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മാേഗാളിെത്തരുവു് കടന്നേപ്പാഴാണു് തവിട്ടു് നിറമുള്ള
ൈകലി ചുറ്റി കണ്ണിൽ അഗ്നിയുമായി അയാൾ മുന്നിൽ
വന്നതു്. അയാൾ വരുന്നതും േപാകുന്നതും അതീവഭീ
കരമായ ഏെതങ്കിലും കൃത്യം െചയ്യാനാകും. രംേഗാ
ലിെത്തരുവിെല പട്ടമ്മാളിെന്റ വീടു് വിൽക്കുന്നിെല്ലന്നു്
മാമി തീർത്തു് പറഞ്ഞേപ്പാഴാണു് മൂന്നു് മാസം മുൻേപ
അയാൾ വന്നതു്. ഭാഷാസിനിമയിെല ഗുണ്ടകെള പല
േപ്പാഴും അയാൾ അനുകരിക്കാറുെണ്ടന്നു് കവലയിൽ
കാപ്പി വിൽക്കുന്ന മുരുകൻ പറയാറുണ്ടു്.
മാേഗാളിെത്തരുവു് പെണ്ടേങ്ങാ കുേറേയെറ മംേഗാളിയ
ക്കാർ താമസിച്ച െതരുവാണെത്ര. അവിെടയുണ്ടായിരു
ന്ന മാണിക്യമമ്മ ഒരു മംേഗാളിയക്കാരെന തിരുമണം
െചയ്തുെവന്നും അതിനാലാണു് അവിെടയുള്ള ചില കുട്ടി
കൾക്കു് മംേഗാളിയരുെട പതിഞ്ഞ മൂക്കും മഞ്ഞളു കലർ
ന്ന നിറവുമുണ്ടായെതന്നു് മുരുകെന്റ കാപ്പിക്കടയിലിരു
ന്നു സമയം തീെറഴുതുന്നവർ പറയാറുണ്ടു്…
മംേഗാളിെത്തരുവു് പറഞ്ഞും േലാപിച്ചും മാേഗാളിെത്ത
രുവായി. ആ െതരുവിൽ നിന്നു ടൗണിേലയ്ക്കുള്ള േറാ
ഡിൽ നിന്നു അരക്കിേലാമീറ്റർ ഉള്ളിലാണു് രംേഗാലി
െത്തരുവു്. േറാഡ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നുെവന്നും പുതിയ
പാതകൾ രംേഗാലിെത്തരുവിനുണ്ടാക്കുന്ന ഭൂമിവില മന
സ്സിൽ കണ്ട വില്ലാനിർമ്മാണക്കമ്പനിയാണു് െതരുവി
െന്റ ആദ്യഭാഗത്തുള്ള വീടുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതു്.
കൂടുതൽ വിലകിട്ടിയേപ്പാൾ മൂന്നു േപർ വീടു വിൽക്കാൻ
തയ്യാറായി. പേക്ഷ, പട്ടമ്മാൾ മാത്രം അതിെനതിരു
നിന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു േപായ മാസത്തിെല
അയാളുെട രംഗപ്രേവശം. മാട്ടുതാവണി േപച്ചു് എന്നു്
മുരുകൻ ആരുമില്ലാത്തേപ്പാൾ അയാെള പരിഹസി
ച്ചിരുന്നു. അയാൾ വരുേമ്പാൾ അതീവ ഭവ്യതേയാെട
“കാപ്പി എടുക്കെട്ട അണ്ണാ” എന്നു് പറഞ്ഞു് ഉള്ളിൽ പരി
ഹസിച്ചു് പുറേമ േലാഹ്യം കൂടി നിൽക്കുന്ന മുരുകെന
േനാക്കി ഇരിക്കുേമ്പാൾ പലേപ്പാഴും ചിരി നിയന്ത്രിക്കാ
നാവാെത വന്നിട്ടുണ്ടു്. കത്തിേവഷങ്ങളുെട എല്ലാ േകാ
ലാഹലേത്താെടയും, േഗാേഗ്വാ വിളികേളാെടയുമാണു്
അയാളുെട വരവു്. ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാെത പട്ടമ്മാൾ
രംേഗാലിെത്തരുവിെല സ്ഥലം വിറ്റു് ൈമലാപ്പൂരിേലയ്ക്കു്
േപായി.
ഇത്തവണെത്ത അയാളുെട വരവു് എെന്നേത്തടിയായി
രുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ അധികസമയം കിട്ടുന്നതിനു മുൻേപ
അയാൾ എെന്റ ഷർട്ടിെന്റ േകാളറിൽ പിടിച്ചു.
“നിനക്കു് െപരിയ കളി തെന്ന കളിക്കണമേല്ലടാ” എെന്നാ
രു േചാദ്യവും. “കാണിച്ചു തരാം” എെന്നാരു ഭീഷണിയും.
അതിനു േശഷം. അയാൾ എെന്ന ഷർട്ടിലുയർത്തി താ
െഴ നിർത്തി കടന്നുേപായി…

