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ഒന്നാം കല്ലിെല പുലി

“നമ്മള് കാട്ടിേലാട്ടു് േകറുകയാണന്നു് േതാന്നുന്നു.
പിേന്ന േമാൾെക്കാന്നു്…” ഒന്നാം കല്ലിൽ വണ്ടിെയ�
ത്തിയേപ്പാൾബിജി ബാലചന്ദ്രെന്റൈകയിൽ നു�
ള്ളി. ബാലചന്ദ്രൻ വണ്ടി വശേത്താെട്ടാതുക്കി. േറാ�
ഡിലൂെട േപാകുന്നവർക്കു് െപെട്ടന്നു് കാണാൻ കഴി�
യാത്ത വിധം കുറ്റിെച്ചടികൾ െകാണ്ടു് മറയുള്ള ഒരു
സ്ഥലത്തു് കാർ നിർത്തി പുറേത്തയ്ക്കിറങ്ങി പരിസര�
െമാെക്ക വിശദമായി േനാക്കിയിട്ടു് ഇടതു വശെത്ത
രണ്ടു് േഡാറും അയാൾ മുഴുവനായി തുറന്നിട്ടു.

“വന്യമൃഗങ്ങളുള്ളസ്ഥലമാണു്. േവഗമാവെട്ട. േഡാ�
റിനിടയിേലയ്ക്കു് ഇരുേന്നാളൂ തൽക്കാലം.ആരും കാ�
ണാനില്ലിവിെട.”

അമ്മയും േമാളും കാറിൽ നിന്നുമിറങ്ങി. സിഗററ്റിനു്
തീെകാളുത്തി ബാലചന്ദ്രൻ േറാഡരുകിേലയ്ക്കു് നട�
ന്നു. കറുത്തകാടിേനാടു് ലയിച്ചു് കിടന്ന േറാഡിെന്റ
വശങ്ങൾ െവള്ളഫ്ലൂറസന്റ് െപയിന്റിൽ തിളങ്ങി.
േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥികേളയും വഹിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സ് കാടിെന്റ നിശബ്ദതെയ േഭദി�
ച്ചുെകാണ്ടു് പാഞ്ഞുേപായി. ഒന്നാം കല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്കു്
ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിെന്റ ഭീതി ബാലചന്ദ്രനിേലയ്ക്കു്
പതുെക്കഅരിച്ചിറങ്ങി.

അേന്നരം േമാളുെട ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി ഉണ്ടാ�
യി. സിഗററ്റ് വലിെച്ചറിഞ്ഞു് ബാലചന്ദ്രൻ വണ്ടിക്ക�
രുകിേലയ്ക്കു് ഓടിെയത്തി.അമ്മയും േമാളും വണ്ടിയ്ക്ക�
കത്തു് കയറി േഡാർ അടച്ചിരിക്കുന്നു. െപാടിഞ്ഞു
വരുന്ന വിയർപ്പുകണങ്ങൾ െനറ്റിയുെട വശങ്ങളിലൂ�
െട താേഴാട്ടു് ഒഴുകിയതു് േമാൾൈകേലസു െകാണ്ടു്
തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“േവഗം വണ്ടിെയടുക്കു്…”ബിജിയുെട ശബ്ദത്തിെല
പകർച്ച കണ്ടു് എന്താണു് സംഭവിെച്ചെതന്നു് േചാദി�
ക്കാെതബാലചന്ദ്രൻ വണ്ടി ഇരപ്പിച്ചു് േറാഡിേലയ്ക്കു്
കയറ്റി.

‘വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ടു് സൂക്ഷിക്കുക’എെന്നഴുതിയ േബാർ�
ഡിൽ ഇടിച്ചു് ഒരു ജീപ്പ് െതാട്ടുമുന്നിൽ േറാഡിേലയ്ക്കു്
ചരിഞ്ഞു് കിടക്കുന്നു. ബാലചന്ദ്രൻ വണ്ടി ധൃതിയിൽ
െവട്ടിച്ചു. സുരക്ഷിതമാെയാരു ദൂരം പിന്നിട്ടേപ്പാൾ
അയാൾ േചാദിച്ചു.

