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ക്രാന്തിലക്ഷ്മി

“പപ്പാ, അതു് േനാക്കൂ, ടിവിയിൽ…”

മകൾ വിളിച്ചു.

അവളുെട കയ്യിലുള്ള പാവ അേപ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ച�
തു്. ഞാനതു് വാങ്ങി േനാക്കി. പാവ എെന്നാന്നും
പറയാനില്ല. മൂന്നു നിറങ്ങളുണ്ടു്. തല ചുവന്ന തു�
ണി ചുരുട്ടി അതിെലേന്താ നിറച്ചതാണു്. അരഭാഗം
വെര ഉടൽ െവളുത്തിട്ടു്. ൈകകൾ പച്ച നിറം. ആർ�
ക്കും അഴിച്ചുമാറ്റാവുന്നത്ര ലളിതമായ നിർമ്മിതി.

മൂന്നു ദിവസം മുൻപു് ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പ്ലാ�
സ്റ്റിക് കവർ കിട്ടി. ഉടമസ്ഥെന കെണ്ടത്താനാവും
എെന്നാരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ആ കവർ തുറന്നു േനാക്കിയിരുന്നില്ല. ഈ പാവ
ആ കവറിനുള്ളിൽ ഇരുന്നതാവണം. 

അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുെമാപ്പം രണ്ടു ദിവസം ചിലവഴിച്ചു്
 നഗരത്തിേലക്കു മടങ്ങുേമ്പാഴാണു് അതു്.

ഏെറക്കുെറ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കാ�
െത ആ യാത്രക്കാരൻ എെന്റ അടുത്തു തെന്ന വ�
ന്നിരുന്നു. കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി
അയാൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്തി�
രി സ്ഥലത്തു വച്ചു. 

തിരക്കു് കുറവാെണങ്കിലും വാഹനം നഗരത്തിെല�
ത്താൻ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഏെറെയടുക്കും. 

“ഇന്നു് തിരക്കൽപ്പം കുറവാണു്, അെല്ല?” അയാൾ
േചാദിച്ചു.

“അെത, നഗരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുെട എേന്താ
പ്രതിേഷധ പ്രകടനം ഉണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ ദിവസെത്ത
അവരുെട പ്രകടനം അക്രമാസക്തമായിരുന്നതി�
നാലാവണം ഇന്നു് കനത്ത േപാലീസ് ബന്തവസ്സു്
ഉണ്ടു്. പല േറാഡുകളും അടച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്കൂളുകൾക്കും
േകാേളജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുേറേപ്പ�
െര കരുതൽത്തടവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടു്.” ഞാൻ അറി�
യാവുന്നതു് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

“എല്ലാം പ്രകടനങ്ങൾ ആണു്. എല്ലാവർക്കും അതു്
മതി,” ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തും മുേന്ന ഇത്രയും പറ�
ഞ്ഞു അയാൾ കുെറേനരേത്തക്കു് മൗനത്തിലായി.

ഇടയ്ക്കു് എേന്താ ഓർത്തു് പാന്റ്സിെന്റ കീശയിൽ നി�
ന്നും േപഴ് സ് എടുത്തു. അതിൽ നിന്നും കുെറ കാർ�
ഡുകൾ, ഓേരാന്നായി പുറെത്തടുത്തു. ഓേരാന്നും
ആശ്വാസേത്താെട േനാക്കിയേശഷം േപഴ് സ് തി�
രിെക വച്ചു. കുറച്ചു േനരം കണ്ണടച്ചിരുന്നു. െഞട്ടി
ഉണർന്നതുേപാെല േപഴ് സ് എടുത്തു് എേന്താ തി�
രഞ്ഞു. വീണ്ടും അതിെന തിരിെക സ്വസ്ഥാനത്തു്
വച്ചു.

“എെന്തങ്കിലും മറേന്നാ? അേതാ കളഞ്ഞു േപാ�
േയാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“ഏയ് ഒന്നുമില്ല. െവറുെത േനാക്കിയതാണു്.” അയാ�
ളുെട സ്വരത്തിൽ അനിഷ്ടം പതഞ്ഞു. 

“എവിേടക്കാണു്,” ഞാൻ വീണ്ടും േചാദിച്ചു.

“ടൗണിേലക്കാണു്.” കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹി�
ക്കാത്ത തരത്തിൽ ആ ഉത്തരം അയാൾ ആവർ�
ത്തിച്ചു.

“ടൗണിൽ എന്താണു്? േജാലി അവിെടയാേണാ?”
അയാളുെട അക്ഷമ പരിേശാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു്
ഞാൻ േചാദിച്ചു.

അയാൾ ഏെറ േനരേത്തക്കു് ഒന്നും പറയാെത
കണ്ണുകളടച്ചു് െവറുെതയിരുന്നു. വണ്ടി ഒരു േസ്റ്റാ�
പ്പിൽ നിർത്തി. കുറച്ചു െചറുപ്പക്കാർ, ആൺകുട്ടിക�
ളും െപൺകുട്ടികളും ബസ്സിേലക്കു് കയറി. അവർ
പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േശഷം
അവരുെട ഒച്ചയായി വണ്ടിയിൽ നിറെയ. ഒരാൾ
ഉച്ചത്തിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി. മറ്റുള്ളവർ അതു് ഏറ്റു
പാടി. സർക്കാരിനു് എതിെരയുള്ള മുദ്രാവാക്യമായി�
രുന്നു പാടിയതു്. ഇവർ നഗരത്തിൽ നടക്കാനിരി�
ക്കുന്ന സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രേക്ഷാഭത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കാൻ േപാവുന്നവരാവണം, ഞാൻ ഓർത്തു. 

“യുവാക്കൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവികളാവുകയാ�
ണു് എന്നു് േതാന്നുന്നു.”െചറുപ്പക്കാെര ചൂണ്ടി ഞാൻ
സഹയാത്രികേനാടു് േചാദിച്ചു. 

വിദ്യാർത്ഥികളുെട രാഷ്ട്രീയ ഇടെപടലിൽ അത്ര
താത്പര്യമില്ലാത്തതു േപാെല അയാൾ പറഞ്ഞു.
“ചുറ്റുമുള്ള എത്ര േപരുെട സ്വപ്നങ്ങെളയാണു് അവർ
നിഷ്കരുണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതു്.”

