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വാസനാവികതി

    രാജശിക  അനഭവിചിടളതിൽ  എെനേപാെല  ഭാഗയഹീനനാരായി  മറാരം 
ഉണായിടില.  എെനകാൾ അധികം ദഃഖം അനഭവിചവരം അനഭവികനവരം ഇെലനല 
ഞാൻ  പറയനത്.  എനാൽ  എെനേപാെല  വിഡ്ഢിതം  പവർതിച  
ശികാേയാഗയനാരായി വനിടളവർ ചരകമായിരികം. അതാണ് ഇനിക സങടം. ൈദവം 
വരതന ആപതകെള അനഭവികനതിൽ അപമാനമില. അധികം ബദിയള േപാലീസ് 
ഉേദയാഗസനാരാൽ  േതാൽപികെപടനതം  സഹികാവന  സങടമാണ്.  താൻ  തെന 
ആപതിനള വലെകടി ആ വലയിൽ െചനചാടനത് ദസഹമായിടളതല. എനമാതമല 
കടങന  ഒര  െകണിയാെണന്  ബദിമാനാരായ  കടികൾകകടി  അറിയാവനതിനാൽ 
പിെനയണാകന  സങടതിന്  ഒരതിരം  ഇല.  ഇതാണ്  അവമാനം  അവമാനം  എന 
പറയനത്.

           എെന വീട് െകാചിശീമയിലാണ്. കാടരികായിടള ഒര സലതാെണന മാതേമ 
ഇവിെട  പറയാൻ വിചാരികനള.  ഒര തറവാടിൽ ഒര താവഴികാർ കറതം േവെറാര 
താവഴികാർ െവളതം കണിടള അനഭവം നിങൾകണായിരികണം. എെന തറവാടിലം 
ഇതേപാെലയാണ്.  എനാൽ നിറേഭദമളത് േദഹതിനല മരയാദകാണ്.  എലാ കാലതം 
ഒരവകകാര്  മരയാദകാരം  മേറ  വകകാര്  അമരയാദകാരമായിടാണ്.  ഈ  േവർതിരിവ് 
ഇനം  ഇനെലയം  ആയി  തടങിയതല.  കാരണവനാരെട  കാലേത  ഉളതാണ്. 
അമരയാദതാവഴിയിലാണ് എെന ജനനം.  ഇകണകറപ്,  രാമൻ നായർ എനിങെന രണ 
ദിവയപരഷനാെര  നിങളിൽ  ചിലെരങിലം  േകടിരികാതിരികയില.  അവരിൽ  ആദയം 
പറഞ മനഷയൻ എെന നാലാം അചനാണ്.  നാല തലമറ മമിലെത ഒര അമാവനം 
ആണ്.  അേദഹതിെന  ഓർമയ്കതെനയാകന  ആ  േപര്  എനികിടിടളതം . 
അതെകാണ്  "േദവധാ നാരായണീയം എന പേടരി പറഞതേപാെല മകതായ വഴികം”  
മരമകതായ  വഴികം  ഇനിക  കളനാവാനള  േയാഗവം  വാസനയം 
അതിേകമമായിരന.  എെന പാരമരയ മാഹാതയെത എലാവരം പർണമായി അറിവാൻ 
േവണി  നാലാമചനായ  ഇകണകറപിെന  മതചനായിരന  ഇടിനാരായണൻ 
നമതിരിെയന  കടി  ഇവിെട  പറേയണതായി  വനിരികന.  ഇടയാറാണെന  കഥ 
േകൾകാത  വിഡ്ഢിയെണങിൽ  അവനായിട്  ഇത  ഞാൻ  എഴതനില . 
ബാലയതിൽതെന  എെന  അമരയാദതാവഴിയിൽ  നിന  േവർെപടതവാൻ 
വീടിലളവരിൽ ചിലർ ഉതാഹിച. സാധിചിെലങിൽ അവരെട പയതകറവെലന് ഞാൻ 
സതയം െചയ്ത് കയ്പീതെകാടകാം .  എെന വാസനാബലം എന മാതേമ പറവാനള. 
വിദയാഭയാസവിഷയതിൽ ഞാൻ വലിയ മടിയനായിരന എന്  ഒരികലം  പറഞകടാ. 
എെന  സഹപാഠികളിൽ  അധികം  േപരം  എെനകാൾ  ബദികറഞവരായിരന 
എനലളതിേലക്  ഞങളെട  ഗരനാഥൻ  തെനയാണ്  സാകി.  പതെകാലംെകാണ് 
മപതസർഗം  കാവയവം  പഠിച്  "ഗണാഷ്ടകവയൽപതി "  മാതമായി  അവേശഷികന 
ഗംഭീരനാർ മലയാളതിൽ പേലടതം ഉണ്.  ഞാൻ അെഞട സർഗം കാവയം പഠിചിടണ്. 
വയൽപനനായിെയന  േമനി  പറയതക  അറിവ്  എനികണായില.  എങിലം 
വയാഖയാനമെണങിൽ മറ സഹായം കടാെത ഒരവിധം ഭാവം മനസിലാകതക വയൽപതി 



