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ഭാഗം ഒന്നു്



1
ഒന്നു്

െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷക്കാറ്റിെന്റ ചാട്ടവാർ ചീറ്റം മുഴങ്ങുന്നആകാശം,
കറുത്ത െചമ്മരിയാട്ടിൻപറ്റം േപാെല മഴേമഘങ്ങൾ േമയാനിറങ്ങിയ കിഴക്കൻ�
മല, പടക്കുതിരകൾ േപാെല അലമാലകൾ ഇരച്ചുകയറുന്ന അറബിക്കടൽ. മഴ�
ക്കാലത്തിെന്റ വിളയാട്ടമായിരുന്നു മലനാട്ടിൽ.

കുടിലിെന്റ േമാന്തായത്തിലും ഓലമറയിലും മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം. കാ�
റ്റിെന്റ ഗതിയ്ക്കനുസരിച്ചു് ആ ശബ്ദം ഏറിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നുണ്ടു് . അധികേനരം
അതു് േകട്ടുെകാണ്ടു് കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. െപാക്കൻ എഴുേന്നറ്റു് േനരം പുലർ�
ന്നിട്ടധികമാേയാ? കുടിയിൽ മറ്റാെരങ്കിലും ഉണർന്നിട്ടുേണ്ടാ? വല്ല ശബ്ദവും േകൾ�
ക്കുന്നുേണ്ടാ? ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. കടലിരമ്പം മാത്രമാണു് കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നതു്

പുറത്തല്ലാെത, അകത്തു് തണുപ്പില്ല. സിരകളിൽ നല്ല ചുടുള്ള രക്തമാേണാടു�
ന്നതു് . വിചാരത്തിനു് ഉേന്മഷത്തിെന്റ ചിറകു് മുളയ്ക്കുകയാണു് . കടെലാന്നു കാണ�
ണം; ആർത്തിരമ്പുന്ന അറബിക്കടൽ. തിരമാലകൾെകാണ്ടു് ആകാശെത്ത െക�
ട്ടിപ്പുണർന്നു് ആകാശത്തിെന്റയും കടലിെന്റയും അതിർത്തിേരഖകൾ തുടച്ചുമായ്ച്ചു്
നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന അറബിക്കടൽ.

വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ തണുപ്പുകാറ്റു് അകേത്തക്കു് തിക്കിക്കയറി. മഴത്തു�
ള്ളികൾ, ഈച്ചകൾ േപാെല മുഖത്തു പറ്റിവീണു. പുറത്തു് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. മഴ
ധാരമുറിയാെത വീഴുകയാണു് . െവള്ളിക്കമ്പിെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടിനകത്താ�
ണു് പ്രപഞ്ചം. ആ കമ്പികൾക്കിടയിലൂെട േനാക്കിയാൽ, െവളുത്ത പുകേപാെല,
എങ്ങും നീരാവി െപാതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു കാണാം. എവിെട കടൽ? എവിെട
ആകാശം? ആ അവ്യക്തതയിേലക്കു് ഊളിയിട്ടു് െചല്ലണം. മനസ്സു് പീലിവിടർ�
ത്തിയാടി. െചവി വട്ടം പിടിച്ചു. ആ ഇരമ്പമുണ്ടേല്ലാ, ഇരമ്പം. അതുതെന്ന വിളിക്കു�
ന്ന ശബ്ദമാണു് . തലമുറകളായി തെന്റ അപ്പന്മാർക്കും അപ്പൂപ്പന്മാർക്കും ജീവിതം
നൽകിയ കടലിെന്റ ശബ്ദമാണതു് .



3 ചുവന്ന കടൽ 1. ഒന്നു്

മീൻപിടുത്തക്കാരുെട ഉപ്പും േചാറും ഉടുവസ്ത്രവും ആ കടലിലാണു് .
െപാക്കൻ തല പുറേത്തക്കു് നീട്ടി. എന്തു സുഖകരമായ തണുപ്പു് ! നീരാവി

തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കടൽക്കാറ്റു് വലിച്ചു വലിച്ചു കുടിക്കാൻ േതാന്നും. മുഖത്തു് പാറി
വീഴുന്ന േനർത്ത മഴത്തുള്ളികൾ ആേവശത്തിെന്റ േവരുകൾക്കു് െവള്ളെമാഴിക്കു�
കയാണു് .

“േമാേന…” പുറകിൽ നിന്നു വാത്സല്യത്തിെന്റ ശബ്ദമുയർന്നു. “ഈ അമ്മ
എന്നുമിങ്ങിെനയാണു് .” െപാക്കൻ പിറുപിറുത്തു: “ഇന്നും ഞാെനാരു മുലകുടിക്കു�
ന്ന കുട്ടിെയന്നാ വിചാരം. എനിക്കു പതിെനട്ടായി വയസ്സു് .” കുടിലിെന്റ മുളങ്കാലിൽ
അമർത്തിപ്പിടിച്ച വലത്തുകയ്യിെന്റ മാംസേപശികളിേലക്കു് അവൻ േനാക്കി. അതു്
ഉരുണ്ടു കൂടി ഇരുമ്പുണ്ടേപാെല നിൽക്കുന്നു. ഇടത്തുകയ്യിെന്റ ചൂണ്ടുവിരൽെകാണ്ടു്
ആ മാംസേപശിയിലവൻ കുത്തിേനാക്കി. അനങ്ങുന്നില്ല. എെന്താരുറപ്പു് നെട്ടല്ലു്
പുറേകാട്ടൽപ്പം െഞളിച്ചു് ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു െനെഞ്ചാന്നു വീർപ്പിച്ചേപ്പാൾ അതു്
ഒരുരുക്കുേകാട്ട തെന്ന. ഒരു െകാലയാന വന്നു് പുറേകാട്ടു തള്ളെട്ട. ഇളകില്ല. കഴി�
ഞ്ഞ എട്ടു െകാല്ലമായി അവൻ മുടങ്ങാെത കച്ച െകട്ടി കളരിയഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ആ
കടപ്പുറത്തുള്ള മറ്റാേരക്കാളും േവഗത്തിൽ അവന്നു േതാണി തുഴയാൻ കഴിയും. വാ�
ളും പരിചയും അമ്പും വില്ലും പ്രേയാഗിക്കുന്നതിൽ അവൻ സമർത്ഥനാണു് . ആയു�
ധമില്ലാെത തെന്ന പത്തുേപേരാടു േനരിടാനും പ്രയാസമില്ല.

“െപാക്കാ” പിെന്നയും മാതൃേസ്നഹം അവെന പുറേകാട്ടു വലിക്കുകയാണു് . തി�
രിച്ചു െചന്നാൽ അമ്മെയ്ക്കാരു നൂറുകൂട്ടം പറയാനുണ്ടാവും. മഴയാണു് . കാറ്റാണു് .
കടലിരമ്പമാെണെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു് പുറത്തുേപാകാനുള്ള അവെന്റ ആേവശത്തി�
നു് കടിഞ്ഞാണിടും. അതും പറ്റില്ല. അമ്മയ്ക്കു് വയസ്സായി. അതുെകാണ്ടു് അമ്മയുെട
അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. ഇനിയും അമ്മ വിളിച്ചാൽ ആ ശബ്ദം േകട്ടു് അച്ഛൻ ഉണരും.
അച്ഛൻ ഉണർന്നാൽ സംഗതികളപ്പടി മാറും.

“എടാ, െചന്നു കിടക്കു് . ഈ തണുപ്പിനു് പുറത്തുേപാണ്ട.” അച്ഛൻ എേപ്പാ�
ഴും കല്പനയാണു് . അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമവിെടയാണു് . അച്ഛൻ
കൽപ്പിക്കും; അമ്മ അേപക്ഷിക്കും. എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും ഇങ്ങെനയാേണാ?

കുഴപ്പത്തിെനാന്നും വയ്യാ. ഇനിയെത്ത തവണ അമ്മ വിളിയ്ക്കുേമ്പാൾ കടൽ�
ത്തീരെത്തത്തണം. െപാക്കൻ കുടിലിൽനിന്നു് പുറത്തു കടന്നു. നനഞ്ഞ പൂഴി�
യിൽ കാലമർത്തിച്ചവുട്ടി നടന്നു. പൂഴിയിൽ മാളം കുഴിക്കുന്ന ഞണ്ടുകെളേയാ അവ�
െയ െകാത്തിത്തിന്നാൻ തഞ്ചം പാർത്തുനിൽക്കുന്ന കടൽകാക്കകെളേയാ അവി�
െടെയങ്ങും കണ്ടില്ല. മഴ െപയ്യുന്നതുെകാണ്ടാവണം. അവ തലയുയർത്തി ആകാ�
ശത്തിേലക്കുേനാക്കി. ആകാശത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു് കുതറിച്ചാടിയ മഴത്തു�
ള്ളികൾ ആഹ്ലാദത്തിമർേപ്പാടുകൂടിയാണു് പാെഞ്ഞത്തുന്നതു് . വഴിക്കുവഴി അവ
പൂഴിയിേലക്കു് തലകുത്തി വീഴുന്നു. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നുരുളുന്നു.
ഐക്യത്തിെന്റ ശക്തി േനടി, പ്രതിബന്ധങ്ങെള തട്ടിനീക്കി മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങുന്നു.
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വിത്തുകൾ മുളച്ചുണ്ടാവുന്നതും മരങ്ങൾ തളിർക്കുന്നതും പൂക്കുന്നതും കടൽ വറ്റി�
േപ്പാകാെത നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ മഴെകാണ്ടാണു് . ഭൂമിക്കു് േവണ്ടി മഴ െപയ്യി�
ക്കുന്ന ഈശ്വരനു് അവൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. മഴ െപയ്യുന്ന ക്രമെത്തപ്പറ്റി അമ്മ പറഞ്ഞ
കഥ അവേനാർമിച്ചു. അതിെല ചിത്രങ്ങേളാേരാന്നും അവെന്റ മുമ്പിൽ നിരന്നു:

“ഭൂമിക്കു മഴ േവണം.” ഈശ്വരൻ കൽപ്പിച്ചു: “അവിെട കഠിനമായ വരൾച്ച�
യാണു് . മരങ്ങൾ തളിർത്തിെല്ലങ്കിൽ, ധാന്യങ്ങൾ മുളച്ചു വളർന്നിെല്ലങ്കിൽ, കടൽ
നിറച്ചും മത്സ്യങ്ങൾ പുളച്ചു നടന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഭൂമിയിലുള്ള എെന്റ സന്തതികൾ നശി�
ച്ചുേപാകും.”

ഈശ്വരെന്റ അരുളപ്പാടു് േദേവന്ദ്രൻ േകട്ടു. “കല്പനേപാെല” എന്നു് തലകു�
നിച്ചു് പുറെപ്പട്ടു. ഐരാവതത്തിെന െകാണ്ടുവരാൻ ഭൃത്യന്മാർക്കു് കല്പന െകാടു�
ത്തു. ഐരാവതെമത്തി. ഇന്ദ്രൻ ഐരാവതത്തിെന്റ പുറത്തുകയറി കാലും തുക്കി�
യിട്ടിരുന്നു. ഐരാവതം ആകാശത്തിലൂെട നീങ്ങുകയാണു് . സൂര്യൻ ഓടിെയാളിച്ചു.
എങ്ങും പ്രകാശം കുറഞ്ഞു. അടിെവച്ചടിെവച്ചു് പതുെക്ക നടക്കുേമ്പാൾ ഐരാവ�
തം ആകാശേത്തക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള െചവിയിട്ടിളക്കി. അതാ, പുറെപ്പടുന്നു െകാടു�
ങ്കാറ്റു് ! ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നു് ചക്രവാളത്തിേലക്കു് ചീറിെക്കാണ്ടുപായുന്ന െകാടു�
ങ്കാറ്റു് . ആകാശഗംഗയുെട തീരത്തിലൂെട അവൻ നടന്നു. അവിടെത്ത െപാൻതാ�
മരപ്പൂക്കളിൽനിന്നു് വണ്ടുകളിളകി അവെന്റ ചുറ്റും പറന്നു. അവൻ േകാപിച്ചലറി.
അതാ മുഴങ്ങുന്നു പുത്തിടി. ദിഗന്തങ്ങൾ അതുേകട്ടു് വിറച്ചു. ദാഹം മാറാൻ തുമ്പി�
ൈക്ക ആകാശഗംഗയിൽ മുക്കി െവള്ളെമടുത്തു് വായിേലെക്കാഴിച്ചു. തുമ്പിൈക്ക
വീശിെയറിഞ്ഞു. തുമ്പിൈക്കയിൽ േശഷിച്ച െവള്ളം താേഴാട്ടു് ചിതറി. അതാ ഭൂമി�
യിേലക്കു് മഴ വരുന്നു! ഐരാവതം കണക്കിേലെറ െവള്ളം കുടിച്ചാൽ അത്തവണ
ഭൂമിയിൽ പ്രളയമാണു് . “എെന്റ ദയയുള്ള ആേന, നീ ഇനിയുമിനിയും കുടിക്കേക്ക!”
െപാക്കൻ ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു.”

െനറ്റിയിലും കണ്ണിലും ചുണ്ടിലും തണുത്ത മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നു. അേപ്പാൾ
ആകാശഗംഗയിെല പുണ്യതീർത്ഥം െപാക്കനു് കൂടുതൽ പ്രിയതരമായി േതാന്നി.
ഭൂമിയുെട ദാഹം തീരെട്ട. കടൽ നിറെഞ്ഞാഴുകെട്ട. മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയിട്ടു് െപരു�
കെട്ട. ആഹ്ലാദഭരിതനായി അവൻ മുേമ്പാട്ടു കുതിച്ചു. കക്കകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന
പാറെക്കട്ടുകളിെലാന്നിൽ കയറിനിന്നു് കടലിേലക്കു് േനാക്കി. ഇരമ്പിമറിയുന്ന
കടലിനാണു് സൗന്ദര്യം. മിണ്ടാെത, ഇളകാെത, പക്ഷവാതേരാഗിയായ തെന്റ മു�
ത്തപ്പെനേപ്പാെല, എേപ്പാഴും ആകാശം േനാക്കി മിഴിച്ചു് കിടക്കുന്ന കടൽ ഒന്നിനും
െകാള്ളില്ല.

അതാ, അങ്ങകെല െവള്ള്യാൻകല്ലു് കാണുന്നു. െപരുമഴയ്ക്കും തിരമാലക്കും
കീഴടങ്ങാെത എന്നും െവള്ളത്തിനു് േമെല കഴുത്തുയർത്തിനിൽക്കുന്ന െവള്ള്യാൻ�
കല്ലു് ! അതിെന്റ കഷണ്ടിത്തലയിൽ ചവിട്ടി നിന്നു് ചുറ്റുമുള്ള കടെലാന്നു് കാ�
ണാൻ എന്നു് െകാതിക്കുന്നതാണു് ! അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. അച്ചൻ ശുണ്ഠിെയടുക്കും.
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അതാ, അതിനുചുറ്റും നൃത്തം െവക്കുന്ന തിരമാലകൾ തെന്ന മാടിവിളിക്കുന്നു. ഒന്ന�
വിെട എത്തിേച്ചർെന്നങ്കിൽ!

മനുഷ്യെരപ്പിടിച്ചു് േചാരകുടിക്കുന്ന യക്ഷികെള അവനു് ഭയമില്ല. ഏഴ്  കട�
ലിനുമപ്പുറത്തുള്ള പവിഴക്കടലിൽ ആണ്ടുമുങ്ങി നക്ഷത്രങ്ങെള േപാെല പ്രകാശിക്കു�
ന്ന ൈവരക്കല്ലുകൾ െപറുക്കിെയടുത്തു് തിരമാലകളിലൂെട നീന്തിെയത്തുന്ന സർപ്പ�
ങ്ങൾ അവിടെത്ത മടകളിൽ കുടിപ്പാർപ്പുെണ്ടന്നു് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . മനുഷ്യഗ�
ന്ധേമറ്റാൽ അവയുെട പത്തി വിടരും. ചുടുള്ള വിഷക്കാറ്റുകൾ ഊതിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കും. ൈകയിെലാരു പങ്കായത്തണ്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഒന്നല്ല, ആയിരം സർപ്പങ്ങൾ ചീറ്റി�
െക്കാണ്ടുവരെട്ട; അടിേച്ചാടിച്ചുകളുയാം. ഏതു് നിലയിെലങ്കിലും ഒന്നവിെട എത്തി�
േച്ചരാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!

തണ്ടു വലിച്ചും വല വീശിയും തളരുേമ്പാൾ മീൻ പിടുത്തക്കാർക്കു് വിശ്രമി�
ക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെതന്നു് െപാക്കനു് േതാന്നി. തെന്റ അച്ഛനും അതു�
േപാെല മറ്റുപലരും പുറം കടലിൽ െവച്ചു് അദ്ധ്വാനിച്ചു് തളരാറുണ്ടു് . എന്തു െച�
യ്യും? യക്ഷികളും പാമ്പുകളും ആ സ്ഥലം ൈകയടക്കിെവച്ചിരിക്കയേല്ല? ഇതുവ�
െര അവിടം ൈകേയറി കീഴടക്കാൻ കരുത്തുേള്ളാരു മുക്കുവെച്ചക്കൻ പിറന്നിെല്ല�
േന്നാ? ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള അക്കാര്യം താൻ സാധിക്കും.

ഓ! അേപ്പാൾ േവെറാരു കുഴപ്പം കൂടിയുണ്ടേല്ലാ; യക്ഷികേളക്കാൾ, പാമ്പിേന�
ക്കാൾ, ക്രൂരതയുള്ള മെറ്റാരു വർഗം െവള്ള്യാൻകല്ലിലുള്ള കാര്യം അവൻ അേപ്പാഴാ�
േണാർത്തതു് . കടൽെക്കാള്ളക്കാരായ പറങ്കികൾ അവിടം താവളമാക്കിയിരിക്ക�
യാണേത്ര. കടലിൽ െവച്ചുള്ള ഏറ്റുമുലിൽ തടവുകാരാക്കിപ്പിടിക്കുന്നവരുെട തല
െവട്ടുന്നതു് ആ പാറപ്പുറത്തുെവച്ചാണു് . അവിെട െവച്ചു് ആർക്കും എന്തും െചയ്യാം.
അത്രയ്ക്കു് വിജനമാണു് . ഈശ്വരനല്ലാെത മറ്റാരും കാണില്ല. അവിെട വലിയ പീര�
ങ്കികൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നാണു് വർത്തമാനം. അതുവഴി കടന്നുേപാകുന്ന കപ്പലു�
കെളയും േതാണികെളയും ഉന്നം െവച്ചു് പറങ്കികൾ െവടി െവക്കുന്നു. േനരാേണാ?

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പറങ്കികൾ െപാക്കെന്റ ശത്രുക്കളാണു് . െചറുപ്പത്തിൽ ശാ�
ഠ്യം പിടിച്ചുകരയുേമ്പാൾ അമ്മ അവെന േപടിെപ്പടുത്തുന്നതു് അവേനാർത്തു.

“േമാേന, കരഞ്ഞാല് പറങ്കിൾ വന്ന് പിടിേച്ചാേണ്ടാവും… െന്റ േമാൻ മിണ്ടാ�
െത കിടേന്നാ… കടല് നിറച്ചും പറേങ്ക്യളാ.”

സങ്കടം വന്നാെലാന്നു് കരയാനുംകൂടി സമ്മതിക്കാത്ത ഈ പറങ്കികളാരാ�
െണന്നു് െചറുപ്പത്തിൽ അവൻ പലകുറി സ്വയം േചാദിച്ചിട്ടുണ്ടു് . കണ്ടുകിട്ടിയാൽ
കണക്കിെലാേരെറങ്കിലും െവച്ചുെകാടുക്കണെമന്നു് േതാന്നീട്ടുണ്ടു് . കച്ചെകട്ടി കള�
രിയിൽ നിന്നു് പയറ്റുേമ്പാൾ തെന്റ മുച്ചാണും ശരീരവടിയും വാൾത്തലപ്പുെമാെക്ക
ആഞ്ഞാഞ്ഞു് വീഴുന്നതു് പറങ്കികളുെട ശരീരത്തിലാെണന്നു് അവൻ സങ്കൽപ്പി�
ക്കാറുണ്ടു് . തെന്റ െവട്ടിനും തല്ലിനും അസാമാന്യമായ ശക്തിയുെണ്ടന്നു് കളരിഗു�
രുക്കൾ തെന്ന പറയുന്നതിെന്റ രഹസ്യം അവനുമാത്രമറിയാം. അങ്ങെന, ഇളം
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വയസ്സുതുടങ്ങി തെന്റ മനസ്സിലവൻ ഒരു ശത്രുവിെന വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. ആയു�
ധമുറകൾ അഭ്യസിക്കുേമ്പാൾ മറ്റാേരക്കാളും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. നേല്ലാണം പഠിച്ചു
മിടുക്കനാവണം. വാൾത്തലപ്പിൽ ഒരു പറങ്കിയുെട രക്തെമങ്കിലും പുരട്ടണം. ആവ�
നാഴിയിെല ഒരെമ്പങ്കിലും പറങ്കിയുെട തലേച്ചാറിെന്റ സ്വാദനുഭവിക്കണം…

തെന്റ മുമ്പിൽ നിറച്ചും കുന്നലേക്കാനാതിരിയുെട പട്ടാളമാെണന്നും അതിനപ്പു�
റം പറങ്കിപ്പട നിൽപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും അവനു േതാന്നി. അവർ പരസ്പരം െവട്ടിയും
തടുത്തും മുേന്നറുകയാണു് . എന്തു് വിശാലമായ പടക്കളം! േനാക്കിയാൽ കെണ്ണ�
ത്തില്ല… അതാ, െവള്ള്യാൻകല്ലു് സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു. പറങ്കിപ്പടനായകൻ ആ
പാറപ്പുറത്തു നിന്നു് ൈകയുയർത്തി തെന്റ ൈസന്യത്തിെല മുന്നണി വിഭാഗത്തിനു്
കല്പന െകാടുക്കുകയാണു് . പടയണികളിൽ വല്ലാത്ത ഇളക്കം. പീരങ്കികൾ ഗർ�
ജ്ജിക്കുന്നു. കുന്നലേക്കാെന്റ േസനാവിഭാഗം പിന്തിരിേഞ്ഞാടുകയാേണാ? അേത,
അേത! എല്ലാറ്റിനും കാരണം അവനാണു് .

ആ പാറപ്പുറത്തു് നിൽക്കുന്ന പറങ്കി! അവെന്റ നിർേദശമാണു് കുഴപ്പങ്ങളു�
ണ്ടാക്കുന്നതു് . അവെന്റ പീരങ്കിയിൽനിന്നാണു് പരാജയം പാഞ്ഞുവരുന്നതു് . അവ�
െന െകാല്ലണം; അവെന്റ തലെയടുക്കണം…

കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ േനരമുണ്ടായില്ല. പൂഴിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു േതാ�
ണി പ്രയാസെപ്പട്ടു് തള്ളി തിരമാലകേളാടു യുദ്ധം െവട്ടി കടലിലിറക്കി. അതിലുള്ള
പങ്കായെമടുത്തു് െപാക്കൻ തുഴയാൻ തുടങ്ങി. െവള്ള്യാൻകല്ലിനു േനേര പടനില�
ത്തൂെടയുള്ള യാത്രെയന്നാണു് സങ്കല്പം… വലിയ വിഷമമുണ്ടു് . തടുത്തും വാങ്ങിയും
െകാടുത്തും മുേന്നറിയും േവണം ഒരടി മുേന്നാട്ടു നീങ്ങാൻ… അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. യു�
ദ്ധം ജയിക്കാൻ െവള്ള്യാൻകല്ലിലുള്ള ആ പറങ്കി മരിക്കണം. അവെന്റ തല അറ്റു്
നിലത്തു് വീഴണം.

തിരമാലകളിൽ ചാഞ്ചാടിയും മൂക്കുകുത്തി മറിഞ്ഞുമാണു് േതാണി മുേന്നാട്ടു്
നീങ്ങുന്നതു് . കരിങ്കൽ ഭിത്തിേപാെല ഒന്നിനു പിറെക മെറ്റാന്നായി തിരമാലകൾ
ഉയർന്നുവരുന്നു. എല്ലാം േകറിക്കടക്കണം. ചിലേപ്പാൾ േതാണിെക്കാമ്പിലടിച്ചു്
തകരുന്ന തിരമാലകൾക്കുേനേര പങ്കായെമടുത്തു് കുന്തെമന്നേപാെല പ്രേയാഗി�
ച്ചു. യുദ്ധമാണു് , യുദ്ധം! മറുവശത്തുള്ള പടനായകെന്റ തലയറുക്കാൻ അവൻ െവ�
ട്ടിെവട്ടി മുേന്നറുകയാണു്…

ആേവശം െകട്ടടങ്ങി. യാഥാർഥ്യം കണ്ടറിയാനുള്ള ബുദ്ധി തിരിചുകിട്ടുേമ്പാേഴ�
ക്കു െപാക്കൻ കടലിലൂെട കുേറയധികം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരമാലകളുെട
കരുത്തു് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണേപ്പാൾ. തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശുന്യതയാണു് കാണിച്ച�
തു് . കാലവർഷം ശക്തിെപ്പട്ടതിൽപ്പിെന്ന ആരും കടലിൽ േതാണിയിറക്കീട്ടില്ല.
ആർക്കും അതിനുള്ള തേന്റടവുമില്ല. ഇരമ്പുന്ന കടൽ മരണത്തിെന്റ മണിെത്താ�
ടിലാെണന്നറിയാത്ത മുക്കുവരില്ല. അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. കര വളെര പി�
ന്നിലാണു് . തെന്റ ൈകയിൽ വാളെല്ലന്നും പങ്കായമാെണന്നും പടക്കളത്തിലൂെടയ�
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ല്ല, ഇളകിമറിയുന്ന കടലിലൂെടയാണു് യാത്രെയന്നും മനസ്സിലായേപ്പാൾ, െപാക്ക�
നു് ഉേന്മഷം കൂടുകയാണുണ്ടായതു് . ചിരകാലാഭിലാഷം നിറേവറാൻ േപാവുകയാ�
ണു് . ഒന്നുത്സാഹിച്ചു തുഴഞ്ഞാൽ ഏെറത്താമസിയാെത െവളള ്യാൻകല്ലിെന്റ െനറു�
കയിൽ ചവുട്ടാം…

അവൻ ആേവശേത്താെട തുഴഞ്ഞു… മഴയ്ക്കു് ശക്തി കുറവാണു് . ആകാശം
അല്പെമാന്നു െതളിയാനുള്ള വട്ടമുണ്ടു് . കാറ്റു് കരുതിെക്കാേണ്ട വീശുന്നുള്ളൂ. െവ�
ള്ള്യാൻകല്ലിൽെവച്ചു് ഒരു പറങ്കിെയെയങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടേണ എന്നവൻ പ്രാർത്ഥി�
ച്ചു. ഉത്സവത്തിെനഴുന്നളളിച്ചു് നിർത്തിയ ആനകെളേപ്പാെല വഴിക്കുവഴി കൂറ്റേനാ�
ളത്തട്ടുകൾ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു. അവയ്ക്കുേമെല തുഴഞ്ഞുേകറ്റാനാണു് പ്രയാസം.
േകറിക്കഴിഞ്ഞാൽ േതാണി മിന്നൽ േവഗത്തിൽ താേഴാെട്ടാഴുകിെക്കാള്ളും. സൂ�
ക്ഷിച്ചു് അമരം പിടിക്കണെമന്നുമാത്രം. കടുകിടയ്ക്കു് പിഴച്ചാൽ ശരംേപാെല േതാ�
ണിേയാെടാപ്പം കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ െചന്നുമുട്ടും മരണച്ചുഴികളിൽ കിടന്നു കറ�
ങ്ങിേപ്പാകും.

അടുക്കും േതാറും ആ പാറെക്കട്ടു് വലുപ്പം െവയ്ക്കുകയാണു് . ഓളത്തട്ടുകൾക്കു്
ഉയരം കൂടുകയാണു് . ക്രേമണ കരയിെലന്നേപാെല അവിേടയും തിരമാലകൾ നൃ�
ത്തം െവയ്ക്കുന്നു. ഉപ്പുെവള്ളം െകാണ്ടു് അേഭദ്യമായ ഭിത്തികൾ െകട്ടിെപ്പാക്കി കടൽ
ആ പാറെക്കട്ടിെന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചു നിർത്തിയതുേപാെല േതാന്നും. മു�
റിച്ചുകടക്കാൻ പഴുെതാട്ടുമില്ലു. ചുറ്റും തുഴഞ്ഞുേനാക്കി. െവള്ള്യാൻകെല്ലാന്നു് പ്രദ�
ക്ഷിണം െവച്ചു. പറങ്കികളുേണ്ടാ? യക്ഷികളുേണ്ടാ? പടെമടുത്തൂതുന്ന സർപ്പങ്ങളു�
േണ്ടാ? അത്ര അകലത്തുനിന്നു് േനാക്കിയാൽ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. തടസ്സങ്ങൾ മുറി�
ച്ചുകടക്കുക തെന്ന േവണം. എന്തുവഴി? ബുദ്ധിശൂന്യമായ നടപടികെളാന്നും തെന്ന
വയ്യാ. സന്നാഹം കൂട്ടി തടുത്തു നിർത്തുന്ന തിരമാലകൾ, ൈകയിൽ കിട്ടിയാൽ
േതാണിേയാടുകൂടി പാറെക്കട്ടിലടിച്ചു തകർത്തുകളയും. മറിഞ്ഞുവിഴാത്ത വിധം കാ�
ലടികൾ േതാണിയിലുറപ്പിച്ചു് െപാക്കൻ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു േനാക്കി. േതാണി ചാ�
ഞ്ചാടുകയാണു് . സൂക്ഷിക്കണം. ഒരിത്തിരി നിയന്ത്രണം വിട്ടാൽ തലകുത്തി വീഴും.

കാലിെലേന്താ തടഞ്ഞു! പരമഭാഗ്യം ഒരിരുമ്പുെകാക്കയും ആലാസുകയറും
േതാണിയിൽ കിടക്കുന്നു. അതുപേയാഗെപ്പടുത്തി ആ പാറെയ കീഴടക്കണം. ഇരു�
മ്പുെകാക്ക ആലാസുകയറിെന്റ തലപ്പത്തു് ഭദ്രമായി െകട്ടി. ഏെറേനരം അതു്
ൈകയിലിട്ടു ചുഴറ്റി, ഉള്ള ശക്തിയത്രയും സംഭരിച്ചു് പാറപ്പുറേത്തക്കു് വലിെച്ചറി�
ഞ്ഞു. ഭീകരശബ്ദം മുഴക്കിെക്കാണ്ടു് ഒരു കൂട്ടം കടൽെകാക്കുകൾ പാറപ്പുറത്തുനിന്നു്
ചിറകിട്ടടിച്ചു് േമേലാട്ടു് പറന്നു. ഒരു െഞട്ടൽ; ഹൃദയം തുരുതുെര മിടിച്ചു. അടുത്ത
നിമിഷം പരമാർഥം മനസ്സിലായി. യക്ഷികളും പറങ്കികളും പാമ്പുകളുെമാന്നുമല്ല;
േകവലം കടൽെകാക്കുകൾ. എന്തു ഭയെപ്പടാൻ!

കയറിെന്റ അറ്റം പിടിച്ചു് വലിച്ചു േനാക്കി. ബലമുണ്ടു് . ഇരുമ്പു െകാക്ക പാ�
റപ്പുറെത്തവിെടേയാ കുരുങ്ങീട്ടുണ്ടു് . കുറച്ചുകൂടി ബലം പ്രേയാഗിച്ചു വലിച്ചുേനാക്കി.
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അനങ്ങുന്നില്ല. ഇനി കയറിെന്റ സഹായേത്താെട പാറപ്പുറെത്തത്താം. സൂക്ഷിച്ചു
സൂക്ഷിച്ചു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി. ഏറ്റിറക്കത്തിെന്റ ഗതി േനാക്കി കയറുപിടുത്തത്തിലൂെട
േതാണിെയ നിയന്ത്രിക്കണം. ഞാണിേന്മൽ നടത്തം ഇത്ര േക്ലശകരമല്ല; ഇത്രമാ�
ത്രം അഭ്യാസബലവും അതിനാവശ്യമില്ല. ഒരടി മുേമ്പാട്ടു് നീങ്ങുേമ്പാൾ നാലടി പി�
േന്നാട്ടു് െതറിക്കുകയാണു് . വിഴുങ്ങാൻ പാകത്തിനാണു് തിരകൾ തലയുയർത്തി�
െക്കാണ്ടുവരുന്നതു് . മുറുക്കിപ്പിടിച്ച ൈകകൾ നീറുകയാണു് ; തളരുകയാണു് .

െപെട്ടന്നാണതു് സംഭവിച്ചതു് . മലേപാെല ഉയർന്നുവന്ന ഒരു തിര തലയ്ക്കു്
മുകളിൽെവച്ചു് ചിന്നിച്ചിതറി. തലയിൽ ഭാരമുള്ള എേന്താ ഇടിഞ്ഞു വീണേപാെല.
ഒന്നും കാണാൻ വയ്യാ… ഏേതാ ഇരുട്ടിേലക്കു് താഴുകയാണു് . കയറിെന്റ പിടുത്തം
വിട്ടുേപാേയാ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണു് .

ഇല്ല… േതാണി െവള്ളത്തിൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നു് ചാഞ്ചാടുന്നതാണു് കണ്ണുമിഴിച്ച�
േപ്പാൾ കണ്ടതു് . കയറിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ പങ്കായം അടുത്തുതെന്നയുണ്ടു് . നീന്തി
കയറും പങ്കായവും പിടികൂടി. േതാണി ഉേപക്ഷിക്കാൻ വയ്യാ. ഒരു ൈകെകാണ്ടു്
കയറും പങ്കായവും പിടിച്ചു് മേറ്റ ൈക െകാണ്ടു് േതാണി പതുെക്ക തള്ളി. കാലു�
െകാണ്ടു് തുഴഞ്ഞു േവണം മുേമ്പാട്ടു് നീങ്ങുക. മുേമ്പാട്ടു് നീങ്ങി പാറെക്കട്ടിൽ പങ്കാ�
യത്തിെന്റ തല തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടായി. ആവൂ! മരണത്തിെന്റ വായിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പ�
ട്ടു. ൈകമുട്ടുകൾ ഊന്നിെക്കാണ്ടു് പാറെക്കട്ടിേലക്കു് പതുെക്ക കയറി.

വല്ലാത്ത കിതപ്പുണ്ടു് . വിശ്രമമാണാവശ്യം. േതാണി െകട്ടിയുറപ്പിച്ചു. പാറ�
െക്കട്ടുകളുെട മറവിൽ നിന്നു് ആെരങ്കിലും ഒളിഞ്ഞുേനാക്കുന്നുേണ്ടാ? പാമ്പിെന്റ
ചീറ്റം േകൾക്കാനുേണ്ടാ? വിശ്രമിക്കുേമ്പാഴും അതായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. േവഗത്തിൽ
എല്ലാെമാന്നു് നടന്നുകാണാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാെണ്ടഴുേന്നറ്റു… വല്ലാത്ത പരിഭ്രമമു�
ണ്ടു് . ആ വിജനതയിൽ വല്ലവെരയും കണ്ടുമുട്ടിയാേലാ? പങ്കായം വലതുൈകയിൽ
മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു. പാറപ്പുറത്തു നല്ല വഴുവഴുപ്പുണ്ടു് . സൂക്ഷിച്ചു് നടക്കണം. ശ്വസിക്കു�
ന്ന കാറ്റിൽ വിഷാംശം കലർന്നിട്ടുേണ്ടാ? െപാത്തുകളിൽ നിന്നു് സർപ്പത്തിെന്റ
കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നുേണ്ടാ? എങ്ങാനും ൈവരക്കല്ലുകൾ വിണുകിടപ്പുേണ്ടാ? മുമ്പി�
ലും പിമ്പിലും ഒേര സമയത്തു് േനാക്കാൻ വയ്യ. എങ്കിലും േനാക്കണെമന്നു േതാന്നി.
ഏതുവഴിക്കു് , ഏതുഭാഗത്തുനിന്നാണു് വിപത്തു ചാടിവീഴുകെയന്നറിഞ്ഞു കൂടാ.

“ഹ്െഹാ!” അറിയാെത രണ്ടടി പിേന്നാക്കം വാങ്ങിനിന്നു െപാക്കൻ െനടു�
തായി നിശ്വസിച്ചു. േരാമാഞ്ചം െകാണ്ടു ശരീരം മൂടി. ഹൃദയത്തിെന്റ മിടിപ്പു കാതുക�
ളിൽ വന്നലച്ചു. ഒരു തലേയാടാണു് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നതു് . െനറ്റിക്കടിയിലുള്ള രണ്ടു
കുഴികളിലൂെട അതു െപാക്കെന തുറിച്ചു േനാക്കി. അമർത്തിക്കടിച്ച പല്ലുകൾെകാ�
ണ്ടു് ഇളിച്ചുകാട്ടി. അതു് അേറബ്യയിേലാ ഈജിപ്തിേലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദ�
വികളും വഹിച്ചു ജീവിച്ച വല്ല വ്യാപാരിയുേടയും തലേയാടാവാം. അെല്ലങ്കിൽ മീൻ
പിടിക്കാൻ കടലിലിറങ്ങിയ വല്ല മുക്കുവേന്റയുമാകാം. രണ്ടായാലും ആ മനുഷ്യൻ
പറങ്കികളുെട പിടിയിൽെപ്പട്ടനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ മുഴുവനും അവേനാർത്തുേനാക്കി.
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ൈകകാലുകൾ ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ചു് അനങ്ങാൻ വയ്യാെത ആ നിർഭാഗ്യവാൻ
ചുട്ടുപഴുത്ത പാറപ്പുറത്തു് ദിവസങ്ങേളാളം കിടന്നിട്ടുണ്ടാവാം. സ്വന്തം കുടുംബങ്ങേള�
യും രാജ്യേത്തയും ഓർത്തു െനടുവീർപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. കണ്ണീർ െപാഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം…
ആ തലേയാടു് ഇളകുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല… െചറിയ ഒരു ഞണ്ടു് താടിെയല്ലിെന്റ കട�
യ്ക്കൽ നിന്നു ധൃതിെവേച്ചാടി കണ്ണിെന്റ സ്ഥാനത്തുള്ള കുഴിയിലൂെട അപ്രത്യക്ഷമായി.

അധികേനരം അങ്ങെന േനാക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ
രൂപവും രഹസ്യവും മനസ്സിലാക്കി മഴ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു സ്ഥലം വിടണം. താ�
മസിച്ചാൽ അമ്മയും അച്ഛനും കടൽപ്പുറം മുഴുവനും അേന്വഷിച്ചു് ബഹളം കൂട്ടും.
അവൻ പിേന്നയും മുേന്നാട്ടു നടന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചെതാന്നും കണ്ടില്ല. യക്ഷികളും പാ�
മ്പുകളും പെണ്ടേന്നാ അവിെട കുടിേയറി പാർപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇന്നു് അവിെട�
യില്ല. മഴക്കാലം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പറങ്കികളും സ്ഥലം വിട്ടു കാണണം. ഇേപ്പാൾ
പരിശ്രമമില്ല. േവഗം ആ പരിസരേത്താടു് ഇണങ്ങിേച്ചരാൻ കഴിഞ്ഞു. ചുറ്റുമുള്ള
കടലിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ എത്രേനരെമങ്കിലും അവിെട ഇരിക്കാൻ േതാന്നും. വി�
ശപ്പും ദാഹവും അറിയില്ല.

കിഴക്കു് െനടുനീളത്തിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കരയാണു് . അവിെട
െതാട്ടുകിടക്കുന്ന മുക്കുവസേങ്കതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി.
അത്ര അകലത്തുനിന്നായിട്ടും എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നു. ഉേന്മഷേത്താ�
െട അവൻ േനാക്കിത്തുടങ്ങി. ഗുരുപുണ്യകാവുകുന്നും ഓടക്കുന്നും അകെല തലയു�
യർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടു് . േകാടിക്കൽകടപ്പുറവും, വളയക്കടപ്പുറവും, തിേക്കാടിക്കട�
പ്പുറവും െതാട്ടുെതാട്ടാണു് വളയക്കടപ്പുറത്തു തെന്റ കുടിലിന്നു േനെര എെന്തങ്കിലും
ലക്ഷ്യം കെണ്ടത്താൻ കഴിയുേമാ എന്നു് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കി. അങ്ങെന േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ പാഞ്ചാലിയുെട കാര്യം ഓർമ വന്നു. അവെള ഓർക്കുന്ന�
തു് േപാലും ഒരു സുഖമാണു് . വിജനമായ പാറപ്പുറത്തു് , മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ മു�
ഴുവൻ കണ്ണുകളിൽനിന്നും അകന്നു് , ഏകാന്തതയിൽ അങ്ങെന ഇരിക്കുേമ്പാൾ പാ�
ഞ്ചാലി കൂടി അടുത്തു് േവണ്ടതായിരുന്നു. തണുപ്പുെകാണ്ടു് നീലിച്ചു മരവിച്ച അവെള
െകട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടാവും.

പതിനഞ്ചു വയസ്സിെന്റ വളർച്ചയല്ല അവൾക്കു് . അവെളക്കുറിച്ചു് ഓർത്ത�
േപ്പാൾ െപാക്കനു് അതാണു് േതാന്നിയതു് . െപരുമാറ്റത്തിലും അവൾ കുട്ടിപ്രായം
പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. െകാട്ടയും തുക്കി കക്ക െപറുക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ പെണ്ടാെക്ക
അവളുെട േതാളിൽ ൈകയിട്ടു നടക്കാമായിരുന്നു. പിടിച്ചു നുള്ളിയാൽ അവൾ ചി�
രിച്ചുകളയും. േവനൽക്കാലസന്ധ്യകളിൽ അവളുെട മടിയിൽ തലെവച്ചു് ആകാശ�
ത്തിെല നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണിക്കിടക്കുേമ്പാൾ അവൾ ഒരു ൈവമനസ്യവും കാണി�
ക്കില്ല. എത്രേനരെമങ്കിലും അങ്ങെന കിടക്കാം. എന്തു േനരേമ്പാക്കും അവേളാടു
പറയാം. ഒരപ്രിയവുമില്ല. രണ്ടു കുസൃതി അങ്ങട്ടു പറയുേമ്പാൾ നാെലണ്ണം ഇങ്ങട്ടു
പറയും. ഒളിച്ചു കളിക്കാനും െകാത്തങ്കല്ലാടാനും അവൾക്കു് ഉത്സാഹമാണു് . െതാ�
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ട്ടൂളി കളിക്കുേമ്പാൾ ഓടാനും, ‘രാജാവും കള്ളനു’മാവുേമ്പാൾ തല്ലാനും അവൾക്കു
മടിയില്ല.

ഇന്നു് അവൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം എവിെടെവച്ചു് ഉണ്ടാെയന്നു് വ്യ�
ക്തമായി അവനു് ഓർക്കാൻ വയ്യ. കാെണക്കാെണ വന്നു േചർന്ന മാറ്റമാണതു് .
േനരിട്ടു കണ്ണിേലക്കു േനാക്കില്ല; എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ മുഖം താഴ്ത്തും, പതുെക്ക
ഉത്തരം പറയും; വല്ലതും തരുേമ്പാൾ െതാടാെത കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അെത,
അങ്ങിെനയാണു് തുടങ്ങിയതു് . ഓർമെവച്ചതുമുതൽ കടപ്പുറെത്ത പൂഴിയിൽ ഒരുമി�
ച്ചു് െകട്ടി മറിഞ്ഞവരാണു് . എന്നിട്ടിേപ്പാൾ ഈ മാറ്റം വരാൻ കാരണം?

“െപേണ്ണ, നിനക്കു പ്രാന്താണു് .” അവെളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇത്രേത്താളെമ�
ത്തിയേപ്പാൾ െപാക്കനു തന്നത്താൻ അതു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “അക�
ന്നുേപായാലും നിെന്ന ഞാൻ പിടിച്ചടുപ്പിക്കും.”

െവള്ള്യാൻകല്ലിനു ചുറ്റും തിരമാലകൾ നൃത്തം െവക്കുകയാണു് . ആകാശത്തി�
െന്റ മുഖം പിെന്നയും കനക്കുകയാണു് . പാഞ്ചാലിെയക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ െപാ�
ക്കൻ സകലതും മറന്നു. അവളുെട അകൽച്ച മാനസികമാെണന്നു് അവനു് േതാ�
ന്നിയിട്ടില്ല. േകവലം ശാരീരികം. െപൺകുട്ടികൾ അങ്ങെനയാണു് . വലുതാകു�
േമ്പാൾ അകന്നകന്നു േപാകും. ഏതിെനക്കുറിേച്ചാ േപടിക്കുേമ്പാെല. എന്താവ�
ണമതു് ? അവനു് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഒരു കാര്യത്തിൽ അവൻ കലശലായി
വാശിപിടിച്ചു: അങ്ങെന അകന്നുേപാകാൻ അവെള സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം
അവളുെട കുടിയിൽ േകറിെച്ചന്നു് അവെള വാരിെയടുത്തു് കിടത്തും. എന്നിട്ടു് അവ�
ളുെട കണ്ണിേലക്കു് ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ടുേചാദിക്കും:

“പറ െപേണ്ണ, നിനെക്കന്തുപറ്റി? നിെന്ന എനിക്കു് െതാടാൻ പാടിെല്ലന്നാ
നിെന്റ വിചാരം? അതു നടപ്പില്ല െപേണ്ണ. എനിക്കു നിെന്ന െതാടണം. അത്രയും
പറഞ്ഞു് അവെള െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് താടിെവച്ചു് കവിളത്തു് ഉരച്ചു് കിക്കിളികൂട്ടണം.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് അവേളാടു് തീർത്തു് പറയണം:

“നിെന്നക്കൂടാെത എനിക്കു ജീവിക്കാൻ േമലാ.”
അവൻ ഇരിക്കുന്ന പാറയുെട കടയ്ക്കൽ വലിെയാരു തിരവന്നടിച്ചു തകർന്നു.

വളെര ദൂരേത്താളം കടൽെവള്ളം അടിച്ചുകയറി. നുരയും പതയും തങ്ങിനിൽക്കു�
േന്നടത്തു വലിയ രണ്ടു കടൽപ്പാമ്പുകെളയും നിേക്ഷപിച്ചാണു് ആ തിര മടങ്ങിേപ്പാ�
യതു് . വായും തലയും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തവിധം ഒേര വണ്ണത്തിൽ ശരീരം മുഴു�
വൻ െവള്ളിെക്കട്ടുകളുള്ള നീലിച്ച രണ്ടു പാമ്പുകൾ െതാട്ടടുത്തു കിടക്കുന്നു. ചലനമി�
ല്ല. െപാക്കൻ എഴുേന്നറ്റു െചന്നുേനാക്കി. ചത്ത പാമ്പുകളാണു് . അവൻ കുനിഞ്ഞു
പരിേശാധിച്ചു. “ആണും െപണ്ണുമാേണാ? എങ്കിൽ നല്ല മരണം”

കടലിെല മത്സ്യങ്ങെളപ്പറ്റി, പാമ്പുകെളപ്പറ്റി, അവൻ ആേലാചിച്ചു. ആണും
െപണ്ണും ഒത്തുേചർന്നു് അവ ഇര േതടുന്നു. ഓടിക്കളിക്കുന്നു. പുതുെവള്ളത്തിൽ
പുളയ്ക്കുന്നു. േവണ്ടിവന്നാൽ ഒരുമിച്ചു് മരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനു മാത്രം എന്തുെകാണ്ടു്
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അെതാന്നും വയ്യാ? പാമ്പിനും മീനിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാണു് മനുഷ്യനു നിേഷ�
ധിച്ചതു് ? അവെയേപ്പാെല സുഖിക്കാൻ മനുഷ്യനും അവകാശമിേല്ല?

സുഖത്തിെന്റ കാര്യം ഓർത്തേപ്പാഴാണു് മെറ്റാന്നു് അവെന്റ മനസ്സിേലക്കിരച്ചു�
കയറി വന്നതു് . തെന്റ സുഖത്തിനു് പാഞ്ചാലി അത്രമാത്രം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാെത്താ�
രു വസ്തുവാേണാ? ഇന്നെലേയാളം ആ േചാദ്യത്തിനുമുമ്പിൽ െപാക്കെനാന്നും പറ�
യാനില്ലായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല. പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിെലത്തിയേപ്പാൾ അതുവ�
െരയുള്ള സുഖത്തിെന്റ അർത്ഥം തെന്ന മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു. ഊണും കുളിയുമല്ല
സുഖം. അതിനപ്പുറത്തു മെറ്റേന്താ സുഖമുണ്ടു് . േതാണിയും വലയുമായി കടലിേനാടു
യുദ്ധം െവട്ടാൻ േപാകുന്നതാേണാ? വാളും പരിചയുെമടുത്തു പറങ്കികെള േവട്ടയാ�
ടാൻ േപാകുന്നതാേണാ? അെതാന്നും സുഖത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള േപാക്കല്ല, ആവ�
ശ്യത്തിനു േവണ്ടി, കർത്തവ്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള േപാക്കാണു് . ആ േപാക്കിൽ സു�
ഖമല്ല; രസമാണു് . ഇതിെനാെക്ക അപ്പുറെത്താരു സുഖമുണ്ടു് . അെതന്താെണന്നു്
വ്യക്തമായി പറയാൻ വയ്യാ. ആ സുഖം കെണ്ടത്താൻ പാഞ്ചാലി കൂടി അടുത്തുണ്ടാ�
വണം. രാത്രിയും പകലും േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തുേപാരാ; ഏന്തിയാൽ
െതാടുന്ന സ്ഥലത്തുതെന്ന അവളുണ്ടായിരിക്കണം. അവൾ തെന്റ സ്വന്തമാെണന്നു
തീർച്ചെപ്പടുത്തണം.

അവളുെട അമ്മ െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന മരിച്ചുേപായി. േപാെട്ട, അവകാശവാ�
ദവുംെകാണ്ടു െപാറുതിെകടുത്താൻ ആ അമ്മ ഇനി വരില്ലേല്ലാ. പേക്ഷ അച്ഛനുണ്ടു് ,
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ. അവെള മെറ്റാരാൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതു് അയാൾ ഇഷ്ട�
െപ്പട്ടിെല്ലങ്കിേലാ? പങ്കായം പിടിച്ചു തഴമ്പിച്ച ൈകകൾ കരുത്തുള്ളവയാണു് . തട�
സ്സങ്ങളുണ്ടാക്കാഞ്ഞാൽ മതി.

തലയ്ക്കുമുകളിൽ ആകാശത്തിൽ കരിേമഘങ്ങളിഴഞ്ഞു നടക്കുന്നു. കീഴിൽ പര�
ന്നു കിടക്കുന്ന കടലിൽ, തിരമാലകൾ തലകുത്തിയുരുളുന്നു. രണ്ടും ഒരുേപാെല.
രണ്ടിെന്റയും നടുവിൽ, െവള്ള്യാൻ കല്ലിെന്റ

മൂർദ്ധാവിൽ, ചവിട്ടിനിൽക്കുന്ന ആ മുക്കുവക്കിടാവിെന്റ മുഖത്തു് വിശ്വവിജയി�
യായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുെട ഭാവമാണു് െതളിഞ്ഞുവരുന്നതു് . ഒരു രാജ്ഞി േവ�
ണം. ഇടതുവശത്തിരിക്കാനും ഇടയ്ക്കിെട ഏറുകണ്ണിട്ടുേനാക്കി മേനാഹരമായി ചിരി�
ക്കാനും. അതിനാണു് പാഞ്ചാലി. കടപ്പുറെത്തത്തിയാൽ ആദ്യെത്ത േജാലി അവ�
െള കണ്ടു പിടിക്കലാണു് . ഒരു സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയ കഥ അവേളാടു പറയണം.
ആ െപണ്ണു േപടിച്ചു വിറച്ചു് , കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു് , ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു തെന്റ മുമ്പിലങ്ങ�
െനയിരിക്കും. യക്ഷികെള കീഴടക്കിയവൻ, സർപ്പങ്ങെള ജയിച്ചവൻ, പറങ്കികെള
ആട്ടിേയാടിച്ചവൻ-അതാണു് െപാക്കൻ. പൂഴിയിലിരുന്നു് ഒപ്പം പൂത്താങ്കല്ലാടിയ
െപാക്കൻ ഇെന്നാരു പടവിരനാണു് .

“എടീ, നിെന്നെക്കട്ടാൻ േപാണതു് മീൻ പിടിച്ചു പുലരുെന്നാരു മരക്കാനല്ല.”
അവൻ ഉറപ്പിച്ചു് പറയും.
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“പിെന്ന?” അദ്ഭുതവും ഭയവും വിട്ടുമാറാത്ത കണ്ണുകൾ അവെന്റ മുഖത്തു നട്ടു�
െകാണ്ടവൾ േചാദിക്കും.

“അമ്പും വില്ലും വാളും കുന്തവുെമടുത്തു് , പറങ്കികെള നായാടാൻ കടലിേലക്കു
പുറെപ്പടുന്ന പടവീരൻ.”

“എെന്നെക്കട്ടണ്ടാ. ഞാൻ സമ്മതിക്കൂലാ.”
“നീ സമ്മതിക്കിേല്ല?”
“ഊഉം”
“പറെപേണ്ണ, പറ; െനെന്ന പിെന്ന ആരു െകട്ടണം?”
“ആരും െകട്ടണ്ടാ?”
“െകട്ടേണ്ട?”
“പടയ്ക്കു േപാേണാരു െപണ്ണുെകട്ടീെട്ടന്താ?” അവെളാരു സംശയെമടുത്തിടും.
“പിെന്ന മീൻ പിടിക്കാൻ േപാേണാരാ െകേട്ടണ്ടതു് ?” അവൻ സുഖമില്ലാത്ത

മട്ടിൽ േചാദിക്കും.
“പടയ്ക്കു േപാേണാല് െകട്ട്യാല്… “പാതി പറഞ്ഞു നിർത്തി കള്ളക്കണ്ണിട്ടവ�

െന്റ മുഖത്തു േനാക്കി അവൾ നിൽക്കും.
“െകട്ട്യാല് ?” അവൻ അക്ഷമേയാെട േചാദിക്കും.
“പട െതാടങ്ങുമ്പം ഓല് േപാവൂേല?” അവൾ സംശയം മുഴുമിക്കും.
“േപായാല് പട ജയിേച്ചാല് മടങ്ങൂേല?”അവൻ വിജയപൂർവ്വം അവെള

േനാക്കും.
“പടയ്ക്കു േപായാ മരിക്കുേല?”അതാണവളുെട സംശയം.
െപണ്ണും െകട്ടി െകട്ടിേയാൻ പടയ്ക്കുേപായാൽ അവൾ കുടിയിലിരുന്നു് വിഷമി�

ക്കും. പടയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം.അവളുെട
െകട്ടിേയാൻ പടയ്ക്കുേപാകുന്നതവൾക്കിഷ്ടമല്ല… അവിെട െവച്ചു് െകട്ടിേയാൻ

മരിച്ചുേപായാേലാ?
“എടീ, കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ േപായാൽ മരിക്കൂേല?” അവനങ്ങട്ടു േചാ�

ദിക്കും. ആ േചാദ്യത്തിനവൾക്കുത്തരമില്ല. ഒത്ത തടിയുള്ള അവളുെട അമ്മാമൻ�
മാർ മൂന്നുേപെര ആ കടൽ തട്ടിെയടുത്തിട്ടുണ്ടു് . അതുേപാെല വള്ളവും വലയുമാ�
യി കടലിേലക്കുേപായവർ ഇങ്ങിനിവരാത്തവണ്ണം യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . േവട്ടുവ�
േശ്ശരി ഭഗവതിക്കു വിളക്കും നിറമാലയും േനരാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ആ കടപ്പുറത്തില്ല.
കടലിൽ േപാകുന്നവരുെട ദീർഘായുസ്സിനുേവണ്ടി എന്നും വഴിപാടും പ്രാർഥനയുമാ�
ണു് . എന്നിട്ടും മരയ്ക്കാൻമാർ മരിക്കുന്നു. അവൾക്കു് ഉത്തരെമാന്നും പറയാനില്ല.

ഒരു തണുപ്പു കാറ്റു് ചിന്താധീനനായ െപാക്കെന വിളിച്ചുണർത്തി. പ്രകൃതി�
യുെട മുഖഭാവം മാറുകയാേണാ? ചക്രവാളത്തിനടുത്തു് , േകാടാനുേകാടി മനുഷ്യക�
ണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നു് ഏേതാ േപാർവിളി മുഴങ്ങുേമ്പാലുള്ള ശബ്ദം. കടലിരമ്പമാണു് .
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കാലവർഷക്കാറ്റു് കുറവെനേപ്പാെല കുഴലൂതുന്നു. അകലത്തകലത്തുനിന്നു് ആയി�
രമായിരം െകാച്ചുപാമ്പുകൾ പടമുയർത്തി ഇഴയുന്നു. അടുക്കും േതാറും കാളിയൻ
കണക്കു് അവ വലുതാവുന്നു. പാറെക്കട്ടിേലക്കു് ചാടി വീണു് െകാത്തുന്നു. കുഴലൂ�
ത്തു് പിെന്നയും തുടരുന്നു. പടങ്ങളുയരുന്നു; നാഗത്താൻമാർ ഇളകിയാടുന്നു. അങ്ങ�
െന അവിരാമമായി ആ നാഗലീല തുടരുന്നു.

േതാണി െകട്ടിയ കയറും പിടിച്ചു െപാക്കൻ നിൽക്കുകയാണു് . േകാപിച്ച കട�
ലിൽ േതാണിയിറക്കേണാ? അതല്ല, കാത്തു നിൽക്കേണാ? അവെന്റ പിറകിൽ
പല്ലിളിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ തലേയാടു് മുഖത്തുള്ള കുഴികളിലൂെട അേപ്പാഴും അവെന
ഉറ്റുേനാക്കുകയാണു് ; എേന്താ പറയാനുള്ളേപാെല.



2
രണ്ടു്

കാേറ്റാ മഴേയാ തകർക്കെട്ട. പട്ടിണിേയാ പകർച്ചവ്യാധിേയാ വരെട്ട. കടൽക്ക�
ള്ളൻമാേരാ പറങ്കികേളാ െകാള്ള നടത്തെട്ട. വയറുനിറച്ചു കള്ളു കിട്ടിയാൽ എല്ലാം
പുല്ലാണു് . അത്യാഹിതങ്ങളുെടയും ദുരിതങ്ങളുെടയും നടുക്കു് ജീവിക്കുന്നതു് െകാ�
ണ്ടാവണം, കടപ്പുറത്തുള്ള അരയന്മാർ കള്ളുകുടി ശീലിച്ചതു് . തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാ�
െക്ക എല്ലാവരും കുടിക്കും. അല്പെമാരാനന്ദത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള കുടിയല്ല; ഭൂതവും
ഭാവിയും മറക്കാനുള്ള കുടി. മരണത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നാണു് വരുന്നതു് . അല്പ�
േനരെത്ത വിശ്രമത്തിനു േശഷം േപാേകണ്ടതും അേങ്ങാട്ടു തെന്ന. ആേലാചിക്കാ�
നിട കിട്ടരുതു് . തലേച്ചാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കരുതു് . കുടിക്കണം, കിട്ടുന്നത്ര
കുടിക്കണം. അങ്ങെന അവർ കുടിച്ചു. മരയ്ക്കാൻമാർക്കിടയിൽ കുടി ഒഴിച്ചുകുടാൻ
വയ്യാത്ത ഒരാചാരമായി.

ൈപതൽ മരയ്ക്കാനു കള്ളുചിരട്ടെയാന്നു മണത്താൽ മതി ഉടെന സംഗീതം
വരും:

“കറുത്ത െപേണ്ണ, കരിങ്കുഴലീ
നിനെക്കാരുത്തൻ കിഴക്കുദിച്ചു. ”

അകേത്തക്കു ചിരട്ടെകാണ്ടു് അളെന്നാഴിക്കുേന്താറും അക്ഷരക്രമവും പദഘട�
നയും െതറ്റി രാഗവിസ്താരത്തിലാവും ശ്രദ്ധ:

കറുത്ത െപെണ്ണ… ഏ… ഏ…
കരിങ്കുഴലീ… ഈ… ഈ…
നിനെക്കാരുത്തൻ… കിഴക്കു
ദിച്ചു… ഊ… ഊ…

അങ്ങെനയങ്ങെന നീണ്ടുവലിഞ്ഞു് അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളും കുറഞ്ഞു രാഗാ�
ലാപം മാത്രമാകും. പിെന്നയും കുറഞ്ഞു കഫപ്പറ്റുള്ള കണ്ഠത്തിൽ സംഗീതം ഒരു
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ഞരക്കമായി അവേശഷിക്കും. എന്നാലും അതു നിർത്തില്ല.
കാറ്റും മഞ്ഞും മഴയും കടുത്ത െവയിലും ഉപ്പുെവള്ളവും തട്ടി ഒരുതരം മുരുപ്പാർ�

ന്നതാണു് ൈപതൽ മരയ്ക്കാെന്റ ശരീരം. ഉള്ളും കുറച്ചു മുരുമുരുത്തതാണു് . പുറ�
െത്താന്നും തരെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ കുടിയിൽ െവെച്ചങ്കിലും കുറെഞ്ഞാരു വഴക്കുണ്ടാക്കു�
ന്ന സ്വഭാവമാണു് . നീണ്ട മൂക്കും നരച്ചു വളർന്ന പുരികങ്ങളും വീതി കൂടിയ െനറ്റിയും
മുഖത്തിെന്റ ഗൗരവത്തിനു് മാറ്റു കൂട്ടുന്നു. വിരിഞ്ഞ മാറും ഉയർന്ന േതാളും ഉരുണ്ടുനീ�
ണ്ട ൈകകളും ഒരു പ്രയത്നശാലിയുെട അടയാളങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു.

അന്നു ൈവകീട്ടു് കള്ളുകുടിയും കഴിഞ്ഞു് ആടിയും പാടിയും ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ
കടപ്പുറെത്ത പൂഴിയിലൂെട നടക്കുകയായിരുന്നു. ചരൽ കല്ലുകെളറിയുേമ്പാെല െതാ�
പ്പിക്കുടേമൽ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നുണ്ടു് . ശരീരം മരവിപ്പിക്കുമാറു് തണുപ്പു കാറ്റു്
വീശുന്നുണ്ടു് . പുല്ലു് ! ബ്രഹ്മപ്രളയം വന്നാലും പുറം കാെലടുെത്താരു തട്ടുെകാടുക്ക�
ണെമന്ന നിലയാണേപ്പാൾ. േനരം ഇരുട്ടുന്നതിനു മുമ്പു് കുടിയിെലത്താനുേദ്ദശിച്ചു
പുറെപ്പട്ടതാണു് ; എത്തുന്നില്ല. നീളത്തിൽ തുടങ്ങിയ നടത്തം ക്രേമണ വീതിയിലാ�
യി. കടപ്പുറെത്ത പൂഴിപ്പരപ്പിനും സ്ഥലം മതിയാവുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ കടൽ െവള്ള�
ത്തിൽ കാൽകുത്തിേപ്പാവുന്നു.

“സാഴമില്ല. ”
കടലും കരയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമുണ്ടു് . അത്രയ്ക്കിരുട്ടാണു് . ശരീരം

എവിെടേയാ െചന്നിടിച്ചു. ഉരുണ്ടുവീണതു് നനഞ്ഞ പൂഴിയിലാണു് . കിടന്നുെകാണ്ടു�
തെന്ന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. െവളിച്ചം, ഇളകുന്ന െവളിച്ചം. തലേയ്ക്കാ െവളിച്ചത്തിേനാ
ഇളക്കം? രണ്ടു ൈകെകാണ്ടും താടിെയല്ലമർത്തിപ്പിടിച്ചു തലയുെട ഇളക്കം നിർ�
ത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടും െവളിച്ചം ഇളകിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണു് .

“ആരാതു് ?” മുറ്റെത്തേന്താ വീഴുന്നതു േകട്ടു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ വിളിച്ചു�
േചാദിച്ചു.

“ഏ?”
“ആരാന്നു് ?”
“ഞാനാ… ഞ്യാൻ…”
ശബ്ദം െകാണ്ടു് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാന്നു് ആെള മനസ്സിലായി;
“ൈപതല് മരയ്ക്കാേനാ? േകറി ഇരിക്കീ…”
“ഏ…”
“മയ െപയ്യുന്നിേല്ല ഇങ്ങ് േകറി ഇരിക്കീ…”
തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റ ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ കുടിലിന്നകേത്തക്കു കയറി.
“അല്ലാ, ആെക നനഞ്ഞിെക്കേല്ലാ”
“സാേഴല്ലാ. ” എല്ലാം നിസ്സാരമാക്കിത്തള്ളാൻ കഴിവുള്ള സമയമാണ�

േപ്പാൾ. “െവറ്റിലടേയ്ക്കേണ്ടാ ചമയ്ക്കാൻ?”
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കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ െവറ്റിലെപ്പട്ടി നിരക്കി െവച്ചുെകാടുത്തു. ൈപതൽ
മരയ്ക്കാൻ നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു് െവറ്റിലയിൽ നൂറു േതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ഇന്നു പകൽ കുടീലില്ലായിേനാ?”
“ഇല്ല; ഴാവിെല േപായതാ, പന്തലായനിക്കു് ; എന്താ േചായിക്കാൻ?”
“ഒന്നൂല്ല. ”
“അതല്ല, ഏതാണ്ടു് . ”
“മ്മെള െപാക്കൻ ഒരു കുരുത്തേക്കടു പറ്റിച്ചു” പരുങ്ങിെക്കാണ്ടാണു് കുഞ്ഞി�

ക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതു് .
“എെന്റ േമാേനാ?” കലങ്ങിച്ചുവന്ന കണ്ണു് ഉരുട്ടി മിഴിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മര�

യ്ക്കാെന്റ മുഖേത്തക്കു് േനാക്കി ആ സ്വേബാധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ േചാദിച്ചു: “എെന്റ
േമാൻ െപാക്കേനാ?”

“ആപെത്താന്നും വന്നില്ല. േകാളുെകാണ്ട കടലിൽ ഇന്നു േതാണി താത്തി. ”
“ഏ? ഏന്തു് കുഴുത്തെങ്കേട്ടാൻ!” ചുണ്ണാമ്പുേതച്ച െവറ്റില നിലത്തിട്ടു ൈപതൽ�

മരയ്ക്കാൻ ധൃതി പിടിെച്ചഴുേന്നറ്റു. “ഓേനന്നു െകാന്നിറ്റു കാഴ്യം. ” മറുെത്താന്നു പറ�
യാേനാ ആശ്വസിപ്പിക്കാേനാ ഇടെകാടുക്കാെത അയാൾ മുറ്റേത്തക്കു ചാടി. കത്തി�
ത്തീരാറാെയാരു വാണം േപാെല കടപ്പുറത്തിലൂെട വിസ്താരത്തിേലാടി.

“അച്ഛാ!” അകത്തുനിന്നു പാഞ്ചാലി വിളിച്ചു.
“എന്താ േമാേള?”
“അച്ഛെനന്തിനാതു പറഞ്ഞതു് ?”
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ ഉത്തരെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാണു് .

അറിയാെത പറഞ്ഞുേപായി. പാഞ്ചാലി തുടർന്നു േചാദിച്ചു:
“ൈപതല് മരയ്ക്കാൻ കള്ളും േമാന്തിെക്കാണ്ടേല്ല വന്നതു് ? ഇനീന്നു കുടീൽ

െപാലേര്വാളം പടയായിരിക്കും. അടി എല്ലാർക്കും െകാള്ളും. ”
പകൽ അത്രമാത്രം മനഃപ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. പതിറ്റടി താഴുന്നവെര

അന്നാ കടപ്പുറത്തുള്ളവർ മനസ്സിൽ തീയും േകാരിയിട്ടാണു് കാത്തിരുന്നതു് . െപാ�
ക്കെന കടൽ തിരിച്ചുതരുെമന്നാരും വിചാരിച്ചതല്ല.

േചാരത്തിളപ്പുെകാണ്ടു് എന്തും കാണിക്കാെനാരുങ്ങിയാൽ പറ്റില്ല. അെതാ�
െക്ക വിചാരിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങു പറഞ്ഞുേപായി. പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ
മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു:

“കള്ളുകുടിച്ച മരയ്ക്കാൻ കാറ്റു പിടിച്ച കടലുേപാെലയാ”
“ശരിയാ, േമാേള, അച്ഛൻ അറിയാെത പറഞ്ഞുേപായി. ”
പിെന്ന അച്ഛനും മകളും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവൾ െചവിേയാർത്തു. ൈപതൽ

മരയ്ക്കാെന്റ കുടിയിൽ നിന്നു നിലവിളി േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ? കടലിെന്റ മുഴക്കം ഒന്നും
േകൾക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
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െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല കുടിയിെലത്തിയ ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ അലറി.
“എഴാ കുഴുത്തംെകേട്ടാെന!”
െപാക്കനു കാര്യം മനസ്സിലായി. പകലെത്ത അദ്ധ്വാനം െകാണ്ടു് അവൻ ക്ഷീ�

ണിച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു.
“എവിെഴഴാ നീ, കുരുത്തം െകട്ട നാേയ?”
“വന്നേല്ലാ കള്ളും കുടിേച്ചാണ്ടു് !” അടുപ്പിന്നരികത്തിരുന്നു തീക്കായുന്ന ദമയ�

ന്തി-െപാക്കെന്റ അമ്മ-പിറുപിറുത്തു.
“എഴീ…” ൈകേയാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരുന്ന ഭർത്താവിെന്റ കണ്ണുകൾ ജ്വലിക്കുന്നു�

ണ്ടായിരുന്നു. “ഇന്നു ഞാൻ അവെന െകാല്ലും. നിേന്നം!”
“െകാറച്ചു കുടിച്ചാേപ്പാരായിരുേന്നാ? കുടിച്ചു കുടിച്ചു മരിക്കും”
“മഴിക്കുന്നതു നിെന്ന െകാന്നിട്ടു് . ” ഓങ്ങിയ ൈക ആകാശത്തിലുയർന്നു

നിൽക്കുന്നു. ഒരു ചവിട്ടു െകാടുക്കാനാണു് േതാന്നിയതു് ; ചവുട്ടി. അടുപ്പിന്നടുത്തു�
ള്ള േചാറ്റുകലത്തിന്നതു െകാണ്ടു. കലം തകർന്നു. അതിലുള്ള അത്താഴം അകത്തു
മുഴുവൻ ചിതറി.

“പ്രാന്തുേണ്ടാ, പ്രാന്തു് ?” ദമയന്തി തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു.
“അച്ചാ!” െപാക്കെന്റ കനത്ത ശബ്ദം.
അച്ഛനും മകനും മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കി നിന്നു. മകെനക്കണ്ടേപ്പാൾ അച്ഛ�

െന്റ േകാപം ആളിക്കത്തി.
“ഏഴാ!” ആദ്യെത്ത തല്ലു െപാക്കെന്റ പിരടിക്കു കണക്കാക്കിയാണു് വരുന്ന�

തു് . അവനതു തടുത്തു. അന്നുവെര അവൻ അങ്ങെന െചയ്തിട്ടില്ല. അച്ഛൻ തല്ലു�
േമ്പാൾ അനങ്ങാെത നിന്നുെകാള്ളും. ഇേപ്പാൾ മറിച്ചാണു് േതാന്നിയതു് . അതുകൂ�
ടുതൽ കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കി. മകൻ തെന്ന ധിക്കരിക്കുകയാെണന്നു് അച്ഛനു േതാ�
ന്നി. പിെന്ന മുറെയ്ക്കാരു യുദ്ധമായിരുന്നു. ൈകയിൽ കിട്ടിയെതന്തുെമടുത്തു് അച്ഛൻ
മകെന തല്ലി. അമ്മ ഇടയിൽ കിടന്നു സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അമ്മയ്ക്കും കിട്ടി
േവണ്ടുേവാളം…

അകെത്താരു മൂലയിൽ ഒന്നും പറയാേനാ െചയ്യാേനാ വയ്യാെത പക്ഷ�
വാതം പിടിച്ചു തളർന്നു കിടക്കുന്ന അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ-ദമയന്തിയുെട അച്ഛൻ-
തുടെരതുടെര െനടുവീർപ്പിട്ടു…

അത്താഴം തറയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കള്ളിെന്റ ലഹരിയും യുദ്ധത്തിെന്റ
ക്ഷീണവും ഒത്തുേചർന്നേപ്പാൾ ൈപതൽ മരയ്ക്കാനു് ഉറക്കം വന്നു. തറയിൽത്ത�
െന്ന ഒരിടത്തു മലർന്നു കിടന്നു് കൂർക്കം വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുനിഞ്ഞു കത്തിയ
െകാെട്ടണ്ണവിളക്കു് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു.

തല്ലുെകാണ്ട പാടുകളിൽ നീറ്റമുണ്ടു് . സാരമില്ല. അമ്മയുെട കാര്യം വിചാരിച്ചാ�
ണു് െപാക്കനു് വിഷമം. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എത്രേനരമിങ്ങെന പായിൽ കിട�
ന്നുരുളും! ആരും അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മ ഉറങ്ങിേയാ? ആ ബഹളത്തിൽ
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അമ്മെയ്ക്കത്രമാത്രം തല്ലുെകാണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? േവദനിച്ചാൽ അമ്മ കരയില്ല. എത്ര
വലിയ േവദനയും അമ്മ സഹിക്കാറുണ്ടു് . അവെനഴുേന്നറ്റു. അടുപ്പിൽ നിന്നു െചറി�
െയാരു തീെപ്പാരി െപാട്ടിച്ചിതറി. അതിെന്റ മഞ്ഞെവളിച്ചത്തിൽ അവൻ അമ്മെയ
കണ്ടു. അടുപ്പിന്നരികത്തു ചൂളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണു് . പുറത്തു കടലും െകാടുങ്കാറ്റും
മത്സരിക്കുന്നതിെന്റ മുഴക്കം േകൾക്കാം. മഴ തകർത്തു െപയ്യുകയാണു് . ഭൂമി കുലു�
ക്കിെക്കാണ്ടു് ഒരു ഇടി െവട്ടി. മിന്നലിെന്റ ചുവന്ന പ്രകാശം കുടിലിെന്റ പഴകി ദ്രവി�
ച്ച ഓലമറയുെട വിടവിലൂെട അകത്തുകടന്നു. ഇരുട്ടിൽ നിന്നു് അേനകം കണ്ണുകൾ
ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാെല.

മകെന്റ കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടിട്ടും അമ്മ തലയുയർത്തിയില്ല. മിണ്ടിയില്ല. കു�
നിഞ്ഞിരിക്കുകയാണു് .

തന്നിേലക്കുതെന്ന േനാക്കി എേന്താ കെണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമം. അടുപ്പിൽ എരി�
ഞ്ഞടങ്ങാൻ േപാകുന്ന കനൽക്കട്ടകളുെട മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ അവൻ അമ്മ�
െയ േനാക്കിനിന്നു. തലമുടി ഇരുവശേത്തക്കും ചിന്നിച്ചിതറി വീണുകിടക്കുകയാ�
ണു് . നഗ്നമായ പുറത്തു് തല്ലുെകാണ്ട പാടുേണ്ടാ? അവൻ അമ്മയുെട അടുത്തി�
രുന്നു് െമെല്ല തടവി േനാക്കി. കവിളുകൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമ്മ അേപ്പാഴും കര�
യുകയാണു് .

“അേമ്മ” അവൻ പതുെക്ക വിളിച്ചു. അല്പം കൂടി അടുേത്തക്കു നീങ്ങി ഒരു ൈക�
െകാണ്ടു് അമ്മെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു. കണ്ണിലും കവിളത്തുമുള്ള കണ്ണീർ തുടച്ചാറ്റി. തെന്റ
കുട്ടിക്കാലം തിരിച്ചുവരുന്നതു േപാെല അവനു് േതാന്നി.

കാക്കകൾ കരഞ്ഞു് ലഹളകൂട്ടി കൂടണയാൻ വരുന്ന സന്ധ്യകൾ. അമ്മ ഇതു�
േപാെല അടുപ്പിന്നരികത്തു് കൂനിക്കൂടിയിരിക്കും. അച്ഛൻ കടലിൽ നിന്നു് തിരി�
െച്ചത്തുേമ്പാൾ ചൂേടാെട അത്താഴം െകാടുക്കണം. അവൻ കൂട്ടുകാേരാെടാപ്പം പൂ�
ഴിയിൽ കിടന്നു് തിമർക്കുകയായിരിക്കും. െപെട്ടന്നാണു് അമ്മിഞ്ഞ െനാട്ടാനുള്ള
െകാതി ജനിക്കുന്നതു് . ഓടിെച്ചല്ലും. ഊറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയുെട െനഞ്ചിനും
കാൽമുട്ടുകൾക്കുമിടയിലൂെട അവെന്റ കുഞ്ഞിത്തല തിരുകിേക്കറ്റും.

“േപാേടാ അവിടന്നു് !” വാത്സല്യം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന സ്വരത്തിൽ അമ്മ അവ�
െന ശകാരിക്കും. അവൻ കൂട്ടാക്കില്ല. ആ ശകാരം ഒരു സമ്മതപത്രമാണു് . അമ്മ
അടുപ്പിൽ വിറകുെകാള്ളി തിരുകുേമ്പാഴും അരി കഴുകുേമ്പാഴും മൽസ്യം മുറിക്കുേമ്പാ�
ഴും ഒെക്ക അവൻ അമ്മിഞ്ഞ െനാട്ടുകയായിരിക്കും. കുെറ വലുതാവുന്നതുവെര
അവൻ അമ്മിഞ്ഞ െനാട്ടി. അെന്നാെക്ക അയൽപക്കെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ അവെന
േനാക്കി പരിഹസിക്കും:

“െപണ്ണുെകട്ടാൻ േപാന്ന െചറുക്കൻ നിന്നു് അമ്മിഞ്ഞെനാട്ടുന്നതു് കേണ്ടാ?
നാണമിെല്ലടാ നിനക്കു് !”

അങ്ങെന എളുപ്പത്തിെലാന്നും അവെന പരിഹസിച്ചാർക്കും കടന്നുകളയാൻ
കഴിയില്ല. അവൻ പകരം വീട്ടും. കടപ്പുറെത്ത പൂഴിമണ്ണിൽ കിടെന്നരിയുേമ്പാൾ
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അെതന്തിെന്റ കൂലിയാെണന്നവർക്കു് മനസ്സിലാവും. അവെനാരു അനിയത്തി�
േയാ അനിയേനാ പിറക്കാത്തതുെകാണ്ടാവണം വലുതായിട്ടും അമ്മ അവെന ഒക്ക�
ത്തു തട്ടി നടന്നതു് . ഇന്നെതാെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ കണ്ണുകൾ നനയുകയാ�
ണു് . അച്ഛേനാടു് െപാതിെര തല്ലു കിട്ടീട്ടും നനയാത്ത കണ്ണുകൾ. അവനു് േവണ്ടി
എെന്താെക്ക ആ അമ്മ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടു് !

അച്ഛെനപ്പറ്റി അവനു് അധികെമാന്നും ഓർക്കാനില്ല. കുടിച്ചു കുന്തം മറിഞ്ഞാ�
ണു് കുടിലിെലത്തുന്നതു് . വാത്സല്യപൂർവം വിളിക്കുന്നതും അലറുേമ്പാെലയാണു് .
അവൻ േപാവില്ല. േബാധാവസ്ഥയിൽ അച്ഛെനെയാന്നു് കാണാൻ അവനന്നു്
െകാതിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പേക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ല. അവനുണരുേമ്പാേഴക്കും വള്ളവും വലയുമാ�
യി കടലിേലക്കു് േപാകും. പിെന്ന തിരിച്ചുവരുന്നതു് മെറ്റാരാളായിട്ടാണു്…

അമ്മ അങ്ങെനയല്ല. എേപ്പാഴും അവെന്റ അടുത്തുണ്ടാവും. അവെന്റ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ശ്രദ്ധയാണു് . എേപ്പാഴും മടിയിൽ കിടത്തി ഉമ്മെവയ്ക്കും. ഉണ്ണു�
േമ്പാൾ അടുത്തിരുന്നു് താളം പറയും.

“ഇച്ചിരൂടി, േമാേന, ഇച്ചിരൂടി. ” ഒറ്റ മകനായതുെകാണ്ടാവും, വലുതായിട്ടും
അമ്മ അവെന താേലാലിച്ചതു് . പഴയപടി അമ്മയുെട മാറിടത്തിേലക്കു് അവെന്റ
തലെയാന്നു് ചായ്ക്കാൻ അവനു് േതാന്നി. പറങ്കികേളയും േതടി അലച്ചിരമ്പുന്ന കട�
ലിലൂെട അന്നു രാവിെല െവള്ള്യാൻകല്ലു് കീഴടക്കാൻേപായ പടയാളിയുെട അഭി�
ലാഷമാണതു് . െവള്ളാട്ടിരിയും േകാലത്തിരിയും പൂന്തുറേക്കാനും െപറ്റമ്മമാരുെട
മുമ്പിൽ ഇങ്ങെന പിഞ്ചുകുട്ടികളാവാറുേണ്ടാ?

“അേമ്മ” അവൻ പിെന്നയും വിളിച്ചു. മുെമ്പാരിക്കലും അവെന്റ കണ്ഠമിടറി ആ
അമ്മ േകട്ടിട്ടില്ല.

“എന്താ േമാേന?” പ്രയാസെപ്പട്ടാെണങ്കിലും ദമയന്തി സംസാരിച്ചു. പതുെക്ക
മകെന്റ പുറം തേലാടി. അറിയാെത അവെന്റ തല അമ്മയുെട േതാളിൽ വിശ്രമിച്ചു.

പുറത്തു പിെന്നയും ഇടി െവട്ടി. കുടിലിെന്റ േമാന്തായത്തിൽ കാറ്റു നൃത്തംെവ�
ച്ചു. അകലത്തു കിടക്കുന്ന പക്ഷവാതേരാഗിെയ മിന്നൽെവളിച്ചത്തിൽ അവർ രണ്ടു�
േപരും കണ്ടു. എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചുവാങ്ങാൻ നാക്കിനു െകൽപില്ലാത്ത തെന്റ
അച്ഛെനെച്ചാല്ലി ദമയന്തി േവദനിച്ചു. അച്ഛനു വിശക്കുന്നുണ്ടാവും. അത്താഴം നില�
ത്തു ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയാണു് . എന്തു െകാടുക്കും?

അടുപ്പിെല തീക്കട്ടകൾ െകട്ടാറുകയാണു് . ഇരുട്ടും തണുപ്പും വർദ്ധിക്കുകയാ�
ണു് . െപാക്കൻ അമ്മെയ പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ചു പായ വിരിച്ചു കിടത്തി. അവനും
അടുത്തു കിടന്നു. അമ്മയുെട ചൂടു് ൈചതന്യപ്രദമാണു് . എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അവെന
വിെട്ടാഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളത്രയും അവൻ മറന്നു. പ്രസരിപ്പും ആേവശവും
അവനിേലക്കു തിരിച്ചുവന്നു.

മഴ േകാരിെച്ചാരിയുന്നു. ആകാശം മുഴുവൻ ചവുട്ടിത്തകർത്ത ഇടി ചക്രവാള�
ത്തിനപ്പുറേത്തക്കു നടന്നകലുന്നു. െകാടുങ്കാറ്റു വിശ്രമിക്കുകയാവണം. കടലിെന്റ
ഇരമ്പം േകട്ടുെകാണ്ടവൻ കിടന്നു. എേപ്പാെഴന്നറിയാെത കണ്ണുകളടഞ്ഞു.
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ചുറ്റും ഓളത്തട്ടുകളിളകുന്ന നീലജലപ്പരപ്പു് . വാളും കുന്തവും അമ്പും വില്ലും ധരി�
ച്ച േയാദ്ധാക്കൾ ആ ജലപ്പരപ്പിലൂെട നടക്കുന്നു. അത്ഭുതം! അവിടവിെട െവള്ള�
ച്ചിറകു വിരിച്ച കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു നിൽപ്പുണ്ടു് . എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണു് .
മനുഷ്യരില്ല.

ആകാശത്തിൽ നിന്നു കാട്ടാനകെളേപ്പാെല കരിേമഘങ്ങളിറങ്ങി വന്നു് ക്ഷ�
ണേനരംെകാണ്ടു് ആ കപ്പലുകെള മൂടി. ഉറയിൽ നിന്നൂരിയ വാളും െപാക്കിപ്പിടിച്ചു്
ആ േയാദ്ധാക്കൾ ആർത്തട്ടഹസിച്ചു. എല്ലാം േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിന്ന ഒരു ദൃക്സാ�
ക്ഷി മാത്രമാണവൻ.

മനുഷ്യർക്കു് െവള്ളത്തിലൂെട നടക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുെകാണ്ടവർ കപ്പലു�
കളും വള്ളങ്ങളുമുേപക്ഷിച്ചു. ജലപ്പരപ്പും ൈമതാനവും അവർക്കു സമമാണു് . െപ�
െട്ടെന്നാരു മുഴക്കം. ദിഗന്തങ്ങേളാെടാപ്പം അവനും കുലുങ്ങി. ഇടിയാേണാ? അല്ല;
കരിേമഘങ്ങൾ മുഴുവൻ താേഴാട്ടിറങ്ങിവന്നതുെകാണ്ടു് ആകാശം െതളിഞ്ഞുനിൽ�
ക്കുകയാണു് . െതളിഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ ഇടി െവട്ടാറില്ല. മുഴക്കം പിെന്നയും
േകൾക്കുന്നു. ഓേരാ മുഴക്കത്തിനും കപ്പലുകെള മുടിനിൽക്കുന്ന കരിേമഘം ചിന്നി�
ച്ചിതറുന്നു.

കപ്പലുകൾ നിറച്ചും ആളുകളാണു് . കാൽക്കുപ്പായവും േമലങ്കിയും ചട്ടെത്താപ്പി�
യും ധരിച്ചു മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരുകൂ�
ട്ടം ആളുകൾ. മന്ദാരപ്പൂവിെന്റ നിറമാണവർക്കു് ; മുഴക്കം പിെന്നയും േകൾക്കുന്നു.
അതു കപ്പലിൽ നിന്നാെണന്നു് അവനു മനസ്സിലായി. പീരങ്കിെവടി! പീരങ്കിെവടി!
ആേരാ ഒരാൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ആരാെണന്നു വ്യക്തമല്ല. ജലപ്പരപ്പിൽ അങ്ങട്ടുമി�
ങ്ങട്ടും നടക്കുന്ന േയാദ്ധാക്കൾ കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള മുഴക്കം േകട്ടു െഞട്ടി. അവരുെട
വില്ലുകളിൽ നിന്നു് അസ്ത്രങ്ങൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു. വാളുകൾ വീശിെക്കാണ്ടവർ കപ്പലിനു
േനർേക്കാടി. മുഴക്കം വർദ്ധിക്കുകയാണു് . അേതാെടാപ്പം അട്ടഹാസവും െപാട്ടിച്ചി�
രിയും േവദനെകാണ്ടുള്ള നിലവിളിയും അന്തരീക്ഷെത്ത േഭദിക്കുന്നു.

നീലജലത്തിലവിടവിെട െചമ്പരത്തിപ്പൂക്കളറുത്തിട്ടേപാെല ചുവന്ന പാടുകൾ
കാണുന്നു. േനാക്കുേന്താറും അതു െപരുകുന്നു. ജലപ്പരപ്പു മുഴുവൻ െചമ്പരത്തിപ്പൂ�
ക്കളടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഓ! അതു രക്തമാണു് . മനുഷ്യരക്തം. അതാെക ഇളകുന്നു
െകാത്തിയറുക്കെപ്പട്ട ൈകകാലുകൾ അവെന്റ േനർെക്കാഴുകി വരുന്നു. അവൻ മാ�
റിനിന്നു. ഒഴുക്കിെനന്തു ശക്തി! വഴിക്കുവഴി മീൻകുലപ്പേപാെല മനുഷ്യാവയങ്ങൾ
ഒഴുകിവരുന്നു. നാക്കുനീട്ടി പല്ലുകൾ കടിച്ചമർത്തി കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു മിഴിച്ചു് അവെന്റ
േനർക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു മനുഷ്യശിരസ്സുകൾ ആ ഒഴുക്കിലൂെട ഓടിവരുന്നു. അവ�
നു ചുറ്റും നൃത്തം െവക്കുന്നു. ഓ! ഭയങ്കരം.

ആ ജലപ്പരപ്പിെന്റ മറുഭാഗം െപാങ്ങുകയാണു് . അതിൽ അവിടവിെട തത്തി�
ക്കളിക്കുന്ന മനുഷ്യാവയവങ്ങെളല്ലാംകൂടി ഒന്നിച്ചു് അവെന്റ േനർക്കുരുണ്ടുവരാൻ തു�
ടങ്ങുന്നു. േനാക്കാൻ വയ്യ. അവൻ കണ്ണുെപാത്തി. അേയ്യാ! ഓടി രക്ഷെപ്പടണം.
ഉള്ള ശക്തിമുഴുവനും സംഭരിച്ചു് അവേനാടി.
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കണ്ണുതുറന്നേപ്പാൾ കുടിലിനകത്താകമാനം െവളിച്ചം. ഹൃദയത്തിെന്റ മിടിപ്പു്
അവനു േകൾക്കാം. ആ ഭയങ്കര സ്വപ്നത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു് വിട്ടുേപാരാൻ സമ�
യം കുേറെയടുത്തു. അമ്മ അടുത്തില്ല. അടുപ്പിൽ തീപിടിപ്പിക്കുകയാണു് . അച്ഛൻ തീ�
ക്കായാനുള്ള ഒരുക്കേത്താെട ഒരു പലകയുമിട്ടു് അടുത്തുതെന്ന ഇരിപ്പുണ്ടു് . തേല�
ന്നു കഴിഞ്ഞെതാന്നും അച്ഛേനാർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ
അമ്മയും െപരുമാറും. അതാണു് പതിവു് . അവെനഴുേന്നറ്റു പായ ചുരുട്ടി കുടിലിെന്റ
ഒരു മൂലയിൽ െവച്ചു് വാതിലിലൂെട പുറേത്തക്കു േനാക്കി. മഴതകർത്തു െപയ്യുകയാ�
ണു് . ഐരാവതത്തിെന്റ ദാഹം കുറഞ്ഞുകാണുകയില്ല. കടപ്പുറം വിജനമാണു് .

ഒരാഴ്ചേയാളം അങ്ങെന ഇടതടവില്ലാെത മഴ െപയ്തു. കടപ്പുറെത്ത ജീവിതംത�
െന്ന സ്തംഭിച്ചുേപായി. ആർക്കും പറയാനുള്ളതു പട്ടിണിയുെട കഥമാത്രമാണു് . കുട്ടി�
കൾക്കു് ഒരു തരം പനി ബാധിച്ചു. ബാേധാപദ്രവവും ഭഗവതീേകാപവുമാെണന്നു
ൈദവജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. മന്ത്രവാദിയും ൈവദ്യനും കടപ്പുറം സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി.
േഹാമവും ‘ഗുരുസി’യും ഉഴിഞ്ഞുമാറ്റലും ഉറുെക്കഴുതലും നടന്നു.

ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ കുടിലിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. സന്ധ്യയാവുേമ്പാൾ
കള്ളുകുടിക്കാനുള്ള വിചാരം വരും. ഉടെന െവറ്റിലെപ്പട്ടി നിരക്കിെവച്ചു മുറുക്കാൻ
തുടങ്ങും. മുറുക്കിത്തുപ്പി മുറുക്കിത്തുപ്പി ആ വിചാരത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമി�
ക്കും. ചിലേപ്പാൾ ആ ശ്രമം വിജയിക്കും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ െതാപ്പിക്കുടയുെമടുത്തു
പുറത്തിറങ്ങും. നാലുവാര നടക്കുേമ്പാൾ ദുസ്സഹമായ ശീതം േതാന്നും. തിരിച്ചുേപാ�
രും. പിെന്നയും മുറുക്കും. അങ്ങെന ഒരാഴ്ച കള്ളുകുടിക്കാെത കഴിച്ചുകൂട്ടി. ആ മുടക്കം
ഒരിക്കലും സദാചാരപരമായിരുന്നില്ല. കടലിൽ േതാണിയിറക്കാൻ കഴിയാത്തതു�
െകാണ്ടു് വരുമാനമില്ല. വരുമാനമുള്ളത്രതയും അന്നന്നു െചലവഴിക്കുന്ന സ്വഭാവ�
മാണു് . പിെന്ന എങ്ങെന കള്ളുകുടിക്കും? മരയ്ക്കാെന്റ െപരുമാറ്റമിേപ്പാൾ എത്ര മയ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആ സ്വരത്തിനിേപ്പാൾ എന്തു മാർദ്ദവമാണു് !

“േമാേന, െപാക്കാ!” ആ വിളി േകൾക്കാൻ തെന്ന ഒരു കൗതുകമുണ്ടു് . “എടീ,
ദമയന്തീ” മകനും ഭാര്യയുെമാെക്ക തെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ സുപ്രധാനഘടകമാെണ�
ന്നു േതാന്നാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം അല്പം കുളിരും പനിയുമുള്ളതുെകാണ്ടു് അടു�
പ്പിനരികത്തിരുന്നു തീക്കായൻ െചന്നിരുന്ന ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ ഭാര്യേയാടു കുടുംബ�
കാര്യങ്ങേളാേരാന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി.

“േനാക്കു് , ദമയന്തീ, െപാക്കൻ ഒെരാത്ത വാല്യക്കാരനായി”
“മേറ്റാ!” ദമയന്തിക്കതു സമ്മതിച്ചുെകാടുക്കാൻ മടിയുണ്ടു് . അവൻ വലുതാ�

യാൽ പങ്കായവുെമടുത്തു കടലിേലക്കു േപാകും. അതു വയ്യാ. അവെന കടലിേലക്ക�
യച്ചു മനസ്സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. േവെറ ഏെതാരു മുഖത്തു് അവൾ�
ക്കു േനാക്കാനുണ്ട് ? അതുെകാണ്ടു് െപാക്കൻ വലുതാെയന്നും അവനു മറ്റുള്ളവെര�
േപ്പാെല േജാലി െചയ്യാറാെയന്നും സമ്മതിച്ചുെകാടുക്കാൻ ദമയന്തി തയ്യാറല്ല.

“എടീ, അടയ്ക്ക്യാവുമ്പം മടീലു് െവയ്ക്കാം. കവുങ്ങായാേലാ? ഞാനും ഒരമ്മയ്ക്കു
പിറന്ന േമാനല്ലായിരുേന്നാ? ഇനി താേലാലം ഇച്ചിരി െകാറയ്ക്കണം. ”
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“എന്നാലും ഒരു െകാല്ലം കൂടി കയ്യെട്ട. ” പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
ഇടയിൽ േകറി അവൾ ഭർത്താവിെന തടഞ്ഞു.

“അങ്ങെന ഓേരാ െകാല്ലം കയിഞ്ഞാൽ, ഓെന്റ െതായിേലാൻ പടിക്കാണ്ടാ�
വും” അെതാരു താക്കീതായിരുന്നു.

“ഇെക്കാല്ലം തെന്ന ഓെനാരു വേള്ളാം വേലം കൂലിക്കു വാങ്ങിെക്കാടുക്ക�
ണം. ”

ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ ഭാര്യയുെട മുഖത്തു സൂക്ഷിെച്ചാന്നു േനാക്കി. മകെന െതാ�
ഴിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ േപാവുകയാണു് . അവന്നു സ്വന്തമാെയാരു ജീവിതവൃത്തി ചുണ്ടി�
െക്കാടുക്കുകയാണു് . ഒരമ്മയ്ക്കതിൽ ആഹ്ലാദിക്കാനല്ലാെത അവകാശമുേണ്ടാ?

“പേക്കങ്കിലു് ”, സംശയിച്ചുെകാണ്ടാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു് : “ഇെക്കാല്ലം ഓൻ
ങ്ങെളകൂെട േപാരെട്ട. വരുന്നെകാല്ലം മതി സ്വന്തമായിറ്റ് പറഞ്ഞയയ്ക്കാൻ. ”

ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നിെല്ലന്ന മട്ടിൽ അപ്പുറത്തിരുന്നു് എല്ലാം േകൾക്കുന്ന െപാ�
ക്കൻ അമ്മേയാടു് അതൃപ്തി േതാന്നി. അച്ഛെന്റ മറുപടിേപാലിരിക്കും അവെന്റ ഭാവി.
കടലിൽ േപാകാനും വല വീശാനും അവനു െകാതിയാണു് . ആ കടപ്പുറത്തുതെന്ന
അവെനക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ എത്രേയാേപർ കടലിൽ േപാകുന്നുണ്ടു് . മീൻ പി�
ടിക്കുന്നതല്ല കാര്യം. അറ്റം കാണാത്ത കടലിൽ അവെന്റ േതാണി േവഗത്തിൽ
മറ്റുള്ളവെയ പിന്നിട്ടു കുതിക്കും. ചക്രവാളത്തിെന്റ അരികിൽ െചന്നു നീലിച്ച ആകാ�
ശത്തിൽ തല മുട്ടിച്ചുെകാണ്ടു് അവന്നു നിൽക്കണം. കടലിൽ മുങ്ങാൻേപാവുന്ന സൂ�
ര്യബിംബെത്ത അടുത്തുനിന്നു് അവനു കാണണം. അച്ഛെന്റ തീരുമാനത്തിലാണു്
അവെന്റ ആശകൾ മുഴുവൻ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതു് . അച്ഛെനന്തു പറയുേമാ ആേവാ!

“ദമയന്തീ”, അച്ഛെന്റ സ്വരം ശാന്തമായിരുന്നു. അമ്മയുെട അഭിപ്രായത്തിനു
വഴങ്ങിക്കളയുേമാ? മ്മക്കു് ഒറ്റ േമാേനള്ളു. ഓേനാടു നിെന്നേപ്പാെല എനിയ്ക്കുണ്ടു്
േസ്നഹം. നീ േകക്കുന്നുേണ്ടാ?”

“ഉം”, അമ്മ അശ്രദ്ധമായി മൂളി.
“േസ്നഹംെകാണ്ടു കുേട്ട്യാെള ചീത്ത്യാക്കിക്കൂടാ. ഇെക്കാല്ലം തെന്ന ഓെന കട�

ലിൽ പറഞ്ഞയയ്ക്കണം. വേള്ളാം വേലം വാങ്ങിെക്കാടുക്കണം. നയിക്കാൻ പടി�
ക്കെട്ട. ”

അച്ഛനു പറേയണ്ടതു പറഞ്ഞു. അവെന്റ മുഖം െതളിഞ്ഞു. പുറത്തു പ്രകൃതിയും
െതളിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു് . അന്നു രാവിെലയാണു് മഴ പിൻവാങ്ങിയതു് . കട�
ലിെന്റ ശക്തിയും അൽപെമാന്നു കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . ഉച്ചയായേപ്പാൾ നല്ല െവയിൽ.
കടപ്പുറത്തു വീണ്ടും ജീവ ൈചതന്യം കളിയാടി. േകാണകവാലും തുക്കിയിട്ടു കുട്ടി�
കൾ അവിടവിെട ഓടിനടന്നു. കക്ക െപറുക്കി തിരമാലകളിേലെക്കറിഞ്ഞും മാള�
ങ്ങളടച്ചു ഞണ്ടുകെള നായാടിയും അവർ േനരം േപാക്കി. െചറുപ്പക്കാർ കടലിെന്റ
തഞ്ചം േനാക്കുകയാണു് . മാനെത്ത കാറിെന്റ ഗതി പരിേശാധിക്കുകയാണു് . ഒരു
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പഴുതു കിട്ടിയാൽ വള്ളമിറക്കിക്കളയാം. വിൽക്കാനിെല്ലങ്കിൽ കറിെവയ്ക്കാെനങ്കി�
ലും ഇത്തിരി പച്ചമത്സ്യം കിട്ടിയാൽ േവണ്ടിെല്ലന്നുണ്ടു് . െതാപ്പിക്കുടയും ചൂടി അവിട�
വിെട പ്രതിമേപാെല ചൂണ്ടക്കാർ നിൽപ്പുണ്ടു് .

ഒരു രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തു തലയിൽ െകട്ടി െപാക്കൻ പുറേത്തക്കിറങ്ങി. കൂലി�
െക്കടുേക്കണ്ട വള്ളത്തിെന്റ ആകൃതിെയന്തായിരിക്കണെമന്നു് അവനാേലാചിച്ചുറ�
പ്പിക്കണം. വള്ളങ്ങളിൽ ചിലതു ശപിക്കെപ്പട്ടതായിരിക്കും. അതുപേയാഗിക്കുന്ന�
വർക്കു് അേധാഗതിയായിരിക്കും ഫലം. അടിഞ്ഞ െചമ്മീൻകുടി വലയിൽ കുടുങ്ങി�
ല്ല. കുടുങ്ങിയാൽത്തെന്ന അതുംെകാണ്ടു കരെയ്ക്കത്തുേമ്പാൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവി�
ല്ല; വില കിട്ടില്ല. തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന നല്ലേപാെല സൂക്ഷിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ മറ്റു
പലേരയുംേപാെല തനിക്കും പട്ടിണികിടേക്കണ്ടിവരും. നല്ല ശ്രീത്വമുള്ള വള്ളമായി�
രിക്കണം. അതുേപാെല തടിമിടുക്കുള്ള ഒന്നുരണ്ടുേപെര േജാലിക്കുനിർത്തണം.

ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാെഴാെക്ക വള്ളവുമിറക്കി കടലിൽ േപാകാം. ആരുെട സമ്മത�
വും ആവശ്യമില്ല. സ്വത്രന്തനാെയാരു േജാലിക്കാരെന ശാസിക്കാനും ശകാരിക്കാ�
നും അച്ഛനു മനസ്സുവരില്ല. കഠിനമായദ്ധ്വാനിക്കണം. അദ്ധ്വാനിച്ചു് ആദായമുണ്ടാ�
ക്കണം. ആദായത്തിൽ നിന്നു സ്വന്തമാെയാരു വള്ളം േമടിക്കണം.

കരയ്ക്കു വലിച്ചുേകറ്റിയിട്ട വള്ളങ്ങൾ വരിവരിയായി പൂഴിയിൽ പുണ്ടുനിൽക്കുന്നു.
ഓേരാന്നും അവൻ സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചു. ഓർമ്മെവച്ചനാൾെതാട്ടു് ആ വള്ള�
ങ്ങൾ അവിെടയങ്ങെന കിടക്കുന്നു. ഇത്ര ശ്രദ്ധേയാടും േസ്നഹേത്താടുംകൂടി ഇതുവ�
െര േനാക്കാൻ അവനു േതാന്നീട്ടില്ല. അവൻ ആ വള്ളെക്കാമ്പുകളിെലാന്നിൽ കയ�
റി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. അവിെട അതിനുമുമ്പു പലരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും; കാറ്റിലും േകാളി�
ലും െപട്ടു മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ കരുതി അമരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അൽപ്പനാൾക്കു�
ള്ളിൽ അവനുെമാരു അമരക്കാരനാവും. അച്ഛനു വയസ്സാവുകയാണു് . കുടുംബഭാരം
അൽപ്പാൽപ്പം തെന്റ േതാളിേലക്കിനി മാറ്റിെവക്കണം. അമ്മയ്ക്കു േജാലി കൂടുതലാ�
ണു് . ചുള്ളിവിറകു െപറുക്കാനും േചാറു െവയ്ക്കാനും ഇനി കുടിയിെലാരാളുണ്ടാവണം;
താമസിച്ചുകൂടാ.

ഓ! അേപ്പാേഴയ്ക്കും കണ്ടിേല്ല െപണ്ണിെന്റ ഒരു നിൽപു് ; നാണിച്ചു തല താഴ്ത്തി�
െക്കാണ്ടു് . േനേര കണ്ണുകളിേലക്കു േനാക്കിക്കൂെട, ഇരിക്കെട്ട പാഞ്ചാലീ, അങ്ങെന�
െയാരു കാലം വരും. അവെള അങ്ങെന വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. ഒന്നു പറ്റിക്കണം. മീൻ
പിടിച്ചു പണമുണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം അതിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി വാരി മടിലിയി�
ട്ടു് അങ്ങാടിക്കു േപാണം. പന്തലായിനി കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ േകാഴിേക്കാട്ടു േപാണം.
നല്ല െപാൻകാശു കുെറ വാങ്ങണം. പട്ടു ചരടിൽ േകാർക്കണം. ഒരു സന്ധ്യാേനര�
ത്തു് അവളുെട കുടിയിൽ േകറിെച്ചല്ലണം. അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞു തലമുടിയും ചീകി മു�
റ്റത്തുള്ള ചമ്പകപ്പാലയുെട മുരട്ടിൽ നിൽക്കുകയാവും. പിറകിലൂെട െചല്ലണം. ശബ്ദ�
മുണ്ടാക്കരുതു് . മടിക്കുത്തിൽ നിന്നു െപാൻകാശുമാല പതുെക്കെയടുത്തു് അവളുെട
കഴുത്തിലിട്ടു െകാടുക്കണം. അവൾ േപടിച്ചു പിൻതിരിയുേമ്പാൾ ൈകയിൽ േകറി
പിടിക്കണം; എന്നിട്ടുപറയണം:
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“െപേണ്ണ, ഇന്നു നമ്മുെട കല്യാണമാ” അതുേകട്ടു് ആ ചമ്പകപ്പാല ചിരിക്കും,
അവൾ അമ്പരന്നുേപാകും. ഉള്ളിലവൾക്കു സേന്താഷമാെണങ്കിലും അതു പുറത്തു
കാട്ടാെത കുറെഞ്ഞാരു പിണക്കേത്താെട അവൾ പറയും.

“ഊഹും; േവണ്ടാ. ”
“ഏ? കല്യാണം േവേണ്ട?” അവൻ േചാദിക്കും.
“ഇങ്ങെന േവണ്ടാ. ” അവൾ ൈക കുതറി കഴുത്തുെവട്ടിച്ചു് പിണങ്ങി മാറി�

നിൽക്കും. പിണങ്ങുേമ്പാൾ എന്തു ഭംഗിയാണവെള കാണാൻ!
“പിെന്നങ്ങെന േവണം?”
“അേതാ?” ചിരിെയാതുക്കിെക്കാണ്ടവൾ പറയും:
“പിെന്ന… െചേണ്ടം പീപ്പീം േവണം. ” അവളുെട വിവരണം േകൾക്കാൻ

രസമുണ്ടു് .
“പിെന്നന്തു േവണം?” െപണ്ണിെന്റ േമാഹം മുഴുവൻ പുറത്തുചാടെട്ട.
“ആളും േകാളും േവണം…”
“തീർേന്നാ?”
“ആനപ്പുറത്തു വരണം. ”
“ആരു് വരണം?”
“പുതിയ െചക്കൻ വരണം. ” അതും പറഞ്ഞു് അവൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും.
“അമ്പടി േകമീ!” അവെള വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. പാഞ്ഞുപിടിക്കണം. പിടിക്കും.

പിടിച്ചു മാേറാടടുപ്പിച്ചു് പറയണം:
“ആനപ്പുറത്തു േകറി, ആളും േകാളും െചേണ്ടം പീപ്പീം ഒെക്കക്കൂടി വന്നു് നിെന്ന

ഞാൻ െകട്ടും…”
െചണ്ടയുെട കാര്യം വിചാരിച്ചേതയുള്ളൂ. അേപ്പാേഴക്കും േകട്ടു ശബ്ദം. കടപ്പു�

റത്തു് അങ്ങു െതക്കുഭാഗത്തുനിന്നാണു് െചണ്ടെക്കാട്ടു് . േകട്ടാൽ വിളംബരത്തി�
െന്റ െചണ്ടയാെണന്നു േതാന്നും. അവൻ േനാക്കി. അേത, െചണ്ടക്കാരെന്റ പി�
ന്നിലാണു് കുട്ടികൾ മുഴുവനും. ബഹളംകൂട്ടിെക്കാണ്ടു് എല്ലാവരും കൂടി വരുന്നതു്
അവെന്റ സമീപേത്തക്കാണു് . ഒരിടത്തിരുന്നു ൈസ്വര്യമായി മേനാരാജ്യം വിചാരി�
ക്കാൻേപാലും ആളുകൾ സമ്മതിക്കില്ല.

െചണ്ടക്കാരൻ വിളിച്ചുപറയുന്നതു വ്യക്തമായി േകട്ടു തുടങ്ങി. അതിവർഷം
െകാണ്ടു നാട്ടിലുണ്ടായ െകടുതി മുഴുവനും ആ വിളംബരം േകട്ടേപ്പാഴാണു് അവനു
മനസ്സിലായതു് . ഭ്രാന്തിളകിയ പുഴകൾ നാട്ടിെന്റ സമ്പത്തുമുഴുവൻ കടലിൽ കലക്കി�
ക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു് വീടുകെളാലിച്ചുേപായി. മലമുകളിൽ നിന്നു
മണ്ണിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു് കൃഷിസ്ഥലം മൂടി. െനൽക്കൃഷി മുഴുവനും അതിനടിയിൽെപ്പ�
ട്ടു. ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമമാണു വരുന്നതു് . കന്നിമാസത്തിൽ ഒരു കതിെരങ്കിലും െകാ�
െയ്തടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. ഇല്ലന്നിറയും ഓണസദ്യയും തന്നാണ്ടിൽ നടപ്പില്ല.
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രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിെന്റ ശ്രദ്ധ ഈ വിപത്തിനു േനർക്കു തിരിഞ്ഞു.
എന്തു ത്യാഗം െചയ്തും ജനങ്ങൾക്കു് ഉണ്ണാനുള്ള അരി െകാടുക്കണം. അടിയ�
ന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ കുന്നലേക്കാനാതിരിക്കും അരി കിട്ടുന്നതു് കന്നടത്തിൽ നിന്നാ�
ണു് . ഏതു സമയത്താവശ്യെപ്പട്ടാലും മംഗലാപുരത്തുനിന്നു് അരി െകാണ്ടുേപാരാൻ
സമ്മതിക്കും. എത്തിച്ചു തരുന്ന ഏർപ്പാടു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. സമാധാനപരവും
സത്യസന്ധവുമായ വ്യാപാരത്തിനു പറ്റിയ കാലമല്ല. കടൽവ്യാപാരമാവെട്ട, കൂടു�
തൽ അപായകരവും. പട്ടാളത്തിെന്റ അകമ്പടിേയാടു കൂടിയല്ലാെത വ്യാപാരക്കപ്പ�
ലുകൾക്കു് അറബിക്കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ. കടൽ െപാതുസ്വത്താെണന്ന നിയ�
മം ലംഘിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പറങ്കികളുെട രാജാവു് സമുദ്രങ്ങളുെടയും രാജാവാെണ�
ന്നവകാശെപ്പടുന്നു. രാജാവിെന്റ േരഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാെത കപ്പലുകൾ�
െക്കാന്നും സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ. ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കീഴടക്കും. ചരക്കുൾ പിടിച്ചടക്കും.
കുന്നലേക്കാനാതിരിെയേപ്പാെല കപ്പൽപ്പടയും വിത്തപ്രഭുത്വവും ൈസനികശക്തി�
യുമുള്ള ഒരു രാജാധിരാജനുേപാലും സമുദ്രവ്യാപാരം സുഖകരമല്ലാതായിത്തീർന്നു.
വലിയ സന്നാഹങ്ങൾകൂട്ടിേവണം സമുദ്രയാത്ര നിർവ്വഹിക്കുക. പലേപ്പാഴും കപ്പലു�
കൾ നഷ്ടെപ്പടുന്നു. വീരേസനാനികളുെട ചരമശയ്യ ഉപ്പുെവള്ളത്തിലാകുന്നു. വില�
യുറ്റ വസ്തുക്കൾ നശിക്കുന്നു. െകാടുംക്രൂരതയ്ക്കു േപെരടുത്ത പറങ്കികേളാടു േനരിടാൻ
മടിച്ചു് പല രാജാക്കന്മാരും അവരുമായി ൈമത്രീബന്ധം പുലർത്തുകയും അവരുെട
െചാൽപ്പടിക്കു നിന്നാടുകയുമാണു് .

