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േകാഫീ ഹൗസ്

രാംേഥറിെല മണിഭദ്ര ൈജന േക്ഷത്രവും, ഒറ്റത്തൂൺ
പള്ളിയുെമാെക്ക കാണിച്ചു് കഴിഞ്ഞു് ൈനഷാദ്
ജാനി തപ്തിയുെട1 തീരേത്തയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞു. “സുഹൃ�
ത്തുക്കെള, രാവിെല മുതലുള്ള കറക്കമേല്ല? ഏതാ�
യാലും ഇനി ഒരു േകാഫി കുടിച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി
നടത്തം. സൂറത്തിൽ നിന്നും പെണ്ടാരു േപർഷ്യൻ
സാഹിബ് കുടിച്ച ഓപ്പിയം േകാഫിയുെട കഥ അറി�
യുേമാ നിങ്ങൾക്കു്?”

െഹറിേറ്റജ് വാക്കിൽ (Heritage Walk) പെങ്കടു�
ത്തവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കി. ൈനഷാദ് ജാ�
നിയുെട ശബ്ദം തപ്തിയിൽ നിന്നുമുള്ള കാെറ്റാലി�
േയാെടാപ്പം ഉയർന്നു. “Coffee House of Surat—
േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ഒരു കഥയാണതു്.”

“ആ േകാഫീ ഹൗസ് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതാ�
േണാ? അതിേപ്പാഴും ഇവിെടയുേണ്ടാ?” പല േചാ�
ദ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായി.

“അേത അേത. ഇരുനൂറു് വർഷങ്ങൾക്കു് േശഷ�
വും ആ േപർഷ്യൻ സാഹിബും കൺഫ്യൂഷ്യസിെന്റ
പിൻഗാമിയുെമാെക്ക േകാഫീ ഹൗസിൽ ഇേപ്പാഴും
ഉണ്ടു്.”

എെന്റ വാക്കുകളിെല പരിഹാസം ൈനഷാദ് ജാ�
നി മനസ്സിലാക്കി. അയാൾ പറഞ്ഞു, “വിപുൽ, കളി�
യാേക്കണ്ട. ആ േകാഫീ ഹൗസ് ഇന്നുമിവിെടയുണ്ടു്.”

നദിക്കരയിേലയ്ക്കു് തിരിയുന്ന നാലും കൂടിയ കവല
കടന്നു് ൈനഷാദ് ജാനി േവഗം നടന്നു. അയാളുെട
ഒപ്പെമത്താൻ ഞാനും നടപ്പിനു േവഗം കൂട്ടി. ഒരു
സ്കൂൾ ബസ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലൂെട അേപ്പാൾ കട�
ന്നു േപായി. വീലുകൾക്കടിയിൽെപ്പട്ടു് െപാടിഞ്ഞ�
രെഞ്ഞാരു മൺകലം കറുത്ത േറാഡിനു മുകളിൽ
കളിമൺ െപാടി പറത്തി. േകാഫീ ഹൗസിനു് മുന്നി�
െലത്തി ൈനഷാദ് ജാനി ൈകകൾ കൂട്ടി അടിച്ചു്
ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. നദിക്കരയിൽ ഒറ്റക്കാലിലിരുന്നിരു�
ന്ന െകാറ്റികളേപ്പാൾ ചിറകടിച്ചുയർന്നു. പലവർണ്ണ�
ങ്ങൾ ചാലിച്ചു് േചർത്ത വഞ്ചികൾ തപ്തിയുെട നീല�
പ്പരപ്പിലൂെട ഒഴുകി നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

േപർഷ്യൻ പരവതാനി വിരിച്ച അകത്തളേമാ, പു�
റെത്ത തടിക്കുറ്റിയിലിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ അടിമ�
േയാ, ബിസിനസുകാേരയും, ടൂറിസ്റ്റുകേളയും ആകർ�
ഷിക്കത്തക്ക െകട്ടും മട്ടും ഒന്നും തെന്ന ആ േകാഫീ
ഹൗസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

“ശരിക്കും അന്നെത്ത അേത േകാഫീ ഹൗസ് തെന്ന
ആേണാ ഇതു്?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

എനിക്കു് മറുപടി നൽകാെത ൈനഷാദ് ജാനി കഥ�
യിേലയ്ക്കു് കടന്നു. “പ്രിയേര, കുറച്ചു് േനരം ഇവിടിരു�
ന്നു േകാഫി നുണഞ്ഞു് വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപുണ്ടായ
ആ കഥ നമ്മൾക്കു് േകൾക്കാം.”