“ഓേരാ രാജ്യത്തും സമരങ്ങളുെട ഒരു കാലാവസ്ഥ�
യുണ്ടു്. അതിനു േശഷം കുേറക്കാലം ശാന്തത. കു�
േറക്കാലം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു
ജനത ഉണ്ടാവും. അെതാരു ൈസക്കിൾ േപാെല
ചുറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കും.” ഞാൻ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു,
എവിെടേയാ വായിച്ചതാണു്. ഇവിെട സംസാരിച്ചു്
സമയം കളയാനുള്ള ഉേദ്ദശ്യേത്താെട തെന്നയാ�
ണു് ഞാനതു് പറഞ്ഞതു്. 

“ഇന്ത്യയിൽ തെന്ന േനാക്കൂ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�
നു് േശഷമുള്ള മുപ്പതു് വർഷം ശാന്തതയായിരുന്നു.
പിെന്ന അടിയന്തിരാവസ്ഥ. വീണ്ടും ശാന്തത. ഇട�
യ്ക്കു് െചറിയ ചില സമരങ്ങൾ. ശാന്തത. ഓേരാ സമൂ�
ഹത്തിലും ഇരുപത്തിയഞ്ചു്, മുപ്പതു് വർഷങ്ങൾക്കു്
ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ശാന്തത അടുത്ത സമരത്തിനു�
ള്ള ഊർജ്ജം സംഭരിക്കലാണു് എന്നു് േതാന്നുന്നു.
ഒരുതരം ൈഹബർേനഷൻ.” ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യ�
ക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു േനാക്കി.

യാത്രക്കാരനു് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ താത്പര്യം
േതാന്നിയിെല്ലന്നു് അയാളുെട പ്രതികരണം വ്യക്ത�
മാക്കി. അയാൾ ഒന്നും മറുപടി പറയാെത െവളിയി�
േലക്കു് േനാക്കിയിരുന്നു. അയാൾ എേന്താ ചിന്തി�
ക്കുകയായിരുന്നു.  

“എെന്റ േപരു് അജയ്. ഒരു പ്രാേദശിക പത്രസ്ഥാ�
പനത്തിലാണു് േജാലി.” ഇനി ആ വിഷയം തുടർന്നു്
സംസാരിക്കുന്നതു് ഉചിതമാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറി�
വിൽ ഞാൻ പരിചയെപ്പടുത്തി.

“താങ്കളുെട േപരു്?”

ആ നിമിഷം വണ്ടി വീണ്ടും നിന്നു. അെതാരു േസ്റ്റാ�
പ്പ് ആയിരുന്നില്ല.

വണ്ടിയിേലക്കു് കുറച്ചു േപാലീസുകാർ ചാടിക്കയറി.
അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന െചറുപ്പ�
ക്കാേരാടു് വണ്ടിയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യ�
െപ്പട്ടു. െചറുപ്പക്കാർ േപാലീസുകാർക്കു് േനെര മുദ്രാ�
വാക്യം വിളിച്ചു െകാണ്ടു് ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.
േപാലീസുകാരിൽ ചിലർ ബസ്സിൽ ബാക്കിയായ
യാത്രക്കാരുെട േരഖകൾ പരിേശാധിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. എെന്റ കാർഡ് പരിേശാധിച്ച േപാലീസുകാ�
രൻ തലയാട്ടി. പിെന്ന ഒന്നു് പുഞ്ചിരിച്ചു.

സഹയാത്രക്കാരൻ േപാക്കറ്റിൽ നിന്നും േപഴ് സ്
എടുത്തു. ഏെറ കാർഡുകൾ തിരഞ്ഞു് തിരിച്ചറിയൽ
കാർഡ് കാണിച്ചു. േപാലീസുകാരൻ തൃപ്തനായി.
വളെര കുറച്ചു യാത്രക്കാർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതു്
എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാക്കി. യാത്ര പുനഃരാരംഭിച്ചു.

“ഇതു് തെന്നയാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. ആ കുട്ടി�
കൾ കാരണം എത്ര സമയമാണു് നഷ്ടമായതു്.
എെന്റ േപരു് ഭഗത്” യാത്രക്കാരൻ േപരു് പറഞ്ഞു.
“റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ക്ലർക്കാണു്. താങ്കൾ ഒരു പത്ര�
ക്കാരൻ ആെണന്നറിഞ്ഞതു് എനിക്കു് സേന്താഷം
തരുന്ന കാര്യമാണു്.”

“ഓ, അതത്ര േപരുള്ള പത്രെമാന്നുമല്ല. നഗരത്തിൽ
മാത്രം വിൽക്കുന്ന, അഞ്ഞൂറു് േകാപ്പികൾ അച്ചടി�
ക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്ന പത്രം. അതിേലക്കു് ചാന�
ലുകൾ േനാക്കി വാർത്തകൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന
േജാലിയാണു് എേന്റതു്.” ഞാൻ കുറച്ചു വിനയാന്വി�
തനായി, പിെന്ന പറഞ്ഞു. “ഒരു വിധം എല്ലാ േജാ�
ലിയും ഞാൻ തെന്ന െചയ്യണം.”

“എന്നാലും നിങ്ങളുെട പത്രത്തിനു് ചിലേപ്പാൾ
എെന്ന സഹായിക്കാനാകും. അതെല്ലങ്കിൽ മറ്റു
പത്രക്കാരുമായുള്ള നിങ്ങളുെട ബന്ധങ്ങൾക്കു് അതു്
കഴിയും.” ഭഗത് പറഞ്ഞതു് ആവർത്തിച്ചു.

“എന്താണു് വിഷയം?”

“എെന്റ അമ്മെയ കാണാനില്ല. ഏഴു ദിവസമായി”
ഭഗത് പറഞ്ഞു.

“േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ പരാതി െകാടുത്തിേല്ല?
േസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒെക്ക െകാടുത്തിേല്ല?”

“േപാലീസിൽ പരാതി െകാടുത്തു. പേക്ഷ, അവരു�
െട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടികൾ അത്ര തൃപ്തിക�
രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഒരു െമെല്ലേപ്പാക്കു്. തല�
സ്ഥാനത്തുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി സമ്മർദ്ദം
െചലുത്താം എന്ന ഉേദ്ദശത്തിലാണു് ഈ യാത്ര.”
ഭഗത് പറഞ്ഞു. “ഓഫിസ്, വീടു്—ഇതാണു് എെന്റ
രീതി. െവറുെത കളയാൻ സമയം ഉള്ളവർക്കു് പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതേല്ല മറ്റുള്ളെതാെക്ക?”

