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ഒന്നു്

രാവുണ്ണി ഇേപ്പാൾ ‘വീരഘേടാൽക്കചൻ’ബാെലയുെട
ഡ്രസ് റിേഹഴ്സൽ കണ്ടു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. പിേറ്റ�
ന്നു് േക്ഷത്രത്തിെല പൂരത്തിനു് അരേങ്ങറാനുള്ളബാ�
െലയാണു്.അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുെട തയ്യൽക്കടയ്ക്കു പിന്നി�
െല ഓല േമഞ്ഞ, ചുവരുകളില്ലാത്ത വലിയ ചായ്പ്പാ�
ണു് േവദി.

റിേഹഴ്സൽ കാണാൻ നാട്ടിൻപുറം ഒന്നടങ്കം ചായ്പ്പിനു
മുന്നിൽഹാജരുണ്ടു്. രാവുണ്ണിക്കു് കുന്തിച്ചിരിക്കാൻ മുൻ
നിരയിൽത്തെന്നഅല്പം ഇടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ബാെലയു�
െട രചനയും സംവിധാനവും അയ്യപ്പൻ പിള്ള വകയാ�
ണു്. തയ്യൽഎന്ന െതാഴിൽഅയാൾ േപരിനു െകാണ്ടു
നടക്കുന്നുെവേന്നയുള്ളു. േവഷങ്ങളണിഞ്ഞു് കഥാപാത്ര�
ങ്ങളായി നിന്ന നടീനടന്മാെര കുംഭച്ചൂടു് ആവിയിൽ പുഴു�
ങ്ങിെയടുത്തു. ചായ്പിൽ തൂക്കിയ െപേട്രാമാക്സിെന്റ പാൽ
െവളിച്ചം പുറെത്ത രാത്രിയിരുട്ടിേലക്കു കൂടി പതെഞ്ഞാ�
ഴുകി. തബലയിലും ഹാർേമാണിയത്തിലും ഉണർന്ന
പശ്ചാത്തലസംഗീതത്തിെന്റശ്രുതികൾ െപേട്രാമാക്സ്
െവളിച്ചത്തിനു് അകമ്പടി േപായി.

രാവുണ്ണി ഒരുബാെലആസ്വാദകെനാന്നുമല്ല.അയാൾ
െപാതുെവ കലകളുെടെയാന്നും തെന്നആസ്വാദകന�
ല്ല. പത്തുമുപ്പതു വർഷം അനുഷ്ഠിച്ച െതങ്ങുകയറ്റം എന്ന
െതാഴിലാണു് അയാൾ ജീവിതത്തിൽആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള
ഒേരെയാരു കാര്യം. കണ്ണിനു േനെര മുന്നിൽഅരേങ്ങറു�
ന്ന കാഴ്ചകൾഅയാളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതാല്പര്യവും
ഉണർത്തിയിരുന്നില്ല.അത്തരം കാഴ്ചകൾഎത്രമാത്രം
അയഥാർത്ഥവും കബളിപ്പിക്കാൻ േപാന്നവയുമാെണ�
ന്നു് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. െതങ്ങിൻ മുകളി�
ലിരുന്നു് കാണുെമ്പാഴാണു് കാഴ്ചകളുെട യാഥാർത്ഥ്യം
െവളിെപ്പടുകഎന്നു് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണു്.
അങ്ങെന ഒരു കാഴ്ച കലയിൽസാധ്യമാകുേമാ എന്ന�
തായിരുന്നുഅയാളുെട സേന്ദഹം.

രാവുണ്ണി ഡ്രസ് റിേഹഴ്സലിെന്റ കാഴ്ചക്കാരനായി എത്താ�
നുള്ള കാരണംഅയാളുെട ഒേരെയാരു മകൾഅംബാ�
ലിക ബാെലയിൽ ഹിഡുംബിയുെട േവഷം അഭിനയി�
ക്കുന്നുഎന്നുള്ളതായിരുന്നു.

രാവുണ്ണി അംബാലികെയഅയ്യപ്പൻ പിള്ളയുെട പക്കൽ
വിട്ടതു് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ േവണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു.അയ്യ�
പ്പൻ പിള്ളയാെണങ്കിൽഅേപ്പാൾ ‘വീരഘേടാൽക്ക�
ചൻ’എന്നതെന്റ പുതിയ ബാെലയിൽ ഹിഡുംബി�
യ്ക്കു പറ്റിയ നടിെയ േതടി നടക്കുകയും. മുമ്പു നിറഞ്ഞു്
മുലയും പിമ്പു നിറഞ്ഞു് മുടിയുമുള്ളഅംബാലികെയ
കണ്ടപാെട അയ്യപ്പൻ പിള്ള തെന്റഹിഡുംബി അവൾ
തെന്നഎന്നു് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.അവളുെട ഉട�
ലിെന്റ ഇരുമ്പുനിറം തെന്റ കഥാപാത്രത്തിനു കിട്ടിയ
േബാണസ്സായും അയാൾ കരുതി.

