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ഒന്നു്

“െവടിെകാണ്ട പന്നി ഓടി ഒളിച്ചു കിടന്നാണു് ചത്ത�
തു്. ഈച്ച പറ്റി ഇനി േവഗം പുഴു വരും… അഴുകിയഴു�
കി െചറിെയാരു പച്ചപ്പു് വളരും. അതുപൂക്കും. െചറു�
ജീവനുകൾ അതിെന ചുറ്റി ആനന്ദിക്കും. അങ്ങെന
മരണാനന്ദം എന്ന ലഹരിയുണ്ടാകുന്നു.”

ഒരു ചുഴലിയായി ഈ രസം കുന്നുകളുെട േമൽ ചുറ്റി
തിരിയുന്നു.

പപ്പായി താേഴക്കു് ഓടി. േപാലീസ്സുകാർ പിന്നാെലയും.

അേന്നരം മേഹഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. മേഹഷാണു്
എെന്റ െചവിയിൽ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞതു്. “പപ്പാ�
യിക്കു് നല്ല േകാളു് ഒത്തിട്ടുണ്ടു്” അെതാരു ജൂൺ മാ�
സമായിരുന്നു. മഴ കനത്തു െപയ്യുന്ന സമയം. കപ്പ�
ക്കാടിനുള്ളിൽ പന്നികളുെട ഒച്ച സാധാരണമാണു്.
തള്ളയും കുട്ടികളുമായി അവറ്റകൾ മദിച്ചു കയറും.
അതിരുകളിൽ നിന്നും താേഴക്കുള്ള െചരുവിലൂെട
അവ നിരന്തരം യാത്രെചയ്യും.

ഇരുട്ടിലൂെട അതിെന്റ പര്യടനങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും
അറിയാത്തതുമായ വഴികളിലൂെട തുടർന്നു െകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു.

േവട്ടക്കാരനും പന്നിയും ഇറച്ചിെക്കാതിയും തമ്മിൽ
നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടു്. അതിൻപ്രകാരം
മറ്റാരും ഇതറിയുന്നില്ല. ഇറച്ചി െവട്ടുന്നവനും േവവി�
ക്കുന്നവനും തമ്മിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുെടയും ആർത്തി�
യുെടയും ഒളിച്ചു കടത്തലുകൾ സാധ്യമാകുന്നു. പ്രപ�
ഞ്ചം ഒരു കുന്നും പപ്പായി ൈദവവും പന്നികൾ രുചി�
കളുമാകുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്.

പപ്പായി നല്ല തടിച്ചിട്ടാണു് കഷണ്ടി കയറിയ അയാ�
ളുെട തലയിലും പാതി വീർത്ത കൺ േപാളകളിലും
േദശത്തിെന്റ ജന്തു ഭൂപടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പന്നിയും മ്ലാവും േകഴയും മുയലും അതിെന്റ ജീവ
േമഖലകെള അയാൾക്കു് െവളിെപ്പടുത്തി നല്കിയി�
രിക്കുന്നു. രുചി ഒരു രാഷ്ട്രമാണു്. പലേപ്പാഴും േപാ�
ലീസ്സുകാർ അടുക്കളയിൽ കയറി ഭീഷണിെപ്പടുത്തു�
േമ്പാൾ വിശപ്പുെകാണ്ടും ആർത്തി െകാണ്ടും മനു�
ഷ്യർ തെന്റ പാത്രത്തിലുള്ള ജീവിയുെട േപരു് മറന്നു
േപാകുന്നു.