സർക്കാർ സ്ക്കൂളിെല ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മാഷിേനാടാ
യിരുന്നു ആദ്യം ഇേതപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു്. അതിനേദ്ദഹം
പറഞ്ഞ മറുപടി േകട്ടു് എനിയ്ക്കു് ചിരിക്കാനാണു േതാന്നി
യതു്. ഇവെരല്ലാവരും എന്തിനാണു് എെന്ന ഇത്രയധി
കം ഭയക്കുന്നതു്. എന്തിനാണു് എെന്ന തടുക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നതു്. മാട്ടുതാവണി ഗുണ്ട ഭീഷണിെപ്പടുത്താനാവും
വിധം അപരാധെമാന്നും ഞാൻ െചയ്തിരുന്നില്ല.
രംേഗാലിെത്തരുവിനും അപ്പുറമുള്ള തുന്നൽക്കാരൻ െത
രുവിനുമപ്പുറത്താണു് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം എടുത്തുെകാണ്ടു
വരുന്നവരുെട വീടുകൾ… അതിനു് ഇടേത്താട്ടു് തിരിയു
ന്ന വഴിയിലാണു് അലക്കുകാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം.
അമ്മയും അച്ഛനും ടൗണിെല േലാണ്ഡ്രികളിൽ നിന്നും
ആശുപത്രിക്കാർ െകാടുക്കുന്ന തുണികൾ പുഴുങ്ങിയല
ക്കുന്നതും ചുറ്റിലുമുള്ള വൃത്തിഹീനമായ ഇടങ്ങളും കണ്ടു
വളർന്നതിനാലാകണം ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ െതരുവുകളിെല
അപകർഷതാേബാധം ചില േനരങ്ങളിൽ എെന്നയും
കീഴടക്കിയിരുന്നു.
പണമുണ്ടാേക്കണ്ടതു് എെന്റയാവശ്യമായിരുന്നു. അതി
നായി ഞാൻ ആദ്യശ്രമം നടത്തിയതു് പാട്ടിലായിരു
ന്നു… കിട്ടുന്ന കൂലി കുടിച്ചു തീർക്കാത്ത അച്ഛനായിരുന്നു
എേന്റതു്… അന്തി മയങ്ങുേമ്പാൾ വൃത്തിഹീനമായ ജീ
വിതസാഹചര്യം മറക്കാൻ വില കുറഞ്ഞ മദ്യം കൂടുതൽ
േസവിച്ചു് ഉച്ചത്തിെലെന്തെക്കേയാ ശബ്ദിച്ചു് ഇടയ്ക്കു് ഹിറ്റ്
തമിഴ് സിനിമയുെട അശ്ലീലച്ചുവയുള്ള പാട്ടു പാടി, ചില
േപ്പാൾ അതിഭീകരമായി കരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ധാരാളം
ആളുകൾ പാർക്കുന്ന ഒരു േചരിയിൽ അച്ഛൻ ജീവിച്ച
അതിമഹത്തായ ജീവിതമായിരുന്നു എനിയ്ക്കു തുണയാ
യതു്. അച്ഛനു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്തു്,
നൂറു് രൂപകൾ െചറിയ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നു് അച്ഛൻ
ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അമ്മ
വളെര കരുതേലാെട പണം ചിലവാക്കി. പേക്ഷ, അവ
െര രണ്ടു േപെരയും േതാല്പിെച്ചാരാൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
അച്ഛനും, അമ്മയും രക്തം തൂവിയുണ്ടാക്കിയ പണം െകാ
ടുത്തു് കല്യാണം െചയ്തയച്ച എെന്റ കൂടപ്പിറപ്പു്.
െറയിൽേവയിെല പ്യൂൺ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞാൽ േച
രിയിെല ആൾക്കാർക്കു് കലക്റ്റെറ േപാെലയായിരുന്നു.
അയാൾക്കു് കാറു വാങ്ങാൻ എെന്റ അച്ഛനുമമ്മയും പു
ഴുങ്ങി അലക്കു കല്ലിലിടിച്ചു സമ്പാദിച്ച പണം തികയാ
െത വന്നു. മാനസിക പീഡനം സഹിക്കാെത എെന്റ
േചച്ചി ആത്മഹത്യ െചയ്തേപ്പാൾ േപാലും അച്ഛൻ മദ്യപി
ച്ചില്ല.
അച്ഛനു് എന്നിെലാരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അതു്
എനിക്കു െപെട്ടന്നു മനസ്സിലായതു് എെന്റ ഐക്യുവിനു്
വല്യ ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരുെട ഐക്യുേവാളം വലുപ്പമുെണ്ടന്ന
അറിവായിരുന്നു. പാട്ടു പാടി പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച
േപ്പാഴും പാട്ടു് എനിയ്ക്കു് പിടിതരാെത േപായതു് എെന്റ
ശിരസ്സിെല കലയുെട ഭാഗം ശൂന്യമാെണന്നുള്ള പാട്ടു മാ
ഷുെട കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു.
എെന്ന പാട്ടു പഠിപ്പിച്ച മാഷ് തെന്നയാണു് എെന്റ സയൻ
സ് െബ്രയിെന്റ ശക്തിെയക്കുറിച്ചു് എനിക്കറിവു തന്നതു്.
ഒരിക്കൽ പാട്ടു പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ വരാൻ ൈവകിയ
ഒരിടേവളയിൽ ക്ലാസിേലയ്ക്കു െചന്ന ഞാൻ കണ്ടതു് മാ
ഷ് സ്വയം ചതുരംഗം കളിക്കുന്നതാണു്. എെന്ന കണ്ട
േപ്പാൾ കൂടുേന്നാ എന്നു് േചാദിച്ചു. അന്നു രണ്ടു നീക്ക
ങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഞാൻ മാഷ്ക്കു് െചക്ക് അടിച്ചേപ്പാൾ മാഷ്
അത്ഭുതേത്താെട എെന്ന േനാക്കി. ഇനി രക്ഷയില്ല, കുടു
ങ്ങി എന്നു് പറഞ്ഞു് മാഷ് ഒരിക്കൽ കൂടി കളിച്ചേപ്പാൾ മൂ
ന്നു് മിനിട്ടിൽ മാഷിെന്റ മന്ത്രിയും അടുത്ത നീക്കങ്ങളിൽ
രണ്ടു കുതിരയും എെന്റ ൈകയിലായേപ്പാഴാണു് മാഷ്
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആ പ്രസ്താവന നടത്തിയതു്…
“തിരുവേന്താരം ചിന്ന പയ്യാ നിനക്കറിേയാ ദ്യൂതം എന്താ
െണന്നു്. മഹാദ്യൂതം! കുരുേക്ഷത്രത്തിെന്റ ആരംഭം അവി
െട നിന്നാണു്. െചസ്, ചതുരംഗം…”
“നീ പാട്ടു് പഠിേക്കണ്ട. നിേന്റതു് സയൻസ് െബ്രയിനാണു് ”.

