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ഒരസാധാരണയാത്ര
േവലപ്പെനേപ്പാെല ഒരാെള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ
വില്ല. എന്നാൽ, ഒരർത്ഥത്തിൽ, ധാരാളം കണ്ടിട്ടി
മുണ്ടാകും. വിശദീകരിക്കാം. കാഴ്ച്ചയിൽ ഒരു സാ
ധാരണക്കാരൻ. കൃശഗാത്രൻ. ഏതാണ്ടു് അഞ്ചടി
െപാക്കം. ഒരു അമ്പതു് കിേലാഗ്രാമിലധികം ഭാരം
വരില്ല. പ്രായം ഊഹിക്കാൻ പ്രയാസം. എങ്കിലും
നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ എന്നു പറ
യാം. ഇരുനിറം. കറുത്ത മുടി അധികം നീട്ടിയിട്ടില്ല.
പേക്ഷ, തീെര കുറുകിയതുമല്ല. കഷണ്ടി തീെരയില്ല.
മുഖത്തു് എേപ്പാഴും ശാന്തത. ഈ വിവരണം േയാ
ജിക്കുന്ന എത്രേയാ പുരുഷന്മാെര കാണാൻ കഴി
േഞ്ഞക്കും. പേക്ഷ, അവരിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യ
സ്ഥനാണു് േവലപ്പൻ. ഒരസാധാരണ പ്രതിഭാസം
എേന്ന എനിക്കു് പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങിെന
ഒരാെള ഞാൻ പരിചയെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നും അയാ
േളാെടാപ്പം െചയ്ത യാത്രകളുെടയും മറ്റും ഓർമ്മകൾ
യഥാർത്ഥമാണു് എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അത്ര അസാധാരണ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അവ.
മേറ്റേതാ േലാകത്തിലായിരുന്നു എന്ന പ്രതീതി.
ഞാൻ കഥ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങെട്ട.
ഞാൻ േവലപ്പെന ആദ്യം കാണുന്നതു് വളെര വിചി
ത്രമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണു്. രസതന്ത്രത്തിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്തേശഷം മൂന്നാറിൽ
ഒരു േതയിലക്കമ്പനിയിൽ പണിെയടുക്കുന്ന കാ
ലം. അവിവാഹിതൻ. െവള്ളിയാഴ്ച്ച ൈവകുേന്നര
േമാ ശനിയാഴ്ച്ചേയാ നാട്ടിെലക്കു േപാകാറുണ്ടാ
യിരുന്നു. സ്വന്തം േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിലായിരു
ന്നു മിക്കവാറും സവാരി. അന്നു് ഒരു എൻഫീൽഡ്
ബുള്ളറ്റായിരുന്നു എെന്റ മയിൽവാഹനം. സന്ധ്യ
കഴിഞ്ഞുള്ള യാത്രയിൽ നിന്നു് എെന്ന പിന്തിരിപ്പി
ക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ പലരും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
വഴിയിൽ അക്രമികളുെണ്ടന്നും പിശാചുക്കളുെണ്ട
ന്നും ഒെക്ക അവർ പറഞ്ഞു് ഭയെപ്പടുത്താൻ േനാ
ക്കി. ഒരു യഥാർഥ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന
ഞാൻ യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള െഭൗതികാതീത
ശക്തിയിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പിെന്ന െതാഴിലി
േനാടു് അൽപ്പെമങ്കിലും കൂറുള്ള ഒരക്രമിയും എെന്ന
ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നു് ഞാനവേരാടു് പറഞ്ഞു. കാര
ണം എന്നിൽ നിന്നു് ഒന്നും േനടാനുണ്ടാവില്ല എന്നു്
ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും.
അതുെകാണ്ടു് അവരുെട ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. മാത്ര
മല്ല, ഞായറാഴ്ച്ചകളിൽ ക്ലബ്ബിൽ നടക്കാറുള്ള ചീ
ട്ടുകളി-മദ്യപാന ആേഘാഷങ്ങൾക്കു് ആെളണ്ണം കൂ
ട്ടുക എന്നതായിരുന്നു അവരുെട പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യം
എെന്നനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എനിക്കതിൽ തീെര
താൽപര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്തു് പ്രേയാജ
നമുള്ള വല്ലതും െചയ്യരുേതാ എന്നു് ഒരിക്കൽ അവ
േരാടു് േചാദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി കുേറക്കാലം അവർ
തന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കഥ ഞാേനാർമ്മിക്കുന്നു.
ഒരു െവള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. ഏതാണ്ടു് ഏഴു് ഏഴര
മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ േനരിയമങ്കലം പ്രേദശ
ത്തായിരുന്നു. സാമാന്യം നല്ല ഇരുട്ടു്. ഇരുവശത്തും
ഇടതൂർന്നു് വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കാരണം േറാഡി
േലക്കു് അസ്തമയസൂര്യെന്റ പ്രകാശരശ്മികൾ തീെര
കടക്കുന്നില്ല. പരിചിതമായ വഴിയായതിനാലും ബു
ള്ളറ്റിെന്റ െഹഡ്ൈലറ്റ് പ്രകാശേമറിയതായതിനാ
ലും, പിെന്ന വഴിയിൽ വാഹനങ്ങൾ തീെര വിരളമാ
യതിനാലും എനിക്കു് ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നും േതാന്നിയി
ല്ല. സാമാന്യം നല്ല േവഗതയിൽ തെന്നയായിരുന്നു
ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്നതു്.
ഒരു ഘട്ടെമത്തിയേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് എനിക്കു് എ
േന്താ പന്തിേകടുേപാെല േതാന്നി. മുന്നിൽ വല
േത്തക്കുള്ള വളവു്. വലിയ വാഹനമാെണങ്കിൽ
േവഗത കുറച്ചുതെന്നേയ േപാകാനാകൂ. സാധാ
രണ ഗതിയിൽ ഞാൻ േവഗത കുറയ്ക്കാറില്ല, കാര
ണം ഇരുട്ടായതുെകാണ്ടു് എതിേര വാഹനം വരുന്നു
െണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ െഹഡ്ൈലറ്റ് കാണനാകും.
മാത്രമല്ല ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ആ വളവിൽ
ക്കൂടി സമാന്യം േവഗതേയാെട േപാകാനും ബുദ്ധി
മുട്ടില്ല. പേക്ഷ, ഇത്തവണ ഞാൻ േവഗത കുറച്ചു.
അെതാരു േബാധപൂർവ്വമായ തീരുമാനമായിരുന്നി
ല്ല. എേന്താ പന്തിെകടുെണ്ടന്നു േതാന്നിയതിെന്റ
ഫലമായി അറിയാെത കുറച്ചതണു്. കുറഞ്ഞപക്ഷം
അങ്ങിെനയാണു് എനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നിയതു്. േവ
ഗത കുറച്ചു വളവുതിരിഞ്ഞു് ഞാൻ െപെട്ടന്നു വണ്ടി
ചവിട്ടി നിർത്തി.
നടുേറാട്ടിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നു. മെറ്റാരാൾ അൽപ്പം
മുന്നിലുള്ള ഇടവഴിയിേലക്കു് ഓടിക്കയറുന്നു. ഞാൻ
ഒരു നിമിഷേത്തക്കു് സ്തബ്ദനായി നിന്നു േപായി.
പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു് ഞാൻ സ്വേബാധം വീെണ്ടടുത്തു.
വീണുകിടക്കുന്നു് ആളിനു് എെന്തങ്കിലും പറ്റിയിരി
ക്കുേമാ എന്നായിരുന്നു എെന്റ ഭയം. വണ്ടി സ്റ്റാന്റി
ലിട്ടിട്ടു് അയാളുെട അടുേത്തക്കു് നടക്കുേമ്പാേളക്കു
അയാൾ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. സഹായത്തിനായി നീ
ട്ടിയ ൈക നിരസിച്ചുെകാണ്ടു് അയാൾ എഴുേന്നറ്റുനി
ന്നു. “എനിെക്കാന്നും പറ്റിയില്ല. സാർ കൃത്യസമയ
ത്തിനു് വന്നു.” അയാൾ പറഞ്ഞു.
എെന്റ വാഹനത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ അയാെള
നന്നായി കണ്ടു. ഖദർ മുണ്ടും ഷർട്ടും, പിെന്ന േതാളി
െലാരു സഞ്ചിയും േവഷം. മുഖത്തു് ഒരാഴ്ചെത്ത വളർ
ച്ചെയത്തിയ താടിമീശ. ഷർട്ടിെന്റ മുൻവശമാെക ചു
ളിങ്ങികൂടി കിടക്കുന്നു—അക്രമി ഷിർട്ടിൽ േകറി പി
ടിച്ചിരിക്കണം. അടി െകാണ്ടതായി േതാന്നിയില്ല.
ഒരു കശപിശ ഉണ്ടായതിെന്റ പരിഭ്രമമല്ല മുഖത്തു്
കണ്ടതു്.

“േഹയ്, തെല്ലാന്നും കിട്ടിയില്ല. അതിനു മുൻേപ
സാെറത്തിയിേല്ല.” അയാളുെട വാക്കുകൾ എെന്റ
മനസിെല േചാദ്യത്തിനു ഉത്തരെമന്നവണ്ണം.
“ഒന്നും പറ്റിയില്ലേല്ലാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഒന്നും പറ്റിയില്ല.”
“എന്താ ഉണ്ടായതു് ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഇവിെട കഞ്ചാവു് കൃഷി നടത്തുന്നവരാ. രണ്ടു േപ
രുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവെര
നിരീക്ഷിക്കാൻ വന്നതാെണന്നു്. സാറിെന്റ വണ്ടി

യുെട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ അവർക്കു് േതാന്നി േപാ
ലീസാെണന്നു്. ബുള്ളറ്റിെന്റ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടാകും. അവർ ഭയേന്നാടിേപ്പായി.” അയാൾക്ക
െതാരു തമാശയായി േതാന്നിയതുേപാെല.

അക്രമികൾ തിരിച്ചുവരുേമാ എന്ന ഭയം എന്തുെകാ
േണ്ടാ എെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ല.
“വല്ലതും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാന്നു േനാക്കൂ.”
“ഇല്ല, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല.” അയാൾക്കു് ഉറപ്പായി
രുന്നു.
“സഞ്ചിയിൽ നിേന്നാ േപാക്കറ്റിൽ നിേന്നാ എെന്ത
ങ്കിലും താെഴ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്.” ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“വല്ലതും േപായാൽ ഞാനറിയും. ഒന്നും േപായിട്ടില്ല.”
“എന്നാൽ ശരി, വരൂ. ഞാൻ െകാണ്ടുവിടാം. എവി
േടയ േപാേകണ്ടതു് ?” എന്നു് പറഞ്ഞു് ഞാൻ േമാ
േട്ടാർ ൈസക്കിളിെന്റ അടുേത്തക്കു നടന്നു.
“ഓ, ഒരു രണ്ടു് കിേലാമീറ്റർ അപ്പുറത്തു് േപായാൽ
മതി. സാർ േപാകുന്ന വഴിക്കു തേന്നയാണു്.” വള

െരക്കാലമായി എേന്നാെടാപ്പം േമാേട്ടാർൈസ
ക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിേനേപ്പാെല
യാണു് അയാൾ വണ്ടിയിൽ കയറിയതു്. ഉയരം
കുറവാെണങ്കിലും ബുള്ളറ്റിെന്റ പിൻസീറ്റിൽ അനാ
യാസമായി കയറിയിരിക്കാൻ അയാൾക്കു കഴി
ഞ്ഞു എന്നതു് എന്നിൽ െതെല്ലാരത്ഭുതം ഉളവാക്കി.
എെന്റ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ മിക്കവരും
ഈ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ളകാര്യം
ഞാേനാർത്തു.
കഷ്ടിച്ചു് രണ്ടു് കിേലാമീറ്റർ േപായിരിക്കും, പിന്നിൽ
നിന്നു് കൽപ്പനയായി, “ഇവിെട നിർത്തിയാൽ
മതി.”
നല്ല ഇരുട്ടു്. ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല. ചുറ്റിനും മരങ്ങളല്ലാ
െത ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇയാെളേങ്ങാട്ടണു് േപാകു
ന്നതു് എന്ന േചാദ്യം സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലുദി
ച്ചു. മറുപടിെയേന്നാണം അയാൾ പറഞ്ഞു, “ഞാനി
വിെട അടുത്താണു് താമസിക്കുന്നതു്. ഒരു െചറിയ
കുടിൽ. ഇന്നിത്ര ൈവകിയിേല്ല, മെറ്റാരു ദിവസം
നമുക്കവിെട കൂടാം. സാറു് വിേട്ടാളൂ. അെല്ലങ്കിൽ വീ
ട്ടിെലത്താൻ ഒരുപാടു് ൈവകും.” ഞാെനെന്തങ്കിലും
പറയുന്നതിനു മുൻപു് അയാൾ ഇരുട്ടിേലക്കു് നടന്നു
മറഞ്ഞു.
ഞാൻ അയാെള വീണ്ടും കാണുന്നതു് കുേറകാലം
കഴിഞ്ഞാണു്. അതും അസാധാരണമായ രീതി
യിൽ. ഈ സംഭവം നടന്നു ഏതാണ്ടു് ഒരു വർഷം
കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അേപ്പാേഴക്കു് പലതും സംഭവിച്ചി
രുന്നു. ഞാൻ േജാലി മാറി. എനിെക്കാരു വധുവി
െന കെണ്ടത്തുന്നതിൽ ബന്ധുക്കൾ വിജയേത്താട
ടുത്തു. േമൽപറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ എെന്റ മനസ്സിൽ
നിന്നു മാഞ്ഞുതുടങ്ങി.
ഒരു ദിവസം േകാട്ടയം പട്ടണത്തിൽ ബസ്സിറങ്ങിയ
േശഷം വീട്ടിേലക്കു് ഓേട്ടാറിക്ഷ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങു
കയായിരുന്നു. വാഹനം വർക്ക്േഷാപ്പിലായിരുന്ന
തിനാൽ യാത്ര ശനിയാഴ്ച്ചേത്തക്കു മാറ്റി. രാവിെല
അത്യാവശ്യമായി ആപ്പീസിൽ േപാേകണ്ടിയിരു
ന്നതിനാൽ യാത്ര തിരിച്ചേപ്പാൾ ൈവകിയിരുന്നു.
േകാട്ടയെത്തത്തിയേപ്പാൾ സമയം മൂന്നുമണിെയാ
ടടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലതും
കഴിച്ചിട്ടു േപാകാം എന്നുവിചാരിച്ചു. വീട്ടിെലത്തി
യാൽ േചാറുണ്ടാകും. പേക്ഷ, േചാറുണ്ണാൻ േതാന്നു
ന്ന സമയമല്ലായിരുന്നു. അങ്ങെന ചിന്തിച്ചു െകാ
ണ്ടു ഞാൻ ജങ്ഷനിലുള്ള േഹാട്ടലിേലക്കു കയറി.
വലിയ തിരക്കില്ലായിരുെന്നങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ േമശ
അേന്വഷിച്ചു് ഉള്ളിേലക്കു നടക്കുെമ്പാൾ െതാട്ടടുത്തു
നിെന്നാരു വിളി േകട്ടു.
“രവീ, വാ. ഇവിെട ഇരിക്കാം.”

