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(Cynophobia comes from the Greek words that mean
‘dog’ (cyno) and ‘fear’ (phobia). A person who has
cynophobia experiences a fear of dogs that’s both
irrational and persistent. It’s more than just feeling
uncomfortable with barking or being around dogs.)

ഒന്നു്

“ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല നീ േനാക്കു്”

അടക്കാ മരങ്ങളുെട ഇടയിലൂെട േനർത്തു േപാകുന്ന
പക്ഷികൾ, പിന്നാെല നായ്ക്കളുെട കുര. പറങ്കി മാവു�
കളുെട സർപ്പ രൂപികളായ ശാഖകൾക്കു് മുകളിൽ
വിചിത്ര പ്രാണികൾ. ആടിയും ചാടിയും േചാരയും
നീരുമീറ്റി മെറ്റാരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു. അവൻ തല�
കുനിച്ചിരുന്നു. േറഡിേയായിൽ എം.എസ്. ബാബു�
രാജ് പാടുന്നു.

കിണറ്റിൽ െതാട്ടി വീഴുന്ന ശബ്ദം.

ബാങ്കു് വിളി േകട്ടേപ്പാൾ നായ്ക്കൾ െപാന്തകളിൽ നി�
ന്നും പുറത്തുവന്നു വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ േറഡിേയാ നിലയങ്ങെള മറികടന്നു് രാത്രി�
കാലങ്ങളിൽ വിദൂര നഗരങ്ങളിെല പാട്ടുകൾ േകൾ�
ക്കുേമ്പാഴും നായകൾ ഇങ്ങെന ആവർത്തിച്ചു. ഇട�
ക്കു് േറഡിേയാ നിശബ്ദമായി. േതാടുകൾ പറമ്പുക�
ളിേലക്കു് േവരുകളുണ്ടാക്കി. െപരുച്ചാഴികൾ വീടു�
കൾക്കു് ചുറ്റും ഓടി നടന്നു.

“നിെന്ന അവ കെണ്ടത്തും”

സസ്യങ്ങളുെട ഇടയിൽ നിന്നും ഷഡ്പദങ്ങൾ
സൂചന നൽകി. നായകൾ ജലത്തിലൂെട നീന്തി
വന്നു. നിശാശലഭങ്ങൾ അവയുെട മൂക്കിനു ചുറ്റും
പറന്നു. നിലത്തു് കുനിഞ്ഞു കിടന്നു. പേക്ഷ, അവ
അടുെത്തത്തി.

രണ്ടു്

വാഴകൾക്കിടയിൽ നനഞ്ഞ മണ്ണിലൂെട ഓടി. െത�
ന്നി ചാലിൽ വീണു പൂന്തിയിട്ടും കാലും വലിച്ചു് ഓടി.
ഓരു് നിറഞ്ഞ മഞ്ഞ െവള്ളത്തിൽ അടിയിൽ െച�
ളിയിൽ പാദം പതിഞ്ഞു കിടന്നു. അതിനുള്ളിേല�
ക്കു് ആർത്തിേയാെട േതാട്ടു മീനുകൾ പാഞ്ഞു വന്നു.
അെതാരു പാഞ്ഞു പറിച്ചുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു. ഓട്ടം
അവസാനിച്ചതു് കുളത്തിലായിരുന്നു. നീണ്ട മുടിപ്പാ�
യലിെന്റ പച്ച അവെന വിഴുങ്ങി.

പിന്നാെല വന്ന നായ കുളക്കരയിൽ നിന്നു് മണം
പിടിച്ചു. തവളകൾ ജലത്തിൽ െപാന്തിവന്നു് സാ�
മാധാനേത്താെട കണ്ണുകൾ തുറന്നു കിടന്നു. അങ്ങ�
െന ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു. തീർത്തും നിശ്ചലമായി
മാറിയ ജലത്തിേലക്കു് നായകൾ എത്തി േനാക്കി
കുറച്ചുേനരം അങ്ങെന നിന്നേശഷം അവ തിരിെക
നടന്നു. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ േനരത്തു് നാലാം ദി�
വസവും സ്വപ്നം കണ്ടു് േപടിച്ചു. പിേറ്റന്നു് പനി പി�
ടിച്ചു. അന്നു് ആടേലാടകം ചതച്ചു് കഷായം വച്ചു �
കുടിച്ചു.

