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ഒരുകഥ
‘മനസ്വീ കാര്യാർത്ഥി ന ഗണയതി ദുഃഖം

ന ചസുഖം’

സഭാപതിപിള്ളയുെട ബന്ധുവായ ഗുരുനാഥപിള്ള�
യുെട ഭവനം ഉദയമാർത്താണ്ഡെന്റഅരമനയിൽ�
നിന്നു ഒന്നരനാഴിക ദൂരത്തായിരുന്നു.ആദൂരം നട�
ന്നു തീരുന്നതിലകത്തു െകാലേക്കസ്സിെനപ്പറ്റി അതു�
വെര തുമ്പുണ്ടായസംഗതികേളയും അതുകളിൽനി�
ന്നുള്ളഅനുമാനങ്ങേളയും തിട്ടെപ്പടുത്തി പിെറ്റ ദിവ�
സം പ്രഭാതം മുതൽപ്രവൃത്തിേക്കണ്ടവഴി നിർണ്ണ�
യിക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു പുറത്തിറങ്ങി തല�
താഴ്ത്തി കയ്യും പിന്നിൽ െകട്ടി, വഴിേയാരംപറ്റി നട�
ന്നുതുടങ്ങി. പിള്ളയുെട മനസ്സു േകസ്സിെന്റസമാധി�
യിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നിട്ടും ചരണങ്ങൾക്കു് വൃത്തിവി�
സ്മരണം വരാഞ്ഞതു് എന്തുെകാണ്ടാെണന്നുവിദ്വാ�
ന്മാർ തീർച്ചയാേക്കണ്ടതാണു്. ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവൻ
കുലുക്കി നിറച്ചേപാലിരുന്നഅന്നെത്തഇരുട്ടിൽ
വിളക്കില്ലാെത വഴി നടക്കാൻ കള്ളനുംഈപിള്ള�
യുമല്ലാെതഅത്രേവഗംആരും വിചാരിക്കില്ല. വഴി
െതറ്റാേതയും വല്ല നാഴികക്കല്ലിേലാ മെറ്റാ ഇരടി
വീഴാേതയും ഇേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചസ്ഥലത്തുെചന്നു
േചർന്നതു കുറ്റക്കാരുെട നിർഭാഗ്യം.

ഇൻെസ്പക്ടറുെട കാലുകൾ മുേന്നാട്ടു നടേന്നടേത്താ�
ളം ബുദ്ധിയും േകസ്സിെല സംഗതികളിൽ പ്രേവശി�
ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനാട്ടുപു�
സ്തകത്തിെല കുറിപ്പുെകാണ്ടു കാണാം. ഇതാണു് കു�
റിപ്പു്.

‘ക്ഷൗരത്തിൽ േരാമം േപായതിെന്റഅതൃത്തിയിലാ�
ണു് കത്തിെകാണ്ടു മുറി വീണിട്ടുള്ളതു്. ശബ്ദം േകട്ടി�
ട്ടുള്ളതും വാസ്തവം. െഞട്ടി എന്നുപറയുന്നതും സംഭ�
വിച്ചിരിക്കാം.എന്നാൽക്ഷൗരത്തിന്നുസാധാരണ
കത്തിപിടിക്കുന്നസമ്പ്രദായവും മുറിയുെടആഴവും
കൂട്ടി േനാക്കുേമ്പാൾഅബദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങിെന ഒരു
മുറി വീഴാൻ സംഗതിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ലആത്മ�
രക്ഷയ്ക്കു ജാഗ്രതേയാടുകൂടി െപെട്ടന്നുപ്രവൃത്തിക്കു�
ന്നപ്രകൃതിചാപല്യം,കഴുത്തിൽ കത്തിയുെണ്ടന്നു�
ള്ളപ്രജ്ഞവിട്ടു കത്തിയുള്ള ഭാഗേത്തക്കുകഴുത്തി�
െന തിരിക്കില്ല. പഴക്കമുള്ളക്ഷൗരക്കാരൻ െഞട്ടി�
യാൽ കത്തി പിൻവലിക്കാനാണു് സംഗതിയുള്ള�
തു്.അതുെകാണ്ടുക്ഷൗരക്കാരൻ ഇതിൽനിന്നു ചാ�
ടിേപ്പാകില്ല.

