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േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വര

ഒന്നു്
േകാളിംഗ് െബൽ തുടെര തുടെര അടിക്കുന്നതു് േകട്ടാണു്
െഞട്ടിയുണർന്നതു്.
മണി എത്രയായിക്കാണും? ഒരുപാടു േനരം ഉറങ്ങി
േയാ? ക്ഷീണിച്ചു വന്നു് കിടന്നുറങ്ങിയതെല്ല. രണ്ടു് മൂന്നു്
മണിെയങ്കിലും ആയിക്കാണും.
അരണ്ട നീല നിറത്തിലുള്ള െബഡ്റൂം ൈലറ്റ് ഓൺ െച
യ്താൽ നിഴലുേപാെല േപാെല േക്ലാക്കിെല സൂചികൾ
കാണാം.
പന്ത്രണ്ടു് മണി!
െചറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും േപടിച്ചിരുന്ന അേതസമയം.
പഴയ മലയാള സിനിമകളിലും േകാട്ടയം പുഷ്പനാഥിെന്റ
േനാവലുകളിലും കല്ലറയുെട അടപ്പു് മാറ്റി േപ്രതങ്ങൾ പു
റത്തിറങ്ങുന്ന സമയം‼
കുട്ടിക്കാലെത്താെക്ക പന്ത്രണ്ടു് മണിക്കു് ഉറക്കമില്ലാെത
കിടക്കുന്നതു് വലിയ േപടിയായിരുന്നു.
വീട്ടിെല േക്ലാക്കിലാെണങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടു് മണി നിരത്തി
അടിക്കുകയും െചയ്യും.
ഓേരാ അടിയും ക്ർർർ… എന്നു് ഒന്നു നീട്ടിപ്പിടിച്ചു് പി
െന്ന ചുറ്റികയടി േപാെല, ണിം എന്നു്.
അേപ്പാൾ കണ്ണിറുക്കിപ്പിടിച്ചു് കിടക്കും.
‘അർജുനൻ, ഫൽഗുനൻ…’, ‘ആലത്തൂെര ഹനു
മാേന…’ തുടങ്ങി സ്ഥിരം േപടിനിവാരണ വരികൾ മന
സ്സിേലാർത്തു്.
“ആരാണു്… ഇേപ്പാൾ ഈ സമയത്തു് ?… ഞാൻ േപായി
േനാക്കേണാ?”

നീതയുെട േചാദ്യം എെന്ന തിരിച്ചു േകാളിംഗ് െബല്ലിേല
ക്കു് െകാണ്ടുവന്നു.
അധികെമാന്നും ഉറങ്ങിയിെല്ലങ്കിലും നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ
ഉറങ്ങിയ പ്രതീതിയാണു് േതാന്നുന്നെതന്നു് മനസ്സിേലാർ
ത്തു. സാധാരണ തിരിച്ചേല്ല േതാേന്നണ്ടതു് ?
“േവണ്ട. ഞാൻ േനാക്കാം” എന്നു് പറഞ്ഞു് ഞാൻ േവ
ഗം ലിവിങ് റൂമിേലക്കു് നീങ്ങി.

െചറുെതങ്കിലും വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടനാഴി
കഴിഞ്ഞു േവണം മുൻവാതിലിെലത്താൻ.
പത്തു് െസക്കൻഡ് ദൂരം താണ്ടാൻ ഏെറ സമയെമടുക്കു
ന്ന േപാെല േതാന്നി.
1980-കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പാർട്ട്െമന്റാണു്.

കഴിഞ്ഞ ആേറഴു വർഷമായി മാത്രേമ ഞങ്ങൾ ഇവിെട
താമസിക്കുന്നുള്ളൂ.
അതിനുമുമ്പു് ആെരാെക്കയാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു് ?
അവരിലാെരങ്കിലും ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
നിശ്ശബ്ദരായി അവരുെട ആത്മാക്കൾ ഈ ഇടനാഴി
യിൽ നിൽക്കുന്നുേണ്ടാ? നടന്നു േപാകുന്ന എെന്ന അടി
മുടി െവറുെത േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ? അവെര െതാട്ടുരുമ്മി
യാേണാ ഞാൻ േപാകുന്നതു് ?
എെന്താെക്കയാണു് ഞാൻ ഓർക്കുന്നതു് ⁈ ഞാൻ സ്വ
യം േചാദിച്ചു.
എല്ലാം ഇന്നെത്ത പകലിെന്റ ബാക്കിയാണു്.
പുറെത്ത ൈലറ്റ് അകത്തു് നിന്നിടാെമന്നതു് സൗകര്യമായി.
ൈലറ്റിട്ടു് മുൻവാതിലിെല പീപ്-േഹാളിൽ കണ്ണു് േചർത്തു്
െവച്ചു് േനാക്കി.
അവിെട ഒരു െമല്ലിച്ച സ്ത്രീ രൂപം!
മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണു്.
മെറ്റാന്നും വ്യക്തമല്ല.
ഈശ്വരാ… േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വരയിെല അനുഭവങ്ങൾ
അവസാനിച്ചിട്ടിേല്ല?
രണ്ടു്
ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും േപടിെപ്പടുത്തുന്ന സ്ഥലം ഏെതന്ന
ഗൂഗിൾ അേന്വഷണമാണു് ഭാൻഗഢ് (Bhangarh) എന്ന
രാജസ്ഥാനിെല പുരാതന േകാട്ടയിേലക്കും അതിെനച്ചു
റ്റിയുള്ള ദുരൂഹതകളിേലക്കും ഞങ്ങെള എത്തിച്ചതു്.
തലങ്ങും വിലങ്ങും ഗൂഗിളിൽ െതരഞ്ഞാലും ഒട്ടുമുക്കാലും
ൈസറ്റുകളും ഏറ്റവും ദൂരൂഹതയുള്ളതു് എന്നു് അടിവരയി
ട്ടു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒരിടമാണിതു്.
രാജസ്ഥാനിെല ആൽവർ ജില്ലയിൽ സരിസ്ക വനങ്ങൾ
ക്കപ്പുറം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഈ
േകാട്ടയും അതിെന്റ തകർന്നടിഞ്ഞ നിരവധി അനുബ
ന്ധ െകട്ടിടങ്ങളും ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന കഥകളുമായി നില
െകാള്ളുന്നു.
അവിെട േപ്രതങ്ങൾ മാത്രമാണേത്ര വാസം!
ഭാൻഗഢിെനപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യ വിവരങ്ങളും ചില ചി
ത്രങ്ങളുെമല്ലാം ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
േകാട്ടയുെട ആദ്യെത്ത ചിത്രം കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന നല്ല
പരിചയം േതാന്നി. എവിെടേയാ കണ്ടു മറന്ന േപാെല.
കടും നീല ആകാശത്തിെന്റ െചരുവിൽ കരിനീല മലനി
രകളുെടയിടയിൽ കാലപ്പഴക്കത്തിെന്റ കാർക്കശ്യേത്താ
െട തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന പുരാതന േകാട്ടയും അതി
നു ചുറ്റുമുള്ള തകർന്നടിഞ്ഞ െകട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളും േകാട്ട
യം പുഷ്പനാഥിെന്റയും ബ്രാം േസ്റ്റാക്കറുെടയുെമാെക്ക വി
വരണങ്ങളിലൂെട മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ട്രാൻ
സിൽവാനിയയിെല കാർപാത്യൻ മലനിരകൾക്കിടയി
ലുള്ള ഡ്രാക്കുളേക്കാട്ടയുെട ഭാവനാ രൂപം തെന്നയേല്ല
എന്നു് െപെട്ടന്നു് ഓർത്തു.
“അെത. രാജസ്ഥാനിെല അരാവലി മലനിരകൾക്കിട

യിൽ ഇടിഞ്ഞു െപാളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂതത്താൻ
േകാട്ട, ഇന്ത്യയിെല ഡ്രാക്കുളേക്കാട്ട തെന്ന!” മനസ്സിൽ
സ്വയം പറഞ്ഞു. അേതാ, ആേരാ െചവിയിൽ പതുെക്ക
പറഞ്ഞേതാ?