കുരുമുളകു് വള്ളികൾക്കിടയിൽ പക്ഷികൾ വരുന്ന�
തും േപാകുന്നതും േനാക്കിയിരുന്നു. മരിച്ചവർ പക്ഷി�
കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും.

േപാലീസ് വണ്ടികൾ വരുന്നതും േപാകുന്നതും കാ�
ണാം. കുടിയിറങ്ങാൻ തയ്യാറാെണന്നു് സർക്കാരി�
നു് എഴുതിെക്കാടുത്തു് കാത്തിരിക്കുകയാണു്. പതി�
െയ കടുവകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അേന്നരം മരിച്ച�
വർ നായ്ക്കേളാടു് പകവീട്ടും! കപ്പ വളർന്ന പറമ്പുക�
ളിൽ നായ്ക്കൾ കൂട്ടം കൂടി നടന്നു.

മൂന്നു്

മരിക്കുന്നതിനു് െതാട്ടു മുൻപു് മനുഷ്യെന്റ കണ്ണുകൾ
മുകളിേലക്കു് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കും.
അവരുെട ശബ്ദം േനർത്തു വരും. നിരവധിേപർ
വിവിധ കാരണങ്ങൾ െകാണ്ടു് മരിച്ചു േപായതിനു�
േശഷം ഓേരാ രാത്രികളിലും ഉറങ്ങുന്നതിനു് െതാട്ടു�
മുൻപു് അവെര ഓേരാരുത്തരുെടയും സ്വഭാവെത്ത
ഞാൻ ഓർത്തു േനാക്കി.

ചില വഴികൾ േപാലും മരിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടു് മാത്രം നിലനിന്നിരുന്നവയായിരു�
ന്നു. അവർ േപായേപ്പാൾ തിരിെക അവിെട സസ്യ�
ങ്ങൾ വളർന്നു. ജീവികൾ വന്നു.

അവൻ മരിച്ചതിനു മുേന്ന കുേറ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവണം;
െപട്ടന്നു് െവള്ളത്തിൽ ചാടിയേപ്പാൾ ശ്വാസം േമൽ�
േപ്പാട്ടു വലിച്ചിരിക്കണം; െവള്ളം ഉള്ളിേലക്കു് കയ�
റി നിഷ്പ്രയാസം മരിച്ചിരിക്കണം.

അെതാരു അനുമാനമാണു്. നായകൾ പതിയിരി�
ക്കുന്ന നിഗൂഢമായ വഴികൾ അവസാനിക്കുന്നതു്
കുളത്തിലാണു്.

ജലവും നായ്ക്കളുമായി ഒരു രഹസ്യം നിലനിൽക്കും
േപാെല. കുളത്തിേലക്കു് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പറങ്കി�
മാവിേലക്കു് കയറി രക്ഷെപടാൻ ശ്രമിച്ചാലും നാ�
യ്ക്കൾ വിടില്ല.

മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങെന െകാലപാതകങ്ങൾ െചയ്യുന്ന�
തിനു് ആസൂത്രണം െചയ്യുന്ന േതാട്ടങ്ങളിേലക്കു്
ഇേപ്പാൾ ആരും േപാകാറില്ല.

നായ്ക്കൾ െപരുകുകയും അവരുെട രാജ്യം ഉണ്ടാവുക�
യും മനുഷ്യർ ഇവിടം വിട്ടു േപാകുകയും െചയ്യുന്നു.

ഒരു നായ നിന്നു് േമാങ്ങി. ഇരുട്ടിൽ പണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ ഭയം േതാന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ�
െനെയാന്നും ഉണ്ടായില്ല.

