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പടി െല മഠ ിൽ
ബലരാമൻ

മുപ്പതു വർഷങ്ങൾക്കു േശഷമാണ് ഞാെനെന്റ ൾ
സഹപാഠി പടിക്കെല മഠത്തിൽ ബലരാമെന
കാണുന്നത്. അവെന്റ വീട്ടിൽെവച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാ .
മെ ാരു സഹപാഠി ശിവരാമൻ വന്ന് നിർബ്ബന്ധിച്ചു
കൂട്ടിെകാണ്ടുേപായതാണ്. കണ്ടു, സംസാരിച്ചു. ഉച്ചയൂണും
കഴിച്ചു. പേക്ഷ അവസാനം െതല്ലു മന ാപേത്താെട
തിരിച്ചുേപാേരണ്ടിവന്നു. മടക്കയാത്രയിൽ ശിവരാമൻ
െമെല്ല പറഞ്ഞു: ‘ബലരാമൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്.
ജന്മശാപം എെന്നാന്നുണ്ട്.’

പിെന്ന അവൻ തുടർന്നു: ‘നമ്മെളാന്നിച്ച് േപാംെപ
െസന്റ് േമരീസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എെന്റ അമ്മയും
അച്ഛനും ബലരാമെന്റ വീട്ടുപറമ്പിെല
പണിക്കാരായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെത്ത ീകെള
ഞങ്ങൾ അമ്രാൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.’



ബലരാമെനത്തിയ വിവരം ശിവരാമനാണ്
വന്നുപറഞ്ഞത്. എല്ലാ രാമന്മാരും നാട്ടിൽ
തിരിെച്ചത്തുകയാണേല്ലാ എന്ന് ഞാനേപ്പാേളാർത്തു.
നാടുവിട്ട് എവിേടക്കും േപാകാഞ്ഞതുെകാണ്ട്
എനിക്കുമാത്രം തിരിച്ചുവരാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ശിവരാമൻ
േദശാന്തരംകഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇേപ്പാൾ പത്തുവർഷമായി.
ജ്ഞാനിയായിട്ടായിരുന്നു ആ തിരിച്ചുവരവ്.
െകാൽക്കത്ത, െബംഗ രു, മുംൈബ, െചൈന്ന തുടങ്ങിയ
വൻനഗരങ്ങളിൽ ചു ിക്കറങ്ങി. പല െതാഴിലുക ം
െചയ്തുേനാക്കി. അവസാനം കൽപ്പണിയാണ്
േബാധിച്ചത്. കരിങ്കല്ലുെകാണ്ട് െകട്ടിടങ്ങ െട
അ ിവാരം െകട്ടുക. അവൻ െവ ം േപാെല ഇംഗ്ലീ ം
ഹിന്ദിയും പറയുന്നതു േകട്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു.
കബീറിെന്റ േദാഹ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാത്തതിന്
ഇവെനയാണേല്ലാ പണ്ട് െപാതുവാൾ മാഷ് ക്ലാസിനു
പുറത്താക്കിയെതേന്നാർത്തു. അേതാെട അവെന്റ
വിദ്യാഭ്യാസം നിലച്ചിരുന്നു.

‘ഞാൻ േനേര െതക്കുംപാടത്തിക്കു നടന്നു. അവിെട
അപ്പനും െചങ്ങാേത്യാ ം െകാളം വ ിച്ച് മീൻ
പിടിക്കണുണ്ടാർന്നു.’

ക്ലാസിൽനിന്നിറങ്ങിയ അന്നെത്ത യാത്രെയക്കുറിച്ച്
അവൻ പറഞ്ഞു: ‘നീയിനി ളിെലാന്നും േപാൺട്രാ,
ഞങ്ങെടകൂെട കൂടിേക്കാന്ന് അപ്പെന്റ േമ ിരി
കുട്ടപ്പേച്ചട്ടൻ പറഞ്ഞു.’

തമിഴ് നാട്ടിൽ മഹാബലിപുരത്ത് ശില്പിക െട കൂെട
കൂടിയിട്ടാണ് കൽപ്പണി പഠിച്ചെതന്ന് അവൻ പറയുന്നു.
ബഡായിയാേണാ എേന്താ…



ശില്പിയാകണെമന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അവിടെത്ത
െതാ ത്തിൽക്കുത്ത് കാരണം ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല.
പേക്ഷ, കരിങ്കല്ലിെന്റ മർമം പഠിച്ചു. ഇേപ്പാൾ സാമാന്യം
നല്ല വരുമാനവുമുണ്ട്.

‘കരിങ്കല്ലിന് ഒരു ആത്മലയമുണ്ട്. പണിക്കാരതറിയണം.
അതറിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന പുറത്തുനിന്ന് േനാക്കുന്നവർക്ക്
േതാന്നുന്നേപാെല വലിയ അധ്വാനമില്ല ഇതിന്.
ചു ികെകാണ്ടടിച്ചാൽ എവിെട െപാട്ടണെമന്ന് നമുക്ക്
തീരുമാനിക്കാൻ പ ം. കല്ലിേനാട്
കല്ലുേചർക്കുേന്നടത്താണ് വിരുത്. എത്രഭാരം മുകളിൽ
വന്നാലും അടിക്കല്ല് െപാട്ടരുത്. െപാട്ടിയാൽ െചാമരും
െപാട്ടും. അെതാറപ്പാ.’

ആേറ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് എെന്റ വീടിെന്റ പണി
നടക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിെല സൗ ദം
പുനരാരംഭിച്ചത്. തറപ്പണി മാത്രമല്ല, തുടർന്നു എല്ലാ
ഘട്ടത്തിലും അവെന്റ േമൽേനാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു.
േകാൺക്രീ ് െചയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിെല അവെന്റ
സാന്നിധ്യം വലിയ ഉപകാരമായി. കുഴിത്തുൈറ
തമിഴരായിരുന്നു പണിക്കാർ. ശിവരാമെന്റ
മദിരാശിത്തമിഴ് േകട്ട് അവർ വിരണ്ടു. പണിക്കാർക്ക്
വിളമ്പാനു മദ്യവും െപാേറാട്ടയും ബീഫും അവനാണ്
െകാണ്ടുവന്നത്. മദ്യക്കുപ്പികൾ മുന്നിൽ െവച്ചുെകാടുത്ത്
തമിഴെര അവൻ ശാസിച്ചു:

‘േയാ ഏ രാസാ. നീേയാം നാേനാം േവല െചയ്യറവിങ്ക.
നീ കുടിേപ്പ, നാേനാം കുടിേപ്പ. ആനാ, നമ്പ ക പ്പാന
ഉേ വി ന്ത പൂച്ചി ഇല്ല. കുടിക്കാക കുടിക്കകൂടാതു മച്ചാ.
ഇന്ത ഒടമ്പ് നാളിക്കും നമുക്ക് േവണുംയാ. കുടിച്ചു കുടിച്ചു



ഈറൽ പു ത്തു പടുത്തുെക്കടന്താ എവൻ കാപ്പാത്തുണ്ടാ
നമ്പള? നീ െസാല്ലു ഡാ…’

‘നമ്മുെട കരിക്കംശം അധികാരി വന്നിട്ടുണ്ട്’
എന്നുപറഞ്ഞാണ് ശിവരാമൻ കാലത്ത് വീട്ടിേലക്ക്
കയറിവന്നത്. എനിക്കു മനസിലായി, അത് ബലരാമെന്റ
ക്ലാസിെല കു േപ്പരായിരുന്നു. അന്നവെന്റ മുഖം
കരിക്കുേപാെല ഉരുണ്ടതായിരുന്നുെവന്നാണ്.

‘വരെട്ട, നമുെക്കന്ത്?’, ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ശിവരാമൻ ഇറയത്തിെന്റ തിണ്ണയിൽ കയറി ചുമരിൽ
ചാരി ഇരുന്നു. ആൾ ക്ഷീണിതനാണ്. കുെറക്കാലമായി
പണിയില്ല. മാത്രമല്ല, േലാക്ഡൗണിെന്റ ഭാഗമായി
ബാ ക ം ബീവേറജ് ഔട്ട്െല ക ം
അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണേല്ലാ. അത്ര കടുത്ത
മദ്യാസക്തനല്ല ശിവരാമൻ. പേക്ഷ ൈവകിട്ട് രണ്ടു
െപെഗ്ഗങ്കിലും കഴിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വലിയ വിഷമമാണ്.
ഒരുദിവസം ന െപ്പട്ടു എന്ന േതാന്നലാണെത്ര.
കു േബാധം എന്ന വാക്കുെകാണ്ടാണ് അവനതിെന
വിേശഷിപ്പിക്കുക.

‘ഒരു മാസായിട്ട് കു േബാധം ഭീകരാവ യിലാണ്.
ഇരിക്കെപ്പാ തിയില്ല. ഇന്നുെതാറക്കും, നാെളെത്താറക്കും
എന്നു വിചാരിക്കും. ഇനീേപ്പാ എന്നാന്ന്ച്ചട്ടാണ്?
െതാറന്നാൽത്തെന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ േകറി പാെസടുത്താേല
സംഭവം കിട്ടൂന്നാ. ഇനീേപ്പാ കമ്പ്യൂട്ടറ്വായിട്ട് ഒരു
യുദ്ധത്തിന് ബാല്യേണ്ടാ നമ്മക്ക്? ഒരു മാസം മുമ്പ്
േസനൻ സാറിെന്റ വീട്ടിൽേപ്പായി ഒരു പകലന്തി
കുത്തീരുന്നിട്ടാ ഒരു ഒന്നര െപഗ്ഗ് മിലിട്ടറി കിട്ടീത്.



അതിനുേവണ്ടി അേങ്ങരുെട ത ് മുഴ് േവനും
േകക്കണ്ടിവന്നു.’

മദ്യം എന്ന പ്രശ്നം തെന്നയാണ് ബലരാമെന്റ
ആഗമനവാർത്തയിലൂെട ശിവരാമൻ ചിപ്പിച്ചത്.

‘എല്ലാവിധ ഐേ ാം െകാണ്ടാണ് മൂപ്പര് വേന്നടുക്കണ്.
ജിന്ന്, റമ്മ്, വി ി. കാലെത്തണീക്യാ.
ഓേരാെന്നടുത്തങ്ങെന വീശ്വാ. വഴീക്കൂെട
േപാേണാരുക്കും വിളിച്ച് െകാടുക്കണുണ്ട് ഓേരാ െപഗ്ഗ്.
കുന്നെത്ത േമ ിരിക്ക് ഫ്രാൻസിലിണ്ടാക്ക്യ േവാഡ്ക്ക്യാ
കിട്ടീത്. ഒരുദിവസം മു വൻ നിന്നൂേത്ര അതിെന്റ കമ്പം.
മഠത്തിെല കാെലാടിഞ്ഞ ചാരുകേസര നന്നാക്കാനാണ്
േമ ിരീെന വിളിച്ചുവരുേത്ത്യത്. അത് ഉമ്മറത്തിട്ട് കാലും
നീട്ടിെവച്ച് മൂപ്പരുക്ക് ഒന്ന് െകടക്കണെത്ര.’

ഞാൻ ചിരിച്ചു. എെന്ന േനാക്കി ശിവരാമൻ േചാദിച്ചു:
‘നമ്മെക്കാന്നു േപായാേലാ?’

ഞാൻ പറഞ്ഞു: ‘ഞാനില്ല ശിവരാമാ. ഞങ്ങൾ തമ്മില്
ഇെപ്പാ അങ്ങെനെയാരു ബന്ധമില്ല.’

‘അതുെപ്പാ ബന്ധല്യാത്തത് അേങ്ങാരിവെട
ഇല്യാേത്താണ്ടേല്ല? നമ്മൾ തമ്മിലും
ബന്ധണ്ടാർന്നില്ലേല്ലാ. പിെന്ന ഒരവസരം വന്നേപ്പാ
വീണ്ടും അടുത്തു. മനുഷ്യബന്ധങ്ങള് അങ്ങന്യാ. അത്
എടയ്ക്ക് മുറിയും പിെന്ന േചരും.’

അവൻ പറഞ്ഞു: ‘നമ്മളവെട െചന്നട്ട് ലിക്കറിെന്റ
കാെര്യാന്നും പറയണ്ട. അത് അതിെന്റ ലയം േപാെല
വരും. പത്തുപതിനഞ്ചു െകാല്ലായി അേദ്ദഹം നാട്ടിൽ
വന്നിട്ട്. വന്നൂന്നറിഞ്ഞു. അെപ്പാ ഒന്നു കാണണംന്ന്



േതാന്നി. എെന്താെക്ക കാര്യങ്ങള് ഓർമിക്കാനും
പറയാനുംണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ േപരില് ഇവിെട
െകാേറ നടന്നതേല്ല നിങ്ങള് രണ്ടാ ം.
വർത്താനത്തിെന്റേടല് ലിക്കറ് വരും, അെതാറപ്പാ.
വന്നിെല്ലങ്കില് ഈ ശിവരാമൻ മന്ത്രംെചാല്ലി അതു
വരുത്തും. നിങ്ങള് കുപ്പായെമടുത്തിെട്ടറങ്ങ്.’