അയ്യപ്പൻ പിള്ളസൃഷ്ടിച്ച വികാരതീവ്രമായ ഒരു രംഗമാ�
യിരുന്നുഅേപ്പാൾ േവദിയിൽ.

അറിയാെത ചവിേട്ടറ്റരഞ്ഞ ഒരു കാട്ടുപൂെവന്നുകരുതി
നീ ഹിഡുംബിയുെട കാര്യം അങ്ങു മറേന്നക്കൂഎന്നു് കു�
ന്തി ഭീമേനാടു പറയുകയാണു്.

അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുെട ബാെലകളിെലസ്ഥിരം അമ്മേവ�
ഷക്കാരിയായ പൂങ്കാവ് രത്നമ്മയാണു് കുന്തി. യുവേകാ�
മളനും കഴിവു െതളിയിച്ച പുതുമുഖവുമായ കുന്നുംപുറം
സദാശിവൻ ഭീമനും.

വിരിഞ്ഞ മാറും എഴുന്ന േപശികളുമുള്ള കുന്നുംപുറം സദാ�
ശിവനിൽ ഭീമൻ തുളുമ്പാെത നിറഞ്ഞുനിന്നു. സദാശിവ�
നു് അടുത്തവർഷെത്ത ഉത്സവത്തിനു മുമ്പു് െപെട്ടന്നു്
ഒരു ദിവസം,തെന്റ ശരീരസൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനു�
ള്ള വ്യായാമത്തിൽഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനിെട,ഹൃദയ�
സ്തംഭനം വന്നു് മരിച്ചു േപാകാനുള്ളതാണു്.

അയാളുെട ഭീമൻ പേക്ഷ,പിെന്നയും ജീവിക്കാൻ തീരു�
മാനിച്ചുറച്ച മട്ടായിരുന്നു.

അവകാശവാദങ്ങെളാന്നും ഉന്നയിക്കാൻഅർഹതയി�
ല്ല എന്ന േബാധ്യത്തിൽ ഭീമെന നിസ്സഹായയായി േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു് ദൂെര മാറി നിൽക്കുകയാണു് ഹിഡുംബി.
ഹിഡുംബിയിേലയ്ക്കുള്ള േവഷപ്പകർച്ചയിൽഅംബാലിക
ഒരു മുതിർന്നസ്ത്രീയായിരിക്കുന്നുെവന്നു് രാവുണ്ണി കണ്ടു.
ഹിഡുംബിയുെട മുഖെത്തനിസ്സഹായത,ഏതു നിമിഷ�
വും അഴിഞ്ഞുവീഴാവുന്ന, ഒട്ടിച്ചു െവച്ച ഒരുആവരണം
േപാെല ഉണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷആകണ്ണുകളിൽ നിന്നു
പ്രവഹിച്ച കാന്ത രശ്മികൾ ഒരുആണിെന നിഷ്പ്രയാസം
വശീകരിച്ചു നിർത്താൻ േപാന്നവയായിരുന്നു.അതിൽ
അഭിനയത്തിെന്റഎെന്തങ്കിലും അംശം കലർന്നിട്ടുള്ള�
തായി ആർക്കും തെന്ന േതാന്നുമായിരുന്നില്ല.

തെന്റ മകൾഎവിെട നിന്നാണു് ഇത്തരം േനാട്ടങ്ങെളാ�
െക്ക പഠിെച്ചടുത്തിട്ടുള്ളതു് എേന്നാർത്തു് രാവുണ്ണി അസ്വ�
സ്ഥനായി.

ഭാര്യ നാരായണിയുെട മുറിച്ച മുറിയാണു് അവൾഎന്ന
കാര്യം രാവുണ്ണി ഓർത്തു; വിേശഷിച്ചു് അവളുെട കണ്ണുകൾ.

െപെട്ടന്നു് ഓടപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നു് നൂൽബന്ധമി�
ല്ലാെത ഉയർന്നു വരുന്ന രണ്ടു് ഉടലുകളുെട ദൃശ്യം അയാ�
ളുെട മനസ്സിൽ െതളിഞ്ഞു.അേതാെട കാറ്റുപിടിച്ച ഒരു
െകാന്നെത്തങ്ങു േപാെലഅയാൾക്കു് നില െതറ്റാൻ �
തുടങ്ങി.