പേക്ഷ, ആ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല. േമശക്കുള്ളിൽ കി�
ടന്ന ബസ്സ് ടിക്കറ്റുകളിൽ ചില അക്കങ്ങളിൽ മാർ�
ക്ക് െചയ്തു് കൂട്ടിേനാക്കി സമയം കളയുന്ന ഒരു കളി
കെണ്ടത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഖ്യകളിൽ ഒന്നിെന
പലതുമായും കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും േനാക്കി പ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ട ഒന്നായി അതു മാറിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇന്ത്യയിൽ മിേതാഷ്ണ േമഖലയിൽ പ്രാണികളും
സസ്യങ്ങളും രാത്രികളിൽ േപാലും സജീവമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര േമഖലയിൽ ഇങ്ങ�
െന ചില നിഗൂഢതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

നാലു്

മങ്ങിക്കത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് െവട്ടത്തിെന്റ മഞ്ഞ നി�
റത്തിൽ ഈയലുകൾ പാറി വന്നു ചിറകു് െകാഴിക്കു�
ന്നു. ഈ ഈയലുകൾ ചിതലുകളായി മാറുന്നതും
േകാളനികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതു് ചിലേപ്പാൾ മനു�
ഷ്യെന്റ ഭൂതകാലങ്ങെളേപ്പാലും വിസ്മൃതമാക്കുന്നതും
യാഥാർത്ഥ്യമാണു്.

േപാലീസ് ജീപ്പിെന്റ ഒച്ച േകട്ടതു െകാണ്ടാേണാ
എേന്താ രണ്ടുമൂന്നു പട്ടികൾ േതാട്ടത്തിലൂെട ഓടി.
നിറം പിടിച്ച േചമ്പുകൾ കണ്ടേപ്പാൾ അവ അതി�
േന്മൽ തിടുക്കത്തിൽ മൂത്രെമാഴിച്ചു പിെന്നയും ഓടി.

ഉച്ചേനരമായിരുന്നു അതു്. ഇടവഴിയിലൂെട േതാട്ട�
ത്തിേലക്കു് കയറിയ േപാലീസുകാരനു് റബ്ബറിെന്റ
ഇടയിെല പാറയുെട കീഴിൽ വിരിച്ചിട്ട പുള്ളിൈക്ക�
യിലിേയ കിട്ടിയുള്ളൂ. അവർ മൂന്നു േപരുണ്ടായിരുന്നു
അതിൽ ആനന്ദ് രാെജന്ന വയസ്സൻ േപാലീസുകാ�
രൻ നിലത്തു് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു് ൈകലി മണത്തു. ദൂ�
െര മുേന്ന ഓടിയ പട്ടികൾ ഓരിയിടൽ തുടർന്നു. മറ്റു
രണ്ടുേപർ ആനന്ദ് രാജ് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അയാളു�
െട പിന്നാെല നടന്നു.

ഞാനീ ആനന്ദ് രാജിെന അറിയും ഒരു നായെയ�
േപ്പാെല മിടുക്കനായ കരുത്തൻ. മണം പിടിക്കുന്ന�
വൻ.

അഞ്ചു്

നായ വീടിനുപിന്നിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി. കുഴിയാനകളുെട
കുഴികളിൽ ഉറുമ്പുകൾ ചിതറി വീഴുന്നതു് അതുേനാ�
ക്കിയിരുന്നു. ചിലതു് േവരുകളുെട ഇടയിൽ തണുപ്പു്
പറ്റാൻ േചർന്നു കിടന്നു. മനുഷ്യർ ഒഴിഞ്ഞു േപായ
വീടുകളിൽ പുതിയ േകാളനികൾ വന്നു.

േപ്രം നസീർ ‘റസ്റ്റ് െഹൗസ് ’ എന്ന സിനിമയിൽ
ഇരുട്ടിലൂെട നടക്കുന്നു. നിഗൂഢമായ എേന്താ ഒരനു�
ഭവം േപാെല! നായകൾ െടലിവിഷനിേലക്കു് േനാ�
ക്കിക്കിടക്കുന്നു.

“നാശം വീണ്ടും കിട്ടണില്ല”

െപാരിച്ചിൽ മാത്രം.