ഞാൻ വഴങ്ങി. അടുത്താെണങ്കിലും പടിക്കെല
മഠത്തിേലക്കു ഇടവഴിയിലൂെട നടന്നിട്ട് കാലം
കുറച്ചായി. വഴിയിേപ്പാൾ ടാർെചയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ
േവലികൾ േപായി മതിലുകൾ വന്നു. സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ട
വീടുകളാണ് വഴിവക്കത്തു ത്. മനപ്പറമ്പ്
കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന വയൽ നികന്ന് ഇരുവശത്തുമായി
ഒരു േകാളനി രൂപെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അടുക്കിെവച്ചേപാെല
െചറിയ വീടുകൾ. രണ്ടുമൂന്നു പീടികമുറിക ം ഒരു
അങ്കണവാടിയും അവിെടയുണ്ട്. ആ കൾ
ആകാംക്ഷേയാെട േനാക്കി. എവിടെന്നാെക്കേയാ വന്നു
കുടിേയറിയ അപരിചിതരാണ്. പടിക്കെലപ്പറമ്പ്
പതിവുേപാെല വിജനമായിക്കണ്ടു. നാലേഞ്ചക്കർ വരും
അത്. ച പാടുമു മരങ്ങൾ ക്രമം വിട്ടു വളർന്നതുെകാണ്ട്
മഠം മാളിക വഴിയിൽനിന്നു കാണാൻ ഇേപ്പാൾ
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പടിപ്പുരയുെട മുകളിേലക്ക് ചാഞ്ഞുവീണ
മുരിങ്ങമരം െവട്ടിമാ ാെതകിടക്കുന്നു. മാളികയിേലക്ക്
നീ ന്ന വഴിത്താര ആൾനടപ്പ് കുറഞ്ഞതുെകാണ്ട്
പുല്ലുപിടിച്ചു.

നാലുെകട്ടും പൂമുഖവുമു ഈ ഇരുനില മാളിക
ഒരുകാലത്ത് ഞങ്ങ െട പുളിക്കടവിെന്റ
ഭരണസിരാേകന്ദ്രമായിരുന്നു. ജന്മിഗൃഹം.



രാജഭരണകാലത്ത് വിേല്ലജ് അധികാരികളായിരുന്നു
ഇവിടെത്ത കാരണവന്മാർ. ഞങ്ങ െട ആധാരങ്ങളിൽ
പടിക്കെല മഠം വക എന്നാെണ തിയിരുന്നത്. എെന്റ
ഓർമ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ജന്മിത്തം അവസാനിച്ചിരുന്നു.
പ്രതാപം നിലനിന്നിരുന്നു. ഒരുപാടുേപർ അന്നിവിെട
താമസിച്ചിരുന്നു.

മുൻപ് ഒരിക്കൽ മാത്രേമ ഞാനിവിെട വന്നിട്ടു . ളിൽ
നിന്ന് ബലരാമെന്റ കൂെട േപായതാണ്. അവൻ
അകേത്തക്ക് കയറിയേപ്പാൾ ഞാൻ
ഇറയേത്താടുേചർന്ന് മു ത്ത് നിന്നു. ഇറയത്തിെന്റ
തിണ്ണയിൽ അറിയാെത ൈകെവച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അന്ന്
പൂമുഖെത്ത ചാരുകേസരയിൽ ബലരാമെന്റ ഒരമ്മാവൻ
കിടന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹം ത്രക്കൂരു ഭാര്യാഗൃഹത്തിലാണ്

ിരതാമസം. ഇവിടെത്ത ൈപക്കണ്ണിക്കാവിൽ
പടിക്കൽ കാരണവന്മാർക്ക് ചില അടിയന്തിരങ്ങ ണ്ട്.
അതു നിർവഹിക്കാനായി വന്നതാണ്. തീെര െമലിഞ്ഞ്
വിളറിയ ശരീരം. ദുർബലമായ ഒച്ച. അേദ്ദഹം
അസ്വ തേയാെട എെന്ന േനാക്കി. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു:
‘അയിത്താക്കാണ്ട് െകാറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കൂ.
ൈപക്കണ്ണിക്കാവില് െകാടിേകറീരിക്കണ കാലാ.
അെല്ലങ്കില് ഞാൻ ഇതു പറയില്ല.’

പിന്നീട് ഞാനവിെട േപായിട്ടില്ല. ആ പരിസരത്തുകൂടി
സഞ്ചരിക്കുന്നതുേപാലും െവ പ്പു സംഗതിയായി
േതാന്നി. ഒന്നിച്ച് ഒേര ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും
ഞാനും ബലരാമനും ത്തുക്കളായിരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞുകൂടാ. തമ്മിൽ കാണുേമ്പാൾ എെന്തങ്കിലും
സംസാരിക്കും, അത്രമാത്രം. ഞങ്ങ െട



കുടുംബങ്ങൾതമ്മിലും ചില
സംഘർഷങ്ങ ണ്ടായിരുന്നുെവന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്
പണ്ടിവിെട േബാധാനന്ദസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന
കാലത്താണ്. േതവരുെട പൂരംവരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
െചറക്കലങ്ങാടിയിൽ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി. അതിൽ
രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിെലയും കാരണവന്മാർ
ഇരുഭാഗങ്ങളിലാണ് നിലയുറപ്പിച്ചെതന്ന് ചരിത്രം.
പിെന്ന േക ം കൂട്ടവും ചില ജന്മി-കുടിയാൻ വഴക്കുക ം.
പിന്നീട് ബലരാമെന്റ ഒരമ്മാവൻ വിേല്ലജ് കേച്ചരിയിൽ
േകാൽക്കാരനായിരുന്നു. കുടുമ െവച്ച അേദ്ദഹെത്ത കണ്ട
ഓർമ എനിക്കുണ്ട്. താ നിലയിെല
ഉേദ്യാഗ നായിരുന്നുെവങ്കിലും അേദ്ദഹം
നാട്ടുപ്രമാണിയായിരുന്നു. വിേല്ലജ് കേച്ചരി ഭരിച്ചിരുന്നതും
അേദ്ദഹമാണ്. അന്ന് പുളിക്കടവിെല ഒരുമാതിരി
സിവിൽ തർക്കങ്ങെളല്ലാം ഈ മു ത്തുെവച്ചാണ്
തീർത്തിരുന്നത്.

േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു
െചറിെയാരിടേവളയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഞാനും
ബലരാമനും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായത്. നാട്ടിെല
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. ബലരാമൻ
േകാഴിേക്കാട്ടുെചന്നാണ് േകാേളജിൽ പഠിച്ചത്,
അവിടുെത്ത ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ താമസിച്ച്.
േകാഴിേക്കാെട്ട ജീവിതം അവനിൽ വലിയ മാ മുണ്ടാക്കി.
ആൾ എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രവർത്തകനായി. േകാേളജ്
യൂണിയെന്റ മാഗസിൻ എഡി ം യൂണിേവ ി ിയിൽ
കൗൺസില െമാെക്ക ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അവെന്റ
പടം പത്രത്തിൽ കണ്ട് ശിവരാമൻ വന്ന് േചാദിച്ചു:
‘നമ്മെട കരിക്കധികാരീന്യേല്ല ഈ കാണേണ?’



േകാേളജുവിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അവൻ ഇവിടെത്ത
പാർട്ടിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു. യൂത്ത് െഫഡേറഷനിലാണ്
ഞങ്ങെളാന്നിച്ചത്. അത് എൺപതുക െട ഇടക്കാണ്.
യൂത്ത് മൂവ്െമന്റ് അന്ന് വളെര സജീവമായിരുന്നു. എന്നും
െപാതുേയാഗങ്ങ ം പ്രേക്ഷാഭങ്ങ ം.
പ്രചാരണത്തിനായു നീണ്ട കാൽനടജാഥകൾ.
െതരുവുനാടകങ്ങ ം കവിയരങ്ങുക മുണ്ടായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ക ിച്ച് ആ മാസം മാത്രേമ ബലരാമന് നാട്ടിൽ
നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു . റിസർച്ചിനു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി
അവൻ േകാഴിേക്കാേട്ടക്കുതെന്ന തിരിച്ചുേപായി.

പിന്നീെടാരിക്കൽ അവൻ നാട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ കണ്ടു.
അവന് പാർട്ടിയുെട ഒരു ശുപാർശക്കത്ത്
േവണമായിരുന്നു. അന്ന് കുന്നുമ്മൽ കറപ്പൻമാഷ് എന്ന
സഖാവാണ് ഇവടെത്ത േലാക്കൽ െസക്രട്ടറി. ഞാനും
ബലരാമനും ഒന്നിച്ചുേപായി കണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്കൽ നിന്ന് കത്തു വാങ്ങിച്ചത്.

പിെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് അവൻ േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്ന്
ൈഹദരാബാദിേലക്കു മാറിയിരുന്നു. ലണ്ടനിേലാ
അേമരിക്കയിേലാ േപായി ഗേവഷണം പൂർത്തിയാക്കി.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. മംഗലാപുരത്തുനിന്നു ക്രി ്യൻ

ീയാെണന്ന് ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട്
നാട്ടിെലത്തിയതിെന്റ വിവരമില്ല.

‘ഇവിെട ഇെപ്പാ ആ സാധു ീ കനകാംബരം മാേത്ര
ഉ . അതിന് പ്രായായി. ശ്വാസത്തിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അരപ്രാണനായി ഒ യ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു. ഓേരാ
ഭാഗങ്ങളായിട്ട് െപാളിഞ്ഞ് െകടക്കണ വീട്.
പറമ്പാെണങ്കിൽ വനമാണ്. മൂർക്കനും കീരീം െമായലും



കു ക്കനുംണ്ട്. െകാത്തിെക്കേളം നേനം ഇല്ലാണ്ടായെപ്പാ
െതങ്ങും കവുങ്ങും മു വൻ നശിച്ചു. പറമ്പ് വിക്കാൻ
പ ാണ്ട് ഇട്ടിരിക്ക്യാ. നൂറ് അവകാശികള്ണ്ടെത്ര.
എല്ലാവരുംകൂടി ഒത്തുവരെണ്ട? ആര്ക്കാ േനരം? ഒരാള്
അേമരിേക്കലാന്ന്ച്ചാ ഒരാള് റേഷ്യലാ. െചേലാരുക്ക്
േകരളണ്ട്ന്നും അവെടാരു പുളിക്കടവുണ്ട്ന്നും നിശ്ചയല്യ.
തലമുറകള് ഇങ്ങെന മാറിവര്വേല്ല…’

ഞങ്ങൾ കടന്നുെചല്ലുേമ്പാൾ ഉച്ചെവയിൽ മൂത്തിരുന്നു.
ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു: ‘കുന്നെത്ത േമ ിരി ചാരുകേസര
ശര്യാക്കിെക്കാടുത്തട്ടുണ്ട്. അതുമ്മല് തന്ന്യാണ്
െകടത്തം.’

മരംെകാണ്ട് അഴിയടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചാരുകേസരയാണ്.
കാലുകൾ നീട്ടിെവക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. അതിേന്മൽ
നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുകയാണ് ബലരാമൻ. നല്ല
ഉറക്കമാെണന്ന് േതാന്നുന്നു. കൂർക്കംവലിക്കുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത് തിണ്ണയിൽ പാതിെയാഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പിയും
ഗ്ലാ ക ം ഇരിപ്പുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ െതല്ലുേനരം മു ത്തുതെന്ന നിന്നു. ആൾ
കണ്ടാലറിയാത്തവണ്ണം മാറിയിരിക്കുന്നു. ആെക
െമലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീഷർട്ടിനു പുറത്തുകണ്ട ൈകകൾ
കമ്പുേപാെലയായിരുന്നു. വയർ മാത്രം
വീർത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിെനാപ്പം
അത് ഉയരുകയും താ കയും െചയ്യുന്നു. തലയിൽ കുറച്ച്
മുടിയു തിനാൽ എേന്നാ കളർ െചയ്തതിെന്റ
അവശി ങ്ങൾ. െതല്ലുവളർന്ന താടി നരച്ചിരിക്കുന്നു.

