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സ ം
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്
സിദ്ധാർത്ഥനിൽനിന്ന് ഒരു കത്ത് കിട്ടുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് ആദ്യം അല്പം അമ്പരപ്പുണ്ടായി. സ്വന്തം
നാടായ മലപ്പുറത്തുനിന്നും േജാലി ലമായ
ഖത്തറിൽനിന്നും പിെന്ന ഔേദ്യാഗികമായ യാത്രകളിൽ
ലണ്ടനിൽനിന്നും ന്യൂേയാർക്കിൽനിന്നും
പാരീസിൽനിന്നുെമാെക്ക ആ യിെലാരു വിളി,
ഒരാവശ്യവുമിെല്ലങ്കിലും, മുടങ്ങാെതയുണ്ടാവും. പേക്ഷ,
ഒരിക്കൽേപാലും ഒരു പിക്ചർ േപാ ്കാർഡുേപാലും
അയയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. ആ സിദ്ധാർത്ഥനാണ് ഇേപ്പാൾ...
കത്ത് െതല്ലുേനരം തുറക്കാെതതെന്ന എെന്റ ൈകയിൽ
കിടന്നു - അകാരണം എന്നുപറയാൻ വയ്യ - എേന്താ ഒരു
ഭയം എെന്റ ഉ ിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കത്ത് തുറന്ന്
വായിച്ചേപ്പാൾ, ംഭിച്ചുേപായി എെന്നാന്നും പറയുന്നില്ല.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയായിരിക്കും ഭവിക്കുക എന്നതിെന്റ
ചനകൾ പലേപ്പാഴായി കഴിഞ്ഞ

പത്തുെകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അയാ െട വാക്കുകളിൽനിന്ന്
പ്രവൃത്തികളിൽനിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നേല്ലാ.
എങ്കിലും… ഇത്ര േവഗത്തിൽ അത്…
പലതും ആേലാചിച്ച് ഞാനിരുന്നു. എേപ്പാഴാണ്
സിദ്ധാർത്ഥൻ എെന്റ ജീവിതത്തിേലക്ക് കടന്നുവന്നത്?
പത്തുെകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു പരിപാടിയിൽ
പെങ്കടുക്കാൻ എറണാകുളേത്തക്ക് േപായതായിരുന്നു.
എെന്റ കൂെട രാമചന്ദ്രനുമുണ്ടായിരുന്നു. മടക്കത്തിൽ വണ്ടി
ആലുവയിെലത്തിയേപ്പാൾ ഞങ്ങ െട
കമ്പാർട്ട്െമന്റിേലക്ക് മൂന്ന് െച പ്പക്കാർ വന്നുകയറി –
മുണ്ടുടുത്ത ഒരു മലയാളിയും ഒരു സായിപ്പും ഒരറബിയും –
െനടുമ്പാേ രി എയർേപാർട്ടിൽനിന്ന്
വരുന്നവരായിരുന്നു അവർ.
വണ്ടിയിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുണ്ടുടുത്ത
െച പ്പക്കാരൻ എെന്നേനാക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയും
ആദര ചകമായി തല െതല്ല് കുനിക്കുകയും െചയ്തു.
െപാടുന്നെന അയാൾ എെന്റ അടുേത്തക്ക് വന്നുപറഞ്ഞു:
“ക്ഷമിക്കണം. ഞാെനാരു സ്വാതന്ത്ര്യെമടുക്കുകയാണ്
എന്നുവിചാരിക്കരുത് – എെന്റ കൂെടയു ത് എെന്റ
ത്തുക്ക ം സഹപ്രവർത്തകരുമാണ്. നമ്മുെട നാട്
കാണാൻ വരുന്നവരാണ്. ആദ്യമായാണ് അവർ
വരുന്നത്. അവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങെയ
പരിചയെപ്പടുത്തെട്ട?”
പിന്നീട് കൂട്ടുകാരുെട േനെര േനാക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ മലയാളിയാെണന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ.
എെന്റ ഭാഷെയക്കുറിച്ചും അതിെന്റ

