
പതത്മാവതത  (  ചചെററുകഥ  )

എചന്റെ വവീടതനടറുതത്ത് പതത്മാവതതചചെചത തത്മാമസതകത്മാന് എതതയചപത്മാള് എനതകത്ത്
പതതനത്മാലറു വയസത്ത് മത്മാതതചമ തപത്മായയം ഉണത്മായതരറുനറുളള. ചചെചതയറുചട തപത്മായയം 
ഇരറുപചതത്മാനറു വയസത്ത്. ഞങ്ങളളുചട സകസ്കൂളതചല ചഹെഡമത്മാസ്റ്റര് ആയത 
ചചെചതയറുചട അച്ഛചന ചപത്മാസ്റ്റത്ത്  ചചെയതതറുചകത്മാണത്മാണ് ചചെചത അവതചട വരത്മാന് 
ഇടയത്മായത. ചതത്മാട്ടടറുത വവീട് എന നതലയതല് ചചെചതയറുചട അച്ഛനറുയം അമ്മയറുയം
ചചെചതചയയറുയം ചകത്മാണത്ത് ആദദ്യചത ദതവസയം തചന ഞങ്ങളളുചട വവീട്ടതല് എതത. 
അനത്ത് ഒറ്റയകത്ത് കണചപത്മാള് ഞത്മാന് ചചെചതചയത്മാട് ചചെത്മാദതചളു: 

“ ചചെചത എതതത്മായം കത്മാസതലത്മാ?”

മററുപടത ഒനറുയം പറയത്മാചത ചെതരതചളുചകത്മാണത്ത് എചന്റെ കവതളതല് കറുതറുകയത്മാണ് 
ചചെചത ചചെയതത. ആ നതമതഷയം ചചെചത എനതകത്ത് അപരതചെതത 
അലലത്മാതത്മാകറുകയത്മായതരറുനറു. 

പതനവീട് ഞത്മാന് അറതഞറു, ചചെചത എസ.എസ.എല് .സത. ഫസ്റ്റത്ത് കത്മാചസത്മാചട 
പത്മാസത്മായതത്മാചണെനറുയം അടറുതറു ചകത്മാചളജ് ഇലലത്മാഞതറുചകത്മാണറുയം സത്മാമ്പതതക 
ബറുദതമറുട്ടളുകള് ചകത്മാണറുയം തറുടര്നറു പഠതകത്മാന് കഴതയത്മാചത ചപത്മായതറുയം 
ആചണെനത്ത്. 

ആ അറതവ്  എചന്റെ മനസതല് ഒരറു മറുളളുചപത്മാചല തടഞറുനതനറു. 
അതറുചകത്മാണറുയം കസ്കൂടതയത്മാകത്മായം ഒരറുദതവസയം ഞത്മാന് തനതചയ പറഞറുചപത്മായത .

“കഷ്ടമത്മായതചപത്മായത.”

അമ്മ ചതത്മാട്ടടറുതറുനതലപളുണത്മായതരറുനറു. 

“എന്തവത്മാടത്മാ ഇതത കഷ്ടമത്മായതചപത്മായത?”

“പതത്മാവതതചചെചതചയ ചകത്മാചളജതല് അയയകത്മാഞത.” 

അമ്മ എചന സസ്കൂകതചളുചനത്മാകത. എനതട്ടത്ത് നവീട്ടതചയത്മാരറു മസ്കൂളലറുയം.

എന്തതചനനത്ത് എനതകത്ത് മനസതലത്മായതലല. പചക ഞത്മാന് എചന്തത്മാ ചതറ്റത്ത് 
ചചെയതതറുചപത്മാചല ആയതരറുനറു ആ മസ്കൂളല് . 



അനറു ചതത്മാട്ടത്മാചണെനറു ചതത്മാനറുനറു, പതത്മാവതത എനത ഒരറു ചചെചത 
മത്മാതതമചലലനറുയം ഒരറു സറുന്ദരതയത്മായ ചപണകറുട്ടത കസ്കൂടതയത്മാചണെനറുയം എനതകത്ത് 
ചതത്മാനതതറുടങ്ങതയത.  