ഞാൻ തിരിഞ്ഞു െനാക്കിയെപ്പാൾ കണ്ടതു് പുഞ്ചി
രിച്ചു െകാണ്ടു് എെന്ന േനാക്കിയിരിക്കുന്ന തികച്ചും
അപരിചിതനായ ഒരു മനുഷ്യെനയാണു്. ഏതാ
െണ്ടാരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സു േതാന്നിക്കും. െമലി
ഞ്ഞതെല്ലങ്കിലും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ശരീരം. ഇരുനിറം
കറുത്ത മുടി. െനടുെകയും കുറുെകയും വരകളുള്ള
തവിട്ടു നിറമുള്ള ഷർട്ട്. ഇരുണ്ട നിറമുള്ള പാന്റ്സ്.
“മനസ്സിലായില്ലെല്ലാ” എന്നു ഞാൻ പറയുന്നതി
നു മുൻപു് അയാൾ പറഞ്ഞു, “േപായി ൈക കഴുകി
വരൂ, എന്നിട്ടു സംസാരിക്കാം”
ൈക കഴുകുന്ന സമയത്തു് ഞാൻ മനസ്സു ചികഞ്ഞു
േനാക്കി. ആരായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ? ഒെരത്തും
പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ൈക കഴുകി സീറ്റിൽ
വന്നിരുന്നു് അയാളുെട മുഖത്തു് ശ്രദ്ധേയാെട േനാ
ക്കി. അയാളെണങ്കിൽ എെന്റ കഷ്ടത വർധിപ്പി
ക്കാെനന്നവണ്ണം ഒരു പുഞ്ചിരിേയാെട എെന്ന േനാ
ക്കി ഇരിക്കുക മാത്രം െചയ്തു.
െപെട്ടന്നാണു് ഞങ്ങളുെട മുന്നിൽ ഒരു േപ്ലറ്റ് മസാ
ലേദാശയുമായി െവയ്റ്റർ വന്നതു്. എെന്റ േനർക്കു്
ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു് എെന്റ മുന്നിലിരുന്ന ‘സുഹൃത്തു’ പറ
ഞ്ഞു. “ഇതു് രവിക്കുള്ളതാ. മസാലേദാശയെല്ല േഫ
വറിറ്റ്.”
അെതാരു േചാദ്യമല്ലായിരുന്നു. െവറുെമാരു േസ്റ്റ
റ്റ്െമന്റ്, ഒരു പ്രസ്താവന. ഞാനകപ്പാെട വിഷമ
ത്തിലായി. എനിെക്കന്താണു ഇഷ്ടെമന്നുെപാലും
അറിയാവുന്ന ഈ മനുഷ്യനാരു് ? ഞാൻ േനരിട്ടു
േചാദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
“മനസ്സിലായില്ല അേല്ല. അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. നമ്മൾ
ഒരു പ്രാവശ്യമേല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.”

ഇതു് എെന്റ മേനാവിഷമം വർധിപ്പിച്ചേതയുള്ളൂ.
ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട ഇയാൾെക്കങ്ങെന എെന്റ
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലായി?
“കഴിക്കൂ വിഷമിെക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.”
അയാൾ പറഞ്ഞു. “എെന്റ േപരു് േവലപ്പൻ. നമ്മൾ
ഒരു പ്രാവശ്യേമ ഇതിനു മുൻേപ കണ്ടിട്ടുള്ളു. രവി

ഒരിക്കൽ മൂന്നാറിൽ നിന്നു ൈബക്കിൽ വരുേമ്പാൾ
രണ്ടു േപർ േചർന്നു് എെന്ന ഭീഷിണിെപ്പടുത്തുകയാ
യിരുന്നു. കൃത്യസമയത്തു് രവി എത്തിയതിനാൽ
അവർ ഓടിെപായ്ക്കളഞ്ഞു. കാലം കുേറ ആയിേല്ല
മറന്നുകാണും.”
സംഭവം ഓർമ്മ വന്നേപ്പാൾ എനിക്കാശ്വാസമാ
യി. “ ഓ മറന്നിെട്ടാന്നുമില്ല. െപെട്ടന്നു മുഖം ഓർ
മ്മ വന്നില്ലേന്നയുള്ളൂ. പിെന്ന നിങ്ങളുെട േവഷ
വും ആെക മാറിയിരിക്കുന്നു. അന്നു നല്ല ഇരുട്ടത്തു്
കണ്ടതേല്ല.”
“ശരിയാ. പിെന്ന, കാണുന്ന മുഖെമല്ലാം എല്ലാ
വരും ഓർത്തിരിക്കണെമന്നുമില്ല. രവി അക്കര്യ
ത്തിൽ പിന്നിലാണേല്ലാ.”

അതും ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു. േചാദ്യമല്ലായി
രുന്നു. പേക്ഷ, അതിെന്റ പ്രസക്തി അെപ്പാെഴാ
ന്നും എനിക്കു പിടികിട്ടിയില്ല. “േവലപ്പൻ കഴിക്കു
ന്നിേല്ല?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അെപ്പാഴാ രവി വന്നതു്.”

ഞാൻ ആഹാരത്തിേലക്കു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.
“േവലപ്പെനന്താ േജാലി?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഞാേനാ? ഞാൻ എല്ലാ േജാലിയും െചയ്യും എന്നാൽ
ഒന്നും െചയ്യാറുമില്ല.”

ഈ രസകരമായ മറുപടിക്കു് ഒരു മറുേചാദ്യം േചാ
ദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനു മുൻപു തേന്ന േവലപ്പ
െന്റ വക േചാദ്യം വന്നു. “പുതിയ േജാലി ഒെക്ക
എങ്ങെന ഉണ്ടു് ?”
ഇെതാരു േചാദ്യമായിരുന്നു. േവലപ്പെന്റ ആദ്യ
േത്തതു്. പേക്ഷ, ഒരു കുശലം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു്
ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു േതാന്നി. “തരേക്ക
ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി േഭദെപ്പട്ട ശമ്പളമാണു്.” ഞാൻ
പറഞ്ഞു.
“ശമ്പളം കൂടുേമ്പാൾ ഉത്തരവാദിത്തവും കൂടും. ബു
ദ്ധിമുട്ടും കൂടും. മുമ്പിലേത്തേപാെല ഒഴിവു സമയം
കിട്ടില്ല. ഇനി കുടുംബെമാെക്ക ആവുേമ്പാൾ പണം
കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുമേല്ലാ.”

എെന്റ വിവാഹെമാെക്ക ശരിയായിവരുന്ന വിവരം
ഇയാൾ അറിഞ്ഞുെകാണ്ടാേണാ ഇെതാെക്ക പറ
യുന്നതു് എന്ന സംശയം ഒരു നിമിഷം എെന്റ മന
സ്സിൽ ഉയരുകയും അേപ്പാൾ തെന്ന ഞാനതിെന
ദൂെരെയറിയുകയും െചയ്തു.
കാപ്പി േവേണാ, ചായ േവേണാ, അേതാ തണുത്ത
െതെന്തങ്കിലുമാേണാ േവണ്ടതു് എന്നു േചാദിച്ചുെകാ
ണ്ടു് ൈവയ്റ്റർ വന്നു. േവലപ്പൻ തെന്ന കൽപ്പിച്ചു.
“രണ്ടുേപർക്കും കാപ്പി മതി. സാറിനതാണിഷ്ടം.”
“എങ്ങെനയറിയാം?” എന്നായി ഞാൻ.
“എങ്ങെനയായാെലന്താ ശരിയേല്ല?” എന്നു േവ
ലപ്പൻ. “േപായി ൈക കഴുകി വരൂ അേപ്പാേഴക്കും
കാപ്പിെയത്തും.”

ഞാൻ ൈക കഴുകാൻ േപായി. ആ സമയത്തു്
പല ചിന്തകൾ എെന്റ മനസ്സിലൂെട കടന്നു വന്നു.
എെന്റ േപരു ഞാൻ ഇയാൾക്കു പറഞ്ഞുെകാടു
ത്തിരുേന്നാ? എനിക്കു് മസാലേദാശയും കപ്പിയു
മാണിഷ്ടം എന്നു് ഇയാൾെക്കങ്ങെന മനസ്സിലായി?
ഞാൻ പുതിയ േജാലിക്കു മാറിയ കാര്യം ഇയാെള
ങ്ങെന മനസ്സിലാക്കി? കുറച്ചാേലാചിച്ചെപ്പാ േതാ
ന്നി അെതാന്നും വലിയ കാര്യമെല്ലന്നു്. മൂന്നാറിലും
മറ്റും പരിചയമുള്ള ആർക്കും േവണെമന്നുെവച്ചാൽ
ഒരാേളപ്പറ്റി എന്താണു് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാ
ത്തതു് ? പേക്ഷ, ഇയാെളന്തിനു് എേന്നപ്പറ്റി ഇത്രയ
ധികം വിവരങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കണം?
ഇയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു േപാലീസ് ചാരൻ
തെന്നയാേണാ? ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഇത്തരം പല
േചാദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ അവേശഷിച്ചു.
ഞാൻ ൈക കഴുകി െചന്നേപ്പാേഴക്കു് കാപ്പി എത്തി
യിരുന്നു. കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ േചാ
ദിച്ചു: “േവലപ്പനിവിെട എെന്തടുക്കുകയാ?”
“ഞാനിതുവഴി ഒരിടത്തു േപായതാ. കുറച്ചു സമയം

കിട്ടിയേപ്പാൾ േതാന്നി രവിെയ കണ്ടിട്ടു് േപാകാ
െമന്നു്.”

“ഞാനിതുവഴി വരുെമന്നു് എങ്ങെന അറിയാമായി
രുന്നു?”
“ഹ ഹ ഹ, രവിക്കുതെന്ന അറിയാമേല്ലാ, േവണെമ
ന്നു വച്ചാൽ ഒരാേളപ്പറ്റി എന്താണു കണ്ടുപിടിക്കൻ
പറ്റാത്തതു് ?”

ഞാൻ െചറുതായിെട്ടങ്കിലും െഞട്ടി. അൽപ്പം മുൻ
പു് എെന്റ മനസ്സിലൂെട കടന്നു േപായ അേത കാ
ര്യമേല്ല േവലപ്പൻ പറയുന്നതു് ? മെറ്റാരു േകായിൻ
സിഡൻസ് എന്നതിനപ്പുറം ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല എന്നു
വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. എത്ര
തവണയായി ഇതുേപാെല സംഭവിക്കുന്നു? ഇയാൾ
വല്ല മന്ത്രവാദിെയാ മേറ്റാ ആേണാ? പ്രകൃത്യാതീ
യമായ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കാത്ത എനിക്കു് എന്തു
ചിന്തിക്കണം എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ. എേന്താ
അസാധാരണമായതു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു
എന്ന േതാന്നൽ എന്നിൽ െചറിെയാരു പരിഭ്രമമുള
വാക്കി.
“രവീ, നമുക്കറിയാത്തതായി ഈ േലാകത്തിൽ, പ്ര
കൃതിയിൽ, ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളുണ്ടു്. ശാസ്ത്രം അതി
േന്റതായ വഴിയിലൂെട പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വഴിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന
തല്ല പ്രകൃതി. ശാസ്ത്രെത്ത ഞാൻ കുറ്റെപ്പടുത്തുകയ
ല്ല. അതു പല ഉൾക്കാഴ്ചകളും നമുക്കു തരുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ ഇന്നെത്ത പാതയിൽ േപായാൽ ശാ
സ്ത്രത്തിനു കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതുമുണ്ടു്. നാം
മെറ്റാരു പാത സ്വീകരിച്ചാൽ അവയിൽ പലതും
െപെട്ടന്നു് കെണ്ടത്താൻ കഴിയും. ശാസ്ത്രം തെന്ന
എെന്നങ്കിലുെമാരിക്കൽ ഇവെയ കെണ്ടത്തിക്കൂടാ
യ്കയില്ല. പേക്ഷ, ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുെകാണ്ടു് എല്ലാ
മായി എന്നു കരുതുന്നതു് െതറ്റാണു്. നമ്മുെട മന
സ്സിെന്റ െചറിെയാരു ഭാഗം മാത്രേമ മിക്ക മനുഷ്യ
രും ഉപേയാഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അേഞ്ചാ ആേറാ ശത
മാനം. അറുപേതാ എഴുപേതാ ശതമാനം ഉപ
േയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എെന്തല്ലം േനടാനാ
വുെമന്നു് ആേലാചിച്ചു േനാക്കൂ. ഇതു് ആർക്കുേവ
ണെമങ്കിലും കഴിയുന്ന കാര്യമാണു്. അതിനുള്ള
ആഗ്രഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും േവണെമന്നു മാ
ത്രം. രവിക്കു് അതു കഴിയും. അതുെകാണ്ടാണു് രവി
െയ കാണണെമന്നു് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതു്. ഞാ
നന്നു് പറഞ്ഞതുേപാെല നമുെക്കാരുദിവസം കൂട
ണം. ഇന്നല്ല. വരുന്ന ഡിസംബർ മാസമാവെട്ട.
തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചാവെട്ട. ഞാൻ രവിെയ
കെണ്ടത്തിെക്കാള്ളാം.”