“എന്താ വല്ല പുലിേയാ കരടിേയാ വേന്നാ? രണ്ടു�
േപരും ഇത്രയ്ക്കു് േപടിക്കാൻ…”

“െപാന്തക്കാടിനിടയിൽ ഒരു െപണ്ണു് കിടക്കുന്നതു�
േപാെല…” േമാളുെട ശബ്ദത്തിനു് വിറയലുണ്ടായി�
രുന്നു.

“ആെരാെക്കേയാ ഓടുന്നതുേപാെലഎനിക്കും
േതാന്നി.”ബിജിയും പറഞ്ഞു.

മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാപൂത്തരയിേലയ്ക്കു�
ള്ള വഴി കാണിച്ചുെകാണ്ടുള്ളപച്ച േബാർഡ് േറാ�
ഡിനു മുകളിൽ കണ്ടു. “ഇനീം അൻപതു് കിേലാമീ�
റ്ററുണ്ടു് സാപൂത്തരയ്ക്കു്.”ബാലചന്ദ്രൻ േബാർഡിേല�
യ്ക്കു് ൈക ചൂണ്ടി. “അമ്മകണ്ടാരുേന്നാആഇലകൾ�
ക്കിടയിെല കണ്ണുകൾ…”

“മലയും െകാക്കയുെമാെക്ക ഉള്ളസ്ഥലമാണു് കു�
ട്ടീ. ശ്രദ്ധ െതറ്റിയാൽ തീർന്നു മൂന്നു് േപരും. നമ്മുക്കു്
േവെറെയെന്തങ്കിലും സംസാരിക്കാം.”ബിജി കാറി�
െന്റ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി. കാടിെന്റ മണമുള്ളതണുത്തകാ�
റ്റേപ്പാൾ വണ്ടിയ്ക്കുള്ളിേലയ്ക്കു് അടിച്ചു് കയറി.

സ്റ്റിയറിങ്ങ് വീലിൽ വിരൽ തട്ടി ബാലചന്ദ്രൻ വി�
ഷയം മാറ്റാനുള്ളശ്രമം തുടങ്ങി. “ഞാൻ നെല്ലാരു
കഥ പറയാം. തനി നാടൻ കഥ. രണ്ടാൾക്കും ഒരു
െചയ്ഞ്ച് ആകും.എേന്ത…?”

“േപടിച്ചു് ശ്വാസം മുട്ടുേമ്പാഴാണു് നിങ്ങൾെട ഒരു
ഫണ്ണി െനാസ്റ്റാൾജിയ…”

“എങ്കിൽഅമ്മയും േമാളും കൂടി എെന്ന െവറും ൈഡ്ര�
വറാക്കിേക്കാളൂ”ബാലചന്ദ്രൻആക്സിലേററ്ററിൽ
അമർത്തി ചവിട്ടി.