പപ്പായി ജീവിതത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഇടയിൽ
ഒരു തുരുത്തിൽ പന്നികളുെട പിറേക ഓടുകയാ�
ണു്. അയാളുെട പിന്നിൽ അധികാരികൾ. സർക്കാ�
രും പപ്പായിയും തമ്മിൽ ഉടമ്പടികളില്ല. എങ്കിലും
ചില ആപ്പീസർമാരു് അയാളുെട െവടിയിറച്ചിക്കാ�
യി കാത്തു െകട്ടിക്കിടക്കും. പുക േകറ്റിയ പന്നിയി�
റച്ചി ഉണക്കി ആപ്പീസിൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ
കഴിഞ്ഞ മാസം ആപ്പീസർ അഞ്ഞൂറു് െവച്ചാണു്
എനിക്കും പപ്പായിക്കും തന്നതു്. ൈപസ കിട്ടുന്ന�
തു് ലാഭമാണു്. ഞാനതു് വീട്ടിേലക്കു് െകാടുത്താൽ
പപ്പായി പട്ടച്ചാരായം വാങ്ങിയടിക്കും.

“കുഞ്ഞുങ്ങെള ഞാൻ െകാല്ലാറില്ല. അതിെന്റ ഇറ�
ച്ചിയും െകാള്ളത്തില്ല. കിളുന്തു് േപാെല ചവച്ചു തുപ്പി�
ക്കളയാൻ മാത്രേമ പറ്റൂ”

“എനിെക്കാരു പാേവാം േതാന്നൂലട”

“ൈദവം ഇവറ്റകെള ഉണ്ടാക്കിയതു് മനുഷ്യനു് തി�
ന്നാനാണു്.” രാത്രികളിൽ മിക്കേപ്പാഴും പടക്കം
െപാട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പടെക്കടുത്തു െപാട്ടിയാൽ
സാധാരണ പന്നിയുെട തല ചിതറിേപ്പാകും. എങ്കി�
ലും ആ ജന്തു ഓടും. ഒരു ൈമൽ ദൂരം വെര േപാകും
ചിലതു്. പിെന്ന മറിഞ്ഞു കിടക്കും. അങ്ങെനയുള്ള�
തിെന രാത്രി തെന്ന കെണ്ടത്തി മുറിച്ചു വിറ്റാൽ നല്ല
കാശുകിട്ടും. പടെക്കടുത്ത ഒരു പന്നി രക്തം ചീറ്റി�
ച്ചു േപാകുന്ന വഴിേയ െതളിയുന്ന ഒരു ഭൂപടമുണ്ടു്.
അതിെന േനാക്കി ദിക്കുകൾ തിരഞ്ഞു കെണ്ടത്തി
അതിെന കെണ്ടത്തുന്ന വിദ്യ പണ്ടു മുതേല ഞാൻ
കാണുന്നുണ്ടു്.

ഉച്ചയ്ക്കു് െടൗണിൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ പപ്പായി വിളിച്ചു.

“എടാ െകാേച്ച കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടു്. ഞാൻ താേഴ�
ക്കിറങ്ങുവാ”

െടൗണിൽ ഒരു േസാഡാ സർബത്തും കുടിച്ചു നിന്ന
എനിക്കു് അതത്ര കാര്യമായി അേപ്പാേഴ േതാന്നി�
യിരുന്നു.

“ഞാന്നിെന്ന രാത്രി വിളിക്കാം”.

േകാൾ കട്ടാക്കിയതിനാൽ പിെന്ന ഞാൻ തിരിച്ചു
വിളിച്ചില്ല. പേക്ഷ, മേഹഷ് എവിെടെയന്നറിയാൻ
എനിക്കു് നല്ല തിടുക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ജീെപ്പടുത്തു്
അവെന്റ പണിസ്ഥലത്തു േപാെയങ്കിലും മേഹ�
ഷിെന കണ്ടില്ല. ഉച്ചയ്ക്കു് മൂവാറ്റുപുഴ വഴി ഇടുക്കിക്കു്
െക.എസ്.ആർ. ടി.സി-യുെട ഒരു െസ്പഷ്യലുണ്ടു്
അതിൽ േകറിയാ സ്ഥലം പിടിക്കാെമന്നു് എനി�
ക്കു് േതാന്നി. പിെന്ന പപ്പായി കുടുങ്ങിയാ മേഹ�
ഷും ഞാനും കുടുങ്ങും എന്നുറപ്പായതുെകാണ്ടു് ഇന്നു
തെന്ന േപാേയ പറ്റൂ എന്നും ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

