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അെ്, ഡചാരയിറു്റെ മാറിടേുമായി കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചിേമു്പമായി 
അേറിക്കരഞു്ഞസകാണ്്ട കണണ കി നിന്നു. മധുര രാ ധാനിുപുറത്്ത. 
അേളുസട ഡരാഷാഗ്നിയിൽ മധുര നീറിപു്പകഞു്ഞ... 

കണണ കി. ചിേപ്പതികാരത്തിസേ നായിക. ഡകാേേസന്റ 
ഹൃദഡയശ്വരിയായിരുെ നാടൻ സപണണ ് . 

മധുര സാമ്രാ യത്തിസേ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പുറം ഡോകത്തിസന്റ കണണ ിൽ 
സപടാസത േളർസൊരു നാടൻ സപണണ ് , കണണ കി.  കരിനീേക്കണുള്ള ഒരു 
ഗ്രാമീണ. ഒരു സാധാരണ പൗരസന്റ ഓമനപു്പത്രി. 

 കണണ കിസയ േിോഹം സചയ്തത് ഡകാേേൻ. അയാസളാരു സചറു േയാപാരിയായിരുന്നു. അേപ സവേപ ം 
സവഭാേദൂഷയം ഉണ്ടായിരുെ ഒരു സചറുപ്പക്കാരൻ. കണണ കിസയ ഡകാേേൻ േിോഹം സചയ്തു 
സകാടുത്തഡപ്പാൾ അേളുസട അചഛ ൻ അേൾക്്ക നൽകിയത് ചിേമ്പായിരുന്നു. ഏതാനം രത് നങ്ങൾ പതിച്ച 
ചിേമ്്പ. 

 ഡകാേേസന്റ േയാപാരം നശ്ിുെതും മടിശ്ശ ീേ ഒഴിയുെതും നിറകണുകഡളാസട നിശ്ശ ബ്ദയായി 
കണ്ടിരിക്കാഡന കണണ കിക്്ക ആകുമായിരുന്നുളൂ്ള. ഡകാേേൻ നിതയേും സന്ദർശ്ിച്ചിരുെ നാടയഗൃഹങ്ങളും 
ഡേശ്യാേയങ്ങളും അഡേഹസത്ത സവീകരിക്കാസതയായി. അയാൾ കണണ കിയുസട അടുഡത്തക്്ക മടങ്ങി. 

 ഒഴിഞ്ഞ മടിശ്ശ ീേ, േിശ്ന്നു കത്തുെ േയറുകൾ. കണ്ടാൽ മുഖം തിരിുെ ബനു്ധക്കളും 
സുഹൃത്തുക്കളും. നാട്ടിൽ കഴിഞു്ഞകൂടാനാകാസത കണണ കിയുമായി ഡകാേേൻ നാടുേിടു്ട. മധുര പട്ടണം േക്ഷയം 
േച്്ച അേർ നടന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ പേതും കടെ് അേർ പട്ടണത്തിസേത്തി. 

 ആദയം കസണ്ടത്തിയ കുടിേിൽ കണണ കിസയ ഇരുത്തി അേളുസട ചിേമു്പമായി ഡകാേേൻ 
പട്ടണത്തിസേ കടകള് കയറിയിറങ്ങി. അത് ോങു്ങോൻ സകേപ ു ള്ള േയാപാരിസയ കസണ്ടത്താൻ ഡകാേേൻ 
പണിസപ്പടു്ട. ആ ചിേമ്പിൽ പതിച്ചിടു്ടള്ള രത്നങ്ങൾ േളസര േിേ പിടിപു്പള്ളതാസണെ് ഡകാേേന് 
ഡബാദ്ധയമായി. ഒപ്പം ആ ചിേമ്പിൽ ഒരു നിയമപാേകസന്റ ആർത്തി പൂണ്ട കണുകൾ പതിഞു്ഞ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മഹാരാ ാേിസന്റ േളസര ഡേണ്ടസപ്പട്ട ആളായിരുന്നു ആ നിയമപാേകൻ. ആ ചിേമ്്പ 
തട്ടിസയടുക്കാൻ കുടിേതന്ത്രങ്ങൾ സമനയസപ്പടു്ട. സേകിയിേല , ഡകാേേൻ ബന്ധിതനായി. നിയമപാേകസന്റ 
ബന്ധനത്തിൽ. 

കണ്ണകിയെ അറിൊൻ 

എം. പ്താമസ് 
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 മഹാറാണിയുസട നഷ്ടസപ്പട്ട ചിേമ്്പ ഡമാഷ്ടിച്ച ഡകാേേന് ശ്ിക്ഷ നൽകാൻ മഹാരാ ാേിസന്റ 
മുെിൽ ഹാ രാക്കസപ്പടു്ട. പരാതി തയ്യാറാക്കിയതും, സതളിേുണ്ടാക്കിയതും, പ്രതിസയ ഹാ രാക്കിയതും 
ഡേണ്ടസപ്പട്ടേർ ആയത് സകാണ്്ട കൂടുതൽ അഡനവഷണത്തിസന്റ ആേശ്യമുണ്ടായിേല . ഡകാേേൻ 
േധിക്കസപ്പടു്ട. മഹാറാണിയുസട നഷ്ടസപ്പട്ട ചിേമ്്പ ഒരു സതരുേുസതണ്ടിയായ ഡകാേേൻ ഡമാഷ്ടിച്ചത് 
തസെ എന്നു േിശ്വസിക്കാൻ നീതിമാനായ സചങ്കുടു്ടേന ഡപാേും പ്രയാസമുണ്ടായിേല . 

 ോർത്ത കാടു്ടതീ ഡപാസേ മധുരയിസേങു്ങം പരന്നു. അതിസന്റ ഒരു ശ്കേം കണണ കിയുസട സചേിയിൽ 
എത്തി. ഒരിടിത്തീ ഡപാസേ ആ ോർത്ത അേളുസട ഡമൽ പതിുകയായിരുന്നു. മാറത്തടിചു്ച ോേിടു്ട 
കരഞു്ഞസകാണ്്ട കണണ കി രാ സകാട്ടാരത്തിസേത്തി. മഹാരാ ാേിഡനാട് അേൾ ഡചാദിചു്ച, അടിയസന്റ 
ഡകാേേൻ എന്തു സതറ്റാണ് സചയ്തത്? 

“മഹാറാണിയുസട ചിേമ്്പ ഡമാഷ്ടിചു്ച” 

“ഡകാേേൻ കള്ളനേല . ഡകാേേൻ േിൽക്കാൻ സകാണു്ട ഡപായത് അടിയസന്റ ചിേമ്പാണ്. അടിയസന്റ 
കേയാണത്തിന് സമ്മാനമായി അടിയസന്റ അചഛ ൻ തെതായിരുന്നു ആ ചിേമ്്പ.” 

 ഡകാേേൻ ഇനി തിരിസക േരിേല  എൊ യാഥാർത്ഥ്യം കണണ കിസയ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കി. തസന്റ 
ഡകാേേസന എസെഡെുമായി നഷ്ടസപ്പടുത്തിയ ആ മഹാരാ ാേിസന ഉളു്ളരുകി അേൾ ശ്പിചു്ച... “മധുര 
സാമ്രാ യം നശ്ിചു്ച ഡപാകസട്ട" എന്നു ശ്പിചു്ച സകാണ്്ട ഒരു സകാടുങ്കാറു്റ ഡപാസേ അേൾ പുറഡത്തക്്ക ഓടി. 
അേളുസട മാറിസേ ക്ഷതത്തിൽ നിെിറു്റേീണ രക്തം മധുര രാ ധാനിസയ മുക്കി. അത് ഒരു തീ വാേയായി 
മധുര സാമ്രാ യസത്ത ചാമ്പോക്കി. 

  മധുര രാ ധാനിയിൽ കുറ്റഡബാധം സകാണ്്ട ഹൃദയം സപാട്ടി നീതിമാനായ സചങ്കുടു്ടേൻ മരിചു്ച േീണു. ഒരു 
നിരപരാധിസയ ഡമാഷ്ടാോക്കി നിരപരാധിതവം സതളിയിക്കാൻ അേസരം ഡപാേും നൽകാസത മരണശ്ിക്ഷ 
േിധിച്ച തസന്റ നിഷഠ ൂ രതയിൽ സവയം നീറിഡപ്പായി ആ നീതിമാൻ. ആ ഡമാഷണക്കഥ ഒരു 
കള്ളക്കഥയായിരുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയുോൻ അഡേഹത്തിന കണണ കിയുസട ഏതാനം ോുകൾ 
മതിയായിരുന്നു. കണണ കിക്്ക േഭിച്ച അനതാപതരം ം മധുരയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതും അഡേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു. 
സചങ്കുടു്ടേസന്റ  ഡത്തിനരികിൽ മഹാറാണിയുസട ഡചതനയറ്റ ശ്രീരേും േീണു.  സചങ്കുടു്ടേസന്റ ോഴ്ചയും 
അഡതാസട അേസാനിചു്ച. അതാണ് ചിേപ്പതികാരം. 

മധുര രാ കുേസത്ത ശ്പിചു്ച നശ്ിപ്പിച്ച കണണ കി ഭക്ത നങ്ങളുസട മനസസ ിൽ സകാടുങ്ങേല ുരമ്മയായി ഇന്നും 
 ീേിുന്നു. കുട്ടികസള ഭയസപ്പടുത്തുെ ഒറ്റമുേച്ചിയായി... ആറു്റകാേമ്മയായി... ചുളത്തുകാേിേമ്മയായി... 
ദുർ ഗ ാഡദേിയുസട അേതാരമായി... അങ്ങസന അനേധി ഭാേങ്ങളിൽ.  

അൽപ്പം ചരിത്രപരിഡശ്ാധന 

സദേങ്ങസള കാേം നിർണണ യിച്്ച ഉറപ്പിച്ചിരുത്താൻ പാടിേല . ആ കാേനിർണണ യം േിശ്വാസങ്ങൾും 
േിശ്വാസികളിേും ഉേച്ചിേുണ്ടാും. അേതാരങ്ങൾും കാേനിർണണ യം ഡചരിേല . സദേതവം 
കൽപ്പിക്കസപ്പട്ടേർും സവയം സദേങ്ങൾ ആയേർും ചികഞു്ഞ ഡനാക്കിയാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം 
കാണും. 
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ഇഷ്ടം തനിസയ സ്ഡനഹമായി േളരും. സ്ഡനഹം േളർെ് ബഹുമാനമാകും. ബഹുമാനം ആരാധനയായി 
േളരും. ആരാധനയുസട മൂർദ്ധനയത്തിൽ ആരാധനാമൂർത്തികൾ സദേങ്ങളായി അേഡരാധിതരാകും. 

 ചിേപ്പതികാരനായികയ്ക്്ക, കണണ കിക്്ക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കിട്ടിയിടു്ടണ്്ട. എ.ഡി. 756-ൽ മധുര 
ഭരിച്ചിരുെ സചങ്കുടു്ടേനാണ് ഡകാേേന് മരണശ്ിക്ഷ േിധിച്ചത്. നിരപരാധിതവം സതളിയിക്കാൻ അേസരം 
ഡപാേും നൽകാസതയാണ് ഡകാേേസന േധിച്ചത്. നീതിമാനം പ്ര ാതൽപ്പരനം ആയി ോഴ്ത്തസപ്പട്ടിരുെ 
മഹാരാ ാേിൽ നിൊണ് ആ േിധിയുണ്ടായത്.  

 നിഷ്ക്കളങ്കയായ കണണ കിയുസട കണണ ീരുകണ്ട മധുരാധിപസന്റ മനമുരുകി. ആഡോചനുറേുമൂേം 
തനിുപറ്റിയ അബദ്ധം മഹാപരാധമായി പരിണമിച്ചതിൽ അഡേഹത്തിസന്റ മനം സനാന്തു. സവന്തക്കാരസന്റ 
ോുകൾ േിശ്വസിച്്ച താൻ കാട്ടിയ അേിഡേകമായിരുന്നു ആ ശ്ിക്ഷാേിധി. മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റം 
താനാണ് സചയ്തത്. ആ കുറ്റഡബാധത്തിസന്റ പാരമയത്തിൽ ആ നീതിമാസന്റ ഹൃദയം േിങ്ങിമരിചു്ച. 
അഡേഹത്തിസന്റ പ്രിയതമ ഒപ്പം മരിചു്ചേീണു. അേിസട പൂർണണ മായി ചിേപ്പതികാരം. 

ഡകാേേസന്റ മരണശ്ിക്ഷയും കണണ കിയുസട തീരാദു:ഖേും മഹാരാ ാേിസന്റയും പത്നിയുസടയും മരണേും 
സകാണ്്ട പരയേസാനിപ്പിക്കാമായിരുെ ചിേപ്പതികാരത്തിന് മാറ്്റ കൂട്ടാൻ കൃതഹസ്തനായ ഇളഡങ്കാേടികൾ 
അേപ ം അതിഭാേുകതവം ഡചർത്തഡപ്പാൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്്ക അസാധാരണതവം േന്നു ഡപായി. അതിസന്റ 
പരിണാമമാണ് കണണ കിക്്ക ദുർ ാഡദേിയുസട അേതാരസമെ അസാധാരണതവം ഡനടിസക്കാടുത്തത്. 
അേളുസട മാറത്തടിയിൽ നിന്നും ചിന്തിയ ഡചാരത്തുള്ളികസള രക്തപ്രളയമായി ധവനിക്കസപ്പടു്ട. ആ 
പ്രളയത്തിൽ സകാട്ടാരേും രാ ധാനിയും മുങ്ങിഡപ്പാസയന്നും ഇളഡങ്കാേടികൾ എഴുതിഡച്ചർത്തു. സചങ്കുടു്ടേസന്റ 
സഡഹാദരൻ ആയിരുന്നു ഇളഡങ്കാേടികൾ എെ ഈ രചയിതാേ്. രചനാകാേയളേിസന്റ പ്രഡതയകത 
കണക്കിസേടുുഡമ്പാൾ രചനയിസേ അതിഭാേുകതവം സവാഭാേികമാസണെ് ഡബാധയസപ്പടും. 