ആളനക്കം േകട്ട് ബലരാമൻ ഉണർന്നു. ഞങ്ങെളക്കണ്ട്
തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഉറക്കബാക്കിയിൽ അവൻ ആ



ജ്ഞാപിച്ചു: ‘അപ്രെത്ത മി ത്ത് ചൂേന്യൻെമളക്
നിക്കണുണ്ട്. അതീന്ന് െകാറച്ച് െപാട്ടിച്ച് െകാണ്ടര്വാ.
വായ്ക്ക് ഒരു രുചീല്ല.’

ശിവരാമൻ പിന്നാമ്പുറേത്തക്കു നടന്നു. ബലരാമൻ ഒരു
ബീഡിെയടുത്തു ചുണ്ടത്തു െവച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു:
‘ഇന്നെല കുന്നെത്ത േമ ിരി െകാണ്ടന്ന് തന്നതാണ്.
തീെപ്പട്ടിയില്ല. ഒരു ബീഡി വലിച്ചിട്ട് കാെലത്ര്യായി.’

ആ സമയത്താണ് ബലരാമൻ എെന്ന തിരിച്ചറിയുന്നത്.
ആദ്യം അവൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു: ‘അല്ല, ആരാ ഈ
നിക്കേണ, കൾച്ചറൽ കമ്മിസാറേല്ല ഇത്… എന്താ
ഇങ്ങെന മി ത്ത് നിക്കേണ? േകറി ഇരിക്ക്യാ. ഇെപ്പാ
ഇവെട തീണ്ട്ലും െതാടീലും ഒന്നൂല്യാ. ഞങ്ങൾ
ജന്മികൾെട െകാമ്പും തുമ്പിക്കയ്യും ഒെക്ക േപായിേല്ല…’

ഞാൻ ചവിട്ടുകൾ കയറി തിണ്ണേമലിരുന്നു. ബലരാമെന്റ
രൂപവും ഭാവവും സത്യത്തിൽ എെന്ന േവദനിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പല്ലുകൾ ചിലത് ന െപ്പട്ടതുെകാണ്ട് സംസാരരീതി മാറി.
കണ്ണുകൾ േചാന്നുകലങ്ങി മുേന്നാട്ടുന്തിനിൽക്കുകയാണ്.
എേന്നാട് വീണ്ടും േചാദിച്ചു: ‘എങ്ങേനണ്ട് സഖാേവ
ഇേപ്പാൾ വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയം? ഒരു തീെപ്പട്ടിയുേണ്ടാ,
ബീഡി കത്തിക്കാൻ?(ചിരി) എേന്നാടു പറയാൻ മടിക്കണ്ട.
എെന്റ ഈ െനഞ്ചുണ്ടേല്ലാ, അതിനകത്ത് ഇപ്പ ം
അന്നെത്ത ആ പഴയ ആേവശം തിരയടിയ്ക്കാണ്.
കാണേണാ?’

ബലരാമൻ ഇരുന്നയിരുപ്പിൽത്തെന്ന
മു ിചുരുട്ടിയുയർത്തി ആകാവുന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു:
‘ഈൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
സിന്ദാബാദ്. ജന്മിത്തം തുലയെട്ട.’



അവൻ കിതച്ചു. പിെന്ന ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ
സമയത്താണ് ശിവരാമൻ പറിെച്ചടുത്ത പച്ചമുളകുമായി
എത്തിയത്. ചുമച്ചുപതറിയ ഒച്ചയിൽ ബലരാമൻ
അവേനാടു പറഞ്ഞു: ‘ഇനീെപ്പാ തെന്ന െനലെവളക്കും
താേലാം െവച്ച് സ്വീകരിക്കേണാ? േകറിവന്ന്
ഇരിെക്കേടാ.’

ഞാൻ കുശലാേന്വഷണം നടത്തി: ‘ബലരാമൻ ഇപ്പ ം
ൈഹദരാബാദിലാേണാ?’

‘ഓ, എെന്റ കാര്യം വിട് സഖാേവ; ഞാെനാരു
സവർണ്ണജന്മി ദുഷ് പ്രഭു. ജനേദ്രാഹി. ജീവിക്കാൻ
അവകാശല്യാത്ത വിഭാഗം. ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട്, ആരും
അറിയാണ്ട്, അങ്ങെന ജീവിച്ചുേപാണു. അറിേയ്യാ,
പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ അവസാനം നാട്ടില്
വന്നത്. ൈഹദരാബാദ് േലാകത്തിെന്റ അപ്രെത്താന്നും
അല്ലേല്ലാ. ഒരു വണ്ടിപിടിച്ച് ഇങ്ങട്ട് വരാൻ പ ണേത .
പേക്ഷ, വന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ വന്നട്ട് ഇവടെത്ത
വിപ്ലവേകരളത്തിന് കളങ്കണ്ടാവണ്ട. േദ, ഇെപ്പാ ഒന്നു
വന്നു. അവസാനെത്ത വരവാ ഇത്. ഇന്യതുണ്ടാവില്ല.’

ഞങ്ങെള അമ്പരപ്പിച്ചുെകാണ്ട് അവൻ കരഞ്ഞു.
എന്നുെവച്ചാൽ, മുഖംേകാട്ടി ഏങ്ങലടിച്ചുകരഞ്ഞു. ആ
കരച്ചിൽ േകട്ടാവണം കനകാംബരം എന്ന വൃദ്ധ ീ
വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. തീെര അവശയാണവർ.
ഞാൻ എ േന്ന ് വണങ്ങിെയങ്കിലും അവർ
അതിേനാെടാന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. നിർവികാരമായ
മുഖേത്താെട എേങ്ങാേട്ടാ േനാക്കിനിൽക്കയാണ്. പിെന്ന
െതല്ലു വിഷമേത്താെട പറഞ്ഞു: ‘ഈ ക കുടീം
കരച്ചിലും മാേത്ര . േവെറാന്നും ഇല്ല.’



എനിക്ക് മനസിലായില്ല. ബലരാമൻ കരച്ചിൽ നിർത്തി
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവൻ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മദ്യം പകർന്ന്
കുടിച്ചു. പച്ചമുളക് ഒന്നു കടിച്ചു: ‘െഹാ, ഈ ചൂേന്യൻ
െമാളകിെന്റ ഒരു എരു!’

