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രഹസ്യെപ്പാലീസ്

കാമുകി എെന്ന അത്രേമൽ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചതുെകാ�
ണ്ടു് ഐ.പി.എസ്സ്. ജയിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ എനി�
ക്കു് സംശയേമയില്ലായിരുന്നു. അവൾ നല്ലതുേപാെല
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്തു. ആേരാടാെണന്നു് ൈദവത്തി�
നറിയാം. നിഷ്ഠുരയായ നിരീശ്വരവാദിയാണു് അവൾ.
കല്യാണം കഴിച്ചു് ഐ. ടി. പണിയും ഭർത്താവുമായി
െബാേഗാട്ടയ്ക്കു േപാകുംമുമ്പു് അവെളനിെക്കാരു േസ്ന�
ഹചുംബനം തന്നു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒഴിവാെയന്നു് നീ
കരുതണ്ടാ, േട്ടാ. ജീവിതം ഭൂമിേപാെല ഉരുണ്ടാണിരി�
ക്കുന്നതു്, േട്ടാ. മര്യാദയ്ക്കു് ജീവിേച്ചാ!” എന്തു മധുരമായി�
രുന്നു ആ ഉമ്മയ്ക്കു്!

എനിക്കു് യൂണിയൻ െടറിട്ടറി േകഡറാണു കിട്ടിയതു്.
അതിൽ ഒെന്നാന്നര െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ
ആേലാചിച്ചു: എന്തിനാണപ്പാ ഇങ്ങെന കാക്കയ്ക്കും പൂച്ച�
യ്ക്കും പഴുതാരയ്ക്കും സല്യൂട്ടടിച്ചു് ജീവിക്കുന്നതു്? എെന്നപ്പ�
റ്റി എനിക്കുതെന്ന ഒരു മതിപ്പ് േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ.

കല്യാണാേലാചനകളുെട തിരക്കും അയച്ചുകിട്ടുന്ന
േഫാേട്ടാകളിെല യുവതികളുെട സൗന്ദര്യവും കൂടിക്കൂ�
ടി വരികയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഇേപ്പാൾ രക്ഷെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷെപ്പടില്ല.
കല്യാണം നമ്മെളയും െകാണ്ടു് സംസാരമാം സാഗര�
ത്തിെന്റ അടിയിേലക്കു് മുങ്ങും. പിെന്ന െപാങ്ങലില്ല.
പിെന്ന അഴിമതി, കുടവയർ, ൈഡ അടിക്കൽ, ഭാര്യ�
െയ സംശയം, പകൽക്കുടി, പ്രേമഹം. തുടർന്നു് ഭക്തി,
േശഷം ചിന്ത്യം. മറിച്ചു് വിശ്വനഗരങ്ങൾ നമ്മെള കാ�
ത്തിരിക്കുന്നു. അവിെട ആയിരമായിരം സുന്ദരിമാർ
അലസഗമനം െചയ്യുന്നു. ഞാൻ ആേരാഗ്യം തുളുമ്പു�
ന്ന യുവ സുമുഖൻ. നല്ല ഗ്രാമറുള്ള ഒന്നാന്തരം ഇംഗ്ലീഷ്.
ഓടിേയ്ക്കാ! രക്ഷെപ്പേട്ടാ!

അങ്ങെന ഞാൻ രാഷ്ട്രപതിഭവനിെല ഒരു വല്യ
കസാലയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന താപ്പാന എെന്റ
ഫസ്റ്റ്കസിെന വിളിച്ചു: “േചട്ടാ, എെന്ന എങ്ങെനെയ�
ങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തുനിന്നു് പുറത്തുകടത്തണം. കുടുംബ�
മായിട്ടു് നമുക്കു് രാജ്യേസ്നഹമുള്ളതുെകാണ്ടു് അക്കാര്യം
േപടിക്കണ്ട. ഞാൻ മടുത്തു. അതുെകാണ്ടാണു്”.

പത്മനാഭൻ േചട്ടൻ േചാദിച്ചു, “ഇത്ര േവഗം മടുേത്താ?
െതാപ്പി നിെന്റ തലയിൽ ഉറച്ചില്ലെല്ലാ. എടാ, ഈ രാ�
ജ്യം കാശുള്ളവനു് സ്വർഗമേല്ല? നിനക്കു് എന്തിെന്റ
കുറവാണു്? നല്ല ഒരു കല്യാണംകൂടി കഴിച്ചാൽ കാശു�
െകാണ്ടു നീ ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനാകും. അതുംക�
ഴിഞ്ഞു് എെന്നേപ്പാെല അടങ്ങിെയാതുങ്ങി സുഖമായി
ജീവിക്കു്. ഇടയ്ക്കു് ആ ൈവേഷ്ണാേദവിയിേലാ ഹരിദ്വാ�
റിേലാ ഒന്നു േപാ. അെല്ലങ്കിൽ െകാല്ലൂര്. ശബരിമല
ഒന്നു കയറു്.

ഭജേഗാവിന്ദം ഭജേഗാവിന്ദം
േഗാവിന്ദം ഭജ മൂഢമേത!

അത്രേയയുള്ളു സംഭവം”.

ഞാൻ പറഞ്ഞു, “േചട്ടാ, പറ്റത്തില്ല. േഗാവിന്ദെന ഞാൻ
പിെന്ന ഭജിേച്ചാളാം. ഇേപ്പാൾ േചട്ടൻതെന്ന എെന്ന
രക്ഷെപ്പടുത്തണം”.

അങ്ങെനയാണു് േചട്ടൻ അവിെടയിരുന്നു് മൂന്നു് നാല്
േഫാൺ വിളിച്ചു് അഞ്ചാം ദിവസം എെന്ന വിേദശകാ�
ര്യ രഹസ്യെപ്പാലീസിേലക്കു് െഡപ്യൂട്ട് െചയ്യിപ്പിച്ചതു്.

േചട്ടൻ എന്നിട്ടു് പറഞ്ഞു, “േഗാപിനാഥാ ഇന്നാ പി�
ടിേച്ചാ. നിനക്കിനി ഇടിക്കണ്ട, അടിക്കണ്ട, ഉരുട്ടണ്ട,
ൈകക്കൂലി വാങ്ങണ്ട, മന്ത്രിെയ സല്യൂട്ടു് അടിക്കണ്ട,
സൂട്ടിട്ടു് സുേസ്മരവദനനായി നിന്നാൽ മതി. നീ രഹസ്യ�
െപ്പാലീസാെണന്നു് നിനക്കുേപാലും േതാന്നില്ല. െകാ�
ള്ളാവുന്ന രഹസ്യം വല്ലതും കിട്ടിയാൽ നിെന്റ ഭാഗ്യം.
നിെന്റ കയ്യിൽ എെന്തങ്കിലും രഹസ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതാ�
രും െകാണ്ടുേപാകാതിരുന്നാൽ അതിലും വല്യ ഭാഗ്യം.
പുത്തൻ രഹസ്യം ഉണ്ടാക്കാനറിയാെമങ്കിൽ നീ മിടുമി�
ടുക്കൻ. ൈവകുേന്നരം പാർട്ടി, മദ്യം, മദിരാക്ഷി. മദിരാ�
ക്ഷി ചിലേപ്പാൾ കത്രികപ്പൂട്ടിടും. അതു് ഞാൻ പറേയ�
ണ്ടെല്ലാ. നിെന്റ രഹസ്യം അവളുെട കയ്യിലുമിരിക്കും, നീ
തീഹാർ ജയിലിൽ േയാഗയും പഠിക്കും. അതുെകാണ്ടു്
േഗാവിന്ദം ഭജ മൂഢമേത!”