െവട്ടിയും െകാന്നും അടക്കിെക്കാള്ളാൻ കൽപ്പിച്ചു് െപരുമാൾ സ്വന്തം ഉട�
വാൾ െകാടുത്തനുഗ്രഹിച്ച കുന്നലയാഴിക്കുടമമാത്രം ഉറച്ചു നിന്നു. തെന്റ ശക്തി െപ�
രുപ്പിക്കുകയും അറബിക്കടൽ െകാള്ളക്കാരുെട ൈകയിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പിക്കാൻ
പ്രതിജ്ഞെയടുക്കുകയും െചയ്തു. ആണ്ടുകളായി തുടങ്ങിയ യുദ്ധമാണു് . കാലവർഷം
തുടങ്ങുേമ്പാൾ പറങ്കികൾ പിൻവലിക്കും. ആടിപ്പതിന്നാലു കഴിഞ്ഞു കാറ്റുംേകാളും
അടങ്ങി കടൽ ശാന്തമാവുേമ്പാൾ, ശവപ്പറമ്പിേലക്കു കഴുകന്മാെരന്നവിധം, പിെന്ന�
യും പറങ്കിക്കപ്പലുകൾ വരും. ആരുേമതുമറിയാെത, സുഖനിദ്രയിലാണ്ടുകിടക്കുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽ പാതിരാവിൽ ൈകേയറ്റം നടത്തും. വീടുകളും േദവാലയങ്ങളും തീയി�
ട്ടു ചുടും. കണ്ണിൽ കണ്ടെതാെക്ക അപഹരിക്കും. െപണ്ണുങ്ങെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
കും. ഏലവും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും ആനെക്കാമ്പും ചന്ദനവും കിട്ടിയതു െകാണ്ടവർ
തൃപ്തിെപ്പടില്ല. അടിമക്കച്ചവടത്തിനു് അവർക്കു െപണ്ണുങ്ങെളക്കൂടി േവണം. കടൽ�
ത്തീരത്തുള്ളവർ േപടിച്ചാണു് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു് .

ഇതാ, ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടെമത്തിയിരിക്കുന്നു. ആസന്നമായ ക്ഷാമത്തിൽ നി�
ന്നു നാട്ടിെന രക്ഷിക്കാൻ അരി ഇറക്കുമതി െചയ്യണം. മംഗലാപുരേത്തക്കു കപ്പല�
യയ്ക്കണം. ഒേന്നാ രേണ്ടാ കപ്പൽ േപാരാ. ഒരു വലിയ കപ്പൽ പട തെന്ന േപാണം.
അടിയന്തിരഘട്ടെത്ത േനരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങെളാെക്ക േവണം. തടിമിടുക്കുള്ള നാ�
വികന്മാെര നാട്ടിെന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും തിരഞ്ഞുപിടിക്കണം. കുന്നലേകാൻ
നാടുനീെള തെന്റ വിളംബരം െകാട്ടിയറിയിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ െചയ്തു.
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െകാല്ലം േചരിക്കല്ലിെന്റ കീഴിലാണു് വളയക്കടപ്പുറവും േകാടിക്കൽ കടപ്പുറവും
തിേക്കാടിക്കടപ്പുറവുെമല്ലാം. േചരിക്കല്ലിെല പ്രമുഖ കാര്യസ്ഥൻ െതയ്യുണ്ണിേമേനാ�
നാണു് . േമാേനാെന്റ േനതൃത്വത്തിലാണു് െകാട്ടിയറിയിപ്പു നടത്തുന്നതു് . ഉടുമുണ്ടി�
െന്റ േകാന്തല അരെക്കട്ടിൽ കയറ്റിക്കുത്തി, രണ്ടാംമുണ്ടു േതാളിൽ ഞാത്തിയിട്ടു് ,
വലിയ ഒരു ഓലക്കുടയും ചൂടി െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു. പിന്നാെല
െചണ്ടയും കഴുത്തിൽ തുക്കി െനാണ്ടിെനാണ്ടി നടക്കുന്നു പാണൻ െചക്കനും.

െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ആജാനബാഹുവാണു് . തലയിൽ േരാമമില്ല. അണ്ണാെന്റ
വാലുേപാെല നരച്ചു മുറ്റിത്തഴച്ചതാണു് കൺപുരികങ്ങൾ. െനഞ്ചിലും നരച്ച േരാമം
ധാരാളമുണ്ടു് . കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമണികളിൽ ഒന്നു് പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ മട്ടാണു് . േയാ�
ജിച്ചു് ഒരു സ്ഥലത്തു േനാക്കില്ല.

കുട്ടികളുെട അകമ്പടിയും െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന്റ േനതൃത്വവുമുള്ള ആ വിളംബര�
േഘാഷയാത്ര െപാക്കെന്റ സമീപം എത്തി.

“ശ്രീമതു സകലഗുണസമ്പന്നരാന… സകലധർമ്മപരിപാലകരാന… മിത്രജ�
നമേനാരഞ്ജിതരാന… അഖണ്ഡിതലക്ഷ്മീപ്രസന്നരാന… രാജമാന്യരാജശ്രീ… മാ�
നവിക്രമസാമൂതിരിമഹാരാജാബദൂർ അവർകൾ…”

വിളംബരത്തിെല ആദ്യഭാഗം െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ തെന്നയാണു് വിളിച്ചുപറ�
യുന്നതു് . അതു മഹാരാജാവിെന്റ വിേശഷങ്ങളായതുെകാണ്ടു് അക്ഷരശൂന്യനായ
പാണെനെക്കാണ്ടു പറയിക്കാൻ പറ്റില്ല. വല്ലതും െതറ്റിേപ്പായാൽ അതു കാറ്റിലൂെട
നുഴഞ്ഞുനുഴഞ്ഞു െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തിയാൽ, തെന്റ തല പണയം െവേക്കണ്ടിവ�
രുെമന്നു് െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ഭയെപ്പടുന്നു.

െപാക്കൻ ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കുകയാണു് . തടിമിടുക്കുള്ള അരയന്മാെര നിർബ�
ന്ധേസവനത്തിന്നു കല്പിക്കാൻ ഇടവരുത്താെത അവർ സ്വമനസ്സാെല മഹാരാജാ�
വിെന്റ ആജ്ഞപ്രകാരം നിശ്ചിതസ്ഥലത്തു നിശ്ചിത സമയത്തു് എത്തിേച്ചരണെമ�
ന്നാണു് ചുരുക്കത്തിൽ വിളംബരത്തിെന്റ സാരം.

തടിമിടുക്കുള്ള അരയന്മാർ േവണെമന്നു് . തേന്നാളം തടിമിടുക്കുള്ളവർ ആ വള�
യക്കടപ്പുറത്തു ചുരുക്കമാണു് . പടക്കപ്പലുകൾെക്കാപ്പം

വീരസാഹസികരായ േയാദ്ധാക്കെളാന്നിച്ചു് , കടലിലൂെടയുള്ള ആ ദീർഘയാ�
ത്ര രസകരമായിരിക്കും. ചിലേപ്പാൾ പറങ്കികെള കണ്ടുമുട്ടിെയന്നു വരും. പറങ്കിക�
േളാടുള്ള ൈവരം മുലപ്പാലിലൂെട നുണച്ചിറക്കിയതാണു് . യുദ്ധസന്നാഹേത്താടുകൂടി
മഹാരാജാവിെന്റ ഒരു ഭടൻ എന്ന നിലയിൽ പറങ്കികെള കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരുന്നതു
മഹാഭാഗ്യമാെണന്നു് െപാക്കൻ കരുതി. അമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ അവനു േപാകാം.
സമ്മതിക്കില്ല. അമ്മയുെട വാത്സല്യത്തിലുള്ള കുഴപ്പം അവിെടയാണു് .

“എടാ പട്ടീ!”
ആരാണു് വിളിക്കുന്നതു് ? ആെരയാണു് വിളിക്കുന്നതു് ? വിചാരത്തിെന്റ െകാ�

ടുമുടിയിൽനിന്നു് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ വിറച്ചുെകാണ്ടു മുമ്പിൽ
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നിൽക്കുന്നു. അണ്ണാൻവാലിെന്റ കീഴിൽ നിന്നു കണ്ണുകൾ കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്നു. കൃ�
ഷ്ണമണിയുെട കുഴപ്പംെകാണ്ടു േനാട്ടം ആരുെട േനർക്കാെണന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ
െപാക്കനു കഴിഞ്ഞില്ല.

“എടാ ചവറ്റുപട്ടീ!” ൈകവിരലുകൾ തെന്റ േനർക്കാണു് നീളുന്നതു് . ഈ ശകാ�
രെമന്തിനു് ? ഒരു കുറ്റവും െചയ്തിട്ടില്ലേല്ലാ.

“ഈ നിൽക്കുന്നതാെരന്നാ നീ മനസ്സിലാക്കിയതു് ? എടാ, മഹാരാജാവു്
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുേമ്പാെലയുണ്ടേല്ലാ നിെന്റ ഇരിപ്പു് . ഇറെങ്ങടാ പട്ടീ”

“എന്തു് ?” ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
അവെന്റാരു തലയിൽെക്കട്ടു് ! നീയാേരാടാണു് കളിക്കുന്നെതന്നു നിനക്കു മന�

സ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ?”
“ഇല്ല” ഒട്ടും പതറാെത അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.
“ഇേല്ലടാ, ഇേല്ല? മനസ്സിലായിട്ടിേല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ തന്തേയാടു േചാദി�

ക്കു് ; അവൻ പറഞ്ഞുതരും. ”
“െവറുെത തന്തെയ പറയരുതു് . ”
“എന്താടാ പറഞ്ഞാൽ?” അരിശം പിടിച്ചു വിറച്ചുെകാണ്ടു െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ

പറഞ്ഞു: “നിെന്റ തന്ത! തന്ത!”
“വായ പൂെട്ടടാ” െപാക്കൻ വള്ളെക്കാമ്പിൽ നിന്നു താഴത്തു ചാടി: ഇനിെയാ�

രിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ “എന്താടാ പറഞ്ഞാൽ?”
“പറ” അവൻ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. അവെന്റ ആത്മാഭിമാനം ആളിക്കത്തുകയാ�

ണു് . ആ നിമിഷംവെര അവെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി അങ്ങെന ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവെന്റ അച്ഛനല്ലാെത മറ്റാരും അവെന ശാസിച്ചിട്ടില്ല. മുഖത്തു േനാക്കി തന്തെയ�
പറഞ്ഞിട്ടു് പറഞ്ഞവൻ പല്ലുംെകാണ്ടു തിരിച്ചുേപാവരുതു് താൻ കളരിയിൽ േപാ�
യതും വിഷമിച്ചു പയറ്റിപ്പഠിച്ചതുെമാെക്ക വ്യർത്ഥമാെയന്നു അവനു േതാന്നി. കഴു�
ത്തു പിടിച്ചു െഞരിക്കണം; ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു് അവെന െകാല്ലണം. ഇനി മെറ്റാരാളുെട
തന്തെയപ്പറയാൻ ആ നാവു് ഇളകരുതു് , അതിഭയങ്കരമായ തീരുമാനെമടുത്തുെകാ�
ണ്ടു് െപാക്കൻ െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന സമീപിക്കുകയാണു് .

കാര്യം പന്തിയെല്ലന്നു് െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു് മനസ്സിലായി. അവൻ െകാല്ലും;
െകാല്ലാൻ േപാരുന്നവനുമാണു് . ഇനി മിണ്ടിയാൽ അവിെട കിടേക്കണ്ടിവരും.
രക്ഷെപ്പടണം. ഒന്നും പറയാെത െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ നടന്നു.

“ഉം. പറ!” െപാക്കൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
േകൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ പിെന്നയും നടന്നു. കുറച്ചു െച�

ന്നു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. െപാക്കൻ പഴയസ്ഥലത്തുതെന്ന നിൽക്കുകയാണു് . ഉള്ള
ശക്തി മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:
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“കാട്ടിത്തരുന്നുെണ്ടടാ! ഇെല്ലങ്കിൽ ഈ െതയ്യുണ്ണി ഇങ്ങെന ജീവിച്ചു നടക്കി�
ല്ല. ഇതിെന്റ കൂലി നിനക്കു ഞാൻ തരും. ” അത്രയും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു് , അേത
സ്വരത്തിൽ വിളംബരം ആർത്തുവിളിച്ചു െകാണ്ടു േവഗത്തിൽ നടന്നു;

ശ്രീമതു സകലഗുണസമ്പന്നരാന…സകലധർമ്മപരിപാലകരാന…



3
മൂന്നു്

വളയക്കടപ്പുറത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ കാണാം. ഓടക്കുന്നും ഗുരുപുണ്യകാവുകു�
ന്നും. രണ്ടും കടലിേലക്കു കാലുനീട്ടിയാണു് ഇരിപ്പു് . കടൽത്തിരകൾ മണ്ണരിച്ചു കൂ�
റ്റൻ പാറെക്കട്ടുകെള കുന്നിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചു പൂഴിപ്പരപ്പിൽ അവിടവിെട ഉറപ്പി�
ച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടു് . മങ്ങിയ സന്ധ്യാെവളിച്ചത്തിൽ അവ േപടിെപ്പടുത്തുന്ന രൂപം
ൈകെക്കാള്ളും.

പരശുരാമൻ െവണ്മഴുെവറിഞ്ഞു കടലിൽ നിന്നു േകരളം വീെണ്ടടുത്തേപ്പാൾ,
കടലിെന്റ പ്രത്യാക്രമണെത്ത തടുക്കാൻ നൂെറ്റട്ടു ദുർഗാേക്ഷത്രങ്ങളാണു് പണി�
തീർത്തതു് . അതിെലാന്നു് ഗുരുപുണ്യകാവുകുന്നിലാണു് . അവിെട കുന്നിൻപു�
റത്തുള്ള േക്ഷത്രത്തിൽ, ഇളകിയാടുന്ന കടൽത്തിരകെള ഭ്രുകുടിെകാണ്ടടക്കിനിർ�
ത്തി ഭക്തന്മാർക്കു് അഭയം നൽകി, മലനാടിെന്റ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങെള നിയന്ത്രി�
ച്ചു് മഹാദുർഗ്ഗ കുടിെകാള്ളുന്നു. േക്ഷത്രം െചറുതാെണങ്കിലും ദുർഗയുെട ശക്തി
അതിഗംഭീരമാണു് . േക്ഷത്രമുറ്റത്തുള്ള കൽപ്രതിമയുെട ൈകയിൽ ഏതു െകാടുങ്കാ�
റ്റിലും െപാലിഞ്ഞുേപാകാെത, അേഹാരാത്രം കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭദ്രദീപ�
മുണ്ടു് . ഇരുണ്ട രാവുകളിൽ, ആകാശദീപങ്ങെള അടിച്ചുെകടുത്താെനത്തുന്ന െകാടു�
ങ്കാറ്റിൽ കടൽത്തിരകളിൽെപ്പട്ടു് അലയുന്ന മരയ്ക്കാന്മാരുെട ഭാഗ്യദീപമായി അവർ�
ക്കു മാർഗദർശനം നൽകുന്നതു് ആ ഭദ്രദീപമേത്ര.

ഓടക്കുന്നിലാണു് േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവു് . അവിെടയും ഒരു ഭഗവതിയുണ്ടു് . പാ�
വെപ്പട്ടവരുെട ഭഗവതി. ഇളനീരും പാലും പഞ്ചസാരപ്പായസവും തെന്ന നിേവദ്യം
േവണെമന്നു നിർബന്ധമില്ല. േകാഴിയിറച്ചിയും മദ്യവും ഇടെയ്ക്കാന്നു സ്വാദുേനാക്കും.
അപ്പേപ്പാൾ മനസ്സിൽ േതാന്നുന്നതു െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവമാണു് . അതി�
െനാരു െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടു് . െചത്തിപ്പൂവും രക്തചന്ദനവുമാണു് അലങ്കാരവസ്തുക്കളിൽ
ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായതു് .
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കടൽത്തീരത്തുനിന്നു് ഓടക്കാടുകളുെട നടുവിലൂെട ഒെരാറ്റയടിപ്പാത വളഞ്ഞു�
പുളഞ്ഞു കുന്നിൻെനറുകയിേലക്കു കയറിേപ്പാകുന്നുണ്ടു് . ഭക്തിമാർഗം ഒരിക്കലും
എവിെടയും ഋജുവല്ല. വക്രവും കണ്ടകാകീർണവുമായിരിക്കും. ഇവിെടയും ആ
നിയമംതെന്ന. ഏഴിലമ്പാലയും കാഞ്ഞിരവും ഇലഞ്ഞിയും തഴച്ചുവളർന്നു് ഇരു�
ണ്ട നിഴൽവീശുന്ന കുന്നിൻപുറെത്ത ഏകാന്തഭീകരമാെയാരു സ്ഥലത്താണു് ഭഗ�
വതി മണ്ഡപം. ഭക്തന്മാർക്കവിെട എത്തിേച്ചരാൻ ആ ഒറ്റയടിപ്പാത മാത്രമാണു്
അവലംബം.

അന്നു് ആടിപ്പതിന്നാലും കർക്കിടവവാവും ഒരുമിച്ചു വന്ന ദിവസമാണു് . ഏെറ�
െക്കാല്ലങ്ങൾ കൂടുേമ്പാേഴ ആ രണ്ടു വിേശഷദിവസങ്ങളും ഒരുമിച്ചു േചരാറുള്ളൂ. േന�
രം പാതിരേയാടടുക്കുകയാണു് . േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിൽ പതിവുള്ള ആേഘാഷത്തി�
നുപുറേമ അെന്നാരു ‘ഗുരുസി’യും കൂടി ഏർെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു് . വളയക്കടപ്പുറത്തുകാ�
രുെട പ്രേത്യകപ്രാർത്ഥനയാണതു് . ആടിപ്പതിന്നാലു കഴിഞ്ഞു കാലത്തിെന്റ മുഖ�
ഭാവം െതളിയുേമ്പാൾ, മംഗലാപുരത്തുനിന്നു് അരി െകാണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യെത്ത
സംഘം േകാഴിേക്കാട്ടു നിന്നു പുറെപ്പടാനാണു് തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു് . വളയക്കടപ്പു�
റത്തുനിന്നുമാത്രം ഇരുപത്തഞ്ചു െചറുപ്പക്കാർ ആദ്യെത്ത സംഘത്തിൽ േപാവുന്നു�
ണ്ടു് . അവരുെട ദീർഘായുസ്സിനും സുസ്ഥിതിക്കുമായി േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിൽ കർക്കി�
ടകവാവിെനാരു ‘ഗുരുസി’ േനർന്നിരിക്കയാണു് .

െചണ്ടകൾ ശബ്ദിച്ചു; ഇലത്താളവും! മണ്ഡപത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കൽവിളക്കുകൾ
െതളിഞ്ഞു. വരിവരിയായി ദീവട്ടികൾ ജ്വലിച്ചു. അതിെന്റ പ്രകാശത്തിൽ ചുറ്റും തി�
ങ്ങിനിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ നടുവിൽ പട്ടുടുത്തു രക്തചന്ദനം പൂശി,
െചത്തിമാലയുമണിഞ്ഞു െവളിച്ചപ്പാടു ‘ഗുരുസി’തർപ്പണം നടത്തുകയാണു് . മുലകു�
ടിക്കുന്ന കുട്ടി മുതൽ കൂനിക്കൂനി നടക്കുന്ന കിഴവന്മാർവെര എല്ലാവരും അവിെട
ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു കഴിയുകയാണു് . തിരുമുറ്റത്തുള്ള വലിെയാരു കരിങ്കൽത്താവ�
ളത്തിലാണു് ‘ഗുരുസി’. െവളിച്ചപ്പാടു് അതു രണ്ടു ൈകെകാണ്ടും മുകളിേലാട്ടു് േതവു�
കയാണു് . തലെയടുെത്തറിഞ്ഞ പൂവൻേകാഴികളുെട ജഡം കൽത്തളത്തിനു ചുറ്റും
മരവിച്ചു കിടപ്പുണ്ടു് .

തർപ്പണം മുറുകിത്തുടങ്ങി; വാദ്യവും. അവസാനെത്ത തുള്ളി കൂടി തർപ്പണം
െചയ്തു് അട്ടഹസിച്ചുെകാണ്ടു െവളിച്ചപ്പാടു വാെളടുത്തു കുലുക്കി. നിവർന്നുനിന്നു മു�
േമ്പാട്ടും പിേമ്പാട്ടും േദഹമിട്ടാട്ടി, തല െതാട്ടുഴിഞ്ഞു് , വീർപ്പടക്കി നിൽക്കുന്ന പുരു�
ഷാരെത്ത വിറപ്പിച്ചു് െകാണ്ടു െചവിടടപ്പിക്കുമാറു് ഒന്നലറി. കുന്നിൻപുറത്തും കടൽ�
ത്തീരത്തും അതു മാെറ്റാലി േചർത്തു. ജനങ്ങൾ ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങേളാെട െതാ�
ഴുൈകയുമായി പിന്മാറി നിന്നു. െവളിച്ചപ്പാടു മണ്ഡപത്തിനകേത്തേക്കാടി. പിന്നാ�
െല വാദ്യക്കാരും!

ഇേപ്പാൾ െചണ്ടയുെട ശബ്ദം േകട്ടാലറിയാം. അകത്തു ഭഗവതിയുെട േസാ�
പാനനൃത്തം നടക്കുകയാണു് . പരിചാരകന്മാർ അമ്പലമുറ്റത്തുനിന്നു് ജനങ്ങെള
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ഒരു പരിധിേയാളം അകറ്റിനിർത്തി. േകാഴികളുെട ജഡം എടുത്തുമാറ്റി. തളംെക�
ട്ടിനിൽക്കുന്ന ‘ഗുരുസി’യിൽ കടൽപൂഴി വിതറി. വാദ്യം മുറുകിവരുന്നു. െപെട്ടന്നു
നിൽക്കുന്നു. കനത്ത നിശ്ശബ്ദത. കടൽക്കാറ്റുകൂടി വീശുന്നതു് ഒതുങ്ങിയമട്ടിലാണു് .
കടൽത്തിരകൾ ചുണ്ടുകടിച്ചമർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഒരു വീർപ്പുകൂടി പുറത്തുവിടാെത.
ആ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു് േപടിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു സവിേശഷതയുണ്ടു് . അധികേനരം അതു
സഹിച്ചു നിന്നാൽ മനുഷ്യർ േബാധംെകട്ടുവീഴും.

അതാ, ഭയങ്കരമാെയാരലർച്ച! “വിേശഷിച്ചിട്ടു്…” ഭഗവതിയുെട അരുളപ്പാ�
ടാണു് . െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ അമർത്തിച്ചവുട്ടുന്ന കാലടിെയാച്ച അടുത്തടുത്തുവരുന്നു.
കടുത്തലയുെട െതാത്തുമണികൾ കുലുങ്ങുന്ന ഭീകരശബ്ദവും! ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു്
ഇരുപത്തഞ്ചു െചറുപ്പക്കാർ, അതിൽ െപാക്കനുമുണ്ടു് . മുേമ്പാട്ടു വന്നു. അന്നു െത�
യ്യുണ്ണിേമേനാനുമായി വഴക്കിട്ടതിെന്റ ഫലമാണതു് . പഠിപ്പിച്ചുതരാെമന്നു ശപഥം
െചയ്തു േപായ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ഒടുവിൽ പഠിപ്പിക്കുകതെന്ന െചയ്തു. വളയക്കട�
പ്പുറത്തു നിർബന്ധേസവനത്തിനു വരണെമന്നു് ഉത്തരവുകിട്ടി. ൈപതൽമരയ്ക്കാ�
െന്റ അേപക്ഷകൾേക്കാ ദമയന്തിയുെട കണ്ണുനീരിേനാ െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന്റ മനസ്സി�
ളക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തലയും താഴ്ത്തി െതാഴുൈകേയാെട എല്ലാവരും ഒരു വരിയായി
മുേമ്പാട്ടു നിന്നു മഞ്ഞ വസ്ത്രമുടുത്തു് രക്തചന്ദനമണിഞ്ഞു് , െചത്തിമാലയും കഴുത്തി�
ലിട്ടു് മുേമ്പാട്ടു മാറിനിന്ന ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചുേപരും കാവിലമ്മയുെട പ്രേത്യകാനു�
ഗ്രഹത്തിനുേവണ്ടി വ്രതെമടുത്ത നാവികരാണു് . െവളിച്ചപ്പാടു് അവെര െതാട്ടുരുമ്മി�
െക്കാണ്ടു് അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ഓടി. കടുത്തല കുലുക്കി ആഞ്ഞാഞ്ഞു തലയിൽ െവട്ടി.
ഓേരാ െവട്ടിനും തലയിൽ നിന്നു െചമ്പരത്തിപ്പൂേപാലുള്ള രക്തം െനറ്റിയിലൂെട പാ�
ടിെയാഴുകി, കൺേപാളകളും കവിളും നനച്ചു െനഞ്ചിലിറങ്ങി െചത്തിമാലയ്ക്കു മാറ്റുകൂ�
ട്ടുകയും രക്തചന്ദനത്തിലിഴുകിേച്ചരുകയും െചയ്തു. ഭയംെകാണ്ടു കടുംതുടി െകാട്ടുന്ന
ഹൃദയവുമായി ഭക്തജനങ്ങൾ െചവി കൂർപ്പിച്ചു നിന്നു, അരുളപ്പാടു േകൾക്കാൻ.

“വിേശഷിച്ചിട്ടു്… എെന്റ മുക്കാൽവട്ടക്കാേര!” അമർത്തിച്ചവുട്ടിനടന്നുെകാണ്ടു്
പാതി അലർച്ചയും പാതി വാക്കുകളുമായി െവളിച്ചപ്പാടു കല്പിച്ചു: “ആേണ്ടാടാണ്ടു്
കൂടുംബം… എെന്റ മംഗല്യം… മുടങ്ങാെത നടത്തണം… േകേട്ടാ… എെന്റ മുക്കാൽ�
വട്ടക്കാേര…” ആ ഇരുപത്തഞ്ചു േപരിൽ ഓേരാരുത്തരുെട തലയിലും ൈക വച്ചു്
ആടിയാടി െവളിച്ചപ്പാടു കല്പിച്ചു: “എെന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാനും വിശ്വസിക്കും…
േകേട്ടാ, മുക്കാൽവട്ടക്കാേര…” ഓേരാ അരുളപ്പാടിനും ചുണ്ടിലൂെട താേഴാെട്ടാഴുകു�
ന്ന രക്തം വലിച്ചകത്താക്കുകയും കാലടികൾ ഭുമി കിടിലം െകാള്ളുമാറു് അമർ�
ത്തിച്ചവുട്ടുകയും രക്തത്തുള്ളികൾ ഇഴുകിപ്പിടിച്ചു ചുവന്ന കൺപുരികങ്ങൾ വളച്ചു രൂ�
ക്ഷമായി േനാക്കുകയും ഇടയ്ക്കിെട ഫൂല്ക്കാരങ്ങളുതിർക്കുകയും െചയ്യുന്ന െവളിച്ചപ്പാടു്
തെന്റ അരുളപ്പാടിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിേലക്കു കടക്കുകയാണു് . ഭക്തജനങ്ങൾ
േദവിയുെട തിരുമുഖത്തു നിന്നു േകൾക്കാനാശിച്ചെതേന്താ, അതിനിയും പുറത്തുവ�
ന്നിട്ടില്ല. കടലിലും കരയിലും സ്വർഗത്തിലും പാതാളത്തിലും തെന്റ ഭരണം നടത്തു�
ന്ന േദവി അറിയാത്തേതാ കാണാത്തേതാ യാെതാന്നുമില്ല.
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പിെന്നയും ഭീതിദമായ നിശ്ശബ്ദത. പ്രായംകൂടിയ പലരും കക്ഷത്തിറുക്കിെവ�
ച്ച രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തു് കണ്ണീെരാപ്പുകയാണു് . ആ യുവനാവികരുെട രക്ഷകർത്താ�
ക്കളാവണം അവർ. ൈപതൽമരയ്ക്കാർ ഒറ്റെപ്പട്ടാണു് നിൽക്കുന്നതു് . ആ മുഖം
േവദനയുെട വിളനിലമാണു് . ഇടതടവില്ലാെത ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണീെരാ�
പ്പാൻ മറന്നുേപായി! തെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ഏേതാ ഒരു ഭാഗം കഠിനേവദനേയാ�
െട മുറിഞ്ഞു േവറിട്ടു േപാകുേമ്പാെല അനുഭവെപ്പടുകയാണു് . രാക്ഷസീയമായ െകാ�
ടുംക്രൂരതെകാണ്ടു് അറബിക്കടലിെല സമാധാനം നശിപ്പിച്ചു് മലനാട്ടിെന്റ വീര�
നാവികരായ നിരവധി മുക്കുവക്കിടാങ്ങെള ദാരുണമാംവിധം ഹിംസിച്ചു് മനുഷ്യ�
വംശത്തിനാകമാനം കളങ്കം വരുത്തിെവച്ച, പിശാചുക്കെളേപ്പാലും നാണിപ്പിക്കു�
ന്ന, പറങ്കികേളാെടതിരിടാനാണു് െപാക്കെന പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നെതന്ന സത്യം ൈപ�
തൽ മരയ്ക്കാെന അവശനാക്കി. ഉണ്ണാെത, ഉറങ്ങാെത, ദിവസങ്ങെളണ്ണുന്ന പുത്രവ�
ത്സലനായ ആ അച്ഛൻ അവസാനെത്ത അഭയത്തിനുേവണ്ടിയാണു് കാവിലമ്മ�
യുെട തിരുമുമ്പിെലത്തിയതു് . മരയ്ക്കാെന്റ ഹൃദയത്തിലൂെട നൂറു നൂറു േചാദ്യങ്ങൾ
കടന്നുേപായി: “അേമ്മ, അമ്മയുെട നാന്തകത്തിന്നു മൂർച്ച കുറഞ്ഞുേപാേയാ? ദാ�
രികെനെക്കാന്നു കുടൽമാലയുമണിഞ്ഞു് , തലേയാട്ടിൽ ചുടുേചാര മുക്കി കുടുകുെട�
ക്കുടിച്ചു േലാകെത്ത രക്ഷിച്ച െപാന്നുതമ്പുരാട്ടി, അലകടൽ അലേങ്കാലെപ്പടുന്നതു്
അവിടുന്നു കാണുന്നിേല്ല” മഹിഷാസുരെന കുത്തിേക്കാർത്ത െകാടുംശൂലം അമ്മയു�
െട ൈകയിലിേല്ല? പറങ്കികളുെട ഈ െകാടുംപാപത്തിനു് അമ്മെയാരറുതി വരു�
ത്തിേല്ല?”

െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ അട്ടഹാസം പിെന്നയും മുഴങ്ങി: “വിേശഷിച്ചിട്ടു്”, നല്ല നിമി�
ത്തം! ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ ൈകകൂപ്പി നിന്നു. ഇത്തവണ െവളിച്ചപ്പാടു സമീപച്ചതു്
ൈപതൽമരയ്ക്കാെനയാണു് . “വ്യസനിേക്കണ്ടാ, കിടാേവ, എെന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ
ഞാനും വിശ്വസിക്കും… വിേശഷിച്ചിട്ടു് .” അേതാെട അന്നെത്ത അരുളപ്പാടവസാനി�
ച്ചു. അട്ടഹസിച്ചുെകാണ്ടു െവളിച്ചപ്പാടു തെന്റ തലയിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞു െവട്ടി; െവട്ടി
െവട്ടി േബാധംെകട്ടു വീണു…

പൂജാരിക്കു ദക്ഷിണ െകാടുത്തു പ്രസാദം വാങ്ങി, വ്രതദീക്ഷയുെട കാലത്തു
ധരിച്ചു മഞ്ഞവസ്ത്രം മാറ്റി നാവികർ മുൻേപാട്ടു നടന്നു. െപാക്കൻ തലയുയർത്തി ചു�
റ്റുെമാന്നു േനാക്കി. പൂജാരിയിൽ നിന്നു് തിക്കിത്തിരക്കി പ്രസാദം വാങ്ങുന്ന െപണ്ണു�
ങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ പാഞ്ചാലി േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണു് . രണ്ടുേപരും പരസ്പ�
രം കണ്ടു; ചിരിച്ചു. വ്രതദീക്ഷമുതൽ െപാക്കൻ പാഞ്ചാലിെയക്കണ്ടിട്ടില്ല. അവന്നു
ധൃതിയായി. െപണ്ണുങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിേലക്കു് അവൻ നടന്നു. ഒരു നാലടി മുേമ്പാട്ടു
െവച്ചുകാണും. അേപ്പാഴാണു് ൈപതൽമരയ്ക്കാെന്റ വിളി: “േമാേന!”

ൈവമനസ്യമുെണ്ടങ്കിലും അവനു പിന്തിരിയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അച്ഛൻ
രണ്ടു ൈകയും നീട്ടിപ്പിടിച്ചാണു നിൽക്കുന്നതു് . ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയേപ്പാെല ഓടിെച്ച�
ന്നു് അവൻ ആ ൈകകളിേലക്കു് വീണു. രണ്ടുേപരും െതല്ലിട െകട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു.
േനരിയ ഒരു േതങ്ങൽ മാത്രമങ്ങെന േകൾക്കാം:
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“േമാേന… എെന്റ േമാേന…”
ചൂടുള്ള കണ്ണീർ അവെന്റ ചുമലിലൂെട ധാരയാെയാഴുകി. അച്ഛൻ കരയുകയാ�

ണു് . ഭഗവതിയുെട സന്നിധിയിൽേപ്പാലും അച്ഛനു മനക്കരുത്തു വീണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ആ
നിമിഷത്തിലാദ്യമായി അവൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട േനർക്കു കണ്ണയച്ചു. അച്ഛൻ
കരയുന്നതിെലന്താണു് െതറ്റു് ? ആ കുടുംബത്തിെന്റ എല്ലാമാണു് അവൻ; ആശ�
യും ആേവശവുെമല്ലാം. അന്നന്നു കിട്ടുന്നതു െചലവഴിച്ചു ശീലിച്ച കുടുംബമാണു് .
അവേന്റതു് . നാേളെക്കന്ന സമ്പദായം അറിഞ്ഞുകൂടാ. എത്ര കിട്ടിയാലും മുഴുെക്ക
തീർക്കും. കിട്ടാത്ത ദിവസം പട്ടിണികിടക്കാനും മടിയില്ല. അദ്ധ്വാനിച്ചു് വാർദ്ധക്യ�
ത്തിെന്റ പായച്ചുരുളിേലക്കു തലചരിക്കുേമ്പാൾ പുതിെയാരു തലമുറ ചുമതല ൈക�
േയൽക്കാൻ മുേമ്പാട്ടു വരും. പിെന്ന, അവരുെട ഊഴമായി. അച്ഛെന്റ പായ നിവർ�
ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പങ്കായം തെന്റ േതാളിേലക്കു ൈകമാേറണ്ട സമയമാണു് .
അമ്മയും അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും-മുന്നുേപർക്കാണു് അവൻ തണൽ വീേശണ്ടതു് . രാ�
ജകല്പനയേല്ല? ചിന്തിച്ചിട്ടും വ്യസനിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല.

ജനങ്ങൾ പിരിയുകയാണു് . ഇടുങ്ങിയ കാട്ടുവഴിയിലൂെട കീേഴാട്ടിറങ്ങാൻ വി�
ഷമമുണ്ടു് . ഒരു പന്തം പിടിച്ചുെകാണ്ടു െപാക്കൻ മുമ്പിൽ നടന്നു. പിന്നിൽ അമ്മ,
അതിെന്റ പിന്നിൽ അച്ഛൻ. വളെര പതുെക്ക നടക്കാേന കഴിയുന്നുള്ളു. വയസ്സാ�
യാലങ്ങെനയാണു് . പണ്ടു ചവിട്ടിത്തകർത്തു കടന്നുേപായ വഴിയാണെതന്നു ൈപ�
തൽമരയ്ക്കാന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. െചങ്കുത്തായ ചില സ്ഥലത്തു് അച്ഛെന�
യും അമ്മെയയും െപാക്കൻ ൈക പിടിച്ചിറക്കി.

വളഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും േപാകുന്ന ആ വഴി നിറെയ ആളുകളാണു് . ഇടയ്ക്കിെട
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പന്തങ്ങളും. ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിെലവിെടേയാ പാഞ്ചാലിയുെണ്ടന്ന
വിചാരംേപാലും െപാക്കനു സുഖപ്രദമായിരുന്നു.

ആ േഘാഷയാത്ര ക്രേമണ കടപ്പുറെത്തത്തി. അതുവെര ഒന്നും മിണ്ടാെത നട�
ന്ന ൈപതൽ മരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു: “േമേന, ഒന്നു േവഗം െചല്ലു് . കുടലു് നിന്റ മുത്തച്ഛൻ
തനിച്ചേല്ലയുള്ളു? അച്ഛനു വയ്യാ. കുന്നിറങ്ങുമ്പളയ്ക്കു് കാലു് തളരുന്നു. െന്റ േമാൻ േവ�
ഗം േപാ.”

പാഞ്ചാലി ഒരുമിെച്ചത്തുന്നതുവെര അവിെട നിന്നാൽ െകാള്ളാെമന്നുണ്ടായി�
രുന്നു. പേക്ഷ, ഇനിയതു വയ്യാ. അവൻ മുൻകടന്നു നടന്നേപ്പാൾ അമ്മ പറഞ്ഞു;
“ഒപ്പം ഞാനും േപാരാം.”

“നിനക്കു് ഓെന്റാപ്പം നടക്കാൻ കേയ്യാ, ദമയന്തീ?” ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ
േചാദിച്ചു.

“കയ്യും.” അതുപറഞ്ഞുതീരും മുേമ്പ പിറകിൽ നിന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയിക്കാ�
െന്റ വിളി േകട്ടു; “ൈപതൽ മൂപ്പേര ഞാളുണ്ടു് .”

െപാക്കൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും പാഞ്ചാലിയുമാണു് വരുന്നതു് .
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“കുടീലാളില്ലാത്തതാ. ഓലു് േവഗം േപാെട്ട.” ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു:
“മ്പള്ക്കങ്ങെന പതുെക്ക പൂവ്വാം.”

“േനരാ.” കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചു;
“േമാേള പാഞ്ചാലീ, നീയും െപാക്കെന്റ അേമ്മെന്റ കൂെട േപാ.”
േകൾേക്കണ്ട താമസം പാഞ്ചാലി ഒപ്പെമത്തി. െപാക്കെന്റ ഹൃദയം അവേനാ�

ടു പറഞ്ഞു: “േദ കൂെട അമ്മയാണുള്ളതു് .”
മൂന്നുേപരും ധൃതിയിൽ നടക്കുകയാണു് . എങ്ങെന എന്തു പറയണെമന്നറിയാ�

ത്ത െപാക്കൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് അമ്മേയാടു േചാദിച്ചു:
“അമ്മയ്ക്കു വയസ്സേല്ല?”
“അതിെനന്താടാ?”
“കാലു തളരുന്നിേല്ല?”
“േമാേന!” അതുവെര െകട്ടിനിർത്തിയ ദുഃഖം ചിറെപാട്ടി. ഗദ്ഗദം െകാണ്ടു

വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞുമുറിേഞ്ഞ പുറത്തുവന്നുള്ളൂ. “തടിയാെക തളരുന്നുണ്ടു് അമ്മയ്ക്കു് ,
ആേരാടു പറയാൻ? ആരു േകൾക്കാൻ?”

ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ടായിരുെന്നന്നു െപാക്കനു േതാന്നി.
“അേമ്മന്തിനാ കേരണതു് ?”
“കര്യാെണ്ടന്തുെചയ്യും?”
“അമ്മ കേരരുത് !” അവൻ പാഞ്ചാലിെയ േനാക്കി. അവളും കരയുകയാ�

േണാ? അല്ലങ്കിെലന്തിനു കണ്ണു തുടയ്ക്കണം?
“മേണ്ടെല വര മാന്ത്യാ േപാവൂല, േമാേന” ദമയന്തിക്കു സഹിക്കുന്നില്ല: “കര�

യാനാണു് വിധി. ആറ്റുേനാറ്റു െകാതിച്ചിെട്ടാന്നിെന പടച്ചതമ്പുരാൻ തന്നു. കാക്ക�
യ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും െകാടുക്കാണ്ടു് മടീൽ െവച്ചു േപാറ്റി. എന്നിട്ടിപ്പം…” കണ്ഠം അടഞ്ഞു�
േപായി. വാക്കുകൾക്കു ശബ്ദമില്ല.

െപാക്കൻ മിണ്ടാെത നടന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അമ്മയുെട
േവദന കൂടുകയാണു് . കുടിയിെലത്തി. അമ്മ വാതിൽ തുറന്നു് അകത്തു കയറി.
അരണ്ട നാട്ടുെവളിച്ചത്തിൽ െപാക്കനും പാഞ്ചാലിയും െതാട്ടുെതാട്ടുനിന്നു. അങ്ങി�
െനെയാരു സന്ദർഭത്തിനു േവണ്ടി എത്ര െകാതിച്ചതാണു് ! പേക്ഷ ഒന്നും പറയാൻ
ൈധര്യമില്ല. അമ്മെയേപ്പാെല അവളും കരഞ്ഞാേലാ?

െപെട്ടന്നു് അകത്തുനിന്നു് അമ്മയുെട നിലവിളി േകൾക്കുന്നു. അവനു് ഒന്നും
മനസ്സിലായില്ല. ആേലാചിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല. അവൻ അകേത്തക്കു്
ഓടി. പിന്നാെല പാഞ്ചാലിയും.

അമ്മ മുത്തപ്പെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു കരയുകയാണു് . മുത്തപ്പൻ അനങ്ങുന്നി�
ല്ല. അെല്ലങ്കിലും വളെരക്കാലമായി മുത്തപ്പനു് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അമ്മ ഇങ്ങെന
ബഹളം കൂട്ടുന്നെതന്തിെനന്നു് അവൻ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി.
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“അേയ്യാ, എെന്റ െപാന്നേച്ചാ!” അമ്മ കുലുക്കിക്കുലുക്കി വിളിച്ചിട്ടും മുത്തപ്പൻ
കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. മുത്തപ്പൻ മരിേച്ചാ? ശരീരം തണുത്തു മരവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വാസ�
ഗതി നിലച്ചിരിക്കുന്നു… അേത, മുത്തപ്പൻ മരിച്ചു…

െതയ്യുണ്ണിേമേനാനും മരണവും ഒരുേപാെലയാണു് . കരംപിരിവു കാര്യത്തിൽ
രണ്ടുേപർക്കുെമാരു വ്യവസ്ഥയില്ല. ഒരുക്കിെവച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ െചല്ലാ�
െത, അപ്രതീക്ഷിതമായി മെറ്റവിെടെയങ്കിലും േകറിെച്ചല്ലും; ബഹളമുണ്ടാക്കും.

ദമയന്തിയുെട അച്ഛൻ-അമ്പാടിയുെട കാര്യത്തിലും അതാണു് സംഭവിച്ചതു് .
ആേറഴു െകാല്ലമായി മരണെത്ത സ്വാഗതം െചയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർ�
ത്തിയാക്കി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. മരണം തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയില്ല.

പക്ഷവാതംപിടിച്ചു് അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമങ്ങളല്ലാതായി. ദാഹിച്ചു്
െവളളം കുടിക്കാനും പരസഹായം േവണം. വിശപ്പുണ്ടു് , േവദനയറിയാം, കാഴ്ച നഷ്ട�
െപ്പട്ടിട്ടില്ല. ശ്രവണശക്തിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം കാണാം; േകൾക്കാം. ആവ�
ശ്യമുള്ളതു േചാദിക്കാൻ നാവിനു കരുത്തില്ല; അഭിനയിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനാെണ�
ങ്കിൽ ൈകകൾ ചലിക്കില്ല. മരിച്ചാൽ മതിെയന്നു മറ്റുള്ളവർെക്കാെക്ക േതാന്നി;
േരാഗിക്കും േതാന്നി. പേക്ഷ, െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ പ്രസാദിച്ചില്ല. പിെന്നയും കിടന്നു
വർഷങ്ങൾ.

വീട്ടിലുള്ളവരും വന്നു കാണുന്നവരും ഓർക്കാെത പിറുപിറുക്കും. “ഇനി മരിക്കു�
ന്നതാ നല്ലതു് .” പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണു് . എന്നാലും േരാഗിയുെട കിടപ്പു കാ�
ണുേമ്പാൾ പറഞ്ഞുേപാകും. തെന്റ അച്ഛെനക്കുറിച്ചു് ദമയന്തി അതു പറേഞ്ഞാ?
എേന്താ, ആരും േകട്ടിട്ടില്ല… ആരും േകൾക്കാെത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയ്ക്കു
ക്േളശകരമായിരുന്നു ആ ശുശ്രൂഷ. എല്ലാം അറിഞ്ഞു െചയ്യണം. ദാഹമാേണാ,
വിശപ്പാേണാ, േവദനയാേണാ? ഒന്നും ആ മുഖത്തു േനാക്കിയാൽ േവർതിരിച്ചറിയി�
ല്ല. അവിെട ഒേരഒരു ഭാവം! വിഷാദം. മഴക്കാലം േപാെല ആ കണ്ണുകൾ സദാ
ജലകണങ്ങേളന്തി നിൽക്കും. ചിലേപ്പാൾ ദിവസം മുഴുവൻ ആഹാരം കഴിക്കില്ല;
െവള്ളം കുടിക്കില്ല. കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടു കിടക്കും. കാരണം വിേശഷിെച്ചാന്നും
ഉണ്ടാവില്ല. അതുകാണുേമ്പാൾ തേന്നാടു പിണങ്ങീട്ടാെണന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ദമയന്തി
െതാണ്ടയിടറിെക്കാണ്ടു പറയും: “മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇക്കണക്കിനു് .”

ആരാണു് മരിേക്കണ്ടതു് ? അച്ഛേനാ, താേനാ? ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് മര�
ണെത്ത പ്രാർത്ഥിച്ചതു് ? ദമയന്തി പിന്നീടു് ആേലാചിക്കും; “അങ്ങെന പറയരു�
തായിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും പറയില്ല.” പേക്ഷ, പിെന്നയും പറഞ്ഞുേപാകും. നീ�
ണ്ടുനീണ്ട രാത്രികൾ തനിച്ചിരുന്നു് ഉറക്കെമാഴിച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടും കഷായം കുറുക്കി�
യിട്ടും എണ്ണയും കുഴമ്പും െപാടിയുമുണ്ടാക്കിയിട്ടും േവണ്ടതത്രയും െചയ്തിട്ടും േരാഗിയു�
െട മുഖെത്താരു പ്രസാദമില്ല. മനസ്സിടിവുണ്ടാവാൻ മറ്റു കാരണങ്ങളാവശ്യമുേണ്ടാ?
അവൾ തന്നത്താൻ ശപിക്കും. പിെന്നയും ശുശ്രുഷിക്കും. അച്ഛനേല്ല, അച്ഛെന
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതു തെന്റ കടമയേല്ല? അച്ഛനു േവണ്ടി എന്തു വലിയ ത്യാഗത്തിനും
അവൾ തയ്യാറാണു് .
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ഒടുവിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അവസാന നിമിഷം അവൾ അടുത്തുണ്ടായില്ല. കഫ�
പ്പറ്റുള്ള കണ്ഠത്തിൽ ശ്വാസം തടഞ്ഞുനിന്നു കുറുകുേമ്പാൾ ഒരു തുള്ളി കസ്തൂരി ചാലിച്ച
െവള്ളംെകാണ്ടു് അച്ഛെന്റ ചുണ്ടു നനയ്ക്കാൻ അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. മരണം ചവിട്ടി�
ക്കുതറുന്ന െനഞ്ചിൽ ആശ്വാസപൂർവ്വം തടവിെക്കാടുത്തു് അച്ഛെന്റ േവദന കുറയ്ക്കാൻ
അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കുടിലിെന്റ േമാന്തായത്തിൽ പതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മര�
ണം. എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞുേപായേപ്പാൾ ചാടി വീണു് അച്ഛെന്റ പ്രാണനും പിടിച്ചുപ�
റിച്ചു െകാണ്ടുേപായി. അേതാർത്തേപ്പാൾ അവൾക്കു സഹിച്ചില്ല. ഏഴുെകാല്ലെത്ത
നിരന്തര ശുശ്രൂഷ നിഷ്ഫലമായേപാെല. അവസാന നിമിഷം െകാടുക്കുന്ന െവള്ളമാ�
ണു് പ്രധാനം. എെന്താെക്ക െചയ്താലും ആളുകൾ എടുത്തുപറയുന്നതു് അതുമാത്ര�
മായിരിക്കും. അവൾ അച്ഛെന്റ ജഡത്തിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഉറെക്കയുറെക്ക കരഞ്ഞു.

േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ മരണവാർത്ത േകട്ട കടൽത്തീരത്തുള്ളവെരാെക്ക കൂ�
ട്ടംകൂട്ടമായി വരാൻ തുടങ്ങി. കുടിലിനകത്തും പുറത്തും ആളുകളാണു് . ശവസംസ്കാ�
രത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണു് . തറയിെല കാരണവന്മാർ വട്ടമിട്ടിരുന്നു മുറു�
ക്കിത്തുപ്പുന്നു. െചറുപ്പക്കാർ അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ അതുമിതും പറഞ്ഞു് അങ്ങ�
ട്ടുമിങ്ങട്ടും ധൃതിെവച്ചു് ഓടുന്നു. മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഈ ബഹളം എന്തിെന�
ന്നു മനസ്സിലാവാെത െപാക്കൻ, മുറ്റത്തു് ഒരു േകാണിൽ ഒറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു് .
സഹതാപക്കരച്ചിലിെനത്തുന്ന െപണ്ണുങ്ങെള അടിേച്ചാടിക്കണെമന്നു് അവനു പല�
തവണ േതാന്നി. അവെന്റ അമ്മയ്ക്കു് അവർ ഒരു െപാറുതി െകാടുക്കുന്നില്ല.

െപാക്കെന്റ കണ്ണിൽ മരണം ഒരു െതറ്റുതിരുത്തലാണു് . ആവശ്യമിെല്ലന്നു
േതാന്നുന്നതു് എടുത്തുമാറ്റലാണു് . േരാഗികളും കിഴവന്മാരും സമുദായത്തിനു് ഉപ�
കാരമില്ലാത്തവരാെണന്നുവന്നാൽ മരണം അവെര മാറ്റി നിർത്തുന്നു. പടയ്ക്കു േപാ�
യാലും അതുെന്നയാണു് ഫലം. ഭീരുക്കെളയും ശക്തിയില്ലാത്തവെരയും എതിരാളി�
കൾ െകാല്ലുന്നു. ഉടഞ്ഞ മൺകലം, കീറപ്പായ ഇെതാെക്ക അമ്മ വലിെച്ചറിയാറു�
ണ്ടു് . അേപ്പാെഴാന്നും എന്തുെകാണ്ടു് അമ്മ കരയുന്നില്ല? അയൽപക്കെത്ത െപ�
ണ്ണുങ്ങൾ വന്നു് ആ വലിെച്ചറിയുന്ന വസ്തുക്കളുെട േപരും പറഞ്ഞു് എന്തുെകാണ്ടു്
കരയുന്നില്ല? ഇെതല്ലാം മണ്ടത്തരമാണു് . താൻ െപണ്ണുെകട്ടി, തനിക്കു കുട്ടികളും
കുടുംബവുമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ആദ്യം െചയുന്ന കാര്യം ഇതായിരിക്കും: മരണെത്തക്കു�
റിച്ചു നല്ലേപാെല അവെര പഠിപ്പിക്കുക. ഇെല്ലങ്കിൽ ഗതിെകട്ടുേപാകും. ആേലാ�
ചനയില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് ഇങ്ങെന കരയുന്നതു് . ഇവെരാെക്ക എന്തുെകാണ്ടു്
ആേലാചിക്കുന്നില്ല?

െവയിലും മഴയുമില്ലാെത മൂടിെക്കട്ടിയ ദിവസം. മയക്കുമരുന്നു െകാടുത്തു് ഉറ�
ക്കിയ ഉന്മാദിനിെയേപ്പാെല അറബിക്കടൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണു് . പുറംകട�
ലിൽ െവള്ളപ്പായ നിവർത്തിയ മീൻേതാണികൾ ചക്രവാളത്തിനു േതാരണം തൂക്കി�
െക്കാണ്ടു പതുെക്ക നീങ്ങുന്നു. ഈ തഞ്ചത്തിനു േതാണിയിറക്കിയാൽ െചമ്മീൻകു�
ലപ്പുകൾ കെണ്ടത്തും!
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െപാക്കെന്റ ശ്രദ്ധ പിെന്നയും കുടിലിനകേത്തക്കു തിരിഞ്ഞു. അമ്മ അേപ്പാഴും
ഇടെനഞ്ചു െപാട്ടി കരയുകയാണു് .

“എെന്റ െപാന്നേച്ചാ… ഞാെനങ്ങെന സഹിക്കും അേച്ഛാ…”
െതെക്ക മുറ്റെത്ത പൂഴിയിൽ എെന്താെക്കേയാ വരച്ചും മായ്ച്ചും ചിന്താമഗ്നനാ�

യിരിക്കുന്ന ൈപതൽ സ്വയം പറഞ്ഞു;
“ഇല്ല, അവൾക്കു സഹിക്കില്ല; അമ്പാടിമരയ്ക്കാന്നു് എല്ലാമുണ്ടായതും എല്ലാം

േപായതും അവെളെച്ചാല്ലിയാണു് .”
പത്തമ്പതുെകാല്ലത്തിനപ്പുറമുള്ള കാര്യം തേലന്നാൾ സംഭവിച്ചതുേപാെല

കൺമുമ്പിൽ െതളിഞ്ഞുവരുന്നു. ൈപതൽ അന്നു കുട്ടിയാണു് . അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ
എന്തിനും േപാരുന്ന വാല്യക്കാരൻ. ആെരയും വിലെവയ്ക്കില്ല. ആർക്കും തല മടക്കി�
ല്ല. പറഞ്ഞുെതറ്റിയാൽ ആരുെട േനർക്കും േകറി ഇടിക്കും. ആ ഇടിെകാണ്ടാൽ
െകാണ്ടവൻ അതുമതി, ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും. ഇരുമ്പുലക്കേപാലെത്ത ൈകകളാ�
യിരുന്നു കരിങ്കൽഭിത്തിേപാെല വിരിഞ്ഞ മാറിടം, ഇടുങ്ങിയ അരെക്കട്ടു് , മാംസേപ�
ശികൾ ഉരുണ്ടുകൂടി നിൽക്കുന്ന കണങ്കാൽ. േതാളത്തു വലയും തലയിൽ െചറിയ
െതാപ്പികക്കുടയുമായി അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ കടൽത്തിരകളുെട േനർക്കു നടന്നുേപാകു�
ന്നതു കണ്ടാൽ േപാരിന്നു േപാകുന്ന പടയാളിെയേന്ന േതാന്നൂ. മനുഷ്യെരെയന്ന�
േപാെല കടൽത്തിരകെളയും ആ മല്ലൻ ൈകയുക്കുെകാണ്ടു കീഴടക്കി.

ഒരു ദിവസം പന്തലായിനിക്കടപ്പുറത്തുനിന്നു് ഒരു െപണ്ണിെന ബലാൽക്കാര�
മായി പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. അതായിരുന്നു വിവാഹം. പകരംേചാദിക്കാൻ വന്ന
െപണ്ണുവീട്ടുകാെര സംഘക്കാേരാെടാപ്പം അടിേച്ചാടിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കു് അവരാരും പിെന്ന
ഇേങ്ങാട്ടു് തിരിഞ്ഞില്ല. എങ്ങെന തിരിയും?

ഏഴരെവളുപ്പിനു് കടലിൽ േപാവും. ൈവകീട്ടു തിരിച്ചുവരും; വരാത്ത ദിവസ�
ങ്ങളുമുണ്ടു് . കടലിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവന്നാൽ ആദ്യം കിേട്ടണ്ടതു് കള്ളാണു് . നല്ല
എരുവുള്ള വല്ല കറിയും കൂട്ടി കള്ളുകുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. േബാധംെകട്ടു വീഴുന്നതുവെര
കുടിക്കും. പിെന്ന തലെപാക്കാറായാൽ പതുെക്ക എഴുേന്നൽക്കും. േവച്ചുേവച്ചു നട�
ക്കും. ആദ്യം കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാെരയായാലും തല്ലും. ദിനചര്യ ഇതിൽ
കൂടുകേയാ കുറയുകേയാ പതിവില്ല.

ദമയന്തി പിറന്നതിൽപ്പിെന്നയാണു് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരയവുവന്നതു് . കുടിക്കും;
പേക്ഷ ആവശ്യത്തിനുമാത്രം. മറ്റുള്ളവരുെട േനർക്കു കേയ്യറ്റത്തിനു േപാവാറില്ല.
േജാലി കഴിഞ്ഞുള്ള േനരമത്രയും മകെള കളിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് കുടിലിലിരിക്കും. േസ്ന�
ഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണു് . േസ്നഹം െകാള്ളാവുന്നതാെണന്നു േതാന്നിത്തുടങ്ങി.
മകളുെട കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയാണു് . അരയിൽ െവള്ളിയരഞ്ഞാണും കാ�
ലിൽ തരിവളയുമിട്ടു് , മകെള പിച്ചനടത്തിക്കും. നടക്കാറായിട്ടില്ല. കഷ്ടിച്ചു കഴുത്തുറ�
ച്ചിേട്ടയുള്ളു. തപ്പിപ്പിടിച്ചു പായിലിരിക്കും. വലിെയാരു ശബ്ദം േകട്ടാൽ മറിഞ്ഞുവീഴും.
ആ പ്രായത്തിലാണു് അച്ഛൻ മകെള നടത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നതു് . നടന്നു കാണാന�
ല്ല, നടക്കുേമ്പാൾ കാലിലുള്ള തരിവള കുലുങ്ങിേക്കൾക്കാൻ.
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“െന്റ അേച്ഛാ… അച്ഛെനെന്തല്ലാം സകിച്ചേച്ഛാ…”
ദമയന്തി കഴിഞ്ഞേതാേരാന്നും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു കരയുകയാണു് . ൈപതൽ മര�

യ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു, അവൾ കരയെട്ട; ഈ ദുഃഖം കരഞ്ഞുതെന്ന തീരണം. ജീവിത�
ത്തിെല സർവസ്വവും ഒേരെയാരു മകളിേലക്കു തിരിച്ചുവിട്ട അച്ഛനാണവിെട വിറ�
ങ്ങലിച്ചു കിടക്കുന്നതു്…

മകൾ വലുതാവുേമ്പാൾ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുെമന്നു് അമ്പാടി മരയ്ക്കാൻ മന�
സ്സിലാക്കി. ഇനി അതുവെര അദ്ധ്വാനിച്ചതുേപാെല േപാരാ. അങ്ങെന െചലവാ�
ക്കിയാലും പറ്റില്ല… എല്ലാറ്റിനും ഒരു നിയന്ത്രണം േവണം; കള്ളുകുടിക്കും. തെന്റ
വീടു് , േജാലി, മകൾ ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു വിചാരമില്ല. കിണഞ്ഞദ്ധ്വാനിച്ചു.

അവൾ വലുതാവുകയാണു് . തരിവള മാറ്റിപ്പണിേയണ്ടിവന്നു. കാതിലും കഴു�
ത്തിലും ആഭരണങ്ങൾ േവണം. െകാടുക്കുന്നതു വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം മാറി. േവ�
ണ്ടുന്നതാവശ്യെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എെന്താരാനന്ദം! അവളുെട അമ്മയ്ക്കു തേന്നാടു പറ�
യാൻ തേന്റടം വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു. കൽപ്പിക്കുന്നു; പിണ�
ങ്ങുന്നു; വാശിപിടിക്കുന്നു; ചിലേപ്പാൾ ശുണ്ഠിെയടുക്കുന്നു. നല്ലതു് ! മകളുെട എല്ലാ
േചഷ്ടകളും തെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കുകയാണു് .

അങ്ങെനയങ്ങെന കഴിയുേമ്പാഴാണു് അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ െപെട്ടെന്നാരു പണ�
ക്കാരനാവുന്നതു് . ജനങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞു. ആെരേയാ െകാന്നു് അവരുെട മു�
തൽ ൈകക്കലാക്കിയതാെണന്നുവെര അഭിപ്രായം െപാങ്ങിവന്നു. െവള്ളെപ്പാക്ക�
ത്തിൽ ആമാട നിറെച്ചാരു െപട്ടി കടപ്പുറത്തടിഞ്ഞതു കിട്ടിെയന്നാണു് പലരുെട�
യും പ്രബലമായ വിശ്വാസം.

ജനങ്ങൾ എന്തുതെന്ന പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അമ്പാ�
ടി മരയ്ക്കാൻ പണക്കാരനായിരിക്കുന്നു. ദമയന്തിയുെട നക്ഷത്രം ഒന്നാന്തരമാണു് ,
പഴയ കുടിൽ െപാളിച്ചുനീക്കി. അവിെട നറുേക്കാടു േമഞ്ഞ ഒരു മാളിക െപാന്തി�
വന്നു. ഓടങ്ങളും വഞ്ചികളും പണിതീർത്തു. പുതിയ വലകളുമുണ്ടായി. േജാലിക്കു
േപാേകണ്ട കാര്യമില്ല. ഓടവും വലയും കൂലിക്കു െകാടുത്താൽ തെന്ന ധാരാളം വരു�
മാനമുണ്ടാവും. എത്ര േവഗത്തിലാണു് മനുഷ്യർ നന്നാവുന്നതു് ! എല്ലാം മകളുെട ഭാ�
ഗ്യവും അവളുെട ജനനസമയത്തിെന്റ ഗുണവുമാെണന്നു് ആ അച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചു.
എല്ലാം അവളുേടതാെണന്നു് ഒരു ദിവസം പുലർന്നാൽ പലവട്ടം അവളുെട മുമ്പിൽ�
െവച്ചയാൾ പറയും.

അവൾ ഭാഗ്യേദവതയാണു് . ആരും അവേളാെടാരു കറുത്ത വാക്കു പറയില്ല.
എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അവൾക്കു കിട്ടും. കാെണക്കാെണ അവൾ വലുതായി. കല്യാ�
ണം േവണം. പറ്റിെയാരു െചക്കെന കാണണം. തെന്റ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും പറ്റിയ�
താവണം. വളയക്കടപ്പുറത്തേങ്ങാളമിേങ്ങാളും അേന്വഷിച്ചാെലാരുത്തെന കിട്ടില്ല.
േകാടിക്കേലാ െകാല്ലേത്താ പന്തലായിനിേയാ അേന്വഷിക്കണം. കാണും… കാ�
ണാതിരിക്കില്ല. കടപ്പുറത്തു നിറച്ചും പന്തലിടണം. അടക്കിക്ഷണിക്കണം. മികച്ച
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േകാൽക്കളിക്കാെര വരുത്തണം. പട്ടം െകട്ടിയ ആന േവണം. അത്ര വലിെയാരാ�
േഘാഷം ആ കടപ്പുറത്തുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവരുതു് .

വിവാഹപ്രായം െചന്നിട്ടും മകെള തെന്റ മടിയിലിരുത്തി ഒന്നു െതാട്ടുഴിഞ്ഞു മൂർ�
ദ്ധാവിൽ ചുംബിക്കാെത ആ അച്ഛനു് ഉറക്കം വരില്ല. ഉണ്ണുേമ്പാൾ തെന്റ കൂെട അവ�
ളിരുന്നു് ഒേര പാത്രത്തിൽ നിന്നു് വാരിക്കഴിക്കണം.

“േമാേള, ച്ചിരൂടി വാരിത്തിന്നു് .” അച്ഛൻ അവെള വാത്സല്യേത്താെട ശാ�
സിക്കും.

“േദ, നീ െമലിഞ്ഞുേപാകും…”
“എെന്റ അച്ഛെനെന്താെക്ക സകിച്ചേച്ചാ… ഇനിെയന്റച്ചെനെന്ന േമാേളന്നു

ബിളിക്കൂലേല്ലാ…”
ദമയന്തി അച്ഛെന്റ ശവം െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരളുരുകിക്കരയുകയാണു് . ഒരു ജീവി�

തത്തിെല മുഴുവൻ കാര്യവും അവൾക്കു പറഞ്ഞു കരയാനുണ്ടു് .
അവൾ കരയെട്ട; ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. കരഞ്ഞല്ലാെത

അവൾക്കു സമാധാനം കിട്ടില്ല.
ദമയന്തിെയ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ ദിവസം ഏെതന്നു് അവൻ ഓർത്തു. തു�

ലാമാസത്തിെല അമാവാസിനാളിലാണു് . ഗുരുപുണ്യകാവുകുന്നിനു മുമ്പിൽ പിതൃ�
ക്കൾക്കു ബലി നൽകി സമുദ്രസ്നാനം കഴിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ തടി�
ച്ചുകൂടീട്ടുണ്ടു് . പിതൃകർമ്മത്തിനു പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട സ്ഥലമാണതു് . ജനക്കൂട്ടെത്ത കാ�
ണാനും േനരേമ്പാക്കിനുമായി അന്നു ൈപതലും അവിെട എത്തിേച്ചർന്നു. സമു�
ദ്രത്തിൽമുങ്ങി, ഈറേനാെട, കരയ്ക്കുേകറി കറുകയും ഉണക്കലരിയും എള്ളും പിതൃ�
ക്കെള സങ്കല്പിച്ചു ബലി നൽകി. പാഞ്ഞുകുന്നുകയറി. കുന്നിൻപുറത്തുള്ള തീർത്ഥ�
ത്തിൽ മുങ്ങി, ഗുരുപുണ്യകാവുദുർഗെയ െതാഴുതു് , പ്രസാദം വാങ്ങി, ജനങ്ങൾ വരി�
വരിയായി നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കളിേക്കാപ്പുകളും കൗതുകവസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടു് . ജനങ്ങെള
ആകർഷിക്കാൻ േവണ്ടി വ്യാപാരികളുണ്ടാക്കുന്ന പലവിധ ശബ്ദംെകാണ്ടു കടൽ�
ത്തീരം മുഖരിതമാണു് . കുന്നിെന്റ അടിവാരത്തു് ഉയർന്ന പാറപ്പുറത്തു് അസാധാ�
രണമായ നിലയിൽ ആളുകൾ കൂടിനിൽക്കുന്നതുകണ്ടു് ൈപതലേങ്ങാട്ടു നടന്നു.
ഒരു മാപ്പിള കൗതുകവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുകയാണു് . പറങ്കികളുെട നാട്ടിൽ നിന്നു പു�
ത്തനായി വന്ന വിചിത്രവസ്തുക്കൾ പലതുമുണ്ടു് . അവൻ ജനങ്ങെള തിക്കിത്തിരക്കി
അതിനകേത്തക്കു കഴുത്തിട്ടു േനാക്കി.

അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ മകൾക്കു കൗതുകവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയാണു് . ദമയന്തി തി�
ക്കിത്തിരക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അച്ഛെന്റ ൈകയും പിടിച്ചു് ഒതുങ്ങിനിന്നു.
വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ, കുപ്പിവളകൾ… അങ്ങെന പലതും അവൾക്കുേവണം. ഒേന്ന
അവൻ േനാക്കിയുള്ളു. ഉള്ളിെലാരു േകാളിളക്കം. പിെന്നയും പിെന്നയും േനാക്കാ�
െനാരു േപ്രരണ. അമ്പാടിമരയ്ക്കാെന്റ മകെള അങ്ങെന േനാക്കരുെതന്നു് അവന�
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റിയാം; േനാക്കീട്ടുകാര്യമിെല്ലന്നും. എന്നിട്ടും അവൻ േനാക്കി; പലവട്ടം. ആ പ്രാ�
യത്തിനിങ്ങെനെയാരു കുഴപ്പമുണ്ടു് . കഴുത്തുേപാകുെമന്നു വന്നാലും നല്ല െപൺകു�
ട്ടികെളക്കണ്ടാൽ േനാക്കിേപ്പാകും. അവൾ ഇേങ്ങാട്ടു േനാക്കിേയാ? ഉണ്ടാവണം.
ഇെല്ലങ്കിൽ അവളുെട കവിളെത്താരു തുടുപ്പും േമൽച്ചുണ്ടിനു കീഴിൽ െവള്ളിക്കമ്പി�
േയാളം വർണത്തിെലാരു മന്ദഹാസവും മുഖത്താകപ്പാെട അൽപ്പം ലജ്ജയും പര�
ക്കാെനന്തു കാരണം?

ആ േനാട്ടം അനാവശ്യമായിരുെന്നന്നു ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടു പലേപ്പാഴും
ൈപതലിനു േതാന്നീട്ടുണ്ടു് . വളയക്കടപ്പുറെത്ത, ഓേരാ തരിപ്പൂഴിയും അവേനാട�
തിനു പകരം േചാദിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് . പേക്ഷ, ഒരു പ്രേയാജനവുമുണ്ടായി�
ല്ല. ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും ശക്തിമത്താെയാരു വികാരത്തിെന്റ പ്രകടനമായിരു�
ന്നു അതു് . െവള്ളെപ്പാക്കെത്തയും കടലാക്രമണെത്തയും തടുത്തുനിർത്താം. ആ
വികാരെത്ത തടുത്തുനിർത്താൻ പറ്റിയ ആയുധമില്ല; ശക്തിയില്ല. ൈപതൽ കീഴ�
ടങ്ങി. അവെന്റ േനാട്ടം ഒേരട്ടച്ചൂണ്ടലായിരുന്നു. അതിെന്റ തലപ്പത്തു പൂമീനാണു്
കുടുങ്ങിയതു് . വലിച്ചു കരെയ്ക്കത്തിക്കണം. േകാളുെകാണ്ട കടലാണു് . ചൂണ്ടലിൽ
െകട്ടിയ പനങ്കണ്ണി ദുർബ്ബലമാണു് . എങ്കിലും പിടിച്ചു വലിക്കാൻ തെന്ന തീരുമാനി�
ച്ചു. ആദ്യെത്ത വലിക്കുതെന്ന വലിെയാരു കുലുക്കം സംഭവിച്ചു. അമ്പാടിമരയ്ക്കാെന്റ
മാളികവീട്ടിെന്റ നറുേക്കാട്ടകൾ ഇളകി വിറച്ചു.

“നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലും” മകേളാടച്ഛൻ.
“ഞാൻ മരിക്കും!” അച്ഛേനാടു മകൾ.
െകാല്ലാനും മരിക്കാനുമുള്ള േനരം വരുന്നതിനു മുേമ്പ ദമയന്തി അച്ഛെന്റ പി�

ടിയിൽ നിേന്നാടി രക്ഷെപ്പട്ടു. ആ വലിയ ഓടുേമഞ്ഞ മാളികയും കണക്കില്ലാത്ത
സ്വത്തും ൈകവിട്ടു ൈപതലിെന്റ കുടിലിൽ അഭയംപ്രാപിച്ചു…

“എന്റച്ഛെനനിക്കുേവണ്ടി എെന്താെക്ക സഹിേച്ചാ!” ശവത്തിെന്റ മുഖം പിടിച്ചു
വല്ലതുെമാന്നു് സംസാരിക്കേണ എന്നേപക്ഷിച്ചു ദമയന്തി വാവിട്ടുകരഞ്ഞു.

അവൾ കരയെട്ട; അവളുെട ദുഖം കരഞ്ഞുതെന്ന തീരണെമന്നു ൈപതൽമര�
യ്ക്കാൻ സമാധാനിച്ചു…

അമ്പാടിമരയ്ക്കാെന്റ േകാപം എല്ലാറ്റിെനയും ചുട്ടുചാമ്പലാക്കും. ഇടിത്തീേപാ�
െല എേപ്പാെഴന്നില്ലാെത അതു തലയിലറ്റുവീഴും. ഇനി േപടിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ഉറ�
ച്ചുനിന്നു. ദമയന്തി അടുത്തുള്ളേപ്പാൾ വിവരിക്കാൻ വയ്യാെത്താരു തേന്റടം. മരി�
ക്കാൻതെന്ന ഒരുങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിന്നു.

“സാരമില്ല. മരിക്കുമ്പം രണ്ടാക്കും ഒപ്പം മരിക്കാം.” അവൾ ആശ്വസിച്ചു. ഇത്ത�
രം പരീക്ഷങ്ങെള േനരിടുേമ്പാൾ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവു െപണ്ണുങ്ങൾക്കാേണാ
കുടുതൽ?

പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഉരുകിത്തണുത്ത ഒരഗ്നിപർവ്വതം�
േപാെല അമ്പാടിമരയ്ക്കാർ തരിച്ചിരുന്നു. കള്ളുേവണം, പാത്രക്കണക്കിൽ. തീരും�
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േതാറും അതാവശ്യെപ്പട്ടു െകാണ്ടിരുന്നു. ആർക്കും മറുത്തുപറയാൻ ൈധര്യമുണ്ടാ�
യില്ല. കള്ളിൽ മുങ്ങി എല്ലാം മറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു് .

ഒരു രാത്രി െകട്ടിേയാൾ മരിച്ചു. തല്ലിെക്കാന്നതാെണന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ടു് .
ഇരിയ്ക്കെപ്പാറുതിയില്ലാെത െകട്ടിഞാന്നു മരിച്ചതാെണന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടു് . മകെള
അറിയിക്കാെത ശവസംസ്കാരം നടത്തി. എങ്ങും േപാകാെത ഒേര ഇരിപ്പിലിരുന്നു
കള്ളു കുടിച്ചു. ഓടവും വലയും ഓേരാന്നായി വിറ്റു. വീടു വിറ്റു. കടപ്പുറെത്ത പൂഴി�
മണ്ണിൽ ഒരു കുടിൽ കുത്തിമറച്ചു് അതിേലക്കു താമസം മാറ്റി… പിെന്നയും കുടിച്ചു.
ചുറ്റുപാടുകൾ മറന്നു് , തെന്നത്താൻ മറന്നു് , കള്ളിെന്റ ലഹരിയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു…

ഒരു ദിവസം അയൽക്കാർ പറഞ്ഞാണു് ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞതു്
അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ കുടിലിൽ േബാധംെകട്ടു കിടക്കുെന്നന്നു് ; വിളിച്ചിട്ടു മിണ്ടുന്നിെല്ല�
ന്നു് . ദമയന്തി അതു േകട്ടു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. അച്ചെന കാണണെമന്നു ശഠിച്ചു. അങ്ങ�
െനയാണു് ആ പക്ഷവാതേരാഗിെയ തെന്റ കുടിലിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നതു് . ഇരുപ�
തു നീണ്ട സംവത്സരത്തിനുേശഷം മകൾ അച്ചെന കണ്ടു. െചയ്തുേപായ പാപത്തി�
നു പ്രായശ്ചിത്തെമന്ന നിലയിൽ മകൾ അച്ഛെന നിരന്തരം ശുശ്രൂഷിച്ചു. അവയ�
വങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് അമ്പാടിമരയ്ക്കാൻ പ്രതിേഷധിച്ചു്
എഴുേന്നറ്റുേപാകാത്തെതന്നു പലരും പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാെരെന്തങ്കിലും പറയെട്ട.
അവർക്കു പറഞ്ഞുകൂടാത്തതില്ല. രാവും പകലും ഒരുേപാെല മകൾ അച്ഛെന ശു�
ശ്രൂഷിച്ചു.

അകെത്ത നിലവിളി രൂക്ഷമാവുകയാണു് . സംസ്കാരത്തിനു േവണ്ടി ശവം
പുറേത്തെക്കടുക്കുകയാവും. ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ എഴുേന്നറ്റു് ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു
െചന്നു.
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മരയ്ക്കാർ േകാട്ടയ്ക്കും പന്തലായിനിത്തുറമുഖത്തിനുമിടയിലാണു് വളയക്കടപ്പുറം.
മീൻപിടുത്തക്കാരായ മുക്കുവരും മുസ്ലിംങ്ങളും അവിെട പൂഴിപ്പരപ്പിൽ െകാച്ചുകുടിലു�
കൾ െകട്ടി താമസിക്കുന്നു. െവട്ടി മടഞ്ഞ െതേങ്ങാലയും മുളച്ചീന്തുകളുമുപേയാഗി�
ച്ചാണു് കുടിലുകളുണ്ടാക്കുന്നതു് . എേപ്പാഴും കടൽക്കാറ്റിെന േപടിക്കണം. പഴുതി�
ല്ലാത്ത വിധം ചുറ്റുപുറവും കുത്തിമറച്ചിെല്ലങ്കിൽ കുടിലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കല�
ശലായ തണുപ്പാണു് . വായുമണ്ഡലത്തിൽ സദാ നീരാവി തങ്ങിനിൽക്കും. അതു�
െകാണ്ടു നിലംപറ്റിയാണു് കുടിലുകളുെട നിൽപ്പു് . ഉള്ളിേലക്കു നുഴഞ്ഞുേകറണം.
േകറിയങ്ങു െചന്നാൽ കാണുന്നതു് ഒരകം മാത്രമാണു് . അടുക്കളയും കിടപ്പറയും
അതിഥികെള സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും എല്ലാം അതാണു് . വിവാഹവും വിവാദ�
വും ജനനവും മരണവും അവിെടെവച്ചു നടക്കുന്നു. ചട്ടിയും കലവും അടുപ്പും തീയും
അച്ഛനും മകനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവിെട ഒത്തുേചരുന്നു. പ്രണയചാപല്യവും
പരസ്പര േസ്നഹവും വിേദ്വഷവും സംഘട്ടനവും നിറഞ്ഞ ജീവിതനാടകത്തിെന്റ അര�
ങ്ങും അണിയറയും അതാണു് .

മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നകന്നു് ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും തികച്ചും ഒറ്റെപ്പട്ടു നിൽ�
ക്കുന്ന, നുറുേക്കാടു േമഞ്ഞ ഒരു മാളികവീടു് വളയക്കടപ്പുറത്തുണ്ടു് . ആ മഹാത്ഭുതമ�
വിെട സൃഷ്ടിച്ചതു് അമ്പാടിയായിരുന്നു. ഇന്നവിെട ഒരു മുസ്ലിം വ്യാപാരിയാണു് താ�
മസം-ആലികുട്ടി. മറ്റുളളവർ അമ്പാടിയുെട തകർച്ച കണ്ടു് അമ്പരന്നു നിന്നേപ്പാൾ
ആലിക്കുട്ടി അതിൽ നിന്നു മുതെലടുത്തു. അയാൾ മാളികയും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലവും
അമ്പാടിേയാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. അതിരുകൾ േവലിെകട്ടിയുറപ്പിച്ചു് അവിെട താമ�
സമാക്കി. അേപ്പാഴാണു് പുതിെയാരാശയമുദിച്ചതു് . പാർപ്പിടത്തിെന്നാരു േപരു
േവണം. കടപ്പുറത്തു പാർപ്പിടങ്ങൾക്കു പ്രേത്യകം േപരിടാറില്ല; കുടുംബത്തലവെന്റ
േപരുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടി വിളിക്കുകേയ പതിവുള്ളൂ. അതുേപാരാ. ആലിക്കുട്ടിതെന്ന
ആേലാചിച്ചു് ഒരു േപരുണ്ടാക്കി-മാളികയ്ക്കൽ. നല്ല േപരു് !
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അമ്പാടിമരയ്ക്കാെന്റ ൈകയിൽ നിന്നു വാങ്ങുേമ്പാൾ െതാടിനിറച്ചും െതങ്ങിൻ�
ൈതകൾ െവച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മണ്ണിെല ഉപ്പുരസവും വായുമണ്ഡലത്തിെല നീരാ�
വിയും െതങ്ങുകളുെട വളർച്ചയ്ക്കു് അനുകൂലമാണു് . പാഞ്ഞുപാഞ്ഞവ വളർന്നു വരിവ�
രിയായി പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ കനെക്ക കായ്കളുേമന്തി നിൽക്കുന്ന ആ െതങ്ങിൻേത്താപ്പു്
മിക്കവാറും തരിശായിക്കിടക്കുന്ന പൂഴിപ്പരപ്പിെന്റ വിരിമാറിൽ ഒരു പച്ചക്കൽത്താ�
ലി ചാർത്തിെക്കാടുത്തു. നട്ടുപിടിപ്പിച്ചവനു് ഫലമനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നും
ൈവകിട്ടു് ആലിക്കുട്ടി ആ െതങ്ങിൻേത്താപ്പിലൂെടെയാന്നു നടക്കും. കറുത്ത വട്ട�
ത്താടിയും ക്ഷൗരം െചയ്തു മിനുക്കിയ തലയും നിസ്കാരത്തഴമ്പാർന്ന െനറ്റിയും നീണ്ടു
വളഞ്ഞ മൂക്കും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും കറുകപ്പുല്ലുേപാെല േരാമം വളർന്നു നിൽക്കു�
ന്ന െചവിയും െനടുതായ ശരീരവും കനത്തുമുേമ്പാട്ടു തൂങ്ങുന്ന വയറുമുള്ള ആലിക്കുട്ടി
പുറേവലിക്കടുത്തു നിന്നു് ആ വഴി കടന്നുേപാകുന്ന ആെരയും വിളിക്കും.

അല്ലാ, ആരാതു് ? അഃ അഃ ജ്ജ് എബിെഡക്കാ? േപാടു് , േപാടു് .
ഞമ്മൾ ബറുക്കെന ബിളിച്ചതാ.

ആ വിളിക്കു് ഒരർത്ഥേമയുള്ളൂ: അങ്ങെന അലക്ഷ്യമായി കടന്നു േപാണ്ടാ.
ഒന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കിക്കളയൂ. പുറംെതാണ്ടു ചുവന്നു പഴുത്ത നാളിേകരവും രസക്കു�
ടുക്കേപാെല അലച്ചിലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കരിക്കും, പ്രകാശരശ്മിേപാ�
െല െപാട്ടിവിടർന്നു പരിമളം പരത്തുന്ന പൂക്കുലയും ചുമന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ െതങ്ങു�
കളുെട ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണു് . മനസ്സിലാേയാ എന്നു് .

കളകൾ പറിച്ചും കടകൾ മാന്തിയും െതാടിയിലങ്ങെന നടക്കുേമ്പാൾ അയാൾ�
ക്കു ചിലേപ്പാെഴാരു േനരേമ്പാക്കു േതാന്നും: തേന്റെതന്നു് അഭിമാനേത്താെട പറ�
യാവുന്ന ആ േതാട്ടത്തിൽ നിന്നു് ആക്കാനും ഒരു ഇളനീെരങ്കിലും സൽക്കരിക്ക�
േണ്ട? േവണ്ടതാണു് . തക്ക ഒരു അതിഥിെയ കിട്ടണം. അെതവിെട കിട്ടും? സൽ�
ക്കരിച്ചാൽ ഉടെന േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു നിരസിക്കുന്ന അതിഥിയാവണം. അങ്ങെന�
യുള്ളവെര ക്ഷണിക്കാൻ ആലിക്കുട്ടിക്കു വലിയ ആേവശമാണു് . അതിേല കടന്നു�
േപാകുന്നവെരാന്നും ആ വകുപ്പിൽ െപട്ടവരല്ല. അതുെകാണ്ടു വയ്യാ. തരംേപാെല
ഒരാെള കിട്ടാെനന്തുവഴി? അധികേനരം ആേലാചിേക്കണ്ടിവന്നില്ല; ഒന്നാന്തരെമാ�
രതിഥിയുെട കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു.

“കദീസാ, കദീസാ!” ആലിക്കുട്ടി ഉറെക്ക വിളിച്ചു.
കദീശ അടുക്കളയിൽ നിന്നു വിളിേകട്ടു.
“അനക്കു് എളന്നീം േമേണാ?” ആലിക്കുട്ടി സൽക്കരിച്ചു.
“േമണ്ടാ”
“ജ്ജ് കുടിേച്ചാ”, നിർബ്ബന്ധമാണു് .
“േമണ്ടാന്ന് .” കഠിനമായ നിേഷധം.
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“അയിനെക്കാെണ്ടാന്നുെല്ലടീ. ജജ്  കുടിേച്ചാ.”
“എനിക്കു് മാണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിേല്ല?”
ആലിക്കുട്ടിക്കു സേന്താഷമായി.
“െകട്ടുെന്നങ്കില് അങ്ങനെത്ത െപണ്ണിെന െകട്ടണം.”
ആകാശത്തിൽ ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്ന കരിേമഘങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഒളിച്ചുകളിക്കുക�

യാണു് . നിഴലും െവളിച്ചവും മാറിമാറി വീണു ഭംഗിപിടിപ്പിക്കുന്ന തെന്റ േതാട്ടത്തിൽ
അന്നും പതിവുേപാെല ആലിക്കുട്ടി ലാത്താനിറങ്ങി. വൃക്ഷ സമുദായേത്താടു മുഴുവ�
നും അയാൾക്കിേപ്പാൾ േസ്നഹമാണു് ബഹുമാനമാണു് . ഒരു കുട്ടി പിറന്നാൽ ചുരു�
ങ്ങിയതു പത്തുപതിനാറുെകാല്ലം കാത്തിരിക്കണം, അവെനെക്കാണ്ടു കുടുംബത്തി�
േലക്കു വല്ലതുെമാരാദായമുണ്ടാവാൻ. അതുവെര െചലവുതെന്ന. ഒരു നാളിേക�
രം കുഴിച്ചിട്ടു േനാക്കൂ. രണ്ടാമെത്ത െകാല്ലം അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാൻ അൽപം വി�
റെകങ്കിലും അതു തരാതിരിക്കില്ല. ശുശ്രൂഷിേക്കണ്ടതും വളർേത്തണ്ടതും വൃക്ഷങ്ങ�
െളയാണു് . ഓടിേപ്പാവില്ല, അനുസരണേക്കടു കാട്ടില്ല. മടിച്ചിരിക്കില്ല, കളവു പറ�
യില്ല, േനാക്കി േനാക്കി നടക്കുേമ്പാൾ അേമ്മനിദ്വീപിൽ നിന്നു പേത്തമ്മാരിക്കാർ
െകാണ്ടുവന്നുെകാടുത്ത പതിനാറാം പട്ടക്കാരെന്റ കാര്യം ഓർമ്മവന്നു. രണ്ടുെകാ�
ല്ലംെകാണ്ടാണു് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് . എങ്കിലും അവന്നു് ആേരാഗ്യം േപാരാ.
എേന്താ കുഴപ്പമുണ്ടു് . ആലിക്കുട്ടി െചന്നു േനാക്കി. ഫലവും ചുമന്നുെകാണ്ടു കുഴി�
യിൽ നിന്നു തലെപാക്കി േനാക്കുകയാണു് . എെന്താരു ചന്തം!

അറിയാെത അയാൾ വിളിച്ചു: “കദീസ്സാ” എന്നുെമന്നേപാെല േചാദിച്ചു:
“അനക്കു് എളന്നീംേമേണാ?” കദീശ മിണ്ടിയില്ല. അവളത്ര െപാട്ടിെയാന്നുമല്ല.
വിളിക്കുന്നതും ക്ഷണിക്കുന്നതും ഇളന്നീർ കുടിക്കാനെല്ലന്നു് അവൾ മനസ്സിലാക്കി�
ക്കഴിഞ്ഞു.

ആലിക്കുട്ടി കാലുമടക്കി ഇരുന്നു. ആ ദ്വീപുകാരെന്റ ശരീരം പരിേശാധിക്കാൻ
ഇരുന്നിേട്ട വയ്ക്കൂ. അത്ര െകാച്ചാണു് . കുഴിയിൽ നിന്നു തല പുറത്തു കാട്ടിയതുതെന്ന
കരിങ്കുലയും ചുമേന്നാണ്ടാണു് . കടും പച്ചനിറത്തിൽ അലച്ചിലിൽ രണ്ടുംനാലുെമന്ന
വിധം വലിെയാരു കരിക്കുകുല തിങ്ങിനിറഞ്ഞങ്ങെന കണ്ടേപ്പാൾ ആലിക്കുട്ടിക്കു
സഹിച്ചില്ല. മുഖം അറിയാെത താണു. െകാച്ചുമകെന്റ ൈകവിരലുകെളന്നേപാെല
അലച്ചിലുകൾ വട്ടത്താടിയിൽ കിക്കിളികൂട്ടി. “എെന്റ െപാന്നാര മുേത്ത” ആലിക്കു�
ട്ടി ആ കരിക്കുകുലയിൽ മുഖമമർത്തി ഒന്നു ചുംബിച്ചു.

പിറകിൽ നിന്നു് ഒതുക്കിപ്പിടിെച്ചാരു ചിരി. ആലിക്കുട്ടി തിരിഞ്ഞു േനാക്കി.
“ങ്ങക്ക് തലയ്ക്കു നല്ല ലക്കിേല്ലന്ന് !” മുഖത്തു ചിരിയുെണ്ടങ്കിലും അല്പം ഗൗരവം

ഭാവിച്ചുെകാണ്ടാണു് കദീശ േചാദിച്ചതു് . ആടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന െതേങ്ങാലകൾ�
ക്കിടയിലൂെട ചാഞ്ഞുവിഴുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ചുകപ്പു് കദീശയുെട കവിളിൽ ചായപ്പ�
ണി െചയ്യുകയാണു് . െപെട്ടെന്നേന്താ ഓർത്തേപാെല കദീശ തലയിലിട്ട കറുപ്പു�
തട്ടത്തിെന്റ അറ്റം െകാണ്ടു് മുഖം പാതി മൂടി, തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒരു െതേങ്ങാലയു�
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െട പിറകിേലാട്ടു് മാറിനിന്നു. നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളുെട തള്ളയായിട്ടും െകട്ടിേയാെന്റ മു�
മ്പിൽ നാണിച്ചുനിൽക്കണെമന്ന കാര്യം അവൾ മറന്നിട്ടില്ല. വല്ലേപ്പാഴും ഓർമ്മക്കു�
റവുെകാെണ്ടാരു പിശകുപറ്റിയാൽ ഉടെനയതു തിരുത്താൻ അവൾ മടിക്കാറുമില്ല.

“േചായിച്ചതു് ങ്ങള് േകട്ടീേല?” ആലിക്കുട്ടി േകേട്ടാ, എേന്താ! ആ കണ്ണുകൾ
നിർന്നിേമഷങ്ങളായിരുന്നു. അളകങ്ങൾ വീണിഴയുന്ന െനറ്റിയിേലാ കറുത്ത തട്ട�
ത്തിനടിയിൽ ഒളിച്ചുകൂടുന്ന കവീളിണയിേലാ നാണംെകാണ്ടിളകുന്ന നീലമിഴികളി�
േലാ എവിെടയാണു് കദീശ സൗന്ദര്യെമാളിപ്പിച്ചുെവച്ചെതന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണു് ആ േനാട്ടത്തിൽ കദീശയും െതങ്ങും ഒരുേപാെലയാെണന്നു് ആലിക്കു�
ട്ടിക്കു േതാന്നി. തെന്റ സുഖത്തിനും സേന്താഷത്തിനുമായിട്ടാണു് അവ നിലെകാ�
ള്ളുന്നതു് .

“എന്താങ്ങെന മുണ്ടാണ്ടു് തുറിച്ചുേനാക്കുന്നതു് ?”
കദീശ വിണ്ടും േചാദിച്ചു.
“അനക്കു് തിരിയൂെലടി…” ആലിക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റു. “കൃസിപ്പണിെകാണ്ടു തടി

െബസറക്കണം. അപ്പം അനുക്കു തിരിയും.”
“എന്തു തിരിഞ്ഞാലും ഞമ്മള് മരത്തിെനപ്പുടിച്ചു് െമാത്തുലാ.”
അവൾ പരിഹസിച്ചു: “ങ്ങള് പായ്യാരം പറച്ചിലബിട നിർത്തി ആ ൈപതലി�

െന്റ കുടീെലാന്നു് േപായിറ്റ് ബരീം.”
“അതിപ്പം െജ്ജാന്നു് പറയ്യാന്േണ്ടാ? േപാണന്നു് ഞമ്മക്കറിയുേല?”
“അറിഞ്ഞാേപ്പാരാ. േപാണം. ഇന്നു് സുബഹിനിബിെട ബിബിരം അറിഞ്ഞി�

േല്ല? േത്രരായിട്ടും ങ്ങള് േപാേയ്യാ?”’
ശരിയാണു് . അമ്പാടി മരിച്ച വിവരം കാലേത്ത അറിഞ്ഞു. അറിഞ്ഞ ഉടെന

േപാേകണ്ടതാണു് . കഴിഞ്ഞില്ല. േപാകാനുറച്ചു് പടിക്കേലാളെമത്തി. ഒരിടപാ�
ടിെന്റ കാര്യവും പറഞ്ഞു് ഒരാൾ ഓടിക്കയറിവരുന്നതു് അേപ്പാഴാണു് . നല്ല ഇട�
പാടു് എല്ലാേനരത്തും എത്തിേച്ചരില്ല. െകാല്ലത്തിെലാരിക്കേലാ രണ്ടുെകാല്ലം കൂടു�
േമ്പാൾ ഒരിക്കേലാമാത്രം. അതു കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കാൻ വയ്യാ. ഓടവും വലയും
പണയം വയ്ക്കാനാണു് വന്നതു് . േകാടിക്കൽക്കടപ്പുറെത്ത ഒരു മരയ്ക്കാനു മകെള
താലിെകട്ടിച്ചയയ്ക്കാനുള്ള തിടുക്കം. പരാതികൾ പലതും മരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. പലിശ
എന്തുേവണെമങ്കിലും െകാടുക്കാെമന്നു ശപഥം െചയ്തു.

“പേക്കങ്കിലു് ഒരു കാര്യം: ഞമ്മക്ക് പലിസ ബാങ്ങാൻ പറ്റൂലാ. പലിസ
ഹറാമാ.” തെന്റ സ്ഥിരമായ പല്ലവി ആലിക്കുട്ടി വലിച്ചിട്ടു.

വലഞ്ഞേല്ലാ. പലിശ വാങ്ങാൻ പാടില്ലേത്ര. ഏതു നിബന്ധനയിൽ പിെന്ന
ഇടപാടു നടക്കും? യൗവനം മുറ്റിത്തഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി മുമ്പിൽ വന്നു
നിൽക്കുന്നു; എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വലിച്ചുെപാട്ടിച്ചു പുറേത്തക്കു ചാടാൻ ഒരുങ്ങി�
നിൽക്കുെന്നാരു െപൺകുട്ടി! ആ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചു. മീൻപിടുത്തക്കാർക്കു സമ്പാ�
ദിക്കാനറിയില്ല. അന്നന്നെത്ത െചലവു കഴിച്ചു മിച്ചമുണ്ടാക്കാൻ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല.
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വരവിനനുസരിച്ചാണു് െചലെവാപ്പിക്കുന്നതു് . കുറച്ചു കിട്ടിയാൽ അരിഷ്ടിച്ചും പിശു�
ക്കിയും, ധാരാളം കിട്ടിയാൽ വിഭവസമൃദ്ധമായും ആർഭാടസഹിതമായും. പിെന്ന
എങ്ങെന മിച്ചമുണ്ടാവും? അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾ േനരിടുേമ്പാൾ അവർ പരസ്പരം
മിഴിച്ചുേനാക്കും. ഒരു ഭാഗം േനാക്കി മടുക്കുേമ്പാൾ മറുഭാഗം തിരിഞ്ഞിരിക്കും. അവി�
െട കടലാണു് . അറ്റം കാണാത്ത കടൽ. അതുേപാെല ആവശ്യങ്ങളും അറ്റം കാ�
ണാെത പരന്നുകിടക്കുന്നു; ഓേരാ േചാദ്യവും ഉത്തരം കാണാെത പുറെപ്പട്ട സ്ഥ�
ലത്തു തിരിെച്ചത്തുന്നു. ഒടുവിൽ വലിെയാരു തീരുമാനവുമായി എഴുേന്നൽക്കുന്നു-
മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഓടവും വലയും പണയെപ്പടുത്തുക. അതു ജീവിതെത്തത്തെന്ന
പണയെപ്പടുത്തലാണു് . പട്ടിണി കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കലാണു് .

ആവലാതികളും അേപക്ഷകളുെമാെക്ക നിരസിച്ചുെകാണ്ടു് ആലിക്കുട്ടി ഉറപ്പി�
ച്ചു പറഞ്ഞു: “പലിസയ്ക്കു െകാടുക്കാനുള്ള െമാതൽ ഞമ്മെള ൈകമലില്ല. ലാഫക്ക�
േച്ചാടാെണങ്കില് ഞമ്മെളാരുക്കാം.”

അല്പേനരെത്ത മൗനം. ആരാണു് പറേയണ്ടതു് ? എന്താണു് പറേയണ്ടതു് ?
ആ മൗനം വളെര േനരം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവാൻ പറ്റില്ല.

“ഞമ്മെളാെരാപായം പറയാം.” ഒടുവിൽ ആലിക്കുട്ടിതെന്ന ഒരു വഴി കണ്ടു�
പിടിച്ചു. മരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു േകട്ടു. “പണയം ഞമ്മക്കുേമണ്ടാ. ഓടവും വലയും െബ�
ലകണക്കാക്കി ഞമ്മക്ക തന്നാള.”

ആ ഉപായത്തിനു് ഒരിടിവാളിെന്റ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഓടവും വലയും വില
കണക്കാക്കി വിൽക്കുന്നതു ജീവിതെത്ത ഉേപക്ഷിക്കും േപാെലയാണു് . കടം േചാ�
ദിക്കാൻ വരുന്നവെന്റ മനഃശ്ശാസ്ത്രം നല്ലേപാെല പഠിച്ചുറപ്പിച്ച ആലിക്കുട്ടി അനുനയ�
സ്വരത്തിൽ തുടർന്നു:

“എേടാ, ഞമ്മള് ഒപായന്ന് പറഞ്ഞത് നീ േകേട്ടാ?”
“േകട്ടു.”
“പിെന്ന െജ്ജന്തിനാ േപടിച്ചിണ് ?” ഓേടാം വേലം െവല കണക്കാക്കി ഞമ്മ�

ക്ക് തന്നാല് അതു് ജ്ജ് തെന്ന സൂച്ചിേച്ചാ. ഞമ്മക്കാെതന്തിനാ? ഞമ്മള് മീൻ
പിടിച്ചാേമ്പാണില്ലേല്ലാ. പേക്കങ്കിലു് ഒരു കാര്യം “ഞമ്മെള കായിനു് ലാഫം കണ�
ക്കാക്കി ജ്ജ് അതിനു് ദിവസക്കൂലി തന്നാളാ. എേന്തയ് ?”

ഉത്തരമില്ല.
“ഞമ്മെള ഒപായം അനക്ക് പിടിേച്ചാ?”
െനടുവീർപ്പു് !
“പുടിെച്ചങ്കില് കയ്യടിേച്ചാ. അെന്റ കയിൽ കായിണ്ടാവുമ്പം തന്നാളാ.

ഓേടാം ബേലം അേന്റത് തന്യാവും.”
ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു ന്യായമാണു് . പണമുണ്ടാവുേമ്പാൾ തിരിച്ചു െകാടുക്കാനും

ഓടവും വലയും വിട്ടുവാങ്ങാനും ആ ഉടമ്പടിയിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടു് . അതുെകാള്ളാം.
ഒന്നു മൂളിയാൽ പണം കിട്ടും. പണം കിട്ടിയാൽ കല്യാണം നടക്കും. കല്യാണം
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നടന്നാൽ മനസ്സിൽ നിന്നു വലിെയാരു ഭാരമിറക്കിെവക്കാം. പാവെപ്പട്ട ആ പി�
താവുമൂളി. പേക്ഷ ശബ്ദം പുറത്തുേകട്ടില്ല.

“എന്താ മുണ്ടാത്തതു് ? ഇദല്ലാണ്ട് േബെറ ബയി ഞമ്മെള കയ്യിലില്ല.” ആലി�
ക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റു. കുടവയറും തടവിെക്കാണ്ടു പതുെക്ക നടന്നു. മരണച്ചൂണ്ടലാണു്
താെനറിഞ്ഞുെകാടുത്തതു് . ഏതു ബുദ്ധിയുള്ള മീനും അതിൽ കുടുേങ്ങണ്ടതാണു് .

കുടുങ്ങി! ബലം പ്രേയാഗിച്ചു് ഒന്നു പിടിച്ചുവലിേക്കണ്ടതുകൂടി ഉണ്ടായില്ല.
ആേലാചിക്കുേന്താറും ബഹുരസം. ഓടവും വലയും സ്വന്തമായുണ്ടാവുന്നതു് എേപ്പാ�
ഴും ആദായകരമാണു് . പണയെപ്പടുത്തിയ വസ്തുക്കെളാന്നും ഇന്നുവെര ഒരു മുക്കു�
വനും തിരിച്ചുവാങ്ങീട്ടില്ല. അങ്ങെന അന്നു കാലത്തു നടന്ന ആദായകരമായ ഇട�
പാടിെനക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാനും രസിക്കാനും ആലിക്കുട്ടിക്കു വലിയ ആേവശം േതാ�
ന്നി. ആ െതങ്ങിൻേതാപ്പും കദീശയും ആലിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ നിന്നു് അൽപ്പേന�
രേത്തക്കു മാഞ്ഞുേപായി.

“അല്ലാന്നു് ! ഈ സ്ഥലം അമ്പാടീെന്റ ൈകമന്നേല്ല ഇങ്ങള് േമാേങ്ങ്യത് ?”
േനാക്കേണ, ആ െപമ്പിറേന്നാളുെട ഒരു വിവരമില്ലായ്മ! ആവുന്നത്ര മറക്കാൻ

ശ്രമിക്കുെന്നാരു സത്യം. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിെയ എന്നേപാെല െചവിക്കു തൂക്കിപ്പിടിച്ചു
െകാണ്ടുവരുന്നു.

“െബറുക്കെന േമേങ്ങ്യതല്ല. മ്പാടും കായി െകാടുത്തിറ്റാ.”
“ന്നാലും ഒരറിബും െകാേണാം കാണിക്കേണ്ടന്ന്” കദീശ വിട്ടില്ല. “ങ്ങളിത്ബ�

െര ഒന്നബിെട േകേറ്യാ.”
“െന്റ കദീസ്സാ, െജ്ജാന്ന് ജഗളകൂട്ടാണ്ടു് നിക്ക് .” ആലിക്കുട്ടി കീഴടങ്ങുകയാ�

ണു് . അപരാധേബാധത്തിെന്റ കുറെഞ്ഞാരു തളർച്ച ആ ശബ്ദത്തിലുണ്ടു് . “ഞമ്മ�
ളിപ്പത്തെന്ന േപാഗ്ഗാ.”

“ഓലിക്കബിെട പുസ്തിമുെണ്ടെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ…”
“ഉെണ്ടങ്കില് ?” കദീശ പറഞ്ഞുതീരുന്നതിനു മുെമ്പ ആലിക്കുട്ടി തിരിഞ്ഞുനിന്നു

േചാദിച്ചു.
“കായി ബേല്ലാം െകാടുക്കണം.” കദീശ വാചകം പൂർത്തിയാക്കി.
“ജ്ജി ദാ, േനാക്ക് , കുരുതംെകേട്ടാേള.” കളിയായിട്ട ൈകേയാങ്ങിെക്കാണ്ടു്

ആ ഭർത്താവു് ശാസിച്ചു. “േബണ്ടാസനം പറഞ്ഞാലുണ്ടേല്ലാ, അെന്റ െപരടി
ഞമ്മൾ കലക്കും.”

“അല്ലാേണ്ടാ?” തികഞ്ഞ ഗൗരവം ഭാവിച്ചു കദീശ മുേമ്പാട്ടു കയറി അവിെട
ഉറച്ചുനിന്നു-തല്ലുെന്നങ്കിൽ തല്ലീൻ, ഒന്നു കാണെട്ട എന്ന മട്ടിൽ. ആലിക്കുട്ടിയുെട
ഉയർന്ന ൈക െമെല്ല താണു് കദീശയുെട േതാളിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണുണ്ടായതു് .
ശുണ്ഠിവരുന്ന െപേണ്ണതായാലും അവെള കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ടാവുെമന്നാണു്
ആലിക്കുട്ടിയുെട ശാസ്ത്രം.
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“ഓ! ഇങ്ങള് െചറുബാല്യക്കാരെന്റ േചലിക്ക് പയ്യാരം കാണിക്കുേന്നാ?”
േതാളിൽ ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പരുക്കൻ ൈകത്തണ്ട തട്ടിമാറ്റി, െതറ്റിെത്തറിച്ചു് ,
അവൾ മുൻകടന്നു നടന്നു.

അവൾ കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി മുമ്പിലങ്ങെന നടക്കുേമ്പാൾ ആലിക്കുട്ടിക്കു േതാ�
ന്നി, െതങ്ങുകെളക്കാൾ സൗന്ദര്യം അവൾക്കാെണന്നു് . തെന്റ ചുറ്റുമുള്ള െതങ്ങളു�
കൾക്കു മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിനുതെന്നയും വല്ല ആകർഷകതയുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു
കദീശെയന്ന ആ െപാൻവിളക്കു മാളികയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ കത്തുന്നതുെകാണ്ടാെണന്ന
സത്യം ആലിക്കുട്ടി കെണ്ടത്തി.

ആ െതങ്ങുകളിനിയും വലുതാവും. പുതിയ സ്ഥലം ആ പുരയിടേത്താടു കൂടി�
േച്ചരും. അതിർവരമ്പും േവലിയും ഇനിയും വിസ്തീർണ്ണതയിേലക്കു നീങ്ങും. പുതിയ
െതങ്ങിൻ ൈതകൾ മുളച്ചുണ്ടാവും. കാറ്റും െവയിലും മഞ്ഞും മഴയുേമറ്റു് അവ പാ�
ഞ്ഞുപാഞ്ഞു വളരും. കായ്കൾ െകാണ്ടു് കനത്ത കുലകളും േപറി അവ നിൽക്കും.
തെന്റ മക്കളും മക്കളുെട മക്കളുമായി വലിെയാരു കുടുംബം ആ വീട്ടിനകത്തുനിന്നു
വീർപ്പുമുട്ടുേമ്പാൾ ചുറ്റും പുതിയ ചുമരുകൾ ഉയർന്നു വരും. അെതാരു തറവാട്ടുവീടാ�
യി വലുതാവും. അന്നു െവറ്റിലത്തട്ടും േകാളാമ്പിയും െവച്ചു് , നീണ്ട തലയണയിൽ
ചാരി ബടാപ്പുറത്തിരുന്നു മക്കൾക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും േവണ്ട നിർേദ്ദശം െകാടുക്കുന്ന�
തു മാളികയ്ക്കൽ ആലിക്കുട്ടിഹാജിയായിരിക്കും. െവറും ആലിക്കുുട്ടിയല്ല. ഒരു പള്ളി�
പ്പണികൂടി കഴിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാമായി.

വീട്ടിെന്റ മുറ്റത്തിറങ്ങുേമ്പാൾ കദീശെയാന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി കറുത്ത തട്ടത്തി�
െന്റ മറവിൽ നിന്നു് ആ കണ്ണുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഒടുവിൽ പറ�
ഞ്ഞ മുള്ളുവാക്കിെനപ്പറ്റി ആലിക്കുട്ടി അേപ്പാൾ ആേലാചിച്ചു. “െചറുബാല്യക്കാര�
െന്റ േചലിെക്ക”ന്നു് അവൾ തെന്ന കളിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. തെന്ന കളിയാക്കാൻ�
മാത്രം അവളത്ര െചറുപ്പമാേണാ? തനിക്കത്ര വയസ്സാേയാ?

െപണ്ണുെകട്ടീട്ടു പതിെനാന്നു െകാല്ലമായി. അവൾക്കന്നു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സാ�
ണു് . ഓണത്തുമ്പിയുെട പിറെക നടേക്കണ്ട കാലം. ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആലി�
ക്കുട്ടിെയ കാണുേമ്പാൾത്തെന്ന േപടിച്ചു വിറയ്ക്കും. തടിച്ചുെകാഴുത്തു കറുത്ത വട്ടത്താ�
ടിയുംെവച്ചു വന്ന പുതിയാപ്പിളയ്ക്കു് അന്നു് ഇരുപെത്താമ്പതു വയസ്സായിരുന്നു. പന്ത്ര�
ണ്ടും ഇരുപെത്താമ്പതും. ഇന്നതു് ഇരുപത്തിമൂന്നും നാല്പതുമാണു് . തെന്ന മുതുക്ക�
െനന്നു വിളിേക്കണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇന്നും അവൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നിൽക്കെട്ട.
സ്ത്രീകൾക്കു പ്രായം കൂടരുെതന്നും അവരുെട താരുണ്യം ക്ഷയിക്കരുെതന്നും ആലി�
ക്കുട്ടിക്കഭിപ്രായമുണ്ടു് . അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ പിെന്നയും പിെന്നയും െപണ്ണുെകേട്ട�
ണ്ടിവരും. അതു വലിയ െചലവാണു് . അതുെകാണ്ടു കദീശ ഇരുപത്തിമുന്നിൽത്ത�
െന്ന അവിെട ഉറച്ചുനിൽക്കെട്ട; വാടാെത, ഇതൾ െകാഴിയാെത, ചീനപ്പട്ടിൽ തു�
ന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച പൂേപാെല.

“അല്ലാഹു… അക്ബർ…” അകലത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്നു നിസ്കാരസമയം
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കുവിളി ഉയർന്നു. ആലിക്കുട്ടി തിരക്കി നടന്നു. നിസ്കരിച്ചിട്ടു േവ�
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ണം ൈപതലിെന്റ കുടിലിെലാന്നു േപാകാൻ. ഒരു ചടങ്ങേല്ല? നടക്കെട്ട. കദീശ�
യ്ക്കിഷ്ടമാവും…

അമ്പാടിമരയ്ക്കാെന്റ ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു് ഉറ്റവരും ബന്ധുക്കളും ശ്മശാന�
ത്തിൽനിന്നു പിരിയുേമ്പാൾ േനരം സന്ധ്യയായി. പലരും പല വഴി കടന്നുേപാ�
യി. െപാക്കൻ തനിച്ചു കടേലാരത്തൂെട നടന്നു. െകാച്ചുെകാച്ചലകൾ ഓടിക്കിതച്ചു
വന്നു് , നായക്കുട്ടികെളേപ്പാെല, അവെന്റ കാലടികൾ നക്കി െവളുപ്പിച്ചു. മലകുലു�
ക്കിപ്പക്ഷികൾ െവള്ളത്തിനുമീെത പറന്നു് ഭീകരശബ്ദമുണ്ടാക്കി. അകലെത്തവിെട�
േയാ ഒരു മൂങ്ങയിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്നു പകലുണ്ടായ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും
മൂളിെക്കാണ്ടു് അംഗീകാരം നൽകി.

വീരസാഹസകൃത്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ദാഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന െപാക്കെന്റ മന�
സ്സു മഞ്ഞുകട്ടേപാെല തണുത്തുേപായി. തല കനത്തു തൂങ്ങുക, കൺേപാളകൾ താ�
േന അടയാൻ തുടങ്ങുക, അവയവങ്ങൾ സന്ധികളിൽ നിന്നു് ഊർന്നുവീഴാൻ േപാ�
വുക. പുതിെയാരനുഭവമാണു് . അകാരണമായി െനഞ്ചിെലവിെടേയാ ഓരു നീറ്റം
എന്താണതു് ?