“അവനാ പര്യമ്പറത്തുണ്ടു്, നീ െചന്നു് വിളിക്കു് ”

ചക്ക അരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന മേഹഷിെന്റ അമ്മ�
ച്ചി പറഞ്ഞു. ഒരു െചാള എടുത്തു് വായിലിട്ടു് ഞാൻ
പിന്നിേലാട്ടു െചല്ലുേമ്പാൾ അവൻ തുണി അലക്കി�
െക്കാണ്ടു് നില്ക്കുവായിരുന്നു.

“നീ ഇേങ്ങാട്ടു് വേന്ന.”

െചന്ന പാെട അവെനെന്റ െചവിക്കടുത്തു ആ രഹ�
സ്യം പറഞ്ഞു.

“സാധനം പിടിച്ചു വച്ചിട്ടു് ആശാൻ കിടന്നു കളിക്കു�
കയാണു് ”

“ഇേപ്പാ എവിെടയുണ്ടു്?”

ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“നമ്മെട േജാസിെന്റ പുരയിടത്തിെല പഴയ കുളിപ്പു�
രയിൽ സാധനം ചാക്കിൽ െകട്ടിെവച്ചിട്ടുണ്ടു്.”

“പേക്ഷ, എവിേടാ കിട്ടിയതു് േചാർന്നിട്ടുണ്ടു്. േപാലീ�
സ് അേന്വഷിക്കുന്നുണ്ടു്”

മേഹഷിെന്റ മുഖം ചുവന്നു.

“എന്തായാലും പണിയായി. ഇന്നുച്ചക്കു് ഇടുക്കിക്കു്
വിടണം. പപ്പായിെയ എങ്ങേനലും ഇങ്ങു് െകാണ്ടു�
വരാം. തൽക്കാലം പുള്ളി ഇവിെട നിൽക്കെട്ട.”

“അയാൾ പട്ടച്ചാരായത്തിെന്റ പുറത്താവും നിെന്ന
വിളിേച്ച. െകാളമാകും മിക്കവാറും.”

അവനതും പറഞ്ഞു് ബക്കറ്റുെമടുത്തു് തുണി വിരി�
ക്കാൻ േപായി.

രണ്ടു്

ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന ഈച്ചകളുെട ശബ്ദം േകട്ടു് നി�
ലത്തു് കുത്തിയിരുന്നു് പപ്പായി ആകാശേത്തക്കു്
േനാക്കി.

“സാേറ. പത്തമ്പതു് കിേലാ വരും കിേലാക്കു് നാനൂ�
േറാ അഞ്ഞൂേറാ കിട്ടും. മൂത്ത പന്നിയാണു്.” പപ്പാ�
യി ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു വലിച്ചു.

നല്ല ചാരായമടിച്ചു് അയാൾ കുന്നിെന്റ മുകളിൽ
കയറിനിന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അയാെള തുറിച്ചു
േനാക്കുന്നുണ്ടു്. “ഈേശാേയ…” താെഴ നിന്ന ഒരു
സ്ത്രീ മൂക്കത്തു് വിരൽ െവച്ചു.

മുണ്ടു് ഊരി ആകാശേത്തക്കു് വീശി പപ്പായി അങ്ങ�
െന നില്ക്കുകയാണു്. അയാൾ പിറന്ന പടി അങ്ങെന
നില്ക്കുകയാണു്. തടിച്ച വയർ അരെയ മറച്ചിട്ടുണ്ടു്
അതു താേഴക്കു് നിറഞ്ഞ അരിച്ചാക്കു േപാെല ഉന്തി
നില്ക്കുന്നു. കഷണ്ടി കയറിയ തലക്കു് ചുറ്റും വണ്ടുകൾ
പാറി. പണ്ടയാൾക്കു് നിശാശലഭങ്ങളുെട ശല്ക്കങ്ങ�
െള എെന്താരു െവറുപ്പായിരുന്നു. വിയർപ്പു െപാടിയു�
ന്ന തലയുെട മുകളിൽ സകലമാന ഷഡ്പദങ്ങളും
പറന്നു മൂളി.