അയാൾക്കു് തുടർന്നു് അവിെട ഇരിക്കാനായില്ല.

കണ്ണുകൾ േവദിയിൽ െകാളുത്തി വച്ചു് പ്രതിമകെളേപ്പാ�
െല ഇരുന്നകാണികെള വകഞ്ഞു്,അയാൾ പുറേത്തയ്ക്കു
നടന്നു.

രണ്ടു്

രാവുണ്ണി ഏെതങ്കിലും പുരയിടത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞാൽഅക്കാര്യം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുകഅവിടെത്ത
െതങ്ങുകളാണു്. നാട്ടിെല ഒേരെയാരു െതങ്ങുകയറ്റക്കാ�
രനായഅയാളുെട സാന്നിധ്യം ക്ഷണേനരം െകാണ്ടു്
തിരിച്ചറിയാനുള്ളസിദ്ധി െതങ്ങുകൾ ഇതിനകം േനടി�
െയടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. േതങ്ങയിടാൻ എത്തിയ വിവ�
രം വീട്ടുകാെര വിളിച്ചറിയിക്കുന്നഔപചാരികതെയാ�
ന്നും അയാൾ പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. മുളേയണിയിൽ
പുഴ മണൽ തൂവി െവട്ടുകത്തിക്കു് മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന ശബ്ദം
േകട്ടിട്ടാണു് വീട്ടുകാർ അയാളുെട വരവു് അറിഞ്ഞിരുന്ന�
തു്. ഇത്ര െപെട്ടന്നു് േതങ്ങകൾ വീണ്ടും വിളഞ്ഞു് പാക�
മാേയാ എേന്നാർത്തു് അേപ്പാൾഅവർഅത്ഭുതെപ്പട്ടു.
കാലം എത്ര േവഗത്തിലാണു് തങ്ങെളയും െകാണ്ടു് കു�
തിക്കുന്നതു് എേന്നാർത്തു് അടുത്തനിമിഷം അവർ മന�
സ്താപെപ്പടുകയും െചയ്തു.

െതങ്ങുകയറ്റംആരംഭിക്കും മുൻപു് രാവുണ്ണി വീട്ടുകാരുെട
മുഖേത്തയ്ക്കു് ഒരു പാതി േനാട്ടം അയയ്ക്കും.അതു് ഒരു േചാ�
ദ്യമാണു്.

“നാലു പേച്ചാല”അെല്ലങ്കിൽ

“ഒരു കുല കരിക്ക്”അതുമെല്ലങ്കിൽ

“പൂക്കുല രണ്ടു െചാട്ട”ഇങ്ങെനഅവർആ േനാട്ടത്തി�
നു് മറുപടി പറയും.

മെറ്റാന്നും അയാേളാടു് പറേയണ്ടതില്ലായിരുന്നു.

രാവുണ്ണി കയറിയിറങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ മുടി െവട്ടി,ക്ഷൗ�
രം െചയ്ത യുവാവിെനേപ്പാെലയുണ്ടാകുമായിരുന്നുഓേരാ
െതങ്ങും.

രാവുണ്ണി െതങ്ങിൻേമൽ തെന്റ മുളേയണി ചാരുന്ന നി�
മിഷവും കാത്തു് അക്ഷമരായി നിന്നിരുന്നതു് കുട്ടികളായി�
രുന്നു.

ഇനിയാണു് അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ േപാവുകഎന്നു്
അവർക്കു് അറിയാമായിരുന്നു.

േതാളിൽ െവട്ടുകത്തിയും അരയ്ക്കു പുറകിൽ തിരുകിയ
കുലഞ്ഞിൽത്തണ്ടിൽ ത്ളാപ്പും ഞാത്തിയിട്ടു് രാവുണ്ണി
ഏണിയുെട കവരങ്ങളിൽ ചവുട്ടി മുകളിേലക്കു കയറും.
രാകി മൂർച്ച കൂട്ടിയ െവട്ടുകത്തിയുെട ഇരുമ്പു വായ്ത്തല
അേപ്പാൾ പ്രഭാതത്തിെല െവയിലിെനആർത്തിേയാ�
െട വലിച്ചു കുടിക്കും.