ആദ്യെത്ത ഏറ്റുമുട്ടലിൽതെന്ന എതിരാളിേയാടു േതാറ്റു പിന്മാറിയ ഒരു േയാ�
ദ്ധാവിെനേപ്പാെല അവൻ തലയും താഴ്ത്തി നടന്നു. ഒേരെയാരു ചിത്രേമ അേപ്പാൾ
അവെന്റ മനസ്സിലുള്ളൂ: ശവക്കുഴിയിൽ മണ്ണിന്നടിയിലുള്ള ആ േപ്രതം. ഉറ്റവരും
ചാർച്ചക്കാരും കൂടിയാണു് കുഴി െവട്ടിയതു് . കുഴി െവട്ടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശവശരീ�
രം അതിലിറക്കി െവച്ചു. മണ്ണിട്ടു മമ്മട്ടിെക്കാണ്ടടിച്ചും ചവിട്ടിയും കുഴി തൂർത്തു. അടി�
യിൽ ഒരു മനുഷ്യെന കിടത്തീെണ്ടന്ന വിചാരം ആർക്കുമുണ്ടായില്ല. തെന്റ അച്ഛൻ
മരിച്ചാലും അമ്മ മരിച്ചാലും ഈ സമ്പ്രദായം ആവർത്തിക്കും. അെല്ലങ്കിൽ മരി�
ച്ചുവേരാടു് ഉറ്റവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അവസാനമായി അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള കൃത്യം
ഇെതാന്നുമാത്രമായിരിക്കും. “ഇതുവെര എന്തിനു നീ ഞങ്ങളുെടയിടയിൽ ജീവിച്ചു?
ഇനി തിരിച്ചുവരാൻ നിനക്കു കഴിയരുതു് . േപാ, എെന്നേന്നക്കുമായി. മണ്ണിന്നടിയി�
േലക്കു് , പാതാളത്തിേലക്കു േപാ.” അങ്ങെനെയാരു ഭാവമുണ്ടു് ആ കുഴിെവട്ടിയവർ�
ക്കും മണ്ണിട്ടവർക്കും.

കാലേത്ത അമ്മേയാടു് അവനു പുച്ഛമായിരുന്നു. മരിച്ചവെരെച്ചാല്ലി കരയുന്ന�
തു വിഡ്ഢിത്തമാെണന്നു പലതവണ പറയാൻ അവനു േതാന്നി. ഇേപ്പാൾ അവെന്റ
അഭിപ്രായം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉറ്റവരും ചാർച്ചക്കാരുംകൂടി മരിച്ചുവേരാടു െപരുമാ�
റുന്ന രീതിയിതാെണങ്കിൽ അമ്മ കരഞ്ഞതിൽ െതറ്റില്ല. ആരും കരയും. അവൻ
അന്നാദ്യമായി ഒരു ശവസംസ്കാരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുകയാണു് . ക്രൂരവും മൃഗീയവുമാ�
ണു് ശവസംസ്കാരത്തിെന്റ രീതി. തെന്നക്കുറിച്ചും അവൻ ഓർത്തു. വർഷങ്ങൾ
കഴിയുേമ്പാൾ തെന്റ മാംസേപശികൾ തളരും. മുഖത്തു ചുളിവുണ്ടാവും. പല്ലുകൾ
െകാഴിയും. തലമുടി നരയ്ക്കും. വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ചു താനും െന�
ടുവീർപ്പയയ്ക്കും. പതുെക്കപ്പതുെക്ക എണ്ണ തീർന്ന വിളക്കുേപാെല പ്രകാശം കുറഞ്ഞു
കുറഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം തെന്റ കണ്ണുകളും അടയും.
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പൂഴിമണ്ണിൽ മമ്മട്ടികൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞു പതിക്കുന്ന ശബ്ദം… ഒരാളുെട നീള�
ത്തിൽ ആഴം കൂടിെയാരു ശവക്കുഴി… അതു വായപിളർന്നുതെന്ന വിഴുങ്ങാനടുക്കു�
കയാണു്… മണ്ണിൻകട്ടകൾ ഉരുണ്ടുവീഴുന്നു… കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും െനഞ്ചി�
ലും…വീഴുന്ന മണ്ണിനു കനം കുടുകയാണു്…ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇരുട്ടിെന്റ ഒരറയുണ്ടാക്കി
എല്ലാവരുംകൂടി തെന്ന അതിലിട്ടടയ്ക്കുകയാണു് . ഇരുട്ടു്… ഇരുട്ടു്…

അേത, ഇരുട്ടുതെന്ന, ആ ഇരുട്ടിൽ അവെന്റ കാലുകൾ അവെന െമെല്ല നയി�
ച്ചു. മുമ്പിലും പിമ്പിലും ശവത്തുണി വിരിച്ചേപാെല പൂഴിപ്പരപ്പു് . ഒരു വശത്തു ചലനമി�
ല്ലാെത ചത്തുകിടക്കുന്ന കടൽ. തലയ്ക്കു മുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങെള കരിേമഘത്തിെന്റ
മണ്ണിട്ടു മൂടാൻ തുടങ്ങുന്ന ആകാശം. േപടിെപ്പടുത്തുന്ന നിശ്ശബ്ദത. എേങ്ങാട്ടു തി�
രിഞ്ഞാലും മൂകത. കടലിലും കരയിലും ആകാശത്തിലുെമാെക്ക മുകത തളം െകട്ടി
നിൽക്കുന്നു. അതിവിശാലമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഏേതാ ഒരു േകാണിൽ, ഒരു
െകാച്ചുകുടിലിൽ, വാർദ്ധക്യത്താലും വാർദ്ധക്യസഹജമായ േരാഗത്താലും ഒരാൾ
മരിച്ചു. അതുെകാണ്ടു് ആകാശവും കടലും തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും ഇങ്ങെന
മുഖം കറുപ്പിക്കുന്നെതന്തിെനന്നു് അവനു മനസ്സിലായില്ല. ഈ ജീവിേലാകെമന്നു
പറയുന്നതു് അേനകം കണ്ണികൾ േചർന്നുണ്ടായ ഒരു ചങ്ങലയാവാം. ആ ചങ്ങല�
യിൽ നിന്നു് ഒരു കണ്ണി െപാട്ടുേമ്പാൾ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം ഒരു കുലുക്കം അനുഭവ�
െപ്പടുന്നുണ്ടാവാം.

ആേലാചനയുെട െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ അവൻ ഒഴുകിേപ്പാവുകയാണു് . എേങ്ങാ�
െട്ടന്നില്ല. െപെട്ടന്നു മുമ്പിൽനിെന്നാരു ശബ്ദം േകട്ടു: “കദീസാ, ഞമ്മെള കുത്തിപ്പി�
ടിച്ചിണ ചൂരലിെങ്ങട്ക്ക് .”

െപാക്കൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. ആലിക്കുട്ടിമാപ്പിളയാണു് . മങ്ങിയ നാട്ടുെവളി�
ച്ചത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമുണ്ടായില്ല. എവിേടേക്കാ പുറെപ്പട്ടു പടിക്കൽ നി�
ല്പാണു് . മുേമ്പാട്ടു നടന്നാൽ കാണും. കാണാെത കഴിയണം. ആ മനുഷ്യെന കാ�
ണുന്നതു് അവന്നിഷ്ടമല്ല. അൽപ്പം പിറേകാട്ടു മാറിനിന്നു. മാളികയ്ക്കൽ െതളിഞ്ഞു�
കത്തുന്ന വിളക്കു് ഇരുണ്ട െതങ്ങിൻേതാപ്പിനിടയിലൂെട അവൻ കണ്ടു.

ആ വീടും പരിസരവും അവേന്റതാണു് . ആ പടിക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു് വീട്ടിലുള്ള�
വെര വിളിേക്കണ്ടതവനാണു് . ആ വീടു െകട്ടിെപ്പാക്കാനും െതാടിനിറച്ചു െതങ്ങിൻ
ൈതകൾ െവച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും അവിെടക്കിടന്നു േക്ലശിച്ച മുത്തപ്പെന മണ്ണിൽ കുഴി�
ച്ചുമുടീട്ടു് അധികേനരമായിട്ടില്ല. മുത്തപ്പൻ അരേനരെത്ത ആഹാരത്തിന്നു വഴിയി�
ല്ലാെത കടപ്പുറത്തു പട്ടിണികിടന്നു നരകിച്ചേപ്പാൾ ആലിക്കുട്ടി മാപ്പിള മാളികയ്ക്കലി�
രുന്നു സുഖിക്കുകയായിരുന്നു. അതു് അവേനാർക്കാൻ വയ്യാ. അമ്മ എല്ലാം അവ�
െന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കീട്ടുണ്ടു് . ആ മനുഷ്യൻ എവിടത്തുകാരനാെണന്നു് ആർക്കു�
മറിഞ്ഞുകൂടാ. മീൻകച്ചവടത്തിെനന്നും പറഞ്ഞു് ഒരുനാൾ കടപ്പുറെത്തത്തി. സൂത്ര�
ത്തിൽ എല്ലാവെരയും മിരട്ടി സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തമായി ഓടവും വലയുമു�
ള്ള മരയ്ക്കാന്മാർ ഇന്നു് ആ കടപ്പുറത്തില്ല. എല്ലാം അയാൾക്കു പണയെപ്പടുത്തി.
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പണയെമന്നു പറയുന്നതു േപരിെന്റ ഭംഗിക്കു മാത്രമാണു് , എല്ലാം അയാളുേടതായി�
ക്കഴിഞ്ഞു. മീൻപിടിക്കാൻ കടലിലിറങ്ങണെമങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ അയാേളാടു
കൂലിക്കു വാങ്ങണം. വലിയ കൂലിയാണു് . വലിയ മീൻ കുടുങ്ങിയാലും ഇെല്ലങ്കിലും
അയാൾക്കു കൂലി െകാടുക്കണം. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവെര വഞ്ചിച്ച അയാൾ സമ്പാദി�
ച്ചു. ഇന്നു് അയാൾക്കു പാണ്ടികശാലയുണ്ടു് . ബന്ധുബലമുണ്ടു് ; കടലിലും കരയിലും
കച്ചവടമുണ്ടു് . തിേക്കാടിത്തുറമുഖെത്ത പാണ്ടികശാലയിൽ കുരുമുളകും ഏലവും കു�
ന്നുകൂടിക്കിടക്കുകയാണു് . കപ്പലുകൾ വരും. എല്ലാം കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാകും.

അറബികൾക്കും മുറുകൾക്കുമല്ലാെത ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കരുെതന്നു് സാമൂ�
തിരിത്തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടും ആലിക്കുട്ടിമാപ്പിള പറങ്കികളുമായി രഹസ്യബന്ധം പു�
ലർത്തുന്നുെണ്ടന്നു് പലരും പറഞ്ഞു് െപാക്കൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . നാട്ടുകാെര േദ്രാഹിക്കു�
കയും തുറമുഖങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങാടികൾ െകാള്ളെചയ്യുകയും
െപണ്ണുങ്ങെള പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാവുകയും െചയ്യുന്നവരാണു് പറങ്കികൾ. അവരുമാ�
യി കൂട്ടുകൂടുന്നവെര െവറുെത വിടാൻപാടില്ലാത്തതാണു് . പേക്ഷ, െതളിവുേവേണ്ട?
കിംവദന്തിമാത്രം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ഒരാെള ശിക്ഷിക്കാൻ നാടുഭരിക്കുന്ന മഹാ�
രാജാവുകൂടി ഒരുങ്ങാറില്ല. പലരും ആലിക്കുട്ടിമാപ്പിളയുെട നടപടികെള സൂക്ഷിക്കു�
ന്നുണ്ടു് . െതളിെവാന്നും കിട്ടീട്ടില്ല. കിട്ടും; കിട്ടാതിരിക്കില്ല. പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു
നാൾ കുടുങ്ങും.

ചൂരൽവടിയും വാങ്ങി ആലിക്കുട്ടി േപായതു് അവൻ കണ്ടില്ല. േപാെട്ട കണ്ടാൽ
സേന്താഷിെച്ചാരു ചിരിയുണ്ടു് . അതു മയക്കുന്ന ചിരിയാണു് . ചിരിച്ചുചിരിച്ചു് എല്ലാ�
വേരയും മയക്കി. ഇനിയതു നടപ്പില്ല. സമയം വരുേമ്പാൾ എല്ലാറ്റിനും പകരം
വീട്ടണം.

ആെരാെക്കേയാ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതുേകട്ടു തുടങ്ങി. ഇനി കുറച്ചു ദി�
വസം ആളുകളുെട തിരക്കായിരിക്കും. ആണുങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളും ഇടതടവില്ലാെത
കയറിയിറങ്ങി “പണ്ടു കഴിഞ്ഞതും പടയിൽ േതാറ്റതും” പറഞ്ഞു് അമ്മെയ കരയി�
ക്കും. നിവൃത്തിയില്ല. ആചാരമാണു് .

മുറ്റെത്ത മാവിൻചുവട്ടിൽ ആരാണിരിക്കുന്നതു് ? െപാക്കൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി.
മാരണം! ആ മനുഷ്യൻ അവിെട വലിഞ്ഞുവീണിരിക്കുന്നു. നാൽക്കാലിയിലിരുന്നു
മുറുക്കിത്തുപ്പി െവടിപറയുകയാണു് , അച്ഛനും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാനും അടുത്തുത�
െന്ന ആദരപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നുണ്ടു് നാശമായി. കാണും. കണ്ടാൽ ചിരിക്കും. ആ
ചിരി അവന്നു സഹിക്കില്ല. എന്തുേവണം? അവൻ ഇരുട്ടിൽ െതല്ലിട സംശയിച്ചു നി�
ന്നു. പിന്നീടു ധൃതിയിൽ ഒരു നടത്തം. കുടിയിേലക്കു കയറിക്കളയാം.

“ആരാതു് , െപാക്കേനാ?” ആലിക്കുട്ടിയുെട സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിക്കു പിശകു പറ്റില്ല.
“െജ്ജബിടാർന്നു ഇത്തിരേനേരാം?”

അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ശരംവിട്ടേപാെല അകെത്തത്തി അച്ഛെനേന്താ മറുപടി
പറയുന്നുണ്ടു് . പറയെട്ട. ആ മനുഷ്യെന്റ മുഖത്തു േനാക്കാനും ആത്മാർഥതയില്ലാ�
ത്ത ചിരി കാണാനും അവന്നു വയ്യാ.
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അമ്മ കിടക്കുകയാണു് . ഇനിയും എഴുേന്നറ്റിട്ടിേല്ല? ആരാണു പിെന്ന വിളക്കു
െകാളുത്തിയതും അടുപ്പിൽ തീെയരിച്ചതും? ആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ? അവൻ േനാക്കി.
കുടിലിെന്റ ഓലമറയും ചാരി അവൾ നിൽക്കുന്നു.

പാഞ്ചാലി. അവന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തലതാഴ്ത്തിയാണു് നിൽപ്പു് .
െനടുവീർപ്പുെകാണ്ടു് മാറിടം ഉയരുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നതു് അവന്നു കാണാം.

“െപാക്കാ!” കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാെന്റ ശബ്ദമാണു് . തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ
വലിയപ്രയാസം. കണ്ണുകൾ തറച്ചുനിൽപ്പാണു് .

“ഓളിവിെട രണ്ടുദിവസം നിക്കെട്ട.” പാഞ്ചാലിെയപ്പറ്റിയാണു് പറയുന്നതു് .
“സകായത്തിെനാരാള് േവേണ്ട? നിെന്റ അമ്മയ്ക്കു വയ്യേല്ലാ.”

രണ്ടുദിവസെമന്നു പറഞ്ഞതിേല അവനു് എതിർപ്പുള്ളു. പാഞ്ചാലി എന്നും
അവിെട നിൽേക്കണ്ടവളാണു് . കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാന്നു് അതു മനസ്സിലായിട്ടി�
േല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ താമസിയാെത മനസ്സിലാവും!
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േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നുള്ള ഉത്തരവും കാത്തു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുേപായി. കർക്കിടകം
അവസാനിച്ചു. നിലാകാശെച്ചരുവിൽ െവള്ളിേമഘത്തിെന്റ പൂഴിത്തട്ടുകൾ നിർമി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ചിങ്ങമാസപ്പകലുകൾ നടെന്നത്തി. കടലിെല കാറ്റും േകാളും ഒതുങ്ങി.
കാലാവസ്ഥ അനുകുലമായി. എന്നിട്ടും മംഗലാപുരത്തു േപാേകണ്ട കാര്യത്തിൽ തീ�
രുമാനമായില്ല. കാത്തുകാത്തു െപാക്കെന്റ മനസ്സു മുഷിഞ്ഞു. പടക്കപ്പലിനു് അക�
മ്പടി േസവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലുമിനി ൈകവരിെല്ലന്നുേപാലും
േതാന്നി.

പലേരാടും തിരക്കി. ഒരു വിവരവുമില്ല. മഹാരാജാക്കന്മാരുെട തീരുമാനങ്ങ�
ളറിയാൻ സാധാരണക്കാരെന്റ പിറേക നടക്കുന്നതു വിഡ്ഡിത്തമാെണന്നു െപാക്ക�
നു മനസ്സിലായി. എങ്കിലും കണാരപ്പണിക്കർ വല്ലതുമറിയും; അറിയാതിരിക്കില്ല.
േജ്യാതിഷവും മന്ത്രവാദവും അതിനടുത്ത ൈവദ്യവും വശമുള്ള ആളാണു് . േലാക�
പരിചയവും കാര്യവിവരവും പ്രായവുംകുടും. ഏതു വീട്ടിലും െചല്ലാം. ആെരയും കാ�
ണാം. അച്ഛനും അമ്മയും േകൾക്കാെത സൂത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം േചാദിക്കണം.
േചാദിച്ചു.

തലമുടി െകട്ടി മടവാൾപ്പിടിേപാെല വലെത്ത െചവിക്കുറ്റിയിൽ നിർത്തി, െന�
റ്റിയിലും െനഞ്ചിലും രക്തചന്ദനം പൂശി, ഉടുത്തമുണ്ടിെന്റ േകാന്തല പിടിച്ചു് അര�
െക്കട്ടിൽ കുത്തി, െതാട്ടടുത്തുതെന്ന ഒരു െവള്ളിപ്പിടിപ്പിശ്ശാങ്കത്തിയും തിരുകി, ഭൂത�
േപ്രതപിശാചാദികെള ആട്ടാനുള്ള ചൂരൽവടി കവിടിസഞ്ചിേയാെടാപ്പം കക്ഷത്തി�
റുക്കി ഒരുനാൾ സന്ധ്യയ്ക്കു പണിക്കർ കടപ്പുറത്തുെട വരുേമ്പാൾ െപാക്കൻപിന്നാ�
െല കൂടി.

“ആശാേന” െപാക്കൻ വിളിച്ചു. പണിക്കർ േകാൽക്കളി പഠിപ്പിക്കുന്ന
ആശാൻകൂടിയാണു് . ആശാെനന്നു വിളിച്ചുേകൾക്കാൻ ഇഷ്ടവുമാണു് .

“എന്താ?” ആശാൻ കൂടിയായ പണിക്കർ തിരിഞ്ഞുനിന്നു.
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സേന്താഷിപ്പിക്കണം; സേന്താഷിപ്പിക്കാെത യാെതാരു കാര്യവും അയാളിൽ
നിന്നു സാധിക്കില്ല. െപാക്കൻ അതിന്നുള്ളവഴി ചിന്തിച്ചു. േകാൽക്കളിെയപ്പറ്റി വല്ല�
തും തുടങ്ങിക്കളയാം:

“ഇപ്പം േകാൽക്കളീേല്ല. ആശാേന?”
“നാണംേണ്ടാ നിനക്കു േചാദിക്കാൻ?” ആശാൻ അല്പ്പം ഗൗരവത്തിലാണ�

േല്ലാ! “ആണായിട്ടങ്ങെന നടക്കുന്നു!”
വലഞ്ഞേല്ലാ കാവിലേമ്മ ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. അകാരണമായി

ആശാൻ ശുണ്ഠിെയടുക്കുകയാണു് .
“എന്താ നിനെക്കാെക്ക ഇത്തിരി േകാൽക്കളി പഠിച്ചാൽ?” പിെന്നയും

േചാദ്യം.
ഓ! അതാണു് വിഷയം. േചാദിേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല. ചവിട്ടിക്കടിപ്പിച്ചതാണു് .

െപാക്കനു് ആകപ്പാെട വിഷമം േതാന്നി. അടിച്ച വടിയിൽ ചുറ്റുന്ന ആശാനാണു് .
െപാക്കനുകുറച്ചു വിജ്ഞാനമുണ്ടാക്കിയല്ലാെത അടങ്ങിെല്ലന്ന ഭാവത്തിൽ അയാൾ
തുടർന്നു.

“എേടാ, ആണായാൽ േകാൽക്കളി പഠിക്കണം. ഹാ, ഹാ! േകാൽക്കളിപ്പാട്ടു
ബഹുവിേശഷമാ! നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?”

േകട്ടിട്ടില്ല; േകൾക്കണെമന്നുമില്ല. അത്യാപത്തിെന്റ നരിമടയിലാണു് കഴു�
ത്തിട്ടതു് . ഒഴിഞ്ഞുേപാകാനും നിൽക്കാനും വയ്യ. െപാക്കെന അൽപ്പം േകാൽക്ക�
ളിപ്പാട്ടു േകൾപ്പിച്ചല്ലാെത അടങ്ങിെല്ലന്ന മട്ടിൽ ആശാൻ മുളിത്തുടങ്ങി.

െപാക്കൻ കുറ്റവാളിെയേപ്പാെല തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു. സഹിക്കണം. സഹി�
ക്കാെത പറ്റില്ല.

“നീ േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ?”
“ഉണ്ടു്”
“േകട്ടാൽ േപാരാ.”
ഒപ്പം പാടണമായിരിക്കും. അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ആപത്തു വലിച്ചിട്ടതേല്ല? കീഴട�

ങ്ങി നിന്നുെകാടുക്കാം. “പഠിക്കെണേടാ പഠിക്കണം. നിങ്ങെളാെക്ക േകാൽക്കളി
പഠിക്കണം. അല്ലാെത നന്നാവില്ല; എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?”

“ഒന്നൂല്ല.”
“നീയീ കടപ്പുറത്തുള്ള െചറുപ്പക്കാെര ഒെക്കെയാന്നു വിളിച്ചു കൂട്ടണം. എന്നിട്ടു്

ഒരു േകാൽക്കളി സംഘം ആരംഭിക്കണം.”
“പേക്കങ്കിലു് ആശാേന.” ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടി. െപാക്കനു തടഞ്ഞു നിൽ�

ക്കാൻ. “മംഗലാപുരത്തുേപായി വന്നിറ്റ് േപാേര?”
“േപാടാ അവിടന്ന് ! ഒരു മംഗലാപുരത്തു േപാേണാൻ! അെതാന്നും ഇനി

നടക്കില്ല.”
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െപാക്കെന്റ മുഖം വിളറി. അെതാന്നും നടക്കില്ലെത്ര. ഇയ്യാളാരാ അങ്ങെന
തീരുമാനിക്കാൻ? മഹാരാജാവു തമ്പുരാെന്റ വിളംബരമാണു് . ആെള തിരെഞ്ഞടു�
ക്കൽ േപാലും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടിേപ്പാൾ വലിയ െകാത്തുവാളിെനേപ്പാെല
ഇയ്യാൾ നിന്നു കൽപ്പിക്കുന്നു, അെതാന്നും നടപ്പിെല്ലന്നു് .

“അെല്ലങ്കിലും നിനെക്കാന്നും േപാണ്ടിവരിെല്ലേടാ.” േകട്ടിേല്ല പറയുന്നതു് ?
മന്ത്രവാദിയെല്ലങ്കിൽ ഒരിടിക്കു െപാക്കൻ ആശാെന അവിെട ഇരുത്തിക്കളേഞ്ഞ�
െന. ആശാെന്റ ശബ്ദം പിെന്നയും േകൾക്കുന്നു. നശിച്ച ശബ്ദം.

“പറങ്കികൾ ഇനി അറബിക്കടലിേലക്കു വരില്ല. കഴിഞ്ഞ എടവത്തിലേല്ല കു�
ഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട കേയ്യാണ്ടു േവണ്ടത്ര കിേട്ട്യത് ?”

കാലവർഷാരംഭത്തിനുമുമ്പു് മാടായിത്തുറമുഖത്തുെവച്ചു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട
േനതൃത്വത്തിലുള്ള സാമൂതിരിയുെട കടൽപ്പട പറങ്കികെള േതാൽപ്പിച്ച കഥയാണു്
ആശാൻ വിസ്തരിക്കുന്നതു് .

“പിെന്ന വല്ലതും േകേട്ടാ, നീ പറേങ്ക്യെളപ്പറ്റി? എേടാ, അലന്ന േപ്രേതാം ഈ
പറേങ്ക്യളും ഒരു േപാല്യാ. കിേട്ടണ്ടതു കിട്ട്യാൽ താേന അടങ്ങും.”

പറങ്കിേപ്രതെത്ത അടക്കാൻ പടിഞ്ഞാറൻതീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്ര�
വാദി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരാണു് . അക്കാര്യത്തിൽ െപാക്കനു് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമി�
ല്ല. പേക്ഷ തെന്റ മംഗലാപുരം േപാക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടു മതിയായിരുന്നു പറങ്കികെള
അടിേച്ചാടിക്കൽ എന്നു് അവനു േതാന്നി. ഏതായാലും നിരാശതെന്ന. അവൻ
െനടുതായി ഒന്നു നിശ്വസിച്ചു.

“അതുെകാണ്ടു്…” ആശാൻ പിെന്നയും സംസാരിക്കുന്നു “ആ േമാഹം നീ ഒഴി�
ച്ച ്യാള. എന്നിട്ടു് ഇന്നുതെന്ന എല്ലാവേരം കണ്ടു േകാൽക്കളീെട കാര്യം പറ… നല്ല�
താ പഠിച്ചാൽ…”

എെന്താരധഃപതനം! അമ്പും വില്ലും വാളും കുന്തവും എടുത്തു പടക്കപ്പലിനു്
അകമ്പടി േസവിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടവൻ േകാൽക്കളിക്കാെര ക്ഷണിച്ചു നടേക്കണ്ടിവ�
ന്നു. വളയക്കടപ്പുറത്ത അങ്ങെന ഒരു േകാൽക്കളി സംഘം ആരംഭിച്ചു. സന്ധ്യയാ�
യാൽ പത്തിരുപതു െചറുപ്പക്കാർ ഒരു വിളക്കിനു ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു നിന്നു് ഉച്ചത്തിൽ
പാടാനും േകാലടിക്കാനും താളം പറഞ്ഞു ചവിട്ടാനും ചവിട്ടിത്തുള്ളാനും തുടങ്ങി. നി�
ലാവു പരന്ന പൂഴിയിലിരുന്നു കളി കാണാൻ വന്ന െപണ്ണുങ്ങൾ മുറുക്കിത്തുപ്പി െവടി�
പറഞ്ഞു.

“േകാേത, നല്ല കളി!” കീരാച്ചി അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
“ആശാൻ നല്ലണം പാടും.” േകാതയ്ക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടു് .
വിളക്കു കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയും െവറ്റിലയടയ്ക്കയും ആശാനു ക്ഷീണം േതാ�

ന്നുേമ്പാൾ മുക്കിക്കുടിക്കാൻ ഒരുകുടം കള്ളും ക്രമപ്രകാരം ശിഷ്യന്മാർ െകാണ്ടുവേര�
ണ്ടതാണു് . വിളക്കുെവയ്ക്കുന്ന ഉരലിെന്റ കീെഴ കള്ളുകുടം െവച്ചു് ഒരു ചിരട്ടെകാണ്ടു്
അതു മൂടും. പാടിത്തളരുേമ്പാൾ കുടത്തിൽ നിന്നു ചിരട്ടയിേലക്കു െചരിച്ചു് ആശാൻ
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ഇടയ്ക്കിെട േമാന്തും. അതു കാണുേമ്പാൾ കളി കാണാൻ വന്നുകൂടിയ കിഴവന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു നുണത്തത്തിെന്റ ചില ശബ്ദം െപാങ്ങും:

“ആശാേന!”
ആശാനു് അേപ്പാൾ െചവിടു േകൾക്കില്ല. പേക്ഷ, അത്യാശ അവസരം േനാ�

ക്കിലേല്ലാ. ആശാൻ മിണ്ടിയാലും ഇെല്ലങ്കിലും വിളിേക്കണ്ടവർ മുറയ്ക്കു വിളിക്കും:
“ആശാേന!”
കുടിക്കുന്നതു കള്ളാവുേമ്പാൾ ആശാനു കണ്ണും കാണില്ല.
“ഫൂ!” പാറ്റിത്തുപ്പി, ചിരട്ടെകാണ്ടു കുടത്തിെന്റ വായ മൂടി നിവർന്നു നിൽക്കു�

ന്ന ആശാൻ ചുറ്റിലും ഗൗരവപൂർവം ഒന്നു േനാക്കും. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തമട്ടിൽ
ചിലമ്പും േകാൽ കുലുക്കി പാടാൻ തുടങ്ങും.

താളം പിഴച്ചു േചാടു െവക്കുന്നവെന്റ തലയ്ക്കു് ചിലമ്പും. േകാൽെകാണ്ടു്
ആശാൻ െകാട്ടും; എത്ര വലിയവനായാലും ശരി. എെന്താെക്ക കുറ്റങ്ങളുണ്ടായാ�
ലും ആ കലാപരിപാടി കടപ്പുറെത്ത ജീവിതത്തിനു് ഒരു നവൈചതന്യം നൽകി;
അതു തീർച്ച…

ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു് ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ കടലിൽ നിന്നു് വന്നതു് അൽപ്പം
ജലേദാഷവുമായിട്ടാണു് . രാത്രി നല്ല കുരുമുളകു കഷായം കുടിച്ചു മിണ്ടാെത കിടന്നു.
കാലത്തു േജാലിക്കു പുറെപ്പടണം. എഴുേന്നൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തല െപാങ്ങുന്നില്ല.
വല്ലാത്ത കനം. അസാമാന്യമായ കുളിരുമുണ്ടു് .

“പനിക്കുന്നേല്ലാ? ദമയന്തി െതാട്ടുേനാക്കി പറഞ്ഞു.
“സാരമില്ല.” ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ അടിമുടി മൂടിപ്പുതച്ചു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു. അന്നും

പിേറ്റന്നും കലശലായ പനി. ആശാൻ േകാൽക്കളിെയാഴിച്ച മെറ്റല്ലാ അടവുകളും
പയറ്റിേനാക്കി. പനി വിടുന്നില്ല. കടലിൽ ധാരാളം മീനുള്ള കാലമാണു് . ദണ്ഡം
പിടിച്ചു കിടന്നാൽ കഷ്ടത്തിലാവും. അപൂർവ്വമാേയ കടൽ ൈകയയച്ചു് അനുഗ്ര�
ഹിക്കാറുള്ളൂ. ആ അനുഗ്രഹം തലകുനിച്ചു വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിൽ ൈപതൽ�
മരയ്ക്കാൻ വ്യസനിച്ചു. പനി വിടുന്നില്ല. വിട്ടാലും ക്ഷീണം തീർന്നു കടലിൽ വള്ളം
ഇറക്കാൻ ഇനിയും ദിവസം പിടിക്കും. എന്താണു് വഴി? ആേലാചിച്ചാേലാചിച്ചു്
ഒടുവിൽ ഒരു തീരുമാനെമടുത്തു: െപാക്കെന പറഞ്ഞയയ്ക്കാം.

ദമയന്തി പ്രതിേഷധിച്ചു. ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ ശഠിച്ചു. കാര്യം വലിെയാരു വഴ�
ക്കിേലക്കു നീങ്ങുകയാണു് . മാതൃവാത്സല്യം മകെന േകടു വരുത്തുെമന്നു് അച്ഛൻ
ഭയെപ്പട്ടു. േജാലിെചയ്യാൻ ആളില്ലാെത പട്ടിണികിടക്കണെമന്ന നില വന്നിട്ടും
വാശിപിടിക്കുന്ന ദമയന്തിേയാടു് ദീനപ്പായിൽ തളർന്നുകിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ
പറഞ്ഞു:

“എടീ, ഇന്നുതെന്ന എെന്റ കണ്ണുചിമ്മിയാൽ…”
ദമയന്തി മിണ്ടിയില്ല.
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“നിെന്റ വായിൽ മണ്ണ് !” അൽപ്പാൽപ്പം കിതപ്പുെണ്ടങ്കിലും ൈപതൽമരയ്ക്കാ�
െന്റ ശബ്ദം ഇടറിയില്ല.

“നീയതനുഭവിക്കും. ഓെന നീ െകടുക്കും.”
അവൾ േതങ്ങുകയാണു് ; കണ്ണു തുടയ്ക്കുകയാണു് .
“കരേയണ്ടതു നീയെല്ലടി, ഞാനാ.” ൈപതൽ മരയ്ക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

“വയസ്സുകാലത്തു െകാറച്ചു െവള്ളം തരണ്ട കയ്യ്  പിടിച്ചു െകട്ടാനാ നിെന്റ ഒെക്ക
െപാറപ്പാട് . വിധിേപാെല വേന്നാെട്ട.”

മാതൃഹൃദയം കണക്കുകൂട്ടുകയാണു് . കഴിഞ്ഞതും നടക്കുന്നതും വരാനുള്ളതും!
ആെകത്തുക കിട്ടുന്നില്ല. മകെന്റ എടുത്തുചാട്ടമാണു് കുഴപ്പം. ആെരങ്കിലും ഒന്നു
നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ ഇന്നതു െചയ്യാെമന്നില്ല. വല്ലതും വന്നുേപായാൽ എവി�
െടെവച്ചു സഹിക്കും? മെറ്റാരു മുഖത്തു േനാക്കാനില്ലേല്ലാ.

പിതൃഹൃദയം ഭാവിക്കു രൂപംെകാടുക്കുകയാണു് . അന്ധമായ േസ്നഹംെകാണ്ടു
കർത്തവ്യെത്ത മറക്കാൻപാടില്ല. മകെന്റ േപരിൽ അമ്മേയാളം തെന്ന അച്ഛനുമു�
ണ്ടു് വാത്സല്യവും അധികാരവും. വിളിച്ചു പറയാം. േപായി േജാലി െചയ്യെട്ട. നെല്ലാ�
രു മനുഷ്യനാവെട്ട.

“േമാേന, െപാക്കാ!”
മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന െപാക്കൻ വിളിേകട്ടു. കുടിലിന്നകേത്തക്കു കടന്നുവന്നു.
“േമാേന, നീയിന്നു കടലിൽ േപാണം.”
െപാക്കൻ അമ്മെയ േനാക്കി. അമ്മ തലകുനിച്ചിരിക്കുകയാണു് . ഒന്നും

പറയുന്നില്ല.
“അച്ഛെന്റ വേലം വേളളാം എടുേത്താ. ആെരങ്കിലും രണ്ടാെളക്കൂടി വിളിേച്ചാ.”
അമ്മ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല; നിേഷധിക്കുന്നുമില്ല.
“ചേരക്കേണ.” അച്ഛൻ ഉപേദശിക്കുകയാണു് .
മെറ്റാന്നും േകൾക്കാൻ അവൻ നിന്നില്ല.
“ഞാൻ വരുന്നു, ഞാൻ വരുന്നു, നിെന്റ വിരിമാറിേലെക്ക”ന്നു് അവെന്റ

സേന്താഷംെകാണ്ടു വിടർന്ന കണ്ണുകൾ വിളിച്ചുപറയുേമ്പാെല േതാന്നി…
ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് അഞ്ചടിയായേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി പതിവുേപാെല കടൽത്തീര�

േത്തക്കു പുറെപ്പട്ടു. അന്നിത്തിരി വിസ്തരിച്ചുതെന്ന ചമയണെമന്നു േതാന്നി. ഇയ്യ�
േത്താല തുടച്ചു കാതിലിട്ടു. നനച്ചു െവളുപ്പിച്ചു കഞ്ഞിപിഴിഞ്ഞുണക്കിയ രണ്ടാംമു�
െണ്ടടുത്തു മാറുമറച്ചു. ചാണകവും കരിയും േചർത്തു െമഴുകിയ നിലത്തു നീരുറ്റിച്ചു
തിലകം െതാട്ടു. തലമുടിയഴിച്ചു ചീക്കു േപാക്കി െനറുകയിൽ െകട്ടിെവച്ചു. മുറ്റ�
െത്ത ചമ്പകപ്പാലയിൽനിന്നു് ഒരു പൂക്കുല െപാട്ടിച്ചു തലമുടിെക്കട്ടിൽ തിരുകിയ�
േപ്പാൾ ചമയങ്ങേളതാണ്ടു കഴിഞ്ഞ മട്ടായി. മൂട്ടിൽ കരയുള്ള തുണിയാണുടുത്തതു് .
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അതിെന്റ വക്കുകരയും െചാട്ടിയും അവൾക്കു കൂടുതലിഷ്ടമാണു് . മീൻെകാട്ടയുെമടു�
ത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ മുഖത്തിെന്റ ചന്തെമാന്നു കണ്ടാൽ േവണ്ടിെല്ലന്നു േതാന്നി. െവ�
ള്ളം നിറച്ച കലത്തിനടുത്തുെചന്നു കുനിഞ്ഞുേനാക്കി. അളകങ്ങൾ െനറ്റിയിൽ വീ�
ണു വകതിരിവില്ലാെത ഇഴയുകയാണു് . അെതാന്നു് ഒതുക്കി ശരിെപ്പടുത്തി പതു�
െക്ക നടന്നു.

വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കടലിൽ െകായ്ത്തിനിറങ്ങിയ മരയ്ക്കാന്മാെരയും കാത്തു് െപ�
ണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും പൂഴിപ്പരപ്പിൽ അവിെടവിെട തിങ്ങിക്കൂടി. െവള്ളപ്പായ നിവർ�
ത്തിയ െകാച്ചുവള്ളങ്ങൾ ഓളത്തട്ടുകളിൽ കിടന്നാടി കരപറ്റുകയാണു് .

അടുത്തും അകലത്തുമുള്ള വള്ളങ്ങളിേലക്കു പാഞ്ചാലി ജിജ്ഞാസേയാെട
േനാക്കി. െപാക്കൻ നടാെട ജീവിതാേയാധനത്തിനിറങ്ങിയ ദിവസമാണു് . ൈക�
േനട്ടം എങ്ങെനയിരിക്കുെമന്നു് അവൾക്കറിയണം. ഭാവിജീവിതത്തിെല ജയാപ�
ജയങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതു മിക്കവാറും അന്നെത്ത അനുഭവം െവച്ചായിരി�
ക്കും. െവറും ൈകേയാെട കടലിൽനിന്നു തിരിച്ചുേപാന്നാൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും
പ്രതിഫലമില്ലാെത പ്രയത്നിേക്കണ്ടിവരും. അവൾക്കതു വിചാരിക്കാൻകൂടി വയ്യാ.

“െന്റ കാവിലേമ്മ, ചതിക്കേല്ല!” അറിയാെത അവളുെട ചുണ്ടുകൾ മന്ത്രിച്ചു.
കണ്ണുകൾപാതി അടഞ്ഞു. േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിെല െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ േചാര വാർ�
െന്നാഴുകുന്ന കഷണ്ടിത്തലയും െചത്തിമാലയണിഞ്ഞ മാറിടവും അവളുെട മേനാ�
മുകുരത്തിൽ െതളിഞ്ഞു വന്നു. അവളുെട സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഭഗവതിയുെട രൂപം
അതാണു് .

കരയ്ക്കണയുന്ന വള്ളങ്ങളുെട സംഖ്യയും കടപ്പുറെത്ത ബഹളവും വർദ്ധിക്കുന്നു.
കാക്കയും പരുന്തും കച്ചവടക്കാരും കുട്ടികളും അച്ചടക്കമില്ലാെത ശബ്ദിക്കുന്നു.

“പാഞ്ചാലീ!” വളളം കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ വിളിച്ചു. അവൾ
ബഹളത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുമാറി നിൽക്കുകയാണു് . ആദ്യെത്ത വിളി േകട്ടില്ല. രണ്ടാ�
മതും വിളിച്ചു. അവൾക്കു മനസ്സിലായി അച്ഛനാണു് വിളിക്കുന്നതു് . അടുത്തു െച�
ന്നു. അച്ഛെന്റ വള്ളം നിറഞ്ഞുവഴിയുന്നു. അച്ഛൻ വല്ലാെത തളർന്നിട്ടുണ്ടു് . വയസ്സു�
കാലമേല്ല?

“ദാ, േമാേള.” പ്രേത്യകം തിരഞ്ഞുെവച്ച നല്ല കുറച്ചു മത്സ്യെമടുത്തു കുഞ്ഞിക്ക�
ണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ പൂഴിയിേലെക്കറിഞ്ഞുെകാടുത്തു. അവൾ അെതാെക്ക വാരി െകാ�
ട്ടയിലാക്കി. വള്ളങ്ങൾ പിെന്നയും വഴിക്കുവഴി കരയ്ക്കടുക്കുകയാണു് . അച്ഛൻ കച്ച�
വടക്കാരുമായി പിശകുന്നു. പിശകെട്ട. തൽക്കാലം അവൾക്കതിൽ താൽപര്യമി�
ല്ല. അകലത്തകലത്തു നീലജലപ്പരപ്പിൽ അവളുെട കണ്ണുകൾ പാറിക്കളിച്ചു. അങ്ങു
െവള്ള്യാൻകല്ലിനടുത്തു ചന്ദനെപ്പാട്ടുേപാെലാരു െവളുപ്പു് . അതു പതുെക്കപ്പതുെക്ക
വലുതാവുകയാണു് . അവൾ ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിനിന്നു. അേത, അെതാരു വള്ള�
മാണു് . സംശയിക്കാനില്ല. അനുകൂലമായ കാറ്റു് . െവള്ളപ്പായ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഇരുവശത്തുമുള്ള തണ്ടുകൾ െവള്ളത്തിൽ നുരമാന്തുന്നു. പറക്കുകയാണതു് .
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വല്ലാത്ത ഉേദ്വഗം. അെതന്തിനാെണന്നു് അവൾക്കു മനസ്സിലായില്ല. മീൻപി�
ടിക്കാൻ േപായ വള്ളങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചു വരുന്നതു് അവൾ കണ്ടു. അതവളിൽ
ഒരു വികാരവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തണ്ടുവലിക്കാർ ഒന്നിച്ചു പാടുന്നുണ്ടു് . അതവൾ േക�
ട്ടു. അവൾക്കും പാടണെമന്നു് േതാന്നി. ഒപ്പം ആഹ്ളാദിക്കണെമന്നു േതാന്നി. ആ
പൂഴിപ്പരപ്പിൽ ഓടാനും തലകുത്തി മറിയാനും േതാന്നി. കടൽെവള്ളം കീറിമുറിച്ചു�
െകാണ്ടു വള്ളെക്കാമ്പു കരപറ്റുകയാണു് . അവൾ തന്നത്താൻ മറന്നു മുേമ്പാേട്ടാടി.
ചിന്നിച്ചിതറിയ െവള്ളം െതറിച്ചു് അവളുെട ഉടുവസ്ത്രം പാതിയും നനഞ്ഞു. വള്ളം
നിന്നു. കൂട്ടുകാർക്കു നിർേദശങ്ങൾ നൽകി െപാക്കൻ അതിൽ നിന്നു ചാടിയിറങ്ങി.
അവരുെട േനാട്ടമിടഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു.

ൈകേനട്ടം േമാശമല്ല. ഭാവിെയപ്പറ്റി സംശയിക്കാനില്ല. വള്ളം നിറച്ചും അഗാ�
ധക്കടലിൽ നിന്നുമാത്രം പിടുത്തംകിട്ടാറുള്ള നല്ല ദിനുസ്സു മത്സ്യങ്ങളാണു് . അവൾ�
ക്കാശ്വാസമായി. ഒന്നും മിണ്ടാെത അവെരാത്തുേചർന്നു നടന്നു. േതാളിൽ വലയും
തലയിൽെതാപ്പിക്കുടയും ഹൃദയം നിറച്ചു സേന്താഷവും േപറി നടക്കുന്ന െപാക്കെന
അവൾ കളിയാക്കി:

“തളർന്നുേപായേല്ലാ!”
“മീൻപിടിച്ചിറ്റല്ല.” ഉടെന അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
“പിെന്ന?” ഒപ്പെമത്താൻ തലയിെല മീൻെകാട്ടയും പിടിച്ചു് അവൾക്കു പാ�

േയണ്ടിവന്നു.
“നിെന്ന കണ്ടിറ്റ് .’ പൂഴിപ്പരപ്പിെന്റ അറ്റെത്തത്തി അവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.
“എെന്ന കണ്ടാെലന്തിനാ തളർന്നു് ?” അവൾ അൽപ്പം വിട്ടുനിന്നു േചാദിച്ചു.
“നിെന്ന ഇങ്ങെന കണ്ടാൽ ആരും തളരും.” തലമുടിെക്കട്ടിെല പൂക്കുലയിലാ�

ണവൻ േനാക്കുന്നതു് .
“എന്നാെലെന്ന കാണണ്ടാന്നു് െവേച്ചാ.” അൽപ്പം അകലേത്തക്കു നീങ്ങി

ചാഞ്ഞുനിൽക്കുെന്നാരു െനല്ലിക്കമ്പു െപാട്ടിച്ചു് അവൾ ൈകയിൽ െവച്ചു.
“വടിെയന്തിനാ?” െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
“തല്ലാൻ.” അവൾ കൂസലില്ലാെത മറുപടി പറഞ്ഞു.
“ആെര? അവൻ േപടി അഭിനയിച്ചു.
“അേതാ?” അവൾ കണ്ണുരുട്ടി േപടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
“മീൻെകാേട്ടല് കക്കാൻ വരുന്ന കാേക്കന.”
രണ്ടുേപരും െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവൻ തലയിൽനിന്നു െതാപ്പിക്കുടെയടുത്തു മീൻ�

െകാട്ട മൂടി.
“ഇനിെയന്തിനാ തല്ലുന്നതു് ?”
“കക്കാൻ വന്നാല് ഇനീം തല്ലും”
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“എന്നാൽ അതു കാണെട്ട.” അവൻ അവളുെട ൈകയിെല വടി തട്ടിപ്പറിേച്ചാ�
ടി. അവൾ മിൻെകാട്ട താഴത്തിറക്കിെവച്ചു് അവെന പിന്തുടർന്നു. അവൻ പി�
ടി െകാടുത്തില്ല. അവൾ ഓടിേയാടി തളർന്നു. കാലു കുഴഞ്ഞു പൂഴിയിൽ വീണു.
അവൻ വിജയഭാവത്തിൽ അടുത്തുവന്നു േചാദിച്ചു;

“തളർന്നുേപായേല്ലാ!”
അവൾ മിണ്ടിയില്ല.
“േതാേറ്റാ?” പിെന്നയും േചാദ്യം.
“േതാറ്റു.” അവൾ സമ്മതിച്ചു. രണ്ടുേപരും െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. വ്യക്തമായ കാര�

ണമില്ലാെത പരസ്പരം പറയുന്ന ഓേരാ വാക്കിനും അവർ ചിരിച്ചു. െതാട്ടുെതാട്ടിരു�
ന്നു ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളും അവൾ ആേലാചിച്ചു. െപാക്കൻ ജീവിതത്തിനു പു�
തിെയാരർത്ഥം കെണ്ടത്തിയ ദിവസമാണു് . പലതും ആേലാചിച്ചുറേയ്ക്കണ്ടതുണ്ടു് .
അന്നന്നു പിടിക്കുന്ന മത്സ്യം നല്ലവിലയ്ക്കു വിലക്കണം. സൂക്ഷിച്ചു െചലവു െചയ്തു ദി�
വസവും എെന്തങ്കിലും സമ്പാദിക്കണം. സമ്പാദ്യം ഒരുമിച്ചുേചർത്തു സ്വന്തമായി
വള്ളം വാങ്ങണം. മരയ്ക്കാെന്റ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം വള്ളമാണു് . കൂടിയാേലാ�
ചന അങ്ങെനയങ്ങെന നീണ്ടുേപായി. ഒടുവിൽ കുള്ളക്കണ്ണിട്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
അവൾ േചാദിച്ചു: “കള്ളു കുടിേക്ക്യാ?”

“ഇല്ല.”
“ഒരിക്കലും?”
“ഊഹും.”
“തേല്ല്യാ?”
“ആെര?”
“െകേട്ട്യാെള.”
അതു പറയുേമ്പാൾ െപാക്കെന്റ മുഖത്തു േനാക്കാൻ അവൾക്കു വിഷമം. ൈക�

വിരൽെകാണ്ടു പൂഴിയിൽ എെന്താെക്കേയാ അവൾ വരച്ചുകൂട്ടി. താമരവളയംേപാ�
ലുള്ള ആ ൈകത്തണ്ടയിൽ അവൻ പിടിച്ചു. അവൾ പ്രതിേഷധിച്ചില്ല. ഹൃദയസ്പന്ദ�
നം പരസ്പരം േകൾക്കാം. ശരീരം മുഴുവൻ കുളിരുേകാരിയിടുന്ന അനുഭവം.

ചക്രവാളത്തിെന്റ കറുപ്പുചരടിൽ തൂങ്ങുന്ന സൂര്യൻ ആകാശത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ
മംഗല്യത്താലി ചാർത്തുന്നു. അന്തിപ്രഭ െപാൻകമ്പികളാക്കി മാറ്റിയ അളകങ്ങൾ
പാഞ്ചാലിയുെട െനറ്റിത്തടത്തിൽ വളഞ്ഞു നിഴലുകളുണ്ടാക്കുന്നു. നാണംെകാണ്ടു
തുടുത്ത കവിളെത്ത നുണക്കുഴി സിന്ദൂരെച്ചപ്പുകൾേപാെല തിളങ്ങുന്നു. എന്താണു്
പറേയണ്ടെതന്നു് രണ്ടാൾക്കും നിശ്ചയമില്ല, വാക്കുകൾ കണ്ഠത്തിൽ കിടന്നു വറ്റി�
േപ്പാകുന്നു. േനാട്ടത്തിനു വാചാപ്രസംഗങ്ങളുെട കരുത്തുണ്ടാവുന്നു!

ആേരാ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം. പാഞ്ചാലിയാണു് േകട്ടതു് . അവൾ തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞ�
ഴുേന്നറ്റു ചുറ്റും േനാക്കി.

“അമ്മ”
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അെത. മകെന കാത്തിരുന്നു കാണാെത എരിെപാരി സഞ്ചാരം െകാണ്ടു ദമ�
യന്തി ഒടുവിൽ അേന്വഷിച്ചു പുറെപ്പട്ടതാണു് .

“അതാ, അമ്മ വരുന്നുണ്ടു് .” അവൾ പിെന്നയും പറഞ്ഞു. എഴുേന്നറ്റു േവഗം
േപാകാനുള്ള ഒരേപക്ഷകൂടി അതിലടങ്ങിയിരുന്നു. േനെര വീട്ടിൽ െചല്ലാെത വഴി�
യിലിരുന്നു സംസാരിച്ചു് അവളുമായി േനരം കളഞ്ഞതിൽ അമ്മെയ്ക്കന്തു േതാന്നുേമാ,
ആേവാ?

െപാക്കൻ അനങ്ങിയില്ല. വരെട്ട. അമ്മയ്ക്കിെതാെക്ക മനസ്സിലാവണെമെന്നാ�
രു ഭാവം ആ മുഖത്തുെണ്ടന്നു േതാന്നും. ഒന്നു പരിഭ്രമിക്കുന്നുകൂടിയില്ല. അവളാണു്
കുഴപ്പത്തിലായതു് . ഓടിേപ്പായാേലാ? അേയ്യ, അപകടം!

ദമയന്തി അടുെത്തത്തി. അവൻ പൂഴിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയാണു് .
“േമാേന, നീെയെന്തടാ കുടീൽ വരാത്തതു് ?”
“െതരെക്കന്താേമ്മ?” ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ലാെത അവൻ േചാദിച്ചു.
“െപറ്റ വയറാണു് േമാേന! മനസ്സിൽ തീയും േകാരിയിട്ടാ ഇേത്രം േനരം

കയിച്ചതു് .”
“ഇപ്പം തീത്തണിഞ്ഞിേല്ല അേമ്മ?” ആ ഫലിതം അമ്മയ്ക്കു ദഹിച്ചില്ല.
പാഞ്ചാലി ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു നിന്നു. അവേളാെടെന്തങ്കിലും േചാദിക്കും.

േചാദിച്ചാൽ എന്തുപറയും? എങ്ങെന പറയും? അതാേലാചിച്ചാണവൾ വിഷമി�
ച്ചതു് . പെക്ഷ, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ദമയന്തി അവളുെട മുഖത്തു േനാക്കിയില്ല. അവ�
ളുെട സാന്നിദ്ധ്യം അംഗീകരിച്ചതു േപാലുമില്ല. അതു് അതിേലെറക്കുഴപ്പം. എല്ലാം
തകരാറാെയന്നു പാഞ്ചാലിക്കുേതാന്നി. അച്ഛേനാടു മീനും വാങ്ങി േനേര കുടിയിേല�
ക്കു േപായാൽ മതിയായിരുന്നു. കാത്തു നിന്നതാണു് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതു് . അവി�
െട നിൽക്കാൻ വയ്യ. ഒന്നും മിണ്ടാെത കടന്നുകളയാനും വയ്യ. െതറ്റിദ്ധരിക്കും.
അവൾ വിഷമിച്ചുനിന്നു വിയർത്തു!

“വാടാ. േപാരീ.” ദമയന്തി തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത നടന്നു.
“അച്ഛൻ കാത്തിരിക്ക്യാ.”
“അച്ഛനു് പനിക്കുന്ന്േണ്ടാ, അേമ്മ?” എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ അവൻ േചാദിച്ചു.
“കുടീല് വന്നിറ്ററിഞ്ഞാേപ്പാേര? ഓ! ഇപ്പളവെന്റ്യാരു തിടുക്കം. തിരിഞ്ഞുേനാ�

ക്കാെതയാണു് ദമയന്തി പറഞ്ഞതു് . ആ സ്വരത്തിൽ പരിഭവമുണ്ടു് .
എല്ലാറ്റിനും കാരണം താനാെണന്നു പാഞ്ചാലിക്കു േതാന്നി. അമ്മയുെട പി�

ന്നാെല പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ െപാക്കൻ അവെള കളിയാെയാന്നു നുള്ളി. അവൾ മി�
ണ്ടിയില്ല. തലയുയർത്തി േനാക്കിയില്ല. അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കിെക്കാണ്ടു നടന്നു.
അവൾ അേപ്പാഴും അനങ്ങാെത തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണു് .

അത്താഴം കഴിഞ്ഞു കിടന്നേപ്പാൾ അച്ചൻ കടലിെല കാര്യങ്ങേളാേരാന്നു
േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉറക്കം കൺേപാളകെള ഉഴിഞ്ഞു താഴ്ത്തുകയാണു് . അദ്ധ്വാ�
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നിക്കുന്നവെന്റ ഉറക്കത്തിനാണു് സ്വാദു് . അച്ഛെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ പലതും അവൻ
േകട്ടില്ല. പ്രജ്ഞ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു് ഇല്ലാതായി.

ആെരാെക്കേയാ പുറത്തുനിന്നു ബഹളം കൂട്ടുന്നതു േകട്ടാണുണർന്നതു് . കണ്ണു
തിരുമ്മിെക്കാണ്ടു പുറത്തു കടന്നു. േനരം പുലർന്നിട്ടില്ല. ഇരുട്ടു് മരത്തണലുകളിൽ
അേപ്പാഴും തളം െകട്ടിനിൽക്കുകയാണു് . മണ്ണാത്തിക്കിളികൾ പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ആെരാെക്കയാണു് മുറ്റത്തു തിങ്ങിക്കൂടിയതു് ? കടപ്പുറെത്ത െചറു�
പ്പക്കാരിൽ മിക്കവരുമുണ്ടു് . എന്താണു് വിേശഷം? േചാദിക്കാനിടകിട്ടിയില്ല; കൂട്ട�
ത്തിൽ നിെന്നാരാൾ പറഞ്ഞു:

“പറങ്കിക്കപ്പൽ.”
“എവിെട?” െപാക്കൻ അക്ഷമനായി േചാദിച്ചു.
“ആലിക്കുട്ടി മാപ്പിേളെന്റ വീട്ടിന്നടുത്തു് കടലിൽ ഒരു പേത്തമാരി അടുത്തിറ്റു�

ണ്ടു് . പറങ്കികെള പേത്തമ്മാരിയാ.”
“നീ കേണ്ടാ?” പറഞ്ഞ ആേളാടു െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
“ഞാെളല്ലാരും കണ്ടിക്കി.”
പിെന്ന േചാേദ്യാത്തരത്തിനു സമയം കളയാൻ െപാക്കെനാരുങ്ങിയില്ല. മു�

േമ്പാേട്ടാടി, പേത്തമ്മാരി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു് . അമ്മ അകത്തുനിന്നു്
എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചു േചാദിക്കുന്നു. അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

കുരിശടയാളമുള്ള വലിയ െവള്ളപ്പായ നിവർത്തിയ ഒരു പേത്തമ്മാരി പുലർച്ച�
ക്കാറ്റിൽ ആടിയും ഇളകിയും നിൽക്കുന്നതു് അവൻ കണ്ടു. സംശയിക്കാനില്ല; കുരി�
ശടയാളം മറ്റാരും ഉപേയാഗിക്കാറിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . എന്താണു് െചേയ്യ�
ണ്ടതു് ? എല്ലാവരും നിന്നാേലാചിച്ചു. പേത്തമ്മാരി പരിേശാധിക്കണെമന്നു െപാ�
ക്കനഭിപ്രായെപ്പട്ടു;

“പറങ്കികളുെണ്ടങ്കിൽ?”
“പീരങ്കിയുെണ്ടങ്കിൽ!”
പലർക്കും പല സംശയമാണു് . ഉെണ്ടങ്കിൽ കാണാെമെന്നാരു ഭാവമാണു്

െപാക്കനു്… െചറിെയാരു േതാണി ഉന്തിത്തള്ളി െവള്ളത്തിലിറക്കി െപാക്കൻ
അതിൽ ചാടിക്കയറി. ഒരുമിച്ചു േവെറ രണ്ടുേപരും. പേത്തമ്മാരിയുെട േനർക്കു്
അവൻ തിരക്കിട്ടു തുഴഞ്ഞു.

പ്രയാസെപ്പട്ടു കയറിേനാക്കിയേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലായതു് . ആരും അതിലി�
ല്ല. ആളുകളില്ലാെത ഒരു പേത്തമ്മാരി തനിച്ചു് അവിെട വന്നു നിൽക്കില്ല. ആളു�
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അവർ ഏേതാ ആവശ്യത്തിനു കരയ്ക്കിറങ്ങിയതായി�
രിക്കണം. കരയിൽ ആപത്തുണ്ടു് . തീർച്ച. പേത്തമ്മാരിയിൽ കെണ്ടത്തിയ െവ�
ണ്മഴുവും വാളും കുന്തവും അവർ േശഖരിച്ചു. പാമരം െകാത്തിമുറിച്ചു പായ കടലിേല�
ക്കു തള്ളി. ഇരുവശത്തും ഘടിപ്പിച്ച തണ്ടുകൾ െകാത്തിമുറിച്ചു് ഉപേയാഗശുന്യമാ�
ക്കി. അവിെട നിൽക്കെട്ട. എളുപ്പത്തിൽ െകാണ്ടുേപാവാൻ കഴിയരുതു് . കൂടുതൽ
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അേന്വഷണത്തിനുേവണ്ടി െപാക്കനും കൂട്ടുകാരും കിട്ടിേയടേത്താളം ആയുധങ്ങളു�
മായി കരയിേലക്കു തിരിച്ചു.

പരസ്പരം ആെളക്കണ്ടു തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം േനരം െവളുത്തുകഴിഞ്ഞു. പുതി�
െയാരു വിേശഷം കെണ്ടത്തിയതേപ്പാഴാണു് -പേത്തമ്മാരിയിൽ നിന്നു് ആേരാ
കരയ്ക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടു് . പാദരക്ഷ ധരിച്ചുപൂഴിയിലൂെട നടന്നുേപായ അടയാളം കാ�
ണാനുണ്ടു് . ആ അടയാളം പിന്തുടർന്നു് ചിലർ അേന്വഷണമാരംഭിച്ചു. മാളികയ്ക്കെല
പടിക്കേലാളം അടയാളം കാണാനുെണ്ടന്നു േപായവർ തിരിച്ചുവന്നു പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സംശയങ്ങളും അേതാെട അവസാനിച്ചു. മാളികയ്ക്കൽ പറങ്കികളുണ്ടു് .
അവെര പിടിക്കണം. ജീവേനാെട കടപ്പുറത്തുെവച്ചു ചുടണം. ആർത്തുവിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് എല്ലാവരും മാളികയ്ക്കേലേക്കാടി. അവിെട വാതിൽ െകാട്ടിയടച്ചിരിക്കയാണു് .
പുലരുംേതാറും വിവരം േകട്ട ആളുകൾ ഓടിെയത്തി. മാളികയ്ക്കെല അതിർവരമ്പും
േവലിയും ജനങ്ങൾ ചവിട്ടിത്തകർത്തു. പറങ്കികെള വിട്ടുകിട്ടാൻ േവണ്ടി ഒന്നിച്ചു്
അവർ ആർത്തുവിളിച്ചു. വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു മറുപടിയില്ല. പിെന്നയും പിെന്നയും
ആർപ്പുവിളി മുഴങ്ങി.

കിളിവാതിലന്നടുത്തു് ആലിക്കുട്ടിയുെട മുഖം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
“പിടിെയടാ പിടി!” ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചലറി.
സൂര്യപ്രകാശം പരന്നു. കടൽക്കാറ്റിേനാെടാപ്പം വളയക്കടപ്പുറെത്ത വിേശ�

ഷം അയൽപക്കത്തും ഒഴികിെച്ചന്നു. ക്രേമണ മാളികയ്ക്കെല െതങ്ങിൻേതാപ്പിലും
അതിനു ചുറ്റിലുമായി ജനങ്ങളുെട ഒരു മഹാസമുദ്രം തെന്ന അലയടിച്ചിരമ്പി. ഒറ്റ�
െക്കട്ടായി ജനങ്ങളാവശ്യെപ്പട്ടു. അകെത്താളിപ്പിച്ച പറങ്കികെള തുറന്നുവിടാൻ. നി�
മിഷങ്ങൾ കഴിയുേന്താറും ആലിക്കുട്ടിേയാടു ജനങ്ങൾക്കുള്ള ൈവരം വർദ്ധിച്ചുവന്നു.
വാതിൽ ചവിട്ടിെപ്പാളിക്കാനും വീടു ൈകേയറാനും അകെത്താളിപ്പിച്ച പറങ്കികെള
ബലമായി പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരാനും ചിലെരാരുങ്ങി. െപാക്കൻ അവർക്കു േനതൃത്വം
നൽകി. പ്രായം കൂടിയവർ ആ നടപടി സ്വീകാര്യമെല്ലന്നു് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. നി�
ലവിലുള്ള നിയമെത്തയും രാജാജ്ഞെയയും ധിക്കരിക്കലാവും അതു് . െതയ്യുണ്ണിേമ�
േനാെന വിവരമറിയിക്കാം. അേദ്ദഹെമടുക്കെട്ട തീരുമാനം. മിക്കവാറും എല്ലാവർ�
ക്കും േയാജിച്ച അഭിപ്രായമായിരുന്നു അതു് . ഏതാനു േപർ െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന
വിവരമറിയിക്കാേനാടി.

ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ജനങ്ങൾ ആദരേവാെട വഴിയുണ്ടാ�
ക്കിെക്കാടുത്തു. ബഹളം നിലച്ചു.

എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നെതന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചുനിന്നു.
വാതിൽ തുറക്കും. ആദ്യം ആലിക്കുട്ടിയും കുടുംബവും പുറത്തുകടന്നു നിൽക്കും. വീടു
പരിേശാധിക്കും. അകെത്താളിപ്പിച്ച പറങ്കികെള പിടിച്ചുെകട്ടി പുറത്തു െകാണ്ടുവ�
രും. മാളികയ്ക്കെല മുറ്റത്തുെവച്ചുതെന്ന അവറ്റകെള ചതയ്ക്കണം. പല സ്ഥലത്തുനി�
ന്നുമായി പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായ െപണ്ണുങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, െവള്ള്യാൻകല്ലിലും കടലി�
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ലും െവച്ചു നിഷ്കരുണം വധിക്കെപ്പട്ട നിർേദാഷികളായ പലർക്കും േവണ്ടി പകരം
വീട്ടാനുള്ള സന്ദർഭമാണു് . ജനങ്ങൾ െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന്റ പിറെക നടന്നു.

മാളികയ്ക്കെല മുറ്റത്തിറങ്ങിയ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഗൗരവ�
ത്തിൽവിളിച്ചു പറഞ്ഞു:

“എല്ലാവരും േവലിക്കപ്പുറം േപായി നിൽക്കിൻ. ആരാെന്റ െതാടിയാണു് .
ഇവിെട കൂടിനിൽക്കാൻ പാടില്ല.”

ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചുനിന്നു.
“പൂവ്വാനേല്ല പറഞ്ഞതു് ?” െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന്റ കണ്ണുകൾ ജ്വലിച്ചു.
“മഹാരാജാവിെന്റ പ്രതിനിധിയായിട്ടു ഞാനിവിെടയുണ്ടു് . എല്ലാം േവണ്ടേപാ�

െല നടത്താെനനിക്കറിയാം.”
മഹാരാജാവിെന്റ േപരു േകട്ടേപ്പാൾ ജനങ്ങൾപതുെക്ക പിൻമാറി. മാളികയ്ക്ക�

െല േവലിക്കപ്പുറം കടന്നു നിന്നു.
ആലിക്കുട്ടി വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തുവന്നു. ജനങ്ങൾ ഉറ്റുേനാക്കി. െതയ്യുണ്ണിേമ�

േനാനും ആലിക്കുട്ടിയും എെന്താെക്കേയാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു് . അതുകഴിഞ്ഞു് െത�
യ്യുണ്ണിേമേനാൻ അകത്തു കയറി.

“െകാല്ലണം; ജീവേനാെട ചുടണം.” പലരും ആർത്തുവിളിച്ചു. എല്ലാവരുെട
കണ്ണും വാതിലിന്നു േനർക്കാണു് . െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ പറങ്കികെള പിടിച്ചുെകാണ്ടു�
വരും. പറഞ്ഞുേകട്ടതല്ലാെത, പറങ്കികെള കാണാനിതുവെര തരെപ്പട്ടിട്ടില്ല. കാ�
ണണം. കാണും. കുശലം േചാദിക്കണം.

ആരാണു് പുറത്തുവന്നതു് ? െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ. പിന്നിലാരാണു് ? ആലിക്കു�
ട്ടി. പിെന്ന? ആരുമിേല്ല? പറങ്കികെളവിെട? ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പിറുപിറുത്തു.
െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി. േവലിക്കടുത്തു വന്നു. മുഖത്തു് ഗൗരവം കുടുതലാ�
ണു് . എേന്താ പറയാൻഭാവമുണ്ടു് . ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുനിന്നു.

“അക്രമമാണു് നിങ്ങൾ കാണിച്ചതു് .” െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ജനങ്ങേളാടു പറ�
ഞ്ഞു: “മാനമര്യാദയായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാളുെട വീടു് വളഞ്ഞു് അയാെള േദ്രാഹി�
ക്കുന്നതു് കഠിനമായ കുറ്റമാണു് . ഇത്തവണ ഞാനിതു ക്ഷമിക്കുന്നു. തിരുമനസ്സറി�
ഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു മാപ്പില്ല. േവഗത്തിെലല്ലാവരും സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞു�
േപാേയ്ക്കാളിൻ. ഇവിെട പറങ്കികളില്ല. ആലിക്കുട്ടി രാജേദ്രാഹം െചയ്യില്ല.”

ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു െപാക്കൻ മുേമ്പാടു വന്നു. കൂട്ടുകാർ അവെന പിടിച്ചുനിർ�
ത്തി. സംസാരിക്കാൻ വിട്ടില്ല… െതയ്യുണ്ണിേമേനാെന്റ വാക്കു വിശ്വസിക്കാൻ ജന�
ങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. വല്ലതും പ്രവർത്തിച്ചാൽ രാജേകാപത്തിനിടയാവും. എല്ലാവ�
രും കടപ്പുറേത്തക്കു നീങ്ങി. അവിടവിെട കൂടിനിന്നു് ആേലാചിച്ചു. െപാക്കൻ കൂട്ടു�
കാേരാടുകൂടി പേത്തമ്മാരി െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു കരയിേലക്കു െകാണ്ടു വന്നു. പറങ്കികൾ�
ക്കു പകരം പേത്തമ്മാരി ചുടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കുത്സാഹമായി. അവർ
ചുറ്റും കൂടിനിന്നു് തീെയരിച്ചു. പറങ്കികൾക്കും െതയ്യുണ്ണിേമേനാനും ആലിക്കുട്ടിക്കും



65 ചുവന്ന കടൽ 5. അഞ്ചു്

എതിരായി കടുത്ത വാക്കുകൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഉണക്കച്ചുള്ളികളും െകാമ്പുകളും
െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു തീയിേലെക്കറിഞ്ഞു. ക്ഷണത്തിൽ വലിെയാരു തീക്കുണ്ഡം
സൃഷ്ടിച്ചു. പുകയും ജ്വാലകളും ആകാശേത്തക്കുയർന്നു.



6
ആറു്

ഒരു കരിയില അനങ്ങിയാൽ, കുടിലിെന്റ േമാന്തായത്തിൽ ഒരു എലി പാഞ്ഞാ�
രു പൂഴിപ്പരപ്പിനപ്പുറെത്ത ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ കാെറ്റാന്നു ധൃതി െവച്ചു നടന്നാൽ, െപണ്ണു�
ങ്ങൾ േപടിച്ചുവിറയ്ക്കും. തഞ്ചം കിട്ടിയാൽ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ഇരുട്ടിൽ ആേരാ പതി�
യിരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന േതാന്നൽ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടു് . ഉറക്കം കുറഞ്ഞ രാവുകൾ ഇഴ�
ഞ്ഞു നീങ്ങി. എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദമായി എേന്താ ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

സന്ധ്യമയങ്ങിയാൽ കടപ്പുറെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ അഞ്ചും എട്ടും േപർ ഒരുമിച്ചു്
ഏെതങ്കിലും രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ െചന്നുകൂടും. കുടിലിന്നു കാവൽ കിടക്കുന്നതു കി�
ഴവന്മാരാണു് . െചറുപ്പക്കാർ കഠാരിയും കുറുവടിയുേമന്തി പുലരുംവെര േറാന്തുചുറ്റും.
േവണ്ടിവന്നാൽ ആത്മത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചും െപണ്ണുങ്ങളുെട മാനംകാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞ�
െയടുത്തവരാണു് അവർ.

പാതിരാവിെന്റ നിശ്ശബ്ദതയിൽ വിശന്ന െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല പറങ്കികൾ കുടി�
ലിേലക്കു ചാടിവീഴുന്നതു് ഏലവും കുരുമുളകും അേന്വഷിച്ചല്ല. അവർക്കു് െപണ്ണുങ്ങ�
െള േവണം. സ്വന്തമായനുഭവിക്കാനും രാജാവിനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കാഴ്ചവയ്ക്കാനും.
നല്ല പാരിേതാഷികം കിട്ടും. അർദ്ധനഗ്നകളായ െപണ്ണുങ്ങൾ രാജാവിെന്റ കണ്ണിനു
വികാരത്തിെന്റ സദ്യെയാരുക്കിെക്കാടുക്കും. മാംസഭക്ഷണത്തിനു േകാഴികെളയും
താറാവുകെളയും േപാറ്റുംേപാെല മാംസദാഹം െകടുക്കാൻ െകാട്ടാരത്തിൽ കറുത്ത
െപണ്ണുങ്ങെള അവർക്കാവശ്യമുണ്ടു് . മാദക യൗവനത്തിെന്റ മധുരസ്സത്തു വലിെച്ചടു�
ത്തു് അവെര െതരുവിേലക്കു വലിെച്ചറിയുന്നു. പഴെത്താലിേപാെല അവർ ചവിട്ടി�
േത്തക്കെപ്പടുന്നു.

ചായം േതക്കാത്ത ചുണ്ടുകളും പൗഡർ പൂശി കൃത്രിമവർണ്ണം കലരാത്ത കവി�
ളുകളും തുറന്നിട്ട മാറിടവും നഗ്നപാദങ്ങളുമുള്ള െപണ്ണുങ്ങെള രാജാവു് സ്വപ്നം കണ്ടു.
വികാരത്തിെന്റ കടിഞ്ഞാണറ്റ രാജാവു് , രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാനും സാമ്രാജ്യം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കാനും െകാതിച്ചു. പട്ടാളങ്ങളുെട അകമ്പടിേയാടുകൂടി സർവ്വാധികാരങ്ങളും
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നൽകി രാജ്യാന്തരങ്ങളിേലക്കയയ്ക്കുന്ന കപ്പിത്താൻമാേരാടും കല്പിച്ചു:
“െകാണ്ടുവരൂ, ഇനിയുമിനിയും െകാണ്ടുവരൂ; മാംസവും മജ്ജയുമുളള, കറുത്ത

മുടിയും കൺമിഴിയുമുള്ള കളിപ്പാവകെള കിട്ടാവുന്നത്ര െകാണ്ടുവരൂ.”
കപ്പിത്താന്മാർക്കും പട്ടാളക്കാർക്കും ഉത്സാഹമായി. കൽപ്പിക്കുന്നതു രാജാ�

വാണു് . സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും സമ്മാനങ്ങളും കിട്ടും. അങ്ങെന വ്യാപാരവ�
സ്തുക്കളിൽ ഒരിനംകുടി ഉൾെപ്പട്ടു. “കറുത്ത െപണ്ണു് .” അറ്റം കാണാത്ത കടലിൽ നാ�
ടും നഗരവും മനുഷ്യമുഖങ്ങളും കാണാെത വർഷങ്ങേളാളം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന പട്ടാളക്കാ�
രാണു് . മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾ േപാലും അവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. കാ�
ലാവസ്ഥയുെട കഠിനപ്രഹരേമറ്റു് ഉള്ളും പുറവും കേഠാരമാവുന്നു. ആകൃതിയിൽ മാ�
ത്രം മനുഷ്യേനാടും പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ മൃഗേത്താടും അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച ആ പട്ടാള�
ക്കാരാണു് സദാചാരനിരതകളായ മലയാളിെപ്പണ്ണുങ്ങെളയും േതടിവരുന്നതു് .

വളയക്കടപ്പുറത്തു് കണ്ട പേത്തമ്മാരിയിൽനിന്നു കരയ്ക്കിറങ്ങിയ പറങ്കികൾ
എവിെടേയാ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽപ്പുണ്ടു് . എല്ലാവരും മതിെകട്ടുറങ്ങുന്ന ഒരു രാത്രി ഏെത�
ങ്കിലും കുടിലിലവർ ചാടി വീഴും. സൂക്ഷിക്കണം.

െപാക്കനു വളെര തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസങ്ങളാണു് . പകൽ മീൻപിടുത്തത്തിനു
കടലിലിറങ്ങണം. രാത്രിയായാൽ കൂട്ടുകാെര ഏേകാപിച്ചുനിർത്തി കാവൽേജാലി
നിർവ്വഹിക്കണം. ആകപ്പാെട രസമുണ്ടു് . പ്രതീക്ഷിച്ചേപാെല അത്ര മുഷിപ്പനല്ല ജീ�
വിതം. കഠിനാദ്ധ്വാനവും ഊണും ഉറക്കവുമായി വിരസങ്ങളായ ദിവസങ്ങൾ ഉന്തി�
ത്തള്ളി പതുെക്കപ്പതുെക്ക മരണത്തിേലക്കടിെവച്ചു നീങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിനു വികാ�
സവും ചൂടും നൽകാൻ ആേവശഭരിതമായ കർമ്മപരിപാടി വല്ലതും േവണം. അതു
ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്കിേപ്പാൾ ആവലാതിയില്ല. അമ്മയടക്കമുള്ള സ്ത്രീ സമുദാ�
യത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടിയാണു് മകൻ ആയുധേമന്തിയതു് . ഏതു വാത്സല്യവും ധീ�
രമായ ആ കർത്തവ്യത്തിനു മുമ്പിൽ മൗനം ദീക്ഷിക്കും. എങ്കിലും ദമയന്തി ഉള്ളിൽ�
ത്തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“അടിയാെര തുണയ്ക്കുന്ന പരേദവേത, എെന്റ െപാന്നുേമാെന കടലിലും കരയി�
ലും നീ തെന്ന കാക്കേണ…”

സന്ധ്യയായാൽ കടപ്പുറം നിശ്ശബ്ദമാണു് . ആരും ഉച്ചത്തിെലാരക്ഷരം മിണ്ടി�
ല്ല. കുടികളിെലാന്നും തീെയരിക്കില്ല. കടലിലൂെട പാളിപ്പതുങ്ങി വരുന്ന ശത്രുക്കൾ
കണ്ടാേലാ? െപണ്ണുങ്ങൾ രക്ഷാസേങ്കതത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കടൽപ്രതിമ േപാ�
െല നിശ്ചലരായിരിക്കും. ഉറക്കം വരില്ല. ഉറങ്ങുേമ്പാൾ വാരിെക്കാണ്ടുേപായാ�
േലാ? െചവി വട്ടം പിടിക്കും; നിലവിളി േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ? വൃക്ഷത്തലപ്പുകെള കുലു�
ക്കി മൂളിച്ചു െകാണ്ടു െതക്കൻ കാറ്റു കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ കൂട്ടത്തിെലാരുത്തി പറയും,
പതുെക്ക:

“േകേട്ടാ?”
“എന്തു് ?”
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“െനലവിളി.”
“നീ േകക്കുന്നിേല്ല?”
“അഃ േകക്കുന്നുണ്ടു് .”
“നിേയ്യാ?”
“ഞാനും.”
“ഞാനും.”
േചാേദ്യാത്തരങ്ങൾ മന്ത്രംേപാെല പതുെക്ക െചവിയിലുച്ചരിക്കുകയാണു് . നി�

ലവിളി എല്ലാവരും േകട്ടു. െകാള്ളയും െകാലയും തീെവപ്പും! േകാടിക്കൽക്കടപ്പു�
റത്താവും. ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ നിലവിളിക്കുകയല്ലാ�
െത െപണ്ണുങ്ങെളന്തുെചയ്യും? തടുക്കാൻ െചല്ലുന്ന ആണുങ്ങെള കഷ്ണം െവട്ടി നില�
ത്തിടുന്നുണ്ടാവും?

“ഭ്ഹൂഹ്ഹാ!” കടലിെന്റ േമാന്തായത്തിലിരുന്നു മലനത്തു ശബ്ദിച്ചു. കനത്ത
ഇടിെവട്ടിൽേപ്പാലും കുലുങ്ങാത്ത മരയ്ക്കാൻമാരാെട െപണ്ണുങ്ങൾ കാറ്റു തട്ടിയ ആലി�
ലേപാെല വിറച്ചു. നാവും ചുണ്ടും വരണ്ടു. നിലവിളിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലാെത കുഴ�
ഞ്ഞു. മലനത്തു പരിസരെത്ത െഞട്ടിച്ചുെകാണ്ടു പിെന്നയും ശബ്ദിച്ചു. ദുർനിമിത്തമാ�
ണു് . മലനത്തിെന്റ ശബ്ദം മരണത്തിെന്റ മുേന്നാടിയാണു് . കടൽത്തീരത്തു മത്സ്യ�
ങ്ങെള പിടിച്ചുതിന്നാെനത്തുന്ന മൂങ്ങകൾ മൂളി.

“ഉം ഊ ഉം!”
പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നു പാവെപ്പട്ട ആ െപണ്ണുങ്ങൾ വി�

ശ്വസിച്ചു.
എട്ടും പത്തും ആളുകളുള്ള സംഘങ്ങളായിട്ടാണു് െചറുപ്പക്കാർ കാവൽ േജാ�

ലി നടത്തുന്നതു് . മുക്കുവരും മുസ്ലീങ്ങളും തിയ്യരുമുണ്ടു് സംഘത്തിൽ. ജാതിമതവ്യ�
ത്യാസമില്ലാെത, അക്രമികെള എതിരിടാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റെക്കട്ടായി നിന്നു. വളയ�
ക്കടപ്പുറത്തു് ഒരറ്റം മുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര ആ രക്ഷാവ്യൂഹം വള്ളങ്ങളുെട മറവിലും
െവള്ളച്ചാലുകളുെട വിടവിലും പതിയിരുന്നു. ഓേരാ സംഘത്തിനും അപ്പേപ്പാൾ േവ�
ണ്ട നിർേദ്ദശം നൽകുന്നതു െപാക്കനാണു് . കൂെട അവെന്റ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃ�
ത്തായ കുഞ്ഞാലിയുമുണ്ടാവും. കുഞ്ഞാലി ഉണക്കമീൻ കച്ചവടക്കാരനാണു് . പ്രായ�
ത്തിലും തടിമിടുക്കിലും കുഞ്ഞാലി െപാക്കെന്റ കൂട്ടുകാരനാവാൻ പറ്റും.

െപാക്കനും കുഞ്ഞാലിയും കുടിലുേതാറും െചല്ലും. െപണ്ണുങ്ങളുള്ള സ്ഥലെത്ത�
ത്തിയാൽ പുറത്തുനിന്നു വിളിച്ചു േചാദിക്കും:

“േപടീേണ്ടാ?”
െപാക്കന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നതു െപണ്ണുങ്ങൾക്കു് ആശ്വാസമാണു് . അവരുെട

രക്ഷയ്ക്കു് പുറത്തു് ആളുെണ്ടന്ന വിശ്വാസം െതല്ലു സമാധാനം നൽകും.
“എന്താ, ഒരു െനലവിളി േകട്ടതു് ?” അകത്തുനിന്നു് ആെരങ്കിലും െപാക്കേനാ�

ടു് േചാദിക്കും.
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“െനലവിളിേയാ?” ഞാളാരും േകട്ടിറ്റില്ല. െവറുെത േപടിച്ചിറ്റു േതാന്ന്വാവും.”
െപാക്കെന്റ സമാധാനം േകട്ടിട്ടും ആ നിലവിളി സ്വന്തം ഹൃദയത്തിെന്റ ഉള്ള�

റയിൽ നിന്നു മുഴങ്ങിയതാെണന്നു വിശ്വസിക്കാൻ െപണ്ണുങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാലും ഒരു പുരുഷെന്റ ശബ്ദം േകട്ടേലാ. അതുമതി. െനഞ്ചിടിപ്പു് അല്പം കു�
റയാൻ…

െവളുത്ത പക്ഷത്തിെല പഞ്ചമിയാണു് അന്നു്… േനരിയ നിലാവുണ്ടു് . അവി�
ടവിെട െപാടിേമഘം പറ്റിനിന്ന ആകാശം, ചന്ദനം അരച്ചു കഴുകാെതയിട്ട ചാണ�
ക്കല്ലുേപാലിരുന്നു. കറ തട്ടിയ െവള്ളിത്തകിടുേപാെല നിറം മങ്ങിക്കിടന്നു. മാളി�
കയ്ക്കെല െതാടിയിൽ മാത്രം ഒറ്റ നിറം; െകാടും കറുപ്പു് . ദുർബ്ബലമായ ചന്ദ്രരശ്മിക്കു
െതങ്ങിൻേതാപ്പിേലക്കു തുളച്ചുകടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മുറ്റത്തു കൂലിക്കാർ തിരക്കിട്ടു പണിെയടുക്കുന്നതും േനാക്കി ആലിക്കുട്ടി ബടാപ്പു�
റത്തിരുന്നു; അടുത്തുെന്ന െതയ്യുണ്ണിേമേനാനും. കുരുമുളകു േചറുകയും അളന്നു െകട്ടു�
കയും െചയ്യുന്ന കൂലിക്കാെര ആലിക്കുട്ടി ഇടയ്ക്കിെട േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു:

“േബഗം, േബഗം േനാക്കീെനടാ.”
കാലവർഷെക്കടുതി നീങ്ങിയ അറബിക്കടലിേലക്കു് ആർത്തിപിടിച്ച വ്യാപാ�

രക്കപ്പലുകൾ വിേദശങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓടിവരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചരക്കു ൈക�
യിരിപ്പുള്ളവർക്കു തീപിടിച്ച വില കിട്ടും. കേമ്പാളത്തിൽ പുതിയ ചരക്കു് എത്താറാ�
യിട്ടില്ല. കുരുമുളകു പറിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഇനിയും രണ്ടുനാലു മാസം കഴിയണം. പാണ്ടി�
കശാലയിലും വീട്ടിലും ആലിക്കുട്ടി കിട്ടാവുന്നത്ര കുരുമുളകു വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു വിൽപ്പന നടത്താൻ എല്ലാം കരുതി െവച്ചതാണു് .

േചറുന്ന മുറത്തിൽ കിടന്നു മുളകുമണികളുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം െപാൻപണത്തി�
ന്റ മണിച്ചിൽേപാെല േകൾക്കാൻ സുഖമുള്ളതായി ആലിക്കുട്ടിക്കു േതാന്നി. തെന്ന
സംബന്ധിച്ചു് ലാഭവും േചതവുമില്ലാത്ത ആ െതാഴിൽ അധികേനരം അങ്ങെന േനാ�
ക്കിയിരിക്കാൻ െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമ നശിക്കുകയാണു് . വല്ലതും
രണ്ടുവാക്കു സംസാരിച്ചാൽ മുഷിപ്പു തീരും.

“ആലിക്കുട്ടീ!” െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ വിളിച്ചു.
“എന്താ േമേന്ന?” േചറി വൃത്തിയാക്കി അളന്നു െകട്ടുന്ന മുളകു് പറങ്കിക്കപ്പലു�

കളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കു കിട്ടുന്ന ആദായേമാർത്തു രസിക്കുകയാ�
യിരുന്ന ആലിക്കുട്ടിക്കു് െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ വിളിച്ചതു് ഇഷ്ടമായില്ല.

“നിലാവസ്തമിച്ചു”
“അയിനിങ്ങെക്കന്താണു് ?”
“േനരം പത്തുനാഴിക രാെച്ചന്നു.”
“െചേന്നാെട്ട.”
“അതെല്ലേടാ!” ആലിക്കുട്ടിയുെട അസുഖകരമായ മറുപടിേകട്ടു് അല്പം പതി�

ഞ്ഞമട്ടിൽ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ തുടർന്നു: “ഈ ഇരുട്ടുത്തു േപേണ്ട ഞാൻ.”
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“ങ്ങളിന്നു േപാണ്ടാ… ഇവിെട കൂടിേക്കാളീ?”
“അസ്സലായി! നാെള അങ്ങട്ടു െചന്നാൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി തിന്നും.”
“അപ്പം ങ്ങെള െകേട്ട്യാള് മനിസന തിേന്ന്വാ?”
അതിനു െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിെയപ്പറ്റിയുള്ള

നിരൂപണമാവുേമ്പാൾ സൂക്ഷിക്കണം. സംസാരം മെറ്റാരു വഴിക്കു് തിരിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചു.

“നീെയ്യെന്ന അടിയന്തരമായിട്ടു് ആളയച്ചു വിളിച്ചേല്ലാ; എന്തിനായിരുന്നു?”
“ബരീ, പേറെട്ട!” ആലിക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റു; െതയ്യുണ്ണിേമേനാനും. അവർ മുറ്റത്തി�

റങ്ങി, െതാടിയിേലക്കു കയറി. നല്ല ഇരുട്ടു് . സ്വകാര്യം പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം.
“േമേന്ന, ഞമ്മെളാറപ്പിച്ചു് !”
“എന്തു് ?”
“ങ്ങള് ഞമ്മെള സകായിക്കണം.”
“എന്തിനു് ?”
“ങ്ങെള സകായം ഉെണ്ടങ്കിലു് ഞമ്മക്കിെതാരു പുല്ലാ.” ആലിക്കുട്ടി കാര്യത്തി�

േലക്കു കടക്കാെത മുഖവുര നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതു് െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു് ഇഷ�
ടമായില്ല.

“എേടാ, എന്തു കാര്യാ നീ പറയുന്നതു് ?”
“ഓെന ഞമ്മങ്ങെളാരു വയിക്കാക്കും.” പിെന്നയും േകൾക്കുന്നതു സമസ്യയാ�

ണു് . ശബ്ദം െകാണ്ടുേവണം വികാരം തിരിച്ചറിയുക. ഇരുട്ടിൽ മുഖം കാണാൻ പറ്റി�
ല്ല. അല്പാല്പം ക്ഷമ നശിച്ചുതുടങ്ങിയ െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ േചാദിച്ചു:

“ആെര?”
“ആ ൈപതലിെന്റ േമാനിേല്ല, െപാട്ടിെത്തറിച്ച പഹയൻ?
“ശരി ശരി.” െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു് രസമുള്ള വിഷയമാണു് .
“അവൻ മഹാ ധിക്കാരിയാണു് .”
“ഓെന ഈ കടപ്പുറത്തു ബായിച്ചാ പറ്റൂലാ. ഞമ്മെള കുടിലന്നുേകറി ഓൻ

ഞമ്മെള അഫമാനിച്ചത് ങ്ങള് മറേന്നാ?” ആലിക്കുട്ടിയുെട സ്വരം േകാപംെകാണ്ടു
വിറയ്ക്കുന്നതു െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ മനസ്സിലാക്കി.

“എെന്റ ആയുസ്സുള്ളന്നു ഞാനതു മറേക്ക്വാ? മറക്കാൻ സാധിേക്ക്യാ എനി�
ക്കു് ?”

“അതാ പറഞ്ഞതു് , ഓെന ബായിച്ചാ പറ്റൂലാ.”
“നീ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ടാ േകേട്ടാ, ആലിക്കുട്ടീ, അവെന്റ കാര്യം ഞാൻ ശരിെപ്പ�

ടുത്തീട്ടുണ്ടു് .”
“അെതങ്ങെന?”
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“അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണു് മംഗലാപുരത്തു േപാവുന്നതു് . ഈശ്വരകാരുണ്യം�
െകാണ്ടു പറങ്കികളുെട ൈകയിൽെപടും.”

“െപട്ടില്ലാന്നു കൂട്ടിേക്കാളീ, ന്നാേലാ?” എങ്ങെനെയങ്കിലും െപാക്കെന രാജ്യ�
ത്തുനിന്നു് ഓടിക്കണെമന്നു് ആലിക്കുട്ടിക്കു നിർബന്ധമുണ്ടു് .

“അങ്ങെന വരില്ല.” െതയ്യുണ്ണിേമേനാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
ആലിക്കുട്ടിക്കു തൃപ്തിയായില്ല. പറങ്കികളുെട ശല്യം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേലക്കു നല്ല�

േപാെല അറിയാം. തക്ക കരുതേലാടുകൂടിയല്ലാെത മംഗലാപുരേത്തക്കു കപ്പലു�
കളയയ്ക്കില്ല. വഴിയിൽെവച്ചു കൂട്ടിമുട്ടലുണ്ടായാൽ പറങ്കികൾ തെന്ന ജയിേച്ചാളണ�
െമന്നില്ല. ശക്തിേയറിയ കടൽപ്പടയാണു് സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേലക്കുള്ളതു് . േവണ്ടത്ര
പീരങ്കികളുമുണ്ടു് . സഹായത്തിനാെണങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും. ജയിക്കാനാണു്
സാധ്യത. ജയിക്കുന്നപക്ഷം െപാക്കൻ തിരിച്ചുവരും. പിെന്നയും അവെനെക്കാണ്ടു്
ശല്യമാകും. അതു വയ്യാ. ആലിക്കുട്ടിയുെട വാദമതാണു് .

രണ്ടുേപരും കുേറേനരം തർക്കിച്ചു. ആലിക്കുട്ടിയാണു് ജയിച്ചതു് .
“ഓെന ഞമ്മെളാരു ബയിക്കാക്കും.”
“വളെര സൂക്ഷിേക്കണ്ട കാര്യമാണു്”, െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു പിെന്നയും സം�

ശയം.
“അെതാെക്ക ഞമ്മേളറ്റു. ങ്ങളിബിെടണ്ടായാൽ മതി, ഞമ്മെക്കാരു കായ�

ത്തിനു് . മറുെത്താരു വാക്കു െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു പറയാൻപറ്റിയില്ല. ആലിക്കുട്ടി ഉറ�
െക്ക വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

“അയമേത!”
മുറ്റെത്ത കൂലിക്കാരുെട ഇടയിൽനിന്നു മറുവിളിേകട്ടു. കാൽെപ്പരുമാറ്റം അടു�

ത്തുവരുന്നു.
“ഞമ്മെള ബിളിേച്ചാ?”
“ഉം.” ആലിക്കുട്ടി ഗൗരവത്തിെലാന്നു മൂളി.
“ഓെലാെക്ക മെന്നടാ?
“മന്നു് .”
“േതാണി തയ്യാറാക്കിേക്കാ.”
“അഃ.”
“എന്നാ േബഗം െചല്ലു് . ഞമ്മൾ ബഡാെപ്പാറത്തുതെന്ന കുത്തിരിക്കും. സൂ�

ച്ചിക്കേണ”
അയമതു് ഇരുട്ടിൽ നിന്നു മൂളി. ഒരു പരുക്കൻ മൂളൽ. ആ ശബ്ദത്തിെന്റ ഉട�

മസ്ഥൻ സാമാന്യനെല്ലന്നു െതയ്യുണ്ണിേമേനാനു േതാന്നി. അല്പം കഴിഞ്ഞു് ആലി�
ക്കുട്ടിയും െതയ്യുണ്ണിേമേനാനും മുറ്റത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെട കൂലിക്കാരാരുമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.
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നിലാവിെന്റ അവസാനെത്ത തുള്ളികൂടി ഇരുട്ടിൽ അലിഞ്ഞു േചർന്നു. വളയ�
ക്കടപ്പുറം മിക്കവാറും വിജനമാണു് . കടലിെന്റ െനടുവീർപ്പുേപാെല േനരിയ കാറ്റ�
ടിക്കുന്നുണ്ടു് . അതു െതേങ്ങാലകെള ചലിപ്പിച്ചു. ചുള്ളിക്കാട്ടിേലക്കു കടന്നേപ്പാൾ
കരിയിലകൾ തമ്മിൽത്തമ്മിെലേന്താ പിറുപിറുത്തു. കാവൽ േജാലിയിേലർെപ്പട്ട
െചറുപ്പക്കാർ അവരവരുെട താവളങ്ങളിൽ കടലിേലക്കു കണ്ണും നട്ടിരിക്കുകയാണു് .
ആപത്തു വരുന്നതു് ആ വഴിക്കാണേല്ലാ!

െപാക്കനും കുഞ്ഞാലിയും പതിവുള്ള നടത്തം കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിക്കുകയാണു് .
ആകാശം േനാക്കി ഇരിക്കാൻ നല്ല രസം. സന്ധ്യയ്ക്കു തലയ്ക്കു മുകളിൽക്കണ്ട നക്ഷ�
ത്രം കടലിേലക്കു തലകുത്തി വീഴാറായിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളിങ്ങെന സഞ്ചരിക്കു�
ന്നതു കടലിൽ ചാടി മരിക്കാനാെണന്നു െപാക്കനു േതാന്നി. ആകാശത്തിെന്റ പടി�
ഞ്ഞാേറ അറ്റത്തു് ഒന്നു മരിക്കുേമ്പാൾ കിഴേക്ക അറ്റത്തു മെറ്റാന്നു ജനിക്കുന്നു.

“കേണ്ടാ, കേണ്ടാ?” കുഞ്ഞാലി െപാക്കെന കുലുക്കി വിളിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു.
െപാക്കൻ േനാക്കി. ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശമദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നു തലകുത്തി പടി�
ഞ്ഞാട്ടു വീഴുന്നു.

“പാമ്പു കല്ലുംെകാണ്ടു പറക്ക്വാണു് .” െപാക്കൻ പറഞ്ഞു.
“െവള്ള്യാൻകല്ലിേലക്കാവും.” േകട്ടുേകൾവി അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി കുഞ്ഞാലി

അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പിെന്നയും അവർ ആകാശം േനാക്കിക്കിടന്നു.
കിഴക്കുഭാഗെത്ത പച്ചിലക്കാടിനും അപ്പുറത്തുനിന്നു പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്ര�

ങ്ങൾ ആകാശത്തിേലക്കു കയറി വരുന്നു. പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ളവ.
കടലിൽേപാകുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങെള പഠിക്കണെമന്നു് അമ്മ പണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .
കര കാണാത്ത നടുക്കടലിൽ ദിക്കറിയാനവ ഉപകരിക്കും. അവൻ സൂക്ഷിച്ചു േനാ�
ക്കി. ദിക്കറിയിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അമ്മ അവെന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്
എന്നും ഒരു സ്ഥലത്തു് ഉറച്ചു നിൽക്കുെന്നാരു നക്ഷത്രം. ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കു�
ന്നതും ഒരു സ്ഥലത്താണു് ; അങ്ങു വടക്കു് . വടക്കു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മറ്റു ദിക്കുകെളാ�
െക്ക താേന മനസ്സിലായിെക്കാള്ളും.

ചുള്ളിക്കാടുകൾക്കപ്പുറത്തുനിന്നു് ഒരു നായകുരച്ചു. മനുഷ്യെനക്കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു�
ള്ള കുരയാണു് . രണ്ടുേപരും ശ്രദ്ധിച്ചു. കാര്യം പന്തിയല്ല. എേന്താ കുഴപ്പമുണ്ടു് . േന�
രം പാതിരാവിന്നടുക്കുകയാണു് . മനുഷ്യരാരും ഇറങ്ങിനടക്കുന്ന സമയമല്ല. നായ
പിെന്നയും പിെന്നയും കുരയ്ക്കുന്നു. രണ്ടുേപരും എഴുേന്നറ്റു പുറെപ്പട്ടു. ചുള്ളിക്കാടി�
െന്റ വടേക്ക അറ്റത്തുനിന്നാണു് . അതിന്നപ്പുറം മിക്ക സ്ഥലവും കാടുെകട്ടികിടക്കു�
കയാണു് . വലിയ കാടു് . െപരുമാൾക്കാട്ടിൽ നിന്നാണതിെന്റ തുടക്കം. അവിെട
വലിെയാരു ശിവേക്ഷത്രവും അതിനു ചുറ്റും കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ തിങ്ങിനിൽക്കുെന്നാരു
കാവുമുണ്ടു് . ആ കാവു െതക്കുപടിഞ്ഞാേറാട്ടു നീണ്ടു് ഏതാണ്ടു് വളയക്കടപ്പുറത്തി�
നടുേത്താളെമത്തുന്നു. കള്ളന്മാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും പകെലാെക്ക ആ കാട്ടിൽ
ഒളിച്ചുകൂടുെമന്നാണു് സങ്കൽപ്പം.
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ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി രണ്ടുേപരും ചുള്ളിക്കാട്ടിേലക്കു കയറി.
വലിെയാരു മരത്തിെന്റ നിഴൽ പറ്റി നിന്നു. അവിെട കൂരിരുട്ടാണു് . പുറത്തുനിന്നു
േനാക്കുന്നവർ കാണില്ല. ചുറ്റുപാടും സൂക്ഷിച്ചു പരിേശാധിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം.
േനാക്കുംേതാറും നാട്ടു െവളിച്ചത്തിൽ പരിസരം െതളിഞ്ഞു െതളിഞ്ഞു വരുന്നു. കരി�
യിലകൾക്കിടയിൽ നിന്നു മണ്ണട്ടകൾ ലഹളകൂട്ടുന്നുണ്ടു് . െചവിടടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം. പി�
റകിൽ നിന്നു വല്ലവരും വന്നാൽ കാൽെപ്പരുമാറ്റംകൂടി േകൾക്കില്ല. ൈകതെപ്പാ�
ത്തിെലവിെടേയാ െപാരുന്നണഞ്ഞ കുളേക്കാഴി മാത്ര കണക്കാക്കി ശബ്ദിക്കുന്നു.
“േക്ലാം േക്ലാം േക്ലാം…”

“അതാ അെതന്താ”, അല്പം പരിശ്രമേത്താെട കുഞ്ഞാലി േചാദിച്ചു.
“ഏതു് ?”
ഒരാളവിെട നിൽക്കുന്നു! കുഞ്ഞാലി െപാക്കനു കാട്ടിെക്കാടുത്തു. അവന്നും

േതാന്നി. അല്പം അകെല ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. അനങ്ങുന്നില്ല. സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി.
എെന്താരു വലുപ്പം! ആേലാചിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. സൂത്രത്തിൽ കടന്നുകള�
യും. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത െചല്ലണം. െചന്നു പിടിക്കണം. രണ്ടുേപരും പറെഞ്ഞാ�
ത്തു നിഴലിലൂെട നടന്നു. എങ്ങാനും കണ്ടുേപാെയങ്കിൽ ആ നിൽക്കുന്ന ആൾ കാ�
ട്ടിെലവിെടെയങ്കിലും ഓടിമറയും. പിെന്ന കണികാണാൻ കിട്ടില്ല. ഓേരാ അടിവ�
യ്ക്കുന്നതും കൂടുതൽ കരുതേലാെട േവണം. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല.

ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി നടന്നു. അടുക്കുേന്താറും അഭിപ്രായത്തി�
നു ബലംകൂടുകയാണു് . കാൽച്ചട്ടയും േമലങ്കിയും ‘പിഞ്ഞാണ’െത്താപ്പിയും ധരിച്ചു്
ആകാശം മുട്ടിനിൽക്കുെന്നാരു മനുഷ്യൻ ആരായാലും േവണ്ടില്ല. പിടിക്കണം; പി�
ടിച്ചു െകട്ടണം. ഉറച്ച തീരുമാനെമടുത്തുെകാണ്ടു് ഒരു ചാട്ടത്തിനവർ ആ മനുഷ്യെന്റ
മുമ്പിെലത്തി.

കുഞ്ഞാലി അലറി. “നിെക്കടാ അബിെട!” േകറിപ്പിടിച്ചു. പിടിച്ചേപ്പാഴാണു്
കാര്യം മനസ്സിലായതു് . ഉണക്കപ്പട്ടകൾ തുങ്ങി, തലയിൽ നിറച്ചു കായ്കേളന്തി നിൽ�
ക്കുന്ന ഒരു ഈന്തൽമരമാണു് . ഈന്തൽമരത്തിെന്റ പരുക്കൻ െതാലി തട്ടി േവദ�
നിച്ചേപ്പാൾ കരയാനല്ല, ചിരിക്കാനാണു് േതാന്നിയതു് . രണ്ടുേപരും ചിരിച്ചു. കി�
തപ്പും പരിഭ്രമവും തീരുന്നതുവെര അവിെടത്തെന്ന ഇരുന്നു. കാവലാരംഭിച്ചതിൽ
പിെന്ന ൈകേനട്ടംേപാെല വന്നുേചർന്ന യുദ്ധമാണു് . ആേരാടും മിണ്ടാൻ വയ്യാത്ത
യുദ്ധം. കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ പരിഹസിച്ചു െതാലിയുരിക്കും.

ആേലാചിക്കുംേതാറും ചിരിയടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പേക്ഷ, നായ കുര�
ച്ചതും ആ ഈന്തൽമരം കണ്ടു െതറ്റിദ്ധരിച്ചാവുെമന്നു് െപാക്കൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞു, നായയ്ക്കു രാത്രി കണ്ണു കാണുന്നതുെകാണ്ടു് അമളി പറ്റിെല്ലന്നു് .
നിഴലു കണ്ടു് നായ കുരയ്ക്കാറുെണ്ടന്നു് സ്ഥാപിക്കാൻ െപാക്കൻ പല െതളിവുകളും
ഹാജരാക്കി. മടങ്ങിേപ്പാരുേമ്പാൾ വാക്കിനു വാക്കിനു ചിരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അവർ�
നടന്നതു് .
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ചുള്ളിക്കാടുകൾ അവിടവിെട ഇളകുന്നു. കാറ്റടിച്ചിട്ടാവും. മരക്കമ്പുകൾ ഇളകു�
ന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല. വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ഭുമിെയ മാത്രം സ്പർശിച്ചുെകാണ്ടു േപാകുന്ന
ഒരുതരം പുതിയ കാറ്റു് . െപാക്കനു കുറെഞ്ഞാരത്ഭുതം േതാന്നി. കുഞ്ഞാലിക്കിനി
അബദ്ധം പറ്റില്ല.

“കുറുക്കൻ പായുന്നതാ.” അവൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. അേത. അെല്ലങ്കിൽ ചില
പ്രേത്യക സ്ഥലത്തുമാത്രം അടിക്കുന്ന കാറ്റുണ്ടാവില്ല. ഏെറേനരം ചിരിച്ചതുെകാണ്ടു
മനസ്സിെനാരു ലാഘവം ൈകവന്ന കുഞ്ഞാലിക്കു് അൽപ്പം ഫലിതം പറഞ്ഞാൽ
േവണ്ടിെല്ലന്നു േതാന്നി.

“ഈ കുറുക്കനിേല്ല?”
“ഇല്ലാ.” െപാക്കൻ കളിയാക്കി.
“കുറുക്കനും പറേങ്ക്യളും ഒരു േപാലെത്ത ബലാല്ങ്ങളാ. േമാന്തിക്കു് ഒളിച്ചും

പതുങ്ങീം ബരും. ഉസിര്േള്ളാലങ്ങെന െചയ്കൂലാ.”
“പറങ്കിേയക്കു് ഉശിര്െണ്ടന്നാരാ പറഞ്ഞതു് ?”
“അല്ലാ, ഉസിര്ണ്ടായാലും ഇെല്ലങ്കിലും ഒളിച്ചു ബരുന്നതു് െബടക്കുമാതി�

രിയാ.”
ചുള്ളിക്കാടുകൾ അവിടവിെട പിെന്നയും ഇളകുന്നു. െപാക്കൻ തിരിഞ്ഞുേനാ�

ക്കി. പിറകിൽ ഇളക്കമില്ല. ഇളക്കം മുമ്പിലാണു് . അവൻ നിന്നു. ആ ഇളക്കത്തി�
െന്റ കാരണെമാന്നറിയണം. കടന്നുെചല്ലാൻ മടി. പൂഴിയിൽ നിറച്ചു െഞരിഞ്ഞിൽ�
മുള്ളുണ്ടാവും. കുഞ്ഞാലി നടക്കുകയാണു് . െപാക്കൻ വഴിയിൽ സംശയിച്ചു നിന്നത�
റിഞ്ഞിട്ടില്ല.

െപട്ടന്നാണതു സംഭവിച്ചതു് . കുഞ്ഞാലിയുെട ഇരുവശത്തുമുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ
നിന്നു് ഒേരസമയം മൂന്നുനാലു് േപർ എഴുേന്നൽക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലിെയ പിടിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു. ൈകയിലുള്ള കുറുവടി മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് െപാക്കൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞു.
ഇരുമ്പുദണ്ഡുേപാലുള്ള ഒരു ൈക അവെന്റ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി മുറുകിക്കഴിഞ്ഞു. തനി�
ക്കു് ആപത്തു പറ്റിെയന്ന വിചാരം ഒരു മിന്നൽപ്പിണർേപാെല ഉള്ളിൽ കിടന്നു�
ലഞ്ഞു. ആേലാചിക്കാൻ സമയമില്ല. കഴുത്തിൽ പിടിമുറുകുകയാണു് . ശ്വാസഗ�
തി നിലയ്ക്കാൻ താമസമില്ല. ഞരമ്പുകൾ വീർത്തു െപാട്ടുെമന്നു േതാന്നുന്നു. പയറ്റു�
മുറ പഠിച്ച കളരിെയയും പഠിപ്പിച്ച കുരുക്കെളയും ഉള്ളിൽത്തട്ടി വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു്
അവെന്നാന്നമർന്നു. ഉള്ള ശക്തിയത്രയും സംഭരിച്ചു് എതിരാളിെയ പുറത്തു ചുമന്നു്
ഊേക്കാെട ഒരു തള്ളൽ. കുറിക്കുെകാണ്ടു. കഴുത്തിെന്റ പിടിവിട്ടു് ആ ഭീമാകായൻ
പത്തുവാര മുമ്പിൽ െതറിച്ചുവീണു. തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കാൻ ഭാവിച്ചേതയുള്ളു.
െപാക്കെന്റ ബലേമറിയ കാൽ തക്ക സമയത്തു പ്രവർത്തിച്ചു.

കുഞ്ഞാലിെയ േനാക്കി. അവൻ നാലഞ്ചുേപേരാടു് ഒരുമിച്ചു നിന്നു് എതിർക്കു�
കയാണു് . േവഗത്തിൽ െചന്നു സഹായിക്കണം. വീണു കിടക്കുന്നവൻ എഴുേന്നറ്റു
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പിൻതുടരുേമാ? ചവിട്ടു കണക്കിനു െകാണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? കുനിെഞ്ഞാന്നു പരിേശാധി�
ച്ചു. പിെന്നയും അപകടം. ആേരാ പിറകിൽ നിന്നു് അവെന തല്ലി. തല്ലിെന്റ ഊക്കു�
െകാണ്ടു അവൻ മൂക്കു കുത്തി നിലത്തുവീണു. തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
പേക്ഷ അെതാരു വിഫലശ്രമമായിരുന്നു. അഞ്ചാറുേപർ ഒരുമിച്ചു് അവെന ബല�
മായി പൂഴിയിേലക്കമർത്തി. കുതറുംേതാറും പിടിമുറുകുകയാണു് . പിടിച്ചുെകട്ടാനുള്ള
ശ്രമമാെണന്നു് അവനു േതാന്നി. ബലപരീക്ഷയ്ക്കവിെട സ്ഥാനമില്ല. ഉപായം വല്ല�
തും ചിന്തിക്കണം.

കീഴടങ്ങിയ മട്ടിൽ അവൻ അവയവങ്ങെളല്ലാം തളർത്തിയിട്ടു കിടന്നു. അക്രമി�
കൾ പതുെക്ക സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു് . ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. നല്ല തടിമിടുക്കുള്ള രണ്ടുേപ�
െരാഴിച്ചു ബാക്കിെയല്ലാവരും അവെന വിട്ടുേപായി. ചവിട്ടുെകാണ്ടു് അപ്പുറം വീണു�
കിടക്കുന്നവെന ഒന്നുരണ്ടുേപർ െപാക്കിെയടുത്തു. േവെറചിലർ െപാക്കെന െകട്ടാ�
നുള്ള കയെറടുക്കുകയാണു് . െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകെപ്പട്ടതുതെന്ന.

രക്ഷെപ്പടാനുള്ള അവസാനശ്രമം താമസിച്ചുകൂടാ-അവൻ ആേലാചിച്ചു. പി�
ടിച്ചു നിൽക്കുന്നവെര കുതറി െതറിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. െതറിപ്പിച്ചാലും േപാരാ.
ഒറ്റയ്ക്കു് എല്ലാവെരയും എതിർത്തു േതാൽപ്പിക്കണം. തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവൻ
ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല കുതറിച്ചാടി. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാെത്താരുസംഭവം. എതി�
രാളികൾ അമ്പരന്നു. എങ്കിലും അവർ ഒന്നിച്ചുപിെന്നയും െപാക്കെന എതിർത്തു.
മുറെയ്ക്കാരു യുദ്ധം. തടുക്കലും െകാടുക്കലും നടന്നു. എതിരാളികളുെട എണ്ണം കൂ�
ടുകയാണു് എവിെടെയങ്കിലും പുറംചാരി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിൽനിന്നു�
ള്ള അപായം ഒഴിവാക്കാം. പേക്ഷ, അതിന്നു വഴിയില്ല. നാലുഭാഗവും ശത്രുക്കളാ�
ണു് . എല്ലാവരുെട ൈകയിലും ആയുധമുണ്ടു് . എന്നിട്ടും െപാക്കൻ തേന്റടം വിടാെത
െപാരുതിനിന്നു കാലും ൈകയും ഒരുേപാെല ഒേര േവഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. െകാ�
ള്ളുന്നവൻ വീഴുന്നുണ്ടു് . വീഴുന്നവൻ തപ്പിത്തടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു. പിെന്നയും എതിർപ്പി�
നു വരുന്നുമുണ്ടു് .