***

ചുവന്ന മണ്ണുള്ള േവനലിൽ നിന്നും മൺസൂണിേല�
െയ്ക്കത്തിയാൽസാപൂത്തരയ്ക്കു് പുതിെയാരു ഭാവമാ�
ണു്. ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിേലയ്ക്കു് േപാകാൻ തയ്യാ�
െറടുക്കുന്നപ്രണയിനിെയേപ്പാെല പ്രകൃതി മാറും.
മണ്ണിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നാമ്പുകൾ പച്ചപ്പു്
പുറേത്തയ്ക്കു് നീട്ടും. േവനൽഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായ
നീരുറവകെളാെക്ക മേനാഹരമായ െവള്ളിച്ചാലു�
കളായി േറാഡിനിരുവശവും മലനിരകളിൽ നിന്നും
താേഴക്കു് പതിക്കുന്ന ദൃശ്യം അതിമേനാഹരമാണു്.
പച്ചപുതയ്ക്കുന്ന മലനിരകളിൽ വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിക�
ളിലൂെട നടന്നു് മലയുെട മുകളിെലത്തുേമ്പാൾ ശുദ്ധ�
വായുവിെന്റ ശക്തിെയന്താണന്നു് അറിയാൻ കഴി�
യും. ശരീരത്തിനു് പുതിെയാരു ഉണർവുണ്ടാകും. മഴ�
േമഘങ്ങൾസാപൂത്തര മലനിരകെള െതാട്ടുരുമ്മി
നീങ്ങുന്ന ഒരു മൺസൂൺകാലത്തായിരുന്നുആദ്യ�
മായി ബിജിയുമായി അവിെട എത്തിയതു്. േമാളു�
ണ്ടാവുന്നതിനു് മുേന്നയായിരുന്നുഅതു്. മലയുെട
ആെളാഴിെഞ്ഞാരു തട്ടിൽ പലനിറത്തിലുള്ള െബ�
റികൾ കുലച്ചു് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തായിരുന്നു
അന്നു് അവരിരുന്നതു്. തണുത്തകാറ്റടിച്ചു് ശരീരം
കുളിർന്നേപ്പാൾബാലചന്ദ്രനു് വല്ലാത്ത മൂത്രശങ്ക
േതാന്നി.

“എന്താ െചയ്ക…ഈമലയുെട മുകളിൽ…? താെഴ
വെര േപാേണലു് ഒരു പണിആകും.”

“മഴയേല്ല,ആരുമറിയില്ല അവിെട നിന്നങ്ങ് സാ�
ധിേച്ചാളൂ.”ബിജി ൈധര്യം െകാടുത്തു. ചുറ്റുപാടുെമാ�
െക്ക േനാക്കി െബറിെച്ചടികളുെട ഞാന്നു് കിടക്കുന്ന
െകാമ്പുകളിൽ പിടിച്ചു് താേഴക്കിറങ്ങി.ആശ്വാസം
െകാണ്ടു് തിരിെച്ചത്തിയിട്ടു് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങള് െപ�
ണ്ണുങ്ങെള സമ്മതിക്കണം. വീട്ടീന്നു് ഇറങ്ങിയാൽ
പിെന്ന തിരിെക എത്തുന്നതുവെര ഇെതാെക്ക പി�
ടിച്ചു് നിർത്തുകഎന്നു് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം
തെന്ന!”

“ആണുങ്ങൾെക്കാെക്കഎന്തുമാകാമേല്ലാ… ഇേപ്പാ
ഞാനാണവിെട ഇരുന്നിരുെന്നങ്കിലു് എത്ര കണ്ണു�
കൾ കൂെട എത്തുമായിരുെന്നന്നറിയുേമാ…?”

അന്നാണു് ബാലചന്ദ്രൻആദ്യമായി റാണിയുെട
കഥ പറയുന്നതു്. റാണിെയക്കുറിച്ചു് ബിജിേയാടു്
പറയണെമന്നു് വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല.അറിയാെത
നാവിൽ നിന്നും വീണു േപായതാണു്. ഒഴുക്കിൽ
ചാടി ഉയരുന്ന മീെന വലയിലാക്കാൻ കാത്തിരി�
ക്കുകയായിരുന്നുബിജി. “ആരാണു് റാണി? സത്യം
പറ.”

“േപടിേക്കണ്ട. റാണി എെന്റ കാമുകിയല്ല. േഗാപീ�
െട ഭർത്താവാണവൾ.”

“റാണിആണാേണാ െപണ്ണാേണാ?”

