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“ഏകേദശം ഒരു മാസത്തിനു് മുമ്പാണു് അതു് സംഭവി�
ച്ചതു്. ഉച്ച ഊെണാെക്ക കഴിച്ചു് അല്പം ഉറങ്ങാെമന്നു്
കരുതി ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി മുറിയിൽക്കയറി വാതില�
ടച്ചു . അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പതിവുള്ളതാണു് ഈ ഉച്ച�
യുറക്കം. തിരക്കു പിടിച്ച ദിനങ്ങളുെട ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന
ഒഴിവു ദിവസങ്ങെള കുറെച്ചങ്കിലും ആനന്ദപ്രദമാക്കുന്നതു്
ഇെതാെക്കയേല്ലേടാ?”

തർവീന്ദർ സിങ് ആ േചാദ്യം എേന്നാടു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ
അയാളുെട മുഖത്തു് ഒരു കുസൃതി ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ അതിനുത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതു് േപാെല
അയാൾ നിലേത്തക്കു് േനാക്കി എേന്താ ചിന്തിച്ചു് െപെട്ട�
ന്നു് നിശ്ശബ്ദനായി.

തർവീന്ദറിെന നന്നായി അറിയാവുന്ന ഞാൻ ആ േചാ�
ദ്യം േകട്ടതായി നടിച്ചില്ല. ഞാൻ ആ സമയം എെന്റ
േമശപ്പുറെമല്ലാം വൃത്തിയാക്കാെമന്നു് തീരുമാനിച്ചു. കീ�
റിക്കളേയണ്ട േപപ്പറുകൾ, ഫയലിംഗ് െചേയ്യണ്ട റി�
േപ്പാർട്ടുകൾ, ഇെമയിൽ േകാപ്പികൾ, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ
ന്യൂസ് േപപ്പറുകൾ എല്ലാം ഒരാഴ്ചവെര േമശപ്പുറത്തുണ്ടാ�
വും. എല്ലാം ഒരുവിധം അടുക്കിെപ്പറുക്കി േമശയുെട ഒരു
ൈസഡിൽ വച്ചു. വായിച്ചു പകുതിയാക്കിയ പുസ്തകം േമ�
ശയുെട ഉള്ളിൽ വച്ചു. േടബിൾ കലണ്ടറും െപൻസ്റ്റാൻ�
ഡും ഒരു ൈസഡിേലക്കു് മാറ്റി േമശപ്പുറത്തു് ഒരു ന്യൂ�
സ് േപപ്പർ വിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടാക്കി. തർവീന്ദറി�
നു് േവണ്ടി ക്യാന്റീനിൽ നിന്നും വരുത്തിയ ഓംെലറ്റും
ചട്ട്ണിയും നിറച്ച മൺ പിഞ്ഞാണം ന്യൂസ് േപപ്പറിനു്
മുകളിൽ വച്ചു് അയാളുെട മുന്നിേലക്കു് നീക്കി വച്ചു.

തർവീന്ദർ അേപ്പാഴും അനക്കമില്ലാെത ഇരിക്കുകയാണു്.
അയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങി വച്ച ആ വിഷയം ൈകവിട്ടു്
താെഴ വീണു് ചിതറിയേപ്പായതു് േപാെല അയാൾ നി�
ലേത്തക്കു് തെന്ന േനാക്കിയിരുന്നു. തർവീന്ദർ സിങ്
ഇങ്ങിെനയാണു്. സംസാരത്തിനിടയിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷി�
ക്കാെത നിശ്ശബ്ദനാവാറുണ്ടു്. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പറഞ്ഞു
െകാണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കു് വച്ചു് മറന്നു േപായതു്
േപാെല അയാൾ നിസ്സഹായനായി അകേലക്കു് േനാ�
ക്കിയിരിക്കും അെല്ലങ്കിൽ അതു വെര പറഞ്ഞുെകാണ്ടി�
രുന്ന വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടേപാെല വാ�
ക്കുകെളല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു് അയാൾ ഉള്ളിെലവിെടേയാ
േപായി മറഞ്ഞ േപാെല േതാന്നും.

അയാളുെട ആ സ്വഭാവം എനിക്കു് നന്നായി അറിയാവു�
ന്നതിനാൽ ആ സമയെത്താെക്ക ഞാൻ േവെറ എെന്ത�
ങ്കിലും അത്യാവശ്യ േജാലികൾ െചയ്തു തീർക്കും. ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര കാര്യം േപാലും നീണ്ട ഇടേവളകൾ
എടുക്കാെത പല പല ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു മാറ്റാെത
അയാൾക്കു് പറയാൻ കഴിയില്ല. അെതാെക്ക മൂളി േകട്ടി�
െല്ലങ്കിലും എെന്റ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും അയാൾ
വിഷമിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുെമ�
ങ്കിലും അതിെനാന്നും ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതു്
േപാെല അയാൾ നിശ്ശബ്ദനാവും. പലേപ്പാഴും അയാൾ
എെന്റ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യേമ ഞാൻ മറന്നുേപാ�
വാറുണ്ടു്. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന കാ�
ര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാെത യാത്രേപാലും പറയാെത
അയാൾ ഇറങ്ങിേപ്പാവാറുമുണ്ടു്.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തർവീന്ദർ ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ഉണർെന്നണീറ്റു് തെന്റ മുന്നിൽ വച്ചിരുന്ന ഓംെലറ്റ്
വച്ച േപ്ലറ്റ് കയ്യിെലടുത്തു. െവളിെച്ചണ്ണയിൽ െചറിയ
ഉള്ളിയും കറി േവപ്പിലയും ഇട്ടു് െപാരിെച്ചടുത്ത ഓംല�
റ്റ് അയാൾക്കിഷ്ട്ടമാണു്. അത് കഴിക്കാൻ കൂടിയാണു്
അയാൾ എെന്റ ഓഫീസിൽ വരുന്നതു് തെന്ന. അയാൾ
ഓംെലറ്റിെന സ്പൂൺ െകാണ്ടു് പല തുണ്ടുകളായി മുറിച്ചു
തുടങ്ങി.