ഏണിെപ്പാക്കം കഴിഞ്ഞു് പിെന്നയും ബാക്കി നിന്ന െത�
ങ്ങിെന്റ ഉയരം താണ്ടുവാനാണു് അയാൾ ത്ളാപ്പു് കൂെട
െകാണ്ടു േപായിരുന്നതു്. പേക്ഷഅതു് അയാൾക്കു് ഒരി�
ക്കൽ േപാലും ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതായി വന്നില്ല. രാവു�
ണ്ണി ഏണിെപ്പാക്കം കയറിെയത്തുെമ്പാേഴയ്ക്കും െതങ്ങു്
താേഴയ്ക്കു വളഞ്ഞുവന്നു് അയാൾക്കു മുമ്പിൽ തല കുമ്പി�
ട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. രാവുണ്ണിക്കു് പിെന്ന െതങ്ങിെന്റ
തലപ്പിേലക്കു് കയറി ഇരിക്കുകേയ േവണ്ടൂ. പാപ്പാെന
മസ്തകത്തിേലറ്റിയആനെയേപ്പാെല െതങ്ങു് അയാെള�
യും െകാണ്ടു് ആകാശേത്തയ്ക്കു് ഉയർന്നു െപാങ്ങും. കുട്ടി�
കൾ ശ്വാസമടക്കിആ കാഴ്ച കണ്ടുനിൽക്കും.

േതങ്ങയിട്ടു കഴിഞ്ഞു് തിരിെക ഇറങ്ങുന്നതു് രാവുണ്ണി സ്വ�
ന്തമായിട്ടായിരുന്നു.അേപ്പാൾ കുനിഞ്ഞുതേരണ്ടതിെല്ല�
ന്നു് അയാൾ െതങ്ങുകേളാെടാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരു�
ന്നു. രാവുണ്ണി പറഞ്ഞാൽഅനുസരിക്കാത്ത െതങ്ങുക�
െളാന്നും അന്നാട്ടിൽ ഇെല്ലന്നു് കുട്ടികൾക്കു് അറിയാമാ�
യിരുന്നു.

െതങ്ങിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങി വരുേമ്പാൾ വിടർന്ന കണ്ണുക�
ളുമായി നിൽക്കുന്നകുട്ടികേളാടു് അയാൾ പറയും, “ഗുരു�
വായൂരമ്പലത്തിെന്റ െകാടിമരം കണ്ടു”.

മെറ്റാരു െതങ്ങിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങുേമ്പാൾ പറയും, “കപ്പ�
ലിെന്റയാന്നു േതാന്നണു,ആലപ്പുഴ കടലിെന്റ നടുക്ക്
ഒരു െപാകെക്കാഴൽ”.

ഇനിെയാന്നിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങുേമ്പാൾ, “ഭരണങ്ങാനം
പള്ളീെല െപരുന്നാളു കഴിെഞ്ഞങ്കിലും അരകല്ലുംആട്ടു�
കല്ലും വില്പനക്കാർ േപായിട്ടില്ല.”എന്നുപറയും.

കുട്ടികളുെട കണ്ണുകൾഅത്ഭുതം െകാണ്ടു് അേപ്പാൾ
ഒന്നുകൂടി വിടരും. സ്വതെവ ഗൗരവം െകാണ്ടു് മുറുകിയ
അയാളുെട ചുണ്ടിൽഅേപ്പാൾ േനർത്ത ഒരു ചിരി ഊറി
നിറയും.

മൂന്നു്

തനിക്കു കാണുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടല്ലാെത
അരേങ്ങറുന്ന കാഴ്ചകളിേലക്കു് ഒരുവൻ കണ്ണുനീട്ടുന്നതു്
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒളിഞ്ഞുേനാട്ടം തെന്നഎന്ന
പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു രാവുണ്ണി.അതുെകാണ്ടുതെന്ന
െതങ്ങിൻ മുകളിലിരുന്നു് താെഴ ഭൂമിയിെല കാഴ്ചകളി�
േലക്കു് കേണ്ണാടിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കുറ്റേബാധം അയാെള
പിടികൂടിയിരുന്നു.

മുകളിെലാരാൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടു്,ഓർമ്മ േവണം
എെന്നാെക്കൈദവെത്തപറ്റി പറയാറുള്ളആളുകൾ
ഒരു െതങ്ങുകയറ്റക്കാരെനങ്കിലും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാ�
വാനുള്ളസാധ്യതെയക്കുറിച്ചു് ഓർക്കാറിെല്ലന്നതാണു്
വാസ്തവം. തെന്റ കാൽനൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട െതങ്ങുകയറ്റം
രാവുണ്ണിെയ പഠിപ്പിച്ചതു് അതായിരുന്നു.