കണണ കിയുസട ഡകാപാഗ്നിയിൽ മധുര രാ യം കത്തിച്ചാമ്പോയി. മഹാരാ ാേും രാജ്ഞിയും മരിചു്ച േീണു. 
കണണ കീശ്ാപം അക്ഷരാർത്ഥ്ത്തിൽ തസെ ഫേിചു്ച. നിരപരാധിയായ ഡകാേേസന്റ മരണശ്ിക്ഷയും 
കണണ കിയുസട കണണ ീരും മധുരയിസേ  നങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ച അനതാപം മഹാരാ ാേിസനതിരായ 
േികാരമായി േളർെിടു്ടണ്ടാകാം. മഹാരാ ാേിസന്റ മരണത്തിന് അതും കാരണമായിടു്ടണ്ടാോം. 
അഡേഹത്തിസന്റ മരണം സചങ്കുടു്ടേൻ രണ്ടാമനിഡേക്്ക അധികാരം എത്തിചു്ചസകാടുത്തു. കണണ കിയുസട ശ്ാപം 
ഫേിചു്ച എെ് ഡരഖസപ്പടുത്തുോൻ ഇത്രയും സംഭേങ്ങൾ ധാരാളം.  

യാഥാർത്ഥ്യഡബാധഡത്താസട ചിേപ്പതികാരസത്ത സമീപിച്ചാൽ മധുരസാമ്രാ യത്തിസേ കണണ കിക്്ക 
ചരിത്രത്തിൽ ഡേരുകളുള്ളതായി കാണാം. 

പ്രശ്സ്ത ഡ യാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞനായിരുെ സവാമിക്കണണ പിള്ള ഡരഖസപ്പടുത്തിയിടു്ടള്ള ചരിത്രത്തിൽ എ.ഡി. 
756-ൽ കണണ കി അഭിമുഖീകരിച്ച ദുരന്തത്തിസന്റ സൂചനകളുണ്്ട. സ നമതേിശ്വാസിയായിരുെ 
കണണ കിയുസട ദുരന്തത്തിൽ സഹതപിച്ചേരിൽ സചങ്കുടു്ടേൻ രണ്ടാമസന്റ രാജ്ഞിയും ഉൾസപ്പട്ടിരുന്നു. 

മധുര രാ യഭാരം ഏസറ്റടുത്ത സചങ്കുടു്ടേൻ രണ്ടാമസന്റ മഹാറാണി ഇളഡങ്കാ ഡരണ്മാൾ 
സ നമതക്കാരിയായിരുന്നു. അേരുസട ഡപ്രരണയാൽ കണണ കിസയെ േീരനായികയുസട സ്മാരകമായി 
സകാടുങ്ങേല ൂ രിൽ ഒരു മസ്തിക്കേല ്  സഥാപിക്കസപ്പടു്ട. മസ്തിക്കേല ്  കാേക്രമത്തിൽ യക്ഷിക്കേല ായി 
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പരിണമിചു്ച. പിസെസന്താസക്ക പരിണാമങ്ങൾ അതിനണ്ടാസയെ് പറഡയണ്ടഡേല ാ. ഒരു പാേസപ്പട്ട 
ഗ്രാമീണസപ്പണണ ായിരുെ കണണ കിക്്ക മധുരസാമ്രാ യത്തിസന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഇടമുണ്ടായിരുന്നുേെ് ഉറപ്പിചു്ച 
പറയുന്നു ഡകസരി ബാേകൃഷണ പിള്ള എെ ചരിത്ര ഡേഷകൻ. സ നമതക്കാരിയായിരുെ കണണ കിക്്ക 
ചരിത്രത്തിൽ സഥാനമുണ്ടാക്കിസക്കാടുക്കാൻ ഇളഡങ്കാേടികളും ഇളഡങ്കാ ഡരണ്മാളും സകയ്യയച്്ച 
സഹായിച്ചിടു്ടമുണ്്ട.  

(കടപ്പോട്: റ്കസരി ബോലകൃഷ്ണരിള്ളയുടട ചരിപ് ഗറ്വഷണങ്ങൾ റ്വോള്യം 4) 
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“കുട്ടാ… നമ്മസട കേയാണിക്്ക എഡന്താ ഒരു സുഖേയാത്ത 
ഡപാസേ…” സേകുഡെരസത്ത ചായകുടി സമയത്താണ് 
അമ്മ കുട്ടഡനാട് പറഞ്ഞത്. 

"അേൾ ഒന്നും തിന്നുണൂേയ. കഴുത്താസണങ്കിൽ 
ഇടക്കിസട കുടയുന്നു. മൂക്്ക നൊയി 
ഉണങ്ങിയിരിുകയാണ്!" 

 പശുക്കളുസട സുഖമിേല ായ്മ മൂക്കിൽ 
ഡനാക്കിയാേറിയാസമൊണ് അമ്മയുസട കണു്ടപിടുത്തം. 
ഒരസുഖേുമിസേല ങ്കിൽ സപക്കളുസട മൂക്്ക നൊയി 
നനഞ്ഞിരിും. സചറിയ േയ്യായ്ക ഉസണ്ടങ്കിൽഡപ്പാേും 
മൂക്്ക ഉണങ്ങിയിരിുമസത്ര! ഇത് ശ്രിയാസണെ് 
നാട്ടിസേ ഏക മൃ സേദയനായ ആപ്പ സേദയനം 
സമ്മതിച്ചതാണ്.  

 അമ്മ കുറച്്ച പിണണ ാക്്ക കേക്കിയ 
കാടിസേള്ളേുമായി പുറഡത്തക്കിറങ്ങി. ചായ പതുസക്ക 
സമാത്തിുടിചു്ചസകാണ്്ട കുട്ടനം അമ്മയുസട പിൊസേ 
നടന്നു.  

 മുൻേശ്സത്ത പഞ്ചാര മാേിസന്റ ചുേട്ടിോണ് 
അെ് കേയാണിസയ സകട്ടിയിരുെത്. ആ മാേിന് 
പഞ്ചാരമാസേെ ഡപരിട്ടതാരാണാഡോ! എന്തായാേും 
അത് നേല േണണ ം ഡചരുസമെ് കുട്ടന് ഡതാെി. സചറിയ 
മാങ്ങയാസണങ്കിേും നേല  മധുരം. കാമ്്പ കുറഡച്ച 
ഉളൂ്ളസേങ്കിേും പഴുത്താൽ സതാേിുഡപാേും മധുരമുണ്്ട. 

"കുടിസക്കടീ കേയാണീ"  

 അമ്മ കാടിപ്പാത്രം കേയാണിയുസട മുെിൽ േച്്ച, 
സകസകാണ്്ട ഇളക്കി കുടിക്കാൻ പറയുകയാണ്. 
അേളാസണങ്കിൽ ഡനാുന്നുഡപാേുമിേല . അമ്മ കുതിർെ 
കുറച്്ച പിണണ ാക്്ക സകസകാണ്്ട ഡകാരിസയടുത്്ത 
കേയാണിയുസട ോയ്ക്കടുത്്ത േചു്ച ഡനാക്കി. എെിടു്ടം 
അേൾക്്ക ഒരു ഡനാട്ടേുമിേല ."ഒെ് ങ്ട് ഡനാക്കൂ... 
കേയാണി ഒന്നും കഴിുണൂേയ  കുടിുണൂേയ . എഡന്താ 
േയ്യായ്ക ഉള്ള ഡപാസേ ഡതാന്നുന്നു."  

 

ഡനാക്കൂ േിളി അചഛ സനയാണ്. 
സതഡക്ക മുറ്റത്്ത ചാണകം 
സപാടിചു്ചസകാണ്ടിരിുകയാണ് 
അചഛ ൻ. അേധിക്കാേത്്ത ചാണകം ഉണക്കി സപാടിച്്ച 
ചാക്കിോക്കി സകട്ടിസേക്കോണ് അചഛ സന്റ പ്രധാന 
പണി. ഡചന നടുഡമ്പാഴും മഴക്കാേത്്ത ഇഞ്ചിും മറ്്റ 
പച്ചക്കറി കൃഷിുസമാസക്കയായിട്ടാണ് ഇത്. സതഡക്ക 
മുറ്റസത്ത ചാണകക്കൂമ്പാരത്തിന മുെിൽ 
കുന്തിച്ചിരുന്നുസകാണ്്ട ഒരു മരമുട്ടിയുമായി ഉണങ്ങിയ 
ചാണകം സപാടിചു്ചസകാണ്്ട അചഛ ൻ എത്ര ഡനരം 
ഡേണസമങ്കിേും ഇരുഡൊളും. അതുഡകാരി 
ചാക്കിോക്കാൻ കുട്ടസനയും ചിേഡപ്പാൾ 
സഹായത്തിനായി േിളിക്കാറുണ്്ട. ഉണക്കാനിട്ട 
ചാണകത്തിൽനിന്നും േിരേിസന്റ േണണ മുള്ള സേളുത്ത 
ചിങ്ങൻ പുഴുക്കസള കാക്കകൾ സകാത്തിസക്കാണു്ട 
ഡപാകുഡമ്പാൾ കുട്ടന് സങ്കടം േരാറുണ്്ട. 

 സകയിസേ ചാണകസപ്പാടിസയാസക്ക ഒെ് 
തട്ടിക്കളഞ്്ഞ അചഛ ൻ എഴുഡെറു്റ േന്നു. അഡപ്പാഡഴും 
കേയാണിയുസട സേപ്രാളം കുറചു്ചകൂടി കൂടിയിടു്ടണ്്ട. 
ോയിേൂസട സചറിയതായി നരയും പതയും േരുന്നുണ്്ട. 
അചഛ നം സചറിയ പരിഭ്രമം.  

"എഡന്താ സതാണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതു ഡപാസേയുണ്ടഡേല ാ!"  

 അചഛ ൻ കേയാണിയുസട മുഖത്തും താടയി 
(കഴുത്തിസന്റ താഴ്ഭാ ം) േുസമാസക്കസയാെ് സകസകാണ്്ട 
തടേി.  

 

“ന്തായാേും ഒെ് സകയിടു്ടഡനാക്കാം” അമ്മസയ ഡനാക്കി 
പറഞു്ഞ. 

  എേല ാം കൂടി കണ്ടഡപ്പാൾ കുട്ടനം സങ്കടം േരാൻ 
തുടങ്ങിയിരുന്നു. അചഛ ൻ പതിസയ സക കേയാണിയുസട 
ോയിഡേക്കിട്്ട േിരേുകൾ സകാസണ്ടാെ് പരതാൻ 
ഡനാക്കി.  

കല്ല്യാണിെുയെ കെി 

ത്ശീത്രസാര് വി. 
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 "അഡയ്യാ.... കടിഡച്ച ..."  എന്നും പറഞ്്ഞ ഇടസത്ത 
കയു്യം സകാണ്്ട കേയാണിസയ ഒറ്റ അടിസകാടുത്്ത 
അചഛ സനാരു ചാട്ടം. കുട്ടനം അമ്മയും ഡനാുഡമ്പാഡഴാ! 
അചഛ സന്റ സകയ്യിസന്റ മുട്ടിന താസഴ കടിയുസട സചറിസയാരു 
പാട്. കുഡറശ്്സശ് ഡചാര കിനിയുന്നുമുണ്്ട. 

"ഒെ് ഡപായി ആ ആപ്പസയ കൂട്ടി േരൂ"  

 ഒരു കപ്പിൽ സേള്ളം സകാണു്ടേെ് അചഛ സന്റ 
സകയിഡേക്്ക ഒഴിചു്ചസകാടുുഡമ്പാൾ അമ്മ ധൃതി കൂട്ടി. 
അഡപ്പാഡഴും കേയാണിയുസട അേസഥ കുഡറക്കൂടി 
ഡമാശ്മായഡപാസേ കുട്ടനഡതാെി. തേ േേല ാസത 
മുകളിഡേക്്ക നീടു്ടന്നു. നാും ഇടക്കിസട പുറത്തിടുന്നുണ്്ട. 
അസതേല ാം കണ്്ട അേന് േേല ാത്ത േിഷമം േന്നു. 

"ഈശ്വരാ പാേ് കറക്കാൻ ഡനരായി. ഒെ് ഡേ ാേസട്ട" 
സതഡക്ക മുറ്റത്തു സകട്ടിയിരുെ മൂരിുട്ടസന 
സ്ഡനഹഡത്താസട ഡനാക്കിസകാണ്്ട അമ്മ അചഛ സന 
ഒന്നുകൂടി ധൃതി കൂട്ടി. 

"കുട്ടാ നീ േരുന്നുഡണ്ടാ ആപ്പസേദയസന്റ േീട്ടിഡേക്്ക?"  

 അചഛ ൻ ഡതാളിസോരു ഡതാർത്തുമിട്്ട 
ഇറങു്ങഡമ്പാൾ കുട്ടഡനാട് ഡചാദിചു്ച. 'കേയാണിയുസട 
കാരയത്തിനഡേല !” സഡന്താഷഡത്താസട അേൻ അചഛ സന്റ 
പിൊസേ ഡേ ം ഓടി. ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ "ഈശ്വരാ 
സന്റ കേയാണിക്്ക ഒന്നും േരുത്തഡേല ..." എെ് 
പ്രാർത്ഥ്ിചു്ചസകാണ്്ട ഒരു ഉറുപ്പിക നാണയം 
ശ്ീഡോതിക്കൂട്ടിൽ ഭ േതിയുസട ചിത്രത്തിന മുൻപിൽ 
ഭക്തിഡയാസട അമ്മ േുെത് കുട്ടൻ മനസസ ിൽ കണു്ട. 
സേദയസന്റ േീട്ടിഡേക്്ക പത്തുപതിനഞു്ച മിനിറ്്റ 
കുണ്ടനിടേഴിയിേൂസട നടക്കണം. േഴിക്്ക േീതി േളസര 
കുറോണ്. മറുേശ്ത്തുനിന്നും ആസരങ്കിേും 
േരുന്നുസണ്ടങ്കിൽ ഒെ് മുട്ടിയുരുമ്മിസയ ഡപാോൻ കഴിയൂ. 
േരുെത് ഡപാഡത്താ പശുഡോ ആസണകിൽ പിൊക്കം 
നടെ് ആരുസടസയങ്കിേും സതാടിയിഡേക്്ക 
കയറിനിൽഡക്കണ്ടി േരും. മഴക്കാേത്്ത മുട്ടിന് 
സേള്ളമുണ്ടാകും ആ േഴി നടുഡമ്പാൾ!  