സൂര്യാസ്തമയത്തിനു് േശഷേമാ സൂേര്യാദയത്തിനു് മുൻ
േപാ ഒരു മനുഷ്യജീവി േപാലും േകാട്ടയിൽ കയറരുതേത്ര.
അങ്ങെന ഉണ്ടായാൽ പിന്നീടയാൾ പുറംേലാകം കാ
ണിെല്ലന്നാണു് വിശ്വാസം.
രാത്രിയിൽ പല അപശബ്ദങ്ങളും സ്ത്രീകളുെട കരച്ചിലുക
ളുെമല്ലാം േകാട്ടയിൽ നിന്നു് േകൾക്കാറുെണ്ടന്ന ഗ്രാമീണ
രുെട സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തലുകൾ വായിച്ചേപ്പാൾ െചറുതാ
യി ഒരു േപടി േതാന്നിേയാ?
േഹയ്, അങ്ങെനയങ്ങ് േപടിച്ചാേലാ. സ്വയം ശാസിച്ചു.
കാലിേമയ്ക്കുന്നവർ േപാലും, അന്തിയാവുേമ്പാേഴക്കും േകാ
ട്ടയിൽ നിന്നു് വളെര മാറിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ തിരിെച്ച
ത്തും; എണ്ണത്തിൽ നിരവധിയുള്ള നരിച്ചീറുകൾക്കു മാ
ത്രം േകാട്ടയും പരിസരവും വിട്ടുെകാടുത്തുെകാണ്ടു്.
അസമയത്തു് േകാട്ടയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായ ഹതഭാഗ്യരു
േടയും, കയറാൻ ശ്രമിച്ച സാഹസികരുെടയുെമാെക്ക
അനുഭവങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ വായിച്ചതു് ശ്വാസം അടക്കിപ്പി
ടിച്ചു െകാണ്ടായിരുന്നു.
ഇരുൾ വീണു കഴിഞ്ഞു്, ഈ േപ്രതഭൂമിയിൽ അകെപ്പട്ട
വെര പിന്തുടർന്ന അരൂപികളുെട പാദപതനങ്ങെളപ്പറ്റി
യും, െചറുപ്പത്തിെന്റ േചാരത്തിളപ്പിൽ ൈധര്യം െതളിയി
ക്കാൻ എത്തിയവർക്കു് ശൂന്യതയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ഇരു
ട്ടടിെയ പറ്റിയുെമല്ലാം വളെര വിശദമായിത്തെന്ന പല
രും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇതുെകാെണ്ടാെക്ക തെന്നയാണേത്ര സൂര്യാസ്തമയത്തി
നു േശഷം േകാട്ടയിൽ കയറുന്നതു് നിയമവിരുദ്ധമായി
പുരാവസ്തു വകുപ്പു തെന്ന വിലക്കിയിട്ടുള്ളതു്.
െഡൽഹിയിൽ നിന്നു് ഏകേദശം ഇരുന്നൂറു് കിേലാമീ
റ്റർ മാത്രം അകലത്തുള്ള ഈ സ്ഥലം ഇത്രയും കാലം
എങ്ങെന ഞങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടാെത േപായി?
1998 മുതൽ, അവധി ദിവസങ്ങൾ കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക
െഡൽഹിക്കു ചുറ്റുമുള്ള, കാണാനും കറങ്ങാനും പറ്റിയ

സ്ഥലങ്ങെളപ്പറ്റി േലാൺലി പ്ലാനറ്റ് ൈഗഡിലും ഇന്റർ
െനറ്റിലുെമാെക്ക നിരവധി തവണ തിരഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും,
െവറും നാേലാ അേഞ്ചാ മണിക്കൂറിൽ എത്താവുന്ന ഈ
അപൂർവ്വ സ്ഥലം ഇതുവെര എങ്ങെന ഒളിഞ്ഞു കിടന്നു
എന്നതു് അദ്ഭുതം തെന്ന!
ഇതിനു മുമ്പു് ആരും ഇത്തരെമാരിടെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. സ്ഥിരം സഞ്ചാരികളായ സുഹൃത്തുകൾ േപാലും!

എന്തുെകാണ്ടു് ഇേപ്പാൾ ഈ ഗൂഗിൾ െസർച്ച് െചയ്യാൻ
േതാന്നി? ആർക്കറിയാം?
ചിലേപ്പാൾ… നമ്മൾ എേപ്പാൾ എന്തു െചയ്യുെമന്നും, പി
െന്ന എെന്താെക്ക ഉണ്ടാകുെമന്നും നമുക്കറിയില്ലേല്ലാ.
ഭൂതേപ്രതങ്ങളുെട സ്വാധീനതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കു്
ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ടെത്ര.
അവിെട എേപ്പാൾ ആരു വരണം എന്നതു് മുേമ്പ നിശ്ച
യിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവും.
നിശ്ചിത സമയത്തു്, എേത്തണ്ടവർ അവിെട എത്തിയി
രിക്കുകയും െചയ്യും!
മൂന്നു്
അങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഭാൻഗഢ് യാത്രയുെട തയ്യാെറടുപ്പു്
തുടങ്ങി.
പതിവിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾ നാൽവർ മാ
ത്രമായി യാത്ര േപാേകണ്ട എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ
തീരുമാനം.
വിജനമായ, ദുരൂഹതയുള്ള, ഒരിടത്തു് ഞങ്ങൾ മാത്രം
െചന്നു് കുടുങ്ങിയാേലാ എേന്നാർത്തേപ്പാൾ തെന്ന െച
റിയ ഒരസ്വസ്ഥത േതാന്നി.
വളെര അടുത്ത ഒേന്നാ രേണ്ടാ കുടുംബങ്ങെളക്കൂടി കൂെട
ക്കൂട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി അടിച്ചു് െപാളിച്ചു് േപായി
വരാമേല്ലാ.
വളെരേയെറ യാത്രകൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ െഡൽഹിയിൽ നിന്നു് േകരളം വെര േപായതും,
ഹിമാലയത്തിെല ദുർഘടം പിടിച്ച നിരവധിയിടങ്ങൾ
താണ്ടി പിേത്താറാഗഢ് വെര േപായി വന്നതുെമാെക്ക
െപടും.
അെന്നാന്നും ഏെറ ആെളക്കൂട്ടാൻ േതാന്നാതിരുന്നതും
ഇേപ്പാൾ ഒരു ഏകദിന ട്രിപ്പിനു് സഹയാത്രികെര േത
ടാൻ േതാന്നിയതും വളെര വിചിത്രമായി േതാന്നി.
ഭയത്തിെന്റ വിത്തുകൾ എവിെടേയാ മുളെയടുക്കുന്നുേണ്ടാ?
േപ്രത ഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കു െചന്നു െപട്ടുകൂടാ എന്നു് ഒരു േതാ
ന്നൽ മനസ്സിൽ എവിെടേയാ രൂഢമൂലമായിരുന്നു.

ഞങ്ങളുെട യാത്രകളിൽ കൂെടവരാൻ െപാതുേവ സന്ന
ദ്ധത കാണിക്കാറുള്ള കൂട്ടുകാേരാെടാെക്ക ഈ െചറിയ
ഏകദിന സഹയാത്രെയക്കുറിച്ചു് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി.
ജയരാജ്-ദീപ; അഷിത-പ്രേമാദ്; സുനിൽ സാർ-രഞ്ജിത
എന്നീ മൂന്നു ഫാമിലികളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു് ഏറ്റ
വും പ്രതീക്ഷ.
പേക്ഷ… വിചാരിച്ചത്ര ആേവശകരമായ പ്രതികരണം
കിട്ടിയില്ല.
യാത്ര മാർച്ചിൽ ആയതിനാൽ ബാങ്കിെല തിരക്കുകൾ
മൂലം വരാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു ജയരാജിെന്റ പ്രതി
കരണം.
“ങ്ങള് േപായിട്ടു് വാ; അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഞങ്ങള് പൂവാം” എന്നാ
ണു് പ്രേമാദ് ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞതു്.

ഇവെരാെക്ക ഒഴിവുകഴിവു പറയുന്നതു് ഭൂതത്താൻ േകാട്ട
യിേലക്കു് േപാകാനുള്ള മടി െകാേണ്ടാ അേതാ വ്യക്തി
പരമായ ബുദ്ധിമുട്ടു് ഉള്ളതുെകാണ്ടു െകാേണ്ടാ?
മനസ്സിൽ സംശയം കൂടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
സുനിൽ സാർ-രഞ്ജിത ടീം (ഏകമകൻ േരാനക്കും) പേക്ഷ,
കട്ട സേപ്പാർട്ട് തന്നു.
“നമുെക്കന്തായാലും േപായി േനാക്കാം. എെന്തങ്കിലും
പറ്റിയാൽ തെന്ന ഒന്നിച്ചേല്ല”