മാഷ് വേരണ്ട എന്നു് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും പാട്ടു
പഠിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. നൂറും ഇരുനൂറും രൂപയ്ക്കു് ഗാനേമള
കളിൽ ഞാൻ േകാറസ് പാടി. എെന്റ േചരിചരിത്രം സ്ലം
േഡാഗ് മില്യന്യർ േപാെല െപെട്ടെന്നാരു നാൾ ഉണ്ടായ
വിജയമായിരുന്നില്ല.
സർക്കാർ സ്ക്കൂളിൽ േപാലും മത്സരം വരുേമ്പാൾ മാഷു
മാരുെട കുട്ടികൾക്കു് പ്രാമുഖ്യം െകാടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
മത്സരം ആെരയുമറിയിക്കാെത നടത്തുക, ഉയർന്ന വീടു
കളിെല കുട്ടികൾക്കു സമ്മാനം െകാടുക്കുക ഇെതാെക്ക
പതിവായിരുന്നു. േചരികളിെല കുട്ടികെള സാധാരണ
പൗരന്മാരായി ആരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി എെന്റ അച്ഛനുമമ്മയും
അലക്കു തുണികൾ െകാണ്ടുവരുന്ന ആശുപത്രിയിെല
അൽൈഷേമഴ്സ് വാർഡിനു േവണ്ടി മുൻ േലാക ചാമ്പ്യൻ
കുേറേയെറ കുട്ടികേളാടു് െചസ് കളിക്കാൻ തയ്യാറായി.
അതു കാണാൻ േപായേപ്പാഴാണു് എേന്നാടു് വളെരയ
ധികം കരുണ കാണിക്കാറുള്ള വർഗീസ് േഡാക്ടർ എനി
െക്കാരു െചസ് േടബിൾ തന്നതു്.
ആദ്യമായാണു് ഇേത േപാെലാരു സംഭവം എെന്റ ജീ
വിതത്തിലുണ്ടായതു്. ആ സൗഹാർദ്ദമൽസരത്തിൽ
ഞാൻ മുൻ േലാകചാമ്പ്യെന രണ്ടു് തവണ സമനില
യിൽ കുടുക്കി.
സഞ്ജയ് അയ്യർ എന്ന ആ മുൻ േലാകചാമ്പ്യൻ എേന്നാ
ടു് ആരാണു പരിശീലകൻ എന്നു് േചാദിച്ചു. എെന്ന ആദ്യം
ചതുരംഗം പഠിപ്പിച്ചതു് മുരുകനായിരുന്നു. ഉച്ചയൂണു് കഴി
ഞ്ഞു് കാപ്പിക്കടയിലിരുന്നുള്ള േനരം േപാക്കു്. പട്ടാള
ത്തിലായിരുന്ന മുരുകെന്റ സേഹാദരൻ ഒരവധിക്കാല
ത്തു് മുരുകെന പഠിപ്പിച്ച ചതുരംഗക്കളി എനിക്കും വശമാ
യി. എെന്റ വിശാലമായ സയൻസ് െബ്രയിൻ കാരണ
മാകാം രണ്ടു ദിവസം െകാണ്ടു് അെതെന്റ മനസ്സിൽ കുടി
േയറി… ഞാെനേന്താ കൗശലം പ്രേയാഗിേച്ചാ, കള്ളക്ക
ളിയിേലാ ജയിക്കുന്നുെവന്നു് മുരുകൻ വിശ്വസിച്ചു. അതി
നാൽ ൈചൽഡ് േപ്രാഡിജി എെന്നല്ലാം പറയും േപാ
െലാരു വാർത്താപ്രാധാന്യം എനിക്കു് ലഭിച്ചില്ല.
സഞ്ജയ് അയ്യർ എന്ന മുൻ േലാകചാമ്പ്യൻ േജാലിയിൽ
നിന്നു വിരമിച്ചു് ചതുരംഗത്തിെന്റ േലാകവക്താവായി നട
ക്കുന്ന കാലത്താണു് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത പരിചയെപ്പ
ടുന്നതു്. ‘നന്നായി കരുനീക്കാനറിയുന്ന കുട്ടി’ എെന്നാരു
പരിഗണന അേദ്ദഹം എനിയ്ക്കു തന്നിരുന്നു. അങ്ങെനയ
ങ്ങെനയാണു് സഞ്ജയ് അയ്യർ എന്ന മുൻ േലാകചാമ്പ്യ
െന്റ ചിറകിനു കീഴിൽ ഞാൻ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചതു്.
കൃത്യമായി കരുനീക്കാനല്ലാെത ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ കൗശ
ലങ്ങൾ കാട്ടാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രാേയാഗി
കതലത്തിൽ േലാകനിലവാരത്തിെന്റ ബാലപാഠങ്ങൾ
അയ്യർ സാർ എനിയ്ക്കു് പറഞ്ഞു തന്നു.