കീറിയ ബനിയനും, െവയിലുെകാണ്ടു് കരിവാളിച്ച
േദഹവും ചുളിവു വീണ മുഖവുമുള്ള ഒരാൾ അേന്ന�
രം ധൃതിയിൽ അേങ്ങാേട്ടയ്ക്കു് ഓടി വന്നു. ഒറ്റേനാട്ട�
ത്തിൽത്തെന്ന അയാളിെല പരിഭ്രമം വളെര പ്രക�
ടമായിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ അയാൾ ഒരു മീൻപിടുത്ത�
ക്കാരെനേപ്പാെല േതാന്നിച്ചു. വന്നപാെട ഒരു കപ്പ്
േകാഫി അയാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടു. മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാ�
ക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ േകാഫി വാങ്ങി വന്നതി�
ലും േവഗത്തിൽ അയാൾ പുറേത്തയ്ക്കു് ഓടി. അങ്ങു്
ദൂെര നദിക്കരയിെല വളക്കൂറുള്ള കറുത്തമണ്ണിൽ
ഉയർന്നു് നിൽക്കുന്ന തപ്തിമാതാമന്ദിർ കാണാമാ�
യിരുന്നു. പിതൃസ്പർശേമറ്റുവാങ്ങി തപ്തി ശാന്തമായി
ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ൈനഷാദ് ജാനി പറഞ്ഞകഥ
“Coffee House of Surat… എന്നു് െവച്ചാൽ നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം… ഇവിെട ആയി�
രുന്നു അന്നു് േടാൾേസ്റ്റായിയുെട കഥാപാത്രങ്ങൾ
ചൂേടറിയ വാേക്കറ്റം നടത്തിയെതന്നു് കരുതാം.”
ഓപ്പിയം കുടിച്ചു് തലയ്ക്കു് പിടിച്ച ഒരു േപർഷ്യാക്കാ�
രൻ അയാളുെട ആഫ്രിക്കൻ അടിമേയാടു് േചാദിച്ചു.
“എേടാ ൈദവെമെന്നാരു സംഗതി ഉേണ്ടാ?” കറു�
ത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ അയാളുെട അരച്ചരടിൽ െകട്ടി�
യിട്ടിരുന്ന തടിെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ൈദവരൂപെത്ത
പുറെത്തടുത്തുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു, “കേണ്ടാ, ഈ ൈദ�
വരൂപമാണു് എെന്റ കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതലുള്ള ജീവിത�
െത്ത സാർത്ഥകമാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. തീർച്ചയായിട്ടും
ൈദവം ഉണ്ടു്.”

ൈദവെത്ത അരച്ചരടിൽ െകട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിവര�
മില്ലായ്മെയ അവിെടയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ േചാദ്യം
െചയ്തു. അങ്ങെന ഒരു വാക്കുതർക്കം തുടങ്ങുകയാ�
യി. ബ്രാഹ്മണനും, ജൂതനും, മുസ്ലീമും, ക്രിസ്ത്യനുെമ�
ല്ലാം അവരവരുെട ൈദവത്തിനും േദശത്തിനും േവ�
ണ്ടി വാദിച്ചു. ഇെതല്ലാം കണ്ടും േകട്ടും ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത ഒരു ൈചനാക്കാരൻ േകാഫീ ഹൗസിെന്റ മൂല�
യ്ക്കു് ചായയും േമാന്തി ഇരിയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തുർക്കി�
ക്കാരനായ മുഹമ്മദീയൻ തെന്റ അഭിപ്രായെത്ത
പിന്താങ്ങി സംസാരിക്കാനായി ൈചനാക്കാരെന
ക്ഷണിച്ചു. അേതാെട േകാഫീ ഹൗസിെല തർക്കം
മെറ്റാരു വഴിക്കു് തിരിഞ്ഞു.