രഞ്ജിതയുെട ആത്മവിശ്വാസമുള്ള വാക്കുകൾ കുറെച്ചാ
രു ൈധര്യം തന്നു.
എന്തായാലും അെന്നാെക്ക കൂട്ടുകാർെക്കാപ്പമുള്ള ൈവ
കുേന്നര ചർച്ചകളിെലല്ലാം ഭാൻഗഢും േപ്രതങ്ങളും നിറ
ഞ്ഞുനിന്നു.
കൂട്ടത്തിൽ പലരും പല േപ്രതകഥകളും പറഞ്ഞു തന്നു.
വളെര ചുരുക്കം സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ; ഏെറയും മറ്റുള്ള
വരുെട.
ജയരാജ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന
വെര ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിനിന്ന, െവള്ള സാരി ധരിച്ച,
മുടി അഴിച്ചിട്ട ഒരു സ്ത്രീരൂപം മനസ്സിെലവിെടേയാ ആഴ
ത്തിൽ പതിഞ്ഞു.
പലരും ഞങ്ങെള താക്കീതു െചയ്തു. െവറുെത വയ്യാേവലി
വലിച്ചു് െവയ്ക്കാൻ േപാേണാ?
ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ േപാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ
തെന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമെത്ര.
നിങ്ങൾ വരുന്ന വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നു് എങ്ങെനെയങ്കിലും ആത്മാക്കൾ നമ്മെള അറി
യിച്ചിരിക്കുമെത്ര!
പലേപ്പാഴും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാെള ആയിരിക്കുമെത്ര
ഇത്തരം സേന്ദശങ്ങൾ അറിയിക്കാനായി അവർ തിര
െഞ്ഞടുക്കുക.
കഴുത്തിെല രക്തമൂറ്റിക്കുടിച്ചു് ഡ്രാക്കുള തെന്റ ഇച്ഛാനു
സാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുയായിെയ ഉണ്ടാക്കുന്നതു
േപാെലേയാ? ഞാൻ എേന്നാടു് തെന്ന േചാദിച്ചു.
(ആരായാലും അതു് നീതയാവരുേത എന്നു് പ്രാർത്ഥിക്കു
കയും െചയ്തു!)

ആെര ആയിരിക്കും അവർ തിരെഞ്ഞടുക്കുക?
എങ്ങെനയായിരിക്കും ഞങ്ങെള അവർ അടയാളമറിയി
ക്കുക?
േപ്രതങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ആെള തിരിച്ചറിയാനുള്ള
എളുപ്പവിദ്യ, ആരുെട കാലാണു് നിലം െതാടാത്തെത
ന്നു് േനാക്കുകയാെണന്നാണു് െപാതുേവ ഞങ്ങെളല്ലാവ
രും കളിയായി പറഞ്ഞിരുന്നതു്.
കാര്യം തമാശയ്ക്കാെണങ്കിലും പിന്നീടു് പലേപ്പാഴും സഹ
യാത്രികരാവണ്ടവെര കാണുേമ്പാെഴാെക്ക ഞാനറിയാ
െത തെന്ന എെന്റ കണ്ണുകൾ അവരുെട പാദങ്ങളിേല
ക്കു് േപായിരുന്നു!
ഇതിനിെട പലരാത്രികളിലും ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു് െഞട്ടിയു
ണരുകയും അതിനു േശഷം ഉറക്കം വരാെത കിടക്കുക
യും എനിക്കു് ഒരു പതിവായി.
ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന എെന്ന കളിയാക്കി
െക്കാല്ലും എന്നതിനാൽ ആ വിവരം എന്നിൽ മാത്രെമാ
തുങ്ങി.
നാൽപതിലധികം വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം, ‘അർജ്ജു
നൻ, ഫൽഗുനൻ…’, ‘ആലത്തൂെര ഹനുമാെന…’ തുട
ങ്ങിയ വരികൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഉരുവിട്ടു തുടങ്ങി. കണ്ണു്
ഇറുക്കിയടച്ചു െകാണ്ടു് !
അങ്ങെന യാത്ര േപാകാനുള്ള ദിവസം അടുത്തടുത്തു
വന്നു.
ഇതുവെര പ്രേത്യകിച്ചു് ഒരു അടയാളവും കിട്ടിയില്ലേല്ലാ
എന്നു് കരുതി ആശ്വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ഒരു വിചിത്ര
മായ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതു്.
ഔേദ്യാഗികമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ സുനിൽ സാർ
വീട്ടിലില്ലാത്ത ഒരു രാത്രി.
െജ. എൻ. യു.വിെല എം. ഫിൽ. വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന
േരാനക് ഏെറ േനരമിരുന്നു് പഠിച്ചേശഷം ക്ഷീണിച്ചു് ലി
വിങ് റൂമിൽ തെന്ന ഉറങ്ങിേപ്പായി.
ഏകേദശം രണ്ടു്… രേണ്ടകാൽ മണിയായിക്കാണും.
ക്ർർണിം… ക്ർർണിം… ക്ർർണിം
േഫാൺ നിർത്താെത അടിക്കുന്നു.
േരാനക് െഞട്ടിയുണർന്നു് േഫാെണടുത്തു.
മറുവശത്തു നിന്നു് ശബ്ദെമാന്നുമില്ല. കുറച്ചു േനരം ഹേലാ
പറഞ്ഞു് േഫാൺ തിരിെക െവച്ചേപ്പാൾ വീണ്ടും െബല്ലടിച്ചു!
ഇതു് രണ്ടുമൂന്നു തവണ ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ േഫാൺ ഡി
സ്കണക്റ്റ് െചയ്തു േരാനക് ഉറങ്ങി.
പിെന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇതാവർത്തിച്ചു.
“ഒെക്ക ശരിയായി” എന്നു് പറഞ്ഞു െടലിേഫാൺ െല

യിൻമാൻ േപായ ദിവസം രാത്രിയും േഫാൺ പതിവു
േപാെല റിങ് െചയ്തു!
പിന്നീടേങ്ങാട്ടു് എല്ലാ രാത്രികളിലും‼

ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തമാശയാ
യി ആേരാ േചാദിച്ചു.
“ഇതു് ഭാൻഗഢിൽ നിന്നുള്ള അടയാളമാേണാ?”
“നിങ്ങൾ വരുന്നുെണ്ടന്നു് വിവരം കിട്ടി എന്നു് അറിയിക്കു
കയാേണാ ആത്മാക്കൾ?”.
“അങ്ങെനയാേണാ” ഞാൻ സ്വയം േചാദിച്ചു.
“ആണു് ” എന്നു് ആേരാ ഉത്തരം പറേഞ്ഞാ? േഹയ്.
ഇല്ല, േതാന്നിയതാവും.

കാര്യെമന്തായാലും പിന്നീടുള്ള രാത്രികളിൽ സുനിൽ
സാറും കുടുംബവും േഫാൺ ഡിസ്കണക്റ്റ് െചേയ്ത കിടക്കാ
റുള്ളൂ.
നാലു്
അങ്ങെന ആ ദിവസവും വെന്നത്തി.
2015 മാർച്ച് 14. രാവിെല ആറു മണിേയാെട ഞങ്ങൾ
ഏഴുേപർ ഭാൻഗഢ് യാത്ര തുടങ്ങി.

രണ്ടു് കാറുകളിൽ ഞങ്ങൾ തെന്ന ൈഡ്രവ് െചയ്തു് േപാ
കുന്നതിനു പകരം, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ഒരു ടാക്സിക്കാ
റിൽ േപാകാെമന്നു തീരുമാനിച്ചതു് യാത്രയ്ക്കു് ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾക്കു് മുമ്പായിരുന്നു.
െവേവ്വെറ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര െചയ്താൽ ഏെതങ്കിലും
ഒരു കൂട്ടർക്കു് എെന്തങ്കിലും അപകടം വന്നു് അവർ ഒറ്റ
െപ്പടുേമാ എന്നു് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശങ്കയും
ഈ തീരുമാനത്തിനു് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.
യാത്ര തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു വിധം
ശക്തമായി മഴ തുടങ്ങി. നല്ല കാറ്റും.
മാർച്ച് പകുതി സമയത്തു് ഇത്തരെമാരു മഴ പതിവില്ല.
എന്താണു് പ്രകൃതിെയ്ക്കാരു ഭാവമാറ്റം? അതും, ഇന്നുത
െന്ന.
അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഴ കുറഞ്ഞു. േനരിയ ചാറ്റൽ
മഴയിൽ, െവള്ളം െതറിപ്പിച്ചു്, ചീറിപ്പാഞ്ഞു് ഞങ്ങളുെട
കാർ മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി. ഇരുപുറവും, ഹരിയാനയിെല ഗ്രാ
മങ്ങൾ പുതിയ ദിനത്തിേലക്കു് ഉറക്കച്ചടേവാെട ഉണർ
ന്നു തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളൂ.
ഓേരാന്നാേലാചിച്ചു് െചറുതായി മയക്കത്തിേലക്കു് വഴു
തി വീണു.
ഉണർന്നേപ്പാൾ രാജസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ കയറി
എത്രേയാ ദൂരെമത്തിയിരുന്നു.
പത്തു മണിേയാെടെയങ്കിലും ഭാൻഗഢ് എത്തുമായിരിക്കും.
സരിസ്ക വനേമഖലയും താണ്ടി, മഴ േതാർന്ന വഴികളി
ലൂെട കടന്നു േപാകുേമ്പാൾ മാർച്ച് മാസെത്ത രജപു
ത്താന ഗ്രാമഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി.
ഇടെയ്ക്കാെക്ക െവളിമ്പ്രേദശങ്ങളിൽ മയിലുകെളക്കണ്ടു.
പലേപ്പാഴും ഒട്ടകങ്ങെളയും; സംഘങ്ങളായിേപാകുന്ന
രാജസ്ഥാനി നാേടാടികെളയും.
െചമ്മരിയാടിെന്റ െകാച്ചു പറ്റങ്ങളും, വീട്ടുസാധനങ്ങളും
കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനതകളുെമാെക്കയായാണു് ഇത്തരം
സംഘങ്ങൾ നാടു് ചുറ്റാറു്.
പുരുഷൻമാരുെടയും ആൺകുട്ടികളുേടയും തേലെക്കട്ടുക
ളും, അതിെനാപ്പം തെന്ന ചന്തമാർന്ന സ്ത്രീകളുെട ദുപ്പട്ടക
ളും ശിേരാവസ്ത്രങ്ങളുെമാെക്ക ആയേപ്പാൾ ശരിയ്ക്കും ഒരു
രാജസ്ഥാൻ ടച്ചു് വന്നു.
പുതുമഴയിൽ കുളിച്ചു് ഈറനായി നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പുകൾ
കണ്ടാൽ ആരും പറയില്ല, രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കു േശഷം
േവനൽച്ചൂടിൽ വരണ്ടു് െപാരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ േപാകുന്ന
ഒരു പ്രേദശമാണിെതന്നു്.
േബ്രക്ക്ഫാെസ്റ്റന്ന േപരിൽ െചറുകിട പലഹാരങ്ങെളാ
െക്ക കഴിച്ചതിനാൽ ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണം മതി എന്നായി
രുന്നു െപാതു തീരുമാനം. അതിനാൽ വഴിയിെലങ്ങും
നിർത്താെത തെന്ന യാത്ര തുടർന്നു.
‘ഭാൻഗഢ്-10 കി. മീ’ എെന്നഴുതിയ വഴിേയാരക്കല്ലു് േപ്ര
തഭൂമി അടുത്തുെവന്നു് ഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾ വീണ്ടും മനസ്സു്
അസ്വസ്ഥമാേയാ?

