാഡം. ഒണ്ണുമേ ആകാത്. നാങ്ക ഇര്ക്ക്റോ
മില്ലേ..’’ പിന്നെ കൈയില് പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് പറ
ഞ്ഞു. ‘‘പ്ലീസ് കം വിത്ത് മി.’’എല്ലാ പ്രതീക്ഷക
ളും നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഭൂമി കറങ്ങുന്നതു
പ�ോലെ ത�ോന്നി.
എസ്.ഐയുടെ മുന്നിലെ കസേരയി
ല് അയാ ളിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ‘‘റിലാക്സ്
മേഡം. ഒങ്കളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോറത്ക്ക് താന് ഇവ
റ് വന്ത്റ്ക്ക്റാറ്. ഇനിമേ ഒരു പ്രച്ചനെയും വറാ
ത് ’’‘‘ന�ോ.. ഇന്ത ആള്കൂടെ നാന് പ�ോകമാട്ടേ
ന്.. ഹി ഈസ് എ ഡെയ്ഞ്ചറസ് ഫെലോ.’’
‘‘എന്ന നീ ശ�ൊല്റേ . ഇത് ഒന് അപ്പാ
താനേ’’ ‘‘ന�ോ... ഇന്ത ആളെ എനക്ക് തെരി
യാത്’’ -ഞാന് ഉച്ചത്തില് പറഞ്ഞു. ‘‘ഇങ്കെപ്പാ
റമ്മാ. ഇത് ഒന് അപ്പാ താന്. ഒന്നെ കൂട്ടിക്കൊ
ണ്ട്പോകറത്ക്ക് താന് ഇവര് വന്തിരിക്കിറാറ്’’
-സ്വൽപം കടുത്ത സ്വരത്തിലാണ് എസ്.ഐ
അത് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുമറിയാത്തവനെപ്പോലെ
അയാള് ഇരിക്കുന്നു. ഞാനയാളുടെ മുഖത്തേ
ക്ക് ന�ോക്കി. ഒരു വന്യമായ ചിരിയ�ൊളിപ്പിച്ച്
എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അയാൾ അഭിനയിക്കു
ന്നത് ! ‘‘ലുക്ക് രേവതി. ഇവര് വന്ത് കിരണ്കു
മാര്. ഒന്നോടെ അപ്പാ. അമ്മാവ�ോടെ പേര്രു
ഗ്മിണി. ഒങ്കള�ോടെ വീട് വന്ത് അഡയാറിലെ
മഞ്ജു അപ്പാർട്മെൻറില് താന്. പ്ലീസ് റിയ
ലൈസ് ദ ഫാക്ട്.’’ ‘‘ ന�ോ.. ഹി ഈസ് ലയിങ്.’’
‘‘ന�ോ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. നീ ഒര് മനന�ോയാളി. എ
സ്കീസ�ോഫ്രീനിയാക്. പ്ലീസ് ക�ോഓപറേറ്റ് വി
ത്ത് അസ്. അദര്വൈസ്.’’
പൊലീസിെൻറ ഭാവം മാറിയപ്പോള് ഞാന്
നിസ്സഹായയായി. ‘‘ഓക്കെ സാര്. റ�ൊമ്പ
നന്ട്രി. മീണ്ടും പാക്കലാം.’’ എസ്.ഐക്ക് ഷേ
ക്ക്ഹാന്ഡ് നല്കി അയാള് തിരിച്ചുപ�ോകാ
ന�ൊരുങ്ങി. എെൻറ വലതുകൈത്തണ്ടയില്
മുറുകെപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ടയാള് പറഞ്ഞു. ‘‘വരൂ
മ�ോളേ.. നമുക്ക് പ�ോകാം’’ ആ മുഖത്തപ്പോള്
ഒരു വിജയിയുടെ ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു. ‘‘പ്രമ�ോ
ദ്.. നീയെവിടെ? യൂ ചീറ്റ്.. ചീറ്റ്.’’
ഞാന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
പൂർണമായും അയാളിലേക്കകപ്പെട്ടുവെന്ന്
മനസ്സിലായി. എല്ലാ പ്രതിര�ോധങ്ങളും വിഫ
ലമായിരിക്കുന്നു. അയാള് കാറിെൻറ ഡ�ോര്
തുറന്നു. ‘‘കയറൂ മ�ോളേ.’’ അയാളുടെ മുഖ
ത്തേക്ക് നിസ്സഹായതയ�ോടെ ന�ോക്കി. ‘‘പ്ലീ
സ് ലീവ് മി.’’ അയാള് മറുപടിയ�ൊന്നും പറയാ
തെ ആജ്ഞാസ്വരത്തില് മുഖമനക്കി. അനുസ
രിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും എനി
ക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്സീറ്റില് എനിക്കൊപ്പം
അപരിചിതരായ രണ്ടുപേര് കൂടി ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ‘‘രേവൂ.. നീയീ ഗുളിക കഴിക്കൂ.’’
‘‘ഇല്ല, നിങ്ങളെന്നെ എവിടേക്കാണ് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്നത്?’’ ‘‘നമ്മള് വീട്ടിലേക്കാണ്
പ�ോകുന്നത്.’’ ന�ോ... പ്ലീസ് ലീവ് മി.’’ അവര്
ബലമായി എന്നെ ആ ഗുളിക കഴിപ്പിച്ചു. എ
െൻറ പ്രതിര�ോധം ദുര്ബലമായിരുന്നു. കാര്
അയാളാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത്. നഗ
രപ്രാന്തങ്ങള് പിന്നിട്ട് കാര് നീങ്ങിക്കൊണ്ടി
രുന്നു. എനിക്കൊന്നും മിണ്ടാന് കഴിയുന്നി
ല്ല. നാവു കുഴയുംപ�ോലെ. കൈകാലുകള്
തളരുംപ�ോലെ. മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാന�ൊരു മയ
ക്കത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ‘‘ഹേയ് പ്രമ�ോ
ദ്. സേവ് മീ.. സേവ് മീ.’’ എെൻറ ചുണ്ടുകള്
മന്ത്രിച്ചു. കണ്ണുകളില് പ്രമ�ോദ് വന്നണഞ്ഞു.
ഒരു ഗൂഢസ്മിതം പ�ൊഴിച്ച് പ്രമ�ോദ് കൈ
കളുയര്ത്തി നില്ക്കുകയാണ്. ‘കമ�ോണ് ഡാ
ര്ലിങ്, അയാം ഹിയര്.’’ പിന്നെയയാള് പുക
മഞ്ഞിലേക്ക് മറഞ്ഞു.
l