സവിേശഷതകെളക്കുറിച്ചുെമാെക്ക നിങ്ങേളാട് ഞാൻ
പലേപ്പാ ം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇവിെടവന്ന് ഇത്ര
േവഗത്തിൽ എെന്റ ഭാഷയിെല വലിയ ഒെര ത്തുകാരെന
നിങ്ങൾക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുെമന്ന് ഞാൻ
കരുതിയിേട്ടയില്ല. ഇേപ്പാഴിനി ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക്
ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്തായ കൃതികൾ
വായിച്ചുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ എെന്റ ബാല്യം പിന്നിട്ടത്…”
െച പ്പക്കാരൻ നല്ല ആേവശത്തിലായിരുന്നു. അയാൾ
പിെന്നയും പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്നു. അറബിയും
സായിപ്പും െച പ്പക്കാരെന്റ നാടകീയമായ ഭാഷണം
കൗതുകേത്താെട േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക്
സത്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു – ഒരു
പരിചയവുമില്ലാത്ത രണ്ടു വിേദശികേളാട് ജീവിതത്തിൽ
ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു മലയാളി
െച പ്പക്കാരൻ ഇങ്ങെനെയാെക്ക… അയാൾ
ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുതെന്നയായിരിക്കും പറയുന്നത്.
എന്നാലും എനിെക്കേന്താ…
പേക്ഷ, ഈ വിഷമം വളെര േവഗം
അലിഞ്ഞില്ലാെതയായി. എേപ്പാേഴാ ഞാനും അവരുെട
സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയും അങ്ങെന
അവരിൽ ഒരാളാവുകയും െചയ്തു. പുറത്ത്
മഴെപയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാലവർഷത്തിെന്റ ആരംഭം.
ജനാലയുെട കർട്ടൻ നീക്കി ഞാൻ െവളിയിേലക്ക്
േനാക്കിയിരുന്നു. ക ത്ത ഗ്ലാസിലൂെട ഒന്നും വ്യക്തമായി
കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഗ്ലാസിൽ
മുഖമമർത്തി പുതുമഴയുെട ഗന്ധവും ഭംഗിയും മനസാ
നുകർന്നുെകാണ്ട് ഞാനവിെടയിരുന്നു…

െച പ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു: “കാലവർഷം ഇക്കുറി
േനരെത്തയാെണന്നു േതാന്നുന്നു…”
ഞാൻ വിേശഷിെച്ചാന്നും പറയാതിരുന്നേപ്പാൾ അയാൾ
വീണ്ടും പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ട് പറഞ്ഞു: “മഴ വളെര
ഇ മാണ് അേല്ല? മഴ ഒരു കഥാപാത്രമായിത്തെന്ന
വരുന്ന എത്രേയാ കഥക ണ്ട്. പിെന്ന മഴ ഒരു
ആധാര തിയായിവരുന്ന കഥക ം. എല്ലാം ഞാൻ
വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിെന്ന… ‘കാലവർഷം’ – എത്രതവണ
വായിച്ചുെവന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല! അതിെല ആ
െപൺകുട്ടി –”
എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അയാ െട ൈക പതുെക്ക അമർത്തുകമാത്രം െചയ്തു.
വണ്ടി േകാഴിേക്കാെട്ടത്താറായേപ്പാൾ െച പ്പക്കാരനും
കൂട്ടുകാരും എ േന്ന . അവർക്ക് അധികെമാന്നും
ലേഗ്ഗജുണ്ടായിരുന്നില്ല. െച പ്പക്കാരൻ പ ിൽനിന്ന്
വിസി ിങ് കാർെഡടുത്ത് എനിക്കുതന്നിട്ട് പറഞ്ഞു:
“ഇവിെടയിറങ്ങി മലപ്പുറേത്തക്ക് േപാകണം. അവിെട
ഏതാനും ദിവസേത്തക്ക് ഞങ്ങ െട തറവാട്ടുകാവിൽ
ഉത്സവമുണ്ട്. ഇവെര അെതാന്നു കാണിക്കണം. പിെന്ന,
കഴിയുെമങ്കിൽ ഒരു കഥകളിയും. എനിക്ക്
ഒരേപക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എെന്റ വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ
വരണം. നിങ്ങ െട സൗകര്യം അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നുെകാ ാം. വീട്ടിൽ അധികം
ആ കെളാന്നുമില്ല. ഞാനും അമ്മയും മാത്രം… പിെന്ന
കുെറ പശുക്ക ം നായ്ക്ക ം പൂച്ചക ം… ഇവിെട മാത്രമല്ല
ഗൾഫിലും നിങ്ങൾ എെന്റ അതിഥിയായി വരണം
എന്നാണാഗ്രഹം. ഇടയ്ക്കിെട ഗൾഫിൽ വരാ ണ്ടേല്ലാ.

ദുബായിേലാ ഷാർജയിേലാ ഖത്തറിേലാ
എവിെടയായിരുന്നാലും ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നുെകാ ം.”
െച പ്പക്കാരേനാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു: “വരാം വരാം…
തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും… വരുന്നതിൽ എനിക്ക്
സേന്താഷേമയു …”
അങ്ങെന പറയുേമ്പാൾ എെന്റ ദ്ധമു വൻ അയാൾ
ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുമുേമ്പ എനിക്കുതന്ന
കാർഡിലായിരുന്നു…
‘സിദ്ധാർത്ഥകുമാർ േമേനാൻ, എം.ബി.എ.
(ഹാർെവഡ്)…’ പെന്ന അയാ െട
ഉേദ്യാഗവിവരണങ്ങ ം, േലാകെമങ്ങും ശാഖക