കാറിെന്റ ചില്ലിലൂെട വീണ്ടും വഴിേയാരക്കാഴ്ചകളിേലക്കു്
കണ്ണയച്ചു.
കിേലാമീറ്റേറാളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന േഗാതമ്പു്, ബാർലി
പാടങ്ങൾ.
മുേട്ടാളം മാത്രം മുതിർന്ന പച്ചപ്പു്, പരവതാനി വിരിച്ചി
രിക്കുകയാണു് േറാഡിനിരുപുറവും. േനാെക്കത്താ ദൂരം
പച്ചപ്പു മാത്രം!
കുറച്ചു കൂടി യാത്ര െചയ്തേപ്പാൾ… അതാ പച്ചപ്പാടത്തിനു
നടുവിൽ ഒരു സ്ത്രീ രൂപം. െചണ്ടുമല്ലിേയാടടുത്തു നിൽക്കു
ന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ശിേരാവസ്ത്രം താേഴാട്ടു് വിശാല
മായി ഊർന്നു് വീണു കിടക്കുന്നു.
എെന്തങ്കിലും കൃഷിപ്പണി െചയ്യുകയായിരിക്കും. പേക്ഷ,
കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റില്ല.
ഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റെറങ്കിലും അകെലയേല്ല.
െപെട്ടന്നാണു് ഞാൻ അതു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്. ആ രൂപം എെന്ന
ത്തെന്ന തുറിച്ചു േനാക്കുകയാേണാ? കാറ് നീങ്ങുന്നതി
െനാപ്പം ആ രൂപവും നീങ്ങുന്നുേണ്ടാ? എന്നിൽ നിന്നു്
കൃത്യ അകലം പാലിച്ചു് ?
അെത… ഇത്ര അകലത്തു നിന്നും ആ തിളക്കമാർന്ന
െചറിയ കണ്ണുകൾ എനിയ്ക്കു് കാണാം.
ൈദവേമ… ഇെതെന്താരു പരീക്ഷണം? പട്ടാപ്പകലും
ഞാൻ േപടിച്ചു് തുടങ്ങിേയാ?
ഇേപ്പാൾ രൂപം കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാകുന്നുേണ്ടാ? കിരീ
ടം െവയ്ക്കാത്ത ഒരു െതയ്യം ശിേരാവസ്ത്രം ഞാത്തിയിട്ടു്
പാടേശഖരത്തിനു നടുവിൽ നിൽക്കുകയാേണാ?
സംശയങ്ങൾ െപരുകിയേപ്പാൾ ഞാൻ സഹയാത്രിക
രുെട ശ്രദ്ധ, ആദ്യം ഭംഗിയുളള ആ പ്രകൃതി ദൃശ്യത്തിേല
ക്കും, പിെന്ന… എെന്റ സംശയങ്ങളിേലക്കും ക്ഷണിച്ചു.
വലിെയാരു കൂട്ടച്ചിരിയായിരുന്നു ഉത്തരം. േരാനക്കിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ അപ്പുണ്ണിയും (എന്തിനധികം, കണ്ണുണ്ണി
വെരയും) ചിരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ‘എലിക്കു് പ്രാ
ണേവദന; പൂച്ചക്കു് വിളയാട്ടം’ എന്ന െചാല്ലു് ഓർമ്മ
വന്നു.
“അെത. ബാബു അങ്കിളിെന സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ചു മുേമ്പ
തെന്ന വന്നതാ അവർ. അതു് െകാണ്ടാ അങ്കിളിെനത്ത
െന്ന േനാക്കുന്നതു് ”

എന്നു് േരാനക് കളിയായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, എെന്റ മന
സ്സു് േചാദിച്ചു.
“ഇനി… ശരിയ്ക്കും അങ്ങെന തെന്നയാേണാ?”.

ഇടംകണ്ണിട്ടു് പാടേത്തയ്ക്കു് േനാക്കിയേപ്പാൾ വീണ്ടും തുളച്ചു
കയറുന്ന ആ േനാട്ടം.

മുമ്പു േകട്ട കഥയിെല സ്ത്രീ രൂപെത്തേപ്പാെല ഈ െച
ണ്ടുമല്ലിെത്തയ്യവും ഇമ െവട്ടാെത േനാക്കുന്നതിലാേണാ
െസ്പഷൈലസ് െചയ്തിരിക്കുന്നതു് ?
ഭാഗ്യത്തിനു്, ഒരു വളെവടുത്തു് കാർ മുേന്നാട്ടു് േപായ
േപ്പാൾ മഞ്ഞേച്ചച്ചി പുറകിലായി.
രണ്ടു് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, േറാഡിെന്റ മേറ്റ വശെത്ത പാട
ത്തു് അതാ അേത രൂപം!
എല്ലാ സഹയാത്രികരും പുതിയ െചണ്ടുമല്ലിേയയും കണ്ടു.
അേതാെട അവർക്കു് കുറച്ചു് േനരം കൂടി ചിരിക്കാനുള്ള
വക കിട്ടി.
രണ്ടും രണ്ടു േപരായിക്കൂേട? ഏകേദശം ഒേര തരം വസ്ത്ര
മണിഞ്ഞവർ?
മനസ്സിെല യുക്തിവാദി സമാധാനിപ്പിച്ചു.
പേക്ഷ… എേന്താ എനിക്കേപ്പാൾ യുക്തിെയാന്നും ഏൽ
ക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു.
കാർ മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. െചറിയ ഒരു ജന
സഞ്ചാരമുള്ള നാട്ടിൻപുറം കൂടി കഴിഞ്ഞു. ഭാൻഗഢ്
േകാട്ട ദൂെര നിന്നു് കണ്ടു തുടങ്ങി.
െചണ്ടുമല്ലിെയ ഇനി കാണില്ല എന്നു് കരുതിയേപ്പാൾ
അതാ േറാഡരുകിലുള്ള െചറിയ ഒരു സംഘം നാട്ടുകാർ
ക്കിടയിൽ മെറ്റാരു മഞ്ഞത്തിളക്കം!
“എെന്നത്തെന്ന േനാക്കുകയാവും. പേക്ഷ… ഞാൻ
എന്തായാലും അേങ്ങാട്ടു് േനാക്കി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കി
ല്ല”. ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു.