എനികണായി.  ഇത  സമാദിചേപാേഴകം  രണവഴികം  കടി  കിടീടള  വാസനെകാണ് 
ഇതിെലാനിലം ഇനിക േമാഹമിലാെത തീർന.

        കാടരികിൽ വീടായതെകാണ് ഇടയ്കിെട കാടിൽേപാകവാനം പല മഗങളായി  
േനരിടവാനം  സംഗതി  വനതിനാൽ  ബാലയംമതൽകതെന  േപടി  എന  ശബ്ദതിന്  
എെന  സംബനിചിടേതാളം  അർതം  ഇലാെതവശായി.  വായികന  കാലത  തെന 
േകാണം കകാറം പഹരം അേശഷം മാറി.  എങിലം ഇരപത വയസകഴിഞേപാേഴകം 
എെന പകതം അേശഷം മാറി. ചിലറ കളവവിട് വൻതരതിൽ േമാഹം തടങി. വിലപിടിച 
സാധനമായാേല എെന േനാടം െചലകയള. െചന ദികിെലലാം ഈരാറ പനണതെന. 
ഇങെന  വളെര  ദവയം  സമാദിച.  എെന  പവർതിയിൽ  ഞാൻ  പിൻതടർനിരനത് 
നാലാം  അചെനയല.  കളവ്  െചയനത്  രണ  വിധമാണ്.  ഒന്  ദീവടിെകാള,  മേറത് 
ഒറകേപായി  കകക.  ഇതരണം  തമിലള  വയതയാസം  െതളിനായാടം  െതണിനായാടം 
േപാെലയാകന.  െതളിയാനായിടായാൽ  ഒര  മഗെതെയങിലം  കെണതാതിരികില. 
എനാൽ അത് ഇവന തെന െവടി  വകവാൻ തരമാകനത്  നിശയമില.  പങിട കിടന 
ഓഹരിയം  വളെര  ചരകമായിരികം.  മഗതിെന  േചാട  േനാകി  േപാകനതായാൽ 
കിടവാൻ താമസവം, കെണതിയാൽ ൈവഷമയവം ഉെണന പറയനത ശരിയായിരികാം. 
അസവാധീനതിങലം  ൈവഷമയതിലം  അേല  രസം?  കെണതികിടായാൽ 
പേയാഗതിന  പങകാരില.  അതെകാണ്  ഒറകളതായിരികകയാണ്  നലത്  എന് 
എനിക േതാനി.  നാലാമചൻ ഈ അഭിപായകാരനായിരനില  അേദഹം പാചീനൻ–  
തെന.  ഞാൻ  നവീനനം.  എനാൽ  ഇടയാറാണാൻ  മതചൻ  തിരമനസെകാണ്  എെന 
മതകാരനായിരന.  ഇതവളെരകാലം  മമതെന  ഇേദഹതിന 
നവീനബദിയണായിരികനത്  വിചാരികേമാൾ  ഇേദഹതിെന  അമാനഷൻ  എന് 
ഇരിങാലകട ഗാമകാർ പറയനത് അത കഷ്ടമല .