നീണ്ട ഉടുപ്പിെന്റ ഉള്ളിൽ നിന്നും ൈകകൾ പുറ�
േത്തെയ്ക്കടുത്തു് െനഞ്ചിൽ െകട്ടി ൈചനാക്കാരൻ
പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ൈചനായിൽ നിന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീ�
ഷ് കപ്പലിലാണു് ഇേങ്ങാേട്ടയ്ക്കു് വന്നതു്. വരുന്ന വഴി
സുമാത്ര എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു് ശുദ്ധജലം േശഖരി�
ക്കാനായി ഇറങ്ങി. അവിെട ഞങ്ങെളാരു അന്ധ�
െന കണ്ടു. അന്ധനാകുന്നതിനു് മുൻപുള്ള കാലം
അയാൾ സൂര്യെനക്കുറിച്ചു് പഠിക്കാനായാണു് പ്രധാ�
നമായും വിനിേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. സൂര്യെന്റ പ്രകാ�
ശകിരണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പഠിക്കുവാനായ് അയാൾ
നിരന്തരം സൂര്യനിേലയ്ക്കു് േനാക്കിയിരുന്നു. ദ്രാവക�
േമാ, തീേയാ, ദ്രവ്യേമാ അല്ലാത്ത ഒന്നാണു് സൂര്യ�
പ്രകാശം എന്നു് അയാൾ കെണ്ടത്തി. ഒന്നുമില്ലാ�
യ്മയാണു് സൂര്യപ്രകാശം എന്നു് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു.
നിരന്തരം സൂര്യെന േനാക്കി േനാക്കി അയാളുെട
കാഴ്ച അേപ്പാഴേത്തയ്ക്കും ഇല്ലാതായിരുന്നു. പ്രകാശം
ഒന്നുമില്ലായ്മയാണന്ന കെണ്ടത്തലും കൂെട അന്ധത�
യും അയാെള സൂര്യൻ എന്ന ഒന്നില്ല എന്ന നിഗമ�
നത്തിൽ എത്തിച്ചു. അന്ധനു് സഹായി ആയി ഒരു
അടിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങെളത്തുേമ്പാൾ അന്ധ�
നും അടിമയും കൂടി സൂര്യൻ ഇല്ലാെയന്നതിെനക്കു�
റിച്ചു് ചർച്ച നടത്തുക ആയിരുന്നു. ആ ചർച്ച േകട്ടു�
െകാണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ സൂര്യെനക്കുറിച്ചു് അയാൾക്കു�
ള്ള അറിവുകളും നിരത്തി. കടലിൽ നിന്നും െപാങ്ങി
മലകൾക്കിടയിൽ ഒളിക്കുന്ന ഒരു തീേഗാളമായി�
രുന്നു അയാൾക്കു് സൂര്യൻ. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
പലരും സൂര്യെനക്കുറിച്ചു് അവരവർക്കു് അറിയാ�
വുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ചുരുക്കത്തിൽ
ആരും മെറ്റാരാളുെട അഭിപ്രായെത്ത മാനിച്ചില്ല.
എല്ലാവർക്കും അവരവർ കണ്ട സൂര്യനായിരുന്നു
സത്യം. എങ്ങെനയാേണാ സൂര്യെന ആ ആൾ�
ക്കാർ കണ്ടതു് അതു േപാെലയാണു് ൈദവത്തി�
െന്റ കാര്യവും. ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട രീ�
തിയ്ക്കു് ൈദവെത്ത പങ്കുെവക്കുന്നു. ൈചനാക്കാരൻ
പറഞ്ഞു് നിർത്തി. അേതാെട േകാഫീ ഹൗസിെല
അന്നെത്ത ആ ചർച്ചയും അവസാനിച്ചു.”