കുടിയിൽ നിന്നു േപാരുേമ്പാൾ വാെളടുക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞതു് അവേനാർ�
ത്തു. കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു് ഒറ്റയ്ക്കു് നടക്കരുെതന്നു് അച്ഛൻ ഉപേദശിച്ചതിെന്റ രഹസ്യം
അവൻ മനസ്സിലാക്കി. പിേറ്റന്നു പ്രഭാതത്തിൽ േദഹമാസകലം മുറിേവറ്റു രക്തെമാ�
ഴുകുന്ന തെന്റ ശവം ചുള്ളിക്കാടിനടുത്തു കണ്ടാൽ പാഞ്ചാലി ഹൃദയംെപാട്ടി മരിക്കു�
െമന്നു് അവനറിയാം. ഇല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങെന ഒരനുഭവം അവൾക്കുണ്ടായിക്കൂടാ.

കൂടുതൽ വീേറാെട അവൻ െപാരുതി. കീഴടങ്ങാനല്ല, കീഴടക്കാൻ പിറന്നവ�
നാണവൻ. പുറങ്കാലുെകാണ്ടുള്ള ഓേരാ തല്ലിനും എതിരാളികൾ െതറിച്ചു ചുള്ളി�
ക്കാട്ടിൽ െചന്നുവീഴുന്നു. വീണവരിൽ പലരും എഴുേന്നൽക്കുന്നില്ല. എണ്ണത്തിൽ
അവർ ചുരുങ്ങിവരുന്നു. രണ്ടുേപർ മാത്രം ബാക്കിയായി. അവർ അടുക്കുന്നില്ല.
അകന്നുനിന്നു് അവെന സൂക്ഷിക്കുകയാണു് . അവനും സൂക്ഷിച്ചു. െനറ്റിയിലൂെട കു�
ത്തിെയാലിക്കുന്ന വിയർപ്പു് ൈകവിരലുകൾെകാണ്ടു് അവൻ തുടച്ചുമാറ്റി. ശരീരം
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മുഴുവൻ നീറുകയാണു് . ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചമർത്തീട്ടും വായപൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത്ര
ശക്തിയായ കിതപ്പു് .

പിെന്നയും കുഞ്ഞാലിയുെട ഓർമവന്നു. േനാക്കി. എങ്ങും കാണാനില്ല. എന്തു�
പറ്റിേയാ, ആേവാ? അവെന െകട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടുേപാേയാ? അതല്ല, െകാന്നു
ചുള്ളിക്കാട്ടിേലക്കു വലിെച്ചറിേഞ്ഞാ? അവെന രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതു് അബ�
ദ്ധമായി. അൽപ്പെമാരു േനാട്ടക്കുറവുണ്ടാണു് കൂട്ടംപിരിഞ്ഞുേപായതു് . രണ്ടുേപരു�
ണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഇത്ര വിഷമിേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞാലിെയ കാണാ�
നുേണ്ടാ? അവൻ പിെന്നയും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി…

ഭാരേമറിയ എേന്താ ഒന്നു് അവെന്റ തലയിേലക്കു് ഇടിഞ്ഞു െപാളിഞ്ഞു വീ�
ണു. അതുമാത്രം ഓർമയുണ്ടു് . തല പമ്പരംേപാെല തിരിയുന്നു. തിരിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു
കഴുത്തിൽനിന്നു് ഒടിഞ്ഞു നിലത്തുവീണു. അവിെടക്കിടന്നു തിരിയുന്നു. എല്ലാം
അവസാനിക്കുകയാണു് . ഇരുട്ടു് ! കടലിന്നടിയിലും പാതാളത്തിലുമുെണ്ടന്നു പറ�
ഞ്ഞു േകട്ട ഇരുട്ടു് . ആ ഇരുട്ടിേലക്കു് താണുേപാവുകയാണു് . കാെലത്തുന്നില്ല.
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മനസ്സിെന്റ മൂടുപടം പതുെക്ക നീങ്ങുന്നു. മണ്ണിന്നടിയിൽനിന്നു് ഒരു വിത്തു് മുളച്ചു�
വരുംേപാെല അേബാധാവസ്ഥെയ പിളർന്നു െകാണ്ടു് ഓർമ തലെപാക്കുന്നു.

ഉറക്കമായിരുേന്നാ? അേത, ഉറക്കംതെന്ന. നീണ്ട ഉറക്കം. പല രാത്രിക�
ളായി ഉറങ്ങീട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു മതിെകട്ടുറങ്ങിേപ്പായതാവണം. േജാലികൾ പല�
തുമുണ്ടു് . എഴുേന്നൽക്കണം; പുറെപ്പടണം. അങ്ങെന മതിെകട്ടുറങ്ങരുതായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ രാത്രി എെന്താെക്ക സംഭവിേച്ചാ ആേവാ!

പ്രജ്ഞ പിെന്നയും മാളത്തിേലക്കു തലവലിക്കുന്നു.
ഉറക്കത്തിെന്റ കയത്തിൽ മുങ്ങുന്നു.
ആെരങ്കിലുെമാന്നു കുലുക്കിവിളിെച്ചങ്കിൽ! അമ്മെയവിെട? വിളിക്കുന്നുേണ്ടാ?
“േമാേന, െപാക്കാ, െപാക്കാ!” ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇല്ല നല്ല പുതുമ! അമ്മ�

യും ഉറങ്ങുകയാേണാ? എല്ലാവരും ഒരുേപാെല ഉറങ്ങുകയാവണം. എന്തുപറ്റി?
ഓ! ഒെന്നഴുേന്നല്ക്കാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ! കൺപീലികൾ ശക്തിേയാെട ഒന്നു

തിരുമ്മിയാൽ ഉറക്കം വിട്ടുനിൽക്കും. കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയും. േഛ! ൈകകൾ
അനങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. കാലിനും എേന്താ കുഴപ്പമുണ്ടു് . ഒേര കിടപ്പിൽ ഇളകാ�
െത ഉറങ്ങിേപ്പായതുെകാണ്ടു് അവയവങ്ങൾ തരിച്ചതാവും. പണ്ടും അങ്ങെന പറ്റീ�
ട്ടുണ്ടു് . അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം േനെരയാവും.

ആേരാ വരുന്നുണ്ടു് . നല്ലതു് ! തലയ്ക്കാണു് കുടുതൽ കുഴപ്പം. ഉറെക്ക പിടിച്ചുകു�
ലുക്കേണ! എന്നാൽ കുഴപ്പെമാെക്ക നീങ്ങും.

തണുത്ത ൈകവിരൽെകാണ്ടു െനറ്റിയിൽ ആേരാ തേലാടുന്നു, അതു േവണ്ടാ.
തേലാടുേമ്പാൾ ഉറക്കം കൂടുതലാവും. ആരാവണം തേലാടുന്നതു് ? അമ്മയുെട ൈക�
വിരലുകൾക്കു കൂടുതൽ തഴമ്പുണ്ടു് . ഇതങ്ങെനയല്ല. പൂവിതൾേപാെല നനുത്ത വി�
രലുകളാണു് .
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“പാഞ്ചാലിയാേണാ?”
പതുെക്കപ്പതുെക്ക േതങ്ങുന്ന ശബ്ദം. അേത, പാഞ്ചാലിതെന്ന, ഉറങ്ങുന്നവരു�

െട െനറ്റി തേലാടിെക്കാണ്ടു വല്ലവരും കരയാറുേണ്ടാ? ഇവൾെക്കന്തുപറ്റി? േനരം
പുലരുന്നതിനു മുമ്പു് ഇങ്ങെന ബദ്ധെപ്പേട്ടാടിവന്നു കരയാൻ കാരണം? ഒന്നും മി�
ണ്ടുന്നില്ല. േചാദിക്കാം:

“പാഞ്ചാലീ!”
“ഏ?”
“എന്തിനാ കേരണത് ?”
“േതാെന െനാേന്താ?”
“എന്തു് ?”
“തേലൽ മുറിഞ്ഞിറ്റ്േണ്ടാ?”
എന്തു മുറിവു് ? ആെരപ്പറ്റിയാണി േചാദിക്കുന്നതു് ? ഓ! കുറച്ചധികം ഉറങ്ങി�

േപ്പായതിനു പരിഹസിക്കാൻ വന്നതാണേല്ലാ? കാട്ടിത്തരാം. എെന്താരഭിനയമാ�
ണു് ! കള്ളക്കരച്ചിൽ. തിരുമ്മിത്തിരുമ്മി കണ്ണിൽനിന്നു െവള്ളം വരുത്തുന്നുണ്ടാവും.
രാവിെല തെന്ന വന്നു പരിഹസിച്ചതിനു തക്ക കൂലി െകാടുക്കണം. െവറുെത വി�
ട്ടാൽ പറ്റില്ല. െനറ്റിയിൽ നിന്നു ൈകെയടുത്തുകളഞ്ഞേല്ലാ. എവിെടയാണവൾ
നിൽക്കുന്നതു് ? കെണ്ടത്തീട്ടുേവണം ൈകയിൽ േകറിപ്പിടിക്കുക. അധികേനരം
അങ്ങെന ആേലാചിച്ചു കഴിച്ചാൽ പറ്റില്ല.

െപാക്കൻ കണ്ണുതുറന്നു.
കറുത്ത േമഘങ്ങൾെകാണ്ടു രാക്ഷസന്മാരുെട ഭീമാകാരം സൃഷ്ടിച്ചുനിൽക്കുന്ന

ആകാശം. അവിടവിെട ഒളിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ. രാക്ഷസന്മാർ
ചവിട്ടിനിൽക്കുന്നതു േചാരക്കളത്തിലാണു് . എല്ലാം ഇളകിമറിയുന്നു. േപടിെപ്പടു�
ത്തുന്ന കാഴ്ച. ഒട്ടും േപ്രരണ െചലുത്താെത കൺേപാളകൾ അടഞ്ഞു. ഇരുട്ടാണു
േഭദം. ഇരുട്ടിൽ എല്ലാം ഇല്ലാതായേപ്പാൾ അവൻ അനങ്ങാെത കിടന്നു് . പിെന്ന�
യും ആേലാചിച്ചു.

അതു് ആകാശമാേണാ? എങ്കിലിങ്ങെന െതള്ളിെത്തള്ളി കളിക്കുന്നെതന്തു് ?
കുടിയിൽ കിടന്നു േനാക്കിയാൽ എങ്ങെന ആകാശം കാണും? തലെയ്ക്കാരു െവളി�
വുമില്ല. കഴിഞ്ഞെതാന്നും ഓർമയില്ല. തല അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടുമിട്ടു് ഉരുട്ടിേനാക്കി.
േവദനിക്കുന്നു. തല മാത്രമല്ല, ശരീരം മുഴുവനും േവദനിക്കുന്നു… കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങ�
ളിൽ എവിെടെയങ്കിലും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.

ആടിക്കളിക്കുന്ന ആകാശമാണു് പിെന്നയും മനസ്സിേലക്കു് ഇഴഞ്ഞു വരുന്ന�
തു് . ആ ഒളിഞ്ഞുേനാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ! അവെയ മുെമ്പേങ്ങാ കണ്ടിട്ടുണ്ടു് . പരി�
ചയമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണു് . എവിെടെവച്ചാവും കണ്ടതു് ? ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങിനിൽക്കു�
ന്ന തലേച്ചാറിൽ െവളിച്ചത്തിെന്റ െചറിെയാരു െപാരി മിന്നാമിനുങ്ങുേപാെല പാറി�
ക്കളിച്ചു. ഓർമ തിരിെച്ചത്തുകയാണു് . ഭാഗ്യം!
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െപാക്കെന്റ മുഖം െതളിഞ്ഞു. മനസ്സിെന്റ കനം കുറഞ്ഞു. പൂഴിയിൽ കിടന്നു
കുഞ്ഞാലിക്കു നക്ഷത്രം േനാക്കി ദിക്കറിയാനുള്ള വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കുകയായി�
രുന്നു. കുഞ്ഞാലി ബുദ്ധിയുള്ളവനാണു് ; േസ്നഹവും. ഉറക്കവും ക്ഷീണവുമുള്ളേപ്പാൾ
പൂഴിയിൽ കിടന്നതാണു് െതറ്റു് . മതിെകട്ടുറങ്ങിേപ്പായി. സാരമില്ല. േനരം പുല�
രുന്നേതയുള്ളൂ. ആകാശത്തിൽ അവിടവിെട ചുവപ്പു കണ്ടേല്ലാ. കുഞ്ഞാലിെയ വി�
ളിക്കണം.

“കുഞ്ഞാലീ!”
മിണ്ടുന്നില്ല; നല്ല ഉറക്കമാണു് . ഇനി താമസിച്ചാൽ പറ്റില്ല. േവഗം എഴുേന്നറ്റു

േപായിെല്ലങ്കിൽ വല്ലവരും വന്നു കാണും. കടപ്പുറം കാക്കുന്നവർ മരംേപാെല പൂഴി�
യിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ കുറച്ചിലാണു് . പരിഹസിക്കും. േവഗത്തിൽ എഴു�
േന്നറ്റു് കുഞ്ഞാലിയുെട കാലുപിടിച്ചു് പൂഴിയിലൂെട രണ്ടുചാൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും
വലിക്കണം. ഉണർന്നു ലഹളകൂട്ടും; കൂട്ടെട്ട.

ഉത്സാഹേത്താെട കണ്ണുതുറന്നു.
ആകാശത്തിെല രാക്ഷസന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു പർവ്വതമായി ഒത്തമുകളിൽ

നിൽക്കുന്നു. ചുവപ്പുനിറം പറ്റിക്കണ്ട സ്ഥലത്തു മുഴുവൻ ഇേപ്പാൾ ഇരുട്ടാണു് .
േനരം പുലരുകയേല്ല?
ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
എന്തായാലും എഴുേന്നൽക്കാം.
തല െപാക്കി.
വയ്യാ!
തല െപാക്കുേമ്പാൾ ൈകയ്ക്കും കാലിനുമാണു് േവദന.
തല ഇളകുേമ്പാൾ ആകാശവും ഇളകുന്നു.
ആകാശം ഇളകുേമ്പാൾ ഒത്തമുകളിലുള്ള പർവ്വതവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷ�

ത്രങ്ങളും ഇളകുന്നു; ഊഞ്ഞാലാടുംേപാെല. േനാക്കാൻവയ്യാ. മെറ്റാരാളുെട സഹാ�
യമില്ലാെത എഴുേന്നല്ക്കാൻ പറ്റുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കുഞ്ഞാലി ഉണരെട്ട; ഉറ�
െക്ക വിളിച്ചു.

“കുഞ്ഞാലീ”
പിെന്നയും പിെന്നയും വിളിച്ചു. ശബ്ദത്തിെനെന്താരു മുഴക്കം!
“കുഞ്ഞാലീ!”
അൽപ്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ വിളി മെറ്റാരു ശബ്ദത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു:
“കുഞ്ഞാലീ!”
ആരുമില്ല. എത്രേനരമങ്ങെന വിളിക്കും? ചരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ േനാക്കി.

ആകാശത്തിെന്റ ഊഞ്ഞാലാട്ടം പിെന്നയും ആരംഭിച്ചു. വല്ലാത്ത വിഷമം. വലി�
െയാരു െകണിയിലാണു് കുടുങ്ങിയതു് . ൈകയും കാലുെമാെക്ക അനക്കാൻ കഴി�
യാത്തവിധം അതിൽ അകെപ്പട്ടുേപായിരിക്കുന്നു. എന്തു െചയ്തും ഈ െകണിയിൽ
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നിന്നു് പുറത്തു ചാടണം. എഴുേന്നൽക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു് പിെന്ന. തിരിയാനും
മറിയാനും കഴിയാെത, ൈകയും കാലും ഇളക്കാൻ പറ്റാെത, എങ്ങെന എഴുേന്നൽ�
ക്കും? ഒന്നിളകിയാൽ ശരീരം മുഴുവൻ കലശലായ േവദന. സഹിക്കാൻ തെന്ന
തീരുമാനിച്ചു. നിലത്തു േതാളമർത്തി നിരങ്ങാം. നിരങ്ങി. നിരങ്ങിയേപ്പാഴാണു്
മനസ്സിലായതു് , കിടക്കുന്നതു പൂഴിയിലല്ല. പരുപരുത്ത മരക്കഷണത്തിൽ തട്ടി പു�
റെത്ത െതാലിയുരിയുന്നു. പല്ലുകടിച്ചു േവദന സഹിച്ചു. അങ്ങെന േക്ലശിച്ചു നിരങ്ങി�
യാൽ എവിെടെയങ്കിലും െചെന്നത്തും. എത്താതിരിക്കില്ല.

വളെരേയെറ അദ്ധ്വാനിച്ചും േവദന സഹിച്ചുമാണു് നിരങ്ങുന്നതു് . എവിെടെച്ച�
െന്നത്തുെമന്നു തീർച്ചയില്ല. ഏതു നരകത്തിലായാലും േവണ്ടില്ല, ഇതല്ലാത്ത മെറ്റാ�
രു സ്ഥലെത്തത്തിയാൽ മതി.

തല എവിെടേയാ െചന്നു തട്ടി. യാത്ര അവസാനിേച്ചാ? കരിമ്പടപ്പുഴു പൂഴിയി�
ലൂെട അരിക്കുന്നതു െചറുപ്പത്തിൽ പലേപ്പാഴും അവൻ േനാക്കിനിന്നിട്ടുണ്ടു് . ഉടൽ
അൽപ്പെമാന്നു വളച്ചു് തല മുേമ്പാട്ടു നീക്കും; തലയുെട സ്ഥാനത്തു് ഉടെലത്തിയാൽ
പിെന്നയും അതു് ആവർത്തിക്കും. അങ്ങെനയാണു് അതിെന്റ യാത്ര. മുറ്റത്തുനിന്നു
കുടിയിെല ഓലമറയിൽ െചന്നുപറ്റാൻ കരിമ്പടപ്പുഴു ഒരുപാടു സമയെമടുക്കും. ഓല�
മടെതാടാറാവുന്നതുവെര െപാക്കൻ അതിെന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. െതാടുെമന്നു േതാ�
ന്നിയാൽ ൈകയിലുള്ള ഈർക്കിലിയിൽ േതാണ്ടി അതിെന പുറെപ്പട്ട സ്ഥലത്തുത�
െന്ന എത്തിക്കും. അവൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു കരിമ്പടപ്പുഴുവാണു് . ഇഴയുന്നതു മലർന്നാ�
െണെന്നാരു വ്യത്യാസം മാത്രം. നിരുപദ്രവികളായ പ്രാണികെള േദ്രാഹിക്കുന്നതു
പാപമാെണന്നു് അമ്മ പലേപ്പാഴും ഉപേദശിച്ചിട്ടുണ്ടു് . കൂട്ടാക്കിയില്ല. കരിമ്പടപ്പുഴു�
വിെന്റ ശാപമായിരിക്കും അവെന ഈ നിലയിെലത്തിച്ചതു് . ഒന്നു കൂടി നിരങ്ങാൻ
ശ്രമിച്ചു; സാധ്യമല്ല.

ഗതിമുട്ടിയേപ്പാൾ പിെന്നയും ആേലാചിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരിസരെത്തപ്പ�
റ്റി ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയാെത, ആകാശം േനാക്കി മലർന്നു കിടക്കുന്ന അവ�
െന്റ മുമ്പിൽ കലങ്ങിച്ചുവന്ന രണ്ടു കണ്ണുകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. മനുഷ്യെന്റ കണ്ണല്ല.
കൺേപാളകൾക്കു ചുറ്റും നനഞ്ഞ പൂഴി പറ്റിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു േനാ�
ക്കി. വലിയ കടലാമയാണു് . മുട്ടയിടാൻ പൂഴിപ്പരപ്പിേലക്കു കയറിവന്നതായിരുന്നു.
തഞ്ചം പാർത്തു പതുങ്ങിയിരുന്നവർ ഓടിെച്ചന്നു പിടിച്ചു. പിടിച്ചു മലർത്തിയിട്ടു.
മലർത്തിയിട്ടാൽ ആമ കീഴടങ്ങും. കീഴടങ്ങിയ ആമ ൈകയും കാലുെമടുത്തു െന�
ഞ്ചിലടിച്ചു പൂഴിയിൽ കിടന്നു വട്ടം കറങ്ങും. ചുറ്റും കൂടിയവർ ൈകെകാട്ടി രസിക്കും.
കൂട്ടത്തിൽ അവനുമുണ്ടു് .

എന്തു ബഹളമാണു് ! എല്ലാവരുംകൂടി ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്നു. െനഞ്ചിലിടിച്ചു
കണ്ണീെരാഴുക്കി ‘എെന്ന വിട്ടയയ്ക്കേണ’ എന്നു് ആമ അേപക്ഷിക്കുകയാണു് . ആർ�
ക്കും അതു് മനസ്സിലവുന്നില്ല. പൂഴിയിൽ ഒഴുകിേച്ചരുന്ന അതിെന്റ കണ്ണീർ ആരും
കാണുന്നില്ല. അവനു മനസ്സിലായി; അവൻ കണ്ടു.
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“േവണ്ടാ േവണ്ടാ!” അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കൂട്ടുകാെര തടഞ്ഞുനിർത്തി…
േഹാ! മരണേവദന! ൈകകൾ ഉളക്കിയതാണു് കുഴപ്പം. കടലാമയും കൂട്ടുകാ�

രുമില്ല. എല്ലാം േതാന്നൽ. അവൻ ഇേപ്പാൾ കീഴടങ്ങിയ കടലാമേയക്കാൾ കഷ്ട�
മാണു് . മലർന്നുകിടന്നു നിരങ്ങുേമ്പാൾ ൈകകൾ പിറകിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

തല െചന്നു മുട്ടിയതിനപ്പുറം എേന്താ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടു് . നിരങ്ങാൻ
വയ്യാ. തല െപാളിഞ്ഞുേപാകും. െപാളിയുെന്നങ്കിൽ െപാളിയെട്ട. കിണഞ്ഞു ശ്രമി�
ച്ചു. മുകളിേലക്കാണു് നീങ്ങുന്നതു് . േവദനിച്ചാലും േവണ്ടില്ല, കാൽമടമ്പുകൾ ഊന്നി
ഒന്നു കുതിച്ചു. ഇേപ്പാൾ എവിെടേയാ ചാരിക്കിടക്കുന്ന അനുഭവം. കഠിനാദ്ധ്വാനം�
െകാണ്ടു വിയർത്തുകുളിച്ച ശരീരത്തിൽ തണുപ്പുകാറ്റു വീശുന്നു. ചന്ദനൈത്തലം പുര�
ട്ടുന്ന സുഖം.

എല്ലാം െവറും സ്വപ്നമാേണാ? സ്ഥലെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൂടാ. ഇരു�
വശത്തും മതിലുകൾ േപാെല എേന്താ ഉയർന്നുനിന്നു് കാഴ്ചെയ മറയ്ക്കുന്നു. അതിന�
പ്പുറെമന്താവാം? വളെര ശ്രദ്ധിച്ചുേനാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ ഉരുണ്ടുവീഴും; അതുവെരയുള്ള
ശ്രമം വിഫലമാവും. തല പതുെക്ക ഉയർത്തി, കഴുത്തു െപാക്കി േനാക്കി.

കടൽ!
േമലാെക കുളിരു േകാരിയിട്ടു. േരാമം എടുത്തുപിടിച്ചു നിന്നു. ഇമ െവട്ടാെത

പിെന്നയും പിെന്നയും തുറിച്ചുേനാക്കി. എങ്ങെന കടലിെലത്തി? കൂട്ടുകാെരവിെട?
ഒരുമിച്ചാെരങ്കിലുമുണ്ടാവും; തീർച്ച. കുഞ്ഞാലിെയത്തെന്ന വിളിച്ചുേനാക്കാം. ഉറ�
െക്ക വിളിച്ചു;

“കുഞ്ഞാലീ”
ഇരിപ്പിടം ഇളകുന്നു. ആകാശം ഇളകുന്നു. പിറകിൽ നിന്നു് ആ വിളിയുെട

പ്രതിദ്ധ്വനി േകൾക്കുന്നു. എന്താണതു് ? തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
െവള്ള്യാൻകല്ലു് !
ഹൃദയം തുരുതുെര മിടിച്ചു. മറവിയുെട മൂടുപടം പിച്ചിച്ചീന്താൻ ആ കാഴ്ച പ്ര�

േയാജനെപ്പട്ടു. എല്ലാം െതളിഞ്ഞു വരുന്നു; ചുള്ളിക്കാട്ടിൽെവച്ചു് ഏറ്റുമുട്ടിയതു് .
പ്രതിേയാഗികെള കീഴടക്കിയതു് . ഒടുവിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തു തലെയ്ക്കാരടി െകാണ്ട�
തു് . ഇരുട്ടിേലക്കു് വഴുതിവീണതു്-മറവിയുെട മൂടൽമഞ്ഞു നീങ്ങി എല്ലാം പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നു.

ആദ്യം കുഞ്ഞാലിെയയാണു് അക്രമികൾ പിടികൂടിയതു് . സഹായത്തിനു െച�
െന്നത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവെനവിെട? തല്ലിെക്കാന്നിട്ടുണ്ടാവുേമാ?

ഇനി ഒന്നും അവ്യക്തമല്ല. ചാരിക്കിടക്കുന്നതു് ഒരു വള്ളത്തിെന്റ െകാമ്പിലാ�
ണു് . ൈകയും കാലും െകട്ടിവരിഞ്ഞു വള്ളത്തിലിട്ടതാണു് . തല െവട്ടുന്നതു കല്ലിൽ�
െവച്ചാവും. സാരമില്ല. ഇങ്ങെന അനങ്ങാൻ വയ്യാെത കിടക്കുന്നതിലും േഭദം തല
െവട്ടുകയാണു് .
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േബാധമില്ലാെത എത്ര ദിവസം കിടന്നിരിക്കും? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്നു് ഏറ്റു�
മുട്ടിയതു പറങ്കികേളാടാേണാ? ആെണങ്കിൽ അന്നവർ കടപുറത്തു് എെന്താെക്ക
െകടുതികൾ വരുത്തിയിരിക്കും! ആേരാടേന്വഷിക്കാൻ? െവള്ള്യാൻകല്ലു് ഇരുട്ടിൽ
മുങ്ങിനിൽക്കുകയാണു് . അടുത്തും അകലത്തുമായി േവെറയും ചില വള്ളങ്ങൾ കിട�
പ്പുണ്ടു് . ഒന്നിലും മനുഷ്യരില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ ശബ്ദം േകൾക്കും.

മരണം തീർച്ചെപ്പട്ട നിലയ്ക്കു് ഒന്നും ആേലാചിക്കാനിെല്ലന്നമട്ടിൽ െപാക്കൻ
ചാരിക്കിടന്നു. പേക്ഷ, കഴിയുന്നില്ല. അേപ്പാൾ ആേലാചിക്കാൻ മാത്രേമ സ്വാത�
ന്ത്ര്യമുള്ളൂ. അതു നടക്കെട്ട.

കുഞ്ഞാലിയുെട കാര്യമാണു് മനസ്സിൽ നിന്നു വിട്ടുേപാകാത്തതു് . മെറ്റാെക്ക
സഹിക്കാം. പാവം! ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും വയസ്സാണു് . മൂത്തമകൻ കുഞ്ഞാലിയാണു് .
അദ്ധ്വാനിക്കാനും കുടുംബം പുലർത്താനും കഴിവുള്ള ഒേരഒരു മകൻ. അവെന്റ േചാ�
െട മൂന്നു െപൺകുട്ടികളാണു് . രെണ്ടണ്ണം െകട്ടിച്ചുെകാടുേക്കണ്ട പ്രായം കവിഞ്ഞു�
നിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇളയ മകനു് അദ്ധ്വാനിക്കാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല. കുടുംബം മുഴു�
വനും കുഞ്ഞാലിെയ ആശ്രയിച്ചാണു് കഴിയുന്നതു് . ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ അവെന്റ ശവം
കെണ്ടത്തിയ വിവരം േകട്ടു ബാപ്പ ഹൃദയം െപാട്ടിമരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും; ഉമ്മയും. ആരും
തുണയില്ലാത്ത െപങ്ങന്മാർ കടപ്പുറത്തു് അലഞ്ഞുനടക്കും. ൈക നീട്ടി ഇരക്കും.
െപാക്കെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. കവിളിലൂെട കുത്തിെയാലിക്കുന്ന കണ്ണീെരാപ്പാൻ
കടൽക്കാറ്റു േവണ്ടി വന്നു. ൈകകൾ അതിനുകൂടി െകാള്ളാതായി.

കീറിയ തട്ടവും പിന്നിെപ്പാളിഞ്ഞ കുപ്പായവും വിളർത്ത മുഖവും ഒട്ടിയ കവിളും
കുണ്ടിൽ വീണ കണ്ണുമായി ആ െപൺകുട്ടികൾ കടപ്പുറെത്ത പൂഴിയിലൂെട നടക്കു�
ന്നു-െതക്കു നിന്നു വടേക്കാട്ടും വടക്കുനിന്നു െതേക്കാട്ടും!

വളയക്കടപ്പുറം മുഴുവനും െപാക്കെന്റ കണ്ണിൽ െതളിഞ്ഞു വന്നു. അമ്മ ഉറങ്ങു�
കയാവും! ഉടെന ആ ആേലാചന അവൻ തിരുത്തി:

“ഇല്ലേമ്മ, അമ്മയ്ക്കു് ഉറക്കം വരുലാ.” രാത്രി ഒട്ടുേനരെമങ്കിലും അമ്മയ്ക്കവ�
െന െതാട്ടുകിടക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ ഉറക്കം ശരിയായിെല്ലന്നു് എന്നും ആവലാ�
തി പറയും.

അച്ഛൻ ചൂളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു് എല്ലാം സഹിക്കുകയാവും. മറ്റുള്ളവെര അറിയിക്കാ�
െത േവദന സഹിക്കാൻ അച്ഛനു കഴിവുണ്ടു് . അവെനപ്പറ്റി അച്ഛനുമമ്മയും തീരു�
മാനിച്ചെതന്താവും? കുഞ്ഞാലിയുെട ശവം പള്ളിയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായതു് ആ
വഴിക്കാവിേല്ല? പിെന്നന്തു തീരുമാനിക്കാൻ?

“വാതം പിടിക്കാണ്ടു് തെന്ന ഞാനിപ്പം മുത്തപ്പനാ, അേമ്മ.” അറിയാെത
അവനങ്ങു പറഞ്ഞുേപായി. അനങ്ങാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ, ൈകയും കാലും സ്വത�
ന്ത്രമാെണങ്കിൽ, ആ കടൽ നീന്തിക്കടക്കാൻ അവെനാരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇനി
അെതാന്നും െകാതിച്ചിട്ടു കാര്യമിലു. അവെന്റ വിധി ഏതാണ്ടു തീർച്ചെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഒേന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ: അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആപെത്താന്നും വരുത്തേല്ല, പാഞ്ചാ�
ലിക്കു നെല്ലാരു ഭർത്താവിെന കിട്ടേണ…
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അകലത്തു െവളിച്ചം കാണുന്നു. വള്ളത്തിൽ നിന്നാവും. ആെരങ്കിലും തിരഞ്ഞു
പുറെപ്പട്ടതാേണാ? പല വഴിക്കും ആളുകൾ േപായിട്ടുണ്ടാവും. േവഗം വരെട്ട; വന്നു
െകട്ടഴിച്ചുവിട്ടാൽ എെന്നങ്കിലും ഇതിനു പകരം േചാദിക്കാമായിരുന്നു.

െവളിച്ചം കാണുന്നതു വള്ളത്തിൽ നിന്നാണു് . ഒന്നല്ല, മൂന്നുനാലു വള്ളങ്ങളു�
ണ്ടു് . മനുഷ്യരുെട ശബ്ദം അവ്യക്തമായി േകൾക്കുന്നു. ആരായിരിക്കും? ആരായാ�
ലും മനുഷ്യരേല്ല? അവന്നു മനുഷ്യെരക്കാണാൻ െകാതിയായിരിക്കുന്നു.

തണ്ടു വലിക്കുേമ്പാൾ െവള്ളമിളകുന്ന ശബ്ദം. വള്ളങ്ങൾ വരുന്നതു െവള്ള്യാൻ�
കല്ലിനുേനർക്കാണു് . ആട്ടിെന്റ കരച്ചിൽേപാെല തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മെറ്റാ�
രു ശബ്ദമുണ്ടു് . അെതന്താണു് ?

ആട്ടിെന്റ കരച്ചിൽതെന്ന. വള്ളത്തിൽ ആെടങ്ങെന വന്നു? ധൃതി കൂേട്ടണ്ട
കാര്യമില്ല. അടുത്തു വന്നാൽ എല്ലാം കണ്ടറിയാം.

നാലു വലിയ വള്ളങ്ങളുണ്ടു് . എല്ലാം പാറെക്കട്ടിൽ അവിടവിെട അടുപ്പിച്ചു.
പന്തങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു. ആദ്യം ആടിെനയാണിറക്കിയതു് . പിന്നാെല ഏതാനും േപരി�
റങ്ങി. പന്തത്തിെന്റ ചുവന്ന െവളിച്ചത്തിൽ എല്ലാം െതളിഞ്ഞുകാണാം.

വട്ടെത്താപ്പിയും െചമ്പൻതാടിയും േമലങ്കിയും കാൽസറായിയുമുള്ള െവള്ള�
ക്കാർ. ലക്ഷണെമാത്ത പറങ്കികൾ. പറഞ്ഞുേകട്ടതല്ലാെത മുെമ്പാരിക്കലും കണ്ടി�
ട്ടില്ല. െപാക്കൻ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. െനഞ്ചിടിപ്പിനു പറെകാട്ടിെന്റ ശബ്ദം. ഭയമല്ല;
ഈർഷ്യ.

പറങ്കികൾക്കു് അകമ്പടി േസവിക്കാൻ ഏതാനും അടിമകളുമുണ്ടു് , കറുത്ത മനു�
ഷ്യർ. എല്ലാവരും നടന്നു. ഏേതാ ഒരു വള്ളത്തിൽ അേപ്പാഴും ബഹളം തുടരുന്നു.
നിലവിളിച്ചു ലഹളകൂട്ടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ശകാരവും ശാപവും വർഷിക്കുന്നു.

“മഹാപാേപ്യേള, ങ്ങെള ഇടിെവട്ടിേപ്പാകും!”

ആ ശാപം േവഗത്തിൽ ഫലിക്കേണ എന്നു െപാക്കൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇടിവാളല്ലാ�
െത പറങ്കികൾെക്കതിരായി മെറ്റാരായുധമില്ല. പറങ്കികളുെട കൂടുതൽ തടിച്ചു് ഉയ�
രംകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് എേന്താ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇടി
മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം. മനസ്സിലാവാത്ത ഏേതാ ഭാഷയാണു് . അയാെളക്കണ്ടാൽ ഒരു
േമധാവിയാെണന്നു േതാന്നും.

പാറപ്പുറത്തു മുഴുവൻ െവളിച്ചം പരന്നു. അടിമകൾ വിറകു കൂമ്പാരത്തിനു തീ�
െകാടുത്തതാണു് . വട്ടമിട്ടിരുന്നു പറങ്കികൾ കുടിതുടങ്ങി. കുപ്പികളാണു് മുമ്പിൽ;
ധാരാളമുണ്ടു് .

ഒരു യുവതിെയയും വാരിെയടുത്തു് അവസാനെത്ത പറങ്കി െവള്ളത്തിൽ നി�
ന്നു പുറത്തു കടന്നു. നിരാധാരയായ ഒരു യുവതി വളയുകയും പുളയുകയും സഹായ�
ത്തിനുേവണ്ടി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും ൈകയും കാലും ആകാശത്തിലിട്ടു തല്ലു�
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കയും െചയ്യുന്നു-കുറുക്കെന്റ വായിൽെപ്പട്ട പിടേക്കാഴി-പിടയുേന്താറും പിടിമുറുകു�
കയാണു് . െകാള്ളയും െകാലയും നടത്തി തഴക്കവും പഴക്കവുമാർജ്ജിച്ച ആ ൈക�
കൾക്കു് അവെള പിടിെച്ചാതുക്കാൻ ഒട്ടും ശ്രമം േവണ്ടിവന്നില്ല.

“എന്റേമ്മ, എെന്ന െകാേന്ന” കരളുരുകി കണ്ണീരിലൂെട നീന്തിെയത്തുന്ന ആ
ദീനവിലാപം േകൾക്കാൻ വയ്യാ. വികാരാധിക്യംെകാണ്ടു ഹൃദയംെപാട്ടിേപ്പാകുെമ�
ന്നു െപാക്കനു േതാന്നി. ഒരിക്കലും െപാറുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരക്രമം മിണ്ടാ�
െത േനാക്കിനിൽേക്കണ്ടിവന്നു. ആ യുവതി പിെന്നയും വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുകയാ�
ണു് . മനുഷ്യരാരും സഹായത്തിെനത്തിക്കാണാഞ്ഞേപ്പാൾ അേപക്ഷ ഈശ്വര�
െന്റ േനർക്കു തിരിഞ്ഞു.

“എന്റീശ്വരാ, നീയിതു കാണുന്നിേല്ല?”
“ഉണ്ടു് , െപങ്ങേള, ഉണ്ടു് . ഈശ്വരൻ കാണുന്നുണ്ടു് ! ഈശ്വരൻ ഒെക്ക കാ�

ണും.” പ്രേയാജനമിെല്ലങ്കിലും െപാക്കനതു പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഈശ്വരെനവിെട?
എല്ലാം കാണുന്ന ഈശ്വരൻ ഇെതന്തുെകാണ്ടു കാണുന്നില്ല? ൈകകാലുകൾ അന�
ക്കാൻ വയ്യാെത ഈശ്വരനും കിടപ്പാേണാ?

കൂട്ടുകാരുെട മധ്യത്തിലാണവെള ഇറക്കിെവച്ചതു് . പാവം! പത്തിരുപതു വയ�
സ്സിെലെറ പ്രായമില്ല. അഴിഞ്ഞുവീണ തലമുടിേതാളിലും മാറിലും ചിതറിക്കിടക്കു�
ന്നു. പരിഭ്രാന്തമായ കണ്ണുകൾ പരിസരം മുഴുവൻ ഉഴറിനടക്കുന്നു.

വട്ടമിട്ടിരുന്നു കുടിക്കുന്ന പറങ്കികൾ കൂട്ടുകാരെന അഭിനന്ദിച്ചു കൗതുകേത്താ�
െട പുതിയ കാഴ്ചദ്രവ്യെത്ത േനാക്കി. ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികേളാേരാന്നു ൈകക്കലാക്കി
അവെരഴുേന്നറ്റു. കാലുകൾ നിലത്തുറയ്ക്കുന്നില്ല. ഉറയ്ക്കാത്ത കാലുകൾ അമർത്തിച്ചവു�
ട്ടിയും ഉയർത്തിവീശിയും അവർ നൃത്തമാരംഭിച്ചു. വികൃതവും ബിഭത്സവുമായ നൃത്തം.
പിറകിൽ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നികുണ്ഡം. ചുടലനൃത്തത്തിനു വന്ന പിശാചുക്കളാണ�
വെരന്നു് െപാക്കനു േതാന്നി. യുവതിെയ ചുറ്റിെക്കാണ്ടാണവർ നൃത്തംെവക്കുന്നതു് .
ചുറ്റും വിശന്ന െചന്നായ്ക്കൾ. നടുവിൽ േപടിച്ചരണ്ട ഒരു മാൻേപട. നൃത്തം മുറുകി.
ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ ആകാശത്തിേലക്കു വിശിെയറിഞ്ഞു. അവ പാറപ്പുറത്തു വീണു
െപാട്ടിച്ചിതറി. എല്ലാവരും ഒരുേപാെല െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ൈപശാചികമായ ചിരി.

ആ ശബ്ദേകാലാഹലത്തിൽ ഇടിെവേട്ടറ്റ ഒരു പിച്ചിവള്ളിേപാെല അവൾ
േബാധംെകട്ടു പാറപ്പുറത്തുവീണു.

െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദമായി ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ആടു് വീണ്ടും കരയാൻ
തുടങ്ങി. നീണ്ട നീണ്ട കരച്ചിൽ: ഏേതാ വലിയ േവദന വിളിച്ചറിയിക്കും േപാെല.

േമധാവി തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. എേന്താ പറഞ്ഞു. കുടിച്ചു കുന്തംമറിഞ്ഞ ഒരു
പറങ്കി മുേമ്പാട്ടു വന്നു. കുള്ളനാണു് . ഇരുമ്പാണികളുള്ള പാദരക്ഷ പാറപ്പുറത്തു�
രച്ചുെകാണ്ടാണു് നടത്തം. അയാൾ അരപ്പട്ടയിൽ നിന്നു് ഒരു കത്തി വലിച്ചൂരി.
അതിെന്റ അലകു െവട്ടിത്തിളങ്ങി. ആട്ടിെന്റ കരച്ചിലിൽ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും
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അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നു് െപാക്കനു േതാന്നി. അെതെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറയുകയാ�
ണു് . ഒരു പേക്ഷ, ആ യുവതിെയേപ്പാെല അതും ഈശ്വരസഹായം േതടുകയാവും.
എവിെട ഈശ്വരൻ? പറങ്കികളുള്ളേപ്പാൾ ഈശ്വരനും െവള്ള്യാൻകല്ലിൽ വരിേല്ല?

ആടിയാടി മുേമ്പാട്ടു നിങ്ങിയ പറങ്കി ആടിെന്റ െചവി രണ്ടും േചർത്തുപിടിച്ചു്
അതിെന േമേല്പാട്ടു െപാക്കി. അതിേപ്പാൾ പിൻകാലിൽ കുന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാ�
ണു് . കഴുത്തിെല മാംസേപശികൾ വലിഞ്ഞു നീണ്ടതുെകാണ്ടു കരച്ചിൽ മെറ്റാരു
രൂപത്തിലാണു് പുറത്തുവരുന്നതു് . തിളങ്ങുന്ന കത്തി ആകാശത്തിേലക്കുയർന്നു.
അപ്പുറം കാണാത്തതാണു് േഭദം. െപാക്കൻ കണ്ണടച്ചു. ഒന്നും കാണാെത, േകൾ�
ക്കാെത കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!

കണ്ണടച്ചതുെകാണ്ടു കൂടുതൽ കുഴപ്പമാണുണ്ടായതു് . ആ രണ്ടു സഹായാർഥിക�
ളും മനസ്സിൽ െതളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

ആടും യുവതിയും!
പറങ്കികൾ രണ്ടിെനയും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുത്തതാവും. പച്ചിലയും

ഇളംപുല്ലും െകാടുത്തു് ആ ആട്ടിെന അവൾ താേലാലിച്ചു വളർത്തി. അവൾ േപാ�
കുേന്നടെത്താെക്ക കഴുത്തിെല മണിയും കിലുക്കി നിഴലുേപാെല അതും അവെള
പിൻതുടർന്നു. ഒടുവിൽ ഒരത്യാഹിതത്തിൽ കുടുങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെടയും അവെരാ�
പ്പമുണ്ടു് . ആട്ടിെന െവട്ടിെക്കാന്നു് പാകം െചയ്തു് വിശപ്പടക്കി, ഒന്നുരണ്ടു കുപ്പി ദ്രാവ�
കവും അകത്തു െചന്നാൽ ഹൃദയത്തിെന്റ വിശപ്പു തുടങ്ങുകയായി.

“െപങ്ങേള, ഈശ്വരെന വിചാരിച്ചുകിടേന്നാ. നിനക്കു മരിക്കണെമന്നു േതാ�
ന്നുണ്ടാവും. കയ്യൂലാ; മരിക്കാനും ആ പേഹർ സമ്മതിക്കൂലാ.”

ആേലാചനയുെട െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ മുങ്ങിയും െപാങ്ങിയും െപാക്കനങ്ങ�
െന കിടന്നു. പാറപ്പുറം നിശബ്ദമാണു് . ഒന്നു് വീണ്ടും േനാക്കാൻ േതാന്നി.

യുവതി എഴുേന്നറ്റു് തലയും താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. കുടിച്ചു നൃത്തം െവച്ചവർ അവിട�
വിെട വീണു് ഉറങ്ങുന്നു. തീക്കുണ്ഡത്തിന്നു മുകളിൽ, കഴുത്തുെവട്ടി േതാലുരിച്ച ആട്ടി�
െന്റ ജഡം കിടന്നു േവവുന്നു. അടിമകൾ അൽപം മാറിയിരുന്നു് ഉറക്കം തുങ്ങുന്നു.
ഒരാൾ മാത്രം ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ടു് . ആ കുള്ളൻ. ചുരുട്ടു വലിച്ചു പുകയും വിട്ടു തീക്കു�
ണ്ഡത്തിേലക്കു േനാക്കിയാണിരിപ്പു് .

യുവതി പതുെക്ക തല െപാക്കി ചുറ്റിലും ഭീതിേയാെട േനാക്കി. എല്ലാവരും ഉറ�
ക്കമാണു് . ഉറങ്ങാത്ത മനുഷ്യൻ മറുഭാഗം തിരിഞ്ഞിരിപ്പാണു് . രക്ഷെപ്പടാനുള്ള
ഒരുക്കമായിരിക്കും. ചുറ്റുപുറവും കടലാെണന്ന കാര്യം അവൾക്കറിയിേല്ല? പാവം!
എങ്ങെനെയങ്കിലും രക്ഷെപ്പടാൻ െകാതിക്കുന്നു.

നിശ്ശബ്ദമായി അവൾ എഴുേന്നറ്റു. തലമുടി വാരിപ്പിടിച്ചു െകട്ടി. ഉയർന്ന മാറിട�
വും വിളറിയ മുഖവും തീജ്ജ്വാലയിൽ െതളിഞ്ഞു കാണാം. ഏേതാ േശ്രയസ്സുള്ള കുടും�
ബത്തിെല അംഗമാണു് . ആരായിെട്ടന്തുേവണം? പ്രാപ്പിടിയൻ അമ്പലപ്രാെവന്നും
അരിപ്രാെവന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമുേണ്ടാ?
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െപാക്കൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. ഒരു പേക്ഷ, കടലിൽ ചാടി മരിക്കാനുള്ള പുറ�
പ്പാടാവും. നല്ലതു് . അവൻ സർവ്വവിജയവും േനർന്നു.

ഉേദ്ദ്യാഗംെകാണ്ടു് അവൾ വിറയ്ക്കുന്നുേണ്ടാ? വളെര സൂക്ഷിച്ചു് ഒരടി മുേമ്പാട്ടു�
വച്ചു. അനങ്ങാെത നിന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു. പിെന്നയും ഒരടി മുേമ്പാട്ടുവച്ചു. അങ്ങെന െവ�
ളിച്ചത്തിൽ നിന്നകലാനുള്ള ശ്രമമാണു് . പ്രകാശവലയത്തിനപ്പുറേത്തക്കു് അവൾ
കടക്കുകയാണു് . നടത്തത്തിനു േവഗം കൂടുന്നു. തീക്കുണ്ഡത്തിൽ നിന്നു് എേന്താ
െപാട്ടിെത്തറിച്ചു. അവൾ പരിഭ്രമിച്ചു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ആെരങ്കിലും വരുന്നുേണ്ടാ?
ഓേരാട്ടത്തിനു് ഇരുട്ടിെന്റ അണിയറയിേലക്കു കടക്കാം; ഓടി.

ഭാഗ്യം! അവയവങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുെകാണ്ടു് അവൾക്കു ജീവനുേപ�
ക്ഷിക്കാെനങ്കിലും കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ജന്മെമങ്കിലും അവൾക്കു നല്ലതു വരേട്ടെയന്നു
െപാക്കൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

തീക്കുണണ്ഡത്തിനടുത്തിരുന്ന പറങ്കി െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
“ചതിക്കേല്ല.” െപാക്കൻ ഉള്ളിൽത്തട്ടിപ്പറഞ്ഞു.
ആ പറങ്കി ചാടിെയഴുേന്നറ്റു ബഹളംകൂട്ടി. പന്തങ്ങൾ ജലിച്ചു. അടിമകൾ പല�

പാടും പാഞ്ഞു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാ�
ണു് , എല്ലാവരും ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞു.

മരിക്കാനുള്ള സൗകര്യെമങ്കിലും അവൾക്കുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണെമന്നു െപാ�
ക്കൻ ഈശ്വരേനാടേപക്ഷിച്ചു.

ആേരാ ഇരുട്ടിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു് . െപാക്കൻ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി.
ചതിച്ചു.
അറബിക്കടലും അവൾക്കു് അഭയം െകാടുത്തില്ല.
ഈശ്വരനും അവെള സഹായിച്ചില്ല.
ഇത്തവണ എന്തുെകാണ്ടു് അവൾ നിലവിളിച്ചു ലഹള കൂട്ടുന്നില്ല? ഒടുവിൽ പറ�

ങ്കികൾക്കു വഴങ്ങാൻ തീരുമാനിേച്ചാ? ഒരുെകാച്ചുകുഞ്ഞിെനെയന്നേപാെല അവ�
െള േതാളിലിട്ടുെകാണ്ടാണു് പറങ്കി തിരിച്ചുവന്നതു് . നിലത്തു െവച്ചേപ്പാൾ അവെള
കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

കാരണം?
ഇടത്തുൈകെകാണ്ടു െകട്ടിവരിഞ്ഞു് അവെള തന്നിേലക്കു് അടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടാ�

ണു് പറങ്കി നിൽക്കുന്നതു് . നിലവിളിച്ചു ലഹളകൂട്ടി മറ്റുള്ളവെര ഉണർത്താെത കഴി�
ക്കാനാവും വലത്തുൈകെകാണ്ടു് അവളുെട മുഖം അമർത്തിപ്പിടിച്ചതു് , കുതറിച്ചാടാ�
നുള്ള അവളുെട പരിശ്രമം മുഴുവനും പരാജയെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു. വിധിക്കു കീഴടങ്ങാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കും.

അവളുെട കണ്ണിേലക്കുതെന്ന അവൻ ഉറ്റുേനാക്കി. െചമ്പൻതാടിയും നീലക്ക�
ണ്ണുമുള്ള അവെന്റ വൃത്തിെകട്ട മുഖം പതുെക്ക കുനിയുന്നു. അവൾ വില്ലുേപാെല പി�
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റേകാട്ടു വളഞ്ഞു. ഒപ്പം അവെന്റ കഴുത്തും മുേമ്പാട്ടു വളയുന്നു-േപാരിെനാരുങ്ങിയ
പുവൻേകാഴിയുെട കഴുത്തുേപാെല.

എന്താണു് ഭാവം?
െചറിയ ഒരു സമരം നടക്കുന്നു.
െപാക്കനു മനസ്സിലായി.
അവനു ഉള്ള ശക്തിയത്രയും സംഭരിച്ചു് അലറി:
“എടാ. പട്ടീ”
ആേവശത്തിെന്റ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ അവൻ എല്ലാം മറന്നു. കാൽമടമ്പുകളിളകി.

അതുവെര ചവിട്ടി നിന്ന സ്ഥലം പിഴച്ചു. കുത്തെന അവൻ വീണു. ശരീരത്തിെന്റ
പല ഭാഗവും തട്ടിയും ഉരഞ്ഞും താേഴാട്ടു് ഉരുണ്ടു. പുറെപ്പട്ടസ്ഥലത്തുതെന്ന എത്തി.
ആകാശം നക്ഷത്രങ്ങേളാടുകൂടി പിെന്നയും ഇളകി.
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കടൽ േക്ഷാഭിച്ചിളകും. ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകളിൽ ആ പാറെക്കട്ടും അതിലു�
ള്ള മനുഷ്യരും തവിടുെപാടിയായി ഉപ്പുെവള്ളത്തിൽ കലങ്ങും.

ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവിഴും.
ഭൂമി െപാട്ടിച്ചിതറും.
ഈശ്വരനു െപാറുക്കാനും ഭൂമിക്കു വഹിക്കാനും കഴിയാത്ത െകാടുംപാപമാ�

ണു് സംഭവിച്ചതു് .
മനുഷ്യൻ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു; മൃഗെത്തക്കാൾ, പിശാചിെനക്കാൾ. ഇനി

ഈശ്വരൻ അവെന െവച്ചുെപാറുപ്പിക്കില്ല.
അവൾ മരിച്ചു; ശരിക്കു പറേയണ്ടതങ്ങെനയല്ല, അവെള െകാന്നു.
ഈശ്വരനും ആകാശവും കടലും ഭൂമിയും ആ ദാരുണമായ െകാലപാതകെത്ത

േനാക്കിനിന്നു.
ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. െവള്ള്യാൻകല്ലു പഴയപടി നിൽക്കുന്നു. ഈശ്വരനിലും

മനുഷ്യനിലുമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പടുംേപാെല െപാക്കനു േതാന്നി. ദിവസങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സംഭവം മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നില്ല.

എങ്ങെന മായും?
അവെന്റ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവനും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
പരസ്ത്രീ െപങ്ങളാണു് .
കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു് അവെന്റ ഒരു െപങ്ങെള പറങ്കികൾ മാനഭംഗം െചയ്തു

െകാന്നു. നരിയും പുലിയും െചന്നായും െചയ്യാത്ത ഹീനകൃത്യം.
ആകാശത്തിെന്റ മാറിടം പിളരുമാറു് ഈശ്വരെന വിളിച്ചു് അവൾ കരഞ്ഞു.

മനുഷ്യസമുദായേത്താടു മുഴുവൻ അവൾ സഹായത്തിനേപക്ഷിച്ചു. മരിക്കുന്നതിൽ
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അവൾ ഭയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. മാനം കാത്താൽ മതി. പ്രാണനിലുപരി അവൾ മാന�
െത്ത േസ്നഹിച്ചു.

ആ മാനം ചവിട്ടിേത്തക്കെപ്പട്ടു. പ്രാണെന്റ തായ്   േവരും അറ്റുേപാകുന്നതുവ�
െര ആ ദുഷ്ടന്മാർ അവെള അനുഭവിച്ചു.

ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങെനെയാന്നു സംഭവിക്കുെമന്നു് അവൻ വിചാരിച്ചതല്ല.
ആ കരിങ്കൽ പാറകൂടി ദ്രവിക്കുമാറു് അവൾ കരഞ്ഞു. കരച്ചിലിെന്റ ശബ്ദം

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. േനർത്ത ഞരക്കങ്ങൾ. അതും കുറഞ്ഞു…
“ഓ! എെന്റ െപങ്ങേള!” െപാക്കെന്റ കണ്ണുകൾ വഴിെഞ്ഞാഴുകി. ഇേപ്പാൾ

കണ്ണീെരാപ്പാനുള്ള സൗകര്യം ൈകകൾക്കുണ്ടു് . ഇരുമ്പുചങ്ങലയിട്ടു പൂട്ടിയതാണു് .
കാലിലും ചങ്ങലയുണ്ടു് . ശരിെക്കാരു തടവുകാരൻ. േവെറയും കുറച്ചുേപരുണ്ടു് .
എല്ലാവെരയും ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതാണു് . ചുറ്റും ആയുധേമന്തിയ പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാർ കാവ�
ലുണ്ടു് . ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നീങ്ങാൻ പാടില്ല. നീങ്ങിയാൽ ചാട്ടവാർ പുറത്തുവിഴും.
വീഴുന്ന സ്ഥലെത്ത െതാലി െപാളിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്ന ചാട്ടയാണു് .

പകൽ ചുട്ടുപഴുക്കുകയും രാത്രി മഞ്ഞുവീണു മരവിക്കുകയും െചയ്യുന്ന പാറ�
പ്പുറത്തു് ഇരിക്കുകേയാ കിടക്കുകേയാ ഉറങ്ങുകേയാ െചയ്യാം, അതിനു കഴിവു�
ള്ളവർക്കു് .

ചൂടും തണുപ്പും െപാക്കനറിഞ്ഞില്ല. പ്രകൃതിയിെല മാറ്റം അവെന സ്പർശിക്കാ�
െത കടന്നുേപായി. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് . മാനസിക വിഷമം. തെന്നപ്പറ്റിേയാ വളയക്കടപ്പു�
റം, അമ്മ, അച്ഛൻ, പാഞ്ചാലി എന്നിവെരപ്പറ്റിേയാ ആേലാചിക്കാൻ അവനു് ഇട�
കിട്ടിയില്ല. മനസ്സു നിറച്ചും, േനാക്കുന്നിടത്തു് മുഴുവനും, ആ െപങ്ങളാണു് .

ഊരും േപരുമറിയാത്ത െപങ്ങൾ.
വിറകുകൂമ്പാരത്തിൽ തീ ആളിക്കത്തുന്നു. ചുറ്റും ചുവന്ന െവളിച്ചം. െകട്ടഴിഞ്ഞു�

വിണ തലമുടിെകാണ്ടു മാറിടം മറച്ചു് അവൾ േപടിച്ചുവിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ചിത്രം;
കണ്ണടച്ചിരിക്കുേമ്പാഴും ശൂന്യതയിേലക്കു തുറിച്ചുേനാക്കുേമ്പാഴും അതു് അവൻ കാ�
ണുന്നു. ആ ചിത്രം കാണുേമ്പാൾ അവളുെട മരണത്തിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങ�
െള ഓർത്തുേപാകുന്നു. ആ െകാടുംപാപം ൈകയുംെകട്ടി േനാക്കിനിൽേക്കണ്ടിവ�
ന്നു. അെതവിെടെവച്ചു സംഭവിേച്ചാ, പാപപങ്കിലമായ ആ നശിച്ച സ്ഥലത്തു വന്നു
രാവും പകലും ഒരുേപാെല കണ്ണും തുറന്നിരിേക്കണ്ടിവന്നു.

പാറാവുകാർ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ആ രാക്ഷസനുമുണ്ടു് .
അന്നു രാത്രി അവെള വാരിെയടുത്തു െകാണ്ടുവന്നവൻ. ‘െമേണ്ടാസ്സ’, അവെന്റ േപ�
രതാണു് . കൂട്ടുകാർ അങ്ങെനയാണു് അവെന വിളിക്കുന്നതു് . ആ വാക്കിെന്റ അർ�
ത്ഥം െചകുത്താെനന്നാകുേമാ?

പകൽ െവളിച്ചത്തിൽ െപാക്കൻ െമേണ്ടാസ്സെയ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. െചമ്പൻ�
താടിയും പൂച്ചക്കണ്ണുമുള്ള ആ കുറിയ മനുഷ്യനിൽ കുറുക്കെന്റ വഞ്ചനയും കാട്ടുേപാ�
ത്തിെന്റ ഊക്കും െചന്നായയുെട ക്രൂരതയും ഒത്തുേചർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു െപാക്കനു േതാ�
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ന്നി. എഴുേന്നറ്റു െചന്നു് ഒരടിക്കു് അവെന കടലിേലക്കു മലർത്തിയാൽ എന്തുേവ�
ണം? പെക്ഷ, ൈകയ്ക്കും കാലിനും വിലങ്ങേല്ല?

“എടാ, എെന്റ െപങ്ങെള നിയ്യാ െകാന്നതു് , നീ” അവൻ ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു�
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സഹിക്കുന്നില്ല. പാറാവുനിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. “ഓ!
നിങ്ങെളെന്താെക്ക െചെയ്തടാ?” മനസ്സിലാവുെന്നങ്കിൽ മനസ്സിലാവെട്ട. പകരം
േചാദിക്കാൻ വരെട്ട. അടുത്തു കിട്ടിയാൽ കാണിച്ചുെകാടുക്കാം.

ആരും അടുത്തു വന്നില്ല. പട്ടാളക്കാർ പരസ്പരം േനാക്കി ചിരിച്ചു. െപാക്കനു
ഭ്രാന്താെണന്നു് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അവരുെട ൈകയിൽെപ്പടുന്ന പല തടവുകാർ�
ക്കും അങ്ങെന ഭ്രാെന്തടുക്കാറുണ്ടു് . ശല്യം വർദ്ധിച്ചാൽ കുടലിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തും.

െമേണ്ടാസ്സ െപാക്കെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. നല്ല തടി. എന്തു േജാലിക്കും
പറ്റിയ അടിമയാണു് . ചന്തയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു വിറ്റാൽ നല്ല വരുമാനമുണ്ടാവും.
സാരമില്ല; ഈ ഭ്രാന്തു ക്രേമണ മാറും.

സഹിക്കാൻ വയ്യാെത പിെന്നയും െപാക്കൻ പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വികാ�
രെത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻകഴിയാെത വന്നേപ്പാൾ അവെന്റ കണ്ഠമിടറി. പിെന്നയും
കണ്ണുനിറഞ്ഞു. കുനിഞ്ഞിരുന്നു േതങ്ങി.

ആേരാ പുറം തേലാടുന്നു. ചങ്ങലയുെട കിലുക്കം. തടവുകാരനായിരിക്കും.
െപാക്കൻ തല െപാക്കി. അേത, തടവുകാരൻതെന്ന.

“െജ്ജന്തിനാ കേരന്ന് ?”
അവൻ ഉത്തരെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആെരങ്കിലുെമാന്നു് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ

അടുത്തുള്ളേപ്പാൾ േവദന കൂടും.
“ജ്ജിപ്പം കരഞ്ഞേതാണ്ടു് ആരക്ക് നസ്ടം?”
േസ്നഹമുള്ള തടവുകാരൻ അവെന്റ പുറം തേലാടിെക്കാടുത്തു. കണ്ണീെരാപ്പി�

െക്കാടുത്തു. അതും ചങ്ങല പൂട്ടിയ ൈകെകാണ്ടു് .
“പടേശ്ശാൻ ബിതിച്ചെതാെക്ക െബരും.”
പിെന്നയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണു് .
“അെന്റ േപെരന്താ?”
എെന്തങ്കിലും മറുപടി പറയണം. അവൻ നിവർന്നിരുന്നു. കൂട്ടുകാരെന

േനാക്കി.
“അേല്ലങ്കില് ജ്ജ്  പേറണന്നില്ല. ഞമ്മക്ക് അെന്റ േപർ പുടീണ്ട് . െപാ�

ക്കൻന്നേല്ല?”
െപാക്കൻ സമ്മതിച്ചു തല കുലുക്കി. എെന്താരാശ്വാസം! പരിചയമുെള്ളാ�

രാൾ, തുല്യ ദുഃഖിതനായായാലും, അടുത്തുണ്ടേല്ലാ. സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. അദ്ധ്വാനിച്ചു
പുലരുന്ന ആളാണു് . തടി കണ്ടാൽ അങ്ങെനേതാന്നും. ചരക്കു കടത്താേനാ മീൻ
പിടിക്കാേനാ കടലിൽ ഇറങ്ങിയതാവും. പറങ്കികളുെട ൈകയിൽെപ്പട്ടു. െകട്ടിേയാ�
ളും കുട്ടികളും കുടിയിൽ കാത്തിരുന്നു കരയുന്നുണ്ടാവും.
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“െജ്ജന്താ സുച്ചിച്ച് േനാക്ക്ന്ന് ?”
“ഒന്നൂല്ല.”
“പെണ്ടബിേടങ്കിലും ജ്ജ് ഞമ്മെളക്കണ്ടിക്കിേണ്ടാ?”
“ഞാൻ… ഞാൻ…” െപാക്കനു് അനുകൂലിക്കാനും നിേഷധിക്കാനും വിഷമം.

കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എവിെടേയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്…എവിെടയാവണം?
“ങ്ങെള േപെരന്താ?”
“ഐേദ്രാസ്  .”
ഏതു് കടപ്പുറത്താ?”
“ജ്ജ് : ആേലാചിച്ച് പുസ്തിമുട്ടണ്ടാ; ഞമ്മെള അറിയാൻ ബയീല്ല.”
െപാക്കൻ കടലിെന്റ വിശാലനീലിമയിേലക്കു േനാക്കി ആേലാചിക്കുകയാ�

ണു് . ൈഹേദ്രാസ് മനുഷ്യരക്തം വീണു കറപറ്റി നിൽക്കുന്ന െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ
മാറിടത്തിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണു് പറയുന്നതു് .

“േമാേന, പടേശ്ശാൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല. ഞമ്മള് അേന്നാെടാന്ന് പേറട്ട?”
“പറേഞ്ഞാളീ.”
“അെന്ന ഈ മുസ്സീമത്തില് കുടുേക്ക്യത് ഞമ്മളാ.”
ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത െപാക്കൻ അന്തംവിട്ടിരുന്നു.
“അെന്ന ഈ െകാടുംചതി ചതിച്ചതു് ഞമ്മളാണു് .”
െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത. ഐേദ്രാസ് ഒന്നുകൂടി അടുേത്തക്കു് നീങ്ങിയിരുന്നു

േചാദിച്ചു:
“അനക്ക് േദസ്യം പുടിച്ചിണിേല്ല? േദസ്യം പുടിച്ചണം. ന്നിറ്റ് ജ്ജ് ഞമ്മെള

തപ്പണം. എടുത്ത പണിക്കു കൂലി േമേണ്ട? അതു പേക്കങ്കില് പടേശ്നാൻ ഞമ്മക്ക്
തന്നിക്ക്ണു് . ഇനി അെന്റ കേയ്യാണ്ടു് കൂടി കിട്ടണം. ന്നാേല ഞമ്മക്ക് െതകയൂ.”

“ഐേദ്രാസ്   മാപ്പേള”, ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത വിഷമിക്കുന്ന െപാക്കൻ േചാ�
ദിച്ചു; “നിങ്ങെളെന്ന ചതിെച്ചേന്നാ?”

“ആ”
“അെതങ്ങെന?”
“ഞമ്മെളാരു ഹമുക്കടാ. മനിസെന തിരിയാത്ത ഹമുക്ക് . തിരിഞ്ഞുബര്മ്പ�

േളക്ക് ഈ െസറാവീെന്റ വായില് കുടുങ്ങീംേപായി.”
“എന്താച്ചാൽ ങ്ങള് െതളീച്ച് പറയിൻ.”
“ഒന്നും െതളിച്ച് പറയാനില്ല. അെന്ന പുടിച്ചു പറേങ്ക്യക്ക് െകാടുക്കാൻ ആലി�

ക്കുട്ടി ഞമ്മേളാട് പറഞ്ഞ് .”
“ആലിക്കുട്ടി മാപ്പിളേയാ?”
“അെനെക്കന്താ അതിലിത്തിര അതിസം?”
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“ഒന്നൂല്ല, ഐേദ്രാസ്   മാപ്പേള, അറിയാൻ േചാദിച്ചതാ.” ഒരു െനടുവീർേപ്പാ�
െട െപാക്കൻ സ്വയം പറഞ്ഞു: “ഞാെനാരു കുേറ്റാം ആലിക്കുട്ടിമാപ്പേയാട് െച�
യ്തിറ്റില്ല.”

“അെതാന്നും ഞമ്മക്ക് പുടീല്ല. ഞമ്മള് കൂലിക്കു പണിട്ക്ക്േണാനാ. ഇപ്പ�
ണീം ഞമ്മൾ കൂലിെക്കടുത്തതാ. പേക്കങ്കില് പടേശ്ശാെന്റ കണ്ണു െപാട്ടിക്കാൻ
ഞമ്മക്കാർക്കും കയ്യൂല. ഓെന്റ കൂലിയാ െബലുത് . അതു ഞമ്മക്ക് കിട്ടി.”

“അെതങ്ങെന?”
“അെന്ന പുടിച്ചു െകട്ടി േതാണീലിട്ടു കണ്ണുെരത്തിക്കാനാ കരാറ്  . അബിെട

ആലിക്കുട്ടീെന്റ ദല്ലാളിമാര്ണ്ട് . ആ ലാത്തിരി ഞമ്മൾ േകാട്ട കടപ്പുറം കയിഞ്ഞിറ്റി�
ല്ല. അപ്പളക്കും ചാടിബീണേല്ലാ പേഹര്  , പറേങ്ക്യള് ഓല് ഞമ്മെള പുടിച്ച്…”

പറഞ്ഞുതീരുന്നതിനു മുേമ്പ െപാക്കൻ േചാദിച്ചു: “എെന്ന പിടിക്കാൻ അന്നു
രാത്രി ങ്ങളും ഉണ്ടായിേനാ?”

“അെന്റ തലയ്ക്കു ഞമ്മളാ അടിച്ചത് .” ഐേദ്രാസ് െപാക്കെന്റ കണ്ണുകളിേല�
ക്കുറ്റുേനാക്കിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു: “അടിച്ചില്ലാന്നും ബരെട്ട, ജ്ജ് ഞങ്ങെള മുയുമനും
െകാല്ല്യായിനും.”

വലിെയാരു ഗൂഢാേലാചന നടന്നു. അതിെനത്തുടർന്നു ഭയങ്കര ചതിയും.
അതിെലാെക്ക പ്രധാനമായ പങ്കു വഹിച്ചു് അേങ്ങയറ്റം തെന്ന നശിപ്പിച്ച പരമ�
ശത്രുവാണു് അടുത്തിരിക്കുന്നതു് . പറങ്കികളുെട പിടിയിൽെപ്പട്ടു നിസ്സഹായനായ�
േപ്പാൾ ബന്ധുവിെനേപ്പാെല െപരുമാറുന്നു. കുറ്റം ഏറ്റുപറയുന്നു. ചങ്ങലയിട്ട കാലു�
െകാെണ്ടാരു ചവിട്ടു െകാടുേക്കണ്ടതാണു് . മുഖത്തു കാർക്കിച്ചു തുേപ്പണ്ടതാണു് .

അഭ്യാസബലവും തടിമിടുക്കും തേന്റടവുമുള്ള െപാക്കൻ പതുെക്ക ഉണരുകയാ�
ണു് . വിഷാദത്തിെന്റ മൂടൽമഞ്ഞു തുടച്ചുമാറ്റി പൗരുഷം ഉദിച്ചുയരുകയാണു് . സൂത്ര�
ത്തിൽ കഴുത്തു പിടിക്കണം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ൈകയ്ക്കുണ്ടു് . പിടിച്ചു െഞരി�
ക്കണം. കണ്ണുതുറിച്ചു് , മൂക്കിെന്റ ദ്വാരം വികസിച്ചു് , രക്തസഞ്ചാരവും ശ്വാസഗതിയും
നിലച്ചു് , പതുെക്കപ്പതുെക്ക ആ ദുഷ്ടൻ മരിക്കണം.

കണ്ണുകളിൽ േകാപത്തിെന്റ തീെപ്പാരി ചിതറി. ൈകകൾ ഉയർന്നു. ചങ്ങല
ശബ്ദിച്ചു. ഐേദ്രാസിെന്റ കഴുത്തു ൈകപ്പിടിയിെലാതുങ്ങി. ഇനി പിടി മുറുക്ക�
ണം. മരണവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്ന ആ ദുഷ്ടെന്റ മുഖം കാണണം. െപാക്കൻ
േനാക്കി.

ആ മുഖത്തു് ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ല; പരിഭവവും.
ഇെല്ലടാ; ഇല്ല, വിടില്ല. പറങ്കികൾ കഴുത്തുെവട്ടും മുമ്പു് ഒരുത്തേനാെടങ്കിലും

പക വീട്ടണം. അതു നിേന്നാടാവെട്ട. നിെന്ന പറങ്കികൾ െകാല്ലരുതു് . എെന്റ ൈക�
െകാണ്ടു നീ മരിക്കണം. കാണെട്ട. ആരാണു് നിെന്ന സഹായിക്കാൻ വരുന്നതു് ?
ആലിക്കുട്ടിേയാ?
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മനസ്സിൽ നിന്നു പുതിയ പുതിയ േചാദ്യങ്ങൾ കിളിർന്നുവന്നു. ആ േചാദ്യങ്ങൾ
ൈകയ്ക്കു കരുത്തു നൽകുകയാണു് .

പിടിമുറുകി.
കുെറെശ്ശകുെറെശ്ശയായി െകാല്ലണം. മരണേവദന മുഴുവനും അനുഭവിക്കണം.
എന്താണു് മരിക്കാത്തതു് ?
അങ്ങെന ഒരു േകാഴിക്കുഞ്ഞിെനെയന്നേപാെല െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ പറ്റിയ�

വനല്ല ഐേദ്രാസ്  . ഭയങ്കരനാണു് . തടിമിടുക്കുള്ളവനാണു് . പ്രധാനേജാലി െവ�
ള്ളത്തിൽ മുങ്ങലാണു് . മുത്തുവാരലിെന്റ സമയത്തു ദിവസങ്ങേളാളം കടൽെവള്ള�
ത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാറുണ്ടു് . എത്ര േനരെമങ്കിലും ശ്വാസമുട്ടിച്ചിരിക്കാം.

എന്താണു് മരിക്കാത്തതു് ?
ഐേദ്രാസ് പ്രതിേഷധിച്ചില്ല. മരിക്കാൻ വിേരാധമിെല്ലന്ന മട്ടിൽ ഇരുന്നു�

െകാടുത്തു.
െപാക്കനു വാശിയായി. പിടിമുറുകി.
അൽപ്പം വിഷമം േതാന്നുന്നുണ്ടു് . മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് എേന്താ ചിലതുകൂടി

ഐേദ്രാസിനു പറയാനുണ്ടു് : പറഞ്ഞു.
“ജ്ജ് … െകാേന്നാ… പേക്കങ്കില്…”
എന്താണു് പറയുന്നതു് ? മരിക്കാൻ േപാവുന്നവെന്റ ഒടുവിലെത്ത അഭിലാഷ�

മേല്ല? പറയെട്ട. െപാക്കെന്റ പിടി അല്പെമാന്നയഞ്ഞു.
“ഈ കള്ള പേന്ന്യെള കേയ്യാണ്ട് െന്റ േമാൻ മരിച്ചാൻപാടില്ല.”
എന്താണു് പറയുന്നെതന്നു് െപാക്കനു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
“ജ്ജ് േകക്ൿണ്  േണ്ടാ? ഈ കള്ളപ്പേന്ന്യള് മിനസംമാരല്ല. ആര് ?

പറേങ്ക്യള് .
സമ്മതിച്ചു; പറങ്കികൾ മനുഷ്യരല്ല, പേക്ഷ, ആരാണു് പിെന്ന മനുഷ്യർ? നീ�

േയ്യാ? ആലിക്കുട്ടിേയാ? േചാദ്യങ്ങൾ പലതും െപാക്കെന്റ നാവിൻതുമ്പിെലത്തി
നിൽക്കുന്നു.

ഐേദ്രാസിെന്റ അതുവെരയുള്ള മുഖഭാവം മാറി. കണ്ണുകളിൽ വിഷാദച്ഛായ
കളിയാടി. എഴുേന്നൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണു് . എന്തിനുള്ള ഒരുക്കമാെണന്നറി�
യാൻ െപാക്കനു കൗതുകം േതാന്നി. അവൻ പിടിവിട്ടു.

ഐേദ്രാസ് എഴുേന്നറ്റു നിന്നു; െപാക്കനും. ആ മനുഷ്യെന േചർന്നു നിന്നേപ്പാ�
ഴാണു് തെന്റ െചറുപ്പം െപാക്കനു മനസ്സിലായതു് . കഷ്ടിച്ചു േതാളുവെരെയത്തും.
കറുത്ത േരാമം മുറ്റിത്തഴച്ചുനിൽക്കുന്ന വീതി കൂടിയ മാറിടം. ഉരുക്കുേകാട്ടയാണു് .
അവൻ െതെല്ലാരമ്പരേപ്പാെട േനാക്കി.

െവയിേലറ്റു െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കടൽെവള്ളത്തിേലക്കു വിരൽ ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു്
ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞു: “അതാ, അബിടാണ് , അബിെട…” അകലത്തകലത്തു്
എവിെടേയാ ഇടി മുഴങ്ങുേമ്പാലുള്ള ശബ്ദം.
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“എന്തു് ?” ഏേതാ മാന്ത്രികശക്തിക്കടിെപ്പട്ടേപാെല െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
ഐേദ്രാസിെന്റ ഭാവവും േനാട്ടവും കണ്ടാൽ ആരും ഇങ്ങെന േചാദിച്ചുേപാകും.

“ആ കണിെബള്ളരിക്കെന്റ േചലിക്ക്ള്ള ബാല്യക്കാരത്തി അബിടാണ് .”
ശബ്ദം കൂടുതൽ മുഴക്കമുള്ളതാവുന്നു. “അബിെട െബള്ളത്തിനടിയിൽ.”

െതല്ലുേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശഷം ഐേദ്രാസ് െനടുവീർപ്പിടുന്നതു െപാ�
ക്കൻ േകട്ടു.

പറേങ്ക്യള് ഓെള എങ്ങനാ െകാന്നതു് ?”
ൈഹേദ്രാസിെന്റ കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്ന േനാട്ടം െപാക്കെന്റ േനർക്കു് തിരിഞ്ഞു.

പണിക്കരാശാൻ ഉഴിഞ്ഞുമാറ്റലിന്നു വരുേമ്പാൾ േപ്രതങ്ങളുമായി സംഭാഷണം നട�
ത്തുന്ന രംഗം െപാക്കേനാർത്തു. ഐേദ്രാസിെന്റ േനാട്ടത്തിലും േചാദ്യത്തിലും
അങ്ങെനെയാരു ഭാവമുണ്ടു് .

“എങ്ങനാ െകാന്നത് ! ഞമ്മൾ േനാക്കിനിേന്നാനാ. ഓള് മൗത്തായപ്പം കല്ലു�
െകട്ടി കടലിൽ താത്തി; അബിെട” പല്ലുകൾ കൂട്ടി െഞരിക്കുകയും ഇരുമ്പുചങ്ങല
ൈകകളിലിട്ടു കശക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു് ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞു: “പകരം േചാ�
യിക്കണം, േമാേന, പറേങ്ക്യേളാട് ജജ്  ഇതിനു പകരം േചായിക്കണം. േകേട്ടാ,
അനക്ക് െചറുപ്പമാണ് .”

ഓ! മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കഥയാണു് ഐേദ്രാസും പറയുന്നതു് . ആ െകാ�
ലപാതകത്തിനു സാക്ഷികൾ േവെറയുമുണ്ടു് .

ഐേദ്രാസ് െപാക്കെന പിടിച്ചടുപ്പിച്ചു് അവെന്റ കണ്ണുകളിേലക്കു് ഉറ്റുേനാക്കി�
െക്കാണ്ടു് പിെന്നയും പറഞ്ഞു:

“അനക്ക് െചറുപ്പാണ് . കാത്തിരുേന്നാ. ഒരിക്കെലാരു തഞ്ചം കിട്ടും. കിട്ടുമ്പം
ചാടിെക്കാ. എന്നിറ്റ് ഈ ബലാലിങ്ങേളാട് പകരം േചായിക്കണം.”

െപാക്കനു പുതിയ ഒരാശയം കിട്ടി. അതുവെര അവൻ അതു് ആേലാചിച്ചി�
ട്ടില്ല. എല്ലാം ‘േനെര വാ േനെര േപാ’ എന്ന മട്ടാണു് . എതിർക്കുക, കീഴടക്കുക-
അല്ലാെത, ഉപായവിദ്യകെളാന്നും അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല.

കാത്തിരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം കാവൽക്കാരുെട കണ്ണിൽ െപാടിയിടാം. വി�
ലങ്ങു െപാട്ടിെച്ചറിയാം. കൂടുതൽ ശക്തി സംഭരിച്ചു ശത്രുക്കെള േനരിടാം. പകരം
വീട്ടാം. നല്ല നിർേദ്ദശം.

“െജ്ജന്താ മിണ്ടാത്തത് ?” െപാക്കെന്റ താടി പിടിച്ചുയർത്തിെക്കാണ്ടു്
ഐേദ്രാസ് േചാദിച്ചു. തെന്ന നശിപ്പിച്ച പരമശത്രുവാണു് മുമ്പിൽ എന്ന കാര്യം
െപാക്കൻ മറന്നു.

“ങ്ങളും കൂേട്വാ?”
“അങ്ങെന േചായിക്ക് ഞമ്മെള ഖലിബില് േബെറ ഒന്നൂല്ല, േമാേന തഞ്ചം

കിട്ട്യാല് ഈ പേന്ന്യെള െകാല്ലണം.”
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രണ്ടുേപരും പിെന്ന മിണ്ടിയില്ല. മാനഭംഗം െചയ്തുെകാലെപ്പടുത്തിയ െപങ്ങൾ�
ക്കുേവണ്ടി പറങ്കികേളാടു പകരം േചാദിക്കണം. അവളുെട ശവം കല്ലുെകട്ടി ഏതു
കടലിൽ താഴ്ത്തിേയാ, ആ കടലിെല ഉപ്പുെവള്ളത്തിൽ പറങ്കികെള ജീവേനാെട മു�
ക്കണം. മുക്കിമുക്കി െകാല്ലണം. െവള്ള്യാൻകല്ലിെല്ല തടങ്ങലിൽനിന്നു പുറത്തുചാട�
ണം. അതിനുള്ള വഴി ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിക്കുകയാവും.

െവയിലിനു ശക്തി കൂടി. സൂര്യൻ തലയ്ക്കു മുകളിെലത്തി. എങ്ങുെമാരു തണലി�
ല്ല. ചുട്ടുപഴുത്ത പാറപ്പുറത്തുനിന്നു തീജ്ജ്വാലകളാണുയരുന്നതു് . ഉള്ളിെല ചൂടുെകാ�
ണ്ടു െപാക്കനും ഐേദ്രാസും അതറിഞ്ഞില്ല.

“ജ്ജ് ഞമ്മെള െകാല്ലുന്നിേല്ല?” നീണ്ട മാനത്തിനുേശഷം ഐേദ്രാസ്
േചാദിച്ചു.

“േവണ്ടാ, ഐേദ്രാസ്   മാപ്പിേള.” അല്പം കഴിഞ്ഞാണു് െപാക്കൻ മറുപടി പറ�
ഞ്ഞതു് . “മ്മള് തമ്മിത്തമ്മ്  ല് െകാല്ലണ്ടാ.”

“പിേന്ന്യാ?”
“തഞ്ചം കിട്ട്യാല് മ്മക്ക് പറേങ്ക്യാെള െകാല്ലാം.”
ഐേദ്രാസ് പതുെക്ക ചിരിച്ചു.
“ഞമ്മെളാരു ഹമുക്കാടാ, മനിസെന തിരിയാത്ത ഹമുക്ക് . തിരിഞ്ഞു ബരു�

മ്പളയ്ക്ക് ഞമ്മെള ൈകയും കാലും പണയത്തിലായി! ഉം. സാേരല്ല. പടേശ്ശാൻ
ആവതാക്കെട്ട.”

ആ സംഭവേത്താെട അവർ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി. കൂടുതൽ അടുത്തു. ഭാവി�
െയപ്പറ്റി പലതും അവർ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചു.

ഒരു പുതുമയുമില്ലാെത ദിവസങ്ങൾ നീങ്ങി. ചുറ്റും പരന്നുകിടക്കുന്ന കടൽ. െച�
മ്പൻതാടിയും പൂച്ചക്കണ്ണുമുള്ള കാവൽക്കാർ. കണ്ടുകണ്ടു മടുത്തു.

ചില രാത്രികളിൽ അഞ്ചും ആറും പുതിയ വള്ളങ്ങൾ വരും. പറങ്കികൾ ലഹള�
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു പാറപ്പുറത്തു പാഞ്ഞുകയറും. ആടിെനേയാ പശുവിെനേയാ അറുത്തു
േതാലുെപാളിച്ചു, തീയിൽ ചുടും. വട്ടമിട്ടിരുന്നു എല്ലാവരുംകൂടി അതു വലിച്ചുകീറിത്തി�
ന്നും. മതിമറന്നു കുടിക്കും. നൃത്തംെവയ്ക്കും. പുലരുേമ്പാൾ കാവൽക്കാെരാഴിച്ചു മറ്റു�
ള്ളവർ വീണ്ടും കടലിേലക്കു േപാകും.

എന്താണു് വിധിെയന്നു് ഒരു പിടിയുമില്ല. എത്ര ദിവസം അങ്ങെന കഴിച്ചുകൂ�
ട്ടണെമന്നും അറിയില്ല. കിഴക്കു പച്ചപിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഭൂഭാഗം കാണുേമ്പാൾ ഹൃദ�
യം തുടിക്കും. അവിെട എെന്താെക്ക സംഭവിക്കുന്നുെവന്നു് ആർക്കറിയാം?

അങ്ങെനയങ്ങെന കഴിയുേമ്പാൾ ഒരുനാൾ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയത്തു് ഒരു പറ�
ങ്കിക്കപ്പൽ െവള്ള്യാൻകല്ലിനടുത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അത്ര വലിെയാരു കപ്പൽ െപാ�
ക്കൻ നടാെട കാണുകയാണു് . ഐേദ്രാസിനും കാട്ടിെക്കാടുത്തു. അല്പം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ മെറ്റാരു കപ്പൽ വന്നു. അതും വലിയതാണു് . സന്ധ്യയ്ക്കുമുമ്പു് അങ്ങെന
അെഞ്ചണ്ണെമത്തി.
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േനരം ഇരുട്ടിയേപ്പാൾ പുതിയ വള്ളങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. നാലും അഞ്ചു�
മല്ല. നിറച്ചും പട്ടാളക്കാെര വഹിച്ചുെകാണ്ടു നൂേറാളം വള്ളങ്ങെളത്തി. എല്ലാം
െതക്കുഭാഗത്തുനിന്നാണു് വന്നതു് . െകാച്ചിയിൽ നിന്നാവും. അതു പറങ്കികളുെട
വലിെയാരു ശക്തിേക്രന്ദ്രമാണേല്ലാ. എേന്താ സംഭവിക്കാൻ േപാകുെന്നന്നു തീർ�
ച്ച. എന്തായിരിക്കും?

ഐേദ്രാസും െപാക്കനും ഇരുന്നു പലതും ആേലാചിച്ചു. ഒെരത്തും പിടിയുമില്ല.
ഇത്രയധികം പട്ടാളക്കാരും കപ്പലും വന്നു േചർന്നെതന്തിനു് ? പുതിയ വല്ല യുദ്ധ�
വും തുടങ്ങാൻ ആേലാചനയുേണ്ടാ? മരയ്ക്കാർേകാട്ടെയ ലക്ഷ്യം െവച്ചുള്ള പുറപ്പാ�
ടാവുേമാ? അധികേനരം കൂടിയാേലാചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാവൽക്കാർ വന്നു
തടവുകാെര പരസ്പരം േചർത്തു ചങ്ങലെവച്ചു. എല്ലാവേരയും െചറിയ ഒരു സ്ഥല�
ത്തു് ഒരുമിച്ചിരുത്തി. പുതുതായി വന്ന പട്ടാളക്കാർക്കു് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും
കുടുതൽ സ്ഥലം േവണം.

കണക്കില്ലാത്ത പട്ടാളുക്കാരുണ്ടായിട്ടും േനരിയ ഒരു ശബ്ദംേപാലും പുറത്തുേക�
ട്ടില്ല. ഇരുട്ടിൽ എല്ലാവരും ചൂളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ഒരു തീെപ്പാരിേപാലും അവിെടെയ�
ങ്ങും മിന്നിയില്ല. െവളിച്ചം കാണരുെതന്നാവും കൽപ്പന.

കിഴക്കൻമലയുെട െനറുകയിൽ ചവുട്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓേരാന്നായി ആകാശ�
ത്തിേലക്കു കയറി. കടൽ നിറെയ ൈവരക്കല്ലുകൾ ചിതറി വീണു. എന്താണു് സം�
ഭവിക്കുന്നെതറിയാൻ തടവുകാർ ഉറ്റുേനാക്കി. സമയം നീങ്ങുന്നില്ല. പാതിരാവായ�
േപ്പാൾ കപ്പലുകളും വള്ളങ്ങളും നീങ്ങി. എല്ലാം െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ പിറകിൽ പടി�
ഞ്ഞാറുഭാഗത്തു നിലയുറപ്പിച്ചു.

മുടൽമഞ്ഞു െകാണ്ടു മുഖാവരണമിട്ട പ്രഭാതം. െപാക്കനും ഐേദ്രാസും കട�
ലിേലക്കു േനാക്കിയിരിക്കുകയാണു് . പാറപ്പുറത്തുള്ള പട്ടാളക്കാർ േനരംപുലർന്നതു്
അറിയാത്തേപാെല കിടക്കുന്നു.

ഐേദ്രാസ് െപാക്കെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു.
“ജ്ജ് േകക്ൿണ്  േണ്ടാ?”
“എന്തു് ?”
“േകക്ക്ണിേല്ല?”
െപാക്കൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അകലെത്തവിെടേയാ പാട്ടുേകൾക്കുന്നു. വള്ളക്കാർ

ഒന്നിച്ചു പാടുംേപാെല. രണ്ടുേപരും ശ്രദ്ധിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കനാണു് . ജനക്കൂട്ടം
ആഹ്ലാദമത്തരായി പാടുംേപാെല െവറും മുഴക്കമാണു് .

മൂടൽമഞ്ഞു കട്ടി കുറഞ്ഞു നീരാവിപടലമായി കാറ്റിലൂെട ഉലയുന്നു. േനാക്കി�
യാൽ കെണ്ണത്തുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു. േതച്ചുകഴുകുന്ന ചാണ�
ക്കല്ലുേപാെല കടൽ െതളിഞ്ഞുവരുന്നു. ആദ്യം കണ്ടതു െപാക്കനാണു് . അവൻ
ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞു:

“അതാ, േനാക്കു് .”



97 ചുവന്ന കടൽ 8. എട്ടു്

ഐേദ്രാസ് േനാക്കി. അവനും കണ്ടു. വലിെയാരു കപ്പൽ സമൂഹം വടക്കുകി�
ഴക്കുനിന്നു വരുന്നു. കാറ്റിെന്റ മുളലിന്നു ശക്തി കൂടിയതുെകാണ്ടാവണം, പാട്ടു േകൾ�
ക്കാനില്ല. െപെട്ടന്നു പാറപ്പുറത്തുള്ള പട്ടാളക്കാരിൽ ഒരിളക്കം കണ്ടു. ഒരാൾ ഉച്ച�
ത്തിെലേന്താ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു പിൻഭാഗത്തുള്ള വള്ളങ്ങളിൽ നിന്നു പലരും അേതറ്റു
പറഞ്ഞു. കപ്പലിൽ െകാടികളുയർന്നു. കുരിശടയാളമുളള െകാടി.

െപാക്കനും ഐേദ്രാസും മാറിമാറി േനാക്കി. പുതിയ കപ്പൽസമൂഹം െവ�
ള്ള്യാൻകല്ലിനടുക്കുകയാണു് . അതു പറങ്കിക്കപ്പലുകളാേണാ; ഒന്നും വ്യക്തമല്ല.
െകാടിയടയാളം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടുേപരും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. പറങ്കിക്ക�
പ്പലുകളാെണങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയ്ക്കവകാശമില്ല. അെല്ലങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒേരറ്റുമുട്ട�
ലുണ്ടാവും.

“അതാെര െകാടിയാണ് ?” െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
“കാണാൻ പാങ്ങില്ല.” ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞു.
മുമ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതു് ഒരു കൂറ്റൻ കപ്പലാണു് . പിറകിൽ േവെറയുമുണ്ടു് .

െചറിയ കപ്പൽ. വള്ളങ്ങൾ ഒട്ടേനകമുണ്ടു് .
“കേണ്ടാ, കേണ്ടാ?” അനുമാൻെകാടിയാണ് .”
“അതു് സാമൂതിരിത്തമ്പുരാെന്റ െകാടിയേല്ല? ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞു തീരുന്ന�

തിനുമുമ്പു പീരങ്കിെവടി പിറകിൽ നിന്നു മുഴങ്ങി. ആ െകാടിയും പാമരവും പുഴങ്ങി
കടലിേലക്കു വീണു.

പിെന്ന മുറയ്ക്കുള്ള യുദ്ധമാണു് . ഇരുവശവും പീരങ്കിെകാണ്ടുള്ള കുശലപ്രശ്നം
ആരംഭിച്ചു. അതു വളെര േനരം നീണ്ടുനിന്നു. െചവിടടച്ചുേപായി. സൂക്ഷിച്ചിരുന്നി�
െല്ലങ്കിൽ മൂളിപ്പായുന്ന പീരങ്കിയുണ്ട പ്രാണനും പിഴുതുെകാണ്ടുേപാകും. അേന്യാന്യം
യുദ്ധത്തിെന്റ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടു േചരിക്കാരുെട നടുവിലാണു് അവരിരി�
ക്കുന്നതു് . പാറയുെട പിളർപ്പിേലക്കു മാറിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കും.
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു വയ്യ. എല്ലാവേരയും ഒന്നിച്ചു ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതാണു് . ഒന്നിച്ചു നീങ്ങി. പാറ�
പ്പിളർപ്പിലിരുന്നു് ഇടയ്ക്കിെട തല െപാക്കി, യുദ്ധത്തിെന്റ ഗതി മനസ്സിലാക്കി.

പീരങ്കിയുെട മുഴക്കം അവസാനിച്ചു. അസ്ത്രങ്ങളാണു് ചീറ്റിപ്പായുന്നതു് . പി�
റകിൽ പതിയിരിക്കുന്ന പറങ്കിക്കപ്പലുകളും വള്ളങ്ങളും ഒറ്റക്കുതിക്കു് കിഴക്കുഭാഗ�
െത്തത്തി. െനഞ്ചിലും കഴുത്തിലും അേമ്പറ്റു തണ്ടുവലിക്കാർ കടലിേലക്കു മറിഞ്ഞു�
വീഴുന്നു. ഒന്നും കൂട്ടാക്കാെത പറങ്കികൾമുേന്നറുകയാണു് . ആർപ്പുവിളിയും അട്ട�
ഹാസവും.

മുഖേത്താടുമുഖം േനാക്കിയുള്ള യുദ്ധവും തുടങ്ങി. വാളും കുന്തവും െവണ്മഴുവുെമ�
ടുത്തു രണ്ടുകൂട്ടരും എതിർവശത്തുള്ള കപ്പലുകളിേലക്കു പാഞ്ഞുകയറി. െവട്ടും കു�
ത്തും ഇടിയും!

െവേട്ടറ്റവർ കപ്പൽത്തട്ടിൽ നിന്നു് അലറിെക്കാണ്ടു െവള്ളത്തിേലക്കു വീഴുന്നു.
അറ്റുവീണ ൈകകാലുകളും തലകളും െവള്ളത്തിെലാഴുകുന്നു. കടൽെവള്ളത്തിെന്റ
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നിറം മാറുന്നു.
പറങ്കികൾ േതാൽക്കും. െപാക്കനും ഐേദ്രാസും ആശിച്ചു. ഇത്രേയെറ മരണ�

വും ഇത്ര വലിെയാരു യുദ്ധവും അന്നാദ്യമായിട്ടു കാണുന്നതാണു് . െവട്ടുകെളാന്നും
പിഴയ്ക്കുന്നില്ല. എങ്ങെന പിഴയ്ക്കാൻ? അടിഞ്ഞുകൂടിയ ആൾക്കുട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാ�
െത വാൾവീശിയാലും ആെരങ്കിലും മരിച്ചുവീഴും.

െപാക്കെന്റ മനസ്സാണു് യുദ്ധം െചയ്യുന്നതു് . തടുക്കലും െകാടുക്കലും മുറയ്ക്കു നട�
ക്കുന്നു-അതാ, അതാ കപ്പൽത്തട്ടിലൂെട അവൻ നടക്കുന്നു. “മേണ്ടാസ്സ.” ൈകയി�
െലാരു െവണ്മഴുവുമുണ്ടു് . അവെന ആരും കാണുന്നിേല്ല? കണ്ടവെര മുഴുവനും െവ�
ട്ടിവീഴ്ത്തി മുേന്നറുകയാണു് .

ഒരാൾ വലിെയാരു കുന്തവും നീട്ടിപ്പിടിച്ചു് അവെന്റ േനർക്കടുത്തു ആശ്വാസമാ�
യി; അവൻ അനുഭവിക്കും. അതു കാണാനാശിച്ചുെകാണ്ടു െപാക്കൻ കണ്ണുതുറിച്ചി�
രുന്നു. ഇല്ല. അതു പിഴച്ചു. ൈകവിലെങ്ങാന്നു െപാട്ടിച്ചുകിട്ടിെയങ്കിൽ െവണ്മഴുേവാ�
ടുകൂടി അവെന കടലിൽ മുക്കിെക്കാല്ലാമായിരുന്നു. െപാക്കൻ ആശിച്ചു.

കടൽെവള്ളത്തിെന്റ ചുവപ്പു് ആകാശത്തിേലക്കും പ്രതിബിംബിച്ചു. േനരംസ�
ന്ധ്യയായി. യുദ്ധത്തിെന്റ ശക്തി കുറഞ്ഞു. സാമൂതിരിപക്ഷത്തിൽ അവേശഷിച്ച�
വർ കീഴടങ്ങി. പറങ്കികൾ ജയേഭരിയടിച്ചു െവള്ള്യാൻകല്ലിേലക്കു മടങ്ങി.

രാത്രിയുെട മൂടുപടം വീണു. െവള്ള്യാൻകല്ലു് ജ്വലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പന്തങ്ങ�
ളുെട െവളിച്ചത്തിൽ മസ്തകമുയർത്തിനിന്നു. ഓളത്തട്ടുകളിലൂെട ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞുവന്ന
മനുഷ്യശവങ്ങൾ, പാറെക്കട്ടിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു. വിജയം ആേഘാഷിക്കുകയാണു് .
കുടിയും നൃത്തവും ൈപശാചികമായ െപാട്ടിച്ചിരിയും!
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സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേലക്കു വലിയ സേന്താഷമായി. പ്രസിദ്ധരായ തെന്റ പൂർവിക�
രിൽ പലർക്കും അത്തരെമാരു സേന്താഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രധാ�
നസചിവനായ മങ്ങാട്ടച്ചെന വിളിച്ച അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ചു.

“ഈ സേന്താഷം നാം സ്വന്തമായനുഭവിച്ചാൽ േപാരാ; നമ്മുെട പ്രജകളും
ഇതിൽ പങ്കുേചരണം.”

ഈർക്കിലിക്കര പാവുമുണ്ടു ഞാത്തിയുടുത്തു് , േമെല ഒരു രണ്ടാംമുണ്ടും ചുറ്റി,
ഒരു ൈകെകാണ്ടു് ആചാരമുറയ്ക്കനുസരിച്ചു വായും െപാത്തി, മഹാരാജാവിെന്റ
കല്പന േകൾക്കാൻ സിംഹതുല്യനായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഒതുങ്ങിനിന്നു. ശത്രുക്കളുെട
രക്തം കുടിച്ചു മടുത്ത ഉടവാൾ സുഖനിദ്രെകാള്ളുന്ന വാളുറ അരയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കു�
ന്നു. സേന്താഷാധിക്യത്താൽ മതിമറന്ന സാമൂതിരിപ്പാടു് മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ അഭിമതം�
കൂടി അറിയാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടുതുടർന്നു:

“എന്താ അതേല്ല ഭംഗി?”
“റാൻ!”
“നാം േവണ്ടേപാെല ഈ വിജയം ആേഘാഷിക്കണം.”
“അവിടെത്ത കല്പന കാത്താണടിയൻ നിൽക്കുന്നതു് .”
“തുറമുഖവും നഗരവും അലങ്കരിച്ചു് ഒരു മേഹാത്സവത്തിെന്റ ഛായതെന്ന വരു�

ത്തണം.”
“റാൻ!”
“സമയം വളെര കഷ്ടിയാണു് . അേല്ല? നാെള പ്രഭാതത്തിനു തെന്ന അവരി�

വിെട എത്തിേച്ചരുെമന്നു കരുതാം.”
“വഴിക്കുകാര്യമായ തടസ്സെമാന്നുമുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ നാെള പത്തുനാഴിക െവ�

ളുപ്പിനു മുേമ്പ അവിരിവിെട എത്തും.”
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“ഇനിെയന്തു തടസ്സമുണ്ടാവാൻ?” ആ േചാദ്യത്തിൽ വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ കലർ�
ന്നിരുന്നു. “തടസ്സമുണ്ടാവുെമന്നു ഭയെപ്പേടണ്ട സ്ഥലങ്ങെളാെക്ക കഴിഞ്ഞിേല്ല?”

“അടിയൻ ഉേദ്ദശിച്ചതതല്ല. കാറ്റു പ്രതികൂലമായാലും താമസം േനരിടാ�
മേല്ലാ.”

“ശരിയാ, നാം അത്രതെന്ന അങ്ങു കടന്നാേലാചിച്ചില്ല. സേന്താഷം കൂടുതലാ�
വുേമ്പാൾ ആേലാചന ചുരുങ്ങും. ഇേല്ല?”

മങ്ങാട്ടച്ചൻ ആ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല. മഹാരാജാക്കന്മാ�
രുെട ഫലിതമാവുേമ്പാൾ അതാസ്വദിക്കുന്നതിലും ചില സമ്പ്രദായെമാെക്കയുണ്ടു് .

“േകേട്ടാ, മങ്ങാടൻ, നാം അതിരുകടന്നു സേന്താഷിക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.
മൺമറഞ്ഞ സാമൂതിരിപ്പാടന്മാർക്കു ൈകവരാഞ്ഞ ഭാഗ്യമാണിതു് . നമ്മുെട കപ്പൽ
അറബിക്കടലിലൂെട സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വർഷങ്ങെളെളത്ര കഴിഞ്ഞു?”

“ആ സേന്താഷം അനുഭവിക്കാൻ തിരുമനസ്സിേലക്കാണു് ഭാഗ്യമുണ്ടായതു് .”
“അതുേപാെല തനിക്കും തെന്റ പൂർവികർക്കും ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എല്ലാം തിരുവളയനാട്ടുകാവിലമ്മയുെട കരുണാകടാക്ഷം. െചല്ലൂ. നാം കൽപ്പിച്ച�
തായി എല്ലാവേരയും അറിയിക്കൂ. നാെള നമുെക്കാരു ഉത്സവമാക്കണം.”

മങ്ങാട്ടച്ചൻ െതാഴുതു വിടവാങ്ങി പിരിഞ്ഞു. സാമൂതിരിപ്പാടു സേന്താഷാധിക്യം�
െകാണ്ടുള്ള പ്രസരിേപ്പാെട മട്ടുപ്പാവിൽ അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ലാത്തി കഴിഞ്ഞകാലങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പറഞ്ഞുേകട്ടതും േനരിട്ടനുഭവിച്ചതുമായ പല കാര്യ�
ങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിലൂെട കടന്നുേപായി.

വ്യാപാരബന്ധമുറപ്പിക്കാൻ വാേസ്കാഡഗാമ വന്നു. വളെര മുമ്പാണു് . അന്ന�
േദ്ദഹം ജനിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ പറങ്കിക്കപ്പിത്താൻ രാജ്യേത്താടും പ്രജകേളാ�
ടും കാണിച്ച മനുേഷ്യാചിതമല്ലാത്ത ക്രൂരതകളുെട പല കഥകളും അേദ്ദഹത്തിന്ന�
റിയാം. ഒന്നും മറക്കത്തക്കതല്ല. േലാകചരിത്രത്തിൽ അത്രയും ഹീനമായ കൂട്ട�
െക്കാല േവെറ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. കടലിൽ പതിയിരുന്നു നിർേദാഷികളായ ജന�
ങ്ങെള പിടികൂടുക. ൈകകാലുകൾ േഛദിച്ചും െവള്ളത്തിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തിയും െകാ�
ല്ലുക. അെന്നാരു സാമൂതിരിപ്പാടമ്മാമൻ െപാറുതിേകടു സഹിക്കാഞ്ഞു പറങ്കിക�
ളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കളയാെമന്നാശിച്ചു. അതിനുള്ള വഴികൾ
ആരാഞ്ഞു. തലപ്പണ്ണനമ്പൂതിരിെയ സൗഹാർദ്ദസംഭാഷണത്തിന്നു പറങ്കിക്കപ്പലി�
േലക്കയച്ചു. വല്ലതുെമാരു തീരുമാനമുണ്ടാവുെമന്നാശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അേദ്ദഹ�
െത്ത മൃഗീയമായ നിലയിൽ െകാലെപ്പടുത്തി, ൈകയും കാലും െവട്ടി, െചവിയരി�
ഞ്ഞു് , ശവശരീരം ഒരു േതാണിയിൽ അടക്കം െചയ്തു് ‘സാമൂതിരിപ്പാടിനു മാംസം
െവച്ചു കഴിക്കാൻ’ എെന്നാരു കുറിേപ്പാടുകൂടി തിരിച്ചയച്ചു. അതു െചയ്ത വാേസ്കാഡ�
ഗാമയാണു് . ഇത്രവലിയ കടുംൈക െചയ്ത ആൾ ഒരു മനുഷ്യനാേണാ എന്നുകൂടി
അന്നുള്ളവർ ശങ്കിച്ചു. ശങ്കിച്ചതിൽ െതറ്റില്ല.
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അവിടംെകാണ്ടുമാത്രം ആ മൃഗീയതയ്ക്കു വിരാമമിേട്ടാ? ഇല്ല. മംഗലാപുരത്തുനി�
ന്നു് അരിയുമായി വരുന്ന എണ്ണൂേറാളം നാവികെര വളഞ്ഞുപിടിച്ചു് എല്ലാവെരയും
െകാന്നു കഷ്ണംെവട്ടി, അരിക്കു പകരം േതാണികളിൽ നിറച്ചു് േകാഴിേക്കാട്ടു തുറമു�
ഖെത്തത്തിച്ചു. ക്രൂരവും ഭയാനകവുമായ ആ െകാലപാതകത്തിനു േനതൃത്വം െകാ�
ടുത്തതും വാേസ്കാഡഗാമയായിരുന്നു. സാമൂതിരിരാജവംശത്തിെന്റ തറക്കല്ലിളക്കി�
േയ തിരിച്ചുേപാകുൂ എന്ന വാശിേയാെട പറങ്കിപ്പടക്കപ്പലുകൾ േകാഴിേക്കാട്ടു തുറമു�
ഖത്തടുപ്പിച്ചു് , എല്ലാവരും മതിെകട്ടുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാതിരാവിൽ നഗരത്തിേലക്കു
പീരങ്കിെവടി െവപ്പിച്ചു. നിർദ്ദയവും ഹീനവുമായ ആ നടപടി ആസൂത്രണം െചയ്തതും
വാേസ്കാഡഗാമതെന്ന.

തീരാത്ത പകയും ശത്രുത്വവും സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു് ആ കപ്പിത്താൻ മടങ്ങി. ക്ര�
മപ്രകാരം പിെന്നയും കപ്പിത്താന്മാർ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. മനുേഷ്യാചിതമല്ലാത്ത
അക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൽ അവരും പിേന്നാക്കമായിരുന്നില്ല. അറബിക്കടൽ,
വന്യമൃഗസേങ്കതമായ വൻകാടുേപാെല, മീൻപിടുത്തക്കാർക്കുേപാലും അപ്രാപ്യ�
മായിത്തീർന്നു. തുറമുഖങ്ങൾ പലതും ഉറങ്ങിക്കിടന്നു. വ്യാപാരമാന്ദ്യംെകാണ്ടു രാ�
ജ്യത്തിെന്റ സമ്പദ്   വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ബലക്ഷയം ബാധിച്ചു. പറങ്കികളുെട പ്രധാനലക്ഷ്യം
സാമൂതിരിരാജവംശത്തിെന്റ പൂർണനാശമായിരുന്നു.

“മഹാമാേയ, േലാകാംബിേക, അവിടുെത്ത കടാക്ഷംെകാണ്ടു ശത്രുക്കെള െച�
റുത്തുനിൽക്കാനും സ്വരൂപത്തിെന്റ മാനം രക്ഷിക്കാനും ഇന്നെലവെര സാധിച്ചു.”
കിഴേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു് ശ്രീവളയനാടുകാവിനു േനർക്കു ൈകകൂപ്പി നിന്നുെകാണ്ടു്
സാമൂതിരിപ്പാടു പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“ഇന്നാവെട്ട, അടിയനനുഭവിക്കുന്ന ഈ മനസ്സമാധാനവും ശാന്തിയും എന്നും
ഈ സ്വരൂപത്തിെന്റ േപരിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്കു നഷ്ടെപ്പടാതിരിക്കേണ?”

കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടു സാമൂതിരിപ്പാടു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി;
“ആരാ അവിെട?
“ഞാനാണു്”,
“ആര് ? കുഞ്ഞുണ്ണിേയാ?” ശബ്ദംേകട്ടു് ആെള തിരിച്ചറിഞ്ഞതു െകാണ്ടാണ�

ങ്ങെന േചാദിച്ചതു് .
കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അൽപ്പം മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി നിന്നു. കാലാൾപ്പടയുെട േന�

തൃത്വം വഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ പതിനഞ്ചാംകൂറാണു് .
“എന്താ വിേശഷം?”
“തുറമുഖെത്താരു കപ്പെലത്തീട്ടുണ്ടു്”
“ഏതു കപ്പൽ?”
“മംഗലാപുരത്തു േപായ കടൽപ്പടയ്ക്കു് അകമ്പടി േസവിച്ച ഒരു കപ്പൽ.”
“അതുേവ്വാ?”
“ഉവ്വു് .”
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“അേപ്പാൾ അവെരാെക്ക ഇന്നു രാത്രി തെന്ന തുറമുഖത്തു് എത്തിേച്ചരുെമന്നാ�
േണാ? അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അടിയന്തരമായി വിവരമയയ്ക്കണം. വഴിയിൽ എവി�
െടെയങ്കിലും അല്പം വിശ്രമിച്ചു പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങെട്ടത്തിയാൽ മതി. തുറമുഖവും
മറ്റും അലങ്കരിെച്ചാരുക്കാൻ നാം കൽപിച്ചിട്ടുണ്ടു് .”

“ഇന്നു് രാത്രി അവതെരത്തില്ല. വഴിയിൽ ആപെത്താന്നും സംഭവിച്ചിെല്ലന്ന
വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ ഒരു കപ്പൽ ധൃതിെപ്പട്ടു േപാന്നതാണു് .”

“ആ വിവരം നാം ഉച്ചയ്ക്കുതെന്ന മനസ്സിലാക്കിയേല്ലാ. ശരി, ഏതായാലും കു�
ഞ്ഞുണ്ണികൂടി ഒന്നു െചല്ലു; അലങ്കാരങ്ങെളാെക്ക ഭംഗിയാവണം.”

മങ്ങാട്ടച്ചെന ഭാരേമൽപ്പിച്ച കാര്യത്തിനു് മെറ്റാരാളുെട സഹായം ആവശ്യമി�
െല്ലന്നു് അനുഭവംെകാണ്ടു് പലകുറി മനസ്സിലാക്കിയ കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അല്പം
ചതുരംഗം കളിച്ചാെലെന്തന്ന വിചാരേത്താെട അതിെനാരാെളേത്തടിെക്കാണ്ടാ�
ണു് പുറത്തിറങ്ങിയതു് . സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനുള്ള ഒരുക്കേത്താെട സാമൂതിരിപ്പാടും
സ്ഥലംവിട്ടു.

നഗരം മുഴുവനും അന്നു് ഉറങ്ങിയില്ല. ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹഭരിതരായി അങ്ങ�
ട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ഓടിനടന്നു. തുറമുഖം െകാടികൾെകാണ്ടും േതാരണങ്ങൾെകാണ്ടും
നിറഞ്ഞു. പൂഴിപ്പരപ്പിൽ പന്തൽപ്പണി നടന്നു. കുറുവാഴ്ചക്കാർക്കും കരപ്രമാണി�
മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പടത്തലവന്മാർക്കും വിേദശപ്രതിനിധികൾക്കും പ്രേത്യ�
കം പ്രേത്യകം ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടാക്കി. മഹാരാജാവിന്നു് എളുന്നള്ളിയിരിക്കാനുള്ള
വിേശഷമണ്ഡപം പണിതീർത്തു. പ്രധാന രാജവീഥികൾക്കിരുവശത്തുമുള്ള വ്യാ�
പാരസ്ഥലങ്ങളും വീടുകളും െകാടിക്കൂറകളാലും േതാരണങ്ങളാലും േമാടിപിടിപ്പിച്ചു.
അത്തച്ചമയം പ്രമാണിച്ചുള്ള ആേഘാഷങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ തലസ്ഥാനെത്ത�
ത്തിയ പ്രമുഖവ്യക്തികൾെക്കല്ലാം രാത്രിതെന്ന തിട്ടുരമയച്ചു.