കനകാംബരം പറഞ്ഞു: ‘ഇവെട വരേണാേരാടും
േപാേണാേരാടും ഞാൻ പറയലുണ്ട്. ഒരാ യായി ഇവൻ
അന്നത്തിെന്റ ഒരു വ ് കഴിച്ചട്ട്. ഞാൻ എല്ലാ െദവേസാം
ഭക്ഷണണ്ടാക്കും. ഉണ്ണാൻ വിളിച്ചാല് വരാം വരാം എന്ന്
പറയും. വരൂല്യ കഴിക്കൂല്യ. ഇങ്ങെന
േസവിേച്ചാണ്ടിരിക്കും. പച്ചെമാളക്, അച്ചാറ്. അതിലപ്പുറം
ഇല്ല. എന്താവും ിതി? ഇതുകണ്ട് മന രുകാൻ ഞാൻ
എന്തു കു ാ െചേയ്തടുക്കണ്? രക്തബന്ധണ്ടെങ്കൽ
മന നീ ം. എെന്റ െചറ്യേമ്മെര േമാനാ ഇവൻ.
ഞങ്ങെളാന്നിച്ചാ കളിച്ച് വളർന്നത്. ഇനിക്ക് ഇെപ്പാ
േവെറ ആരൂല്യ.’

അവർ നി ബ്ദയായി കുറച്ചുസമയം നിന്നു. ‘നിങ്ങൾക്ക്
നിശ്ചയേണ്ടാന്നറിയില്ല. എേന്താരം ആൾക്കാര്ണ്ടാർന്ന
വീടാ ഇത്. ഉമ്മറത്ത് അമ്മാമൻമാര്. മുറികളിെലാെക്ക
സംബന്ധക്കാര്. അന്ന് അടുക്കേളല് െവപ്പുപണിക്ക് ഒരു
സ്വാമിണ്ടാർന്നു. പറമ്പു െനറച്ച് െപേലര്. െതാ ത്തു
െനറച്ച് പശുക്കള്. ഇെപ്പാ എല്ലാവരും േപായി. ഞാൻ
മാത്രം ബാക്കിയായി. ഒരാ ം എെന്ന വിളിക്കണൂല്യ,
അേന്വഷിക്കണൂല്യ. ഞാൻ എങ്കടും പൂവ്വാറില്ല.
എെന്തങ്കിലും െവച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഒെരടത്ത് െകടക്കും.
കാലം കഴീണവെര ജീവിക്കാണ്ട് നിവർത്തില്ലേല്ലാ.
അതിെന്റ എേടലിക്ക്യാ ഇയാൾെട വരവ്. വന്നുേകറീേപ്പാ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: ‘കുേഞ്ഞേച്ച്യ, ഞാൻ ഇനി



എവെടക്കും േപാണില്ല. ഇവെടത്തേന്നണ്ടാവും.’
അതുേകട്ട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം സേന്താഷിച്ചു! ഇെപ്പാ
ഇങ്ങന്യാ ിതി. സ്വന്തം െപണ്ണും കുട്ടിക മായിട്ട്
എെന്തങ്കിലുംണ്ട്ന്നച്ചാ കുടിച്ച് മരിക്ക്യാ േവണ്ടത്?
ഞാനുെപ്പാ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. ഇവൻ
കഴിക്കണിെല്ലങ്കില് ഞാനും കഴിക്കണില്ല. ഒരുമിച്ച്
പട്ടിണിെകടന്ന് ചാവാേലാ! ഇന്ന് ഇത്രേനരായിട്ടും
ഇവെട അടുപ്പ് കൂട്ടീട്ടില്ല.’

ആ സംസാരം നി ത്തണെമന്ന് ബലരാമൻ
ആഗ്രഹിച്ചതായി േതാന്നുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു:
‘കുേഞ്ഞച്ചി ഇന്ന് ഭക്ഷണണ്ടാക്കിേക്കാ . ഞാൻ
കഴിക്കാം. എെന്റ ആത്മാർഥ േ ഹിതന്മാരാ ഈ
വേന്നക്കണ്. െസന്റ് േമരീസില് ഞങ്ങള് ഒരു
ക്ലാസിലിരുന്നാ പഠിച്ചത്. ഇവരെട ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഇനിക്ക്
ഉണ്ണണം. കുേഞ്ഞച്ചി േപായി അടുപ്പ് കത്തിേച്ചാ .’

അവർ േബാധ്യംവരാെത കുറച്ചുസമയം നിന്നു. പിെന്ന
അകേത്തക്കു േപായി.

‘പാവം,’ ബലരാമൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:

‘ഈ േപ്രതകുടീരത്തിെന്റ കാവൽമാലാഖയാണ്.’

അതിനിെട ഒരു ഗ്ലാസിൽ മദ്യം പകർന്ന് ശിവരാമന്
നൽകിയിരുന്നു. ബലരാമൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു: ‘നമ്മുെട
ദളിത് സഖാവ് കഴിക്കെട്ട, അയാൾക്കതിനു
അവകാശണ്ട്, താൻ കഴിക്കില്ലേല്ലാ?’

‘േകരളത്തിെല സഖാക്കൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽെവച്ച്
പകൽെവളിച്ചത്തിൽ മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന്



മാനിെഫേ ാല് മാർക്സ് പ്രേത്യകം
എ തിെവച്ചട്ടുണ്ടേല്ലാ,’ ബലരാമൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

‘േഡാ, ഈ ഞാനുണ്ടേല്ലാ. ഒരിെക്ക കുടിച്ച് ഫി ായിട്ട്
േകാഴിേക്കാെട്ട ഡി.സി. ആപ്പീസില് േപായി
ഛർദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിേയ്യാ? അന്നുണ്ടായ പുകിെലാന്നും
പറയണ്ട. ഞാൻ പിെന്ന േലാകം മു വൻ ചു ിക്കറങ്ങി.
രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ, പുേരാഹിതർ, ഒളിേപ്പാരാളികൾ,
മാേവായി കൾ, കവികൾ, ഹിജഡകൾ, ചിത്രകാരന്മാർ,
േവശ്യകൾ, കൂട്ടിെക്കാടുപ്പുകാർ. എല്ലാർക്കും ഒപ്പം
എടപഴകി. എന്നാൽ ഈ േകരളത്തിെല
കമ്യൂണി കൾെട മാതിരി ഒരു വിചിത്ര മനുഷ്യെര േവെറ
കണ്ടിട്ടില്ല.’