െതങ്ങിൻ മുകളിലിരുന്നു് കാണുന്നകാഴ്ചകൾ കണ്ടതാ�
യി ഭാവിക്കുകേയാ അവ മറ്റാെരങ്കിലുമായി പങ്കുെവക്കു�
കേയാ രാവുണ്ണി െചയ്തില്ല.അതു് തെന്റ െതാഴിൽ മൂല്യ�
ങ്ങൾക്കു് നിരക്കുന്നതെല്ലന്നു് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു. തറ�
വാട്ടുമനയ്ക്കെലഏട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ മരണം തെന്ന ഒരു
ഉദാഹരണം.

നെന്ന പുലർെച്ച തറവാട്ടുമനയ്ക്കൽ േതങ്ങയിടാൻ എത്തി�
യതായിരുന്നു രാവുണ്ണി. മകരമഞ്ഞു് െതങ്ങിൻ തലപ്പുക�
െള വിെട്ടാഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉച്ചെവയിൽ കനക്കുന്നതിനു
മുമ്പു് പണി തീർക്കാനായിരുന്നുഅയാളുെട പദ്ധതി. രാ�
വുണ്ണിആദ്യെത്ത െതങ്ങിൽഏണി ചാരുേമ്പാൾഏട്ടൻ
തമ്പുരാൻ പറമ്പിെന്റ കിഴേക്കഅറ്റത്തു്സ്ഥിതി െചയ്യു�
ന്ന കുടുംബേക്ഷത്രത്തിേലയ്ക്കു് പതിവു പൂജയ്ക്കായി പുറെപ്പ�
ടുകയായിരുന്നു.

“കയറ്റുകൂലി തരാൻ െതകേയ്വാ രാവുേണ്യ?”,ഏട്ടൻ
തമ്പുരാൻ േചാദിച്ചു, “കായ്ഫലാെണങ്കിൽ തീെര
ഇേല്ലനും”.

“േദഹണ്ണത്തിെന്റ െകാറവാണ് തമ്പ്രാ.” രാവുണ്ണി പറ�
ഞ്ഞു, “േചാട്ടിെലേന്തലും െചയ്താേല േമാളിൽ െചാട്ട
െപാട്ടൂ”

രാവുണ്ണി േതങ്ങയിടാൻ വരുന്നഎല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും
ഈസംഭാഷണം പതിവാണു്.എന്നിട്ടും െതങ്ങിൻ ചു�
വടുകൾ കാടുമൂടിത്തെന്ന കിടന്നു. മുടെക്കാന്നുമില്ലാെത
കിട്ടുന്ന േതങ്ങകൾ ലാഭം തെന്നഎന്നു് തമ്പുരാൻ കരു�
തിേപ്പാരുകയും െചയ്തു.

ശ്രീേകാവിലിനു മുന്നിൽ തൂക്കിയഓട്ടുമണി ശബ്ദിക്കുന്ന�
തും നട തുറക്കുന്നതിനു മുേന്നാടിയായി ‘അേമ്മ, േദവീ’
എന്നു് ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ നീട്ടിവിളിക്കുന്നതും െതങ്ങുകയ�
റ്റത്തിനിടയിൽ രാവുണ്ണി േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“ഉം…”

െപെട്ടന്നു് ശ്രീേകാവിലിനുള്ളിൽ നിന്നു് തീക്ഷ്ണസ്വരത്തിൽ
ഒരു മൂളൽ.

രാവുണ്ണി താേഴയ്ക്കു േനാക്കുേമ്പാൾഎട്ടൻ തമ്പുരാൻശ്രീ�
േകാവിലിനു മുന്നിൽ ഇടിെവേട്ടറ്റതു േപാെല സ്തംഭിച്ചു
നിൽക്കുകയാണു്.

“അേമ്മ… േദവീ…”

ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചു. ഇത്തവണതമ്പുരാ�
െന്റ ശബ്ദം ജ്വരം മൂർച്ഛിച്ച ഒരു േരാഗിയുേടതു േപാെല വി�
റയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“ഉം…”

ശ്രീേകാവിലിനുള്ളിൽ നിന്നു് വീണ്ടും അേത മൂളൽ.

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള േദവി എന്നാണു് പ്രസിദ്ധി�
െയങ്കിലും േദവി വിളി േകൾക്കുന്നതു് ഏട്ടൻ തമ്പുരാെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളംആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു.

ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരിഞ്ഞു് ഓടാൻ ഭാവിച്ചതായി രാവു�
ണ്ണിക്കു േതാന്നി. കഷ്ടിച്ചു് രണ്ടടി വച്ചില്ല,അയാൾ െവട്ടി�
യിട്ടതു േപാെലഅവിെടത്തെന്ന വീണു.

ശ്രീേകാവിലിെന്റ വാതിൽ തുറന്നു് കമ്പിളി പുതച്ച, മു�
ടിയും താടിയും നീട്ടിയ, ഒരു രൂപം പുറത്തിറങ്ങി. സാ�
ക്ഷാൽ പരേമശ്വരനായിരുന്നുഅതു്. നാട്ടിെല ഒേര�
െയാരു ഭ്രാന്തൻ.അയാൾ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നതു് അപൂർ�
വമായിട്ടായിരുന്നു.സ്ഥിരമായി േദശാന്തര യാത്രകളി�
ലായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കു് മിന്നായം േപാെല ഒന്നു വന്നു േപാ�
കും,അത്രതെന്ന.ആതവണെത്തസന്ദർശനത്തിൽ
അയാൾഅന്തിത്താവളമാക്കിയതു് തറവാട്ടു മന േക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റഅടച്ചുറപ്പില്ലാത്തശ്രീേകാവിലായിരുന്നു.

രാവുണ്ണി െതങ്ങിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങി വരുെമ്പാേഴയ്ക്കും ഏട്ടൻ
തമ്പുരാെന്റ ശ്വാസം നിലച്ചിരുന്നു. ഭ്രാന്തൻ പരേമശ്വ�
രൻ നിന്ന നില്പിൽഅപ്രത്യക്ഷനുമായിരുന്നു.

േദവിയുെട തിരുസന്നിധിയിൽ വച്ചു് പരേലാകം പൂകാൻ
കഴിഞ്ഞതു് മഹാപുണ്യം തെന്നഎന്നു് ഏട്ടൻ തമ്പുരാ�
െന്റ മരണെത്തഎല്ലാവരും വിധിെയഴുതി.

രാവുണ്ണിെയസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ൈദവെത്തക്കുറി�
ച്ചു് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നഎല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർ�
ത്തുെകാടുത്തനീറുന്ന ഉത്തരമായിരുന്നുആ മരണം.

നാലു്

േജാലിക്കു േപാേകണ്ടതില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാവു�
ണ്ണി രാവിെല തെന്ന ചന്തയ്ക്കു പുറെപ്പടും. മീനും ഇറച്ചി�
യും മറ്റു വീട്ടു സാമാനങ്ങളും വാങ്ങി െവയിൽ മൂക്കുന്നതി�
നു മുമ്പു മടങ്ങും. മടക്കയാത്രയിൽ കള്ളുഷാപ്പിൽ ഒന്നു
കയറും.

അങ്ങെന കള്ളുഷാപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിെലത്തിയ�
തായിരുന്നുഅയാൾ.അയാളുെട ഭാര്യ നാരായണി
കുളിക്കാനും തുണിയലക്കാനുമായി ആറ്റുവക്കെത്ത
കടവിേലക്കു് പുറെപ്പടാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു
അേപ്പാൾ. മകൾഅംബാലിക തയ്യൽ പഠനത്തിനും
തുടർന്നു് ബാെലയുെട റിേഹഴ്സലിനുമായി അയ്യപ്പൻ പി�
ള്ളയുെട കടയിേലയ്ക്കു് െപായ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാരായണി
ഉണ്ടാക്കിയ മീൻ കറിയുെട കുടമ്പുളി മണം വീടിെനയാ�
െക െപാതിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.

“ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് േപാകാം,കുളിക്കാൻ.” രാവുണ്ണി ഒരു
കളളച്ചിരിേയാെട നാരായണിെയ കടന്നുപിടിച്ചു, “നീ
ഇേങ്ങാട്ടു വേന്ന”.

“വിട്, മനുഷ്യാ. േമലു മുഴുവൻ െവയർപ്പാ. തുണിയാെണ�
ങ്കിൽ ഒരു കുന്നുണ്ട് തിരുമ്മാൻ”.

“അത് സാരമില്ല”.

“സാരെമാണ്ട്. ഒള്ള കള്ളു മുഴുവൻ വലിച്ചു േകറ്റി വന്നിരി�
ക്കുവാ. വിട് എെന്ന”.

നാരായണി യാെതാരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാെതഅങ്ങെന
പറഞ്ഞേതാെട രാവുണ്ണിയുെട അരെക്കട്ടു് തണുത്തു.