“എന്താണു് സംഭവിച്ചതു്?” എെന്റ ഉള്ളിെല പത്രപ്ര�
വർത്തകൻ ഉണർന്നു. “ആദ്യമായാേണാ അമ്മയി�
ങ്ങെന വീടു് വിട്ടു േപാകുന്നതു്?” 

“എെന്റ ഓർമ്മയിൽ രണ്ടാമേത്തതാണു് അജയ്.
അമ്മയുെട ജീവിതത്തിെല മൂന്നാമേതതും.” ഭഗത്
പറഞ്ഞു. 

“അമ്മ പെണ്ടാരിക്കൽ, വളെര പണ്ടു് തെന്റ ഇരുപ�
താമെത്ത വയസ്സിൽ വീടു് വിട്ടു േപായിട്ടുണ്ടു്.”ഭഗത്
ആ സംഭവം ഓർെത്തടുക്കാൻ തുടങ്ങി. “അതാണു്
ആദ്യേത്തതു്. ആയിരത്തിെതാള്ളായിരത്തി എഴുപ�
ത്തിയഞ്ചു് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു അതു്.
അമ്മ േകാളജിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാണു്.”

“അമ്മയുെട േപെരന്താണു്?”

“ലക്ഷ്മി നാരായണൻ” ഭഗത് പറഞ്ഞു. പിെന്ന തെന്റ
േപഴ് സ് എടുത്തു. ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എെന്റ
കയ്യിേലക്കു് തന്നു.

“അമ്മയുെട േപരിെനാപ്പമുള്ള നാരായണൻ, അതു്
അച്ഛെന്റ േപരാേണാ?” ഞാനതു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ
വണ്ടി ഒരു സിഗ്നലിൽ ഊഴം കാത്തു കിടക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

“അല്ല അജയ്, നാരായണൻ എന്നതു് മുത്തച്ഛെന്റ
േപരാണു്. അതു് മെറ്റാരു കഥയാണു്.” എെന്റ ക�
ണ്ണിൽ െതളിഞ്ഞ ആകാംക്ഷ അയാെള പ്രേചാദി�
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

“െറയിൽേവയിൽ േലാേക്കാ ൈപലറ്റായി മദ്രാ�
സിൽ േജാലിയായിരുന്ന മുത്തശ്ശനും കുടുംബവും
താമസിച്ചിരുന്നതു് െറയിൽേവ േകാളനിയിലായിരു�
ന്നു. അമ്മ അവരുെട ഒറ്റ മകളായിരുന്നു.”

“സ്വാതന്ത്ര്യ സമരേസനാനിയായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ
ലക്ഷ്മിെയ ഓർമ്മയിേല്ല? മുത്തശ്ശൻ ഒരിക്കൽ അവ�
െര കണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചു വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. മു�
ത്തശ്ശനു് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിേയാടുള്ള ഇഷ്ടത്തിെന്റ
അടയാളമാണു് അമ്മയുെട േപരു്. ലക്ഷ്മിയുെടയും
തെന്റയും േപരു് േചർത്തു് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്നി�
ട്ടു. പിെന്ന ആ േപരിനു് ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ ടച്ച്
ഉണ്ടേല്ലാ.” ഭഗത് പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അനുഭവി�
ച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദത്താൽ ആ
ചിരി അത്ര ഫലവത്തായില്ല.

“അമ്മ േനരെത്ത രണ്ടു പ്രാവശ്യം പുറെപ്പട്ടു േപായ�
തിെന്റ കാരണം താങ്കൾക്കറിയാേമാ?”

“രണ്ടു വർഷങ്ങൾ, ആയിരത്തിെതാള്ളായിരത്തി
എഴുപത്തിനാലും എഴുപത്തിയഞ്ചും ഞങ്ങളുെട കു�
ടുംബത്തിനു്, പ്രേത്യകിച്ചു് അമ്മയുെട കുടുംബത്തിനു്
ഏെറ നിർണ്ണായകമായിരുന്നു അജയ്.”

“ജയപ്രകാശ് നാരായണെന്റ കടുത്ത ആരാധിക�
യായിരുന്നു അമ്മ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണ വി�
പ്ലവം എന്ന ആഹ്വാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായാണു്
ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി അമ്മ ദി�
ല്ലിക്കു് പുറെപ്പട്ടതു്. ദില്ലിയിെല ഓഫിസിൽ നിന്നും
യക്ഷിെയ പുറത്താക്കാൻ സംഘടിക്കൂ യുവാക്ക�
െള എേന്നാ മേറ്റാ ആയിരുന്നേല്ലാ െജപിയുെട ആ�
ഹ്വാനം.”

“സമ്പൂർണ്ണ ക്രാന്തി” ഞാൻ ഓർമ്മ പുതുക്കി. ഒപ്പം
േചാദിച്ചു. “എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കേപ്പാൾ?”

“പതിെനേട്ടാ പെത്താൻപേതാ വയസ്സു് കാണും
അേപ്പാൾ.”

“ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടി ദില്ലിേക്കാ?
അതും ഒറ്റയ്ക്കു്?” എനിക്കു് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം
േതാന്നി…

“ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല അജയ്. അമ്മയുെട ഒരു സഹ�
പാഠിയുണ്ടായിരുന്നു കൂെട. േവലായുതം. മദ്രാസിൽ,
െറയിൽേവ ക്വർേട്ടഴ് സിൽ അയൽവീടുകളായിരു�
ന്നു അവരുേടതു്. മുത്തച്ഛനും േവലായുതത്തിെന്റ
അച്ഛനും ഒരുമിച്ചാണു് േജാലി െചയ്തിരുന്നതു്. സ്കൂ�
ളിൽ ഒരുമിച്ചു് േകാേളജിലും ഒരുമിച്ചു്. സൗഹൃദത്തി�
നു് േമെല ഒരു ഇഴയടുപ്പം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു
എന്നാണു് എെന്റ അേന്വഷണത്തിൽ മനസിലായ�
തു്. ‘വാ, േവലായുതം’ എന്നമ്മ വിളിച്ചാൽ അയാൾ
എവിേടയ്ക്കും െചല്ലുമായിരുന്നു. ഹിന്ദിെയ്ക്കതിരായി
അക്കാലത്തു നടന്ന സമരങ്ങളിൽ കുട്ടികളായിരു�
ന്ന അവർ പെങ്കടുത്തിട്ടുണ്ടെത്ര. നിങ്ങൾ വിശ്വസി�
ക്കുേമാ എന്നറിയില്ല, തിരുക്കുറലിെല എല്ലാ കുറലും
മനഃപ്പാഠമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കു്. അതും പതിനഞ്ചു
വയസ്സിനുമുൻപു്.”