േജാലിത്തിരക്കിൽ േനരം പുലർന്നതു പലരുമറിഞ്ഞില്ല. േകാഴിേക്കാെട്ടാരു
െകാച്ചു ഗന്ധർവ്വനഗരമാണു് പ്രഭാതസൂര്യൻ കണ്ടതു് . ബദ്ധെപ്പട്ടു കുളിയും കുറിയും
കഴിഞ്ഞു നഗരവാസികളത്രയും തുറമുഖെത്തത്തി. പകൽെവളിച്ചേമാ ജനങ്ങേളാ
ആദ്യം കടപ്പുറത്തു സ്ഥലം പിടിച്ചെതന്നു തിട്ടെപ്പടുത്താൻ വയ്യ. പരസ്പരം തിരിച്ച�
റിയാനുള്ള െവട്ടം പരന്നേപ്പാൾ പൂഴിപ്പരപ്പു മുഴുവനും ജനങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞി�
രുന്നു. വ്യാപാരശാലകൾക്കും അതിനപ്പുറത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിലൂെട ചുവപ്പു�
രശ്മി േചാർന്നു കിടന്നു. കടപ്പുറത്തു് ഇളം ചൂടു് പരക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പ്രധാന�
രാജവീഥിയിൽ നിന്ന െകാട്ടും കുഴലും േകട്ടു; തുടർന്നു കതിനെവടിയും പല്ലക്കു ചുമ�
ക്കുന്നവരുെട മൂളലും: “ൈഹം േഹാം ൈഹം േഹാം.”

മഹാരാജാവു് എഴുന്നള്ളുന്നു. പല്ലക്കിനു മുമ്പിലും പിമ്പിലുമായി നാടുവാഴിക�
ളും പ്രഭുക്കന്മാരും അകമ്പടിേസവിക്കുന്നു. വടക്കുമ്പറം-കിഴക്കുമ്പറം നായന്മാർ
പ്രേതക വടിവിലുള്ള തലപ്പാവു് ധരിച്ചു് ജനങ്ങെള ഒതുക്കിനിർത്തി മഹാരാജാവി�
െന്റ പല്ലക്കിനു വഴിയുണ്ടാക്കുന്നു.
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“ൈഹം േഹാം േഹാം ൈഹം േഹാം.” മഹാരാജാവിനു് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കാ�
നുള്ള മണ്ഡപത്തിനടുേത്തക്കു പല്ലക്കു നീങ്ങുകയാണു് .

ആചാരെവടി െചവിട്ടടപ്പിച്ചുെകാണ്ടു പിെന്നയും പിെന്നയും മുഴങ്ങി.
െവള്ളപ്പട്ടുടുത്തു് കഴുത്തിൽ ൈവരക്കല്ലുകൾ ഇടേചർത്തു േകാർത്ത മുത്തുമാ�

ലയും കാതിൽ ൈവരക്കടുക്കനും ൈകത്തണ്ടയിൽ രത്നനഖചിതങ്ങളായ വളകളും
തലയിൽ തിരുമുടിപ്പട്ടവും ചാർത്തിയ മഹാരാജാവു് പല്ലക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി മണ്ഡ�
പത്തിേലക്കു പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ഭക്ത്യാദരപുരസ്സരം ൈകകൂപ്പി തലതാഴ്ത്തി
വന്ദിച്ചു. െവളുത്തു തടിച്ചു് ഒരു േയാദ്ധാവിനു േചർന്ന ശരീരവടിവും പ്രഗല്ഭനായ
ഭരണാധികാരിക്കു േചർന്ന മുഖഭാവവുമുള്ള മഹാരാജാവു് അനുകമ്പാർദ്രമായ േനാ�
ട്ടംെകാണ്ടും േസ്നഹജന്യമായ മന്ദസ്മിതംെകാണ്ടും ജനങ്ങെള അനുഗ്രഹിച്ചു. നാ�
ടുവാഴികെളയും പ്രഭുക്കന്മാെരയും മന്ത്രിമാെരയും പടത്തലവന്മാെരയും വിേദശപ്ര�
തിനിധികെളയും യഥാസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാൻ ൈകമുദ്രെകാണ്ടു കൽപ്പിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹം ഇരുന്നു.

പാറ നമ്പി, ഏറനാട്ടു േമേനാൻ, തലെച്ചേന്നാർ, െനടുങ്ങനാട്ടു പടനായർ, കി�
ഴക്കുംനാട്ടു നമ്പിടി, കരക്കാട്ടു മൂത്തവൻ, വീട്ടിേക്കാട്ടുനായർ, തൃക്കടീരി നായർ, എട�
ക്കുളത്തവൻ, പാലക്കാട്ടവൻ എന്നീ പ്രമുഖന്മാർ മഹാരാജാവിെന വന്ദിച്ചു് അവര�
വരുെട സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നു.

മംഗലാപുരത്തുനിന്നു തിരിെച്ചത്തുന്ന കപ്പൽസമൂഹെത്ത കടലിൽെവച്ചു സ്വീ�
കരിക്കാൻ പേത്തമ്മാരികളും േതാണികളും െചറുകപ്പലുകളും തുറമുഖത്തു് അലങ്കരി�
െച്ചാരുക്കിനിർത്തീട്ടുണ്ടു് . മഹാരാജാവിെന്റ മണ്ഡപത്തിനടുത്തു് , അപ്പേപ്പാൾ വല്ല
നിർേദ്ദശവുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു േകൾക്കാനും ഉടനടി േവണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുകയാണു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ.

സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു. കടപ്പുറത്തു് െവയിൽ പരന്നു. വടക്കു നിന്നു കപ്പൽ
സമൂഹം വരുന്നതിെന്റ ലക്ഷണെമാന്നും കണ്ടില്ല. മഹാരാജാവു മങ്ങാട്ടച്ചെന ൈക�
യാംഗ്യംെകാണ്ടു് അടുേത്തക്കു വിളിച്ചു േചാദിച്ചു:

“അവരിനിയും വന്നില്ലേല്ലാ.”
“റാൻ! പത്തുനാഴിക െവളിപ്പിനുതെന്ന എത്തിേച്ചേരണ്ടതാണു് . താമസി�

ക്കില്ല.”
“ജനങ്ങൾ ഇരുന്നു് മുഷിയുന്നേല്ലാ.”
“കൽപ്പിച്ചാൽ അടിയനതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം.”
“എന്തു പരിഹാരം?”
“അത്തച്ചമയം പ്രമാണിച്ചു കിഴക്കൻ മലകളിൽ നിന്നു േവടരും പണിയരും

മറ്റും അവരവരുെട കുലാചാരപ്രകാരമുള്ള ആട്ടവും പാട്ടും തിരുമുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ
പതിവുേപാെല എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു് .”

“അതുെകാെണ്ടന്താ?”
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“തിരുവുള്ളേക്കടു േതാന്നിെല്ലങ്കിൽ േനരേമ്പാക്കിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കാം.
എല്ലാവേരാടും ഇവിെട എത്തിേച്ചരാൻ അടിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്”

“േഭഷ് , അതു നന്നായി. അേപ്പാൾ ഇങ്ങെന താമസിക്കുെമന്നു മങ്ങാടൻ കാ�
െലക്കൂട്ടി ധരിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുേന്നാ?”

“അടിയനങ്ങെന ധരിച്ചിട്ടില്ല. കാറ്റു പ്രതികൂലമായാൽ അമാന്തം പറ്റുെമ�
ന്നു ശങ്കിച്ചു.”

“ശരി. കാറ്റു നമുക്കനുകൂലമാവാൻ തുടങ്ങിയിേല്ല?”
“ജഗദംബികയുെട കടാക്ഷംെകാണ്ടങ്ങെനയാണു് .”
“എന്നാൽ ഇനി താമസിയാെത തുടങ്ങിെക്കാള്ളു. ഈ മഹാഭാഗ്യം െകാണ്ടു�

ള്ള സേന്താഷമനുഭവിക്കുേമ്പാൾ അൽപ്പം വിേനാദവുമാവാം.”
ആദ്യം കിഴക്കുമ്പുറം-വടക്കുമ്പുറം നായന്മാരുെട ൈസനികാഭ്യാസപ്രകടന�

മാണു് നടന്നതു് . ഇരുന്നും നിന്നും ഓടിയും മലക്കം മറിഞ്ഞും തലയ്ക്കു മുകളിലൂെട
പറന്നും വാൾ വീശിയ കിഴക്കുമ്പറം നായന്മാർ ജനങ്ങെള അമ്പരപ്പിച്ചു. വടക്കുമ്പ�
റം നായന്മാർ കുന്തപ്രേയാഗത്തിൽ മിടുക്കുള്ളവരാണു് . േവഗംെകാണ്ടും ൈകമിടു�
ക്കുെകാണ്ടും ജനങ്ങളുെട അഭിനന്ദനം വാങ്ങാൻ അവർെക്കാരു പ്രയാസവുമുണ്ടാ�
യില്ല. കുത്തിയും തടുത്തും ഒഴിഞ്ഞുമാറിയും വീേറാെട കയറിയും മിന്നൽേവഗത്തിൽ
അഭ്യാസമുറ കാണിച്ച ആ നായർ പടയാളികൾ തെന്റ സ്വരുപത്തിെന്റ മാനം കാ�
ക്കാൻ േപാന്നവരാെണന്നു് മഹാരാജാവിനു തികച്ചും േബാധ്യമായി.

മണ്ണിെന്റ നിറവും വട്ടമുഖവും കഴുത്തുവെര നീട്ടിവളർത്തിയ ചുരുണ്ടു െചമ്പിച്ച
തലമുടിയുള്ള ഏലമലയുെട മക്കളായ കാട്ടുജാതിക്കാർ മരേത്താലുെകാണ്ടുള്ള ഉടു�
പ്പും പുലിേത്താലുെകാണ്ടുള്ള മാർച്ചട്ടയും ധരിച്ചു് അമ്പും വില്ലുേമന്തി രംഗെത്തത്തി�
യേപ്പാൾ േപ്രക്ഷകരുെട കണ്ണുകൾ പുതുമെകാണ്ടു വിടർന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്കു്
തികച്ചും അംഗീകാരം കിട്ടിക്കഴിയാത്ത ആ വിചിത്രജീവികെള കാണുന്നതുതെന്ന
അവർെക്കാരു വിേനാദമായിരുന്നു.

നായാട്ടു പ്രദർശനമാണു് അവരുെട വിേനാദം. കാടിളക്കി കടുവെയയും കാ�
ട്ടാനെയയും വിറളിപിടിേച്ചാടിച്ചു് കൂർത്തുമൂർത്ത ശരനിരെകാണ്ടു് അവെയ െകാ�
െന്നാടുക്കുകയാണു് അവരുെട സാമൂഹ്യ വിേനാദം. അതു് അവെരാരു കലാപ്രക�
ടനമാക്കിയും െകാണ്ടുനടക്കുന്നു.

പല പ്രായത്തിലും ശരീരപ്രകൃതിയിലുമുള്ള പത്തിരുപതു േപർ പ്രദർശനരംഗ�
േത്തക്കുവന്നു. അവർ േതാേളാടുേതാൾ പിടിച്ചുനിെന്നാരു വൃത്തമുണ്ടാക്കി. ആ വൃ�
ത്തത്തിനു പുറത്തു് ഒറ്റതിരിഞ്ഞു് ഒരാൾ നിന്നു. കുലേയറ്റിയ വില്ലിൽ അമ്പുെതാടു�
ത്തു ദൂരെത്തവിെടേയാ ലക്ഷ്യംെവച്ചു് െകാണ്ടു് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

“നാലുപുറവുമുറച്ചുനിേല്ലാ.” അങ്ങെന മൂന്നു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഒടു�
വിലെത്ത വിളിക്കു് കൂടി നിന്നവർ ഒന്നിച്ചു കൂവും.

“കുക്കൂ! അതു നായാട്ടുവിളിയും കുക്കിയുമാണു് .”
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പിെന്നയും അയാൾ വിളിച്ചുപറയും.
“വായ്പിടിയൻ വീണ ദിക്കറിേയാ…”
കൂട്ടുകാർ മുന്നാമെത്ത തവണ വിളിക്കുേമ്പാൾ ഉച്ചത്തിൽ കൂവും.
നായാട്ടുവിളി കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ അമ്പരേന്നാടാൻ തുടങ്ങും. അേപ്പാൾ കൂ�

വാൻ നിന്നവരും വില്ലുകുലയ്ക്കും. അമ്പു െതാടുക്കും, ലക്ഷ്യം കുറിക്കും. പിെന്ന മുറ�
യ്ക്കുള്ള നായാട്ടാണു് . അവരുെട െചാടിയും ചുണയും അഭിനയചാതുര്യവും കണ്ടാൽ
തങ്ങൾക്കുചുറ്റും ഇളകിേയാടുന്ന കടുവകളും കാട്ടാനകളുമുെണ്ടന്ന പ്രതീതി േപ്രക്ഷ�
കരിൽ ജനിക്കും.

പിെന്നയും പ്രദർശനങ്ങൾ പലതും നടന്നു. സൂര്യൻ തലയ്ക്കു മുകളിെലത്താറാ�
യി. കടപ്പുറെത്ത മണൽ ചുട്ടുപഴുത്തു. തുറമുഖത്തു കപ്പലിലിരിക്കുന്നവർക്കു വടേക്കാ�
ട്ടു േനാക്കി മടുത്തു. കപ്പൽ സമൂഹം കൺെവട്ടെത്തങ്ങുമില്ല. എന്തു പറ്റി? വടക്കുനി�
ന്നു് ഏതാനും മീൻപിടുത്തക്കാരുെട വള്ളങ്ങൾ ബദ്ധെപ്പട്ടു വരുന്നതു് കണ്ടു. സം�
ഗതിെയന്താണു് ?

സംഗതി നിരാശാജനകമായിരുന്നു. പതിവുേപാെല അന്നു കാലത്തും അവർ
മീൻ പിടിക്കാൻ കടലിലിറങ്ങി. വള്ളം വടേക്കാട്ടു േപാകുംേതാറും അവ്യക്തമായ
ചില മുഴക്കങ്ങൾ അവർ േകട്ടു. എെന്തന്നു മനസ്സിലായില്ല. അല്പംകൂടി വടേക്കാട്ടു�
മാറി അേന്വഷിക്കാെമന്നു് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങെന െചന്നേപ്പാഴാണു് ആ
ഭയങ്കര സംഭവത്തിനു് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിേക്കണ്ടിവന്നതു് . െവള്ള്യാൻകല്ലും
പരിസരവും പീരങ്കിപ്പുക െകാണ്ടു മൂടിനിൽക്കുന്നു. രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽെപട്ടു് കപ്പ�
ലുകൾ പരസ്പരം െവടിെവക്കുന്നു. ഇരുണ്ട രാവുകളിലും മഞ്ഞുമൂടിയ പ്രഭാതത്തി�
ലും െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ മറവിെലാളിഞ്ഞു പറങ്കിക്കപ്പൽ വ്യാപാരികെള േവട്ടയാടാ�
റുണ്ടു് . അതുേപാെലാരു സംഭവമാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി േകാഴിേക്കാട്ടു വിവരെമ�
ത്തിക്കാൻ ധൃതിെപ്പട്ടു് അവർ തിരിച്ചുേപാന്നു.

സംശയിക്കാനില്ല. മംഗലാപുരത്തുനിന്നു തിരിച്ചുവരുന്ന കപ്പൽസമൂഹമാണു്
വിപത്തിനിരയായതു് . ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നു. നാടുവാഴികളും പ്രഭുക്കന്മാരും പട�
ത്തലവന്മാരും വിവരംേകട്ടു വിളറി. മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഒന്നും പറയാെത, മഹാരാജാവി�
െന്റ മുഖത്തു േനാക്കാൻ ൈധര്യമില്ലാെത, തലയും താഴ്ത്തിനിന്നു. വിവരം തിരുമനസ്സു�
ണർത്തിക്കാൻ ആർക്കും ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ആ ദുർവ്വഹമായ ചുമതല ‘നന്ദാവന�
ത്തിൽ നമ്പി’ക്കുതെന്ന ഏൽേക്കണ്ടിവന്നു.

മഹാരാജാവു് ഇടി തട്ടിയേപാെല െതല്ലിട നിശ്ചലനായിരുന്നു. പിന്നീടു്
ആേരാടും ഒന്നും പറയാെത എഴുേന്നറ്റു. പരിചാരകന്മാർക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി.
മണ്ഡപത്തിൽനിന്നിറങ്ങുേമ്പാൾ മങ്ങാട്ടച്ചെന കണ്ടു. ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു: “കാറ്റു നമുക്കു പ്രതികൂലമാണു് , അേല്ല?”

മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഉത്തരെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദുഃഖംെകാണ്ടും അപമാനംെകാണ്ടും
ആ വീരേകസരിയുെട തല പിെന്നയും കുനിയുകയാണുണ്ടായതു് .
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മഹാരാജാവിെന്റ പല്ലക്കു കടന്നുേപായി. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർ
അവിെടത്തെന്ന േയാഗം േചർന്നു കൂടിയാേലാചന നടത്തി.

േവണ്ടത്ര കപ്പലുകൾ തുറമുഖത്തില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് സഹായെമത്തിച്ചു െകാ�
ടുക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. വ്യാപാരാർത്ഥം കപ്പലുകൾ പല വഴിക്കും അയച്ച സമ�
യമാണു് . അതുെകാണ്ടു യുദ്ധഗതി അകന്നുനിന്നു വീക്ഷിക്കാനും അപ്പേപ്പാൾ വി�
വരം േകാഴിേക്കാെട്ടത്തിക്കാനും വള്ളക്കാെര ഏർപ്പാടുെചയ്താണു് മന്ത്രിമാർ പി�
രിഞ്ഞതു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ തുറമുഖവുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കം പുലർത്തി. വ്യക്തമായ വിവ�
രങ്ങൾ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസം. സന്ധ്യവെര കാത്തു. “യുദ്ധം തുടരുകയാണു് .
ജയാപജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല.” ഒടുവിൽ വന്നുേചർന്ന സേന്ദ�
ശം അതായിരുന്നു.

രാത്രിയായേപ്പാൾ തുറമുഖത്തുള്ള െചറിയ കപ്പലുകൾക്കു് േവണ്ടത്ര െവടി�
േക്കാപ്പും കരുതി യുദ്ധരംഗേത്തക്കു നീങ്ങാനുള്ള നിർേദശം നൽകി. യുദ്ധം െചയ്തു
തളരുേമ്പാൾ എത്ര ലഘുവായ സഹായവും ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കും.

കപ്പലുകൾ പുറെപ്പട്ടു. കാറ്റിെന്റ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ യാത്ര േക്ലശകരമാക്കി.
പാതിരാവിനടുേത്ത അവർക്കു െവള്ള്യാൻകല്ലിെന സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വള�
െര ൈവകിേപ്പായി. എതിർേപ്പാ സഹായേമാ അവിെട ആർക്കും ആവശ്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. മലർന്നും കമിഴ്ന്നും ഓളത്തട്ടിലിളകുന്ന നൂറുകണക്കിൽ ശവശരീരങ്ങൾ
കപ്പലുകൾ അടുക്കുേമ്പാൾ, പ്രതിേഷധിച്ചിെട്ടന്നേപാെല, അകന്നു മാറിത്തുടങ്ങി.
അതു കടലല്ല; ലക്ഷണെമാെത്താരു ചുടലക്കളമായിരുന്നു. കൂരിരുട്ടും േപടിെപ്പടു�
ത്തുന്ന നിശ്ശബ്ദതയും െപാതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ പരിസരത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ
കപ്പലുകളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉടഞ്ഞുതകർന്ന പേത്തമാരികളും വള്ളങ്ങളും േകാ�
ഴിേക്കാടിെന്റ കനത്ത നഷ്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു് അവിടവിെട കാണെപ്പട്ടു. എല്ലാം
നടുക്കേത്താെട, െനഞ്ചിടിേപ്പാെട, മാത്രേമ േനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.

പറങ്കികെളവിെട?
െവള്ള്യാൻകല്ലിൽ വിജയാേഘാഷം അതിെന്റ മുർദ്ധന്യദശയിെലത്തിയ�

േപ്പാൾ, എല്ലാം െപെട്ടന്നവസാനിപ്പിക്കാൻ പറങ്കിപ്പടനായകൻ കൽപന െകാടു�
ത്തു. കപ്പലിെല െവളിച്ചും മുഴുവനണച്ചു. തടവുകാെര തണ്ടുവലിസ്ഥലത്തു ചങ്ങലയി�
ലുറപ്പിച്ചു. ചാട്ടയും ൈകയിേലന്തി ഓേരാ പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാരൻ തണ്ടുവലിക്കാർക്കു
കാവൽനിന്നു.

ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കും വള്ളങ്ങൾക്കും യാത്രയാരംഭിക്കാനുള്ള
അവസാനനിർേദ്ദശം കിട്ടി. ചാട്ടകൾ തുടെരത്തുടെര ശബ്ദിച്ചു. തടവുകാരുെട പുറ�
ത്തു ചുവപ്പും നീലയും കലർന്ന പാടുകൾ വീണു. തണ്ടുകൾ കടൽെവ്വള്ളെത്ത ഇള�
ക്കിമറിച്ചു. മിന്നൽേവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണെമന്നാണു് കല്പന. ഇടത്തും വലത്തും
മുമ്പിലും പിമ്പിലും ചാട്ടകൾ മാറി മാറി ചലിച്ചു. കപ്പലിെന്റ േവഗം കൂടിയേപ്പാൾ
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തടവുകാരുെട പുറംനീറി േചാര കുത്തിെയാലിച്ചു് ഇരിപ്പിടെത്ത നനച്ചു. േവദന�
യുെട ഞരക്കങ്ങൾ, ഹിംസയുെട െപാട്ടിച്ചിരി-രണ്ടും േകൾക്കാൻ വയ്യാത്തവിധം
കൂരിരുട്ടിലൂെട കപ്പലുകൾ കുതിച്ചു.

െപാക്കനും കൂട്ടുകാരും െകാടിക്കപ്പലിൽ ഇരുണ്ട ഒരു മുറിക്കകത്താണു് .
എത്രേപെര അതിലുൾെക്കാള്ളിക്കാെമന്നു കണെക്കടുക്കാെത എല്ലാവെരയും
ഒന്നിച്ചതിൽ തള്ളി വാതിൽപൂട്ടി. കഷ്ടിച്ചു നാലുേപർക്കു കഴിച്ചുകൂട്ടാവുന്ന ഒരു മു�
റിയിൽ അവർ പത്തുേപരുണ്ടു് . ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും ഇടമില്ല. നിൽക്കണം.
കൂരിരുട്ടിൽ എെന്താെക്കേയാ തടയുന്നു. വലിയെപട്ടികളുണ്ടു് . ഇരുമ്പുദണ്ഡുകളും
മരക്കഷ്ണങ്ങളുമുണ്ടു് .

അന്നു പകൽ മുഴുവൻ ആഹാരം കിട്ടീട്ടില്ല. യജമാനന്മാർക്കു് യുദ്ധത്തിെന്റ
തിരക്കായിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു വിജയാേഘാഷമാരംഭിച്ചേപ്പാഴും തടവുകാെര മറ�
ന്നു. ചീറിപ്പായുന്ന െവടിയുണ്ടകൾക്കും, അസ്ത്രങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, പ്രാണരക്ഷയ്ക്കുള്ള
പഴുതേന്വഷിക്കുന്ന തിരക്കിൽ, വിശപ്പിെന്റ കാര്യം മറന്നു. മാത്രമല്ല, കലശലായ
ഉത്കണ്ഠയുമുണ്ടായിരുന്നു. വീർപ്പടക്കിപ്പിടിച്ചാണു് യുദ്ധം കണ്ടതു് . ആരു ജയി�
ക്കും, ആരു േതാൽക്കുെമന്ന വിചാരം മനസ്സിെന അലട്ടി. േകാഴിേക്കാടു പരാജയ�
െപ്പട്ടാൽ തങ്ങൾക്കു മരണേമാ ശാശ്വതമായ അടിമത്തേമാ തീർച്ചെപ്പട്ടതുതെന്ന.
ഇല്ല; േകാഴിേക്കാടു പരാജയെപ്പടില്ല. േനാക്കി േനാക്കി നിൽക്കുേമ്പാൾ പ്രതീക്ഷ�
കൾ തകർന്നു. പിെന്ന, ആ േവദനയായി. വിശപ്പിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ഇടകി�
ട്ടിയില്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് എന്തിനുേവണ്ടി എേങ്ങാെട്ടന്നറിയാെത എല്ലാവെരയും
െകാണ്ടുേപാകുന്നു. ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു മുറികളിലടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷെപ്പടാനുള്ള
മാർഗവുമില്ല.

പരസ്പരം ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ദാഹംെകാണ്ടു് െതാണ്ടവരളുകയാണു് .
കാലെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അനന്തമായ ഇരുട്ടു് . ചിലേപ്പാൾ െപട്ടികൾ
ഉരുണ്ടുവീഴും. വല്ലവരുെടയും േദഹത്തിലതു തട്ടുേമ്പാൾ േവദനെകാണ്ടുള്ള ഞരക്കം
േകൾക്കാം. അത്രമാത്രം. ഉറക്കേമാ േബാധേക്കേടാ മരണേമാ ഒന്നനുഗ്രഹിക്കാ�
െനത്തിയാൽ േവണ്ടിെല്ലന്നു് എല്ലാവരും ആശിച്ചു. ക്രേമണ സ്ഥലകാലങ്ങെള സം�
ബന്ധിച്ച േബാധം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. കപ്പൽത്തട്ടിെല ഇരുെണ്ടാരറയിലാണു്
ചടഞ്ഞുകൂടിയെതന്ന പരമാർത്ഥംേപാലും അകന്നകന്നില്ലാതായി.

ഒരിക്കൽ കുറച്ചു െവളിച്ചം ആ ഇരുട്ടിേലക്കു കടന്നുവന്നു. ദിവസങ്ങേളാ മാ�
സങ്ങേളാ വർഷങ്ങേളാ കഴിഞ്ഞിരിക്കാം. ൈദവത്തിന്നു നന്ദി. ദാഹംെകാണ്ടും
വിശപ്പുെകാണ്ടും തളർന്നവശരായ തടവുകാർ തലെപാക്കിേനാക്കി. വാതിൽ തു�
റന്നതാണു് . ഭാഗ്യം വല്ലതും കിട്ടും. വിശപ്പും ദാഹവും തീർക്കാം. ആർത്തിപിടിച്ച
േനാട്ടം വാതിലിേലക്കു തിരിഞ്ഞു.

പുറത്തുനിന്നാേരാ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾവാരി അകേത്തെക്കറിഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ
അപ്പക്കഷണങ്ങൾ. തടവുകാരുെട ൈകകൾ തറയിലൂെട ഇഴയാൻ തുടങ്ങി.
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ചങ്ങല കിലുങ്ങി. വഴിക്കുവഴി വന്നുവിഴുന്ന അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ തനിക്കു തനിക്കു കൂ�
ടുതൽ കിട്ടണെമന്ന അത്യാർത്തിേയാെട എല്ലാവരും വാശിപിടിച്ചു. ഉന്തുംതള്ളും
പിടിയും വലിയുമായി. കഠിനശത്രുക്കളുെട നിലയിൽ എല്ലാവരും െപരുമാറി. ഏതാ�
നും അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ അകേത്തെക്കറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാതിലടഞ്ഞു. പിെന്ന�
യും ഭയങ്കരമായ ഇരുട്ടു് .

ഇരുട്ടിൽ അപ്പക്കഷ്ണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണു് . അടിക്കാനും
ഇടിക്കാനും ആരും മടിച്ചില്ല. ൈകകെള േവണ്ടേപാെല പ്രേയാഗിക്കാൻ തരെപ്പടി�
െല്ലന്നു കാണുേമ്പാൾ എതിരാളിെയ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം കടിച്ചു പറിക്കാനും ചിലെരാ�
രുങ്ങി. ഭയങ്കരമായി ശകാരിച്ചു. ഒരു മഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം ൈകപ്പിടിയിെലാതു�
ങ്ങിയ അപ്പക്കഷ്ണവും ചവച്ചുെകാണ്ടു് എല്ലാവരും അനങ്ങാെത നിന്നു.

ഉണങ്ങിയ അപ്പക്കഷ്ണം വരണ്ട െതാണ്ടയിലൂെട ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ദാഹം വർദ്ധിച്ചു. െവള്ളം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ മരിക്കുെമന്ന നിലയായി. ആർത്തു വിളി�
ച്ചു. ബഹളംകൂട്ടി. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു വാതിലിന്നിടിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി.

“െവള്ളം, െവള്ളം”
മറുകരകാണാത്ത മഹാസമുദ്രത്തിലൂെട യാത്രെചയ്യുകയാണു് . ശ്രദ്ധിച്ചാൽ

തണ്ടുകൾ തട്ടി ഇളകുന്ന െവള്ളത്തിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കാം. ചിലർ നിലത്തുകിട�
ന്നു. തറയിൽ െചവിയമർത്തിെവച്ചു. െവള്ളത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു. ദാഹം െകടു�
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. െനഞ്ചുമുഴുവനും നീറിെപ്പാടിയുകയാണു് . വാതിൽ െപാളിെച്ചങ്കിലും
െവള്ളം കുടിക്കണെമന്ന തീരുമാനേത്താെട പിെന്നയും വാതിലിന്നിടിതുടങ്ങി.

“െവള്ളം, െവള്ളം!”
വാതിൽ തുറന്നു. ബഹളുംെകാണ്ടു വിയർെത്താലിച്ചു തളർന്ന തടവുകാർ

എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പുറേത്തക്കു േനാക്കി. യമഭടന്മാെരേപ്പാെല രണ്ടു പറങ്കിപ്പട്ടാ�
ളക്കാർ പുറത്തുനിൽക്കുന്നു. ൈകയിൽ ചാട്ടയുണ്ടു് . കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം മനസ്സി�
ലാക്കാെത തടവുകാർ ഉച്ചത്തിൽ പിെന്നയും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “െവള്ളം, െവള്ളം!”

പട്ടാളക്കാർ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. അകത്തു കടന്നു. ചാട്ടകൾ ആകാശത്തിേല�
ക്കുയർന്നു. ഭയങ്കര ശബ്ദേത്താെട പാമ്പുകെളേപ്പാെല തടവുകാരുെട ശരീരത്തില�
തു മാറിമാറിപ്പുളഞ്ഞു. കിട്ടാവുന്നത്ര െതാലിമാംസേത്താടുകൂടി പിടിച്ചു പറിെച്ചടുത്തു.
തടവുകാർ േബാധം െകട്ടു വീഴുന്നതുവെര അവർ തല്ലി. ശരീരം മുഴുവൻ െപാട്ടിയും
രക്തെമാലിച്ചും അവർ തറയിൽ വീണുകിടന്നു. കലശലായ ദാഹമുെണ്ടജിൽ അതു
ശമിക്കാൻമാത്രം അവർക്കിേപ്പാൾ സ്വന്തം രക്തംതെന്ന കുടിക്കാം. അതുകുടിച്ചു ദാ�
ഹം തീർക്കെട്ട എെന്നാരു ഭാവം ആ പട്ടാളക്കാരുെട മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. അകംമു�
ഴുവൻ ഇരുട്ടാക്കിെക്കാണ്ടു വാതിൽ പിെന്നയും അടഞ്ഞു.

കപ്പൽസമൂഹം േഗാവയിേലക്കു തിരക്കുപിടിച്ചു കടൽെവള്ളത്തിലൂെട നീന്തു�
കയാണു് .
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“േട്രാേങ്കാ!”
ആ െകട്ടിടത്തിെന്റ േപരു േകട്ടാൽ െചകുത്താനും വിറയ്ക്കും. നരകത്തിെന്റ

പര്യായമാണതു് . ക്രൂരവും ൈപശാചികവുമായ മർദ്ദനങ്ങേളറ്റു പല തടവുകാരും
അതിൽ കിടന്നു മരിച്ചിട്ടുണ്ടു് . െകട്ടിത്തുങ്ങി ആത്മഹത്യ െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . പറങ്കികളു�
െട തലസ്ഥാനമായ േഗാവയിൽ, തടവുകാെര പാർപ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന കു�
പ്രസിദ്ധമായ െകട്ടിടത്തിെന്റ േപരാണു് , “േട്രാേങ്കാ!”

ആറുംേതാറും പുതിയ മനുഷ്യരക്തംെകാണ്ടു് അതിെന്റ ഭിത്തികളിൽ ചായപ്പ�
ണി നടക്കുന്നു. തറ കണ്ണീരുെകാണ്ടു സദാ ഈർപ്പം കലർന്നതാണു് . േവനൽക്കാ�
ലത്തു് െകാതുകും മുട്ടയും മഴക്കാലത്തു് അട്ടയും പുഴുവും തടവുകാരുെട രക്തത്തിൽ
പങ്കുവഹിക്കാെനത്തിേച്ചരുന്നു. േട്രാേങ്കാ നാഴികയ്ക്കു യുഗത്തിെന്റ വലിപ്പവും ജീവിത�
ത്തിനു മരണത്തിെന്റ േവദനയും സമ്മാനിക്കുന്നു.

സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവിയും നൽകി, േപാർച്ചുഗലിൽ നിന്നു ഭാരതത്തിേലക്ക�
യയ്ക്കുന്ന ൈവേസ്രായിമാരുെട രാജധാനി േഗാവയിലാണു് . തുറമുഖത്തുനിന്നു േനാ�
ക്കിയാൽ ആ മേനാഹരസൗധം കാണാം. ൈവേസ്രായിമന്ദിരത്തിനു െതാട്ടാണു്
ആയുധശാലയും െവടിമരുന്നു പുരയും. രണ്ടിനുമിടയിൽ “േട്രാേങ്കാ”, വിശന്ന സിം�
ഹെത്തേപ്പാെല, തലയും താഴ്ത്തി കാത്തിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന തടവുകാർ രാജാവിെന്റ സ്വത്താണു് . ആരംഭംമുതൽ�
േക്ക അങ്ങെന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. പിടിക്കുന്ന തടവുകാരുെട എണ്ണത്തിനനു�
സരിച്ചു പട്ടാളക്കാർക്കു പ്രതിഫലമുണ്ട് ; ഉേദ്യാഗക്കയറ്റവും! ക്രേമണ ആ വ്യവസ്ഥ
അനാകർഷകമായിത്തീർന്നു. പട്ടാളക്കാർക്കും ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും പ്ര�
തിഫലം േപാെരെന്നാരു േതാന്നൽ. ഉയർന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ രഹ�
സ്യമായി കൂടിയാേലാചിച്ചു. രാജാവറിയാെത, നിയമം ലംഘിക്കാൻ അവർ തീരു�
മാനിച്ചു. തടവുകാെര േലലം െചയ്തു വിൽക്കുക. കച്ചവടക്കാർക്കും കപ്പലുടമകൾ�
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ക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അടിമകെള േവണ്ടി വരും. അവർക്കിടയിൽ മത്സരം സൃഷ്ടി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വരുമാനം തരെപ്പടും. ആവശ്യക്കാർക്കിടയിലുള്ള മത്സ�
രം ചരക്കിനു വിലകൂട്ടുമേേല്ലാ. അങ്ങെന ആ ഗുഢാേലാചന ശക്തിെപ്പട്ടു. രാജാവി�
െന്റ അറിേവാ അനുമതിേയാ കൂടാെത, േഗാവയിൽ ഒരു അടിമച്ചന്ത സ്ഥാപിക്കാൻ
അതു വഴിെതളിയിച്ചു.

അടിമച്ചന്ത നിലവിൽവരുന്നതിനുമുമ്പു് തടവുകാരുെട ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ കടു�
ത്തതായിരുന്നു. കപ്പലിൽ തണ്ടു വലിക്കാൻ പറ്റുന്നവെര അതിനുപേയാഗിക്കും.
അല്ലാത്തവെര എന്നും തടവിലടയ്ക്കും. കാരണം കൂടാെത മർദ്ദിക്കും. മതംമാറ്റത്തിനു
േപ്രരിപ്പിക്കും. വഴങ്ങാത്തവെര പിെന്നയും മർദ്ദിക്കും.

പട്ടാളക്കാരുെട ചാട്ടവാറടിെകാണ്ടു കണ്ണു രണ്ടും െപാട്ടിേപ്പായ ഒരു തടവുകാ�
രൻ ദീർഘകാലമായി േട്രാേങ്കാവിെല അേന്തവാസിയാണു് . കണ്ണില്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു േജാലിക്കു പറ്റില്ല. ആത്മഹത്യെചയ്യുന്നുമില്ല. അയാൾ അധികൃതന്മാർക്കു പുതി�
െയാരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തു െചയ്യണം? െവറുെത ഭക്ഷണം െകാടുത്തു േപാറ്റുന്ന�
തു നഷ്ടമാണു് . േലലം െചയ്താൽ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. ഒടുവിൽ തുറന്നുവിടാൻ
തീരുമാനിച്ചു. കുരുടനേല്ല. ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. നഗരത്തിൽ അങ്ങുമിങ്ങും െതണ്ടി�
ത്തിരിയും. എെന്നങ്കിലും ഒരു ദിവസം കവലയിൽ എവിെടെയങ്കിലും വീണു ചാവും.
േപാെട്ട. മാരണം! അധികൃതന്മാർ ആ കുരുടെന തുറന്നിറക്കി.

തപ്പിയും തടഞ്ഞും അയാൾ നഗരത്തിലൂെട നടന്നു. വാഹനങ്ങളിലും ഭിത്തിക�
ളിലും തട്ടിമുട്ടി വീണു. വീണ്ടും എഴുേന്നറ്റു. ജനങ്ങെള വിളിച്ചു യാചിക്കാനല്ല അയാൾ�
ക്കു േതാന്നിയതു് . കനത്ത ശബ്ദത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ ആ മനുഷ്യൻ പറങ്കികളുെട
ദുർഭരണത്തിെനതിരായി ശക്തിേയറിയ ഭാഷയിൽ പലതും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഗൃഹാ�
ന്തർഭാഗങ്ങളിൽ ആ ശബ്ദം മാെറ്റാലിേചർത്തു. കുട്ടികൾ േകട്ടു. അവർ അയാളു�
െട പിന്നാെല കൂടി. അയാൾ വിളിച്ചുപറയുന്നതു േകൾക്കാൻ രസമുണ്ടു് . അവരും
അേതറ്റുപറഞ്ഞു. അമ്മമാർ മൂക്കത്തു വിരൽെവച്ചു സ്തംഭിച്ചു നിന്നു. നഗരവീഥിയിൽ
ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്ന േപാലീസുകാർ അമ്പരന്നു. അയാെള വിളിച്ചു ശാസി�
ച്ചു. ഭീഷണിെപ്പടുത്തി.

നഷ്ടെപ്പടാൻ യാെതാന്നുമില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ഒട്ടും കുലുങ്ങാെത ഉച്ചത്തിലു�
ച്ചത്തിൽ പിെന്നയും വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. േട്രാേങ്കാവിൽ നടക്കുന്ന മർദ്ദനങ്ങെളപ്പറ്റി,
പറങ്കികൾ നടത്തുന്ന െകാള്ളകെളപ്പറ്റി, െകാലപാതകങ്ങെളപ്പറ്റി. ൈവേസ്രായി
മുതലിേങ്ങാട്ടു് എല്ലാവരും വിറച്ചു. തടവുമുറിയുെട വാതിൽ പിെന്നയും അയാൾക്കു�
േവണ്ടി തുറന്നു. ചിരപരിചിതമായ ദുർഗന്ധംെകാണ്ടു് േട്രാേങ്കാവിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യ�
െത്ത അയാൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത്തവണ ചങ്ങലയിൽ കുടുേങ്ങണ്ടിവന്നു. അന�
ങ്ങാെത ഒരു മൂലയിൽ പിെന്നയും ഇരിപ്പായി.

വാതിലിെന്റ തിരിക്കുറ്റികൾ ശബ്ദിക്കുേമ്പാൾ, ചങ്ങലകൾ കിലുങ്ങുേമ്പാൾ,
കാൽെപ്പരുമാറ്റം അടുത്തുവരുേമ്പാൾ, ഒട്ടിപ്പിടിച്ച കൺേപാളകൾ ചലിപ്പിച്ചു െനറ്റി�
യിൽ ചുളിവുകളുണ്ടാക്കി കഴുത്തു നീട്ടിപ്പിടിച്ചു് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കും.
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“പുതിയ തടവുകാർ വരുന്നുണ്ടു് . ഭാഗ്യംെകട്ടകൂട്ടർ.” ആ െനറ്റിയിെല ചുളിവി�
െന്റ അർത്ഥമതാണു് . എല്ലാ ചലനങ്ങളും അസ്തമിച്ച ഗദ്ഗദങ്ങളും െനടുവീർപ്പും ഉയ�
രുേമ്പാൾ നവാഗതെരെച്ചാല്ലി ആ മനുഷ്യൻ അർത്ഥം വച്ചുമൂളും. എല്ലാവരും അതു�
േകട്ടു് അയാെള േനാക്കും. നിശ്ശബ്ദമായി ശ്രദ്ധിക്കും.

െമലിഞ്ഞു നീണ്ടു് എല്ലുകൾ മുഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ശരീരം. നരച്ച താടിയും തലമു�
ടിയും പരസ്പരം െകട്ടിപ്പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന മുഖം. േപാളകൾെകാണ്ടു വാതിലടച്ച
കണ്ണുകൾ. ശബ്ദത്തിനുമാത്രം ക്ഷീണം തട്ടിയിട്ടില്ല. അതു േകട്ടാൽ ഏേതാ ഗംഭീര�
പുരുഷെന്റ ആത്മാവു് ആ കുരുടനിൽ ആേവശിച്ചേപാെല േതാന്നും.

പുതിയ തടവുകാെര പരിചയെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ േട്രാേങ്കാവിെന്റ അപദാന�
ങ്ങൾ പലതും അയാൾ അവർക്കു വിവരിച്ചുെകാടുക്കും. േകാഴിേക്കാടുമായുള്ള കടൽ�
യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരാക്കി പിടിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ചു മുസ്ലീങ്ങളിൽ നാല്പെത്താമ്പ�
തുേപർ ഒരുമിച്ചു് ഒേര ദിവസം തലപ്പാവുപേയാഗിച്ചു വരിവരിയായി അവിെട െക�
ടിത്തുങ്ങി മരിച്ച കഥ എല്ലാവേരാടും വിടാെത പറയും. അതു െകാല്ലങ്ങൾക്കു മു�
മ്പാണു് .

“ആ നാല്പെത്താമ്പതുശവം ഒന്നിച്ചു തുങ്ങിനിന്നേപ്പാൾ ഈ മുഖത്തു കണ്ണുണ്ടാ�
യിരുന്നു.” കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണു് . അതു കഴിഞ്ഞു് കണ്ണു േപായ
കഥയും പറയും. ഒരു കണ്ണു കാവൽക്കാരൻ കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചതാണു് ; മേറ്റതു ചാട്ട�
വാർ െകാണ്ടും േപായി.

“ഇവിെട കണ്ണില്ലാത്തതാ സുഖം.” എല്ലാം പറഞ്ഞുതീർന്നാൽ അയാെളാ�
ന്നു ചിരിക്കും. അതിെന്റ മുഴക്കത്തിൽ േവദനയുെട ശബ്ദവും ഗദ്ഗദവും പല്ലിറുമ്മലു�
മുണ്ടാവും.

കരകാണാത്ത കടലിലൂെട പത്തു ദിവസെത്ത ധൃതിപിടിച്ച ഓട്ടം. കഴിഞ്ഞു.
പതിെനാന്നാംദിവസം െപാക്കെനയും കൂട്ടുകാെരയും വഹിച്ചുെകാണ്ടു പറങ്കിക്കപ്പ�
ലുകൾ േഗാവാതുറമുഖെത്തത്തി. രാത്രിയാണു് കപ്പലിറങ്ങിയതു് . ഭൂസ്ഥിതിെയപ്പ�
റ്റി ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. കടപ്പുറെത്ത നനഞ്ഞ പൂഴി പരിചിതമാണു് . നടക്കുേമ്പാൾ
സുഖം േതാന്നി. ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചിട്ടും നീണ്ടുനിവർെന്നാന്നു നടന്നിട്ടും ദിവസങ്ങ�
ളായി. അതു നീെണ്ടാരു േഘാഷയാത്രയായിരുന്നു. െചമ്മരിയാടിൻ പറ്റെത്തേപ്പാ�
െല, െതളിക്കുന്നവെന്റ കല്പനയ്ക്കുവഴങ്ങി തലയും താഴ്ത്തി അവർ നടന്നു. ഇരുട്ടും ദുർഗ�
ന്ധവും ഇടതൂർന്ന േട്രാേങ്കാ തടവുമുറിയിലാണു് ആ യാത്ര അവസാനിച്ചതു് .

പന്തംെകാളുത്തിപ്പിടിച്ചു് ഏതാനും പാറാവുകാർ വന്നു് െവണ്മഴുേവന്തിയ പട്ടാ�
ളക്കാരിൽനിന്നു തടവുകാെര ഏറ്റുവാങ്ങി തലങ്ങും വിലങ്ങും തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർ�
ത്തിയ വലിയ ഇരുമ്പുപാളങ്ങളിൽ അവെര പൂട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങി. ആരും പ്രതിേഷ�
ധിച്ചില്ല. പ്രതിേഷധം മർദ്ദനെത്ത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വാതിലു�
കളടഞ്ഞു.

േപടിെപ്പടുത്തുന്ന നിശ്ശബ്ദതയാണു് . പരസ്പരം ഒന്നും സംസാരിക്കാെത ഇരുട്ടി�
േലക്കു് തുറിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടു് അവർ ഇരുന്നു. എവിെടയാെണത്തിയതു് ? എത്ര
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കാലം അവിെട കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടിവരും? ഇനി െവളിച്ചംകാണാൻ േയാഗമുണ്ടാവി�
േല്ല? അല്ല, ഇനിയും യാത്ര തുടേങ്ങണ്ടിവരുേമാ? വരുെമങ്കിൽ അെതേങ്ങാട്ടാ�
വും? ഇത്തിരി െവളിച്ചം കിട്ടുന്ന വല്ല സ്ഥലത്തും െകാണ്ടുേപായാൽ മതിയായിരു�
ന്നു. ഭക്ഷണമിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. ദാഹിച്ച െവള്ളംകൂടി ആവശ്യമില്ല. അൽപം െവളി�
ച്ചമാണു് േവണ്ടതു് . അതു കണ്ടു് ദാഹിേച്ചാ വിശേന്നാ മരിേച്ചാളാം. സങ്കടമില്ല.

തടവുകാർ പലതും അങ്ങെന ആേലാചിച്ചു വിഷമിക്കുേമ്പാൾ ജയിലറയുെട
ഒരു േകാണിൽ നിന്നു് കനത്ത നിശ്ശൂബ്ദെതയ പിടിച്ചു കുലുക്കിെക്കാണ്ടു് ഘനഗം�
ഭീരമാെയാരു ശബ്ദമുയർന്നു:

“അഞ്ചമ്പുണ്ടു് അടുപ്പിലേള,
അന്തകനുണ്ടു് പുരയ്ക്കലേള…”

പലരും പണ്ടു പലതവണ േകട്ടു പഴകിെയാരു താരാട്ടുപാട്ടു് . കാമുകസമാഗമ�
െത്തപ്പറ്റി, തെന്റ ഭാര്യയിൽ സംശയമുദിച്ച ഒരു ഭർത്താവു് , പതിവുേപാെല, ഏറുമാ�
ടത്തിൽ കാവലിരിക്കാൻ േപായില്ല. അവൻ വരും; അവെന െകാല്ലണെമന്നു തീരു�
മാനിച്ചു് ചുട്ടൂ പഴുപ്പിച്ച അമ്പുമായി കുടിയിൽ കാത്തിരുന്നു. കാമുകെന്റ വരവിനു സമ�
യമാെയന്നറിഞ്ഞ ഭാര്യ കുഞ്ഞിെന െതാട്ടിലിൽ കിടത്തി പാടിയുറക്കാൻ തുടങ്ങി:

“വാവാവം കുഞ്ഞൻ വാവാവം കുഞ്ഞൻ
വായമരത്തിെന്റ േചാട്ടൂെട
താേലാലം കുഞ്ഞൻ താേലാലം കുഞ്ഞൻ
താളിമരത്തിെന്റ േചാട്ടൂെട.”

കാമുകെന്റ കാൽെപരുമാറ്റം േകൾക്കുന്നു. ആപത്തിെന്റ സൂചന േവഗത്തിൽ
നൽകണം. അവൾ ഉച്ചത്തിൽ പാടി:

“അഞ്ചമ്പുണ്ടു് അടുപ്പിലേള…
അന്തകനുണ്ടു് പുരയ്ക്കലേള…”

തടവുകാരിൽ പലർക്കും പാടാനറിയാവുന്ന ആ പാട്ടാണു് മുഴങ്ങി േകൾക്കുന്നതു് .
ആപത്തിെന്റ സൂചനയാവുേമാ? അവനവേനാടു തെന്ന പലരും േചാദിച്ചു. ഈ
നശിച്ച നരകത്തിലിരുന്നു പാടാൻമാത്രം മനഃശ്ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യേനെതന്നു് തട�
വുകാർ അത്ഭുതെപ്പട്ടു. ആെള കണ്ടാൽ േവണ്ടിെല്ലന്നവർക്കുേതാന്നി. എങ്ങെന
കാണും? ഇരുട്ടേല്ല? അത്താഴം കഴിഞ്ഞു് , െപാേന്നാമനക്കുഞ്ഞിെനയും െകട്ടിപ്പു�
ണർന്നു പട്ടുെമത്തയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരച്ഛെന്റ ആത്മനിർവൃതി മുഴുവനും ആ ശബ്ദ�
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യവാൻ!

ആ ഈരടികൾ പിെന്നയും മുഴങ്ങി. ദുരിതാനുഭവങ്ങൾെകാണ്ടു ജിവിതാശ
നശിച്ച തടവുകാരുെട മനസ്സിൽ അതു പുതുമഴയുെട അനുഭവം നൽകി. ആശ്വസ�
ത്തിെന്റ ഇളംകാറ്റു വീശി. ഓർമ്മയുെട െചല്ലത്തളിരിനിടയിൽ സേന്താഷത്തിെന്റ
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പൂെമാട്ടുകൾ തല നീട്ടി. എല്ലാവരും അവരവരുെട പാർപ്പിടങ്ങൾ െതളിഞ്ഞു കണ്ടു.
ചിലതിൽ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടു് ; മറ്റു ചിലതിൽ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ടു് .

അത്താഴം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനു മുലെകാടുത്തുറക്കുന്ന ഭാര്യയുെട കണ്ണീരിൽക്കു�
തിർന്ന മുഖം കണ്ടു് ഒരുത്തൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. അതു മറ്റുള്ളവർ േകട്ടു. ചങ്ങല പൂ�
ട്ടിയ ൈകെകാണ്ടു് എല്ലാവരും കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു. ൈനമിഷികമായ ആ സേന്താഷം
െനടുവീർപ്പിെന്റ ചൂടിൽ കരിഞ്ഞുവീണു.

“മക്കേള” പാടിക്കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധൻ തെന്റ ജീവിതകഥയും ആ തുറുങ്കിെന്റ കഥ�
യും, പതിവുേപാെല, വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭയെപ്പടുത്താനല്ല; എന്തിനും ഒരുങ്ങി�
യിരിക്കാനുള്ള ശക്തി അവരിലുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി.

കഥ േകട്ടുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇരുട്ടിൽ തങ്ങൾക്കു ചുറ്റും അവിെട െവച്ചാത്മഹത്യ
െചയ്തവരുെട േപ്രതങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുെണ്ടന്നു തടവുകാർക്കു േതാന്നി. കഥ
േകൾക്കുേമ്പാൾ ആരും മൂളിയില്ല; േചാദ്യം േചാദിച്ചതുമില്ല. െപാക്കൻ മാത്രം അല്പം
ജിജ്ഞാസുവായി കാണെപ്പട്ടു.

“മൂപ്പേര” അവൻ പതുെക്ക വിളിച്ചു.
“എന്താ?” കണ്ണുെപാട്ടൻ േചാദിച്ചു.
“ഇപ്പപ്പറഞ്ഞത് െനാണയേല്ല?”
“ഞാൻ െനാണ പറയില്ല.”
“കയ്യും കാലും ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടാൽ എങ്ങനാ തുങ്ങിമരിക്ക്യാ.”
“ഞാനിവിെട വന്ന കാലത്ത് ആേരം ചങ്ങലയ്ക്കിടാറില്ല. ഇഷ്ടംേപാെല തൂങ്ങി�

മരിക്കാം.”
“ഇപ്പം സമ്മതിേക്ക്യാ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ?”
“എന്താ, നിനക്കു മരിക്കേണാ?”
“ഞാൻ മരിക്കൂല. ഓെലെന്ന െകാല്ലണം.”
“മിടുക്കൻ! എന്നാേലാ, നീെയാന്നു േകേട്ടാ. ഓല നിെന്ന മരിക്കാൻ സമ്മതി�

ക്കില്ല; െകാല്ലാനും േപാന്നില്ല.”
“പിെന്ന?”
“നിെന്ന േലലം െചയ്തു വില്ക്കും?”
“എെന്ന ആരു വാങ്ങും?”
െപാക്കെന്റ േചാദ്യം േകട്ടു കണ്ണുെപാട്ടൻ പതുെക്കെയാന്നു ചിരിച്ചു. പി�

െന്ന അടിമക്കച്ചവടെത്തക്കുറിച്ചായി വർത്തമാനം. മാടുകെളേപ്പാെല മനുഷ്യന്മാ�
െര ചന്തയിേലക്കു തച്ചാട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി വിലക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വിവരിച്ചുേകട്ട�
േപ്പാൾ േപ്രതങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േപടി അസ്തമിച്ചു. മെറ്റാരു കുലുക്കംെകാണ്ടു ഹൃദയം
നടുങ്ങി.
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“നിങ്ങെളാെക്ക ഈ ഞായറാഴ്ച േപാവും. പിേന്നം ഞാനിവിെട ഒറ്റയ്ക്കാവും.
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ പുതിയ കൂട്ടെരത്തും. അവരും േപാവും. എത്ര മരണത്തി�
നു ഞാൻ സാക്ഷി നിന്നു! അതുേപാെല വിൽപനയ്ക്കും!” അത്രയും പറഞ്ഞു പിെന്ന�
യും ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചു. ക്രൂരമായ ചിരി.

“നിങ്ങൾക്കു കണ്ണു െപാട്ടിക്കാൻ കഴിേയാ? എന്നാൽ രക്ഷയുണ്ട് .”
െവളിച്ചത്തിനുേവണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവേരാടു കണ്ണുകുത്തിെപ്പാട്ടിക്കാൻ പറയുന്നു!
“കണ്ണു െപാട്ടീെറ്റന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ? െപാക്കൻ േചാദിച്ചു.
“േവണ്ടാ, ജീവിക്കണ്ടാ. എന്നാ നീ മരിേച്ചാ, അതു് കഴിേയാ നിനക്ക് ? നിെന്റ

ജീവൻ പറേങ്ക്യെള കയ്യിലേല്ല?
“ശരിയാണു്”, എല്ലാവരും മനസ്സിൽ സമ്മതിച്ചു. ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും പറ�

ങ്കികളുെട സമ്മതം േവണം. അവരിേപ്പാൾ ആരുമല്ല. അവർക്കു ജീവിതേമാ ഉേദ്ദ�
ശ്യേമാ ഒന്നുമില്ല. കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടി മിഴിച്ചു കൽപ്രതിമകൾ േപാെല ഇരുട്ടിേലക്കു
േനാക്കി അവർ ഇരുന്നു. ‘മരണേമാ വില്പനേയാ’ അതാണു് അവർ ഇരുട്ടിേനാ�
ടു േചാദിച്ചതു് . രണ്ടായാലും അനുഭവത്തിൽ ഒന്നുതെന്ന. എന്നിട്ടും അവർ അേത
േചാദ്യം പലവുരു േചാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച വന്നു. പള്ളിയിൽ േപാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള ദിവസം.
അന്നു സേന്താഷവും ഉത്സാഹവുമാണു് . പള്ളിയിൽേപ്പാക്കും പ്രാർത്ഥനയും കഴി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്നയും ദിവസത്തിെന്റ വലിെയാരു ഭാഗം നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. േജാലി�
െയാന്നുമില്ല; ഒഴിവുദിവസമാണു് . തകർത്തു് ആേഘാഷിക്കാനുള്ള പഴയ മാർഗ�
ങ്ങെളാെക്ക വിരസങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുടിക്കാം. െപണ്ണുങ്ങെളയും കൂട്ടി
കടൽക്കരയിൽ െചന്നു കാറ്റുെകാള്ളാം. നിശാക്ലബ്ബുകളിൽ െചന്നു നൃത്തം വയ്ക്കാം.
എല്ലാം പഴയതുതെന്ന. പുതുമയുള്ള വല്ല വിേനാദവും കെണ്ടത്തണം. േലാക�
വിജയത്തിനുേവണ്ടി പുറെപ്പട്ടതാണു് . ഉേദ്ദശ്യം കുെറെയാെക്ക സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
േഗാവ ആസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ടു പിെന്നയും വീരസാഹസകൃത്യങ്ങൾ തുടരുകയാ�
ണു് . േപാർച്ചുഗലിെന്റ െകാടി ഒരു ധ്രുവത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാരു ധ്രുവേത്താളം ഭൂമി�
യിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പാറിപ്പറക്കണം. ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറങ്കികളുെട
രാജാവിെന കുമ്പിടണം. മഹത്തായ ഈ ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്ടുള്ള കടലും കര�
യും കീഴടക്കി മുേന്നറുന്ന ധീരേസനാനികളാവുേമ്പാൾ അവരുെട വിേനാദത്തിനും
എെന്തങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യകത േവണം. അങ്ങെന കെണ്ടത്തിയതാണു് ‘അടിമച്ച�
ന്ത’. അതു ഞായറാഴ്ച തെന്ന ആേഘാഷിക്കണെമന്നും തീരുമാനിച്ചു.

തടവുകാർക്കു് അന്നു കുളിക്കാം. പല്ലു േതയ്ക്കാം. അല്പം വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരി�
ക്കാം. ഇതിെനാെക്ക അധികൃതന്മാർ അനുമതി നൽകുക മാത്രമല്ല, നിർബ്ബന്ധിക്കു�
തെന്ന െചയ്യും. കുളിക്കണം, പല്ലു േതയ്ക്കണം. അല്പം വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്ക�
ണം. ചന്തയിൽെകാണ്ടുെചന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവൻ അറ�
പ്പുേതാന്നരുതു് . ബലികർമ്മത്തിനു കത്തിയുരുന്നിതിനുമുമ്പു് അരിയും പൂവും െകാടു�
ത്തു് േകാഴികേളാെടാരു വാത്സല്യം കാണിക്കലുണ്ടു് ; അതുതെന്ന.
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അന്നു് െപാക്കനും കൂട്ടുകാരും േനരെത്ത കുളിെച്ചാരുങ്ങി. അവെര കുളിപ്പി�
െച്ചാരുക്കിെയന്നാണു് പറേയണ്ടതു് . നഗരത്തിെന്റ കിഴേക്ക അതിർത്തിയിൽ ഒരു
ൈമതാനമുണ്ടു് . അവിെടയാണു് ചന്ത. ചാട്ടവാേറന്തിയ കാവല്ക്കാർ അേങ്ങാട്ടു്
അവെര െതളിച്ചു.

വളെര ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട ഭൂമി കണ്ണു കുളുർെക്കെയാന്നു
കാണുകയാണു് . തടവുകാർ ആേവശേത്താെട എല്ലാ േനാക്കിക്കണ്ടു. ഉണങ്ങിയ
ഒരു പുൽെക്കാടികൂടി അവരിൽ സേന്താഷമുണ്ടാക്കി.

വ്യാപാരേകന്ദ്രങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വരിവരിയായി രണ്ടുവശത്തും ഉയർന്നു�
നിൽക്കുന്ന നഗരവീഥികളും പിന്നിട്ടുെകാണ്ടു് അവർ നടന്നു. െഞാറിയുള്ള പാവാട�
യും േമനിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കുപ്പായവും മടമ്പു കൂർത്ത പാദരക്ഷയും ധരിച്ചു് , തല�
മുടി െവട്ടിെയാതുക്കി ചുണ്ടിൽ ചായം പുരട്ടി നില്ക്കുന്ന െവളുെവെളയുള്ള സുന്ദരിമാർ
ഗൃഹാങ്കണങ്ങളിൽ നിന്നു് അവെര േനാക്കി ചിരിച്ചു. വിരൽ ചൂണ്ടി എെന്താെക്ക�
േയാ പറഞ്ഞു.

െപരുമ്പറയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. ചന്തസ്ഥലത്തു് അന്നു പ്രഭാതംമുതൽ
െപരുമ്പറ മുഴങ്ങും. നഗരവാസികൾ അറിയണം. അവർ ബദ്ധെപ്പട്ടു് ഓടിവരണം.
വില്പന സ്ഥലെത്തത്തി വാശിപിടിക്കണം. അതിനാണു് െപരുമ്പറ മുഴക്കുന്നതു് .
അതു് ഇടതടവില്ലാെത മുഴങ്ങി. തടവുകാരുെട ഹൃദയത്തുടിപ്പുെകാണ്ടു് കാവൽ�
ക്കാർമാത്രം അതുേകട്ടില്ല.

ൈമതാനം മുഴുവനും, പുറേമനിന്നു േനാക്കിയാൽ കാണാത്ത വിധം. മറച്ചി�
രിക്കുകയാണു് . അകത്തു് പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും പട്ടാളേമധാവികൾ�
ക്കും ഇരിക്കാൻ വിശിഷ്ടാസനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടു് . െവറും സന്ദർശകർ നില�
ത്തിരിക്കണം. ഒരറ്റത്തു് ഉയർത്തിെക്കട്ടിയ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ടു് . ഏതു േകാണിൽ
നിന്നു േനാക്കിയാലും കാണത്തക്കവിധമാണു് മണ്ഡപം പണിതീർത്തതു് . അതി�
െന്റ മുൻവശം ചുവപ്പുനിറത്തിലുള്ള തിരശ്ലീലെകാണ്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിയിൽ�
േപ്പാക്കും പ്രാർത്ഥനയും വലിയ കാര്യമാെയടുക്കാത്ത കുെറേപ്പർ സന്ദർശകർക്കു�
ള്ള സ്ഥലത്തു് കാേലക്കൂട്ടി സ്ഥലംപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ‘േവഗം േവഗം വരിൻ! ആദായ�
വില മുന്തിയ ചരക്കു് . തീർന്നുേപായാൽ േഖദിച്ചുേപാകു’െമന്നു് അർത്ഥവത്തായ
ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആ െപരുമ്പറശബ്ദത്തിലടങ്ങീട്ടുണ്ട്  ; അതു െകാട്ടുന്നവെന്റ മുഖഭാ�
വത്തിലും.

പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു് ൈദവപ്രീതി വരുത്തി പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികളും പട്ടാ�
ളേമധാവികളും വന്നു് അവരവരുെട സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചന്തസ്ഥ�
ലം ജനങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു. കൂടുതലാളുകൾ പ്രേവശനദ്വാരത്തു വന്നു ബഹ�
ളംകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിനു പട്ടാളക്കാരുെട ചാട്ടവാർ െചെന്ന�
ത്തുന്നതുവെര ആ ബഹളം തുടരന്നു. എല്ലാം ശാന്തമായി. െപരുമ്പറയുെട മുഴക്ക�
വും നിന്നു.
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മണ്ഡപത്തിൽ തൂങ്ങുന്ന ചുവപ്പു തിരശ്ശീലയുെട മുമ്പിൽ േലലക്കാരൻ വന്നു നി�
ന്നു. പച്ചനിറത്തിലുള്ള കാൽസരായിയും ചുവപ്പു േമലങ്കിയും അരയിൽ മുറുക്കിയ പു�
ലിേത്താൽവാറിൽ തിളങ്ങുന്ന കഠാരിയും വലതുൈകയിൽ ചാട്ടവാറും ധരിച്ച േല�
ലക്കാരൻ ൈപശാചികമായ മുഖവും ക്രൂരമായ േനാട്ടവുമുള്ള തടിച്ചുെപാക്കം കൂടിയ
ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാളുെട ശബ്ദം പരുക്കനായിരുന്നു. തല കുനിച്ചു് സദ�
സ്സിെന ബഹുമാനിച്ചു് േലലക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:

ബഹുമാന്യേര, ചന്ത തുടങ്ങാറായി. മലയാളക്കരയിൽനിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന
നീലക്കണ്ണും കറുപ്പുനിറവുമുള്ള സുന്ദരികൾ; അദ്ധ്വാനശീലരും തടിമിടുക്കുള്ളവരു�
മായ മീൻപിടുത്തക്കാർ; ഇന്നു നിങ്ങളുെട മഹാഭാഗ്യമാണു് . മദ്യലഹരിെകാണ്ടു
മേദാന്മത്താരാവുന്ന നിങ്ങളുെട കിടപ്പറയിൽ, പള്ളിെമത്തയിൽ, സ്വപ്നം കാണു�
ന്ന കണ്ണുകളും മാംസളങ്ങളായ മാറിടങ്ങളും മുന്തിരിച്ചാെറാഴുകുന്ന അധരങ്ങളും നി�
ങ്ങൾക്കാവശ്യമിേല്ല? അല്ലേയാ പ്രഭുക്കന്മാേര, നിങ്ങളുെട പണച്ചാക്കുകൾ െകട്ട�
ഴിച്ചു നിരത്തിേക്കാളൂ; കപ്പലുടമകേള, വമ്പിച്ച െകാടുകാറ്റുകൾെക്കതിേര നിങ്ങളു�
െട കപ്പലുകൾ അതിേവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണെമങ്കിൽ ഇരുമ്പുമുസലംേപാലുള്ള
ൈകകൾ തണ്ടുകളിൽ ബലമായി അമർന്നിരിക്കണം. അവ ആഞ്ഞാഞ്ഞു വലി�
ക്കാൻ ഉരുക്കുചട്ടേപാെല ഉറപ്പുകൂടിയ മാറിടമുള്ള അടിമെയക്കിട്ടണം. ഓജസ്സും
േതജസ്സുമുള്ള യുവജനങ്ങെള നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഞങ്ങളിതാ വില്പനയ്ക്കു െവച്ചിരിക്കു�
ന്നു. എന്തു െകാടുത്താലും അധികമാവില്ല. ആവശ്യക്കാർ അധികമുണ്ടാവും. കൂട്ടി�
ക്കൂട്ടി വില പറയുക! മുതൽമുടക്കിെന്റ പത്തിരട്ടി നിങ്ങൾക്കു ലാഭമുണ്ടാക്കാം.

ൈപശാചികമായ മുഖത്തു വികൃതവും ബീഭത്സവുമായ മന്ദസ്മിതം പരത്തി�
െക്കാണ്ടു് ചാട്ടവാർ ഉയർത്തി ആ മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിെലാന്നു െപാട്ടിച്ചു. തിര�
ശ്ശീല ഒരു വശേത്തക്കു മാറി. ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ആശ്ചര്യസൂചകമായ ശബ്ദവും
പിറുപിറുപ്പും!

അര തറ്റ്  , മാറു വിരിഞ്ഞു് , േതാളുയർന്നു് , നിരന്തരേക്ലശങ്ങൾക്കുേപാലും കീഴട�
ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓജസ്സാർന്നു് , അതാ നിൽക്കുന്നു, നിർഭാഗ്യരായ ഇരുപത്തഞ്ചു
െചറുപ്പക്കാർ. സദസ്യെര അവർ േനാക്കുന്നില്ല. അപമാനഭാരംെകാണ്ടും ദുഃഖാധി�
ക്യംെകാണ്ടും തലകുനിച്ചു നിൽപാണു് .

പറങ്കിക്കപ്പിത്താൻ േഡാൺ മസ്കരനസ്സ് തെന്റ സ്ഥാനത്തിരുന്നുെകാണ്ടു്
അടിമകെള സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. േലലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു്
കപ്പിത്താൻ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് അധികാരസ്വരത്തിൽ കൽപിച്ചു.

“ആ നാലുേപെര മാറ്റിനിർത്തു!” ഒന്നാമെത്ത വരിയിൽ ഒന്നുമുതൽ നാലുേപ�
െരയാണു് കപ്പിത്താൻ സൂചിപ്പിച്ചതു് . തനിക്കാവശ്യമുള്ള അടിമകെള േലലം െച�
യ്യാെത മാറ്റിനിർത്താൻ കപ്പിത്താനു് അധികാരമുണ്ടു് . േലലക്കാരൻ സവിനയം
തലകുനിച്ചു് ആ കല്പന ഉടനടി നിറേവറ്റി. നാലുേപെര മാറ്റിനിർത്തി. അതിെലാ�
ന്നു് െപാക്കനാണു് . തടിമിടുക്കിലും പ്രായത്തിലും െപാക്കേനാടു കിടപിടിക്കാവുന്ന
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മറ്റു മൂന്നുേപരും.
േലലം തുടങ്ങി. ആരംഭത്തിൽ അല്പം അയഞ്ഞമട്ടായിരുെന്നങ്കിലും സമയം

െചല്ലുേന്താറും വാശി മുഴുത്തു. വില കൂടിക്കൂടിവന്നു. സന്ദർശകർ ൈകെകാട്ടിയും
ആർത്തുവിളിച്ചും കച്ചവടക്കാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. തെന്റ ‘ചരക്കി’നു കൂടുതൽ
വില കിട്ടാൻ അനുകൂലമായ പ്രേലാഭനങ്ങൾ പലതും േലലക്കാർ കാട്ടി. ചില�
േപ്പാൾ വില്പനയ്ക്കു െവച്ച അടിമെയ പിടിച്ചു വായ പിളർത്തി ആ മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ
വിളിച്ചുപറയും:

“മാന്യേര, ഇതു േനാക്കണം. ഇവെന്റ പല്ലു് എത്ര ഭംഗിയുള്ളവ! എത്ര ഉറപ്പു�
ള്ളവ! ഇരിമ്പുകഷ്ണം േപാലും കടിച്ചു െപാട്ടിക്കാൻ കഴിയും. അെതന്തിെന്റ സൂചന�
യാെണന്നറിയാേമാ? മികച്ച ശരീരബലത്തിെന്റ വാങ്ങണം, ഉള്ളതത്രയും െകാടു�
ത്തു വാങ്ങണം; ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല.”

മറ്റു ചിലേപ്പാൾ അടിമയുെട െനഞ്ചിലിടിച്ചു പറയും: “ഹാ! ഇരുമ്പുേകാട്ട.”
അങ്ങെന വഴിക്കുവഴി ഓേരാ സംഘെത്ത െകാണ്ടുവന്നു വില്പന നടത്തി. കാഴ്ച�

യിൽ മിടുക്കുള്ളവെരെയല്ലാം സംഘത്തിൽ നിന്നും കപ്പിത്താൻ സ്വന്താവശ്യത്തിനു
തിരിഞ്ഞുെവച്ചു.

അല്പസമയേത്തക്കു േലലം നിർത്തിെവച്ചു. പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വ്യാപാരികൾ�
ക്കും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒഴിവുസമയമാണു് . കപ്പിത്താനുേവണ്ടി തിരഞ്ഞുെവച്ചു
അടിമകെള പട്ടാളത്താവളത്തിേലക്കു മാറ്റാനാണു് കൽപന. പട്ടാളത്തിെന്റ അക�
മ്പടിേയാടുകൂടി െചറിയെചറിയ സംഘങ്ങൾ നീങ്ങി.

ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികളും തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ േലല�
ക്കാരൻ പിെന്നയും തിരശ്ശീലയുെട മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അയാളുെട മുഖം പ്രസ�
ന്നമാണു് . കൂടുതൽ വാചാലനാേവണ്ട സന്ദർഭം അടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു.

“മാന്യേര, ഈ വ്യാപാരത്തിെല നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ഇനമാണിനി വരാൻ േപാ�
കുന്നതു് . നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന വീഞ്ഞിനു രുചി േവേണാ? നിങ്ങളുെട മണിയറ സം�
ഗീതമയമാവേണാ? എങ്കിൽ, ഇതാ ഇങ്ങട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക.”

ചാട്ടവാർ െപാട്ടി. തിരശ്ശീല നീങ്ങി. സന്ദർശകർ െതാപ്പിയും ഉറുമാലും ആകാ�
ശത്തിേലക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞു് ആഹ്ലാദസ്വരമുയർത്തി.

ശരീരവും മനസ്സും ക്ഷീണിച്ചു് , വാടിക്കരിഞ്ഞു െഞട്ടിയിൽനിന്നു് അടർന്നു വീ�
ഴാറായ പിച്ചിപ്പുക്കൾേപാലുള്ള ഏതാനും യുവതികെള രംഗത്തു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരുെട കാമാസക്തമായ കണ്ണുകൾ, കടന്നലുകെളേപ്പാെല, ആ നിർ�
ഭാഗ്യകളുെട മുഖങ്ങളിൽ പാറിനടന്നു.

എള്ളുനിറത്തിൽ ചടച്ച ശരീരവും നീണ്ട കണ്ണുകളുമുള്ള നീണ്ടീഴഞ്ഞ തലമുടി േദ�
ഹാവരണമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന, ഒരു യുവതിെയ മുേമ്പാട്ടു പിടിച്ചുതള്ളി േലലക്കാ�
രൻവിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ഇതാ, നിങ്ങൾെക്കാരു യക്ഷി! ഇവൾ സ്വപ്നത്തിലും നിങ്ങെള
സുഖിപ്പിക്കും.”
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രംഗത്തിെന്റ ഒരു വശത്തു് ഏതാനും കൂട്ടുകാേരാെടാപ്പം പട്ടാളത്താവളത്തി�
േലക്കു വിളിയും കാത്തിരിക്കുന്ന െപാക്കൻ തലയുയർത്തി േനാക്കി. െവള്ള്യാൻക�
ല്ലിൽെവച്ചു കണ്ട ഭയാനകരംഗം അവേനാർത്തു.

“ഈ വാനമ്പാടിെയ ആർക്കുേവണം?” അവളുെട െനറ്റി പിടിച്ചു മുഖമുയർത്തി
സദസ്യെര കാണിക്കാൻശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു പിെന്നയും േലലക്കാരൻ പറഞ്ഞു: “ഇതാ,
നിറം മങ്ങിെയാരു ലില്ലിപ്പൂ.” പ്രസംഗം കവിതാമയമാവുകയാണ് : “ഈ കണ്ണുകൾ
നിങ്ങെള ക്ഷണിക്കുന്നിേല്ല?”

അക്ഷമനായി ൈകവിരലുകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മിയിരിക്കുന്ന ഒരറുപതുകാരൻ പ്രഭു
വില പറഞ്ഞു. േകൾേക്കണ്ട താമസം, കാട്ടുപന്നിയുെട േമാന്തയുള്ള ഒരു വ്യാപാരി
എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് കൂടുതൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിൽ മത്സരമായി. സന്ദർശ�
കർ രണ്ടുേപെരയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. വാശിപിടിപ്പിച്ചു.

പ്രഭുവും വ്യാപാരിയും അവരുെട പണെക്കാഴുെപ്പടുത്തു പടെവട്ടി. പടയിൽപ�
ന്നിേമാന്തക്കാരൻ ജയിച്ചു. േലലം അയാളുെട േപരിൽ സ്ഥിരെപ്പട്ടു. സദസ്സു് ഒന്നാ�
െക ആർപ്പുവിളിച്ചു. വ്യാപാരിെയ അഭിനന്ദിച്ചു.

“വരണം, അങ്ങുേന്ന വരണം. വില തന്നു് ഈ വാനമ്പാടിെയ ൈകേയറ്റുെകാ�
ള്ളണം.”

ഒരു പതിെനട്ടുകാരെന്റ പ്രണയചാപല്യവും ശൃംഗാരവും പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
വ്യാപാരി രംഗേത്തക്കു െചന്നു. പണസഞ്ചിയഴിച്ചു േലലത്തുകെയണ്ണി േബാധ്യ�
െപ്പടുത്തി.

“െകാണ്ടുേപാകണം ശ്രീമാൻ, താങ്കളുെട കിടപ്പറയ്ക്കു പറ്റിയ അലങ്കാരമാണു് .”
വ്യാപാരി കണ്ണിറുക്കി തല കുലുക്കി ചിരിച്ചു. പന്നിയുെട േതറ്റേപാെല പല്ലുകൾ�

പുറത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
“വാ, വാ!” ശൃംഗാരച്ചിരിേയാെട വികൃതമാതൃകയും പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ട�

യാൾ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. അവൾ തലയുയർത്തിയില്ല; േനാക്കിയില്ല, കാേറ്ററ്റ കരിയി�
ലേപാെല അവൾ വിറയ്ക്കുകയാണു് .

വ്യാപാരി മധുരമേനാഹരമായ ഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാെണന്ന സങ്കല്പ�
ത്തിൽ അവളുെട ൈക കടന്നുപിടിച്ചു. തീക്കനലിൽ െതാട്ടേപാെല അവൾ െഞ�
ട്ടിപ്പുറേകാട്ടു മാറി. ജനങ്ങൾ പരിഹാസച്ചിരിെകാണ്ടു ചന്തസ്ഥലം കുലുക്കി. അനു�
നയങ്ങൾ യാെതാന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല. ബലം പ്രേയാഗിച്ചുതെന്ന െകാണ്ടുേപാണം.
ഏെറ മുതൽമുടക്കിയതാണു് .

ആഗ്രഹവും ൈനരാശ്യവും േചർന്നുണ്ടാക്കിയ പ്രസരിേപ്പാെട അയാൾ അവ�
െള കടന്നുപിടിച്ചു. അവൾ പിടിവിട്ടു കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭയംെകാണ്ടും നിസ്സഹായ�
തെകാണ്ടും മനം കലങ്ങി നിലവിളിച്ചു.

െപാക്കെന്റ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണു് . തലയുയർത്തി േനാക്കാൻ ഭയം. േനാ�
ക്കിയാൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുേപാകും.
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അവൾ പിടിവിട്ടു കുതറുെമന്നായേപ്പാൾ സന്ദർശകർ പിെന്നയും ആർത്തുകൂ�
വി. വ്യാപാരിക്കു ശുണ്ഠിവന്നു. അയാളവളുെട തലമുടി ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു വലിച്ചു.

അവൾ ദയയ്ക്കുേവണ്ടി യാചിച്ചു; േകൾക്കുന്നവരുെട കരളലിയിക്കുമാറു് കര�
ഞ്ഞു.

തലയുയർത്താെത വയ്യാ. െപാക്കൻ ഒേന്ന േനാക്കിയുള്ളു. ൈകയും കാ�
ലും ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട കാര്യവും പറങ്കികളുെട തടവുകാരനാെണന്ന പരമാർത്ഥവും മറന്നു്
അവെനഴുേന്നറ്റു. ചങ്ങല അനുവദിക്കുന്നത്ര ദൂരേത്താളം കാലുകൾ നിരക്കിെവച്ചു.
ൈകകൾ േചർത്തുപിടിച്ചു് ചങ്ങലേയാടുകുൂടി വ്യാപാരിയുെട തലയ്ക്കു് ആെഞ്ഞാരു
തല്ലു െകാടുത്തു. ഭയങ്കരമായ അലർച്ചേയാെട വ്യാപാരി പിടിവിട്ടു മറിഞ്ഞു വീണു.

േലലക്കാരെന്റ േകാപം കത്തിക്കാളി. ചാട്ടവാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. െപാ�
ക്കെന്റ േദഹത്തിലതു പാടുകളുണ്ടാക്കുകയാണു് . അവൻ അനങ്ങിയില്ല; അവെനാ�
ട്ടും േവദന േതാന്നിയതുമില്ല.

െതല്ലിട സ്തംഭിച്ചുനിന്ന സന്ദർശകർ ആർത്തുവിളിച്ചു. “െകാല്ലണം; ധിക്കാരി�
യായ അടിമെയ െകാല്ലണം.”

േലലക്കാരനു് ആേവശം കൂടി. അവൻ െപാക്കെന തട്ടി മറിച്ചു നിലത്തിട്ടു ചവി�
ട്ടി. ഇരിമ്പാണികളുള്ള പാദരക്ഷെകാണ്ടു മതിവരുേവാളം ചവിട്ടി.

െപെട്ടെന്നേന്താ ആേവശം വന്നേപാെല ആ യുവതി തലെപാക്കി േനാക്കി.
നനഞ്ഞ കണ്ണുകളിലിേപ്പാൾ കരുണാരസമില്ല. തീജ്ജ്വാലകളാണു് . ഒരു മിന്നൽ�
െക്കാടിേപാെല അവെളാന്നു പുളഞ്ഞു. നിമിഷംെകാണ്ടു് േലലക്കാരെന്റ അരപ്പട്ട�
യിലുള്ള കഠാരി ൈകക്കലാക്കി.

അവൾ വീണുകിടക്കുന്ന അടിമെയ േനാക്കി. സഹജീവികെള ഹിംസിക്കുന്ന�
തിൽ രസംെകാള്ളുന്ന സദസ്യെര േനാക്കി. എല്ലാവേരാടും പകവീട്ടാെനാരുങ്ങിയ
ഒരു ഭാവം ആ മുഖത്തു കളിയാടി. കഠാരപിടിച്ച ൈക ഉയർന്നു. അതാരുെട േനർ�
ക്കാണു് നീളുന്നതു് ? എല്ലാവരും ഉറ്റുേനാക്കി.

േലലക്കാരനു കടെന്നത്തി തടയാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് കഠാരയുെട കൂർത്ത
മുന സ്വന്തം ഹൃദയത്തിേലക്കു് അവൾ കുത്തിയിറക്കി. േവദനെകാണ്ടു പുളയാെത,
കണ്ണീെരാഴുക്കാെത, നീറിപ്പുകയുന്ന ഹൃദയഭാരം ചാലുകീറി പുറേത്തെക്കാഴുകിയ
ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താെട, അവൾ പതുെക്ക നിലേത്തക്കു ചാഞ്ഞു. മർദ്ദനംെകാ�
ണ്ടു േബാധംെകട്ടു കിടക്കുന്ന െപാക്കെന്റ െനഞ്ചിൽ വാടിത്തളർന്ന ൈകത്തണ്ടക�
ളിെലാന്നു വിശ്രമംെകാണ്ടു.
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“മകേന, മിശിഹായുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നു.”
േപ്രഷിതേവലയ്ക്കുള്ള വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ ജയിലറയിെല ചതുപ്പുനിലത്തുനിന്നു�

െകാണ്ടാണു് സംസാരിക്കുന്നതു് : “കർത്താവായ ൈദവം പാപികളുെട രക്ഷയ്ക്കുേവ�
ണ്ടിയാണു് ക്രൂശിക്കെപ്പട്ടതു് .”

െപാക്കൻ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു. പാമ്പുകൾേപാെല ഇരുമ്പുചങ്ങലകൾ നിലത്തു�
കിടന്നിഴഞ്ഞു. േലലക്കാരെന്റ പാദരക്ഷയും ചാട്ടവാറും കൂടി േദഹത്തിേലൽപ്പിച്ച
പരിക്കുകൾ ഭയങ്കരമാണു് . മുളകരച്ചു േതച്ചേപാെല സർവ്വാംഗം നീറുന്നുണ്ടു് . േദഹം
മുഴുവൻ അരിച്ചു നടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾ മുറിേവറ്റ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിെട കടിക്കുന്നുണ്ടു് .
ജീവെന്റ ചലനം െകട്ടടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു് ഉറുമ്പുകൾക്കാഹാരമാവുകേയാ? അവിെട
എന്തും സംഭവിക്കാം. അങ്ങെന ഏെറേനരം കിടേക്കണ്ടിവരികയിെല്ലന്നു െപാക്ക�
നു േതാന്നി. തടിച്ച തലയും നീണ്ട െകാറുങ്ങകളുമുള്ള ഉറുമ്പുകൾ ആർത്തിേയാെട
വരിവരിയായി പാഞ്ഞുവരും. േദഹം മുഴുവൻ െപാതിയും. മാംസത്തിൽ തുളച്ചുക�
ടക്കും. അസ്ഥികൂടത്തിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്ന അവസാനെത്ത മാംസക്കഷ്ണംേപാലും
അവ കാർന്നു തിന്നും. പിെന്ന ആ ചതുപ്പുനിലത്തു് െനടുനീളത്തിൽ ഒരസ്ഥികൂടമ�
ങ്ങെന കിടക്കും. അേപ്പാൾ ചങ്ങലയുെട അറ്റത്തുള്ള െകാളുത്തുകളിലൂെട ൈകയും
കാലും എളുപ്പത്തി ഊരിെയടുക്കാം. യേഥഷ്ടം എവിെട േവണെമങ്കിലും നടക്കാം.
സ്വാതന്ത്രം അനുഭവിക്കാം. ഇത്രയും ആേലാചിച്ചേപ്പാഴാണു് പുതിെയാരു േചാദ്യം
െപാങ്ങിവന്നതു് . ആർക്കാണു് സ്വാതന്ത്രം കിട്ടുന്നതു് ?

അസ്ഥികൂടത്തിനു് !
ഇരുണ്ട ജയിലറയിലൂെട അസ്ഥികൂടമങ്ങെന നടക്കുന്നു!
െപാക്കനു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ ഉറെക്ക നിലവളിച്ചു: “അേമ്മ!”
വിശുദ്ധപട്ടക്കാരെന്റ ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നു:
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“നീയും ഞാനും ജന്മേദാഷത്തിെന്റ കർമ്മഫലത്തിനു വിേധയരായവരാണു് ,
മകേന.”

െപാക്കനതു േകട്ടു. ആരാണു് പറയുന്നെതറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും അതിെന്റ
െപാരുൾ അവനു മനസ്സിലായി.

എന്താണു ജന്മേദാഷം? വളയക്കടപ്പുറത്തു് പാവെപ്പട്ട ഒരു മുക്കുവകുടുംബ�
ത്തിൽ ജനിച്ചേതാ? ആർക്കുെമാരുപദ്രവവും െചയ്യാെത ജീവിച്ചേതാ? എത്ര
ആേലാചിച്ചിട്ടും ജന്മേദാഷത്തിെന്റ കർമ്മഫലം കെണ്ടത്താൻ അവനു് കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. ശ്രദ്ധിക്കാം. പറയുന്നതു് മുഴുവൻ േകട്ടാൽ പേക്ഷ, കെണ്ടത്താൻ കഴിെഞ്ഞ�
ന്നുവരും.

“മിശിഹാ നിനക്കുേവണ്ടിക്കൂടിയാണു് , നിെന്റ കൂടി പാപത്തിെന്റ ഭാരമുള്ള കു�
രിശും താങ്ങിെക്കാണ്ടാണു് , കാൽവരി കയറിയതു് .”

തരേക്കടില്ല. ആരായാലും മിശിഹാ നല്ലവനാണു് . അവെന്റ േപരിൽ എേന്താ
െചെയ്തന്നേല്ല പറയുന്നതു് ? ഈ വിവരം വന്നു പറയാൻ മാത്രം ദയ േതാന്നിയ നല്ല
മനുഷ്യൻ ആെരന്നു കാണണം. േനാക്കി.

തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള േമലങ്കി, ഒരു ൈകയിൽ കറുത്ത ചട്ടയാർന്ന േവദപുസ്ത�
കം. മേറ്റതിൽ െകാന്ത. െപാക്കിേളാളം നീണ്ടിറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന െവളുത്ത താടി.
ദയയും വാത്സല്യവും സ്ഫുരിക്കുന്ന േനാട്ടം. മൂന്നു് ആണികളിൽ ക്രൂശിക്കെപ്പട്ട ക്രിസ്തു�
വിെന്റ രൂപം അവെന്റ േനർക്കുയർത്തിയിട്ട ആ വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ കണ്ണീെരാഴുക്കി�
െക്കാണ്ടു വീണ്ടും പറഞ്ഞു:

“ഇതാ, സർവ്വവല്ലഭനായ കർത്താവു തെന്റ സത്യസഭയിേലക്കു നിെന്ന ക്ഷ�
ണിക്കുന്നു. ഈ തിരുശിരസ്സിൽ തറച്ച മുൾമുടി നീ കാണുന്നിേല്ല കുന്തത്തിൽ കുത്തി
തുറക്കെപ്പട്ട ഈ തിരുവിലാവിേലക്കു് നീെയാന്നു േനാക്കൂ. നീ െചയ്ത പാപത്തിെന്റ
മൂർച്ചയുള്ള കുന്തമുനയേല്ല ഈ ഹൃദയെത്ത കുത്തിമുറിച്ചതു് ? നീയിവിെട ഉണ്ടായിരു�
ന്നുെവങ്കിൽ എന്തു െചയ്യുമായിരുന്നു; അതു െചയ്യുക.”

അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാെത മിഴിച്ചുേനാക്കി കിടന്നു. വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ അവെന
അനുഗ്രഹിച്ചു് തിരിച്ചുേപായി. തല െപാക്കാൻ വയ്യാ. അയാൾ ഏതുവഴിക്കാണു്
േപാകുന്നെതന്നു് േനാക്കാമായിരുന്നു. േവണ്ടാ, ജയിലറയുെട വാതിൽ അടയുന്ന
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. അയാൾ പുറത്തു േപായതാവും. ഇനി വരിേല്ല?

വാതിലടയുന്ന ശബ്ദം മുഴുവനായിട്ടില്ല; അതിഭയങ്കരമാെയാരു െപാട്ടിച്ചിരി
േകൾക്കുന്നു. ആ കണ്ണു െപാട്ടനാണു് . അയാൾക്കു വക തിരിവില്ല. ജയിലധികാ�
രികെളയും കാവൽക്കാെരയും പരിഹസിക്കും േപാെല, ധിക്കരിക്കുംേപാെല, ആ
നല്ല മനുഷ്യെനയും അപമാനിക്കുകേയാ? അതുേവണ്ടായിരുെന്നന്നു െപാക്കനു
േതാന്നി.

ശരീരത്തിെന്റ നീറ്റം കുറയുന്നുണ്ടു് . േസ്നഹവും വാത്സല്യവും കലർന്ന ഒരു
ശബ്ദംേകട്ടിട്ടു് , മനുേഷ്യാചിതമായ െപരുമാറ്റം അനുഭവിച്ചിട്ടു് , വളെര ദിവസങ്ങളാ�
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യി, വിശുദ്ധപട്ടക്കാരെന ൈദവം പറഞ്ഞയച്ചതാവും. അെല്ലങ്കിൽ, ദയയും േസ്നഹ�
വും എെന്തന്നറിയാത്ത പറങ്കികെള കബളിപ്പിച്ചു് ആ മനുഷ്യനു ജയിലറയിേലക്കു
വരാൻ കഴിയില്ല.

േലലസ്ഥലത്തുെവച്ചു് ധിക്കാരം കാണിച്ചതിനു് െപാക്കെന മർദ്ദിച്ചവശനാക്കു�
കയും വീണ്ടും േട്രാേങ്കാവിേലക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുകയുമാണുണ്ടായതു് . കൂട്ടുകാെര പട്ടാ�
ളത്താവളത്തിേലക്കു മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചു. അവെര എന്തുെചെയ്തന്നറിഞ്ഞുകുടാ.
ഐേദ്രാസും കൂട്ടത്തിലുണ്ടു് . കപ്പലിെല ഇരുട്ടറയിൽ ഒരുമിച്ചാണു് കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു് .
േലല സ്ഥലത്തുെവച്ചു കണ്ടു. ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി ജീവിത�
ത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുേമാ, ആേവാ?

പറങ്കികളുെട പിടിയിൽ നിന്നു് എെന്നങ്കിലുെമാരു ദിവസം വഴുതിച്ചാടണെമ�
ന്നു പറഞ്ഞതു് ഐേദ്രാസാണു് . ഐേദ്രാസ് തരംകിട്ടിയാൽ ചാടിേപ്പാേയക്കും.
അവെന ചില കാര്യങ്ങൾ പറേഞ്ഞൽപ്പിേക്കണ്ടതായിരുെന്നന്നു് അേപ്പാൾ േതാ�
ന്നി. തെന്റ തൽക്കാലസ്ഥിതി അച്ഛെനയും അമ്മെയയും അറിയിക്കുന്നതു് അവ�
നിഷ്ടമല്ല. കാണാതായേപ്പാൾ, ഒന്നുകിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അെല്ലങ്കിൽ സുഖമായി
എവിെടെയങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും-ഇതിലപ്പുറെമാന്നും അവരാേലാചിക്കില്ല.
തല്ലുകിട്ടി ശരീരം മുഴുവൻ െപാട്ടിെയേന്നാ ജീവേനാെട ഉറുമ്പരിക്കുകയാെണേന്നാ
ചതുപ്പുനിലത്തു് ചങ്ങലെക്കട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാെണേന്നാ ഊഹിക്കാൻ
അവർക്കു ന്യായമില്ല. ഐേദ്രാസ് എങ്ങെനെയങ്കിലും കടന്നു ചാടി നാട്ടിെലത്തി�
യാൽ ഇെതാന്നും പറയാൻ അവനു േതാന്നരുേത എന്നു െപാക്കൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ദിവസങ്ങൾ വളെര കഴിഞ്ഞു. ദുഃഖെമല്ലാം മാറ്റിെവച്ചു് അച്ഛൻ കടലിൽ േപാ�
വുന്നുണ്ടാവും. അമ്മ വീട്ടുേജാലികളിൽ കുേറെശ്ശ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പാഞ്ചാലി!
അവെളപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ അവനു വിഷമം േതാന്നി. ചമ്പകപ്പാലയുെട കടയ്ക്കൽ
വന്നു നിന്നു് കടലിേലക്കു േനാക്കി അവൾ ദിവസവും കണ്ണീെരാഴുക്കും. ഐേദ്രാസ്
അവെള കണ്ടുമുട്ടരുേത എന്നും െപാക്കൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ഉപ്പിട്ടുേവവിച്ച സ്രാവിെന്റ ഇറച്ചിയും ഒരുപിടി പച്ചരിേച്ചാറുമായി കാവൽക്കാ�
രൻ കടന്നുവന്നു; ഒരു മരച്ചട്ടിയിൽ കുടിക്കാനുള്ള െവള്ളവും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസ�
വും ഇതുേപാലുള്ള ആഹാരം െകാണ്ടു വന്നതു് അങ്ങെനതെന്ന കിടപ്പുണ്ടു് . അവൻ
െതാട്ടുേനാക്കീട്ടില്ല. ഉറുമ്പരിക്കുകയാവും.

കലശലായ ദാഹമുണ്ടു് . മരച്ചട്ടിയിെല െവള്ളം ഒറ്റ വലിക്കകത്താക്കാൻ േതാ�
ന്നി. എടുത്തു ചുേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു. വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം. െവള്ളത്തിെന്റ മണമായിരിക്ക�
യില്ല. ഏെതങ്കിലും മൂലയിൽ കിടന്ന മരച്ചട്ടി കഴുകാെത െകാണ്ടുവന്നതാവും. ദുർഗ�
ന്ധംെകാണ്ടു മൂക്കുെപാളിഞ്ഞാലും േവണ്ടിെല്ലന്നു കരുതി ഒരു കവിൾ െവള്ളം വായി�
േലക്കു വലിെച്ചടുത്തു. അതു കടൽെവള്ളമാണു് . ഉപ്പുരസത്തിെന്റ കാഠിന്യംെകാണ്ടു്
ഒരു തുള്ളിെയങ്കിലും താേഴാട്ടിറങ്ങുന്നില്ല. കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. ഛർദ്ദിക്കുകയാ�
ണു് . ദാഹിച്ചുമരിച്ചാലും ആ െവള്ളം അകേത്തക്കു കടത്തിവിടാൻ വെയ്യന്നു തീരു�
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മാനമായേപ്പാൾ െപാക്കൻ മരച്ചട്ടി വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ദാഹംെകാണ്ടു് അകം മുഴുവൻ
നീറുകയാണു്…

പിേറ്റന്നു് കാലത്തും ആ നല്ല മനുഷ്യൻ വന്നു; വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ. അവെന
േനാക്കി, േസ്നഹവും ദയയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുമുഴു�
വൻ അേദ്ദഹം ആവർത്തിച്ചു. അവനു ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം േകട്ടുകഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ പതുെക്ക േചാദിച്ചു: “െകാറച്ചു് െവള്ളം തേര്വാ കുടിക്കാൻ?”

“നിശ്ചയമായും, മകേന!” അേദ്ദഹം അവെന്റ അടുത്തിരുന്നു. മുറിവുകളിൽ
തേലാടിെക്കാണ്ടു് കൂെടയുള്ള കപ്യാേരാടു െവള്ളം െകാണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു.
നല്ല െവള്ളം.
അവൻ ആർത്തിേയാെട വലിച്ചുകുടിച്ചു. എത്രെയന്നു് അവനുതെന്ന അറിഞ്ഞു�

കൂടാ. നല്ല െവള്ളം കുടിച്ചിട്ടു് വളെര ദിവസമായി.
വിശുദ്ധപാട്ടക്കരൻ കുെറേനരം അവെന്റ സമീപമിരുന്നു് അവെന ശുശ്രൂഷിച്ചു.

അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അവെന്റ മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവന്നു് അത്യാവ�
ശ്യമായ പലതും നൽകാെമന്നു് അേദ്ദഹം വാക്കുെകാടുത്തു.

സ്വാതന്ത്ര്യം!
േജാലി!
നല്ല ഭക്ഷണം!
ആ നിമിഷംെതാട്ടു് അവൻ പുതിെയാരു വഴിത്തിരിവിൽ െചന്നുമുട്ടി നിൽക്കു�

കയാണു് . ഒരു വശേത്തക്കു തിരിഞ്ഞാൽ അവിെട അവെനല്ലാമുണ്ടു് . ഭക്ഷണവും
േജാലിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും. മറുവശേത്തക്കുതിരിഞ്ഞാൽ ജയിലറയും ഇരുട്ടും ചങ്ങല�
യും ചാട്ടയും പുഴുത്ത കടൽെവള്ളവും മണേമറ്റാൽ ഛർദ്ദിക്കുന്ന സ്രാവിറച്ചിയും!

എേങ്ങാട്ടുേപാണം?
എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചവനു് എേങ്ങാട്ടു േപായാെലന്തു് ? അമ്മെയ കാണാ�

െനാക്കില്ല, അച്ഛെന കാണാെനാക്കില്ല. പാഞ്ചാലിെയ നിർബന്ധമായി മറക്ക�
ണം. വളയക്കടപ്പുറെത്ത പഞ്ചാരപ്പൂഴിയിൽ ഇനി കാലുകുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇരുണ്ടു
െകട്ട ജയിലറയിലിട്ടു് ആഗ്രഹങ്ങെള മുഴുവൻ ചവിട്ടിേത്തക്കണം.

ആണായി ജനിച്ചു. അഭ്യാസം പഠിച്ചു. എന്തിനു് ? ജയിലിൽ കിടന്നു ദ്ര�
വിക്കാൻ.

അേദ്ദഹം ഇനിയും വരും. ഒന്നു മൂളിയാൽ മതി. ചങ്ങല വലിെച്ചറിയാം. ൈക�
കൾ വീശി, കാലുകൾ വലിച്ചുെവച്ചു മനുഷ്യെനേപ്പാെല നടക്കാം. ഉദയാസ്തമന�
ങ്ങൾ കാണാം. മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകാം.

മതം മാറണെമന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർബന്ധം.
മാറിയാെലന്തു് ?
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അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എെന്നേന്നക്കുമായി െപാക്കൻ നഷ്ടെപ്പട്ടു. പാഞ്ചാലിയും
ഒടുവിൽ മറക്കും; മറക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. പിെന്ന ആർക്കുേവണ്ടി! ഈ ദുരിതമ�
നുഭവിക്കണം?

മതംമാറിയാെലന്തു് ? പലതവണ െപാക്കൻ തേന്നാടുതെന്ന േചാദിച്ചു. മതം
േപായാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. അതു ചില്ലറേനട്ടെമാന്നുമല്ല. ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞ�
േപാെല ചാടിേപ്പാകാനും അതു് സൗകര്യമുണ്ടാക്കും.

ചാടിേപ്പാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പകവീട്ടാം.
മതം എന്താെണന്നായി പിന്നെത്ത ആേലാചന. എന്താെണന്നവനറിഞ്ഞു�

കൂടാ. അവെന അതാരും പഠിപ്പിച്ചിടില്ല. െചറുപ്പത്തിൽ ഭസ്മവും ചന്ദനവും െതാ�
ട്ടിട്ടുണ്ടു് . കുളിച്ചുശുചിേയാെട കാവിൽ േപായിട്ടുണ്ടു് . േകാമരം െവളിച്ചെപ്പട്ടു വരു�
േമ്പാൾ രണ്ടാം മുെണ്ടടുത്തു കക്ഷത്തുെവച്ചു ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങേളാെട നിന്നിട്ടു�
ണ്ടു് . േനാൽെമ്പടുത്തിട്ടുണ്ടു് . ജപിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

ഇതാേണാ മതം?
ആയിരിക്കണം. അല്ലാെത തെന്റ മതത്തിന്നു് മെറ്റാരു ലക്ഷണവും അവൻ

കാണുന്നില്ല. കപ്പലിെല ഇരുട്ടറയിൽ കിടന്നു് ദാഹിച്ചു െപാരിഞ്ഞേപ്പാൾ, നട്ടുച്ച�
െവയിലിൽ തിളച്ചുമറിഞ്ഞ െവള്ള്യാൻകല്ലിൽ കിടന്നു് തെന്റ മാംസം ചുട്ടുകരിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, അവൻ േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിലമ്മെയ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പറങ്കികൾ മാന്തളിർ�
േപാലുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടിെയ മാനഭംഗം െചയ്തു െകാന്നേപ്പാ ഗുരുപുണ്യക്കാവിെല
ഭഗവതിെയ അവൻ െനാന്തു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

അവെന്റ വിളി ആരും േകട്ടില്ല.
ഗുരുപുണ്യകാവിലും േവട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിലും േപാകാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ അവനു്

മതം മാറണെമന്നില്ല. എങ്ങെന കഴിയും?
ജയിലറയിെല കൂരിരുട്ടും നിശ്ശബ്ദതയും മെറ്റന്നെത്തക്കാളുമധികം അവെന

ശല്യെപ്പടുത്തി. ആ കണ്ണുെപാട്ടൻമിണ്ടാെത കിടക്കുന്നെതന്തു് ? വല്ല ശബ്ദവുമുണ്ടാ�
ക്കരുേതാ?

െപാക്കൻ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. നഗ്നമായ പുറത്തു് ഉറുമ്പരിക്കുന്നുണ്ടു് . തുടച്ചുകള�
യാൻ ൈക പുറേകാട്ടു നീട്ടി. നീട്ടിയ ൈക ഒരു പാത്രത്തിലാണു തട്ടിയതു് .

നിറച്ചും െവള്ളം! പാത്രത്തിനു ദുർഗന്ധമില്ല. അവൻ കുടിച്ചു. മതിവരുേവാ�
ളം. പാത്രം കീെഴ െവച്ചേപ്പാൾ മെറ്റാരു പാത്രത്തിൽ തട്ടി. െപാരിച്ച മത്സ്യവും
േഗാതമ്പുെറാട്ടിയുമാണതിൽ. എല്ലാം ആ നല്ല മനുഷ്യൻ തനിക്കു േവണ്ടി ഒരുക്കി�
െവച്ചതാണു് .

തൃപ്തിേയാെട ഭക്ഷിച്ചു. മനുഷ്യെനേപ്പാെല നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നുറങ്ങാനാ�
ണു് േതാന്നിയതു് . ഉറങ്ങി.

പിേറ്റന്നും കപ്യാെരയും കൂട്ടി വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ വന്നു. േമാചനത്തിനുള്ള മാർ�
ഗങ്ങൾ നിർേദ്ദശിച്ചു. ഇത്തവണ എല്ലാം മൂളിെക്കാണ്ടു് അവൻ േകട്ടു. അങ്ങെന ആ
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സമാഗമം ഇടതടവില്ലാെത നടന്നു. “ഇതാ സർവ്വവല്ലഭനായ കർത്താവു് തെന്റ
സത്യസഭയിേലക്കു നിെന്ന ക്ഷണിക്കുന്നു.”

ഒരു ദിവസം വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ ആ വാചകം പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പു് െപാക്കൻ
ആേവശേത്താെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ഞാൻ വരുന്നു.”

വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ സേന്താഷമായി. ത്രികാലജപം ഉച്ചരിച്ചുെകാണ്ടു് കുരിശു�
രൂപത്തിൽ ൈകകൾ ചലിപ്പിച്ചു് , െനറ്റിയിലും മാറത്തും ചുമലുകളിലും സ്പർശിച്ചു് ,
“ബാവായ്ക്കും പുത്രനും റുഹാദക്കുദിശായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട!” എന്നു െമെല്ല
പറഞ്ഞു.

െപാക്കെന മുട്ടുകുത്തി ഇരുത്തി. “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ, നിനക്കു സ്വസ്തി…”
പട്ടക്കാരൻ പാതി േകട്ടും പാതി േകൾക്കാെതയും പലതും മന്ത്രിച്ചു. ഒടുവിൽ

അവേനാടായി ഉച്ചത്തിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു; “പിതാവിെന്റയും പുത്രെന്റയും പരി�
ശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിെന്ന ജ്ഞാനസ്നാനെപ്പടുത്താൻ േപാകു�
ന്നു. ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുേന്നാ?”

െപാക്കൻ വിശുദ്ധപട്ടക്കാരെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി ഒന്നും പറയാെത മിഴിച്ചി�
രുന്നു.

“വിശ്വസിക്കുെന്നന്നു പറയൂ.” അേദ്ദഹം കൽപിച്ചു.
“വിശ്വസിക്കുന്നു.” െപാക്കൻപറഞ്ഞു.
“സാത്താെന ഉേപക്ഷിക്കുേന്നാ?” അേദ്ദഹം പിെന്നയും േചാദിച്ചു. െപാക്കൻ

പഴയപടി മിണ്ടാെത ഇരുന്നു. “ഉേപക്ഷിക്കുെന്നന്നു പറയു.” അേദ്ദഹം രണ്ടാമ�
തും കല്പിച്ചു.

“ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.” െപാക്കൻ പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ വലംൈക ഉയർത്തി അവെന്റ ശിരസ്സിൽ കുരി�

ശടയാളം വരച്ചു. കണ്ണടച്ചു് അസ്പഷ്ടമായി എേന്താ ഉരുവിട്ടു. അവെന്റ ശിരസ്സിനുേന�
െര വിശുദ്ധപുസ്തകം ഉയർത്തി കണ്ണുകളടച്ചു പിെന്നയും എേന്താ ഉരുവിട്ടു.

കപ്യാർ ൈകയിെലടുത്ത സ്വർണപ്പാത്രത്തിൽ നിന്നു് ആനാംെവളളെമടുത്തു്
അവെന്റ ശിരസ്സിൽ തളിച്ചു. വിശുദ്ധ പുസ്തകം മുത്തിച്ചു. തെന്റ ൈകകളിൽ ഞാന്നു�
കിടക്കുന്ന സ്വർണ്ണാങ്കിതമായ അലുക്കുകളണിഞ്ഞ ഉറുമാൽ അഴിച്ചു മുത്തിച്ചു. വി�
ശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ അതു കപ്യാെര ഏൽപ്പിക്കുകയും അവെന സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തു.

അങ്കിയുെട കീശയിൽ നിന്നു് പരിശുദ്ധവ്യാകുലമാതാവിെന്റ പാപികെള കടാ�
ക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പടം െപാക്കനു സമ്മാനിച്ചു. പിന്നീടു് , ക്രിസ്തു മൂന്നാണികളിൽ ക്രൂ�
ശിക്കെപ്പട്ടു് അന്ത്യവിശ്രമം െകാള്ളുന്ന ഒരു െചറിയ െവള്ളിക്കുരിെശടുത്തു് വാഴ്ത്തി
ചരടിൽ േകാർത്തു് അവെന്റ കഴുത്തിൽ െകട്ടിച്ചു. കറുത്ത കല്ലുകളിൽ െവള്ളിനാ�
രുപാകിയ ഒരു െകാന്തയും െകാടുത്തു. അവെന്റ െനറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ചു. എഴു�
േന്നൽപ്പിച്ചു മാേറാടണച്ചു പുൽകി.
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“പാപികെള രക്ഷിച്ച ക്രിസ്തു നിനക്കു മാപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്നു. നീ അവെന്റ
നല്ല കുഞ്ഞായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നുമുതൽ മിശിഹായുെട നാമത്തിൽ നീ ‘ഫർ�
ണാണ്ടസ് ’ എന്നു വിളിക്കെപ്പടും”

െപാക്കൻ ‘ഫർണാണ്ടസ് ’ ആയി. ജയിലറയുെട വാതിൽ തുറന്നു. പകൽെവ�
ളിച്ചത്തിേലക്കു് അവൻ ഊളിയിട്ടിറങ്ങി. കാലിലും ൈകയിലും അേപ്പാഴും ചങ്ങല�
കളുണ്ടായിരുന്നു. അതു് അഴിച്ചുമാറ്റിേല്ല? പിെന്നയും പലനാൾ അവേനാടുതെന്ന
ആ േചാദ്യം േചാദിേക്കണ്ടിവന്നു.

നഗരത്തിനു് പുറത്തു് വടക്കുകിഴക്കു മാറി മാൻഡവീനദിയുെട തീരത്തു പറ�
ങ്കികൾക്കു് ഒരു കപ്പൽനിർമ്മാണശാലയുണ്ടു് . അവിെട ആയിരക്കണക്കിൽ അടി�
മകൾതിരക്കിട്ടു േജാലി െചയുന്നു. കടൽയുദ്ധത്തിന്നു ധാരാളം കപ്പലുകൾ േവണം.
ഓേരാ ഏറ്റുമുട്ടലിലും േകടു വന്ന കപ്പലുകൾ പുതുക്കണം. എല്ലാം അവിെടെവച്ചു നട�
ക്കുന്നു. േജാലിക്കാർക്കു നല്ല ഭക്ഷണവും കഷ്ടിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടാെത കഴിച്ചുകൂട്ടാനു�
ള്ള പാർപ്പിടങ്ങളുമുണ്ടു് . പെക്ഷ, സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമില്ല. എല്ലാവെരയും ചങ്ങലയ്ക്കി�
ട്ടാണു് േജാലിെചയ്യിക്കുന്നതു് . കാവലിന്നു് ആയുധധാരികളായ പട്ടാളക്കാരുമുണ്ടു് .

ഫർണാണ്ടസ്സും ആ മഹാപ്രവാഹത്തിൽ ഒരു മഴത്തുള്ളിയായി െചന്നുവീണു.
അവിെട വിശുദ്ധപട്ടക്കാരൻ വരാറില്ല. ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒഴിവാണു് . വല്ലവർക്കും
േദവാലയത്തിൽ െചന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ പട്ടാളക്കാർ െകാണ്ടുേപാ�
കും. വിശുദ്ധപട്ടക്കാരെന കെണ്ടത്തിയാൽ കാലിനും ൈകയ്ക്കുമുള്ള ചങ്ങലകളുെട
കാര്യം പറയാെമന്നു കരുതി രണ്ടുമൂന്നു ഞായറാഴ്ച മുടങ്ങാെത ഫർണാണ്ടസ് േദ�
വാലയത്തിേലക്കു േപായി. അവിെട വിശുദ്ധപട്ടക്കാരനും കപ്യാരുമുണ്ടു് . പേക്ഷ,
അവന്നു പരിചമയമുള്ളവരല്ല. സംശയങ്ങളത്രയും ഉള്ളിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു തിരിച്ചു�
േപാന്നു. പിെന്ന േപായില്ല.