വളപ്പിൽ രണ്ടുവിധം കാലടികൾ കണ്ടതുെകാണ്ടു
രണ്ടാെളങ്കിലും കൂട്ടുകാരുെണ്ടന്നുള്ളതിന്നുസംശയ�
മില്ല.ആരണ്ടാളുകളും നിന്നിരുന്ന ദിക്കിൽനിന്നു
ക്ഷൗരക്കാരൻ ജനലിന്നുസമീപത്തുനിന്നാൽ കാ�
ണാം.ക്ഷൗരക്കാരൻ താടിയിൽൈകെകാടുത്തു�
നിന്നതുക്ഷൗരം ഇന്ന ദിക്കിലായി എന്നു് ഇവർ�
ക്കു് അറിവു െകാടുക്കാനായിരിക്കാം.അെല്ലങ്കിൽ
ജഗേന്മാഹിനി വന്നേപ്പാൾക്ഷൗരക്കാരൻഅറ�
യുെട ഒരു മൂക്കിേലക്കു മാറിയാൽ മതിയായിരുന്നു�
വേല്ലാ.

തകിടുംകൂടും വല്ല നിധിെയപ്പറ്റി അറിവു െകാടുക്കുന്ന�
തായിരിക്കാം. ഒരുസമയംആ വിവരം അറിയാൻ�
േവണ്ടി െകാല െചയ്തതായിരിക്കാം.അെതടുത്തു്
വളപ്പിേലക്കുഎറിഞ്ഞു െകാടുത്തതായിരിക്കാൻ
വഴിയില്ല. ഏറുപടക്കം െപാട്ടിയ ഉടെനആെരങ്കി�
ലും കാണാതിരിക്കാൻ വളപ്പിൽ നിന്നിരുന്നവർ
തലതാഴ്ത്തി ഓടിയിരിക്കാൻസംഗതിയുള്ളതുെകാണ്ടു
ക്ഷൗരക്കാരൻ തകിടുംകൂടും എടുത്തു് എറിയുന്നതു�
വെര നിന്നിരിക്കില്ല.അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽഅര�
മനക്കകത്തുആേരാ ഒരാൾ കൂടിഈകൃത്യത്തിൽ
േചർന്നു കാണണം. തകാമണിയല്ല. ജഗേന്മാഹി�
നിയുമല്ല. േശവുകനുമല്ല. േശവുകനാെണങ്കിൽ നില�
വിളികൂട്ടാതിരിക്കാനാണേല്ലാ സംഗതി.അേപ്പാൾ,
താഴത്തുണ്ടായിരുന്നവരിൽആെരങ്കിലുമായിരിക്ക�
ണം.ആകൂട്ടുകാരൻ മുകളിെല ജനലിന്നു േനെര
താഴത്തുനിന്നാൽ തകിടും കൂടുംആരും കാണാെത
കയ്ക്കലാക്കാം.

ഒരു കുടുംബത്തിെല ഒരുക്ഷൗരക്കാരൻ ഇങ്ങിെന
ചതിച്ചു എന്നുജനശ്രുതിയുണ്ടായാൽ പിെന്നആ
കുടുംബത്തിലുള്ളവെരആേരയും നാട്ടുകാർ വിശ്വ�
സിക്കയില്ല. പിെന്നക്ഷൗരംെകാണ്ടുപജീവിക്കാൻ
േനാേക്കണ്ട. ഇനിയുള്ളകാലംആ കുടുംബംഈ
പ്രവൃത്തി കൂടാെത കഴിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പണം
കൂട്ടാെത ഒരുവൻ െകാലപാതകത്തിന്നു തുനിയി�
ല്ല. കയ്യിൽ കൂട്ടാെതകഴുത്തറക്കാൻൈക വരില്ല.
അേപ്പാൾ—അത്രസംഖ്യ െകാടുക്കാൻ തക്കധനമു�
ള്ള ഒരുവൻകൂടിഈകൃത്യത്തിൽ േചർന്നിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടുക്ഷൗരക്കാരെന്റ വീടു് ഒന്നു പരിേശാ�
ധിക്കണം.അതു് ഒരു െചറ്റപ്പുരയായതുെകാണ്ടു വല്ല
ദിക്കിലും കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കാനാണു് എളുപ്പം. ഇവെന തൂ�
ക്കിെക്കാന്നാലും കുടുംബം അനുഭവിക്കണെമന്ന വി�
ചാരത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള വല്ലവേരയുംആസം�
ഗതി അറിയിച്ചിരിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ടു്.

