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യാത്രയിെല രസഗുള

പടിെപ്പര വീട്ടിൽ കുഞ്ഞി ലക്ഷ്മിയമ്മയും പരിവാര�
ങ്ങളും സമ്മർ െവേക്കഷൻ അടിച്ചു െപാളിക്കാൻ
നഗരത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിെലത്തി. ഉത്സവകാലമാ�
യതിനാൽ പ്രേത്യകം സജ്ജമാക്കിയ സർവ്വാണി
പുരയിെല മൂന്നു േനരം മൃഷ്ടാന്ന േഭാജനം, നാലു
മണിക്കുള്ള ചായ, പലഹാരം മിതശീേതാഷ്ണ മുറി�
യിെല അന്തിയുറക്കം, ബന്ധുജന െവടിവട്ടം, ഇത്യാ�
ദികൾക്കു് ഒന്നിനും മുട്ടില്ലായിരുന്നു. 

“നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം
നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം”

എന്നു് “ക്ഷ” േബാധ്യെപ്പട്ടു. ഇെതഴുതിെവച്ചു കാലയ�
വനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞ  കുറ്റിപ്പുറത്തു്  േകശവൻ നാ�
യെര കുറിച്ചു് അറിഞ്ഞവർ വിരളം. ഞങ്ങൾ  െബ�
ടക്കൂസ്  േതാട്ടേശ്ശരിക്കാർക്കു മൂന്നു േകശവന്മാെര
മാത്രേമ അറിയുകയുള്ളൂ. ഒന്നു് എെന്റ ശിഷ്യൻ േചറൂ�
െര വീട്ടിൽ േകശവൻ. രണ്ടാമതു് െചരിഞ്ഞ ഗുരുവാ�
യൂർ േകശവൻ. ലാസ്റ്റിലിമ്മെട  അമ്മമ്മെട നായരു്
േകശവൻ നായരു്. എന്തായാലും പിന്നീടു്  കുറ്റിപ്പുറ�
െത്ത  കൂടുതൽ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ െകട്ടിപ്പിടിെച്ചാരു
മുത്തം െകാടുക്കുവാൻ േതാന്നി.  എനി  െഹൗ, കു.
ല. അമ്മയ്ക്കു് മൂന്നു നാലു ദിവസെത്ത നില്പും നടപ്പും
കാരണം മുട്ടുങ്കാലിനു്  താെഴ െചറിയ നീരുണ്ടായി
എന്നെതാഴിച്ചാൽ ഔർ സബ് ടീക് െഹ.

ഒരാഴ്ച നാക്കിനു െറസ്റ്റ് െകാടുക്കാെത കൂട്ടം കൂടുവാ�
നുള്ള വിഭവങ്ങൾ േസ്റ്റാക്കിലായേപ്പാൾ തിരിച്ചു നഗ�
രത്തിേലക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു് േകാപ്പുകൂട്ടി. ശുദ്ധാശുദ്ധി�
യിൽ കടുകിട േകാംപ്രൈമസില്ലാത്തതിനാൽ ദിവ�
സം രണ്ടു േജാഡി വസ്ത്രങ്ങൾ ആെളാന്നുക്കു് കണ�
ക്കുെവച്ചു ചക്രങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ച നാലു വലിയ െപട്ടിക�
ളും അകമ്പടിക്കു് മൂന്നു വൻ ചരക്കുെകാള്ളി സഞ്ചി�
കളും (ബിഗ് േഷാേപ്പർ) കയറ്റി ടാസ്കി, വണ്ടി കയറാ�
നായി തീവണ്ടിയാപ്പീസിെലത്തി.

അവിെട െമാൈബൽ മന്നൻ െസൽഫി േഗാബാ�
േലട്ടനും െകട്ടിേയാൾ െപാട്ടിച്ചിരിേച്ചച്ചിയും ഹാജർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. േചച്ചി ഡ്രസ്സ് േചഞ്ച് െചയ്താൽ ഉടൻ
ഒരു െസൽഫി എടുത്തു  േപാസ്റ്റിയിെല്ലങ്കിൽ േഗാ�
ബാേലട്ടനു് എേന്താ ഒരു ഇതാണേത്ര.