പണി പൂർത്തിയായ ഒരു കപ്പൽ െവള്ളത്തിലിറക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.
അതു വലിെയാരാേഘാഷമാണു് . െതാഴിലാളികൾ മുഴുവൻ ഒത്തുകൂടും. അവർക്കു
മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകും. െതാഴിലാളികൾ നദീതീരത്തു് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും
മുട്ടിയുരുമ്മി നടന്നു. ചുറ്റുപാടും അലങ്കരിെച്ചാരുക്കീട്ടുണ്ടു് . പട്ടണത്തിൽ നിന്നു നദീ�
തീരം വെരയുള്ള വഴികളിൽ േതാരണങ്ങളും കമാനങ്ങളുമുണ്ടു് . ൈവേസ്രായിയാ�
ണു് കപ്പൽെവള്ളത്തിലറക്കുന്ന ചടങ്ങിനു േനതൃത്വം നൽകുന്നതു് . പട്ടണത്തിെല
പ്രഭുക്കന്മാരും പ്രമാണിമാരും വ്യാപാരികളുെമാെക്ക തടിച്ചുകൂടീട്ടുണ്ടു് . ഉരുക്കുെതാ�
പ്പിയും െവണ്മഴുവുേമന്തിയ പട്ടാളക്കാർ വരിവരിയായി ൈവേസ്രായിക്കു് അഭിവാദ്യ�
മർപ്പിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

ഫർണാണ്ടസ് ലക്ഷ്യമില്ലാെത നടന്നു. അവൻ ഇേപ്പാൾ മതെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി�
ക്കാറില്ല. അെതാരു സ്വപ്നംേപാെല മാഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അല്പം സ്വാത്രന്ത്യം
കിട്ടീട്ടുണ്ടു് . അതു െവച്ചുെകാണ്ടു് സദാഭാവി കരുപ്പിടിക്കുന്ന തിരക്കാണു് . തഞ്ചം
കിട്ടിയാൽ ചാടണം. അനുഭവിച്ച േവദനകൾക്കു് മുഴുവനും പ്രതികാരം െചയ്യണം.
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ആ ഒരു വിചാരേമയുള്ളു. ൈവേസ്രായി വരുന്ന ബഹളത്തിൽ ഏെതങ്കിലും വഴി�
ക്കു കടന്നുകളയാൻ തരെപ്പടുേമാ? അതാണു് േനട്ടം. നദീതീരത്തിലൂെട ലക്ഷ്യമി�
ല്ലാത്തവെനേപ്പാെല അലഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ ആഴം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണു് അവൻ നടത്തിയതു് . വലിയ ഒരു ചട്ടി കിട്ടണം. അതിനു് ഒരു തുളയു�
ണ്ടാക്കണം. അതു തലയിൽ കമിഴ്ത്തി നദിയിേലക്കിറങ്ങണം. ആർക്കും സംശയം
േതാന്നില്ല. പേക്ഷ, െവള്ളം കൂടുതലുെണ്ടങ്കിലാണു് കുഴപ്പം. ചങ്ങലയിട്ട കാലുകൾ�
െകാണ്ടു് അധികേനരം തുഴയനാവില്ല.

െപെട്ടെന്നാരു വിളി േകട്ടു:
“െപാക്കി”
അവൻ െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ഐേദ്രാസ് ! ചങ്ങലയുെട നീളം അനുവദി�

ക്കുേവാളം കാലുകൾ നീട്ടി വലിച്ചുെവച്ചു് ഐേദ്രാസ് നടന്നു.
“ആ പേന്ന്യള് അെന്ന െകാല്ലാെത ബിേട്ടാ, പഹയാ?” ഐേദ്രാസ് അടുത്തു�

വന്നു േചാദിച്ചു. ഫർണാണ്ടസ് മിണ്ടിയില്ല.
“െജ്ജന്താ മുണ്ടാത്തത് ?”
പിെന്നയും മൗനം. “അെന്റ നാക്ക് പറേങ്ക്യള് അരിെഞ്ഞടുേത്താ? െപാ�

ക്കാ?”
“ഞാൻ െപാക്കനല്ല.”
“എന്തു് ?” ഐേദ്രാസ് െപാക്കെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. ജയിലിൽ കിടന്നും മർ�

ദ്ദനേമറ്റും െപാക്കനു ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചുേപാേയാ?
“എെന്നയിനി െപാക്കാന്നു് വിളിക്കണ്ടാ. ഞാൻ ഫർണാണ്ടസ്സാ.”
ഐേദ്രാസ് ആ കുരിശു കണ്ടു. അവെന്റ മുഖഭാവം മാറി. സൗഹൃദവും വാത്സ�

ല്യവും മാഞ്ഞു. അറപ്പും വിേദ്വഷവും അവിെട സ്ഥലം പിടിച്ചു.
“അപ്പം െജ്ജന്താ കാണിച്ചതു് ?” ഐേദ്രാസിെന്റ സ്വരം പരുഷമായിരുന്നു;

“മതം മാറിേയാ?”
“ഉം.” ഫർണാണ്ടസ് മൂളി.
“െന്റ ഹമുേക്ക!” ഐേദ്രാസിെന്റ ൈക ഊേക്കാെട ഫർണാെണ്ടസിെന്റ പി�

രടിയിൽ വീണു. ഫർണാണ്ടസ്സ് മരംേപാെല നിന്നു. അവെന്റ മുഖം വികാരശുന്യ�
മായിരുന്നു. ഐേദ്രാസ് േക്ഷാഭിക്കുന്നെതന്തിനാെണന്നു് അവനു് മനസ്സിലായി�
ല്ല. മെറ്റാരാളുെട ൈക തെന്റ പിരടിയിൽ വീണിട്ടു് അന്നു് നടാെടയാണു് പക�
രം േചാദിക്കാൻ േതാന്നാതിരുന്നതു് . ഐേദ്രാസ് തല്ലിയെതന്തിെനന്നു് അറിഞ്ഞു�
കൂെടങ്കിലും അതു േകവലം അനാവശ്യമാെണന്നു േതാന്നിയില്ല. അർഹിക്കുന്നതാ�
ണു് തനിക്കു കിട്ടിയെതന്നു് ഉള്ളിൽനിന്നു് ആേരാ പറയുേമ്പാെല. ഐേദ്രാസി�
നു സഹിക്കുന്നില്ല. പല്ലുകടിച്ചുെകാണ്ടു് അവൻ പിെന്നയും പറഞ്ഞു; “എടാ ജ്ജ് 
ഇത് കേണ്ടാ?” മാറത്തും പുറത്തുമുള്ള കറുത്ത വലിയ പാടുകൾ, കടുത്ത മർദ്ദനത്തി�
െന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾേപാെല കിടക്കുന്നു. “ഇെതാെക്ക ഞമ്മക്ക് കിട്ട്യ കൂല്യാ.
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എന്തിനു് ? മതം മാറാഞ്ഞിറ്റ്  . ജ്ജ്  േകക്ൿണ്  േണ്ടാ? മനിസമ്മാരായാല് ഇച്ചി�
രി ഉസിർ േമെണടാ.” കാർക്കിച്ചു നിലത്തു തുപ്പി തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത ഐേദ്രാസ്
നടന്നു. നടക്കുേമ്പാൾ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു: “ആ ഉസിര്ള്ള ബാേല്യക്കാരന്ണ്ടേല്ലാ;
െപാക്കൻ-ഓൻ ൈമെയത്തായിേപ്പാെയടാ.”

ഫർണാണ്ടസ്സ് പിന്നാെല െചന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു.
എല്ലാം േകട്ടുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഐേദ്രാസ് േചാദിച്ചു: “എന്നാലും െന്റ ൈസത്താേന,
അനക്ക് ചത്തൂടായിേനാ?”

അതു പുതിേയാരാശയമല്ല. ചാവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതിനു തര�
െപ്പട്ടില്ല. ഒടുവിലാണു് ആ തീരുമാനെമടുത്തതു് . ചാവുന്നതു പകവീട്ടീട്ടു് . മാനഭംഗം�
െചയ്തു് െകാന്ന െപങ്ങന്മാർക്കുേവണ്ടി, തെന്നേപ്പാെല നരകിക്കുന്ന ആയിരമായി�
രം െചറുപ്പക്കാർക്കുേവണ്ടി, പറങ്കികേളാടു പകവിട്ടണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി
എന്തു വില െകാടുക്കാനും െപാക്കൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ആദ്യം പണയെപ്പടുത്തിയ�
തു് : മതെത്തയാണു് . അെതാരു െതറ്റാെണന്നു വിശ്വസിക്കാൻ അവനു കഴിഞ്ഞില്ല.
ഐേദ്രാസ് േക്ഷാഭിച്ച സമയമാണു് . പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. െപാക്കനും ഫർ�
ണാണ്ടസ്സും വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലും ഒന്നാെണന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ
അവനു കഴിേഞ്ഞേന. ഐേദ്രാസ് േക്ഷാഭിക്കരുതു് . വാദിച്ചു ലഹളകൂട്ടാെത ആദ്യം�
മുതൽ മുഴുവനും േകൾക്കാെനാരുങ്ങണം.

െചവിടടപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ആചാരെവടികൾ മുഴങ്ങി. ൈവേസ്രായിയുെട എഴുന്ന�
ള്ളത്താണു് . ജനസമൂഹം ഇരമ്പിമറിഞ്ഞു. തിരക്കിൽ ഫർണാണ്ടസ്സും ഐേദ്രാസും
രണ്ടുവശേത്തക്കു് ഒഴുകിേപ്പായി. മാൻഡവീനദിയിെല െകാേച്ചാളങ്ങളിൽ തട്ടിവ�
രുന്ന തണുപ്പുകാേറ്ററ്റു് ഫർണാണ്ടസ്സ് പൂഴിയിലിരുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ബഹളത്തിൽ
അവൻ െപട്ടില്ല. ൈവേസ്രായിെയ ഒന്നു കാണണെമന്നു് അവൻ േതാന്നിയില്ല.
ഐേദ്രാസിെന്റ െപരുമാറ്റെത്തക്കുറിച്ചുതെന്ന അവൻ ആേലാചിച്ചു. മതെത്തപ്പറ്റി
ഇത്രയധികം ബഹളംകൂട്ടാനും ശുണ്ഠിപിടിക്കാനും കാരണെമെന്തന്നു് അവനു മന�
സ്സിലായില്ല. എളുപ്പത്തിൽ മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണു് മതെമങ്കിൽ മതത്തിെന്റ
േപരിൽ ആരും ബഹളംകൂേട്ടണ്ടതില്ലേല്ലാ. ആവശ്യെമന്നു േതാന്നിയാൽ ഒന്നിൽ�
നിന്നു മാറി മെറ്റാന്നിൽ േപാകാം.

ആേഘാഷമവസാനിച്ചു. ൈവേസ്രായിയടക്കം നഗരത്തിൽനിന്നു് വന്നവെരാ�
െക്ക നഗരത്തിേലക്കു േപായി. അടിമകളുെട താവളങ്ങളിൽ സന്ധ്യവിളെക്കരി�
ഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കുതിർത്ത പൂഴിമണ്ണിലൂെട ഫർണാണ്ടസ്സ് എഴുേന്നറ്റു നട�
ന്നു. ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു. എന്നും മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചുമക്കലാണു് േജാലി. മെറ്റാ�
ന്നിേനാടും ഇേപ്പാൾ ബന്ധമില്ല. പുതിയ കൂട്ടുകാെര സമ്പാദിക്കാേനാ സൗഹൃദം
സ്ഥാപിക്കാേനാ ഫർണാണ്ടസ്സ് ഒരുങ്ങിയില്ല. ഇരുമ്പും ഉരുക്കും കലർത്തി പുതി�
െയാരു മനുഷ്യെന വാർെത്തടുക്കുന്ന തിരക്കായിരുന്നു. ആേരാടും മമതയില്ലാത്ത,
എല്ലാവേരയും െവറുക്കുന്ന, എന്തും നശിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന, ഒരു പുത്തൻ മനു�
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ഷ്യൻ െപാക്കെന ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി അവെന്റ െനഞ്ചിൽ കാലമർത്തിെക്കാണ്ടു പിളർ�
ന്നു അതായിരുന്നു ഫർണാണ്ടസ് . ആേരാടും ഒന്നും മിണ്ടാെത നിരന്തരം േജാലി
െചയ്യും. േജാലിസ്ഥലത്തുെവച്ചു് ഐേദ്രാസിെന പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടു് . മിണ്ടാൻ
േപായില്ല. മതി. തനിക്കാരുമിെല്ലെന്നാരു വിശ്വാസം, താനാർക്കും ചുമതലെപ്പട്ട�
വനെല്ലെന്നാരു േതാന്നൽ, ഫർണാണ്ടസ്സിൽ േവരുറച്ചുവന്നു. ഒഴിവുസമയത്തു പറ�
ങ്കികളുെട ഭാഷ പഠിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. അതിൽ താൽപര്യമുള്ള അടിമകെള
പഠിപ്പിക്കാൻ പാതിരിമാർ വരാറുണ്ടു് . അവൻ തിരക്കിട്ടു പഠിച്ചു. ഉപകാരമുണ്ടാവും.

അറബിക്കടലിലും ഹിന്ദുസമുദ്രത്തിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും വിജയകര�
മായ ഒരു പര്യടനം നടത്തി മസ്കരനസ്സ് തിരിെച്ചത്തിയതു് ആയിടയ്ക്കാണു് . പറ�
ങ്കിക്കപ്പിത്താന്മാരുെട സമുദ്രപര്യടനത്തിനു തട്ടിപ്പറിയും ൈകേയറ്റവുമാെണന്നർ�
ത്ഥം. അേഞ്ചാ പേത്താ കപ്പലുകളും ഏതാനും പടേത്താണികളുമായി കപ്പിത്താ�
ന്മാർ പുറെപ്പടും. വഴിയിൽ കാണുന്ന വ്യാപാരക്കപ്പലുകൾ െകാള്ളെചയ്യും. തുറമുഖ�
ങ്ങൾ ആക്രമിക്കും. അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ള രാജാക്കന്മാെര െപാറുതിെകടുത്തി, തങ്ങളുെട
അധീനത്തിൽ െകാണ്ടുവരും; അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കും. ഒടുവിൽ െകാള്ളെചയ്തു
കിട്ടിയ മുതലും ധാരാളം അടിമകെളയുംെകാണ്ടു തിരിച്ചുേപാരും. ഇതാണു് സമുദ്ര�
പര്യടനം.

മസ്കരനസ്സിെന്റ പര്യടനം വലിെയാരു വിജയമായിരുന്നു. അയാൾ േഗാവാതു�
റമുഖത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടതു് ഒരു െകാല്ലംമുമ്പാണു് . നിറഞ്ഞ കപ്പലുകളുമായി തിരി�
ച്ചുവന്നു. മറ്റുള്ള കപ്പിത്താന്മാർ ആ േനട്ടം കണ്ടു് അമ്പരന്നു. കപ്പലുകൾ തുറമുഖ�
ത്തടുക്കുേമ്പാൾ േഗാവയിെല മുഴവൻ ജനങ്ങളും സ്വീകരണത്തിനുേവണ്ടി ഓടിക്കി�
തെച്ചത്തി. തങ്ങളുെട േനതാവിെന ആർത്തുവിളിച്ചു് അഭിവാദ്യം െചയ്തു. കപ്പൽത്ത�
ട്ടിൽ െവച്ചു മസ്കരനസ്സിെന ൈവേസ്രായി െകട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു. അത്ര വലിെയാരു
ബഹുമതി മറ്റാർക്കും അതുവെര കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏലവും കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും ആന�
െക്കാമ്പും ചുമന്നുെകാണ്ടു് അടിമകൾ പുറേത്തക്കുവന്നു. പുതിയ അടിമകൾ വരിവ�
രിയായി ചങ്ങലകൾ ചലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു നടന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം െപണ്ണുങ്ങളുമു�
ണ്ടു് . എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും അധികമാവാത്ത േനട്ടം.

അന്നുതെന്ന ൈവകീട്ടു് േജാ ഡിസിൽവ ൈവേസ്രായിെയ കണ്ടു. െചറുപ്പ�
ക്കാരനും അഭ്യാസനിപുണനുമായ ഒരു പട്ടാളേമധാവിയാണു് േജാ ഡിസിൽവ.
താെനാരു കപ്പൽപ്പടെയ നയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും അതിന്നു് അനുമതി
നൽകണെമന്നും അയാൾ ൈവേസ്രായിെയ അറിയിച്ചു. കടൽയുദ്ധങ്ങളിൽ പലതി�
ലും പ്രശസ്തമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നല്ലാെത, ഡിസിൽവ അേന്നാളെമാരു കപ്പൽ
പടയക്കു േനതൃത്വം നൽകിയിട്ടില്ല. ആ െചറുപ്പക്കാരെന്റ കണ്ണുകളിൽ ഭാവിയിേല�
ക്കുള്ള മഹത്തായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുെണ്ടന്നു് ൈവേസ്രായി മന�
സ്സിലാക്കി.

ആേവശഭരിതനായിട്ടാണു് ഡിസിൽവ ൈവേസ്രായീ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നു പു�
റത്തുകടന്നതു് . അയാളുെട മനസ്സ് തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നു തുറമുഖങ്ങളിേലക്കും ദ്വീ�
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പുകളിൽ നിന്നു ദ്വീപുകളിേലക്കും ചിറകടിച്ചു പാറി. കപ്പലുകൾ പരിേശാധിെച്ചാ�
രുക്കണം. തണ്ടുവലിക്കുള്ള അടിമകെള തിരെഞ്ഞടുക്കണം. എല്ലാം ധൃതിയിൽ
നടക്കണം. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയവുമായി തിരിെച്ചത്തണം. ആ ഒരു വിചാരേമ
അേപ്പാൾ ഡിസിൽവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

കപ്പൽേജാലിയിേലർെപ്പട്ട അടിമകൾ മുഴുവനും ഒരുനാൾ രാവിെല നദീതീര�
െത്തത്തണെമന്നു കല്പനയായി. മിടുക്കുള്ളവെര ഡിസിൽവയ്ക്കു തിരെഞ്ഞടുക്കണം.
അടിമകൾ വരിവരിയായി നിന്നു. ഡിസിൽവ ഏതാനും അനുയായികേളാടുകൂടി തി�
രെഞ്ഞടുപ്പിനു് വന്നു.

പരദുഃഖത്തിൽ സേന്താഷംെകാള്ളുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണു് ഡിസിൽവ. േവ�
ദനെകാണ്ടു പിടയുന്ന ജീവികെള കാണുേമ്പാൾ അയാൾക്കു ചിരിവരും. പരിേശാ�
ധന ഒരു പ്രേത്യക രീതിയിലായിരുന്നു. ഇളംചുവപ്പുനിറത്തിൽ തടിച്ചു് ഉയരംകൂടിയ
ആ മനുഷ്യൻ ഓേരാ അടിമേയയും സമീപിക്കും. കണ്ണുകളിേലക്കുറ്റുേനാക്കും. െപ�
െട്ടന്നു മുഷ്ടിചുരുട്ടി െനഞ്ചിെലാരു ഇടി െവച്ചുെകാടുക്കും. ഇടിെകാണ്ടു വീഴുന്ന അടിമ�
െയ േനാക്കി െപാട്ടിച്ചിരിക്കും. വീഴാെത നിൽക്കുന്നവെന തെന്റ സംഘത്തിേലക്കു
േചർക്കും. ചിലർ വീണു. ചിലർ പിേന്നാട്ടാഞ്ഞു. ചിലർ ഓർക്കാപ്പുറത്തു് ഇടി കിട്ടി
വാവിട്ടു കരഞ്ഞു.

ഫർണാണ്ടസ്സിെന കണ്ടേപ്പാൾ ഡിസിൽവയ്ക്കു കൗതുകം േതാന്നി. വിരിഞ്ഞ
മാറും ആയാസദൃഢങ്ങളായ അവയവങ്ങളും. െകാള്ളാം ഒറ്റെയ്ക്കാരു കപ്പൽത്തണ്ടു
വലിച്ചു നീക്കാൻ കഴിവുള്ള െചറുപ്പക്കാരൻ! ഇടിക്കാെത വിടരുതു് ; ഇടിക്കണം.
ഡിസിൽവ ഫർണാണ്ടസ്സിെന സമീപിച്ചു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മുഖത്തു നീണ്ടുവളർ�
ന്ന താടി കണ്ടേപ്പാൾ മാറിലിടിക്കാനല്ല േതാന്നിയതു് . ആ താടിെയാന്നു പിടിച്ചു
വലിക്കാനാണു് . ഡിസിൽവ ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ താടി പിടിച്ചു് ഒന്നുകുലുക്കി. ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിനു് അതു രസിച്ചില്ല. അവൻ ഊക്കിെലാരു തട്ടുെകാടുത്തു. തട്ടുെകാണ്ടു്
ഡിസിൽവ പിേന്നാട്ടാഞ്ഞു. അതു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണു് . വിേശഷിച്ചു് , ഒരടിമ
അങ്ങെന ധിക്കാരമായി െപരുമാറുെമന്നു് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ചുറ്റുമുള്ള അടിമ�
കൾ േപടിച്ചു വിറച്ചു. എന്താണു് സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നു് ഉറ്റുേനാക്കി.

ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മാറിൽ തുങ്ങുന്ന കുരിശുഡിസിൽവ
കണ്ടു. ആ അടിമയുെട േപെരെന്തന്നു് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ േചാദിച്ചു.

“ഫർണാണ്ടസ്സ് .” അേത ഭാഷയിൽത്തെന്ന ഫർണാണ്ടസ് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

ഡിസിൽവയ്ക്കു കുടുതൽ ഇഷ്ടമായി. പരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീെടാന്നും നടന്നില്ല.
തിരിച്ചുേപാകുേമ്പാൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിെല തെന്റ സംഘത്തിേലക്കു തിര�
െഞ്ഞടുത്ത അടിമകെള തുറമുഖേത്തക്കു െകാണ്ടുവരാൻ ഡിസിൽവ കല്പിച്ചു.

േജാലിസ്ഥലേത്തക്കു നടക്കുേമ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് ആേലാചിച്ചു. വളയക്ക�
ടപ്പുറത്തുനിന്നു െവള്ള്യാൻകല്ലിേലക്കു് , അവിെടനിന്നു കപ്പലിെല ഇരുട്ടറയിേലക്കു് ,



തിേക്കാടിയൻ ചുവന്ന കടൽ 132

അവിെടനിന്നു േഗാവയിെല നാശംപിടിച്ച ജയിലിേലക്കു് . പിെന്ന അടിമച്ചന്തയി�
േലക്കു് , വീണ്ടും ജയിലിേലക്കു് . െപാക്കൻ അവിെട കിടന്നു മരിച്ചു. അവെന്റ ശവ�
ത്തിൽ ചവിട്ടി ഫർണാണ്ടസ് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. ഇനി ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ യാത്ര�
യാണു് . നദീതീരത്തുള്ള െതാഴിൽശാലയിൽ വന്നു. ഇനിയിതാ തുറമുഖേത്തക്കു പു�
റെപ്പടുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞു കടലിേലക്കു് ; പിെന്നേയാ?
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മുേമ്പാട്ടു കുനിയുേമ്പാൾ തണ്ടിെന്റ തലപ്പു് കടൽെവള്ളത്തിൽ ആഞ്ഞിറങ്ങും. ഉട�
െന പിറേകാട്ടു വലിക്കണം. അേപ്പാൾ ശരീരം, കുലേയറ്റുന്ന വില്ലുേപാെല വള�
യും. അങ്ങെന കുനിഞ്ഞും െഞളിഞ്ഞും തണ്ടുവലിക്കാൻ തുടങ്ങീട്ടു പത്തു ദിവസമാ�
യി. ചരടുവലിെകാണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മരപ്പാവേപാെല ഫർണാണ്ടസ് േജാ�
ലിെചയ്തു.

തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ൈകകാലുകൾക്കു് തളർച്ചയും സന്ധിക�
ളിൽ േവദനയും േതാന്നി. അതു പിെന്ന സർവ്വാംഗമായി. േവദനയ്ക്കു േമെല േവദ�
നയായേപ്പാൾ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാെത്താരവസ്ഥ അനുഭവെപ്പട്ടു. തളർന്നാ�
ലും വയ്യാഞ്ഞാലും േജാലി െചയ്യണെമന്നു നിർബന്ധമാണു് . അനങ്ങാെത ഇരിക്കാ�
േനാ ആവലാതി പറയാേനാ അവകാശമില്ല. ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള തണ്ടു വലിക്കാ�
രായ അടിമകെള ശ്രദ്ധിച്ചു. കപ്പലിെന്റ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള നടപ്പാതയിലൂെട ചാട്ടവാറും
ൈകയിേലന്തി പട്ടാളക്കാർ നടക്കും. ചിലേപ്പാൾ കപ്പലിെന്റ േവഗം കുറയുെന്നന്നു
പറഞ്ഞു തണ്ടുവലിക്കാരുെട പുറത്തു് അവർ ചാട്ട പ്രേയാഗിക്കും. അതു് അവർ�
െക്കാരു വിേനാദമാണു് . വ്യായാമവും.

അൻപതു തണ്ടു പിടിപ്പിച്ചതാണു് െകാടിക്കപ്പൽ. കഷ്ടിച്ചു പത്തടി നീളത്തിൽ
ഏതാനും െബഞ്ചുകൾ നടപ്പാതയുെട ഇരുവശത്തും കിടപ്പുണ്ടു് . അതിെലാേരാന്നി�
ലും അയ്യഞ്ചു് അടിമകെളയാണു് ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതു് ,. വിയർപ്പും ചളിയും പറ്റി ദുർഗ്ഗ�
ന്ധം പരത്തുന്ന ആ െബഞ്ചുകളിെലാന്നിൽ തെന്റ മറ്റു നാലു സഹജീവികേളാെടാ�
പ്പം ഫർണാണ്ടസ്സും മരിച്ചു ജീവിച്ചു. ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും ഉറക്കവുെമല്ലാം അവി�
െട ഇരുന്നുെകാണ്ടുേവണം. പറങ്കികളുെട കാരുണ്യംെകാണ്ടു് ഉറക്കവും വിശ്രമവും
കഴിഞ്ഞ പത്തു ദിവസമായി േവണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. അടിമകൾ പിറന്നതു് േജാലി െച�
യ്യാനാണു് വിശ്രമിക്കാനല്ല.
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പത്തടി നീളമുള്ള ഒരു െബഞ്ചിൽ അഞ്ചുേപർ അടുത്തടുത്തിരുന്നിട്ടും ആരും
പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല; കുശലപ്രശ്നം നടത്തിയില്ല. മനുഷ്യസഹജമായ മമതേയാ ജി�
ജ്ഞാസേയാ അവരിൽ അവേശഷിച്ചിരുന്നില്ല. കഠിനേക്ലശത്തിെന്റ ചൂടിൽ എല്ലാം
വിയർപ്പുതുള്ളികളായി പുറേമെക്കാഴുകിേപ്പായിരുന്നു. നാടിെനപ്പറ്റി, ജനിച്ച വീടി�
െനപ്പറ്റി, സ്വന്തം ദുർവ്വിധിെയപ്പറ്റി ഓർക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ൈകപ്പിടുത്തംെകാണ്ടു മി�
നുസെപ്പട്ട കപ്പൽത്തണ്ടു് കൂടുതൽ ശക്തിേയാെട അവർ ആഞ്ഞുവലിക്കും. ചാട്ട�
വാർ വീണു നീറിപ്പുകയുന്ന പുറെത്താന്നുഴിയാൻേപാലും അവർക്കു സൗകര്യം കിട്ടി�
യിട്ടില്ല; അനുമതിയും. ഫർണാണ്ടസ്സിനു് പലേപ്പാഴും തല്ലുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്തി�
െനന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. തുറമുഖത്തുനിന്നു് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തണ്ടു ൈകയിെലടുത്തതാ�
ണു് . പിെന്ന അവിരാമമായി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. കൂട്ടുകാരിൽ പലരും തളർ�
ന്നു. അവെര വിശ്രമിക്കാനനുവദിച്ചു. കൂടുതൽ ഭാരം അവൻ ൈകേയറ്റു. ആവലാ�
തിെയന്ന നിലയിേലാ അേപക്ഷെയന്ന നിലയിേലാ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എന്നി�
ട്ടും തല്ലു കിട്ടി. തല്ലെട്ട. ഒരു മനുഷ്യന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാതന എത്രെയന്നു
കെണ്ടത്താനുള്ള വാശിേയാെട അവൻ എല്ലാം സഹിച്ചു.

േജാ ഡിസിൽവ േഗാവയിൽ നിന്നു േപാരുേമ്പാൾ തെന്റ നാട്ടിനും നാട്ടാർ�
ക്കുമായി മഹത്താെയാരു േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ജയിലിലും പുറത്തും ഒരുേപാെല നി�
രന്തരശല്യം െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന കണ്ണുെപാട്ടെന്റ ചുമതല ധീരനായ ആ േസനാനി
ഏെറ്റടുത്തു. ഒരു പ്രദർശനവസ്തുെവന്ന നിലയിൽ െകാടിക്കപ്പലിെന്റ പാമരത്തിൽ
കണ്ണുെപാട്ടെന പിടിച്ചു െകട്ടിയിട്ടിരിക്കയാണു് . അവിെടയും അയാെളാരു പ്രശ്ന�
മായി. കാൽെപരുമാറ്റം െകാണ്ടു വല്ലവരുെടയും സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ
അയാൾ ശകാരം തുടങ്ങും. മരണഭയമില്ലാത്ത അയാൾക്കു് പട്ടാളക്കാരുെട ചാ�
ട്ട ഉണക്കപ്പുല്ലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ പത്തുദിവസമായി തണ്ടുവലിക്കാരിൽ െതെല്ലങ്കിലും ആശയും ആേവ�
ശവും നിലനിർത്തിയതു് ആ കണ്ണുെപാട്ടെന്റ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു. ഈശ്വ�
രൻ േതാറ്റു പിൻമാറിയ പറങ്കികെള െവല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുെട കൂ�
ട്ടത്തിലുണ്ടു് . ആ മനുഷ്യൻ കിഴവേനാ കണ്ണുെപാട്ടേനാ ദുർബ്ബലേനാ എന്തുമാവ�
െട്ട. അയാളുെട നാവിനു ചാട്ടവാറിെന്റ കരുത്തുണ്ടു് . കപ്പിത്താനും േസനാനിയു�
മായ േജാ ഡിസിൽവയടക്കം കപ്പലിലുള്ള പറങ്കികെള മുഴുവൻ അയാൾ മാറിമാറി
ശകാരിച്ചു.

അടിമകളിലാരും ക്ഷീണിക്കാേനാ ക്ഷീണംെകാണ്ടു് അവശത അനുഭവിക്കാ�
േനാ േരാഗം ബാധിച്ചാൽ വിശ്രമിക്കാേനാ പാടിെല്ലെന്നാരു നിയമം കപ്പലിലുണ്ടു് ;
തണ്ടുവലിച്ചുതളരുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലുെമാന്നു കുനിഞ്ഞിരുന്നു വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യാൽ െവമ്പാലെയേപ്പാെല ചീറിെക്കാണ്ടു് ചാട്ടവാർ അവെന്റ പുറത്തു ചാടിവീ�
ഴും. വെയ്യങ്കിലും ഉടെന തട്ടിപ്പിടഞ്ഞു് തണ്ടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുതുടങ്ങണം. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതുവെര ചാട്ട തിരിച്ചുേപാവില്ല. ചിലേപ്പാൾ തല്ലുെകാണ്ടാലും അന�
ങ്ങാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ ക്ഷീണിച്ചു േബാധംെകട്ടു േപായവെര ചങ്ങലയിൽ നി�
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ന്നഴിച്ചു നടപ്പാതയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു കിടത്തും. സ്വതന്ത്രമായ കടൽക്കാേറ്റൽ�
ക്കെട്ട. കിടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ േബാധം തിരിച്ചുവ�
രണെമന്നും േജാലി സ്ഥലേത്തക്കു േപാകണെമന്നും നിർബന്ധമാണു് . സംഭവി�
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ േബാധംെകട്ടു കിടക്കുന്നവെന്റ േമൽ പിെന്നയും ചാട്ട പ്രവർത്തിക്കും.
ആദ്യം െതാലി െപാളിയും. പിെന്ന രക്തവും മാംസക്കഷ്ണവും ചിതറി ചുറ്റുപാടും െത�
റിക്കും. എന്നിട്ടും േബാധം തിരിെച്ചത്തുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടാൽ വലിച്ചു കടലിേലെക്കറി�
യും. സൂക്ഷിപ്പുസ്ഥലത്തുനിന്നു പകരം മെറ്റാരടിമെയ െകാണ്ടുവരും. വിചിത്രമായ
ഈ പതിവു് ഒന്നും രണ്ടും തവണ ആവർത്തിക്കാത്ത ദിവസമില്ല. അേപ്പാെഴാെക്ക
കണ്ണുെപാട്ടൻ കഠിനമായി പ്രതിേഷധിക്കും; ശകാരിക്കും.

തുറമുഖത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ട നാലാംദിവസം ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ അടുത്തിരുന്ന
അടിമയ്ക്കു പനി തുടങ്ങി. ഉഗ്രമായ പനി. കടൽക്കാറ്റു തട്ടുേമ്പാൾ ആലിലേപാെല വി�
റച്ചു. പകൽ മുഴുവൻ അയാൾ തണ്ടുവലിക്കുകയായിരുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് പലതും
പറഞ്ഞു് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നാവുെകാണ്ടല്ലാെത അവിെട സഹായം െചയ്യുക സാ�
ധ്യമല്ല. രാത്രിയായേപ്പാൾ പനി കൂടുതലായി. െവള്ളത്തിനു േവണ്ടി നിലവിളിച്ചു.
ക്രേമണ തണ്ടിെന്റ പിടിവിട്ടു. തല കുനിഞ്ഞു കാൽമുട്ടുകളിൽ െചന്നുപറ്റി. അർദ്ധ�
േബാധാവസ്ഥയിൽ പലതും പിറുപിറുത്തു.

“അേമ്മ, െവള്ളം… െവള്ളം!”
പനിച്ചു േബാധംെകട്ടാെലങ്കിലും അമ്മെയ ഒരു േനാക്കു കാണാൻ കഴിയുെമ�

ന്നു് ഫർണാണ്ടസ് ആശിച്ചു. ആരും അയാെള ശല്യെപ്പടുത്താതിരിക്കെട്ട.
“േവണ്ടേമ്മ, േപാണ്ടാ… എെന്റ െനറ്റി പിടിച്ചുെവക്ക് ! തല മടിയിെലടുത്തു�

െവക്ക് !”
പാവം! ഒരുെകാച്ചുകുട്ടിെയേപ്പാെല ആഗ്രഹങ്ങേളാേരാന്നു പറയുകയാണു് .

സ്വപ്നത്തിൽ അമ്മ അടുത്തുവന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭാഗ്യവാൻ!
“ങ്ഹാ! എെന്താരു സുഖം! നല്ല തണുത്ത കയ്യാണേമ്മ. അവിെട അനക്കാ�

െത െവയ്ക്ക് .”
ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. അവൻ അറിയെപ്പടാത്ത ആ അമ്മ�

േയാടേപക്ഷിച്ചു:
“േമാെന്റ തല മടിയിൽത്തെന്ന െവേച്ചാ. അേമ്മ, പനി േവഗം മാറും.”
അമ്മമാർ തേലാടിയാൽ മാറാത്ത േവദനയില്ല. ഉള്ളിൽത്തട്ടി അേപക്ഷി�

ച്ചാൽ വിട്ടുനിൽക്കാത്ത പനിയില്ല.
വാക്കുകൾ അസ്പഷ്ടങ്ങളാവുന്നു; അർത്ഥശൂന്യങ്ങളും. േരാഗി അർദ്ധേബാധാ�

വസ്ഥയും പിന്നിടുകയാണു് .
പട്ടാളക്കാരുെട പാദരക്ഷ കപ്പൽത്തട്ടു കുലുക്കുന്നു. അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു;

അന്തകഭടന്മാെരേപ്പാെല.
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ചടങ്ങനുസരിച്ചു് കർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങി.േബാധം െകട്ടുകിടക്കുന്ന േരാഗിേയാടു
ചാട്ടവാർ േതാറ്റു മടങ്ങി. ചങ്ങലയിൽനിന്നു േവർെപടുത്തി. വലിച്ചു നടപ്പാതയിലി�
ട്ടു. തണുത്ത കടൽക്കാറ്റു സ്വതന്ത്രമാേയൽക്കെട്ട.

നിശ്ചിതസമയെമത്തി. തണ്ടുവലിക്കാർ നിമിഷങ്ങെളണ്ണിക്കഴിയുകയാണു് .
അവസാനെത്ത ചടങ്ങു കാണാെത കഴിക്കാൻ അവർ കണ്ണടച്ചിരുന്നു. തണ്ടുകൾ
െവള്ളത്തിലിട്ടിളക്കി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ചാട്ടയുെട ചീറ്റം േകൾക്കാെത കഴിക്കാൻ.
എന്നിട്ടും ഒരു െഞട്ടേലാെട എല്ലാവരും അതു േകട്ടു.

കണ്ണുള്ളവർക്കു പറയാൻ ൈധര്യമില്ലാത്തതു് കണ്ണുെപാട്ടൻ ഉറെക്ക വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു.

“മഹാപാപികേള, നിങ്ങെള ചുട്ടുവറുക്കാനുള്ള ഇരുമ്പുകടാഹം നരകത്തിൽ
ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അതിെന്റ കീഴിൽ തീ ആളിക്കത്തുകയാണു് . െചകുത്താനും അറ�
യ്ക്കുന്ന പാതകങ്ങളാണു് നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു് . മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നതുതെന്ന െകാ�
യ്യുെമന്ന ൈദവവചനം നിങ്ങെള തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട െകായ്ത്തു സമീപിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.”

കടൽെവള്ളത്തിൽ എേന്താ ഊേക്കാെട വീണു. തണ്ടു വലിക്കാർ അതു േക�
ട്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ചൂടുള്ള െനടുവീർപ്പുകൾ തണുത്ത കടൽക്കാറ്റിേനാ�
െടാപ്പം കപ്പൽത്തട്ടിെന തഴുകിെക്കാണ്ടു കടന്നുേപായി. കണ്ണുെപാട്ടെന്റ ശബ്ദം പി�
െന്നയും മുഴങ്ങുന്നു.

“നിങ്ങളുെട മതെത്ത നിങ്ങൾ അവേഹളിക്കുന്നു. േലാകവും അതിലുള്ളുെതാ�
െക്കയും ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവം സ്വർഗത്തിന്നും ഭൂമിക്കും നാഥനാെണന്ന സത്യം നി�
ങ്ങൾ മറക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ തൂങ്ങുന്ന കുരിശടയാളെത്ത നിങ്ങൾ അപ�
മാനിക്കുന്നു.”

ഫർണാണ്ടസ് കുനിഞ്ഞു േനാക്കി. അവെന്റ വിയർത്ത മാറത്തു കുരിശു പറ്റി�
പ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. അവനതു് ൈകയിെലടുത്തു മൂന്നാണികളിൽ ക്രൂശിക്കെപ്പട്ട ക്രി�
സ്തുവിെന്റ രൂപം അവൻ കണ്ടു.

പട്ടാളക്കാർ ചാട്ട െപാട്ടിച്ചു് നടപ്പാതയിലൂെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നതിെന്റ
അർത്ഥം തണ്ടുവലിക്കു മുറുക്കം കൂട്ടണെമന്നാണു് . മുറുക്കം കൂട്ടി. കപ്പൽ ഭ്രാെന്തടു�
ത്തേപാെല ഓടിത്തുടങ്ങി. എത്രേനരം അങ്ങെന തണ്ടുവലിെച്ചന്നറിഞ്ഞുകുടാ. വള�
െര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ആ കണ്ണുെപാട്ടെന ഒന്നു കാണാനുള്ള ആഗ്രഹേത്താെട
ഫർണാണ്ടസ് തലയുയർത്തി.

മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ ആ മനുഷ്യെന അവൻ കണ്ടു. താടിെയല്ലു് വലെത്ത
േതാളിൽ തട്ടുമാറു് തല അല്പെമാന്നു െചരിച്ചു് , മുഖം കുനിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒട്ടും ചല�
നമില്ല. ഉറങ്ങുകയാവണം. പാമരേത്താടു േചർത്തു െകട്ടിയതുെകാണ്ടു വീഴുെമന്ന
ഭയംേവണ്ടാ.
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േനാക്കുംേതാറും അവനു േതാന്നി അങ്ങെനെയാരു രൂപം പെണ്ടവിെടേയാ
കണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നു് . എവിെടയായിരിക്കും? ആേലാചിച്ചു. വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു് . അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

േനാക്കി, വീണ്ടും വീണ്ടും േനാക്കി. അേത, എെന്താരു സാമ്യം! ആ നില്പും മു�
ഖവും-എല്ലാം അതുതെന്ന. തെന്റ കഴുത്തിൽ തുങ്ങുന്ന കുരിശു ൈകയിെലടുത്തു
അവൻ േനാക്കി. ക്രിസ്തുവിെന്റ രൂപം. അതാ പാമരത്തിലും അതുേപാെലാന്നു് .
അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണു് . പറങ്കികളുെട ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻവന്ന പാതിരിമാർ
മാൻഡവി നദീതടത്തിൽ വച്ചു പറഞ്ഞ കഥകൾ മുഴുവനും അവനാേലാചിച്ചു.

ക്രിസ്തു നല്ല കാര്യങ്ങളുപേദശിച്ചു. നല്ലവഴിക്കു നടക്കാൻ ജനങ്ങെള േപ്രരിപ്പി�
ച്ചു. ധർമ മാർഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാെത നടന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നു് പാ�
പകർമ്മങ്ങൾ തുടച്ചുമാറ്റാൻ യത്നിച്ചു. ചീത്ത മനുഷ്യർക്കതു സഹിച്ചില്ല. അവ�
െരല്ലാംകൂടി അേദ്ദഹെത്തപ്പിടിച്ചു തലയിൽ മുൾക്കിരീടം അടിേച്ചറ്റി കുരുശിൽെവച്ചു്
ആണി തറച്ചു.

കണ്ണുെപാട്ടനും സത്യസന്ധനാണു് . പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു മനുഷ്യെര
പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു് . അയാളുെട കണ്ണുെപാട്ടിച്ചു. ജയിലറയിലിട്ടു
നരകിപ്പിച്ചു. ഇേപ്പാൾ പിടിച്ചു െകട്ടിയിരിക്കയാണു് . എന്നും നല്ലതിനുള്ള കൂലി
ഇതാേണാ?

ഫർണാണ്ടസ് പിെന്നയും കണ്ണുെപാട്ടെന്റ മുഖേത്തക്കു േനാക്കി. തലയ്ക്കു ചു�
റ്റും ഒരു പ്രകാശവലയം കാണുന്നു. ഒട്ടിപ്പിടിച്ച കൺ േപാളകളുെട സ്ഥാനത്തു് തി�
ളങ്ങുന്ന കൃഷ്ണമിഴികളാണു് . ചുണ്ടുകളിൽ മന്ദഹാസം വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ശരീ�
രത്തിൽ വരിഞ്ഞുെകട്ടിയ കയറുകൾ കാണാനില്ല. അനുഗ്രഹം െചാരിയാെനന്ന
മട്ടിൽ ൈകകൾ ആകാശത്തിലുയർന്നു നിൽക്കുന്നു.

അത്ഭുതംെകാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ്സിനു ശ്വാസംമുട്ടി. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
കണ്ണു തിരുമ്മി കാഴ്ചയ്ക്കു െതളിമ നൽകി. പിെന്നയും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. പാമരത്തി�
നരികിൽ ആ കിഴവെന്റ രൂപം മറച്ചുെകാണ്ടു േജാ ഡിസിൽവ കടലിേലക്കു േനാ�
ക്കിനിൽക്കുന്നു. കടിച്ചു പിടിച്ച ചുരുട്ടിൽനിന്നു പുകച്ചുരുളുകൾ ആകാശത്തിേലക്കു്
ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നു.

പിെന്നയും േനരം പുലരുന്നു. കണ്ണുകളിേലക്കു തുളച്ചു കയറിെക്കാണ്ടു സൂര്യരശ്മി�
കെളത്തുന്നു. തിളയ്ക്കുന്ന നട്ടുച്ച െവയിലിൽ അടിമകളുെട ശരീരം ഉരുകിെയാലിക്കു�
ന്നു. പരുപരുത്ത ബഞ്ചിൽ തടി കാൽത്തുടകളിെല േതാലുരിയുന്നു. ശരീരത്തിൽനി�
ന്നു െപാങ്ങുന്ന ആവിയുെട ദുർഗന്ധേമറ്റു് അടിമകൾ ഛർദ്ദിക്കുന്നു. അവസാനിക്കാ�
ത്ത ആ യാത്ര നരകത്തിേലേക്കാ ഭൂമിയുെട അറ്റേത്തേക്കാ എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ
അടിമകൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. തണ്ടുകൾ സദാ ചലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

പത്താംദിവസം പുലർന്നേപ്പാൾ അകലെത്താരു പച്ചനിറം കണ്ടു. കപ്പൽ
ഏേതാ കരയ്ക്കണയുകയാണു് . അടിമകൾക്കുത്സാഹമായി. പരേപ്രരണ കൂടാെത
തണ്ടുകൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞു െവള്ളത്തിൽ വീണു.
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ആദ്യം അെതാരു പച്ചെപ്പാട്ടുേപാെല കണ്ടു. പിന്നീടതു വലുതായി. ഉച്ചതിരി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പംകിട്ടി. എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
നിറച്ചും െതങ്ങുകൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദീപാണു് . ജനവാസത്തിെന്റ ലക്ഷ�
ണമില്ല. കപ്പലുകൾ അടുക്കുേമ്പാൾ നീർക്കാക്കകളും കടൽെക്കാക്കുകളും ഉയർ�
ന്നുപറന്നു.

വിജനമാെയാരു ദ്വീപിൽ കപ്പലടുപ്പിക്കില്ല. വീണ്ടും അടിമകൾ നിരാശരായി.
രാവിെല തുടങ്ങിയ ഉത്സാഹം െകട്ടടങ്ങി. ഇനിയും േപാണം. എത്രെയന്നറിഞ്ഞു�
കാടാ. എേങ്ങാെട്ടന്നു നിശ്ചയമില്ല.

േകവലം ആകസ്മികമായിട്ടു കപ്പിത്താെന്റ കല്പന പുറെപ്പട്ടു. കപ്പലുകൾക്കു
നങ്കൂരമിടാൻ.

ആശ്വാസമായി, പത്തു ദിവസം രാവും പകലും ഇടതടവില്ലാെത പ്രയത്നിച്ച�
തിന്നുേശഷം കിട്ടുന്ന വിശ്രമമാണു് . തണ്ടുകൾ ഒന്നിച്ചു ആകാശത്തിേലക്കുയർ�
ന്നു. അടിമകൾ െഞളിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞു അവയവങ്ങൾക്കു േനരിട്ടു കഴപ്പു തീർ�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

കപ്പിത്താെന്റ മുറിയിൽ തിരക്കിട്ട കൂടിയാേലാചനയാണു് . പട്ടാളേമധാവിക�
ളിൽ പലരും എത്തിേച്ചർന്നു. എന്തിനുള്ള ഭാവമായിരിക്കും? വല്ല കച്ചവടക്കപ്പലും
കണ്ണിൽെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ? െകാള്ളയടിക്കുള്ള ഭാവമാേണാ? എങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടലും െവടി�
െവപ്പും മരണവുമുണ്ടാവും. പതിവുേപാെല എല്ലാം േനാക്കിയിരിേക്കണ്ടിവരുെമന്നു്
ഫർണാണ്ടസ് വിചാരിച്ചു.

കൂടിയാേലാചനയ്ക്കുേശഷം കപ്പലിേനാടനുബന്ധിച്ചു നിർത്തിയ െചറിയ േതാ�
ണികളിെലാന്നു െവള്ളത്തിലിറക്കി. രണ്ടു പട്ടാളക്കാർ േചർന്നു കണ്ണുെപാട്ടെന
േതാണിയിെലത്തിച്ചു. േതാണി ദ്വീപിനു േനർക്കു തുഴഞ്ഞുെകാണ്ടു േപായി. തണ്ടുവ�
ലിക്കാർ ഉത്ക്കണ്ഠേയാെട േനാക്കി ഇരിക്കുകയാണു് . ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

കണ്ണുെപാട്ടെന ദ്വീപിലിറക്കി. േതാണി തിരിച്ചുേപാന്നു. അങ്ങെന ആ ശല്യം
ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉപായം ഒടുവിൽ േജാഡിസിൽവ കണ്ടു പിടിച്ചു. െകാല്ലാനുള്ള പു�
തിെയാരുപായം. തലെവട്ടാെത, െവടിെവയ്ക്കാെത കടലിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്താെത, വി�
ശപ്പിനും വിജനതയ്ക്കും വിട്ടുെകാടുത്തു െകാല്ലുക. ആ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തിക്കു
ൈവേസ്രായിയിൽനിന്നു് പാരിേതാഷികം കിട്ടും, തീർച്ച.

എല്ലാം േവഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. കടൽെവള്ളത്തിൽ തെന്റ പ്രതിബിംബം േചർ�
ത്തുെകാണ്ടു് ആ കണ്ണുെപാട്ടൻ ഏകാന്തമായ ദ്വീപിെന്റ ഒരറ്റത്തുനിന്നു. തെന്ന
വലയം െചയ്യുന്ന വിപത്തിെന്റ ശക്തി അയാൾ മനസ്സിലാക്കിേയാ? മനസ്സിലാക്കി�
യാലും ഇെല്ലങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ ഒട്ടും കുലുങ്ങിയില്ല. ചുളിവീണു പരന്ന െനറ്റിയും
നരച്ചുവളർന്ന താടിയും സംതൃപ്തി വഴിയുന്ന പുഞ്ചിരിയുമായി പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
പശ്ചാത്തലഭംഗിയിൽ മിഴിവുെറ്റാരു ചിത്രംേപാെല, അയാൾ അനങ്ങാെത നിന്നു.
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അല്പം കഴിയുേമ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ സഹായത്തിനുേവണ്ടി നിലവിളിക്കും.
തെന്റ ശബ്ദത്തിെന്റ പ്രതിദ്ധ്വനി േകട്ടു് ആശ്ചസിക്കും. പിെന്നയും പിെന്നയും വി�
ളിക്കും. തപ്പിയും തടഞ്ഞും മുേമ്പാട്ടു നടക്കും. മരങ്ങളിൽ തട്ടിമുട്ടി വീഴും. പറ്റിപ്പിടി�
െച്ചഴുേന്നറ്റു വീണ്ടും നടക്കും. െവള്ളം നിറഞ്ഞ കുണ്ടിേലാ കുഴിയിേലാ കാലുെതറ്റി
വീഴും. എല്ലാം അേതാെട അവസാനിക്കും. ആ നല്ലമനുഷ്യെന്റ അപകടം നിറഞ്ഞ
ഭാവിെയക്കുറിേച്ചാർത്തു് അടിമകൾ െനടുവീർപ്പിട്ടു.

വീണ്ടും കപ്പൽ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ കടൽെവളളമിളകി. അയാളുെട പ്രതിബിംബം
കടൽെവള്ളത്തിൽ കിടന്നുപുളയുന്നതു ഫർണാണ്ടസ് കണ്ടു. തണ്ടു വലിച്ചുെകാണ്ടു്
അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ആ രൂപം െചറുതാവുകയാണു് . പച്ച നിറത്തിൽ കറു�
ത്ത ഒരു പുള്ളിക്കുത്തായി അതു് അവേശഷിച്ചു. ക്ഷണത്തിൽ ആ പുള്ളിക്കുത്തും
മാഞ്ഞു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കണ്ണുകളിൽ െവള്ളംനിറഞ്ഞു. സത്യസന്ധനായ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ചരിത്രത്തിെന്റ ഇരുണ്ട അവസാനാദ്ധ്യായം േപാെല
ആ ദ്വീപുമാത്രം പിറകിൽ കാണുന്നു…

പിെന്നയും അഞ്ചുദിവസം യാത്രെചയ്തു. ആറാംദിവസം െപാന്നാനിത്തുറമുഖ�
ത്തു് കപ്പലുകളടുത്തു. െപാന്നാനിേക്കാട്ടയുെട ഭരണാധിപൻ േഗാമസ് ഡിഗ്രാം,
േജാ ഡിസിൽവയ്ക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ആേവശഭരിതമാെയാരു സ്വീകരണം നൽകി.
അന്നുരാത്രി േകാട്ടയിൽ കുടിയും നൃത്തവുമുണ്ടായി. വളെര ൈവകുന്നതുവെര പറ�
ങ്കികളുെട െപാട്ടിച്ചിരിയും അട്ടഹാസവും േകട്ടു. അടിമകെള പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ
തടവുമുറികളില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് എല്ലാവെരയും േകാട്ടമുറ്റത്തു ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയാണു�
ണ്ടായതു് . േഗാമസ് ഡിഗ്രാം ബുദ്ധിശാലിയായതുെകാണ്ടു് അതിനുള്ള സൗകര്യം
കാേലക്കൂട്ടി െചയ്തിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസം തികച്ചും ആ േകാട്ടമുറ്റത്തു് മഞ്ഞും െവയി�
ലും സഹിച്ചു് അടിമകൾക്കു കഴിച്ചുകൂേട്ടണ്ടിവന്നു. എന്നാലും തണ്ടുവലിേക്കണ്ടേല്ലാ.
ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം അതായിരുന്നു. മഞ്ഞിെന്റ തണുപ്പും െവയിലിെന്റ ചൂടും
അവർ അറിഞ്ഞില്ല.

വമ്പിച്ച പ്രതീക്ഷേയാടുകുടിയാണു് േജാ ഡിസിൽവ േഗാവയിൽ നിന്നു പുറ�
െപ്പട്ടതു് . പതിനഞ്ചുദിവസം യാത്ര െചയ്തിട്ടും പ്രതീക്ഷെയ്ക്കാത്തവിധം ഒന്നും സം�
ഭവിച്ചില്ല. േകാഴിേക്കാടൻ കടൽപ്പടയുെട േനതൃത്വം േകാട്ടക്കൽ മരയ്ക്കാൻമാർ
ൈകേയറ്റേതാെട അറബിക്കടലിൽ പെണ്ടന്നേപാെല െകാള്ളയടിക്കാൻ പറങ്കി�
കൾക്കു സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല. അവർക്കു പുറംകടലിലൂെട യാത്ര െചേയ്യണ്ടിവന്നു.
ഏറ്റുമുട്ടലും രക്തെച്ചാരിച്ചിലും ചിലേപ്പാൾ പരാജയംതെന്നയും പറ്റാെത കഴിക്കാൻ
അെതാേന്ന വഴിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പുറം കടലിൽ വ്യാപാരക്കപ്പലുകൾ പ്രേവശി�
ക്കാറില്ല. ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും േവണം െകാള്ള നടത്തൽ. േജാ ഡിസിൽവയ്ക്കു തെന്റ
യാത്രയിൽ ഒന്നും തരെപ്പട്ടില്ല. െവറും ൈകേയാെട േഗാവയിൽ തിരിച്ചുെചന്നാൽ
താൻ മറ്റുള്ളവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ പരിഹാസപാത്രമാകും. ൈവേസ്രായിയുെട അതൃപ്തി
സമ്പാദിേക്കണ്ടിവരും. അതുെകാണ്ടു് കിണെഞ്ഞാരു പരിശ്രമം നടത്തി വമ്പിച്ച
േനട്ടമുണ്ടാക്കാനും അതുവഴി പ്രശസ്തിയാർജ്ജിക്കാനും അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. ആ
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തീരുമാനത്തിെന്റ ഫലമായി െപാന്നാനിത്തുറമുഖത്തുനിന്നു മുന്നു ദിവസെത്ത വിശ്ര�
മത്തിനുേശഷം കപ്പലുകൾ െതേക്കാട്ടു പുറെപ്പട്ടു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും ഹിന്ദുസമു�
ദ്രവുമാണു് ലക്ഷ്യം.

ഫർണാണ്ടസ് തെന്റ െബഞ്ചിൽ പുതിയ കൂട്ടുകാരാെരങ്കിലുമുേണ്ടാ എന്നുേനാ�
ക്കി. അറ്റെത്താരാൾ തലകുനിച്ചിരുന്നു തണ്ടുവലിക്കുന്നു. ആരാണതു് ? ഐേദ്രാ�
സ്  . േഗാവയിൽനിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ കണ്ടതാണു് . ഫർണാണ്ടസ് ചുമച്ചു ശബ്ദ�
മുണ്ടാക്കി. ഐേദ്രാസ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ഫർണാണ്ടസ് ചിരിച്ചു. ഐേദ്രാസ്
അപരിചിതെനേപ്പാെല മുഖംതിരിച്ചുകളഞ്ഞു.

േക്ലശകരമായ ആ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ�
തായിരുന്നു. പത്തുമാസംെകാണ്ടു് അവർ ബർമ്മയുെട തീരെത്തത്തി. വഴിയിൽ
ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പലതുമുണ്ടായി. പറയത്തക്ക േനട്ടെമാന്നും േജാ ഡിസിൽവയ്ക്കു ൈക�
വന്നില്ല. നഷ്ടങ്ങളാെണങ്കിൽ അടിക്കടി സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾ�
ക്കടലിൽെവച്ചു് വലിെയാരു െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ടു് കപ്പലുകൾ പാതിയുംനശിച്ചു.
അടിമകൾ ചെത്താടുങ്ങി. എന്നിട്ടും പിൻമടങ്ങാനുള്ള ഭാവമില്ല.

ഫർണാണ്ടസ് അകത്തും പുറത്തും ഉറപ്പുകൂടിയ ഒരു പുത്തൻ ഉരുക്കുമനുഷ്യ�
നായിമാറി. പകർച്ചവ്യാധി പിടിെപട്ടു കൂട്ടുകാർ മരിച്ചുവീഴുന്നതു വികാരശുന്യനായി
അവൻ േനാക്കിയിരുന്നു. െകാടുങ്കാറ്റിൽ ഇളകിവരുന്ന തിരമാലകൾ കപ്പൽത്ത�
ട്ടിലടിച്ചു തകരുകയും കപ്പലുകളിൽ െവള്ളം കയറി മുങ്ങുെമന്നു മറ്റുള്ളവർ ഭയെപ്പ�
ടുകയും െചയ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹായത്തിനുേവണ്ടി വാവിട്ടുകരയാെത, ബഹളം
കൂട്ടാെത, ഒരാൾ മാത്രം ഉറച്ചിരുന്നു; അതു ഫർണാണ്ടസ്സായിരുന്നു. േലാകത്തിെല
വിപത്തുകൾ മുഴുവൻ ഒെത്താരുമിച്ചു വന്നാലും കുലുങ്ങിെല്ലന്ന മട്ടാണവൻ.

ബഞ്ചിെന്റ പരുപരുത്ത മരപ്പലക തട്ടി കാൽത്തുടകളിലും പൃഷ്ഠഭാഗത്തും വ്ര�
ണെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് . ഉപ്പുെവള്ളം തട്ടുേമ്പാൾ അതുനീറും; നീറെട്ട. ഒേര ഇരിപ്പിൽ മാ�
സങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടു് കാൽപടങ്ങളിൽ നീരുെകട്ടീട്ടുണ്ടു് . സാരമില്ല;
അതു് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. േലാകവിജയത്തിനിറങ്ങിയ കപ്പിത്താനും കൂട്ടുകാരും
പ്രകൃതിേകാപത്തിനു മുമ്പി ചുെണ്ടലികെളേപ്പാെല നിന്നു വിറയ്ക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ
അവനു ചിരിവരും. ആ കപ്പലിൽ അവന്നു് ഒരാേളാടു മാത്രേമ ബഹുമാനം േതാ�
ന്നിയുള്ളു; ഐേദ്രാസിേനാടു് . ഏതു് ആപത്തിലും ഐേദ്രാസ് അചഞ്ചലനാണു് .
തെന്നേപ്പാെല എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. ധീരനും നല്ലവനുമാണു് . അവനുമായി വീണ്ടും
സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വഴി ഫർണാണ്ടസ് ആേലാചിച്ചു. ഇരിക്കെട്ട, അവ�
സരം വരും.

പരാജയത്തിെന്റ ഭാണ്ഡെക്കട്ടുമായി േജാ ഡിസിൽവ വീണ്ടും അറബിക്കടലി�
േലക്കു പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ െകാല്ലം രണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അടിമകൾ പാതിയിേല�
െറ ചെത്താടുങ്ങി. ഫർണാണ്ടസിെന്റ െബഞ്ചിൽ ഇേപ്പാൾ രണ്ടുേപരാണുള്ളതു്-
അവനും ഐേദ്രാസും. ഒന്നും മിണ്ടാെത, പരസ്പരം േനാക്കാെത, രണ്ടുേപരും രണ്ട�
റ്റത്തിരുന്നു.
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െപാന്നാനിത്തുറമുഖത്തു കപ്പൽ അടുത്തില്ല. രാത്രിയാണു് അതിേല കടന്നു�
േപാന്നതു് അന്നു വളെര ൈവകീട്ടു േജാ ഡിസിൽവ തെന്റ ൈസന്യത്തിെല േമധാ�
വികെള വിളിച്ചുവരുത്തി. അവർ ദീർഘേനരം കൂടിയാേലാചിച്ചു. അമർത്തിപ്പിടിച്ച
വാക്കുകളിൽ ചിലതു ഫർണാണ്ടസ്സിനു േകൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

െവറുംൈകേയാെട േഗാവയിൽ തിരിെച്ചത്താൻ കപ്പിത്താനു് വിഷമമുണ്ടു് .
െവള്ള്യാൻ കല്ലിനടുത്തു് പതിയിരുന്നു പഴയപടി ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷ നടത്താനാണു്
ഭാവം. ൈസന്യ േമധാവികൾ ശക്തിയായി പ്രതിേഷധിച്ചു. േജാ ഡിസിൽവ വിട്ടി�
ല്ല. തെന്റ കല്പനയനുസരിേച്ച കഴിയൂ എന്നു ശഠിച്ചു. ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നു വന്നേപ്പാൾ
എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. പകൽ പുറങ്കടലിലൂെട യാത്രെചയ്യാനും രാത്രി കരേയാര�
ത്തു തിരിെച്ചത്താനും വ്യവസ്ഥെചയ്തു് , എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു.

പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണു് വരാൻ േപാകുന്നതു് . ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ഉള്ളിൽ
എവിെടേയാ െചറിെയാരു നീറ്റം. പഴയ െപാക്കൻ അവിെടെയേങ്ങാ കിടന്നു കൂർ�
ക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടു് . െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ േപർ ആ െപാക്കെന വിളിച്ചുണർത്തുക�
യാണു് . വളയക്കടപ്പുറവും അച്ഛനും അമ്മയും പാഞ്ചാലിയുെമല്ലാം ആ േപരിലൂെട
െപാങ്ങിവന്നു. എല്ലാം നിസ്സാരെമന്നു കരുതി കുടഞ്ഞുകളയാൻ ഫർണാണ്ടസ്സ്
പരിശ്രമിച്ചു.

െപാന്നാനിത്തുറമുഖത്തുനിന്നു വിട്ടു് നാലാംദിവസം രാത്രി കപ്പലുകൾ കരേയാ�
രെത്ത ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്ടു നീങ്ങി. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ െനഞ്ചിടിപ്പു പുറത്തു േകൾ�
ക്കാം. അവൻ ഐേദ്രാസിെന േനാക്കി. ആ കണ്ണുകളിൽ ഏേതാ സവിേശഷഭാ�
വം കളിയാടുന്നതുേപാെല േതാന്നി. പറങ്കികളുെട ഉേദ്ദശ്യം ഐേദ്രാസിനു മനസ്സി�
ലാേയാ? സ്ഥലെത്തപ്പറ്റി വല്ല േബാധവും അവനുേണ്ടാ? ഉണ്ടാവണം. ഇെല്ലങ്കിൽ
കണ്ണുകളിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ആ സവിേശഷഭാവത്തിനു മെറ്റന്താണർത്ഥം?

കപ്പലുകൾ ധൃതിെവച്ചു മുേമ്പാേട്ടാടി. ഏെറ താമസിയാെത ലക്ഷ്യത്തിെല�
ത്തും. ഫർണാണ്ടസ് ഉറ്റുേനാക്കി. എന്താണു് കാണുന്നതു് ? ജ്വലിക്കുന്ന ദീവ�
ട്ടികൾ. വരിവരിയായി െതളിഞ്ഞു കത്തുന്ന െകാച്ചുവിളക്കുകൾ. വാദ്യേഘാഷവും
കതിനെവടിയും േകൾക്കാം. ഏേതാ േക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കുകയാ�
ണു് . ഏതു േക്ഷത്രത്തിലായിരിക്കും? അവൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. ഗുരുപുണ്യകാവി�
ലാേണാ? െനഞ്ചിടിക്കുന്നു.

കപ്പലിേലക്കു് അടിച്ചുകയറുന്ന കരക്കാറ്റിൽ പാലപ്പൂവിെന്റ ഗന്ധമുണ്ടു് . ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിെന്റ മനസ്സിൽ പൂർവ്വസ്മരണ മദഗജെത്തേപ്പാെല മസ്തകെമടുത്തു പിടി�
ച്ചു് , െചവികളിട്ടാടി, തുമ്പിൈക ഉയർത്തി നിന്നു് ആ പരിമളെത്ത ആർത്തിേയാെട
ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
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ഒന്നു കരഞ്ഞാൽ മനസ്സിെന്റ കനം കുറയും. േതങ്ങിക്കരഞ്ഞാൽ േപരാ; വാവിട്ടു
കരയണം. അയൽപക്കത്തുള്ളവർ േകൾക്കണം. ഓടി വരണം. ആശ്വസിപ്പിക്ക�
ണം. അങ്ങെന വലുതാെയാന്നു കരയാൻ പാഞ്ചാലി െകാതിച്ചു തുടങ്ങീട്ടു വർഷ�
ങ്ങൾ മുന്നുകഴിഞ്ഞു. തരെപ്പട്ടിട്ടില്ല.

എങ്ങെന കരയും?
ആെരങ്കിലും കാരണം േചാദിച്ചാൽ എന്തു പറയും?
ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുെകാണ്ടു് അവൾ നിശ്ശബ്ദമായി സഹിച്ചു. േവദന കടി�

ച്ചിറക്കുന്നതു് എളുപ്പമല്ല. അേതാ, സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത േവദനയും. ഉള്ളിൽ�
നിന്നു് ഉമിത്തീേപാെല എേന്താ കുമിഞ്ഞുകുമിഞ്ഞു ചങ്കുവെര എത്തും. കണ്ണുകൾ
നനയും. ഒച്ചുയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാം അവിെട തടഞ്ഞുനിർത്തണം. അതു്
എന്തുമാത്രം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം! എന്നിട്ടും സഹിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ടുേപാകുെമ�
ന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ പല്ലു കടിച്ചു പതുെക്ക പറയും:

“എന്റേമ്മ!”
അമ്മയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയാമായിരുന്നു. അച്ഛേനാടു

വയ്യാ. തലേവദനേയാ പനിേയാ വയറുേവദനേയാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ആേരാടും
പറയാം. ഇതങ്ങെനയല്ല. ഹൃദയേവദനയാണു് .

അമ്മയാെണങ്കിൽ പറയാെതെന്ന മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാം കണ്ടറിയും. നല്ല�
വാക്കു പറഞ്ഞു് അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കും. പുറം തടവിെക്കാടുക്കും. െകട്ടിപ്പിടിച്ചു
മൂർദ്ധാവിൽ ചുംബിച്ചു് േവദന ശമിപ്പിക്കും.

“എന്റേമ്മ!”
ശബ്ദമില്ലാെത അവൾ കരഞ്ഞു. കണ്ണീരാണു് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതു് . തട�

ഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല. തുടയ്ക്കുേന്താറും കവിളുകൾ നനച്ചുെകാണ്ടു കണ്ണീർ കുത്തി�
െയാഴുകും.
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അവൾ അറിയാെത പിെന്നയും പലവട്ടം പാല പൂത്തു. ഒരു പൂെവങ്കിലും
അവൾ നുള്ളിയില്ല. കുളിയും കെണ്ണഴുത്തും പുച്ചുടലും അവൾ മറന്നു. പൂഴിയിൽചി�
തറിക്കിടക്കുന്ന പൂക്കൾ ചവുട്ടിയമർത്തിെക്കാണ്ടു പാലച്ചുവട്ടിൽ െചല്ലും. അതിെന്റ
കവരകളിൽ ശരീരം ചാരി കടലിേലക്കുേനാക്കി എന്നും സന്ധ്യയ്ക്കു് അവൾ നിൽ�
ക്കും. സൂര്യൻ കടലിൽ താഴുന്നതും പടിഞ്ഞാറൻ ചുവപ്പു് പതുെക്കപ്പതുെക്ക മായുന്ന�
തും ഇരുട്ടും ഏകാന്തതയും അരിച്ചരിെച്ചത്തുന്നതും അവൾ അറിയില്ല.

നീലക്കടലിെന്റ മാറിടം പിളർന്നുെകാണ്ടു് ഒരു വള്ളം കരയ്ക്കണയുന്നതും പ്രതീ�
ക്ഷിച്ചാണു് അവളുെട നിൽപു് . വരും വരാതിരിക്കില്ല. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള തീർച്ച�
യായും വരും. എന്നും അവൾ അതു പ്രതീക്ഷിച്ചു. പേക്ഷ, ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും
വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞുേപായി. ആ വള്ളം മാത്രം കരയ്ക്കണഞ്ഞില്ല.

പാഞ്ചാലിക്കു് അറിയാം, െപാക്കനു് അവെള മറക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു് .
ഏതു പ്രതിബന്ധമുണ്ടായാലും അെതാെക്ക തട്ടിത്തകർത്തു് അവൻ തിരിച്ചുവരും.
എെന്താെക്ക വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവനു നിറേവറ്റാനുണ്ടു് ! കടപ്പുറെത്ത പൂഴിയിലും അവ�
ളുെട കുടിയിലുമിരുന്നു് െപാക്കൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അവൾ ആ നിൽപ്പിൽ
ഓർക്കും.

കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ധ്വാനിച്ചു േജാലി െചയ്തു മുത്തപ്പെനേപ്പാെല ഒരു
മാളികവീടു പണിയിക്കണെമന്നു് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു.

ഉടെന അവൾ േചാദിച്ചു
“അെതന്തിനു് ?”
“എെന്റ കുേട്ട്യാൾക്ക് പാർക്കാൻ!”
“ങ്ങെള കുേട്ട്യാൾക്ക് കുടീ പാർത്തൂേട?” അവൾ കളിയാക്കിെക്കാണ്ടു

േചാദിച്ചു.
“പാടില്ല.” അവൻ ഗൗരവേത്താെട നിേഷധിച്ചു.
“എെന്റ കുേട്ട്യാള് മാളികവീട്ടിൽ പാർക്കണം”
പിന്നീെടാരിക്കൽ അവൻ പറഞ്ഞു:
“നീെന്ന ഞാൻ െകട്ട്യാല്…”
“െകട്ട്യാല് ?” മുഴുവൻ േകൾക്കുന്നതിനുമുമ്പു നാണിച്ചു തലതാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു

അവൾ േചാദിച്ചു.
“മീനും വിറ്റു നടക്കാൻ നിെന്ന ഞാൻ സമ്മതിക്കൂലാ.”
“പിെന്ന?”
“എെന്റ െകേട്ട്യാള് െകാേട്ടം േപറി നടക്കണ്ടാ. കുടീലിരുന്നു കുേട്ട്യാെള േനാ�

ക്ക്യാമതി.”
അെതാെക്ക പറയുേമ്പാൾ എെന്താരാേവശമായിരുന്നു! പിറക്കാത്ത കുട്ടിക�

േളാടും െകട്ടാത്ത െപണ്ണിേനാടും എെന്താരു േസ്നഹമായിരുന്നു! എേപ്പാൾ കണ്ടു�
മുട്ടിയാലും കല്യാണത്തിെന്റ കാര്യേമ പറയാനുള്ളു. അെതാെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ
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കണ്ണീരടങ്ങുന്നില്ല. അവൾ തന്നത്താനാശ്വസിച്ചു; വരും വരാതിരിക്കില്ല. ഇന്നെല്ല�
ങ്കിൽനാെള.

അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നതുവെര അവൾ അവിെട നിൽക്കും. വിളിച്ചാലും ഉടെന
േപാവില്ല. ശല്യെപ്പടുത്തണം. ആ പാലച്ചുവട്ടിൽ െചന്നു നിൽക്കുേമ്പാൾ തനിച്ച�
െല്ലന്നും അടുെത്തവിെടേയാ െപാക്കനുെണ്ടന്നും അവൾക്കു് േതാന്നും. അതുെകാ�
ണ്ടാവണം, അവിെട എത്ര നിന്നാലും അവൾക്കു മടുക്കില്ല.

“എടീ പാഞ്ചാലീ, േനരം നല്ല ഇരുട്ടായി. ഇനീങ്ങ്  േപാരീ.” അല്പം അക്ഷമ
പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ വിളിച്ചുപറയണം. എന്നാൽ
അവൾ പുറെപ്പടും. പുറെപ്പട്ടാലും ഒന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കും. ആ വള്ളം വരുന്നുേണ്ടാ?
ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. കടലിൽ ഇരുട്ടാണു് . ഒരു പേക്ഷ, ഇരുട്ടിലൂെട വരുന്നുെണ്ടങ്കി�
േലാ? സംശയിച്ചു നിൽക്കും.

“എടീ, പറഞ്ഞതു േകട്ടിേല്ല?”
േകട്ടു. അച്ഛനു് അൽപ്പം ശുണ്ഠിവന്നിട്ടുണ്ടു് . ഇനി നിന്നാൽ പറ്റില്ല. ഒരു െന�

ടിവീർേപ്പാെട അവൾ ആ പരിസരേത്താടു യാത്ര േചാദിക്കും. പിേറ്റന്നും ആ േനര�
ത്തവിെട തിരിെച്ചത്താൻ. അങ്ങെന ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നുേപായി. പു�
ത്തനാെയാന്നും സംഭവിച്ചില്ല. േവദന കുറഞ്ഞില്ല.

അന്നു് ഗുരുപുണ്യകാവിെല ആറാട്ടായിരുന്നു. െപണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ചമ�
െഞ്ഞാരുങ്ങി േനരേത്ത േപായിട്ടുണ്ടു് . ഉച്ചതിരിഞ്ഞാൽ “വരവു്” തുടങ്ങും. ഇളനീർ�
വരവും കരടിവരവും ഉപ്പും െതാണ്ട്യവരവുമുണ്ടാവും. ഓേരാ വരവിെനാന്നിച്ചും ആന�
യുണ്ടാവും.

“നട േഹായ്  നേടാ, നേടാ!” വലിയ മുളങ്കമ്പിൽ തുക്കിയ െകാടികളും ഇളനീർ�
ക്കാവുകളുെമടുത്തു് , പട്ടം െകട്ടിച്ച ആനെയ മുൻനടത്തി, െചണ്ടയും മുട്ടി, ‘നടത്ത’വും
െചാല്ലി അന്നുച്ചയ്ക്കു് അതിെല ഒരുപാടു് ആളുകൾ കടന്നുേപാകുന്നതു പാഞ്ചാലി
കണ്ടിരുന്നു. പണ്ടാെണങ്കിൽ അവൾ ഉത്സാഹേത്താെട ഓടിെച്ചല്ലും. എവിെടനി�
െന്നങ്കിലും സമ്പാദിച്ചുെവച്ച ഒരു നാളിേകരം ആനയ്ക്കു െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കും.
ആനയ്ക്കു നാളിേകരം െകാടുക്കുന്നതു വലിയപുണ്യമാണു് . ആന ഗണപതിെയന്നാ�
ണു് സങ്കല്പം.

ഉത്സാഹേത്താെട അവൾ കുളിക്കും, തലമുടി ചീകും. കെണ്ണഴുതും, െപാട്ടുെതാ�
ടും, ആറാട്ടിനു േപാകുന്ന െപണ്ണുങ്ങളുെട മുമ്പിൽ അവളുണ്ടാവും. അവിെട െചന്നു്
ആൾത്തിരക്കിലൂെട നടക്കാനും െപാരികടല വാങ്ങി െകാറിക്കാനും ബഹുരസമാ�
ണു് . കുപ്പിവളകളും വാസനൈത്തലവും വിൽക്കുന്നവെന െപണ്ണുങ്ങൾ െചന്നു െപാ�
തിയും. കൂട്ടത്തിൽ അവളുമുണ്ടാവും. വാസനൈത്തലം വിൽക്കുന്നവൻ കുപ്പി തുറന്നു
ൈതലം വിരലുകൾ െതാട്ട വാങ്ങാൻ വരുന്നവരുെട ൈകത്തണ്ടയിൽേതച്ചുെകാടു�
ക്കും. പിെന്ന രണ്ടുദിവസം മുഴുവനും ആ മണം അങ്ങെനത്തെന്ന നിൽക്കും. അത്ര
നല്ല മണമാണു് . കുളിച്ചാലും േപാവില്ല.
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ഉറക്കം വരുന്നതുവെര ആൾത്തിരക്കിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നും കാഴ്ച കണ്ടും സമ�
യം േപാക്കും. പിെന്ന മടങ്ങും. മടങ്ങുേമ്പാൾ എല്ലാവരുെട ൈകയിലും ‘േതൻെകാ�
യലി’െന്റ ഓേരാ െപാതിയുണ്ടാവും. വീട്ടിെലത്തി ഉറക്കപ്പിേച്ചാെട െപാതിയഴിച്ചു്
“േതൻെകായൽ” കടിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ നിന്നു െതങ്ങിൻ ചക്കര കുഴമ്പായി വാ�
യിേലക്കു െപാട്ടിെയാഴുകും.

ഇന്നു “േതൻെകായൽ” തിന്നാനും രസമില്ല. എല്ലാറ്റിേനാടും ൈവരാഗ്യമാ�
ണു് . കൂട്ടെവടി മുഴങ്ങുന്നു. സന്ധ്യവിളക്കിെനഴുന്നള്ളിേക്കണ്ട സമയമാണു് . പാ�
ഞ്ചാലി എഴുേന്നറ്റു പാലച്ചുവട്ടിേലക്കു നടന്നു.

“േമാേള!” മുറ്റത്തുെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ
വിളിച്ചു.

ഒന്നും മിണ്ടാെത അവൾ തിരിഞ്ഞുനിന്നു. എെന്താരു േകാലം! മുഖം വിളറി,
കവിെളാട്ടി, കണ്ണിൻതടം കരുവാളിച്ചു് , ശരീരം ചടച്ചു് അവൾ തികച്ചും മാറിയിരിക്കു�
ന്നു. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ അടുത്തു െചന്നു. ആകപ്പാെടയുെള്ളാരു മകളാണു് .
അവൾ അങ്ങെന േവദനിച്ചു േവദനിച്ചു് ഇല്ലാതാവുന്നതു ൈകയും െകട്ടി േനാക്കി�
നിൽേക്കണ്ടിവന്നു. ഒരക്ഷരം അന്നുവെര അതിെനപ്പറ്റി അച്ഛനു മകേളാടു സംസാ�
രിച്ചിട്ടില്ല. ആ േവദനയുെട ശക്തി അച്ഛനു് അറിയാം.

പാഞ്ചാലി അച്ഛെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി ഒന്നും പറയാെത നിന്നു. എന്തിനുള്ള
ആരംഭമാണു് ? പാറിപ്പറക്കുന്ന പരുക്കൻതലമുടി തേലാടിെയാതുക്കിെക്കാണ്ടു് കു�
ഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മരയ്ക്കാൻ േചാദിച്ചു:

“നീ ഇന്നും കുളിച്ചീേല, േമാേള?”
ഇെന്നന്നല്ല, വളെര ദിവസമായി കുളിച്ചിട്ടു് . അവൾ മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞി�

ല്ല. പറേയണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം അച്ഛന്നറിയാം.
“നീ ആറാട്ടിനും േപായിേല്ല?”
അവളുെട ജീവിതത്തിലിനി ഉത്സവമുണ്ടാവുേമാ? അച്ഛെന്റ േചാദ്യം േകട്ട

അവൾ തല കുനിച്ചു.
“നിെന്റ ഒരു വിതി!” ആ കണ്ഠം ഇടറി. തേലാടുന്ന ൈക വിറച്ചു. പല നാളാ�

യി പറയണെമന്നു വിചാരിച്ചു കാര്യമാണു് . ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അെല്ല�
ങ്കിൽ പറയാൻ മാത്രമുള്ള ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ഇന്നും അതു കമ്മിയാണു് . എങ്ങെന�
േയാ തുടങ്ങിെയന്നു മാത്രം. എവിെടെച്ചെന്നത്തുെമന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

“ഒെക്ക മറക്ക് , േമാേള!” അങ്ങെന പറയാനാണു് േതാന്നിയതു് .
അവൾ ചുണ്ടു കടിച്ചമർത്തി. നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം േവദന െപാ�

ങ്ങുകയാണു് . നിന്നാൽ പറ്റില്ല. വാവിട്ടുകരഞ്ഞുേപാകും. കരഞ്ഞുവീണുേപാകും.
അച്ഛനതു കണ്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തിനു് അച്ചെനക്കുടി േവദനിപ്പിക്കണം?
കൂടുതെലാന്നും േകൾക്കാൻനിൽക്കാെത അവൾ ഓടി. ആ പാലച്ചുവടിൽ െചന്നു
നിന്നാൽ എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള കരുത്തു് അവൾക്കുണ്ടാവും. കവരകളിൽ ചാരി
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നിന്നേപ്പാൾ ഏേതാ അഭയസ്ഥാനത്തു െചെന്നത്തിയ േതാന്നൽ. വാത്സല്യപൂർവ്വം
ആേരാ കരുത്താർന്ന ൈകകൾെകാണ്ടു െകട്ടിപ്പുണരുന്ന ഒരനുഭവം.

എല്ലാദുഃഖങ്ങളും തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്ഥലമാണതു് . അവൾ പാലെക്കാ�
മ്പിൽ മുഖമമർത്തി വിങ്ങിവിങ്ങിക്കരഞ്ഞു. അന്തംവിട്ടു േപായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമര�
യ്ക്കാൻ മുറ്റെത്ത പൂഴിയിെലാരിടത്തിരുന്നു.

മാളികയ്ക്കൽ നിന്നു മുട്ടും വിളിയും ഒപ്പനപ്പാട്ടും േകൾക്കാനുണ്ടു് . ആലിക്കുട്ടിയു�
െട മുത്ത മകൾക്കു് അന്നു വിവാഹമാണു് . പുതിയ മാപ്പിള വേരണ്ടതു വടകെരനി�
ന്നാണു് . വടകരത്തുറമുഖത്തു പാണ്ടികശാലയും മികച്ച വ്യാപാരവുമുള്ള േകാേയാ�
ട്ടിഹാജിയുെട രണ്ടാമെത്ത മകനാണു് മാപ്പിള, കുട്ട്യാമു. പുതിയമാപ്പിളെയ േതടി
രാവിെലത്തെന്ന ആളുകൾ േപായിട്ടുണ്ടു് .

പ്രഭാവത്തിലും പദവിയിലും പണെക്കാഴുപ്പിലും േകാേയാട്ടി ഹാജിെയക്കാൾ
ഒട്ടും പിന്നിലല്ല താെനന്നു വരുത്താൻ ആലിക്കുട്ടി മനസ്സിരുത്തീട്ടുണ്ടു് . ഒന്നു െചല�
വാേക്കണ്ട സ്ഥലത്തു പെത്തന്ന േതാതിലാണു് എല്ലാം ഒരുക്കിയതു് . കടപ്പുറം മു�
തൽ വീട്ടുമുറ്റംവെര പന്തലാണു് . പല സ്ഥലത്തുനിന്നും മികച്ച േകാൽക്കളിക്കാെര
വരുത്തീട്ടുണ്ടു് . പാട്ടുകാരായ െപണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും രണ്ടുദിവസം മുേമ്പ എത്തി�
േച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു് . മുന്തിയ ‘മുട്ടുംവിളി’ സംഘം തങ്ങളുെട കഴിവുകാണിക്കാൻ പ്രഭാതം
മുതൽതുടങ്ങിയതാണു് . പന്തലായിനിമുതൽ വടകരവെര പ്രമാണിമാരായ എല്ലാ�
വെരയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പുതിയ മാപ്പിള ആനപ്പുറത്തു കയറി പട്ടുകുടയുംചൂടി വരു�
െമന്നാണു് േകട്ടതു് . വരവു കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഗുരുപുണ്യകാവിെല
ആറാട്ടിനു േപാകാത്തവെരാെക്ക മാളികയ്ക്കെല േവലിക്കടുത്തു െചന്നു സ്ഥലം പിടി�
ച്ചു; പുതിയമാപ്പിള വരുന്നതു കാണാൻ. െതക്കും വടക്കും രണ്ടുത്സവം നടക്കുേമ്പാൾ
കുടിയിൽ മടിച്ചിരിക്കാൻ ആർക്കും മനസ്സുവരില്ല. വളയക്കടപ്പുറത്തുള്ളവർക്കു് അടു�
െത്താന്നും അത്ര വലിയ ഉത്സാഹം േതാന്നീട്ടില്ല.

കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു മനസ്സിെന്റ ഭാരം കുറഞ്ഞേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി തലെപാക്കി. നി�
ലാവു പരന്നുകിടക്കുന്ന കടലിേലക്കു േനാക്കി അനങ്ങാെത നിന്നു. നിലാവിെന്റ
ഓേരാ അലുക്കിലും കടൽെവള്ളത്തിെന്റ ഓേരാ തുള്ളിയിലും ഓർമ്മകൾ തങ്ങി
നിൽക്കുകയാണു്-കഴിഞ്ഞ കാലത്തിെന്റ ഓർമ്മകൾ.

രാവിെല വിറകു െപറുക്കാൻ േപായ െപണ്ണുങ്ങളാണു് വിവരം വന്നു പറഞ്ഞ�
തു് . ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു ശവം കിടപ്പുെണ്ടന്നു് . അവർ േപടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരു�
ന്നു. േശഷിയുള്ള ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും കടലിൽ േപായതുെകാണ്ടു േവഗത്തിലാരും
െചന്നു േനാക്കാനുമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികൾ ഓടിേപ്പായി; വയ്യാെത കുടിയി�
ലിരിക്കുന്ന കിഴവന്മാരും കൂട്ടത്തിൽ ൈപതൽമരയ്ക്കാനുമുണ്ടായിരുന്നു. േപായവർ
തിരിച്ചുവരുന്നതും കാത്തു് െപണ്ണുങ്ങൾ അവിടവിെട കൂടിനിന്നു. കുെറ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എല്ലാവരും കൂടി ആെരേയാ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടുവരുന്നു. ശവമാെണ�
ങ്കിൽ അങ്ങെന എടുത്തു െകാണ്ടു വരില്ല. ആശ്വാസമായി. പടിക്കലൂെടയാണു്
െകാണ്ടുവരുന്നതു് . പാഞ്ചാലി ഓടിെച്ചന്നു േനാക്കി.
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കുഞ്ഞാലി!
എങ്ങെനപറ്റി? ആരു െചയ്തു? എന്താണു് കാരണം? അങ്ങെന പലതും േചാ�

ദിക്കാൻ േതാന്നി. ആേരാടു േചാദിക്കാൻ? അവൾ േചാദിച്ചില്ല. ശരീരം മുഴുവൻ ഉട�
ഞ്ഞു തകർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടവിെടയുള്ള മുറിവുകളിൽ നിന്നു് അേപ്പാഴും രക്തം
വാർെന്നാഴുകുന്നുണ്ടു് .

പാവം!
േനരിയ ശ്വാസമുെണ്ടന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ജീവിക്കുന്നകാര്യം പ്ര�

യാസം. േനേര അവെന്റ കുടിയിേലക്കാണു് െകാണ്ടുേപാകുന്നതു് . ഉമ്മയും ബാ�
പ്പയും അെതങ്ങെന കണ്ടുസഹിക്കും? മറ്റുള്ളവേരാെടാപ്പം കുഞ്ഞാലി രാത്രി മുഴു�
വൻ കടപ്പുറംകാക്കുന്ന േജാലിയിലാണു ഈ ചതി പറ്റിയതു രാത്രിയാെണങ്കിൽ കൂ�
ട്ടുകാർ കാണും. െപാക്കെനങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല. അവർ കൂട്ടം പിരിയാെത
നടക്കുന്നവരാണു് . പുലർെച്ച മറ്റുള്ളവർ കടലിേലക്കു േപായതിനു േശഷം സംഭവി�
ച്ചതാവും. ഏതുനിലയിലും ഉച്ചതിരിഞ്ഞാലറിയാം. പാഞ്ചാലിയടക്കം വളയക്കടപ്പു�
റത്തുള്ള എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നു.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞു. വള്ളങ്ങൾ ഓേരാന്നു കരയ്ക്കണഞ്ഞു. പാഞ്ചാലി കടപ്പുറത്തുത�
െന്ന കാത്തുനിൽപാണു് . അവളുെട അച്ഛൻ വന്നു. പിെന്നയും പലരും വന്നു. ഒരാൾ
മാത്രം വന്നില്ല. എന്തുപറ്റി? വല്ലവേരാടും േചാദിക്കാെമന്നുവച്ചാൽ നാണംെകാ�
ണ്ടു നാക്കു െപാങ്ങുന്നില്ല. വരെട്ട. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുേപാകുന്നതുവെര അവെളാ�
രു ഭാഗത്തു മാറിനിന്നു. ഇന്നു പുറംകടലിൽ േപായിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പറഞ്ഞാലും
േകൾക്കില്ല. അനുസരണേക്കടു കാണിക്കാൻ വലിയ വാസനയാണു് . കൂട്ടംപിരി�
ഞ്ഞുേപാകരുെതന്നു പലതവണ ശാസിച്ചതാണു് . വരെട്ട. കാണിച്ചുെകാടുക്കാം.

വള്ളം കരയ്ക്കണച്ചു പൂഴിയിേലക്കു ചാടിയിറങ്ങി ചിരിച്ചുെകാണ്ടുവരും. കണ്ട ഭാ�
വം നടിക്കില്ല. മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിൽക്കും. േചാദിക്കുന്നതിെനാന്നും സമാധാനം പറ�
യില്ല. പിടിച്ചു നുള്ളാൻ വരുേമ്പാൾ ൈക തട്ടിക്കളയും. മറ്റുളളവരുെട മനസ്സു േവദ�
നിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഉത്സാഹമാണു് .

അങ്ങെന പല തീരുമാനങ്ങളുെമടുത്തു് പാഞ്ചാലി കാത്തുനിന്നു. ആ വള്ളം�
മാത്രം തിരിച്ചുവന്നില്ല. ഉൽക്കണ്ഠയായി. പരിക്രമമായി െനഞ്ചിടിപ്പിനു േവഗം കൂടി.
കുടിയിേലക്കു െചന്നു. അച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു. ഒരു തുമ്പുമില്ല.

രാത്രിയായി. അച്ഛനും മകളും കുടിയിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കാെത കഴിച്ചുകൂ�
ട്ടുകയാണു് . ഉടെന േകട്ടു. വലിെയാരുനിലവിളി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ മുറ്റത്തിറ�
ങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചു. പാഞ്ചാലി വിളിച്ചു േചാദിച്ചു.

“ഏടന്നാണച്ചാ?”
“േമാേള, ൈപതൽ മരയ്ക്കാെന്റ കുടീന്നാ. ഞാെനാന്നു െചന്നു േനാക്കെട്ട.”
“ഞാനും േപാരുന്നച്ചാ.” കുടിയുെട വാതിലടച്ചു പാഞ്ചാലിയും മുറ്റത്തിറങ്ങി.

മകൾ ഒന്നിച്ചു േപാേരെണ്ടന്നു് അച്ഛനു വിചാരമുണ്ടു് . തടഞ്ഞാലവൾ നിൽക്കില്ല.
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രണ്ടുേപരും ഒന്നിേച്ചാടി. അവൾ മുൻകടന്നു േപായി. വിളിച്ചാൽ േകൾക്കാത്തത്ര
ദൂരത്തായി. ഒപ്പെമത്താൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ വിഷമിച്ചു.

ൈപതൽമരയ്ക്കാെന്റ കുടിയിലും മുറ്റത്തും ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടീട്ടുണ്ടു് . എന്താ�
ണു് സംഭവിച്ചതു് ? കാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു. ഓടാൻ വയ്യ. നടക്കാനും വിഷമം. അവി�
െട െചന്നു േകറുേമ്പാൾ എന്താണു കാണുക, േകൾക്കുക എന്ന വിചാരംെകാണ്ടു
മനസ്സു കിടന്നു വിഷമിക്കുന്നു.

ആൾകത്തിരക്കിലൂെട ആദ്യം അകത്തു കയറിയതു പാഞ്ചാലിയാണു് ദമയന്തി
െനഞ്ചിലിടിച്ചു നിലവിളിച്ചു നിലത്തുകീടന്നുരുളുന്നു;

“എെന്റ േമാേന, നീെയെന്ന ചതിച്ചേല്ലാ…”
എന്തു ചതിയാണു് പറ്റിയതു് ? അവൾ അന്തംവിട്ടുനിന്നു.
“ഞാെനനി ആെര േമാത്തു േനാക്കും, േമാേന?”
പിെന്നയും ദമയന്തി ഓേരാന്നു പറഞ്ഞുകരയുന്നു. ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.

എല്ലാവരുെട മുഖത്തുമുണ്ടു് വല്ലായ്മ. ൈപതൽമരയ്ക്കാൻ ദമയന്തിെയ ആശ്വസിപ്പി�
ക്കാൻ പാടുെപടുന്നുണ്ടു് . െവറുെത.

ആേരാടും േചാദിക്കാെതതെന്ന പാഞ്ചാലിക്കു കാര്യം കുേറശ്ശ മനസ്സിലായി.
ദമയന്തിയുെട വാക്കുകൾ പല സൂചനകളും അവൾക്കു നൽകി.

അന്നു െപാക്കൻ കടലിൽ വള്ളമിറക്കീട്ടില്ല. വള്ളം കരയ്ക്കുതെന്ന കിടപ്പാണു് .
ആരും അതു ശ്രദ്ധിച്ചിെല്ലന്നു മാത്രം. എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നേപ്പാൾ അേന്വഷണ�
മായി. അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ പരമാർത്ഥം കെണ്ടത്തി.

പാഞ്ചാലിക്കു തല ചുറ്റുെന്നന്നു േതാന്നി. അങ്ങെന നിന്നാൽ വീണുേപാകും.
പതുെക്ക ഒരു ഭാഗേത്തക്കു നീങ്ങി കുടിലിെന്റ ഓലമറയും ചാരി അവൾ നിന്നു. സ്വ�
ന്തം േവദന തെന്ന ദുർഭരമാണു് . കൂട്ടത്തിൽ ഒരു െപറ്റമ്മ േവദന സഹിക്കാത നി�
ലത്തു കിടന്നുരുണ്ടു െനഞ്ചിൽ െതാഴിച്ചു പലതും വിളിച്ചുപറയുന്നു. വിളിച്ചുപറയുന്ന
ഓേരാ വാക്കും പുതിയ പുതിയ േവദനകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് . കരയാൻ േതാന്നി.
എങ്ങെന കരയും? അമ്മയ്ക്കാെണങ്കിൽ കരയാൻ അവകാശമുണ്ടു് . അവൾേക്കാ?
ആളുകൾ എന്തു വിചാരിക്കും? ചങ്കുവെര തുളച്ചുകയറിയ കരച്ചിൽ തീക്കട്ടേപാെല
വിഴുങ്ങി. അകം മുഴുവൻ നീറുകയാണു് .

കുഞ്ഞാലിെയ ചികിത്സിച്ചു. ക്രേമണ അവനു േബാധം തിരിച്ചു കിട്ടി. കണ്ണു തു�
റന്നു. കണ്ണു തുറന്നു ചുറ്റുംേനാക്കി. അടുത്തിരിക്കുന്നവെര മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവൻ ആദ്യമായി േചാദിച്ചതു െപാക്കെനപ്പറ്റിയാണു് .

ആ വിപത്തു സംഭവിക്കുേമ്പാൾ െപാക്കനും അവെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുെന്നന്നു
വ്യക്തം. അതുവെര ആശയ്ക്കു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു.

ൈപതൽമരയ്ക്കാനും ദമയന്തിയും െതെല്ലാരാശ്വാസേത്താെട കാത്തിരുന്നു.
മകൻ തിരിച്ചുവരുെമന്നു് അവർ ആശിച്ചു. പേക്ഷ, കുഞ്ഞാലിയുെട വിവരണം േക�
ട്ടേപ്പാൾ ആശകൾ മുഴുവനും തകർന്നു. ദമയന്തി കിടപ്പിലായി. ആേരാടും ഒന്നും
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മിണ്ടാറില്ല. ഏെറ നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രം രേണ്ടാ മൂേന്നാ ദിവസം കൂടുേമ്പാൾ
ഇത്തിരി ആഹാരം വല്ലതും കഴിക്കും.

ദമയന്തിെയ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവിെട ഭക്ഷണം പാകം െചയ്യാനും ഒരാളില്ല.
പാഞ്ചാലി പകലത്രയും ൈപതൽമരയ്ക്കാെന്റ കുടിയിലാണു് . ആേലാചിക്കാനും ദുഃ�
ഖിക്കാനും അവൾക്കു സമയം കിട്ടിയില്ല. പിടിപ്പതു േജാലിയുണ്ടു് . എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
ൈവകീട്ടു സ്വന്തം കുടിയിേലക്കു മടങ്ങും. അച്ഛനു േവണ്ടുന്നെതാരുക്കും. അതു കഴിയു�
േമ്പാൾ സന്ധ്യയാവും. എന്നും രാത്രി വെന്നത്താൻ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉറെക്കാ�
ഴിച്ചിരുന്നു കരയാം. ആരുംകാണില്ല. ഇഷ്ടേതാഴിേയാെടന്നവണ്ണം ആരും കാണാ�
െത കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടു തെന്റ േവദന മുഴുവനും രാത്രിേയാടു് അവൾക്കു പറ�
യാം. ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവൾ ഭാഗ്യവതിയാണു് .

േരാഗം മാറി ശരീരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായേശഷം ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞാലി
അവെള കാണാൻ വന്നു. ആ സന്ദർഭം അവൾക്കു് ആേലാചിക്കാൻ വയ്യാ. ൈപ�
തൽമരയ്ക്കാെന്റ വീട്ടിെല േജാലി കഴിഞ്ഞു കുടിയിൽ തിരിെച്ചത്തി. അടുപ്പിൽ തീ�
പിടിപ്പിക്കുകയാണു് . പുറത്തുനിന്നു് ആേരാ വിളിച്ചേപാെല േതാന്നി. പരിചയമു�
ള്ള ശബ്ദം. ആരായിരിക്കും? ഓടി മുറ്റെത്തത്തി. മുമ്പിൽ കുഞ്ഞാലി നിൽക്കുന്നു.
എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ടുേപായി. വളെര നാളായി െകട്ടിനിർത്തിയ േവദന ചി�
റകുെപാട്ടി.

ഓ! അെതന്തു കരച്ചിലായിരുന്നു! മറ്റാരും കാണാത്തതു ഭാഗ്യം. കുഞ്ഞാലി�
ക്കു് എല്ലാമറിയാം. കുഞ്ഞാലിേയാടു ൈകമാറാത്ത രഹസ്യം െപാക്കനിലായിരു�
ന്നു. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞ വാക്കുകെളാന്നും അവൾ േകട്ടില്ല.
അന്യെന്റ മുമ്പിൽ അത്ര വലിയ ദൗർബ്ബല്യം കാട്ടുന്നതു് അന്നു നടാെടയാണു് .

കൂട്ടെവടി മുഴങ്ങുന്നതുേകട്ടു് അവൾ െഞട്ടി. ഗുരുപുണ്യകാവിൽ സന്ധ്യവിളക്കു
കഴിഞ്ഞതാവും. അന്നു കുഞ്ഞാലിയുെട മുമ്പിൽ നിന്നു കരഞ്ഞിട്ടു പിെന്ന കാലെമ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു! ഹൃദയഭാരം ഇനിയും ചുരുങ്ങീട്ടില്ല; ചുരുങ്ങുകയുമില്ല.

“േമാേള, പാഞ്ചാലീ, ഇങ്ങ് േപാര് േമാേള.” അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂ�
ടി നിൽക്കാം. തണുപ്പുകാേറ്റൽക്കുേമ്പാൾ സുഖം േതാന്നുന്നു. ഉള്ളിെല നീറ്റം കു�
റയ്ക്കാൻ അതിനു കഴിവിെല്ലങ്കിലും പിെന്നയും അവൾ പലതും ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു
നിന്നു. കടലിൽ നല്ല നിലാവു് പരന്നു കിടക്കുന്നതുെകാണ്ടു വള്ളം വരുന്നതു കാ�
ണാം. അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വള്ളം അങ്ങെന മുന്നറിയിപ്പുകൂടാെത ഒരു ദിവസം
കരയ്ക്കണയിേല്ല?

മാളികയ്ക്കൽ പാട്ടും കളിയും നടക്കുന്നു. ആമിനെയ അവൾക്കറിയാം. െചറിയ
കുട്ടിയാണു് . ഇടയ്ക്കിെട അവളുെട കുടിയിൽ വരാറുണ്ടു് . കഴിഞ്ഞാഴ്ചകൂടി മറ്റു കുട്ടിക�
േളാെടാപ്പം പൂഴിയിലിരുന്നു പുത്താംകല്ലാടുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടു് . അവൾക്കു വിവാഹ�
മാണേത്ര.
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മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാനു തല കനക്കുകയാണു് . ഉറക്കം വരു�
ന്നു. ആ പൂഴിയിൽ തെന്ന ഒന്നു കിടന്നു മയങ്ങിയാെലെന്തന്നു േതാന്നി. ഒരു ഓല�
ക്കീറു വലിെച്ചടുത്തു് അതിൽ തല െവച്ചു് കിടന്നു. കിടക്കുേമ്പാൾ ഒന്നു വിളിച്ചു:

“േമാേള, പാഞ്ചാലീ.”
“എന്താച്ഛാ?”
അവൾക്കു വരാറായിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി അവിെട നിൽക്കെട്ട. അവളുെട േമാഹം

ഒെന്നങ്കിലും സാധിക്കേണ്ട? പാവം! സഹിക്കുന്നു. ഒരു പരാതിയും പറയാെത.
ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഉറങ്ങിേപ്പായി.

പിെന്ന, എേന്താ ബഹളം േകട്ടാണു് െഞട്ടിയുണർന്നതു് . ഒന്നും മനസ്സിലായി�
ല്ല. ആകാശത്തിേലക്കു േനാക്കി. നിലാവു് അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. േനരം പാ�
തിരാവു കഴിഞ്ഞു. േപടിെപ്പടുത്തുന്ന ഇരുട്ടു ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. പാഞ്ചാലി വന്നു
കിടന്നിേല്ല?

“േമാേള?”
ഉത്തരമില്ല. പാലച്ചുവട്ടിൽ െചന്നു േനാക്കി. കാണാനില്ല. അകത്തു െചന്നു

കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പറയാെത െചന്നു കിടന്നെതന്തു് ? കുടിയിേലക്കു കയറി വിളിച്ചു:
“േമാേള”
ഉത്തരമില്ല. മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കിെന്റ തിരി നീട്ടി അകത്താെക േനാക്കി.

കാണാനില്ല. പരിഭ്രമമായി. പിെന്നയും വിളിച്ചു. ഉറെക്ക വിളിച്ചു. ഉത്തരമില്ല. വിള�
ക്കു പിടിവിട്ടു താെഴ വീണു.

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ പുറേത്തക്കു ചാടി വീണ്ടും പാലച്ചുവട്ടിൽ െചന്നു േനാ�
ക്കി. ആദ്യം േനാക്കിയേപ്പാൾ കാണാെത്താരു വിേശഷം. രണ്ടു പാലെക്കാമ്പുകൾ
അടർന്നു വീണുകിടക്കുന്നു. സംശയമായി. അട്ടഹസിച്ചുെകാണ്ടുവിളിച്ചു.

“േമാേള, പാഞ്ചാലീ”
മറുപടിയില്ല. ചുള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്നു പ്രതിദ്ധ്വനി മുഴങ്ങി. ഒന്നും മനസ്സിലാവാ�

െത, എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നറിയാെത, പൂഴിയിലൂെട അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ഓടിന�
ടന്നു വിളിച്ചു. ഒരു തുമ്പുമില്ല.

“എെന്റ കാവിലേമ്മ, ചതിേച്ചാ?” ആേരാടു പറയാൻ? കടപ്പുറെത്താരു കുട്ടി�
യില്ല. കൂട്ടിെന്നാരാെള എവിെടെച്ചന്നു വിളിച്ചാൽ കിട്ടും? കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ
മകളുെട േപരു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുെകാണ്ടു മാളികയ്ക്കേലേക്കാടി.

അവിെട തിരക്കാണു് . പുതിയമാപ്പിള വന്നുകഴിഞ്ഞു. ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങു�
കൾ ആരംഭിച്ചു. ‘സുപ്ര’വരിക്കാനുള്ള തിരക്കാണു് . േദഹണ്ഡക്കാരുെട അട്ടഹാ�
സവും കുട്ടികളുെട ബഹളവും മുട്ടും മുരിശും േചർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദവും ആകപ്പാെട
േകാലാഹലം.

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ േനെര മുറ്റത്തുള്ള പന്തലിൽ െചന്നു. െനഞ്ചിലടിച്ചു
കരഞ്ഞുെകാണ്ടു സഹായത്തിനഭ്യർച്ചു. അവിെട കൂടിയവർ ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത
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പരസ്പരം മിഴിച്ചുേനാക്കി. ആലിക്കുട്ടി ബഹളംേകട്ടു് ഓടിവന്നു. കല്യാണപ്പന്തലിൽ�
വന്നു െതാഴിച്ചു കരയുന്നതു ദുർന്നിമിത്തമാണു് . ആലിക്കുട്ടിക്കതു സഹിച്ചില്ല.

“േപാടാ അബുട്ന്ന്” ആലിക്കുട്ടി അലറി.
“എെന്റ ആലിക്കുട്ട്യ്യാേപ്ല, േമാെള പിടിേച്ചാണ്ടു് േപായി.”
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ പിെന്നയും കരഞ്ഞേപക്ഷിച്ചു. ആലിക്കുട്ടിക്കു് ശു�

ണ്ഠികയറി.
“കടെക്കടാ െബളിയിൽ!” കഴുത്തു പിടിച്ചു് ഊക്കിൽതള്ളി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ�

മരയ്ക്കാൻ മറിഞ്ഞുവീണു. വീേണടത്തു കിടന്നു പിെന്നയും കരഞ്ഞു. ആളുകൾ കൂടി.
േകട്ടും േകൾപ്പിച്ചും എല്ലാവരും വിവരമറിഞ്ഞു.

“എന്താടാ അബുെട? കുട്ട്യാമു, പുതിയമാപ്പിള, വിളിച്ചു േചാദിച്ചു.
“ഒരു െപണ്ണിെന പുടിേച്ചാണ്ടു് േപായി.” ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു് ആേരാ ഉത്ത�

രംപറഞ്ഞു.
“ആെരടാ പുടിേച്ചാണ്ടു് േപായതു് ? കുട്ട്യാമു വീണ്ടും േചാദിച്ചു.
“പറേങ്ക്യളാവും.” േദഹണണ്ഡക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നു കുഞ്ഞാലിയാണു്

പറഞ്ഞതു് .
കുട്ട്യാമുവിെന്റ ആജന്മശത്രുക്കളാണു് പറങ്കികൾ. ആ ശബ്ദം േകട്ടു് അവെന്റ

കണ്ണുകൾ കലങ്ങി. പുരികം വളഞ്ഞു.
“എടാ, എന്നിെറ്റന്താ ങ്ങെന മരംേപാെല േനാക്കി നിക്ക്ന്നത് ?”
തലയിൽെക്കട്ടു വലിെച്ചറിഞ്ഞു് കുട്ട്യാമു പുതിയമാപ്പിള വാളുെമടുത്തുമുേമ്പാ�

േട്ടാടി; സുപ്രെക്കട്ടു വലിെച്ചറിഞ്ഞു പിന്നാെല കുഞ്ഞാലിയും. േവെറ ഉശിരുള്ള െച�
റുപ്പക്കാർ പലതും കൂട്ടത്തിൽ കൂടി.

ആലിക്കുട്ടി അവെര തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പുതിയമാപ്പിളയടക്കം ആരും ശ്രദ്ധി�
ച്ചില്ല. എല്ലാവരും ഓടി ഇരുട്ടിേലക്കു മറഞ്ഞു. കല്യാണവീടു ശവപ്പറമ്പുേപാെല
നിശ്ശബ്ദമായി.



14
പതിന്നാലു്

കൂട്ടിലിട്ട സിംഹെത്തേപ്പാെല േജാ ഡിസിൽവ അക്ഷമനായി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നട�
ക്കുന്നു. ചുരുട്ടുകൾ പുകഞ്ഞുതീരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട കപ്പൽ േജാലിക്കാെര വിളിക്കുന്നു.
ശകാരിക്കുന്നു.

ഇെതല്ലാം എന്തിനാണു് ?
ഫർണാണ്ടസ്സിനു മനസ്സിലായില്ല.
ഐേദ്രാസിനും മനസ്സിലായില്ല.
തണ്ടുവലിക്കുന്ന അടിമകളിൽ ആർക്കുംതെന്ന മനസ്സിലായില്ല.
നങ്കൂരമിട്ടു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ തണ്ടുവലിക്കാരിരിക്കുന്ന ബഞ്ചുകൾ മിക്ക�

വാറും ഒഴിഞ്ഞുകിടപ്പാണു് . പകുതിയിലധികംേപെര പ്രകൃതിേകാപവും പകർച്ചവ്യാ�
ധിയും മർദ്ദനവുംകൂടി പങ്കിെട്ടടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളവർ വിശ്രമിക്കുന്നു. ൈദവം കരു�
ണയുള്ളവൻ. അവന്നു സ്തുതി!

ആകാശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറൻ ചരുവിൽ ചന്ദ്രൻ, ഒരു നാളിേകരെപ്പാട്ടുേപാ�
െല, വീണുകിടക്കുന്നു. കടൽെവള്ളത്തിനുേമെല തത്തിക്കളിക്കുന്ന െവളിച്ചത്തി�
െന്റ രാപ്പാറ്റകെള കിഴക്കൻമലയുെട മൂർദ്ധാവിൽനിന്നു് ആവൽപറ്റംേപാെല പറ�
െന്നത്തിയ ഇരുട്ടു് ഒെന്നാന്നായി പിടിച്ചുതിന്നുന്നു. പടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രകാശവലയ�
ത്തിെന്റ പരിധി കാെണക്കാെണ കുറയുന്നു. അവ്യക്തതയും ഭയവും മുറ്റിനിൽക്കുന്ന
ചുറ്റുപാടിൽ കടൽക്കാറ്റു നിന്നു േതങ്ങുന്നു.

കുത്തെന നിൽക്കുന്ന തണ്ടുകൾക്കിടയിലൂെട ഫർണാണ്ടസ് ഇരുണ്ട കടൽ�
െവള്ളത്തിേലക്കു തുറിച്ചുേനാക്കി. കാവിെല ദീവട്ടികളും ദീപങ്ങളും വളെര അക�
ലത്താണു് . ഇരുട്ടിെന്റ മാറത്തുണ്ടായ “നീർെപ്പാള്ളൻ” േപാെല അവ നിറംമങ്ങി
നിൽക്കുകയാണു് .

മുമ്പിൽ സുപരിചിതമായ വഴി. അപ്പനും അപ്പൂപ്പന്മാരും നായാട്ടിനിറങ്ങിയ
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വഴി. അവരുെട പങ്കായത്തലപ്പു വരച്ചുണ്ടാക്കിയ േരഖകൾ അേപ്പാഴും ആ െവള്ള�
ത്തിൽ മയാെത കിടപ്പുെണ്ടന്നു് അവനു േതാന്നി.