“െപണ്ണു്… നല്ല തനി നാടൻ െപണ്ണു്… കൂർത്തു് മുഴു�
ത്ത മുലയും ചുവന്ന ചുണ്ടുകളുമുള്ളസുന്ദരി.” മഴയിൽ
കുതിർന്നബിജിയുെട മുഖം ചുവന്നു് തുടുത്തു. ചുണ്ടു�
കൾ വിറച്ചു.ആഭാവത്തിൽഅവൾക്കു് സാപൂത്തര
മലനിരകേളക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. തണുേപ്പ�
റിെയാരു േമഘംഅവർക്കിടയിലൂെട അനുവാദം
േചാദിക്കാെത കടന്നു േപായി.ൈകകൾ ചുരുട്ടി
ബിജി ബാലചന്ദ്രെന്റ മുതുകിൽ ഇടിച്ചു. “ഒരു നാണ�
വുമില്ലാെത…എെന്താെക്കയാണു് അന്യെപണ്ണുങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് പറയണതു്. റാണി െലസ്ബിയനായിരി�
ക്കും.അേല്ല…?”

ബാലചന്ദ്രനു് ചിരി വന്നിട്ടു് വയ്യാതായി. ചിരിച്ചു് ചിരി�
ച്ചു് കണ്ണിൽ െവള്ളം വന്നേപ്പാൾഅയാൾ താേഴാട്ടി�
രുന്നു. “എെന്റ െപേണ്ണ,ഞാൻ പറയണ റാണിയു�
െട കാലത്തു് അങ്ങെനാന്നുമില്ലായിരുന്നു. നാട്ടിൻ�
പുറത്തു് അങ്ങെനാെക്കഅക്കാലത്തു് നടക്കുേമാ?
േഗാപി ആണു് തെന്നയാണു്.”

“പിെന്ന റാണിെയങ്ങനാണു് ഭർത്താവാകുന്നതു്?”

“ഭർത്താവായതല്ല.ആക്കിയതാണു്.”

“ആരു്?”

“ഞങ്ങെട നാട്ടുകാർ.”

േകസിെന്റഅവസാന തുമ്പും കെണ്ടത്താൻ പണി�
െപ്പടുന്ന േപാലീസ് ഓഫീസെറേപ്പാെല ബിജിയുെട
േചാദ്യങ്ങൾഓേരാന്നായി വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

“േചട്ടായി കേണ്ടാ റാണി നിന്നു് മുള്ളുന്നതു്?”

“പിന്നിേല്ല,ഞാെനെന്റ കണ്ണുെകാണ്ടു് കണ്ടതാണതു്.”

“ഇെതാെക്കത്തെന്നയാണു് ശരിക്കുമുള്ളപ്രശ്നം.
െപണ്ണുങ്ങള് നിന്നു് മുള്ളിയാലും ഇരുന്നു് മുള്ളിയാലും
നിങ്ങെടെയാെക്ക കണ്ണവിെടെയത്തും.”

“റാണിെയേപ്പാെല നടുേറാഡിൽ നിവർന്നു് നിന്നു്
മൂത്രെമാഴിക്കാൻൈധര്യമില്ലാത്തതിനു് ഞങ്ങള്
ആണുങ്ങെള കുറ്റം പറയരുതു്.”ബാലചന്ദ്രൻ മല
മുകളിൽ നിന്നും താേഴാട്ടു് ഓടി.

“നല്ലഅടികിട്ടാത്തതിെന്റഅസുഖാ ഇെതാെക്ക.”
ൈകേയാങ്ങിെക്കാണ്ടു് ബിജി പുറെക പാഞ്ഞു. ഇട�
യ്ക്കു് തിരിഞ്ഞു് നിന്നു് മുടിയിലൂെട ഒലിച്ചിറങ്ങി ചുണ്ടു�
കളിെലത്തിയ മഴെവള്ളംൈകെകാണ്ടു് ഉഴിഞ്ഞു്
മാറ്റി ബാലചന്ദ്രൻ േചാദിച്ചു,കാടു് േപാലും മടിച്ചു്
നിൽക്കുന്നനിലാവുള്ള രാത്രീെട നിശബ്ദതയിൽ
തറയിേലയ്ക്കു് െതറിച്ചു് വീഴുന്ന മൂത്രത്തിെന്റ ശബ്ദം
നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?” മുട്ടിൽൈകയൂന്നി നിന്നബി�
ജിയുെട അണപ്പല്ലിെന്റ ശബ്ദം മഴയിലും അയാൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