“സത്യം, േചട്ടാ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു. “എെന്റ കാമുക ഹൃദ�
യത്തിനു് ഞാൻ കടിഞ്ഞാണിടും. േചട്ടൻ േപടിക്കണ്ട.
കുടുംബത്തിേനാ മാതൃഭൂമിേക്കാ നാണേക്കടു് വരുത്തി�
ല്ല. ഭജേഗാവിന്ദം എന്തു നല്ല േശ്ലാകമാണു്! ആ ലാസ്റ്റ്
രണ്ടു് ൈലനാണു് എനിക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം.

വിനാശകാേല സംപ്രാേപ്ത
കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ”

സംസ്കൃതം എനിക്കുമറിയാം! ഞങ്ങൾ േചട്ടത്തിയനുജ�
ത്തി മക്കളേല്ല?

േചട്ടൻ സങ്കടേത്താെട മൂക്കിൽ വിരൽ വച്ചുെകാണ്ടു്
പറഞ്ഞു, “കഷ്ടം! നീ എെന്താരു ഐ.പി.എസ്സാണു്!
ഒരു സംസ്കൃതേശ്ലാകം െതറ്റിക്കാെത െചാല്ലാൻേപാലും
അറിഞ്ഞുകൂട! ഒന്നുമെല്ലങ്കിലും നീ ഒരു നല്ല നായരേല്ല?
പരിതാപകരം! എടാ, ‘വിനാശകാേല’ അല്ല, ‘വസ�
ന്തകാേല’ ആണു്. അതു് േവേറ േശ്ലാകവുമാണു്. നീ
എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ചു! േഗാപീ, ൈദവെത്ത ഓർത്തു് കറ�
ക്ട് വരികൾ എഴുതിവയ്ക്കു്. ഇതാ കടലാസ്.

സംപ്രാേപ്ത സന്നിഹിേത കാേല
നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുകൃഞ്കരേണ.

അതായതു് കാലൻ വന്നു കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്ന സമ�
യം ഗ്രാമർേപാലും രക്ഷിക്കിെല്ലന്നാണു് ശങ്കരനേദ്ദഹം
പറയുന്നതു്”.

അേയ്യാ! ഞാൻ ഉള്ളിേലാർത്തു. ഞാൻ പിടിച്ചുനിൽക്കു�
ന്നതു് ഗ്രാമറിലാണു്! നൂറിൽ നൂറ് അതിലാണു്! ശങ്ക�
രൻ തിരുേമനി സത്യമാേണാ പറയുന്നതു്?

“രക്ഷെയാേന്നയുള്ളൂ”, േചട്ടൻ പറഞ്ഞു, “ഭജേഗാവിന്ദം,
ഭജേഗാവിന്ദം. അതുെകാണ്ടു് സൂക്ഷിച്ചു് ജീവിക്കു്. േപാ�
കുേമ്പാൾ ഹരിനാമകീർത്തേനാം ലളിതാ സഹസ്രനാ�
േമാം ഓേരാന്നു് കയ്യിൽ വേച്ചാ”.

“ശരി േചട്ടാ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“നീ െതറ്റിച്ച മേറ്റ േശ്ലാകത്തിലും നിനെക്കാരു ഗുണപാ�
ഠമുണ്ടു്. അതിെന്റ ശരിയായ വരികൾ നീെയാെന്നഴുതി�
വയ്ക്കു്. ഇതാ കടലാസ്”.

േചട്ടൻ െചാല്ലി. ഞാെനഴുതി.

“കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ
െകാ േഭദ പിക കാകേയാ
വസന്തകാേല സംപ്രാേപ്ത
കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ”

േചട്ടൻ പറഞ്ഞു. “എടാ, സംഗതിയിത്രേയയുള്ളൂ. കാ�
ക്കേയതു്, കുയിേലതു്? രണ്ടും ഒേരേപാെല. പേക്ഷ,
വസന്തകാലം വന്നു് കുയിൽ പാടുേമ്പാൾ കള്ളി പുറ�
ത്തു്. നീ രഹസ്യെപ്പാലീസാണു്. വസന്തകാലം വരു�
േമ്പാൾ പാടിത്തുടങ്ങരുതു്. വസന്തകാലെത്ത വിനാശ�
കാലമാക്കരുതു്. നാടുവിടും മുമ്പു് നല്ല ഒരു തിരുേമനി�
െയെക്കാണ്ടു് ഏലസ്സ് എഴുതി െകട്ടിേച്ചക്കു്”.

“േചട്ടാ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു, “നമ്മൾ നല്ല നായന്മാരേല്ല?
നമ്മൾ ആപത്തു് വിളിച്ചുവരുത്തുേമാ?”

“എങ്കിൽ നിനക്കുെകാള്ളാം”, േചട്ടൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഏലസ്സ് എഴുതിച്ചു് െകട്ടി.

ഓർഡർ വാങ്ങാൻ ആസ്ഥാനത്തു് െചന്നേപ്പാൾ േച�
ട്ടെന്റ സുഹൃത്തു് േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി േഗായൽ ഓർ�
ഡറും ഡിേപ്ലാമാറ്റിക്കു് പാേസ്പാർട്ടും െവച്ചുനീട്ടി ചിരി�
ച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു, “അേര, നായർ, അബ് േതാ തും
ഈസായി ബൻഗെയ േഹാ!”

എനിക്കു് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ക്രിസ്താനിയാേയാ!
ഇെതന്തു കളി!

“പാസ്സ്േപാർട്ട് േഖാൽെക േദേഖാ”. േഗായൽ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പാസ്സ്േപാർട്ടു് തുറന്നുേനാക്കി. ഇതാ ഞാൻ സു�
മുഖനായി ഇരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അതു് േവലിത്താഴത്തു്
പരേമശ്വരൻനായർ േഗാപിനാഥൻ നായരല്ല, െചറു�
േതാട്ടത്തിൽ േജാസഫ് െജയിംസാണു്.

ഞാനും ചിരിച്ചു. “ഹഹഹഹാ! ഇതുെകാള്ളാം”.

േഗായൽ പറഞ്ഞു, “നിെന്ന മുസ്ലീമാക്കാനാണു് ഉേദ്ദശി�
ച്ചതു്. രാജ്യം തുർക്കിയേല്ല? പേക്ഷ, അതു് നിനെക്കാ�
രു ചടങ്ങാകും. നിസ്കാരം, സലാം, േനാമ്പ് എന്നു േവ�
ണ്ട… ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ അത്ര വലിയ പാെടാന്നുമില്ല,
ഉേണ്ടാ? നീ േകരൾ കാ ആദ്മിയേല്ല? നിനക്കറിഞ്ഞു�
കൂടാത്ത എന്തു് ക്രിസ്ത്യാനി?”

“സത്യം” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

എനിക്കു് ക്രിസ്താനിെയ അറിയാെമേന്നാ? െകാള്ളാം!