അവേനയുംആപണത്തിേനയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ
വല്ല വിദ്യയും പ്രേയാഗിക്കണം. െകാലേക്കസ്സിൽനി�
ന്നു വിട്ടുേപാരുന്നതിന്ന വളെര ബുദ്ധി ഉപേയാഗിച്ചു
കാണുന്നതുെകാണ്ടു് ക്രിമിനാൽ വ്യവഹാരശീലമുള്ള�
വരുെടആേലാചനയുെണ്ടന്നൂഹിക്കാം.’

സഭാപതിപിള്ള ഗുരുനാഥപിള്ളയുെട വീെടത്തിയ
ഉടെന കുളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്നുരാത്രി തെന്ന
ക്ഷൗരക്കാരെന്റ വീട്ടിൽആരുംഅറിയാെത െചന്നു്
അതിനുള്ളിലുള്ളവർസംഭാഷണം െചയ്യുന്നതിെന
േകൾക്കുകയും കാവലുള്ളതു് എവിെടയാെണന്നു്
േനാക്കുകയും െചേയ്യണെമന്നു് വിചാരിച്ചു് ഗുരുനാഥ�
പിള്ളയുെട ഇറയത്തു് കിടക്കാൻ വട്ടംകൂട്ടി.അന്നു
രാത്രി തനിച്ചു് േപാകുന്നതിൽ വല്ലഅപകടവും
േനരിേട്ടക്കാെമന്നും മറ്റും ഗുരുനാഥപിള്ള മുടക്കം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മേദ്ധ്യ ഉന്മറത്തു് ഒരു വി�
ളി േകട്ടു. െചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ മണിരാമെന്റ
ആളാണു്. ഒെരഴുത്തുെണ്ടന്നുപറഞ്ഞു് സഭാപതിപി�
ള്ളയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. ഇതാണു് എഴുത്തിെല
വാചകം.

‘ഇന്നു രാത്രി ഇവിെട കഴിച്ചുകൂട്ടാൻഞങ്ങൾക്കുവള�
െര ഭയമായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടാെണന്നുവിചാരി�
ക്കാെത ദയവുെചയ്തു ഇേങ്ങാട്ടുതെന്ന വന്നാൽെകാ�
ള്ളാം. നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ഏല്പിച്ചിരുന്ന വണ്ടി നി�
ങ്ങൾ േപായ ഉടെന വന്നു.അതുതെന്നഅേങ്ങാട്ട�
യക്കുന്നു.എന്തുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ ഇവിെടത്തെന്ന
ഇരിക്കുന്നതെല്ല നല്ലതു്. നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപക്ഷം
രണ്ടു േപാലീസുകാെര കാവലിന്നയേക്കണെമന്നു്
തകാമണി അേപക്ഷിക്കുന്നു. വരാതിരിക്കരുെത.’

എഴുത്തിെല വർത്തമാനം ഗുരുനാഥപിള്ളേയാ�
ടു പറഞ്ഞു.അതനുസരിച്ചുേപാകുന്നതു ഗുരുനാഥ�
പിള്ളക്കു് അത്ര േബാദ്ധ്യമായില്ല.എന്തായാലും
തെന്ന േപാകുന്നതു യുക്തമെല്ലന്നുപറഞ്ഞുൈക�
േത്താക്കും കയ്യിെലടുത്തു ഗുരുനാഥപിള്ളയും കൂെട
പുറെപ്പട്ടു. ഒരു േപാലീസ്സുൈസന്യം മുഴുവനും കീഴി�
ലിരിക്കുേമ്പാൾ ഗുരുനാഥപിള്ളെയബുദ്ധിമുട്ടിേക്ക�
ണ്ടാവശ്യമിെല്ലന്നും വല്ലസഹായവും േവണെമന്നു
നിർബന്ധിക്കുന്നപക്ഷംൈകേത്താക്കിെന്റസഹാ�
യം മാത്രം മതി എന്നും പറഞ്ഞ് അതു വാങ്ങി സഭാ�
പതിപിള്ള തനിച്ചു വണ്ടിയിൽ കയറി അരമനയി�
േലക്കു തിരിെയ വന്നു.