ഒരു ഹിന്ദി ന്യൂസ് േപപ്പറിെല സീനിയർ റിേപ്പാർട്ടർ
ആണു് തർവീന്ദർ സിങ്. ഹിന്ദിയിൽ നിമിഷ കവിതകൾ
എഴുതാറുള്ള അയാൾ ഏെതങ്കിലും പുതിയ കവിതകൾ
എഴുതിയാൽ അെതാെക്ക എെന്ന വായിച്ചു് േകൾപ്പി�
ക്കുന്നതു് പതിവാണു്. രാവിെല തെന്ന േഫാൺ െചയ്യും:
“എെടാ താൻ ഓഫീസിൽ എത്തിേയാ? ഞാനിതാ വരു�
ന്നു. ഇതു് തെന്നെയാന്നു് വായിച്ചു േകൾപ്പിച്ചാേല ഒരു തൃ�
പ്തിയുള്ളു. ഞാനിതാ എത്തി. താൻ ഒരു ഡബിൾ എഗ്ഗി�
െന്റ ഓംെലറ്റ് ഓർഡർ െചയ്യ്, കൂെട ഒരു േകാഫിയും.”

എെന്റ ഓഫീസിെന്റ െതാട്ടു പിറകിലാണു് അയാൾ േജാ�
ലി െചയ്യുന്ന പത്രത്തിെന്റ ഓഫീസ്. പത്തു് മിനിറ്റ് മതി
അയാൾക്കു് നടെന്നത്താൻ. ഒരു പത്ര പ്രവർത്തകൻ
എന്നതിലുപരി ഒരു കവിയായി അറിയെപ്പടാനാണു് തർ�
വീന്ദറിനു് ആഗ്രഹം.

ഒരിക്കൽ പ്രധാന മന്ത്രി പെങ്കടുത്ത ഒരു ൈഹ െലവൽ
വാർത്താ സേമ്മളനത്തിൽ തെന്റ പത്രെത്ത പ്രതിനി�
ധീകരിച്ചു് തർവീന്ദറും പെങ്കടുത്തു. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപ�
ത്തിനാലിനുള്ളിൽ കർഷകരുെട വരുമാനം ഇരട്ടിയാ�
ക്കും എന്ന പ്രധാന മന്ത്രിയുെട വാഗ്ദാനം ശരിക്കും നട�
ക്കുേമാ എന്ന േചാദ്യമാണു് പ്രധാനമന്ത്രിേയാടു് േചാദി�
യ്ക്കാൻ തർവീന്ദറിെന തെന്റ എഡിറ്റർ ചുമതലെപ്പടുത്തി�
യിരുന്നതു്. എന്നാൽ തെന്റ ഊഴം വന്നേപ്പാൾ പ്രധാന
മന്ത്രി അേപ്പാൾ ധരിച്ചിരുന്ന കുർത്തെയ പ്പറ്റി എട്ടു വരി
കവിത എല്ലാവരും േകൾെക്ക ഉറെക്ക െചാല്ലി േകൾ�
പ്പിക്കുകയാണു് തർവീന്ദർ െചയ്തതു്. അയാളുെട കവിത�
െയ പ്രശംസിച്ച പ്രധാന മന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം തെന്റ
വസതിയിൽ വച്ചു നടത്തിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കാ�
യുള്ള ഒരു അത്താഴ വിരുന്നിൽ ഡൽഹിയിെല ചില
പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകേരാെടാപ്പം തർവീന്ദറിെനയും
ക്ഷണിച്ചു.

ഒരു കവിെയ അല്ല ഞങ്ങളുെട പത്രത്തിനു് േവണ്ടതു്
എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയ എഡിറ്റർ അടുത്ത
ദിവസം തെന്ന തർവീന്ദറിെന പുറത്താക്കിെയങ്കിലും
തെന്റ സർഗാത്മകതയ്ക്കു് കിട്ടിയ ആ വലിയ അംഗീകാരം
അയാെള അല്പവും വിഷമത്തിലാക്കിയില്ല.

തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എവിെട കവിയരങ്ങുേണ്ടാ
അവിെട തർവീന്ദർ ഉണ്ടാവും. വാർത്തകേളക്കാൾ
അയാൾ കവിതകെളയും കവികെളയും േതടി നഗരത്തി�
ലൂെട അലഞ്ഞു നടന്നു.

തർവീന്ദർ സ്പൂൺ െകാണ്ടു് ഓംെലറ്റിെന്റ കഷണങ്ങെള
ഒരു പ്രേത്യക ആകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഓേരാ കഷണെത്തയും ഒേര ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചിട്ടു് േവ�
ണം തിേന്നണ്ടതു് എന്നു് ആേരാ നിർബന്ധിച്ച േപാെല
അയാൾ ഓേരാന്നും ക്ര്യത്യമായി വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ എല്ലാം തൃപ്തിയായി മുറിച്ചു െവച്ചി�
ട്ടു് അയാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വിഷയത്തിേലക്കു് മടങ്ങി
വന്നു.

“ഞങ്ങൾ ഉച്ചയുറക്കത്തിനു് േപാവുേമ്പാെഴാെക്ക ഞാൻ
കതകു് അടച്ചു് കുറ്റിയിടാറുണ്ടു് കാരണം മകൾ െതാട്ടടു�
ത്ത മുറിയിലാണു് ഉള്ളതു്. അന്നു് കതകടച്ചു് തിരിഞ്ഞതും
തുറന്നു കിടന്ന ജനാലയിലൂെട ഒരു പ്രാവു് മുറിക്കുള്ളിേല�
ക്കു് പറന്നു വന്നു. പുറേത്തക്കുള്ള വഴി അേന്വഷിച്ചു് അതു്
നാലു് ചുറ്റും പറക്കുകയും പല തവണ ചുമരിൽ തലയിടി�
ച്ചു് വീഴുകയും െചയ്തു. ഞാൻ കരുതി അതു് കറങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന ഫാനിൽ തലയിടിച്ചു് ചിതറി താെഴവീഴുെമന്നു്.
ഭാഗ്യത്തിനു് അതുണ്ടായില്ല”.

“പിെന്നന്തുണ്ടായി” ഞാൻ ഇെമയിലുകൾ െചക്ക് െചയ്യു�
ന്നതിനിടയിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ േചാദിച്ചു.