 കേയാണിയുസട കാരയം അത്ര നേല  പന്തിയേല  
എന്നു ഡതാെിയതിനാോോം അചഛ ൻ നേല  
ഡേ ത്തിോണ് നടുെത്. ഒപ്പസമത്താൻ കുട്ടന് 
ഇടയ്ക്കിസട ഓഡടണ്ടിേന്നു. ഭാ യം േീടുേസര 

ഡപാഡകണ്ടിേെിേല . ആപ്പസേദയൻ അതാ 
നടന്നുേരുന്നു. മൂപ്പർ സേകുഡെരസത്ത ഒരു േീശ്േിനള്ള 
പുറപ്പാടിോയിരുന്നു. അചഛ ൻ കേയാണിയുസട അേസ്ഥ 
സചറുതാസയാന്നു േിേരിചു്ച. സകയിസേ മുറിേും കാണിചു്ച. 
ഇടസത്ത സകയിസേ സചറുേിരൽ സചേിക്കകസത്താെിട്്ട 
തിരിച്്ച പുറസത്തടുത്തു സേദയൻ. ആ േിരൽത്തുമ്പിഡേക്്ക 
ഡനാക്കി ആഡോചനാനിമഗ്നനായി.  അചഛ സന്റ സകയിസേ 
മുറിേും ഒെ് ഡനാക്കി.  

"മാഡഷ ... പയ്യിസന നായ്ക്കൾ േേല തും കടിച്ചിരുഡൊ?" 

"എന്താ ആഡപ്പ കാരയം?" 

"അേല  മാസഷ പയ്യിസന്റ ോസയെ് സനാഡരം പഡതം 
േര്ണ്ണ്്ട. ങ്ങസള ഒെ് കടിഡക്കം സചയ്തു. ഡപയസട ഒരു 
േക്ഷണം ഡപാസേ!" 

 അത് ഡകട്ടഡപ്പാൾ കുട്ടന് േേല ാത്ത ഡപടി ഡതാെി. 
ഡപപ്പട്ടി കടിച്ച ആൾക്കാരുഡടം  ന്തുക്കളുസടയും 
ഡപടിപ്പിുെ മരണങ്ങസള പറ്റി കുസറ കഥകൾ അേനം 
ോയിച്ചിടു്ടണ്്ട. 

"നടക്ക മാസഷ. ഒെ് ഡനാക്കാം. ഗുരുദരം ആസണങ്കി 
സെസക്കാണ്ടാേ് േയ." ഇതുകൂടി ഡകട്ടഡപ്പാഡഴും കുട്ടസന്റ 
കണണ ിൽനിന്നും സചറുതായി സേള്ളം േരാൻ 
തുടങ്ങിയിരുന്നു. 

 

  "ഒന്നും േയ കുട്ടാ. മ്മസട കേയാണിക്്ക ഒന്നും േയ. 
അഡയ്യ! കരയണ്ടാഡട്ടാ” ആപ്പ പുറത്തു തട്ടി കുട്ടസന 
ആശ്വസിപ്പിച്ചഡപ്പാൾ അേന് ഒന്നു കൂടി സങ്കടമായി. 

 എത്ര ഡേ മാണ് സേദയസനയും കൂട്ടി തിരിചു്ച 
േീട്ടിസേത്തിയസതെേനറിഞ്ഞിേല . കേയാണിയുസട 
അടുസത്തത്തിയപാഡട സേദയൻ പതുസക്ക സചെ് 
അേളുസട ോേിസന്റ അറ്റസത്ത ഡരാമത്തിൽ പിടിചു്ച 
സചറുതായി രണു്ടമൂന്നു പ്രാേശ്യം േേിചു്ച.  
ആശ്വാസഡത്താസട അചഛ സന ഡനാക്കിപറഞു്ഞ  

"ഒരു സകാഴഡപ്പാം േയ മാസഷ."  

 ഡപ പിടിച്ച പശുോസണങ്കിൽ േേിച്ചാൽ 
ോേിസേ ഡരാമം ഇളകി േരുമസത്ര. ആപ്പ സേദയൻ 
അചഛ ഡനാട് േിേരിചു്ച. ഇനി കുഴപ്പമിേല . കാരയങ്ങൾ 
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ആപ്പസേദയസന്റ േരുതിക്്ക നിഡൊളും! കുട്ടൻ േേിയ 
ബഹുമാനഡത്താസടയും സഡന്താഷഡത്താസടയും ആ നാടു്ട 
സേദയസന ഡനാക്കി. 

 േേിയ അപകടമിസേല ന്നു മനസസ ിോക്കിയ 
സേദയൻ ചുറു്റപാടുസമാെ് കറ്ണോടിചു്ച. കാരയം 
മനസസ ിോയഡപാസേ ഒരു ഭാേം. അരയിൽനിന്നും 
ഡപനാക്കത്തി പുറസത്തടുത്തു േടുേശ്ഡത്തക്്ക നടന്നു. 
അമ്മ പുറത്്ത പാത്രം കഴുകുെ സഥേത്തുനട്ടിരുെ 
കുെൻ ോഴയുസട ഒരു ഇേ അടിേശ്ം ഡചർത്തു 
മുറിസച്ചടുത്തു. ഏതാണ്്ട ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ 
ഇേസയേല ാം ചീകി മാറ്റി ോഴത്തണു്ടസമടുത്്ത 
മുൻേശ്ഡത്തക്്ക േന്നു. കുട്ടൻ സേദയസന്റ 
പിൊസേതസെയുണ്്ട. ഉമ്മറസത്ത ഡകാോയിൽ നിെ് 
ഒരു മരക്കഷണസമടുത്്ത ോഴത്തണ്ടിസന്റ ഒരറ്റം 
സചറുതാസയാെ് ചതചു്ച. 

"മാസഷ... ഒെ് േരൂ. കേയാണീസന്റ ോസയാെ് 
പിടിക്കണം" 

 

 അചഛ ൻ ശ്രദ്ധഡയാസട കേയാണിയുസട ോയ 
പതുസക്ക പിളർത്തിപ്പിടിചു്ച. ോയിൽനിന്നും നേല േണണ ം 
നരയും പതയും േരുന്നുണ്്ട. ആപ്പസേദയൻ ോഴത്തണ്്ട 
കേയാണിയുസട ോയ്ക്കകഡത്തക്കിട്്ട സചറുതായി രണു്ട 
പ്രാേശ്യം കുത്തി.   

 മുെിസേ രണു്ടകാേുകളുമുയർത്തി അേസളാന്നു 
ചാടി. എെിട്്ട ആശ്വാസഡത്താസട എേല ാേസരയുസമാെ് 
ഡനാക്കി. ഇഡപ്പാൾ ഒരു അസുഖേുമിേല . ദൂസര ഇരിുെ 
കാടിപ്പാത്രത്തിഡേു ഡനാക്കി തേ കുേുുന്നു. അമ്മ 
ഡേ ം അസതടുഞ്്ഞ അേളുസട മുെിഡേക്്ക േച്്ച 
സകാടുത്തു. ആർത്തിഡയാസട കേയാണി അത് കുടിക്കാൻ 
തുടങ്ങി. കുട്ടൻ അന്തം േിടു്ട നിൽുകയാണ്. 
അേസനാന്നും മനസസ ിോയിേല . 

"എങ്ങിനയാ അചഛ ാ കേയാണീസട അസുഖം മാറീത്?"  

 കുട്ടസന്റ നിൽപു്പം ഡചാദയേും ഡകട്ട ആപ്പ സേദയൻ 
ചിരിചു്ചസകാണ്്ട അേഡനാട് പറഞു്ഞ.  

  

"കുട്ടാ... സപക്കൾക്്ക പഴുത്ത മാങ്ങ നേല  ഇഷ്ടാണ്. 
സാധാരണ അതിസന്റ ഡതാേും കാമു്പം തിെ് അണ്ടി 
തുപ്പിക്കളയും. കേയാണിക്്ക ഇെ് അബദ്ധം പറ്റി. 
മാങ്ങയുസട സവാദിൽ അണ്ടിയും തിൊൻ 
ഡനാക്കിയതാേും. അണ്ടി സതാഡണ്ടൽ കുടുങ്ങി. അതാ 
സേപ്രാളം കാണിച്ചത്. കുട്ടൻ നാസള രാേിസേ ഡപായി 
സതാഴുത്തിൽ ഒന്നു ഡനാക്കണം, കേയാണി ഇട്ട 
ചാണകത്തിൽ ആ അണ്ടിണ്ടാേും!" 

 അഡപ്പാഡഴും അമ്മ ആപ്പസേദയന് 
സകാടുക്കാനായി ഒരു  ല ാസ് ചായയുമായി േന്നു. അത് 
സേദയന് സകാടുത്തുസകാണ്്ട കുട്ടഡനാടായി പറഞു്ഞ  

 " കുട്ടാ ആ മൂരിുട്ടസന കയറഴിചു്ച േിഡട്ടാ. 
ഇെിനി പാൽ കറക്കണിേയ. കേയാണി സകാഡറ 
ബുദ്ധിമുട്ടിയതഡേല . അേൻ പാേ് മുഴുേനം കുടിഡച്ചാസട്ട." 

 കുട്ടൻ ഓടിസച്ചെ് മൂരിുട്ടസന്റ കയറഴിചു്ചേിടു്ട. 
അേഡനാടിഡപ്പായി കേയാണിയുസട അകിട്ടിൽനിന്നും 
പാേ് േേിചു്ചകുടിക്കാൻതുടങ്ങി. എേല ാേർും നേല  
സഡന്താഷം, പിസെ കുട്ടസന്റ കാരയം പ്രഡതയകം 
പറഡയണ്ടതിേല ഡേല ാ! 
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രണ്ട് കവിതകൾ 

മാൊരത്ത് 

ലാവെും ഭമൂിെും 

 

ഭമൂിക്കളു്ളിൽ  ിള്ച്ചുരകുി 

ലോവ വിങ്ങി; 

ഒര ുകഞു്ഞ ുവിടവിലടൂടടയങ്കിലംു 

ടരോട്ടിയുയർന്ന ് 

മോനം ട ോട്ട്; രിടന്ന; 

ഭമൂിയിലടൂട  

രരടന്നോഴുകോൻ  

ടകോ ിച്ചു ടകോണ്്ട. 

 

അന്തരോള്ത്തിലറുയുന്ന 

 ിള്യ്ക്കംു ലോവടയ 

കടുടഞ്ഞോന്ന ുകള്യുവോൻ 

ഭമൂിയും വിങ്ങി. 

മഞ്ഞ ുതളു്ളിെും ഇലെും 

 

മരണം മനു്നിൽ കണ്്ട  

ഇലത്തമു്പിലിരനു്ന ്

മഞ്ഞ ു ളു്ളി  

വി മു്പി. 

 

നഷ്ടമോകോൻ റ്രോകനു്ന 

ഭോരടത്തറ്യോർത്ത ്

ഇലയും നപ്മശ്ിരസ്കയോയി.
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ഒറ്റയ്ു ചിന്തിച്ചിരുന്നു സമയം ഡപായത് അറിഞ്ഞിേല . എസന്റ സതാണ്ട േരളുെതായി ഡതാെി. 
 
"ഡമാസന, പപ്പയ്ക്്ക കുടിുോൻ ഒരു  ല ാസ് സേള്ളം സകാണ്്ട േരൂ" ഞാൻ ഉറസക്ക േിളിചു്ച 
പറഞു്ഞ.  
 
"ഡേണസമങ്കിൽ ഡപായി എടുത്തു കുടിു " അതായിരുന്നു അേസന്റ പ്രതികരണം. 
 
"എന്്ത സചയ്യാം, ഇെസത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങസന ആയി ഡപായി" ഞാൻ മനസസ ിൽ പുേമ്പി... 
 
അടുക്കളയിൽ ഡപായി സേള്ളം എടുത്തു കുടിുഡമ്പാഴും എസന്റ മനസസ ്  േിങു്ങന്നുണ്ടായിരുന്നു. എസന്റ മനസസ ്  നിറസയ 
ഹനമാസന പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു. 
"അേസന ഒന്നും കൂസട കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുസെങ്കിൽ..." എസന്റ മനസസ ്  േിതുമ്പി. 
 
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     
 
"അത് ഡറാഡിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റടാ" എെ സൈേറുസട  ർജ്ജനമാണ് കാറിസന്റ പിൻസീറ്റിൽ പകുതി 
ഉറക്കത്തിോയിരുെ എസെ ഉണർത്തിയത്.  
 
രാ സഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ, പാകിസഥാൻ അതിർത്തിഡയാടു ഡചർെ് കിടുെ അനൂപ് ഡ് എെ സഥേത്തു കൂടി 
ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര സചയ്തത്. 
 
കണണ ്  തിരുമ്മി ഡനാക്കിയഡപ്പാൾ, കയറ്റാേുെതിേും അധികം ഇഷ്ടികയുമായി ഡറാഡിസന്റ ഓരഡത്തയ്ു തസന്റ 
സസക്കിൾ ഒതുുോൻ പണിസപ്പടുെ, എകഡദശ്ം 7 - 8 േയസസ ു ള്ള ഒരു കുട്ടിസയയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.  സൈേർ 
േീണു്ടം ഡഹാൺ അടിചു്ച. സസക്കിൾ ഒതുക്കി മാറു്റെ ബദ്ധപ്പാടിൽ, ഇഷ്ടികയുമായി അേനം അേന്റ സസക്കിളും 
ഡറാഡിൽ മറിഞു്ഞ േീണു. ഇഷ്ടിക എേല ാം സപാട്ടി ഡപായി. 
 
എനിക്്ക അേഡനാടു സഹതാപം ഡതാെി. അേസന ശ്േയസപ്പടുത്തിയ സൈേസറ ഞാൻ ശ്കാരിചു്ച. 
 
കുറചു്ച കൂടി മുഡൊടു്ട ഡപായഡപ്പാൾ, സേള്ളം കുടിുോനായി അടുത്തു കാണസപ്പട്ട ഒരു േീടിസന്റ മുൻപിൽ കാർ 
നിർത്തുോൻ ഞാൻ സൈേഡറാട് ആേശ്യസപ്പടു്ട. 
 
ഞങ്ങൾ ആ കുടിേിസന്റ ോതിേിൽ മുട്ടി. പുേല ു സകാണ്്ട ഡമഞ്ഞ ഒരു സചറിയ കുടിൽ ആയിരുന്നു അത്. ഒരു സ്ത്രീ േന്നു 
ോതിൽ തുറന്നു. കുടിുോൻ സേള്ളം ഡചാദിച്ചഡപ്പാൾ മുറ്റത്തു കിടുെ ഒരു കട്ടിേിൽ ഇരിുോൻ പറഞു്ഞ. അതിസന്റ 
അടുത്്ത രണു്ട പശുക്കസള സകട്ടിയിരിുന്നു. 
 