കഥ േകൾക്കാനുള്ള മൂഡിലായിേപ്പാൾ വണ്ടി കുറച്ചു
പതിെയ സഞ്ചരിച്ചാലും മതി എെന്നാരു ചിന്തയി�
ലായി ഞാൻ. 

“അമ്മ ഡൽഹിയിേലക്കു് പുറെപ്പട്ടു േപാകുേമ്പാൾ
മുത്തശ്ശൻ കിടപ്പിലായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ അമ്മ�
േയക്കാൾ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ. ആയി�
രത്തിെതാള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിെല െറ�
യിൽേവ സമരം നിങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” 

ഭഗത് എെന്റ േനെര േനാക്കി. ഒരു നിമിഷം നിർ�
ത്തി, വീണ്ടും തുടർന്നു. 

“അക്കാലത്തു് സമയനിഷ്ഠയില്ലാത്തതായിരുന്നു
േലാേക്കാ ൈപലറ്റുമാരുെട േജാലി. തീവണ്ടി ഓട്ടം
നിർത്തും വെര േജാലി െചയ്യണമായിരുന്നു അവർ�
ക്കു്. അതു് അവസാനിപ്പിച്ചു് േജാലി സമയം എട്ടുമ�
ണിക്കൂർ നിജെപ്പടുത്തുന്നതിനും കാലങ്ങളായി പുതു�
ക്കെപ്പടാെത കിടന്ന തങ്ങളുെട ശമ്പളത്തിെന്റ വർ�
ദ്ധനവിനും േവണ്ടി േലാേക്കാേമാട്ടിവ് ൈപലറ്റുമാർ
സമരം നടത്തി. ആ സമരത്തിൽ ഏതാണ്ടു് എഴുപ�
തു് ശതമാനം െതാഴിലാളികളും പെങ്കടുത്തിരുന്നു.
സമരം സർക്കാരിെന പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ആ
സമരത്തിൽ മുത്തച്ഛനും സജീവമായി പെങ്കടുത്തി�
രുന്നു. പണിമുടക്കിയ െതാഴിലാളികെള സർക്കാർ
േജാലിയിൽ നിന്നു് പിരിച്ചുവിട്ടു… അവെര കൂട്ടേത്താ�
െട ജയിലിൽ അടച്ചു. അവരുെട കുടുംബങ്ങെള കൂ�
ട്ടേത്താെട െറയിൽേവ േക്വാർേട്ടഴ് സുകളിൽ നിന്നു്
പുറത്താക്കി”

േപാലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചു് ഭീകരമായി ശാരീരിക
പീഡനേമറ്റ മുത്തശ്ശൻ അവശനായിരുന്നു. േരാഗി�
യായ മുത്തശ്ശൻ ജയിലിൽ നിന്നു് വരുന്നതിനു് രണ്ടു
ദിവസം മുൻപായിരുന്നു അമ്മയുെട തിേരാധാനം.
ഇെതല്ലാംകൂടി താങ്ങാനാവാെതേപായ അേദ്ദഹം
അമ്മ തിരിച്ചു വരുന്നതിനു മുൻപു് തെന്ന മരിച്ചിരു�
ന്നു. അമ്മ സർക്കാർ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പെങ്ക�
ടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം മുത്തശ്ശനുണ്ടായ അനുഭ�
വം ആെണന്നു് എനിക്കു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. ഡൽഹി�
യിൽ അന്നു് അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ�
യും മകനുമായിരുന്നേല്ലാ അതിെന്റ കാരണക്കാർ.
മെറ്റാരു യാദൃശ്ചികത അമ്മ ജനിച്ച വർഷമാണു്
േകരളത്തിൽ വിേമാചന സമരം നടന്നെതന്നതാ�
ണു്. അയാൾ ചിരിച്ചു.

“അമ്മ എേപ്പാഴാണു് തിരിെക വന്നതു്?” 

“രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണു് അമ്മ മദ്രാസിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. ജൂൈല ആറിനു്. അതിനിടയിൽ അടിയ�
ന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.”

“അേപ്പാൾ േവലായുതം?” എനിക്കു് ആകാംക്ഷ
അടക്കാനായില്ല.

“േവലായുതം അമ്മയ് െക്കാപ്പം തിരിെക വന്നില്ല.
പിന്നീടു് ഒരിക്കലും അയാെള ആരും കണ്ടില്ല. അമ്മ�
യ്ക്കു് തെന്റ ഭൂതകാലം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എവിെടയാണു് േപായെതേന്നാ എന്താണു് സംഭവി�
ച്ചതു് എേന്നാ ആേരാടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആേരാ�
ടും മിണ്ടാതായി. േപാലീസും പട്ടാളവും രാജ്യം ഭരി�
ക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നിേല്ല അതു്. എത്രേയാ
േപരു് നിന്ന നിൽപ്പിൽ കാണാതായി. അമ്മയുെട
കയ്യിൽ േവലായുധം ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഷർട്ടുണ്ടായി�
രുന്നു. ഒരു െവള്ള ഷർട്ട്. ആ നിറം അമ്മയ്ക്കു് ഏെറ
പ്രിയെപ്പട്ടതായിരുന്നു.”

“േസ്റ്റഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയ അമ്മെയ ആേരാ െറ�
യിൽേവ േക്വാർേട്ടഴ്സിൽ എത്തിച്ചു. ഒരിക്കൽ ഒരു വീ�
ടു് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതിെന്റ അടയാളങ്ങൾ മാ�
ത്രമായിരുന്നു അേപ്പാൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നതു്.
ആ േക്വാർേട്ടഴ്സിൽ നിന്നും അമ്മയ്ക്കു് രണ്ടു െകാടികൾ
കിട്ടി. റയിൽേവയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.”