അങ്ങെനെയാരു നാളിൽ, േചരിനിവാസിയും അലക്കു
കാരുെട മകനുമായ മെറ്റാരു കർണ്ണനു് അംഗരാജകി
രീടം ലഭിക്കുന്നതു്. 2018-െല േലാകചാമ്പ്യനായ അനി
രുേദ്ധാ മേഹാപാദ്ധ്യായ എന്ന അതീവ പ്രശസ്തനായ,
ഇന്ത്യയുെട അഭിമാനെമന്നു് രാഷ്ട്രേനതാക്കെളല്ലാം അഭി
നന്ദിക്കുകയും പദ്മശ്രീ പുരസ്ക്കാരം ലഭിക്കുകയും െചയ്ത,
അേദ്ദഹെത്ത ഞാൻ േതാല്പിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, എെന്ന
തീർത്തും നിരാശെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് ആ വാർത്ത വന്നതു്
േസ്പാർട്സ് േപജിെന്റ ആരും തെന്ന ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടാെത
േപാകുന്ന െചറിയ, ചിത്രമില്ലാത്ത, വാർത്തയായാണു്.
അതിനടുത്ത നാളുകളിൽ എെന്റ നിരാശെയ തിർത്തും
ഇല്ലാതാക്കിെക്കാണ്ടു് എെന്റ ചിത്രം വച്ച വാർത്തകെളാ
െക്ക ചില പത്രമാസികകളിൽ അല്പം പ്രാധാന്യേത്താ
െട അച്ചടിച്ചു വന്നു. സഞ്ജയ് അയ്യർ എന്ന മുൻ ചാമ്പ്യ
നായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതു്…
പിന്നീടു് േറാട്ടറിയുെട ധനേശഖരണത്തിനായി െചസ്
കളിച്ചേപ്പാഴാണു് അനിരുദ്ധിെന വീണ്ടും ഞാൻ േതാല്പി
ച്ചതു്. എെന്ന അത്രെയാന്നും സേന്താഷമില്ലാെത അേദ്ദ
ഹം അഭിനന്ദിച്ചേപ്പാൾ എനിയ്ക്കു് വലിയ സങ്കടെമാന്നും
േതാന്നിയില്ല. ജയിക്കുേമ്പാഴും േതാറ്റവരുെട അവസ്ഥ
യിലാകുന്നവരിെലാരാളാണു് ഞാൻ എെന്നനിക്കു് മന
സ്സിലായി…
േലാക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കു് വരുന്നതിനു മുമ്പു
ള്ള പരിശീലനം േപാെല േദശീയതലത്തിൽ നടത്താൻ
തീരുമാനിച്ച െചസ് ടീമിേലയ്ക്കു് എെന്നയുൾെപ്പടുത്തി
സഞ്ജയ് അയ്യർ മാഷ് എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി.
അന്നാണു് ആദ്യമായി എനിെക്കാരു ഭീഷണി ലഭിച്ചതു്.
േചരിക്കാരിൽ പല ഗുണ്ടകളുമുണ്ടു്. അവരാണു് പലെര
യും പലേപ്പാഴും േപടിപ്പിക്കുന്നതും ക്വേട്ടഷെനടുത്തു് ആളു
കെള െപാതിെര തല്ലിവിടുന്നതും, അതിനാൽ ഒരു ഭീ
ഷണി വന്നേപ്പാൾ എനിക്കതു് തമാശയായി േതാന്നി.
പേക്ഷ, പിേറ്റന്നും അേത ഭീഷണി തുടർന്നേപ്പാൾ എനി
ക്കതു് കാര്യമായി എടുേക്കണ്ടി വന്നു. അങ്ങെനെയാരു
നാളാണു് മാട്ടുതാവണിക്കാരൻ സ്ഥിരം ഗുണ്ട എെന്ന
ഷർട്ടിലുയർത്തി “നിനക്കു് െപരിയ കളി തെന്ന കളിക്ക
ണമേല്ല” എന്നു് േചാദിച്ചതു്.
എെന്റ ശിരസ്സിെല െമഡുല്ല ഒബ്ലാംേഗറ്റ ഏതു് പ്രതിക
രണമാണു് ഒരു വാടകഗുണ്ടേയാടു് െചേയ്യണ്ടെതന്നു്
എേന്നാടു് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. തീയും, വീഴ്ചയുെമല്ലാം െപെട്ട
ന്നു ശ്രദ്ധിക്കാൻ സേന്ദശങ്ങളയയ്ക്കുന്ന എെന്റ ഉള്ളിെല
കമാൻേഡാ ഇതിനു മാത്രം നിർേദ്ദശവും തരുന്നില്ലേല്ലാ