വിമാനം ഇസ്താംബൂളിേലക്കു് മൂളിപ്പറന്നു. ഞാൻ ആേലാ�
ചിച്ചു. എർേദാഗെന്റെയാരു െവപ്പാട്ടിേയാ പാമുക്കിെന്റ�
െയാരു കാമുകിേയാ എെന്റയും പ്രണയിനി ആയിക്കൂ�
െടന്നുേണ്ടാ? ഈ േലാകത്തിൽ എന്താണു് അസം�
ഭാവ്യം! ഹഹഹ! ഇസ്താംബൂേള ഒരുങ്ങൂ! ഞാനിതാ
വരുന്നു! കുരിശുയുദ്ധക്കളേമ, ഒേട്ടാമൻ സാമ്രജ്യേമ,
േടാപ്കാപിയുെട മിനാരങ്ങേള, ഈ നായർ േയാദ്ധാ�
വിെന ആലിംഗനം െചയ്താലും!

വിമാനം ഇസ്താംബൂളിേലക്കു് താഴുകയാണു് എന്ന അറി�
യിപ്പു വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ പാസ്സ്േപാർട്ടു് എടുത്തു് ഒന്നു�
കൂടി പരിേശാധിച്ചു. അതാ ഇരിക്കുന്നു േകാമളനായ
േജാസഫ് െജയിംസ്. ഞാൻ അവേനാടു് പറഞ്ഞു:
എടാ, ഒന്നുെകാണ്ടും അൈധര്യെപ്പേടണ്ട. എല്ലാം ശരി�
യാകും. എല്ലാവരിലും ഒരു രഹസ്യെപ്പാലീസുണ്ടു്. ആ
ചുവടുപിടിച്ചു് േപായാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു. അതുേപാെല
തെന്ന നായരിെലാരു ക്രിസ്താനി ഇരിപ്പുണ്ടു്. ക്രിസ്ത്യാ�
നിയിെലാരു നായരുമുണ്ടു്. രണ്ടിലും ഒരു നമ്പൂതിരിയും
കാണാൻ വഴിയുണ്ടു്. അതിെനന്തു്? ഗ്രാമറിനു് നിനക്കു്
നൂറിൽ നൂറുണ്ടു് താനും—കാലെന്റ കാര്യം പിെന്ന േനാ�
ക്കാം. ഞാൻ ഏലസ്സിൽ തിരുപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടു് പിതാ�
വിെന്റയും പുത്രെന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ�
ത്തിൽ ആേമൻ എന്നു് ഉരുവിടുകയും വിമാനം അത്താ�
ത്തുർക്കു് വിമാനത്താവളത്തിെന്റ ടാർമാക്കിൽ െതാട്ടു�
രുണ്ടു് മുക്രയിടുകയും ഒന്നിച്ചു നടന്നു.

താറാവ് കുളത്തിേലെക്കന്നേപാെല ഇസ്താംബൂളിേല�
ക്കു് ഞാൻ ഊളിയിട്ടു. മഹാനഗരം എെന്ന ഉമ്മവച്ചു.
േബാസ്ഫറസ് കടൽ നീലനിറത്തിൽ ചിരിച്ചു. സുൽത്താൻ
അഹെമറ്റ്പള്ളി എന്നും എെന്ന ആകാശത്തിേലക്കു്
വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉയരത്തിലുള്ള എെന്റ അപ്പാർ�
ട്ട്െമന്റിെന്റ ജനലിലൂെട യൂേറാപ്പും ഏഷ്യയും ഒറ്റയടിക്കു്
കണ്ടു് േകാരിത്തരിച്ചു. മുഖംമൂടിയവരും മൂടാത്തവരും
കുറച്ചുമൂടിയവരുമായ ഹൂറികൾ ഒഴുകിനടക്കുന്നതിെന്റ
ഓരത്തു് ഞാൻ സ്തബ്ധനായി നിന്നു. ഹാഹാ! എെന്താ�
രു വിേമാചനം! എെന്താരാനന്ദം! ഈേശാമിശിഹായ്ക്കു്
സ്തുതി! ഹാേലലൂയാ! ഇസ്താംബൂളിെല മദിരാക്ഷികെള,
നിങ്ങെള എനിക്കു് േപടിയില്ല! നിങ്ങൾക്കു് മൂക്കുകയറി�
ടാനും, േവണ്ടിവന്നാൽ കത്രികപ്പൂട്ടിടാനും നായർ യുവാ�
വായ ഈ േജാസഫ് െജയിംസിനറിയാം! എെന്റ പനി�
നീർപ്പൂേന്താപ്പിേലക്കു് ൈധര്യമായി ഓടി വരൂ! പത്മ�
നാഭൻ േചട്ടാ, ക്ഷമിക്കണം. ഇസ്താംബൂൾ ഒേന്നയുള്ളൂ.
ജീവിതം ഒേന്നയുള്ളൂ. ഞാനും ഒേന്നയുള്ളൂ. വസന്തകാ�
േല സംപ്രാേപ്ത കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ!

സദാ സുേസ്മരവദനനായേതാെട ഞാൻ തെന്ന മാറി�
േപ്പായി. മുഖെത്ത േതജസ് വർദ്ധിച്ചു. എെന്റ െസ്റ്റേനാ
പഞ്ചാബി സുന്ദരി പറഞ്ഞു, “േജാസഫ് സാർ ഞാ�
െനാരു കാര്യം പറേഞ്ഞാേട്ട? ഇന്ത്യയിൽനിന്നു് വന്ന
ആളല്ല സാറിേപ്പാൾ. ഒരു പത്തു് വയസ്സ് കുറഞ്ഞു.
ഇസ്താംബൂൾ സാറിെന സ്വർണ്ണം പൂശിയതുേപാെലയു�
ണ്ടു്”. േപാടീ, േപാടീ, ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, േവല
മനസ്സിലിരിക്കെട്ട—നീ പറഞ്ഞതു് സത്യമാെണങ്കിലും.
വല വീശണ്ട. െവള്ളിമഠം തിരുേമനി പൂജിച്ചുതന്ന ഏല�
സ്സാണു് അരയിൽ. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ചാരസുന്ദരികെള
സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നിെന്റ ഊഴം വരും, ഹാ�
ഹാ!

ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം. േകരളം വിട്ടാൽ പിെന്ന
ക്രിസ്ത്യാനിയായി അഭിനയിക്കാൻ ഏതു് ശിശുവിനും
പറ്റും. അതിലുെമളുപ്പെമെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു് നാ�
യരായി അഭിനയിക്കുന്നതാണു്. നസ്രാണിക്കു് അടയാ�
ളമുേണ്ടാ? അഭിവാദ്യമുേണ്ടാ? പളളിയിൽ േപാേയാ?
േനാമ്പ് േനാേറ്റാ? ൈദവത്തിനറിയാം. പന്നിെയ തി�
ന്നും. പശുവിെന തിന്നും. പച്ചക്കറി ഇഷ്ടംേപാെല തി�
ന്നും. മദ്യം—ആേവാളം. മദിരാക്ഷി—തരംേപാെല.
അെതല്ലാം ശരി. പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു് “ഹേലാ മിസ്റ്റർ
േജാസഫ്!” എന്ന വിളിേകട്ടാൽ അതു് േഗാപിനാഥൻ
നായരായ എെന്നയാെണന്നു് ഞാൻ മറക്കരുതു് എന്നു�
മാത്രം. കുറച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ അെതാരു ശീലമാകും.
“േഗാപീ!” എന്ന വിളി േകട്ടാൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കരുതു്
എന്നതും അതുേപാെല പ്രധാനം. അെല്ലങ്കിലും ഇസ്താം�
ബൂൾേപാെലെയാരു മറുേലാകത്തിൽ എെന്ന ‘േഗാ�
പീ!’ എന്നു് വിളിക്കാൻ ആരു് വരാനാണു്!