“ജനാലപ്പടിയിൽ പല്ലിെയപ്പിടിക്കാൻ വച്ചിരുന്ന ഒരു
െകണിയിൽ ആ പ്രാവു് കുടുങ്ങി. ഭാര്യക്കു് പല്ലിെയ ഭയ�
ങ്കര േപടിയാണു്. ഒരു പല്ലിെയ കണ്ടാൽ അവൾ േപ്ര�
തെത്ത കണ്ടേപാെല നിലവിളിക്കും. പല്ലിെയ പിടിക്കാ�
നുള്ള െകണികൾ അവൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ പല സ്ഥലങ്ങ�
ളിലും വച്ചിട്ടുണ്ടു്. പശ വച്ചുള്ള ഒരു െകണിയായിരുന്നു
അത് . ഒരു മനുഷ്യെന്റ കേയ്യാ കാേലാ അതിൽ ഒട്ടിേപ്പാ�
യാലും ഇളക്കിെയടുക്കാൻ പാടുെപടും പിന്നേല്ല ഒരു പ്രാ�
വു്. പശയിൽ ചുണ്ടും ചിറകുകളും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതിനാൽ പറ�
ന്നു േപാവാൻ കഴിയാെത അതു് പിടഞ്ഞു െകാേണ്ടയിരു�
ന്നു. ഒടുവിൽ അത് അനങ്ങാെതയായി. മരണ െവപ്രാ�
ളം, എനിക്കതു് േനാക്കി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ
രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു് അതിെന കയ്യിെലടുത്തു”

“അത് നന്നായി. ജീവനുണ്ടായിരുേന്നാ അതിനു്” ഞാൻ
വീണ്ടും അയാളുെട മുഖത്തു് േനാക്കാെത േചാദിച്ചു.

“അെത, കയ്യിെലടുത്തേപ്പാൾ ആദ്യം അതിനു് ജീവനി�
ല്ലാത്തേപാെല േതാന്നി. കുറച്ചു േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
എെന്റ കയ്യിെല ചൂടു് തട്ടിയതു് െകാണ്ടാവണം അതിെന്റ
ഹൃദയമിടിപ്പു് വിരലുകളിലൂെട ഞാനറിഞ്ഞു. ക്രേമണ ഹൃ�
ദയമിടിപ്പിെന്റ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരികയും കാലുകളും ചി�
റകുകളും അനക്കിത്തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ഒടുവിൽ അതു്
കണ്ണുകൾ തുറന്നു് ചുറ്റും േനാക്കി.”

തർവീന്ദർ സംസാരം മതിയാക്കിട്ടു് േപ്ലറ്റിൽ നിന്നും മുട്ട�
യുെട രണ്ടു കഷണങ്ങൾ േഫാർക്കിൽ കുത്തിെയടുത്തു്
ചട്ട്ണിയിൽ മുക്കി കഴിച്ചിട്ടു് ൈകേലസ് എടുത്തു് നീണ്ട
മീശയും താടിയും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു് പറഞ്ഞു.

“ഒരു വിധത്തിൽ ഞാനതിെന ജനാലയിലൂെട പറത്തി
വിട്ടു”.

“േഹാ ഇത്രേയയുേള്ളാ, താൻ രാവിെല തെന്ന എെന്ന
േപടിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞേല്ലാ” ഞാൻ ചിരിച്ചു െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.

എെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കാത്ത േപാെല അയാൾ വീ�
ണ്ടും നിശ്ശബ്ദനായി ഒഴിഞ്ഞ േപ്ലറ്റിേലക്കു് േനാക്കിയിരു�
ന്നു. ഞാൻ എെന്റ േജാലികൾ തുടർന്നു. എെന്റ േബാസ്സ്
അന്നു് അവധിയായിരുന്നു. അവധിെയടുത്താലും ഓേരാ
മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടു് േഫാൺ െചയ്തു് അയാൾ എെന്തങ്കിലു�
െമാെക്ക എേന്നാടു് േചാദിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കും. ഞാൻ
റൂമിൽ തെന്ന ഉേണ്ടാ എന്നറിയാനാണു് ആ േഫാൺ
വിളികൾക്കു് പിന്നിെല ഉേദ്ദശെമന്നു് എനിക്കറിയാം.
എന്നാൽ അയാൾ അവധിെയടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാ�
ണു് എനിക്കു് ഒരിടവും േപാകാെത റൂമിൽ ത്തെന്ന ഇരി�
ക്കാൻ ഇഷ്ടവും. വായിക്കാനും എഴുതാനും െവറുെതയിരി�
ക്കാനും സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്ന േനരം അേപ്പാഴാണു്.

കുറച്ചു േനരം കഴിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാഴും തർ�
വീന്ദർ അേത ഇരിപ്പിലാണു്. ഒരു േപ്ലറ്റ് ഓംെലറ്റ് കൂടി
ഓർഡർ െചയ്യെട്ട എന്നു് േചാദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി�
രുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ ആ നിമിഷം എെന്തങ്കിലും േചാ�
ദിച്ചു് അയാളുെട ശ്രദ്ധ തിരിേക്കണ്ട എന്നു് േതാന്നി. ആ
സംഭവം അവിെട അവസാനിച്ചില്ല എന്നും പതിവുേപാ�
െല അയാൾ ഓർമ്മകെള അടുക്കിെപ്പറുക്കിെയടുക്കാൻ
ഉള്ളിെലവിെടേയാ േപായിരിക്കുകയാെണന്നും എനിക്ക�
േപ്പാൾ േതാന്നി.

ആ സമയം ഞാൻ ക്യാന്റീനിേലക്കു് േഫാൺ െചയ്തു്
രണ്ടു േകാഫിക്കു് ഓർഡർ െചയ്തു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ക്യാന്റീനിൽ നിന്നും േകാഫിയുമായി വന്ന പയ്യൻ രണ്ടു
കപ്പുകൾ േമശപ്പുറത്തു് െവച്ചിട്ടു് തർവീന്ദറിേനാടായി േചാ�
ദിച്ചു: “ക്യാ ഹാെല സാബ്”. എെന്റ മുറിയിൽ സ്ഥിരമാ�
യി വന്നിരിക്കാറുള്ള തർവീന്ദറിെന അയാൾക്കറിയാം.
എന്നാൽ ജീവനില്ലാെത്താരു പ്രതിമ േപാെല അനക്ക�
മില്ലാതിരുന്ന തർവീന്ദർ അയാെള ശ്രദ്ധിേച്ചയില്ല. കുറച്ചു
നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സംഭവത്തിെന്റ ബാക്കി
ഭാഗവുമായി തർവീന്ദർ വീണ്ടും തിരിെച്ചത്തി.

“എേടാ ആദ്യമായാണു് ഞാൻ ഒരു പക്ഷിെയ അങ്ങി�
െന ൈകക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിപ്പിടിച്ചതു്. അതു് എെന്റ വി�
രലുകൾക്കുള്ളിലിരുന്നു് കുറുകിക്കരഞ്ഞു. മരണപ്പിടച്ചി�
ലിൽ അതിനുള്ളിെല ജീവൻ വളെര േവഗതയിൽ ഉയർ�
ന്നു താഴുന്നതു് വിരലുകളിലൂെട ഞാനറിഞ്ഞു. കുതറി മാ�
റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു ശരീരത്തിെല ജീവെന്റ ചൂടു്,
അെതെന്റ ഞരമ്പുകളിലൂെട ൈവദ്യുതി േപാെല പാഞ്ഞു�
കയറി.”