നാരായണിക്കു് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിെലാെക്കഈയി�
െടയായി ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞുവരികയാണേല്ലാ എേന്നാർ�
ത്തു് അയാൾക്കു് കടുത്തനിരാശ േതാന്നി. ഒരുബീഡി�
ക്കു് തീ െകാളുത്തിെക്കാണ്ടു് അയാൾ മുറിയുെട മൂലയ്ക്കിട്ട
കയറ്റു കട്ടിലിൽ േപായി കിടന്നു.

അതുകണ്ടേതാെട നാരായണിക്കു് സഹതാപമായി.

“വരെണാേണ്ടാ എെന്റ കൂെട കടവിേലക്ക്?”

നാരായണി കട്ടിലിൽ െചന്നിരുന്നു് അയാളുെട കുറ്റി�
ത്താടിയിൽ വിരേലാടിച്ചു െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു,

“എന്നാത്തിന്?”

“എെന്റ െപാറെമാന്ന് േതച്ചു തരാൻ”

“നീ തന്നത്താൻഅങ്ങ് േതച്ചാ മതി.”

“േചാറും മീനും െവളമ്പി െവച്ചിെട്ടാണ്ട്,തിന്നിട്ടു െകട�
േന്നാ.”

ശൃംഗാരം നിറഞ്ഞ ഒരു േനാട്ടം അയാൾക്കു് എറിഞ്ഞു
െകാടുത്തിട്ടു് നാരായണി കുളിക്കടവിേലയ്ക്കു േപാകാനി�
റങ്ങി.അവളുെട സമൃദ്ധമായ പിൻ പുറത്തിെന്റ ദൃശ്യം
അവഗണിച്ചു െകാണ്ടു് അയാൾ കട്ടിലിൽഎതിർവശം
തിരിഞ്ഞുകിടന്നു.

അഞ്ചു്

ഉലഹന്നാൻ മാപ്പിളയുെട പുഴക്കെരയുള്ളപുരയിടത്തി�
ലായിരുന്നുഅന്നു് രാവുണ്ണിക്കു് െതങ്ങുകയറ്റം. വളക്കൂ�
റുള്ളഎക്കൽ മണ്ണിൽ െതങ്ങുകൾസമൃദ്ധമായി കാ�
യ്ച്ചു നിന്നു. ഉച്ചയായെപ്പാേഴയ്ക്കും അയാൾ പതിവിലും
തളർന്നു.

േജാലി തീർത്തു് അവസാനെത്ത െതങ്ങിൽ നിന്നു് ഇറ�
ങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നുഅയാൾ. ഉച്ചെവയിൽ പുഴ�
യ്ക്കു മീെത തിളങ്ങുന്ന ഒരു േലാഹത്തകിടുേപാെല വീണു
കിടന്നിരുന്നു. പുഴയുെട മറുകരയിൽ വിജനമായ കുളി�
ക്കടവു്.അതിനപ്പുറം പുഞ്ചപ്പാടത്തിെന്റ തരിശ്.

കുളിക്കടവിേനാടു േചർന്നു് ആൾെപ്പാക്കത്തിൽ തഴച്ചു
നിന്നഓടപ്പുല്ലുകൾആേരാ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിെട്ടന്നതു
േപാെലഅടിമുടി ഉലയുന്നതു് അേപ്പാളാണു് അയാളുെട
ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടതു്.

ഒരു കാറ്റു േപാലും വീശാത്തനിശ്ചലമായഈനട്ടുച്ച�
യിൽ ഇെതന്താണിങ്ങെനഎന്നു് അയാൾആശ്ചര്യെപ്പട്ടു.

െപെട്ടന്നു് ഓടപ്പുല്ലുകളുെട ചലനം നിലച്ചു. രാവുണ്ണി സാ�
കൂതം േനാക്കിയിരിെക്കഓടപ്പുല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു്
രണ്ടു് ഉടലുകൾനൂൽബന്ധമില്ലാെത ഉയർന്നു വന്നു.
അതിൽ ഒരുടൽ കടത്തുകാരൻ പാപ്പൂട്ടിയുേടതായിരു�
ന്നു. രണ്ടാമേത്തതു് അയാൾക്കു് ഏതു് ഇരുട്ടിലും കാ�
ണാപാഠമായ നാരായണിയുേടതും.

െതങ്ങുകയറ്റം എന്ന െതാഴിൽ രാവുണ്ണി എെന്നേന്നയ്ക്കു�
മായി ഉേപക്ഷിച്ചതും നാരായണിയുെട ഉടൽഅയാൾ�
ക്കു് മനംപിരട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയും െചയ്തതു്
അന്നു മുതൽക്കാണു്.