വിതമു്പനു്ന മനസ്സുകൾ 
പ്നാബിൾ പ്ജക്കബ്്ബ 
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ആ സ്ത്രീ ഓടി േന്നു, പശുേിസന കറന്നു, പാേുമായി കുടിേിനള്ളിഡേു കയറി ഡപായി. കുറചു്ച സമയം കഴിഞു്ഞ 
ഞങ്ങൾക്്ക ചായയുമായി േന്നു. ഡറാഡിൽ കണ്ട കുട്ടി, സപാട്ടിയ ഇഷ്ടികകൾ തസന്റ സസക്കിളിൽ ഡചർത്്ത സേച്്ച 
കടന്നു േരുെതാണ്, ചായ കുടിചു്ച സകാണ്ടിരിുഡമ്പാൾ എസന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിഞ്ഞത്. 
 
അഡപ്പാഴാണ് അത് അേസന്റ േീട് ആസണെ് എനിക്്ക മനസസ ിോയത്. അേസന്റ മുഖത്്ത ഡനാുോൻ ഡപാേും ഉള്ള 
മാനസികാേസഥയിൽ അേല ായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്്ക കുറ്റഡബാധം ഡതാെി. മുഷിഞ്ഞതും കീറിയതുമായ ഉടുപു്പം, ഒരു 
കയ്യിൽ ഊരിഡപ്പാകാസത തസന്റ നിക്കറും പിടിചു്ച നിൽുെ അേഡനാടു എന്്ത പറയണസമെ് അറിയാസത ഞാൻ 
കുഴങ്ങി. അടുത്്ത േെഡപ്പാൾ ഞാൻ അേഡനാടു മാപു്പ പറഞു്ഞ.  
 
അേസന്റ ഡപര് ഹനമാൻ; നാോം കല ാസസ ിൽ പഠിുന്നു. അച്ചൻ രാേിസേ കൃഷി പണിു ഡപായി. പുേല ു പറിുകയും, 
പശുക്കസള ഡനാുകയും, േീടു്ടകാരയങ്ങൾ ഡനാക്കി നടത്തുകയും സചയു്യെത് അമ്മ ആണ്. ഹനമാൻ തസന്റ 
പിതാേിസനയും മാതാേിസനയും അേരുസട ഡ ാേി കാരയങ്ങളിൽ സഹായിുന്നു. 
 
"ഇെ് സ്കൂളിൽ ഡപായിേല ഡയാ?" എെ എസന്റ ഡചാദയത്തിന്, "അചഛ സന ഡ ാേിയിൽ സഹായിഡക്കണ്ട ദിേസങ്ങളിൽ 
സ്കൂളിൽ ഡപാകാറിേല " എൊയിരുന്നു അേസന്റ മറുപടി. 
 
എസന്റ കുട്ടികാേം എനിക്്ക ഓർമ്മ േന്നു, കൃഷി പണി സചയ്തതും, പുേല ു പറിച്ചതും, പശുേിസന കുളിപ്പിച്ചതും എേല ാം..... 
 
എസന്റ ഡ ാേിസയ പറ്റിസയാസക്ക അേൻ എഡൊട് ഡചാദിചു്ച. അറിേിനായുള്ള അേസന്റ ആഗ്രഹം എെിൽ കൗതുകം 
ഉളോക്കി. കുറചു്ച സമയം സകാണ്്ട ഞങ്ങൾ കൂടു്ടകാരായി. 
 
ഞാൻ അേസന ഉപഡദശ്ിചു്ച. നേല തായി പഠിചു്ച േേിയ ആളായി തീരണം എസൊസക്ക ഞാൻ അേഡനാടു പറഞു്ഞ. 
അേൻ എേല ാം കാഡതാർത്തു ഇരുന്നു ഡകടു്ട. 
 
ഞാൻ േീട്ടിൽ കുട്ടികസള ഉപഡദശ്ിുഡമ്പാൾ, "പപ്പാ, ഒന്നു മിണ്ടാസത ഇരിുഡമാ? ഡകട്്ട മടുത്തു..." എെ് പറയുെ 
എസന്റ കുട്ടികസള എനിക്്ക ഓർമ്മ േന്നു. 
 
മനഃസപാരുത്തമുള്ള, ഒഡര രീതിയിൽ ചിന്തിുെ, ആളുകൾ ആണ് ഞാനം ഹനമാനം എെ് എനിക്്ക മനസസ ിോയി. 
 
ചായ കുടി കഴിഞു്ഞ എഴുഡെറ്റഡപ്പാൾ, ഹനമാന് സകാടുുോനായി എസന്തങ്കിേും ഉഡണ്ടാ എെറിയാനായി ഞാൻ 
എസന്റ ഡപാക്കറ്റിൽ ഒന്നു പരതി. കിട്ടിയ ഒരു ഡചാക്കഡേറ്്റ അേന സമ്മാനിചു്ച. അഡതാസടാപ്പം, അേസന സകട്ടിപിടിചു്ച 
കേിളിൽ ഒരു ഉമ്മ സകാടുത്തു. 
 
അേസന്റ കണണ ിേൂസട കണുനീർ തുള്ളികൾ ഉരുണു്ട താഡഴക്്ക പതിുെത് ഞാൻ കണു്ട. 
 
“ഇനി ഞാൻ ഹനമാസന കാണുെത് ഒരു േേിയ ആൾ ആയി, പത്രത്തിേൂസട ആയിരിും” എെ് ഞാൻ പറഞു്ഞ.  
 
അേൻ സപാട്ടി കരഞു്ഞ. ഞാൻ അേസന സവാന്തനസപ്പടുത്തി. േീണു്ടം കാണാം എെ ആശ്യിൽ അേഡനാടു യാത്ര 
പറഞു്ഞ ഞാൻ ഇറങ്ങി.... 
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കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം, രൊത്രിയുഞ്െ വവകിയ വവളയിൽ മുംവൈയകുള്ള തീവണ്ടി കൊത്തക  മഡകഗൊവക  
സക വേഷനിൽ ഇരിുകയൊയിരുന്നു. വമയകമൊസ ചൂെിഞ്ന മറികെുവൊന് ഫൊന് കറങു്ങന്ന ഇെത്തിനക  കീഞ്ഴയുള്ള 
ഇരിപ്പിെം വതെി കണു്ടപിെിച്ചതൊണക . എനിു വപൊവകണ്ട തീവണ്ടി എത്തുവൊന് ഇനിയും കുവറ സമയമുണ്ടക . ൈൊഗക  
തുറന്നക  ഒരു പുസകതകഞ്മെുത്തു. അതിനിഞ്െ ഒരൊൾ അരികിൽ വന്നിരുന്നു. ആൾ സവയം പരിചയഞ്പ്പെുത്തി. വേഷം 
തീവണ്ടികൾ വവകുന്നതിഞ്ന കുറിചു്ചള്ള ഒരുപിെി  പരിഭവങ്ങൾ പറഞു. കുറചു്ച വനരം അവേഹത്തിനക  ഞ്ചവി 
നൽകിയ വേഷം പുസകതകത്തിവേു മെങു്ങവൊന് ശ്രമിചു്ച. 

 

യു ഞ്ക കുമൊരന് സൊറിഞ്െ വനൊവൽ  - തക്ഷന്കുന്നക  സവരൂപം. 
വൊയന രസം പിെിചു്ച വന്നതൊണക . ഒരു 
വദേത്തിഞ്െ  സൊമൂഹിക രൊഷകരീയ സൊംസകകൊരിക 
ഭൂവിവേക്കക  രൊമര  എന്ന കഥൊനൊയകന് എഞ്ന്ന വകപിെിചു്ച 
കെത്തിഞ്ക്കൊണു്ട വപൊകുവൊന് തുെങു്ങകയൊയിരുന്നു. 
അതിനിഞ്െ,  അെുത്തിരുന്ന അവേഹം എഞ്ന്ന വീണു്ടം വതൊണ്ടി 
വിളിചു്ച. 

 
“എന്തിനു വഗൊവയിൽ വന്നു ?”, “എത്ര ദിവസങ്ങൾ 
ഉണ്ടൊയിരുന്നു?”  തുെങ്ങിയ ഒരെുക്കക  വചൊദയങ്ങളൊയിരുന്നു പിഞ്ന്ന. 

 

ഒരുവിധം ഉത്തരങ്ങൾ  നൽ കി, വീണു്ടം പുസകതകത്തിവേക്കക  മെങു്ങവൊന് ശ്രമം നെത്തി. വീണു്ടം അവേഹം വചൊദയം 
ഉതിര ത്തു- 

 

“പുസകതകവൊയന വേിയ ഇഷകെമൊ അവേേ ... നേേ  കൊരയമൊണക ”   

 

തുെരന്നക  തഞ്െ  വൊയനഞ്യൊഞ്ക്ക ഞ്സൽവഫൊണിൽ മൊത്രമൊഞ്ണന്നക  കുേസമ്മതവും നെത്തി. വേഷം സവന്തം 
ഞ്സൽവഫൊഞ്ണെുത്തക  അതിവേു കയറിവപ്പൊയി. രക്ഷഞ്പടു്ട. ഇനി സവസഥമൊയി വൊയിക്കൊം എന്നു ഞൊന് കരുതി.  

 

എന്നൊൽ അഞ്തേേ ൊം ഞ്വറുഞ്തയൊയിരുന്നു. ആൾ വഫൊണിൽ തപ്പിഞ്യെുത്ത എവന്തൊ ഒന്നുമൊയി ഇെയിൽ ചൊെിവീണു. 

യാത്രകളില് ചിലപ്പാള് 

സംഭവിക്കനു്നര ്... 

കണക്കരൂ്്ആര്. സപു്േഷ ്കമുാര് 



 

16 
 

 

“ഇതു വനൊു... എത്ര രസകരമൊയിരിുന്നു.” 

തികഞ ഞ്വറുവപ്പൊഞ്െ ഞൊന് അതിവേക്കക  പൊളിവനൊക്കി. എവന്തൊ ഒരു തമൊേ വീഡിവയൊകകളിപ്പക . “തൊങ്കൾ കവണ്ടൊളൂ. 
എനിക്കിതിഞ്േൊന്നും തൊൽപരയമിേേ ...” എന്നു പറഞക പുസകതകത്തിവേക്കക  മെങു്ങവൊൽ ശ്രമം നെത്തി. 

വേിഞ്യൊരു ചിരിയൊയിരുന്നു മറുപെി. ആ മനുഷയന് തുെരന്നു-  
 
“ഇഞ്തൊഞ്ക്ക കൊണണം സവഹൊദരൊ... കൊേത്തിഞ്നൊത്തക  നമ്മൾ മൊറണം. എഞ്ന്തേേ ൊം നേേ  കൊരയങ്ങളൊണക  ഞ്ചറിയ 
സവേേങ്ങളൊയി ഈ വഫൊണിൽ വരുന്നതക ...”   
 

“ദയവൊയി തൊങ്കൾ എഞ്ന്ന ഞ്വറുഞ്ത വിെൂ... ഞൊന് ഈ വനൊവൽ വൊയിക്കഞ്ട്ട...” പരമൊവധി വിനയം വൊുകളിൽ 
വരുത്തി അറിയിചു്ച. 
 
“എങ്കിൽ ഒരു കൊരയം ഞ്ചയൂ്യ... നിങ്ങളുഞ്െ വൊട്ടകസൊപ്പക  നമ്പര പറയൂ... ഞൊന് നേേ  കുവറഞ്യണണ ം അയചു്ച തരൊം. നിങ്ങൾ ക്കക  
സമയം വപൊഞ്േ കൊണൊവേേ ൊ...” 
 
ഒരു നിമിഷം എഞ്െ  കണുകളിൽ ഇരുടു്ട കയറി. ആ മനുഷയഞ്െ  കഴുത്തിൽ രണു്ട വകകളും ഞ്കൊണു്ട മുറുഞ്ക്കപ്പിെിച്ചക  
ഉേച്ചക  രൊക്കിവേക്കക  തളു്ളവൊന് വതൊന്നി. അതിനു നിയമം എഞ്ന്ന എങ്ങഞ്ന വവണഞ്മങ്കിേും േിക്ഷിക്കഞ്ട്ട എന്ന 
വിചൊരവും വന്നു. 
പിഞ്ന്ന സവവൈൊധം തിരിഞ്കക്കിട്ടി.  
 
എഞ്െ വഫൊണിൽ ഇത്തരം എത്ര സവേേങ്ങൾ വരുന്നു! ഒഞ്രണണ ം തഞ്ന്ന എത്രവട്ടം..! ഞൊനും കുേവൊളിയൊണക . പേതും 
അയച്ചിടു്ടണ്ടക . എത്ര രചനകളൊണക  ഇങ്ങഞ്ന പരുന്നതക ... എഴുത്തുകൊരഞ്െ വപരു വപൊേും ഇേേ ൊഞ്ത... ചിേതക  നേേ തും 
ആകൊം. വിവരങ്ങൾ  പങ്കു ഞ്വുവൊന് ഇത്തരം നവ മൊധയമങ്ങൾ  ഉപകൊരപ്രദമൊണക  എന്നതക  സതയം. പഞ്ക്ഷ അതക  
പരിധി വിെുവമ്പൊൾ  അസഹനീയം ആകും. അത്തരത്തിൽ  ആയിക്കഴിഞു.  
 