ഷെർലക് ഹ�ോംസിെൻറ
സാഹസങ്ങൾ (കഥ)
ആർതർ ക�ോനൻ ഡ�ോയൽ
വിവ: സുരേഷ് എം.ജി
പേജ്: 329, വില: 340.00
പാപിയോൺ, ഒലിവ്
എല്ലാകാലത്തും ലോകമെ
മ്പാടും ഒരേ ആവേശത്തിൽ
വായിക്കുന്ന ആർതർ ക�ോനൻ
ഡ�ോയലിെൻറ കഥാപാത്രമാ
യ ഷെർലക് ഹ�ോംസിെൻറ കു
റ്റാന്വേഷണ കഥകൾ.

റോബിൻസൺ ക്രൂസോ
ഡാനിയൽ ഡിഫൊ
പുനരാഖ്യാനം: കെ. തായാട്ട്
പേജ്: 256, വില: 240.00
ഡി.സി ബുക്സ്
യുവത്വത്തിെൻറ തിളപ്പിൽ
ലോകം കാണാനിറങ്ങിയ റോ
ബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ
സാഹസിക യാത്രയും ജീവിത
വും മനോഹരമായി അടയാള
പ്പെടുത്തുന്ന ലോകപ്രശസ്ത
കൃതിയുടെ പുനരാഖ്യാനം.