േനരേത്ത വന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരൻ അേന്നരം വീ�
ണ്ടും േകാഫീ ഹൗസിേലെയ്ക്കത്തി. ആദ്യതവണ
വന്നതുേപാെല പരിഭ്രമേമാ ക്ഷീണേമാ അയാളുെട
മുഖത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാൾ വളെര സേന്താ�
ഷവാനായിരുന്നു. ഒരു െപൺകുട്ടിയും അയാളുെട
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. കടയിേലാട്ടു് േകറി വന്നപാെട
അയാൾ കടക്കാരനു് േകാഫിയുെട പണം െകാടു�
ത്തു. ൈകയിലിരുന്ന െചറിയ മൺകലം അയാൾ
ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ചുവപ്പു് തുണിയാൽ മുഖം മൂടിെക്ക�
ട്ടിയ കലത്തിൽ മുത്തിയിട്ടു് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പറ�
ഞ്ഞു, “ഇസ്ബാർ േബഠീ േകാ േകാഫീ പീേന വാ�
ലാ പകട് ലിയാ. േലകിൻ മഹാരാജ്2 ൈഹ ന,
കുഛ് ഡർേന കാ നഹീൻ.” (ഇത്തവണ േകാഫി
കുടിക്കുന്നവനായിരുന്നു േമാെള പിടിച്ചതു്. പേക്ഷ,
മഹാരാജ് ഉള്ളതുെകാണ്ടു് േപടിക്കാെനാന്നുമില്ല).

“കഹാൻ േസ ആയാ കുഛ് പതാ ൈഹ?”(എവിെട
നിന്നും വെന്നന്നറിയാേമാ)

“േയ കുവർദാ കാ നഹി. ജരൂർ…” (തീർച്ചയായിട്ടും
കുവാർദയിെല അല്ല.)

കുവാർദയിെല അല്ല എന്നു് സ്ഥാപിക്കാനായി
അയാൾ കുറച്ചു് ദിവസങ്ങൾക്കു് മുൻപു് തപ്തിമാതാ
മന്ദിറിൽ വന്ന സുഹാനി എന്ന െപൺകുട്ടിെയക്കുറി�
ച്ചു് പറഞ്ഞു. സുഹാനിെയ അവളുെട വല്യച്ഛനായിരു�
ന്നു അവിെട െകാണ്ടുവന്നതു്.

“നീ ആരാണ്?” മഹാരാജ് സുഹാനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കിഷൻ ഭായ്”

“എവിെട നിന്നും വരുന്നു?”

“കുവാർദ.”

“എന്താണു് േവണ്ടതു്?”

“പാനി പൂരി.”

സുഹാനി പറഞ്ഞകഥ
“കിമാമിലി ഗ്രാമത്തിെന്റ നടുക്കു് നാലും കൂടിയ കവ�
ലയിൽ ആളുകൾ െസാറപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലുങ്കി�
െന്റ മറുവശത്തു് െടക്ൈസ്റ്റൽ മില്ലുകളിൽ പണിക്കു�
േപാകുന്ന സ്ത്രീകെള കാത്തിരിക്കുന്ന ഓേട്ടാക്കാരു�
ള്ള െതരുവിെന്റ ഒത്ത നടുക്കാണു് കസ്യാത് കുടും�
ബം എെന്ന മൺകലത്തിലാക്കി തട്ടിയതു്. അഭ്യാ�
സികളായ ൈഡ്രവർമാർ എെന്ന െവട്ടിച്ചുെകാണ്ടു്
ഓടിച്ചു േപാവുകയായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം േറാഡി�
നു നടുവിൽ കിടേക്കണ്ടി വന്നു. അവസാനം ഒരു
സ്കൂൾ ബസ് കയറി കലം െപാടിഞ്ഞു. കറുത്ത ടാറി�
നു മുകളിൽ െപാടി പറന്നു. ചുവപ്പു് തുണി വണ്ടിയു�
െട വീലിൽ ഉടക്കി കറങ്ങി. എവിെടനിേന്നാ പാനി
പൂരിയുെട മണം എെന്റ െകാതിയുണർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് പറെന്നത്തി. സുമിത്രയും ഞാനും കൂടി അവ�
സാനം കഴിച്ചതും പാനി പൂരി ആയിരുന്നു. ഞാൻ
ബസ്സിെന്റ പുറേക ഓടി. മരിക്കുന്നതിനു് മുൻപു്,
ഇങ്ങെന ഓടുേമ്പാൾ എെന്ന േനാക്കി ആളുകൾ
കളിയാക്കി ചിരിച്ചിരുന്നു. ഞാനന്നു് കുവാർദയിെല
ഭ്രാന്തനായിരുന്നേല്ലാ?