ആ സംഭവം നടന്നതു് അൽപ്പം മുമ്പായിരുന്നു എന്ന
േപാെല അയാൾ തെന്റ രണ്ടു കയ്യും മാറി മാറി േനാക്കി.

“എന്തായാലും അതങ്ങു പറന്നു േപായിേല്ല” ഞാൻ അയാ�
െള ആശ്വസിപ്പിക്കാെനന്നേപാെല പറഞ്ഞു.

“പെക്ഷ അെതാരു വഴിത്തിരിവായിരുെന്നേടാ. ജീവി�
തം തെന്ന വല്ലാെത മാറിേപ്പായി”, അയാൾ മുഖേത്തക്കു്
േനാക്കാെത സംസാരിച്ചു.

“എങ്ങിെന?”

“അന്നു രാത്രി അത്താഴം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നേപ്പാഴാണു്
സംഭവങ്ങളുെട തുടക്കം”

“എന്നു െവച്ചാൽ”

“അന്നു് രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയതു് ചപ്പാ�
ത്തിയും െപാരിച്ച േകാഴിയുമായിരുന്നു. കനലിൽ ഇട്ടു്
െപാള്ളിെച്ചടുത്ത െവണ്ണ േതച്ച ചപ്പാത്തിയും കടുെക�
ണ്ണയിൽ മുക്കി െപാരിച്ച ചിക്കൻ കാലും അവൾ ഒരു
േപ്ലറ്റിൽ എെന്റ മുന്നിൽ െകാണ്ടു വച്ചു. െമാരിഞ്ഞ ചി�
ക്കെന്റ കാലു് ചപ്പാത്തിയിൽ െപാതിെഞ്ഞടുത്തു് ഞാൻ
വായിൽ വച്ചു. അേപ്പാഴാണു് അതു് സംഭവിച്ചതു്”

“ഏതു?”

“ചപ്പാത്തിയിൽ െപാതിഞ് വായിൽ വച്ച െപാരിച്ച ചി�
ക്കൻ കാലു് എെന്റ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നു് ജീവൻ വച്ച
േപാെല ഒന്നു് പിടഞ്ഞു, അതു് പുറേത്തക്കു് രക്ഷെപ്പടാൻ
ശ്രമിക്കുേമ്പാെലയാണു് എനിക്കു് േതാന്നിയതു്. േഷാക്ക�
ടിച്ചേപാെല ഞാനതിെന േപ്ലറ്റിേലക്കു് തുപ്പിയിട്ടു”

തർവീന്ദർ േമശപ്പുറത്തിരുന്ന തണുത്ത േകാഫി ശബ്ദ�
േത്താെട ഒരിറക്കിനു് കുടിച്ചിട്ടു് കേസരയിൽ ചാരിയിരു�
ന്നു് എെന്റ മുഖേത്തക്കു് േനാക്കി. പിെന്ന കണ്ണുകൾ അട�
ച്ചു. ഇതിെനാരു വിശദീകരണം നൽേകണ്ടതു് ഇേപ്പാൾ
എെന്റയും കൂടി കടമയാെണന്നു് അയാൾ ഓർമ്മെപ്പടു�
ത്തുേമ്പാെല എനിക്കു് േതാന്നി.

ഇടയ്ക്കു് വച്ചു് ഇന്ധനം തീർന്നു േപായതിനാൽ ശബ്ദവും
െവളിച്ചവും െകട്ടുേപായ ഒരു എൻജിൻ േപാെല അയാൾ
കേസരയിൽ അമർന്നു. ഇനി കുറച്ചു േനരേത്തക്കു് അയാൾ
ശബ്ദിക്കില്ല എന്നറിയാെമന്നതിനാൽ ഞാനും ആ സമ�
യം ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാെത കേസരയിൽ ചാരിയിരുന്നു.
അതുവെര ഇല്ലാെത്താരു തളർച്ച എെന്ന വന്നു െപാ�
തിയുന്നതു് ഞാനറിഞ്ഞു. കാലുകൾ നീട്ടി വച്ചു് എവിെട�
െയങ്കിലും ഒന്നു് മലർന്നു കിടക്കണെമന്നു് േതാന്നി. തു�
റന്നു കിടന്ന ജനാലയിലൂെട പുറെത്ത േവപ്പുമരത്തിെന്റ
ഇലകൾ കാറ്റിൽ ഉലയുന്നുതു് കണ്ടു. േവപ്പുമരങ്ങെള ചു�
റ്റി വരുന്ന കാറ്റിനു് എേപ്പാഴും ഏേതാ കയ്പുള്ള പച്ചില
മരുന്നിെന്റ മണമുണ്ടാവുെമന്നു് എേപ്പാഴും േതാന്നാറുണ്ടു്.
ഈ നഗരത്തിെല വീഥികൾ മുഴുവനും േവപ്പുമരങ്ങളാണു്.
പനി പിടിച്ച േപാെല എെന്റ ചുണ്ടിലും നാവിലും കയ്പു
പടർന്നു.

അയാൾ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിെല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത
ആ ട്വിസ്റ്റ് എെന്റ ഉള്ളിെലവിെടേയാ ഉടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.
രാവിെല മുതൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന േപാെല
എെന്റ കണ്ണുകളിൽ െപെട്ടന്നു് ഭാരം നിറഞ്ഞ േപാെല
േതാന്നി. അവ ഭാരം താങ്ങാനാവാെത അടഞ്ഞു േപാ�
വുകയാണു്. തലയില്ലാെത്താരു േകാഴി േമശപ്പുറത്തു് വി�
ളമ്പി വച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. ദിശ�
െതറ്റി ചുറ്റിക്കറങ്ങി വഴി മറന്നു് തളർന്നു് ഒടുവിൽ അത് 
പാത്രത്തിേലക്കു് തെന്ന രക്ഷെപ്പടാനാകാെത തിരിെച്ച�
ത്തുന്നു. തലയറ്റുേപാവുേമ്പാഴും നിമിഷങ്ങേളാളം ജീവൻ
ബാക്കിയുണ്ടാവാം. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ തുറന്ന കണ്ണുക�
ളിലൂെട എന്തു് കാഴ്ചയായിരിക്കും അവ കാണുക. ഓേരാ
ജീവിയും േലാകെത്ത േനാക്കുന്നതു് ഓേരാ മാനങ്ങളി�
ലൂെടയാവാം. ഞാൻ അറിയാെത വലതു് ൈക െകാ�
ണ്ടു് എെന്റ െനഞ്ചുഴിഞ്ഞു. എെന്റ കയ്യിെല േരാമങ്ങൾ
എണീറ്റു് നിന്നു. െതാണ്ട വരണ്ടു.