ഇേപ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് െപാക്കെന െപാതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു പുറംെതാ�
ണ്ടുമാത്രമാണു് . കനംകുറഞ്ഞ പുറംെതാണ്ടു് . ഇരുട്ടിലൂെട തുളഞ്ഞുകയഠുന്ന അവ�
െന്റ ദൃഷ്ടികളിൽ വളയക്കടപ്പുറത്തിെന്റ ചിത്രം െതളിഞ്ഞുവന്നു.

ചുള്ളിക്കാടിനും പൂഴിപ്പരപ്പിനുമിടയിൽ വരിവരിയായി നിൽക്കുന്ന കുടിലുകൾ!
പൂർവ്വപരിചയം മുൻനിർത്തി അവേനാർത്തു:

ഇന്നു കുടിലുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും. കടപ്പുറം വിജനമായിരിക്കും. എല്ലാവരും
ഉത്സവത്തിനുേപാകും.

“അേമ്മ!”
ഒരു േതങ്ങൽേപാെല ആ രണ്ടക്ഷരം പുറത്തുവന്നു.
അമ്മ േപാവില്ല. വയ്യാെത കിടക്കും. എേപ്പാഴും മകെനത്തെന്ന ഓർക്കും, കര�

യും, ആേരാടും മിണ്ടില്ല.
ദീർഘകാലം മുത്തപ്പൻ മരണവും കാത്തു കിടന്ന സ്ഥലത്തു് അങ്ങെന അമ്മ�

യുെട പായും ചുരുൾ നിവർത്തി. ൈകേയന്തിയാൽ െതാടാൻകഴിയുന്ന മട്ടിൽ
എല്ലാം അടുത്തു നിൽക്കുേമ്പാെല അവനു േതാന്നി. തണുപ്പുകാലത്തു് അച്ഛൻ അടു�
ത്തിരുന്നു തീക്കായുകയും അമ്മ അത്താഴെമാരുക്കുകയും െചയ്യുന്ന അടുപ്പു് , അതി�
നു ചുറ്റുമുള്ള മൺചട്ടികൾ, അടുപ്പിനുേമെല കുടിലിെന്റ േമാന്തായത്തിൽ പുകപിടി�
ച്ചു് കറുത്തു തുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഉണക്കമീൻെകാട്ട-എല്ലാെമല്ലാം വ്യക്തമായി കാ�
ണുന്നു. െനറ്റിത്തടം കപ്പൽത്തണ്ടിൽ അമർത്തിെവച്ചു് അവൻ പതുെക്ക വിളിച്ചു:
“അേമ്മ!”

“ഇതേമ്മ, െപാക്കനിതാ!”
“എണീറ്റ് അച്ഛനു് േചാറു െകാടുക്കേമ്മ. ”
കപ്പലിന്നടുത്തു കടൽെവള്ളത്തിൽ ഒരു മാലാൻ പുളച്ചുചാടി. ആ ശബ്ദം അവ�

െന യാഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു തിരിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. ൈകയും കാലും െകട്ടി നിർത്തിയ
ചങ്ങലയ്ക്കു വല്ലാത്ത കനം. ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട അവൻ ഇരുട്ടിേനാടു് ആവലാതി
പറഞ്ഞു:

“എനിക്കു പ്രാന്താണു് .
ഒന്നും ഇനി ആേലാചിക്കിെല്ലന്നു തീരുമാനിച്ചു. ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിെന്റ മണ�

വും പാലപ്പൂവിെന്റ പരിമളവും വഹിെച്ചത്തുന്ന കാറ്റു് അവെന്റ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു.
“അേതാ, അതാണു് വളയക്കടപ്പുറം. ”
ആേലാചിക്കാെത വയ്യാ. കുടിലിെന്റ മുറ്റെത്ത മാവു പൂേത്താ? േകാടി കായ്ക്കുന്ന

മാങ്ങ െപാട്ടിച്ചു് ഉപ്പും കൂട്ടി തിന്നാൻ നല്ല രസമാെണന്നു് അെന്നാരിക്കൽ പാഞ്ചാ�
ലി പറഞ്ഞു. െതാട്ടാൽ ൈക െകാത്തിക്കളയുെമന്നു് അവൻ താക്കീതു നലകി.
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“ആഹാ, എന്നാക്കാണാേലാ!” െപണ്ണു വാശിപിടിച്ചു.
മാവു പൂത്തിരിക്കും. വാശിപിടിക്കാനും പിടിപ്പിക്കാനും ആളില്ലാത്തതുെകാണ്ടു

ശ്രദ്ധിക്കാെത അവളതിെല കടന്നുേപായിട്ടുണ്ടാവും.
“എത്ര മാങ്ങ േവെണങ്കിലും നീ െപാട്ടിേച്ചാ, പാഞ്ചാലീ. ഞാനന്നു കളിയായിട്ടു

പറഞ്ഞതാ. ഇനി പറയാെനനിക്കാവില്ല. ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ടാ. ” വളയക്കടപ്പുറ�
ത്തിെന്റ ഓേരാ േകാണും മൂലയും െതാട്ടുഴിഞ്ഞുെകാണ്ടു് അവെന്റമനസ്സു സഞ്ചരിച്ചു.

ഒന്നും മാറീട്ടില്ല.
അതാ, പാഞ്ചാലിക്കു പൂക്കൾസമ്മാനിക്കുന്ന ചമ്പകപ്പാല. ഒരു തുള്ളി കണ്ണീ�

രവിെട അടർന്നുവീേണാ? അതിെന്റ മുരടു നനേച്ചാ?
കുടിലിൽ അനക്കമില്ല. അവൾ നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും. അസമയമേല്ല? അത�

ല്ല, ഉത്സവത്തിനു േപാേയാ? േഹയു് ! േപാവില്ല… എങ്ങെന തീരുമാനിക്കും? െപ�
ണ്ണുങ്ങളുെട മനസ്സേല്ല…

ചുള്ളിക്കാടിനപ്പുറത്തുനിന്നു മൂങ്ങ ശബ്ദിക്കുന്നു. അേങ്ങാട്ടു കുടന്നു. തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കാെത നടന്നു. എേങ്ങാട്ടാണീ യാത്ര!

“അല്ലാഹു-അക്ബർ…”
ബാങ്കുവിളി േകൾക്കുന്നു. പിെന്നയും മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി.
െനാച്ചിെപ്പാന്തകൾ കാറ്റിൽ തലയാട്ടിനിൽക്കുന്ന പള്ളിപറമ്പു് കുഞ്ഞാലിയ�

വിെട മണ്ണിന്നടിയിൽ കിടന്നു ദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
തലങ്ങും വിലങ്ങും കല്ലുകൾ നാട്ടിയിരിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞാലി കിടക്കുന്നെതവിെടയാണു് ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമം. എങ്കിലും

അടുെത്തവിെടേയാ കുഞ്ഞാലിയുെണ്ടെന്നാരു േതാന്നൽ. പണ്ടു േതാളിൽ ൈക�
യിട്ടു നടക്കുേമ്പാൾ, ക്ഷൗരംെചയ്തു മിനുസെപ്പടുത്തിയ കുഞ്ഞാലിയുെട തല െചവി�
ക്കുറ്റിയിലുരഞ്ഞു േവദനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. േസ്നഹേമൽപ്പിക്കുന്ന േവദനയ്ക്കും ഒരു
സുഖമുണ്ടു് .

െപാേക്കാ!”
ആേരാ വിളിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലിയാേണാ?
“െപാേക്കാ!” പിെന്നയും വിളിക്കുന്നു. അേത കുഞ്ഞാലിതെന്ന. ഇതാണു് മരി�

ച്ചാലും മറക്കാത്ത േസ്നഹം.
“അവസാനം നിെന്റ െപാക്കൻ വന്നു, കുഞ്ഞാലീ. പലതും സഹിച്ചിട്ടു വന്നു. ”
കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നുപറയാെനാരു മടി. ഫർണാണ്ടസ്സിെന

കുഞ്ഞാലി െവറുെത്തങ്കിേലാ?
അവെന െവറുപ്പിക്കരുതു് .
“നീ മരിച്ചതു നന്നായി, കുഞ്ഞാലീ. ഒന്നും സഹിക്കാണ്ടും അറിയാണ്ടും നീ മരി�

ച്ചേല്ലാ. മരിക്കാനും ഈ െപാക്കനു കഴിഞ്ഞില്ല. നിേന്നം എേന്നം ചതിച്ചതു് ആലി�
ക്കുട്ടിമാപ്പളയാ. ”
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ആലിക്കുട്ടിെയപ്പറ്റി ഓർത്തേപ്പാൾ േവദനയുെട സ്ഥാനത്തു വിേദ്വഷം കയറി�
നിന്നു. കണ്ണീെരാഴുകി മുഖം നനയുെന്നങ്കിലും പല്ലുകൾ കൂട്ടിെഞരിച്ചു നിവർന്നിരു�
ന്നു. ആലിക്കുട്ടിെയ ചതയ്ക്കണം. അവെന്റ േസ്നഹിതനുേവണ്ടി; അവനു േവണ്ടി.

കപ്പലിെല െപരുമ്പറ ധൃതിയിലും ശക്തിയിലും ശബ്ദിച്ചു. അതു േകട്ടു പിെന്നയു�
മവൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പരുത്ത പാറപ്പുറേത്തക്കു തലകുത്തിവീണു.

േകട്ടു തഴമ്പിച്ച ശബ്ദമാണതു് .
ആ ശബ്ദത്തിന്നർത്ഥമുണ്ടു് . യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാവണം. തണ്ടുകൾ താഴണം.

അടിമകൾ കൽപനയും കാത്തു് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അതാണതിെന്റ അർത്ഥം.
കുത്തെന നിൽക്കുന്ന തണ്ടുകൾ താണു െവള്ളത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. അടി�

മകൾ തയ്യാെറടുത്തിരുന്നു. ആദ്യെത്ത സൂചന നൽകി െപരുമ്പറ നിശ്ശബ്ദമായ�
േപ്പാൾ അവർ പരസ്പരം േനാക്കി.

ഏതു നരകത്തിേലക്കാണിനി യാത്ര? െപാള്ളുന്ന െവയിലും മരവിക്കുന്ന
മഞ്ഞും കടലിെന ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റും പാമരത്തലപ്പത്തിരുന്നു ഗർജ്ജിക്കുന്ന
ഇടിയും പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഴയും പ്രാണെനടുക്കാൻ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി�
യും േനരിേടണ്ടിവരുേമാ? അടിമകൾക്കതാണു് ഭയം.

ഐേദ്രാസ് ഒന്നു ചുമച്ചു. ഫർണാണ്ടസ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. അവരുെട േനാ�
ട്ടമിടഞ്ഞു. േനാട്ടം െകാണ്ടവർ െതല്ലുേനരം സംസാരിച്ചു. ആശയം മുഴുവനും വ്യക്ത�
മാവുന്നിെല്ലന്നു േതാന്നി. ഐേദ്രാസ് പതുെക്കപ്പറഞ്ഞു;

“ആപത്തുണ്ടു് . ”
അതുെണ്ടന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനുമറിയാം. പേക്ഷ, എങ്ങെനയുള്ള ആപെത്ത�

ന്നു മനസ്സിലായില്ല. ഐേദ്രാസ് തുടർന്നു:
“അബെര േതാണി േപായെതബിെടയ്ക്കാ?”
ആ േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാഴാണു് കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം മുഴുവനും ഫർണാണ്ട�

സ് കെണ്ടത്തിയതു് . പണ്ടും ഇതുേപാെല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പറങ്കികളുെട ക്രൂരതയ്ക്കു്
ആദ്യമായി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതന്നാണു് .

കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു നിർത്തി ആെരാെക്കേയാ േതാണിയും തുഴഞ്ഞുേപായി�
ട്ടുണ്ടു് . േജാ ഡിസിൽവ ക്ഷുഭിതനാണു് . പരാജയേബാധം അയാെള ഭ്രാന്തനാക്കീ�
ട്ടുണ്ടു് . രണ്ടുെകാല്ലെത്ത നിരന്തരയാത്രെകാണ്ടു് ഒന്നും േനടാൻ കഴിയാെത േഗാ�
വയിൽ തിരിച്ചു െചല്ലണം. ഒരുവശത്തു് അപമാനഭാരം, മറുവശത്തു് അത്യാർഥി-
രണ്ടിെന്റയും നടുവിൽ കിടന്നു പിശാചായി മാറിയ ആ മനുഷ്യൻ െകാള്ളയും െകാ�
ലയും തീെവപ്പും നടത്താൻ അനുയായികേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

ഭാഗ്യംെകട്ട വളയക്കടപ്പുറമാണു് മുമ്പിൽ.
എന്തും സംഭവിക്കാം. ഐേദ്രാസ് പറഞ്ഞതു ശരിയാെണന്നു ഫർണാണ്ട�

സ്സിനു േതാന്നി. എന്തു സംഭവിച്ചാലും അെതാെക്ക ൈകയും െകട്ടി േനാക്കിയിരി�
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ക്കണം. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയാവണം. അതാണു് കഷ്ടം! സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത
ഉേദ്വഗേത്താെട അവൻ ഇരുട്ടിേലക്കു േനാക്കിയിരുന്നു.

“ഇവിെട കണ്ണില്ലാത്തതാ സുഖം. ”
േഗാവയിെല തടവുമുറിയിൽ മാെറ്റാലി േചർത്ത ആ ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദം

ഒരശരീരിേപാെല േകൾക്കുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് െഞട്ടി. എന്തു് ? എന്താണാക്കാ�
ണുന്നതു് ?

െമലിഞ്ഞു നീണ്ട എല്ലുകൾ മുഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ശരീരം, നരച്ച താടിയും തലയും
പരസ്പരം െകട്ടിപ്പുണർന്നു നിൽക്കുന്ന മുഖം, കണ്ണുകളുെട സ്ഥാനത്തു പശേതെച്ചാ�
ടിച്ചേപാെല കൺേപാളകൾ തമ്മിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ടു കുഴി. ഇരുട്ടിൽ
കടൽെവള്ളത്തിനുേമെല ആ രൂപം നിൽക്കുന്നു.

കണ്ണുെപാട്ടൻ.
വിജനമായ ദ്വീപിൽ േജാ ഡിസിൽവ ഉേപക്ഷിച്ചുേപാന്ന ആ കണ്ണുെപാട്ടൻ

ഇേപ്പാഴും കപ്പലുകെള പിൻതുടരുകയാേണാ? ആ മനുഷ്യൻ അടിമകൾക്കു നൽ�
കിയ സേന്ദശം ഇേപ്പാഴും േകൾക്കുകയാേണാ?

“ഇവിെട കണ്ണില്ലാത്തതാണു് സുഖം. ” ശ്രദ്ധിച്ചു: അേത, ആ സേന്ദശംത�
െന്ന. സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. രൂപവും അതുതെന്ന. എെന്താരത്ഭുതം! േനാക്കുംേതാറും
ആ രൂപം ഫർണാണ്ടസ്സിെന മാടിവിളിക്കുംേപാെല േതാന്നി.

ആകസ്മികമായി ഐേദ്രാസ് വിളിച്ചു; പതിവിനു േചരാത്ത വിധം കുറച്ചു് ഉച്ച�
ത്തിൽ. എേന്താ സംഭവിെച്ചന്നു കരുതി ഫർണാണ്ടസ് തല തിരിച്ചു.

േതാണികൾ ധൃതിെവച്ചു വരുന്ന ശബ്ദം. കപ്പൽത്തട്ടിലുള്ളവർ അേങ്ങാട്ടുമി�
േങ്ങാട്ടും ബദ്ധെപ്പട്ടു നടക്കുന്നു. േജാ ഡിസിൽവ പകച്ചു േനാക്കുന്നു.

എന്താണു് സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നതു് ?
െനഞ്ചമർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ് കുനിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തും സംഭവി�

ക്കെട്ട. ഒന്നും കാണാൻ വയ്യാ. എത്ര അമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടും െനഞ്ചിടിപ്പു കുറയുന്നില്ല.
ബഹളം വർദ്ധിക്കുന്നു. േതാണികൾ കപ്പലിന്നടുത്തു വന്നു നിൽക്കുന്നു.

ആെരാെക്കേയാ എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. ഹൃദയ�
ത്തിെന്റ മിടിപ്പു് അത്രയും ഉച്ചത്തിലാണു് . ജീവിതത്തിെലാരിക്കലും ഇത്ര വലിയ
ദൗർബല്യം ഫർണാണ്ടസ്സിെന ബാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഐേദ്രാസ് വിളിക്കുന്നു.
വിളിക്കെട്ട.
നിമിഷങ്ങൾ ഇരുമ്പുകട്ടിേപാെല കനത്തു തൂങ്ങുന്നു. ഒട്ടും നീങ്ങുന്നില്ല.
വല്ലാത്ത വിഷമം.
ഒന്നും സംഭവിക്കരുേതെയന്നു ഫർണാണ്ടസ് പ്രാർത്ഥിചു. പെണ്ടാെക്ക

എന്തും പല്ലുകടിച്ചു സഹിക്കാമായിരുന്നു. ഇന്നു് ആ കഴിവു നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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അതാ, പിെന്നയും ഐേദ്രാസ് വിളിക്കുന്നു; വിളിക്കെട്ട. ഒന്നും കാണാൻ
വയ്യാ. തലെപാക്കിെല്ലന്നുതെന്ന അവൻ തീരുമാനിച്ചു.

ആളുകൾ ഓടുകയും പിടിച്ചുകയറുകയും െചയ്യുന്ന ശബ്ദം. കപ്പൽകിടന്നാടുന്നു.
നല്ല െവളിച്ചം. പന്തങ്ങൾ െതളിയിച്ചുണ്ടാവും. ആെരങ്കിലും കരയുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല.

ഇരിക്കുന്ന ബഞ്ചു കുലുങ്ങി. ഐേദ്രാസ് ചങ്ങലെക്കട്ടിൽകിടന്നു പിടയുന്നെത�
ന്തിനു് ? കുനിഞ്ഞിരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന അവൻ തീരുമാനെമടുത്തു.

“എന്തുവന്നാലും േനാക്കില്ല. ഇവിെട കണ്ണില്ലാത്തതാണു് സുഖം. ”
കപ്പലിെല ബഹളം കുറയുകയും പ്രകാശം കൂടുകയും െചയ്യുന്നു. േജാ ഡിസിൽ�

വയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. എന്താണു് കല്പിക്കുന്നതു് ?
ഇനിയും േതാണികൾ വരാനുണ്ടു് . അവെയപ്പറ്റി അേന്വഷിക്കുകയാണു് .
“എടാ, ഹമുേക്ക!” ഐേദ്രാസിെന്റ അട്ടഹാസംേകട്ടു ഫർണാണ്ടസ് െഞട്ടി.

തീരുമാനം മാറ്റിെവച്ചു് കുറ്റേബാധേത്താെട തലെപാക്കി േനാക്കി. ഐേദ്രാസ് മു�
റിേവറ്റ സിംഹെത്തേപ്പാെല കപ്പൽത്തട്ടിേലക്കു േനാക്കി ഗർജ്ജിക്കുകയാണു് .

എന്താണിവിെട?
ജ്വലിക്കുന്ന പന്തങ്ങൾ പിടിച്ചു പട്ടാളക്കാർ ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നു. കപ്പിത്താൻ

ഉത്സാഹേത്താെട െകാള്ളമുതൽ പരിേശാധിക്കുന്നു.
“എടാ, അവെള പാമരേത്താടു േചർത്തു െകട്ടു് . ” കപ്പിത്താൻ സ്വന്തം ഭാഷ�

യിൽ കല്പിച്ചു. ഫർണാണ്ടസ്സിനതറിയാം. “ഇങ്ങെന കിടത്തിയാൽേപാരാ; നല്ലവ�
ണ്ണെമാന്നു കാണെട്ട. ”

ആ നിർഭാഗ്യവതി ആരാെണന്നു ഫർണാണ്ടസ് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. ആരായി�
െട്ടന്തു് ? ചങ്ങലെക്കട്ടിൽ കുടുങ്ങിയവെനന്തുെചയ്യാൻ കഴിയും? ഈ മഹാപാപ�
ത്തിെനാരവസാനമിേല്ല?

ൈകകൾ പിന്നിൽ േചർത്തു് അവെള െകട്ടുകയാണു് . ചുറ്റും പട്ടാളക്കാരുള്ള�
തുെകാണ്ടു് കാണാൻ വിഷമം. െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പട്ടാളക്കാർ പിൻവാങ്ങി.

“ആരാണതു് ?”
ഒേന്ന േനാക്കിയുള്ളു. തലേയാട്ടിൽ ഒരിടിെവടി. ഹൃദയസ്പന്ദനം നിലച്ചു. ഫർ�

ണാണ്ടസ് ശവംേപാെല മരവിച്ചിരുന്നു.
അതു പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു.
കാലേദാഷത്തിെന്റ അവസാനെത്ത അടിയാേണറ്റതു് . ശക്തിമത്തായ അടി.

അതു മർമ്മസ്ഥാനത്തുതെന്ന കുടുങ്ങി. അനങ്ങാൻ വയ്യാ. കാലെത്തപ്പറ്റിയും പരി�
സരെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള േബാധം നശിച്ചു. ശബ്ദവും ചലനവും അസ്തമിച്ചു…

മരിക്കുകയാേണാ?
എങ്കിൽ ഭാഗ്യമായിരുന്നു.
ക്രേമണ ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിൽനിന്നു് ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നു. അതു

ചുണ്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ ഒരു ദീനവിലാപമായി പുറേത്തെക്കാഴുകി:
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“പാ… ഞ്ചാ… ലീ…”
തല കറങ്ങുകയാണു് . കറങ്ങിക്കറങ്ങി കഴുത്തിൽനിന്നതു് ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി. താ�

ടിെയല്ലു െനഞ്ചിൽ െചന്നുമൂടി…
ഐേദ്രാസ് ആ രംഗം കണ്ടു് അമ്പരന്നു.
െകാള്ളമുതൽ േപാരാ. അടിമകെള കിട്ടിയതു േപാരാ. കപ്പിത്താൻ കലിെകാ�

ണ്ടു പട്ടാളക്കാെര ശകാരിച്ചു. തട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന െപണ്ണുശവംേപാെല േബാധംെകട്ടു
കിടക്കുന്നു. പട്ടാളക്കാർ ഭയെപ്പട്ടു പിന്മാറി ഓേരാ േകാണിൽ െചന്നു നിന്നു.

ഇനിയും േതാണികൾ വരാനുണ്ടു് . െകാള്ളമുതൽ ധാരാളമായികിട്ടും. കൂടുതൽ
അടിമകളുണ്ടാവും. അവസാനെത്ത ആശയുംെവച്ചു കപ്പിത്താൻ കടലിേലക്കു േനാ�
ക്കി നിൽക്കുേമ്പാൾ നല്ല നിമിത്തം േപാെല പിെന്നയും േതാണികൾവരുന്ന ശബ്ദം�
േകട്ടു. അവ അടുെത്തത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അയാൾവിളിച്ചു േചാദിച്ചു;

“കുരുമുളകുേണ്ടാ?”
ഉത്തരമില്ല.
“കറുത്ത െപണ്ണുേണ്ടാ?”
േതാണിയിൽ െവളിച്ചംേപാലുമില്ല. എങ്കിലും അവ വരുന്നുണ്ടു് . വരെട്ട. നല്ല

േനട്ടങ്ങേളാടുകൂടിയല്ല വരുന്നെതങ്കിൽ എല്ലാറ്റിെനയും ചതച്ചു വിടണെമന്നു കപ്പി�
ത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാം േവഗത്തിൽ പരിേശാധിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ പന്തങ്ങ�
െളടുത്തു കടലിേലക്കു നീട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കപ്പിത്താെന്റ കൽപ്പനയായി. പട്ടാളക്കാർ
അനുസരിച്ചു.

ഐേദ്രാസ് ഇരിക്കുന്നതിെന്റ പിറകിൽ എേന്താ ചില ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു.
അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. എന്താണതു് ? ആെരാെക്കേയാ െനടുതായി നിശ്വസി�
ക്കുകയും പതുെക്ക സംസാരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഏതാനും േപർ കപ്പലിൽ ചാടിക്കയറി. ൈകയിൽ വാളുയർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
െവളിച്ചം മറുഭാഗത്തായതുെകാണ്ടു തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമം.

പറങ്കികളല്ല. അവെരന്തിനു കപ്പലിൽ ഒളിച്ചുകയറണം? ഐേദ്രാസിനു്
ആേലാചിച്ചു് ഒരു തീരുമാനെമടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് പത്തുപന്ത്രണ്ടുേപർ
കപ്പലിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു. മിന്നൽപ്പിണറിെന്റ േവഗത്തിൽ അവർ മുേമ്പാട്ടു ചാടി.
െകാള്ളമുതലും അടിമകളും വെന്നത്തുന്നതു പ്രതീക്ഷിച്ചു കടലിേലക്കു േനാക്കി നിൽ�
ക്കുന്ന കപ്പിത്താെനയും കൂട്ടുകാെരയും അവർ പിൻവശത്തുനിന്നു് എതിർത്തു.

അവിചാരിതമായ സംഭവം. പറങ്കികൾ പരിശ്രമിച്ചു. ആയുധം േതടി ഓടുന്ന
തിരക്കിൽ നാലഞ്ചുേപർ െവേട്ടറ്റു വീണു.

“അല്ലാഹു അക്ബർ!” ഐേദ്രാസ് ആേവശംെകാണ്ടു് ആർത്തു വിളിച്ചു. മുറ�
െയ്ക്കാരു യുദ്ധമാണു് തുടങ്ങിയതു് . പന്തങ്ങൾ കടലിേലെക്കറിഞ്ഞു പറങ്കികൾ ആയു�
ധം ധരിച്ചു നിമിഷം െകാണ്ടു് പുതിയ ശത്രുക്കെള െചറുത്തു.



159 ചുവന്ന കടൽ 14. പതിന്നാലു്

യുദ്ധമാണു് . മുറയ്ക്കുള്ള യുദ്ധം. െവട്ടലും തടുക്കലും പരസ്പരം ശകാരിക്കലും ഗർ�
ജ്ജിക്കലും. അടിമകൾക്കു് ഉത്സാഹമായി. ക്ഷീണിച്ചു വശംെകട്ടു കിടക്കുന്നവരുെട
കണ്ണുകൾ െതളിഞ്ഞു. അവരുെട ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും തമ്മിലാണു് . സ്വാതന്ത്ര്യവും
പാരതന്ത്യവും തമ്മിലാണു് . കപ്പൽത്തട്ടിൽവചു് ഏറ്റുമുട്ടിയതു് . ഏതു ജയിക്കുെമന്നു്
അവർ ഉറ്റുേനാക്കി.

രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭം. ഐേദ്രാസ് മുമ്പിലും പിമ്പിലും
േനാക്കി. ഇരിക്കുന്ന ബഞ്ചുെപാട്ടിക്കണം; ചങ്ങല െപാട്ടിക്കണം. താഴത്തുനിങ്ങി�
യിരുന്നുെകാണ്ടു് ബഞ്ചിനിടിച്ച േനാക്കാം.

ഉള്ള ശക്തിയത്രയും സംഭരിച്ചു് ഇടിച്ചു. ബഞ്ചു കുലുങ്ങി. ഒപ്പം ഫർണാണ്ടസ്സും.
കുലുക്കം ഒരനുഗ്രഹമായി. അവൻ കണ്ണുമിഴിച്ചു.

“എടാ, രച്ചെപ്പടേണാ?” ഐേദ്രാസ് േചാദിച്ചു “േബേണങ്കിൽ ആണിെന�
േപ്പാെല പണി േനാക്ക് . ”

വാളുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഒരു യുദ്ധമാണു് നടക്കുന്നതു് . മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ
അവൻ എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പുറം പാഞ്ചാലിയുണ്ടു് . അവെന്റ പാഞ്ചാലി.

“എടാ ഹമുേക്ക, ആണിെനേപ്പാെല ൈകയും വീശി നടക്കേണാ? ആ െപങ്കു�
ട്ടീെന രച്ചിക്കേണാ?” ഐേദ്രാസ് ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ പൗരുഷം ഊതിക്കത്തിക്കു�
കയാണു് .

അതു കത്തി. അതിെന്റ ജ്വാലകൾ ചുറ്റും പടർന്നു. പാഞ്ചാലിെയ രക്ഷിക്ക�
ണം. പറങ്കികേളാടു പകരം വീട്ടണം. ഒരതിമാനുഷെന്റ ശക്തിേയാെട ഫർണാ�
ണ്ടസ് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു. അഭ്യാസബലേത്താെട അമർന്നു തടിച്ചുയർന്ന േതാളിട്ടു
ബഞ്ചിനിടിച്ചു.

ബഞ്ചു കുലുങ്ങി. കപ്പൽപ്പലകേയാടു േചർത്തു് ആണിയടിച്ച അതിെന്റ അടി�
ഭാഗം ചിതറി. മറിഞ്ഞുവീണ ബഞ്ചിെന്റ നടുവിൽ ഊേക്കാെട അവൻ ചവിട്ടി. അതു
ഭയങ്കരശബ്ദേത്താെട െപാട്ടുകയും ചിതറുകയും െചയ്തു.

േമാചനത്തിെന്റ ആദ്യകിരണം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയാണു് . ചങ്ങലയിൽക്കുടു�
ങ്ങിയ ൈക ബഞ്ചിെന്റ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടുത്തണം. രണ്ടുേപരും കൂടിേച്ചർ�
ന്നാൽ അതു എളുപ്പം സാധിക്കും. പിെന്ന പ്രതിബന്ധെമാന്നുമില്ല. എല്ലാറ്റിെനയും
അടിച്ചുെകാന്നു പാഞ്ചാലിെയയും എടുത്തുെകാണ്ടു വളയക്കടപ്പുറെത്തത്താം.

പാവം! കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ ഹൃദയംെപാട്ടി മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു മകെള
െകാണ്ടുെചല്ലണം.

രണ്ടുേപരും കുടി ശ്രമിച്ചു. ഐേദ്രാസിെന്റ വലത്തുൈകയ്ക്കുള്ള ചങ്ങല പിടിച്ചു�
മുറുക്കി ഫർണാണ്ടസ് െപാട്ടിച്ചു. അറ്റുതുങ്ങുന്ന ഒരു കഷണം ചങ്ങലേയാടുകൂടി
ഐേദ്രാസിെന്റ ആ ൈക വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സുഖം അനു�
ഭവിച്ചു. മെറ്റ ൈകകൂടി രക്ഷെപ്പട്ടാൽ ഒരു നിമിഷംെകാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ്സിെനയും
േമാചിപ്പിക്കാം. ഐേദ്രാസ് അതിനുള്ള ശ്രമമായി.
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പരസഹായമില്ലാെത ചങ്ങല െപാട്ടിക്കാൻ ഫർണാണ്ടസ് പരിശ്രമിച്ചു.
ൈകകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടു േവണം ഒറ്റക്കുതിക്കു പാമരത്തിനടുെത്തത്താൻ! െക�
ട്ടുകൾ െപാട്ടിക്കണം. പാഞ്ചാലിെയ വാരിെയടുക്കണം. അടുത്തു് അവെള കണ്ടിട്ടു്
കാലെമത്രയായി! താടിയും തലയും വളർന്നു പ്രാകൃതരൂപിയായ തെന്നക്കണ്ടാൽ
അവൾക്കു മനസ്സിലാകുേമാ? എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. സാരമില്ല. ശബ്ദം
േകട്ടാൽ അവൾ തിരിച്ചറിയും.

െകാളുത്തിപ്പിടിച്ച പന്തവുമായി പുതിയ ഒരു സംഘം കപ്പലിേലക്കു വന്നു. കൂ�
ടുതൽ െവളിച്ചം പരന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. അടുത്ത
കപ്പലുകളിൽ നിന്നു് സഹായത്തിനു പറങ്കികൾ വന്നതാണു് .

കുട്ട്യാമുപ്പുതിയമാപ്പിളയും കുഞ്ഞാലിയും പുറേത്താടു പുറം േചർന്നു് നിന്നു് വീ�
േറാെട െപാരുതുകയാണു് . അവരുെട വാൾച്ചീറ്റം പറങ്കികെള കിടിലംെകാള്ളിച്ചു.
അഭ്യാസമിടുക്കാർന്ന കരുത്തരായ ആ േയാദ്ധാക്കളാെരന്നു ഫർണാണ്ടസ് സൂ�
ക്ഷിച്ചുേനാക്കി.

കുഞ്ഞാലി!
കണ്ണുകെള വിശ്വസിക്കാേമാ? പിെന്നയും പിെന്നയും േനാക്കി. അെത, കു�

ഞ്ഞാലിതെന്ന. ൈകകളിെല ചങ്ങല െപാട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ഫർണാണ്ട�
സ് ആേവശേത്താെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

“ഇതാ, കുഞ്ഞാലീ! നിെന്റ െപാക്കനിതാ. ”
കുഞ്ഞാലിയുെട കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നു. അവൻ ആ ശബ്ദം േകട്ടിരിക്കണം. പു�

തിയ ൈചതന്യം േനടിെക്കാണ്ടാണു് അവൻ െവട്ടുന്നതു് .
ആർത്തുവിളിച്ചുെകാണ്ടു പിെന്നയും പറങ്കികൾ കപ്പലിേലക്കു കയറിവരു�

ന്നു. ഒരു സംഘം ഫർണാണ്ടസ്സിെനയും ഐേദ്രാസിെനയും വളഞ്ഞുപിടിക്കാൻ
എത്തുന്നു.

ഭാഗ്യം! ഐേദ്രാസിെന്റ ഇടത്തുൈക പൂർണമായും രക്ഷെപ്പട്ടു. വലത്തുൈക�
യിെല ചങ്ങലക്കഷ്ണം ചുഴറ്റിെക്കാണ്ടു് അവൻ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. ആയുധേമന്തിനിൽ�
ക്കുന്ന പറങ്കികളുെട നടുവിേലക്കു ചാടി. ചങ്ങലക്കഷ്ണം വീശി നാലുപുറവും അവൻ
തല്ലി. തല്ലുെകാണ്ടവർ വീണു. വീണവർ എഴുേന്നറ്റില്ല.

അഞ്ചാറുേപർ ഒരുമിച്ചു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ േമൽ ചാടിവീണു. അവൻ കുതറി
േനാക്കി. അനങ്ങാൻ വയ്യാ. അവർ പിടിമുറുക്കുകയാണു് . ൈകകൾ ചങ്ങലയിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടാത്തതുെകാണ്ടു് ഒന്നും െചയ്യാൻ വയ്യാ. പിെന്നയും നിർഭാഗ്യം
അവെന കീഴടക്കുകയാേണാ?

ഐേദ്രാസിനു തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻ വയ്യാ. അവെന്റ േനർക്കുയരുന്ന വാളും
െവണ്മഴുവും കണ്ണുെതറ്റിയാൽ പ്രാണനപഹരിക്കും. അല്ലാഹു കരുണയുള്ളവനാ�
ണു് . വലതുൈകയിെന്റ മണികണ്ഠത്തിൽ തൂങ്ങുന്ന ചങ്ങലക്കഷ്ണം ഒരു വരായുധെമ�
ന്നേപാെല അവനുപേയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പറങ്കികളിൽ പലരുെടയും തലേച്ചാ�
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റിെന്റ വലുപ്പം അളന്നുെകാണ്ടു് ആ ചങ്ങല ആകാശത്തിൽ പുളഞ്ഞു. അവെന്റ
ലക്ഷ്യം പാമരമാണു് . ഊക്കിൽ തല്ലിെക്കാണ്ടവൻ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. ലക്ഷ്യം അടു�
ക്കുകയാണു് . ഒന്നിനുപുറെക മെറ്റാന്നായി പറങ്കികൾ അവെന്റ േനർക്കു പാഞ്ഞടു�
ക്കുന്നുണ്ടു് . അവർ എണ്ണത്തിൽ അത്ര െപരുകീട്ടുണ്ടു് .

ഐേദ്രാസ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. പാഞ്ചാലിെയ െകട്ടഴിച്ചു് ഒരു കുഞ്ഞിെനെയന്ന�
േപാെല േതാളിൽകിടത്തി ശത്രുക്കെള തള്ളിമാറ്റിയും തള്ളി വീഴ്ത്തിയും ഐേദ്രാസ്
കപ്പലിെന്റ അറ്റെത്തത്തി; മുമ്പും പിമ്പും േനാക്കാെത കടലിേലെക്കടുത്തുചാടി. ഫർ�
ണാണ്ടസ് അതു കേണ്ടാ? ഇല്ല. അവെന ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു ൈകയും
കാലും െകട്ടുകയാണു് .

കുട്ട്യാമുവും കുഞ്ഞാലിയും വീേറാെട െപാരുതി. എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള പറ�
ങ്കികളുെട െവേട്ടറ്റു കൂട്ടുകാർ മുഴുവനും നിലംെപാത്തി. ഒട്ടും പതറാെത അവർ
പിെന്നയും ഉറച്ചുനിന്നു. ഏെറേനരം അങ്ങെന െപാരുതാനവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
ആദ്യം വീണതു കുഞ്ഞാലിയാണു് . കുഞ്ഞാലി വീണേപ്പാൾ കുട്ട്യാമുവിെന്റ പുറത്തു്
അതികഠിനമാെയാരു െവേട്ടറ്റു. ആ ധീരനും വീണു.

യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. േചാരയിൽകുളിച്ചു കപ്പൽത്തട്ടിൽ വീണു കിടക്കുന്ന കു�
ഞ്ഞാലിെയയും കുട്ട്യാമുെവയും േനാക്കി േജാ ഡിസിൽവ അലറി:

“ഈ മുറുകെള തറച്ചു് അവരുെട മാംസം കടലിൽ കലക്കൂ. മത്സ്യം തിന്നെട്ട.
എന്നിട്ടു് ആ മത്സ്യെത്ത ചൂണ്ടയിട്ടു പിടിച്ചു് ൈവേസ്രായിക്കു് കാഴ്ചെവക്കണം. ”
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േജാലിെചയ്തു ക്ഷീണിച്ച അടിമകെള താവളത്തിേലക്കു് ആടിെത്തളിക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. െചമ്മണ്ണു നിറഞ്ഞ നിരത്തിലൂെട അഞ്ചും ആറും േപരുള്ള െചറുസംഘങ്ങളാ�
യി അവർ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യേമാ ഉേദ്ദശ്യേമാ അവർക്കില്ല.
ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ െവറും പാവകളാണവർ. േക്ലശിക്കാനല്ലാെത, ആശി�
ക്കാൻ വകെയാന്നുമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു ചിന്താഭാരത്തിൽനിന്നു് അവർ മുക്തി േന�
ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ േതാതിൽ നഗ്നത മറയ്ക്കാനുപേയാഗിച്ച വസ്ത്രത്തിനും
ശരീരത്തിനും തലമുടിക്കും നിരത്തിെല െചമ്മണ്ണിെന്റ നിറമാണു് . ഇേപ്പാൾ മണ്ണി�
െന്റ മക്കെളന്നു് അവെര തികച്ചും വിളിക്കാം.

മൂടിെക്കട്ടിയ ആകാശം. വീശുന്ന കാറ്റിന്നു തീജ്ജ്വാലയുെട ചൂടു് . ചുട്ടുപഴുത്ത
െചമ്പുതകിടിെന്റ നിറമുള്ള സന്ധ്യ. വിയർപ്പിൽ മണ്ണും െപാടിയും അലിഞ്ഞുേചർ�
ന്ന ശരീരത്തിൽ അവിടവിെട നീറ്റമുണ്ടു് . കരിങ്കല്ലുടയ്ക്കുേമ്പാൾ കൂർത്തുമൂർത്ത ചില്ലു�
കൾെതറിച്ചു മുറിഞ്ഞതാവും.

മഴെപയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എന്നും തകൃതിയായി നടക്കും. ആകാശത്തിൽ
കരിേമഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടും. ഗർജിക്കും. ചാട്ടവാർേപാെല മിന്നൽ പുളഞ്ഞു മറ�
യും. അടിച്ചു തളിക്കാരി ചാണകെവള്ളം പാറ്റുംേപാെല നാലഞ്ചു മഴത്തുള്ളികൾ
വീഴും. അതു മരണച്ചൂടിളക്കിവിടും. പിെന്ന അകവും പുറവും ഒരുേപാെല കിടന്നു
വിങ്ങും. അടിയിൽ െപാള്ളുന്ന ചീനച്ചട്ടിേപാെല ഭൂമിയും മുകളിൽ പുകയുന്ന േനരി�
േപ്പാടുേപാെല ആകാശവും. രണ്ടിനുമിടയിൽ െതളിക്കുന്നവെന്റ ആജ്ഞയനുസരി�
ച്ചു നടക്കുന്ന അടിമകളും.

കൂറ്റൻ പടിവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു് ഒന്നിനു പുറെക മെറ്റാന്നായി അടിമകെള
താവളത്തിനകത്തുകടത്തി. ചുറ്റും കന്മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതിനക�
ത്തു് ഉണക്കുപ്പുല്ലും ചരൽക്കല്ലും നിറഞ്ഞ തറയിലാണു് അടിമകെള പാർപ്പിക്കാനു�
ള്ള ‘ജാക’കൾ െകട്ടിയതു് .
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കാേറ്റാട്ടമില്ലാത്ത ആ പരിസരത്തിൽ എേപ്പാഴും ഉണങ്ങിയ രക്തത്തിെന്റ
മണം തങ്ങിനിൽക്കും. എട്ടുെകാല്ലെത്ത പരിചയമുണ്ടായിട്ടും ഇന്നും പടിവാതിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ അടിമകൾ അറിയാെത മുക്കുെപാത്തും. അത്ര രൂക്ഷമാണു് ആ
ഗന്ധം. ആ മതിൽെക്കട്ടിനകത്തു് ഒരു ഭാഗത്താണു് പട്ടണത്തിെല പ്രധാനമായ
അറവുശാല നിൽക്കുന്നതു് . അറവുകാരനായ ‘പൈരര’യുെട പാർപ്പിടവും അവിെട�
ത്തെന്ന. പട്ടാളക്കാർക്കു മാംസത്തിനുേവണ്ടി ആടുകെളയും പശുക്കേളയും അറക്കു�
ന്നതു് അവിെടെവച്ചാണു് . ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലത്രയും രക്തത്തിെന്റ മണമുണ്ടാ�
കും. പാതി ഉണങ്ങിയ ആട്ടിൻേതാലിെന്റ ദുർഗന്ധമുണ്ടാവും. അേതൽക്കുേമ്പാൾ
കഴിഞ്ഞ എട്ടുെകാല്ലെത്ത അനുഭവങ്ങൾ പലതും േതട്ടിവരും.

േകാഴി കൂകുന്നതും പക്ഷികൾ പാടുന്നതും േകട്ടുെകാണ്ടാണു് പ്രഭാതത്തിലുണ�
േരണ്ടതു് . േട്രാേങ്കാവിെന്റ നശിച്ച ഇരുട്ടറയിൽേപ്പാലും പക്ഷികളുെട പ്രഭാതഗീതം
അരിെച്ചത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുെത്ത അനുഭവം മറിച്ചാണു് . ആടുകളുെടയും
പശുക്കളുെടയും നിലവിളി േകട്ടുെകാണ്ടുണരണം. അതു േകട്ടാൽ മനസ്സിനു വിഷ�
മം േതാന്നും.

ഏഴരനാഴിക െവളുപ്പിനു് പൈരര എഴുേന്നൽക്കും. ആദ്യെത്ത േജാലി അറ�
വുകത്തി അണയ്ക്കലാണു് . ഇരിമ്പും കരിങ്കല്ലും േചർന്നുണ്ടാക്കുന്ന ആ ശബ്ദം െചവി�
ത്തുളയിൽക്കടന്നു് അരംെകാണ്ടു രാവുംേപാെല േവദനിപ്പിക്കും. അതുേകട്ടു് കണ്ണു�
തുറന്നു േനാക്കിയാൽ, അടുത്തു കത്തിച്ചുവച്ച റാന്തലിെന്റ അരണ്ട െവളിച്ചത്തിൽ,
പൈരരയുെട കഷണ്ടിത്തലയും തുറിച്ച കണ്ണും െപാന്തക്കാടുേപാെല വളർന്ന മീശ�
േരാമങ്ങൾക്കിടയിൽ ചാടാൻ തഞ്ചം പാർത്തുനിൽക്കുന്ന േപാക്കാച്ചി മൂക്കും കൂർ�
ത്ത താടിെയല്ലും വ്യക്തമായി കാണാം. കത്തിയണയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ ഈണ�
ത്തിെനാപ്പിച്ചു പൈരര സ്തുതിവചനങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഭാര്യെയ ഉണർത്താൻ പാടുെപ�
ടുന്നതു വളെര അകലത്തു കൂടി േകൾക്കാം.

“എടീ, െചകുത്താെന്റ േമാേള, നീ െപൺപന്നിെയേപ്പാെല കൂർക്കം വലിച്ചുറ�
ങ്ങുന്നു. ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. നിനക്കീ കത്തിെയങ്കിലും ഒന്നണ�
ച്ചു തന്നാെലന്തുേവണം? എടീ, െനറിെകട്ടവേള, കുരുത്തം പിടിക്കാത്തവെന്റ േമാ�
േള, നീയും നിെന്റ മക്കളും തിന്നുമുടിക്കാൻ പിറന്നതാണു് .”

െതല്ലുേനരം കത്തിയണയ്ക്കൽ നിർത്തിെവച്ചു് ഭാര്യ വല്ല മറുപടിയും പറയുന്നു�
േണ്ടാ എന്നു പൈരര ശ്രദ്ധിക്കും. ഇേപ്പാൾ ഭാര്യയൂെട കൂർക്കംവലി ഉഗ്രമായി േകൾ�
ക്കാം. എലിമടയിൽ െവള്ളെമാഴുക്കും േപാെല. കത്തിയണയ്ക്കൽ അവസാനിക്കു�
ന്നതുവെര പൈരര സ്തുതിഗീതം തുടരും.

“കുരുത്തം പിടിക്കിെല്ലടീ, കുരുത്തം പിടിക്കില്ല. ഒരുത്തൻ അദ്ധാനിക്കാനും
മറ്റുള്ളവ കാലുംനീട്ടിയിരുന്നു തിന്നാനും പുറെപ്പട്ടാൽ എവിെട കുരുത്തം പിടിക്കും?
കാണിച്ചുതരുന്നുെണ്ടടീ, ഒരു ദിവസം ഈ കത്തി നിെന്റ കഴുത്തിനു ഞാൻ വയ്ക്കും!”

കത്തിയണയ്ക്കലും ശകാരവും ഒരുമിച്ചു കഴിയും. പിെന്ന ശബ്ദമില്ല. ഒരു ൈക�
യിൽ റാന്തലും മറുൈകയിൽ കത്തിയുമായി മുറ്റത്തൂെട പൈരര മുേമ്പാട്ടു നടക്കും.
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ഒരു പത്തുവാര െചന്നാൽ, കണ്ണടച്ചു് തലയും താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
കാണാം. മനുഷ്യെന്റ കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടാൽ അവ കരയും. തലയുയർത്തി േനാ�
ക്കും: തിന്നാൻ വല്ലതും െകാണ്ടുവന്നിട്ടുേണ്ടാ?”

വിലങ്ങെന െകട്ടിനിർത്തിയ ഒരു മരത്തടിയുണ്ടു് . അതിനടുത്തു റാന്തൽ തറ�
യിൽ െവയ്ക്കും. പിെന്ന ആടുകളിൽ ഓേരാന്നിെന പിടിക്കും. കഴുത്തു മരത്തടിയിൽ
േചർത്തുെവയ്ക്കും. കത്തി ഉയർത്തും…

ഫർണാണ്ടസ് അതുവെര എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കും. കത്തി ഉയർത്തിക്കഴി�
ഞ്ഞാൽ കണ്ണടയ്ക്കും. പിെന്ന ആടുകൾ ഒറ്റയായും കൂട്ടായും കരയുന്നതു േകൾക്കാം.
ഇടതടവില്ലാെത മരത്തടിയിൽ കത്തി വീഴുന്നതും േകൾക്കാം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
േപടിെപ്പടുത്തുെന്നാരു നിശ്ശബ്ദത പരക്കും. അതു് അധികേനരം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ
പൈരര സമ്മതിക്കില്ല.

“എടീ, മനുഷ്യേസ്നഹമില്ലാത്ത പിശാേച!” ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലാ�
വും വിളിച്ചുപറയൽ. ശബ്ദം ഉറങ്ങുന്ന ഭാര്യയുെട െചവിട്ടിൽ വെന്നത്തണം. “എടീ,
എെന്റ ൈക െപാക്കാൻ വയ്യാതായി. നിെന്റ മക്കളിെലാന്നിെന ഇങ്ങു പറഞ്ഞ�
യച്ചാെലന്തുേവണം? രെണ്ടണ്ണത്തിെന െവട്ടിയാെലന്താ, തടി ഉരുകിേപ്പാേന്നാ?
നാെള അവറ്റ െചേയ്യണ്ട െതാഴിലാണിതു് . ഒന്നു കണ്ടു പഠിക്കാെനങ്കിലും പറഞ്ഞ�
യച്ചുകൂേട? കുരുത്തം പിടിക്കിെല്ലടീ, നീയും നിെന്റ മക്കളും.”

ഫർണാണ്ടസ് ഇെതാെക്ക േകൾക്കാനും കാണാനും തുടങ്ങീട്ടു് എട്ടു വർഷം
കഴിഞ്ഞു. എത്രമാത്രം നശിച്ച സ്ഥലം! രക്തത്തിെന്റ മടുപ്പിക്കുന്ന മണം മൂക്കി�
േലക്കു തുളച്ചുകയറുന്നു. എട്ടുെകാല്ലം പരിചയിച്ചിട്ടും ഛർദ്ദിക്കാൻ േതാന്നുകയാണു് .
േജാലി കഴിഞ്ഞു താവളത്തിെലത്തിയ ഫർണാണ്ടസ് ഇടവും വലവും േനാക്കാെത
അന്നു പായച്ചുരുൾ നിവർത്തി ഒരിടത്തു കിടന്നു. അതിഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം. കന്മ�
തിൽെകട്ടുകെള േഭദിച്ചു് കാറ്റ് അകത്തു കടക്കില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്നു കടുത്ത ചൂടു
െപാങ്ങുകയാണു് .

ആ നശിച്ച സ്ഥലത്തു കാെലടുത്തുെവച്ചു് മുഹൂർത്തെത്ത അവൻ ശപിച്ചു.
ഐേദ്രാസ് ഭാഗ്യവാനാണു് . അവെന അവർ അന്നു കപ്പലിൽെവച്ചു െകാന്നിട്ടുണ്ടാ�
വും. െകാല്ലെപ്പടാൻകൂടി േയാഗ്യമില്ലാത്ത തെന്റ ദുരവസ്ഥേയാർത്തു ഫർണാണ്ടസ്
ദുഃഖിച്ചു. എട്ടുെകാല്ലേമ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഇനി പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലംകൂടി ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ആ
മണവും സഹിച്ചു കിടക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ ആടുകളുെട നിലവിളി േകൾക്കണം.
പൈരരയുെട ശകാരവും. നിർബന്ധെത്താഴിൽ േസവനത്തിനു ശിക്ഷിച്ചതാണു് .
ഇരുപതു െകാല്ലേത്തക്കു് . അേതാർത്തേപ്പാൾ അന്നെത്ത വിചാരണയും േകാടതി�
യുെമല്ലാം അവെന്റ കൺമുമ്പിൽ െതളിഞ്ഞുനിന്നു.

ആദ്യമായി ഒരു നീതിന്യായേക്കാടതിയിൽ കയറുകയാണു് . കപ്പലിൽെവച്ചു
ലഹളകൂടി, നിയമം ലംഘിച്ചു എന്നിങ്ങെന പല കുറ്റവും അവെന്റ േപരിൽ ചുമത്തി.
ഗൂഢാേലാചനയിൽ പെങ്കടുെത്തന്നു പറഞ്ഞു് േവെറയും അടിമകെള അതിലുൾ�
െക്കാള്ളിച്ചു. എല്ലാവെരയും േഗാവയിെല ന്യായപീഠത്തിനു മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി.
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ഒരു പ്രഹസനംേപാെല എെന്താെക്കേയാ നടന്നു. സാക്ഷികൾെമാെകാടു�
ത്തു. ഒന്നാംസാക്ഷി േജാ ഡിസിൽവയായിരുന്നു. കപ്പിത്താനും ൈസന്യാധിപ�
നുമായ ആ മനുഷ്യൻ തെന്റ ഓേദ്യാഗിക േവഷത്തിൽ അന്തേസ്സാെട കടന്നുവന്നു
സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽക്കയറി. ന്യായാധിപെന വന്ദിച്ചു േവദപുസ്തകം പിടിച്ചു് ആണയി�
ട്ടു് നീെണ്ടാരു പ്രസംഗം െചയ്തു. വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും
തെന്റ പരിമിതമായ ഭാഷാപരിജ്ഞാനം അനുവദിക്കുന്നത്ര കാര്യങ്ങെള ഫർണാ�
ണ്ടസ് ആ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു് തപ്പിപ്പിടിെച്ചടുത്തു.

നിയമവിേരാധമായി സംഘംേചരൽ, യജനമാനൻമാർെക്കതിരായ ഗുഢാ�
േലാചന, വേധാദ്യമം, ആയുധം ധരിച്ചു ലഹളെയ്ക്കാരുെമ്പടൽ, നിയമലംഘനം,
െകാലപാതകം-അങ്ങെന പല കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തെപ്പട്ടിരുന്നു.

േജാ ഡിസിൽവയ്ക്കു പുറെമ േവെറയും സാക്ഷികെള വിസ്തരിച്ചു. എല്ലാവരും പറ�
ഞ്ഞതു് ഒേരകാര്യം. ആർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. െതളിവുകൾ മുഴുവനും േക�
ട്ടു കഴിഞ്ഞ ന്യായാധിപൻ ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട നിവർന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണ്ണുകൾ കുറ്റവാളികെളന്നു മുദ്രയടിക്കെപ്പട്ടവരുെട മുഖങ്ങളിൽ ഒരു പര്യടനം നട�
ത്തി. അതു കഴിഞ്ഞു ജൂറിമാേരാടു രണ്ടു വാക്കു സംസാരിച്ചു. വിശ്രമത്തിനു േകാടതി
പിരിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തു.

ഫർണാണ്ടസ് ആേലാചിച്ചു: എല്ലാം തുറന്നു പറയാെനാരു സന്ദർഭംകിട്ടി.
അേപ്പാൾ െവടിെപ്പാളിച്ചു പറയണം. ആെരയും ഭയെപ്പേടണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രതി�
കൾക്കു് തങ്ങളുെട നില വിശദീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും. അങ്ങെന പതിവുണ്ടു് .
നാട്ടിലായേപ്പാൾ അവിെട കുറ്റവിചാരണ നടന്നതിെന്റ ചില കഥകൾ അവൻ പറ�
ഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു് . പറേയണ്ടെതല്ലാം അവൻ ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചു. ഒന്നും വിട്ടുേപാവ�
രുതു് . മെറ്റാരവസരം കിട്ടിയിെല്ലന്നുവരും.

തണ്ടുവലിക്കുന്ന അടിമകെള തല്ലിെക്കാന്നു കടലിൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .
അന്യന്മാരുെട മുതൽ തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടുണ്ടു് . െപണ്ണുങ്ങെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു് .
അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചുതിനു പകരം േചാദിക്കാൻ വന്നവരാണു് ലഹളയുണ്ടാക്കിയ�
തു്-അങ്ങെന എല്ലാം വിവരിച്ചു പറയണം. അതു േകട്ടു നിതി ന്യായപീഠം െഞട്ടി
വിറയ്ക്കും. ഉള്ളിലുള്ളതു മുഴുവനും തുറന്നുപറയാൻ മാത്രം ഭാഷ സ്വാധീനമാേണാ?
അതാണു േപടി. ഫർണാണ്ടസ് തക്ക വാക്കുകൾ ആേലാചിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാൻ
തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ആേലാചിക്കാൻ ഇടകിട്ടിയില്ല. ഇടേവള കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും േകാ�
ടതി േചർന്നു.

ന്യായാധിപൻ ചുറ്റികെകാണ്ടു േമശപ്പുറത്തടിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. അന്യായക്കാ�
രുെടയും പ്രതികളുെടയും ജൂറിമാരുെടയും ശ്രദ്ധ തന്നിേലക്കാകർഷിച്ചു. കറുത്ത േമ�
ലങ്കിയും തലപ്പാവും ധരിച്ച ഒരു വൃദ്ധെനഴുേന്നറ്റു നിന്നു് ശ്വാസം വിടാെത ദീർഘ�
േനരം പ്രസംഗിച്ചു. അയാളുെട പ്രസംഗം തീരുേമ്പാൾ ന്യായാധിപനും ജൂറിമാരിൽ
രണ്ടുേപരും കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
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അയാൾ േമശപ്പുറത്തു ൈകമടക്കി ഉഗ്രമായി ഇടിക്കുന്നതിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു് ഉറങ്ങു�
ന്നവർ ഉണർന്നു. ന്യായാധിപൻ ജൂറിമാെര േനാക്കി േചാദിച്ചു:

“പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാേണാ?”
ജുറിമാർക്കു സംശയമുണ്ടായില്ല. അവർ എല്ലാവരും േചർന്നു് ഒേര സ്വരത്തിൽ

ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“അേത, കുറ്റക്കാരാണു് . കഠിനശിക്ഷ െകാടുക്കണം.”
അടുത്ത നടപടി പ്രതികേളാടു വിശദീകരണം ആവശ്യെപ്പടലാവുെമന്നു ഫർ�

ണാണ്ടസ് ധരിച്ചു. എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നു. േകാടതി മുഴുവനും നി�
ശ്ശബ്ദമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണു് . ന്യായാധിപെന്റ ചുണ്ടിളകി.

ഇരുപതു െകാല്ലെത്ത തടവുശിക്ഷ! അത്രയും കാലം പ്രതിഫലം പറ്റാത്ത നിർ�
ബന്ധെത്താഴിൽ േസവനം. മരണശിക്ഷയ്ക്കർഹെരങ്കിലും ദയാധികാരം ഉപേയാഗി�
ച്ചു േകാടതി അവെര െകാലക്കയറിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുത്തുന്നു. ഇതാണു് ചുരുക്ക�
ത്തിൽ വിധി. വല്ലാത്ത ദയാധികാരം! അവിെട തൂക്കിെക്കാല്ലാൻ വിധിക്കലാണു്
ദയ. അതുണ്ടായില്ല.

എട്ടുെകാല്ലം തികച്ചും നിർബന്ധെതാഴിൽ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പ്രഭാതത്തിൽ
എന്നും പൈരരയുെട മുഖം കണ്ടു. അവെന്റ െതറി വാക്കുകൾ േകട്ടു. ആടുകളുെട
നിലവിളി േകട്ടു; അവെന്റ ഭാര്യയുെട കൂർക്കം വലിയും ആട്ടിൻ കഴുത്തിൽ വീഴുന്ന
കത്തിയുെട ശബ്ദവും േകട്ടു. ഇനി നാെള പ്രഭാതത്തിലും അതു േകൾക്കണം.

മൂക്കറ്റം കള്ളു കുടിച്ചു് ആടിപ്പാടി വരുന്ന പൈരരയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു.
െപയ്യാൻേവണ്ടി ഒരുങ്ങിപ്പിടിച്ചു വന്ന േമഘങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്നു പിൻവാങ്ങി.
നക്ഷത്രങ്ങൾ െതളിഞ്ഞു. പകൽ മുഴുവനും കരിങ്കൽപ്പാറേയാടു പടെവട്ടിത്തളർ�
ന്നാണു് വന്നു കിടന്നതു് . നക്ഷത്രങ്ങൾ െതളിഞ്ഞ ആകാശം കണ്ടേപ്പാൾ അവിെട�
യും ആേരാ കരിങ്കൽപ്പാറ െവട്ടിെപ്പാളിക്കുന്നുെണ്ടന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനു േതാന്നി.
നിറച്ചും കരിങ്കൽച്ചില്ലുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

ഇരുപതുെകാല്ലെത്ത ശിക്ഷാവിധി കഴിഞ്ഞാലും കരിങ്കൽപാറ ബാക്കിയുണ്ടാ�
വും. അത്രയും വലിയ പാറയാണു് . ഇടിച്ചാലും െപാളിച്ചാലും അനങ്ങില്ല. ഉച്ചെവ�
യിലിൽ ചുറ്റിക െചന്നു വീഴുേമ്പാൾ തീെപ്പാരികൾ ചാടിവീഴാറുണ്ടു് . ഒരു ദിവസം ആ
തീെപ്പാരി ആളിക്കത്തും. ഭൂമി മുഴുവനും അന്നു െവണ്ണീറാവും. അന്നു േമാചനത്തിെന്റ
ദിവസമായിരിക്കും. മെറ്റാന്നും ആശിക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ട െപാങ്ങിപ്പരക്കുന്ന തീെപ്പാരി�
കൾെകാണ്ടു് അടിമകൾ ആകാശേക്കാട്ട െകട്ടി. തളർന്നു കിടക്കുേമ്പാഴും മതിെക�
ട്ടുറങ്ങുേമ്പാഴും മനസ്സിെലാരു കൂറ്റൻ കരിങ്കൽപാറ, കാട്ടാനെയേപ്പാെല, എേപ്പാഴും
മസ്തകമുയർത്തിനിന്നു.

പതിവിനു വിപരീതമായി അന്നു പട്ടാളക്കാർ പുതിയ സേന്ദശവും െകാണ്ടുവ�
െന്നത്തി. പിേറ്റന്നു മുതൽ പാറ തല്ലിെപ്പാളിേക്കണ്ടതില്ല. അതു താൽക്കാലിക�
മായി നിർത്തിെവച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും െവള്ളംമുക്കി നിരത്തുകൾ നനയ്ക്കണം.
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േവനൽക്കാലെത്ത െപാടിയിൽനിന്നു പട്ടണവാസികെള രക്ഷിക്കാൻ അധികൃത�
ന്മാർ ദയ വിചാരിച്ചതല്ല. പട്ടണം േമാടിപിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഒന്നായി�
രുന്നു അതു് .

പുതിയ ൈവേസ്രായി വരുന്നു. പറങ്കികൾ, അറബിക്കടൽത്തീരത്തു കപ്പലടു�
പ്പിച്ചിട്ടു് നൂറുെകാല്ലം തികയുന്നു. മാത്രമല്ല. അതിവിചിത്രമായ മെറ്റാരു സംഭവ�
വികാസംകൂടി ആ ആേഘാഷത്തിന്നു നിറപുകിട്ടു നൽകുന്നു. ഭാരതത്തിെന്റ പടി�
ഞ്ഞാറൻതീരവുമായി വ്യാപാരബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതും മലനാട്ടിെന്റ മണ്ണിൽ ആദ്യ�
മായി കാലുകുത്തിയതും വാേസ്കാഡിഗാമയായിരുന്നു. അവിസ്മരണീയമായ ആ മു�
ഹൂർത്തെത്ത തുടർന്നു് പലതും സംഭവിച്ചു. കപ്പലുകൾപലതും വന്നു. പട്ടാളക്കാർ
വന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലുകളും പിടിച്ചടക്കലുകളുമുണ്ടായി. പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭര�
ണം സ്ഥാപിച്ചു. ൈവേസ്രായിമാെര നിയമിച്ചു. പതിനഞ്ചു ൈവേസ്രായിമാരുെട ഭര�
ണം നടക്കുേമ്പാേഴക്കും നൂറു െകാല്ലം തികഞ്ഞു. പതിനാറാമെത്ത ൈവേസ്രായി�
യായി അവേരാധിച്ചു േഗാവയിേലക്കയയ്ക്കുന്നതു കുലകൂടസ്ഥനായ വാേസ്കാഡിഗാമ�
യുെട പൗത്രൻ, ഫ്രാൻസിേസ്ക്കാ ഡിഗാമയാണു് .

പുതിയ ൈവേസ്രായിയുെട വരവും ശതവാർഷികവും ആേഘാഷിക്കാനുള്ള തി�
രക്കിലാണു് േഗാവ. ആേഘാഷം കഴിയുന്നതുവെര നിരത്തിൽനിന്നു് െപാടി പറക്ക�
രുതു് . മഴ െപയ്യാത്തതുെകാണ്ടു് ജലക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിലും നിരത്തുകൾ നനേച്ച തീരൂ.
പുതിയ ൈവേസ്രായി വരുേമ്പാൾ െചമ്മണ്ണു് പാറി െകട്ടിടങ്ങളും മറ്റും നിറം മങ്ങി
കിടക്കരുതു് . േഗാവെയ അനുഗ്രഹിച്ചുെകാണ്ടു് ഇരുഭാഗത്തും നദികെളാഴുകുന്നുണ്ടു് .
േവണ്ടിവന്നാൽ നദികളിൽ നിന്നും െവള്ളം െകാണ്ടുവെന്നങ്കിലും നിരത്തുകൾ നന�
യ്ക്കണെമന്നു് ഉേദ്യാഗസ്ഥ പ്രമുഖരും പൗരപ്രമാണിമാരും കൂടി തീരുമാനെമടുത്തു.
പാറ െവട്ടിെപ്പാളിക്കുന്ന െതാഴിലവസാനിപ്പിച്ചു അടിമകൾ നിരത്തുകൾ നനയ്ക്കെട്ട
എന്നവർ നിർേദ്ദശിച്ചു.

അന്നു സന്ധ്യവെര െവട്ടിെപ്പാളിച്ചാൽ തീരാത്ത കരിങ്കൽപാറേയാടായിരുന്നു
സമരം; പിേറ്റന്നു പുലർന്നാൽ അടെവാന്നു മാറ്റണം. മുക്കിയാൽ തീരാത്ത നദീ�
ജലേത്താടു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കണം. അടിമകെള സംബന്ധിച്ചു് അദ്ധ്വാനത്തി�
നു കുറെവാന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഉഷ്ണകാലത്തു െവള്ളം നനയ്ക്കുന്ന േജാലി നിർേദ്ദശി�
ച്ചേല്ലാ. പറങ്കികൾക്കു ദയയിെല്ലന്ന ആേരാപണം കുേറെശ്ശ തിരുത്തിെയഴുേതണ്ട
കാലം വരുന്നു.

നഗരശുചീകരണവും പരിഷ്കരണവും വളെര േവഗത്തിൽ പുേരാഗമിച്ചു. വീഥി�
േയാരത്തുള്ള െകടിടങ്ങളിൽ പുതിയ വാതിൽമറയും ജാലകമറയും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
ചായപ്പണികൾ പുതുക്കി. എല്ലാ െതരുവുകളിലും കമാനങ്ങൾ െകട്ടിെയാരുക്കി.
എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും േതാരണങ്ങൾ തുക്കി. െകട്ടിടങ്ങളുെട മുകളിലും നിരെക്ക
നാട്ടിയ കാലുകളിലും േപാർച്ചുഗീസ് പതാകകൾ പാറി. പതുെക്കപ്പതുെക്ക െതരു�
വീഥികളിൽ ആൾത്തിരക്കു വർദ്ധിച്ചു.
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േഗാവയുെട ജാതകത്തിെല ഏറ്റവും നിറപ്പകിട്ടുള്ള ദിവസം പുലരുകയാണു് .
ൈവേസ്രായിെയ വഹിച്ചു െകാണ്ടുവരുന്ന കപ്പൽ പാതിരാവിൽ തുറമുഖത്തടുത്തു�
െവന്നു് ആചാരെവടികൾ വിളിച്ചറിയിച്ചു. നഗരവാസികൾ അന്നുറങ്ങിയില്ല. േനരം
പുലരാഞ്ഞിട്ടു ധൃതിയായി. ചിലർ സൂര്യെന്റ കർത്തവ്യേബാധെത്ത ആേക്ഷപിച്ചു.
മറ്റു ചിലർ േനരം പുലരാൻ കാക്കാെത തുറമുഖേത്തേക്കാടി. െപണ്ണുങ്ങൾ രാത്രി മുഴു�
വൻ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നു ചുണ്ടിനു ചായം കയറ്റിയും മുഖത്തു മായുംേതാറും െവള്ളെപ്പാ�
ടി പൂശിയും സമയം േപാക്കി. എത്ര ചമഞ്ഞിട്ടും കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ മതി�
യായിെല്ലെന്നാരു േതാന്നൽ. േനരം േവഗത്തിൽ പുലർന്നുേപാെയങ്കിേലാ എന്നു്
അവർ അത്രമാത്രം ഭയെപ്പട്ടു. ചുണ്ടിെല ചായത്തിേലാ കവിളിെല െവള്ളെപ്പാടി�
യിേലാ മാത്ര കുറയാനും കൂടാനും പാടിെല്ലന്നവർക്കു നിർബന്ധമുണ്ടു് . ൈവേസ്രാ�
യി െചറുപ്പക്കാരനാണു് , േകാമളനാണു് . ജനലക്ഷങ്ങെള കടാക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു കട�
ന്നുേപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേത്യക ശ്രദ്ധയിൽ െപടുന്നതു് ആരാെണന്നു
മുൻകൂട്ടി ഊഹിക്കാൻ വയ്യാ.

ആകാശത്തിെന്റ കിഴേക്കച്ചരുവിൽ സൂര്യനും ചില ചായപ്പണികൾ നടത്തി.
പച്ചക്കുന്നുകളുെട തലപ്പിൽ സ്വർണപ്പട്ടമണിയിച്ചു് ആനക്കുട്ടികെളേപ്പാെല വരിവ�
രിയായി ഒതുക്കിനിർത്തി; ഒരു േഘാഷയാത്രെയ്ക്കാരുക്കിയേപാെല പട്ടണം ഇളകി�
മറിഞ്ഞു. തുറമുഖം െതാട്ടു പ്രധാനവീഥികൾ മുഴുവനും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി. പൗര�
പ്രധാനികളും ഉേദ്യാഗസ്ഥമുഖ്യരും പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു തുറമുഖത്തു കാത്തുനിന്നു.
ൈവേസ്രായി കപ്പലിറങ്ങിയാൽ അവരുമായി പരിചയെപ്പടും. േഘാഷയാത്രയിൽ
പെങ്കടുക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ൈവേസ്രായിെയ വഹിക്കാനു�
ള്ള മേനാഹരമായ രഥത്തിനു് ഏഴു െവള്ളക്കുതിരകെളയാണു് പൂട്ടിയതു് . െവൺ�
ചാമരംേപാലുള്ള വാലിട്ടിളക്കിയും നിലത്തു കുളമ്പുകളിട്ടിച്ചും കുതിരകൾ അക്ഷമ പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ആചാരെവടികളുെട ശബ്ദേകാലാഹലത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുെകാണ്ടു് ൈവ�
േസ്രായിയും കൂട്ടുകാരും രത്നകംബളം വിരിച്ച തുറമുഖപ്പടവുകളിൽ കാലൂന്നി പതു�
െക്ക നടന്നു. യുവേകാമളനായ ൈവേസ്രായി ജനങ്ങളുെട കണ്ണിനു സദ്യ നൽകി.
അത്ര െചറുപ്പവും സൗന്ദര്യവുമുള്ള ൈവേസ്രായി േഗാവയിലതുവെര വന്നിട്ടില്ല.

േഘാഷയാത്ര പുറെപ്പട്ടു. മലിനമായ യാെതാന്നും നഗരപരിസരത്തിൽേപ്പാ�
ലും കാണാൻ പാടിെല്ലന്നാണു് കൽപ്പന. അടിമകെള കുളിപ്പിച്ചു ശുഭ്രവസ്ത്രമണിയി�
ച്ചു് ഒരു പ്രേത്യകസ്ഥലത്തു് ഒതുക്കി നിർത്തിയിരുന്നു. ൈവേസ്രായിെയ കാണാ�
നുള്ള മഹാഭാഗ്യം ആർക്കും നിേഷധിക്കാൻ പാടില്ലേല്ലാ. ഫർണാണ്ടസ് നിർവ്വി�
കാരനായി േനാക്കിനിന്നു. മുമ്പിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന േഘാഷയാത്രേയാ െവള്ള�
ക്കുതിരകെള പൂട്ടിയ രഥേമാ യുവേകാമളനായ ൈവേസ്രായിേയാ അവെന്റ ശ്രദ്ധ�
യിൽ െപട്ടില്ല. നീലാകാശവും പച്ചുക്കുന്നുകളും മനഃശ്ശാന്തിേയാെട േനാക്കിക്കണ്ടിട്ടു്
െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആരുെട അലട്ടുമില്ലാെത കണ്ണും മനസ്സും ആകാശത്തിൽ
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പാറിക്കളിച്ചു. കുന്നുകൾക്കപ്പുറത്തു് െവളിച്ചത്തിെന്റ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിൽ െകാ�
ച്ചുകുരുവികൾ കൂട്ടംേചർന്നു പാറുന്നു. തമ്മി മുട്ടിയിരുമ്മിയും േസ്നഹിച്ചും െചവിട്ടിൽ
മന്ത്രിച്ചും അവ മരെക്കാമ്പുകളിലിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവീർപ്പിനു് എല്ലാംകൂടി പയറുവിെത്ത�
റിയുംേപാെല ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്നു.

പറവകൾക്കുേപാലും നിേഷധിക്കാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അവനിന്നു് അജ്ഞാത�
മാണു് . സ്വാത്രന്ത്ര്യത്തിെന്റ രുചിേപാലും മറന്നുേപായി. സൃഷ്ടികർത്താവിനു് അവ�
െന ഒരു പറവയാക്കാമായിരുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലുെമാരു േകാണിൽ
േതാന്നുേമ്പാൾ പറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പറവയ്ക്കുണ്ടു് . മനുഷ്യെന മനുഷ്യൻ
ചങ്ങലയ്ക്കിടുന്നു. അടിമയാക്കുന്നു; നിർബന്ധിച്ചു േജാലി െചയ്യിക്കുന്നു; മർദ്ദിക്കുന്നു.
ഒരു പറവയക്കുള്ള ഹൃദയവിശാലതേയാ ബുദ്ധിേയാ അവനില്ല. മനുഷ്യൻ അധഃപ്പ�
തിക്കുകയാണു് .

അവിെട സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്-ആ അപാരതയിൽ. അവിെട െചന്നു പറ്റാനുള്ള
മാർഗംമാത്രം അറിയെപ്പടാെത കിടക്കുന്നു. ൈവേസ്രായിയുെട രഥം അവെന കട�
ന്നുേപായി. അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഹൃദയഭാരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. കണ്ണുകൾ നന�
യാൻ തുടങ്ങി. ആ നീലിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽ എവിെടേയാ വള�
യക്കടപ്പുറമുണ്ടു് . അവിെട അവനിന്നാെരപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാനില്ല. പാഞ്ചാലിയുെട
അന്ത്യം എെന്തന്നു് അവൻ ഊഹിച്ചു; ഐേദ്രാസിെന്റയും. വളയക്കടപ്പുറം മുഴുവൻ
ശവക്കുഴികളാണു് . എല്ലാവരും മണ്ണിന്നടിയിൽ േപായി. ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്ത�
ട്ടിൽ നിന്നു് ഗദ്ഗദം കുമിളകൾേപാെല ഉയരുന്നു! ‘കഷ്ടം!’ ജീവിതം മുഴുവനും രണ്ട�
ക്ഷരങ്ങളിേലക്കു ചുരുങ്ങിവന്നു നിൽക്കുന്നു.

“കഷ്ടം!” അവൻ അറിയാെത പറഞ്ഞുേപായി. േഘാഷയാത്രയും കടന്നു�
േപായി.

ശതവാർഷികാേഘാഷം ഏഴു ദിവസമാണു് . പകലും രാത്രിയും ഒരുേപാെല
വിേനാദങ്ങൾ പലതും നടന്നു. പുതിയ ൈവേസ്രായിക്കു നഗരത്തിെന്റ പല ഭാഗ�
ത്തും പൗരസ്വീകരണം ഏർെപ്പടുത്തി. പൈരരയുെട പ്രഭാതം കൂടുതൽ ശ്രമാവഹ�
മായിത്തീർന്നു. ബലിമൃഗങ്ങളുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ടു് െകാലക്കത്തി പലത�
വണ അണേയ്ക്കണ്ടിവന്നു. േനർെത്ത ഉണേരണ്ടിവന്നു. ഭാര്യെയ പലവട്ടം ശകാരി�
േക്കണ്ടിവന്നു.

നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള വിശാലമായ ൈമതാനത്തിലാണു് സമാപനദിവസ�
െത്ത ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള േവദി സജ്ജീകരിച്ചതു് . അന്നു പുതുമ കൂടിയതും വിചിത്രവു�
മായ ഒരിനംകൂടി ആേഘാഷപരിപാടികളിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു് കൂടുതൽ
ജനത്തിരക്കു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. െകാച്ചിയിൽ നിന്നുവരുത്തിയ നാടകസംഘത്തി�
െന്റ കഴിവുകൾ കാേലകാണാൻ എല്ലാ നഗരവാസികളും എത്തിേച്ചരണെമന്നു്
അധികൃതന്മാർ നിർബന്ധിക്കുക കൂടി െചയ്തിരുന്നു.
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ഫർണാണ്ടസ് അടക്കമുള്ള അടിമകെളയും നാടകം കാണാൻെകാണ്ടുേപാ�
യി. സന്ധ്യയ്ക്കുമുമ്പുതെന്ന ൈമതാനം നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഉയർത്തിെക്കട്ടി, അലങ്കരി�
െച്ചാരുക്കിയ മണ്ഡപത്തിൽ ൈവേസ്രായിക്കു പ്രേത്യകമായും മറ്റു പ്രധാനികൾക്കു്
സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായ മട്ടിലും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

നാടകം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ഇതിവൃത്തെത്തക്കുറിെച്ചാരു പ്രസംഗമുണ്ടാ�
യി. പശ്ചിമയൂേറാപ്പിെല പ്രസിദ്ധനായ കാറൽമാൻ ചക്രവർത്തിയും പശ്ചിേമഷ്യ�
യിെല സുശക്തനായ തുർക്കിചക്രവർത്തി അൾബിരാന്തും തമ്മിൽനടന്ന യുദ്ധത്തി�
െന്റ ചരിത്രമായിരുന്നു നാടകത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തം.

യവനിക നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാട്ടുപാടിയും നൃത്തംെവച്ചും കാറൽമാൻ ചക്രവർ�
ത്തിയുെട പാരിമാർ എന്നറിയെപ്പടുന്ന പന്ത്രണ്ടു വീരാഗ്രണികളായ പടനായക�
ന്മാർ രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നു. േപാർച്ചട്ടയും ഉരുക്കുെതാപ്പിയും ധരിച്ചു് , വാളും കുന്ത�
വുേമന്തി രംഗെത്തത്തിയ ആ പടനായകന്മാെര ഫർണാണ്ടസ് വിടർന്ന കണ്ണുക�
േളാെട േനാക്കിക്കണ്ടു. െകാള്ളാം. പാരിമാർ ചക്രവർത്തിേയാെടാപ്പം ജറുസേലമി�
െന േമാചിപ്പിക്കാൻ േപാകുകയാണു് . അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തി ജറുസേലമിെന
കീഴടക്കുകയും അവിേടക്കുള്ള തീർഥാടകെര തടയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

ജറുസേലമിൽെവച്ചു് അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തിയും അനുയായികളും കാറൽ�
മാൻ ചക്രവർത്തിയും പാരിമാരും കൂട്ടിമുട്ടി. ആേവശജനകമായയുദ്ധം. പാരിമാരു�
െട വാൾച്ചീറ്റത്തിനു മുമ്പിൽ അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തിയും അനുയായികളും വിര�
ണ്ടു. നിൽക്കക്കള്ളി മുട്ടി അവർ പിൻതിരിേഞ്ഞാടി. േപ്രക്ഷകർ ൈകയടിച്ചാർത്തു്
അഭിേനതാക്കെള പ്രശംസിക്കുന്നേതാെടാപ്പം യവനിക വീണു.

അഭിനയമായാലും യുദ്ധം അതിെന്റ മുറ്റപകാരം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നല്ല അഭ്യാസ�
ബലമുള്ള അഭിേനതാക്കൾ. കച്ച െകട്ടി കളരിയിൽ അഭ്യസിക്കാത്തവർക്കു് അത്ര
ലാഘവേത്താെട യുദ്ധമുറകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു ഫർണാണ്ടസ്സി�
നുേതാന്നി. അവിെട െചന്നിരുന്നതും ആ ആേഘാഷത്തിൽ പെങ്കടുത്തതും അവ�
െനാരു നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുയില്ല.

പിെന്നയും രംഗങ്ങൾ നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പച്ചപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അർ�
ദ്ധചന്ദ്രാകൃതിയിലുള്ള മുദ്രപതിച്ച െതാപ്പിയും ധരിച്ച അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തിയു�
െട മകനായ െഫരേബ്രാസും കൂട്ടുകാരും രംഗെത്തത്തി. തെന്റ പിതാവിെന േതാൽ�
പിച്ചവേരാടു പകരം േചാദിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞെയടുത്തുെകാണ്ടുള്ള പുറപ്പാടാണു് .

പാരിമാെര യുദ്ധത്തിൽ േതാല്പിച്ചു് അവരിൽ േകമനും ആയുധെമടുത്തവരിൽ
മുമ്പനുമായ െഗായിദവർെകാഞ്ഞിെന പിടിച്ചുെകട്ടി അവൾക്കു കാഴ്ചെവക്കാെമന്നു്
െഫരേബ്രാസ് സേഹാദരിയായ േപ്ലാരിപ്പസ് രാജകുമാരിേയാടു ശപഥം െചയ്തു�
െകാണ്ടാണു് േപാകുന്നതു് .

െഫരബ്രാസിെന്റ േപാർവിളിക്കു മറുപടി പറയാെനത്തിയതു പാരിമാരിൽ ഒരു�
വനായ ഒലിവരാണു് . കാഴ്ചയിൽ വളെരെചറുപ്പം. െഫരബ്രാസ് അവെന പുച്ഛിച്ചു.
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അവനുമായി യുദ്ധം െചയ്യിെല്ലന്നുവെര പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾക്കു
കീഴടങ്ങി യുദ്ധമാരംഭിച്ചു. നല്ല യുദ്ധം. ഒലിവർ കാഴ്ചയിൽ ദുർബ്ബലെനങ്കിലും നല്ല
അഭ്യാസബലമുള്ളവനാണു് . ഫർണാണ്ടസ് അവെന അഭിനന്ദിച്ചു. ജനങ്ങൾ ആർ�
ത്തു വിളിച്ചു. യുദ്ധത്തിെന്റ അവസാനം െഫരബ്രാസിെന്റ പരാജയെത്ത പ്രഖ്യാപി�
ച്ചു. പേക്ഷ, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി; ഒളിവിലിരുന്നു യുദ്ധം വീക്ഷിച്ച െഫരേബ്രാസിെന്റ
അനുയായികൾ ഒലിവെര പിടിച്ചുെകട്ടി തടവുകാരനായി െകാണ്ടുേപായി.

സജീവമായ രംഗങ്ങൾ! ഇടയിൽ സന്ധിവന്നു. പിെന്നയും യുദ്ധമായി. െഗാ�
യിദവർെകാഞ്ഞിയടക്കമുള്ള പാരിമാർ അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തിയുെട പിടിയിൽ�
െപ്പട്ടു. അവെര ഇരുട്ടറയിൽ അടച്ചു.

േപ്ലാരിപ്പസ് രാജകുമാരി തെന്റ സേഹാദരെന്റ വാഗ്ദാനേമാർത്തു കഴിയുക�
യായിരുന്നു. ആയുധെമടുത്തവരിൽ മുമ്പനും പരമസുന്ദരനുമായ െഗായിദവർെകാ�
ഞ്ഞിെന അവൾ മനസ്സാ ആരാധിച്ചു. തെന്റ ഭാവിവരനായി ആ വീരെന ഹൃദയ�
ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങെന മേനാരാജ്യത്തിൽ ദാമ്പത്യസുഖമുണ്ടു കഴിയുേമ്പാഴാ�
ണു് െഗായിദവർെകാഞ്ഞിെനയും കൂട്ടുകാെരയും തെന്റ പിതാവു തടവുമുറിയിലടച്ച
കഥ രാജകുമാരി മനസ്സിലാക്കുന്നതു് . അവൾ മനസ്സിടിേവാെട കരഞ്ഞു് തെന്റ കാ�
മുകെന േമാചിപ്പിക്കാൻ ശപഥം െചയ്തു പുറെപ്പട്ടു.

തടവുമുറിയിെല കാവൽക്കാെര അടിച്ചുവീഴ്ത്തി കാമുകെനയും കൂട്ടുകാെരയും രാ�
ജകുമാരി രക്ഷിച്ചു. തെന്റ അന്തഃപുരത്തിൽഅഭയം നൽകി. വിവരം േകട്ടു ക്ഷുഭി�
തനായ അൾബിരാന്തു ചക്രവർത്തി െഗായിദവർെകാഞ്ഞിെന പിടിക്കാനും തൂക്കി�
ലിടാനും തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനം നിറേവറ്റാൻ ചക്രവർത്തിക്കു കാലതാമസം േവ�
ണ്ടിവന്നില്ല.

േപ്ലാരിപ്പസിെന്റ അന്തഃപ്പുരത്തിന്നടുത്തു് ഒരു പച്ചക്കുന്നിൽ കഴുമരം പണിതീർ�
ത്തു. െഗായിദവർെകാഞ്ഞിെന അവിെടെവച്ചാണു് വധിക്കുന്നതു് . രാജകുമാരി നി�
സ്സഹായയായി അതു കണ്ടുനിൽക്കണം.

േപ്ലാരിപ്പസിെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു; കവിളുകൾ നനഞ്ഞു. അവൾ േതങ്ങി�
േത്തങ്ങിക്കരഞ്ഞു. ഫർണാണ്ടസ്സിനു സഹിച്ചില്ല. തെന്റ ജീവിതകഥയിൽ നിന്നു്
ഒരംശം അടതർത്തിെയടുത്തു രംഗത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുംേപാെല അവനു േതാന്നി.
നാടകവും രംഗവും േപ്രക്ഷകരും േഗാവയും ൈവേസ്രായിയും അൾബിരാന്തും േപ്ലാ�
രിപ്പസ്സും അവെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നു മാഞ്ഞു. ആ നിൽക്കുന്നതു പാഞ്ചാലിയാണു് .
അവളുെട കവിൾത്തടം നനയ്ക്കുന്ന കണ്ണുനീർ കാണാൻ വയ്യാ. ആ ഗദ്ഗദം േകൾ�
ക്കാൻ വയ്യാ. അേത, അതു പാഞ്ചാലി തെന്ന. സംശയമില്ല. അവളുെട െപാക്കൻ
മരിച്ചിട്ടില്ല. അവെന െകാല്ലാനും ഭാവമില്ല. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള, ഭാഗ്യം തുണ�
ച്ചാൽ, രക്ഷെപ്പടാം. രക്ഷെപ്പട്ടാൽ ഒരു നിമിഷം കളയാെത ഒടിെച്ചന്നു് അവെള
വാരിെയടുത്തു് ആശ്വസിപ്പിക്കാം.

അവൾ പിെന്നയും കരയുന്നു. െപാക്കെന അവൾ കാണുന്നിേല്ല? കണ്ടാല�
വൾ കരയില്ല. തീർച്ച. അവൾകാണെട്ട. അവെനഴുേന്നറ്റുനിന്നു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു:
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“പാഞ്ചാലീ!”
െഗായിദവർെകാഞ്ഞിെന്റ കഴുത്തിൽ െകാലക്കയർ വീണു. എല്ലാം അവസാ�

നിെച്ചന്നു വിശ്വസിച്ചു നിൽക്കുേമ്പാൾ റിച്ചാഡിെന്റ കുതിര മിന്നൽേവഗത്തിൽ രംഗ�
ത്തു ചാടിവീണു. റിച്ചാഡിെന്റ വാളുയർന്നു. െകാലക്കയർ മുറിഞ്ഞു. െഗായിദവർ�
െകാഞ്ഞി രക്ഷെപ്പട്ടു. നാടകം അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദഭരിതരായി ബഹ�
ളംകൂട്ടിെക്കാണ്ടു പുറത്തുകടന്നു.

ഫർണാണ്ടസ്സിനു നടക്കാൻ വയ്യാ. തല ചുറ്റുന്നു.
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കരിങ്കൽപ്പാറയുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കമുള്ളതുെകാണ്ടാവണം, ഫർണാണ്ടസ്സി�
െന്റ മനസ്സിന്നു കടുപ്പം കൂടി. െവട്ടാൻ െകാണ്ടുേപാവുന്ന ആടുകളുെട കരച്ചിൽ േക�
ട്ടാൽ മനസ്സിനിേപ്പാൾ ഒട്ടും വിഷമം േതാന്നാറില്ല. കടൽത്തിരകളിലും കടേലാര�
െത്ത കുടിലുകളിലും പെണ്ടാെക്ക മനസ്സു പരിഭ്രമിേച്ചാടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു് ഒന്നി�
ലും പരിഭ്രമമില്ല. ഒന്നും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ആേരാ െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കും�
േപാെല േതാന്നും.

രക്ഷെപ്പടണം.
രാത്രിയായാൽ ൈകകെള ബന്ധിച്ച ചങ്ങല പിടിച്ചു പിരിയുടച്ചു േനാക്കും.

അെതാന്നുെപാട്ടിെയങ്കിൽ! പലതും െചയ്യാനുണ്ടു് . യൗവനം ഇങ്ങെന ചങ്ങലക്കു�
ടുക്കിൽ കിടന്നു ദ്രവിച്ചുേപാകാനുള്ളതാേണാ? അഭിലാഷങ്ങെളാെക്ക മനസ്സിൽ
തളംെകട്ടിനിന്നു വറ്റിേപ്പാകുേമാ? അതാണു് ഭയം.

എട്ടുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞു.
ഇരുമ്പുപട്ടയിട്ടു ഭാരം േകറ്റിയുരുളുന്ന കാളവണ്ടിച്ചക്രം േപാെല കാലം ജീവിത�

ത്തിലൂെട അരിച്ചരിച്ചു നീങ്ങി. ഒന്നിനും ഒരു മാറ്റമില്ല. ചുറ്റുപാെടാെക്ക അങ്ങെനത്ത�
െന്നയുണ്ടു് . പെക്ഷ, അറവുകാരൻ പൈരരയുെട ഭാര്യ മക്കെള െപറ്റുകൂട്ടുന്നു. ആദ്യ�
മാദ്യം പിറന്നതു വലുതാവുന്നു. അതു മാത്രമാണു് മാറ്റത്തിെന്റ െതളിവു് . േഗാവയ്ക്കു
പുറത്തുള്ള േലാകത്തിലും ഇങ്ങെനയാേണാ? സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്നതിലും കുഞ്ഞു�
ങ്ങൾ വലുതാവുന്നതിലും കവിഞ്ഞ മാറ്റെമാന്നുമിേല്ല?

ഫർണാണ്ടസ് അറിയുന്നിെല്ലന്നു മാത്രം. മിന്നൽ േവഗത്തിലാണു് മാറ്റങ്ങൾ
സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് . േഗാവയിൽേപ്പാലും പുതിയ മാറ്റത്തിെന്റ കുലുക്ക�
ങ്ങൾ അനുഭവെപ്പട്ടു.

കഴിഞ്ഞ എട്ടുെകാല്ലത്തിനിടയ്ക്കു് മൂന്നുതവണ േഗാവാതുറമുഖത്തു കുഞ്ഞാലിമര�
യ്ക്കാരുെട പടക്കപ്പലുകൾ പീരങ്കിയുണ്ടകളുതിർത്തു. നങ്കൂരമിട്ടു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുക�
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ളിൽ പലതും െവണ്ണീറായി. േപാർച്ചുഗലിേലക്കു കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ േശഖ�
രിച്ചുെവച്ച വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾപലതും െകാള്ളെചയ്തു. കപ്പലുകളിലും തുറ�
മുഖത്തും േജാലി െചയ്യുന്ന അടിമകെള േമാചിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപായി.

കറുത്ത മനുഷ്യരുെട കരബലത്തിനു മുമ്പിൽ െവള്ളക്കാരൻ തല കുനിച്ചു. അറ�
ബിക്കടലിൽ ൈസ്വരസഞ്ചാരത്തിനും തട്ടിപ്പറിക്കും സൗകര്യമിെല്ലന്നായി. എവി�
െട േനാക്കിയാലും മരയ്ക്കാരുെട കപ്പൽ വിഴുങ്ങാെനാരുങ്ങിെക്കാണ്ടുവരുന്നു. മര�
ണഭയമില്ലാത്ത നാവികരാണു് . നല്ല പീരങ്കികളുണ്ടു് . േനരിട്ടുള്ള മൽപിടുത്തത്തി�
ലും വാൾപ്പയറ്റിലും അവെര േതാൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ‘ഞങ്ങൾ സമുദ്രത്തിനധീശ�
രാ’െണന്നു വീമ്പുപറഞ്ഞുവന്നവർക്കു് തലയും താഴ്ത്തി ഒളിേച്ചാേടണ്ടിവന്നു. േപാർ�
ച്ചുഗലിൽനിന്നു് കപ്പലുകൾക്കു വമ്പിച്ച േതാതിൽ ൈസനികമായ അകമ്പടികൾ
ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടിവന്നു. എന്നാൽത്തെന്നയും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടക്കും. നടന്നാൽ
കനത്ത നഷ്ടമനുഭവിക്കണം. പറങ്കികൾ ഈ അധഃപതനം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല.

ൈവേസ്രായിക്കും കപ്പിത്താന്മാർക്കും േപാർച്ചുഗലിൽ നിന്നു് അടിക്കടി താ�
ക്കീതുകൾ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അപരിഷ്കൃതെരന്നു് കണക്കാക്കെപ്പട്ട ഒരു ജനവി�
ഭാഗേത്താടു െവള്ളക്കാർ േതാൽക്കുകേയാ? പറങ്കികളുെട രാജാവിന്നു് അതു വി�
ചാരിക്കാൻകൂടി കഴിഞ്ഞില്ല. “എന്തു െചയ്തും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര നശിപ്പിക്കണം.
മരയ്ക്കാർേകാട്ട തച്ചുടയ്ക്കണം.” രാജാവിെന്റ അതിനിശിതമായ കല്പനവന്നു. “ആെര
േവണെമങ്കിലും കൂട്ടുപിടിക്കാം. ആേരാടു െവണെമങ്കിലും സന്ധിയാവാം. എവിെട
േവണെമങ്കിലും ബന്ധുത്വത്തിനു ശ്രമിക്കാം.” അത്രയും കൂടി രാജാവു കൽപിച്ചു. ഒരു
നിമിഷം താമസിക്കാെത കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ശല്യത്തിൽനിന്നു് അറബിക്കടലി�
െന േമാചിപ്പിക്കണം. ഭാവിയിെല േനട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും അതിെന ആശ്രയിച്ചാണു്
നിൽക്കുന്നതു് .

േഗാവയിൽ അന്നു് അധികാരത്തിലിരുന്ന ൈവേസ്രായി മത്തായിയാസ് ഡി
അൽബുക്കർക്കായിരുന്നു. വളെര ശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. അന്യായവും അക്ര�
മവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തീെര വിമുഖനാണു് . മാത്രമല്ല, തെന്നേപ്പാെല മറ്റുള്ള�
വെര കണക്കാക്കുന്നതു െകാണ്ടു് കളവും ചതിയും െചയ്യുന്ന മനുഷ്യരുെണ്ടന്നു വി�
ശ്വസിക്കാൻേപാലും അേദ്ദഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. എല്ലാവരും നന്മെചയ്യുന്നവരാണു് .
മറിച്ചു കരുതാൻ വയ്യ. കഴിയുന്നതും സംഘട്ടനത്തിൽനിന്ന്  ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിൽ�
ക്കാൻ അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതു പറങ്കികളുെട പാരമ്പര്യത്തിന്നു് അനുേയാ�
ജ്യമായിരുന്നില്ല. തെന്റ ഭരണകാലത്തു് ആപത്തുകെളാന്നും സംഭവിക്കാെത കഴി�
ഞ്ഞാൽ മതിെയന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ൈവേസ്രായിേയ പറങ്കികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളു. അതാണു് മത്തായിയാസ് .

മത്തായിയാസിെന്റ ശാന്തശീലം കീഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കിടയിൽ െകാള്ളരു�
തായ്മകൾ വളർത്തി. ൈകക്കൂലി സാർവ്വത്രികമായി പടർന്നു പിടിച്ചു. അഴിമതി�
കൾക്കു് കണക്കില്ലാതായി. തരംകിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക മറ്റുള്ളവെര ചൂഷണം െചയ്തു്
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കീശ തടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു. കച്ചവടത്തിൽ സത്യസന്ധതയും മര്യാദ�
യും കണികാണാനില്ലാതായി.

ഇക്കാലത്താണു് പാടിമരയ്ക്കാർ മരിച്ചതും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പ്രാബല്യത്തിൽ
വന്നതും. സാമൂതിരിരാജാവിെന്റ കടൽപ്പടയുെട നായകനായിരുന്ന പാടിമരയ്ക്കാരാ�
ണു് പറങ്കികളുെട വരേവാടുകൂടി ഏെറക്കുെറ കുത്തഴിഞ്ഞു് ഛിന്നഭിന്നമായിക്കി�
ടന്ന നാവികപ്പടെയ പുനഃസംസംഘടിപ്പിച്ചതും പ്രശസ്തിയുെട െകാടുമുടിയിേലക്കു്
ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നതും. സാമൂതിരിരാജാവിനു തേന്റടേത്താെട സമുദ്രവ്യാപാ�
രം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും പാടിമരയ്ക്കാരുെട യുദ്ധപാടവം െകാണ്ടാണു് . നാ�
വികയുദ്ധങ്ങളിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും സിദ്ധിച്ച പാടിമരയ്ക്കാർ പടിഞ്ഞാറൻതീരം
മുഴുവനും വിേദശീയരുെട ഭീഷണിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിെച്ചടുക്കാനും അറബിക്കടലി�
െല വിപെത്താഴിക്കാനും അതിവിപുലമായ പല പരിപാടികളും ആസൂത്രണം െച�
യ്തു. അതിെലാന്നു് കടൽത്തീരങ്ങളിൽ ഏതാനും ബലേമറിയ േകാട്ടകൾ പണിയു�
കെയന്നതായിരുന്നു.

മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണിച്ചു് പാടിമരയ്ക്കാർ പുതിയ പദ്ധതികൾ തിരുമു�
മ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു. ആദ്യമായി ഒരു േകാട്ട പണിയാൻ അനുമതിക്കേപക്ഷിച്ചു. മഹാ�
രാജാവു് വളെര സേന്താഷേത്താടുകൂടി അനുമതി നൽകി. അങ്ങെനയാണു് േകാട്ട�
യ്ക്കലഴിമുഖത്തു് ഉറപ്പിലും വലുപ്പത്തിലും ശില്പചാതുര്യത്തിലും മികച്ചെതന്നു പലരാലും
പുകഴ്ത്തെപ്പട്ട മരയ്ക്കാർേകാട്ട ഉയർന്നുവന്നതു് .

േകാട്ടയ്ക്കു ചുറ്റും ആഴേമറിയ കിടങ്ങുകളുണ്ടു് . ഇരട്ടച്ചുമരുകൾെകാണ്ടു് ബലംകൂ�
ട്ടിയ ഉയർന്ന േകാട്ടമതിലുകളിൽ അവിടവിെട പീരങ്കികൾ ഘടിപ്പിച്ച േഗാപുരങ്ങ�
ളുണ്ടു് . കടലിൽനിന്നുള്ള ൈകേയറ്റെത്ത െചറുത്തുനിർത്താൻ കരിങ്കല്ലുകൾ പടു�
ത്തുയർത്തിയ കൂറ്റൻ കടൽഭിത്തിയുണ്ടു് . േകാട്ടേയാടനുബന്ധിച്ചു് പണിതീർത്ത
പുതുപ്പട്ടണെത്ത രക്ഷിക്കാൻ അറ്റം കൂർത്ത ഇരിമ്പുകാലുകളിൽെകട്ടി നിർത്തിയ
േവലിക്കിടയിൽ ശത്രുക്കെള ചുട്ടു പുകയ്ക്കാൻ സദാ പീരങ്കികൾ ഉറ്റുേനാക്കിനിൽക്കു�
ന്ന െകാത്തളങ്ങളുമുണ്ടു് . ആെകക്കൂടി അറബിക്കടലിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന പറങ്കി�
ക്കപ്പിത്താന്മാർക്കു് അതു് ഒരാപൽസൂചനയും ഭീഷണിയും ദുഃസ്വപ്നവുമായി നില�
െകാണ്ടു.

പുതുപട്ടണം മലനാട്ടിെല മേറ്റതു പട്ടണേത്താടും കിടപിടിക്കത്തക്ക നില�
യിൽ ക്ഷണത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കുയർന്നു. സുശക്തമാെയാരു നാവികത്താ�
വളത്തിനു പുറേമ േകാട്ടയ്ക്കൽത്തുറമുഖം വ്യാപാരേകന്ദ്രെമന്ന നിലയിലും പ്രസിദ്ധി�
യാർജ്ജിച്ചു.

പാടിമരയ്ക്കാർ തെന്റ ആസ്ഥാനം പുതിയ േകാട്ടയിേലക്കുമാറ്റി. ദുർല്ലഭമാേയ
കടൽപ്പടെയ നയിക്കാറുള്ളൂ. തെന്റ അനന്തരവനായ കുഞ്ഞാലിയുണ്ടു് . േപാർമിടു�
ക്കിലും തേന്റടത്തിലും തെന്നക്കാൾ ഒട്ടും പിേന്നാക്കമല്ല. അൽപം എടുത്തുചാട്ടമു�
െണ്ടെന്നാരു കുറ്റം മാത്രം. ആ കുറ്റം ആവുന്നത്ര ശാസിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് .
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കപ്പൽവ്യൂഹെത്ത നയിേക്കണ്ട ചുമതല അനന്തരവന്നു് ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുത്തു. പട്ട�
ണത്തിെന്റയും തുറമുഖത്തിെന്റയും അഭിവൃദ്ധിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് പാടിമരയ്ക്കാർ
സമയം കഴിച്ചു.

േപാക്കുെവയിൽ തട്ടി േകാട്ടമതിലുകൾ ചുവക്കുേമ്പാൾ അറബിക്കടലിെല തി�
രമാലകളിേലക്കുറ്റുേനാക്കി, െചമ്പിച്ച വട്ടത്താടിയിൽ വിരേലാടിച്ചു് അതികായ�
നായ പാടിമരയ്ക്കാർ തുറമുഖം കാക്കുന്ന േഗാപുരത്തിെന്റ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്നും കയ�
റിനിൽക്കുന്നതു കാണാം. മാറ്റമില്ലാത്ത ദിനചര്യകളിെലാന്നാണിതു് . അറ്റം കാ�
ണാെത പരന്നു കിടക്കുന്ന കടൽകാണുേമ്പാൾ മരയ്ക്കാരുെട ഉള്ളിൽ പല ആശ�
യങ്ങളും കുരുത്തുവരും. അെതാെക്ക കല്ലിൽെകാത്തിയേപാെല മനസ്സിലുറപ്പിക്ക�
ണം. ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ കെല്ലഴുെത്തന്നേപാെല വായിക്കാൻ കഴിയണം. മഗ�
രിബ്  നിസ്ക്കാരത്തിനുള്ള ബാങ്കുവിളി േകൾക്കുന്നതുവെര മരയ്ക്കാർ ചിന്താമഗ്നനായ�
വിെട നിൽക്കും. പായവിരിച്ച േതാണികളും കപ്പലുകളും ഇളംകാറ്റിലൂെട പതുെക്കപ്പ�
തുെക്ക അങ്ങെന ഒഴുകിേപ്പാകുേമ്പാൾ മരയ്ക്കാരുെട കണ്ണുകൾ സേന്താഷംെകാണ്ടു
വിടരും. ഹൃദയം അഭിമാനംെകാണ്ടു തുടിക്കും. അപായശങ്കകൂടാെത കപ്പലുകൾ
സഞ്ചരിക്കുന്നു. രാപ്പകലില്ലാെത മിൻപിടുത്തക്കാർ േതാണികളിറക്കുന്നു. ആെര�
യും േപടിേക്കണ്ടാ. കടലിൽ സമാധാനം പരന്ന കാലമാണു് . ഈ സമാധാനം
സ്ഥാപിക്കാൻ താനും കടൽെവള്ളത്തിൽ കുറച്ചു േചാര കലക്കീട്ടുെണ്ടന്നു പാടിമര�
യ്ക്കാർക്കു് അഭിമാനേത്താെട പറയാം. എന്നും ഇങ്ങെന സമാധാനം നിലനിന്നാൽ
മതിെയന്നു് ആ വീരേസനാനി പടച്ചവേനാടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

കത്തിയവാർെതാട്ടു ലങ്കവെരയുള്ള തീരപ്രേദശങ്ങളിൽനിന്നു് പല നാടുവാഴി�
കളും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ പാടിമരയ്ക്കാരുെട സഹായം േതടിയിരുന്നു. വിേദശികൾ�
െക്കതിരായി നാട്ടുകാെര സഹായിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങെളാന്നും മരയ്ക്കാർ പാഴാ�
ക്കിക്കളയാറില്ല. അഭ്യർത്ഥന കിട്ടിയാലുടെന സന്നാഹവുംകൂട്ടി താേനാ അനന്ത�
രവേനാ പുറെപ്പടും. ഒരിക്കലും പരാജയത്തിെന്റ അപമാനഭാരവും ചുമന്നുെകാണ്ടു
പാടിമരക്കാർക്കു തിരിച്ചുേപാേരണ്ടിവന്നിട്ടില്ല; വരികയുമില്ല. പരാജയം േനരിടുെമ�
ന്നു് കണ്ടാൽ ജീവനുേപക്ഷിച്ചു കളയണെമന്നാണു് അനുയായികൾക്കും അനന്ത�
രവനും നൽകാറുള്ള നിർേദ്ദശം. അവസാനശ്വാസം വലിക്കുന്നതുവെര പാടിമര�
യ്ക്കാർ മലനാട്ടിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി െപാരുതി. മരണവുമായുള്ള മൽപ്പിടു�
ത്തത്തിൽേപ്പാലും നാട്ടിെന്റ കാര്യം ആ ധീരേസനാനി മറന്നില്ല. മരുമകെന വിളി�
ച്ചു് തെന്റ അന്ത്യാഭിലാഷം അറിയിച്ചു.

“കുഞ്ഞാലീ, ഇനിയും ഈ നാടും നാട്ടാരും നിെന്റ ൈകയിലാണു് .” ശ്വാസ�
ത്തിനു പതർച്ച തുടങ്ങിയതുെകാണ്ടു് ഇടയ്ക്കിെട നിർത്തിയും വിഷമിച്ചുമാണു് പാടിമ�
രയ്ക്കാർ സംസാരിച്ചതു് .

“നിെന്റ എടുത്തുചാട്ടം കുറയ്ക്കണം… െപാന്നുതമ്പുരാെന്റ കൽപ്പന േകട്ടു് നടക്ക�
ണം. ഇനി പറങ്കികൾ തല െപാക്കരുതു്… നീയവെര ഇവിെടനിന്നു് അടിച്ചു പായി�
ക്കണം… അതിനു് പടച്ചവെന്റ കൃപ എന്നും നിനക്കുണ്ടാവും…”
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എല്ലാം അക്ഷരംപ്രതി നിറേവറ്റാൻ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പ്രതിജ്ഞെചയ്തു. ഒന്നു�
മാത്രം മറന്നുേപായി. എടുത്തുചാട്ടത്തിെന്റ കാര്യം അതു ജന്മസിദ്ധമാണു് . അരു�
െതന്നു പലേപ്പാഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടു് നിയന്ത്രിക്കാൻ വിഷമം.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർക്കന്നു് നാൽപ്പതുവയസ്സാണു് . കണ്ടാൽ ആരും അമ്പരന്നു
േനാക്കിനിൽക്കും. അത്ര ലക്ഷണെമാത്ത ശരീരമാണു് . അവയവങ്ങെളാെക്ക കട�
െഞ്ഞടുത്തതുേപാെല. ഉയർന്ന നാസികയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളും ആലവ�
ട്ടംേപാെല െവടിനിർത്തിയ വട്ടത്താടിയും നിസ്കാരത്തഴമ്പാർന്ന െനറ്റിയും േചർന്നു്
ആ മുഖത്തിനു് എെന്തന്നില്ലാത്ത ഗൗരവം നൽകിയിരുന്നു. പച്ചവില്ലീസിെന്റ കു�
പ്പായവും ചിത്രപ്പണികളുള്ള ഉറുമാൽെകാണ്ടു തലയിെക്കട്ടും ധരിച്ചു കപ്പൽത്തട്ടിൽ
നിന്നു് അനുയായികൾക്കു കൽപനകൾ നൽകുന്ന കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര ശത്രുക്കൾ�
േപാലും കൗതുകേത്താെട ഒന്നു േനാക്കിേപ്പാകും.

ദിനംപ്രതി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. കീർത്തിയും പരന്നു. അടി�
ക്കടി വിജയങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആർക്കും തലകുനിക്കാത്ത സ്വഭാവമാണു് . ഒരു
പരിധിക്കപ്പുറം സാമൂതിരിരാജാവിെനേപ്പാലും ബഹുമാനിക്കില്ല. െതറ്റു െചയ്തവെര
കഠിമായി ശിക്ഷിക്കും. നാടുവാഴിേയാ പ്രഭുേവാ സാധാരണക്കാരേനാ എന്ന ചിന്ത�
യില്ല. മെറ്റാരാളുെട അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കില്ല. ഒന്നിെനപ്പറ്റിയും വീണ്ടു വിചാരം
പതിവില്ല. േകട്ടാൽ േകട്ടതിനുേനേര ചാടിപ്പുറെപ്പടും. ഈ സ്വഭാവം കുഞ്ഞാലിമര�
യ്ക്കാർക്കു് പല പ്രബലരായ ശത്രുക്കെളയും സൃഷ്ടിച്ചു െകാടുത്തു.

മറ്റുള്ളവരുെട ഉയർച്ചയിൽ കണ്ണുകടിെകാണ്ടും െപാറുത്തുകൂടായ്മെകാണ്ടും വി�
ഷമിക്കുന്നവർ ഏതു് കാലത്തും മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ടു് . അത്തരക്കാർ
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര നശിപ്പിക്കാൻ ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. അവർ സാമൂതിരി രാ�
ജാവിെന പറഞ്ഞിളക്കാനാണു് ശ്രമിച്ചതു് . ദിവസംപ്രതി ഒേന്നാ രേണ്ടാ േപർ
ഏഷണിയും െകാണ്ടു് തിരുമുമ്പിെലത്തും.

“ഈ പറയുന്നതിെലാെക്ക വല്ല അർത്ഥവുമുേണ്ടാ?”
ഏഷണിക്കാേരാടു രാജാവു േചാദിക്കും. “നമ്മുെട നാട്ടിനും നാട്ടാർക്കുംേവണ്ടി�

യാണു് കുഞ്ഞാലി കഷ്ടെപ്പടുന്നതു് .”
“അങ്ങെന കല്പിക്കരുതു് .”
“പിെന്ന?”
“തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു മൂർഖൻപാമ്പിനാണു് പാലുെകാടുക്കുന്നതു് . അവസരം

വന്നാൽ അതു് ൈകവിരലിൽ െകാത്തും.”
“മനസ്സിലായില്ല.”
“തിരുമനസ്സിെല ആജ്ഞകെളാെക്ക കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഇന്നു ലംഘിക്കുക�

യാണു് .”
“അതുേവ്വാ?” നമ്മുെട ഏെതാെക്ക ആജ്ഞകളാണു് അവൻ ലംഘിച്ചതു് ?

േകൾക്കെട്ട.”
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“ഇവിടുെത്ത മണ്ണിൽ അവെനാരു രാജ്യംതെന്ന സ്ഥാപിക്കും. എന്നിട്ടു് ഒരു
മാപ്പിളരാജാവായി ഭരിക്കും.”