തുറിച്ചുേനാട്ടക്കാരുെട േനാട്ടം നിർത്താൻ െപൺപി
േള്ളർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന പ്രധാന അടവു്, അവെര തീർ
ത്തും അവഗണിക്കുകയാണു് എന്നു് നീത പറഞ്ഞുതന്നതു്
ഓർത്തു.
പൂവാലന്മാെര േനരിടുന്ന അേത രീതി തെന്ന ഈ പൂവാ
ലിെയ േനരിടാൻ ഉപേയാഗിയ്ക്കാം.
താമസിയാെത േകാട്ടയ്ക്കു് മുമ്പിൽ കാറു നിർത്തി.
ഇന്റർെനറ്റിൽ കണ്ട േപാെല, േഗറ്റിൽ തെന്ന പുരാവസ്തു
വകുപ്പിെന്റ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എഴുതി െവച്ച േബാർഡുണ്ടു്.
ഒരു െപട്ടിക്കടയ്ക്കടുത്തു് നാേലാ അേഞ്ചാ നാട്ടിൻപുറക്കാ
രും, ഒന്നു് രണ്ടു് കാറുകളും, ഏതാനും ചില ൈബക്കുകളു
െമാഴിച്ചു് മെറ്റാന്നുമില്ല.
േകാട്ടവാതിൽക്കൽ നിന്നു് പുറേത്തക്കു് േനാക്കിയാലുള്ള
കാഴ്ച അവിസ്മരണീയമാണു്.
നാലു ഭാഗവും മലകളാൽ ചുറ്റെപ്പട്ട ഒരു അതിമേനാഹര
താഴ്വരയിലാണു് േകാട്ട നിൽക്കുന്നതു്.
അരാവലി മലനിരകളുെട ഭംഗി ഇത്ര ഗംഭീരമായി മെറ്റ
ങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല.
േകാട്ടവാതിലിനഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു് മലകൾ
ഒരു വലിയ വില്ലു് േപാെല കാണെപ്പട്ടു.
ബാൺഗഢാേണാ പിെന്ന ഭാൻഗഢായതു് ? ആർക്ക
റിയാം?
അകേത്തയ്ക്കു് നടന്നു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ േപ്രതങ്ങളുെട സൗ
ന്ദര്യേബാധെത്ത മനസ്സാ നമിച്ചു.
താമസിക്കാൻ ഇത്ര നല്ല സ്ഥലം തിരെഞ്ഞടുത്ത ആദ്യ
ബാച്ച് േപ്രതങ്ങെള അഭിനന്ദിക്കാെത വയ്യ!
രണ്ടു് ഉൾവാതിലുകൾ കടന്നു് േവണം, പ്രധാന െകട്ടിടം
നിൽക്കുന്നിടെത്തത്താൻ.
േപാകുന്ന വഴിയിലിരുപുറവും തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
പാർശ്വ മന്ദിരങ്ങൾ. എത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ജനപഥമാ
യിരുന്നിരിക്കണം, ഈയിടം, അതിെന്റ ആദ്യ കാലങ്ങ
ളിൽ.
പുറകിൽ ഒരാൾ ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നതു് കണ്ടു് തിരിഞ്ഞു
േനാക്കി.
ഞങ്ങെട ൈഡ്രവറാണു് !
പുറത്തു് ഒറ്റയ്ക്കു് കാത്തു നിേന്നാളാം എന്നു പറഞ്ഞയാൾ
ക്കു് ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട അടു
േത്തക്കു് ഓടി വരാനുള്ള ൈധര്യം കിട്ടി‼
പേക്ഷ, രണ്ടാം േകാട്ടവാതിൽ വെര വന്നേപ്പാേഴക്കും
അയാൾക്കു് മുേന്നാട്ടു് േപാകാെനാരു മടി.
േകാട്ട കണ്ടു് തിരിെക േപാകുന്ന െചറുപ്പക്കാരുെട ഒരു
സംഘത്തിെന്റ കൂെട അയാളും കാറിനടുേത്തക്കു് തിരിച്ചു
േപായി.
രണ്ടാം ഉൾവാതിലും കടന്നു െചന്നേപ്പാൾ വിശാലമായ
പറമ്പിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഏഴു് േക്ഷത്ര
ങ്ങൾ. പിെന്ന മധ്യത്തിലായി പ്രധാന െകട്ടിടവും.
േക്ഷത്രങ്ങളിൽ േസാേമശ്വര (ശിവ) േക്ഷത്രത്തിൽ മാത്ര
േമ ചില ആളനക്കം കാണുന്നുള്ളൂ.
ഗ്രാമീണരുെട മൂേന്നാ നാേലാ സംഘങ്ങൾ അവിടവിെട
യായിരുന്നു് ചില പൂജകൾ െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
കുറച്ചു് കൂടി അടുത്തു െചന്നേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലായതു്,
േപ്രതബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ദുർമ്മന്ത്രവാദ പ്രവൃ
ത്തികളാണു് അെതല്ലാെമന്നു്.
കൗതുകം െകാണ്ടു്, കുറച്ചകെല നിന്നു്, ഈ കാഴ്ചകൾ കു
റെച്ചാെക്ക േനാക്കിക്കണ്ടു.
േക്ഷത്രത്തിനു് െതാട്ടടുത്തുള്ള സംഘത്തിേലക്കു് േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ കണ്ണുടക്കിയതു് വീണ്ടും ഒരു െചണ്ടുമല്ലി
യിൽ!
“െശ്ശടാ… ഇവളും ഒരു േനാട്ടക്കാരിയാണേല്ലാ”.

എന്തായാലും ഈ െപണ്ണിെന്റ കാര്യം സഹയാത്രികെര
അറിയിച്ചു്, വീണ്ടും അവർക്കു് എെന്റ െചലവിൽ സേന്താ
ഷം നൽേകണ്ട എന്നു് തീരുമാനിച്ചു.
“െവറുെത ഇവിെട ചുറ്റിപ്പറ്റി സമയം കളയണ്ട. നമുക്കു്
പ്രധാന െകട്ടിടം കാണേണ്ട?”

ഞാൻ ധൃതി കൂട്ടി.
എങ്ങെനെയങ്കിലും െചണ്ടിെന ഒഴിവാക്കാനുളള വ്യഗ്രത
യായിരുന്നു, എനിക്കു്.
ഹനുമാൻ മന്ദിറിെന്റയും മറ്റു് െകട്ടിടങ്ങളുെടയുെമാെക്ക മു
കളിൽ നിറേയ കുരങ്ങന്മാരായിരുന്നു. പേക്ഷ… പ്രധാന
െകട്ടിട്ടത്തിെന്റ പരിസരെത്തങ്ങും ഒെരാറ്റ കുരങ്ങൻ
േപാലുമില്ല.
ഇെതാരു പ്രേത്യകതയാണെല്ലാ എന്നു് പറഞ്ഞു െകാ
ണ്ടു് ഞങ്ങൾ േനെര… മുഖ്യ െകട്ടിടത്തിേലക്കു് നടന്നു.
ഭാൻഗഢിെല േപ്രത മന്ദിരം!
പടികൾ കയറി മുകളിേലക്കു് േപായാൽ ഇരുട്ടു കട്ടകു
ത്തിയ െചറിയ ഒരു നടുത്തളം. അതിെന്റ േഗാളാകൃതി
യിലുള്ള ഉത്തരത്തിൽ അസംഖ്യം നരിച്ചീറുകൾ. ഓേരാ
ന്നും ഓേരാ ആത്മാക്കളാണെത്ര!
എത്ര ആയിരെമണ്ണം കാണും? ഇന്നും പുതിയവ ഈ കൂ
ട്ടത്തിൽ േചരുമായിരിക്കും. അതിൽ ചിലതു് പുറത്തു നട
ക്കുന്ന ഉച്ചാടന പൂജകളാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവരാകാം.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് ചിന്തകൾ േപായതു്.
പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള മുറികളിെലാെക്കയും ഇഷ്ടം േപാെല
നരിച്ചീറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവയുെട രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും ശബ്ദങ്ങളുെമാെക്ക ഒരു
േപ്രതഭവനത്തിനു് േചർന്നതു് തെന്ന.
ഞങ്ങെളക്കൂടാെത രേണ്ടാ മൂേന്നാ െചറു ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി
ഉണ്ടായിരുന്നു, അേപ്പാഴവിെട.
ഓേരാ റൂമിനുമടുത്തായി മട്ടുപ്പാവുകളുണ്ടു്.
അത്തരെമാന്നിൽ കയറി പുറേത്തക്കു് േനാക്കിയേപ്പാൾ
കണ്ട കാഴ്ച അതിമേനാഹരമായിരുന്നു.
ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഒരിടത്തു് ശിഷ്ടകാലം കഴിക്കാൻ
ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന േപ്രതങ്ങേളാടു് അസൂയ േതാന്നി.
ഞങ്ങൾെക്കേന്താ… േപടി എന്ന ഒരു വികാരേമ േതാ
ന്നിയില്ല.
െമാത്തത്തിൽ ഒരു മനസ്സു് കുളിർത്ത പ്രതീതി.
“എനിക്കു് ഈ സ്ഥലം ക്ഷ… പിടിച്ചു” എന്നു് ഞാൻ പറ
ഞ്ഞേപ്പാൾ, “േവണ്ട. അധികം ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ അവർ
കൂെട േപാരും. അതാണു് േപ്രതങ്ങളുെട… ഒരു രീതി”
എന്നു് സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞു.