വർഷങ്ങൾക്കു് മുേമ്പ മാംസാഹാരം ഉേപക്ഷിച്ചവനാണു്
ഞാൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു റംസാൻ കാലത്തു് ചിക്കൻ വാ�
ങ്ങാനായി കടയിൽ േപായി. കടയ്ക്കു് മുന്നിൽ അന്നു് നല്ല
ക്യൂ ആയിരുന്നു. ഇറച്ചി െവട്ടുകാരൻ േകാഴികെള കഴുത്തു്
മുറിച്ചു് ഒരു ബക്കറ്റിേലക്കു് എറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. തിര�
ക്കു് കൂടി വന്നേപ്പാൾ അയാൾ ബക്കറ്റിൽ നിന്നും ജീവൻ
േപാകാത്ത േകാഴികെള പുറെത്തടുത്തു് തൂവൽ ഉരിയു�
ന്നതു് കാേണണ്ടിവന്നു. കയ്യും കാലും മുറിച്ചു മാറ്റുേമ്പാഴും
ചിലതു് പിടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കു് കിട്ടിയ െപാതി�
യുമായി വീട്ടിേലക്കു് നടക്കുേമ്പാൾ എേപ്പാേഴാ എെന്റ
ൈകക്കുള്ളിെല െപാതിയിൽ ഇരുന്നു് മുറിച്ചു മാറ്റിയ
അതിെന്റ അവയവങ്ങൾ ഒന്നു് പിടഞ്ഞതുേപാെല േതാ�
ന്നി. ഞാനതു് േറാഡരുകിേലക്കു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു. അന്നു്
ഞാൻ വീട്ടിെലത്തി രാത്രി മുഴുവനും ഛർദിച്ചു് അവശനാ�
യി. അതിനു േശഷം ഞാൻ മാംസാഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നിൽ നിന്നും ഒരു വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന�
േപാെല തർവീന്ദർ കണ്ണുകൾ തുറന്നു് എെന്ന േനാക്കി.

“േഹയ് തനിക്കു് േതാന്നിയതാവും. അങ്ങിെനയാവാൻ
ഒരു വഴിയുമില്ല. അെല്ലങ്കിലും തനിക്കു് അൽപ്പം ഭാവന
കൂടുതലാണു്. താെനാരു കവിയേല്ല, ഇതു് തെന്റ ഒരു ഭാ�
വനയാണു്, എ േമാർബിഡ് ഇമാജിേനഷൻ”.

അങ്ങിെന പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കി�
ലും എെന്റ ചിരി കഫം നിറെഞ്ഞാരു ചുമയായി പുറത്തു
വന്നു.

“അെല്ലേടാ അതു് എെന്റ വായിൽ നിന്നു് പിടഞ്ഞു രക്ഷ�
െപ്പടാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാെലയാണു് േതാന്നിയതു്. ഞാൻ
അതിെന േപ്ലറ്റിേലക്കാണു് തുപ്പിയെതങ്കിലും അതു് അവി�
െടയും നിൽക്കാെത ജീവൻ വച്ചേപാെല നിലേത്തക്കു്
ചാടിേപ്പായി. അന്നു് വീട്ടിൽ ആരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചി�
ല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ഭാര്യയും മകളും വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ
സംഭവത്തിനു് േശഷം എനിക്കു് േനാൺെവജ് ഭക്ഷണ�
െത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ േപാലും പറ്റാെതയായി. തനിക്കു്
എെന്ന അറിയാമേല്ലാ. ആേരാഗ്യമുള്ള ഒരു േകാഴിെയ
കണ്ടാേലാ ഇറച്ചിക്കടയിൽ നല്ല ആട്ടിറച്ചി െകാത്തി
നുറുക്കുന്നതു് കണ്ടാേലാ വായിൽ െവള്ളമൂറുന്നവനായി�
രുന്നു ഞാൻ. എനിക്കിപ്പം അെതാന്നും ചിന്തിക്കാേന
വയ്യ”. അയാൾ ചുണ്ടുകൾ േകാട്ടിപ്പിടിച്ചു് മുഖം തിരിച്ചു.

“എന്തായാലും അതു് നന്നായി, തനിക്കു് വയസ്സു് അമ്പ�
തു് കഴിഞ്ഞതേല്ല ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ�
ത്തിെനാെക്ക ഒരു കൺേട്രാൾ നല്ലതു് തെന്ന”, ഞാൻ
അയാെള ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു.

ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്നു േനരവും മാംസാഹാരം കഴി�
ക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരാളാണു് തർവീന്ദർ. അയാളുെട
ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി െകാടുക്കുന്ന ആടിെന്റ തലേച്ചാർ േറാ�
സ്റ്റ് െചയ്തതും ആട്ടിൻ കരളിെന കടുെകണ്ണയിൽ ഇട്ടു്
കറി െവയ്ക്കുന്നതും അയാൾ വിശദമായി വിവരിക്കുേമ്പാ�
െഴാെക്ക എനിക്കു് മനംപിരട്ടൽ വരും. അേപ്പാെഴാെക്ക
ഞാൻ മനപ്പൂർവം വിഷയം മാറ്റാറുണ്ടു്.

തർവീന്ദർ കുറച്ചു േനരമായി എെന്ന േനാക്കിയിരിക്കു�
കയായിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് എെന്റ പിന്നിെല ജനാ�
ലയിൽ ശബ്ദേത്താെട ചിറകടിച്ചുെകാണ്ടു് ഏേതാ ഒരു
പക്ഷി വന്നിരുന്ന ശബ്ദം േകട്ടതു്. ആ നിമിഷം തർവീ�
ന്ദറിെന്റ മുഖെത്താരു പ്രകാശം മിന്നിമറയുന്നതും വള�
െരക്കാലങ്ങളായി പരിചയമുള്ള ഒരാെള കണ്ടേപാെല
അയാൾ ആ ജനാലയിേലക്കു് േനാക്കി ചിരിക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. അയാൾ എന്താണു് േനാക്കുന്നെതന്നറി�
യാൻ ഞാൻ പിറകിേലക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. ജനൽ
കമ്പിയിൽ ഒരു പ്രാവു് അയാെളത്തെന്ന േനാക്കിയിരി�
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളെര േസ്നഹേത്താെട ആ പ്രാവു്
അയാെള തല ചരിച്ചു് േനാക്കുന്നതായും അയാൾക്കു് മാ�
ത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എേന്താ പറയാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നതു് േപാെലയും എനിക്കു് േതാന്നി.