നേേ  േക്ഷയങ്ങൾ ക്കൊയി രൂപം ഞ്കൊെുത്ത നിരവധി ഗൂ്രപു്പകൾ  ഇത്തരത്തിൽ  മേിനഞ്പ്പെുന്നു. എത്ര അവപക്ഷിച്ചൊേും 
ചിേര  സവേേങ്ങഞ്ള തള്ളി വിെുകയൊണക . ഒവര സവേേം പേവട്ടം പേ ഇെങ്ങളിൽ  വൊയിുവമ്പൊൾ  എന്തക  ഞ്ചയു്യം? 
ആവേയത്തിനും അനൊവേയത്തിനും ആയി എത്ര ഗൂ്രപു്പകൾ . അതിനിഞ്െ ഇതൊ ഒരു അപരിചിതന് എഞ്െ നമ്പര  
വചൊദിുന്നു. ഞൊന് ഒന്നും മിണ്ടൊഞ്ത എഴുവനേു നെന്നു. വഗൊമന്തകം എന്ന വനൊവേിഞ്േ ആകൊേക  എന്ന ഞ്ചറുപ്പക്കൊരന് 
നെന്നുവപൊയ കൊേെികൾ  മങ്ങിയ ഞ്വട്ടത്തിൽ  ഞൊന് വീണു്ടം കണു്ട. 
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“...അവയകക്കക  ത്രിവകൊണൊകൃതി ആയിരുന്നു. വളഞ്ര തിളക്കമുള്ളതും പച്ചഞ്യവന്നൊ  ചൊരഞ്യവന്നൊ പറയൊവുന്ന നിറം  
ആയിരുന്നു. ആ വസകതുക്കൾ  ഞങ്ങളുഞ്െ വിമൊനഞ്ത്ത വളഞ്ര കൃതയമൊയി പിന്തുെരുന്നുണ്ടൊയിരുന്നു...”. ബ്രിട്ടീഷക   
എയര വവയകസക  വപേേക   റിച്ചൊര ഡക   ഹൊര മൂണ  1970കളിൽ  റിവപ്പൊര ട്ടക   ഞ്ചയകത ഈ  സംഭൊഷണ േകേം ഈയിഞ്െ ഒരു 
വറഡിവയൊ പരിപൊെിയിൽ  വകൾ ക്കൊനിെയൊയി. ഭൂമിയേേ ൊഞ്ത മഞ്േൊരു ഗ്രഹത്തിൽ  ജീവനുണ്ടൊകൊനുള്ള സൊധയതകൾ  
വിേകേനം ഞ്ചയകത ആ പരിപൊെി, ഈ വിഷയത്തിൽ  ഞൊന് വൊയിച്ചിടു്ടള്ള കൊരയങ്ങൾ  ഒന്നക  വരൊഡീകരിച്ചക  
എഴുതിയൊഞ്േന്തക   എന്ന ചിന്ത മനസസ ിൽ  ഉണര ത്തി വിടു്ട. 

വമൽ  വിവരിച്ച സംഭൊഷണം അനയഗ്രഹ വൊഹനങ്ങഞ്ളയും (പറും തളികകൾ ) അനയഗ്രഹ ജീവികഞ്ളയും കഞ്ണ്ടന്നക  
അവകൊേഞ്പ്പെുന്ന നൂറുകണക്കിനക  ദൃകസ ൊക്ഷി വിവരണങ്ങളിേും അനുഭവ സക്ഷയങ്ങളിേും ഒന്നക  മൊത്രം. ദുരൂഹ 
സൊഹചരയങ്ങളിൽ  കൃഷിയിെങ്ങളിൽ  ഒേ രൊത്രി ഞ്കൊണ്ടക  പ്രതയക്ഷഞ്പ്പെുന്ന വരൊപക  സര ക്കിൾ സക  (Crop Circles) 
മഞ്േൊരുദൊഹരണം. ചിേ ആളുകൾ  തങ്ങഞ്ള അനയഗ്രഹ ജീവികൾ  തട്ടിഞ്ക്കൊണ്ടക  വപൊയതൊയി വഞ്ര റിവപ്പൊര ട്ടക   ഞ്ചയകത 
സംഭവങ്ങളുണ്ടക . പറും തളികകളും അനയഗ്രഹ ജീവി സേര േനങ്ങളും ഒരു പവക്ഷ ഞ്തളിയിക്കഞ്പ്പെൊഞ്ത കിെുന്ന 
ഏേവും വേിയ ദുരൂഹതകളിൽ  ഒന്നൊണക . 

ഞ്കടു്ടകഥകവളൊെും സൊങ്കേപ ിക സൃഷകെികവളൊെും, ഭൂമിയിതര ധിഷണ (extraterrestrial intelligence) അധിഷഠ ിതമൊയ 
സിനിമകവളൊെും സീരിയേുകവേൊെും ആളുകൾ ക്കക  ഞ്പൊതുഞ്വയുള്ള അെങ്ങൊത്ത അനുഭൊവമൊവൊം  ഇതിഞ്നൊരു കൊരണം. 
ചിേവപ്പൊഞ്ഴൊഞ്ക്ക മനപു്പര വം കൈളിപ്പിക്കൊന് വവണ്ടിയും ആളുകൾ   ഇത്തരം വിദയകൾ  കൊണിക്കൊറുണ്ടക  എന്നതക  
മഞ്േൊരു കൊരയം.  

എങ്കിൽ  തഞ്ന്നയും ദേൊൈകദങ്ങളൊയി േൊസകത്രവേൊകഞ്ത്ത അവേൊസരഞ്പ്പെുത്തിഞ്ക്കൊണ്ടിരിുന്ന ആ വേിയ 
വചൊദയങ്ങൾ  ഇന്നും നിേനിൽ ു ന്നു. ഈ മഹൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ  നൊം തനിച്ചൊവണൊ? ഇതര ഗ്രഹ ജീവികൾ  
യഥൊര ഥത്തിൽ  ഉവണ്ടൊ? ഏഞ്തങ്കിേും തരത്തിൽ  മേു ഗ്രഹങ്ങളിവേൊ  ഉപഗ്രഹങ്ങളിവേൊ ജീവന് 
നിേനിൽ ു ന്നുവണ്ടൊ? 

പ്രപഞ്ചത്തിേുള്ള വകൊെൊനുവകൊെി നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളിൽ  ഒന്നക  മൊത്രമൊണക   ക്ഷീരപഥം എന്നും അതിഞ്േ അവനക 
വകൊെി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ  ഒന്നക  മൊത്രമൊണക  സൂരയന് എന്നും  നമുഞ്ക്കേേ ൊവര ു ം അറിയൊം. കൊൾ  സൊഗന് തഞ്െ 
“വകൊണ്ടൊക്ക   (Contact)” എന്ന വനൊവേിൽ  പറയുന്നതക  വപൊഞ്േ “പ്രപഞ്ചം എത്രവയൊ  വേുതൊണക  . അതിൽ  നൊം 
മൊത്രമൊണക  ഉള്ളഞ്തങ്കിൽ  അഞ്തത്ര മൊത്രം പൊഴൊണക ”( “The universe is a pretty big place. If it’s just us, seems like 
an awful waste of space”) 

മേു ഗ്രഹങ്ങളിൽ  ജീവന് ഉവണ്ടൊ എന്ന പഠനത്തിനക  മുവന്നൊെിയൊയി  നമ്മൾ  ഞ്ചവയ്യണ്ടതക , പ്രപഞ്ചത്തിൽ  ജീവന് 
നിേനിൽ ു ന്നു എന്ന നമുക്കറിയൊവുന്ന ഒവര ഒരിെത്തിൽ , നമു്മഞ്െ സവന്തം ഗ്രഹത്തിൽ , ജീവന് എങ്ങഞ്ന 
നിേനിൽ ു ന്നു എന്നക  പഠിുകയൊണക . നമ്മൾ  നമു്മഞ്െ ഞ്സൌരയൂഥത്തിഞ്െയും ഭൂമിയുഞ്െയും ചരിത്രം നന്നൊയി 
മനസിേൊവക്കണ്ടിയിരിുന്നു. അനയഗ്രഹജീവഞ്നുറിച്ചക  (സൂക്ഷകമജീവികഞ്ളയും വികസിത (intelligent) 

ഈ ത്രരഞ്ചത്തില് നാം 

രനിച്ചാപ്ണാ ? 

നാദിയ അജ ്മല് 
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ജീവികഞ്ളയും)  അവനവഷിുന്ന ഒരുപൊെക  പദ്ധതികൾ  ഇന്നക  പേ രൊജയങ്ങളിേും നിേവിേുണ്ടക .    അവയിൽ  ഏേവും 
പ്രധൊന സഥൊപനം ആണക   “ഞ്സേി (SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence Institute)”.  

നമ്മൾ  മനുഷയര  ഇന്നക  ഒരു വറഡിവയൊ യുഗത്തിേൊണക   ജീവിുന്നതക . മൊര വകൊണിയുഞ്െ ആദയ വറഡിവയൊ പ്രസൊരണം 
മുതൽ   കഴിഞ നൂറു വര ഷങ്ങളൊയി നമ്മൾ  നിരന്തരം വറഡിവയൊ തരംഗങ്ങൾ  പേതരം പ്രവക്ഷപണങ്ങൾ ക്കക  
ഉപവയൊഗിുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങളിൽ  നഞ്േേ ൊരു േതമൊനം അന്തരീക്ഷം വിടു്ട ശൂനയൊകൊേത്തിഞ്െ അനന്തതകളിവേും 
സഞ്ചരിുന്നുണ്ടക.  

നഞ്മ്മവപ്പൊഞ്േ തഞ്ന്ന സൊവങ്കതികമൊയി വികസിച്ച ഒരു സംസകകൊരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ  എവിഞ്െഞ്യങ്കിേുമുഞ്ണ്ടങ്കിൽ  
അവരും ഇതക  വപൊഞ്േ വറഡിവയൊ തരംഗങ്ങൾ  ഉപവയൊഗിച്ചക  അവരുഞ്െതൊയ ഒരു "വറഡിവയൊ കുമിള (Radio Bubble)" 
സൃഷകെിച്ചിടു്ടണ്ടൊയിരിക്കൊം. വറഡിവയൊ ദൂരദര േിനികൾ  ഉപവയൊഗിച്ചക  ഇത്തരം തരംഗങ്ങൾ  കണു്ടപിെിുകയും 
അതിേൂഞ്െ അനയഗ്രഹ ജീവന് സഥിരീകരിുകയും ഞ്ചയു്യക എന്നതൊണക  SETI യുഞ്െ പ്രവര ത്തന േകക  ഷയം. പഞ്ക്ഷ 
ഒരു കുഴപ്പം എന്തൊഞ്ണന്നൊൽ  പ്രപഞ്ചത്തിൽ  എവിഞ്െ വനൊക്കണഞ്മവന്നൊ ഏഞ്തൊഞ്ക്ക ആവൃത്തിയിേുള്ള തരംഗങ്ങൾ  
വനൊക്കണഞ്മവന്നൊ നമുക്കക   അറിയിേേ .  

ഭൊഗയവേൊൽ  നമുക്കക  കമ്പയൂട്ടറുകൾ  ഉണ്ടക . SETI യിൽ  കമ്പയൂട്ടറുകളുഞ്െ സഹൊയവത്തൊഞ്െ േതവകൊെി തരംഗങ്ങൾ  ഒവര 
സമയം പരിവേൊധിക്കൊം. നമു്മഞ്െ സവന്തം "വറഡിവയൊ കുമിള" ഇതുവഞ്ര പ്രപഞ്ചത്തിേൂഞ്െ ഉവേേം നൂറക  
പ്രകൊേവര ഷം സഞ്ചരിചിടു്ടണ്ടൊവും. അതനുസരിച്ചക  വനൊുവമ്പൊൾ  നമുക്കക   ഒരു അനയഗ്രഹ സിഗ്നൽ  
കിടു്ടകയൊഞ്ണങ്കിൽ  അതക  സൊവങ്കതികമൊയി നമ്മഞ്ളക്കൊൾ  മികച്ച ഒരു സംസകകൊരത്തിൽ   നിന്നൊണക  വരുന്നഞ്തന്നു 
നിസംേയം പറയൊം. ഒരു പഞ്ക്ഷ ആ സംസകകൊരങ്ങൾ  നേിചു്ച വപൊയിടു്ടണ്ടൊവും, അതുമഞ്േേ ങ്കിൽ  നൊേത്തിൽ  നിന്നക  
രക്ഷഞ്പ്പെൊന് മവേഞ്തങ്കിേും ഗ്രഹങ്ങളിവേക്കക   മൊറി തൊമസിചിടു്ടണ്ടൊവൊം. 

 സൌരയൂവഥതരഗ്രഹങ്ങഞ്ള കണു്ടപിെിക്കൊന് വവണ്ടി 2009ൽ  വിവക്ഷപിച്ച ഞ്കപേ ര ൈഹിരൊകൊേ ദൂരദര േിനി (Kepler 
Space Observatory) പ്രവര ത്തനക്ഷമമൊയതക  മുതൽ  ഇതുവഞ്ര 2,330 സൌരയൂവഥതരഗ്രഹങ്ങഞ്ള സഥിരീകരിച്ചിടു്ടണ്ടക . 
അതിൽ ത്തഞ്ന്ന ആവൊസവയൊഗയമൊയ പരിരമണ പഥങ്ങളിൽ  (habitable zone) കണു്ടപിെിക്കഞ്പ്പട്ട ഏതൊണ്ടക  50 
ഗ്രഹങ്ങളിൽ   30 എണണ വത്തൊളം  ജീവന് നിേനിൽ ക്കൊന് തക്ക സൊഹചരയങ്ങൾ  ഉള്ളവയൊഞ്ണന്നും സഥിരീകരിച്ചിടു്ടണ്ടക .  

മേു സൌരയൂഥങ്ങളിൽ  ഉള്ള ഭൂമിയുഞ്െയും ഭൂമിഞ്യക്കൊളും വേുപ്പമുള്ള (super-Earths) ഗ്രഹങ്ങഞ്ളയും  
കഞ്ണ്ടത്തുന്നതിനും അവയുഞ്െ സവഭൊവം പഠിുന്നതിനും േക്ഷയം ഞ്വചു്ചള്ള പദ്ധതിയൊയ  'Planetary Transits and 
Oscillations of stars  (PLATO)’ 2026ൽ  വിവക്ഷപിക്കഞ്പ്പെും. തഞ്െ പ്രൊഥമിക േക്ഷയമഞ്േേ ങ്കിേും 
ആവൊസവയൊഗയമൊയ ഗ്രഹങ്ങഞ്ള കഞ്ണ്ടത്തുന്നതിൽ  ഹൈിളും (Hubble Space Telescope, HST) സഹൊയിുന്നുണ്ടക. 
ഇതിഞ്നേേ ൊം പുറവമ ഞ്കപേ ര ൈഹിരൊകൊേ പദ്ധതിയുഞ്െ തുെര ച്ചയൊയ ഞ്െസസ ക  (TESS, Transiting Exoplanet Survey 
Satellite) 2018 ഏപ്രിൽ  18നക  പ്രവര ത്തനം തുെങ്ങി.  ഞ്കപേ ര  പ്രപഞ്ചത്തിഞ്െ വളഞ്ര ഞ്ചറിയ ഒരു ഭൊഗം മൊത്രം 
അതിസൂക്ഷകമമൊയി നിരീക്ഷിുഞ്ന്നങ്കിൽ  ഞ്െസസ ക  ൈഹിരൊകൊേം മുഴുവന് പരിവേൊധിച്ചക  സൌരയൂഥത്തിനക  പുറത്തുള്ള 
ആയിരക്കണക്കിനക  പുതിയ ഗ്രഹങ്ങഞ്ള വളഞ്ര വവഗത്തിൽ  കഞ്ണ്ടത്തിവയും. 