മെറ്റാരു സത്യം പറയെട്ട—ഇതു് ഒരു രഹസ്യെപ്പാലീ�
സുകാരെന്റ അഭിമാനെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുന്ന കാര്യമാ�
െണങ്കിൽേപാലും. അതായതു് നയതന്ത്രവലയങ്ങളി�
െല മദിരാക്ഷികൾക്കിടയിെല കത്രികപ്പൂട്ടുകാരികെള
തിരിച്ചറിയുക അസാധ്യം. ഓേരാന്നും സഞ്ചരിക്കുന്ന
ഓേരാ ആകർഷണ യന്ത്രമാണു്. കൂടുവിട്ടു് കൂടുമാറലി�
െന്റ ആശാട്ടികൾ. ജീവനിൽ െകാതിയുള്ള ഏതു് രഹ�
സ്യെപ്പാലീസുകാരനും െചയ്യുന്നതു് നയതന്ത്ര മദിരാക്ഷി�
കേളാടു് മഞ്ഞുകട്ട നയം അവലംബിക്കുക എന്നതാ�
ണു്. അവറ്റകളുെട പക്കൽ ഹൃദയം തുറന്നാൽ പത്മ�
നാഭൻ േചട്ടൻ പറഞ്ഞതുേപാെല തീഹാർ ജയിലിൽ
േയാഗ പഠിച്ചതുതെന്ന. ഞാനതുെകാണ്ടു് എെന്റ ഹൃദ�
യെത്ത കരിങ്കൽ സമാനമാക്കി, നായർ സഹജമായ
മൃദുവികാരങ്ങെളല്ലാം തുടച്ചുനീക്കി, െവമ്പൽ െകാള്ളു�
ന്ന ആത്മാവിനു് കടിഞ്ഞാണിട്ടു്, അവറ്റകെള പാർട്ടി�
കൾ നീെള സങ്കടപൂർവം തുരത്തി. പേക്ഷ, സുൽത്താന�
ഹ് മത് സ്ക്വയറിെല ബാറുകളിൽനിന്നു് എെന്റ േതാളിൽ
കയ്യിട്ടു് കൂെടേപാന്ന ഹൃദയവതികെള ഞാൻ ഏെതാരു
നല്ല നായെരയുംേപാെല സൽക്കാരംെകാണ്ടു് െപാ�
റുതിമുട്ടിച്ചു. എെന്റ ആത്മാവിെന്റ ചില വശങ്ങെളങ്കി�
ലും അവർക്കു് തുറന്നുകാണിച്ചു. “ആത്മവിദ്യാലയേമ”
ആയിരുന്നു എെന്റ സൂപ്പർഹിറ്റ് പാട്ടു്. അവരതു േകട്ടു്
എന്തിെനന്നറിയാെത കണ്ണീർെപാഴിച്ചു. കാമശാസ്ത്ര�
െത്തപ്പറ്റി വർണിച്ചേപ്പാൾ ലജ്ജിച്ചു് െപരുവിരൽെകാ�
ണ്ടു് എെന്ന േതാണ്ടി. അേതാെട ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള
ബഹുമാനം അവരുെട മുഖങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുതുളുമ്പി.
ഭജേഗാവിന്ദം െചാല്ലി അർഥം പറഞ്ഞു. പിെന്ന കാകഃ
കാകഃ പികഃ എന്നു് േഘാഷിച്ചു് ഞങ്ങൾ കുയിലിെന�
േപ്പാെല കൂകി. ഞാൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു: എടാ േജാ�
സഫ് െജയിംേസ, ഈ വിജയങ്ങെളല്ലാം േനടുന്നതു്
നീേയാ ഞാേനാ? നിനക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല? ഒരു നാ�
യർ-ക്രിസ്ത്യാനി കൂട്ടുെകട്ടിെന ആർക്കു േതാൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയും?

ഒരു ദിവസം അംബാസഡർ പറഞ്ഞു: “േജാസഫ്, നി�
ങ്ങളുെട ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു് ചില ദിവസം േനരം െവളുക്കും�
വെര ശബ്ദേകാലാഹലം േകൾക്കുന്നുെവന്നു് അയൽ�
പക്ക പരാതിയുണ്ടെത്ര”. ഞാൻ പറഞ്ഞു, “േസാറി,
സർ ഞാനതു് ശ്രദ്ധിേച്ചാളാം. ഉറക്കം വരാത്തേപ്പാൾ
ഞാൻ േദശീയഗാനം നല്ല ഉച്ചത്തിൽ േകട്ടാണു ഉറങ്ങു�
ന്നതു്. രാജ്യേസ്നഹമാണു് എെന്റ ഉറക്കഗുളിക. ഞാന�
തിെന്റ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാം. നാട്ടിൽനിന്നു് ഉറക്കത്തിനുള്ള
ആയുർേവദം വരുന്നുമുണ്ടു്”.

അംബാസഡർക്കു് സേന്താഷമായി. അേദ്ദഹം പറ�
ഞ്ഞു, “േകരളക്കാെരല്ലാം ശുദ്ധ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളാെണ�
ന്നാണു് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതു്. അവർക്കു് ഇത്രയും
രാജ്യേസ്നഹമുെണ്ടന്നാരറിഞ്ഞു!”

അങ്ങെന േബാസ്ഫറസിൽ നിന്നുള്ള കുളിർ കാറ്റു് എെന്ന�
യും കാമുകിമാെരയും തഴുകാൻ ജനലുകൾ തുറന്നിടു�
ന്നതു് അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നു. എ.സിയുെട കൂളിർ�
െകാണ്ടു് തൃപ്തിെപ്പട്ടു. കുയിൽ കൂകുന്നതു് എെന്റ വീട്ടിൽ
മാത്രം േകട്ടാൽ മതിെയന്നു് െവച്ചു. കുളിർകാറ്റിെല്ലങ്കി�
ലും കാമുകിമാർ േവണമെല്ലാ. പേക്ഷ, എെന്ന അതിശ�
യിപ്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ ഇസ്താംബൂൾ വനിതകൾ ഇത്ര
ഉച്ചത്തിൽ കൂകുന്നവരാെണന്നു് േലാൺലി പ്ലാനറ്റ് ഒരു
വാക്കു് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാമുക്ക്േപാലും ഒരക്ഷരം മിണ്ടി�
യിട്ടില്ല. എന്താ കഥ!