“എേടാ തനിക്കറിേയാ പക്ഷികൾ നന്ദിയുള്ളവരാണു്,
മനുഷ്യെരേപ്പാെലയല്ല. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കു് പക്ഷി�
കളിൽ നിന്നും പലതും പഠിക്കാനുണ്ടു്. എനിക്കു് േതാന്നു�
ന്നതു് നല്ല മനുഷ്യർ മരിച്ചാൽ അവർ വീണ്ടും പക്ഷിക�
ളായി ജനിക്കുെമന്നാണു്. ഒരു പെക്ഷ ഞാൻ രക്ഷെപ്പ�
ടുത്തിയതു് ഈ പ്രാവിെനത്തെന്ന ആെണങ്കിേലാ. േസ്ന�
ഹേത്താെടയുള്ള അതിെന്റ ആ േനാട്ടം കേണ്ടാ. മനുഷ്യ�
േരക്കാൾ എത്ര സ്വതന്ത്രരാണു് അവർ. ഇഷ്ടമുള്ളിടേത്ത�
ക്കു് അതിർത്തികളില്ലാെത പറക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള ഇണയു�
മായി േതാന്നുേമ്പാെഴാെക്ക ഇണേചരാം.”

അയാൾ എണീറ്റു് തെന്റ െമാൈബൽ േഫാണുെമടുത്തു്
അതിെന്റ േഫാേട്ടാെയടുക്കാൻ േഫാക്കസ് െചയ്തുെകാ�
ണ്ടു് േസ്ലാ േമാഷനിൽ ജനാലയ്ക്കടുേത്തക്കു് നടന്നു െകാ�
ണ്ടു് പറഞ്ഞു.

തർവീന്ദർ ജനാലക്കു് അടുേത്തക്കു് എത്തിയതും അത് 
ചിറകടിച്ചു് ശബ്ദേത്താെട പറന്നകന്നു. അതു് പറന്നു�
േപായ വഴിേലക്കു് േനാക്കി ജനലിെന്റ അഴികളിൽ പി�
ടിച്ചു് അയാൾ അവിെടത്തെന്ന നിന്നു.

േമശപ്പുറെത്ത കപ്പും േപ്ലറ്റുെമാെക്ക ഒതുക്കി വച്ചു് ഞാൻ
വീണ്ടും വായിക്കാനായി പുസ്തകെമടുത്തു. വായിച്ചു പകു�
തിയാക്കിയ ഒരു േനാവൽ തീർക്കാെമന്നു് കരുതി തുറ�
ന്നു വച്ചേപ്പാഴാണു് സർദാർജി തെന്റ പ്രാവിെന്റ കഥയു�
മായി വന്നതു്. എന്തായാലും രണ്ടു മണിക്കൂർ മാറിക്കിട്ടി.
നഷ്ട്ടെപ്പട്ടുേപാവുന്ന സമയെത്തക്കുറിെച്ചാെക്ക വ്യാകു�
ലനാവുന്നതു് ഈ അടുത്ത കാലത്തു് കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. വാ�
യിക്കാനായി കുെറേയെറ പുസ്തകങ്ങൾ േനാട്ട് െചയ്തു്
വച്ചിട്ടുണ്ടു്. പെക്ഷ ഈയിെടയായി മറവിയും കൂടിയിട്ടു�
ണ്ടു്. വായിച്ചെതാന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുമില്ല. വാ�
യിച്ചെതാെക്ക ഇങ്ങെന മറക്കുകയാെണങ്കിൽ എന്തി�
നു് വായിച്ചു് സമയം കളയണെമന്നും ചിന്തിക്കാറുണ്ടു്.
ഇെതാെക്ക ചിന്തിച്ചു് ജനാലയിലൂെട പുറേത്തക്കു് േനാ�
ക്കി നിൽക്കുന്ന തർവീന്ദറിെന കാത്തു് ഞാൻ ഇരുന്നു.

“എെടാ ആ സംഭവം അവിടം െകാണ്ടും തീർന്നില്ല”. തർ�
വീന്ദർ പിന്നിൽ വന്നു നിന്നു് മുരടനക്കി. അയാൾ വീണ്ടും
കേസര വലിച്ചിട്ടു് മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു.

സർദാർജി എെന്ന വീണ്ടും ആകാംഷാഭരിതനാക്കുകയാ�
ണു്. െപെട്ടന്നു് മനസ്സിൽ ജനിച്ച ഒരു നിമിഷ കവിതയി�
െല വരികെള ക്രമെപ്പടുത്തിെയടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാ�
െല അയാൾ വീണ്ടും കേസരയിൽ തല ചാരി ഒരു നിമി�
ഷം കണ്ണടച്ചിരുന്നു. പിെന്ന സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറ�
ന്നു് മുേന്നാട്ടു് ആഞ്ഞിരുന്നു.

ആ മുറിയിൽ ആ േനരത്തു് ഞങ്ങളുെട സമീപം ആരും
ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തെന്റ ഇടതും വലതും േനാക്കി േവ�
െറ ആരുമിെല്ലന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉറപ്പു് വരുത്തിയിട്ടു്
ഒരു രഹസ്യം േപാെല അയാൾ ശബ്ദം വളെര താഴ്ത്തി
പറഞ്ഞു:

“എെടാ ആ ദിവസത്തിനു് േശഷം എനിക്കു് മാംസത്തി�
േനാടു് വല്ലാത്ത െവറുപ്പു് േതാന്നിത്തുടങ്ങി, െവറുപ്പല്ല
അതു്, എെന്നെക്കാണ്ടു് ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല എെന്നാ�
രു േതാന്നൽ. തനിക്കതു് മനസ്സിലാവുമേല്ലാ അെല്ല.
ൈകകൾ െകാണ്ടു് ശരീരെത്ത ഒന്നു് െതാടാൻ േപാ�
ലും കഴിയുന്നില്ല, ഒന്നു് തേലാടാൻ േപാലും കഴിയുന്നില്ല.
ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വിരലുകൾ െകാണ്ടു് െതാടുേമ്പാേഴ�
ക്കും അെതാെക്ക ൈകകളിൽ ഒതുങ്ങാെത ചിറകു് മുളച്ചു്
പറന്നുയരാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാെല േതാന്നും. ൈക െപാള്ളു�
ന്നേപാെല േതാന്നും.”

അയാൾ ഒരു കവിെയേപ്പാെല സംസാരിച്ചു. വളെര അടു�
ത്തു് വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചതിനാൽ ഉള്ളിയുെടയും മുട്ടയു�
േടയും ഗന്ധം എെന്ന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. അെതെന്ന അൽ�
പ്പം അേലാസരെപ്പടുത്തി.