അമ്മ മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിപ്പായി. േവലായുതത്തിെന്റ
കുപ്പായവും രണ്ടു െകാടികളും െകാണ്ടു് പാവകൾ
ഉണ്ടാക്കി. രെണ്ടണ്ണം. ആെരയും െതാടാൻ അനു�
വദിക്കാെത സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ആ പാവകെള സ്പർ�
ശിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടിയ ഒേര ഒരാൾ എെന്റ
മകളാണു്, ജാഹ്നവി. അവൾക്കു് പലേപ്പാഴും അമ്മ�
യുെട വാശി ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.”

“അെപ്പാ അമ്മയുെട വിവാഹം?”

“മടങ്ങി വന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു് േശഷം േവലാ�
യുതത്തിെന്റ ബന്ധുക്കൾ മുത്തശ്ശിെയ കണ്ടു പിടിച്ചു.
മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും നാട്ടിേലക്കു് മടങ്ങി. ഈ കഥ�
കൾ എല്ലാമറിയാവുന്ന ഒരു അകന്ന ബന്ധുവായി�
രുന്നു എെന്റ അച്ഛൻ. െപെട്ടന്നു് തെന്ന അവരുെട
വിവാഹം നടന്നു.”

“അേപ്പാൾ അമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത യാത്ര?” ഞാൻ
േചാദിച്ചു.  

“അമ്മയ്ക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്ന ഏക വാക്കു് സമരം
എന്നാെണന്നു എനിക്കു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്, അജയ്.”
അയാൾ തുടർന്നു. “ടീവിയിൽ ഏതു സമരത്തിെന്റ
വാർത്ത വന്നാലും മാറാെത നിന്നു് കാണും. മുദ്രാ�
വാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒച്ച േകൾക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരാ�
ളാവും. മുഖഭാവെമാെക്ക മാറും. വീടിനു മുന്നിലൂെട
ജാഥ വന്നാൽ അവിേടക്കു് ഓടിെയത്തും. നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഒരു പേക്ഷ, അതിശയം േതാന്നിേയക്കാം, ഒരി�
ക്കൽ കുളിപ്പിക്കാൻ േസാപ്പ് േതച്ച എെന്ന അങ്ങ�
െന വിട്ടാണു് ഒരു ജാഥ കാണാൻ ഓടിേപായതു്.
അെന്നെന്റ കണ്ണു് എത്ര നീറിെയേന്നാ. ഉറെക്ക
കരഞ്ഞ എെന്ന അച്ഛനാണു് കുളിപ്പിച്ചതു്. മെറ്റാ�
രിക്കൽ അടുപ്പിൽ െവച്ച ഭക്ഷണം ഉേപക്ഷിച്ചായി�
രുന്നു ആ ഓട്ടം. വീടിനു തീ പിടിക്കാഞ്ഞതു് ആരു�
െടേയാ ഭാഗ്യം എന്നു് അച്ഛൻ ആശ്വസിച്ചിരുന്നു.
അേപ്പാഴും അച്ഛൻ അമ്മെയ വഴക്കു പറഞ്ഞിരു�
ന്നില്ല.”

ആ ഓട്ടങ്ങെളല്ലാം പേക്ഷ, ഞങ്ങളുെട േഗറ്റിൽ
അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഓേരാ തവണയും തിരിെക
വരുേമ്പാൾ എെന്ന േചർത്തു് പിടിച്ചിരുന്നു. നഷ്ട�
െപ്പട്ടു േപാേയക്കാവുന്ന ഒന്നു് െനേഞ്ചാടു് േചർത്തു്
പിടിക്കുന്നതു് േപാെല. അേപ്പാൾ മാത്രം അമ്മയു�
െട കണ്ണു് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും എനിക്കു് ആ
സ്പർശം അറിയാനും ആ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാ�
ണാനും കഴിയുന്നുണ്ടു്, അജയ്. ഒരു പേക്ഷ, എെന്ന
നഷ്ടെപ്പടുെമന്ന അമ്മയുെട ഭയെമാഴിവാക്കാൻ
ആവണം ഞാെനാരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങ�
ളിൽ പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരാളായതു്. അതു് പേക്ഷ,
അമ്മയ്ക്കു് മനസിലായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു് എനിക്കു് സംശ�
യമുണ്ടു്.”

“അമ്മെയ രണ്ടാമതു് കാണാതാവുന്നതു് എനിക്കു്
ഇരുപതു് വയസ്സുള്ളേപ്പാഴാണു്. ഫീസുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ടു് നഗരത്തിെല ഒരു േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥി
ആത്മഹത്യ െചയ്തതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു സമര�
കാലത്തായിരുന്നു. ഞാനേപ്പാൾ േകാേളജിലാണു്.
കുെറ ദിവസം േകാേളജ് അടച്ചിട്ടതിനാൽ ഞാൻ
വീട്ടിലുള്ളേപ്പാഴാണു് അമ്മെയ കാണാതാവുന്നതു്.”

“ആ സംഭവത്തിൽ അച്ഛൻ തളർന്നു േപായി. ആദ്യ
കാണാതാകലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചില ദുരന്തങ്ങൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ. അെതാെക്ക ഓർത്തുള്ള
ഭയം അച്ഛെന പിന്തുടർന്നിരുന്നു.”

“വളെര വിചിത്രമായ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു അവർ�
ക്കിടയിൽ എന്നു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. പരസ്പരം അധി�
കം സംസാരിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും രണ്ടു േപർക്കും
ഇടയിെല പരസ്പരധാരണ ശക്തമായിരുന്നു. ഒരി�
ക്കലും പരസ്പരം പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അമ്മ
ഒന്നും സംസാരിക്കില്ലായിരുെന്നങ്കിലും അച്ഛെന്റ
മനസ്സു് വായിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നതു േപാെലയായിരുന്നു
െപരുമാറ്റം. െചറുപ്പത്തിൽ അമ്മെയ കുറ്റെപ്പടുത്തി
സംസാരിച്ചേപ്പാെഴാെക്ക അങ്ങെനയല്ല, േമാൻ
വളരുേമ്പാൾ അമ്മെയ മനസിലാവുെമന്നാണു്
അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നതു്.”