ലതാ മങ്കേഷ്കർ
സംഗീതവും ജീവിതവും (ജീവചരിത്രം)
ജമാൽ ക�ൊച്ചങ്ങാടി
പേജ്: 328, വില: 325.00
ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ഇന്ത്യൻ സിനിമ പിന്നണി
സംഗീതലോകത്തെ വിസ്മ
യമായ ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ
സംഗീതയാത്രകളും ജീവിത
വും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലതാ
മങ്കേഷ്കറെ അറിയാൻ ഏറെ
സഹായകമാണ് ഈ കൃതി.

മത്തായിയെ റഫറി പുറത്താക്കി

ചുമ: അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

രഘുനാഥ്പലേരി
പേജ്: 142, വില: 155.00
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വർത്തമാനകാല സാമൂഹിക
ജീവിതത്തെ പ്രമേയമാക്കുന്ന
ഏഴ് കഥകളുടെ സമാഹാരം.
എഴുത്തുകാരെൻറ ഏറ്റവും
പുതിയ പുസ്തകം.

ഡോ.പി.കെ. സുകുമാരൻ
പേജ്: 112 വില: 100
സൈകതം ബുക്സ്
ചുമ, അതിെൻറ സ്വഭാവം,
ലക്ഷണങ്ങൾ, കാരണങ്ങൾ,
പരിശോധന, ചികിത്സ, പ്രതി
രോധം, പുകവലി തുടങ്ങിയ
വയെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടവയെ
ല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുസ്
തകം.

യുവരാജ് സിങ്
അതിജീവനത്തിെൻറ
6 സിക്സറുകൾ (ജീവചരിത്രം)
എബിൻ എം.ഡി
പേജ്: 71, വില: 70.00
ലിപി പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ആത്മവിശ്വാസത്തിെൻറയും
നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിെൻറയും
പര്യായമായ യുവരാജ് സി
ങ്ങിെൻറ ജീവിതം. അർബുദ
ക്കിടക്കയിൽനിന്ന്ക്രീസിലേ
ക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ്.

ഒറ്റസംഖ്യകൾ
ഷാജി പുൽപ്പള്ളി
പേജ്: 66, വില: 70.00
നീലാംബരി
പ്രസാധകരുടെ ല
 ഘുനോ
വൽ സീരീസിലെ പുതിയ
പുസ്തകം. ഒറ്റയിരിപ്പിൽ വാ
യിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ദൈർ
ഘ്യം വായനക്കാരെ ആകർ
ഷിക്കും.

കൊണ്ടുപോകെട്ട
നിങ്ങളെയും എെൻറ കൂടെ
ജ്യോതിസ്പോൾ
പേജ്: 88, വില: 75.00
സൈകതം ബുക്സ്
ജോർജിയ, തായ്ലൻഡ്,
ഇൗജിപ്ത്തുടങ്ങിയ രാജ്യ
ങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്ര
കളുടെ അനുഭവം. ചരിത്ര
വും കാഴ്ചകളും സമന്വയിപ്പി
ച്ച എഴുത്ത്.
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04
രണ്ടു വർഷം മുമ്പ്
ഭർത്താവ് ശിവദാസൻ
ആകസ്മ ികമായി മരിച്ച ശേഷം
കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലായിപ്പോയി
മുത്തുമാരിയുടെ ജീവിതം.
പിറന്നുവീണപ്പോഴേ കണ്ണിൽ
ഇരുട്ടുമാത്രം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന
മുത്തുമാരിക്ക് ദൈവം
അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത്
പാടാനുള്ള കഴിവൊന്നു മാത്രം.
പറയസമുദായത്തിൽ
ഒടുങ്ങാത്ത ദാരിദ്യ്രത്തിൽ
പിറന്നുവീണ മുത്തുമാരിക്ക്
ഏതു പാട്ടും ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ
മനസ്സിൽ പതിയും. അത് പിന്നെ
ഓർത്തെടുത്ത് പാടുകയേ വേണ്ടൂ