േവലപ്പെന്റ ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടു് ഞാൻ സ്തബ്ദനാ
യി ഇരുന്നു േപായി. വീണ്ടും ഇയാൾ എെന്റ മനസ്സി
ലുണർന്ന േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എന്ന േപാ
െല സംസാരിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, എെന്റ കാഴ്ചപ്പാ
ടുകളിേലക്കു തെന്ന കടന്നു െചന്നിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര
ത്തിൽ പൂർണമായി വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു െകാണ്ടുള്ള
എെന്റ കാഴ്ചപ്പാടുകെള പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന തലത്തിലു
ള്ളതായിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ. അവയുെട ഉള്ളട
ക്കം െകാണ്ടു മാത്രമല്ല, എേന്നാടു യാെതാരു ചർ
ച്ചയും നടത്താെത അത്ഭുതകരമായി എെന്റ വിശ്വാ
സങ്ങൾ ഗ്രഹിെച്ചടുത്തു് അവെയ തകിടം മറിക്കുന്ന
വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അവ എന്നതു െകാണ്ടും
കൂടി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ലവേലശം താൽപര്യം
കാണിക്കത്തവരായിരുന്നു എെന്റ സഹപ്രവർത്ത
കർ, എക്കാലത്തും. അതുെകാണ്ടു് മറ്റാരിൽ നിന്നും
ഇെതാന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ േവലപ്പനു കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇയാൾെക്കെന്റ മനസ്സു വായിക്കാൻ
കഴിയുന്നുേണ്ടാ എന്ന സംശയമാണു എനിക്കു െപ
െട്ടന്നുണ്ടായതു്.
“മെറ്റാരാളിെന്റ മനസ്സു് വായിക്കുക എന്നു പറയുന്ന
തു് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല രവീ. അതു് േപാക
െട്ട. കാപ്പിയിരുന്നു തണുത്തുേപാകുന്നു. ഫിനിഷ് യു
വർ േകാഫി ഫാസ്റ്റ്. എനിക്കും േപാകാറാകുന്നു.”

േവലപ്പെന്റ ഈ വാക്കുകൾ എെന്ന വീണ്ടും ചിന്താ
കുഴപ്പത്തിലാക്കി. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു് എന്തുെകാ
േണ്ടാ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നാന്തരം ആം
ഗലഭാഷ. പേക്ഷ, അെപ്പാേഴക്കും എനിക്കു് സ്വത
ന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതായിരുന്നു. േവല
പ്പൻ പറഞ്ഞതു് അനുസരിക്കാൻ മാത്രേമ എനിക്കു
കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
കാപ്പി കുടിച്ചു് എണീറ്റേപ്പാേഴക്കും േവലപ്പൻ ബി
ല്ലു െകാടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ േശ
ഷം അടുത്തുള്ള മുറുക്കാൻ കടയിലാണു് അേദ്ദഹം
നിന്നതു്. രണ്ടു് സിഗരറ്റ് േമടിച്ചു് ഒന്നു് എെന്റ േനർ
ക്കു് നീട്ടി. ഞാൻ വല്ലേപ്പാഴുമാണു് പുക വലിക്കാ
റു്. അേപ്പാൾ പുക വലിക്കാൻ ശക്തമായി േതാ
ന്നുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു് എെന്റ മന
സ്സിലുള്ളതു് അറിയാൻ കഴിയുന്നുെണ്ടന്നു് എനിക്കു്
ഉറപ്പായി.
ഞങ്ങളവിെട നിന്നു പിരിഞ്ഞ േശഷം ഞാൻ സാവ
ധാനം വീട്ടിേലക്കു നടന്നു. ഏതാണ്ടു് മൂന്നു് കിേലാ
മീറ്റർ ദൂരമുെണ്ടങ്കിലും ഓേട്ടാറിക്ഷയിേലാ ബസ്സി
േലാ േപാകാതിരുന്നതു് േവലപ്പേനപറ്റിയും എെന്റ
അന്നെത്ത അനുഭവങ്ങേളപറ്റിയും ഒന്നു ചിന്തിച്ചു്
എെന്റ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്ര
ഹം െകാണ്ടായിരുന്നു. എന്തായലും അതിൽ കുേറ
െയാെക്ക ഞാൻ വിജയിക്കുകയും െചയ്തു. വീട്ടിെല
ത്തിയേപ്പാേഴക്കു് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിശ്ച
യിച്ചുറച്ചിരുന്നു. െഷർലക്ക് േഹാംസിെന െവല്ലുന്ന
സിദ്ധികെളാന്നും േവലപ്പനു ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു തീർച്ച.
പിെന്ന എനിക്കു ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൻ
കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതു് എെന്റ കഴിവുേകടാണു്.
വാട്സണ് േഹാംസാവാൻ കഴിയില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും
എനിക്കു കഴിയുന്നവണ്ണം േവലപ്പെനപറ്റിയുള്ള വി
വരങ്ങൾ േശഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീടുള്ള
ഏതാനും മാസം ഞാൻ വളെര തിരക്കിലായിരുന്നു.
വിവാഹവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടകാര്യങ്ങൾ—വാടകവീടു്
കണ്ടുപിടിക്കുക, നാട്ടിെല വീടിനു് െമയ്ന്റനൻസ്
പണികൾ, അങ്ങെന പലതും. ഒരു വശത്തു് ഉേദ്യാ
ഗസംബന്ധമായും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ
േഡാക്ടേററ്റിനു േവണ്ടി തുടങ്ങിവച്ച പണികൾ വിവാ
ഹത്തിനുമുമ്പു് ഒരു ഘട്ടെമത്തിക്കണെമന്നു് എെന്റ
ൈഗഡിെന്റ നിർബന്ധം മെറ്റാരു വശത്തു്. ചുരു
ക്കിപറഞ്ഞാൽ പത്രം വായിക്കൻ േപാലും സമയം
കെണ്ടത്താൻ കഴിയാത്ത കാലം. എങ്കിലും ഞാൻ
േവലപ്പെന്റ കാര്യം മറന്നില്ല.
എെന്റ സുഹൃത്തുക്കേളാടും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ചാ
യക്കടയിെല ആൾക്കാേരാടും മുറുക്കാൻ കടയിലും
എല്ലാം ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന പറ്റി തിരക്കി. എെന്റ
അേന്വഷണങ്ങളുെട ഫലമായി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച
കാര്യങ്ങൾ എെന്റ വിശ്വാസത്തിനു്, അല്ല, സങ്കൽ
പ്പങ്ങൾക്കു് കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു. ആർക്കും േവ
ലപ്പെന പരിചയമില്ല. പലരും ഇങ്ങെനെയാരാ
െള കണ്ടിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞു. ചില കടകളിൽ
അയാൾ വല്ലേപ്പാഴും വന്നു സാധനങ്ങൾ േമടിക്കാ
റുള്ളതായും അറിഞ്ഞു. ചിലേപ്പാൾ കുേറ കാലേത്ത
ക്കു കാണാറില്ല. എന്നാൽ അയാെളപ്പറ്റി ആർക്കും
കൂടുതലായി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അയാൾ
ക്കു് എന്താണു് ഉേദ്യാഗെമേന്നാ, എവിേടയാണു്
താമസെമേന്നാ, ഏതു നാട്ടുകാരനാെണേന്നാ ആർ
ക്കും അറിയില്ല എന്നതു് വിശ്വസിക്കാൻ േപാലും
ബുദ്ധിമുട്ടു േതാന്നി. എെന്റ നിഗമനെങ്ങെളല്ലാം െത
റ്റി എെന്നാരു േതാന്നൽ മനസ്സിൽ ക്രേമണ വളർ
ന്നുവന്നു. േവലപ്പൻ ഒരു പ്രേഹളികയായിത്തീരുക
യായിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസം എന്നിൽ എത്രമാത്രം
മാറ്റമുണ്ടാക്കി എന്നു് എനിക്കുതെന്ന മനസ്സിലായതു്
പിന്നീടു് േവലപ്പെന കണ്ടേപ്പാഴാണു്.
ഡിസംബർ മാസം തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു േകാൺ
ഫറൻസ്. എെന്റ േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻ പെങ്കടുക്കാനി
രുന്നതാണു്. എന്നാൽ കമ്പനി സംബന്ധമായി
ഒരത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനു് കൽക്കത്തയിൽ േപാേക
ണ്ടിവന്നതിനാൽ എേന്നാടു് പെങ്കടുക്കാൻ ആവ
ശ്യെപട്ടു. എനിക്കാെണങ്കിൽ തീെര താൽപ്പര്യമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പു് ഇത്തരം േകാൺഫ
റൻസുകളിൽ പെങ്കടുത്തിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു
തയാെറടുക്കാൻ ദിവസങ്ങളില്ല. ഒപ്പം നല്ല േജാ
ലിത്തിരക്കും. കമ്പനി കാര്യങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും
ഇതു തെന്നയാണവസ്ഥ. േപാകാൻ പറഞ്ഞാൽ
േപാേയ പറ്റൂ. വ്യാഴം, െവള്ളി, ശനിയാണു് േകാൺ
ഫറൻസ്. ശനിയാഴ്ച നെല്ലാരു ഡിന്നർ. ഞായറാഴ്ച
സ്ഥലം വിടാം. ജനുവരിയിൽ വിവാഹമാണു്. മുക
ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണു്
മനസ്സിൽ. െചയ്തുതീർേക്കണ്ട കാര്യങ്ങേളാേരാന്നും
മനസ്സിൽ എണ്ണിെക്കാണ്ടായിരുന്നു യാത്ര. ഇടയ്ക്കു്
േഡാക്ടേററ്റിെന്റ കാര്യങ്ങളും േവലപ്പൻ എന്ന പ്ര
േഹളികയും മനസ്സിൽ കടന്നുവരാതിരുന്നില്ല. േവ
ലപ്പെന മനസ്സിൽ നിന്നു് ബലമായി ഒഴിവാക്കി. മറ്റു
കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.
േകാൺഫറൻസ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങെളാന്നും ഇല്ലാ
െത കടന്നുേപായി. അവിെട കണ്ടവരാരും പരി
ചിതരായിരുന്നില്ല. െചറുപ്പക്കാരായ രണ്ടു േപെര
പരിചയെപ്പട്ടു. അസമിൽ നിെന്നാരു നാഗാർജുന.
പകുതി ആന്ധ്രാക്കരൻ. പേക്ഷ, സംസാരത്തിലും
കാഴ്ചയിലും തനി അസമി. ഓ. എൻ. ജി. സിയിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന അച്ഛൻ അസമിൽ തെന്ന
താമസമാക്കിയെത്ര. പിെന്ന മുംൈബയിൽ നിന്നു്
ഒരു ചൗധരി. ബാംഗളൂരിൽ നിെന്നാരു മലയാളി—
രാേജന്ദ്രൻ. േവലപ്പെന ഓർമ്മ വന്നു. അതുേപാെല
െമലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതി. ഉയരവും തൈഥവ. േവ
ലപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് കാണാെമന്നാണു്
ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു് എന്ന കാര്യം ഞാേനാർത്തു.
ഇവിെട എത്തുേമാ എന്ന ഒരു ശങ്കയും മനസ്സിൽ
ഉദിക്കാതിരുന്നില്ല.
കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു സീനിയർ ഉേദ്യാഗസ്ഥ
നും ഉണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എെന്റ േമലുേദ്യാ
ഗസ്ഥെന്റ സ്ഥാനത്തു വന്നതു് അേദ്ദഹമാെണന്നു്
പിന്നീടാണു് എനിക്കു മനസ്സിലായതു്. കമ്പനി ഈ
േകാൺഫറൻസിനു കൂടുതൽ പ്രധാന്യം കൽപി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഞാൻ പെങ്കടുത്തതു് ഒരു
െട്രയിനിെയേപാെല മാത്രം; ഭാവിയിൽ ഇത്തരം
േകാൺഫറൻസുകളിൽ പെങ്കടുക്കനുള്ള പരിശീല
നം. സത്യത്തിൽ ആശ്വാസമായി.
ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞുള്ള ആദ്യെത്ത െസഷേനാ
ടുേകാടി പ്രധാന പരിപാടികൾ മുഴുവനും തീർന്നു.
ഇടേവളയിൽ നാഗാർജ്ജുയും ചൗധരിയുെമാത്തു്
ചായ കുടിച്ചുെകാണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം. രാേജ
ന്ദ്രൻ ആേരാേടാ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു മെറ്റാരിടത്തു
നിൽക്കുന്നു. ആേരാ എെന്റ േതാളത്തു തട്ടി പറ
ഞ്ഞു, “Excuse me, just a minute please.” (ദയവു
െചയ്തു് ഒരു നിമിഷം.) ഞാൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയ
േപ്പാൾ കണ്ടതു് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയി ഡ്രസ്സ് െചയ്ത
ഒരു മധ്യവയസ്കെനയാണു്. ഏതാണ്ടു് രാേജന്ദ്രെന
േപ്പാെല. മുഖത്തു് വിസ്തൃതമായ പുഞ്ചിരി. എെന്റ ഹൃ
ദയമിഡിപ്പു് ഒരു നിമിഷേത്തക്കു് നിന്നു േപാേയാ
എന്നു സംശയം—േവലപ്പൻ!
“സംശയിേക്കണ്ട ഞാൻ തെന്ന ഇവിെട വച്ചു് കാ
ണാെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?” എനിെക്ക

െന്തങ്കിലും േചാദിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. “ഇനി അവസാനെത്ത െസഷനുേവണ്ടി
നിൽക്കണ്ട. നമുക്കു േപാകാം.”
േവലപ്പൻ അതുപറയുേമ്പാഴും ഞാൻ അത്ഭുതസ്ത
ബ്ധനായി േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ.
“എന്താ രവീ സംശയിച്ചു് നിൽക്കുന്നതു് ? ഞാൻ
െപാന്മുടിയിൽ താമസം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. നമുക്കു്
േനെര അേങ്ങാട്ടു േപാകാം. നാെള കാലത്തു് തിരി
െക നാട്ടിേലക്കു േപാകുകയും െചയ്യാം. വരൂ.”