        വീടിൽനിന ചാടിേപാനതിൽപിെന അഞെകാലേതാലം ഞാൻ പറതിറങി 
സമാദിച.  അേപേഴക്  െകാചി  രാജയത്  പതിയ േപാലീസ്  ഏർെപടതി.  അകാലത് 
തശിവേപരർക് സമീപം ഒര ദികിൽ ഞാെനാര കളവനടതി. അത് ഗനർ സായിപിെന 
പരിവാരങൾക് അേശഷം രസമായിലേപാൽ.  കളവണായത് ഒരിലതാണ്.  ഗഹനാഥെന 
മകനായിരന എനിക് ഒറ്.  ഈ കളൻ പാശികളികാരനായിരന. അതിൽ വളെര കടം 
പറി.  വീടനതിന് നിവർതിയം ഉണായിരനില.  എനിടാണ് എെന ശരണം പാപിചത്. 
അചൻ  നമതിരി  ഉണരാതിരിപാൻ  കറപകടിയ  മരന  ഞാൻ  കെറ 
െകാടതിടണായിരന.  അത  ൈവകേനരെത  പാലിന്  ശടം  െകടിയിരനത്.  നാലിൽ 
ഒന മാതേമ െകാടകാവ എന് പേതയകം താകീതെചയ്തിടണായിരന . അകതകടന് 
ഒതകാവനെതലാം  ഞാൻ  ൈകകലാകി.  നമതിരിയെട  തലകൽ  ഒര  ആഭരണെപടി 
വചിരനത  തടണെമന്  കരതി  അടത  െചന.  അേദഹം  ഉണരേമാ  എന  വളെര 
ഭയമണായിരന.  അതണായില.  എങെനയാണ്  ഉണരനത്?  ഒരികലം  ഉണരാത 
ഉറകമാണ്  അേദഹം  ഉറങിയിരനത്.  ആ  മഹൻ  മഹാപാപി  തെന  മേനാരഥം 
സാധികനതിന് ഒര തടസവം വരരെതന വിചാരിച് ഞാൻ െകാടത മരന മഴവെന 
പാലിലിട െകാടത. ഞാൻ എടത മതലിൽ ആഭരണെപടി മഴവൻ എെന സ്േനഹിതയായ 
കലയാണികടിക  െകാടത.  അവൾക്  എേനയം  എനിക്  അവേളയം  വളെര 
അനരാഗമണായിരന. െപടിയിൽ നിന് ഒര പെവചേമാതിരം എടത് ഒര ദിവസം രാതി 
എെന  എടെതൈകയിെന  േമാതിരവിരലിേനൽ  ഇടവിച.  അത  മതൽക്  ആ 
േമാതിരെതപറി  ഇനിക്  അതിേപമമായിരന.  കറച ഊരാഞാടിയായിരനാലം ഞാൻ 
കയിൽ നിന് ഊരാറില.



          