നല്ല മൂഡിലാെണങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഉള്ളിെലവിെട
േയാ ഉടക്കിേയാ?
പിെന്ന… ഏകേദശം ഒന്നു രണ്ടു് മണിക്കൂർ ഭാൻഗഢി
െല ഭൂതത്താൻ േകാട്ടയിലും പരിസരത്തും ചിലവഴിച്ചു.
നരിച്ചീറുകളുെട മണമുള്ള േകാണിപ്പടികളിലിരുന്നു കഴി
ച്ച ഉച്ചഭക്ഷണം വളെര ഹൃദ്യമായിരുന്നു.
മറ്റു സന്ദർശകർ, േപ്രതഭൂമിയിലിരുന്നു് സാവകാശം
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങെള, കൗതുകേത്താെടയും
ഇത്തിരി ഒരു ഭയേത്താെടയുമാണു് േനാക്കിയതു്.
ആറു വയസ്സുകാരൻ കണ്ണുണ്ണി വളെരേയെറ ഉത്സാഹ
ത്തിൽ കുരങ്ങന്മാരുെട ബഹളം േനാക്കി ആ പരിസര
െത്താെക്ക ഓടി നടന്നു.
ഈ സുന്ദരഭൂമിയാേണാ ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും േപടിെപ്പടു
ത്തുന്ന സ്ഥലം?
ഇത്രയും മേനാഹരമായ ഒരു േകാട്ടയും പരിസരവുമുള്ള
താഴ്വര എന്തു െകാണ്ടു് സഞ്ചാരികെള ആകർഷിക്കുന്നില്ല?

നിരവധി േചാദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അേന്യാന്യം േചാദിച്ചു.
േകാട്ടയുെട നിഴൽ തെന്റ ധ്യാനസ്ഥലത്തിൽ വീണാൽ
േകാട്ട തകർന്നടിയുെമന്ന ഒരു ദിവ്യെന്റ ശാപമാണു്
ഭാൻഗഢ് വീണടിയാനുള്ള കാരണം എന്നാണു് െപാ
തുെവ േകൾക്കുന്ന ഒരു കഥ.
അതല്ല… േകാട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുന്ദരിെപ്പണ്ണിെന
െകട്ടാൻ പറ്റാെത േമാഹഭംഗേത്താെട മരിേക്കണ്ടി വന്ന
ഒരു ദുർമ്മന്ത്രവാദിയുെട അവസാനെത്ത ഗൂഢതന്ത്രമാ
ണു് േകാട്ടയ്ക്കു് ഈ ഗതി വരുത്തിയെതന്നാണു് മെറ്റാരു
കഥ.
ഒരുപേക്ഷ… 1783-െല ക്ഷാമകാലത്തു് വരൾച്ചെയ
അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാെത താമസക്കാെരല്ലാം േകാട്ട
ഉേപക്ഷിച്ചു േപായ കഥയായിരിക്കും ചരിത്രപരമായി
ശരിയായ കാര്യം.
“എന്തായാലും ഇനിെയാരിക്കൽ നമുക്കു് എങ്ങെനെയ
ങ്കിലും ഒരു രാത്രി ഇവിെട തങ്ങണം. െകട്ടുകഥകൾ െപാ
ള്ളയാെണന്നു് കാണിക്കാൻ” ഞാൻ എല്ലാവേരാടുമായി
പറഞ്ഞു.
“അതു്… ഞാനും അപ്പുണ്ണിയുെമാെക്ക കൂടി ആയിേക്കാ
ളാം. ബാബു അങ്കിളിെന കൂട്ടിയാൽ പിെന്ന േപടിച്ചു്…
ആെക നാശമാവും”.

േരാനക് വിടാനുള്ള മട്ടില്ല.
“ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണു് ”. എന്നു് പലതവണ മനസ്സിൽ
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, തിരിച്ചു് കാറിൽ കയറുേമ്പാൾ!

മടക്കയാത്ര തുടങ്ങുേമ്പാൾ അവസാനമായി േകാട്ടെയ
ഒന്നു് േനാക്കി. “വീണ്ടും കാണാം” എന്നു് മൗനമായി പറ
യാൻ.
അേപ്പാഴതാ… േകാട്ടവാതിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു െച
റിയ ഗ്രാമീണ സംഘത്തിൽ ഒരു െചണ്ടുമല്ലിയുെട നിഴ
ലാട്ടം!
“െശ്ശ… തിരിഞ്ഞു േനാക്കണ്ടായിരുന്നു” മനസ്സു് പറഞ്ഞു.
“ഏെറ ഇഷ്ടെപ്പട്ടവരുെട കൂെട േപ്രതങ്ങൾ േപാരും”

എന്ന സുനിൽ സാറിെന്റ വാക്കുകളും കൃത്യ സമയത്തു്
ഓർമ്മിച്ചു.
അെതേപ്പാഴും അങ്ങെനയാണു്… ഏറ്റവും മറക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണു് മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും
േതാന്നുക.
അഞ്ചു്
…മുൻവാതിലിെല പീപ്-േഹാളിൽ കണ്ണു് േചർത്തു് െവച്ചു്
േനാക്കി.

അവിെട ഒരു െമല്ലിച്ച സ്ത്രീ രൂപം!
മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണു്.
മെറ്റാന്നും വ്യക്തമല്ല.
ഈശ്വരാ… േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വരയിെല അനുഭവങ്ങൾ
അവസാനിച്ചിട്ടിേല്ല?
ഭാൻഗഢിെനപ്പറ്റി അറിഞ്ഞതു മുതൽ ഇന്നുവെരയുള്ള
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു െസക്കന്റിൽ മനസ്സിലൂെട കടന്നു
േപായി.
േകാട്ടയിൽ നിന്നു് മടങ്ങാൻ േനരം േതാന്നിയ അസ്വ
സ്ഥത യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാേണാ?
“ഏെറ ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ അവരു് കൂെടേപ്പാരും” എന്ന സു
നിൽ സാറിെന്റ വാക്കുകേളാർത്തു.

ഇത്ര െപെട്ടന്നു തെന്നേയാ? ഒരു പേക്ഷ… പന്ത്രണ്ടു്
മണിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുേന്നാ⁈
എന്തായാലും അർദ്ധരാത്രിയിൽ േനെര വീട്ടിൽ വന്നു്
േകാളിംഗ് െബൽ അടിച്ചതു് ശരിയായില്ല എന്നു് മന
സ്സിൽ കരുതി.
അതിനു് മാത്രം െതെറ്റാന്നും ഒരു േപ്രതേത്താടും െചയ്തി
ട്ടില്ലേല്ലാ!
“നീതെയ വിളിച്ചു്, ഒന്നിച്ചു് വാതിൽ തുറക്കേണാ”. ഒരു
നിമിഷേത്തക്കു് സ്വയം േചാദിച്ചു.

എല്ലാവർക്കും കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ അടുത്ത കാരണം
പിെന്ന ഇതാവും എേന്നാർത്തേപ്പാൾ അതിലും േഭദം
സ്വയം വാതിൽ തുറന്നു്, വരുന്നതു് വരുന്നിടത്തു െവച്ചു
കാണുന്നതാവുെമന്നു് കരുതി.
ഇരട്ട വാതിലാണു് ഫ്ലാറ്റിേന്റതു്.
പ്രധാന വാതിൽ അകേത്തക്കു് തുറന്നാൽ, പിെന്ന വല
യിട്ട ഇരുമ്പു വാതിൽ പുറേത്തക്കു്.
ഭാഗ്യം, പുറേത്തതു് ഇരുമ്പു വാതിലായതു്.
അതു െകാണ്ടായിരിക്കും േനെര വന്നു് കയറാെത േകാ
ളിംഗ് െബല്ലടിച്ചു് കാത്തു നിൽക്കുന്നതു്.
ആദ്യെത്ത വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ സ്ത്രീ രൂപം കൂടുതൽ
വ്യക്തമായി.
ഭാഗ്യം.
െവള്ള സാരിയല്ല!
മഞ്ഞ വസ്ത്രവുമല്ല‼
ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ഹാഫ്-ട്രൗസറും ടീ ഷർട്ടും.
േപ്രതങ്ങളുെട െഡ്രസ്സ് േകാഡ് കാലാനുസൃതമായി പരി
ഷ്കരിേച്ചാ?
ഇരുമ്പു വാതിൽ തുറന്നതും ആ രൂപം “അങ്കിൾ” എന്നു്
വിളിച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്തു് സിനിമയിൽ ‘കുമാേരട്ടാ’ എന്നു് വിളിച്ച
േപാെല ‘ബാേബ്വട്ടാ’ എന്നാണു് പ്രതീക്ഷിച്ചതു്.
പേക്ഷ… നര കയറിത്തുടങ്ങിയ എെന്ന അങ്ങെന വിളി
ച്ചതിൽ െതറ്റു് പറയാനും പറ്റില്ല.
“റിയയേല്ല ഇതു് ”

മിന്നൽ േപാെല മനസ്സിൽ േതാന്നി.
അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിെല േജാർജ്ജ്-സൂസൻ ദമ്പതികളുെട
ഏക മകളാണു് റിയ.
പേക്ഷ… റിയ എങ്ങെന ഒറ്റയ്ക്കു് ഈ േനരത്തു് ?
പകലു േപാലും ഒറ്റയ്ക്കു് േമാെള വിടാത്തവർ, ഈ അസമ
യത്തു് എന്തിനയയ്ക്കണം റിയെയ, തനിച്ചു് ?
എെന്റ േനാട്ടം അറിയാെത റിയയുെട പാദങ്ങളിേലക്കു്
േപായി.
ഉണ്ടു്. കാലുകൾ നിലം െതാടുന്നുണ്ടു്.
“അങ്കിൾ, ഒരു െഹൽപ്പ് േവണം. ഞങ്ങൾെട ബാൽക്ക

ണിയുെട അലുമിനിയം ഫാബ്രിേക്കറ്റഡ് െഫ്രയിം കാ
റ്റിൽ താെഴ വീഴാൻ േപാകുന്നു”.