മണിരാമനും തകാമണിയും ദാസിമാരും തകാമണി�
യുെട െകട്ടിടത്തിെന്റ മുകളിൽ പിള്ളയുെട വരവു
കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു. പിള്ള കയറിെച്ചന്ന ഉട�
െന സല്ക്കരിച്ചു മുകളിൽതെന്ന കിടക്ക വിരിച്ചുെകാടു�
ത്തുസ്ത്രീകെളല്ലാം അറയിലും മണിരാമനും സഭാപ�
തി പിള്ളയും തളത്തിലുമാണു് കിടന്നതു്.

സ.പി.: വല്ല നിധിയും ഇവിെട ഉള്ളതായിട്ടു േകൾ�
വിയുെണ്ടാ?

മ.രാ: േകട്ടിട്ടില്ല. പേക്ഷ,ഇെല്ലന്നു വിചാരിക്കാനും
പാടില്ല.

സ.പി.: ആതകിടും കൂടും അങ്ങിെന വല്ലഅറിവും
െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കാെമന്നു് എനിക്കു േതാ�
ന്നുന്നു.എന്താഅങ്ങെടഅഭിപ്രായം?

മ.രാ: ഇങ്ങിെനയുള്ളകാര്യത്തിൽഎെന്നേപ്പാ�
െല ഉള്ളവരുെട അഭിപ്രായം കാശിനു വിലയി�
ല്ല. നിങ്ങളുെടഊഹങ്ങൾപിഴച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല.

സ.പി.: അഭിപ്രായത്തിന്നു വിലയുെണ്ടാ ഇല്ലെയാ
എന്നു മറ്റുള്ളവരെല്ല തീർച്ചയാേക്കണ്ടതു്?അതി�
െനപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വല്ലതുംആേലാചിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിൽഅെതെന്തന്നറിവാൻആഗ്രഹമുണ്ടു്.

മ.രാ: തകിടുംകൂടും എന്തിന്നുള്ളതായിരിക്കുെമന്നു
ഞാൻആേലാചിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ പറേഞ്ഞടം�
െകാണ്ടു നിങ്ങെടഊഹം ശരിയായിരിക്കുെമന്നു
േതാന്നുന്നു.

സ.പി.: ഇവിെട ചിലവു കഴിച്ചു െകാല്ലത്തിൽ
എന്താദായമുെണ്ടന്നറിയാേമാ?

മ.രാ: നിശ്ചയമില്ല.

സ.പി.: സുമാറായിട്ടറിഞ്ഞാൽ മതി.

മ.രാ: കണക്കു േനാക്കിയാൽ തിട്ടമായിട്ടുതെന്ന
അറിയാമേല്ലാ.

സ.പി.: കണക്കു്ആരുെടൈകവശത്തിലാെണ�
ന്നറിയാേമാ?

മ.രാ: താേക്കാലുകെളല്ലാം ജഗേന്മാഹിനി അമ്മാൾ
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു.

ഈസംഭാഷണത്തിന്നു േശഷം രണ്ടു േപരും മി�
ണ്ടാെത കിടന്നു. േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ രണ്ടാ�
ളും താഴത്തിറങ്ങി. ജഗേന്മാഹിനി അമ്മാെള വിട്ട�
യക്കാൻ ഒരാെള േസ്റ്റഷനിേലക്കയച്ചു.അതിന്നു
േശഷം രണ്ടാളുംകൂടി േതക്കിൻകാട്ടിേലക്കു െചന്നു്
തേലദിവസം അടയാളംെവച്ച ദിക്കിൽനിന്നു കാ�
ലടികെള പിന്തുടർന്നു തുടങ്ങി. പത്തുപതിനഞ്ചടി
െതേക്കാട്ടു േപായേപ്പാൾഅവിെടെവച്ചു്,പിരിഞ്ഞ�
േപാെല ഒരുത്തെന്റ കാലടികൾ കിഴേക്കാട്ടു േപാ�
യതായി കണ്ടു.