പഴെയാരു അലൂമിനിയം പാത്രത്തിെന്റ അടപ്പു് നീ�
ണ്ട കമ്പിയിൽ ആണിെകാണ്ടു തുരന്നു് േതാട്ടയിൽ
ഉറപ്പിച്ചു് പിന്നിൽ േകബിൾ വയറും െകാടുത്തു് ഉയർ�
ത്തി വയറിെന്റ മേറ്റ അറ്റം െടലിവിഷെന്റ പിന്നിെല
പ്ലഗ്ഗിലും െകാടുത്തേപ്പാൾ സമാധാനമായി. ബാറ്റ�
റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ പഴയ െടലിവിഷൻ
ഓണാക്കിയതും േതനിച്ചകൾ മൂളും േപാെല മൂളി�
െക്കാണ്ടു് സ്ക്രീനിൽ ചിത്രങ്ങൾ െതളിയാൻ തുടങ്ങി.
വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ശരീരം പല രൂപത്തിലായി.

ഇരമ്പലും െപാട്ടലും ചീറ്റലും കൂടി വന്നേപ്പാൾ മുക�
ളിൽ നിന്ന ഒരുത്തൻ േതാട്ട അനക്കിെക്കാടുത്തു.

“ആ മതി മതി… കുറച്ചുകൂടി”

ഇേപ്പാൾ പാട്ടു േകൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.

“നിർത്തു് അങ്ങെന മതി”

പഴയ ടിവിയുെട ഉള്ളിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു.

ചിത്രം പതുെക്ക െതളിഞ്ഞു.

ശാന്തമായ അനുഭവം.

ഒരു നദിയിലൂെട േബാട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ആറു്

ഇത്തരം ഒരവസ്ഥയിൽ നീ എന്തു െചയ്യും?

ഹ്രസ്വമായ ഒരുത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് അരമി�
നിട്ടുേനരം ചാറ്റ് േബാക്സിൽ േനാക്കിയിരുന്ന എനി�
ക്കു് െപട്ടന്നു് ഇമ ചിമ്മിക്കാൻ േതാന്നി.

ഇേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വർഷമായി കണ്ണുകൾ
ഇങ്ങെന ഇമ ചിമ്മാൻ മറക്കുന്നു. എനിക്കതിെന്റ
െമഡിക്കൽ േടം അറിയാത്തതുെകാണ്ടല്ല. പേക്ഷ,
മറന്നു േപായിരിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിൽ തൂങ്ങി അങ്ങ�
െന സർഫ് െചയ്തു േപാകുന്ന േപാക്കിൽ ഒന്നുകൂടി
ചാറ്റ് േബാക്സിൽ േനാക്കി. മറുവശം ഓഫ് ൈലനിൽ
േപായി.

മുറിയിൽ തെന്ന ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമു�
ട്ടുകെളപ്പറ്റി ആദ്യെമാെക്ക അധികം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുെമ�
ങ്കിലും പിന്നീടു് അതുണ്ടായില്ല.

ആനന്ദ് രാജ് നായ്ക്കളുെട പിന്നാെല നടക്കുന്നതു്
ഓർത്തു.

ഏഴു്

“പുള്ളി മുണ്ടക്കയത്തു് പെണ്ടാരു േകസ് െതളിയിച്ച�
താണു്.”

“സാറിനു് അറിയിേല്ല?”

അതിനു് മറുഭാഗത്തുനിന്നും മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല.

എന്നാൽ േസ്റ്റഷനിൽ വീണ്ടും േഫാൺ വന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു.

േകാൺസ്റ്റബിൾ ആനന്ദ് രാജ് നിലത്തു് േനാക്കിയി�
രുന്നു.

ഉറുമ്പുകൾ എന്തിെനേയാ ചുമക്കുന്നു. ചുവരിലൂെട
അതങ്ങെന കയറി മറയുന്നു. അെതന്താണു് അയാൾ
ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു േനാക്കി ഉറുമ്പുകൾക്കു് പ്രിയെപ്പ�
ട്ട ഒന്നു് അതു മധുരേമാ എരിേവാ പുളിേയാ? അയാ�
ളുെട ചുണ്ടിൽ െചറിയ ചിരി വന്നു.

