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ഞാൻ ീ ന. എെ ജീവിതിൽ നട ചില സംഭവൾ ഇവിെട വിവരിാം.
പനംതിയിൽ ഒ പരരാഗത ംബിെല അംഗമാണ് ഞാൻ. അൻ നേ
െചിൽ മരി. ിം േകാേളജ് ടീറായ അം ഞാം അടതാണ്
എെ ംബം.
ഞൾ അൻ ഉോൾ സിംഗർ ആയി താമസം. അെടം അെം
ർവികർ സിംഗർ േജാലി െച് വവരാണ്.
അെ മരണേശഷമാണ് ഞൾ ഇവിെട താമസിെനിയത്.
അ് ഒ ഓണാല് േകാേളജ് വി് വീിെലോൾ ഉറ് ിം ഒരാം
ഇരി. അയാണ് പറത് പറിെല െകാ രയിൽ വാടക് താമസിാൻ
വയാളാണ് ഉറിരിെത്.
ആദമായി ഞാൻ അാണ് സാേവെന കത്. സാേവന് വീട് വാടക്
െകാതിൽ ആർം വിേരാധമിായി. പിേ് തെ താോൽ
െകാകം െച.
ഞാൻ േകാേളജിൽ േപാ വഴിയാണ് സാേവ വാടക വീട്. സാേവന് തിന്
േമൽ ായം. െവ നിറം. െചറിയ മീശം വശമായ തം. അ തെ
ട എിനീറിംഗ് േകാേളജിെല ഇലിൽ പണിെട േകാൺാ
എിരി.

ന സംസാരം. ഞാൻ ൻ മാേനെമ് നട െചറിയ േകാേളജിൽ പഠി.
അം അേത േകാേളജിലാണ് പഠിിത്.
വീിൽ നിം കി് 2 കി.മി.രേമ േകാേളജിലി. ഞാൻ നായി െവ്
തതാ. െപൺ സൗരം നാ്.
മീശ ളിി. ലകൾ െചതായി ി നിൽ. ി നായി െപ് മ
മാതിരി.
ഞാൾെട േകാേളജിെല കാർ എാം പഠിികൾ. എാം പഠിികൾ
ആയതിനാൽ െസിെനി ആർം അ അറിവി.
ദിനൾ കട േപായി. സാേവൻ വീിെല അ ആളായി. വർ് ൈസിെല
പണി തമായി െചുേതാെടാം ി് േവ മകൾ യഥാസമയം
എിതിൽ സാേവൻ ടമിാെത െച േപാ.
അൊ െവിയാ ദിവസം ൈവകി് വീിെലോൾ ിം സാേവം
ഉറ് നെള കാ് നി്. ് ഒ കാ്.
കരിൽ താമസി ിെട  സേഹാദരൻ മരണെ േപായേ. മൾ
സിംഗരാ. ഞായേറ സംാരം നട. എനിാേണൽ െസമർ പരീ ടാറായി.
വാ ധർമസടിലായി.
അവസാനം സാേവൻ ഉപായം പറ. അം ിം െപാൊ.
നവിെ കാരം ഏൻ േനാാെമ്.
എനിം എതിർിാതിനാൽ ിം അം എെ ഏെ െടയാി

യായായി.
ക ംബെി ചില കാരൾ സംസാരി േശഷം ഞാൻ ചായെയ്
തിരിെി. ഏന് ചായെകാ.
ഏൻ ചായ ടിിരിേ ഞാൻ ളി് ഷയി. േവഗിലായതിനാൽ തലയിം
ശരീരം ഈറൻ ഉായി.
ടീ ഷർ് നായി ഒി ല ം ലെഞം നായി കാണാമായി. ബനിയൻ
േഷാർ് സിൽ ി വിരിം നായി കാണാമായി.
ഏൻ വായ് റ് എെ േനാി.
ഞാൻ: എാ ഏാ?
ഏൻ: ഈറൻ മാറിയിി. വ ജലേദാഷം..അതാ. പിെ നിന് കിടാൻ േപടി
ഒം ഇോ?
ഞാൻ: ഇ .
ഏൻ: േചാദിെവേ ഉ. െപൺി ഒം അോ.
ഞാൻ: െപൺികൾൊ ഴം?
ഏൻ: ഒ് കിട കനകമാെര ഗർവൻ ടാ്. നിന് അറിയിേ!
ഞാൻ: ‘അെതാ?
ഏൻ: അറിയിേൽ പറയാം. പ് വല തറവാകളിൽ ഇെനാെ സംഭവിി്.