             നമതിരിയെട ഇലെത കളവകവിഞതിൽ വച് എെന േമൽ േപാലീസകാർക് 
സംശയം േതാനി. ഉടെന െകാടങലർ തേലെകടം കളവേപായി. അടതകാലതിനളിൽ 
േവെറ രണ മന കളവകളം നടന. േപാലീസകാരെട അേനവഷണം െകാണപിടിച. എലാം 
കടി  എനികിവിെട  ഇരിപാൻ  തരമിെലനേതാനി.  കറചദിവസേതക് 
ഒഴിഞനിൽകണെമന്  നിശയിച്  മദരാശിക്  പറെപട.  അവിെടെചനാൽ  യാെതാര 
വിദയയം  എടകണെമനണായിരനില.  എെന ഒര േകാടതിപടൽേപാെല വിചാരിചാണ് 
ഞാൻ പറെപടത്.  േകാടതി പടിയാൽ ഉേദയാഗസനാർക് സൗഖയവം സൗനരയവം െതണി 
സഞരികകയേല െതാഴിൽ.  അതേപാെല ഞാനം െചയവാൻ നിശയിച.  മദിരാശിയിൽ 
നിന് ഒര മാസേതാളം കാഴ്ചകണ നിന .  ഒര ദിവസം ഗജിലിെതരവിൽ െചനേപാൾ 
അതിസൗഭാഗയവതിയായ  േതവിടിശി  സാമാനം  വാങവാൻ  വനിരന.  അേപാൾ  ആ 
പീടികയിൽ കറച ജനതിരികം ഉണായി. അതിനിടയിൽ ഒര വിഡ്ഢയാൻ പകതിവായം  
തറന് കറപറിയ േകാനമലം പരതകാടി ആ േതവിടിശിയെട മഖം േനാകി നിനിരന. 
ഈ  മനെന  നില  കണേപാൾ  ഇവെന  ഒനപറികാെത  കഴിയിെലന  നിശയിച. 
േവണാസനതിന  പറേപടണാ  എന  െവചിരന  നിശയം  തൽകാലം  മറനേപായി. 
ഉടെന ഞാനം ആ ജനകടതിേലക് അടതെചന. അവെന േപാകറിൽ എെന എടെത 
കയിട.  ഈ  ജാതി  കളവിൽ  സാമർതയമെണങിൽ  അർജനെന  സവയസാചിതവവം 
അഭയസിചിരികണം.  രണൈകെകാണം  ഒരേപാെല  പേയാഗിപാൻ  സാമർതയം 
ഇലാഞാൽ പലതരങളം െതറിേപാകവാൻ ഇടയണ്.  േപാകറിൽ നിന് േനാടപസകവം 
എടത്  ഞാൻ  വലേതാട്  മാറി  മടങിേപാരകയം  െചയ.  ഭകണം  കഴിച്  രാതിയിൽ 
കിടനറങേമാൾ  കലയാണികടിെയ  സവപം  കണ്  െഞടി  ഉണർന. 
ഏകസംബനിജഞാനമപരസംബനിസ്മാരകെമന  നയാേയന  േമാതിരെതപറി  
ഓർമവന. തപിേനാകിയേപാൾ ൈകയിേനൽ കണില. ഇനിയ്ക വളെര വയസനമായി . 
എവിെടേപായിരികാെമന്  വളെര  ആേലാചിച.  ഒര  തമം  ഉണായില.  പിേറനാൾ 
കാലെത എഴേനറ് തേല ദിവസം നടന വഴികളം ഭവനങളം പരിേശാധിച.  പലേരാടം 
േചാദികകയം െചയ.  േപാലീസ്  േസഷനിൽ െചന്  അറിവ്  െകാടത.  വല വിേധനയം 
അവരെട  ൈകവശതിൽ  വരവാൻ  സംഗതിയെണന  കരതിയാണ്  ആ  കഥയിലായ 
പവർതിചത്.

           അന ഉചതിരിഞ സമയത് ഒര േകാൺസബിൾ ഞാൻ താമസികേനടത 
വന.  അയാെള  കണേപാൾ  എെന  േമാതിരം  കിടിെയന്  എനിക  േതാനി. 
മടകിതരവാനള മടികണേപാൾ വല സമാനവം കിടണെമനാെണന വിചാരിച ഞാൻ 
അഞറപിക കയിെലടത. “ഈ േമാതിരം  എെന ൈകയിൽ വനത്  എങെനയാെണന 
നിങൾക മനസിലാേയാ  എന േചാദിചേപാൾ ഞാൻ അറിയാെത സംഭാകരമായിട നിന” . 
ഇനിക് ഓർമവനേപാൾ ൈകവിലങം വച് േദഹപരിേശാധനകഴിച് േപാകറിൽ നിന് 
േനാടപസകവം  എടത്  േമശപറത  തെന  വചിരികന.  ഈ  വിഡ്ഢിതവതിെന  
സമാദയം ആറ മാസം പനണടിയം തെന. അതം കഴിച് ഞാനിതാ പറതവനിരികന. 
ഇത  െകാളരതാത  ഞാൻ  ഇനി  ഈ  െതാഴിലിൽ  ഇരനാൽ  നാലാമചന് 
അപമാനേമയള. കളവ ചീതയാെണനേല എലാവരം പറയനത്.  ഞാെനെന െതാഴിലം 
താവരയം  ഒന  മാറി  േനാകെട.  ഇതവെര  െചയ്ത  പാപേമാചനതിനം  േമലിൽ  
േതാനാതിരിപാനം  േവണി  ഗംഗാസാനവം  വിശവനാഥദർശനവം  െചയെട.  പണമതശി 
സനയാസമയത് െചാലാറണ്,



                ശതി സ്മതിഭയാം വിഹിതാ വതാദയഃ
                 പനനി പാപം ന ലനനി വാസനാം
                   അനനേസവാ ത നികനതി ദവയീ
                  മിതപേഭാ തവൽപരഷാ ബഭാഷിെര,

                                                        - (ഒപ്)ഇകണകറപ്.