േമൽേമ്മശ പതിെയ തേലാടി വീണ്ടും ഉറുമ്പുകെള
തെന്ന േനാക്കിയിരുന്നു.

“താനിെതന്താ ഇങ്ങെന തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു്?”

“ഒന്നുമില്ല സർ.”

ഉദാസീനമായ ആ മറുപടി േകട്ടിെട്ടന്ന വണ്ണം എസ്.ഐ.
അയാളുെട പുറത്തു തട്ടി.

രണ്ടായിരത്തി പതിെനട്ടിെല ജൂൺ അവസാന�
മായിരുന്നു അതു്. മഴ െപാന്തി വന്നു െപയ്യുന്ന �
േപാെല.

എട്ടു്

േകാന്നിയിൽ നല്ല മഴ െപയ്തിരുന്നു. മുണ്ടക്കയത്തി�
നു സമാനമായ അന്തരീക്ഷം. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ
ഇരുട്ടിനു് കട്ടി കൂടും.

വാരാന്തയിൽ വന്നിരുന്നു. െചറിെയാരു മഴ െപാ�
ന്തകളിൽ െപയ്തു തുടങ്ങി. ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു്
അങ്ങെന തെന്നയിരുന്നു. അന്നു് രാത്രി നായ്ക്കൾ
കുളത്തിനു് ചുറ്റും നിന്നു് േമാങ്ങി. ആരും അേങ്ങാ�
ട്ട് േപായില്ല. േപാലീസ് ജീപ്പ് തിരിച്ചു േപാകുന്നതു�
മാത്രം കണ്ടു. കുന്നുകളുെട മുകളിലൂെട േപാലീസ്
വണ്ടിക്കു് പിന്നാെല നായ്ക്കൾ ഓടുന്നു. ആകാശം നി�
റെയ നക്ഷത്രങ്ങൾ.

എേപ്പാേഴാ വണ്ടി നിന്നു. ആനന്ദ് രാജ് പുറത്തിറ�
ങ്ങി നായ്ക്കൾ അയാെള ചുറ്റി. ചിലതു് നക്കിേത്താർ�
ത്തി. അവ നിർത്താെത േമാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഒൻപതു്

അയാൾ കിടക്കുകയാണു്. വാഴേത്താപ്പിനു് മുക�
ളിൽ നിലാവു്. കാലുകളിൽ അട്ടകളുെട െതാട്ടുേനാ�
ക്കൽ. സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്ന േതാട്ടിൽ ജലം
പതുെക്ക െപാങ്ങി. കുളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ൈക�
വഴി അയാളുെട ഉടലിെന െതാട്ടു.

മൂങ്ങകളുെട തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന െതാടിയിൽ
നായ്ക്കൾ അയാൾെക്കാപ്പം ചുരുണ്ടുകൂടി.

കുളത്തിൽ നിന്നും ജീവികൾ പുറേത്തക്കു് ചാടി.
ആത്മാക്കളല്ല െവറും ജീവികൾ. മീൻ പിടിക്കുന്ന
നായ കുളത്തിേലക്കു് േനാക്കിക്കിടന്നു.

നീണ്ട മണിെയാച്ചയുെട അവസാനം ഒരു ൈസ�
ക്കിൾ ൈമതാനത്തിലൂെട േപാകുന്നതാണു്.

െപട്ടിയും േപഴ്സും എടുത്തു് മുറി പൂട്ടി അയാൾ ജീപ്പി�
േലക്കു് കയറി.

പത്തു്

“പതിനഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എറങ്ങും.
കലക്ടർ സാറ് അതിെലാരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം.”

വാർഡ് െമമ്പർ നിർേദ്ദശം മുേന്നാട്ടു െവച്ചേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങി തർക്കം ഒന്നയഞ്ഞു. ആൾക്കൂ�
ട്ടം കുറച്ചു് ശാന്തമായി.