“അച്ഛെന്റ മരണേശഷമാണു് ഞാൻ മദ്രാസിൽ
േപായതു്. അമ്മെയ കുറിച്ചു് കൂടുതൽ അറിയാൻ
ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.”

“രണ്ടാം തവണ അമ്മെയേപ്പാൾ മടങ്ങി വന്നു?”

“നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ. അതിനു മുൻ�
പു് അച്ഛെന ഞങ്ങൾക്കു് നഷ്ടമായിരുന്നു. അമ്മ
മടങ്ങി വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അച്ഛെന്റ കർമ്മ�
ങ്ങൾ ൈവകിയാണു് നടത്തിയതു്. രണ്ടാം യാത്രയ്ക്കു്
േശഷം അമ്മ കൂടുതൽ തന്നിേലക്കു് ചുരുങ്ങിേപ്പായി�
രുന്നു.” 

ഇത്തവണ അമ്മ മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ േന�
രിേടണ്ടി വേന്നക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങെള പറ്റി ഞങ്ങൾ�
ക്കും ഭയമുണ്ടു്, അജയ്.”

“ഇത്തവണ കാണാതാവുന്നതിനു മുൻപു്, െതാട്ടു�
മുൻപു് എന്തായിരുന്നു അമ്മ െചയ്തിരുന്നതു് എേന്നാർ�
ക്കുന്നുേണ്ടാ?”

“രണ്ടാമെത്ത പുറെപ്പട്ടു േപാകലിനു് േശഷം അമ്മ
ടിവി അധികം കാണാറില്ലായിരുന്നു. പത്രം വായി�
ക്കുന്നതും നിർത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ ഉൾവലിഞ്ഞ
െപരുമാറ്റമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ വർഷം കുെറ കഴി�
ഞ്ഞിേല്ല”

“രണ്ടു ദിവസം മുൻപു് യാദൃശ്ചികമായി വാർത്ത
കണ്ടിരുന്നതായി ഭാര്യ പറഞ്ഞു. രാജ്യെത്ത പല
േകാേളജുകളിലും നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുെട വാർത്ത�
യായിരുന്നു അേപ്പാൾ ടിവിയിൽ. പിന്നീടു് ആ വാർ�
ത്തയുെട തുടർച്ചകൾ കണ്ടിരുന്നെത്ര. പിെന്ന ഒരു
കാര്യമുണ്ടു്. അമ്മെയ്ക്കാപ്പം ഒരു പാവയും വീട്ടിൽ
നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഒരു
പാവ കാണാതായിട്ടുണ്ടു്.”

“ഭഗതിെന്റ വീട്ടിൽ അമ്മയല്ലാെത മറ്റു് ആെരാെക്ക?”

“ഭാര്യ, ഒരു മകൾ. േനരെത്ത േപരു് പറഞ്ഞിേല്ല,
ജാഹ്നവി. അവൾ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നു.”
അയാൾ മകൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട േപ�
രു് പറഞ്ഞു. 

“നിങ്ങളുെട േപരു്, ഭഗത് എന്നതു് അമ്മയിട്ടതാണു്
േല്ല?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ ഒരു പത്രക്കാരനാണേല്ലാ. ഊഹിക്കാൻ
സാധ്യതയുള്ള വഴിയാണതു്. പേക്ഷ, അതു് െതറ്റാ�
ണു്.” അയാൾ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 

“എനിക്കീ േപരിട്ടതു് അച്ഛനാണു്. പല തവണ
തെന്റ രാഷ്ട്രീയ േബാധ്യങ്ങെള തിരുത്തിയ ഒരാ�
ളായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഞാനവെട്ട എെന്റ േപരിനു്
േചർന്ന തരത്തിൽ ഒരാളാവാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്ര�
ഹിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വി�
ശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതുവെര ഒരു മുദ്രാവാക്യം േപാലും
വിളിച്ചിട്ടുമില്ല.” 

“അതു് െകാണ്ടാവണം അമ്മ വാത്സല്യേമാ േസ്നഹ�
േമാ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതു് എന്നായിരുന്നു െച�
റുപ്പത്തിൽ എനിക്കു് േതാന്നിയിരുന്നതു്. വാസ്തവ�
ത്തിൽ തെന്റ േസ്നഹത്താൽ ആരുെടയും സ്വപ്നങ്ങ�
െളേയാ, തീരുമാനങ്ങെളേയാ തളച്ചിടാതിരിക്കാൻ
അമ്മ കണ്ട ഒരുപായമായിരുന്നു ആ അകറ്റി നിർ�
ത്തൽ. അച്ഛേനാടും അേതേപാെലയാണു് െപരു�
മാറിയിരുന്നതു്. കാണാതായ ദിവസം അമ്മെയ
കുറ്റെപ്പടുത്തി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ഇതാണു് അച്ഛൻ
എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്.”

“അമ്മയുെട പ്രതീക്ഷകൾക്കു് േചർന്ന ഒരു പുത്രനാ�
യിരുന്നില്ല ഞാൻ. ഒരുപേക്ഷ, നിങ്ങൾ മുൻപു് പറ�
ഞ്ഞതു് േപാെല നിശ്ശബ്ദരായി മാറുന്ന രണ്ടാം തല�
മുറയുെട പ്രതീകമാവാം. ഒരു പേക്ഷ, ൈഹബർേന�
ഷനിൽ ആവാം.”

“നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിെല്ലങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുെട
കിടപ്പുമുറി േതടി വരുന്നു എന്നേല്ല െലനിൻ പറഞ്ഞ�
തു്?” എനിക്കയാെള ഒന്നു് െചാടിപ്പിക്കണം എന്നു്
േതാന്നി. “നിങ്ങളുെട മകൾ േനരെത്ത കണ്ട െചറു�
പ്പക്കാെരേപ്പാെലയാേണാ?”

“പുറത്തു നിന്നും കിടപ്പുമുറിയിേലക്കു് കടന്നു വരുന്ന
രാഷ്ട്രീയെത്തക്കാൾ അടുക്കള വാതിലിൽ നിശ്ശബ്ദം
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജാഗ്രതയിലാണു് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
വിശ്വസിക്കുന്നതു് അജയ്. ൈവകി വന്ന തിരിച്ചറി�
വാണു്, ആ ജാഗ്രതയാണു് അമ്മയുെട കാണാതാ�
കലിലൂെട ഞങ്ങൾക്കു് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതു്.”