സ.പി.: ഞാൻഎടത്തുകയ്യെന്റ പിന്നാെല േപാ�
യിട്ടു വരെട്ട.അങ്ങ് വലത്തുകയ്യെന കാത്തു�
നില്ക്കും.

മ.രാ: എടത്തുകയ്യനാെണന്നു് എങ്ങിെനഅറി�
ഞ്ഞു?

സ.പി.: കിഴെക്ക വളപ്പിൽനിന്നു െതേക്കാട്ടു േനാ�
ക്കീട്ടാണു് അരമനയുെട കിഴെക്ക ചുമരിേലക്കു്
എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് എന്നഅവെന്റ വലെത്തകാ�
ലടി അധികംഊന്നിക്കണ്ടതുെകാണ്ടറിഞ്ഞു.
അങ്ങിെനഎറിേയണെമങ്കിൽഎടത്തുകയ്യനാ�
യിരിക്കണം.

മ.രാ: നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ.ഞാൻ കാത്തു
നില്ക്കുന്നവെന്റഅടയാളം വല്ലതുംഊഹിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

സ.പി.: അതും ഉണ്ടു്.
മ.രാ: േപായി പിടിച്ചുെകാണ്ടു വരൂ.

(സഭാപതിപിള്ളഎടത്തുകയ്യെന പിന്തുടർന്നു
േപായി. മണിരാമൻ െതേക്കാട്ടു േപായ കാലടി�
കെള േനാക്കുന്ന മേദ്ധ്യ ഒരു ശബ്ദം േകട്ടു തിരിഞ്ഞു
േനാക്കിയേപ്പാൾസഭാപതിപിള്ള ഒരു കുഴിയിൽ!

മണിരാമൻ ഓടിെച്ചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ വളപ്പി�
െല കഴുങ്ങിൻൈതക്കൾ നനേക്കണ്ടതിന്ന െവള്ളം
നിെറപ്പാൻ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു മൺെതാ�
ട്ടിയുെട അടിയിൽ ഒരു തടിച്ച കടലാസ്സിൽ മുന േമ�
േല്പാട്ടാക്കി തറച്ചു െവച്ചിരുന്ന െമാട്ടുസൂചികൾസഭാ�
പതിപിള്ളയുെട കാലിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. െതാട്ടി�
യുെട മുകളിൽ ചുള്ളിെക്കാമ്പുകൾ നിരത്തി േമെല
മണ്ണിട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു് സഭാപതിപിള്ള ചതി അറി�
ഞ്ഞില്ല. കാലിൽ കയറിയിരുന്ന െമാട്ടുസൂചികൾ
ഒരു വിധം വലിച്ചടുത്തു. രക്തം ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്ന
കാൽേനാക്കാെതസഭാപതിപിള്ളസൂചികേളയും
കടലാസ്സിേനയും സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നതു് മണിരാ�
മൻ കണ്ടേപ്പാൾ,

മ.രാ: എന്താ േഹ, നിങ്ങെട കാൽസ്വന്തം കാ�
േലാആരാെന്റ കാേലാ?

സ.പി.: സൂചിയിൽ വിഷമുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കുക�
യാണു് െചയ്തതു്.അേതാടുകൂടി കടലാസ്സു് എവി�
ടുന്നു് വന്നതാെണന്നറിയാൻ തരമുേണ്ടാ എന്നു
േനാക്കി. കള്ളൻഎെന്നപറ്റിച്ചു എങ്കിലും അവ�
െനഞാൻ പിടിക്കും.