ഒരു ഗ്രഹം അതിഞ്െ മൊതൃനക്ഷത്രത്തിഞ്െ മുന്നിേൂഞ്െ കെന്നു വപൊവുവമ്പൊൾ  ആ നക്ഷത്രത്തിൽ  നിന്നും നമുക്കക   കിടു്ടന്ന 
പ്രകൊേത്തിൽ  ഞ്ചറിയ ഒരു കുറവക  സംഭവിുന്നു. പ്രകൊേത്തിേുള്ള ഈ കുറവിൽ  നിന്നും നമുക്കക   ഗ്രഹത്തിഞ്െ വേുപ്പം 
അനുമൊനിക്കൊം. ഞ്കപേ ര  ഗ്രഹങ്ങഞ്ള കണു്ടപിെിുന്നതക  ഇത്തരം സംരമണങ്ങൾ  വനൊക്കിയൊണക . ഞ്െസസ ിഞ്െ 
പ്രവര ത്തനവേേി ഇതക  തഞ്ന്നയൊഞ്ണങ്കിേും ഞ്െസസ ക  ശ്രദ്ധ വകന്ദ്രീകരിുനതക  ചുവന്ന കുള്ളന്മൊര  (Red Dwarfs) 
എന്നയിനം നക്ഷത്രങ്ങളുഞ്െ വമേൊണക .   തൊഞ്ഴ വയൊഴഗ്രഹത്തിഞ്െയും ഭൂമിയുഞ്െയും സൂരയസംരമണത്തിഞ്െ വയതയൊസം 
കൊണിച്ചിരിുന്നു. ഭൂമിഞ്യ അവപക്ഷിച്ചക  എത്ര മൊത്രം വേിയ തൊഴകച്ചയൊണക  വയൊഴഗ്രഹം ഉണ്ടൊുന്നഞ്തന്നക  ശ്രദ്ധിുക. 



 

19 
 

Image Credit: wherestheflux.com 

 
2009ൽ  ഭൂമിയിൽ  നിന്നക  1280 പ്രകൊേവര ഷം അകഞ്േയുള്ള സിഗ്നസക  
നക്ഷത്രസമൂഹത്തിഞ്േ (constellation Cygnus) KIC8462852 എന്ന 
നക്ഷത്രഞ്ത്ത ഞ്കപേ ര  ദൂരദര േിനിയുഞ്െ സഹൊയവത്തൊഞ്െ പഠിചു്ച 
ഞ്കൊണ്ടിരിുവമ്പൊൾ  അവമരിക്കന് വൊനനിരീക്ഷകയൊയ തഞ്ൈത 
വൈൊയൊജന് വളഞ്ര വിചിത്രമൊയ ഒരു നിരീക്ഷണം നെത്തി. 
സൊധൊരണ ഒരു ഗ്രഹസംരമണം മൂേമുണ്ടൊവുന്ന പ്രകൊേത്തിഞ്െ 
കുറവക   വളഞ്ര ഐകരൂപയമുള്ളതൊയിരിും. പവക്ഷ KIC8462852ൽ  
നിന്നക  ഞ്കപേ ര   വേഖരിച്ച വഡേ അന്നു വഞ്ര കൊണൊത്ത 

തരത്തിേുള്ളതൊയിരുന്നു (ചിത്രം കൊണുക).  

 

 
Image Credit: wherestheflux.com 

 

കൂെൊഞ്ത സൊധൊരണ സംരമണങ്ങൾ   ഏതൊനും മണിക്കൂറുകൾ  മൊത്രം നീണു്ട നിൽ ു വമ്പൊൾ , ഇവിഞ്െ ഏതൊണ്ടക  
ഒരൊഴകചവയൊളം തികചു്ചം രമരഹിതമൊയ രീതിയിൽ  പ്രകൊേം മറക്കഞ്പടു്ട. കൂെൊഞ്ത പ്രകൊേത്തിേുള്ള മങ്ങൽ  ഏതൊണ്ടക  
22 േതമൊനവത്തൊളം ഉണ്ടൊയിരുന്നു (ഓര ു ക വയൊഴത്തിഞ്െ വേുപ്പമുള്ള ഗ്രഹം ഉണ്ടൊുന്ന മങ്ങൽ  ഞ്വറും 3% 
മൊത്രമൊണക ). നക്ഷത്രങ്ങൾ  അതിഞ്െ ഉത്ഭവ കൊേത്തക   ഇത്തരം പ്രകൊേ വയതിയൊനം കൊണിക്കൊറുണ്ടക  . പവക്ഷ 
KIC8462852 അത്തരത്തിൽ ഞ്പ്പട്ട നക്ഷത്രമേേ . കൂെൊഞ്ത മങ്ങേിേുള്ള രമരൊഹിതയം കൊണിുന്നതക  അഞ്തൊരു 
വഗൊളൊകൊരമൊയ വസകതുവവ അഞ്േേ ന്നൊണക . പിഞ്ന്നന്തൊയിരിക്കൊം അതക? േൊസകത്രവേൊകം ഇവപ്പൊളും 
തേപുകഞൊവേൊചിചു്ച ഞ്കൊണ്ടിരിുന്നു.  

എന്തൊയൊേും അഞ്തൊരു ഗ്രഹമഞ്േേ ന്നക  ഉറപ്പൊക്കൊം, കൊരണം ഇവന്ന വഞ്ര കണു്ടപിെിക്കഞ്പ്പട്ടിടു്ടള്ള ഏഞ്തൊരു 
ഗ്രഹവത്തക്കൊളും വളഞ്ര മെങ്ങക   വേുതൊയിരിക്കണം അതക . കുറഞപക്ഷം ആ മൊതൃനക്ഷത്രത്തിഞ്െ 0.15 മെങ്ങക . 
കൂെൊഞ്ത നക്ഷത്രത്തിൽ  നിന്നും വളഞ്ര അകഞ്േയും ആയിരിക്കണം ആ വസകതു. ഒരു പഞ്ക്ഷ ആ നക്ഷത്രം അതിഞ്െ 
ഗ്രഹഞ്ത്ത വിഴുങു്ങകയൊയിരിക്കൊം എന്നക  ചിേര  പറഞു.  മേു ചിേരുഞ്െ അഭിപ്രൊയം ഏവതൊ ഒരു ധൂമവകതുവിഞ്െ 
(comet) കഷണങ്ങളൊയിരിക്കൊം ഈ പ്രതിഭൊസതിന്നക  കൊരണം എന്നൊയിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ  ഏേവും വിചിത്രവും അഞ്ത 
സമയം തഞ്ന്ന ഏേവും രസകരവുമൊയ അഭിപ്രൊയം വന്നതക  ആ നക്ഷത്രഞ്ത്ത ഭ്രമണം ഞ്ചയു്യന്ന ഏവതൊ ഒരു 
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ഗ്രഹത്തിൽ  ഉള്ള, മനുഷയവരക്കൊൾ  ഒരുപൊെക  സൊവങ്കതികമൊയി വികസിച്ച ജീവികൾ  തങ്ങളുഞ്െ മൊതൃനക്ഷത്രത്തിൽ  
നിന്നക  ഊര ജം സംഭരിക്കൊന് വവണ്ടി പണിത പെുകൂേന് സംവിധൊനങ്ങളൊണക  (Alien Megastructure, Dyson Spheres) 
ഈ പ്രതിഭൊസതിനക  കൊരണം എന്നൊണക . ഇവപ്പൊൾ  KIC8462852 െൊൈിയുഞ്െ നക്ഷത്രം (Tabby’s Star) എന്ന വപരിൽ  
പ്രസിദ്ധമൊണക . 

Image Credit: www.gaia.com. 

േൊസകത്രവേൊകം െൊൈിഞ്യ വളഞ്ര സൂക്ഷകമമൊയി നിരീക്ഷിചു്ച ഞ്കൊണ്ടിരിുകയൊണക . 2017 ഞ്മയക   20നക  െൊൈി സ്ൊര  
വീണു്ടം മങ്ങിത്തുെങ്ങിയതക  വേൊകത്തുള്ള മുഴുവന് വനനിരീക്ഷകര ു ം (അമചവര  വൊനനിരീക്ഷകര  ഉൾ ഞ്പ്പഞ്െ) ഈ 
അത്ഭുത പ്രതിഭൊസഞ്ത്തുറിചക  ആഴത്തിൽ  പഠിക്കൊനുള്ള അപൂര വമൊയ ഒരവസരം സമ്മൊനിചു്ച. അൾ രൊവയേേക  , 
ഇന്രൊ ഞ്റഡക    തരംഗങ്ങളിേും, ദൃേയ പ്രകൊേത്തിേും ഈ നക്ഷത്രഞ്ത്തുറിച്ചക  ആഴത്തിൽ  പഠനങ്ങൾ  നെന്നു.  

ഇവപ്പൊൾ  ഏേവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ  ഞ്തളിയിുന്നതക  െൊൈിയുഞ്െ പ്രകൊേവയതിയൊനത്തിനക  കൊരണം അതിനു ചുേും 
കറങു്ങന്ന അസമൊനവും സൂക്ഷകമവും ആയ ഞ്പൊെിപെേങ്ങൾ  ഞ്കൊണ്ടക  തഞ്ന്നയൊണക  എന്നൊണക .  െൊൈിയിൽ  നിന്നുള്ള 

പ്രകൊേത്തിഞ്െ വയതിയൊനം പേ തരംഗവദര ് യങ്ങളിൽ  പേ തരത്തിേൊണക . ഉദൊഹരണം നീേ തരംഗവമ്േയിൽ  
കൂെുതേും ചുവപ്പക  വമ്േയിൽ  കുറവും ആണക . അതിനക  കൊരണം ഞ്പൊെിപെേങ്ങൾ  (പ്രവതയകിച്ചക  കൊര ൈണ  അധിഷഠ ിത 
വസകതുക്കൾ ) നീേ തരംഗങ്ങഞ്ള കൂെുതൽ  വിസരിപ്പിുന്നതക  ഞ്കൊണ്ടൊവൊം (ഉദയൊസകതമയ സമയങ്ങളിൽ  സൂരയഞ്െ 
നിറം എന്തക  ഞ്കൊണ്ടക   ചുവപ്പൊകുന്നു എന്നൊവേൊചിച്ചൊൽ  മതി). ഒരു ഗ്രഹം വപൊഞ്േ അതൊരയമൊയ വസകതു ആഞ്ണങ്കിൽ  
വയതിയൊനം എേേ ൊ തരംഗവദര ് യങ്ങളിേും ഒരു വപൊഞ്േ തഞ്ന്ന ആയിരിും.  വേിയ കഷണങ്ങൾ  (like pebbles) 
ആഞ്ണങ്കിേും പ്രകൊേം ഒരു വപൊഞ്േ മറക്കഞ്പ്പെും. ഇക്കൊരണം ഞ്കൊണ്ട തഞ്ന്ന അവിഞ്െ ഒരു   Alien Megastructure 
എന്തൊയൊേും ഇേേ  എന്നൊണക  േൊസകത്രഞ്ജര  ഇവപ്പൊൾ  ഉറപ്പിുന്നതക .   

Image Credit: NASA/JPL-Caltech, Artist's concept of an "uneven ring of dust" 

orbiting KIC 846285 
 
ഇങ്ങഞ്നഞ്യൊഞ്ക്ക ആഞ്ണങ്കിേും ചിേ പ്രതിഭൊസങ്ങൾ  വിവരിക്കഞ്പ്പെൊഞ്ത 
ഇനിയും കിെുന്നു. എന്തക  ഞ്കൊണ്ടൊണക  2017ൽ  മൂന്നുപ്രൊവേയം അെുപ്പിച്ചക  
കുത്തഞ്ന 20 േതമൊനം വഞ്ര പ്രകൊേവയതിയൊനം ഉണ്ടൊയതക   എന്നതക  
ഇവപ്പൊഴും വിവരണൊതീതമൊണക . കൂെൊഞ്ത ഈ കഴിഞ മൊര ച്ചക   16 മുതൽ  22 

വഞ്ര ഉണ്ടൊയിരുന്ന പ്രകൊേവയതിയൊനം 2013നക  വേഷം ഉണ്ടൊയ ഏേവും വേിയ മങ്ങൽ  ആണക . എേേ ൊ 
പ്രതിഭൊസങ്ങളും വിേദീകരിക്കൊന് ഇനിയും ഒരുപൊെക  പഠനങ്ങൾ  ആവേയമൊയി വരും. അതിനൊൽ  വകേ മൊകസ ിനൊയി 
നമുക്കിനിയും കൊത്തിരിവക്കണ്ടി വരും.  
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          നൊം ഈ പ്രപഞ്ചഞ്ത്ത മനസിേൊക്കിതുെങ്ങിയിവട്ടയുളൂ്ള. അനയഗ്രഹങ്ങളിൽ  ജീവന് ഉവണ്ടൊ ഇേേ വയൊ   
എന്നുള്ളതക  എന്തൊയൊേും നൊം ഒരിക്കൽ  സഥിരീകരിും. പവക്ഷ നമുക്കറിയൊവുന്നിെവത്തൊളം നൊം മൊത്രമൊണക  ഇവപ്പൊൾ  
ഈ മഹൊപ്രപഞ്ചത്തിൽ  വിവവകമതികളൊയ ജീവികൾ  എന്നുള്ളതക  അവങ്ങയേം ഗഹനമൊയ സംഗതിയൊണക . അതക  
ഞ്കൊണ്ടക  തഞ്ന്ന നമുക്കക   നമു്മഞ്െ വംേഞ്ത്ത മഹൊനൊേത്തിൽ  നിന്നക  രക്ഷിവച്ച മതിയൊവൂ. കൊൾ  സൊഗന് തഞ്െ 
പ്രേസകതമൊയ ‘വകൊസകവമൊസക ’ (‘cosmos’) എന്ന പുസകതകത്തിൽ  എഴുതിയതക  വപൊഞ്േ, “നൊം നഞ്മ്മത്തഞ്ന്ന 
നേിപ്പിച്ചിേേ  എന്നുഞ്ണ്ടങ്കിൽ , ഒരു ദിനം നൊം നക്ഷത്രങ്ങഞ്ള കീഴെും” ("If we do not destroy ourselves, we will 
one day venture to the stars.")   
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3. Bad astronomy blog- Phil Plait (http://www.syfy.com/tags/bad-astronomy and slate magazine(blog)) 

4. “Mysterious dimming of tabby’s star may be caused by dust”, NASA feature article, (https://www.nasa.gov/feature/jpl/mysterious-dimming-of-tabbys-
star-may-be-caused-by-dust) 

5.  “Tabby's star dims again” by Bob Yirka, Phys.Org (https://m.phys.org/news/2018-03-tabby-star-dims.html) 
6. “KIC 8462852: where’s the flux?”, from official page for research related to the most mysterious star in our Galaxy, Tabetha Boyajian (wherestheflux.com) 
7. TESS Exoplanet Mission, TESS Blog, NASA (https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-survey-satellite) 
8. Many episodes of “Infinite monkey cage”, A BBC Radio 4 Podcast hosted by Physicist Brian Cox and Comedian Robin Ince. 
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(ആസ്ഡട്രാഫിസികസ ിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരിയാണ് ഡേഖിക) 
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Words fallen from me, Stared at the sky... 