അതിപ്രശ മായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്രകമ്പനിയുെട
ഗൾഫ് റീജിയെന്റ തലവൻ! ഈ കക്ഷിയാണ്
ഇതുവെരയും തെന്റ
ാപനത്തിൽ േജാലിെചയ്യുന്ന
അറബിക്കും സായിപ്പിനും നാരായാണഗുരുവിെനയും
കുമാരാനാശാെനയും… പിെന്ന ഇവിടെത്ത കാലാവ ,
ഇവിടെത്ത പുഴകൾ, പുരാതന േക്ഷത്രങ്ങൾ,
ഉത്സവങ്ങൾ, കഥകളി തുടങ്ങി എല്ലാ ിെനയും കുറിച്ച് ഒരു
ക്ലാെസടുക്കുന്നതുേപാെല…
ഞാൻ അമ്പരേപ്പാെട ആ മുഖേത്തക്ക് േനാക്കിനിന്നു.
വണ്ടി േ ഷനിെലത്തിയിരുന്നു. ഇറങ്ങുന്നതിനുമുൻപായി
െച പ്പക്കാരൻ എെന്റ കാൽെതാട്ട് വന്ദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു:
“അങ്കിളിെന്റ – ഇനി ഞാൻ അങ്ങിെനേയ വിളിക്കൂ –
േഫാൺ നമ്പർ അങ്കിളിെന്റ പു കങ്ങളിലുണ്ട്. ഞാൻ
വിളിക്കും. വരുേമ്പാൾ രാമചന്ദ്രെനയും കൂട്ടണം.”

ഞാൻ പറഞ്ഞു: “കൂട്ടും… തീർച്ചയായും കൂട്ടും…”
വണ്ടി ഇളകുന്നതുവെരയും സിദ്ധാർത്ഥൻ
പ്ലാ ്േഫാമിൽത്തെന്ന നിന്നു.
‘വരും, വിളിക്കും’ എെന്നാെക്ക അയാൾ

പറഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതത്ര
കാര്യമാെയടുത്തിരുന്നില്ല. ഒരു ജനമര്യാദയ്ക്ക്
അങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞുെവേന്നയു എന്നാണ്
കരുതിയത്. പേക്ഷ, എനിക്ക് െത പ ി. വിളിക്കുക
മാത്രമല്ല, കണ്ണൂരിൽ എെന്റയടുേത്തക്ക് അയാൾ
വരികുയും െചയ്തു.
പതുെക്ക പതുെക്ക ഞങ്ങൾ തമ്മിലു ബന്ധം കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ദൃഢമായി. അങ്ങെനയാണ് ഒരിക്കൽ
യൂണിേവഴ്സി ിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് േപായ എെന്ന
സിദ്ധാർത്ഥൻ മലപ്പുറെത്ത തെന്റ തറവാട്ടുവീട്ടിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായത്. ൈഹേവയിൽനിന്ന് ഇത്തിരി
അകന്നിട്ടായിരുന്നു വീട്. െകാച്ചുകുന്നുകെള വകഞ്ഞുമാ ി
വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും േപാകുന്ന േറാഡ്. ഒടുവിൽ ഒരു
വലിയ േഗ ിെന്റ മുൻപിെലത്തി – േഗ ്
തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
േഗ ിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തായി ഇരുമ്പുകമ്പി വളച്ച്
എ തിെവച്ചിരിക്കുന്നു – ‘താവളം.’
േഗ ം ഇരുമ്പുകമ്പിെകാണ്ടു േപരുെമാെക്ക െപയിന്റ്
കാണാെത തുരുമ്പിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു.
േഗ ് കടന്ന് ഞങ്ങ െട കാർ അകേത്തക്ക്
പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ രാമചന്ദ്രൻ അറിയാെത
പറഞ്ഞുേപായി:

“ഇത് കാടാണേല്ലാ–”

രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു. ഒരു
കാട്ടിേലക്കുതെന്നയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ
പ്രേവശിച്ചിരുന്നത്.
അേപ്പാൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ട് പറഞ്ഞു:
“കാെടാന്നുമല്ല; ഞങ്ങ െട വീട് നിൽക്കുന്ന
തറവാട്ട്പറമ്പാണ്.”
പറമ്പ് വളെര വിശാലമായിരുന്നു. മാവ്, പിലാവ്, െതങ്ങ്,
കമുക് തുടങ്ങി നിറെയ മരങ്ങ മുണ്ടായിരുന്നു.
േഗ ിൽനിന്ന് േനാക്കുേമ്പാൾ വീട്
കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പറമ്പ് ഒരു
കുന്നിൻചരിവിലായിരുന്നു. ഞങ്ങ െട കാർ പതുെക്ക
താേഴാട്ടിറങ്ങി ഒടുവിൽ വിശാലമായ ഒരു വീടിെന്റ മുമ്പിൽ
െചന്ന് നിന്നു.
ഞങ്ങ െട വരവും പ്രതീക്ഷിെച്ചേന്നാണം അവിെട
വരാന്തയിൽ പ്രായം െചന്ന ഒരു വീട്ടമ്മ
നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വരാന്തയിൽ കയറിയ ഉടെന
അമ്മ എേന്നാട് പറഞ്ഞു: “നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടാവും,
എന്താണ് കുടിക്കാെനടുേക്കണ്ടത്? ചായ കാപ്പിെയാന്നും
കുടിക്കില്ല എെന്നനിക്കറിയാം. നല്ല സംഭാരമുണ്ട്.
എടുക്കെട്ട?”
ഞാൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ട് പറഞ്ഞു:
“സംഭാരം മതി…”