െതങ്ങുകയറ്റം ഉേപക്ഷിച്ചതും തേന്നാടു് അയിത്തം കാ�
ണിക്കുന്നതും എന്തുെകാണ്ടാെണന്നു് നാരായണി ഒരി�
ക്കൽ േപാലും രാവുണ്ണിേയാടു് േചാദിക്കുകയുണ്ടായി�
ല്ല. നാരായണിക്കു് അതു് േചാദിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു്
അയാൾക്കു് അറിയാമായിരുന്നു.

രാവുണ്ണി തിരിച്ചു് നാരായണിേയാടും ഒന്നും േചാദിക്കു�
കയുണ്ടായില്ല. െതങ്ങിൻ മുകളിലിരുന്നു് മെറ്റാരാളുെട
അറിേവാ സമ്മതേമാ ഇല്ലാെത കാണുന്നകാഴ്ചകൾ
അയാൾ തെന്ന വിശ്വസിച്ചു് െവളിെപ്പടുത്തുന്ന രഹസ്യ�
ങ്ങൾ േപാെലയാെണന്നു് രാവുണ്ണി വിശ്വസിച്ചു;അതു്
സ്വന്തം ഭാര്യയാെണങ്കിൽ കൂടി.

ഒേര േമൽക്കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ െപാടുന്നെനഅപരിചിതരാ�
യിത്തീരാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട രണ്ടു മനുഷ്യരായി അവർ �
മാറി.

ആറു്

െവളുത്തപക്ഷമായിരുന്നു; മഴേക്കാളും.

രാത്രിയുെടആകാശംആറിത്തണുത്തകഞ്ഞിെവള്ളം
േപാെല പാട െകട്ടിക്കിടന്നു.

രാവുണ്ണി ഇേപ്പാൾ ഒരു െവളിമ്പറമ്പിൽഎത്തിെപ്പട്ടിരു�
ന്നു. ‘വീരഘേടാൽക്കചൻ’ബാെലയുെടഡ്രസ് റിേഹ�
ഴ്സൽഅരേങ്ങറുന്നഅയ്യപ്പൻ പിള്ളയുെട തയ്യൽക്കടയ്ക്കു
പുറകിെല േവദി അയാൾ വളെരപ്പിന്നിൽഎവിെടേയാ
ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നു.

അവിടവിെടയായി ഒറ്റെപ്പട്ടു നിന്ന െകാന്നെത്തങ്ങു�
കൾആകാശത്തിെന്റ മൗനത്തിേലയ്ക്കു് െചവി കൂർപ്പിച്ചു
നിന്നു.

ദീർഘേനരെത്തനടത്തംഅയാെളക്ഷീണിതനാക്കി�
യിരുന്നു.അയാൾ ഒരു െതങ്ങിെന്റ ചുവട്ടിൽ കുന്തിച്ചിരുന്നു.

പരാജിതനും നിസ്സഹായനുമായ ഒരുവൻഅവസാന�
മായി എേന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു േപാെലഅയാളുെട
േനാട്ടം മുകളിേലക്കു് ഉയർന്നു.

െപാടുന്നെനഅയാൾക്കു മുകളിൽ തലയുയർത്തി നി�
ന്ന െകാന്നെത്തങ്ങു് താേഴയ്ക്കു കുനിഞ്ഞുവരികയും ഒരു
തുമ്പിൈക്കയിെലന്നതു േപാെലഅയാെള േകാരിെയ�
ടുത്തു െകാണ്ടു് ആകാശേത്തക്കു് ഉയർന്നു േപാവുകയും
െചയ്തു.

□
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സി.സേന്താഷ് കുമാർ
ജനനം: 25.05.1971.
സ്വേദശം: േകാട്ടയം ജില്ലയിെല എഴുമാന്തുരു�
ത്ത് എന്നഗ്രാമം.

ഇരുപതു വർഷെത്ത േസവനത്തിനു േശ�
ഷം 2012-ൽ േവ്യാമേസനയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
ഇന്ത്യൻഓഡിറ്റ് ആന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപാർട്െമന്റിൽ േജാ�
ലി െചയ്യുന്നു.

ഒരുഡസേനാളം െചറുകഥകൾഎഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. പുസ്തകങ്ങ�
െളാന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഭാര്യ: രാധ.
മക്കൾ:ആദിത്യൻ, ജാനകി.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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