***

െതേങ്ങാലകൾ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന നിലാവുള്ള ഒരു രാ�
ത്രിയിലാണു് റാണി നിന്നു് മുള്ളുന്നതു് ബാലചന്ദ്രൻ
കണ്ടതു്.ൈകലിമുണ്ടു് മടക്കിക്കുത്തി േറാഡിൻ നടു�
വിൽ തലയിെലാരു വലിയ പുൽെക്കട്ടുമായി കാലു്
കവച്ചു് െവച്ചു് നിൽക്കുകയായിരുന്നു റാണി. കുറച്ചു്
മുന്നിലായി േഗാപിയും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നി�
ശബ്ദതയിേലയ്ക്കു് െതറിച്ചു് വീഴുന്ന മൂത്രത്തിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടു് പൂഴിയിട്ട തറയിേലയ്ക്കു് പടർന്നു് കയറുന്ന നന�
വിേലയ്ക്കു് അറിയാെത േനാക്കിേപ്പായി.

“എന്താടാ െപണ്ണുങ്ങള് മുള്ളണതു്
കണ്ടട്ടിേല്ലടാ…?”

റാണിയുെട പരുക്കൻ ശബ്ദം ഇതിനു് മുൻപു് േകട്ടി�
ട്ടുള്ളതു് കടവിൽ െവച്ചായിരുന്നു. േതാട്ടിറമ്പിെല
ഗുണ്ടെയ വീഴ്ത്തിയൈവകുേന്നരമായിരുന്നുഅതു്. റാ�
ണി പുല്ലു് വിറ്റു് തീർത്തിട്ടും ചീട്ടുകളി മുഴുമിക്കാെത
െതങ്ങിൻ േതാപ്പിലിരിക്കുകയായിരുന്നു േഗാപി.

“ഇങ്ങെന കുത്തിയിരുേന്നാളും… നാട്ടുകാെരെക്കാ�
ണ്ടു് ഓേരാന്നു് പറയിക്കാൻ… നടേന്ന േവഗം വീട്ടി�
േലയ്ക്കു്…” ചാർമിനാർ സിഗററ്റ് മണ്ണിൽ കുത്തിെക്കടു�
ത്തി പുകഊതിവിട്ടു് േഗാപി എണീറ്റു.

“നീയിങ്ങെന െവറും െപൺേകാന്തനാകാെതഅവി�
ടിരുന്നു് കളിെയടാ േഗാപിേയ…ആണുങ്ങളായാൽ
െകാറച്ചു് െചാേണം ശുഷ്കാന്തിയുെമാെക്ക േവണം.
അല്ലാണ്ടു് െപണ്ണുങ്ങേളം േപടിച്ചു്…” ഒറ്റക്കണ്ണൻ
ൈസനുവിെനശ്രദ്ധിക്കാെത റാണി േഗാപിയുെട
ൈകയ്ക്കു് പിടിച്ചു് വലിച്ചു.

“നിങ്ങളിങ്ങെന വല്ലഅലവലാതികളുെട വാക്കും
േകട്ടു് നിക്കാെതെന്റ മനുഷ്യാ…”

“ആരാണടി അലവലാതി? നിെന്നഞാൻ…”ൈസ�
നു ചാടി എണീറ്റു.

“എേന്താന്നാ മനുഷ്യാ േനാക്കി നിൽക്കുന്നതു്…?
െപാക്കിെയടുത്തു് അലക്കു് കഴുേവറിെയ…”ൈകലി�
മുണ്ടു് മടക്കിക്കുത്തി റാണി ഉത്തരവിട്ടൂ.

“എന്നിട്ടു്…?”

“എന്നിെട്ടന്താകാനാ… റാണി പറഞ്ഞാൽ േകൾ�
ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂേമാ? േഗാപിയുെട ഒറ്റ ഇടി�
യിൽ േതാട്ടിറമ്പിെല ഗുണ്ടഅനക്കമില്ലാെത മലർ�
ന്നു് കിടന്നു. റാണി േഗാപിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ചു�
ണ്ടിൽഅമർത്തി ചുംബിച്ചു.”