രാമചന്ദ്രെനയും എെന്നയും നടുവിലെത്ത മുറിയിൽ

ഇരുത്തിയതിനുേശഷം അമ്മയും സിദ്ധാർത്ഥനും
അകേത്തക്ക് േപായി.
മുറിയിൽ വലിയ ആർഭാടങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പഴയകാലെത്ത ചില കാരണവന്മാരുെട അല്പം േപാലും
മങ്ങേല ിട്ടില്ലാത്ത േപാർെട്രയി കൾ ചുമരിൽ
തുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് േനാക്കിനിൽെക്ക
അമ്മ സംഭാരവുമായി വന്നു.
ഇത്രയും നല്ല രുചിയു സംഭാരം ഞാൻ കുടിക്കുന്നത്
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു.
എെന്റ സേന്താഷം കണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു: “ഇ ായി,
അേല്ല?”
ഞാൻ പറഞ്ഞു: “വളെര… വളെര…”
പിന്നീട് ഞങ്ങൾ – സിദ്ധാർത്ഥനും ഞാനും, രാമചന്ദ്രൻ
അമ്മയുെട കൂെട ഒഴിഞ്ഞ സംഭാരഗ്ലാ ക മായി
അടുക്കളയിേലക്ക് േപായിരുന്നു – െവളിയിേലക്കിറങ്ങി.
സിദ്ധാർത്ഥെന്റ ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ ആലയിൽനിന്ന്
പശുക്കൾ സേന്താഷേത്താെട എത്തിേനാക്കി.
മു ത്തിെന്റ അരികിൽതെന്നയായിരുന്നു ആല. ഇപ്പഴ്
വരാം എന്നുപറഞ്ഞ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ആലയിേലക്ക്
േപായി. അല്പേനരം പശുക്ക െടയും കിടാങ്ങ െടയും
കൂെട െചലവഴിച്ചതിനുേശഷം ചിരിച്ചുെകാണ്ട്
െവളിയിേലക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എേന്നാട് പറഞ്ഞു:
“മാസത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വരാ ണ്ട്.
അമ്മ ഇവിെട ഒ യ്ക്കാണേല്ലാ. പേക്ഷ, വീട്ടിൽ
കയ ന്നതിനുമുൻപായി ഞാൻ ആലയിേലക്കാണ്
േപാവുക. അവിടെത്ത അമ്മമാരുെടയും

കുട്ടിക െടയുെമാെക്ക കൂെട കുറച്ചുേനരം… ഇന്ന് അത്
നടന്നില്ലേല്ലാ. അതിെന്റ പരിഭവമാണ് അവർക്ക്…”
ഞാൻ ചിരിച്ചേപ്പാൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മന ിലാകും
എെന്നനിക്കറിയാം. കത്തുന്ന രഥചക്രെമാെക്കെയ തിയ
ആളേല്ല?”
ഞാൻ പറഞ്ഞു: “മന ിലാവും.. മന ിലാവും…”
പിന്നീട് സിദ്ധാർത്ഥെന്റ തറവാട്ടുവീടിെനക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു:
“തറവാട് ഭാഗിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്.
അേമരിക്കയിൽ പഠിച്ച, ഗൾഫിൽ സാമാന്യം നല്ല

േജാലിയു ഏെതാരു െച പ്പക്കാരനും ആദ്യം െചയ്യുക
തെന്റ പഴയ വീട് െപാളിച്ചുകളയുകയാവും. എന്നിട്ട്
അവിെട വലിയ ഒരു േകാൺക്രീ ് െകട്ടിടം പണിയും.
അതുമെല്ലങ്കിൽ ഈ പട്ടിക്കാട്ടു
സ്വത്തുക്കെളല്ലാംതെന്ന കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വി ് ടൗണിേലക്ക്
േപാകും. എേന്താ എനിക്കങ്ങിെനെയാന്നും െചയ്യാൻ
േതാന്നിയില്ല. ഞാൻ ഒന്നും വി കളഞ്ഞില്ല. വീടും പറമ്പും
പാടവുെമാന്നും. വീട് വളെര പഴയതായിരുന്നുെവങ്കിലും
നല്ല െകട്ടുറപ്പു തായിരുന്നു. മരപ്പണിത്തരങ്ങെളാെക്ക
നല്ല മൂത്ത േതക്കിലായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഒരു വീട്
ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അത്
പൂർണമായി നിലനിർത്താൻതെന്ന ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
എന്നാൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച ചില്ലറ മാ ങ്ങൾ
വരുത്താെതയുമിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ചില മുറികൾ
െച തായിരുന്നു. അവയുെട നടുവിലെത്ത ചുമർ
െപാളിച്ചുമാ ി, പിെന്ന ചില മുറിക െട ജനൽ
െച തായിരുന്നു. അവ മാ ി വലുതാക്കി. പിെന്ന മിക്ക