“നായ്ക്കെള െകാല്ലാൻ ആെള തരണം”

ഫയലും മടക്കി ഉച്ച ഊണിനു് സമയമായതുെകാ�
ണ്ടു് കളക്ടറും സംഘവും ഇറങ്ങി.

“ഇവിെട കഴിക്കാൻ േഹാട്ടൽ ഒന്നുമില്ല, താെഴ െച�
ന്നാൽ കിട്ടും.”

േപാലീസ് വണ്ടി മുന്നിലും പിന്നിൽ കളക്ടറുെട കാറു�
മായി താേഴക്കു് വണ്ടികൾ േപാകുന്നു.

പഞ്ചായത്തുകാർ േപായില്ല. അവർ അവിെട ചുറ്റിപ്പ�
റ്റി നിന്നു.

“ഇനി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കെട്ട”

ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനർത്ത ശബ്ദം.

പതിെനാന്നു്

േവലിപ്പത്തലിെന്റ കായ ഈർക്കിലിൽ േകാർത്തു്
ഒരു വണ്ടിയുണ്ടാക്കി ആനന്ദ് രാജ്. പതുെക്ക പാ�
റയുെട െചരിവിൽ നിന്നും ഉരുട്ടി. െപട്ടന്നതു് അതി�
േവഗത്തിൽ താേഴക്കു് േപായി. െമാട്ടക്കുന്നിെന്റ
മുകളിൽ കാറ്റു് പിടിക്കുന്ന അഴാന്തയുെട ചുവട്ടിൽ
അയാൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നു.

േപാലീസ് ജീപ്പ് വഴിയിൽ തെന്ന കിടന്നിരുന്നു. െച�
ക്കൻ ഓടിയ വഴി അവസാനിക്കുന്ന കുളത്തിേലക്കു്
എത്തി േനാക്കി. മൂക്കിനുള്ളിേലക്കു് കയറിയ ഗന്ധ�
െത്ത തള്ളി അയാൾ െപാന്തയിേലക്കു് സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കി. െചറിയ രണ്ടുകണ്ണുകൾ ആനന്ദ് രാജിെന
വീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. െപട്ടന്നു് അതു് കാടിനുള്ളി�
േലക്കു് മറഞ്ഞു.

അയാളുെട ചുണ്ടിൽ ചിരി പടർന്നു. പടർപ്പുകൾ വി�
യർത്തു ശരീരം നനഞ്ഞു. മരിച്ചവർ കുളത്തിൽ നി�
ന്നും െപാന്തി വന്നു. മീനുകളും. നായ്ക്കൾ നിർത്താ�
െത കുരച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

പന്ത്രണ്ടു്

മരിച്ചു േപായവെര പട്ടികൾ കൂട്ടേത്താെട ഓടിക്കു�
കയാണു്. ചുരം ഇറങ്ങുന്ന േപാലീസ് വണ്ടിയുെട
മുന്നിൽ അവറ്റകൾ ഓടിക്കൂടി. അവ കുരച്ചുചാടി
പിന്നാെല കുേറ ഓടി. ഇടക്കു് േറാഡു വിട്ടു് മാറി
നിന്നു് മനുഷ്യെര േനാക്കി. അേപ്പാേഴക്കും െതന്നി�
യും െതറിച്ചും വണ്ടി താേഴക്കു് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയി�
രുന്നു. കാടിൽ നിന്നും മഞ്ഞിെന്റ മറവിലൂെട ഒരു
കടുവ െചക്കൻ ഓടിയ വഴിയിലൂെട പാഞ്ഞു് കുള�
ത്തിേലക്കു് നടന്നു. പാതി കണ്ണുകളടച്ചു് ആനന്ദ്
രാജ് അേതാർത്തു െകാണ്ടു് സീറ്റിേലക്കു് ചാഞ്ഞു
കിടന്നു.

1. മൃഗത്ത്ർ മക്ക്—മൃഗങ്ങളുെട കുട്ടി (കാട്ടു നായ്ക്കർ ഭാഷ).

□
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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: ൈജവ ജാതകം (2019), മാർജി�
നാലിയ (2020).

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