അേപ്പാേഴക്കും മുണ്ടിെന്റ കുത്തു് വയറിനു േമെല
േകറ്റിക്കുത്തി െകാച്ചു മണിേയട്ടനും െകട്ടിേയാളും
പൂരം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന മദ്ദളം െകാട്ടുകാെരേപ്പാ�
െല രണ്ടു വണ്ടൻ ചക്കയും പാക്ക് െചയ്തു എത്തി�
െപ്പട്ടു. കംപാർട്െമന്റ ് എവിെട വരുെമന്നു് അറി�
യിക്കുന്ന ഉച്ചഭാഷിണി കമാന്നു മിണ്ടാത്ത കാര�
ണം അടുത്തു കണ്ട റൂമിൽ ഇടിച്ചുകയറി അേന്വ�
ഷിച്ചു. നീചൻ ലാപ് േടാപ്പിൽ എേന്താ തിരഞ്ഞു.
ഒന്നും കാണാെത ദൂരവാണി കയ്യിെലടുത്തു രണ്ടുമൂ�
ന്നു കുത്തുകുത്തി. അമ്മ  വീട്ടിൽ കുട്ടിെപ്പാങ്ങൻ അള�
വിൽ കവിഞ്ഞു ചക്കപ്പഴം തിന്നു് വയറുേവദനിച്ചു
െതാള്ള തുറക്കുേമ്പാൾ കുട്ടിക്കു് െകാതി െപട്ടതാ�
െണന്നും പറഞ്ഞു ഭസ്മം തലയിലിട്ടു് ഊതുേമ്പാൾ
അമ്മമ്മ കുശുകുശുക്കുന്നേപാെല ദൂരവാണിയുെട
വയ്ക്കഷണത്തിേലക്കു് എേന്താ മർമർ െചയ്തു. പി�
െന്ന െകാതി കൺേഫം െചയ്യാൻ “പുഹാ…യ്”
എന്നു് അമ്മമ്മ േകാട്ടുവായ ഇടുേമ്പാെല ഒന്നു് വാ�
യെപാളിച്ചു കൂക്കിയ േശഷം സ്ഥലം െവളിെപ്പടു�
ത്തി. അവിെട തീവണ്ടിപ്പുരക്കു് േമൽക്കൂര ഇല്ലായി�
രുന്നു. ഇതിനിടക്കു് വണ്ടിയും ഒപ്പം അയിലൂർ േവ�
ലക്കു് രാത്രി െപാട്ടിക്കുന്ന ആലുഴി അമിട്ടുേപാെല
പാർർർർ… ന്നു പറഞ്ഞു തകർപ്പൻ മഴയും തുടങ്ങി.
മഴനനഞ്ഞു കുളിച്ചു്, ഞങ്ങളുെട ലേഗജുകളും താ�
ങ്ങി ഓടി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി േഗാബാേലട്ടനും സം�
ഘവും െവള്ളത്തിൽ വീണ ചാത്തൻ േകാഴിെയ�
േപ്പാെല അവരുെട മദിരാശി വണ്ടിക്കു േനെര പാ�
ഞ്ഞു. എ. സി. കംപാർട്െമന്റിൽ മഴയും നനഞ്ഞു
കയറിയ ഞങ്ങൾ േടായ് െലറ്റിൽ കയറി കുപ്പായ�
െമല്ലാം മാറി. കുഞ്ഞു ലക്ഷ്മി അമ്മ തണുത്തു വിറച്ചു
മുഷ്ടി ചുരുട്ടി െറയ്ൽേവയ്ക്കും മഴക്കും മൂർദ്ദാബാദ് വി�
ളിക്കാനും, അതിൈശത്യം െകാണ്ടു് ഒറ്റയ്ക്കു് വസ്ത്രം മാ�
റാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കു് അവശയായി െവളിച്ചപ്പാടു്
തുള്ളാനും പല്ലു െകാണ്ടു് െചണ്ട െകാട്ടാനും തുട�
ങ്ങി. അേപ്പാൾ സഹയാത്രികയായ തുളുനാടൻ
പ്രൗഢ പ്രതിസന്ധിക്കു പരിഹാരം കണ്ടു. വിരി�
ക്കാൻ െവച്ചിട്ടുള്ള െവള്ള വിരി എടുത്തു കഥകളി�
ക്കു തിരശീല പിടിക്കുന്നതുേപാെല മറ പിടിച്ചാൽ
രണ്ടു േപരു് േചർന്നു് വസ്ത്രം മാറാൻ സഹായിക്കാ�
െമന്നു് പറഞ്ഞു. “േനാ ആർമി ക്യാൻ േസ്റ്റാപ്  ആൻ
ഐഡിയ ഹൂസ് ൈടം ഹാസ് കം” എന്നു് വിക്ടർ
ഹ്യൂേഗാ തമാശയ്ക്കു പറഞ്ഞതല്ല എന്നു് അേപ്പാളാ�
ണു് പിടി കിട്ടിയതു്.