ചചെചത എവതചട ചപത്മാകറുചമ്പത്മാഴറുയം എചന കസ്കൂട്ടതനറു വതളതകറുമത്മായതരറുനറു. കസ്കൂചട 
ചപത്മാകത്മാന് എനതകറുയം ഇഷ്ടമത്മായതരറുനറു.

“എവതചടചപത്മാകറുചമ്പത്മാഴറുയം ഇവചന എന്തതനത്മാ ചകത്മാണത്ത് നടകറുചന?” ഒരറു ദതവസയം
എചന്റെ മറുന്പതല് വചത്ത് ഒരറു കസ്കൂട്ടളുകത്മാരത ചചെചതചയത്മാട് ചചെത്മാദതചളു.

“ഇവചനത്മാ? ഇവനചലല എചന്റെ സസ്വന്തയം ആള് . എനതകത്ത് എചപത്മാഴറുയം കത്മാവല് .” എചന്റെ
കക പതടതചളുചകത്മാണത്ത് ചചെചത പറഞറു. അത ചകട്ടചപത്മാള് എചന്റെ 
ഉതരവത്മാദതതസ്വയം വര്ദതചതറുചപത്മാചല എനതകത്ത് ചതത്മാനത. 

ചചെചത പറുസതകങ്ങള് ഒനറുയം വത്മായതകറുനത ഞത്മാന് കണതട്ടതലല. പചക 
ഒരറുദതവസയം ചചെചത എചനത്മാടറു ചചെത്മാദതചളു. 

“നതചന്റെ സകസ്കൂള് കലതബറതയതല് നതനത്ത് ‘രമണെന് ’ എന പറുസതകയം 
ഒനറുചകത്മാണറുവത്മാ.”

“എന്തതനത്മാ ചചെചവീ?”

“പറുസതകയം എന്തതനത്മാ? വത്മായതകത്മാന് .”

ഞത്മാന് പറുസതകയം ചകത്മാണറുചപത്മായത ചകത്മാടറുതറു. ചചെചതകത്ത് സചന്തത്മാഷമത്മായത.

വത്മായതചതട്ടത്ത് തതരതചളുതരറുചമ്പത്മാള് ചചെചത ചചെത്മാദതചളു:

“നവീ ഇത വത്മായതചചത്മാ?”

“ഇലല.”

“വത്മായതകണെയം.”

പരവീക കഴതഞത്ത് രമണെന് വത്മായതചളുചകത്മാളത്മാചമനറു ഞത്മാന് സമ്മതതചളു.  



പതനവീട് ഒരറുദതവസയം ഞങ്ങള് എന്തതചനത്മാ ഒരറു കദ്യറുവതല് 
നതല്കറുകയത്മായതരറുനറു. എചന്റെ മറുന്പതല് ആയതരറുനറു ചചെചത. 

ചചെചത തലയതല് ചെസ്കൂടതയതരറുന മറുലലപളകളളുചട തവീഷണെമത്മായ സറുഗനയം. 

അചതത്മാചടത്മാപയം മചറ്റചന്തത്മാ ഒരറു സറുഗനയം. രണറുയം കസ്കൂടത എചന 
മതറുപതടതപതകറുനതറു ചപത്മാചല ചതത്മാനത. എചന്റെ ചകകൌമത്മാരമനസത്ത് 
അപരതചെതതമത്മായ ഏചതത്മാചകചയത്മാ ഊടറുവഴതകളതല് ചപട്ടതറുചപത്മാചല.   

ചപചട്ടനത്ത് ചചെചത തതരതഞത്ത് എചന്റെ മറുഖചതകത്ത് ഒരറു നതമതഷയം 
സസ്കൂകതചളുചനത്മാകത എനതട്ടത്ത് കറുനതഞത്ത് എചന്റെ കത്മാതതല് പറഞറു:

“നവീ മറുന്പതല് നതല്കത്ത്.”

ഒനറുയം മതണത്മാചത മഞളതച മറുഖചതത്മാചട ഞത്മാന് ചചെചതയറുചട മറുനതചലകത്ത്  
മത്മാറത. 