കുെറ തുണി െകാണ്ടുവരീച്ചു് കാലിൽ െകട്ടി. പിെന്ന�
യും അടികെള പിന്തുടർന്നു. തീവണ്ടിആപ്പീസിേല�
ക്കുള്ള വഴിയിൽഎടത്തുകയ്യൻ െചന്നു േചർന്നി�
ട്ടുെണ്ടന്നുകണ്ടേപ്പാൾസഭാപതിപിള്ളഅവിടുന്ന
തിരിച്ചു സമീപത്തുള്ള ഒരുഷാപ്പിൽ കയറി.ആ
ഷാപ്പിൽനിന്നു തേലന്നു രാത്രി െമാട്ടുസൂചികൾ വി�
റ്റിട്ടുെണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഷാപ്പുകാരേനാടു േചാദിച്ചു്
സൂചിയും തടിച്ച കടലാസ്സും വാങ്ങിയവൻ ഒരു തമി�
ഴനാെണന്നും ഭാഷെകാണ്ടു് മദ്രാശിക്കാരനാെണ�
ന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഉടെന തീവണ്ടിആപ്പീസ്സിൽ
െചന്നു ചില കമ്പികൾ െകാടുത്തു. സഭാപതിപിള്ള
അരമനയിേലക്കു തെന്ന മടങ്ങി.

സഭാപതിപിള്ള മടങ്ങി എത്തിയതിന്നു് അല്പം മുമ്പു
ജഗേന്മാഹിനിെയ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽനിന്നു് കൂ�
ട്ടിെക്കാണ്ടു് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സഭാപതിപിള്ള
വന്നവരേവ കണക്കുകൾഎടുത്തു േനാക്കി മണിരാ�
മേനയും ജഗേന്മാഹിനിേയയും കൂട്ടി നിർത്തി പണ�
വും വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നഅറ
തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉദയമാർത്താണ്ഡൻഅല്ലാ�
െത േവെറആരുംആപൂട്ടു തുറക്കാൻ പാടിെല്ലന്നും
തുറന്നാൽ വലിയഅപകടമുണ്ടാവുെമന്നുംഅേദ്ദ�
ഹം പെണ്ടാരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുംഅതുെകാ�
ണ്ടു തനിക്കു തുറക്കാൻൈധര്യമിെല്ലന്നും പറഞ്ഞു
ജഗേന്മാഹിനി താേക്കാൽസഭാപതിപിള്ളയുെട
കയ്യിൽ െകാടുത്തു.അേദ്ദഹം താേക്കാൽ വാങ്ങി
അറയുെട വാതിൽ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾഅസാധാ�
രണയായി യാെതാന്നും കണ്ടില്ല. വാതിൽ തുറന്നു്
ഉള്ളിൽ കടന്നു. നിലം മുതൽസാമാന്യം തട്ടുവെര
ഉയരമുള്ളതുംഅഞ്ചുവശം സമചതുരമുള്ളതുമായ
ഒരു ഇരിമ്പു െപട്ടിയായിരുന്നുഅതിന്നകത്തു്. കാ�
ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുളുചൂെളക്കുത്തു് തനിക്കു് കാ�
ലത്തുപിണഞ്ഞതിെന നിരന്തരം ഓർമ്മെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടിരുന്നതുെകാണ്ടു് ആ ഇരുമ്പു െപട്ടിയുെട
സമീപത്തു്ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു വളെര േനരംനിന്ന
േശഷമാണു് അതിെന െതാട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇരിമ്പു െപ�
ട്ടിയുെട അകേത്തക്കുകടക്കാനുള്ള വാതിൽ ഒന്നര�
ച്ചാൺഅകേത്താട്ടു തള്ളീട്ടായിരുന്നു. വാതിൽ ഒരു
പലകയെല്ലന്നും ഒപ്പം വലിപ്പത്തിലുള്ളആറു പലക�
കൾ നിർത്തി നിരന്നിട്ടാെണന്നുംസഭാപതിപിള്ള
േനാക്കി മനസ്സിലാക്കി.ൈകകൾസമീപത്തു െകാ�
ണ്ടുവരാെത തുറന്നാൽ വലിയഅപകടം വരാൻ
മാർഗ്ഗമിെല്ലന്നുസൂക്ഷ്മമായി അനുമാനിച്ചു ഒരു കുരു�
വാെനെക്കാണ്ടു വന്നുനീളമുള്ള ഒരു െകാടിൽെകാ�
ണ്ടു തേക്കാൽ പിടിച്ചു കഴിയുന്നതും ദൂരത്തും േനർ
മാർഗ്ഗം ഒഴിച്ചും നിന്നു തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു.അവൻ
തുറന്നേപ്പാൾ ഇരുപുറത്തുനിന്നും രണ്ടിരിമ്പു പല�
കകൾഅതിശക്തിേയാടുകൂടി വന്നു േചർന്നു െകാ�
ടിൽ പിടിച്ചു അങ്ങുമിങ്ങും ഇളകി േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഒരിത്തിരിേപാലും അനങ്ങുന്നില്ല. പുറത്തുവന്നു്ഈ
െപട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കാലം േചാദിച്ചറിഞ്ഞുആ െകാ�
ല്ലെത്തകണക്കുപരിേശാധിച്ചു െപട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ�
വെന്റ േപർഅറിഞ്ഞു. െപട്ടിയുെട സമീപത്തു് അടി�
ച്ചുവാരാത്തേപാെല മണ്ണു് അധികം കണ്ടു ചില സം�
ശയങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ ഒന്നും പരിേശാധിക്കാ�
നെല്ലന്നുള്ള ഭാവേത്താടുകൂടി അരമനയുെട മിറ്റത്തു
നടന്നു െപട്ടി തുറക്കുന്നതിന്നു് അതുണ്ടാക്കിയവെന�
െത്തെന്നകൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരാൻ താൻ േപാകുന്നു
എന്നുപറഞ്ഞുതീവണ്ടിആപ്പീസ്സിേലക്കു െചന്നു.
വഴിയാക്കാനാെണന്നുപറഞ്ഞുമണിരാമനും കൂ�
െടെച്ചന്നു. േസ്റ്റഷൻമാസ്റ്ററും സഭാപതിപിള്ളയും
കൂടി കുെറേനരം സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതിന്നുേശഷം
ഇൻെസ്പക്ടർ മദ്രാശിക്കു ശീട്ടുവാങ്ങി. വണ്ടിയിൽ
കയറി വണ്ടി നീങ്ങി. മണിരാമൻ സലാം പറഞ്ഞു
പിരിഞ്ഞു.