എന്തുെകാേണ്ടാ എനിക്കു് മറുെത്താന്നും പറയാൻ
േതാന്നിയില്ല. ഞാൻ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കേളാെടാ
രു വാക്കു് പറഞ്ഞിട്ടു് േവലപ്പേനാെടാപ്പം ഇറങ്ങി.
ഒരു നൂറുകൂട്ടം േചാദ്യങ്ങൾ എെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. ഞാനിവിെടയുെണ്ടന്നു് േവലപ്പൻ എങ്ങ
െന മനസ്സിലാക്കി? എന്തിനാണു് െപാന്മുടിയിേല
ക്കു് േപാകുന്നതു് ? ഈ സമയത്തു് എങ്ങെനയാണു്
േപാവുക? ഇതിെനാെക്ക പണം എവിടന്നു കിട്ടി?
എന്നിങ്ങെന പലതും. പേക്ഷ, േചാദിച്ചില്ല. േവല
പ്പെനപറ്റിയുള്ള ദുരൂഹത അവസാനിപ്പിക്കനുള്ള
ഒരവസരമായി ഞാനിതു മനസ്സിൽ കരുതിയിരി
ക്കണം. മാത്രമല്ല, ഞാനയാെള എന്തിനു് ഭയെപ്പട
ണം? അയാൾക്കു് ദുരുേദ്ദശങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാവാനി
ടയിെല്ലന്നു് എനിക്കു േതാന്നിയിരുന്നു.

യാത്രാമേധ്യ േവലപ്പൻ തിരുവനന്തപുരേത്തപറ്റി
യും േകരളചരിത്രേത്തപറ്റിയും ഒെക്ക സംസാരിച്ചു.
മനുഷ്യസമൂഹം എങ്ങെന പരിണമിക്കും എന്ന പ്ര
ശ്നമുന്നയിച്ചു. എനിക്കു വലിയ നിശ്ചയമുള്ള വിഷ
യമെല്ലങ്കിലും പത്രമാസികകളിൽ വായിച്ചുള്ള പരി
മിതമായ അറിവിെന അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാെന
െന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞു. േവലപ്പൻ ചിരിച്ചേതയുള്ളൂ.
ശാസ്ത്രേത്തക്കാൾ രസകരമായതാണു് മനുഷ്യനു
മായി ബന്ധെപ്പട്ട ചരിത്രം േപാലുള്ള വിഷയങ്ങൾ
എെന്നാരഭിപ്രായവും അേദ്ദഹം പാസാക്കി. അവ
അരസികമായി േതാന്നുന്നതു് ആ വിഷയങ്ങൾ പഠി
പ്പിച്ചതിെന്റ തകരാറാെണന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
വനപ്രേദശെമത്തിയേപ്പാൾ വനങ്ങേളയും അവയി
െല സസ്യമൃഗാദികേളയും പറ്റി േവലപ്പൻ സംസാ
രിച്ചു.
ഇെതാെക്ക പറയാനാേണാ എെന്ന ഇേങ്ങാട്ടു
െകാണ്ടുവന്നതു് എന്നായിരുന്നു എെന്റ സംശയം.
ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ െപാന്മുടിയിെലത്തി. കാറിൽ നി
ന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ േനെര േപായെതാരു േകാേട്ടജി
േലക്കാണു്. േവലപ്പൻ േനരേത്ത തെന്ന എല്ലാം
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.
“േപായി കുളിച്ചു് േവഷം മാറി വരൂ. എന്നിട്ടു നമുക്കു്
ആഹാരം കഴിക്കാം. ഞാനിതാ വരുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു് അേദ്ദഹം േനെര പുറേത്താട്ടിറങ്ങി. ഞാ
െനാന്നു ചുറ്റും കേണ്ണാടിച്ചു. േവലപ്പെന്റ തുണിസഞ്ചി
േമശപ്പുറത്തുണ്ടു്. രണ്ടു കട്ടിലുകളിലും െമത്ത ഭംഗി
യായി വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരും ഉപേയാഗിച്ച മട്ടില്ല.

േമശക്കരികിലായി കിടന്ന കേസരയിൽ ഞാനിരു
ന്നു. സാഹചര്യെത്ത െമാത്തത്തിെലാന്നു വിലയിരു
ത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഒെരത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഇയാ
െളന്തിനാണു് എെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നെത
ന്നതിനു് ഒരു സൂചനേപാലുമില്ല. പിെന്ന ഞാനാ
േലാചിച്ചതു് അേങ്ങയറ്റം എനിെക്കന്തു നഷ്ടം വരാം
എന്നാണു്. കയ്യിൽ കാര്യമാെയാന്നുമില്ല. മെറ്റാ
രുതരത്തിലും േവലപ്പെനെന്ന ഉപദ്രവിക്കൻ സാ
ധ്യതയില്ല. അേദ്ദഹെത്ത പറ്റി അങ്ങെനെയാെക്ക
ചിന്തിക്കുന്നതുതെന്ന കഷ്ടമാെണന്നു േതാന്നി. േവ
ണെമങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ട അവസരത്തിൽത്തെന്ന
അയാൾക്കു് എെന്റ കയ്യിലിരുന്ന പണം തട്ടി എടു
ക്കാമായിരുന്നു. അന്നാെണങ്കിൽ വീട്ടിൽ േപാകുന്ന
അവസരമായിരുന്നതുെകാണ്ടു് എെന്റ ൈകവശം
കുേറ പണവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായലും ഇതുവെര
എത്തി. ഇനി അധികം താമസിയാെത രഹസ്യങ്ങ
െളല്ലാം തീരും. അങ്ങെന സമാധാനിച്ചുെകാണ്ടു്
ഞാൻ േവഷം മാറി കുളിക്കാൻ േപായി.
കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നേപ്പാൾ േവലപ്പൻ മുറിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. എേന്താ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചുെകാ
ണ്ടാണിരിപ്പു്. അേദ്ദഹം േവഷെമല്ലാം മാറി ഒരു
ൈകലിയും റ്റീഷർട്ടും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അേദ്ദ
ഹെത്ത അേലാസരെപടുത്താെത കട്ടിലിെന്റ ഒരറ്റ
ത്തു േതാർത്തുവിരിച്ചേശഷം അേദ്ദഹമിരിന്നിരുന്ന
കട്ടിലിെന്റ ഒരുവശത്തായി ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കേസ
രയിൽ ഇരിപ്പായി. ഏതാണ്ടു് ഉടെന തെന്ന േവല
പ്പൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഇെപ്പാ ഫ്രഷ് ആയി, ഇേല്ല? ആഹാരം പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ടു്. അതു വരുന്നതിനു മുൻേപ ഒരു ബിയറായാ
േലാ? രവിക്കിഷ്ടമേല്ല? ഒന്നു് റിലാക്സ് െചയ്യാം.”
എന്നുപറഞ്ഞുതീർന്നില്ല, അേപ്പാേഴക്കു് രണ്ടു കു

പ്പി ബിയറും രണ്ടു ബിയർ മഗ്ഗും ഒരു േപ്ലറ്റിൽ ക്ലബ്ബ്
മിക്സ്ചറുമായി െബയറെറത്തി. അയാൾ േട്ര േമശ
പ്പുറത്തു വച്ചു് കുപ്പികൾ തുറന്നു് ബിയർ മഗ്ഗുകളിൽ
ഒഴിച്ചു വച്ചു.

“ഒരു സുഖയാത്രക്കായി” എന്നാണു് േവലപ്പൻ ബി
യർ കയ്യിെലടുത്തുെകാണ്ടു പറഞ്ഞതു്. ഞാനും ചി
േയഴ്സു് പറഞ്ഞു് ബിയർ നുകർന്നു.
“കല്യാണിയാണു് എനിക്കതാണിഷ്ടം.” എന്നു േവ

ലപ്പൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാേനാർത്തു എനിേക്ക
തായാലും വ്യത്യാസം അറിയില്ലേല്ലാ എന്നു്. ഒരുപ
േക്ഷ, അതറിഞ്ഞുെകാണ്ടാേണാ േവലപ്പൻ എെന്റ
ഇഷ്ടത്തിെന്റ കാര്യം േചാദിക്കത്തതു് ? എന്തായലും
എെന്റ സംശയങ്ങൾ ഇനി നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ
വയ്യ എെന്നനിക്കു േതാന്നി. എന്താണു് ഈ വരവി
െന്റ ഉേദ്ദശ്യം? േനരിട്ടു് േചാദിക്കാൻ സമയമായി.
“എന്തിനാണു് എെന്ന ഇേങ്ങാട്ടു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന
തു് ? ഇങ്ങെന ബിയറടിച്ചു കൂടാനല്ല എെന്നനിക്ക
റിയാം. ഈ സെസ്പൻസ് നീണ്ടുേപാകുന്നു.” ഒരു

സ്പൂൺ ക്ലബ്ബ് മിക്സ്ചർ വായിലിട്ടുെകാണ്ടു് ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

“രവി കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കൂ. ഇനി ഏതാനും മണി
ക്കൂർ കഴിയുേമ്പാേഴക്കു് എല്ലാം മനസ്സിലാകും. നമു
ക്കു് അതിനുമുമ്പു് ആഹാരം കഴിക്കണം. അൽപ്പ
സമയം പുറത്തിറങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശവും
മറ്റും കാണാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ടേല്ല. ഈ ആൽക്ക
േഹാൾ അതിനു സഹായിക്കും. നാെള രാവിെല
ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടു തിരിെക േപാകാം. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള
െട്രയിനിൽ വീട്ടിേലക്കു് േപാകുകയുമാകാം. എല്ലാം
ഞാൻ കൃത്യമായി പ്ലാൻ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇെപ്പാഴിത
ടിക്കു്.”
“വാസ്തവത്തിൽ േവലപ്പൻ എന്തു േജാലിയാണു് െച
യ്യുന്നതു് ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഇെതാെക്ക എെന്റ േജാലിയാെണന്നു വേച്ചാളൂ.
പിെന്ന പണത്തിെന്റ കാര്യമാെണങ്കിൽ എനിക്ക
തിനു് വലിയ ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നുമില്ല. കുടുംബപരമായി
കുേറ സ്വെത്താെക്ക കിട്ടി. അെതാെക്ക ആെരങ്കി
ലും െചലവാക്കേണ്ട? എന്തായലും ഇന്നെത്ത െച
ലവു മുഴുവനും എെന്റ വകയാണു്. അതിേനപ്പറ്റി രവി
വിഷമിക്കണ്ട.”
“എവിെടയാണു് സ്വേദശം?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഞാൻ ജനിച്ചതു് തൃശ്ശൂരാണു്. എന്നുവച്ചു് അതു സ്വ
േദശമാെണന്നു പറയാേമാ എെന്നനിക്കറിയില്ല.
വളർന്നതും പഠിച്ചതുെമാെക്ക പലയിടത്തായിരു
ന്നു. തൃശ്ശൂരിലിെപ്പാ ആരുെണ്ടന്നുേപാലുമറിയില്ല.
അറിയാൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല.”

സാധാരണയിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി േവലപ്പൻ
തേന്നപറ്റി സംസാരിക്കുന്നതുേകട്ടേപ്പാൾ അത്ഭുതം
േതാന്നി. ആശ്വാസവും. ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലും ഇയാളും
ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്നയാണേല്ലാ.
“ഏതായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്കു് വിഷയം?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഭൗതികശാസ്ത്രം. ഫിസിക്സ്. അതുകഴിഞ്ഞു് എം.
എസ്സിയും എം. ഫിലും അേത വിഷയത്തിൽ തെന്ന.
ആേസ്ട്രാഫിസിക്സായിരുന്നു. േഡാക്റ്റേററ്റിനു് േചർ
ന്നതാ. പകുതിക്കു് വച്ചു് നിർത്തി. അതിേനക്കാൾ
രസകരമായതുപലതും കണ്ടു. അവ എെന്ന ശക്തി
യായി ആകർഷിച്ചു. ഒരു കണക്കിനു െഭൗതിക

ശാസ്ത്രത്തിെല പഠനങ്ങൾ തെന്നയാണു് എെന്ന
ഇവിെട എത്തിച്ചതു്. അെതാരു രസകരമായ കഥ
യാണു്. പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയാൽ ഇെന്നാന്നും തീരില്ല.
മെറ്റാരവസരത്തിലാവാം. നമുക്കിേപ്പാൾ ആഹാരം
കഴിക്കാം.”

എനിക്കു് അേദ്ദഹേത്താടുള്ള ബഹുമാനം വളേര
വർദ്ധിച്ചു. ഭൗതികശാസ്ത്രം എെന്ന എക്കാലത്തും
ആകർഷിച്ചിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. എനിക്കു് െക
മിസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു്
എെന്റെയാരു അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാ
ണു് ഞാൻ ആ വിഷയം എടുത്തെതങ്കിലും െഭൗതി
കശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിരിക്കുന്നു.
“എെന്റ േഫവറിറ്റ് വിഷയമായിരുന്നു ഫിസിക്സ്.”
ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അതും ആേസ്ട്രാഫിസിക്സ്.”
“അറിയാം പേക്ഷ, െകമിസ്ട്രിേയാടു് വിേരാധെമാന്നു
മില്ലേല്ലാ. എെന്റ കാര്യം അങ്ങെനയല്ലായിരുന്നു.
െകമിസ്ട്രി വിഷമിച്ചാണു് പഠിച്ചതു്. ഒടുവിൽ േമാശ

മല്ലാത്ത മാർക്കു് േമടിെച്ചങ്കിലും അതിനായി നല്ലവ
ണ്ണം കഷ്ടെപ്പട്ടു.”
“ആേസ്ട്രാഫിസിക്സും േകാേസ്മാെളാജിയുെമാെക്ക
ഹരം െകാണ്ടു നടന്നിരുന്നു ഒരു കാലത്തു്.” േവല
പ്പൻ തുടർന്നു. “പേക്ഷ, ഫിസിക്സ് കൂടുതലായി പഠി

ച്ചേപ്പാഴാണു് ഇെതേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു് എന്നാ
േലാചിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. പരമാണുക്കളിൽനിന്നു് ഇല
േക്ട്രാൺ, േപ്രാേട്ടാൺ, തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക കണ
ങ്ങളിേലക്കും അവിെടനിന്നു് ക്വാർക്കുകളിേലക്കും
പിെന്നയേങ്ങാട്ടു് സങ്കല്പത്തിനതീതമായ നിരവധി
മാനങ്ങളുള്ള സൂപ്പർസ്ട്രിങ്ങുകളിേലക്കും ഒെക്ക േപാ
യിട്ടു് നമുെക്കന്താണു് മനസ്സിലായതു് ? പ്രപഞ്ചത്തി
െന്റ കാര്യെമടുത്താേലാ, ലാമാർക്കുമുതൽ ഗാേമാ
വും േഹായ്ലും െപൻേറാസും എല്ലാവരും േചർന്നു്
എന്തു മനസ്സിലാക്കിത്തന്നു? േതാണി ഇെപ്പാഴും തി
രുനക്കെര തെന്നയേല്ല?”
ഞാൻ പ്രതിേഷധിച്ചു. േസ്പസിെന്റ സ്വഭാവേത്തപ
റ്റിയും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്തപറ്റിയും നമുക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങെള നിസ്സാരമാ
യി തള്ളാൻ കഴിയിെല്ലന്നു ഞാൻ വാദിച്ചു.
“ശരിയാണു്.” േവലപ്പൻ പറഞ്ഞു. “സങ്കീർണ്ണമായ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പലതും സാധാരണ
ക്കാരനു മനസ്സിലാക്കാൻ തെന്ന പ്രയാസമാണു്.