“അതു് േമാശായിേപ്പായി.”

“മനക്കരുെത്താെള്ളാരു െപണ്ണിെന്റ ചുംബനം
ആവർത്തിക്കാൻ നിനക്കു് ൈധര്യമുേണ്ടാ?”ബാ�
ലചന്ദ്രെന്റ ശ്വാസം ബിജിയുെട മുഖത്തടിച്ചു. “േഛ,
എന്തായിതു്? നാണേക്കടു്…ആൾക്കാരു് കാണും.”

***

കാലം മാറ്റം വരുത്താത്തസാപൂത്തര മലനിരക�
ളിലൂെട വണ്ടി കയറുേമ്പാൾആരും ഒന്നും മിണ്ടു�
ന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുറന്ന ഗ്ലാസ്സിലൂെട അടിച്ചുകയ�
റിയ ചാറ്റൽ മഴ മനസ്സിെന കുളിർപ്പിച്ചു. ഉയരത്തി�
െന്റ ഓർമ്മെപ്പടുത്തെലേന്നാണംഅേനകം വാ�
ഹനങ്ങൾ മലയുെട താഴ്വാരത്തിൽ െപാട്ടുേപാെല
ചലിച്ചു. േമാൾഅേപ്പാഴും നടുക്കം വിട്ടുമാറാെത പുറ�
െത്തതണുപ്പിേലയ്ക്കു് േനാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

“ഇവെള റാണിയുെട കഥ േകൾപ്പിക്കാെത രക്ഷയി�
ല്ലാെയന്നു് േതാന്നുന്നു.”

“നടു േറാഡിൽ നിന്നു് മുള്ളുന്ന,ഏേതാ ഒരു െപാട്ട�
ക്കണ്ണനുമായി ൈകയ്യാങ്കളി നടത്തുന്ന ഒരു െപണ്ണി�
െന്റ നാണം െകട്ട കഥയാണു് നിങ്ങള് െകാച്ചിെന
േകൾപ്പിക്കാൻ േപാണതു്. േവേറ പണിയില്ല.”ബി�
ജി േദഷ്യെപ്പട്ടു. മലമുകളിെല പുതിയ പാർക്കിങ്ങ്
ഏരിയായിൽ വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി കാറ്റിനു്
പഴയഊർജ്ജം തെന്ന ഉണ്ടേല്ലാ എന്നു് ചിന്തി�
ച്ചുെകാണ്ടു് െബറിെച്ചടികൾക്കിടയിേലയ്ക്കു് ബാലച�
ന്ദ്രൻ നടന്നു. േമാളും അമ്മയും മലയുെട മറുവശത്തു്
പരന്നു് കിടക്കുന്നസാപൂത്തര ഗ്രാമത്തിെന്റ െപാട്ടു�
േപാലുള്ള കാഴ്ചകളും േനാക്കി നിന്നു. മലമുകളിെല
ഒരു ദിനവും കഴിഞ്ഞു് ൈവകിട്ടു് േഹാട്ടലിേലയ്ക്കു് പ്ര�
േവശിക്കാനായ് വണ്ടി പാർക്ക് െചയുേമ്പാൾ െതാ�
ട്ടടുത്തു് കിടന്ന ജീപ്പ് ബാലചന്ദ്രൻശ്രദ്ധിച്ചു. ഒന്നാം
കല്ലിൽ ചരിഞ്ഞു് കിടന്നിരുന്നഅേത ജീപ്പ്. കമ�
നും, േലാച്ചയും,ശ്രീകണ്ഡുെമാെക്കയടങ്ങിയ*രുചി
ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിലൂെടയുള്ളസായാഹ്നം സാപൂത്തര
യാത്രെയഅർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കിെയന്നു് വിചാരിക്കു�
േമ്പാഴും േമാളുെട മേനാനില സാപൂത്തര മലനിര�
കളിേലയ്ക്കു് അനുവാദമില്ലാെത പ്രേവശിക്കുന്നകാർ�
േമഘങ്ങൾ േപാെല ഇരുണ്ടു് പരന്നു. മടക്കയാത്ര�
യിലും കിലുകിെല ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന വർത്തമാ�
നെമാെക്ക നിർത്തി അവൾ പുറേത്തയ്ക്കു് േനാക്കി
ഇരിന്നു. വണ്ടി ഒന്നാം കല്ലിൽഎത്തി. കാടു് അന�
ങ്ങാെത കിടന്നു. മലയിടുക്കിൽ തട്ടി തിരിേക വന്ന
വണ്ടിയുെട ഇരമ്പൽ മാത്രം േകൾക്കാം. യാത്ര തു�
ടരുേന്താറും പച്ചപ്പിെന്റ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു് കുറഞ്ഞു്
വന്നു. പുല്ലുകൾ നിറെഞ്ഞാരു വഴിയരുകിൽ നിന്നും
മൂത്രം കുടഞ്ഞു് കളഞ്ഞു്ആശ്വസിച്ചു് വണ്ടിയിേലയ്ക്കു്
തിരിേക കയറുന്ന െചറുപ്പക്കാെര കടന്നു് നീങ്ങിയ�
േപ്പാൾ േമാളുെട ശബ്ദം വീണ്ടുമുണ്ടായി, “അച്ഛാ, വല്ല
േഹാട്ടേലാ െപേട്രാൾ പേമ്പാ ഉേണ്ടലു് ഒന്നു് നിർ�
ത്തേണ…”