എേന്നാർത്തു് ഞാൻ രക്ഷെപ്പടാനുള്ള വഴികളാേലാചിച്ചു.
ഒരാൾ ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു എന്നു കാട്ടി െചറിയ വീഡി
േയാ ഉണ്ടാക്കി േപാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ മുരുകൻ പറഞ്ഞു.
പേക്ഷ, വഴിയിലൂെട നടന്നു േപാകുേമ്പാൾ ഒരു വണ്ടി
വന്നിടിച്ചാൽ അപകടമരണെമന്നല്ലാെത അതിനു് േവ
െറാരു കാരണം േതടിേപ്പാകാൻ ഞാൻ സമൂഹത്തിെല
വലിയ ഹീേറാെയാന്നുമായിരുന്നില്ല. എങ്ങെനയായി
രിക്കും ഒരു വാടകെക്കാലയാളി എെന്ന ഇല്ലാതാക്കുക
എന്നാേലാചിക്കുന്നതിെനക്കാൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി രക്ഷ
െപ്പടാെനാരു മാർഗ്ഗം േതടുകയാണു് നല്ലെതന്നു് എെന്റ
മനസ്സു് എെന്ന ഓർമ്മെപ്പടുത്തി.
ചതുരംഗം കളിച്ചു് േലാകചാമ്പ്യനാകണെമെന്നാരു േമാ
ഹെമാന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. സഞ്ജയ് അയ്യർ എന്ന
നല്ല മനുഷ്യൻ എെന്ന നിർബന്ധിക്കുന്നതിനാൽ െച
സ് കളിയ്ക്കുന്ന ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഭീഷണിയാെണന്നു്
എനിെയ്ക്കാരിക്കലും േതാന്നിയിരുന്നില്ല.പേക്ഷ, ഇേപ്പാഴാ
ണു് അതിെന്റ ഗൗരവം എനിയ്ക്കു മനസ്സിലായതു്. ഞാൻ
ഈ മത്സരത്തിൽ കളിയ്ക്കണെമന്നു് അയ്യർ സാർ വീ
ണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു. അങ്ങെന െചയ്താൽ
മാട്ടുതാവണി ഗുണ്ട എെന്ന തട്ടിക്കളയും എെന്നനിയ്ക്കു്
ഉറപ്പുമുണ്ടു്.
രക്ഷെപ്പടാെനാരു മാർഗ്ഗമേന്വഷിച്ചു് ഉറക്കം െതറ്റിയ
ഒരു പ്രഭാതത്തിലാണു് അതു് സംഭവിച്ചതു്.
മാട്ടുതാവണിഗുണ്ട എെന്റ േചരിയിേലയ്ക്കു് വരുന്നു. തി
ളങ്ങുന്ന ഒരു കത്തി കാട്ടി ശബ്ദിക്കരുെതന്നു് പറഞ്ഞു്
എേന്നാടു് കൂെട വരാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. അയാളുെട
ഓമ്നി ഏെതാെക്കേയാ ഉൾപ്രേദശത്തിലൂെട സഞ്ചരി
ക്കുന്നു. ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒരിടത്തു് ഒരു െനൽപ്പാട
ത്തിലൂെട നടന്നു് കനാലും കടന്നു് എത്തിയ ചതുപ്പു പ്രേദ
ശം എെന്ന െഞട്ടിച്ചു.
ആദ്യമായി മരണഭയം എന്നിലുണ്ടായി. മാട്ടുതാവണി
ഗുണ്ട എെന്ന തൂക്കിെയടുത്തു് ചതുപ്പിേലയ്ക്കിടാനാഞ്ഞ
േപ്പാൾ ചതുരംഗത്തിെല കുതിരെയ െവട്ടിയ അംഗര
ക്ഷകെന േപാെല ഞാനയാളുെട കഴുത്തിൽ മുറുകിപ്പി
ടിച്ചു. കാൽ വഴുതി അയാളും ഞാനും ചതുപ്പിേലയ്ക്കു് വീ
ണു. െപെട്ടന്നുണ്ടായ കാൽ വഴുതലായതിനാൽ ചതുപ്പി
െന്റ ഒരരികിലാണു് ഞങ്ങൾ വീണതു്. പതിെയ പതിെയ
ഞങ്ങൾ ചതുപ്പിേലയ്ക്കു് താഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
താഴുന്നതിനു മുൻപു് അല്പദൂരം ചതുപ്പു് നീന്തൽ നടത്തി
യാൽ രക്ഷെപ്പടാെമെന്നാരു ൈധര്യം എന്നിലുണ്ടായി.