അനത്ത് പതനവീട് അതദ്യത്മാവശദ്യകത്മാരദ്യങ്ങള് ഒഴതചക ഞങ്ങള് ഒനറുയം സയംസത്മാരതചതലല. 
രണറു ദതവസചതകത്ത് ഞത്മാന് ചചെചതയറുചട വവീട്ടതചലകറു ചപത്മായതറുമതലല. 

പചക അചപത്മാചഴകറുയം ഇരതപളുറയകത്മാതത്മായത. ഞത്മാന് ചചെചതയറുചട വവീട്ടതചലകറു 
നടനറു. 

ഞത്മാന് എതറുചമ്പത്മാള് ചചെചത മത്മാതതചമ ഉണത്മായതരറുനറുളള.  

“എവതടത്മാരറുനറു രണറു ദതവസയം?” ചെതരതചളുചകത്മാണത്ത് ചചെചത ചചെത്മാദതചളു.

എചന ചചെചത വഴകറുപറയറുയം എനത്ത് ഭയനത്മാണ് ഞത്മാന് ചപത്മായത. 

അതറുചകത്മാണറു തചന എനതകത്ത് ചെതരതകത്മാന് കഴതഞതലല. 

“നതചന്റെ മറുഖചമന്തത്മാ കടനല് കറുതതയചപത്മാലതരതകറുചന?” എചന്റെ ചതത്മാളതല് 
തട്ടതചകത്മാണറു ചചെചത ചചെത്മാദതചളു. 

എചന്റെ ഭയവറുയം വതഷമവറുയം അചതത്മാചട മത്മാറത. ഞത്മാന് വവീട്ടതനറുളതചലകത്ത് ചനത്മാകത. 
അചപത്മാള് എചന്റെ മനസത്ത് വത്മായതചതചട്ടനവണയം ചചെചത പറഞറു.

“അമ്മ ഇവതടതലല.”

എനതട്ടത്ത് എചന്റെ മറുഖയം പതടതചളുയര്തതയതട്ടത്ത് കറുനതഞത്ത് കവതളതല് മമൃദറുവത്മായ 
ഒരറു ഉമ്മ തനറു. 



എചന്റെ മനസതളകത്മാന് അത മതതയത്മായതരറുനറു. ഞത്മാന് ചചെചതചയ ചകട്ടതപതടതചളു. 

“എചന്റെ ചചെചവീ.” 

എചന പതറുചക പതടതചകതതയതട്ടത്ത് ചചെചത പറഞറു:

“മതത. അമ്മ ഇപയം വരറുയം.”

ഞങ്ങള് മറുറ്റചതകത്ത് ഇറങ്ങതയതറുയം ചചെചതയറുചട അമ്മ മറുനതല് ! ഞത്മാന് 
ഭയചതത്മാചട ചചെചതയറുചട മറുഖചതകറുചനത്മാകത. പചക ചചെചത അമ്മചയത്മാട് 
എചന്തത്മാ ചചെത്മാദതകറുകയത്മായതരറുനറു. 

ചവളതയതല് വനചപത്മാള് ചചെചത പറഞറു: “നവീചയന്തത്മാ അചമ്മകണപയം 
ചപടതചളുചപത്മാചയത്മാ?”

അടറുത ഞത്മായറത്മാഴചെ രത്മാവതചല അച്ഛന് അമ്മചയത്മാട് പറയറുനത ഞത്മാന് ചകട്ടളു.

“ഞത്മാന് അചങ്ങചലത്മാട്ടളു ചപത്മായതട്ടത്ത് വരത്മായം.”

“എന്തത്മാ വതചശഷയം?”

“പതത്മാവതതചയ ചപണളുകത്മാണെത്മാന് ഇചനത്മാരറു പത്മാര്ട്ടത വരറുചമനറുയം ഞത്മാനറുയം 
കസ്കൂചട ചചെലലണെചമനറുയം ഇനചല സത്മാര് പറഞറു. അവര്കത്ത് ഇവതചട ബനറുകള്
ആരറുയം ഇലലചലലത്മാ?”

അച്ഛന് നടനറു. 