‘നമ്മള് രണ്ടാ ം ഇവെട പ്രവർത്തിച്ച കാലണ്ടേല്ലാ.
നയൻറീൻ എയ് ീ ൈഫവ്, ഓർ സിക്സ്. അതുമാതിരി ഒരു
പ്രവർത്തനം അതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഈ
പുളിക്കടവിലിണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാലത്ത് കാപ്പീം
പലഹാേരാം കഴിച്ചാപ്പിെന്ന അങ്ങട് എറങ്ങ്വേല്ല… രാത്രി
എപ്പഴാ വീട്ടില് വര്വാ, െതക്കുംപാടെത്ത േചറിൽ കാലു
മുങ്ങീട്ട് നമ്മള് കണ്ടാരൻ തുരുത്തിലിക്ക് േപായത്
ഓർമ്മേണ്ടാ? അവടെത്ത പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ

ഡീക്ലാസ് െകാടുത്തു. ഒെക്ക വാേയം െപാളിച്ച്
ഇരിക്ക്യാ. ക്ലാസ് വാർ എെന്നാരു സംഭവം അവര്
അതിനുമുമ്പ് േകട്ടിട്ടില്ല. കുന്നുമ്മൽ കറപ്പൻ മാർക്സേല്ല
േലാക്കൽ ആചാര്യൻ? ഐ തിങ്ക് ഹി െനവർ ഡീഡ്
ബിേയാണ്ട് ൈപ്രമറി ൾ െലവൽ. മീ ിങ്ങില് വന്നാല്
ബീഡിവലിച്ച് അങ്ങെന ഇരിക്കും.’

ഞാൻ കുന്നുമ്മൽ കറപ്പൻ മാെഷക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു.



മാെഷാന്നുമായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹം. ബലരാമനു പാർട്ടി
ശുപാർശക്കത്ത് കിട്ടാൻേവണ്ടി ഞങ്ങൾ െചല്ലുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം പുഴയിൽമുങ്ങി േചെറടുത്ത് വഞ്ചിയിൽ
നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കല്ലുകടവിൽ െചന്നാണ് ഞങ്ങൾ
കണ്ടത്. കടവിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ വഹക ണ്ട്.
കക്ഷത്തുെവക്കുന്ന ഒരു പഴയ െലതർ ബാഗ്,
െചരിപ്പുകൾ, അലൂമിനിയ േചാ പാത്രം. ദൂെര പുഴയ്ക്കു
നടുവിൽ വഞ്ചിക്കടുത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല
കാണാനുണ്ട്.

ഞങ്ങെളക്കണ്ട് അേദ്ദഹം ൈകയുയർത്തി. പിെന്ന
നീന്തിക്കയറിവന്നു. മഞ്ഞകയറിയ ഒരു കച്ചമുണ്ടായിരുന്നു
കുന്നുമ്മലിെന്റ േവഷം. നനഞ്ഞുനനഞ്ഞ് ഏതാണ്ട്
അലിയാൻ തുടങ്ങിയ മട്ടിലായിരുന്നു ആ ക ത്ത ശരീരം.

കടവിലിരുന്ന് അേദ്ദഹം ഒരു ബീഡികത്തിച്ചു വലിച്ചു.
അധികം വർത്തമാനെമാന്നുമില്ല. ബാഗിൽനിന്ന്
െല ർപാഡും േപനയുെമടുത്ത് എ താൻ തുടങ്ങി: ‘ഈ
കത്തുമായി വരുന്ന സഖാവ് പി.എം. ബലരാമൻ
പാർട്ടിയുെട ഒരു ഉറച്ച അനുഭാവിയും ബന്ധുവുമാണ്.
സഖാവ് ഇവിടെത്ത പുളിക്കടവ് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ
പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.’

ബലരാമൻ എന്നതിനു പകരം ‘ഫലരാമൻ’ എന്നാണ്
കുന്നുമ്മൽ െത ായി എ തിയിരുന്നത്.
തിരിച്ചുനടക്കുേമ്പാൾ അതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്നവൻ കുെറ
ചിരിച്ചു: ‘ഇനിക്കു വയ്യ.’

ചാരുകേസരയിലിരുന്ന് ബലരാമൻ വീണ്ടും
മയക്കംപിടിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ േനരം
വിളിച്ചുണർത്തുകയായിരുന്നു. ഉണ്ണുന്ന സമയത്താണ്



പിെന്ന നാടകീയരംഗങ്ങ ണ്ടായത്. പൂമുഖത്തുതെന്ന
ഇലെവച്ചാൽമതിെയന്ന് ബലരാമൻ പറഞ്ഞു.
ആവിപറക്കുന്ന േചാ ം സാമ്പാ ം േതാരനും മ ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. തെന്റ ഗ്ലാ ം കുപ്പിയും ൈകവിടാെത
അവൻ വന്ന് ഇരുന്നു.

‘ഇതിെന പന്തിേഭാജനംന്ന് പറയാം,’ അവൻ പറഞ്ഞു.

‘ഒരു ചാത്തൻസ്, ഒരു െചത്തുകത്തി, പിെന്നാരു ജന്മി
ദു ഭുവും,’ അവൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

ഞങ്ങൾ ഊണുതുടങ്ങി. പേക്ഷ, ബലരാമൻ
ഇലയ്ക്കുമുന്നിൽ ഇരുന്നെതല്ലാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അച്ചാർെതാട്ടു നാവിൽെവച്ചു. പിെന്ന
ആ വിരലിേലക്ക് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അവൻ
േചാദിച്ചു: ‘ഇത് നമ്മെട വടേക്കാർെത്ത വടുകപ്പുളി
നാരങ്ങ്യേല്ല, കുേഞ്ഞേച്ച്യ?’

‘അെത. നീയതുകൂട്ടി ഊണുകഴിക്ക്. േമാെരാഴിക്കെട്ട?’,
ആ ീ േചാദിച്ചു. അതു ദ്ധിക്കാെത ബലരാമൻ
തുടർന്നു: ‘അന്ന് വടുകപ്പുളി മൂത്തത് േനാക്കി െപാട്ടിച്ച്
വല്യമ്മണ്ടാക്കാെറാ ഒരു നാരങ്ങാക്കറീണ്ട്. ഓ,
അതിെന്റ ഒരു രുചി! ശരിക്കുപറഞ്ഞാ അത് കൂട്ടാനും
അല്ല, അച്ചാ ം അല്ല. അതിെന്റേടെല ഒരു വക.
ചീനച്ചട്ടീല് െവളിെച്ചണ്ണ ഒഴിച്ച് െവരുകീട്ടാണ്ടാക്ക്വാ.
ഇെപ്പാ ആരുക്കറിയും അതിെന്റ കൂെട്ടാെക്ക?’