ഇയാൾക്കു് എന്തിെന്റ േകടാണു്… ആേരാ അങ്ങ�
െന പറഞ്ഞേപ്പാൾ പപ്പായി അയാളുെട േനെര
േതാക്കു് ചൂണ്ടിെയന്നാണു് ഞാൻ േകട്ടതു്. ഒരു കയ്യിൽ
നാടൻ േതാക്കു്. ചുറ്റും നിറഞ്ഞ പച്ചെയ പിറന്ന
പടി േനാക്കുന്ന അയാൾ തടിച്ചു െകാഴുത്ത ഒരു ചു�
വന്ന പന്നിെയേപ്പാെല കുന്നിെന്റ മുകളിൽ അങ്ങ�
െന നില്ക്കുകയാണു്. പപ്പായി ഉടുപ്പു് ധരിച്ചിരുന്നില്ല.
േരാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മാർവിടം ചീർത്തു വീർത്തിരുന്നു.

“മര്യാദക്കു് േതാക്കു് മാറ്റിപ്പിടിയടാ. നീ കളിക്കാ�
േന്നാക്കേല്ല”.

പപ്പായി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന േതാക്കു് താെഴ നില്ക്കു�
ന്ന േപാലീസ്സുകാർക്കു േനെര ചൂണ്ടി.

േപാലീസ്സുകാരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞേപ്പാൾ “കഴുേവർട
േമാെന എനിക്കു് മനസ്സില്ല.” എന്നുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു.

“േകറിവന്നാൽ െവടി ഞാൻ െപാട്ടിക്കും
േനാക്കിേക്കാ”

ഇടക്കു് ക്രിസ്തുവിെന എന്നേപാെല കുന്നിൻ മുക�
ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് േപാലീസ്സുകാരെന േനാക്കി
രണ്ടുകയ്യും ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
കുന്നുകളുെട മുകളിൽ കുറിഞ്ഞി വസന്തം വന്നു.
പപ്പായി താേഴക്കു് ഓടി േപാലീസ്സുകാർ പിന്നാെലയും.

മൂന്നു്

അയാൾക്കു് ആറടിേയാളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു.
േതാക്കു് ഉന്നം പിടിച്ചാൽ ഒരാനെയ േവണെമങ്കി�
ലും ഒറ്റ െവടിക്കു് തീർക്കാനുള്ള കരുത്തുെണ്ടന്നു്
പലേപ്പാഴും േതാന്നിപ്പിച്ചു. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന
സമയത്തു് വാർഡൻ പറഞ്ഞതു് പപ്പായിക്കു് മാന�
സാന്തരം സംഭവിച്ചു എന്നാണു്. പേക്ഷ, എനിക്ക�
റിയില്ല. ഞങ്ങൾ പല രാത്രികളിലും പന്നിേവട്ടെയ�
ക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞു. െവടിെവച്ചാൽ വിളിച്ചറിയിക്കും.
സാധനം വിറ്റു് കാശുപകുതി വാങ്ങും. േകാടവാറ്റു്
വാങ്ങിയടിക്കും. പിെന്ന പ്രസംഗമാണു് ഉടുമുണ്ടഴിച്ചു്
പഴയ സായിപ്പന്മാരുെട കഥകൾ പറയും.

അയാളുെട അപ്പെന്റ കുതിരകളും പഴയ കുതിരവ�
ണ്ടികളും സായിപ്പന്മാരുെട രഹസ്യങ്ങളും വായിൽ
നിന്നും േപാരും.