I am deeper than the plateau views, 

Meaningful than what you read, 

More loving than anyone you met, 

Caring than anyone could be. 

When your hands grab my throat, 

I have to walk away to the moors, 

A change can only keep me alive, 

To hold you when you fall again. 

Words fallen from me, stared at the sky... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Words fallen 

Prathibha Pradosh 
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അേഡനാ അഡതാ അേഡളാ അറിയിേല  

എൊേും ഭാണ്ഡത്തിൽ സുഖമായി ഉറങു്ങകയാണ് 

 

മഴഡയാ സേയിഡോ എേല ാം കുഞ്ഞിന മുെിൽ ഡതാൽുകയാണ് 

കാരണം കുഞ്്ഞ ഉറങു്ങകയാണ് 

 

എേിഡടഡക്കാ എഡങ്ങാഡട്ടാ എെറിയിേല  

കുഞ്്ഞ ഉറങു്ങകയാണ് 

 

കരച്ചിേുമിേല  സപാട്ടിച്ചിരിയുമിേല  

സുഖകരമായ ഉറക്കം 

 

ഭരണമാറ്റങ്ങഡളാ കൂട്ടമരണങ്ങഡളാ കുഞ്ഞിസന ബാധിുെിേല  

കുഞ്ഞിസന്റ സുഖകരമായ ഉറക്കം 

 

രൂപയുസട ഏറ്റുച്ചിേുകഡളാ സ്ഡറ്റാക്്ക മാർക്കറ്റിസന്റ കയറ്റിറക്കങ്ങഡളാ 

കുഞ്ഞിസന്റ ഉറക്കസത്ത ഉേയ്ുെിേല  

 

േഹരിയുഡട ആഡരാഹണ അേഡരാഹണ താരാട്ടിനിടയ്ക്കാണ് 

കുഞ്ഞിസന്റ ദിനം 

 
 

നിത്ദ 

സനുില് ഡി. പ്ജാര്ജ്ജ  
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Meet Miss X.                                                                         

A loaded human being, with infinite reserves of talent.  

A happy life she led, with no complaints whatsoever. 

She had everything- 

A Family, to bond and have dinner with. 

A circle of pals, to crack jokes with. 

A best friend, to share secrets with. 

She had boybands to fawn over and TV series to obsess over. 

In short…  

She was interested 

In life and it’s subtle, little joys. 

 

Unlike now. 

From the moment she emerged out of the cocoon 

Of high school, her little township and the familiar neighbourhood. 

 

She joined university. It was the first day of orientation.  

A harsh reality slapped her right on the face. 

She saw a vast ocean of adroitness, genius and good looks, 

In which she was but a small drop! 

She thought she couldn’t stand a chance, or be unique amongst the crowd-  

A wave of insecurity hit her and threatened to drown her. 

 

It was nothing short of a vibrantly coloured quicksand, which pulled her down 

MISS Y 
Varada Harikumar 
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Into the folds of a deep sense of inferiority. 

She had no choice 

But to give in. 

 

Depression settled in her heart like a moth on a dried leaf. 

Miss X now went to college, just existed, and came back. 

The cycle continued for days and ate into her from within. 

She loathed her daily commute. 

She loathed lectures. 

She loathed talking to people, she loathed everything- 

She cried her nights away without knowing why. 

In short… 

She was disinterested 

In life and it’s subtle, little joys. 

 

Until one fine morning.  

Miss Y came into picture. 

First step, just one of the many people X loathed talking to. 

Second step, acquaintances. 

Third step, they became great friends, inseparable. 

 

“Don’t you dare fall asleep while sir’s teaching, X!” 

She’d say, and threaten to write a random guy’s name on X’s hand. 

“Go say hi to her! She’s not gonna have you for breakfast!” 

She’d say, and push X to have small talk with a lab partner. 

“Hey! Let’s just sing Summer of 69 for fun!” 

She’d say, and remind her of her unrequited love for Bryan Adams. 

 

Miss Y, like a bubbly lime soda on a summer afternoon, 
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Breathed life into X, without having the slightest inkling 

That just her presence brightened her day,  

It healed her wounds from within and made 

Her lips curve upward into a smile. 

Every single day.  

 

X is all of us. 

 

I know. Even if you don’t care to tell me 

There was a moment of weakness in your life. 

When you faltered, and gave into that vibrant quicksand. 

And let that moth settle. 

 

There was a Y. 

A miss Y. 

Who could be a sister, mother or wife in your tale. 

She brought that fresh wisp of air you so desperately needed in your life. 

She inspired you, to find joy in your life,  

And let no power in the world deter you 

From being happy. 

She cared enough to make sure that she healed 

Every scar on your heart- 

Knowingly or unknowingly, does it matter? 

 

Go tell your miss Y, that you love her and need her. 

Beyond measure.  

For you’re far from complete without her. 
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ആ സകവേഷനിൽ  കൂെി കെന്നു വപൊകുന്ന അവസൊനഞ്ത്ത തീവണ്ടിയും ചൂളം വിളിച്ചകേുന്നതക  വഞ്ര അയൊൾ  
പേ ൊേക വഫൊമിഞ്േ ചൊരുഞ്ൈഞ്ചിേിരുന്നു. നഗരം ഉറക്കത്തിവേക്കക  വഴുതി വീണു ഞ്കൊണ്ടിരുന്നു. വനര ത്ത മഴത്തുള്ളികൾ  
മുഖത്തക   പതിുന്നതറിയൊഞ്ത.... 

ഞ്രയിനിൽ  നിന്നിറങ്ങി അയൊൾ ഈ ഇരിപ്പക   തുെങ്ങിയിട്ടക  മണിക്കൂറുകളൊയി. .. എന്തുഞ്കൊവണ്ടൊ വീട്ടിവേക്കക  വപൊകൊന് 
വതൊന്നിയിേേ ... ഭൊരയ അമേയും മകന് നീരജം ഉറക്കമൊയിടു്ടണ്ടൊവും. 

വപൊക്കേിൽ  പരതി സകഞ്പയര  കീ ഉഞ്ണ്ടന്നുറപ്പിചു്ച. വീണു്ടം ഇന്നഞ്ത്ത 
ദിവസവും നേിനിയുഞ്െ വൊെിയ മുഖവും ഓര മ്മയിഞ്േത്തി... നേിനിയുഞ്െ 
മുഖം ഇരുണ്ട പച്ചയിൽ  നിന്നും ഉണങു്ങവമ്പൊൾ  തവിടു്ട 
നിറത്തിവേക്കക   രൂപൊന്തരം പ്രൊപിുന്ന ഇേഞിപൂ്പവിഞ്ന 
ഓര മ്മിപ്പിചു്ച. 

അവഞ്ചൊ ആവറൊ മൊസങ്ങൾ ക്കക  മുന്പൊണക  ഞ്മൊവൈൽ  വഫൊണിൽ  ആ 
വൊട്ടക  സൊപ്പക   സവേേം അയൊഞ്ള വതെിഞ്യത്തിയതക  . അപരിചിതമൊയ 

“മറന്നുവവൊ”....... DPയിൽ  ഞ്തളിഞ നമ്പര . ഒരു വൊകയം മൊത്രം....... 
മുഖം മറന്നു കഴിഞിരുന്നുവവൊ?... ഒരിക്കേും മറക്കൊന് 
കഴിയിഞ്േേ ന്നക  ഒരു കൊേത്തക   വിചൊരിച്ചിരുന്നു എന്നക  വപൊേും മറന്നു 
കഴിഞിരിുന്നു. 

കൊേം വേിയ മൊെങ്ങൾ  ഒന്നും വരുത്തൊത്ത വേിയ കണുകൾ .. 
പഞ്ണ്ടങു്ങമിേേ ൊഞ്ത്തൊരു വേൊകഭൊവം മുഖത്തുണ്ടൊയിരുന്നു. .... നേിനി... 
നേൂട്ടിഞ്യന്നക  എേേ ൊരും ഓമനിചു്ച വിളിച്ചിരുന്ന നേിനി... ഒരവധിക്കൊേത്തക  
അമ്മയുഞ്െയും അചഛ ഞ്െയും ഒപ്പം നൊട്ടിഞ്േത്തിയവപ്പൊൾ  ആണക  നേൂട്ടിഞ്യ 
ആദയമൊയി കൊണുന്നതക .  മുത്തേിയുഞ്െ വീട്ടിൽ ... അമ്മയുഞ്െ അകന്ന ൈനു്ധവൊയ േളിതഞ്ച്ചറിയമ്മയുഞ്െ മകൾ .... 
ഏവഴൊ എവട്ടൊ വയസസ ക  പ്രൊയം വരും... മുത്തേി ഒേക്കക  തൊമസിുന്ന തറവൊട്ടിൽ  രൊവിഞ്േ തഞ്ന്ന അവഞ്ളത്തും... 

മക്കഞ്ളേേ ൊം അകേങ്ങളിൽ  വചവക്കറിയ മുത്തേിയുഞ്െ കൂട്ടക . വേിയ കണുകളിഞ്േ അപരിചിതതവം രവമണ 
സൌഹൃദമൊയി...... 

തറവൊടു്ട വളപ്പിൽ  ഇേഞിയും മുേേ യും പൂത്തുേഞു നിന്നതും പൊതി കെിച്ച മൊമ്പഴം തൊഞ്ഴയിടു്ട തന്നു ചിൽ  ചിൽ ന്നക  
കളിയൊക്കിവയൊെുന്ന അണണ ൊറക്കണണ ന്മൊഞ്രയും...... തൊഴകന്ന വപരമരഞ്ക്കൊമ്പിൽ  രൊത്രിയിഞ്േത്തുന്ന വവ്വൊേുകളും..... 
ഞ്തൊെിയിഞ്േ കുളവും അതിരിവനൊെക  വചര ഞ്ന്നൊഴുകുന്ന നീര ച്ചൊേിൽ  പുളഞു പൊഞു വപൊകുന്ന ഞ്ചറുമീനുകളും... 
പൊെത്തിനക്കഞ്ര നിരന്നിരിുന്ന ഞ്വള്ളഞ്ക്കൊേികളും...  

എേേ ൊം പരിചയഞ്പ്പെുത്തിയതക  നേൂട്ടിയൊയിരുന്നു.. എന്നും രൊവിഞ്േ അവഞ്ളത്തും... മുത്തേിുള്ള പൊേുമൊയി.. 
പിന്നൊഞ്േഞ്യത്തുന്ന  േളിതഞ്ച്ചറിയമ്മ മുേം  അെിചു്ച വൃത്തിയൊുവമ്പൊഴുള്ള േൈകദം വകട്ടൊണക  ഉണരൊറക . 

നീലശേികള് 

ആശാപ്മാള് 
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 പ്രഭൊതം...സവചഛ മൊയ േൈകദങ്ങളൊണക  നൊട്ടിന്പുറത്തക  .... അമ്പേത്തിൽ നിന്നുളള കീരത്തനവും പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള  
മണി നൊദവും..... വകൊഴികൾ കൂവുന്നതക .. പശുക്കളുഞ്െ  കരച്ചിൽ... കൊളകഞ്ള ഞ്തളിചു്ച   വയേിവേക്കക   വപൊകുന്ന   
കരഷകരുഞ്െ േൈകദം:- 

അെുക്കളയിൽ  അമ്മ വദൊേ ചുെുന്ന േൈകദം. കുറിഞിപൂ്പച്ച പൊേിനൊയി കരയുന്നു... ഉണരന്നിടു്ടം വനര ത്ത തണുപ്പിൽ  
കണുകൾ  അെചു്ച ഞ്വറുവത കിെന്നു.... “മനൂട്ടൊ” എന്നു വിളിച്ചക  ഓെിഞ്യത്തുന്ന നേൂട്ടി... വവഗം കുളിചു്ച വരൂ, 
അമ്പേത്തിൽ  വപൊകൊം...” കുളത്തിൽ  കുളിചു്ച തനിക്കക  പരിചയമിേേ ൊത്തതിനൊൽ  േളിതഞ്ച്ചറിയമ്മ കുളിമുറിയിൽ  
ചൂെുഞ്വള്ളം നിറച്ചക  തന്നു. കുളിമുറിയുഞ്െ ചുവരിൽ  പെരുന്ന പൊയൽ .... 