ഇസ്താംബൂളിൽ എെന്റ ഏലസ്സ് ഒരു പ്രതിഭാസമായി�
ത്തീർന്നു എന്നതു് ഞാൻ മറച്ചുെവക്കുന്നില്ല. മദിരാക്ഷി�
കൾ ഒെന്നാഴിയാെത അതിേലക്കു് വിരൽചൂണ്ടി േചാ�
ദിച്ചു: ‘ഇെതന്താണ്?’ ചില ധീരകൾ മാത്രം അതിൽ
െതാട്ടു േനാക്കി. ഇതു് എന്തിെന്റ ൈമേക്രാ ചിപ്പാണു്
നിെന്ന ആേരാ ട്രാക്കു് െചയ്യുന്നുേണ്ടാ? ഇതു് ഒരു ഒളി�
ക്യാമറയാേണാ? അേതാരഹസ്യായുധേമാ? മരണ�
ഗുളികേയാ? തലേച്ചാറിെന വായിക്കുന്ന യന്ത്രേമാ?
എെന്റ ഏലസ്സ് അവരിൽ ഭയങ്കര ആശങ്കകൾ നിറച്ചു.
പേക്ഷ, അതു് ഊരിെവക്കാൻ എനിക്കും ൈധര്യമുണ്ടാ�
യില്ല. കത്രികപ്പൂട്ടു് വീണാേലാ? ഒരു ദിവസം ഏലസ്സി�
െന്റ രഹസ്യമേന്വഷിച്ച ഒരു വനിതേയാടു് പരീക്ഷണ�
െമന്നനിലയിൽ, േപടിേക്കണ്ട അതു് െവറും മന്ത്രവാദ�
മാണു് എന്നു് പറഞ്ഞതും അവൾ നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു്
ചാടിെയണീറ്റ് കുപ്പായം എടുത്തിട്ടു് ഒേരാട്ടേമാടി. അവ�
ളുെട ബ്രായും പാന്റിയും കുറച്ചുദിവസം ഞാൻ കാത്തു�
െവച്ചു. പിെന്ന േഖദപൂർവം ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ നിേക്ഷപി�
ച്ചു. ഒരുദിവസം ഒരദ്ഭുതമുണ്ടായി. ഞാൻ ബാൽക്കണി�
യിലിരുന്നു് േടാപ്കാപിയുെട അന്തപ്പുരമിനാരങ്ങെള
േനാക്കി ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. െപെട്ടന്നു് ഏലസ്സി�
െന്റ പ്രശ്നത്തിെന്റ ഉത്തരം ആകാശത്തിൽ ആേരാ
എഴുതിയതുേപാെല െതളിഞ്ഞുവന്നു. അതിനുേശഷം
വളെര ലളിതം! ഏലസ്സിെന്റ രഹസ്യം ആരായുന്ന വനി�
തകേളാടു് ഞാൻ സമർഥിച്ചു. ഇതു് കാമസൂത്രം േനരിട്ടു്
ശരീരത്തിേലക്കു് പ്രേവശിപ്പിക്കുന്ന െമയ്ക്കു് ഇൻ ഇന്ത്യാ
ചിപ്പാണു്. എെന്നയാണു് ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിനു് തി�
രെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതു്. േടാപ് സീക്രട്ട്! എേന്നാടു്
സഹകരിക്കുക. അേതാെട ഏലസ്സ് ഒരു െസലബ്രി�
റ്റിയായി. എന്നു മാത്രമല്ല അവറ്റകൾക്കു് അെതടുത്തു്
അരയിലണിയിക്കാൻ േമാഹവുമായി. ഏലസ്സ് എെന്റ
ശരീരത്തിെന്റ താപനിലേയാെട പ്രതികരിക്കൂ എന്നു്
ഞാനവേരാടു് വിശദീകരിച്ചു. ഹഹഹ! ആ െകാതി മന�
സ്സിലിരിക്കെട്ട േമാേള! എെന്റ ഏലസ്സ് എെന്റ ഏല�
സ്സാണു്! അതു് െതാട്ടുകളിക്കണ്ടാ, േട്ടാ! േസ്നഹം േവ�
െറ, മന്ത്രവാദം േവെറ. പത്മനാഭൻേചട്ടൻ എെന്ന
െകാല്ലും.

അത്ഭുതകരമായ മെറ്റാരു േബാധജ്ഞാനംകൂടി എനി�
ക്കു കിട്ടി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ സുൽത്താൻ െമഹ് െമറ്റ്
പള്ളിയുെട അങ്കണത്തിെല ചാരുബഞ്ചിലിരുന്നു് എെന്ന
അലട്ടിയ ഒരു േചാദ്യെത്തപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുകയായി�
രുന്നു. എന്താണു് രഹസ്യം എന്ന പ്രതിഭാസം? കാര�
ണം രഹസ്യെപ്പാലീസുകാരനായ എെന്റ ജീവിതത്തി�
െന്റ േകന്ദ്രബിന്ദു അതാണേല്ലാ. െപെട്ടന്നു് അവിെട
െവയിൽ കാഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എേന്നാ�
ടു് പറയുന്നതായി എനിക്കുേതാന്നി: സഖാേവ, പ്രപ�
ഞ്ചമാണു് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. ബാക്കിെയല്ലാം
െവറും ഞാഞ്ഞൂൽ രഹസ്യങ്ങൾ. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പി�
ന്നാെല േപാകുന്നവനാണു് ഏറ്റവും െകാമ്പൻ രഹ�
സ്യെപ്പാലീസ്. ബുദ്ധനും ഐൻൈസ്റ്റനും അത്തരം
രഹസ്യെപ്പാലീസായിരുന്നു. എെന്റ ഉള്ളിൽ ഒരു െവളി�
ച്ചം വീണു. നാം പിന്നാെല ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെതാ�
ന്നും ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമല്ല! പ്രപഞ്ചമാണു് സംഭവം!
െഹാ! സമാധാനമായി! ജയ് ഹിന്ദ്! രഹസ്യആയുധ�
ക്കരാേറാ! േപാ പുേല്ല! അവരായി അവരുെട പാടാ�
യി! അട്ടിമറിപ്ലാേനാ? മറിയ്ക്കട്ടപ്പാ! ആർക്കു് േചതം!
വി.ഐ.പി. ഇവിെട വന്നു് െസക്സ് െകണിയിൽ വീ�
േണാ? വിധിൈവപരീത്യം! അല്ലാെതന്തു്? നമുക്കു് സു�
രക്ഷിതമായി െചയ്യാവുന്നതു് പത്മനാഭൻ േചട്ടൻ പറ�
ഞ്ഞതാണു്. എെന്തങ്കിലും രഹസ്യം ൈകവശമുെണ്ട�
ങ്കിൽ അതു് േചാർന്നുേപാകാെത സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങുമി�
ങ്ങും കിടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഉപകാരമുള്ളതു്
പിടിെച്ചടുത്തു് േബാസ്സിെന ഏൽപിച്ചു് സൽേപ്പരുണ്ടാ�
ക്കുക. രഹസ്യങ്ങൾക്കു് ക്ഷാമമാെണങ്കിൽ ആവശ്യാ�
നുസരണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. ബാക്കി സമയം കിൻഡി�
ലിൽ ‘ൈടം’ വാരിക വായിച്ചു് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക.
ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു നിയമംകൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു. വയ്യാ�
േവലി രഹസ്യങ്ങളിൽ ൈകകടത്താതിരിക്കുക. ഈ
അടിസ്ഥാനധാരണകളുണ്ടായേതാെട എെന്റ ജീവിതം
പൂർവാധികം ആനന്ദഭരിതമായിത്തീർന്നു.

ജീവിതം അങ്ങെന ഒരു ഇളംകാറ്റുേപാെല കടന്നുേപാ�
കുേമ്പാൾ പത്മനാഭൻ േചട്ടെന്റ ഇെമയിൽ വന്നു. നി�
െന്റ ഫ്ലാറ്റിെല ശബ്ദേകാലാഹലെത്തപ്പറ്റി ഒരു സംസാ�
രമുണ്ടായതായി േകട്ടു. നീ ഇവിെട വന്നു് ഒരു ഭാര്യയുമാ�
യി മടങ്ങുന്നതാണു് നല്ലതു്. അത്യധികം ശബ്ദേകാലാ�
ഹലം രഹസ്യെപ്പാലീസുകാരനു് ഭൂഷണമല്ല. മറിച്ചു് മൗ�
നമാണു് വിദ്വാനു് ഭൂഷണം, നിെന്റ നക്ഷത്രം ഞാൻ മറ�
ന്നുേപായി. അറിയിക്കുക ആേലാചനകൾ തുടങ്ങിെവ�
ക്കാം. കറുകച്ചാലിെല റബ്ബർ എത്ര ഏക്കറാണു്?