മുത്തുമാരി

എഴുത്തും ചിത്രങ്ങളും

ജീവിതം

കെ.എ. സൈഫുദ്ദീൻ

‘ക

ണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയു
ടെ കുട ചൂടി....’
വെളിച്ചമെല്ലാം കെട്ടുപോയ ഏതോ ലോ
കത്തിെൻറ കരയിൽനിന്നുകൊണ്ട് മു
ത്തുമാരി പാടുകയാണ്. തലേന്നത്തെ മഴ
പ്പാടുകൾ മായാത്ത റോഡരികിൽ വണ്ടി
യിൽ കെട്ടിവെച്ച സൗണ്ട് ബോക്സിൽ
നിന്ന് കരോക്കെ സംഗീതം പൊഴിക്കുന്നു
ണ്ട്. വരവണ്ണം വിടാതെ ‘നോവിൻ കടലിൽ
മുങ്ങിത്തപ്പി’ മുത്തുമാരി നിറഞ്ഞു പാടു
കയാണ്... ഇരുൾമൂടിയ ലോകത്തുനിന്ന്
അമ്മ പാടുമ്പോൾ മൂന്നു വയസ്സുമാത്രമു
ള്ള ശ്യാമിലി മുത്തുമാരിക്കരികിലിരുന്ന് മെ
ല്ലെ തലയാട്ടുന്നുണ്ട്.
വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടി എന്ന ചെറുപട്ട
ണത്തിൽ കൂടിനിന്നവർക്ക് അപ്പോൾ തോ
ന്നിക്കാണണം വെറുമൊരു പാട്ടല്ല കേട്ടു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. കണ്ണുകളിൽ കൂരി

രുട്ട് മുദ്രകുത്തിയ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയു
ടെ ജീവിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാട്ടാണെന്ന്.
അമ്മ പാടിയ പാട്ടിെൻറ പ്രതിഫലത്തി
നായി നീട്ടിപ്പിടിച്ച പാത്രത്തിൽ വീഴുന്ന
ചില്ലറത്തുട്ടുകൾക്കായി മൂത്ത മകൻ വി
ഷ്ണു എന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരൻ ചുറ്റിലും നട
ക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരു
ന്ന ൈപ്രവറ്റ് ബസിലുള്ളവരും പാട്ടു കേൾ
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബസിനകത്തേക്ക് ചി
ല്ലറകൾക്കായി പാത്രവും കിലുക്കി കയറേ
ണ്ട താമസം, ഒരു വാഹനം വന്നു നിന്നു.
അതിൽനിന്നിറങ്ങിയ ചിലർ വിഷ്ണുവി
നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയത് പെട്ടെന്നാ
യിരുന്നു. പിന്നീടാണറിഞ്ഞത്, കുട്ടികളെ
ക്കൊണ്ട് ഭിക്ഷാടനം നടത്തിക്കുന്നുവെ
ന്ന കുറ്റത്തിന് ചൈൽഡ് െപ്രാട്ടക്ഷൻ ടീം
വന്നാണ് കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോ
യതെന്ന്.
നിയമപാലകർക്കു മുന്നിൽ മുത്തുമാരി
വിഷ്ണുവിെൻറ അമ്മയല്ല, അവനെക്കൊ
ണ്ട് ബാലവേല ചെയ്യിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയാ
ണ്. പക്ഷേ, അവർക്കറിയില്ലല്ലോ, കുന്നും