േചരിയുെട ദാരിദ്രം നിറഞ്ഞ എെന്നേപ്പാെലയായിരു
ന്നില്ല താവണിഗുണ്ട. അയാൾക്കു് സാമാന്യത്തിലധികം
ശരീരഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എെന്നക്കാൾ മുൻേപ
താഴ്ന്നു േപാകും എെന്നനിക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
വളെരയധികം കഷ്ടെപ്പട്ടു് ഞാെനാരുവിധത്തിൽ െത
ന്നിെത്തറിച്ചു് നിൽക്കുന്ന ചതുപ്പിെനാരു വശേത്തയ്ക്കു്
കയറി. അവിെട നിന്നു് േനാക്കിയേപ്പാൾ താവണിഗു
ണ്ടയുെട ദയനീയമുഖം എനിയ്ക്കു് കാണാനായി. ഒരു ഗുണ്ട
എങ്ങെനയുണ്ടാകുന്നു എന്നു് േചരിയിൽ വളർന്ന എനി
യ്ക്കു് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അയാെള
രക്ഷിക്കണെമന്നു് എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടായി.
െനൽപ്പാടത്തിേലയ്ക്കു് െവള്ളം കയറ്റുന്ന പമ്പിെന്റ അടു
ത്തുണ്ടായിരുന്ന േഹാസ് ൈപപ്പിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനി
യ്ക്കുണ്ടായി. അെതടുത്തു് നീട്ടിെയറിഞ്ഞു് അയാേളാടു് രക്ഷ
െപടാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
അയാൾ എെന്ന സംശയേത്താെട േനാക്കിെയങ്കിലും
പതിെയ മുേന്നാട്ടു് വന്നു. അയാൾ രക്ഷെപ്പടുെമന്നു് ഉറ
പ്പായേപ്പാൾ അവിെട നിന്നാൽ എെന്ന അയാൾ മേറ്റ
െതങ്കിലും വിധത്തിൽ െകാല്ലുെമന്നു് എെന്റ ബുദ്ധി എെന്ന
ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാനവിെട നിേന്നാടി രക്ഷ
െപ്പട്ടു.
പാടം കഴിഞ്ഞു് ൈകേത്താട്ടിൽ മുങ്ങി േചറും െചളിയും
നീക്കി ഞാേനാടി. ഗ്രാമപ്രേദശെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവി
െട കണ്ട ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ കയറി. മാേഗാളിെത്ത
രുവിേലയ്ക്കു് അവിെട നിന്നു് ഏകേദശം 30 കിേലാ മീറ്ററു
െണ്ടന്നു് വണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വിധത്തിൽ മുരുക
െന്റ കടയിെലത്തി ഒന്നും പറയാനാവാെത ഞാനിരുന്നു.
െചസ് ഇനിെയാരിക്കലും കളിക്കിെല്ലന്നു് ഞാൻ എേന്നാ
ടു തെന്ന പറഞ്ഞു.
മൂന്നു നാൾ കഴിഞ്ഞു് മുരുകെന്റ കാപ്പിക്കടയിലിരുന്നു്
എെന്റ അനുഭവങ്ങളുെട തീക്ഷ്ണത വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർ
മ്മിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ മധുരമീനാ
ക്ഷിേകാവിലിെന്റ അടുത്തുള്ള മാട്ടുതാവണിയിൽ നിന്നു്
അയാൾ വീണ്ടും മാേഗാളിെത്തരുവിേലയ്ക്കു് വന്നു.
ഇപ്രാവശ്യം വന്നതു് എേന്നാടു് നന്ദി പറയാനാണു്. മുരു
കെന്റ കാപ്പിക്കടയിലിരുന്നു് അയാേളാടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ െചസ് നിർത്തി.”
“െചേസാ എന്താതു്…”