പാനി പൂരിയുെട മണവും േതടി ഞാൻ സീറ്റുകളിൽ
നിന്നും സീറ്റുകളിേലയ്ക്കു് നടന്നു. പിൻസീറ്റീൽ നിന്നും
കുറച്ചു് മുന്നിലായി വലതു വശത്തു് പാത്രത്തിെല
അവസാന പാനി പൂരിയും അകത്താക്കാനുള്ള ശ്ര�
മത്തിലായിരുന്നു സുഹാനി. വായിേലയ്ക്കു് അടുക്കുന്ന
സുഹാനിയുെട വളയിട്ട ൈകയിൽ ഞാൻ പിടുത്ത�
മിട്ടു. അേപ്പാൾ ബെസ്സാന്നു് െവട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. പാവം
സുഹാനി! ൈകയിെല പാനി പൂരി െതറിച്ചു. അവ�
സരവും േനാക്കിയിരുന്ന ഞാനതു് അനായാസം
അകത്താക്കി. കുപ്പിവള ഒെരണ്ണം െപാട്ടി. സുഹാ�
നിയുെട തല വശത്തിെല കമ്പിയിലിടിച്ചു് മുഴച്ചു. സു�
ഹാനി ഉറെക്ക കരഞ്ഞു. മറ്റുകുട്ടികൾ ഓടി വരുന്ന�
തിനു് മുൻപ് ഞാനവളുെട െനറ്റി തടവാൻ ശ്രമിച്ചു.
നടന്നില്ല. േപ്രതങ്ങളുെട സ്പർശനം ജീവനുള്ള ശരീ�
രത്തിനറിയാൻ കഴിയില്ല. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും
വീട്ടിേലയ്ക്കുള്ള യാത്രയിലും ഞാൻ സുഹാനിയുെട
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. സുമിത്രയും തലയിടിച്ചായിരു�
ന്നു വീണതു്. ഡൂമസ്3 ബീച്ചിൽ നിന്നുമുള്ള മടക്ക�
യാത്രയിലായിരുന്നു അന്നു് ഞങ്ങൾ. ഡൂമസ് ബീ�
ച്ച് പെണ്ടേങ്ങാ ഒരു ശ്മശാനമായിരുന്നു. കറുത്തി�
രുണ്ട മണ്ണുള്ള ഡൂമസ് ബീച്ചിനു് ആ നിറം വന്നതു്
എരിഞ്ഞു് തീർന്ന ശവങ്ങളുെട ചാരത്തിൽ നിന്നു�
മാെണന്നു് പറഞ്ഞു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഡൂമസ് ബീച്ചിൽ
ഇരുട്ടു് വീണു് കഴിഞ്ഞാൽ ആേരയും നിൽക്കാൻ
അനുവദിക്കില്ല.

കരിങ്കൽ തിട്ടേയാടു് േചർന്നുള്ള േറാഡിൽ നിന്നും മു�
ഖ്യ വഴിയിേലയ്ക്കു് സ്കൂട്ടർ തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ.
പാഞ്ഞു വെന്നാരു േലാറി ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ
എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. സുമിത്ര എേന്നാെടാപ്പം വീട്ടി�
േലെക്കത്തിയില്ല. ഡൂമസിെല േപ്രതങ്ങളവെള എടു�
െത്തന്നു് കുവാർദയിെല ആളുകൾ പറഞ്ഞു. കുവാർ�
ദയിേലയ്ക്കു് മടങ്ങി വന്ന ഞാൻ ചിരിച്ചു. നിർത്താെത
ചിരിച്ചു. സുമിത്ര എെന്റ മുന്നിൽ തെന്നയുണ്ടായി�
രുന്നു. അവെള കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓേരാ നി�
മിഷവും എനിക്കു് ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നു. ഞാൻ
എേപ്പാഴും ചിരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അതുകണ്ടു് ആൾ�
ക്കാർ പറഞ്ഞു എനിക്കു് ഭ്രാന്താണന്നു്.