അങ്ങെന രണ്ടുേപർ തിരശ്ശീല െകാണ്ടു മറപിടിച്ചു
സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അമ്മയുെട  തുണി മാറ്റിെക്കാണ്ടി�
രിെക്ക അതുവഴി കടന്നുേപായ ഒരു സഹൃദയൻ
അകത്തു േഡാക്ടറുണ്ടേല്ലാ എന്നു് തിരക്കി. േവെറാ�
രാൾ ചൂടുെവള്ളം േവേണാ എന്നും േചാദിച്ചു. മൂന്നാ�
മെതാരു മനുഷ്യേസ്നഹി അപ്പാപ്പൻ, നവാഗത ശി�
ശുവിെന്റ ആദ്യേരാദനം േകൾക്കാൻ െചവി കൂർപ്പി�
ക്കാൻ േപനാക്കത്തിെയടുത്തു. േകന്ദ്ര കഥാപാത്രം
പരുക്കുകെളാന്നും ഇല്ലാെത  മറനീക്കി പുറത്തുവ�
ന്നേപ്പാൾ ഏതാണ്ടു് അഞ്ചു മിനിേട്ടാളം ജനെത്ത
മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ സംഭവം  അങ്ങെന ശുഭപ�
ര്യവസാനിയായി കലാശിച്ചു.

അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായേപ്പാൾ  സുഖവിവരം തിര�
ക്കാൻ  േഗാബാേലട്ടെന വിളിച്ചു. അേങ്ങ തലക്കൽ
െപാട്ടിച്ചിരിേച്ചച്ചി. േഗാബാേലട്ടൻ എവിെട എന്നു്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഫാനിെന്റ േചാട്ടിൽ ഉണക്കാൻ
ഇട്ടിരിക്കുകയാെണന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചിരിക്കു്
േബ്രക്ക് െഫയിലിയർ മണത്തേപ്പാൾ സംഭാഷണം
മുറിച്ചു.

സംഭവം േകട്ട േശഷം ൈഡ്രവർ ശശി “ഓേരാ യാ�
ത്രയും അനുഭവങ്ങളുെട മുതൽകൂട്ടാെണന്നു്”വളെര
ദാർശനികമായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അതിൽ കുറച്ചു
സത്യത്തിെന്റ മധുരമുെണ്ടന്നു േതാന്നി.

□

3



സതീഷ്  േതാട്ടേശ്ശരി
സ്വേദശം:  പാലക്കാടു് ജില്ലയി�
െല െനമ്മാറക്കടുത്തുള്ള അയിലൂർ. 

പാലക്കാടു് തൃശൂർ ജില്ലക�
ളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.  വിദ്യാർത്ഥി യുവ�
ജന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഗ്രന്ഥശാലാ  പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു. 

െഹവല്റ്റ് പക്കാർഡിൽ നിന്നും (H. P.) അഡ്മിൻ. മാേന�
ജരായി വിരമിച്ചു. ബംഗലൂരു െഡക്കാൻ കൾച്ചറൽ െസാ�
ൈസറ്റിയുെട  പ്രസിഡന്റ്.  േകരളസമാജം ബംഗലൂരു
സൗത്ത് െവസ്റ്റിെന്റ സ്ഥാപക െസെക്രട്ടറി, മുൻ പ്രസി�
ഡന്റ്. േകരള സർക്കാർ  സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനു കീഴിലു�
ള്ള മലയാളം മിഷൻ  കർണാടക ചാപ്റ്റർ അക്കാദമി�
ക് കൗൺസിൽ െചയർമാൻ. പുേരാഗമന  കലാസാഹി�
ത്യ സംഘം (പു.ക.സ.) കർണാടക ഘടകം േജായിന്റ ് 
െസക്രട്ടറി.

നാടക  രംഗത്തു സജീവമായിരുന്നു.   മത്സര നാടക�
ങ്ങളിലും അേമച്ചർ നാടകങ്ങളിലും അഭിനയിക്കുകയും
സവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുകയുമുണ്ടായി. സാമൂഹ്യ മാ�
ധ്യമങ്ങളിലും,  ആനുകാലിക  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളി�
ലും  കഥയും, കവിതയും, േലഖനങ്ങളും  എഴുതിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാളം മിഷൻ  പ്രസിദ്ധീകരണം “പൂ�
ക്കാല”ത്തിൽ രണ്ടു വർഷമായി ബാലസാഹിത്യ  കഥക�
ളും കവിതകളും  എഴുതിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

യുൈണറ്റഡ്  ൈറേറ്റർസ്  ബാംഗ്ലൂർ  െചറുകഥാ  പുരസ്കാ�
രം, െകാച്ചിൻ  സാഹിത്യ അക്കാദമികവിത പുരസ്കാരം
എന്നീ  അംഗീകാരങ്ങൾ  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പ്രഥമ പുസ്തകം   “അനുഭവ  നർമ്മ  നക്ഷത്രങ്ങൾ”.

ഭാര്യ: പ്രമീള 
മകൻ: പ്രശാന്ത് 



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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