െചസ് എെന്തന്നു് അറിയാതേയാ ഇയാെളെന്ന െകാ
ല്ലാൻ വന്നതു്…
“എേടാ തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്നതു് െചസിനു േവണ്ടിയല്ല.

തെന്റ അളിയൻ െറയിൽേവ പ്യൂൺ അയാളാണു് തെന്ന
അപകടെപ്പടുത്താൻ അയ്യായിരം രൂപ തന്നതു്.”
എെന്റ ജീവെന്റ വില അയ്യായിരം രൂപെയന്നറിഞ്ഞു്
എനിെക്കേന്നാടു് അളവില്ലാത്ത സഹതാപം േതാന്നി.

“നിെന്റ െപങ്ങൾ മരിച്ച േകസിൽ നീ അയാൾെക്കതിെര
േകസ് െകാടുത്തിേല്ല… അയാൾക്കു സെസ്പൻഷനായി.

അതിെന്റ വാശിയിലാണു് നിനക്കായി ഒരു െക്വാേട്ടഷൻ
എനിയ്ക്കു് കിട്ടിയതു്.”
എനിയ്ക്കു് ചിരിയടക്കാനായില്ല.

എെന്റയുള്ളിൽ മന്ത്രിയുെട അബദ്ധനീക്കത്തിൽ െചക്കി
ലകെപ്പട്ട രാജാവിെന്റ മുഖമായിരുന്നു…
“നീെയന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതു്…?”
“അേപ്പാെളനിക്കിനിയും െചസ് കളിക്കാമേല്ല…?”
“നീെയന്തു േവണെമങ്കിലും കളിേച്ചാ…,”

അയാൾ കാപ്പിയുെട മട്ടും കൂടി കുടിച്ചിറങ്ങിേപ്പായി…
ഒരു കാലാൾ ചതുരംഗക്കളത്തിൽ ആരും എതിർക്കാ
നാവാെത മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നതും കിരീടം വെച്ചാരു രാ
ജാവു് േനാക്കിയിരിക്കുന്നതും ചിന്തിച്ചു് ഞാൻ മുരുകെന്റ
കാപ്പിക്കടയിലിരുന്നു…
□

രമ പ്രസന്ന
കഥകളി ആചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീമാങ്ങാനം
രാമപ്പിഷാരടിയുെടയും, ഗവെണ്മന്റ് സ്കൂൾ
അദ്ധ്യാപികയായിരുന്ന കമല പിഷാരസ്യ
രുെടയും മകൾ. േസാേഷ്യാളജിയിൽ ബി
രുദാനന്തബിരുദം. പാലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നട
ന്ന സഹസ്രവീണയിൽ പെങ്കടുത്തു് ലിംകാ ബുക്ക് ഓഫ് െറ
േക്കാർഡ്സ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുപ്രസിദ്ധ വീണവി
ദ്വാൻ ചിട്ടി ബാബുവിെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യ വിദുഷി ശാന്തി റാവു
വിൽ നിന്നും കർണ്ണാടിക് ക്ലാസിക്കൽ വീണയിൽ 14 വർഷ
മായി തുടരുന്ന വീണാപഠനം. ഗുരുവിേനാെടാപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ദൂ
രദർശൻ, ചൗഡയ്യ െമേമ്മാറിയൽ, മറ്റു് പല അരങ്ങുകളിലും
വീണവായിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ധീകൃതമായ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ
1. നക്ഷത്രങ്ങളുെടകവിത—അവതാരിക ശ്രീ ഓ എൻ വി (ശ്രീ
ഓ എൻ വി ‘ഭാവശുദ്ധിയുള്ള കവിത’ എന്നു് ഈ കവിതാ
സമാഹാരെത്ത വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് ).
2. സൂര്യകാന്തം—അവതാരിക സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ
3. അർദ്ധനാരീശ്വരം—മഹാകവി അക്കിത്തം
4. കുേചലഹൃദയം
5. കവിതയിൽ നിന്നു് ൈകെതാട്ടുണർത്തിടാം—മുഖക്കുറിപ്പു്

സച്ചിദാനന്ദൻ

6. െവയിൽ മഴക്കഥകൾ—േകരളത്തിനു് പുറത്തുള്ള 11 എഴു
ത്തുകാരുെട 20 കഥകൾ. െസൽഫ് എഡിറ്റഡ് ആേന്താളജി.

പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ
1. BCKA സാഹിത്യത്തിനുള്ള യുവകലാേശ്രഷ്ഠ പുരസ്ക്കാരം
2016.
2. ‘കുേചലഹൃദയം’ എന്ന കവിതയ്ക്കു് 2015-െല കവി അയ്യപ്പൻ
പുരസ്ക്കാരം. ബാംഗ്ലൂർ േകാൺെഫഡേറഷൻ ഓഫ് ഓൾ
കർണ്ണാടക മലയാളി അേസാസിേയഷൻ പുരസ്ക്കാരം.
3. 2014 െബസ്റ്റ് േപായട്രി വിഭാഗത്തിൽ എൻ പി അബു െമ
േമ്മാറിയൽ പുരസ്കാരം.
4. ‘അന്തർദ്ധാര’ എന്ന കവിതയ്ക്കു് േകരളസമാജം ദൂരവാണിന
ഗർ െബസ്റ്റ് േപായട്രി 2015/2017,2019-െല െബസ്റ്റ് േപായ
ട്രി പുരസ്ക്കാരം.
5. ‘അഗ്നി’, ‘വിസ്മയത്തുടിപ്പുകൾ’ എന്ന കവിതകൾക്കു് 2013െലയും, 2014-െലയും ൈകരളി കവിതാ പുരസ്കാരം.
6. ‘അതിരുകൾ’, എന്നീ കവിതയ്ക്കു് 2014-െല ബാംഗ്ലൂർ േകരള
സമാജം പുരസ്കാരം.
7. ഫഗ്മയുെട കവിതാ പുരസ്കാരം.
8. ‘കനകേരഖാലക്ഷ്മി’ എന്ന കഥയ്ക്കു് ബാംഗ്ലൂർ ൈറേറ്റഴ്സ് േഫാ
റത്തിെന്റ കഥാമൽസരത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
9. ‘പൂനവാക്േദവത’ കവിതാപുരസ്ക്കാരം.
10. സർഗ്ഗ ഭൂമി ബുക്സിെന്റ 2018-െല കവിതാ പുരസ്ക്കാരം.
11. ‘മഴയിലുള്ളതു്’ എന്ന കവിതയ്ക്കു് ശാസ്ത്രസാഹിത്യേവദി രജ
തജൂബിലി ൈപ്രസ്.
12. ‘നീലക്കുറിഞ്ഞിപ്പൂവുകളുെട താഴ്വരയിൽ’ എന്ന കഥയ്ക്കു് ക്രി
സ്റ്റ്യൻ ൈറേറ്റഴ്സ് േഫാറം കഥൈപ്രസ്.
13. ‘വാക്കിെലാതുങ്ങാത്ത മൗനം’ എന്ന കവിതയ്ക്കു് െചെന്ന
കവിസംഗമം െസ്പഷ്യൽജൂറി ൈപ്രസ് 2019.
14. നേവാത്ഥാനേശ്രഷ്ഠപുരസ്കാരം 2018—കവിത.
15. പ്രതിലിപി കാവ്യഹൃദയം പുരസ്ക്കാരം 2019.
16. ൈപ്രം ഇന്ത്യാ േപായട്രി ൈപ്രസ് 2020.
17. ദി ഹാവൻ േപായട്രി ൈപ്രസ് 2020.

അകം, കലാകൗമുദി, േകരളകൗമുദി, തുളസീദളം, േക്ഷത്രദർശ
നം, മുദ്രപത്രം മാസിക, സഹജ, സർഗ്ഗജാലകം, പ്രവാസിഎ
ക്സ്പ്രസ്, പൂെനവാക്േദവത, ബാംഗ്ലൂർ നാദം, ബാംഗ്ലൂർ ജാല
കം, ഇ-മലയാളി, തസ്രാക് മാഗസിൻ, നവമലയാളി, ശാന്തം
മാസിക, വിമൻസ് ഇറാ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും
മലയാള മേനാരമ, മാധ്യമം എന്നീ വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിലും
സൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ടു്. കവിതകടഞ്ഞു്, കവിതയുെട
കടൽ, കഥമാനവീയം എന്നീ സമാഹാരങ്ങളിൽ കവിതയും,
കഥയും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടു്…

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

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