നേൂട്ടി കുളിഞ്ച്ചൊരുങ്ങി വന്നിരിുന്നു. ഇളം വയേേക   പടു്ടപൊവൊെ പുതിയതൊഞ്ണന്നക  പറഞു ചിരിുന്നു. ചുമഞ്േൊപ്പം 
മുറിച്ചിട്ട മുെിഞ്യക്കൊൾ  നീളത്തിൽ  മുേേ പൂ്പമൊേ... കളിയൊക്കിയവപ്പൊൾ  മുഖം വീര പ്പിച്ചക  കണണ ക  നിറച്ചക  മുന്വപ നെന്നു. 
ഇെവഴിയിവേക്കിറങു്ങവമ്പൊൾ  അമ്മ വിളിചു്ച പറഞു... “സൂക്ഷിച്ചക .. കുട്ടികഞ്ള..”.. അമ്പേത്തിവേക്കക  അധികം 
ദൂരമിേേ ൊയിരുന്നു. കുറചു്ച ദൂരം നെന്നവപ്പൊൾ  േൊരവദെത്തി, ഇേിവരെത്തി ഒഞ്ക്ക കൂട്ടക  കൂെി. അെുത്ത വീെുകളിഞ്േയൊണക . 
“മനൂട്ടനക  നെന്നു പരിചയം കൊണിേേ .. പട്ടണത്തിൽ  വളര ന്ന കുട്ടിയവേേ ... ഷൂസിട്ടൊവണൊ അമ്പേത്തിൽ  വപൊവുക...” ... 
എഞ്ന്നൊഞ്ക്ക പറഞു ചിരിചു്ച. അവരുഞ്െ കൊേുകളിൽ  ഞ്ചരിപു്പണ്ടൊയിരുന്നിേേ .. പെവുകൾ ക്കക  മുന്വപ ഷൂസഴിചു്ചഞ്വചു്ച. 
പെവിറങ്ങിയൊൽ  കുളം. കുളത്തിൽ  തൊമരപൂ്പക്കൾ  വിരിഞു നിൽ ു ന്നു. കുളത്തിനു നെുവിൽ  വക്ഷത്രം.,, നെന്നു 
വപൊകൊന് കൽ പ്പൊതയുണ്ടക .  ഇേിവരെത്തി വക പിെിചു്ച. നേൂട്ടി മുന്വപ ഓെിവപ്പൊയി. ഞ്തൊഴുതു പ്രസൊദം വൊങ്ങി.. 
മഞളും കരിക്കിന്ഞ്വള്ളവും വചര ന്ന ചുവപ്പക  നിറമുള്ള തീര ഥം വൊങ്ങിയ വകഞ്വള്ളയിൽ  ചുവപ്പ നിറം 
അവവേഷിചു്ച...  ണപതിഭ ോന മുെിൽ ഉടഞ്ഞ നാളിഡകരക്കഷണങ്ങൾ. തിരിസച്ചത്താൻ പതിേിേും താമസിചു്ച. 
അമ്മഡയാ മുത്തശ്ശ ിഡയാ േഴു പറഞ്ഞിേല . പകരം ഇേച്ചീന്തിൽ ഡദാശ് േിളമ്പി. ഇളം ചുേപ്്പ ചട്ണിയിൽ 
കറിഡേപ്പിേകൾ ധാരാളിത്തഡത്താസട കിടന്നു. നനൂ്ദട്ടി പഞ്ചസാരത്തരികൾ കൂട്ടി ഡദാശ് കഴിചു്ചസകാണ്ടിരുന്നു. 

മുറ്റത്തിനരികിൽ കുടപ്പനുന്നുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിുന്നു.  നനൂ്ദട്ടി അതിസന്റ കട്ടിയുള്ള നാരുകൾ 
േേിസച്ചടുുെസതന്തിനാസണെ് മനസസ ിോയിേല . ഇേഞ്ഞിപൂ്പക്കളും സചമ്പകപൂ്പക്കളും സകാരുത്ത സപാട്ടാത്്ത 
മാേയുണ്ടാക്കാനാണഡത്ര. ബാേയത്തിൽ മുത്തശ്ശ ിയുസട ഇരുേശ്ത്തുമിരുെ് കഥ ഡകട്ടിരുെ കുട്ടികൾ… മടക്കയാത്രയിൽ 
ഇടേഴിഡയാരം േസര േെ് സകേീശ്ിനിെ നനൂ്ദട്ടി. ഓഡരാ അേധിക്കാേം കഴിയുഡമ്പാഴും ഒരുപാടു മാറിസക്കാണ്ടിരുന്നു. 
കണുകളിസേ സ്ഡനഹം ഒടു്ടം കുറയാസത തസെ. അേസാനം കാണുഡമ്പാൾ നീളൻ മുടിയും ദാേണിയുമായി 
നാട്ടിൻപുറസത്ത ഡകാഡള ിഡേക്്ക നടന്നുഡപാേുകയായിരുന്നു നന്ദിനി. 

പിെീട്എഡപ്പാഡഴാ അേധിക്കാേയാത്രകൾ കുറഞു്ഞതുടങ്ങി. പഠനേും  ീേിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനമുള്ള തിരക്കിൽ 
നനൂ്ദട്ടിഡയയും േളിതസച്ചറിയമ്മഡയയും ഓർക്കാസതയായി. േേല ഡപ്പാഴും എഴുതുെ കത്തുകൾ... അേസാനം േെത് 
നനൂ്ദട്ടിയുസട േിോഹക്ഷണക്കത്താണ്. ഡപാകാൻ കഴിഞ്ഞിേല . പുതിയ ഡ ാേിയുസട സപ്രാഡബഷൻ കാേം… അചഛ ൻ 
േളിതസച്ചറിയമ്മസയ നൊയി സഹായിച്ചതറിഞു്ഞ സഡന്താഷിചു്ച.  ീേിതത്തിരക്കിൽ, ഉഡദയാ ക്കയറ്റങ്ങളിൽ 
നാട്ടിൻപുറേും ഗ്രാമത്തിസേ നന്മകളും േേല ഡപ്പാഴും േിരുസെത്തുെ ഓർമ്മകൾ മാത്രം. 

പിസെഡപ്പാഡഴാ അമേ കൂട്ടിസനത്തി. ന രത്തിൽ േളർെ കുട്ടി...ഓർമ്മകൾ മുറിയുന്നു. േീണു്ടം നന്ദിനിയുസട സഡന്ദശ്ം. 
“മറെിേല ” എെ് എഴുതി അയചു്ച. അേളും ഈ ന രത്തിൽ തസെയുണ്്ട. എേിസടനിഡൊ ഡതടിപ്പിടിസച്ചടുത്ത തസന്റ 
നമ്പർ…ഇടഡേളകൾക്കപു്പറം എഡപ്പാഡഴാ അേസളഴുതി. “ഒരിക്കൽ ഇേിസട േരൂ... കുടുംബേുമായി...” അൈസസ ്  
അയചു്ചതന്നു. അധികം ദൂരമിേല . ഏറിയാൽ ഒെര മണിക്കൂർ സൈേ്. നാട്ടിൽ നിെ് അമ്മ േെിടു്ടണ്്ട. ഭർത്താേിന് 
ഔഡദയാ ികയാത്ര. ഡമാസന ഡനാക്കാൻ ആസരങ്കിേും ഡേണം. അേസാനം എഴുതി...എനിു നേല  സുഖമിേല ... എന്താണ് 
അസുഖം എന്നു ഡചാദിച്ചിേല . പനിഡയാ മഡറ്റാ എെ് നിസസ ാരസപ്പടുത്തുോനാണ് ഡതാെിയത്. േളിതസച്ചറിയമ്മസയ 
കാണണസമന്നുണ്ടായിടു്ടം ഡപായിേല . മറുപടി അയക്കാൻ ആകാത്തത്ര തിരക്കിൽ താൻ മുഴുകിഡപ്പായിരുന്നു.  
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േീണു്ടം ഇടഡേളകൾ... ഇടു േരുെ സമഡസജുകൾ... അമ്മ നാട്ടിഡേക്്ക തിരിചു്ച ഡപായി. ഡമാൻ ഭയങ്കര േികൃതിയാണ്. 
– േീണു്ടം എഴുതുന്നു... അമേസയ ഒന്നു സകാണു്ടേരൂ... ഞാൻ കണ്ടിട്ടിേല ... ഡമാസനയും... ഇെ് നാട്ടിസേ 
ഇേയടയുണ്ടാക്കി. നാേിൽ ശ്ർക്കരയുസട മധുരം കിനിയുെ ഓർമ്മകൾ... ഡ ാേിത്തിരക്കിൽ മറുപടി അയക്കാൻ 
കഴിയാറിേല . േേല ഡപ്പാഴും അയുെ സമഡസജുകൾ... അേളുസട സഡന്ദശ്ങ്ങളിൽ കാേും കുളേും നിറയുന്നു. 
ഇെസേയായിരുന്നു ആ സഡന്ദശ്ം. മുടിയാസക സകാഴിയുന്നു. കീഡമായുസട ഇഫകറ ് . പറഡയസണ്ടന്നു േിചാരിച്ചിട്ടാണ്... 
അമ്മ ഇേിസടയുണ്്ട. അമ്മസയ കാണാസനങ്കിേും ഒന്നു േരൂ... സഞട്ടിഡപ്പായി. ഒരിക്കേും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദുരന്തം... 
ഡപാകാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിേല . അത്രദൂരം സൈേ് സചയ്യാനള്ള കരുത്തിേല ായിരുന്നു. തീേണ്ടിയിൽ ഡപാകാനായിരുന്നു 
തീരുമാനം.  േിഫറ ിൽ നിെിറങ്ങി ഡഡാർസബേല ിൽ േിരേമർത്തും മുമ്്പ അൽപ്പസമയം നിന്നു. എങ്ങസന 
അഭിമുഖീകരിും? സബൽ അടിച്ചഡപ്പാൾ ോതിൽ തുറെത് േളിതസച്ചറിയമ്മയാണ്. കൺതടങ്ങളിൽ കറുപ്്പ... മുടി 
പാസട നരച്ചിരിുന്നു. മുഖത്്ത സതേല ുമിേല  അപരിചിത ഭാേം. മന അകഡത്തക്്ക േരൂ... സചറിയമ്മയുസട പിൊസേ 
അകഡത്തു നടുഡമ്പാൾ കണു്ട. നനൂ്ദട്ടിസയ... ോടിയ മുഖം... തേയിൽ സ്കാർഫ് സകട്ടിയിരിുന്നു... ഡനർത്ത 
േിരേുകൾ... ഒന്നുമാത്രം ആശ്വസിപ്പിചു്ച. േേിയ കണുകളിൽ ഇനിയും േറ്റാത്ത പ്രതീക്ഷയുസട തിളക്കം. എേല ാ 
സഡന്താഷേും േിരുെിസനത്തുെ ചിരി. “ഒടുേിൽ േന്നു, അഡേല ” പിസെയും എസന്താസക്കഡയാ അേൾ പറയുന്നു. 
ഡേണുഡേട്ടൻ ഓഫീസ് ടൂറിോണ്... കാണാൻ പറ്റിയിേല ഡേല ാ... അമേസയ സകാണു്ടേരാരുന്നു. ഒന്നും ഡകൾക്കാൻ 
കഴിയാത്തതു ഡപാസേ... കാപ്പിയുമായി തിരിസച്ചത്തിയ സചറിയമ്മ തടയും േസര അേൾ സംസാരിചു്ച സകാണ്ടിരുന്നു. 
അേിടുെിറങു്ങഡമ്പാൾ ഡനരം സേകിയിരുന്നു.  

യാത്ര പറയാൻ കഴിഞ്ഞിേല . തിരുകുറഞ്ഞ തീേണ്ടിയിൽ േളസരക്കാേത്തിന ഡശ്ഷം. പുറഡത്തു ഡനാക്കിയിരുന്നു... 
സ്ഡറ്റഷനിൽ നിെിറങു്ങഡമ്പാൾ ഡനർത്ത ചാറ്റൽ മഴ സപയ്തുതുടങ്ങിയിരുന്നു. പല ാറ്്റഡഫാമിസേ ചാരുസബഞ്ചിേിരുന്നു. 
സമയം കടന്നു ഡപായതറിഞ്ഞിേല . റൂമിസേത്തുഡമ്പാൾ അമേയും ഡമാനം നേല  ഉറക്കം. തസന്റ ഉറക്കം 
േിദൂരതയിസേേിസടഡയാ... പതിേുസതറ്റാസത നനൂ്ദട്ടിക്കയുെ സഡന്ദശ്ങ്ങൾ- ഒരു നേല  ദിനം... Have a nice day... 
ഡേദനകൾക്കപു്പറം അേൾ പുഞ്ചിരിുന്നുഡണ്ടാ. കണുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുസട നാളം അണയാതിരിക്കസട്ട... ഡേദനയിേും 
സതേല ്  സഡന്താഷിുന്നു... സഡന്ദശ്ങ്ങൾു താസഴ സതളിയുെ നനത്ത നീേ ശ്രികൾ കാണുഡമ്പാൾ അങ്ങസന 
േിശ്വസിക്കാനാണിഷ്ടം. മറുപടി േരാത്ത ദിനങ്ങൾ അയാൾ ഉറങ്ങാസത കഴിചു്ചകൂട്ടി.  

സഡന്ദശ്ങ്ങൽ അയച്്ച അയാൾ കാത്തിരുന്നു. ആശ്വാസത്തിനായി...  നീേശ്രികൾക്കായി... 
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It was a rainy night. I came home expecting my brother to open the door. But the door was already open 

and filled with darkness. I switched on the lights and closed the door. I drank water as I was tired after 

playing football with my friends. The door was knocked by someone. I opened the door. But there was 

no one. 

 

As I opened the door I noticed something strange. On the floor I saw blood flowing. I traced the flow of 

blood and reached the sofa. I glanced underneath it and was surprised. It was my brothers body filled 

with blood like that of Julius Caesar. I pulled the body out. I was crying. I checked. He was not breathing. 

I ran toward the telephone. I tried to call my parents. But the phone wasn't working. I tried unknown 

times but it was not working. I went to the hall were my brother was lying. While I was about to grab 

the smart phone to call I remembered that I kept the door open. I rushed towards the door. 

 

As the door was about to be shut, the lights went off all of a sudden. I turned around. Found a huge 

familiar guy who was dipped in blood with red scary eyes and sharp teeth marching towards me with a 

ghostly movement. Was it the zombie of my brother? I don't know. But it was scary. So, I rushed out of 

my house screaming the way anyone would do when they confront a ghost. 

 

I was out in the road filled with fear. I was travelling away from my home to my friend’s house. On 

reaching there, I did not tell them about what happened. I asked Sarang, my friend, who allowed me to 

use his phone to call my parents. I asked them where they were. An hour passed since the incident, and 

my parents replied they were at home. They asked me to reach home soon. I told them about brother’s 

death. They told to stop talking nonsense and reach home. 

 

With some courage, I reached home with an upset mind. My dear brother with whom I enjoyed day and 

night had died. This time the door was not open. It was closed. I expected that the door would be opened 

by crying faces of my parents. But it was not them. It was the dead man, my brother. I was shocked., 

surprised and speechless. My heart was happy to see him. But my mind was in confusion. What had 

happened to me? I don’t know. It was like Abel coming to life after he was believed to be dead. 

 

In the end my brother laughed. He told me what happened. I realised that I was just made fool by him. 

That is my brother. 
 

 

 

My brother 
Adithyakrishna 

 