ഞാൻ മറുപടിയയച്ചു: േചട്ടാ, ശബ്ദേകാലാഹലത്തി�
െന്റ പഴുതടച്ചു. കുളിർകാറ്റ് േവെണ്ടന്നുെവച്ചു. ഏലസ്സ്
വമ്പിച്ച വിജയം! ഹരിനാമകീർത്തനവും ലളിതാസ�
ഹസ്രനാമവും തുറന്നുെവച്ചിരിക്കുന്നു. താമസിയാെത
അവയിേലെക്കത്തും. ആത്മവിദ്യാലയമാണു് ഇേപ്പാൾ
ഹിറ്റ്. ൈവേഷ്ണാേദവിയിേലക്കു് ഏതായാലും ഒരു െസ്പ�
ഷ്യൽ പാസ്സ് വാങ്ങി െവേച്ചക്കേണ. നക്ഷത്രം മകയി�
രം. റബ്ബർ നാൽപ്പേതക്കർ ഇരുപത്തിമൂന്നു് െസന്റു്. ഭാ�
ര്യയുെട കാര്യം: ഇങ്ങെന േപാകുന്നിടംവെര േപാകെട്ട
േചട്ടാ. ഇസ്താംബൂൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു് ഒരു ഒറ്റയാൻ
നായെരയാണു്. എെന്നപ്പറ്റി വിഷമിക്കുകേയ േവണ്ട.
ഞാനിവിടെത്ത മാതൃകാപൗരനാണു്. അംബാസഡർ�
ക്കു േപാലും േകരളക്കാെരപ്പറ്റിയുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണ
നീങ്ങി. എന്നു്, സ്വന്തം േജാസഫ്െജയിംസ്.

ഡൽഹിയിലും േപാണ്ടിേച്ചരിയിലും ഈനാംേപച്ചിക്കും
മരപ്പട്ടിക്കും സല്യൂട്ടടിച്ചു് നടന്ന കാലം ഞാൻ മറന്നു.
അസ്മാലി െമസ്കിറ്റിെലയും േസാഫ്യാലിേശാക്കിെല�
യും ൈനറ്റ്ക്ലബ്ബുകളിൽ ഞാെനാരു യുവവിസ്മയമായി.
എെന്റ അപ്പാർട്ട്െമന്റിൽ െപാന്നരിവാളമ്പിളിയും ബലി�
കുടീരങ്ങേളയും മദിരാക്ഷികളുെട താളമടിെക്കാപ്പം മു�
ഴങ്ങി. അവിയലും സാമ്പാറും കാളനും േചാറും അവറ്റ�
കൾ െവട്ടിവിഴുങ്ങി. െപാരിച്ച പപ്പടത്തിേന്മൽ മയങ്ങി
വീണു. അടപ്രഥമൻ തിന്നു് പരബ്രഹമെത്ത സ്വപ്നംക�
ണ്ടു. കാച്ചിയ േമാർ േകാരിക്കുടിച്ചു് ഫ്ലമിംേഗാ നൃത്തം
െചയ്തു. സർവാംഗാസനത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കാലു�
െകാണ്ടു് അതീന്ദ്രിയജ്ഞനെത്ത േതാണ്ടി. േഗാപിനാ�
ഥൻനായർ കറുകച്ചാലിേലക്കു് മാഞ്ഞുേപായി. േജാസ�
ഫ്െജയിംസ് സർവവ്യാപിയായി. ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ
ചിന്തിച്ചുേപായി: ഇനി േപർ മാറേണാ? ഇങ്ങെനത�
െന്ന അങ്ങു് േപായാൽ േപാേര? ഒരു േപരിെലന്തിരി�
ക്കുന്നു?

അങ്ങെനെയാരുദിവസം ഞാൻ ആനന്ദതുന്ദിലമായ
മനസ്സും ഉേന്മഷം തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ശരീരവും ഹൃദയം
നിറെയ ശുഭപ്രതീക്ഷകളുമായി ബാറിയർ േശാകക്കി�
െല നടപ്പാതയിലൂെട പൂവനങ്ങൾക്കറിയാേമാ ഒരു
പൂവിൻ േവദന എന്നു് േസ്നഹപൂർവ്വം മൂളിെക്കാണ്ടു് നട�
ക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചെവയിൽ െതളിഞ്ഞു. തണുത്ത
കാറ്റടിച്ചു. ആകാശത്തിൽ േമഘങ്ങൾ യൂേറാപ്പിേലക്കു്
യാത്രേപായി. കുറുമ്പിപ്രാവുകൾ നടപ്പാതയിൽ െമയ്
വഴക്കം അഭ്യസിച്ചു. ചായപ്പീടികകളിലും ബാറുകളിലും
പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു് ജനം കൂട്ടുകൂടി. െമഹ്  െമറ്റ് പള്ളിയുെട മിനാരങ്ങൾ
എല്ലാത്തിേന്മലും കണ്ണു് പായിച്ചുെകാണ്ടു് െവയിൽ കാ�
ഞ്ഞു. അള്ളാഹു അക്ബർ! ഇന്നു് നീ കാരുണ്യപൂർവം
തന്ന നന്മകൾെക്കാേക്കയ്ക്കുമായി!

തണുത്ത ബിയർെകാണ്ടു് ഉേന്മഷത്തിെന പിന്തുണ�
യ്ക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ബാറിനു് േനെര തിരിഞ്ഞു. പിന്നിൽ
നിന്നു് ആേരാ ‘േഗാപീ’ എന്നു് വിളിച്ചുെവന്നു് എനിക്കു്
േതാന്നി. ഞാൻ ഒന്നു് നടുങ്ങി. പേക്ഷ, ഉടെന എനി�
ക്കു് കാര്യം പിടികിട്ടി. തുർക്കി ഭാഷയിെല ഏേതാ വാ�
ക്കു് ‘േഗാപീ’ എന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കുന്നതാണു്! േപാടാ
െതണ്ടീ! മനുഷ്യെന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാെത! ഞാൻ മുേന്നാട്ടു
നടന്നു.

മുറ്റത്തിട്ടിരുന്ന േമശകൾക്കും കേസരകൾക്കുമിടയി�
ലൂെട െചന്നു് ബാറിെന്റ വാതിൽ തുറക്കാനാഞ്ഞതും
ഞാൻ െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കാരണം, ഇതാ ആ വിളി വീ�
ണ്ടും! ആേരാ ഓടിവന്നുെകാണ്ടു് വിളിക്കുകയാണു്.
“േഗാപീ! എടാ േഗാപിനാഥൻ നായേര! നിെന്റ െചവി
േകൾക്കിേല്ല?” തുർക്കിയുെട ശബ്ദമല്ല, ഒരു മലയാളിസ്ത്രീ�
യുേടതാണു്. ഈ ശബ്ദം എനിക്കറിയാമേല്ലാ! പേക്ഷ,
ഇസ്താംബൂളിൽ എെന്നയറിയുന്ന മലയാളിസ്ത്രീ ഇല്ലേല്ലാ!
ഭഗവാേന! കത്രികപ്പൂട്ടു് മലയാളിസ്ത്രീയായി വന്നിരിക്ക�
യാേണാ?