കാരണവാർ പറതാ….നിെ ായ ന െപൺികൾ ഒറോൾ
രാിയിൽ ഗർവൻമാർ വം. അവർ അവെര രസിി് ഴിയിൽ ചാടിമേ.
“െഹാ… എൊെ കഥയാ” ഞാൻ െനവീർി.
ഏൻ േപാകാനിറി. ഞാൻ കഥെയ മനിൽ ഓർ.
മണികൾ കഴി. െപെ് േഫാൺ വ. എോൾ ഏൻ. ഒിരി,
ഏൻ എാെമ് പാ. മനസിൽ ഒളി ഭയം മാറി.
ഏഴ് മണി ആയോേഴം ഏെനി. ഒ പ് മണി വെര ടിവി.കം സംസാരിം
ഇ. പിിട് ആഹാരം കഴി് കിടാൻ ഒി.
ഏൻ ഹാളിൽ കിടാൻ ഒി. ഞാൻ എെ മിേല് ണി.
ഏൻ: േപടി ആണേ! ഴമി.
ഞാൻ െചതായി ചിരി. കിടയിൽ ഞാം േചം അ് കിട.
ഞാൻ: േചാ, ഈ ഗർവമാർ ശരിം ഉോ?
േചൻ: അറിയി. പഴമാർ പറതേ.
അോൾ േഫാൺ റിങ് െച. അയാണ്. േകാഴിോട് എിെയം രാവിെല
വിളിാെമം പറ.
വീം േറ ഗർവ േചാദൾ ഞാം, ഉരൾ േചം പറ.
ഞാൻ: ഏാ, എനാ െപൺകിടാെള ഗർവൻ രസിിത്?

ഏൻ: അത് ഞാെനനാ നിോട് പറേ. പതിെന വയായിം നിന്
ഇെതാം ഇവെര അറിയിേ.
ഞാൻ: ഇ. ഒ് പറേ? അറിയാൻ േവിയേ.
ഞാൻ ചിി.
ഏൻ: ആേരാം പറയത്. എിൽ പറയാം.
ഞാൻ: ഞാൻ പറയി. ോമിസ്.
ഏൻ എെ അേ് വ. പതിെയ എെ കിൽ ർശി. പതിെയ പറ്
ടി.
”ഗർവൻമാർ രിെട േതകി് സവിാ കനകമാെട അ് ഇെന
വ കിടം.
ഗഡർവെ സാമീപിൽ റിയാെക ഗരിതമാം. െപെ് രിെട
ദശദാരളിം മം പാം നിറം.
അത് ഗർവൻ െമാി െമാിടിം ഓേരാ ദാരളിേലം ടിോൾ
രി ഖം െകാ് െപാതിം. ഗർവൻ േചാദിെതം െകാം. അനാ
ഴിലാത്. ”
ഞാൻ:”ദശദാരേമാ? അെതാ?
ഏൻ: െചവി, ് അെനാം!

ഞാൻ എി േനാി, ശരിയാി. ഏേനാട് പറ.
ഏൻ: ശരി, പറയി. കാിരാം. പറ േപാെല െചണം. ആേരാം പറയത്.
ഞാൻ: ‘ോമിസ് ഏാ.
ഏൻ എോട് ടീ ഷർ് മാാൻ പറ. കിെ അട് കിടാം. ഞാൻ ടീ ഷർ്
ഊരി െബഡിൽ കട് കിട.
ഏൻ: കിടോ? കടോ? ഇനി എ് സംഭവിാം എ് വാം ക്
റത്. ഞാൻ ഗർവനായി േമാെന ദശ ദാരൾ പഠികയാ!
ഞാൻ: ഒെക ഏാ.
ഏൻ ഞാൻ കടോ എറിയാൻ ഖോട് തകി കൺേപാളയിൽ ർശി.
ഏൻ: ന ി.
ഞാൻ ചിരി. പതിെയ എെ വയർ ഭാഗ് തി. എനി് വാ ഇിളി വ.
ഏൻ ഷർ് ഊരിേയാ് പരിേശാധിതാണ്.
പതിെയ ൈക മാറിെട കളിേല് ഉയർി. എതിർവശെ െചവിയിൽ വിരൽ െതാ
പറ –
“ഇത് ഒം രം ദാരം.” ഞാൻ ഇിളി െകാ.
“ഇവിെട േത്. ഞാൻ ടിെ?”
ഞാൻ അവിെട ഉോ് േചാദി. ഏൻ െചവിടയിൽ ംബനം െകാ് െപാതി.