മലയാളം അത്ര ഫ്ലുവന്റല്ലാത്ത റിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും
ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു.
“അെതേയാ. ഞാൻ വരാം”. ഉത്തരം െപെട്ടന്നായിരുന്നു.

പേക്ഷ… ഉടൻ തെന്ന മനസ്സു് പറഞ്ഞു. “കൂെട േപാണ്ട.
റിയ ആദ്യം േപാെട്ട”.
“ഞാൻ നീതാന്റിേയാടു് പറഞ്ഞു് ഇതാ എത്തി. റിയ
െപാേയ്ക്കാളൂ”.

പിെന്ന… നീതേയാടു് വിവരം പറഞ്ഞു് ഞാൻ ശേടന്നു്
േജാർജ്ജിെന്റ ഫ്ലാറ്റിേലക്കു്.
ലിഫ്റ്റ് േലാബി കടന്നാണു് അടുത്ത വീട്ടിെലേത്തണ്ടതു്.
േലാബിയുെട വലതു് വശെത്ത േകാണിയിേലക്കുള്ള വാ
തിലിലൂെട േനാക്കിയേപ്പാൾ പുറത്തു് കനത്ത കാറ്റാണു്.
േനെര കാണുന്ന ആൽമരം കാറ്റിൽ ആടിയുലഞ്ഞു് കുലു
ങ്ങുന്നു.
രാത്രി ഒമ്പതര, പത്തു് മണിേയാെട ഞങ്ങൾ വന്നേപ്പാൾ
എത്ര ശാന്തമായിരുന്നു പ്രകൃതി!
എെന്തങ്കിലും പന്തിേകടുേണ്ടാ?
മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം.
എന്തായാലും േവഗം റിയയുെട വീടിെന്റ ബാൽക്കണിയി
െലത്തി.
അേപ്പാൾ കണ്ട കാഴ്ച!
പത്തു് പന്ത്രണ്ടടി നീളവും അത്രതെന്ന വീതിയുമുള്ള
ബാൽക്കണിയുെട അലുമിനിയം െഫ്രയിം ചില്ലുകേളാ
െട ഇളകി താേഴക്കു് േപാകാെനാരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
ഏഴാം നിലയിൽ നിന്നു് അതു് താേഴാട്ടു് വീണാലെത്ത
സ്ഥിതി ചിന്തനീയം!
േജാർജ്ജ് ബാൽക്കണിയുെട ൈഫ്രം പിടിച്ചു് അകേത്ത
ക്കു് വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
േജാർജ്ജിെന പിടിച്ചു് സൂസൻ.
പിെന്ന… സൂസെനയും പിടിച്ചു് ഇതു വെര ഞാൻ കണ്ടിട്ടി
ല്ലാത്ത മെറ്റാരാൾ!
“കയറു വല്ലതുമുേണ്ടാ ഇവിെട” എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ കു

റച്ചു് ൈനേലാൺ ചൂടിക്കയർ റിയ െപെട്ടന്നു് തപ്പിെയടു
ത്തു തന്നു.

െഫ്രയിമിൽ ഒരു കുടുക്കിട്ടു് അകെത്ത വാതിലിൽ രണ്ടു്
വട്ടം വരിഞ്ഞേപ്പാൾ േജാർജ്ജിനും സൂസനും കുറെച്ചാരു
സാവകാശേത്താെട നിൽക്കാനായി.
അേപ്പാേഴക്കും നീതയും എത്തി.
കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം കണക്കിെലടുത്തു് ഫയർേഫാഴ്സി
നു് േഫാൺ െചയ്തു.
എന്നാൽ കാറ്റു് മൂലം പലയിടത്തും മരങ്ങൾ വീഴുകയും
നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും െചയ്തതിനാൽ അടുത്ത ദിവ
സം കാലേത്ത വരാൻ പറ്റൂ എന്നാണു് അവർ അറിയിച്ചതു്.
“ഞാൻ േപായി െസക്യൂരിറ്റിക്കാെര െകാണ്ടു വരാം. അതു
വെര വീഴാെത പിടിേച്ചാേണ”. എന്നു് പറഞ്ഞു് ഞാൻ

താെഴയ്ക്കു് േപാകാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ പുതുമുഖെത്ത സൂ
സൻ െചറുതായി പരിചയെപ്പടുത്തി.

“എെന്റ ബ്രദറാണു്. യു. എസിൽ നിന്നു് നാട്ടിൽ േപാകും
വഴി, വന്നതാണു് ”.
“നല്ല ദിവസം തെന്ന വന്നു!”. ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി!

അപരിചിതെന െചറുതാെയാന്നു് േനാക്കിയേപ്പാൾ
എനിക്കത്ര പന്തി േതാന്നിയില്ല.
അതുെകാണ്ടു് കുശലാേന്വഷണത്തിെനാന്നും േപാകാ
െത ധൃതിയിൽ െസക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിെന്റ ക്യാബിനിേലക്കു്.

മൂന്നു് െസക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളും കയറുെമാെക്കയായി ലി
ഫ്റ്റിൽ കയറുേമ്പാൾ ഭയം ലവേലശമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആപത്ഘട്ടത്തിൽ അയൽക്കാരെന രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു
ശരാശരി മലയാളിയുെട ആത്മസുഖം മാത്രം!
അേപ്പാഴും മനസ്സു് പറഞ്ഞു. അവിെടെയത്തുേമ്പാേഴക്കും
ഒരു വലിയ ശബ്ദേത്താെട ബാൽക്കണി െഫ്രയിം താേഴ
ക്കു പതിക്കും.
താെഴ പാർക്കു് െചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഔഡിേയാ െബൻ
േസാ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിെക്കാണ്ടു്. അേതാെട
യു. എസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകനും അപ്രത്യക്ഷനാകും!
‘ലിസ’ സിനിമയിെല അന്ത്യരംഗത്തിൽ വലിയ ഒരു
ശബ്ദേത്താെട പന (അേതാ െതേങ്ങാ?) കടപുഴകി

വീണതും േപ്രതം കളം കാലിയാക്കിയതും ഓർമ്മയിൽ
സജീവമായി നിന്നു.
പേക്ഷ… അെതാെക്ക ഭാവന മാത്രമായിരുന്നു.
ബാൽക്കണി െഫ്രയിം വീണിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അവിെട
യുണ്ടു്.
െസക്യൂരിറ്റിക്കാർ അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ െഫ്രയിം വളെര നന്നായി വരിഞ്ഞു െകട്ടി.
കാറ്റും നന്നായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
രാത്രിയായതിനാൽ വിശദമായ യാത്രാെമാഴിെയാന്നും
കൂടാെത ഞങ്ങൾ േവഗം വീട്ടിെലത്തി.
“എല്ലാം ഓെക”. എന്നു് നീതേയാടു് പറഞ്ഞു്, െബഡ്

റൂം ലാമ്പിെന്റ അരണ്ട നീല െവളിച്ചത്തിൽ കിടക്കയിൽ
വീണു.
കണ്ണു് ഇറുക്കിയടച്ചു്… പുതപ്പു് തലവഴി ഇട്ടു് മൂടി, നീത
േകൾക്കാെത…
“അർജുനൻ, ഫൽഗുനൻ…” എന്നു് െചാല്ലിെക്കാണ്ടു് !