മുറികൾക്കും അ ാച്ച്ഡ് ബാത്തു മുണ്ടാക്കി.
അടുക്കളയിലും അതുേപാെല… ഇനി േവണെമങ്കിൽ ഒരു
കുറവ് പറയാം. ഇവിെട ഒരു മുറിയിലും എ.സി.യില്ല.
കരുതിക്കൂട്ടിതെന്ന േവെണ്ടന്നുെവച്ചതാണ്.
േവനൽക്കാലത്ത് ചൂടനുഭവെപ്പടുകയിേല്ല
എന്നുേചാദിച്ചാൽ – ഇല്ല. നല്ല തട്ടുയരമു മുറികളാണ്…”
പിെന്ന, ചിരിച്ചുെകാണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇത്രയും കൂടി
കൂട്ടിേച്ചർത്തു:
“ഇന്നുരാത്രി നിങ്ങൾക്കനുഭവിച്ചറിയാമേല്ലാ…”

ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുകതെന്ന െചയ്തു.
പിേ ന്ന് രാവിെല പ്രാതലിന് അടുക്കളയിൽ
െചന്നേപ്പാൾ അമ്മയ്ക്കുപുറേമ േവെറയും ഏതാനുംേപെര
അവിെട കണ്ടു. അവരാരും മലയാളികേള ആയിരുന്നില്ല.
എെന്റ സംശയം കണ്ടേപ്പാൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു:
“ഇവർ കുേറക്കാലമായി ഇവിെടയുണ്ട്. ഇവരാണ്
കൃഷിയിെലാെക്ക സഹായിക്കുന്നത്. ആല േനാക്കുന്നതും
ഇവരാണ്. ഇവിടെത്ത
അംഗങ്ങെളേപ്പാെലത്തെന്നയാണ്. താമസവും
ഭക്ഷണവുെമാെക്ക ഇവിെടത്തെന്ന. അമ്മയ്ക്കും ഇവെര
വളെര കാര്യമാണ്. ഞാനില്ലാത്തേപ്പാൾ അമ്മെയ
േനാക്കുന്നത് ഇവരാണേല്ലാ…”
അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം സിദ്ധാർത്ഥൻ വീണ്ടും
പതുെക്ക പറഞ്ഞു:
“േ

ഹമു

വരാണ്. അതാണേല്ലാ േവണ്ടത് –”

ഞാൻ േചാദിച്ചു: “ഇവർക്ക് നമ്മുെട ഭക്ഷണെമാെക്ക
പിടിക്കുേമാ?”
സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു: “ഓ, അെതാന്നും അവർെക്കാരു
വിഷയേമയല്ല. പിെന്ന, ഇടയ്ക്ക് അവരുെട
വിേശഷദിവസങ്ങൾ വന്നാൽ ജാർഖണ്ഡിെലയും
ബീഹാറിെലയും അവരുെട സ്വന്തം വിഭവങ്ങ ം
ഇവിെടയുണ്ടാക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവർ
പൂർണമായും ഇവിടെത്ത
ആ കളായിമാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അവരുെട
ഭാഷെയപ്പ ി. നിങ്ങെളക്കാൾ നല്ല മലയാളം അവർ
പറയും. േവണെമങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചുേനാക്കൂ…”
ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് േകട്ട് അവെരല്ലാവരും
ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കും
ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പായി രാമചന്ദ്രനും എനിക്കും
കണ്ണൂെരേത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
ഊണിന് നിന്നില്ല. ഞങ്ങെള േകാഴിേക്കാട്
െറയിൽെവേ ഷനിെലത്തിച്ചത് സിദ്ധാർത്ഥനായിരുന്നു.
ഇത് സിദ്ധാർത്ഥെന്റ തറവാട്ടിേലക്കു ആദ്യെത്ത
യാത്ര. പിെന്നയും പലവട്ടം േപായി. ഗൾഫിെല
അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസ ലങ്ങളിലും േപായി.
ഖത്തറിലും ദുബായിലും ഷാർജയിലുെമാെക്ക.
ഖത്തറിൽ ആദ്യം േപായേപ്പാൾ എയർേപാർട്ടിൽ നിന്ന്
സിദ്ധാർത്ഥെന്റ ‘വില്ല’യിേലക്ക് േപാവാൻ തിളങ്ങുന്ന
ഒരു ‘െബൻ ്ലി’ ഓടിച്ചിരുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തെന്നയായിരുന്നു. വില്ലയിെലത്തിയേപ്പാൾ എനിക്ക്
പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല:
“ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു െബൻ ്ലിയിൽ
ഞാൻ കയ ന്നത്!”