ഇടിെട െചവിട നി കടി.
പതിെയ തലചരി് ര് െചവിയിം ഉം  കടിം ടർ.
പതിെയ ം നാം ദാരളായ ിൽ കടികം ംബികം െച.
എനിെോ െചറിയ ഖം േതാി. െപെ് ഏൻ കവിളിൽ ഉ െകാ.
ഏൻ: അ ദാരം ഏതാറിേയാ?
ഞാൻ ഇ എ് പറം േചൻ എെ കളിൽ  െകാ് കവർ.
എെ പവിഴ പാ കൾ ഏൻ വായി കടി. പതിെയ േത േപാെല
േറ േനരം ഊി. ഇട് നിർി.
ഏൻ: നീം ഊിോ!
ഞാം െചതായി സഹകരി.
പ് മി് ഏൻ എെ അാം ദാരിൽ രസം പകർ. പതിെയ ഏൻ എെ
ിൽ ംബി െകാ് പറ.
“അ ആം ഏം ദാരിൽ െപാോെ?”
പാതിന് ൻേപ എെ കിൾ ഏൻ ംബികം നകം െച.
പതിെയ ആ കൾ താേഴ് േപായി ി നിൽ ലകൾ് മഭാഗ്
എി. പതിെയ എെ ഇ ലകളിം മാറി മാറി ംബി. അതം, എെ
ലകൾ എ നിൽ.

ഏെ നാവ് എെ ലിൽ ംബി നി. പതിെയ നാ െകാ് ഴി ചി’ ഒ
ഖം എിൽ തിരണർ.
ഏെ മേ ക് പതിെയ എെ മേ ലയിെല െ് െഞരടാൻ ടി.
“ഹാ….” അറിയാെത എെ ശം െപാി.
ഏെ ചം പാ കടിം ഉിലായി മാറി മാറി ല ചി വലി. ല്
വകി മാറി ചൽ ശം തിധനി. അേരം ഏൻ എെ ലകെള ടി.
അവസാനം ഏൻ പറ.
“േതാ പാലാ:..പിീട് ടിാം”, കവിളിൽ ഉ ത െകാ് പറ.
“ഇനി എാം ദാരം.”
പതിെയ ലയിൽ തകിൊ് വയറിനിരവശം നിം ംബിം ഴി
െപാിളിൽ ഉ െകാ.
പതിെയ ഉൊം ഏൻ നാവ് െപാിൾ ഴിയിൽ കറി. ഒ തരി്
ശരീരാകമാനം വതായി േതാി. ഇടിെട ലകളിൽ ഏൻ വായി തകം
ഉടകം െചു.
പതിെയ ഉ കളിേ് വ. ലകളിൽ വീം ഉ വ് നായി ചി കവിളിൽ
എി.
“േമാ ….ഇനി ഒൻപം പം ദാരൾ. ഖിെ പദീസയിേല് നിന്
േപാകേ?”