എങ്കിലും ഞാെനാന്നുരണ്ടു് േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്ക
െട്ട. പ്രപഞ്ചം എങ്ങിേനയാണു് ഉണ്ടായതു് ?”
“ഇേപ്പാഴെത്ത വിശ്വാസമനുസരിച്ചു്…”

ഞാൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്കു് േവലപ്പൻ ഇട
െപട്ടു: “അെത ഇേപ്പാഴെത്ത വിശ്വാസം. പഴയ
വിശ്വാസത്തിനു പകരം പുതിെയാരു വിശ്വാസമു
ണ്ടായി. നാെള ഒരുപേക്ഷ, മെറ്റാരു വിശ്വാസമായി
രിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണു് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
വഴി. മാറി മാറി വരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഏതാണു്
സത്യം എന്നു് ആർക്കറിയാം? ഒരിക്കൽ മനുഷ്യ
നു് അറിയാൻ പറ്റുേമാ? അതു തെന്ന അറിയില്ല.
മനുഷ്യേനക്കാൾ േകാടിക്കണക്കിനുമടങ്ങു് വലു
തായ പ്രപഞ്ചെത്തപറ്റിേയാ അത്രതെന്ന മടങ്ങു
െചറുതായ പ്രാഥമിക കണങ്ങളുെട ഘടനെയപ്പറ്റി
േയാ നമുെക്കാന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നാെമെന്താ
െക്കേയാ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. അതേല്ല
ശരി?”
എനിക്കു് േവലപ്പേനാടു് കുേറെയാെക്ക േയാജിേക്ക
ണ്ടതായി വന്നു. എങ്കിലും ആ വാദം പൂർണമായി
വിട്ടുെകാടുക്കാൻ ഞാൻ െതയ്യാറായില്ല. അങ്ങെന
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആഹാരെമത്തി.
െവജിറ്റബ്ൾ പുലാവും സലാഡും.
“ഇന്നൽപ്പം ൈലറ്റായിട്ടു് കഴിക്കാം. വയറു നേമ്മ
ശല്യം െചയ്യില്ല.” േവലപ്പൻ പറഞ്ഞു.

െപാതുേവ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നാണു് ഞങ്ങൾ ആഹാ
രം കഴിച്ചതു്.
േവലപ്പൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അയവറു
ത്തു. എെന്റ മനസ്സിെന്റ അടിത്തട്ടിെലവിേടേയാ
ഇത്തരം ചിന്തകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നിേല്ല?
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ തലത്തിനു പുറത്തു് എെന്താെക്ക
േയാ ഉെണ്ടന്നുള്ള േതാന്നൽ എേപ്പാെഴാെക്കേയാ
എെന്ന അലട്ടിയിരുന്നിേല്ല? അപ്പൂപ്പൻ മരണശ
യ്യയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ വകയിെലാരു അമ്മാവൻ
ഒന്നുമറിയാെത വന്നു കയറിയേതാർത്തു. തിരു
വനന്തപുരത്തു നിന്നുവന്നു് ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ ഇറ
ങ്ങിയേപ്പാൾ െവറുെത ഇവിെടവെര വരണെമന്നു
േതാന്നി എന്നാണു് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതു്. പേക്ഷ,
ബന്ധുക്കളാെരങ്കിലും മരിക്കാറായി കിടക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹമിങ്ങെന വരുന്നതു പതിവാെണന്നു് പിന്നീ
ടു് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. എെന്റ ഒരു കസിൻ
െചറിെയാരു അപകടത്തിൽ െപട്ടേപ്പാൾ അമ്മൂമ്മ
േഫാൺ െചയ്തു് അവെനങ്ങെനയുണ്ടു് എന്നു േചാ
ദിച്ചതു് ഓർമ്മ വന്നു. അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരു
ന്ന േതാമസ് സർ േബാംബയിൽ വച്ചു് ഹൃദയസ്തംഭ
നം മൂലം മരിച്ച ദിവസം അേദ്ദഹത്തിേനാടു് വളേര
അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നായ ആഹാരം കഴിക്കാെത
കരഞ്ഞു െകാണ്ടു നടന്നതും ഓർമ്മിച്ചു. ഇത്തരം
അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. മിക്ക
വരും ഇെതാെക്ക കുറച്ചുനാൾ കഴിയുേമ്പാൾ മന
സ്സിൽനിന്നു മാറ്റിവയ്ക്കും. എന്നാൽ എനിക്കു് ഒട്ടും
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് എെന്ന അലട്ടിെകാണ്ടിരുന്നു. ഒരു ശാ
സ്ത്രവിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്കു് ഈ വസ്തുതകെള ഉൾ
െകാള്ളാനും, എന്നാൽ ഇെതാെക്ക യാദൃഛികം
മാത്രം എന്നുപറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയാനും എനിയ്ക്കു് ബു
ദ്ധിമുട്ടു േതാന്നി. എന്തിനു്, േവലപ്പെന ആദ്യമായി
കണ്ടതുമുതൽ അേദ്ദഹേത്താടിടെപട്ട സന്ദർഭങ്ങളി
െലല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അസാധാരണമായ
അനുഭവങ്ങളുമായിത്തെന്ന എങ്ങെന താദാത്മ്യ
െപ്പടും എെന്നനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അക്കാര്യം
ഏതായലും േവലപ്പേനാടു തെന്ന േചാദിക്കാൻ തീ
രുമാനിച്ചു.
ചിന്തകൾ ഇത്രേത്താലമായേപ്പാേഴക്കു് േവലപ്പൻ
കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേദ്ദഹം പാത്രങ്ങെളല്ലാം
ഒരു വശേത്തയ്ക്കു് മാറ്റി െവച്ചിട്ടു േപായി ൈക കഴുകി
തിരിെക വന്നു് എെന്റ മുന്നിൽ നിന്നു. “രവി േപായി
ൈക കഴുകി വരൂ. നമുക്കു് പത്തു മിനിറ്റ് പുറത്തി
റങ്ങി നടന്നിട്ടു് വരാം. തണുപ്പുണ്ടാകും. േവണെമ
ങ്കിൽ പുതയ്ക്കാൻ ഒരു േഷാൾ തരാം.” എന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം തെന്റ സഞ്ചിയിൽനിന്നു രണ്ടു
കമ്പിളി േഷാളുകൾ പുറെത്തടുത്തു. ഞാൻ ൈക
കഴുകി വന്നു് അവയിെലാെന്നടുത്തു് കഴുത്തിൽചുറ്റി
േവലപ്പേനാെടാപ്പം പുറത്തിറങ്ങി.

“നല്ല തണുപ്പുണ്ടേല്ല. സാരമില്ല. ഇക്കാലത്തു മാ
ത്രേമ ആകാശം ഇതുേപാെല കാണാൻ കഴിയൂ.

ഈ സമയങ്ങളിൽ ആകാശം മിക്കേപ്പാഴും െത
ളിഞ്ഞിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു് നക്ഷത്രങ്ങൾ വൃത്തി
യായി കണാം. ഇത്തരം രാത്രികളിൽ ഒരു കുന്നി
െന്റ മുകളിൽ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കിെകാണ്ടു്
കിടന്നാൽ ഒരു പ്രേത്യക അനുഭൂതിയാണു്. കുറച്ചു്
കഴിയുേമ്പാൾ നാം ഈ വിശാലതയിൽ അലിഞ്ഞു്
ഇല്ലാതായി തീരുന്നതുേപാെല േതാന്നും. ഈ പ്രപ
ഞ്ചത്തിൽ നാെമത്ര നിസ്സാരരാണു് എന്നു് അേപ്പാ
ഴാണു് മനസിലാകുക.”
േവലപ്പൻ ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദനായി. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞതിേനപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചുേനാക്കി. ശരി
യായിരിക്കും. കടൽത്തീരത്തു് ചക്രവാളത്തിേലക്കു
േനാക്കി നിൽക്കുേമ്പാൾ ചിലസമയത്തു് ഏതാണ്ടു്
ഇേത അനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ചിന്തകൾ ആ വഴി
ക്കുേപാകേവ േവലപ്പൻ എെന്ന തിരിെക െകാണ്ടു
വന്നു.
“അതാ തിളങ്ങുന്ന േചാതി നക്ഷത്രം. ആകാശ

ത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രകാശം കൂടിയ
നക്ഷത്രം. ദാ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രമാ
ണു് ആൻേഡ്രാെമഡ. അവിെട നിെന്നത്തിയ ഒരു
സേന്ദശേത്തക്കുറിച്ചു് െഫ്രഡ് േഹായ്ലും േജാൺ
എലിയട്ടും േചർന്നു് ഒരു ഫിക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
പിന്നീടാണു് കാൾ സഗാെന്റ േകാൺടാക്ടും മറ്റും
വന്നതു്. നമ്മുെട ക്ഷീരപഥം കേണ്ടാ. ഇവയിെലാ
െക്ക എത്രെയത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകാം. അവയിെല
ത്രെയണ്ണത്തിൽ വികസിത ൈജവസമൂഹങ്ങളുണ്ടാ
കാം. ഈ മഹസാഗരത്തിൽ നാെമത്ര നിസ്സാരം!
കാൾ സഗാെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദ െപയൽ
ബ്ലൂ േഡാട്ടിെല തരികൾ.”
തിരിെക എെന്റ ചിന്തകളിേലക്കു് തെന്ന എത്തിക്കു
ന്നവയായിരുന്നു േവലപ്പെന്റ ഈ വാക്കുകൾ. നമു
ക്കജ്ഞാനമായതു് എത്രേയാ വലുതാണു് എന്നിട്ടും
മനുഷ്യനു് അവെന്റ അറിവിെന പറ്റി എന്തഹങ്കാര
മാണു് ! ഞാനങ്ങെന ചിന്തിക്കേവ േവലപ്പെന്റ വാ
ക്കുകൾ എെന്ന വീണ്ടും തിരിെക െകാണ്ടുവന്നു.
“വരാഹമിഹിരൻ സൂര്യേനയും ഗ്രഹങ്ങേളയും പറ്റി

വിശദമായി പലതും എഴുതിയിട്ടുെണ്ടന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പേക്ഷ, അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ഇെതല്ലം എങ്ങെനകണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞു എന്നു് പലരും അദ്ഭുതെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്തു േതാ
ന്നുന്നു?”
“ഓ, അെതാെക്ക െവറുെത അങ്ങെന വരുത്തി
ത്തീർക്കുന്നതേല്ല. സംസ്കൃതത്തിേലെന്തഴുതിയാലും

അതിെന പത്തു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റു
മേല്ലാ.”
”മ്മ്. എേന്താ, അറിയില്ല. അതുേപാെല രസക

രമായ കാര്യമാണു് േമഘസേന്ദശത്തിൽ േമഘം
കടന്നു േപാകുന്ന പ്രേദശം ആകാശത്തു നിന്നു കാ
ണുന്ന വിധത്തിൽ കാളിദാസൻ വിവരിക്കുന്നതു്.
ഇക്കാര്യം പിഷാരടിസ്സാർ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. േലാ
കത്തിെല ആദ്യെത്ത റിേമാട്ടു് െസൻസിങ്ങായിരു
ന്നു എന്നണേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്. രസകരമായിരിക്കു
ന്നു അേല്ല?”
“കാളിദാസെന്റ ഭാവനാശക്തി എത്ര അതിശയാ

വഹമാണു് എന്നു തേന്നയാണു് അതു സൂചിപ്പിക്കു
ന്നതു്. ഒരുപേക്ഷ, അത്തരെമാരു യാത്ര അേദ്ദഹ
ത്തിനു മനസ്സാേല നടത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കും. െട
ലിവിഷൻ േപാലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുെട ഭാവ
നാേശഷിയ്ക്കുകടിഞ്ഞാണിടുന്ന ഇക്കാലത്തു് അത്തര
െമാരു കാര്യം നമുക്കു സങ്കൽപ്പിക്കാൻ േപാലും ബു
ദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.”
“സത്യം അതുേപാെല എെന്ന ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

കാര്യമാണു് സമയത്തിലൂെട സഞ്ചരിക്കുക എന്ന
ആശയം. െവൽസിെന്റ ൈടംെമഷീനിലും ബാ
ക് ടു ദ ഫ്യൂചർ തുടങ്ങിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും മറ്റും
മുേന്നാട്ടുെവയ്ക്കുന്ന ഈ ആശയം ആധുനിക ഫി
സിക്സിൽേപ്പാലും ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുന്നു എന്നുള്ളതു്
രസാവഹമാണു്.”

“ഓ അതത്ര കാര്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നി
ല്ല. ൈടം ട്രാവൽ എന്നുള്ളതു് ഒരാശയം മാത്രമായി

നിലനിൽക്കും എന്നു തെന്നയാണു് എനിക്കു േതാ
ന്നുന്നതു്. സമയം എന്നുള്ളതു് ഇേപ്പാഴും ഒരു പ്ര
േഹളികയാണു്. അതിെന മനസ്സിലാക്കാൻ തെന്ന
ഇനിയും ഒരുപാടുകാലം പിടിക്കും. അതുകഴിഞ്ഞ
േല്ല സമയത്തിലൂേടയുള്ള യാത്രേയപറ്റി ചിന്തിച്ചുതു
ടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ.”