***

രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരുൈവകുേന്നരം േസാ�
ഫായിൽ കിടന്നു് െടലിവിഷനിെല വാർത്തകാണു�
കയായിരുന്നുബാലചന്ദ്രൻ. ദിവസങ്ങൾക്കു് മുൻപു്
ഒന്നാം കല്ലിൽ െപൺകുട്ടിെയആക്രമിച്ചു് െകാന്ന
പുലിയുെട വാർത്തഅേപ്പാൾ േബ്രക്കിങ്ങ് ന്യൂസാ�
യി സ്ക്രീനിൽ െതളിഞ്ഞു.

“േദ,ഈവാർത്ത േനാക്കിേക്ക… നമ്മള് കണ്ട
അേത വണ്ടി…” േസാഫായിൽ നിന്നും ചാടി എണീ�
റ്റ് ബാലചന്ദ്രൻബിജിെയ വിളിച്ചു.

േപാലീസ് ജീപ്പിൽ നിന്നുമിറങ്ങി വന്ന പുലിെയ
കണ്ടു് ബിജി പല്ലു് കൂട്ടിക്കടിച്ചു, “േദ്രാഹി…”

“ഇലകൾക്കിടയിൽ കണ്ടഅേത കണ്ണുകൾ…”
േമാൾ പുറകിൽ വന്നതു് ബാലചന്ദ്രൻ കണ്ടില്ലായി�
രുന്നു.

അയാൾ തിരിഞ്ഞു.അവളുെട കണ്ണിെല ഭീതി അയാ�
ളിേലയ്ക്കും പടർന്നു.

***

□
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സതീശ് മാേക്കാത്ത്
ആലപ്പുഴ േകാമളപുരം സ്വേദശി.
Mechanical Engineering Diplomaകഴി�
ഞ്ഞു് 1998 മുതൽ േകരളത്തിനു പുറത്തും
വിേദശത്തുമായി പല കമ്പനികളിൽ
േജാലി േനാക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഗുജറാ�

ത്തിെല സൂറത്തിൽ ഒരു ഇേന്താ ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ
ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് ഓപ്പേറഷൻസ് ആയി േജാലി െച�
യ്യുന്നു. രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.അപ്പുക്കുട്ടൻ കഥ�
കൾ,തൻഹ. േബ്ലാഗ്:എെന്റ ചില കുറിപ്പുകൾ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന 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 റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺപിഡി�
എഫുകൾ 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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