േചാറിനു മുന്നിലിരുന്ന് ബലരാമൻ ഭൂതകാലം
അയവിറക്കാൻ തുടങ്ങി: അയാ െട അമ്മാവൻ വിേല്ലജ്
കേച്ചരിയിൽനിന്ന് േജാലികഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്, ആ കൾ
ഭവ്യതേയാെട വഴിമാറിനിൽക്കുന്നത്, അമ്മാവൻ



നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അങ്ങാടി നിശബ്ദമാകുന്നത്…
അവൻ പറഞ്ഞു: ‘അന്ന് അമ്മാമൻ പറഞ്ഞാ അതാ
പുളിക്കടവിെല െനയമം!’

കനകാംബരം എന്ന ീ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു: ‘േനരംത്ര്യായി.
ഒരു വ ് വാേയല് െചന്നട്ടുേണ്ടാന്ന് േനാക്ക്വാ?
ഇങ്ങെനേപ്പായാല് ഇെതവെടെച്ചന്നാ അവസാനിക്ക്യാ
െന്റ െകാമരംെചറക്കാവിലേമ്മ…’

അേന്നരം ശിവരാമൻ അവെര സമാധാനിപ്പിച്ചു: ‘േചച്ചി
െവഷമിക്കാണ്ടിരിക്ക്.’

ശിവരാമെന്റ ആ വാചകമാണ് പിന്നീടുണ്ടായ
ഭൂകമ്പത്തിനു കാരണമായത്. ബലരാമെന്റ ഭാവം
െപട്ടന്ന് മാറി. മുഖംേകാട്ടി െകാഞ്ഞനം കാണിച്ച് അവൻ
ശിവരാമെന വികൃതമായി അനുകരിച്ചു: ‘േചച്ചി
െവഷമിക്ക്യാണ്ടിരിക്ക്! ആരെട േചച്ചി? െപലമാടല്ല ഇത്.
അറിേയ്വാ?’

ബലരാമൻ എ േന്ന . ഒന്നു െചരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇലയിെല
േചാറിൽ ചവിട്ടിയാണ് ബാലൻസ് െചയ്തത്. അേതാെട
അവൻ വ തിവീണു. കുപ്പിയും ഗ്ലാ ം തറയിൽവീണു
െപാട്ടി.

ഞങ്ങൾ ഊണവസാനിപ്പിച്ച് എ േന്ന ് ൈകക കി.
ചിതറിയ േചാ ം െപാട്ടിയ ഗ്ലാസിെന്റ ക ങ്ങ ം
പൂമുഖത്ത് ചിതറിക്കിടന്നു. മദ്യത്തിെന്റ ഗന്ധവും. ആ
പാവം ീ കരച്ചിലവസാനിപ്പിച്ച് അകേത്തക്ക്
േപായിരുന്നു. ശിവരാമൻ മു ത്തിറങ്ങി
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ ഒന്നു പരിഭ്രമിച്ച മട്ടുണ്ട്.

െതല്ലുകഴിഞ്ഞ് ബലരാമൻ പറഞ്ഞു: ‘ക്ഷമിക്കണം.



എെന്റ മന ത്ര ശരിയല്ല. എെന്താെക്കേയാ
വിചാരങ്ങൾവന്നലട്ടുന്നു. ആത്മാവിനകത്ത് ഒരു കടൽ
കിടന്ന് ഇരമ്പുകയാണ്. ജന്മശാപെമെന്നാന്നുണ്ട്.
അതിൽനിന്നു മനുഷ്യന് േമാചനമില്ല.’

കുറച്ചുസമയം അവൻ നിശബ്ദനായി ഇരുന്നു. പിെന്ന
േതങ്ങിക്കരഞ്ഞു. പതുെക്കെയ േന്ന ് മു ത്തിറങ്ങിെച്ചന്ന്
ശിവരാമെന്റ കാലുകളിൽ െതാട്ട് നമ രിച്ചു.

എേന്നാടു തിരിഞ്ഞ് അവൻ പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങൾ വന്നതു
നന്നായി. ഞാെനന്ന ഈ േപ്രതാത്മാവിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾ എ തണം. ഒന്നാന്തരെമാരു ദുരന്തകഥയാവും
അത്.’

ഞാൻ മ പടി പറഞ്ഞില്ല. ൈവകാെത ഞങ്ങൾ
തിരിച്ചുേപാന്നു.

⋆ ⋆ ⋆



അേശാകൻ ചരുവിൽ
1957-ൽ
തൃ ർ ജില്ലയിെല കാട്ടൂരിൽ ജനിച്ചു.

രജിേ ഷൻ വകുപ്പ് ഉേദ്യാഗ നും
േകരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ്
കമ്മീഷനിൽ അംഗവുമായിരുന്നു.

പുേരാഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം
സം ാന ജനറൽ െസക്രട്ടറിയാണ്.

ര്യകാന്തിക െട നഗരം, പരിചിതഗന്ധങ്ങൾ, ഒരു
രാത്രിക്ക് ഒരു പകൽ, മരിച്ചവരുെട കടൽ,
ൈദവവിശ്വാസെത്തക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുപന്യാസം,
കാട്ടൂർക്കടവിെല ക്രൂരകൃത്യം, ആമേസാൺ, അേശാകൻ
ചരുവിലിെന്റ കഥകൾ, െതരെഞ്ഞടുത്ത കഥകൾ
(കഥാസമാഹാരം), ക്ലർക്കുമാരുെട ജീവിതം, ജലജീവിതം,
കടൽക്കരയിെല വീട് (േനാവെല ്), കങ്കാരുനൃത്തം,
കറപ്പൻ (േനാവൽ), കഥകളിെല വീട്, ചിമ്മിനി
െവളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന േലാകം, ൈദവം കഥ
വായിക്കുന്നുണ്ട്, കഥയുെട മ കര, കഥയറിയാെത,
എ ത്തിെന്റ െവയിലും നിലാവും (ഉപന്യാസം).

െച കാട് അവാർഡ്, ഇടേ രി അവാർഡ്, േകരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, മുട്ടത്തുവർക്കി
അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ് കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ : രഞ്ജിനി. മക്കൾ : രാജ, ഹരികൃ ൻ.