“തനിക്കങ്ങേനയാേണാ േതാന്നുന്നതു് ?” േവലപ്പൻ
േചാദിച്ചു.
“എന്താ മറ്റഭിപ്രായം വല്ലതുമുേണ്ടാ?” എെന്നാരു
മറുേചാദ്യമായിരുന്നു എെന്റ ഉത്തരം.

ഇതിനിെട ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു േകാെട്ടജിെന്റ മുന്നിെല
ത്തിയിരുന്നു. “വാ, നമുക്കു ചർച്ച െചയ്യാം.” എന്നുപ
റഞ്ഞു് േവലപ്പൻ അകത്തു കയറി. േവലപ്പൻ കട്ടി
ലിൽ ചമ്രം പിടിഞ്ഞിരുന്നു. എതിർവശത്തുള്ള കട്ടി
ലിൽ ഞാനും.
“കാളിദാസൻ മാനസികമായി ആകാശത്തിലൂെട
യാത്ര െചേയ്താ എന്നു നാം സംശയിച്ചിേല്ല? അതു

േപാെലാരു യാത്ര സാധ്യമാെണന്നു് രവിയ്ക്കു് േതാ
ന്നുന്നുേണ്ടാ?”
“നമ്മൾ കാണുന്ന പരിസരങ്ങൾ ആകാശത്തുനി

ന്നു് േനാക്കിയാൽ എങ്ങിെനയിരിക്കും എന്നു സങ്കൽ
പ്പിക്കാൻ കുേറ ഭാവനയുെണ്ടങ്കിൽ കഴിേയണ്ടതാ
ണു്. ഒരുപേക്ഷ, പർവ്വതമുകളിൽ നിേന്നാ മേറ്റാ
താേഴാട്ടു് േനാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കു് ഒരു കാ
വ്യെമഴുതാൻ ആവാശ്യമായ വിവരണം നൽകാൻ
കഴിേഞ്ഞയ്ക്കും.”
“ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതിനു് ഭാവന മാത്രമല്ല, യുക്തിഭ
ദ്രമായ ചിന്താേശഷിയും ആവശ്യമാണു്. എന്നാൽ
മനസാ നമുക്കു് ആകാശതിലൂെട സഞ്ചരിക്കൻ കഴി
ഞ്ഞാേലാ? നമ്മൾ െചയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വാ
സ്തവത്തിൽ മനസിലേല്ല നടക്കുന്നതു് ? നമ്മൾ കാ
ണുന്നതും േകൾക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും രുചിക്കു
ന്നതും ഒെക്ക വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളേല്ല. ഈ െഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നി
ന്നു് നമ്മുെട മനസ്സിേലക്കു വിവരങ്ങൾ ൈകമാറാൻ
മെറ്റാരവയവം, ഒരു െസൻസർ, പ്രവർത്തിക്കുന്നു
െണ്ടന്നു് മാത്രം. ഈ വിവര ൈകമാറ്റത്തിനു് മെറ്റാ
രു മാർഗം കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞാേലാ?”
“േവലപ്പൻ പറഞ്ഞുവരുന്നതു് എന്താെണന്നു് എനി
ക്കു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മനസ്സുെകാണ്ടു മാത്രം നമു
െക്കങ്ങിെന കാണാേനാ േകൾക്കാേനാ കഴിയും?”
“ദൂേരയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണൻ കഴി
യുന്നവേരപ്പറ്റി േകട്ടിട്ടിേല്ല? അവെരങ്ങേനയാണു്
അതു് സാധിക്കുന്നതു് ?”
“അെതാെക്ക വിശ്വസനീയമാേണാ? അത്തരം കഴി

വുകളുെണ്ടന്നു് അവകാശെപട്ടവർ ശാസ്ത്രീയ പഠന
ങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ േതാറ്റുേപാവുകയേല്ല െചയ്തിട്ടുള്ളതു് ?”
“ശരിയാണു്. പേക്ഷ, ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ

ക്കായി ഒരുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്കു്
കഴിവുകൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ പറ്റാത്തതും
ആയിക്കൂെട?”

“അതാണു് അവരുെട ന്യായം. പേക്ഷ, െതളിവുക

ളില്ലാെത എനിക്കിെതാന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയു
ന്നില്ല.”
“രവി ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാ
ണ്ടു് തെന്നയാണു് ചിന്തിക്കുന്നതു്. ഞാനതിനു് രവി
െയ കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല. പേക്ഷ, ആധുനിക ശാസ്ത്രം
തെന്ന െനാക്കൂ. ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിെല അവി

ശ്വസനീയമായ ഭലങ്ങേളപ്പറ്റി രവിക്കു് അറിയാ
മേല്ലാ. ഉദ്ദഹരണമായി ഒരുമിച്ചുൽപാദിക്കെപ്പട്ട
രണ്ടു് ഇലേക്ട്രാണുകൾ എത്ര അകലത്തിലായാലും
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയാമേല്ലാ.
ഒന്നിെന്റ േസ്റ്ററ്റ് മാറിയാൽ മേറ്റതിേന്റയും അേപ്പാൾ
തെന്ന മാറും. ക്വാണ്ടം തലത്തിൽ ഇത്തരം പല
പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉണ്ടേല്ലാ. റുേഡാൾഫ് ൈസ്റ്റന
റുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി രവിക്കറിയില്ല. അറിവു്
േനടുന്നതിൽ ഇന്റുഷനുള്ള പങ്കു് നൂറു വർഷം മുൻ
പു് ൈസദ്ധാന്തീകരിച്ചിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഒരർത്ഥ
ത്തിൽ പൗരസ്ത്യചിന്തകളുെട മെറ്റാരു വിധത്തി
ലുള്ള ആവിഷ്കാരമായി േവണെമങ്കിൽ അതിെന
കാണാം. േചാംസ്കിയുെട സാർവലൗകിക വ്യാകര
ണത്തിലും ഇതുേപാലെത്ത ചില ആശയങ്ങളുണ്ടു്.
എല്ലാ അറിവും മനസ്സിലുള്ളിൽ ഉെണ്ടന്ന പ്രാചീന
ഗ്രീക്കു് വിശ്വാസവും ഇെതാെക്ക തെന്ന സൂചിപ്പിക്കു
ന്നു. രവി സമയം കിട്ടുേമ്പാൾ ആത്മേബാധെത്ത
അെല്ലങ്കിൽ consciousnessെന പറ്റിയുള്ള ആധു
നിക പഠനങ്ങൾ ഒന്നു വായിച്ചു േനാക്കണം. രസ
കരമാണു്. അവയും ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രവും
എല്ലാം എത്തിേചരുന്നതു് ഭാരതീയ ചിന്തകളിേല
ക്കേല്ല എന്നു േതാന്നും. ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ആത്മ
േബാധത്തിെന്റ ഭാഗമാണു് നമ്മുെട ഓേരാരുത്ത
രിലും ഉള്ളതു് എെന്നാേക്കയാണു് അവർ സിദ്ധാ
ന്തിക്കുന്നതു്. ഇെതാെക്ക പറയുന്നതു് ഗൗരവമായി
ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവരാണു് എന്നറിയുേമ്പാൾ രവി
യ്ക്കു് അവിശ്വാസം േതാന്നിേയക്കാം. ഭാരതീയനായ
അമിതു് േഗാസ്വാമിക്കു് ഇവിെട വലിെയാരു സ്ഥാ
നമുള്ളതിൽ ഒരുപേക്ഷ, അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. തത്വ
മസി എന്നു തേന്നയാണേല്ലാ അവർ പറയുന്നതു്.
ഇനി രവിയ്ക്കു് േവണ്ടതു് െതളിവുകളാെണങ്കിൽ അവ
രവിയുെട മുന്നിൽ തെന്നയുണ്ടെല്ലാ.” േവലപ്പൻ ചി
രിച്ചുെകാണ്ടാണു് പറഞ്ഞതു്.
“രവീ, നമ്മുെട മനസ്സിനു് നമുക്കറിയാത്ത കഴിവു
കൾ ഒരുപാടുണ്ടു്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപുട്ടിയതു്
ഓർമ്മയുേണ്ടാ? അന്നു രവി വരുന്നുെണ്ടന്നു് ഞാ
െനങ്ങേനയാണു് മനസ്സിലാക്കിയതു് ?”

ഒരു െഞട്ടേലാെടയാണു് ഇതു ഞാൻ േകട്ടതു്. രസ
കരമായ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ േവലപ്പെന
പ്പറ്റി എെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ
ഞാൻ മറന്നുേപായിരുന്നു. േവലപ്പെന്റ േചാദ്യം
ആ മറവികളിൽ നിന്നു് എെന്ന തിരിേക െകാണ്ടു
വന്നു. അവിശ്വാസേത്താെട അേദ്ദഹെത്ത േനാ
ക്കിയിരിക്കാേന എനിക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ മനു
ഷ്യെന പറ്റി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന േതാന്നലുകെള
ല്ലാം ശരിയാേണാ? ഇയാൾക്കു് അത്ഭുതകരമായ
േശഷികളുേണ്ടാ?
“രവി വിചാരിച്ചതുേപാെല, രവി വരുന്നുെണ്ടന്നു്

അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു തേന്നയാണു് ഞാൻ അവെര
എതിരിടാൻ മുതിരാഞ്ഞതു്. വാസ്തവത്തിൽ അവ
രാണു് രക്ഷെപ്പട്ടതു്. എനിക്കു ചില െപാടിൈക്കക
െളാെക്ക വശമുണ്ടു്. ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു സന്യാ
സിയുെട പക്കൽ നിന്നു പഠിച്ചതാണു്. േബാധിസ
ത്വൻ ബുദ്ധസന്യാസിമാെര കളരിപ്പയറ്റു് പഠിപ്പിച്ചതു്
ഓർമ്മയിേല്ല. അതിൽനിന്നാണേല്ലാ ഇന്നെത്ത ജൂ
േഡായും കരാേട്ടയും മറ്റും ഉത്ഭുവിച്ചതു്. അെതാെക്ക
േപാെട്ട. നമുക്കു നമ്മുെട കാര്യത്തിേലക്കു് തിരിച്ചു
വരാം.”
“ഞാൻ രവിെയ ഇവിെട വിളിച്ചുെകാണ്ടുവന്നതു് ഒരു
ഉേദ്ദശേത്താെടയാണു്. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വളേരയധികം പ്രയത്നത്തി
െന്റ ഫലമായാണു് അവ േനടിയതു്. ഈ അറിവു്
എല്ലാവർക്കും പകർന്നു െകാടുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല.

അറിവു സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം എന്നു വിശ്വസിക്കു
ന്ന ഒരാളാണു് രവി എെന്നനിക്കറിയാം. പേക്ഷ,
എല്ലാ അറിവും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതു നല്ലത
ല്ല. അതിെന്റ േദാഷങ്ങൾ ഇന്നെത്ത സമൂഹത്തിൽ
തെന്ന കാണാം. എന്നാൽ എന്തു് ആർക്കു നൽ
കാം, എന്തു പാടില്ല, എന്നു് ആരു് എങ്ങെന തീരുമാ
നിക്കും എന്നതു് ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നമാണു്. അതു
േപാകെട്ട. ഇവിെട അതു നിശ്ചയിക്കനുള്ള സ്വാത
ന്ത്ര്യം ഞാെനടുക്കുന്നു.”
“നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ ദിവസം തെന്ന എനി

ക്കു മനസ്സിലായി രവി ഇതിനു പറ്റിയ ആൾ തെന്ന
എന്നു്. എങ്ങെന മനസ്സിലായി എന്നു േചാദിക്കരു
തു്. എല്ലാ േചാദ്യങ്ങൾക്കും യുക്തിഭദ്രമായ ഉത്ത
രം ഉണ്ടായി എന്നു വരില്ല. ഏതായലും അതിനുേശ
ഷം ഞാൻ രവിെയപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചു. നിങ്ങളു
െട വ്യക്തിത്വേത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുംേതാ
റും എെന്റ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേതയുള്ളൂ. അങ്ങെന
യാണു് ഇന്നു് ഇവിെട കാണാം എന്നു ഞാൻ തീരു
മാനിച്ചതു്. ഇതു് ശാന്തമായ സ്ഥലമാണു്. മനസ്സി
െന ശല്യെപടുത്താൻ ബഹ്യകാര്യങ്ങെളാന്നുമില്ല.
ഇത്തരം ശാന്തത രവിക്കിേപ്പാൾ ആവശ്യമാണു്.
എങ്കിേല മനസ്സിനു് ഏകാഗ്രത കിട്ടൂ.”
“ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതു േപാെല മനസ്സിനു പല
കഴിവുകളുമുണ്ടു്. ഇവ ഉപേയാഗിക്കാൻ നമ്മൾ പഠി
ക്കണം എന്നു മാത്രം. ഈ കഴിവുകൾ ഞാൻ സ്വ
യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണു്. എെന്ന ആരും പഠിപ്പിച്ച
തല്ല. പേക്ഷ, പലരും പലവിധത്തിൽ സഹായി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇെതങ്ങെന പഠിപ്പിച്ചു തരണം
എെന്നനിക്കറിയില്ല. അതു സ്വയം വികസിപ്പിേക്ക
ണ്ട കഴിവാണു്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
അങ്ങെന തേന്നയാണേല്ലാ. ആരും ആേരയും പഠി
പ്പിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഇവിെടയുള്ള വിത്യാസം ഇതു

പൂർണ്ണമായി മനസ്സിൽ തെന്ന െചേയ്യണ്ട കാര്യമാ
ണു് എന്നുള്ളതാണു്. അതുെകാണ്ടു് എനിക്കു് ഒരു
മാനസിക അനുഭവം പകർന്നുതരാേന പറ്റൂ. അതി
െന അടിസ്ഥനെപ്പടുത്തി രവി സ്വയം അഭ്യസിക്ക
ണം. രവിക്കു് അതു കഴിയും എെന്നനിക്കറിയാം.
മാത്രമല്ല രവി ഈ കഴിവു് ദുരുപേയാഗം െചയ്യിെല്ല
ന്നും എനിക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ രവി
െയ തിരെഞ്ഞടുത്തതു്.”