പലേപ്പാഴും േകാടമഞ്ഞിലൂെട പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കു�
ന്നുകളുെട ഇടയിേലക്കു പാഞ്ഞുേപാകുന്ന കുതിരവ�
ണ്ടികൾ അയാെള ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ചു. ഇടുക്കി വളെര
നിഗൂഢമായ ഒരു പ്രേദശമാണു്. െവള്ളമടിച്ചാൽ
അയാളും അങ്ങെനതെന്ന. െവള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ മു�
വാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും ബസ്സുപിടിച്ചു. മേഹഷ് മൂന്നാറു്
െടൗണിൽ ഉണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവിെട�
െയത്തിയാൽ പപ്പായിയുെട കൂെടക്കൂടാം എന്നായി�
രുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതു്.

നാലു്

എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബസ്സ് കുന്നുകയറുന്നു.
അടുത്തിരുന്ന േപാലീസ്സുകാരൻ ഉറങ്ങി െചരിഞ്ഞു
വീണുകിടക്കുകയാണു്.

ഉറക്കത്തിൽ അയാളുെട വായിൽ നിന്നും ഒരു പ്ര�
േത്യക ശബ്ദം േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരായി�
രിക്കും ഒറ്റിയതു് എന്നാണു് ഞാൻ ആേലാചിക്കുന്ന�
തു്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുപ്പികളും വാങ്ങി ബിവെറജിൽ
നിന്നും ഇടവഴിയിേലക്കു് കയറുന്ന വഴിയിൽ പപ്പാ�
യി കുനിഞ്ഞും െപാങ്ങിയും കളിക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാ�
േഴ ആേരാ െടൗണിൽ അയാെള തിരഞ്ഞു വെന്ന�
ന്നു് ഉറപ്പായിരുന്നു. പപ്പായിയുെട സ്ഥിരം സ്ഥല�
മായിരുന്നു ആ െപാന്തക്കാടു്. മുഴുത്ത പാമ്പുകൾ
ഉണ്ടാകുെമന്നു് േതാന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആഴന്ത�
യും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയും നിറഞ്ഞു നിന്നും െചറിയ
ഇരുട്ടും പ്രാണികളുെട ശല്യവും കാരണം ആരും
അധികം അേങ്ങാേട്ടക്കു് േപാകാറില്ലായിരുന്നു.

ആ രാത്രി കുേറ െപാന്തയിൽ തെന്നയിരുന്നു. എെന്ന�
േയാ മേഹഷിെനേയാ പപ്പായി കണ്ടില്ല. മഴ കഴി�
െഞ്ഞാരു ൈവകുേന്നരം ആയതിനാൽ തവളെപ്പരു�
പ്പമായിരുന്നു വഴിയത്രയും. “കള്ള നായിെന്റ മക്ക�
ള്” അയാൾ കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞു. കാലിൽ െകാ�
തുകു കടിച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ൈകലി താഴ്ത്തി പുത�
ച്ചു് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങെന തെന്നയിരുന്നു. േദഹത്തു്
െചാറിച്ചിലും നീറ്റലും തുടങ്ങിയേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റു
നടന്നു.

അയാളുെട തടിച്ച ശരീരം കാടിെന വകഞ്ഞുമാറ്റി
അതിരിേന്മൽ പറ്റിയ പായലുകളുെട മഹാ വനങ്ങ�
െളയും െഞരിച്ചുെകാണ്ടു് വീടിനുള്ളിെല ഇരുട്ടിേല�
ക്കു് കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു.

അന്നാെരയായിരുന്നു പപ്പായി കാത്തിരുന്നതു്.
കള്ളിെന്റേയാ കഞ്ചാവിെന്റേയാ ഇടപാടുകാെര�
യാേണാ അേതാ േപാലീസ്സിെനേയാ?