എെന്റ തല തിരിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുേപായി. പേക്ഷ, ഞാൻ
പിടിച്ചുനിന്നു. സ്വന്തം അമ്മയാണു് വിളിച്ചെതങ്കിലും
േദശേസ്നഹിയും അപരനാമധാരിയുമായ ഒരു രഹസ്യ�
െപ്പാലീസുകാരൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമാ?

യാെതാന്നുമറിയാത്തേപാെല ഞാൻ ബാറിെന്റ വാ�
തിൽ പാതിതുറന്നു. അേപ്പാൾ വളകിലുങ്ങുന്ന ഒരു
ൈക എെന്റ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു് എെന്ന പുറേകാട്ടു വലി�
ച്ചു. “എടാ കള്ളാ! ഇവിെട േനാക്ക്” ഞാൻ തല തിരി�
ച്ചില്ല. ബലം പിടിച്ചു.

ഞാേനാർത്തു: ഒരുപേക്ഷ, കാലനായിരിക്കുേമാ ഷർ�
ട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു്! ഇസ്താംബൂളിെല കാലൻ െപ�
ണ്ണാേണാ! അേയ്യാ! പേക്ഷ, ആ വളകിലുക്കം നല്ല
പരിചയമുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ ഒരു ൈകെകാണ്ടു് ഏലസ്സ്
തപ്പിേനാക്കി, അതവിെടയുണ്ടു്. ഇെതന്തു് ഇന്ദ്രജാല�
മാണു്? ഇതാ ആ സ്ത്രീശബ്ദം എെന്ന എടാ പട്ടിക്കുറു�
ക്കാ എന്നു് വിളിക്കുന്നു! ഇനി ഇതിെന േനരിടാെതവ�
യ്യ. എന്തും വരെട്ട, ഞാൻ എെന്നപ്പിടിച്ച ൈകയുെട
ഉടമയ്ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞു. ഒരു േനാട്ടം േനാക്കി. എെന്റ
കാലുകളിലൂെട ഒരു തരിപ്പു് പാഞ്ഞുകയറി. പേക്ഷ,
എന്നിെല രഹസ്യെപ്പാലീസ് ഉടെന ചാർെജ്ജടുത്തു.
വിദൂരതയിേലക്കു് കണ്ണയച്ചുെകാണ്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു,
“മാഡം, യു ആർ മിേസ്ടക്കൺ, അയാം േനാട്ടു് ദ് െപ�
ഴ്സൺ യു വാണ്ട്”.

േജാസഫ് െജയിംേസ, േദശേസ്നഹമാകുന്ന വാൾെകാ�
ണ്ടു് പടെവട്ടു! അവൾ എെന്റ മുഖം അവളുെട മുഖത്തി�
നു് േനെര പിടിച്ചുതിരിച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു: “എെന്റ മുഖ�
ത്തു് േനാക്കടാ േഗാപീ. നിെന്റ പഴയ കള്ളസ്വഭാവം മാ�
റിയിേട്ടയില്ലേല്ലാ! നുണയും ഒഴിഞ്ഞുമാറലും െതന്നലും
വഴുതലും എല്ലാം അേതപടി.” എന്നിെല രഹസ്യെപ്പാ�
ലീസ് വീണ്ടും ആ െവല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ ഗംഭീര�
മായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു: “േസാറി, ൈമ െനയിം
ഈസ് േജാസഫ് െജയിംസ്. യു ആർ േടാക്കിങ്ങ് ടു ദ്
േറാങ് െപഴ്സൺ”. അന്നമ്മ ചിരിേയാടു് ചിരി. ചിരിച്ചു ചി�
രിച്ചു് അവൾക്കു് കണ്ണീർ വന്നു. ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന വിേനാദ�
സഞ്ചാരി െവള്ളക്കാർ അവളുെട ചിരിയും എെന്റ കുലു�
ങ്ങാത്ത നിൽപ്പും ആസ്വദിച്ചു് തലകുലുക്കുകയും ചിേയഴ്സ്
പറയുകയും െചയ്യുന്നു.

“നീ ക്രിസ്ത്യാനിയുമാേയാടാ?” ചിരിയടക്കി അവൾ േചാ�
ദിച്ചു. “അേയ്യാ!എനിക്കു വയ്യ! ഞാനുണ്ടായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ നിെന്ന ഈ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാൻ വിടുമായി�
രുേന്നാ?”

അവൾ എെന്ന തള്ളിെക്കാണ്ടുേപായി ഒരു േമശയ്ക്കൽ
ഇരുത്തി. െവള്ളക്കാർ വിക്ടറി അടയാളം കാണിച്ചു്
ൈകയടിച്ചു.

ഞാൻ അവേളാടു് പറഞ്ഞു: “എടീ, ൈദവെത്ത ഓർ�
ത്തു് േദശേസ്നഹം ൈകവിടാെത. എെന്ന േഗാപിെയ�
ന്നു് വിളിക്കാെത. ഞാൻ എല്ലാകഥയും പറയാം”.

അവൾ പറഞ്ഞു: “നീ ബിയറും തുർക്കി േപാർക്കുെകാ�
ണ്ടുള്ള ഡിമ്പിൾസും ഓർഡർ െചയ്യ്. നിെന്റ കഥ േകൾ�
ക്കണെമങ്കിൽ എനിക്കു് ആത്മബലം േവണം”.

ഞാൻ ഓർഡർ െകാടുത്തു. “എടാ”, അന്ന േചാദിച്ചു.
“ഇെതന്താ സംഗതി? നീ ഒളിവിലാേണാ? മതം മാറി�
യെതന്തിനു്? അതിനുതക്ക എന്തു മണ്ടത്തരമാണു് നീ
ഒപ്പിച്ചതു്?”

ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്നു് കേണ്ണാടിച്ചിട്ടു് അവേളാടു് മന്ത്രിച്ചു.
“അേന്ന, ഞാെനാരു രഹസ്യെപ്പാലീസാണു്. അണ്ടർ
കവറാണു്”.

െവള്ളക്കാെര നടുക്കിെക്കാണ്ടു് അവൾ വീണ്ടും െപാട്ടി�
ച്ചിരിച്ചു. “നീ എേപ്പാളാണു് അണ്ടർ കവർ അല്ലാതിരു�
ന്നിട്ടുള്ളതു്? ജീവിതം പൂർണമായും അണ്ടർ കവർ. നീ
മൂടിവയ്ക്കാെത എെന്തങ്കിലും െചയ്തിട്ടുള്ളതു് കിടപ്പറയില�
േല്ലയുള്ളൂ?”

ആശങ്കേയാേട ചുറ്റും േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞു, “അേന്ന, നീ തമാശ പറയാെത. നമുക്കു ചുറ്റും
അദൃശ്യങ്ങളായ കണ്ണുകളും െചവികളും ക്യാമറകളും
റിക്കാർഡറുകളും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടു്. നിെന്റ േദശേസ്ന�
ഹം എവിെടേപ്പായി? നീ ഒന്നു് മിണ്ടാതിരിക്കു്. ചിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇത്രയും ശബ്ദം വയ്ക്കാെത. ഞാൻ എല്ലാം
പറയാം”.

ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു—ഇസ്താംബൂൾ വനിതകളുമായു�
ള്ള എെന്റ സംഗീതക്കേച്ചരികളുെട കാര്യെമാഴിച്ചു്.

അന്ന പറഞ്ഞു: “എടാ, രാത്രിമുഴുവനും ഞാൻ നിനക്കു്
ഐ.പി.എസ്സിനു് പറഞ്ഞുതന്നെതന്തിനാ?”