“ഇനി രവിയ്ക്കു് വല്ലതും േചാദിക്കനുേണ്ടാ. ഇെല്ലങ്കിൽ
നമുക്കു് തുടങ്ങാം.”

ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. എനിെക്കാന്നും േതാ
ന്നിയില്ല. എന്തുപറയണം എന്നറിയില്ല. കുെറ സമ
യം ഞാനങ്ങിെന ഇരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മി
നുേട്ട ആയിട്ടുണ്ടാകൂ. പേക്ഷ, എനിക്കതു് ഒരു യുഗ
മായി േതാന്നി. പതുെക്ക എനിെക്കെന്റ ശബ്ദം തി
രിച്ചുകിട്ടി. പേക്ഷ, അതു വളെര പതിഞ്ഞതായിരു
ന്നു. ശബ്ദം കഷ്ടിച്ചു് പുറത്തു േകട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ
വിക്കി വിക്കി േചാദിച്ചു.
“നമ്മൾ എന്താണു് െചയ്യാൻ േപാകുന്നതു് ? ആദ്യം
ഒന്നു പറഞ്ഞു തരാേമാ?”
“രവി പരിഭ്രമിേക്കണ്ടാ. രവി എേപ്പാഴും പൂർണ്ണ സ്വ
തന്ത്രനായിരിക്കും. എേപ്പാൾ രവിക്കു മതിയാക്ക

ണം എന്നു് േതാന്നുന്നുേവാ അേപ്പാൾ മതിയാക്കാം.”
“നമ്മൾ ഒരു യാത്രയ്ക്കു് േപാവുകയാണു്. ഒരസാധാ
രണ യാത്ര. മനസുെകാണ്ടാെണന്നു മാത്രം. യാ

ത്ര മതിയാക്കാം എന്നു് എേപ്പാൾ െതാന്നുന്നുേവാ
അേപ്പാൾ രവിയ്ക്കു തിരിച്ചു വരാം. ഈ യാത്രയിൽ
രവി എേന്നാെടാപ്പമാണു് സഞ്ചരിക്കുക. ഞാൻ
ഒരു സഹായി മാത്രം. ബസ്സിെന്റ ൈഡ്രവെറ േപാ
െല. ബസ്സിനു് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യം ഉള്ളതുേപാെല
ഇവിെട ഞാനും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിെച്ചാരു പാത
യിലൂെടയാവും സഞ്ചരിക്കുക. അതിൽ മാറ്റം വരു
ത്താൻ രവിക്കധികാരമില്ല. പേക്ഷ, എേപ്പാൾ രവി
മതി എന്നു പറയുന്നുേവാ, അേപ്പാൾ ബസ് തിരിച്ചു
വിടുകയായി. ഇവിെട ഒരു വിത്യാസമുള്ളതു് േപായ
െതവിേടക്കായാലും തിരിെച്ചത്താൻ ഒരു നിമിഷം
മതി എന്നതാണു്.”
“നമ്മൾ എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു് ?”
“നമുക്കു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലൂെട ഒന്നു് കറങ്ങിയിട്ടു്
വരാം. വളെര രസകരമായിരിക്കും. രവി ഈ കേസ
രയിൽ ഇരുന്നുെകാള്ളൂ. ശരീരവും മനസ്സും റിലാക്സ്
െചയ്തുെകാള്ളൂ. കണ്ണടച്ചുെകാള്ളൂ. എന്നിട്ടു് ഞാൻ
പറയുന്നതു മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. മനസ്സിനു് ഏകാഗ്രത
വരെട്ട. മെറ്റാന്നും ചിന്തിക്കതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്ക
ണം.” ഞാൻ തെന്ന ഇതാദ്യമായാണു് പരീക്ഷിക്കു
ന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് എത്ര ഫലപ്രദമാകും എന്നറി
യില്ല. ഇനി കണ്ണടക്കൂ.”

േവലപ്പൻ കട്ടിലിൽ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
തു ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ണാടച്ചു. മുമ്പു പറഞ്ഞ
രീതിയിൽ േവലപ്പൻ സംസാരിക്കുന്നതു് ഓർമ്മയു
ണ്ടു്. തുടർന്നു് എന്താണു് നടന്നെതന്നു് കൃത്യമായി
ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മയുള്ളതു് േവലപ്പൻ എേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്നതാണു്. പേക്ഷ, അതിനു് എേന്താ
ഒരു വിത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു് എെന്റ മനസ്സി
െന്റ ഉള്ളിൽ നിന്നുതെന്ന വരുന്നതുേപാെലേയാ
മേറ്റാ.
“രവീ നമ്മളിേപ്പാൾ മുകളിേലക്കുയരുകയാണു്.
ആകാശത്തിേലക്കു്. നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാേമാ?”
േവലപ്പൻ േചാദിക്കുന്നതു് േകട്ടു.

ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കി. ആകപ്പാെട ഇരുട്ടാണു്.
സത്യത്തിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ
മടിച്ചിരുന്നു. എന്തു പറയണം? അേപ്പാൾ ചില പ്ര
കാശബിന്ദുക്കൾ കണ്ണിൽെപ്പട്ടിേല്ല എെന്നാരു സം
ശയം. ഞാൻ ചുറ്റും പരതി േനാക്കി. ഉവ്വു്, എെന്താ
െക്കേയാ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു. ക്രേമണ അവ െതളി
ഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി. നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ രാ
ത്രിയിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയേപ്പാൾ കണ്ട ആകാ
ശം. അതാ േചാതി നക്ഷത്രം. ക്ഷീരപഥം. എല്ലം
കാണാം.
“കാണാം” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “േവലപ്പൻ ൈവകീട്ടു
കാണിച്ചുതന്ന േചാതി നക്ഷത്രം കാണാം. ക്ഷീരപ
ഥം. എല്ലാം കാണാം.”
“താേഴാട്ടു് േനാക്കൂ. ഭൂമി കാണാേമാ?”

ഞാൻ താേഴാട്ടു േനാക്കി. താെഴ കുറച്ചു് വിളക്കുകൾ
അങ്ങിങ്ങായി കാണാം. വിമാനത്തിൽ നിന്നു് േനാ
ക്കുന്ന േപാെല. അവയും അകന്നു െപാെയ്ക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഞാെനവിേടയാണു് ? എനിെക്കെന്റ ശരീ
രം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എനിക്കു തെന്ന
അദൃശ്യനാേണാ? ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂരിെല ഒരു സ്ഥാ
പനത്തിൽ േപായേപ്പാൾ െവർച്വൽ റിയാലിറ്റി സം
വിധാനം അനുഭവിച്ചതുേപാെല.
“േപടിേക്കണ്ടാ നമ്മൾ മനസ്സാേലയാണു് യാത്ര
െചയ്യുന്നതു്. നമ്മുെട ശരീരം േകാെട്ടജിൽ തെന്നയു
ണ്ടു്. േനാക്കൂ, നമുക്കു േവഗത്തിൽ ചന്ദ്രനിേലെക്കാ
ന്നു േപാകാം.”

ഞാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ ചന്ദ്രെന്റ ഉപരിതലം കാ
ണാം. ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന അേത പ്രതീതി. പേക്ഷ,
എെന്റ ശരീരം അവിെട ഇല്ല എെന്നനിക്കറിയാം.
ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്നതു േപാെല. ചന്ദ്രെന്റ
ഇരുണ്ട ഭാഗത്താണു് നിൽക്കുന്നതു്. േനരിയ െവ
ളിച്ചം മാത്രം. ആ െവളിച്ചത്തിൽ ചുറ്റിലും കുന്നുകൾ
കാണാം. “ഇതു് ഭൂമിയിൽ നിന്നു് കാണാൻ പറ്റാ
ത്തവശമാണു്. ഇവിെട ധാരാളം േക്രറ്ററുകൾ ഉണ്ടു്.
വരൂ മറുവശേത്തക്കു് േപാകാം.” േവലപ്പൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ കണ്ടുേകാണ്ടിരുന്ന പ്രതലം ക്രേമണ മാറി.
െവളിച്ചം പരന്നു. നല്ല ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശം.
ഒരു തുറന്ന പ്രേദശത്താണു് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതു്.
‘നിൽക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതു് ശരിേയാ എന്നറി
യില്ല. എങ്കിലും സൗകര്യത്തിനു േവണ്ടി അങ്ങെന
തെന്ന പറയെട്ട.
“ഈ വശത്തു് േക്രറ്ററുകൾ കുറവാണു്. ഇെതാരു
സമതല പ്രേദശമാണു്. ചന്ദ്രപടത്തിൽ സമുദ്രം
എന്നടയാളെപ്പടുത്തുന്ന സ്ഥലം. ശാന്തതയുെട

കടൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന േപരാണു് ഈ പ്രേദ
ശത്തിനു് നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. േനാക്കൂ, ഇേപ്പാഴും
ആകാശത്തു് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം. ഒരു വശത്തു്
സൂര്യനും. ഇതു് ഭൂമിയിൽ നിന്നു് കാണാൻ പറ്റാത്ത
കാഴ്ചയാണു്.”
“മ്മ്, എനിക്കറിയാം എങ്കിലും എെന്താരു രസം.
ആദ്യമായേല്ല ഇങ്ങെന കാണുന്നതു്.”
“ഇനി നമുക്കു് സൂര്യനിേലെക്കാന്നു േപായാേലാ?”
േവലപ്പൻ േചാദിച്ചു.
“അങ്ങെന േപാകാേമാ? േപാകാെമങ്കിൽ വിേരാധ
മില്ല. സൂര്യെന്റ ഉള്ളിൽ േപാകാേമാ?”
“േപായി േനാക്കാം. നമ്മൾക്കു ബഹിരാകാശത്തുവ

ച്ചു് ഒന്നും സംഭവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ സൂര്യനിൽ വച്ചും ഒന്നും
സംഭവിച്ചുകൂടേല്ലാ.”
ഞാൻ ചിരിച്ചു. ഒപ്പം േവലപ്പനും. അതാ സൂര്യൻ
അടുേത്തക്കു വരുന്നു. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. ചൂടു്
അനുഭവെപ്പടുന്നില്ല. ശക്തമായ െവളിച്ചം മാത്രം.
പേക്ഷ, സൂര്യെന േനരിട്ടു േനാക്കുേമ്പാഴും ബുദ്ധിമു
െട്ടാന്നും േതാന്നുന്നില്ല. സൂര്യകളങ്കങ്ങൾ വൃത്തിയാ
യിട്ടു കാണാം. അടുേത്തക്കു വരുേന്താറും സൂര്യനി
െല വാതകങ്ങളുെട ശക്തമായ പ്രവാഹം കാണാം.
അതു കലങ്ങി മറിയുകയാണു്. ഉള്ളിൽ നിന്നു് ഊർ
ജ്ജം പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുവരുന്നതു് ഈ വാതകപ്ര
വാഹങ്ങളാണേല്ലാ. അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ ഭയം
േതാന്നി. ഒരു െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ നടുവിൽെപ്പട്ടതു േപാ
െല. സൂര്യെന്റ ഉള്ളിേലക്കു കടന്നേപ്പാൾ ചുറ്റിലും
ശക്തിയായ വാതകപ്രവാഹങ്ങൾ. അേപ്പാൾ േവ
ലപ്പെന്റ ശാന്തമായ സ്വരം.

“േപടിേക്കണ്ടാ ഞാൻ ഇതു വഴിെയാെക്ക കടന്നു
േപായിട്ടുള്ളതാണു്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിേലക്കു
കടന്നാൽ അന്ധകാരമാണു്. അവിടെത്ത താപ
നില ദൃശ്യമായ പ്രകാശരശ്മികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു്
ആവശ്യമായതിൽ വളെര കൂടുതൽ ആണു്. അതു
െകാണ്ടു് അവിെട അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്, ഗാമ രശ്മി
കളാണു് ഉണ്ടാവുക.”

ഇത്രയും പറയുേമ്പാേഴക്കു് ഇരുട്ടു പരന്നു തുടങ്ങി
യിരുന്നു. എനിക്കു് ആശ്വാസമായി. എെന്താേക്ക
േയാ ചുറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാെമങ്കിലും
ഒന്നും കാണാൻ വയ്യെല്ലാ.
“വരൂ, നമുക്കു് ഭൂമിയിേലക്കു മടങ്ങാം.” േവലപ്പൻ

ഇതു പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാേഴക്കു് ഞാൻ ഭൂമിയിെല
ത്തി. രാത്രിയല്ല, പകൽ. േനരം െവളുേത്താ? എനി
ക്കു് നാട്ടിേലക്കു് മടങ്ങണമേല്ലാ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.
“ചുറ്റിലും േനാക്കൂ. ഏതാണീ സ്ഥലം? അറിയാ
േമാ?” േവലപ്പെന്റ ശബ്ദം.