മുത്തുമാരിയും മക്കളും
അച്ഛൻ പാണ്ടിക്കൊപ്പം

മലയും കയറി അധികമാരും ചെല്ലാത്ത
തേയിലത്തോട്ടത്തിനു നടുവിലെ വാടക
പാടിയിൽ കഴിയുന്ന മുത്തുമാരിക്കും അന
ങ്ങാൻപോലും വയ്യാത്ത അവരുടെ അച്ഛൻ
75കാരനായ പാണ്ടിക്കും ഒന്നാം ക്ലാസുകാ
രൻ വിജയിനും മൂന്നു വയസ്സുകാരി ശ്യാ
മിലിക്കും രക്ഷാകർത്താവാണ് ഈ പന്ത്ര
ണ്ടുകാരൻ എന്ന്.
വിഷ്ണു എന്ന ഉൗന്നുവടിയിൽ ജീവി
തം തള്ളിനീക്കുന്ന മുത്തുമാരിയുടെ ജീവി
തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവർപോലും നിസ്സഹാ
യരായി പോയി. വിഷ്ണു പഠിക്കുന്ന സ്
കൂളിലെ അധികൃതരും അധ്യാപകരും ഇട
പെട്ടപ്പോൾ ഒടുവിൽ വിഷ്ണുവിനെ അമ്മ
ക്കൊപ്പം വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ
ഉണർന്ന് മുത്തച്ഛനും അമ്മക്കും സഹോ
ദരങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമൊരുക്കി വെച്ചിട്ടാ
ണ് അവൻ ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ പെ
ാഴുതനയിലുള്ള അച്ചൂർ ഗവ. സ്കൂളിലേ
ക്ക് പോകുന്നത്. ക്ലാസിലിരിക്കുമ്പോഴും
പുസ്തകങ്ങളിലെ പാഠങ്ങളായിരിക്കില്ല
അവെൻറ മനസ്സിൽ, തള്ളക്കിളി ഇരതേ
ടി പോയ കൂടുപോലെ അങ്ങകലെ ചോർ
ന്നൊലിക്കുന്ന പാടിയിലെ തെൻറ വീട്ടുമു
റിയായിരിക്കണം.
ഒറ്റവരി സങ്കടപ്പാട്ടിൽ തീരുന്നതല്ല കു
റിച്യാർമല, പൊന്നമലപ്പാടിയിൽ വാടക
ക്ക്താമസിക്കുന്ന മുത്തുമാരിയുടെ കഥ.
കണ്ണിൽ ഇരുട്ടുമാത്രം നിറച്ച് ജീവിതത്തി
ലേക്കിറക്കിവിട്ട വിധിയോട് ഒരു 35കാരി
നടത്തുന്ന പടവെട്ടലിെൻറ കഥയാണ
ത്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് ശിവദാ
സൻ ആകസ്മികമായി മരിച്ച ശേഷം കൂ
ടുതൽ ഇരുട്ടിലായിപ്പോയി മുത്തുമാരിയു
ടെ ജീവിതം.
പിറന്നുവീണപ്പോഴേ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു
മാത്രം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന മുത്തുമാരിക്ക്
ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത് പാടാ
നുള്ള കഴിവൊന്നു മാത്രം. പറയസമുദാ
യത്തിൽ ഒടുങ്ങാത്ത ദാരിദ്യ്രത്തിൽ പിറ
ന്നുവീണ മുത്തുമാരിക്ക് ഏതു പാട്ടും ഒരി
ക്കൽ കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ പതിയും. അത്
പിന്നെ ഓർത്തെടുത്ത് പാടുകയേ വേ
ണ്ടൂ.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അവരുടെ
ജീവിതത്തിന് താങ്ങായി ശിവദാസൻ
എന്ന പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരൻ കടന്നുവ
ന്നത്. ലോട്ടറി വിൽപനയായിരുന്നു ശിവ
ദാസെൻറ ജോലി. കടുത്ത അപസ്മാര
രോഗത്തിെൻറ ആക്രമണത്തിനിടയിൽ
തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് തെൻറ കു
ടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ശിവദാസൻ നട്ടം
തിരിയുന്നതിനിടയിലാണ് കാഴ്ചക്കുറ
വുള്ള മലപ്പുറം മൊറയൂർ സ്വദേശി ഇസ്
മയിൽ മുത്തുമാരിയെ പാടാനായി ക്ഷ
ണിച്ചത്.
ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയിൽ കെട്ടിവെച്ച
മൈക്കിൽ കരോക്കെയുടെ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ പാട്ടുപാടി നടക്കുന്ന പരിപാടിയാ
യിരുന്നു ഇസ്മായിലിന്. ശിവദാസെൻറ
കൈപിടിച്ച് മുത്തുമാരി പല നാടുകളി
ലും നടന്നു പാടി. തുച്ഛമായ ആ വരുമാ
നം കൊണ്ട് വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ ജീ
വിതം മുന്നോട്ടുപോയി. സ്വന്തമായി കിട
പ്പാടം ഇല്ലാത്ത ശിവദാസനും മുത്തുമാ
രിയും കുറിച്യാർമല, പൊന്നമല പാടിയി
ലെ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. വ്യ
വസായ പ്രമുഖനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവു
മായ പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബിെൻറ ‘പീ
വീസ്ഗ്രൂപ്പിെൻറ’ കുറിച്യാർമല പ്ലാേൻറ
ഷനു നടുവിലാണ് ഈ പാടി.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് വയനാട്ടിൽ
തന്നെയുള്ള ചൂരൽമല സ്വദേശി സു
ബൈർ എന്നയാൾ മുത്തുമാരിയെ പാ
ടാൻ വിളിച്ചത്. ശിവദാസനൊപ്പം മുത്തു
മാരി സുബൈറിെൻറ സംഘത്തിലെ പാ
ട്ടുകാരിയായി. കോഴിക്കോടും മലപ്പുറ
ത്തും തൃശൂരും എറണാകുളത്തുമൊക്കെ
അവർ പാടാൻ പോയി. ചില ദിവസങ്ങ
ളിൽ മോശമില്ലാത്ത കലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പേ
ാൾ പല ദിവസങ്ങളിലും പേരിനു മാത്രമാ
യിരുന്നു വരുമാനം.
കിട്ടിയതൊക്കെ സ്വരുക്കൂട്ടി സ്വന്തമാ