ഒന്ന് പതുെക്ക പുഞ്ചിരിച്ചതല്ലാെത സിദ്ധാർത്ഥൻ
അേപ്പാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.
ഖത്തറിെല എെന്റ പരിപാടിെയാെക്ക കഴിഞ്ഞ്
മടങ്ങുന്നതിെന്റ തേലന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഏെറ േനരം
സംസാരിച്ചിരുന്നു.
സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ, ഈ
ആർഭാടങ്ങെളാന്നും എേന്റതല്ല; കമ്പനിയുെടതാണ്.
എനിക്കിതിെലാന്നും ഒരു ഭ്രമവുമില്ല. പേക്ഷ, ഈ
ാനത്തിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം ഇെതാന്നും
നിരാകരിക്കാനും കഴിയില്ല. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക
േതാന്നിയിട്ടുണ്ട് – ഇെതാെക്ക വിെട്ടറിഞ്ഞ്
എവിെടയങ്കിലും േപായി ശാന്തമായി… ഇങ്ങെന
പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക്
കമ്പനിയിൽ എെന്തങ്കിലും വിഷമമുെണ്ടന്ന്.
അങ്ങിെനെയാന്നും ഇേല്ലയില്ല. പിെന്ന, ഈ
മാേനജ്െമന്റ് എന്നും എേന്നാട് വളെര നന്നായിേട്ട
െപരുമാറിയിട്ടു . എന്നിൽ അവർക്ക്
പൂർണവിശ്വാസവുമാണ്. പേക്ഷ, എന്നാലും…”
“നിങ്ങേളാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ എന്നറിയില്ല.
വയനാട്ടിൽ എനിക്ക് കുറച്ച്
ലമുണ്ട്.
മീനങ്ങാടിയിൽനിന്ന് കുെറ ഉ ിലാണ്.
ലം ഏെറ
ഇ െപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണ് വാങ്ങിയത്.

പേത്തക്രേയാളമുണ്ട്. അവിെട അല്പസ്വല്പം
കൃഷിെയാെക്ക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓർഗാനിക്കാണ്.
ഞാൻ വാങ്ങുേമ്പാൾ അവിെടെയാരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ അത് അല്പെമാന്ന് പരി രിച്ചു. രണ്ടുമുറികൾ
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാലും പുല്ലുേമഞ്ഞ
കുടിൽതെന്ന. എെന്റ കുടിലിന് ഞാൻ ഒരു േപരുമിട്ടു:
‘സത്രം.’ അമ്മെയ ഞാൻ അവിെട
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങ ം വരണം. നിങ്ങൾക്ക്
ഇ െപ്പടാതിരിക്കില്ല.”

ഞാൻ അേപ്പാൾ െപെട്ടന്ന് േചാദിച്ചു:
“നിങ്ങ െട തറവാട്ടുവീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ േചാദിക്കാൻ
വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. എന്തിനാണ് വീടിന് ‘താവളം’
എന്ന് േപരിട്ടെതന്ന്. നിങ്ങ െട തറവാട്ടുേപര്
അതല്ലേല്ലാ. എന്നിട്ടും, ഇേപ്പാൾ മീനങ്ങാടിയിെല കുടിൽ
‘സത്ര’മാകുന്നു. എന്താണ് ഇതിെന്റെയാെക്ക?”

സിദ്ധാർത്ഥൻ അേപ്പാൾ എെന്ന വിലക്കി.
പറയാം. ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ
െച പ്പത്തിേലയു എെന്റ വായനാശീലെത്തക്കുറിച്ച്.
ഈ ശീലം എന്നിലുണ്ടാക്കിയത് അമ്മയായിരുന്നു. അമ്മ
വളെര െച പ്പംമുതേല പുരാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എെന്നെക്കാണ്ട് വായിപ്പിച്ചു. ആദ്യം വായിപ്പിച്ചത്
എ ത്തച്ഛെന്റ അദ്ധ്യാത്മരാമായണമായിരുന്നു.
എന്തുെകാണ്ടാെണന്നറിയില്ല ആ ഗ്രന്ഥം എനിക്ക് ഏെറ
ഇ െപ്പട്ടു. ഭക്തിെകാെണ്ടാന്നുമല്ല. എത്രതവണ അത്
വായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് പറയാൻകഴിയില്ല. ഇേപ്പാ ം
കർക്കടകത്തിൽ ഈ ഗൾഫിലിരുന്നും അത് വായിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ എനിേക്കെറ ഇ െപ്പട്ടതും
അതുെകാണ്ടുതെന്ന ദി മാക്കിയതുമായി ഏെറ
വരിക ണ്ട്. എന്നാൽ എനിേക്കെറ ഇ െപ്പട്ട രണ്ട്
വരികൾ ഏതാെണന്ന് േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
പറയുന്നതിതാണ്:
‘പാന്ഥർ െപരുവഴിയമ്പലം തന്നിേല