ഞാൻ ചുറ്റിലും േനാക്കി. ഒരു നാട്ടിൻപുറം. പഴയത
രത്തിലുള്ള ഒരു വീടു കാണാം. ഓലയാണു് േമഞ്ഞി
രിക്കുന്നതു്. അേപ്പാഴാണു് േവലപ്പെന കാണുന്നില്ല
എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനറിയുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ
യാത്ര പുറെപ്പട്ട േശഷം ഞാൻ േവലപ്പെന കണ്ടി
േട്ടയില്ല. ശബ്ദം മാത്രേമ േകട്ടിട്ടുള്ളൂ. “ഞാനിവിെട
ത്തെന്ന ഉണ്ടു്.” േവലപ്പെന്റ ശബ്ദം.
“എനിക്കു രവിയുെട സാന്നിധ്യം അറിയാം. പേക്ഷ,
രവിക്കു് എെന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അേല്ല. രവി

യും ഈ വിദ്യ േനടികഴിഞ്ഞാൽ എെന്ന കണാൻ
കഴിയും. മാത്രമല്ല, അതുവെര ഞാൻ പറയുന്നെതാ
ഴിച്ചു് മറ്റു ശബ്ദങ്ങെളാന്നും രവിക്കു് േകൾക്കാനും
പറ്റില്ല. േനാക്കൂ, ഈ സ്ഥലത്തിനു് എെന്തങ്കിലും
പ്രേത്യകത േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?”
ഞാൻ വീണ്ടും ചുറ്റിലും കേണ്ണാടിച്ചു. പരിചിതമായ
പ്രേദശം. എന്നാൽ വീടിനും ചുറ്റുപാടിനും എേന്താ
വ്യത്യാസമുള്ളതുേപാെല. വീട്ടിേലക്കു് ഒരു മധ്യവ
യസ്കൻ കടന്നു വന്നു. മുണ്ടും േമൽമുണ്ടും മാത്രം േവ
ഷം. പൂമുഖത്തിരുന്ന കിണ്ടിയിെല െവള്ളെമടുത്തു
കാൽ കഴുകി അകേത്തക്കു കയറിേപ്പായി. നാല
ഞ്ചു കുട്ടികൾ ഒരു വശത്തുനിന്നു് ഓടി വന്നു. പത്തി
നും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കു് പ്രായമുണ്ടാവും. അവർ
ഓടിക്കളിക്കുകയാണു്. എല്ലാവരും െചറിയ മുണ്ടാ
ണു് ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു്. കുട്ടികെള ഇങ്ങെന കണ്ടി
േട്ടയില്ല. കുട്ടിക്കാലത്തു് േതാർത്തുടുത്തിരുന്നതായി
അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നതു് ഓർമ്മിച്ചു. ഒരു പ്രായമായ
സ്ത്രീ പുറേത്തക്കു വന്നു. അവരും മുണ്ടും ഒരുതരം
േമൽമുണ്ടുമാണു് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവർ കുട്ടിക
േളാെടേന്താ വിളിച്ചുപറയുന്നതായി േതാന്നി. കുട്ടി
കൾ െപെട്ടന്നുതെന്ന ഓട്ടം നിർത്തി മുറ്റത്തുകൂടിത്ത
െന്ന പിൻവശേത്തക്കു േപായി. ആകപ്പാെട പഴയ
ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പ്രതീതി.
“നമ്മളിേപ്പാൾ ക്രിസ്ത്വബ്ദം ആയിരാമാണ്ടിലാണു്.”
േവലപ്പെന്റ ശബ്ദം.

ഞാൻ സ്തബ്ദനായിേപ്പായി. ൈടം ട്രാവേലാ? ചു
റ്റിലും ഒന്നുകൂടി േനാക്കി. എന്തായാലും ഒരു ആധു
നിക േകരള ഗ്രാമത്തിെന്റ യാെതാരു ലക്ഷണവുമി
ല്ല. ൈവദ്യുതകമ്പികളില്ല. െടലിേഫാൺ വയറുക
ളില്ല. ടാറിട്ട േറാഡ് കാണാനില്ല. ഇനി േവലപ്പൻ
പറഞ്ഞതു ശരിയാവുേമാ?
“അെത. ചരിത്രത്തിൽ സംഗമകാലം എന്നറിയ
െപ്പടുന്ന കാലഘട്ടത്തിെന്റ അവസാനദശയിലാണി
േപ്പാൾ നമ്മൾ. സ്ഥാണു രവിവർമ്മൻ രാജ്യം വിഭ
ജിച്ചു് ബന്ധുകൾക്കു നൽകി തീർത്ഥാടനത്തിനായി
മക്കയ്ക്കു േപാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം. രവി ചരിത്രം
വായിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. േകരള ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടു് ഒരി
ക്കൽ ഇതുവഴിെയാന്നു് വന്നു േനാക്കൂ. അേപ്പാൾ
രസമായിരിക്കും. രവി പഠിക്കണം. അതിനാണു്
ഞാൻ ഈ പ്രയത്നെമാെക്ക െചയ്തതു്. എനിക്കു
സാദ്ധ്യമായ ഈ വിദ്യ രവിക്കും സാദ്ധ്യമാവും. എനി
ക്കുറപ്പുണ്ടു്. അതിെന്റ സമയമാകുേമ്പാൾ ഞാൻ
തെന്ന മാർഗ്ഗം കാട്ടി തരാം. നമുക്കിനി ഒരിടത്തുകൂ
ടി േപാകാനുണ്ടു്.”
“അെതവിെടയാണു് ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഇതാ ഇവിെട വെര.” േവലപ്പൻ പറഞ്ഞു തീർനി
ല്ല, അേപ്പാേഴക്കു് എെന്റ മുന്നിെല സീൻ മാറി, ഒരു
ചലച്ചിത്രതിെലന്നവണ്ണം. ഒരു കുന്നിൻ െചരുവിെല
ഒരു ഗുഹയുെട മുൻവശം. അവിെടെയാരു കരിങ്കൽ
പീഠത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ഇരിക്കുന്നു.
“ങാ, വരൂ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.”
സന്യാസിയുെട ശബ്ദം. എനിക്കു് മെറ്റാരു േഷാക്കാ
യിരുന്നു അതു്.
“അതു് സ്വാമിയുെട േശഷിയാണു് രവീ. എനിക്കതു
വശമായിട്ടില്ല.” ഇപ്പറഞ്ഞതു് േവലപ്പനായിരുന്നു.
“എങ്ങെനയുണ്ടായിരുന്നു രവീ യാത്ര? ആദ്യമായ
േല്ല. പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുണു. േവലപ്പാ, നീ എന്തിനാ
ണീ കുേട്ട്യാെള ഇങ്ങെന െവഷമിപ്പിക്കെണ? ആദ്യ
േമ തെന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞുെകാടുത്തുകൂെട? പേക്ഷ,
നിെന്റ രീതി അതല്ലേല്ലാ, േല്ല? എന്തായാലും നന്നാ
യി. നിെന്റ െസലക്ഷൻ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇവൻ
മിടുക്കനാണ്, േട്ടാ. നീ ഹരിദ്വാറിേലക്കിേല്ല?”
“ഉവ്വ്, സ്വാമീ.” േവലപ്പെന്റ മറുപടി. “ഈ േജാലി
തീർന്നേല്ലാ. ഇനി ഹരിദ്വാറിേലക്കു് തെന്ന. സ്വാ

മി പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഒന്നു േപായിേനാക്കാെമ
ന്നു കരുതി. എവിെടയായാെലന്താ എെന്നനിക്കു്
ഇേപ്പാഴും േതാന്നുന്നു.”

“നീ അവിെട േപായി കുറച്ചുകാലമങ്ങടു് ഇരുന്നു
േനാക്കൂ. അെപ്പാ മനസ്സിലാവും അതിെന്റ വിേശ
ഷം. പിെന്ന െനനക്കു് ഇങ്ങടു് േപാരണംന്നു േതാ
ന്നുേമ്പാ േപാരാേല്ലാ.”
“ഞാൻ ഉടെന പുറെപ്പടുകയായി സ്വാമി. ഞങ്ങെള
ന്നാ മടങ്ങെട്ട?”
“ആയിേക്കാെട്ട. രണ്ട്േപർക്കും എെന്റ അനുഗ്രഹം
ണ്ടു് േട്ടാ. േപായിവരൂ.”

രംഗം വീണ്ടും മാറി. ഞങ്ങൾ ഒരു പുഴയുെട തീരത്തു്.
െതളിഞ്ഞ െവള്ളം. ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന പുഴ. നല്ല
വീതിയുണ്ടു്. ഭാരതപുഴ േപാെല. പേക്ഷ, അസാധാ
രണമായി പുഴ നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
“അെത ഭാരതപുഴ തെന്ന. എനിക്കിവിെട വന്നി
രിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. നമ്മൾ കണ്ട സ്വാമി
എെന്റ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥനാണു്. അേദ്ദഹമാ
ണു് എനിക്കു് പലതും േനടാൻ സഹായിച്ചതു്.”
“എങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്ത എങ്ങെന കെണ്ടത്താം
എന്നു് പറഞ്ഞുതരൂ. ഞാൻ സമയം കിട്ടുേമ്പാൾ

അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തു് േപായി പഠിച്ചുെകാള്ളാം.”
ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“ഹ ഹ ഹ, നമ്മളിേപ്പാൾ എവിേടയാെണന്നാ വി
ചാരിേച്ച? ആയിരേത്താളം വർഷം ഭാവിയിലാണു്.

ഇവിെടെയത്തണെമങ്കിൽ ആദ്യം കുേറ വിദ്യകൾ
പഠിേച്ച പറ്റൂ.”

എനിക്കു തല ചുറ്റുേന്നാ എന്നു േതാന്നി. ഒരു രാത്രി
ക്കുള്ളിൽ േനരിടാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതലായിരു
ന്നു ഇെതാെക്ക. േവലപ്പൻ ചിന്തയിലാണ്ടിരിക്കുക
യാണു് എെന്നനിക്കു േതാന്നി. നിശ്ശബ്ദത. ഞാൻ
ഒറ്റക്കായതു േപാെല. പേക്ഷ, എനിക്കു േവലപ്പ
െന്റ സാമീപ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽപേനരം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവലപ്പൻ പറഞ്ഞു: “സ്വാമി പറ
ഞ്ഞതു് ശരിയാണു്. ഞാൻ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടി
രവിേയാടു പറേയണ്ടതായിരുന്നു. േകൾക്കൂ. ഞാൻ
സ്വായത്തമാക്കിയ ഈ വിദ്യ എേന്റതായ ഒരു
പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു്
സന്യാസിമാർ കെണ്ടത്തിയതാണു്. പേക്ഷ, േലാ
കത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഇടയിൽെപ്പട്ടു് ഇെതാ
െക്ക നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ചില സൂചനകൾ ചില
താളിേയാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ
യിൽ ചിലെതാെക്ക, ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കു കാ
ണാൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്നുള്ള എെന്റ സ്വന്തം പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച നിർേദ്ദശ
ങ്ങളും മറ്റുമാണു് എെന്ന ഇവിെടവെര എത്തിച്ചതു്.
ഞാെനാരിക്കൽ ഇങ്ങെന ചുറ്റുന്ന സമയത്താണു്
നാം മുമ്പു കണ്ട സ്വാമിെയ ആദ്യമായി കാണുന്ന
തു്. അേദ്ദഹം ഇേങ്ങാട്ടുവന്നു പരിചയെപ്പടുകയാ
യിരുന്നു. എനിക്കു് ഇേപ്പാഴും അതിനുള്ള കഴിവില്ല
എേന്നാർക്കണം. അതായതു് നമ്മുെട കാലഘട്ട
ത്തിേലക്കു് ഇതുേപാെല ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ
അയാെള കെണ്ടത്താനും അയാേളാടു സംസാരി
ക്കാനും എനിക്കാവില്ല. അങ്ങെന പലതും എനിക്കു്
ഇനിയും പഠിക്കനുണ്ടു്. ഇത്രയും കഷ്ടെപ്പട്ടു വീെണ്ട
ടുത്ത ഈ വിദ്യകെളാന്നും മനുഷ്യരാശിക്കു് ഇനിയും
നഷ്ടമാകരുെതന്ന വിചാരത്തിലാണു് ഞാൻ രവി
െയ കെണ്ടത്തി ഇെതാെക്ക പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നതു്. രവി ഇെതല്ലാം പഠിക്കും എെന്നനിക്കറിയാം.
ഓേരാ സമയത്തും മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം തരാൻ ഞാ
നുണ്ടാകും. ഇേപ്പാൾ നമുക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം. രവി
ഉറങ്ങിെക്കാള്ളൂ. ഉണാരുേമ്പാേഴക്കും ഞാൻ േപാ
യിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ വന്ന കാർ രവിെയ തിരിെക
െകാണ്ടുവിടും. അതിെന്റ കൂലിെയാെക്ക െകാടുത്തിട്ടു
ണ്ടു്. ഇനിെയാരിക്കൽ കാണാം. ഗുഡ്ൈനറ്റ്.”
ഇത്രയും പറഞ്ഞതു് എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്. പിെന്ന
എനിക്കറിയാവുന്നതു് രാവിെല ഉണരുന്നതു മാ
ത്രമാണു്. ഞാൻ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.
എേപ്പാഴാണു് ഞാൻ കേസരയിൽ നിന്നു കട്ടിലിേല
ക്കു വന്നെതന്നറിയില്ല. േവലപ്പെന്റ സഞ്ചി മുറിയി
ലില്ലായിരുന്നു. നടന്നെതല്ലാം സ്വപ്നമായിരുേന്നാ
എെന്നനിക്കു സംശയം േതാന്നി. പേക്ഷ, എങ്കിൽ
ഞാെനങ്ങെന ഇവിെടെയത്തി? എണീറ്റു് തയ്യാ
റായേപ്പാൾ ൈഡ്രവർ വന്നു, േപാകാെനാരുങ്ങി.
അേപ്പാൾ എനിക്കു തീർച്ചയായി എെന്റ ഈ യാത്ര
ഒരു സ്വപ്നമല്ലായിരുന്നു എന്നു്.
□

വി. ശശി കുമാർ

ജനനം േകാട്ടയത്തു്, 1953 ആഗസ്റ്റ് 10നു്. േകാട്ടയം എം. ടി. െസമിനാരി ൈഹ
സ്ക്കൂൾ, ചങ്ങനാേശരി എസ്. ബി. േകാള
ജ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു് വിദ്യാഭ്യാ
സം. െകാച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ
നിന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നി
ന്നു് ഫിസിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എം. െടക്. പിന്നീ
ടു് െകാച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്ര
ത്തിൽ പി. എച്ച്. ഡി. വിഷയം അന്തരീക്ഷൈവദ്യുതി
(Atmospheric Electricity). 1979 മുതൽ 2007 വെര തി
രുവനന്തപുരത്തു് െസന്റർ േഫാർ എർത്ത് സയൻസ്
സ്റ്റഡീസിൽ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രവൃത്തി
െയടുത്തു. അന്തരീക്ഷൈവദ്യുതി, മഴയുെട ഭൗതികശാ
സ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണു് ഗേവഷണം നടത്തിയ
തു്. ഏതാണ്ടു് 2003 മുതൽ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്ര
സ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടു മക്കൾ, അക്ഷയ്,
അയിഷ. ഇേപ്പാൾ സ്വന്തമായി ഗേവഷണവും ശാസ്ത്ര
സാഹിത്യവും നടത്തുന്നു.
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