□

േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വര: പിൻകുറിപ്പു്
ശീർഷകത്തിനു് കടപ്പാടു്:
1973-ൽ ഇറങ്ങിയ ഇേത േപരിലുള്ള മലയാള ചലച്ചി
ത്രം. ഞാൻ കണ്ട ആദ്യെത്ത േപ്രത ചിത്രം കൂടിയാണിതു്.
േനരും പതിരും:
‘േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വര’യിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങ
െളല്ലാം സത്യമാണു്.
ഭാൻഗഢിൽ ഞങ്ങൾ േപായതു്; സുനിൽ സാറിെന്റ വീ
ട്ടിെല േഫാൺ കുറച്ചു കാലം രാത്രിയിൽ നിർത്താെത
അടിച്ചതു്; യാത്രാ ദിവസം രാവിെല മഴ െപയ്തതു്; യാത്ര
യ്ക്കിടയിൽ ഒന്നു്, രണ്ടു് ഒേര േവഷധാരികളായ സ്ത്രീ രൂപ
ങ്ങൾ പാടത്തു് പണിെയടുക്കുന്നതു് കണ്ടതു്; അന്നു് രാ
ത്രി റിയ വന്നതു്; ശക്തമായ കാറ്റിൽ ബാൽക്കണി െഫ്ര
യിം വീഴാൻ േപായതു്; റിയയുെട അങ്കിൾ യു. എസിൽ
നിന്നു് വന്നതു്; ഫയർേഫാഴ്സിെന വിളിച്ചതു് എന്നിവെയാ
ക്ക നൂറു ശതമാനം സത്യം.
ബാക്കിെയാെക്ക കഥ െകാഴുപ്പിയ്ക്കാൻ േചർത്ത മസാല
കൾ! െചറിയ ഒരു യാത്രെയപ്പറ്റി വിശദമായി പറയും
വെര വായനക്കാെര പിടിച്ചിരുത്താൻ േവണ്ടി ഉപേയാ
ഗിച്ച േചരുവകൾ!
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ‘സത്യെത്ത ചന്തമുള്ള നുണയാക്കി
എഴുതണം’ എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിമാെഷ്ട ഉപേദശം ശരിക്കും
പാലിക്കാനാണു് ശ്രമിച്ചതു്.
അനുഭാവന:
അനുഭവക്കുറിപ്പു്, യാത്രാ വിവരണം എെന്നാെക്ക വിളി
യ്ക്കാെമങ്കിലും ഇതു് സത്യത്തിൽ ഒരു അനുഭാവനയാണു്.
അനുഭവം + ഭാവന = അനുഭാവന
ഒളിപ്പിച്ചു െവച്ച ഹാസ്യം:
പ്ലാനിങിെന്റ നാളുകൾ മുതൽ ഇന്നുവെര ഞങ്ങെള ഏെറ
ചിരിപ്പിച്ച യാത്രയായിരുന്നു ഇതു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന
ഭയത്തിെന്റ കഥകൾവിവരിക്കുേമ്പാൾ േബാധപൂർവ്വം
ഹാസ്യം മറച്ചുെവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
േപ്രതമുേണ്ടാ?
ഭൂത േപ്രതങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, എന്നാൽ… േപ്ര
തകാര്യങ്ങൾ േകട്ടാൽ െചറിയ ഒരു േപടി (അഥവാ
ഭയം!) േതാന്നുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലാണു് ഞാൻ.
ഇത്തരം ഒരു മനസ്ഥിതിയുെട കാരണം, വളർന്നുവന്ന
സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം.
െചറുപ്പത്തിൽ േകട്ടതും വായിച്ചതുമായ േപ്രതകകഥൾ,
കണ്ട േപ്രതസിനിമകൾ ഒെക്ക മനസ്സിെന ഒരുപാടു്
സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േകാട്ടയം പുഷ്പനാഥും, ബ്രാം േസ്റ്റാക്കറും, നീലകണ്ഠൻ
പരമാരയും, േജാൺ ആലുങ്കലും, പി. വി. തമ്പിയും, േമാ
ഹനചന്ദ്രനുെമാെക്ക േചർന്നു് ഉഴുതുമറിച്ചിട്ട മനസ്സിൽ
ഭൂത േപ്രതങ്ങളുെട കഥകൾ െപെട്ടന്നു് േവരു പിടിക്കും.
േപ്രതങ്ങളുെട താഴ്വര, ലിസ, കലിക, ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്തു്
എന്നീ സിനിമകൾ മനസ്സിൽ ഇന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന
വയാണു്.
അങ്ങെന േപ്രതകഥകളാൽ സമൃദ്ധമായ കുട്ടിക്കാല
േത്തക്കുള്ള ഗൃഹാതുരേത്താെടയുള്ള തിരിച്ചുേപാക്കു കൂ
ടിയാണു് ഈ കുറിപ്പുകളിലൂെട െചയ്തതു്.
ഇന്റർെനറ്റിെല െതറ്റായ അറിവുകൾ:
ഭാൻഗഢിെനപ്പറ്റി പല െതറ്റിദ്ധാരണകളും നുണക്കഥക
ളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്റർെനറ്റ് വഹിച്ച പങ്കു് വളെര
യാണു്.
ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടു്. പേക്ഷ, അവ അരിെച്ചടു
േക്കണ്ടതു് വായനക്കാരെന്റ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി
രിക്കുന്നു.
പുരാവസ്തു വകുപ്പിെന്റ ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾെക്കങ്കി
ലും ആധികാരികമായ െവബ്േപജുകൾ നൽേകണ്ടതു്
അത്യാവശ്യമാണു്.
ഇന്റർെനറ്റ് വഴിെതറ്റിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു ഉദാഹരണം
പറയാം.
ഇന്ത്യയിെല ആദ്യ പത്തു് ഭീകരസ്ഥലങ്ങളിൽ പലേപ്പാ
ഴും െഡൽഹിയിെല സഞ്ജയ് വനം ഉൾെപ്പടുത്തിക്കാ
ണാം. െവബ്ൈസറ്റുകളിൽ.
ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിെന്റ വളെരയടുത്താണു് ഈ
സ്ഥലം. പല തവണ േപായിട്ടുമുണ്ടു്.
അതിനാൽ അവിശ്വാസേത്താെട അേത ൈസറ്റിൽ വാ
യന തുടർന്നേപ്പാൾ, പല സ്ഥലങ്ങൾക്കുെമാപ്പം െവച്ചിട്ടു
ള്ള േഫാേട്ടാകൾ േഫാേട്ടാേഷാപ്പ് െചയ്തവയും, ഇംഗ്ലീഷ്
സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുമായിരുന്നുെവന്നു് കാ
ണാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഉത്തരവാദിത്തെപ്പട്ട യാത്രക്കാെരന്ന നിലയിൽ േപ്ര
തഭൂമികൾ എന്നു് മുദ്രകുത്തെപ്പട്ട മേനാഹര സ്ഥലങ്ങ
െള മറ്റുള്ളവർക്കു് പരിചയെപ്പടുേത്തണ്ടതു് നമ്മേളാേരാ
രുത്തരും െചേയ്യണ്ട കാര്യമാണു്. ആ ഒരു ഉേദ്ദശമാണു്
ഈ ഒരു വി‘കൃതി’ എഴുതാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു്.

ബാബു പി. രേമഷ്
അംേബദ്കർ യൂണിേവഴ്സിറ്റി, െഡൽഹിയിൽ
സ്കൂൾ ഓഫ് െഡവലപ്പ്െമന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ
െപ്രാഫസറും ഡീനുമാണു് ബാബു പി. രേമഷ്.
െപാന്നാനി ‘ഗൗരി നിവാസിൽ’, പേരതനായ
പി. പി. അച്ചുതൻ നായരുേടയും, പി. ഗൗരി ടീച്ച
റുെടയും മകൻ.
1987 ൽ ൈപ്രമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ഔേദ്യാഗിക ജീവി
തം തുടങ്ങി.

സ്കൂൾ അധ്യാപന കാലത്തു് കറേസ്പാണ്ടൻസായി ബി. ഏ. പാ
സായേശഷം, കാലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു് ഒന്നാം
റാേങ്കാെട ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും (വികസന ധനശാസ്ത്രം),
െജ. എൻ. യുവിൽ നിന്നു് (സി. ഡി. എസ്) എം. ഫിൽ, പി. എച്ച്.
ഡി. ബിരുദങ്ങളും (ധനശാസ്ത്രം) േനടി.
രണ്ടു് പതിറ്റാണ്ടുകളിലധികമായി െതാഴിൽ / വികസന പഠന
േമഖലകളിൽ ഗേവഷകനായും അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
സിനിമ കാണൽ, വായന, യാത്ര എന്നിവയാണു് പ്രധാന
േഹാബികൾ.
ഇന്ത്യക്കകത്തും പല വിേദശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി ധാരാളം യാ
ത്ര െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
േഡാ. നീതയാണു് ഭാര്യ. ഋഷി നാരായണനും (അപ്പുണ്ണി),
ആേരാൺ സൂര്യ (കണ്ണുണ്ണി)യുമാണു് മക്കൾ.
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

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

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