ചചെചതയറുചട കലദ്യത്മാണെയം എനത്ത് ചകട്ടചപത്മാള് മനസതല് സചന്തത്മാഷയം നതറഞ ഞത്മാന്
.അമ്മചയത്മാട് ചചെത്മാദതചളു: 

“അമ്മ ചപത്മാനതചലല?”

എചന്തത്മാ ചെതന്തതചതട്ടത്ത് അമ്മ പറഞറു. “എനത്മാ വത്മാ. നമറുകറുയം ചപത്മാകത്മായം.”

ഞങ്ങള് ചചെനചപത്മാള് അവര് എതതകഴതഞതരറുനറു. അകതറു കയറതയതട്ടത്ത് 
ഞത്മാന് രഹെസദ്യമത്മായത ചചെചതചയത്മാട് ചചെത്മാദതചളു.

“ഏതത്മാ ആള?”

ചചെചത ഒനറുയം പറഞതലല. 



ഞത്മാന് അവര് ഇരറുന മറുറതയതചലകത്ത് ചനത്മാകത. മസ്കൂനറു വമൃദനത്മാര് . കസ്കൂചട 
അവചരകത്മാള് അല്പയം തപത്മായയം കറുറഞ ചവചറത്മാരത്മാളളുയം. ചചെചതയറുചട 
ഭര്തത്മാവത്മാകത്മാന് പറ്റതയ ആചരയറുയം അവതചടകണതലല. 

ഞത്മാന് ആചക ചെതന്തത്മാകറുഴപതതലത്മായത. അചപത്മാള് അമ്മചയത്മാട് ചചെചതയറുചട 
അമ്മ പറയറുനതറുചകട്ടളു.

“ആ ഇരതകറുനതത്മാ പയ്യന് ” 

അകസ്കൂട്ടതതല് ഉണത്മായതരറുന നത്മാലത്മാമചത ആളതചന ചെസ്കൂണതയത്മാണ് അവര് 
പറഞത.  പതറുനത്മാല്പതറു വയസത്ത് തപത്മായമറുള ഒരത്മാള് . ഇയത്മാളത്മാചണെത്മാ പയ്യന് ! 
എചന്റെ ചചെചതചയ കലദ്യത്മാണെയം കഴതകത്മാന് ചപത്മാകറുനത ഈ വയസനത്മാചണെത്മാ?  

ഞത്മാന് ചചെചതയറുചട മറുഖചതകത്ത് ഒളതഞറുചനത്മാകത. എനതകത്ത് ഇയത്മാചള ഇഷ്ടമലല 
എനത്ത് അവതചട എഴറുതതവചതരതകറുനതറുചപത്മാചല. 

 രത്മാതതതയതല് അമ്മ അച്ഛചനത്മാട് ചചെത്മാദതകറുനത ചകട്ടളു.

“അവള്കത്ത്  ഒട്ടളുയം ചചെരത്മാത പയ്യന് . അവളളുചട ഇരട്ടത തപത്മായയം കത്മാണെറുയം.”

“എന്തത്ത് ചചെയ്യത്മാനത്മാ? പതചന നലല ചജത്മാലതയത്മാ. ചകത്മാചതന് സറുഖമത്മായത കഴതയത്മായം.”

“എചന്തത്മാനത്ത് സറുഖയം!”

കറുറചളുകഴതഞത്ത് അമ്മ ചചെത്മാദതചളു:

“അയത്മാളളുചട രണത്മായം ചകട്ടത്മാണെചലല?”

“അചത. ആദദ്യചത ഭത്മാരദ്യ കലദ്യത്മാണെയം കഴതഞത്ത് നത്മാലത്മായം ചകത്മാലലയം മരതചളു.”

“ആ വകയതല് കറുട്ടതകള് ?”

“ഇലല. അചതത്മാരറു സമത്മാധത്മാനയം.” 

പതചന രണറുമസ്കൂനറു ദതവസയം ചചെചതചയ കണതലല. നത്മാലത്മായം ദതവസയം ചചെചതചയ 
കണചപത്മാള് ഞത്മാന് ചചെത്മാദതചളു. 

“ചചെചതകത്ത് അയത്മാചള ഇഷ്ടമത്മാചയത്മാ?”