എന്തുത്തരമായിരിക്കും അവൾക്കിഷ്ടെപ്പടുക എന്നറി�
ഞ്ഞുകൂടാത്തതുെകാണ്ടു് ഞാെനാന്നും മിണ്ടിയില്ല. പ്ര�
ണയം െകാണ്ടാകാേന വഴിയുള്ളെല്ലാ.

അവൾ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ പറയാം. നിെന്റ മനഃശാസ്ത്രം
തകരാറാെണങ്കിലും നിെന്റ കാമശാസ്ത്രം ഉദാത്തമാ�
ണു്. അതാണു് കാര്യം. പിെന്ന നീ നല്ല നായരുമാണു്.
അതുെകാണ്ടാണു് നിെന്ന ഞാൻ ശിഷ്യെപ്പടുത്തിയതു്.
പേക്ഷ, പറക്കെവച്ചേപ്പാൾ നീ മുങ്ങി, നിനക്കു് സ്വാത�
ന്ത്ര്യം േവണം! എടാ, െപാലീേസ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നി�
നക്കു് െസക്സ് വർക്കർമാേര തരുള്ളൂ, േട്ടാ. അതിെനപ്പ�
റ്റി േവെറ സ്വപ്നെമാന്നും േവണ്ടാ, േട്ടാ. എങ്ങെനയുണ്ടു്
ഇവിടെത്ത െസക്സ് വർക്കികൾ?”

“അേയ്യാ!” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“എംബസികളിെല വശീകരണ വിദുഷികേളാ?”

“അേയ്യാ!”

ഞാനവെള കുണ്ഠിതേത്താെട േനാക്കി. ഇങ്ങെനെയാ�
െക്ക േചാദിക്കാൻ പാടുേണ്ടാ? ഞാൻ ഒരു ഐ.പി.
എസ്സേല്ല?

“മസ്സൂറിയിൽ പരിശീലനകാലത്തു് നീ പ്രണയിച്ച ആ
ഒറീസ്സക്കാരി െപാലീെസവിെട?”

“അതു് നീെയങ്ങെന അറിഞ്ഞു?”

“ആ ബാച്ചിൽ എെന്റ േപരേമ്മെട മകൻ േജായിയുണ്ടാ�
യിരുന്നു”.

“അവൾ എവിെടേയാ േപായി. നാഗാലാൻഡിലാെണ�
ന്നു് േതാന്നുന്നു”.

“ഇേപ്പാൾ േവെറ ആരുണ്ടു്?”

“അേയ്യാ!” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“അേപ്പാൾ നീ ഫ്രീയാെണന്നു് ചുരുക്കം”.

എെന്റ െനഞ്ചു് തകർന്നു. ഞാേനാ? ഫ്രീേയാ? ഞാൻ
ഫ്രീയാേണാ? എന്താണു് ഫ്രീഡം? ഇസ്താംബൂളിൽ
ആർെക്കങ്കിലും ഫ്രീയാകാൻ പറ്റുേമാ?

അന്ന പറഞ്ഞു, “വാ, എെന്റ േഹാട്ടൽ മുറിയിേലക്കു്.
ക്രിസ്ത്യാനിയും രഹസ്യെപ്പാലീസുമായി മതം മാറിയ നി�
െന്ന ഒന്നു നല്ലതുേപാെല കാണെട്ട”.

അേപ്പാളാണു് എനിക്കു് േചാദിക്കാൻ ഓർമ വന്നതു്.
“നീ ഇവിെട എന്തു െചയ്യുകാ?”

അവൾ പറഞ്ഞു, “എടാ, ഞാൻ ഔേസപ്പിെന ഡി�
േവാഴ്സ് െചയ്തു. െബാേഗാട്ടയിൽെചന്നു് േഡാളർ ഇഷ്ടം�
േപാെല വരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവനു േപടിയായി.
ഭക്തിയായി. അവെനാരു അമിത ക്രിസ്ത്യാനിയായി.
രാത്രിെയ്ക്കണീറ്റിരുന്നു് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിടപ്പറ േവെറ�
യാക്കി. ഞാൻ ഡിേവാഴ്സ് എടുത്തു് ഇേങ്ങാട്ടു് സ്ഥലം
മാറ്റവും വാങ്ങി. ഹഹഹ! ഇതു് െകാള്ളാം! നീയും ഫ്രീ!
ഞാനും ഫ്രീ!”

എെന്റ ഹൃദയം െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. പത്മനാഭൻ േചട്ടാ,
ആ വരിെയന്താണു്? വിനാശകാേല… സംപ്രാേപ്ത…
നഹി നഹി രക്ഷതി… ഏലസ്സ് എെന്ന രക്ഷിക്കുേമാ?
അേയ്യാ! കറുകച്ചാലിനു് തിരിച്ചുേപായാേലാ?

േഹാട്ടൽമുറിയിൽ അവെളെന്റ ഏലസ്സ്കണ്ടുപിടിച്ചു.
“ഇെതന്തു് മന്ത്രവാദമാ?” അവൾ േചാദിച്ചു. “മുമ്പ് ഇങ്ങ�
െനെയാന്നില്ലായിരുന്നേല്ലാ”

“രക്ഷ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ആരിൽ നിന്നു്?”

ഞാൻ പറയാെതെയേന്താ പറഞ്ഞു.

“നീ എേന്താ പറേഞ്ഞാ?” അവൾ േചാദിച്ചു.

“ഇതിെലല്ലാം ഒരു ഗുണപാഠമുേണ്ടാെയന്നു് ആേലാചി�
ക്കുകയായിരുന്നു”.

“എടാ േഗാപിനാഥൻ നായെര”, അവൾ പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ അന്നു് പറഞ്ഞിേല്ല? ജീവിതം ഭൂമിേപാെല ഉരു�
ണ്ടതാണു്. അതാണു് ഗുണപാഠം”.

“ഭയങ്കരം”. ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ഇേപ്പാളാണു് ഒരു കാര്യം ഓർത്തതു്”. അവൾ പറ�
ഞ്ഞു. “െബാേഗാട്ടയിൽ േയാഗ ക്സാസിൽ പഠിച്ചതാ�
ണു്. ഏേതാ േഫമസ് ഫിേലാസഫർ പറഞ്ഞതാ�
ണേത്ര. ഇതിലും എെന്തങ്കിലും ഗുണപാഠമുേണ്ടാന്നു്
േനാക്കു്. േകട്ടിട്ടു് നിെന്റ േമഖലേപാെല േതാന്നുന്നു.
അതായതു് മരണം വന്നു പിടികൂടുേമ്പാൾ ഗ്രാമർ പറ�
െഞ്ഞാന്നും കുതറാൻ പറ്റില്ലെത്ര. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ ഈശ്വരെന ഭജിക്കുന്നതാണു് െബസ്റ്റെത്ര.
േശ്ലാകം േഫാണിൽ കിടപ്പുണ്ടു്. ഞാൻ വായിക്കെട്ട?”

“േഹയ് േവണ്ട”. ഞാൻ നടുങ്ങിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
“ഇെതാെക്ക ഒരു നായർക്കു് മനഃപാഠമാണു്”.

“ഇവിെട എത്ര നാൾ നിൽക്കാനാണു് നിെന്റ പ്ലാൻ?”
ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“േബാറടിക്കുന്നതുവെര. നിനെക്കന്താ േപടിയാകുന്നു�
േണ്ടാ?”

“േഹയ് ഒരിക്കലുമില്ല!” ഏലസ്സിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഭജേഗാവിന്ദം!”

□
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി�
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക�
െളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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