“എെടാ താനേല്ല അൽപ്പം മുൻപു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്
ആ ദിവസത്തിനു് േശഷം താൻ െവജിേറ്ററിയൻ ആെയ�
ന്നു് വീണ്ടും താെനന്തിനാ ൈകെകാണ്ടു് മാംസത്തിെന
െതാടാെനാെക്ക േപാവുന്നതു് ”

എെന്റ ശബ്ദം അറിയാെത ഉയർന്നു േപാെയങ്കിലും,
വളെരെപ്പെട്ടന്നു് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുകയും സംഭാഷണത്തി�
െന്റ രഹസ്യ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും
െചയ്തു.

“എെടാ ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു് തനിക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല.
അതായതു്… അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട തേന്നാടു് ഇെതാെക്ക
ഞാെനന്തിനു് പറയണം…”

അയാൾ എേന്താ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ വാക്കുകൾ കിട്ടാെത േതാറ്റു് പി�
ന്മാറിയ ഒരാെളേപ്പാെല േപാെല തലകുനിച്ചിരിക്കുകയും
െചയ്തു.

അയാൾ എന്താണു് ഉേദ്ദശിച്ചെതന്നു് എനിക്കേപ്പാത്ത�
െന്ന മനസ്സിലായി എങ്കിലും ഞാനതു് പുറത്തു കാണി�
ക്കാെത അയാളുെട ഓർമ്മകെള ക്രേമണ ചുരുളഴിയാൻ
സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. അയാളുെട കഥയിെല രണ്ടാ�
മെത്ത ട്വിസ്റ്റിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണുേപായിരുന്നു.

“തർവീന്ദർ ഭായ് താൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു് എനിക്കു് മനസ്സിലാ�
യി. ഈ പ്രായത്തിൽ അതിനും ഒരു നിയന്ത്രണെമാ�
െക്ക നല്ലതാ”, അല്പേനരത്തിനു് േശഷം ചിരിക്കാൻ ശ്രമി�
ച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു.

അയാളുെട അേത പ്രായമാണു് എനിക്കു്. എങ്കിലും ഒരു
കാരണവെരേപ്പാെല അയാെള അങ്ങിെന ഉപേദശിച്ച�
തു് ശരിയായിെല്ലന്നു് എനിക്കു് േതാന്നി. എനിക്കുേപാ�
ലും െചയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ േവെറാരാൾ െച�
യ്യണം എെന്നാെക്ക ഉപേദശിക്കുന്നതു് ശരിയെല്ലന്നു്
േതാന്നി. മധുരം കഴിക്കരുതു് എന്നു് ഒരാെള ഉപേദശിക്ക�
ണെമങ്കിൽ ആദ്യം ഉപേദശിക്കുന്നയാൾ തെന്ന മധുരം
കഴിക്കാെതയിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യെന്റ ഇവല്ലുഷെന
സഹായിക്കുന്നതു് ഇത്തരം സത്യസന്ധതയിലുള്ള ഉറച്ചു
നിൽപ്പേല്ല എന്നും എനിക്കു് േതാന്നി.

“എെടാ ഭാര്യ പറയുന്നതു് ഏെതങ്കിലും ഒരു ൈസക്യാ�
ട്രിസ്റ്റിെന കാണുന്നതു് നല്ലതായിരിക്കുെമന്നാണു്. താൻ
എന്തു് പറയുന്നു”.

എെന്റ േമശപ്പുറത്തിരുന്ന േപപ്പർ െവയിറ്റ് അയാൾ വി�
രലുകൾ െകാണ്ടു് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ഉരുട്ടിെക്കാണ്ടു്
എെന്റ മുഖേത്തക്കു് േനാക്കി.

“ഒരു ൈസക്യാട്രിസ്റ്റിെന കാണാൻ തക്ക രീതിയിൽ
തനിക്കതിനു് പ്രശ്നെമാന്നുമില്ലേല്ലാ” ഞാൻ കാര്യങ്ങെള
അൽപ്പം ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.

“തനിക്കു് അെതാെക്ക പറയാം. എെടാ ഒരു മാസമായി
അവളുെട ശരീരത്തിൽ ഒന്നു് സ്പർശിക്കാൻ കൂടി കഴിയു�
ന്നില്ല”

“താൻ അതിനു് ശ്രമിേച്ചാ” ഞാൻ േചാദിച്ചു

“ശ്രമിച്ചതു െകാണ്ടേല്ല പറഞ്ഞതു്”

“േബാധപൂർവം ആയിരുേന്നാ ആ ശ്രമം”?

“ഇെതന്തു് േചാദ്യമാേടാ” അയാളുെട മുഖം ഇഞ്ചി കടിച്ച
േപാെലയായി

“എെടാ ഒരു ദിവസം ഇരുപേതാളം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന
ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കു്. നിർത്താൻ പഠിച്ച
പണി പതിെനട്ടും േനാക്കി, നടന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാ�
നതങ്ങു നിർത്തിപ്പിച്ചു”

“എങ്ങിെന”

“ഒരു ദിവസം ഇരുപതു് വളെര കുറവാണു് നാെള മുതൽ
ഇരുപത്തെഞ്ചണ്ണം വലിക്കാൻ അയാേളാടു് പറഞ്ഞു”

“അെതങ്ങിെന”

“പെക്ഷ വലിക്കുേമ്പാൾ േബാധപൂർവ്വം വലിക്കാൻ പറ�
ഞ്ഞു. സിഗരറ്റ് എടുത്തു് കത്തിക്കുന്നതു് മുതൽ അതു്
എരിഞ്ഞു തീരുന്നതു് വെര േബാധപൂർവ്വം ആ പ്രവർത്തി�
െയ പിന്തുടരാൻ പറഞ്ഞു. പുക വായിലൂെട, ശ്വാസനാള�
ത്തിലൂെട ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നതും, ശ്വാസേകാശത്തിലൂെട
രക്തത്തിൽ കലരുന്നതും, രക്തത്തിലൂെട ശരീരം മുഴുവ�
നും അതിെന്റ നിേക്കാട്ടിൻ എന്ന വിഷം നിറയുന്നതും
േബാധപൂർവ്വം അറിയാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം അതു�
േപാെല െചയ്തു. മൂന്നാമെത്ത ദിവസം അയാൾ തിരിച്ച�
റിഞ്ഞു താൻ തെന്റ ശരീരത്തിേനാടു് എന്താണു് െചയ്യു�
ന്നെതന്നു്. അന്നു് നിർത്തിയതാണു് അയാൾ. പിെന്ന
അയാൾ സിഗരറ്റ് െതാട്ടിട്ടില്ല…

“എെന്റ പ്രശ്നവും ഈ സിഗരറ്റ് വലിയുമായി എന്തു് ബന്ധ�
മാണുള്ളതു്” തർവീന്ദർ അക്ഷമനായി.

“ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട െപാരിച്ച േകാഴിക്കാലും തെന്റ പ്രി�
യതമയുെട ശരീരവും തമ്മിൽ എന്തു് ബന്ധമാണുള്ളതു് ”

തർവീന്ദർ ഉത്തരം മുട്ടി നിന്നു.

“േനാക്കു, മനുഷ്യെന്റ പല പ്രവർത്തികളിലും അവൻ
അേബാധമായാണു് ഇടെപടാറുള്ളതു്. ഏതു് പ്രവൃത്തി�
യിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാഴും ഒരു സ്വയം നിരീക്ഷണം എേപ്പാ�
ഴും നല്ലതാണു്. ഏതു് പ്രവൃത്തിയിലാേണാ മുഴുകുന്നതു്
ആ പ്രവൃത്തിെയ േബാധപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചു േനാക്കു.

ഏതു് പ്രവൃത്തിയിലും അതിൽ ഏർെപ്പടുന്നവനും അവ�
െന്റ േബാധവുമാണു് പ്രധാനം. പൂർണ്ണ േബാധേത്താ�
െട െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ പല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും
അവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. ഞാൻ ഈ നിമിഷം എന്താ�
ണു് െചയ്യുന്നതു് എന്ന പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിേവാടു കൂടി
ഒരാൾക്കു് മെറ്റാരാെള െകാല്ലാൻ കഴിയുെമന്നു് എനിക്കു്
േതാന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ േനെര തി�
രിച്ചുമാണു്. എന്തുെകാണ്ടു് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഈ
അനുഭവെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നു് േതാന്നാം. ഒരാ�
െള നമ്മൾ സ്പർശിക്കുേമ്പാൾ, ഒരാെള േനാക്കുേമ്പാൾ
േപാലും ആ പ്രവൃത്തി േബാധേത്താെടയാേണാ െചയ്യു�
ന്നെതന്നു് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ. ഒരു വ്യക്തിയുമായി അടുത്തു്
ഇടപഴകുേമ്പാൾ, അതു് ഭാര്യ ആയാലും അതുേപാെല
വളെരയടുത്ത ഒരാളായാലും ശരി ആ വ്യക്തിയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട അനുഭവങ്ങളുെട അെല്ലങ്കിൽ ഓർമ്മകളുെട
മുൻവിധികളില്ലാെത ആ നിമിഷങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ. ഒന്നിൽ നിന്നും മെറ്റാന്നിേലക്കു് െത�
ന്നിേപ്പാവുന്ന ഓർമ്മകളിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാവാെത, അതാ�
തു നിമിഷങ്ങളിെല ജീവിതാനുഭവങ്ങെള നിരീക്ഷിച്ചിട്ടു�
േണ്ടാ എേപ്പാെഴങ്കിലും.”

“ഒന്നു കൂടി െതളിച്ചു പറയൂ”

“നമുക്കു് തെന്റ ജീവിതെത്ത മാറ്റിമറിച്ചു എന്നു് താൻ ചി�
ന്തിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിേലക്കു് തെന്ന തിരിച്ചു േപാവാം.

“െശരി”

“വിരസമായ ആഴ്ചയുെട ഒടുവിൽ കിട്ടിയ ആ അവധി
ദിനത്തിൽ താൻ ഭാര്യയുമായി ഉച്ചയുറക്കത്തിനു് മുറി�
യിേലക്കു് േപാവുന്നു. അേപ്പാഴാണു് വഴിെതറ്റി പറന്നു
വന്ന ഒരു പ്രാവു് ജനാലയിലൂെട മുറിക്കുള്ളിേലക്കു് പറ�
ന്നു വന്നതു്. പുറേത്തക്കു് രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ
അതു് പല്ലിക്കു് െവച്ചിരുന്ന െകണിയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാവു�
കയും െചയ്യുന്നു. താൻ അതിെന കയ്യിെലടുക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. ആദ്യമായി പിടയുന്ന ഒരു ജീവെന കയ്യിെലടുത്ത
താൻ അതിെന കയ്യിൽ ഒതുക്കിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാെത
െവപ്രാളത്തിൽ പുറേത്തക്കു് പറത്തി വിടുന്നു. ഇത്രയും
ശരിയേല്ല”

“അെത, എല്ലാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഇേപ്പാൾ എനി�
ക്കു് കാണാൻ കഴിയുന്നു”

“ഇത്രയേല്ല അന്നവിെട സംഭവിച്ചതു്”

“അെത”

“ഇതിൽ എവിെടയാണു് തെന്റ ജീവിതം മാറിേപ്പായതു്”

“എനിക്കറിയിെല്ലേടാ” തർവീന്ദർ തെന്റ പകിടിയിൽ
ൈക േചർത്തു് തലകുനിച്ചിരുന്നു.

“എെടാ താൻ വിഷമിേക്കണ്ട താൻ ആ പ്രാവിെന ഒരി�
ക്കൽക്കൂടി കയ്യിെലടുത്തു എന്നു് ഭാവന െചയ്യൂ. താെനാ�
രു കവിയേല്ല തനിക്കതിനു കഴിയും”

“െശരി കയ്യിെലടുത്തു”

“താൻ അതിെന േചർത്തു് പിടിക്കു, േബാധേത്താെട
അതിെന ൈകകളിൽ ഒതുക്കി പിടിക്കു. തെന്റയുള്ളിൽ
എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നെതന്നു് തിരിച്ചറിയൂ. ആ ജീവ�
െന്റ തുടിപ്പു്, അതിെന്റ ചൂടു്, അതിെന്റ കുറുകി കരച്ചിൽ
എല്ലാം”

“അെത ഞാൻ അതിെന വിടാെത േചർത്തു് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്”

“മതി അത്രയും മതി”

തർവീന്ദർ കണ്ണുകളടച്ചു് ഓർമ്മകളിലൂെട മെറ്റാരു പലാ�
യനത്തിനു് തയാെറടുത്തു് കേസരയിേലക്കു് ചാരുന്നതു്
കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ വായിക്കാനായി കയ്യിെലടുത്ത പുസ്ത�
കം തുറന്നു.

□



എം.എച്ച്.സുൈബർ
തിരുവനന്തപുരം സ്വേദശി. തിരുവനന്തപുരം
യൂണിേവഴ്  സിറ്റി േകാേളജിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീ�
ഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു് വർഷങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ
താമസിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ നീതി ആേയാഗിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നു.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
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
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