“നതനകത്ത് ഇഷ്ടമത്മാചയത്മാ?”



ചചെചത ഒനറുയം പറയത്മാചത നതനചപത്മാള് ഞത്മാന് ചചെത്മാദതചളു.

“ചചെചത എന്തത്മാ ഒനറുയം പറയത്മാതത? ഇഷ്ടമത്മായതലല അചലല?”

“വവീട്ടളുകത്മാരറുചട ഇഷ്ടതതനചലലടത്മാ ചപണകറുട്ടതകളളുചട കലദ്യത്മാണെയം? അവര്കത്ത് 
ഇഷ്ടമത്മായത്മാല് നടതറുയം. ഇചലലങതല് ഇലല. അതറുചപത്മാചട്ട, നവീചയന്തതനത്മാ ഇചതത്മാചക 
ആചലത്മാചെതചളു ചവവലത്മാതതചപടറുചന?”

എനതകത്ത് മററുപടത ഒനറുയം ഉണത്മായതരറുനതലല. ചചെചത എചന്റെ  തലയതലറുയം 
ചതത്മാളതലറുയം തടവത. 

“നവീ ചവഷമതകത്മാചത ചപത്മായതരറുനറു വചലലത്മായം പഠതകത്മാന് ചനത്മാകത്ത്?” 

രണത്മാഴചെയകറു ചശഷയം ആ കലദ്യത്മാണെയം നടനറു. ചചെചതയറുചട വവീട്ടതല് വചളുതചന
ആയതരറുനറു. ഞത്മാന് ഒരറു ചെറുമതല ചപത്മാചല, വവീട്ടളുകത്മാചര ചബത്മാധതപതകത്മാന് 
അതതല് പങറുചകത്മാണറു. ഒട്ടളുയം സചന്തത്മാഷയം ഇലലത്മാചത. ചചെചതകത്ത് ഇഷ്ടമതലലത്മാത 
കലദ്യത്മാണെയം കസ്കൂടത്മാന് എനതചകന്തറു സചന്തത്മാഷയം?

പചക വരചനത്മാചടത്മാപയം ചപത്മാകത്മാന് ചചെചത വണതയതല് കയററുനത കണചപത്മാള്
എനതകത്ത് പതടതചളുനതല്കത്മാനത്മായതലല. എചന്റെ ഏങ്ങലടത മറ്റളുളവരതല് നതനറുയം 
മറയകത്മാനത്മായത ഞത്മാന് ദസ്കൂചര മത്മാറത നതനറു. 

ചചെചതയറുചട കണളുകള് ആചരചയത്മാ തതരയറുനത ഞത്മാന് കണറു. അത 
എചനയത്മാചണെനറുയം എനതകത്ത് ഉറപളുണത്മായതരറുനറു. ആ ഉറപത്ത് എന്തറുചകത്മാചണത്മാ 
എനതകത്ത് അല്പയം സചന്തത്മാഷമത്മാണ് തനത. 

അധതകയം തത്മാമസതയത്മാചത ചചെചതയറുചട അച്ഛനറുയം അമ്മയറുയം അവരറുചട 
നത്മാട്ടതചലകത്ത് ചപത്മായത. 

പതചന ഞത്മാന് ചചെചതചയ കത്മാണെറുനതറു ഏചഴട്ടളു വര്ഷയം കഴതഞത്മായതരറുനറു. 
ചചെചത വവീട്ടതചലകറു വനറു. ഒറ്റയകത്ത്. ഒരറു ഞത്മായറത്മാഴചെ. 

ഞത്മാന് ചവളതയതല് നതല്കറുകയത്മായതരറുനറു. 

ചചെചത ആചക മത്മാറതചപത്മായതരറുനറു. അകത്മാലതതല് വമൃദയത്മായതറുചപത്മാചല. തല 
കറുചറചശ്ശെ നരചളുകഴതഞതരറുനറു. മറുന്വശചത രണറുമസ്കൂനറു പലലളുകള് 
കത്മാണെത്മാനതലല.  

ചചെചത ചചെത്മാദതചളു. “ഓര്കറുചനത്മാ എചന?”