ശരിക്കും എനിക്കായിരുേന്നാ ഭ്രാന്തു്? സത്യമറിയാ�
ത്ത മനുഷ്യർ… അവർ കാണാത്തതിനും േകൾക്കാ�
ത്തതിനും അപ്പുറം ഒന്നുമില്ലാെയന്നു് ചിന്തിക്കുന്ന മൂ�
ഢന്മാർ…

കുവാർദയിെല പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയ്ക്കു് മുന്നിൽ എേന്റ�
തായി പത്തു് ബീഗ4 സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. ഭ്രാന്തനു്
കൃഷി െചയ്യാൻ പാടില്ലേല്ലാ? കരിമ്പിൻ കൃഷിയില്ലാ�
െത നിലം തരിശായി. ഫാക്ടറിയിേലയ്ക്കു് വന്ന േലാ�
റികൾ എെന്റ നിലത്തിൽ താവളമടിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. ഞാനേപ്പാൾ ഫാക്ടറിയ്ക്കു് മുന്നിെല കലുങ്കിനു് മു�
കളിൽ ഒരു കിടക്ക വിരിച്ചു. എെന്റ മുന്നിൽ എേപ്പാ�
ഴും സുമിത്ര ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും
േതാന്നിയില്ല. ചില േലാറിക്കാർ സുമിത്രെയ ലക്ഷ്യ�
മിട്ടിരുന്നു എെന്നനിക്കു് േതാന്നി. അത്തരക്കാെര
ഞാൻ കമ്പി വടി െകാണ്ടു് േനരിട്ടു. കമ്പനിക്കാർ
പരാതിയുമായി ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി. ഒരു
രാത്രി എെന്റ പുറത്തുകൂെട ഒരു േലാറി കയറി ഇറ�
ങ്ങി. മരിച്ചവരുെട േലാകത്തിൽ സുമിത്രെയ ഞാൻ
ഒത്തിരി തിരഞ്ഞു. എങ്ങും അവളുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

***

“േമാള് ഭൂതെത്ത കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?” ഞാൻ മീൻകാര�
െന്റ കുട്ടിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇല്ല. പേക്ഷ, േറാഡിനു നടുവിെല മൺകലം കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്.”

“പാവം ഭൂതം. േറാഡിൽ നിന്നും കലത്തിേലയ്ക്കും,
കലത്തിൽ നിന്നും േറാഡിേലയ്ക്കും…” പറഞ്ഞു് മുഴു�
വിക്കുന്നതിനു മുൻേപ ഗ്രൂപ്പ് വാളന്റിയറായ സുശീല
ബഹൻ പേട്ടൽ എേന്നാടു് തട്ടിക്കയറി. “ആപ് മദ്രാ�
സീ േലാഗ് കമ്മൂണിസ്റ്റ് േഹ ന. േയ സബ് സമഛ്
േമം നഹി ആതാ”

ൈനഷാദ് ജാനി ഞങ്ങൾക്കിടയിേലയ്ക്കു് കയറി.
“വഴക്കിേടണ്ട. ദൗർേത ബാർേബാസ് എന്ന േപാർ�
ച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി എന്താണു് പറഞ്ഞെതന്നുകൂടി
േകട്ടിട്ടു് നമുക്കീ െഹറിേറ്റജ് വാക്കു് അവസാനിപ്പി�
ക്കാം. മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറി�
യാമായിരുന്ന ദൗർേത ബാർേബാസ് മലബാറിൽ
നിന്നുമാണു് സൂരജ്പൂറിൽ എത്തിയതു്. അേദ്ദഹം
സൂരജ്പൂറിെന സൗരാെത്തയും പിന്നീടു് മുഗളന്മാര�
തു് സൂറത്തുമാക്കി.”

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു് മുൻപുള്ള ഈ നഗരെത്ത മനസ്സി�
ലാക്കാൻ ദൗർേത്ത ബാർേബാസ് എഴുതിയ ഒരു
കാര്യം മതി.