ഞാൻ ഖം െകാോ ആകാം െകാോ അറിയാെത ളി.
“ഉം…”
ഏൻ എെ കവിളിൽ ഉ വ.
“ഇനി ഞാൻ േമാ പാ് ഊരെ?”
അം പറ് എെ ഏൻ കമിിിടി. പതിെയ പാ് അരയിൽ നിം പതിെയ
താേഴ് നീി. ി വം കാരണം വളെര പാെപാണ് ഏൻ ഊരിയത്.
ി േഗാളളിൽ ഏൻ വായി ത. പതിെയ അത് ഉഴി് െഞരിെകാ്
മി.
ികൾ പതിെയ അകി ിവിടവിൽ മി. ിാലിന് ഇറം നിം
ിയിൽ കടിം രസിി. ഇട് ിാലിന് താേഴ് ംബിം നാേവാടിം
െകാി.
ഇടെോേഴാ ിളയിൽനാവ് തിയ മാതിരി. അവിെ ഴിയിൽ ഏെ
നാവിറോ? േതാലാേണാ അ. ഇറ. ഞാനറിയാെത എെ ി
പതിെയ ഉയ. അവിെട നാവിെ ചൽ മിൽ തിദനി.
അോഴാണ് എെ  ഭാഗം തടി വതായി എനിഭവെ. െപെ്
ഉയർ് നിൽ ിിടയിെട ി നിൽ ഴലിൽ ഏെ നാവ്
തിയതായി എനി് േതാി.
“പാെമ രസർ ദാരം” എ പറ് ൈപിടാവ് അകി ച േപാെല
ഏൻ എെ ഴൽ വായിൽ എ് ചിടി. ഏൻ ആർിേയാെട അത്

ച. അറിയിാനാവാ ഒ ഖം എിൽ ഉ ടി.
ഇടിെട എെ ര് േഗാളം ഏൻ വായിലാി നായി ണ്.
“ഹാ…”
അറിയാെത വീം എെ ഖശം റെ.
“നാ, തിരി് കിടാേമാ? ഞാൻ ഇജാലം കാണിാം.”
ഞാൻ അസരണേയാെട തിരി. തീർം യാികമായിെ.
ഏൻ തടി വീർ എെ യിൽ ൈക െകാ് പിടി. അറിയിാനാകാ
ഖം. പതിെയ അത് വായിലാി ണ. എ ഖമായ നിമിഷം. ഞാൻ കകൾ
അട കിട.
ഏൻ പതിെയ െകാ് എെ  പതിെയ താിം ഉയർിം ചിൊം
ഇടിെട ിയ ലകൾ ഉട് തിിം െപാിളിൽ ംബിം േഗാളൾ
വാിലാിം രസിി.
പതിെയ  നായി ചി രസിിയോൾ എോ ഒ ഖം. അത് െപകി
വതായി േതാി.
ശരീരിലാകമാനം രം ഇര േകതായി േതാി. അെതാം എെ യിൽ
എതാം ഴൽ വാെത വിതാം േതാി.
എ െചണെമ് നിയമി. െപെ് എെ യിൽ നിം എോ
െപാിിതറി.

“ആഹ്…… ആ….. ഏാ…..”
ഉറ് വിളി. ഒ ഖം നാല് കിതോെട ഞാൻ അറി.
അോം എെ  ഏെ വായിൽ നി് വിറ് എോ െതറിിായി.
ഏൻ അത് ചിടിതിൽ നിാണ് എനി് മനിലായത്. വിറയലിെനാവിൽ
ഞാൻ തളർ് കിട.
കാ് എെ തി. ഏൻ വായി  ചിൊ് േചാദി, “േപടിോ?”
ഞാൻ മിിയി.
പതിെയ ഏൻ എെ അ് കിട. എെ കവിളിൽ ംബി.
ഏൻ: പാം ദാരിെട എെ നൻ എാണ് രിയെത് എെ നന്
അറിേയാ?
നാണം കലർ ശിൽ ഞാൻ േചാദി, “എാ?!”
ഏൻ: പാം േതം േചർ അതാ…ഏനിായി…”
****
പിേ് െവിന് െവം പരതിന് ൻേപ ഏൻ എെ ലകളിം ിളം
നായി ചിെയായി.
ന ഖിൽ ക റോൾ ഏെ കൾ എെ േമനിയിൽ േതം
പാം േതാത് ആ ഇളിൽ ഞാനറി.

എെ  അോേഴം വതായി. ഏൻ ൈപിടാവ് പാൽ ടിണ മാതിരി
എെ ഴൽ ചി അമത് കർ. അോം ഖപാരമിൽ ഞാൻ
അറിയാെത ഖശം റെപി് അത് െപാഴി.
അ് രാിം പിേ് രാവിെലം ഇളിൽ എെ ഗർവൻ എെ രസിി
മെപാഴി. ഞാൻ വാെത സർം ക് രസി.
അഭിായം അറിയിേണ.
sameerpayyan@gmail.com എ െമയിലിേലാ Sameer Kamal എ എഫ് ബി യിേലാ
സേശം അയ.
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