വീട്ടിൽ ഒരു ആേഘാഷവും നടത്താതിരുന്ന അമ്മ
വർഷത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മധുരം വിളമ്പിയിരുന്നു.
ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനും ഒേക്ടാബർ മുപ്പത്തി ഒന്നി�
നും. ആദ്യേത്തതു് ആയിരത്തിെതാള്ളായിരത്തി
എൺപതിലും രണ്ടാമേത്തതു് എൺപത്തി നാലി�
ലുമാണു് തുടങ്ങിയതു്. ആദ്യം ഞാൻ കരുതിയതു്
അമ്മ പുറെപ്പട്ടു േപായതിെന്റ ഓർമ്മെയ മധുരം
െകാണ്ടു് തിരിെച്ചടുക്കുന്നു എന്നാണു്. പിന്നീടാണു്
അതു് രണ്ടു മരണങ്ങളിൽ ഉള്ള ആനന്ദെമന്നു് തി�
രിച്ചറിഞ്ഞതു്. മരിച്ചവെര പറ്റി നല്ലതു മാത്രം പറ�
യാൻ ശീലിച്ച നമ്മുെട ശീലങ്ങളിൽ അമ്മയുെട ഈ
പ്രവർത്തിയുെട ശരി െതറ്റുകെള കുറിച്ചു് എനിക്കറി�
യില്ല. അമ്മ െചയ്തതു് െകാണ്ടു് അതു് ശരിതെന്നയാ�
ണു് എന്നാെണെന്റ വിശ്വാസം.” അയാളതു് പറഞ്ഞു
തീരും മുേന്ന സീറ്റിൽ നിന്നു് എണീറ്റു.

വണ്ടി നിർത്തിയ പാെട ചാടിയിറങ്ങി നഗരത്തി�
െന്റ തിരക്കിേലക്കു് ഒഴുകിേപ്പായി. അയാൾ ബസി�
േലക്കു് കയറിയ രീതി എനിേക്കാർമ്മ വന്നു. എന്താ�
വും അയാെള െപെട്ടന്നു് ഇറങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു്
എന്ന ആേലാചനയായി പിന്നീടു്. 

ഒരുപേക്ഷ, തിരക്കിനിടയിൽ അയാൾ തെന്റ അമ്മ�
െയ കണ്ടു കാണുേമാ. ഞാൻ െവളിയിേലക്കു് േനാ�
ക്കി. കടന്നു േപാവുന്ന ഓേരാ പ്രായമായ സ്ത്രീയും
ലക്ഷ്മിെയന്ന അയാളുെട അമ്മയാെണന്നു് േതാന്നി. 

ഓേരാേന്നാർത്തിരിെക്ക അവസാന േസ്റ്റാപ്പിൽ
ഇറങ്ങുേമ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്. അയാൾ െകാണ്ടു
വന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് മറന്നു െവച്ചിരിക്കുന്നു. തിര�
ക്കിട്ടു് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ മറന്നു േപായതാവണം.

ഡാനൂല ഡാനിേയഴ് സെണ, ഒരു നവ നാസിെയ
തെന്റ ബാഗ് െകാണ്ടടിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലൂെട പ്രശ�
സ്തയായ മുപ്പത്തിെയട്ടുകാരിെയ കുറിച്ചു് എനിക്കയാ�
േളാടു് പറയണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ യാത്രയിൽ
േപാരാട്ട വീര്യത്താൽ േലാകം അറിഞ്ഞ മറ്റു ചില
വനിതകെളപ്പറ്റി ഓർക്കാൻ ഭഗതിെന്റ അമ്മ ഒരു
നിമിത്തമായിരുന്നു.

ഞാൻ ആ കവർ എടുത്തു. അയാളുെടയും അമ്മയു�
െടയും േപരുകൾ അറിയാവുന്നതു് െകാണ്ടു് അയാ�
െള കണ്ടു പിടിക്കാം എെന്നാരു വിശ്വാസം േതാന്നി.
ഒപ്പം ഭഗത് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിെന്റ വാ�
സ്തവം കണ്ടു പിടിക്കണെമന്നും േതാന്നി. ഒരു പത്ര�
വാർത്തകെന്റ സ്ഥായിയായ വാർത്തകെള മണ�
ത്തു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ത്വര ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു. ഒപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്ത�
ലം എനിക്കത്ര വിശ്വാസേയാഗ്യമായി േതാന്നിയില്ല
എന്ന സത്യവും ബാക്കിയായിരുന്നു.

വീട്ടിേലക്കു് െകാണ്ടു േപായ ആ കവറിനുള്ളിൽ
എന്താെണന്നു േനാക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷെയാന്നും
േതാന്നിയില്ല. വീട്ടിെലയും ഓഫീസിെലയും തിരക്കു�
കൾക്ക് ഇടയിൽ ഞാൻ ഭഗത്തിെനയും അയാളുെട
കവറും ഏെറക്കുെറ മറന്നു േപായിരുന്നു. 

മകൾ കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്നതു് ആ മണിക്കൂറിൽ തല�
സ്ഥാനത്തു നടന്നു െകാണ്ടിരുന്ന സമരത്തിെന്റ
വാർത്തയായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു്
േപാലീസ് ബാരിേക്കഡുകൾക്കു് അപ്പുറം നിൽക്കു�
ന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഉച്ചത്തിലുള്ള മുദ്രാ�
വാക്യം വിളിയുെട താളത്തിനു്  ആെരയും ചലിപ്പി�
ക്കാനുള്ള െകൽപ്പുണ്ടായിരുന്നതു െകാണ്ടാവണം
അവരുെട ചലനത്തിനു് ഒരു നൃത്തത്തിെന്റ ഭംഗി�
യുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.
തെന്റ മേനാധർമ്മം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ
ക്യാമറാമാൻ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയു�
െട കയ്യിലിരുന്ന പാവയിേലക്കു് ക്യാമറ സൂം െചയ്തു
കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മകളുെട കയ്യിലുള്ള പാ�
വയുേടതു് േപാെലയുള്ള ഒന്നാണു് അതിൽ മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട കയ്യിലുള്ളതു്. 