എെന്റ അടുത്തിരുന്നുറങ്ങുന്നയാൾ ഇനി അയാളുെട
ഇടപാടുകാരനാേണാ. േപാലീസ്സുകാർക്കും അയാ�
െള േവണം, െവടിയിറച്ചി കിട്ടാനും ഇടിക്കാനും പല
തവണ ഇടുക്കി ഇറക്കിച്ചവരാണു്.

അഞ്ചു്

രാജാക്കാടു് എത്തിയേപ്പാ രാത്രിയായി. മേഹഷ്
മുേന്ന എത്തിയിരുന്നു. അവൻ ജീപ്പും െകാണ്ടു് കാ�
ത്തുനില്ക്കുകയാണു്.

ബസ്സിറങ്ങുേമ്പാൾ േപാലീസ്സുകാരൻ ഞങ്ങെളത്ത�
െന്ന േനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പതുെക്ക ബസ്സ് വിട്ടു�
േപായി. സായിപ്പിെന്റ കുതിരവണ്ടി െപാന്തക്കു് െവ�
ളിയിൽ വന്നുനിന്നു. പപ്പായി േതാെക്കടുത്തു് സായി�
പ്പിെനാപ്പം നടന്നു. േതയിലേത്താട്ടത്തിെല നില�
ത്തു് കിടക്കുേമ്പാൾ പന്നികൾ വരിവരിയായി വന്നു.
മുന്നിൽ തള്ള. പിന്നാെല കുട്ടികൾ. വയ്ക്കു് െവടി…
സായിപ്പു് അലറി. അയാൾ െവടിവച്ചു. പന്നികൾ
അതിനും മുേന്ന താേഴക്കു് കുതിച്ചു.

“സായിപ്പുമില്ല പന്നിയുമില്ല”

മേഹഷും ഞാനും അയാളുെട മുഖത്തു് മിഴിച്ചു േനാ�
ക്കുന്നതു് കണ്ടതുെകാണ്ടാകണം പപ്പായി ചൂടായി.
“കഴുേവറി മക്കെള ഞാന്താേഴക്കു് ഇറങ്ങുകയാണു്.
പറ്റത്തില്ല എെന്നെക്കാണ്ടു് പറ്റത്തില്ല.”

“ഇന്നു് വേല്ലാം നടേക്കാ, ഞങ്ങൾ വന്നതു് അതിനാ�
ണു്.” മേഹഷ് അങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്കു് കു�
ലുക്കമില്ല.

“േപാലീസ് അേന്വഷിക്കുന്നുണ്ടു്. രണ്ടീസം മുമ്പു്
കഷ്ടിച്ചാണു് രക്ഷെപട്ടതു്. ഇനി പിടിച്ചാ പണി �
കിട്ടും.”

“നിങ്ങൾ സാധനം എവിെടെയന്നു് പറ”

“സാധനം േജാസിെന്റ കുളിപ്പുരയിെല ചാക്കിലുണ്ടു്.”

“ഈച്ച േകറിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ േപായി എടുക്കാം”
അതും പറഞ്ഞു് മേഹഷ് താേഴാട്ടിറങ്ങി. ഞാൻ
ബസ്സിൽ ഒപ്പമിരുന്ന േപാലീസ്സുകാരെന ഓർത്തു.
അയാളുെട കണ്ണുകൾ ഞങ്ങെള പിന്തുടരും േപാ�
െല. ഇരുട്ടത്തു് ചാക്കും െകാണ്ടു് മേഹഷ് േകറിവ�
ന്നേപ്പാൾ വല്ലാെത്താരു ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. ചാക്കിനുള്ളിൽ ചത്തു മലച്ച ഒരു പന്നി രക്തം
വാർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടു്. വീട്ടിെന്റ പിന്നിലിട്ടു് മുറിച്ചു
തുടങ്ങിയേപ്പാഴും ദുർഗന്ധം േപാകുന്നില്ല.

“അഴുകിയാ?”

ഞാൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ മേഹഷ് ഒന്നും മിണ്ടാെത
ഇറച്ചി മുറിച്ചു. പപ്പായി കിറുങ്ങി ഇരുപ്പായിരുന്നു.
എേപ്പാേഴാ ആേരാ ഓടി വരുന്നതു് േകട്ടേപ്പാൾ
മേഹഷും ഞാനും മുകളിേലക്കു് ഓടി. േപാലീസ്സാണു്…

ഞങ്ങൾ ശ്വാസമടക്കി മുകളിേലക്കു് കയറി. മുറിച്ചി�
ട്ട പന്നിയുെട കാലുകൾ ചാക്കിലാക്കാൻ േനാക്കിയ
ഒരുവെന്റ േനെര പപ്പായി ചീറി. അകത്തു േകറി
േതാെക്കടുത്തു് പുറേത്താട്ടു് വെന്നങ്കിലും േപാലീസ്സു�
കാർ അയാെള കീഴ്െപ്പടുത്തി.

കാലുരഞ്ഞു േചാര വന്നിട്ടും “നീെയാെക്ക നക്കി തി�
ന്നുന്നവന്മാരേല്ലടാ എനിക്കു് േതാന്നിയതു് ഞാൻ
വിക്കും തിന്നും” എന്നയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരുന്നു.

എന്നിട്ടും അയാെള തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവർക്കു്
കഴിഞ്ഞില്ല. എെന്റ ഇറച്ചി േവേണാടാ നായിെന്റ
മക്കെള എന്നും പറഞ്ഞു് അയാൾ കുതറി.

അേപ്പാൾ മഞ്ഞു പടർന്നു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
ബസ്സിൽ കണ്ട അേത മനുഷ്യൻ ഒരു ബീഡി കത്തി�
ച്ചു് േപാലീസ് ജീപ്പിനു മുന്നിൽ വന്നുനിന്നു.

“കിേലാക്കു് എന്താ വില”

“കഴിഞ്ഞ തവണ നീെയെന്ന പറ്റിച്ചു കള്ള നാറി”

അയാൾ പപ്പായിെയ ചവിട്ടി. അയാൾ നിലത്തു �
വീണു.

െപട്ടന്നു് ഒരു കാട്ടുപന്നി േതയിലെച്ചടികളുെട ഇട�
യിൽ നിന്നും പുറേത്തക്കു് ചാടി. േപാലീസ് ജീപ്പി�
നു താേഴക്കു് അേതാടി. പപ്പായി േതാെക്കടുത്തു
േപാലീസ്സുകാർക്കു് അയാെള തടയാനായില്ല. കാ�
ട്ടു പന്നി താേഴക്കു് ഓടുകയാണു് അതു് സകലമാന
പ്രപഞ്ചെത്തയും പിന്നിലാക്കുന്നു. അധികാരികളു�
െട േതാക്കിൻ കുഴലിെന്റ പരിധിക്കും അപ്പുറം േവട്ട�
ക്കാരനും ഇരയുമായി രണ്ടു ജീവനുകൾ ചലിക്കുക�
യാണു്. ആരും ആെരയും കാണുന്നില്ല. പതുെക്ക
അയാെളയും മുന്നിലൂെട ഓടുന്ന പന്നിേയയും മറച്ചു്
േകാട വന്നു നിറഞ്ഞു. നിശ്ചലതയും.

□



അഖിൽഎസ്. മുരളീധരൻ
തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിച്ചു. േകരള യൂണി�
േവഴ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ശാ�
സ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം, മലയാള സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മുംൈബ

അലി അവർജംഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും
സ് െപഷ്യൽ എഡ്യൂേക്കഷനിൽ ഡിേപ്ലാമ.

മലയാളഭാഷയിൽ മുന്നൂറിേലെറ േലഖനങ്ങൾ, രണ്ടു
കഥാ സമാഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു.
പുസ്തകങ്ങൾ: ൈജവ ജാതകം (2019), മാർജിനാലിയ
(2020).

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