അത ചവററുചത ചചെത്മാദതചതത്മാചണെനത്ത് എനതകത്ത് അറതയത്മാമത്മായതരറുനറു. 



“ചചെട്ടനറുയം കറുഞറുങ്ങളളുയം എന്തതചയ?” ഞത്മാന് ചചെത്മാദതചളു. 

“ചചെചതകത്ത് കറുഞറുങ്ങള് ഇചലലടത്മാ.”

“ഐ ആയം ചസത്മാറത.” ഞത്മാന് പറഞറു.

നവീ വലദ്യ ഇയംഗവീഷറുകത്മാരന് ആയതചപത്മായത, ഇലലതചയത്മാ?” എനതട്ടത്ത് എചന്റെ ചതത്മാളതല് 
ആഞറുതട്ടത. എനതകത്ത് ശരതകറുയം ചവദനതചളു.   

“നതനകത്ത് ചനത്മാചന്തത്മാ? ചസത്മാറത.”

“അപയം ചചെചവീയം ഇയംഗവീഷറുകത്മാരതയത്മായത.”

“അചതത്മാചക ചപത്മാചട്ട. നവീ അങ്ങത്ത് വലലല്ല്യ ആളത്മായതചപത്മായചലലത്മാ? ഇനവീയം ഒരറു 
കലദ്യത്മാണെയം കഴതകത്ത്. കറുട്ടതകള് ഒചക ആകചട്ട. എനതട്ടത്ത് നതചന്റെ മകചളചകത്മാണത്ത് 
എചന അചമ്മനറു വതളതപതകണെയം.”

പറഞറുതവീര്നചപത്മാചഴകറുയം ചചെചത ചതങ്ങതചപത്മായത. എന്തതചനനറതയത്മാചത ഞത്മാന് 
മതഴതചളുനതനചപത്മാള് ചചെചത അകചതകത്ത് കടനറു. 

രത്മാതതത അച്ഛനറുയം അമ്മയറുയം തമ്മതല് സയംസത്മാരതകറുനത ഞത്മാന് ചകട്ടളു. 

ചചെചതയറുചട ഭര്തത്മാവ് അവചര കണമത്മാനയം ഉപതദവതകറുയംചപത്മാലറുയം. അയത്മാള് 
ഒരറു സയംശയചരത്മാഗത ആണെചതത. അയത്മാളളുചട ആദദ്യചത ഭത്മാരദ്യ മരതചത അയത്മാള് 
കത്മാരണെമത്മാചണെനത്മാണെചതത നത്മാട്ടതചല സയംസത്മാരയം. അയത്മാള്കത്ത്   ചവചറയറുയം 
എചന്തത്മാചകചയത്മാ കറുഴപയം ഉണത്ത്. ഏതത്മായത്മാലറുയം ചചെചതകത്ത് ആ ബനയം മതതയത്മായത.
വതവത്മാഹെചമത്മാചെനതതനറു അചപക ചകത്മാടറുതതട്ടളുണത്ത്. ഇചപത്മാള് ചചെചത തത്മാമസയം 
സസ്വന്തയം വവീട്ടതലത്മാണ്.

ചചെചത ചപത്മാകറുചമ്പത്മാള് എചനത്മാട് ഒനറുയം പറഞതലല എനറു ഞത്മാന് ഓര്തറു. 
വതഷമയം ചകത്മാണത്മായതരതകറുയം. ആ വതഷമതതന് ഞത്മാനറുയം ഉതരവത്മാദതയത്മാചണെനത്ത് 
അചപത്മാള് എന്തറുചകത്മാചണത്മാ എനതകത്ത് ചതത്മാനത. 

ആ ചതത്മാനല് ഇനറുയം ഉണത്ത്. പചക ചചെചത എചന്റെ സസ്വന്തമത്മാചണെന ഒരറു 
വതശസ്വത്മാസവറുയം അതതചന്റെ സചന്തത്മാഷവറുമത്മാണ് അതതലസ്കൂചട എചന്റെ മനസതല് 
നതറയറുനത
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(കമൃഷണെ)  

    

 

   