ഭഗത്തിെന ഓർമ്മ വന്ന ഞാൻ മകളുെട ൈകയി�
ലിരുന്ന പാവയിേലക്കു് േനാക്കി. 

സ്ക്രീനിെല ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞു. അവിെട
ഒന്നിലധികം അമ്മമാരുണ്ടു്. ലക്ഷ്മിയുെട പ്രായമുള്ള�
വർ. ബാരിേക്കഡിനു േനെര നടന്നടുത്ത കുട്ടികൾ�
ക്കു് േനെര േപാലീസ് ലാത്തി വീശിത്തുടങ്ങി. ചി�
തറിേയാടിയ കുട്ടികൾക്കു് േനെര ലാത്തി വീശുന്ന�
തിൽ േപാലീസുകാർക്കു് ഹരം കയറിയതു് േപാെല.
കുെറ കുട്ടികൾ നിലേത്തക്കു് വീഴുന്നതു് കാണാമായി�
രുന്നു. നിരത്തിൽ േചാര ചിതറി. വീണുേപായ കുട്ടി�
കളിൽ പാവ കയ്യിലുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ടു്. കൂെടയുണ്ടായി�
രുന്ന ആേരാ പിടിച്ചു് എഴുേന്നൽപ്പിക്കുേമ്പാേഴക്കും
അവളുെട ൈകയ്യിൽ നിന്നും പാവ നിലേത്തക്കു് വീ�
ണു. വീണുകിടക്കുന്ന പാവയിേലക്കു് ക്യാമറ േഫാ�
ക്കസ് െചയ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. പാവെയടുക്കാൻ കുനി�
ഞ്ഞ അവളുെട തലയിേലക്കു് ഒരു േപാലീസുകാര�
െന്റ ലാത്തി വീണു. എെന്റ വായിൽ നിന്നും അേയ്യാ
എെന്നാെരാച്ച െതാണ്ടയിൽതടഞ്ഞു നിന്നു. ഈ
േനരം രക്തത്താൽ കുതിർന്ന അവളുെട ശിരസ്സു്
കാണാനായി. അവളുെട രക്തത്താൽ പാവയുെട
നിറവും ചുവന്നു. മുറിേവറ്റു നിലേത്തക്കു് വീഴുന്നതിനു്
ഇടയിലും അവൾ തെന്റ പാവ ൈകക്കുള്ളിെലാ�
തുക്കി. 

എഴുത്തു മുറിയിേലക്കു് മടങ്ങിയ എെന്റ മനസ്സു് േന�
രെത്ത െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന വാർത്ത വിട്ടു് മെറ്റാ�
രു കുറിെപ്പഴുതാൻ തുടങ്ങി. നിശ്ശബ്ദവും സാന്ദർഭി�
കവുമായ പ്രതികരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കു�
ന്ന ചലനങ്ങെളപറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ ഡാനൂലെയ
ആണു് പരിചയെപ്പടുത്താൻ േതാന്നിയതു്.

ആ രാത്രി ഡാനൂല എെന്റ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. 

അവരേപ്പാൾ ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയ്ക്കു് മുക�
ളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം
െകാണ്ടു് ജീവിതം അവെര െകാെണ്ടത്തിച്ച ഉയരം
േപാെല നിവർന്നു നിന്ന ആ ജലസംഭരണിയുെട
മുകളിൽ നിന്നു് അവർ ൈകകൾ വിടർത്തി. ഒരു നി�
മിഷം ധ്യാനത്തിൽ എന്നതു് േപാെല നിന്നു. തെന്റ
കയ്യിൽ ഒരു സഞ്ചി ഉെണ്ടന്നും അതു് ആർേക്കാ
േനെര വീശുകയാെണന്നും സങ്കൽപ്പിച്ചു് അവർ
വലതു ൈക മുേന്നാട്ടു ചലിപ്പിച്ചു. പെണ്ടേപ്പാേഴാ
താൻ കണ്ട ഒരു ഓപ്പറയിെല കഥാപാത്രെത്ത
ഓർത്തു് അവരുെട ഇരു ൈകകളും ചലിച്ചു തുടങ്ങി.
ഒപ്പം ഉടലും ചലിച്ചു. ഒരു നൃത്തച്ചുവടിൽ എന്നതു്
േപാെല അവർ വായുവിലൂെട താേഴക്കു് ഒഴുകി. ഭൂ�
മിെയ സ്പർശിച്ച ഒരു പൂവിെന്റ ഇതളുകൾെക്കന്നതു
േപാെല അവരുെട ഉടലിനു് സംഭവിച്ച രൂപമാറ്റം
കണ്ടു് ഞാൻ െഞട്ടിയുണർന്നു.

□
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രാേജഷ് ചിത്തിര
പത്തനംതിട്ട സ്വേദശി. ഇേപ്പാൾ ദുബാ�
യിൽ. ഉന്മത്തതകളുെട ക്രാഷ് ലാന്റിങ്ങു�
കൾ, െടക്വില (ദ്വീഭാഷാ സമാഹാരം),
ഉളിേപ്പച്ചു്, രാജാവിെന്റ വരവും കൽപ്പമൃ�
ഗവും തുടങ്ങിയ കവിത സമാഹാരങ്ങൾ.

ജിഗ്സ പസ്സൽ കഥാസമാഹാരം. ആദി & ആത്മ—
ബാലസാഹിത്യ േനാവൽ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ. ആനു�
കാലികങ്ങൾ, േകരള കവിത തുടങ്ങി വിവിധ ഇടങ്ങ�
ളിൽ കഥകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവി�
തകളും കഥകളും ഇംഗ്ലീഷിേലക്കും വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാ�
ഷകളിേലക്കും മാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. കവിതകളുെടയും
കഥകളുെടയും പഠനങ്ങൾ േജർണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കെപ്പട്ടു.

ഇന്ത്യൻ റൂമിേനഷൻസ് കവിത പുരസ്കാരം, ഭരത് മുരളി
കവിത പുരസ്കാരം, ഗേലറിയ ഗാലന്റ് പ്രവാസി സാഹി�
ത്യകാരനുള്ള പുരസ്കാരം, പ്രഥമ എഴുേത്താല കവിത പു�
രസ്കാരം, പ്രവാസി ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ നിര�
വധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