രസികരഞ്ജിനി പുസ്തകം 5 ലക്കം 2.
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രസികരഞ്ജിനി
ഭാഷാേപാഷണത്തിനു് മാതൃകാപ�
രമായ ഒരുആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീ�
കരണംആവശ്യമാെണന്നുകണ്ടു്
രാമവർമ്മഅപ്പൻ തമ്പുരാൻആരം�
ഭിച്ച മാസികയാണു് രസികരഞ്ജി�
നി. 1902-ൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞി�
ക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ പത്രാധിപത്യ�
ത്തിൽഅതിെന്റആദ്യലക്കം പുറത്തുവന്നു. വിഷയൈവ�
വിധ്യത്തിലുംആശയപുഷ്ടിയിലും ൈശലീൈവചിത്ര്യത്തി�
ലും ഭാഷാശുദ്ധിയിലും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
രസികരഞ്ജിനി സമാനപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു് ഒരു മാ�
തൃകയായിത്തീർന്നു. രസികരഞ്ജിനി ഭാഷാസാഹിത്യ�
ത്തിനു െചയ്തിട്ടുള്ള േസവനങ്ങൾഅമൂല്യമാണു്. ഉണ്ണുനീ�
ലിസേന്ദശംആദ്യം െവളിച്ചം കണ്ടതു്ഈ മാസികയി�
ലൂെടയാണു്.എന്നാൽസാമ്പത്തികേക്ലശം മൂലം 1907-
ഓടുകൂടി അതിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവേയ്ക്കണ്ട�
തായി വന്നു.

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
–കഥകൾ,അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭി�
മുഖങ്ങൾ,സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –
എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014
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