താന്തരായ് കൂടി വിേയാഗം വരുംേപാെല–’
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ചു എ ത്തച്ഛെന്റ ഈ ദർശനം,
വിലയിരുത്തൽ എെന്ന എേപ്പാ ം
അത്ഭുതെപ്പടുത്താ ണ്ട്. പിെന്ന, ആ പ്രേയാഗമുണ്ടേല്ലാ –
‘െപരുവഴിയമ്പലം’ – അത് എെന്ന എേപ്പാ ം േഹാണ്ട്
െചയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
പിന്നീട് എത്രേയാ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ.വി. എ തിയത്:
‘ഒത്തുേചരുന്നു നാം സത്രത്തിലന്തിയിൽ

വിട്ടുേപാകുന്നു പുലരിയിങ്കൽ–’

ഇതും ഏെറ ആേലാചനാമൃതംതെന്ന.
ക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാൽ എ ത്തച്ഛെന്റ വരികേളാട് ഇതിന്
നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. പുതിയകാലെത്ത വിമർശകർക്ക്
എൻ.വി. എ ത്തച്ഛെന േമാ ിച്ചതാണ് എന്ന്
േവണെമങ്കിൽ പറയാം. പേക്ഷ, ഞാൻ പറയില്ല.
കാരണം, എൻ.വി.െയ എനിക്കറിയാം – അതുതെന്ന.
തറവാട്ടുവീടിന് എന്തുെകാണ്ട് ‘താവളം’ എന്ന്
േപരിട്ടെതന്ന് േചാദിച്ചേപ്പാഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും
ദീർഘമായി പറഞ്ഞത്. പേക്ഷ, അേപ്പാ ം

താവളത്തിേലക്ക് വന്നില്ല. ‘െപരുവഴിയമ്പല’ത്തിലും
‘സത്ര’ത്തിലുെമാെക്ക ചു ിത്തിരിയുകയാണ് െചയ്തത്.
ഇനി ‘താവള’ത്തിേലക്കുതെന്ന വരാം.
ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കവികളിൽ ഞാൻ ഏ വും
ആദരിക്കുന്നത് ഗതകുമാരിെയയാണ്. അവരുെട ഒരു
കൃതിയിെല രണ്ട് വരികൾ:
‘േവണം താവളെമാന്ന് രാവുകഴിയാൻ

മൂകാന്ധകാരത്തിനാൽ
കാണാതായ് വഴി ദൂെരയാെയ
വിെടേയാ മിന്നുന്ന ദീപാങ്കുരം –’

പ്രത്യാശയുെട െവളിച്ചം െകടാെത ക്ഷിക്കുന്ന ഈ
വരികളിൽനിന്നാണ്, ഞാൻ ഇേപ്പാ ം മൂളിനടക്കുന്ന ഈ
വരികളിൽനിന്നാണ് ‘താവള’െമടുത്തത്–
സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞുനിർത്തി.
ഒരു വലിയ മഴ െപയ്തുതീർന്നതുേപാെലയുണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സിദ്ധാർത്ഥൻ െപെട്ടന്ന്
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ കുെറ ജാ ി പറഞ്ഞു, അേല്ല? േപാെട്ട
ക്ഷമിച്ചുകള. ഇനി നാം എേപ്പാഴാണ് വീണ്ടും കാണുക?
അതുെകാണ്ട് –”
സിദ്ധാർത്ഥെന പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാെത
അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു:
“ശരിയാണ്.. ഇന്ന് കുറച്ച് ജാ ിതെന്നയാണ്
സംസാരിച്ചത്. അതുെകാണ്ട് ഒരുകാര്യംകൂടി
വ്യക്തമാക്കിേയപ … കുേറ കാലമായി േചാദിക്കാൻ

വിചാരിക്കുന്നതാണ് – ഇങ്ങെന ഒ ത്തടിയായി
എത്രകാലം കഴിഞ്ഞുകൂടാെമന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്?
ഒരു കല്യാണെമാെക്ക േവേണ്ട? ഇേപ്പാൾതെന്ന…”
സിദ്ധാർത്ഥൻ എെന്ന വിലക്കി:
“വയസ് കുെറ കടന്നു, അേല്ല? ശരിയാണ്, എനിക്കും
അറിയാം. അമ്മ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്തതാണ്.
േനാക്കൂ, ഞാൻ ബ്ര ചാരിേയാ സന്ന്യാസിേയാ ഒന്നുമല്ല.

ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന
വാശിയും എനിക്കില്ല. എെന്റ വിശ്വാസങ്ങ ം
രീതിക െമാെക്ക െപാരുത്തെപ്പട്ടുേപാകാൻ കഴിയുന്ന
ഒരു യുവതി വന്നാൽ... ഈയിെടയായി എനിക്ക്
േതാന്നുന്നത് അങ്ങെനെയാരുവൾ എവിെടേയാ
മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുെവന്നാണ്. മറനീക്കി
പുറത്തുവന്നാൽ–”
ഞാൻ െപെട്ടന്ന് േചാദിച്ചു:
“കല്യാണമുണ്ടാകുേമാ?”

സിദ്ധാർത്ഥൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ട് പറഞ്ഞു:
“എന്തുെകാണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടാ?”

ഈ സംഭാഷണത്തിനുേശഷം ഞങ്ങൾ േനരിട്ട്
കണ്ടിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പതിവുേപാലു േഫാൺ
സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു മുടക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇേപ്പാഴിതാ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കത്തും വന്നിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, കത്തിൽ കല്യാണെത്തക്കുറിച്ച്
ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിെന്റ മുക്കാൽ ഭാഗവും
മീനങ്ങാടിയിൽ വാങ്ങിയ ഭൂമിയുെട

വിവരണങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെത്ത മണ്ണിെന്റ മഹത്ത്വം,
കുടിലിെല ജീവിതത്തിെന്റ ഖം, കൂട്ടുകാരും
സഹായിക മായ ആദിവാസിക െട നല്ല മന ്,
കുടിലിെന്റ അരികിലൂെട ഒ കുന്ന േതാട്ടിെല
െവ ത്തിെന്റ െതളിമയും തണുപ്പും. പിെന്ന, അവിെട
െചയ്യാൻ േപാകുന്ന കൃഷിയുെട വർണനക ം…
കത്തിൽ കാര്യമായ, എെന്ന കുെറെയാെക്ക െഞട്ടിച്ച,
മെ ാരു വിവരവുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അത് കത്തിെന്റ
ഒടുവിലായിരുന്നു.
സിദ്ധാർത്ഥൻ എ തി:
“ഇനി മെ ാരു കാര്യം. ഞാൻ കമ്പനിയിൽനിന്ന്
രാജിെവച്ചു. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പൂർണമായും
സ്വതന്ത്രനാണ്. േ ാ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നിേല്ല –
‘മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി പിറക്കുന്നു. പേക്ഷ എവിെടയും
ചങ്ങലകളിൽ’ – ആ ചങ്ങലയാണ് ഞാൻ
െപാട്ടിച്ചുകളഞ്ഞത്. സത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത്
എന്താെണന്ന് ഇേപ്പാഴാണ് ഞാൻ മന ിലാക്കുന്നത്.
തട മില്ലാെത ഒ കുന്ന െവ ംേപാെല,
വായുേപാെല…”

കത്തും ൈകയിൽ പിടിച്ച് ഏെറേനരം ഞാൻ
ചിന്താധീനനായിരുന്നു.
⋆

⋆

⋆

(2020 മാതൃഭൂമി ഓണപ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

കഥാകൃത്തിെന്റ അനുമതിേയാെട
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.)

ടി. പത്മനാഭൻ

1931ൽ കണ്ണൂർ

ജില്ലയിെല പ ിക്കുന്നിൽ ജനനം.
അച്ഛൻ പുതിയടത്ത് കൃ ൻ നായർ.
അമ്മ േദവകി എന്ന അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ.
ചിറക്കൽ രാജാസ് ൈഹസ്ക്കൂളിലും
മംഗലാപുരം ഗവൺെമന്റ്
േകാേളജിലും പഠനം. കുറച്ചുെകാല്ലം
കണ്ണൂരിൽ വക്കീലായി പ്രാക്ടീസ് െചയ്തു. േശഷം
എഫ്.എ.സി.ടി(FACT)യിൽ ഉേദ്യാഗ നായിരുന്നു.
1989ൽ ഡപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാേനജരായി റിട്ടയർ െചയ്തു.
പത്നി കല്ലന്മാർെതാടി ഭാർഗ്ഗവി 2014-ൽ അന്തരിച്ചു.
1948 മുതൽ കഥകെള തുന്നു. ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ

ഭാഷകളിലും കഥക െട തർജ്ജമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി, ഒരു കഥാകൃത്ത്
കുരിശിൽ, മഖൻ സിംഗിെന്റ മരണം, ടി. പത്മനാഭെന്റ
തിരെഞ്ഞടുത്ത കൃതികൾ, സാക്ഷി, ഹാരിസൺ
സായ്വിെന്റ നായ, വീടു ന െപ്പട്ട കുട്ടി, കാലൈഭരവൻ,
കത്തുന്ന ഒരു രഥ ചക്രം, നളിനക, ഗൗരി തുടങ്ങിയവ ചില
കൃതികൾ മാത്രം.
എ ത്തച്ഛൻ പുര ാരം, വയലാർ അവാർഡ്, േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമി പുര ാരം, േകരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി പുര ാരം, ഓടക്കുഴൽ പുര ാരം തുടങ്ങി
ഒേട്ടെറ പുര ാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