“വളെര മേനാഹരവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ വീടുക�
ളും ചത്വരങ്ങളുമുള്ള സമ്പന്നമായ ഒരിടമാണു് റാ�
േനൽ (രാംേഥർ). അവിെട താമസിക്കുന്ന മൂറുകൾ5

പല വിേദശ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തുന്നവ�
രും, വൃത്തിയും െവടിപ്പുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവ�
രും അതിസുന്ദരിമാരായ ഭാര്യമാർ ഉള്ളവരുമാണു്.
അവരുെട സ്ത്രീകൾ നഗരത്തിൽ യേഥഷ്ടം പുറത്തിറ�
ങ്ങി നടക്കുന്നവരും, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന�
തുേപാെല മുഖം മറച്ചു് നടക്കുന്നവരുമല്ല.”

“അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മണിഭദ്രേക്ഷത്രത്തിനു മു�
ന്നിൽ പുതിെയാരു െഹറിേറ്റജ് വാക്കിനായി കൂടി�
േച്ചരുന്നവേരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.” ൈനഷാദ്
ജാനി പറഞ്ഞു നിർത്തി.

അേന്നരം അവിെട േവെറാരു ചർച്ച തുടങ്ങുകയായി�
രുന്നു. സൂരജ്പൂറിെന സൂറത്ത് ആക്കിയതിെനക്കുറി�
ച്ചായിരുന്നു അതു്.

“നെല്ലാന്നാന്തരം േപരാണു് ഇവന്മാർ ഖുറാനിേലാ�
ട്ടാക്കിയതു്.” മയൂർ ഷാ ദുഃഖേത്താെട പറഞ്ഞു.

“ഖുറാെന പറയരുതു്…” ആസിഫ് സയ്ദ് വിരൽ �
ചൂണ്ടി.

െവയിലിനു് ശക്തികൂടി വന്നു. മീൻപിടുത്തക്കാർ
നദിക്കരയിൽ വല കുടഞ്ഞു. കുേറ െതരുവുപട്ടി�
കൾ വലക്കാർക്കും േകാഫീഹൗസിനും ചുറ്റും േസ്ന�
ഹേത്താെട വാലാട്ടി നടന്നു.

ഞാൻ ൈനഷാദ് ജാനിേയാടു് യാത്ര േചാദിച്ചു.
“വളെര നന്ദി േടാൾേസ്റ്റായിയുെട േകാഫീ ഹൗസ്
കാണിച്ചു് തന്നതിനു്.”

കറുത്തമണലിലൂെട നടന്നു് കവലയിെലത്തി. േറാ�
ഡിനു നടുവിൽ പുതിെയാരു കലം! ശ്രദ്ധിക്കാതിരി�
ക്കാനായില്ല.

1. തപ്തി—സൂര്യേന്റയും ഛായയുേടയും പുത്രി. സൂററ്റ് നഗര�
ത്തിലൂെട ഒഴുകുന്ന നദി.

2. മഹാരാജ്—േക്ഷത്രത്തിെല പൂജാരി.
3. ഡൂമസ് ബീച്ച്—േഹാണ്ടഡ് ബീച്ച് എന്നു് കുപ്രസിദ്ധി

ആർജ്ജിച്ച ഗുജറാത്തിെല ഒരു ബീച്ച്.
4. ബീഗ—സ്ഥലത്തിെന്റ അളവ്. ഏകേദശം 40 െസന്റ്

ഒരു ബീഗ.

5. മൂറുകൾ—മുസ്ലീങ്ങൾ.

□
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സതീശ് മാേക്കാത്ത്
ആലപ്പുഴ േകാമളപുരം സ്വേദശി.
Mechanical Engineering Diploma കഴി�
ഞ്ഞു് 1998 മുതൽ േകരളത്തിനു പുറത്തും
വിേദശത്തുമായി പല കമ്പനികളിൽ
േജാലി േനാക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഗുജറാ�

ത്തിെല സൂറത്തിൽ ഒരു ഇേന്താ ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ
ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് ഓപ്പേറഷൻസ് ആയി േജാലി െച�
യ്യുന്നു. രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപ്പുക്കുട്ടൻ കഥ�
കൾ, തൻഹ. േബ്ലാഗ്: എെന്റ ചില കുറിപ്പുകൾ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന 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 റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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