യി വീടുവെക്കാൻ അഞ്ച് സെൻറ് സ്ഥലം
എങ്ങനെയോ അവർ സമ്പാദിച്ചു. അതി
ലൊരു തറയും കെട്ടി. ഒരുവിധത്തിൽ ജീവി
തമങ്ങനെ പാടിമൂളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മു
ത്തുമാരിയുടെ ജീവിതത്തിനു മേൽ കൊടു
ങ്കാറ്റ് വീശിയത്. ജീവിതം കടപുഴക്കി എറി
ഞ്ഞത്. എന്നും നേരേത്ത വീട്ടിലെത്തുന്ന
ശിവദാസൻ അന്നൊരു ദിവസം വൈകി
യാണ് വീട്ടിൽ വന്നുകയറിയത്. അപസ്
മാരത്തിെൻറ ആക്രമണത്തിൽ അടിതെറ്റി
യ ശിവദാസൻ ആകെ അവശനായിരുന്നു.
പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ ആക്കിയെങ്കിലും
നാലാം നാൾ ശിവദാസൻ 37ാം വയസ്സിൽ
മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. അതോടെ മുത്തു
മാരിയും മക്കളും കൂരിരുട്ടിലായി...
ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിഷ്ണുവിെൻറ
കൈയും പിടിച്ച് അവർ പാടാനിറങ്ങി. തെ
രുവിൽ പാടി നടക്കുന്ന സുബൈറിെൻറ
സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ നടനും ഗാ
യകനുമായ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഫേസ്
ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പാ
ടിനടക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു മീനങ്ങാ
ടിയിൽവെച്ച് വിഷ്ണുവിനെ ചൈൽഡ്
െപ്രാട്ടക്ഷൻകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോ
യത്.
ശിവദാസൻ ഉള്ളപ്പോഴേ സുബൈറി
െൻറ സംഘത്തിൽ പാടുന്നതാണ്. പാട്ടു
സ്ഥലത്ത് കൈപിടിച്ച് മൈക്കിനു മുന്നിൽ
നിർത്തുക, അമ്മ പാടുമ്പോൾ മൂന്നു വയ
സ്സുകാരി ശ്യാമിലിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കു
ക, അവൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ പാലും
ബിസ്കറ്റും കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ വി
ഷ്ണുവിെൻറ ജോലിയാണ്. കാശ് പിരി
ക്കാനൊന്നും വിഷ്ണു പോകാറില്ല. മീന
ങ്ങാടിയിൽ ബസിലിരുന്ന് അമ്മയുടെ പാ
ട്ടുകേട്ട് അലിവു തോന്നിയ യാത്രക്കാർ
കൈയാട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ബക്കറ്റുമെടുത്ത്
ചെന്നതായിരുന്നു. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം തേ
യിലത്തോട്ടത്തിലും കാട്ടിലും ചോലയി
ലും മരങ്ങളിലും ചാടിമറിഞ്ഞ് കളിച്ചു നട
ക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിെൻ
റ മുഴുവൻ വേവലാതികളും തലച്ചുമടായി
ഏറ്റേണ്ടിവന്നതുകൊണ്ടാവണം വിഷ്ണു
അൽപം ഗൗരവക്കാരനാണ്. പക്ഷേ, അവ
െൻറ ആ ഗൗരവമാണ് അഞ്ചുപേരടങ്ങു
ന്ന കുടുംബത്തിെൻറ കാവൽമാടം.
ചില ദിവസങ്ങളിൽ പാടാൻപോയാൽ
വണ്ടിക്കാശും മറ്റു ചെലവും കഴിഞ്ഞ്
പത്തോ അഞ്ഞൂറോ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും.
എന്നും അങ്ങനെ പോകാനും കഴിയില്ല.
ചിലപ്പോൾ വഴിച്ചെലവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും
കിട്ടിയില്ലെന്നുമിരിക്കും. പേമാരിയും ഉരുൾ
പൊട്ടലും പതിവുകാരായ മലയിടുക്കിൽ
നിന്ന് പാടാൻ പോകാനാവാത്ത ദിവസ
ങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി
രിക്കുമെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് അധികം
അറിയില്ല.
വിഷ്ണു പഠിക്കുന്ന പൊഴുതന അച്ചൂർ
ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സ്വപ്ന
യാണ് ഈ കുടുംബത്തിെൻറ കഷ്ടസ്
ഥിതി വിളിച്ചറിയിച്ചത്. മക്കളെ നല്ല നിലയി
ലെത്തിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ
വെളിച്ചം നിറക്കണം. അഞ്ചു സെൻറിൽ
അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടുവേണം.
മക്കളെ ഏതെങ്കിലും നല്ലയിടത്ത് അയച്ച്
സംരക്ഷിക്കണം... അത്രയുമേ മുത്തുമാരി
ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ...
അധികം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നേരമി
ല്ലാത്തതിനാൽ മുത്തുമാരി വിഷ്ണുവി
െൻറ കൈപിടിച്ച് ശ്യാമിലിയെയും ഒക്ക
ത്തെടുത്ത് ഇറങ്ങി. വാതിൽ പടിയിൽനി
ന്ന് വിജയ് അതുനോക്കി നിന്നു. നിശ്ചലമാ
യ കണ്ണുകളുമായി ഒരു പ്രതിമ കണക്കെ
പാണ്ടി അത് നോക്കി വരാന്തയിലിരുന്നു.
അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാട്ടുപാടാൻ ഞങ്ങൾ
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ പാ
ടിയിലെ മുറിയിലിരുന്ന് ഒട്ടും വെളിച്ചമില്ലാ
ത്ത സ്വന്തം ലോകത്തെ നോക്കി മുത്തുമാ
രി പാടി...
‘....ലോകമേ നിൻ ചൊടിയിൽ ചിരി കാ
ണാൻ
കരൾ വീണമീട്ടി പാട്ടുപാടാം....’
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