“അസംബന്ധം.”
“അങ്ങെന കൽപിക്കരുതു് . േവണ്ട സമയത്തു് അടക്കിനിർത്തിയിെല്ലങ്കിൽ

വ്യസനിേക്കണ്ടിവരും.”
“നാം അവെന വിളിച്ചു േചാദിക്കെട്ട.”
“കൽപിച്ചു േചാദിച്ചാൽ അവൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. അധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കു�

കയാണു് േവണ്ടതു് .”
“ആേലാചിക്കാം.”
മഹാരാജാവു് ആേലാചിച്ചു. ഒെരത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ചാരവലയത്തിൽ�

ത്തെന്ന രണ്ടഭിപ്രായമാണു് .
എന്തുേവണം?
വല്ലാത്ത വിഷമമായി. ഏഷണിക്കാർ വിട്ടില്ല. തരംകിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക മഹാ�

രാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ വിേദ്വഷത്തിെന്റ വിഷം കലർത്താൻശ്രമിച്ചു. കുന്നലേക്കാ�
നാതിരിയുെട മണ്ണിൽ ഒരു മാപ്പിള രാജാവുഭരണം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

േനരാേണാ?
മഹാരാജാവു പലവട്ടം തേന്നാടുതെന്ന ആ േചാദ്യം േചാദിച്ചു. േലാകപരിച�

യവും പ്രായവും കുറവാണു് . മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ തിരുമുടിപ്പട്ടം ചാർത്താനുള്ള
ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഒന്നും വ്യവസ്ഥേപാെല പഠിച്ചുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജ്യകാ�
ര്യങ്ങളിൽ േവണ്ടത്ര പിടിപാടായിട്ടില്ല. എല്ലാം ക്രേമണ ശരിെപ്പടുെമന്നു കരുതിയി�
രിക്കുേമ്പാഴാണു് പുതിെയാരു വിപത്തിെന േനരിേടണ്ടിവന്നതു് .

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ നാട്ടിെന്നാരു ഭീഷണിയായി വളരുന്നു. പാടില്ല.അധികാരം
കുറയ്ക്കണം. നാവികപ്പടയുെട നായകെനന്ന നിലയിൽ സ്വരൂപത്തിെനതിരായി
പലതും െചയ്യാൻ കഴിയും. അതുെകാണ്ടു വളെര കരുതിയിരിക്കണം. െപെട്ടന്നു മു�
ഷിപ്പിക്കാെത, എല്ലാം ഒെട്ടാരു നയേത്താടുകൂടി സാധിക്കണം.

ഏഷണിക്കാർ പിെന്നയും വന്നു.
ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യാ. അവർ പറയുന്നതിൽ സത്യമുെണ്ടങ്കിൽ വലിെയാരാ�

പത്താണു് തലയ്ക്കു മുകളിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതു് . ഉടനടി വല്ലതും െചയ്യണം.
പിെന്നയും ഏഷണിക്കാർ. പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ േകട്ടു.
ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യാ. ഉത്തരവു പുറെപ്പട്ടു.
മഹാരാജാവിെന്റ വ്യക്തമായ നിർേദ്ദശവും കലപനയുംകിട്ടാെത കുഞ്ഞാലിമ�

രയ്ക്കാർ കടൽപ്പടെയ ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നായിരുന്നു ഉത്തരവു് .
എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ആ ഉത്തരവിെന കാറ്റിൽ പറപ്പി�

ച്ചുകളഞ്ഞു. തെന്റ പരിപൂർണനിയന്ത്രണത്തിലാണു് കടൽപ്പട. ഇഷ്ടമുള്ള സമയ�
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െത്താെക്ക എേങ്ങാട്ടുേവണെമങ്കിലും നയിക്കാനുള്ള അധികാരം തനിക്കുെണ്ടന്നു
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

കാര്യം വിഷമത്തിലായി. നാവികൈസന്യത്തിെന്റ അധിപനും മഹാരാജാവും
തമ്മിൽ സ്വരേച്ചർച്ചയില്ലാതായി. മാനസികമായി അവരിരുവരും വളെര അകന്നു.

കാര്യവിവരമുള്ളവർ ഇരുഭാഗത്തും ഉപേദശങ്ങൾനൽകി. ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല.
അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുകയാണു് .

ആയിടയ്ക്കു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പുതുപ്പട്ടണത്തിന്നടുത്തുള്ള ഒരു നായർ പ്രമാണി�
യുമായി പിണങ്ങി. രാവുണ്ണി അടിേയാടി എന്നാണു് േപരു് . കുലമഹിമയും നല്ല സാ�
മ്പത്തികസ്ഥിതിയുമുള്ള ഒരു തറവാട്ടിെല കാരണവരായിരുന്നു അടിേയാടി. സാ�
മൂതിരിരാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കണക്കില്ലാെത കിട്ടീട്ടുണ്ടു് . രാവു�
ണ്ണി അടിേയാടിയാെണങ്കിൽ അക്കാലത്തു് നാടുഭരിക്കുന്ന സാമൂതിരിരാജാവിെന്റ
പ്രേതക േസ്നഹത്തിനു് പാത്രവുമായിരുന്നു.

അടിേയാടി പറങ്കികളുമായി രഹസ്യേവഴ്ച പുലർത്തുന്നുെണ്ടന്നാണു് കുഞ്ഞാ�
ലിമരയ്ക്കാരുെട ആേക്ഷപം. വടകരത്തുറമുഖത്തു നിന്നു് കുരുമുളകും മറ്റും ഒളിച്ചുകട�
ത്തുന്ന ഒരു ഗുഢസംഘെത്ത അടിേയാടി സഹായിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് മരയ്ക്കാർ എങ്ങ�
െനേയാ മനസ്സിലാക്കി.

ഒരു ദിവസം ഒളിച്ചുകടത്തുകാരും മരയ്ക്കാരുെട അനുയായികളും വടകരത്തുറമു�
ഖത്തുെവച്ചു് ഏറ്റുമുട്ടി. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട അനുയായികൾക്കു് , എണ്ണത്തിൽ കുറ�
വായതുെകാണ്ടു് രണ്ടുമൂന്നുേപരുെട ജീവൻ കളഞ്ഞു േതാറ്റു പിന്മാേറണ്ടിവന്നു. വിവ�
രം േകട്ടു് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ക്ഷുഭിതനായി. അന്നു രാത്രിതെന്ന അടിേയാടിേയാടു
പകരം േചാദിക്കാൻ വലിെയാരു ൈസന്യെത്ത പറഞ്ഞയച്ചു. കുഞ്ഞുകുട്ടികളടക്കം
കണ്ണിൽക്കണ്ടവെര മുഴുവനും െവട്ടിെക്കാന്നു് തറവാട്ടുവീടിനു തീയും െകാളുത്തിയാ�
ണു് േപായവർ തിരിച്ചുവന്നതു് .

പിേറ്റന്നു പ്രഭാതത്തിൽ വിവരം കാട്ടുതീേപാെല പരന്നു. സാമൂതിരിരാജാവി�
െനതിരായി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പരസ്യമായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കഴിെഞ്ഞ�
ന്നു് ആ സംഭവെത്ത മുൻനിർത്തി പലരും തീരുമാനിച്ചു. നാട്ടിലുടനീളം സംഘർ�
ഷാവസ്ഥ വളർന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണു് മത്തായിയാസിെന മടക്കിവിളിച്ചതും ഫ്രാൻസി�
േസ്കാ ഡി ഗാമെയ പുതിയ ൈവേസ്രായിയായി നിയമിച്ചതും. ‘ആെര േവണെമങ്കി�
ലും കൂട്ടുപിടിക്കാം, ആേരാടു േവണെമങ്കിലും സന്ധിയാവാം, എവിെട േവണെമങ്കി�
ലും ബന്ധുത്വത്തിനു ശ്രമിക്കാ’െമന്ന പുതിയ നയം നടപ്പാേക്കണ്ടതു ഫ്രാൻസിേസ്കാ
ഡി ഗാമയാണു് . അധികാരേമെറ്റടുത്ത ദിവസം ൈവേസ്രായി േഗാവയിെല പ്രഭുക്ക�
ന്മാെരയും വ്യാപാരികെളയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു. അതിപ്രധാനമായ ഒരു നിർ�
േദ്ദശം ൈവേസ്രായിക്കവരുെട മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. േപാർച്ചുഗീസു�
കാരുെട ഭാവി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട അധഃപതനെത്ത ആശ്രയിച്ചാണു് നിൽക്കു�
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ന്നതു് . എന്തു വില െകാടുത്തും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതു�
െകാണ്ടു് പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികളും ഭരണകൂടെത്ത ഉള്ളഴിഞ്ഞു സഹായിക്കണ�
െമന്നു് ൈവേസ്രായി അേപക്ഷിച്ചു.

പത്തു പുതിയ കപ്പലുകൾ യുദ്ധാവശ്യത്തിനുേവണ്ടി സംഭാവന െചയ്യാെമന്നു്
വ്യാപാരികേളറ്റു. പ്രഭുക്കന്മാരും സഹായവാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി. സേന്താഷഭരിത�
നായ ൈവേസ്രായി നന്ദി പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചു.

യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾക്കു് സൗകര്യം െകാടുക്കാത്തവിധം മരയ്ക്കാർേകാട്ടെയ
ഉപേരാധിച്ചുനിർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണു് ൈവേസ്രായി പിന്നീടു് ആസൂത്രണം
െചയ്തതു് . സാമൂതിരിരാജാവും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുമായുള്ള അസുഖത്തിൽനിന്നു മുത�
െലടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും നടന്നു.

തെന്റ ഇളയസേഹാദരെന സർവ്വൈസന്യാധിപനായി നിയമിച്ചു് വലിെയാ�
രു കപ്പൽപ്പടയുമായി ഫ്രാൻസിേസ്കാ ഡി ഗാമ േകാഴിേക്കാേട്ടക്കയച്ചു. സാമൂതിരി�
രാജാവുമായി പുതിയ കൂടിയാേലാചനകൾ ആരംഭിക്കാൻ ൈസന്യാധിപെന ചുമ�
തലെപ്പടുത്തി.

ദീർഘകാലെത്ത ഒഴിവിനുേശഷം േകാഴിേക്കാട്ടു തുറമുഖത്തു് പറങ്കിക്കപ്പലു�
കൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരും ജനങ്ങളും പരിഭ്രമിച്ചു. ഒരു സേന്ദശവാ�
ഹകൻ കപ്പലിൽനിന്നു െകാട്ടാരത്തിെലത്തി.

പഴയ അസുഖങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും പരസ്പരം മറണക്കണെമന്നും രാജ്യേക്ഷമത്തി�
ന്നുേവണ്ടി േപാർച്ചുഗീസ് രാജാവുമായി സാമൂതിരിരാജാവു് ൈമത്രീബന്ധത്തിേലർ�
െപ്പടണെമന്നും ൈവേസ്രായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി സേന്ദശവാഹകൻ അറിയിച്ചു.
മന്ത്രിസഭയുമായി ആേലാചിച്ചു് തക്ക മറുപടി നൽകാെമന്നു് സാമൂതിരിരാജാവു്
സേന്ദശവാഹകെന അറിയിച്ചു.

മന്ത്രിസഭ േയാഗം േചർന്നു. പറങ്കികെള വിശ്വസിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു പലരും
ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ഒരു നൂറ്റാേണ്ടാളം നീണ്ടുനിന്ന പക എളുപ്പത്തിൽ തുടച്ചുമാറ്റാൻ
കഴിയുമായിരുന്തില്ല. രാജാവിെന്റ മനസ്സു് ആടിക്കളിച്ചു. തെന്റ സാമന്തന്മാേരാടും
നാടുവാഴികേളാടും ധിക്കാരം കാണിക്കുകയും തെന്റ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന കുഞ്ഞാലിമരക്കാെര ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണെമന്നു രാജാവിനു േമാഹമു�
ണ്ടായിരുന്നു. അതു് അേദ്ദഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. മങ്ങാട്ടച്ചനാണു് അതിനു മറുപടി
പറഞ്ഞതു് .

“തിരുേമനീ, ഒരു മുെള്ളടുക്കാൻ മെറ്റാരു മുള്ളുേവണെമന്നു് അടിയൻസമ്മതി�
ച്ചു. പേക്ഷ, കാര്യം അത്രമാത്രം വിഷമത്തിലായിട്ടുേണ്ടാ?”

“എന്തുെകാണ്ടില്ല?”
“കുഞ്ഞാലി അത്രയ്ക്കജയ്യനാെണന്നു് അടിയൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കൽ�

പിച്ചാൽ ഇന്നുതെന്ന അടിയനവെന പിടിച്ചുെകട്ടി തൃക്കാൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു�
വയ്ക്കാം.”
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“അവൻ െചറുത്തുനിന്നാേലാ?”
“യുദ്ധം െചയ്യണം.”
“ഛീ, വഷള് ! അവനുമായിെട്ടാരു യുദ്ധം നമ്മുെട സ്വരുപത്തിേലക്കു് അപമാ�

നമാണു് . നാം ആേലാചിക്കുന്നതല്ല. ഈ പറങ്കികളുണ്ടേല്ലാ, അവർക്കു കുഞ്ഞാ�
ലിെയ കെണ്ണടുത്തു കണ്ടുകൂടാ. അവരുമായി ഒരു താൽക്കാലിക സന്ധിയുണ്ടാക്കി
കുഞ്ഞാലിെയ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്കുവിട്ടുെകാടുത്താെലന്താ?

മന്ത്രിസഭ ഒന്നിച്ചു് ആ അഭിപ്രായെത്ത എതിർത്തു. ഏതു നിലയിലും പറങ്കി�
കളുമായി ൈമത്രീബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൂെടന്നാണു് എല്ലാവരും അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു് .
വ്യക്തമായ തീരുമാനെമാന്നുെമടുക്കാെത അന്നു േയാഗം പിരിഞ്ഞു.

മൂന്നുമാസക്കാലം ൈസന്യാധിപൻ കടൽപ്പടേയാടുകൂടി േകാഴിേക്കാട്ടു തുറമുഖ�
ത്തു താമസിച്ചു. സാമൂതിരിരാജാവുമായി നിത്യെമേന്നാണം സേന്ദശങ്ങൾ ൈകമാ�
റി. എന്തുേവണെമന്നു വ്യക്തമാെയാരുതീരുമാനെമടുക്കാൻ വിഷമം. ഒരു വശത്തു
സന്ധിയാേലാചന നടക്കുേമ്പാൾ മറുവശത്തു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ധിക്കാരത്തി�
െന്റ കഥകൾ െപരുകിവന്നു.

ഒരു ‘മാപ്പിളരാജ്യം’ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാേണാ? പിെന്നയും പിെന്നയും
സാമൂതിരിരാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ ആ സേന്ദഹം േതട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. എത്രകാലം
ൈകയുംെകട്ടി ഈ ധിക്കാരം േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിൽക്കും? മന്ത്രിമാരും ൈസന്യാ�
ധിപന്മാരും എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിേച്ചക്കും. വാക്കിൽ മാത്രം സാരമില്ല. സന്ധിെച�
യ്യാം. മാന്യമായ സന്ധി. സാമൂതിരിരാജാവു സമ്മതിച്ചു. വിവരം ൈസന്യാധിപെന
അറിയിച്ചു.

രണ്ടുകൂട്ടരും േയാജിച്ചുെകാണ്ടു് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര എതിർക്കാം. അതാണു്
പറങ്കികളുെട നിർേദ്ദശം. സ്വീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടു് . ജനങ്ങെളന്തു പറയും? എന്തു�
പറഞ്ഞാലും േവണ്ടില്ല. തെന്റ മണ്ണിൽ ഒരു മാപ്പിളരാജാവു ഭരിക്കുന്നതു േനാക്കിയി�
രിക്കാൻ വയ്യാ.

അനുമതി നൽകി.
ൈസന്യാധിപൻ സേന്താഷിച്ചു് േഗാവയിേലക്കു തിരിച്ചുേപായി. പറങ്കിക്കപ്പ�

ലുകൾ െകാച്ചിയിൽ നിന്നും േഗാവയിൽ നിന്നും മരയ്ക്കാർേകാട്ടെയ ലക്ഷ്യം െവച്ചു�
നീങ്ങി. ഉപേരാധാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് . കടലിൽനിന്നു സഹായങ്ങെളാന്നും
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർക്കു കിട്ടരുതു് .

സാമൂതിരിരാജാവുമായുള്ള സന്ധി തെന്റ ആദ്യെത്ത വിജയമായി ഫ്രാൻസി�
േസ്കാ ഡി ഗാമ കണക്കിെലടുത്തു. താമസിയാെത യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. പതി�
വുേപാെല െപാതുമാപ്പു നൽകി തടവുകാെര ൈസന്യത്തിൽ േചർത്തു. േട്രാേങ്കാവി�
െന്റ വാതിൽ തുറന്നുകിടന്നു. ആഹ്ലാദഭരിതരായ ജനങ്ങൾ ആർത്തുവിളിച്ചു െതരു�
വീഥികളിലൂെട നടന്നു. എങ്ങും യുദ്ധെത്തപ്പറ്റിയല്ലാെത സംസാരമില്ലു.
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തടങ്കൽപ്പാളയത്തിൽ നിന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിെനയും കൂട്ടുകാെരയും പുറത്തു
െകാണ്ടു വന്നു. അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ശിഷ്ടമുള്ള ശിക്ഷാകാലം അവർക്കു് ഇള�
വുെചയ്തുെകാടുത്തു. പേക്ഷ, ചങ്ങല അഴിച്ചുമാറ്റിയില്ല. അതാണത്ഭുതം. ശിക്ഷാ�
കാലം ഇളവുെചയ്തതിൽ ഫർണാണ്ടസ് സേന്താഷിച്ചില്ല. അടിമത്തം അേപ്പാഴും
ബാക്കിയാണു് .

േകാട്ടപ്പുഴയുെട പരിസരത്തിൽ പട്ടാളക്കാർക്കും കൂലിക്കാർക്കും താമസിക്കാ�
നുള്ള താവളങ്ങൾ തിരക്കിട്ടു് പണി തീരുകയാണു് . േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു് ഇരുപ�
തിനായിരം നായർപ്പടയാളികൾ എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു് . കണക്കിേലെറ ആശാരി�
മാരും മരംെവട്ടുകാരുമുണ്ടു് . കടൽയുദ്ധത്തിനു പുതിയ രീതിയിലുള്ള േതാണികളും
കപ്പലുകളും പണിയാനാണു് തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു് . മരവും കൂലിക്കാരും സാമൂതിരി�
രാജാവിെന്റ സംഭാവനയാണു് . കപ്പൽനിർമാണത്തിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യയമുള്ള പറങ്കി�
കെള േഗാവയിൽ നിന്നു് അയച്ചിട്ടുണ്ടു് .

കാടുകളിൽനിന്നു് കുറ്റൻമരങ്ങൾ മുറിഞ്ഞുവീണു. ആനകൾ അെതാെക്ക വലി�
ച്ചു പുഴയിലിട്ടു. കൂലിക്കാർ തുഴഞ്ഞു േജാലിസ്ഥലെത്തത്തിച്ചു. ഈർച്ചക്കാരും
ആശാരിമാരും അവിരാമമായി പ്രയത്നിച്ചു് പണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.

ദിവസെമേന്നാണം േഗാവയിൽ നിന്നു് കൂലിക്കാെരയുംെകാണ്ടു് കപ്പലുകൾ
േകാട്ടപ്പുഴയിെലത്തി. കാടുപിടിച്ചു് വിജനമായിക്കിടന്ന നദീ തീരം ജനനിബി�
ഡമായി.

ഫർണാണ്ടസ്സും സംഘവും ഒരു പാതിരാവിലാണു് അവിെട കപ്പലിറങ്ങിയതു് .
ഏതാണ്ടു കുറെച്ചാെക്ക മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുേകട്ടും ബാക്കി ഊഹിച്ചും ഫർണാണ്ടസ്
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ആരാധ�
നാമൂർത്തിയാണു് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ. വളയക്കടപ്പുറെത്ത േതാണിെക്കാമ്പിലിരു�
ന്നു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട അപദാനങ്ങൾ വലിയവർ കീർത്തിക്കുന്നതു േകട്ടു് പല�
േപ്പാഴും അവൻ േരാമാഞ്ചംെകാണ്ടിട്ടുണ്ടു് . ഒരു ദിവസം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെരേപ്പാെല
കടലിലിറങ്ങി പറങ്കികേളാേടറ്റുമുട്ടണെമന്നു് അെന്നാെക്ക അവൻ െകാതിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ജീവിതത്തിലിേന്നാളം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാ�
ണാൻ വലിയ െകാതിയുണ്ടായിരുന്നു.

ചങ്ങല കുലുക്കിെക്കാണ്ടു് ഇരുട്ടിലൂെട കൂട്ടുകാർെക്കാപ്പം നടക്കുേമ്പാൾ ഫർ�
ണാണ്ടസ് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. മരയ്ക്കാർേകാട്ട അവിെടെയങ്ങാനുമുേണ്ടാ? കട�
ലിൽ താവളമടിച്ചുകൂട്ടിയ പറങ്കിക്കപ്പുലുകെള എന്തുെകാണ്ടു് മരയ്ക്കാർ തച്ചുടയ്ക്കുന്നി�
ല്ല? േകാട്ടെയ നശിപ്പിക്കാൻ ചുറ്റുപുറവും നടക്കുന്ന ഈ സംരംഭങ്ങെളാെക്ക മിണ്ടാ�
െത േനാക്കി നിൽക്കുകയാേണാ? ആേലാചിച്ചിട്ടു് അവെനാെരത്തും പിടിയും കിട്ടു�
ന്നില്ല. സംഭവങ്ങൾ ആകപ്പാെട തലകിഴുക്കാം തൂക്കായി നിൽക്കുന്നു. തെന്റ െപാ�
ന്നുതമ്പുരാൻ ഇന്നു് പറങ്കികളുെട ഭാഗത്താണു് .

എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്താേണാ?
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രാജ്യത്തിെന്റ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചു് പിെന്നയും പിെന്നയും പറങ്കികൾക്കു മുേന്ന�
റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്ന ഈ നടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളാൻ െപാ�
ന്നുതമ്പുരാെന േപ്രരിപ്പിച്ചതാരായിരിക്കും? ആേലാചനയിൽ മുഴുകിയാണു് ഫർ�
ണാണ്ടസ് നടക്കുന്നതു് . ഒന്നും വ്യക്തമല്ല.

ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണു് . കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ കീഴടങ്ങുകയില്ല. ഒരവസരം കാ�
ത്തുനിൽക്കുകയായിരിക്കും. അതു് വന്നുേചരുേമ്പാൾ പുലിെയേപ്പാെല പുറത്തുചാ�
ടും. എല്ലാം അടിച്ചുടയ്ക്കും. കപ്പലുകൾ കത്തി നശിക്കും. പറങ്കികൾ േപടിേച്ചാടും.
െപാന്നുതമ്പുരാനും ആൾക്കാരും നാണിച്ചു തല താഴ്ത്തും. ആ കാഴ്ച എെന്താരു രസ�
മായിരിക്കും! ആ ബഹളത്തിൽ, അേന്യാന്യമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, എല്ലാ ചങ്ങലകളും
െപാട്ടും, പിെന്ന സ്വതന്ത്രനാണു് . അന്നു് ഐേദ്രാസ് െചയ്തേപാെല ചങ്ങലെകാ�
ണ്ടടിച്ചുതെന്ന പറങ്കികെള െകാല്ലാം.

ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ നടത്തം മുറുകി.
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“കുംഭത്തിൽ മഴ െപയ്താൽ കുെന്നാെക്ക േചാെറ”ന്നാണു് വിശ്വാസം. കുംഭവും മീന�
വും കഴിഞ്ഞു. മഴ െപയ്തില്ല. ‘ഭരണി’ തണുത്തു ‘കാർത്തിക’ കായണം-അതാണു്
ഞാറ്റുേവലക്രമം. ആ ക്രമവും െതറ്റി. ഭരണി ഞാറ്റുേവല തുടങ്ങി ദിവസം നാലഞ്ചാ�
യിട്ടും ഒരു മഴ െപയ്യാനുള്ള ലക്ഷണം കൂടി കണ്ടില്ല.

വല്ലാത്ത കാലം.
അമ്പലമുറ്റത്തും അരയാൽത്തറയ്ക്കലും ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി. തണുപ്പുകാറ്റി�

നു കാശ്മീർ കുങ്കുമത്തിെന്റ വീര്യം. ആലില ശിലാഹൃദയംേപാെല ഇളക്കമില്ലാ�
െത നിന്നു.

“വല്യമ്മാേമ, നിങ്ങളിങ്ങെന്യാരു കാലം കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?”
എൺപതു കഴിഞ്ഞ കിഴവന്മാർക്കും ചുറ്റുംകൂടി െചറുപ്പക്കാർ തിരക്കി.
“എെന്റ വയസ്സിൻ കീഴിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, കുേട്ട്യാേള, ഒെക്ക നശിക്കാൻ പൂവ്വാണു് .

നശിക്കെട്ട. രാജാവിനു േനരും െനറിയുമിെല്ലങ്കിൽ രാജ്യം നശിക്കും.”
കിഴവന്മാരുെട മറുപടിയതാണു് . അതിവൃഷ്ടിയും അനാവൃഷ്ടിയും ദുർഭരണത്തി�

െന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഫലങ്ങളാണു് ; നാശങ്ങൾ ഇനിയും വന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. രാജാ�
വു ധർമമാർഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ടു. ൈസന്യങ്ങൾക്കിടയിൽേപ്പാലും അസ്വാസ്ഥ്യം പടർന്നു�
പിടിച്ചു. സാമൂതിരിപ്പാടു പറങ്കികേളാടു സന്ധി െചയ്തതും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർെക്ക�
തിെര യുദ്ധസന്നാഹം കൂട്ടിയതും ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത നടപടികളായി ജന�
ങ്ങൾ കണക്കാക്കി.

പ്രായക്കൂടുതലും അനുഭവജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാരുെട ൈകയിൽ
െചേങ്കാൽകിട്ടിയാൽ ഇതും ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കുെമന്നു് പലരും ഉച്ചത്തിൽ
പറഞ്ഞു. മുപ്പതു വയസ്സുമാത്രം പ്രായം െചന്ന ഒരു യുവാവു തുരിമുടിപട്ടം ചാർത്തു�
ന്നതു സാമൂതിരിരാജവംശത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമാണു് . മൺമറഞ്ഞ
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‘സാമൂതിരിപ്പാടമ്മാ’ന്മാർ േനടിെവച്ച മഹത്തായ പാരമ്പര്യം പുറംകാൽെകാണ്ടു
തട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു് , രാജ്യം െകാള്ളയടിക്കാനും വിവരങ്ങൾ േചാർത്തിെക്കാണ്ടുേപാ�
വാനും വന്ന പറങ്കികെള ‘െവള്ളയും കരിമ്പടവും’ വിരിച്ചു സ്വാഗതം െചയ്യാൻ വിേവ�
കമുള്ളവരാരും മുതിരുകയിെല്ലന്നു മന്ത്രിമാരിൽ ചിലർേപാലും അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.

ആേക്ഷപങ്ങൾെക്കാന്നും രാജാവു െചവിെകാടുത്തില്ല. തെന്റ തീരുമാനത്തി�
ലേദ്ദഹം ഉറച്ചുനിന്നു. മാനവിക്രമസ്വരൂപെത്ത അപമാനിച്ച കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര
ഒരുപാഠം പഠിപ്പിേച്ച അടങ്ങൂ എന്നേദ്ദഹം ശപഥം െചയ്തു.

െവളിയന്നൂർക്കൂട്ടം, തേച്ചാളിക്കുട്ടം, വിയ്യൂർക്കൂട്ടം, മുടാടിക്കുട്ടെമന്നിങ്ങെന നാ�
ലു കൂട്ടവും, പയ്യനാട് ആറുകാതം നാടും എണ്ണായിരം നായന്മാരും േചർന്നു് കുറു�
മ്പ്രനാട് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട പക്ഷത്താെണന്നു ചാരന്മാർമുേഖന രാജാവു മന�
സ്സിലാക്കി. നിസ്സാരമാക്കി തേള്ളണ്ട കാര്യമല്ലതു് . കുറുമ്പ്രനാട്ടിെല എതിർപ്പവസാ�
നിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം മാർഗങ്ങളാരാഞ്ഞു. യുദ്ധം കഴിയുന്നതുവെര തെന്റ സാന്നി�
ദ്ധ്യം കുറുമ്പ്രനാട്ടിലുണ്ടായാൽ കുഴപ്പങ്ങെളാന്നും തലെപാക്കില്ലന്നേദ്ദഹം തീരുമാ�
നിച്ചു. പരിവാരസേമതം രാജാവു് ഇരിങ്ങൽേക്കാവിലകേത്തക്കു പുറെപ്പട്ടു.

േമടമാസത്തിെല മുപ്പട്ടുഞായറാഴ്ച രാജാവും പരിവാരങ്ങളും ഇരിങ്ങൽേക്കാവി�
ലകെത്തത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിെല സുപ്രസിദ്ധ േജ്യാത്സ്യനായ അരീക്കര കണാ�
രപ്പണിക്കെര വരുത്തി സ്വർണ്ണപ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു. അതു മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടുനി�
ന്നു. ഒേട്ടെറ പ്രമാണങ്ങൾ െചാല്ലിയും അർത്ഥം പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനിച്ചും മുന്നാം ദിവ�
സം കണാരപ്പണിക്കർ ഒരു തീരുമാനത്തിെലത്തി. കുഞ്ഞാലിമരയക്കാരുമായുള്ള
യുദ്ധം പരിപൂർണ വിജയത്തിേല അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതു്
ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലായിരിക്കണം. ചുറ്റും താടിക്കു ൈകയും െകാടുത്തു ചടഞ്ഞിരു�
ന്ന പണിക്കന്മാർ അതു േകട്ടു തുരുതുെര േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു.

“എന്തുെകാണ്ടു് യുദ്ധാരംഭം മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലായിക്കൂടാ? ഹിരണ്യകശിപുവി�
െന്റ വധം നടന്നതു് സന്ധ്യയ്ക്കേല്ല? യുദ്ധെമന്തുെകാണ്ടു സന്ധ്യയ്ക്കാരംഭിച്ചുകൂടാ? ബ്രാ�
ഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ യുദ്ധമാരംഭിക്കാൻ കഴിയാെത േപായാൽ പരാജയം പറ്റുേമാ?

കണാരപ്പണിക്കരുെട േനർക്കു നുറുേചാദ്യങ്ങൾ ശരംകണക്കു വന്നുവീണു. കു�
ലുങ്ങുന്നവനല്ല കണാരപ്പണിക്കർ. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു േകട്ട മഹാരാജാവിെന്റ മുഖ�
ത്തുേനാക്കി വിനയാന്വിതനായി ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു് , ഉച്ചിയിൽ മൂന്നിഴ െവള്ളേരാമം
കഴുെത്തടുത്തുനിൽക്കുന്ന തല നാലഞ്ചുവട്ടം പതുെക്ക ഉഴിഞ്ഞു് , കണ്ണടച്ചാേലാചിച്ചു്
കണാരപ്പണിക്കർ േചാദ്യക്കാരുെട േനർക്കു സമരത്തിെനാരുങ്ങി.

ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന യുദ്ധം ആരംഭിക്കണെമന്നു് കണാരപ്പണി�
ക്കർ വാദിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു. വിജയത്തിനു് അതത്യാവശ്യമാെണന്നു് പ്രമാണങ്ങൾ
കുറെച്ചാന്നുമല്ല കണാരപ്പണിക്കർ െചാല്ലിയതു് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. രാജാവും
തലകുലുക്കി. നാളും പക്കവും മുഹൂർത്തവും കുറിച്ചു. യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങളിെല ഏറ്റവും
ഒടുവിലെത്ത കണ്ണിയും പൂർത്തിയായി.
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രാജാവു് ഇരിങ്ങൽേക്കാവിലകത്തു് എഴുന്നള്ളിയ വർത്തമാനം േകട്ട, പറങ്കി�
കളുെട കപ്പിത്താൻ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കേപക്ഷിച്ചു. കൂട്ടായി പലതും ആേലാചിച്ചുറപ്പി�
േക്കണ്ടതുണ്ടു് . രാജാവു് അനുമതി നൽകി.

കപ്പിത്താെന സ്വീകരിക്കാൻ ഗംഭീരമായ ഒരുക്കങ്ങളാണു് കൂട്ടിയതു് . സഭാമ�
ന്ദിരം കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചു. കുറുമ്പ്രനാട്ടിെല നാടുവാഴികൾക്കു മുഴുവനും ‘നീ�
ട്ട’യച്ചു. എല്ലാവരും വരെട്ട; കപ്പിത്താെന സ്വീകരിക്കെട്ട. വല്ലവരും ൈവമുഖ്യം പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചുെവങ്കിൽ അവെന്റ കൂറുേകടറിഞ്ഞു കുറുമ്പടക്കിക്കളയാം.

കൂടിക്കാഴ്ചദിവസം പുലർന്നു. രാജാവു് നീരാട്ടുകുളിയും കഴിഞ്ഞു് ‘ചമയ’ സ്ഥല�
െത്തഴുന്നള്ളി. അവിെട എല്ലാം ഒരുക്കി നന്ദാവനത്തിൽ നമ്പി കാത്തുനിൽപുണ്ടു് .
ചമയം ചാർത്തൽ ആരംഭിച്ചു. വിേദശപ്രതിനിധികെള സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാ
ചമയങ്ങളും അണിഞ്ഞു െകാള്ളണെമന്നാണു് .

ചുവപ്പുകല്ലുെവച്ച ൈവരമാല, കാലിേന്മൽ ചാർത്തുന്ന കല്ലുെവച്ച തിരുവാഴി,
കല്ലുെവച്ച വീരചങ്ങല, നാലു വലിയ മുത്തുക്കുല, നിലക്കല്ലിേന്മൽ ചുകപ്പും മുത്തും
േകാർത്ത കടുക്കൻ, കല്ലും മുത്തും െകട്ടിയ കടകം, മുപ്പത്താറു മണിയുള്ള എരക്കു�
മാല, െപാടുപ്പു കൂടിയ ഉന്മത്തം, പവിഴമാല മണിയുള്ള എലഞ്ഞിപ്പൂമാല, അതി�
േന്മൽ ആലിലയുെട രൂപത്തിൽ ൈവരംെവച്ച പതക്കം, പതിനാറരപിടിയുള്ള ചക്ര�
മാല, കല്ലുെവച്ച തൃൈക്കവള, ൈവരം െവച്ച നാഗപടമുള്ള കടകം, ചക്രവള, ചക്ക�
മുള്ളൻ െകാത്തുവള, ചങ്ങള ഒടഞ്ഞാൺ, ശ്രീരാമ രൂപം െകാത്തിയ തിരുവാഴി
എന്നിങ്ങെന എടുത്താലും െകാടുത്താലും തീരാത്ത ചമയങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം രാജാ�
വിെന അണിയിച്ചുതീർന്നേപ്പാേഴക്കു നന്ദാവനത്തിൽ നമ്പി തളർന്നു. േനരമങ്ങു്
അതിക്രമിക്കുകയും െചയ്തു.

േകാവിലകത്തിെന്റ തിരുമുറ്റത്തും പരിസരപ്രേദശത്തും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടീട്ടു�
ണ്ടു് . നാടുവാഴികളിൽ മിക്കവരും എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു് . െതാണ്ടീപ്പുനം, േപാണാരി�
പ്പടിഞ്ഞാറ്റിടം, കേണ്ണാത്തു് , പുത്തലത്തു് , അവിഞ്ഞാട്ടു് , േകാമത്തു് തുടങ്ങിയ പ്രഭു�
കുടുംബങ്ങളിെല വയസ്സുമൂപ്പുള്ള സ്ഥാനികളും വിയ്യൂരുനായർ, െനേല്യാട്ടുനായർ, െവ�
ങ്ങളത്തു നായർ എന്നിങ്ങെന പടമുമ്പിൽ ആയുധം ധരിച്ചു നടേക്കണ്ട പടനായക�
ന്മാരും അവരവരുെട സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാേലക്കൂട്ടി വന്നു നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

തീപിടിക്കുന്ന േമടെപ്പാരിെവയിലിൽ വിയർത്തു കുളിച്ചാണു് കപ്പിത്താനും സം�
ഘവും വരുന്നതു് . കടപ്പുറത്തു കപ്പലിറങ്ങിയ സ്ഥലം െതാട്ടു് േകാവിലകേത്താളം
വഴിയുെട ഇരുവശത്തും ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിന്നു. കപ്പിത്താെനയും സംഘെത്ത�
യും അഭിവാദ്യം െചയുണെമന്നു് രാജാവു് കൽപിച്ചിരുന്നു. അഭിവാദ്യത്തിെന്റ മു�
ഴക്കം ചമെഞ്ഞാരുങ്ങുന്ന രാജാവിെന്റ െചവിയിേലാളെമത്തി. അേദ്ദഹം സേന്താ�
ഷിച്ചു. തനിെക്കതിരായി കുറുമ്പ്രനാട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നിെല്ലന്നു
സമാധാനിച്ചു.
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ആചാരെവടി തുടെരത്തുടെര മുഴങ്ങിയേപ്പാൾ രാജാവും നാടുവാഴികളും മുറ്റ�
ത്തിറങ്ങി േകാവിലകത്തിെന്റ പ്രധാനേഗാപുരദ്വാരത്തിേലക്കു നീങ്ങി, കപ്പിത്താ�
െന സ്വീകരിക്കാൻ.

ഓേദ്യാഗികേവഷത്തിലുള്ള ഒരു പറങ്കികപ്പിത്താെന അതുവെര രാജാവു
കണ്ടിട്ടില്ല. ചുവന്ന കാൽസരായിയും നീലിച്ച േമലങ്കിയുമണിഞ്ഞു് , ഇരുവശത്തും
ചിറകു വിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന കിളിെയേപ്പാലുള്ള ഒരു െതാപ്പിയും െവച്ചു് കാഴ്ചയിൽ
നാൽപത്തഞ്ചിനു േമെല പ്രായം േതാന്നിക്കുന്ന, േജാ ഡിസിൽെവ എല്ലാവർക്കും
മുമ്പിൽ നടന്നിരുന്നു. ആ േവഷവും നടപ്പും നിറവുെമല്ലാം രാജാവു് അമ്പരേപ്പാെട
േനാക്കിനിന്നു.

വലിയ േതവാരി െപാൻകിണ്ടിയിൽ തീർത്ഥജലെമടുത്തു തളിച്ചു കപ്പിത്താെന�
യും കൂട്ടുകാെരയും പുണ്യാഹം കഴിച്ചു് ശുദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ രാജാവു രണ്ടടി മുേന്നാട്ടു
നീങ്ങി. അടിമുടി നവരത്നഖചിതങ്ങളായ മാലകളും വളകളും േമാതിരങ്ങളും മറ്റുമ�
ണിഞ്ഞു് അർദ്ധനഗ്നനായി തെന്ന സമീപിക്കുന്ന രാജാവിെന അല്പെമാരു പരിഹാ�
സച്ചിരിേയാടുകൂടിേയ കപ്പിത്താനു േനാക്കിക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

രാജാവും കപ്പിത്താനും ആദ്യെത്ത ചടെങ്ങന്ന നിലയിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചാേശ്ശഷി�
ച്ചു. പിന്നീടു ൈകയും ൈകയും പിടിച്ചു സഭാമന്ദിരത്തിേലക്കു നടന്നു. മണ്ഡപത്തിൽ
അലങ്കരിെച്ചാരുക്കിയ രണ്ടു ഭദ്രാസനങ്ങളിലായി അവർ െതാട്ടുെതാട്ടിരുന്നു. ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥപ്രമുഖരും നാടുവാഴികളും അവരവർക്കു നിർേദശിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

ദ്വിഭാഷിമുേഖന രാജാവും കപ്പിത്താനും കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ ൈകമാറി; തുടർന്നു
കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളും. േപാർച്ചുഗലിെല രാജാവിെന്റ ആേരാഗ്യസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ഉത്ക�
ണ്ഠാപൂർവ്വം സാമൂതിരിരാജാവും ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു. വാക്കിനുവാക്കിനു നന്ദി�
പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു കപ്പിത്താൻ ഉചിതമായ മറുപടി പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തിെന്റ വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിക്കുേവണ്ടി എെന്താെക്ക പ്രവർത്തി�
ക്കണെമന്ന വിഷയെത്തക്കുറിച്ചായി പിന്നീടു സംസാരം. കടൽവഴി കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാർക്കും സഹായങ്ങെളത്തിേച്ചരാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകാട്ട�
മുഖത്തുതെന്ന കാവൽപട്ടികെളേപ്പാെല പറങ്കിപ്പടക്കപ്പലുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
കരമാർഗ്ഗമാണു് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതു് . ഉപേരാധത്തിനു് ശക്തികൂട്ടണം. െവടിേക്കാ�
പ്പുകളും ആയുധങ്ങളും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും േകാട്ടയിേലക്കു കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാ�
കാൻ അനുവദിക്കരുതു് . എല്ലാം തടഞ്ഞു െവക്കണം.

“പട്ടിണികിടക്കുേമ്പാൾ കുറുമ്പു താേന അവസാനിക്കും, ഇേല്ല?” രാജാവു ചിരി�
ച്ചുെകാണ്ടു േചാദിച്ചു. ദ്വിഭാഷി പരിഭാഷെപ്പടുത്തി േകട്ടേപ്പാൾ കപ്പിത്താനും ചിരിച്ചു.
പുതിയ യുദ്ധതന്ത്രത്തിെന്റ എല്ലാ വശങ്ങളും കപ്പിത്താൻ രാജാവിനു വിവിരിച്ചുെകാ�
ടുത്തു. എല്ലാം “ക്ഷ” പിടിച്ചു രാജാവിനു് .

കൂടിക്കാഴ്ചയിെല പ്രധാനഭാഗമായ അഭിമുഖ സംഭാഷണം അവസാനിച്ച�
േപ്പാൾ, കപ്പിത്താെന ഇരുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന സഭാവാസികേളാടു രാജാവു സം�
സാരിച്ചു.
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“നാം കുറുമ്പ്രനാട്ടിെല ജനങ്ങേളാടാേലാചിക്കാെതയാണു് കുഞ്ഞാലിേയാടു
യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതു് . ഇക്കാര്യത്തിൽ നെമ്മ സഹായിക്കാനുള്ള ദയയും സന്മന�
സ്സും കാണിച്ച പറങ്കികേളാടു നാം എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും.”

“ഒരു മുസൽമാൻ നമ്മുെട സ്വരൂപെത്ത ധിക്കരിക്കുകെയന്നതു ൈകയും െകട്ടി
േനാക്കിയിരിക്കാൻ നമുക്കു വയ്യാ. കുഞ്ഞാലിയുെട പൂർവ്വികന്മാരും നമ്മുെട പൂർവ്വി�
കന്മാരും വളെര ൈമത്രിയിലായിരുന്നു. അതു നാം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു് . പേക്ഷ, സൂചി
െപാന്നുെകാണ്ടായാലും കണ്ണിൽ തട്ടിയാൽ മുറിയും.”

“ഈ കുഞ്ഞാലി ധിക്കാരിയാണു് . ഇവിെട നമ്മുെട നാട്ടിൽ ഒരു മാപ്പിളനാടു�
ണ്ടാക്കാൻ അവനുേദ്ദശ്യമുണ്ടു് . നെമ്മ അടിക്കടി അവൻ ധിക്കരിച്ചു. നമ്മുെട നാടു�
വാഴികെള േദ്രാഹിച്ചു. സൽേവ്വാപരി നമ്മുെട അമ്പാരിെയഴുന്നള്ളിക്കുന്ന െകാമ്പ�
നാനയുെട വാൽ അവൻ േഛദിച്ചുകളഞ്ഞു. നെമ്മ അപമാനിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുെകാ�
ണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിമാത്രമാണതു് . നാമിതു കണ്ടുെകാണ്ടു മിണ്ടാെത നിൽക്കേണാ?
അേതാ അവെന ശിക്ഷിെച്ചാതുക്കേണാ?”

ഗൗരവേമറിയ രണ്ടു േചാദ്യം സഭാവാസികളുെട മുഖത്തു് എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു്
െതല്ലിട രാജാവു മിണ്ടാതിരുന്നു. പ്രതികരണെമെന്തന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകയാണു് . സഭാ�
വാസികൾ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു േകൾക്കുകയാണു് . മുഖഭാവംെകാണ്ടു് ഒന്നും തിരിച്ച�
റിയാൻ വയ്യാ.

“വളെര ചിന്തിച്ചാണു് നാം ഈ തീരുമാനെമടുത്തതു് .” രാജാവു തുടർന്നു:
“നമ്മുെട കപ്പിത്താന്മാെരന്ന നിലയിൽ മരയ്ക്കാർ കുടുംബം മാനവിക്രമസ്വരൂപെത്ത
ആത്മാർത്ഥമായി േസവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു നാം പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു് . നമ്മുെട ഗ്രന്ഥവരി�
യിൽ പലതും പണ്ടുള്ളവർ എഴുതിെവച്ചിട്ടുമുണ്ടു് . അതുെകാണ്ടുമാത്രം ഈ ധിക്കാ�
രം സഹിക്കുക സാധ്യമാേണാ? ഒരിക്കലുമല്ല ക്ഷമിേക്കണ്ടത്ര നാം ക്ഷമിച്ചു. ഇനി
ഇതു വയ്യാ. നാം ഒരു സാഹസത്തിനാണു് മുതിർന്നെതങ്കിൽ നമ്മുെട പ്രജകൾക്കു്
അതിലും നെമ്മ സഹായിേക്കണ്ട ചുമതലയുണ്ടു് . ഇതു നമ്മുെട മാത്രം കാര്യമല്ല.
നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിെന്റ കൂടി കാര്യമാണു് . അതുെകാണ്ടു് അറിേഞ്ഞാ അറിയാ�
െതേയാ വാക്കുെകാേണ്ടാ പ്രവൃത്തിെകാേണ്ടാ കുഞ്ഞാലിക്കനുകൂലമായ വല്ല നട�
പടിയും നമ്മുെട നാട്ടിലുണ്ടായാൽ ഒട്ടും ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാെത ശക്തിയു�
പേയാഗിച്ചുതെന്ന നാം അതു് അടിച്ചമർത്തുന്നതായിരിക്കും.”

ദ്വിഭാഷി പതുെക്കപ്പതുെക്ക എല്ലാം കപ്പിത്താനു പരിഭാഷെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കു�
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം േകട്ടേപ്പാൾ കപ്പിത്താൻ രാജാവിെന അഭിന�
ന്ദിച്ചുെകാണ്ടു തലകുലുക്കി.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിെന്റ നാളും പക്കവും മുഹൂർത്തവും കുറിച്ച ഓല കപ്പി�
ത്താെന ഏൽപിച്ചു് അനന്തരനടപടികൾക്കുേവണ്ട ഒത്താശകളും െചയ്തു സഭ പി�
രിഞ്ഞേപ്പാൾ ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ വലിെയാരു സംശയം ഉയർന്നുവന്നു;

“ഒരു മുെള്ളടുക്കാൻ മെറ്റാരു മുള്ളു് ഉപേയാഗിക്കുന്നു. രണ്ടിനും േവദനിപ്പിക്കാ�
നുള്ള ശക്തിയിേല്ല?”
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ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന യുദ്ധേകാലാഹലങ്ങളുെട തിരയടിയിൽ ഒട്ടും കുലുങ്ങാ�
െത, െവള്ള്യാൻകല്ലിെന്റ അചഞ്ചലതേയാെട മരയ്ക്കാർേകാട്ട പുഴെവള്ളത്തിൽ പ്ര�
തിബിംബം േചർത്തുെകാണ്ടുനിന്നു. അതിനകത്തും പുതുപ്പട്ടണത്തും എന്തു നടക്കു�
ന്നുെവന്നു പുറേമയുള്ളവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പട്ടണത്തിെന്റ േഗാപുരദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചു�
പൂട്ടീട്ടു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പുറേമയുള്ള േലാകവുമായി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അറ്റു�
േപായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും പറങ്കികൾ െപാട്ടാനടുത്ത ഒരഗ്നിപർവ്വതെമന്ന നിലയ്ക്കു്
അതിെന വീക്ഷിച്ചു.

േകാട്ടപ്പുഴയുെട തീരപ്രേദശത്തു േകാഴിേക്കാട്ടു നിന്നു വന്ന ആശാരിമാരും െകാ�
ല്ലന്മാരും േഗാവയിൽ നിന്നു വന്ന തടവുകാരായ കൂലിക്കാരും ഒെത്താരുമിച്ചു് രാ�
പ്പകലില്ലാെത േജാലി െചയ്യുകയാണു് . െചറുതും വലുതുമായ ധാരാളം േതാണികൾ
പണിതീർന്നു. കൂറ്റൻ പടക്കപ്പലുകൾ വിദഗ്ദധരായ പറങ്കികളുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ
രൂപം െകാണ്ടുവരുന്നു. അറക്കലും മുറിക്കലും തട്ടലും മുട്ടലും വളെര ദൂരേത്താളം
േകൾക്കാം.

ജനിച്ച നാട്ടിെല പച്ചക്കാടുകളും പൂഴിപ്പരപ്പും തഴുകി വരുന്ന കാറ്റു് ദിനംപ്രതി
ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ഉള്ളിൽ ജീവൈചതന്യം പകർന്നു െകാടുത്തു. പഴയ നിരാശതാ�
േബാധം മിക്കവാറും വിട്ടുമാറി. രക്ഷെപ്പടാനുള്ള േമാഹം ശക്തിമത്തായ നിലയിൽ
അവെന കീഴടക്കി. േജാലി െചയ്യുേമ്പാഴും വിശ്രമിക്കുേമ്പാഴും ഒരു വിചാരേമയുള്ളൂ:

“രക്ഷെപ്പടണം.”
ചങ്ങലകൾ െപാട്ടിച്ചാൽ ഓടിേപ്പാവാം. അെതങ്ങെന െപാട്ടിക്കുെമന്നായി

വിചാരം. േജാലിത്തിരക്കിൽ െകാല്ലന്മാരുെട ൈകയിൽ നിന്നു വലിയ ഒരു അരം
അവൻ േമാഷ്ടിെച്ചടുത്തു് കിടക്കുന്നതിനടുത്തു മണ്ണുമാന്തി ഒളിപ്പിച്ചു. രാത്രി എല്ലാവ�
രും ഉറങ്ങുേമ്പാൾ ചങ്ങല രാവി മുറിക്കാം. ഓടി രക്ഷെപ്പടാം.

കാവൽനിൽക്കുന്ന പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാർ ഉറങ്ങുന്നില്ല. അതാണു് കുഴപ്പം. ഇട�
യ്ക്കിെട കാവൽക്കാർ മാറിവരുന്നതുെകാണ്ടു് അവർ എങ്ങെനെയങ്കിലും ഉറങ്ങിേപ്പാ�
വുെമന്നു കരുതാനും വയ്യാ.

ൈദവം പ്രസാദിച്ചാലും ശാന്തി പ്രസാദിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
കാത്തിരുന്നു. ഏന്തിയാൽ എടുക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തു് അരമുണ്ടു് . ഒരു രാത്രി

കാവൽക്കാരടക്കം എല്ലാവരും മതിെകട്ടുറങ്ങും. അന്നു് അരം ശക്തിപൂർവ്വം പ്രവർ�
ത്തിക്കും. അടിമത്തത്തിെന്റ ചങ്ങലെയ അതു കാർന്നുതിന്നും.

കാവൽക്കാെരന്നല്ല ആരും ഉറങ്ങിയില്ല. പകൽ മുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു പണി�
െയടുത്തവർകൂടി രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരുന്നു വീശി. അത്ര കഠിനമായ ഉഷ്ണമുണ്ടായിരു�
ന്നു. പുഴക്കെര കിടന്നിട്ടുകൂടി ചട്ടിയിലിട്ടു വറക്കുന്ന അനുഭവം. മഴ െപയ്യുന്നില്ല.

രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ആഗ്രഹെത്ത ചവുട്ടിയമർത്തിെക്കാണ്ടു പ്രതിബന്ധങ്ങൾ
പലതും പുതുതാെയത്തുന്നു.



തിേക്കാടിയൻ ചുവന്ന കടൽ 190

രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു െചയ്യണെമന്ന കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു ദിവ�
സം കിടക്കുേമ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് ആേലാചിച്ചു.

േനെര വളയക്കടപ്പുറത്തു െചല്ലണം. കുറേച്ച ദൂരമുള്ളു. ഉടെന മറിച്ചാേലാചിചു.
തെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നവരാരും അവീെടയിെല്ലങ്കിേലാ? അമ്മയും അച്ഛനും ഇന്നു്
ഓർമയിെലങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ? അതു മതി. പാഞ്ചാലിയില്ലാത്ത വളയക്കടപ്പു�
റം ചുടുകാടാണു് . അവിെട േപാകാൻ വയ്യാ.

പിെന്ന എങ്ങട്ടു േപാകും? എവിെടയും േപാകാനില്ലാത്തവൻ രക്ഷെപ്പടാൻ
െകാതിച്ചിെട്ടന്താണു് ? െപെട്ടന്നു പുതിെയാരാശയം കിട്ടി.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര െചന്നു കണ്ടാെലന്താ? സാധിെച്ചങ്കിൽ മരയ്ക്കാേരാെടാ�
പ്പം നിന്നു പറങ്കികേളാടു സമരം െചയ്യാം. രസമുള്ള കാര്യം.

കാവൽക്കാർ എഴുേന്നൽക്കുന്നു. അവൻ ചരിഞ്ഞു കിടന്നു േനാക്കി. പുതിയ
കാവൽക്കാർ വരുന്നുണ്ടു് . പിെന്നയും ആേലാചിച്ചു.

തീർച്ചയായും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര കാണണം. േകാട്ടയും പട്ടണവും അടച്ചുപൂ�
ട്ടിെയന്നാണു് േകട്ടതു് . എങ്ങെന കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട മുമ്പിെലത്തും? രക്ഷെപ്പ�
ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുെമാരു വഴികാണും. ആദ്യം രക്ഷെപ്പടണം. പതുെക്ക
ൈക നീട്ടി മണ്ണു മാന്തി േനാക്കി. അരം അവിെടത്തെന്നയുണ്ടു് . അങ്ങെനയവിെട
കിടക്കെട്ട.

പുതിയ കാവൽക്കാർ എേന്താ കുശുകുശുക്കുന്നു. വ്യക്തമായി േകൾക്കാൻ
വയ്യാ. എന്തായിരിക്കും പറയുന്നതു് ? ഫർണാണ്ടസ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത നിരങ്ങി.
മെറ്റാന്നും െചയ്യാനില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ആ പ്രവൃത്തിയിെലാരു രസം േതാന്നി. കു�
റച്ചുകൂടി നിരങ്ങിെച്ചന്നു കിടന്നാൽ കാവൽക്കാർ പറയുന്നതു േകൾക്കാം. പിെന്ന�
യും നിരങ്ങി.

എന്താണു് പറയുന്നതു് ?
ആക്രമണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഏെതന്നു േകട്ടു. സമയവും മനസ്സിലായി.

ഏഴര െവളുപ്പിനാണേത്ര. നാലുഭാഗത്തുനിന്നും േകാട്ട ആക്രമിക്കും. ആക്രമണ�
ത്തിനുള്ള സൂചന നൽകുന്നതു് ഇരിങ്ങൽപാറയുെട ഉച്ചിയിൽ നിന്നാവും. അവിെട
നിൽക്കുന്നവർ ഏഴരെവളുപ്പിനു പന്തങ്ങൾ കത്തിച്ചുയർത്തും അതു കടലിലുള്ളവർ�
കാണും. േകാട്ടയ്ക്കു വടക്കു പുഴയക്കക്കെര ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നവർ കാണും. കിഴക്കും
െതക്കുമുള്ളവർ കാണും. െവളിച്ചം കണ്ടാൽ ഉടെന മുേന്നറുകയാണു് . നാലുദാഗ�
ത്തുനിന്നും.

കാവൽക്കാരുെട വായിൽനിന്നു വീണ ഓേരാ അക്ഷരവും ഫർണാണ്ടസ് ശ്ര�
ദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. മനസ്സിനു വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യം. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േതാൽ�
ക്കുന്നതവനിഷ്ടമല്ല. മരയ്ക്കാർ പറങ്കികളുെട പരമശത്രുവാണു് . അയാൾ േതാറ്റാൽ
രാജ്യം നശിക്കും. ജനങ്ങൾ നശിക്കും. ഒരു തടവുമില്ലാെത പറങ്കികൾ െപണ്ണുങ്ങ�
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െള പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകും. അതു വയ്യാ. ആേലാചിക്കുംേതാറും ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കു�
കയാണു് .

ഇരുട്ടിനു കട്ടികൂടുന്നു. ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുമിേല്ല? അവൻ േനാക്കി.
മൂടിെക്കട്ടി നിൽക്കുകയാണു് . ഉഷ്ണം കൂടുതലാവാനുള്ള കാരണം അതാണു് . ഉള്ളും
പുറവും നീറുന്നു. നീറി നീറി ഒന്നു മയങ്ങിേപ്പായി.

ഒരു മുഴക്കം േകട്ടാണു് െഞട്ടിയുണർന്നതു് . പീരങ്കിെവടിയാേണാ? പിെന്നയും
മുഴക്കം േകട്ടു. ആകാശത്തിെന്റ െതക്കുകിഴേക്ക േകാണിൽ െപാൻചൂരൽ പ്രേയാ�
ഗം കണ്ടു. ഇടിയാണു് . മഴ െപയ്യുേമാ?

ആ േചാദ്യം പുഴക്കരയിെല വലിെയാരു േപാക്കാച്ചിത്തവളയും വിളിച്ചു േചാദി�
ച്ചു: “േഭ്രം?”

“േഭ്രം േഭ്രം!” മെറ്റാരു തവള രണ്ടു തവണ േചാദിച്ചു. േചാദ്യക്കാരുെട എണ്ണവും
േചാദ്യവും കൂടുകയാണു് . പുഴയ്ക്കക്കെരനിന്നും പൂഴിയിൽനിന്നും തവളകളുെട േചാദ്യ�
മുയർന്നു. എെന്താരു ബഹളം!

സമയെമന്താെയെന്നാരു പിടിയുമില്ല. തവളകളുെട ശല്യമാെണങ്കിൽ നിമി�
ഷംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ ശബ്ദം േകട്ടാൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഉറക്കം വരില്ല.
അത്ര ഭയങ്കരമാണു് . വല്ലതും ആേലാചിക്കാെമന്നുെവച്ചാൽ തലേച്ചാറിലും അതി�
െന്റ മുഴക്കമുണ്ടു് .

“േഭ്രം േഭ്രം!”
കാവൽക്കാർ െചവിട്ടിൽ വിരൽ തള്ളിയിരിക്കുകയാണു് . ഫർണാണ്ടസ്

ശവംേപാെല മലർന്നടിച്ചു കിടന്നു. ആ ശബ്ദം എന്തുേപാെലയുെണ്ടന്നാേലാചിച്ചു.
ഏറ്റവും വലിയതു ചിരട്ട പാറപ്പുറത്തുരയ്ക്കുംേപാെല. മറ്റു ചിലതു വള്ളത്തണ്ടു ചൂടി�
െക്കട്ടിൽ മുറുക്കി ഉരയുംേപാെല. േവെറ ചിലതു് ഇരുമ്പുപലകയിൽ അരംെവച്ചു
രാവുംേപാെല.

“രാവുംേപാെല?… രാവും േപാെല?” പുതിെയാരു മാർഗം െതളിഞ്ഞുവരി�
കയാണു് .

ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ൈക മണ്ണിേലക്കു നീങ്ങി. അരം തപ്പിെയടുത്തു. അതിെന്റ
പിടി ൈകയിെലാതുങ്ങി. കാവൽക്കാെര അവെനാന്നു േനാക്കി. എതിർവശേത്ത�
ക്കു ചരിഞ്ഞുകിടന്നു. ഒട്ടും സംശയം ജനിക്കാത്ത നിലയിൽ േമാചനത്തിനുള്ള പ്ര�
യത്നം ആരംഭിച്ചു.

േനരെമന്തായി? പുലരുന്നതിനു മുമ്പു ചങ്ങല അറുത്തുരക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയു�
േമാ? ഇെല്ലങ്കിൽ കുഴപ്പമാവും. അവൻ ചങ്ങലയിൽ അവിടവിെട കുേറെശ്ശ രാവി�
െവച്ചു. തവളകൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തെന്ന ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടതാണു് .

േനരം പുലർന്നതു മഴേയാടുകൂടിയാണു് . ഭയങ്കര മഴ. അന്നു േജാലി േവെണ്ട�
ന്നുവച്ചു. എല്ലാവരും ‘ജാഗ’കളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണു് . ഫർണാണ്ടസ് ഇടയ്ക്കിെട
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ആരും കാണാെത ചങ്ങലയിേലക്കു േനാക്കും. േജാലി നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല. ഒരു
രാത്രി കൂടി കിട്ടിയാൽ എല്ലാം ശരിെപ്പടും.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ മഴ ശമിച്ചു. പേക്ഷ, ആകാശത്തിെന്റ കനം വിട്ടില്ല.
സന്ധ്യയായേപ്പാൾ തവളകൾ പിെന്നയും വാദ്യേഘാഷം ആരംഭിച്ചു. ഭാഗ്യം!

സമയെത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായ േബാധം െവച്ചുെകാണ്ടാണു് ഫർണാണ്ടസ്
അന്നു േജാലി ആരംഭിച്ചതു് . നല്ല തണുപ്പുള്ളതുെകാണ്ടു് എല്ലാവരും േനരെത്ത
കിടന്നുറങ്ങി. കാവൽക്കാർേപാലും ഉറക്കം തുങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

അവസാനെത്ത കണ്ണി അറ്റുവീണേപ്പാൾ േനരം പാതിര കഴിഞ്ഞു. എെന്താ�
രാശ്വാസം! അവൻ പതുെക്ക ൈകകാലുകൾ കുടഞ്ഞു. അവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിേക്ക�
ണ്ടവിധം മറന്നുേപായിട്ടില്ല. അടുത്ത നടപടിെയക്കുറിച്ചായി പിെന്ന വിചാരം. പുറ�
ത്തു കടക്കണം. കാവൽക്കാരുെട കണ്ണിൽെപാടിയിടണം. “ജാഗയ്ക്കകത്തു മങ്ങിയ
െവളിച്ചമുണ്ടു് . എഴുേന്നറ്റാൽ കാണും. വിളക്കു് അകലത്താണു് . അെതടുത്തു മാറ്റ�
ണെമങ്കിൽ കുെറയധികം നടക്കണം.

ഒരു വഴിേയയുള്ളു: കാവൽക്കാരുെട കഥ കഴിക്കണം. അവൻ പതുെക്ക നി�
രങ്ങി. കാവൽക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല. ഒരുത്തൻ തല കാൽമുട്ടുകളിൽ
േചർത്തുെവച്ചു കമിഴ്ന്നിരുന്നു് ഉറങ്ങുകയാണു് . മറ്റവൻ അല്പം പിറേകാട്ടു ചാരിയി�
രിപ്പുണ്ടു് . അവനും ഉറക്കമാണു് . നിരങ്ങി ചാരിയിരിക്കുന്നവെന്റ പിറകിെലത്തി.
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത കാൽമുട്ടുകൾ നിലത്തൂന്നി ശരീരമുയർത്തി നിന്നു. ഒരു ൈക
പതുെക്ക മുേമ്പാട്ടുനീങ്ങി. കാവൽക്കാരെന്റ കഴുത്തു ൈകത്തണ്ടയ്ക്കിടയിലാക്കി െന�
േഞ്ചാടടുപ്പിച്ചമർത്തി. ഒന്നു പിടയാനും നിലവിളിക്കാനും ഇടെകാടുക്കാെത ൈക�
ത്തണ്ട ബലമായി കഴുത്തിലമർത്തിയമർത്തി അവെന്റ കഥകഴിച്ചു. മറ്റവൻ തല
െപാക്കുന്നതു സൂക്ഷിക്കണം. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പിണമായിക്കഴിഞ്ഞ കാവൽ�
ക്കാരെന പതുെക്ക തറയിൽ കിടത്തി. അവെന്റ െവണ്മഴു കരസ്ഥമാക്കി. പിെന്ന
താമസമുണ്ടായില്ല. െവണ്മഴു അറ്റം തിരിച്ചുപിടിച്ചു കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാര�
െന്റ തല ലക്ഷ്യംെവച്ചു നല്ല ഒരിടി െകാടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഒന്നു പിടയാൻേപാലും സൗ�
കര്യം െകാടുത്തില്ല.

വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം മനുഷ്യെനേപ്പാെല െനഞ്ചുയർത്തി. ൈകകൾ വീശി,
കാലുകൾ വലിച്ചുെവച്ചു നടന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാലും അഞ്ചുംേപെര ശബ്ദമില്ലാ�
െത ചാടിക്കടന്നു. മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കു െകടുത്തി. എങ്ങും ഇരുട്ടു് . ആ ഇരുട്ടി�
േലക്കു് ഫർണാണ്ടസ് കടന്നു.

യുദ്ധെത്തസ്സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ൈകയിലുണ്ടു് . ജീവൻ ഉേപക്ഷി�
ച്ചും ആ രഹസ്യം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര അറിയിക്കണം. മിക്കവാറും ഇന്ന സ്ഥല�
ത്താവും േകാട്ടെയന്നുേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടു നടന്നു. പുഴക്കരയിെല പൂഴിവിരിപ്പവസാനി�
ച്ചേപ്പാൾ െപാന്തക്കാടുകൾ തഴച്ചു നിൽക്കുന്ന സമതലമാണു് . ധൃതിെവച്ചു് നടന്നു.
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കവുങ്ങിൻേതാട്ടവും െതങ്ങിൻേതാട്ടവും പിന്നിട്ടു. േകാട്ട കാക്കുന്ന പീരങ്കികളും കു�
ഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട കാവൽക്കാരും ശത്രുക്കെള കാത്തിരിക്കുകയാെണന്നു് അവ�
നറിയാം. അവെന്റ േവഷം ആപൽക്കരമാണു് . താടിയും തലയും വളർത്തീട്ടുണ്ടു് .
കാൽസരായിയും കുപ്പായവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു് . പറങ്കികളുെട ചാരനാെണന്നു സംശയി�
ക്കാനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണവും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . അെതാന്നും മാറ്റാനുള്ള സമയമില്ല;
സൗകര്യവും.

വരുന്നതുവരേട്ടെയന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങെള കൂട്ടാക്കാെത ഫർണാ�
ണ്ടസ് നടന്നു. അങ്ങെന നടന്നുേപായ കാലം മറന്നു. ഇരുട്ടാണു് . മരങ്ങേളാടു
കൂട്ടിയടിക്കുന്നു. കുണ്ടിൽമറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. കല്ലിൽ കാലുെവച്ചടിക്കുന്നു. സാരമില്ല.
എന്നിട്ടും നടക്കാെനന്തുത്സാഹം!

വലിയ ഇരുമ്പുേവലിയിൽ െചന്നു മുട്ടി മാർഗം മുടങ്ങി. േവലിയുെട അറ്റം കാ�
ണാൻ ഇരുവശേത്തക്കും നടന്നുേനാക്കി. അറ്റമില്ല. അങ്ങെന നീണ്ടുകിടക്കുന്നു.
അതു കയറിമറിയണം. എളുപ്പമല്ല. ആെരങ്കിലും കെണ്ടത്തിയാൽ െവടിെവച്ചുെകാ�
ല്ലും. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട കൂെട ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത ധാരാളം െവടിക്കാരുെണ്ടന്നു്
േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . എന്തുണ്ടായാലും േവലി കടക്കണം. അതിനുള്ള വഴി ചിന്തിക്കുകയായി.

പിെന്നയും നടന്നു േനാക്കി. അേപ്പാഴാണു് ആപത്തിെന്റ വലുപ്പം മനസ്സിലാ�
യതു് . െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ഒരു െകാത്തളത്തിെന്റ കീഴിലാണു് നിൽക്കുന്നതു് . പീര�
ങ്കിയുെട തല പുറേമക്കു കാണാനുണ്ടു് . അതിനടുത്തു് ആെരങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ�
വണം. പുറെമ വല്ല ശബ്ദവും േകട്ടാൽ പിരങ്കി ഗർജ്ജിക്കും. യുദ്ധം ആസന്നമായ
കാലമാണു് .

േവലിക്കു േചർന്നുെകാണ്ടു നടന്നു. എത്ര ദൂരം അങ്ങെന േപാകും? െകാത്തള�
ത്തിന്നടുേത്തക്കുതെന്ന മടങ്ങി. െകാത്തളത്തിെന്റ ഭിത്തി ൈകെകാണ്ടു തടവിേനാ�
ക്കി. െചറിയ പഴുതുകളുണ്ടു് . അതുവലുതായിക്കിട്ടിയാൽ പിടിച്ചു കയറാം. െവണ്മഴു
ഉപേയാഗിച്ചു വിടെവാന്നു വലുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശബ്ദമുണ്ടാവരുതു് . ക്ഷമേയാെട
അവിെട നിന്നു് അതു െചയ്തു. രണ്ടുനാലു വിടവുകളുണ്ടാക്കി. അതിലൂെട പിടിച്ചു കയ�
റി. ഒരാളുയരത്തിൽ എത്തി. അവിടുന്നങ്ങട്ടു ഭിത്തിക്കുപേയാഗിച്ച കല്ലു വളെരേയ�
െറ െചത്തിമിനുക്കിയതല്ലു. അവിെടയും ഇവിെടയും മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടു് . വളെര
േക്ലശിച്ചാൽ പിടിച്ചു കയറാം. പേക്ഷ, ഒരു കുഴപ്പം. മഴ െപയ്തതുെകാണ്ടു് അല്പം
വഴുക്കുണ്ടു് . െവണ്മഴുത്തലപ്പു െകാണ്ടു വഴുപ്പു ചുരണ്ടിമാറ്റി. ഓേരാ അടി സൂക്ഷിച്ചു
േമേലാട്ടു െവച്ചു. ഏതാണ്ടു് ലക്ഷ്യെമത്താറായി. അവിെട െവച്ചാണു് കാര്യത്തിെന്റ
ഗൗരവം മനസ്സിലായതു് .

െകാത്തളത്തിെന്റ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടാവും. അയാളുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാ�
വും. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട സഹായിെയ െകാല്ലാൻ വയ്യാ. പിെന്ന എന്തു െചയ്യും?
ഒന്നും െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ കണ്ട ഉടെന അയാൾ തല വീശിക്കളയുെമന്നു തീർച്ചയാണു് .
അേപ്പാൾ േക്ലശങ്ങൾ മുഴുവൻ െവറുെതയായി.
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ആേലാചിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. േവണ്ടിവന്നാൽ െകാല്ലണം. ശത്രുവി�
െന്റ നിലയ്ക്കല്ലേല്ലാ. െചയ്തുേപായ കുറ്റം െതളിയിക്കുേമ്പാൾ മരയ്ക്കാർ െകാല്ലാൻ വി�
ധിേച്ചക്കാം. വിധിക്കെട്ട. യുദ്ധത്തിെന്റ രഹസ്യം പറഞ്ഞുെകാടുത്തു സേന്താഷ�
േത്താെട മരിക്കാം. പറങ്കികൾെക്കതിരായി അത്രെയങ്കിലും െചെയ്തന്നു സമാധാ�
നിക്കാമേല്ലാ.

പിെന്നയും പിടിച്ചുകയറി പീരങ്കിയുറപ്പിച്ച തുളയിലൂെട അകേത്തക്കു േനാക്കി.
ഒരാൾ അവിെട ഇരിപ്പുണ്ടു് . ഇരുട്ടിേലക്കു തുറിച്ചു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് . പീരങ്കിയിൽ
പിടിച്ചുനിന്നു െവണ്മമഴുെകാണ്ടു െകാത്തളത്തിെന്റ ഭിത്തിയിൽ ശക്തിയായ ശബ്ദമു�
ണ്ടാക്കി ഫർണാണ്ടസ് പിൻഭാഗേത്തക്കു നീങ്ങി.

ശബ്ദംേകട്ടു െഞട്ടിയ കാവൽക്കാരൻ പരിഭ്രമിച്ചഴുേന്നറ്റു പുറേത്തക്കു സൂക്ഷി�
ച്ചുേനാക്കി. െതാട്ടുമുമ്പിൽ നിന്നു് , പീരങ്കിത്തലപ്പിൽ നിന്നാണു് ശബ്ദമുണ്ടായതു് .
വല്ലാത്ത അത്ഭുതം! എന്തായിരിക്കും അതു് ? കാവൽക്കാരൻ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും
േനാക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഫർണാണ്ടസ് പിൻഭാഗത്തുകൂെട അകത്തു കടന്നു. ചുറ്റും
ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചു.

ഒരു പുലിെയേപ്പാെല കാവൽക്കാരെന്റ േമൽ ചാടിവീണു് അവെന കീഴടക്കി.
അകത്തു കിടന്ന കയെറടുത്തു പീരങ്കിേയാടു േചർത്തു് അവെന വരിഞ്ഞുെകട്ടി. മി�
ണ്ടിയാൽ തലയറുത്തുകളയുെമന്നു പറഞ്ഞു ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. അടുത്ത പരിശ്രമ�
ത്തിനുതകുെമന്ന വിശ്വാസേത്താെട വലിയ ഒരു കയെറടുത്തു േതാളത്തിട്ടു ക്ഷണ�
ത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ടു.

പുതുപ്പട്ടണത്തിലാണു് കടന്നതു് . ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലവും എടു�
പ്പുകളും കഴിയുന്നത്ര വർജ്ജിച്ചു. ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത വഴികളിലൂെട മുേമ്പാട്ടു
നടന്നു.

േകാട്ടയുെട ചുറ്റുമുള്ള കിടങ്ങിന്നരികിെലത്തി. പിെന്നയും എന്തുേവണെമന്ന
േചാദ്യം മുമ്പിലുയർന്നു. േകാട്ടയ്ക്കകത്തു കടക്കാനുള്ള പഴുതു് അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടു
നടന്നു. മിന്നൽപ്പിണരുകൾ ഇടയ്ക്കിെട െവളിച്ചം വീശുന്നതുെകാണ്ടു കുഴപ്പം. ആെര�
ങ്കിലും അകത്തുനിന്നു കണ്ടാേലാ? മിന്നൽ വീശാത്തേപ്പാൾ നടക്കും. മിന്നൽ വീശു�
േമ്പാൾ വല്ലമരത്തടിയിലും േചർന്നുനിൽക്കും.

കിഴക്കുഭാഗത്തുനിന്നു േകാട്ടയിൽ പ്രേവശിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗത്തിനടു�
െത്തത്തി. വലിയ േഗാപുരമുണ്ടവിെട. അതിെന്റ തലപ്പിലായി കിടങ്ങിനു മീെതയു�
ള്ള പാലം േഗാപുരത്തിനുേനർക്കു വലിച്ചു കുത്തെന നിർത്തിയിരിക്കുകയാണു് . ആ
പാലത്തിെന്റ തലപ്പിൽ കയർ കുരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിടങ്ങു കടന്നു ചാടാം.

ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കയറിെന്റ തലപ്പിൽ കുരുക്കുണ്ടാക്കി. ഒരു പ്രാവശ്യെമ�
റിഞ്ഞു; പറ്റിയില്ല. രണ്ടാംപ്രാവശ്യവും എറിഞ്ഞു. എവിെടേയാ കുടുങ്ങിയതുേപാെല
േതാന്നി. പതുെക്ക വലിച്ചുേനാക്കി. അതു തടഞ്ഞുനിന്നതായിരുന്നു. വിലിച്ചേപ്പാൾ
ക്ഷണത്തിൽ വിട്ടു േപാന്നു. മുന്നാം പ്രാവശ്യവും എറിഞ്ഞു. എറിഞ്ഞേപ്പാൾ കുരുക്കു
സ്വന്തം ശരീരത്തിലാണു് വീണെതന്നുേതാന്നി.
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അതു മുറുകുന്നു. െനഞ്ചിനുേനേര കുടുങ്ങി ബലമായി മുറുകുന്നു. എന്താണിതു് ?
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. മുമ്പിൽ തിളങ്ങുന്ന കുന്തമുന! ഒന്നല്ല മൂന്നുനാെലണ്ണം! തിരിഞ്ഞു
േനാക്കി. അവിെടയും കുന്തമുന തെന്ന. െനഞ്ചിെല െകട്ടു മുറുകുന്നു. െപെട്ടന്നുത�
െന്ന ഇരുട്ടിൽ നിന്നു നിശ്ശൂബ്ദതെയ േഭദിച്ചുെകാണ്ടു കൂട്ടച്ചിരി മുഴങ്ങി.
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ധാരാളം െവള്ളവും കാറ്റുമുള്ള ആ മുറി ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചു െവച്ചിരുന്നു. വാതിൽ�
മറകളും ജാലകമറകളും മിന്നുന്ന ചിനപ്പട്ടുെകാണ്ടാണു് . ചുമരുകൾനിറെയ ചിത്രപ്പ�
ണികളുണ്ടു് . ഒരു സ്ഥലത്തു് നീലച്ച കടൽെവളളത്തിൽ യാത്രെയ്ക്കാരുങ്ങി നിൽക്കു�
േമ്പാെല െചറുതും വലുതുമായ കപ്പലുകളും േതാണികളും പേത്തമ്മാരികളും വരച്ചു
െവച്ചിരിക്കുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് കൗതുകേത്താെട േനാക്കി. അതിനപ്പുറം അവിടവി�
െട ഈത്തപ്പനകൾതലെപാക്കിനിൽക്കുന്ന മണൽക്കാടാണു് . അതിലൂെട യാത്ര�
ക്കാെരയും വഹിച്ചു് ഒട്ടകങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കണ്ടാൽ ജീവനുെണ്ടന്നു േതാന്നും.
പരസ്പരം പടെവട്ടുന്ന അഭ്യാസികളുെട ചിത്രങ്ങളാണു് മെറ്റാരു സ്ഥലത്തു് .

മുറിയുെട ഒരറ്റത്തു േമൽക്കട്ടിയും േമലാപ്പുമുള്ള ഒരു കട്ടിലിൽ ചുവപ്പുനിറത്തിലു�
ള്ള േതാലുെകാണ്ടുണ്ടാക്കി വക്കിനു മിനുപ്പും പുളപ്പുമുള്ള സ്വർണ്ണക്കസവുകൾ പിടി�
പ്പിച്ച കിടക്ക വിരിെച്ചാരുക്കിെവച്ചിട്ടുണ്ടു് . കിടക്കയിൽ അട്ടിക്കിട്ട തയലണകളിൽ
പക്ഷികളുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും മത്സ്യങ്ങളുെടയും രൂപങ്ങൾ സ്വർണനൂലിൽ തുന്നി�
പ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . മുട്ടിനു മുട്ടിനു വലിയ പൂക്കൾ വിടർന്നുനിൽക്കുന്ന വള്ളികൾ ചുറ്റി�
പ്പിണഞ്ഞ ചിത്രംെകാണ്ടു േമാടിപിടിപ്പച്ചതാണു് േമലാപ്പു് . ഏതിനാണു് കൂടുതൽ
ഭംഗിെയന്നു തിട്ടെപ്പടുത്താൻ വയ്യാെത ഫർണാണ്ടസ് വിഷമിച്ചുനിന്നു. ഒരു സ്വ�
പ്നേലാകത്തിെലത്തിേച്ചർന്ന അനുഭവം. ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുെട
സാന്നിദ്ധ്യം മറന്നു് അവൻ മുേമ്പാട്ടുനീങ്ങി, ആ ചിത്രങ്ങൾ ൈകെകാെണ്ടാന്നു െതാ�
ട്ടുേനാക്കാൻ. വലിെയാരു കുന്തം അവെന്റ െനഞ്ചിനുേനർക്കുയർന്നു. എല്ലാം അക�
ന്നുനിന്നു കണ്ടാൽ മതി. െതാട്ടുേനാേക്കെണ്ടന്നു തീരുമാനിച്ചു.

െമതിയടി ധരിച്ചു് ആേരാ നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം. ആരായിരിക്കും? ചുറ്റും േനാ�
ക്കി. ഇടതുവശെത്ത വാതിലിൽ തൂങ്ങുന്ന പട്ടുമറ ഒന്നു െവട്ടിപ്പുളഞ്ഞു. ഗംഭീരാകാ�
രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മുറിയിേലക്കു കടന്നു. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആയുധധാരികളായ
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പട്ടാളക്കാർ തല കുനിച്ചു് വന്ദിച്ചു് ഇരുപാർശ്വങ്ങളിേലക്കു മാറിനിന്നു. ഇേപ്പാൾ
ഫർണാണ്ടസ് മുറിയുെട ഏതാണ്ടു മദ്ധ്യത്തിൽ ഒറ്റെപ്പട്ടു നിൽക്കുകയാണു് .

ആരായിരിക്കും അതു് ? അവൻ ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിനിന്നു. ഇളം മഞ്ഞനിറ�
ത്തിലുള്ള കുപ്പായമാണു് ധരിച്ചതു് . തലയിൽ ഉറുമാൽെകാെണ്ടാരു െകട്ടുണ്ടു് . ഉറു�
മാലിെന്റ നിറം പച്ചയാണു് . കടുംചുവപ്പിൽ കറുത്ത വരകളുള്ള മുണ്ടാണുടുത്തതു് .
എല്ലാം പട്ടാണു് .

ആെരയും ശ്രദ്ധിക്കാെത, ആേരാടും ഒന്നും പറയാെത, ആ മനുഷ്യൻ മുേമ്പാട്ടു
നടന്നു. അട്ടിക്കുെവച്ച തലയണയിൽചാരി, കിടക്കയിലിരുന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ
മനസ്സു പതുെക്ക മന്ത്രിച്ചു.

“കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ.”
അവെന്റ ആരാധനാമൂർത്തിയാണു് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ. കുട്ടിക്കാലംമുതൽ കാ�

ണാൻ െകാതിക്കുന്നു. ഇന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. േനാക്കും േതാറും അവന്നു േതാ�
ന്നി, പറങ്കികൾ േപടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നതു െവറുെതയെല്ലന്നു് . ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ
ആരും േപടിക്കും. ജ്വലിക്കുന്ന പന്തങ്ങൾ േപാെല!

മരയ്ക്കാരുെട ഏതാെണ്ടാരു ചിത്രം അവെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പിലി�
രിക്കുന്ന സജീവചരിത്രവും മനസ്സിെല ചിത്രവും തമ്മിൽ അവൻ തട്ടിച്ചുേനാക്കി.
വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. െചറിെയാരു കുഴപ്പം മാത്രം. വീതികുടിയ െനറ്റിയിൽ, ഇട�
െത്ത കൺപുരികത്തിനു മുകളിൽ, നീളത്തിെലാരു കലയുണ്ടു് . അവെന്റ സങ്കല്പ�
ചിത്രത്തിൽ ആ കലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിൽ മുറിേവറ്റതിെന്റ അടയാളമാ�
യിരിക്കും.

മെറ്റല്ലാം ശരിയാണു് . ഉയർന്ന മൂക്കു് , മയിൽപ്പീലിേപാെല തിളങ്ങുന്ന കൺപു�
രികം, വട്ടമുഖം, െവട്ടിെയാതുക്കിയ കറുത്ത വട്ടത്താടി, വിരിഞ്ഞ മാറു് , നീണ്ടുരുണ്ട
ൈകകൾ, മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം-അവെന്റ ആരാധനാമൂർത്തി തികച്ചും ഗംഭീരൻതെന്ന.

തെന്നപ്പറ്റി ഒന്നും ആേലാചിക്കാൻ അതുവെര ഫർണാണ്ടസ്സിനു് ഇടകിട്ടി�
യിരുന്നില്ല. മരയ്ക്കാർേകാട്ടയിലാെണത്തിയെതന്ന വിശ്വാസം അവെന ആേവശം�
െകാള്ളിച്ചു. തെന്ന ചുഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ആപത്തിെന്റ വലുപ്പം, അതുെകാണ്ടു് , മറ�
ന്നുേപായി.

രാത്രി ആരും കാണാെതയാണു് നഗരാതിർത്തി കടന്നതു് . അകത്തളത്തി�
െല കാവൽക്കാരെന ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി.

ഭയങ്കരമായ കുറ്റം.
അതുകഴിഞ്ഞു േകാട്ടയിൽ കയറിക്കൂടാൻ ശ്രമിച്ചു. കാവൽക്കാർ കെണ്ടത്തി

പിടികൂടിയിെല്ലങ്കിൽ ആ കുറ്റവും െചയ്യുമായിരുന്നു. േകാട്ടയ്ക്കു പുറത്തു് ശത്രുക്കൾ
തരംപാർത്തു നിൽപ്പാണു് . ഏതു നിമിഷത്തിലും ആക്രമണമുണ്ടാവാം. ഊണും ഉറ�
ക്കവുമുേപക്ഷിച്ചു കാവൽേജാലി നടത്തുന്നവരുെട കണ്ണിൽ െപാടിയിട്ടാണു് കടന്നു�
വന്നതു് . ശത്രുക്കളുെട ചാരനാെണന്നു വല്ലവരും സംശയിച്ചാൽ െതറ്റില്ല.
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വധശിക്ഷ വിധിേക്കണ്ട കുറ്റം.
ആേലാചന മുഴുമിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു വിചാരണ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞാലിമര�

യ്ക്കാരുെട േനാട്ടം വാൾമുന േപാെല അവെന കുത്തിത്തുളച്ചു. പറങ്കികളുെട ചാട്ടവാ�
റിേനക്കാൾ കരുത്തുള്ള േചാദ്യങ്ങളാണു് വരുന്നതു് .

അവൻ കുലുങ്ങിയില്ല. കുലുേങ്ങണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ�
ക്കു കഴിയുന്ന സഹായം െചയ്യാനാണവൻ വന്നതു് . അതു് അവൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. എല്ലാം േകട്ടു കഴിഞ്ഞാണു് മരയ്ക്കാർ കൽപിച്ചതു് . “പെറടാ,
േനരു പറ.”

“േനരാണു് പറഞ്ഞതു്” ഒട്ടും പതറാെത ഫർണാണ്ടസ് ഉത്തരം െകാടുക്കുന്ന�
തു േകട്ടു പട്ടാളക്കാർ തമ്മിൽ എേന്താ പിറുപിറുത്തു. ആരും അങ്ങെന കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാേരാടു ധിക്കാരേത്താെട സംസാരിക്കാറില്ല. അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു:

“ഞാൻ രാത്രി ചാടിേപ്പാന്നതാണു് . അരം െകാണ്ടു ചങ്ങല രാവി മുറിച്ചു. േന�
െര ഇേങ്ങാേട്ടാടി.”

“േകാട്ടയിൽ ഒളിച്ചുകടക്കാൻ േനാക്കിയെതന്തിനു് ?” ശബ്ദം കുറച്ചു മയെപ്പടു�
ത്തിെക്കാണ്ടാണു് മരയ്ക്കാർ േചാദിച്ചതു് .

“ഒളിേച്ചാടി ഞാൻ പിെന്നന്തുെചയ്യും? േനരം െവളുത്താൽ അവെരെന്ന കണ്ടു�
പിടിക്കിേല്ല?”

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അവെന്റ ഓേരാ ചലനവും ഭാവവും ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു.
“നിെന്റ േപരു് ?”
അവനു രണ്ടു േപരുണ്ടു് . ഏതാണു് പറേയണ്ടതു് ? െതല്ലിട സംശയിച്ചുനിന്നു.

െപാക്കെനന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു േനരാവില്ല. ഫർണാണ്ടെസ്സന്നു പറഞ്ഞാൽ മര�
യ്ക്കാർ അവെന െതറ്റിദ്ധരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞു കുറച്ചു െതറ്റിദ്ധാരണ സമ്പാദിച്ചാ�
ലും േവണ്ടില്ല. കളവു് പറയാൻ വെയ്യന്നു് അവനു േതാന്നി.

“എടാ, നിെന്റ േപരാ േചാദിച്ചതു് ?”
“ഫർണാണ്ടസ് .” അവൻ പതറാെത പറഞ്ഞു. ഇനി േചാദിപ്പിക്കുന്നതു

ശരിയല്ല.
മരയ്ക്കാരുെട മുഖഭാഗം മാറി. േനാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി:
‘നീ നസ്രാണിയാണു് , അേല്ല?”
“മരയ്ക്കാർേകാട്ട നസ്രാണികൾക്കു പുലിക്കൂടാെണന്നു നീ േകട്ടിട്ടില്ല?” െമതിയ�

ടിയിൽ ചവുട്ടി മരയ്ക്കാർ എഴുേന്നറ്റു.
“ജനിച്ചതു് നസ്രാണിയായിട്ടല്ല.” തെന്റ പൂർവ്വകഥ വിസ്തരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി�

െക്കാണ്ടു് ഫർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞു.
“എന്നാൽ നീ മരിക്കുന്നതു് നസ്രാണിയായിട്ടായിരിക്കും.” കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ

നടന്നു. െമതിയടി കൂടുതൽശബ്ദമുണ്ടാക്കി. വാതിൽമറ പിടിച്ചു തിരിഞ്ഞുനിന്നുെകാ�
ണ്ടു് പട്ടാളക്കാേരാടു കല്പിച്ചു;
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“അവെന േനരു പറയാൻ പഠിപ്പിക്കു് . െകാണ്ടുേപാ”
വാതിൽമറ ശക്തിപൂർവ്വമിളകി. ക്രേമണ അതിെന്റ ചലനം നിലച്ചു. െമതിയ�

ടിയുെട ശബ്ദം അകന്നകന്നില്ലാതായി.
ചാരന്മാെരെക്കാണ്ടു സത്യം പറയിക്കാൻ വിചിത്രമായ പല മാർഗങ്ങളും മര�

യ്ക്കാർേകാട്ടയിലുണ്ടു് . പട്ടാളക്കാർ അെതല്ലാം ഫർണാണ്ടസ്സിനു വിവരിച്ചുെകാടുത്തു.
തല കീഴായി െകട്ടിത്തൂക്കി താഴത്തു തീകൂട്ടി പുകയിടും; സത്യം പറയുന്നതുവ�

െര, അെല്ലങ്കിൽ മരിക്കുന്നതുവെര. വിഷജന്തുക്കെളെക്കാണ്ടു നാഭിപ്രേദശത്തു കടി�
പ്പിക്കും. വിഷജന്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉഗ്രൻ ‘ആയിരംകാലൻ േതളാണു് .’ മലർത്തി�
ക്കിടത്തി ശരീരം ഇളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കാലും ൈകയും പിടിച്ചുെകട്ടി, നഗ്ന�
മായ നാഭിപ്രേദശത്തു് ‘ആയിരംകാലൻ േതളി’െന േമയാൻ വിടും. അതു െകാറു�
ങ്ങുകൾെകാണ്ടു് ഇറുക്കും. വിഷസഞ്ചിയുള്ള വാൾത്തലപ്പുെകാണ്ടു കുത്തും. അവി�
െടക്കിടന്നു നൃത്തം വയ്ക്കും. കുത്തുകേളൽക്കുന്നവൻ ഭയങ്കരേവദനെകാണ്ടു പുളയും.
രേണ്ടാ മുേന്നാ ദിവസം അങ്ങെന കിടക്കും. പിെന്ന മരിക്കും.

േനരു പറയിക്കാൻ വിചിത്രമായ മറ്റു മാർഗങ്ങളുമുണ്ടു് . അെതാെക്ക വിവരി�
ച്ചു പറയുേമ്പാൾ പട്ടാളക്കാരുെട കണ്ണുകളിൽ ഭീതി നിഴലിക്കുന്നതു് ഫർണാണ്ട�
സ് കണ്ടു.

മർദ്ദന നടപടികെളാന്നുമില്ലാെതതെന്ന സത്യം പറയാൻ ഫർണാണ്ടസ് ഒരു�
ക്കമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവെന്റ സത്യം ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. ആരും അതു്
അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുമില്ല. മരയ്ക്കാർേകാട്ടയിൽ എങ്ങെനെയങ്കിലും കടന്നുകൂടി�
യാൽ രക്ഷെപ്പടാെമന്നും പറങ്കികേളാടു യുദ്ധം െചയ്തു പകവീട്ടാെമന്നും ആശിച്ചതാ�
യിരുന്നു. ആ ആശയും തകർന്നു. ഇനിെയാന്നും ആശിക്കാനില്ല. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന
പട്ടാളക്കാേരാടു് അവൻ േചാദിച്ചു:

“നിങ്ങൾേക്കതാ എളുപ്പം?”
േചാദ്യം മനസ്സിലാവാെത പട്ടാളക്കാർ പരസ്പരം മിഴിച്ചുേനാക്കി. ഒരാൾ സം�

ശയം തീർക്കാെനാരുങ്ങി:
“എന്താ േചാദിച്ചതു് ?”
“േതളിെനെക്കാണ്ടു കുത്തിക്കുന്നേതാ പുകയിട്ടു െകാല്ലുന്നേതാ, ഏതാ നിങ്ങൾ�

െക്കളുപ്പം?”
“എന്തിനു് ?”
“എളുപ്പമുള്ളതു േവഗം െചയ്യാൻ.”
വിചിത്രമായ അേപക്ഷ. േതാന്നുേമ്പാൾ മരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുകാല�

ത്തും മനുഷ്യനു കിട്ടീട്ടില്ല. ഫർണാണ്ടസ്സിനും ആ സൗകര്യം നിേഷധിച്ചു. േകാട്ടയ്ക്ക�
ത്തുള്ള തടവിേലക്കു് അവെന മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വറക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ നിന്നു കരിക്കുന്ന
അടുപ്പിേലക്കുള്ള മാറ്റം!
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അവെനാട്ടും േവദന േതാന്നിയില്ല. ൈനരാശ്യമാണു് . കടുത്ത ൈനരാശ്യം.
എല്ലാം അടിച്ചുെപാളിക്കണെമന്നു േതാന്നി.

ഉച്ചഭക്ഷണം െകാണ്ടുവന്നു മുമ്പിൽ വച്ചേപ്പാൾ പുറങ്കാെലടുെത്താരു തട്ടുെകാ�
ടുത്തു. പാത്രേത്താടുകൂടി അതു ഭിത്തിയിൽെചന്നടിച്ചു നിലത്താെക ചിതറി. കുടി�
ക്കാൻ െവച്ച െവള്ളെമടുത്തു ഭക്ഷണം െകാണ്ടുവന്ന പട്ടാളക്കാരെന്റ മുഖെത്താഴി�
ച്ചു. പാത്രം കയ്യിലിട്ടുടച്ചു് തിരുമ്മിെപ്പാടിയാക്കി നിലത്തു വിതറി. പട്ടാളക്കാരൻ
അമ്പരന്നു പുറേത്തേക്കാടി വാതിൽ ബന്ധിച്ചു.

ൈനരാശ്യം നിമിഷംപ്രതി വർദ്ധിക്കുകയായാണു് . എല്ലാറ്റിേനാടും അവജ്ഞ.
മനുഷ്യെര മുഴുവൻ പുച്ഛം. അവൻ അവെനത്തെന െവല്ലു വിളിക്കാനും ഇടിച്ചു െകാ�
ല്ലാനും േതാന്നി.

െകട്ടിത്തൂക്കിപ്പുകയിടലും േതളിെനെക്കാണ്ടു കടിപ്പിക്കലും! മനുഷ്യെരല്ലാം
ഒരുേപാെലയാണു് . ആെരയും വിശ്വസിക്കാൻ െകാള്ളില്ല. െകാലപാതകികളും
െകാള്ളക്കാരുമാണു് . വിഷജന്തുക്കളാണു് േഭദം. ഇനി തെന്റ മുറിയിൽ മനുഷ്യൻ
കടക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു് ഫർണാണ്ടസ് തീരുമാനിച്ചു. കടന്നാൽ ഇടിച്ചുെകാല്ലും.
ൈകമടക്കി അവൻ ഭിത്തിയിലിടിച്ചു. േദഷ്യം തീരുന്നതുവെര ഇടിച്ചു.

പുറത്തു കാൽെപരുമാറ്റമുണ്ടു് . ചങ്ങലയുെട ശബ്ദമുണ്ടു് . പിടിച്ചു ചങ്ങലയ്ക്കിടാ�
നുള്ള പുറപ്പാടാവും. ജീവനുള്ള കാലം ഇനി ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങില്ല. െകാല്ലെട്ട.
ശവമാക്കി േവണെമങ്കിൽ ചങ്ങലയ്ക്കിടെട്ട. ഒരുങ്ങിനിന്നു. മുമ്പിലൂെട ആരു വന്നാ�
ലും ഒഴിവാക്കിെല്ലന്നു് നിശ്ചയേത്താെട ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിന്നു.

വാതിൽ കരുതേലാെടയാണു് തുറക്കുന്നതു് . കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടു് . ആരും
അകത്തു കടക്കുന്നില്ല. വരെട്ട; സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത കാല�
േത്താളം ആ േകാട്ടയിൽ ആർക്കും താൻ കിഴടങ്ങിെല്ലന്നു ഫർണാണ്ടസ് ഉറപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ തെന്ന വരെട്ട; ഒരു ൈക േനാക്കും.

വാതിൽക്കൽ എല്ലാവരും ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആർക്കും അകത്തു കടക്കാൻ
ൈധര്യമില്ല. അവൻ ഒട്ടു കുലുങ്ങാെത േനാക്കി. ആ േനാട്ടത്തിൽ ഒരു താക്കീതുണ്ടാ�
യിരുന്നു: “ജീവനിൽ െകാതിയുള്ളവർ അകേത്തക്കു വരണ്ടാ…”

പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ കുടിയാേലാചിക്കുകയാണു് . ആേലാചിക്കെട്ട. അവ�
െനാേന്ന ആേലാചിക്കാനുള്ളൂ. െപാരുതി മരിക്കണം. ഇനി മെറ്റാരാളുെട അടിമ�
യാവാൻ വയ്യാ.

ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂെട തിക്കിത്തിരക്കി ഒരാൾ മുേമ്പാട്ടു വരുന്നു. അകത്തു കടക്കു�
ന്നു. ആരായാലും വരെട്ട. ഒരു മുന്നറിയിപ്പു െകാടുക്കാം.

“കരുതി വന്നാൽ മതി.” അവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “മരിക്കാെനാരുങ്ങീട്ടു�
േണ്ടാ?”

ആദ്യെത്ത ഇടിക്കു് തെന്ന നിലംപതിക്കണം. ഫർണാണ്ടസ് മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പി�
ടിച്ചു് ഒരുങ്ങിനിന്നു.
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കടന്നുവന്ന ആൾ അവെന്റ ശബ്ദംേകട്ടു തരിച്ചുനിന്നു.
എന്താണു് ഭാവം? അവൻ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി.
ആരാണതു് ?
ഐേദ്രാസ് !
പറങ്കിക്കപ്പലിൽെവച്ചു മരിച്ചുേപായ ഐേദ്രാസിെന്റ േപ്രതമാേണാ മുമ്പിൽ?

തടവുമുറിയിെല മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. അവൻ വിളിച്ചു േചാദിച്ചു:
“ആരാണതു് ?
“െപാക്കനാ!”
ഐേദ്രാസ് വിളിക്കുന്നു. ശബ്ദം അതുതെന്ന. പല തവണ േകട്ടു പരിചയി�

ച്ചതാണു് .
പിെന്ന താമസുണ്ടായില്ല, രണ്ടുേപരും ഓടിയടുത്തു; സുഖകരമായ ഒരാേശ്ലഷ�

ത്തിൽ ഒട്ടിേച്ചർന്നു.
“െജ്ജങ്ങെന ഇബിെടത്തി േമാേന?”
“ഒെക്കപ്പറയാം. നിങ്ങെള അന്നു പറേങ്ക്യള് െകാന്നിേല്ല?”
“ഇല്ല. ഞമ്മളാ െപങ്കിട്ടീെന രചിച്ച് . ഓെള അച്ചന്റ ൈകമേലൽപ്പിച്ച് .”
“ആെര?” പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ രക്ഷിേച്ചാ? ഫർണാണ്ടസ് ഉേദ്വഗേത്താ�

െട േചാദിച്ചു.
“തെന്ന.” ഒറ്റ വാക്കിൽ ഐേദ്രാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
“ഓ! വലിയ പുണ്യം.” ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.
ഐേദ്രാസിെന്റ പുറം കണ്ണീർെകാണ്ടു നനഞ്ഞു.
വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നവർ ആ രംഗം കണ്ടു് അമ്പരക്കുകയാണു് .
ഐേദ്രാസും െപാക്കനും േതാളിൽ ൈകെകട്ടിെക്കാണ്ടാണു് പുറത്തുകടന്നതു് .

അവർ േനേര കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട സമീപേത്തക്കു േപായി.
ഇടയിെലാരു േചാദ്യംേപാലും േചാദിക്കാെത ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കഥ മുഴുവ�

നും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േകട്ടു. ശത്രുക്കൾ േകാട്ട ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസ�
വും സമയവും കാേലക്കൂട്ടി അറിഞ്ഞതു െമച്ചമായി.

ഏഴര െവളുപ്പിനു് ഇരിങ്ങൽപ്പാറയുെട ഉച്ചിയിൽ നിന്നു പന്തംെകാളുത്തി കാ�
ണിക്കുന്നതാണു് യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള അടയാളം. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഗാഢമായി
ആേലാചിച്ചു: ആ തന്ത്രം െപാളിക്കണം. െപാളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രമണം
ഒേര സമയത്തു നടക്കില്ല; ഒന്നിച്ചുള്ള എതിർപ്പു ചിന്നിച്ചിതറിേപ്പാകും.

“ഐേദ്രാേസ.” മരയ്ക്കാർ പറഞ്ഞു: “നീ മായെന വിളി.”
മായൻ വന്നേപ്പാൾ എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ടാണു് പറേഞ്ഞൽപ്പിച്ചതു് . ഫർണാ�

ണ്ടസ്സും ഐേദ്രാസും കപ്പലിൽെവച്ചു പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന അവരവർക്കുണ്ടായ
അനുഭവങ്ങൾ അേന്യാന്യം വിവരിച്ചു.
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“ആ െപങ്കുട്ടീെന ഏൽപിച്ച് ഞമ്മൾ േനെര ഇബിെടയ്ക്കാ േപാന്നതു് .” ഐേദ്രാ�
സ് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു: “മെറ്റബിേടം ഞമ്മക്കു െപാഗ്ഗാനില്ല. ഞമ്മൾ പറേങ്ക്യ�
െള പിടീെപ്പേട്ടപ്പിെന്ന െകേട്ട്യാളം കുേട്ട്യാളും എരന്നു് നടന്നു.”

അതുപറയുേമ്പാൾ ഐേദ്രാസിെന്റ കണ്ഠം ഇടറിയിരുന്നു. കണ്ണുകൾ നന�
ഞ്ഞിരുന്നു.

“പിെന്ന എബിേടയ്ക്കാ േപായെതന്ന് ആർക്കും ഒരു ബിബിേരല്ല. ഏേടങ്കിലും
ബീണു മരിേച്ചരിക്കും.”

അപ്പുറം പറയാൻ േശഷിയില്ലാെത ഐേദ്രാസ് തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നു. കുടുംബ�
കാര്യം പറഞ്ഞു േകട്ടേപ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മനസ്സു വളയക്കടപ്പുറെത്ത ഓലേമ�
ഞ്ഞ കുടിലിേലേക്കാടി: അവിെട അച്ഛനും അമ്മയും ഉേണ്ടാ? വാർദ്ധക്യംെകാണ്ടു്
അദ്ധ്വാനിക്കാൻ വയ്യാതായ അച്ഛൻ എരന്നു നടക്കുകയാേണാ? കൂെട അമ്മയുമു�
േണ്ടാ? അവെന്റ ആേലാചന അതാണു് . എത്ര കുടുംബങ്ങളിങ്ങെന തുലഞ്ഞു!

“ഒേക്കറ്റിനു കാരണം ഈ പറങ്കികളാണ് .”
ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട ഐേദ്രാസ് തുടർന്നു:
“ഓേലാട് ഞമ്മെള പക വീട്ടണന്നിച്ചാൽ മരയ്ക്കാെര ഒപ്പം കൂട്ടണം.”
തക്ക നിർേദശം െകാടുത്തു മായെന തിരിച്ചയച്ചുവരുന്ന കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ

ഐേദ്രാസിെന്റ ഒടുവിലെത്ത വാക്കുേകട്ടു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ േതാളിൽ കളിയായി
പിടിച്ചു കുലുക്കിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു;

“ഐേദ്രാസിെന്റ കൂെട േപാക്  . േവണ്ടെതാെക്ക മട്ടംേപാെല ഐേദ്രാസു പറ�
ഞ്ഞുതരും.”

ഐേദ്രാസിെന്റകൂെട േപാകുേമ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് ആേലാചിച്ചു: “ആയിരം
കാലൻേതള്” നാഭിപ്രേദശത്തു നൃത്തംേവേക്കണ്ട സമയമാണു് . ഐേദ്രാസു രക്ഷി�
ച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പിടിച്ചുെകട്ടി പറങ്കികൾക്കു വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ അപരാ�
ധത്തിന്നു പലകുറി ഐേദ്രാസ് പ്രതിവിധിെചയ്തു. പാഞ്ചാലിെയ രക്ഷിച്ചു. പിശാചു�
ക്കളുെട ൈകയിൽ നിന്നു് . അെല്ലങ്കിൽ അതിദാരുണമായ അവളുെട അന്ത്യം അവ�
ന്നു ൈകയുംെകട്ടി േനാക്കിനിൽേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നു.

അന്നുമുതൽ ഐേദ്രാസ് ഒരുമിച്ചാണു് . രാത്രിമുഴുവൻ േകാട്ട കാക്കുന്ന േജാ�
ലി. പകൽ ഉറക്കം. ഒരല്ലലും അലട്ടുമില്ല. മനസ്സിനു ഭാരമില്ല. പാഞ്ചാലി രക്ഷെപ്പട്ടു.
സ്വന്തം അച്ഛെന്റ കൂെട കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ആ വിവരം േകട്ടേതാെട മനസ്സിെന്റ പകുതി
ഭാരം നീങ്ങി. ഇനി അമ്മയും അച്ഛനുമാണു് . ഈശ്വരൻ അവർക്കുെമാരു വഴി കാ�
ണിച്ചു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആകസ്മിക സംഭവങ്ങൾെകാണ്ടു െനെയ്തടുത്ത തെന്റ ജീ�
വിതം, ഇനി ഏതു പതനത്തിേലക്കാണു് നീങ്ങാൻ േപാവുന്നെതനു് അവനുതെന്ന
നിശ്ചയമില്ല. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട േസ്നഹം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ
അഭിമാനമുണ്ടു് . ആ േകാട്ടയിൽ െവച്ചു് . പേക്ഷ, ഭാവിജീവിതം കരുപ്പിടിെച്ചടുക്കാൻ
കഴിയുെമന്നു് അവനാശിച്ചു.
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യുദ്ധദിവസം േവഗത്തിൽ വന്നു. പുലരാത്തതുെകാണ്ടു് അക്ഷമ േതാന്നി. േഗാ�
വയിൽെവേച്ചാ കപ്പലിൽെവേച്ചാ പരിചയിച്ച വല്ലവേരയും ശത്രുമദ്ധ്യത്തിൽ കണ്ടു�
മുട്ടേണ എന്നു ഫർണാണ്ടസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. താനാരാെണന്നു കാണിച്ചുെകാടുക്കാ�
നുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടണം. അേത േവണ്ടു. പരിഭവങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു പകവീ�
ട്ടണം. ഡിസിൽവ, മേന്റാസ… എത്രേപെര കാണാനുണ്ടു് . കാണും, ഈ യുദ്ധത്തി�
ലെല്ലക്കിൽ മെറ്റാരു യുദ്ധത്തിൽ. പ്രതീക്ഷേയാെട കാത്തിരുന്നു.

അങ്ങെന ആ ദിവസവും പുലർന്നു. േകാട്ടയിൽ വലിയ തിരക്കാണു് . ആർ�
ക്കും ഒരു വിശ്രമവുമില്ല. സജ്ജീകരണങ്ങൾ മുഴുവനും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േനരിട്ടുത�
െന്ന പരിേശാധിക്കുകയാണു് . േഗാപുരങ്ങളിലും െകാത്തളങ്ങളിലുമുള്ള പീരങ്കിക�
െളാെക്ക േവണ്ടേപാെല പ്രവർത്തിക്കുന്നിേല്ല? െവടിേക്കാപ്പുകൾ ആവശ്യത്തിലും
കൂടുതൽ കരുതീട്ടിേല്ല? േകാട്ടിയിലുള്ളവർക്കു േവണ്ടത്ര ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിേല്ല?

ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു് പരിേശാധനകെളാെക്ക കഴിഞ്ഞു. മരയ്ക്കാർക്കു തൃപ്തിയായി. ഒരു
േകാട്ടവും കൂടാെത നാലുമാസം യുദ്ധം നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ
േകാട്ടയിലുണ്ടു് . തൽക്കാലം അതുമതി.

ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ കുടിയാേലാചനയായി. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അത്ര വള�
െര കരുതലുകളാവശ്യമില്ല. പ്രധാനമായ മുേന്നറ്റം െതക്കും വടക്കുമാണു് പ്രതീക്ഷി�
േക്കണ്ടതു് . വിദഗ്ദ്ധരായ േസനാനായകന്മാെര ആ ഭാഗങ്ങളിേലക്കു നിയമിച്ചു. വട�
ക്കുഭാഗത്തുള്ളവർ ചങ്ങാടംവഴി പുഴ കടക്കാനാെണളുപ്പം. അവെര കരയ്ക്കു കാലുകു�
ത്താനനുവദിക്കരുതു് . നിർേദ്ദശം കിട്ടിയാൽ പീരങ്കികൾ സദാ പ്രവർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കണം; വില്ലും. െതക്കു ഭാഗത്തും പീരങ്കിയും വില്ലും കവണക്കല്ലും ഉപേയാഗി�
ക്കണെമന്നു് മരയ്ക്കാർ നിർേദ്ദശിച്ചു.

ൈവകിട്ടു വിജയത്തിനുേവണ്ടി പള്ളിയിൽ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടന്നു. കുഞ്ഞാലി�
മരയ്ക്കാർ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഐേദ്രാസും ഫർണാണ്ടസ്സും
പിന്നാെല കൂടി. ഫർണാണ്ടസ്സിനു് െചറിെയാരേപക്ഷയുണ്ടു് . അെതാന്നു മരയ്ക്കാ�
െര അറിയിക്കണം. മരയ്ക്കാർക്കു് എന്തു േതാന്നുെമന്നു നിശ്ചയമില്ലാത്തതുെകാണ്ട
ഐേദ്രാസിനു പറയാെനാരു മടി. മൂന്നുേപരും ഒന്നും മിണ്ടാെത നടന്നു. മരയ്ക്കാരു�
െട ഭാവം കണ്ടാൽ അേപ്പാഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാെണന്നു േതാന്നും. ശബ്ദിക്കാൻ
ൈധര്യമില്ല.

െവടിമരുന്നുശാലയുെട മുറ്റെത്തത്തിയേപ്പാൾ മരയ്ക്കാർ തിരിഞ്ഞു നിന്നു േചാദി�
ച്ചു: “എന്താ ഐേദ്രാേസ?”

“ഞമ്മെള ബാല്യക്കാരെനാരു പൂതി.” ശങ്കിച്ചു െകാണ്ടാണു് ഐേദ്രാസ് പറ�
ഞ്ഞതു് . മരയ്ക്കാേരാടു യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുേവണം.

“ഉം? എന്താ പറ.”
ഐേദ്രാസും ഫർണാണ്ടസ്സും കൂടിയാണു് പറഞ്ഞുതീർത്തതു് . ഒറ്റയ്ക്കു് പറയാൻ

രണ്ടാൾക്കും ൈധര്യമില്ല. വടക്കുഭാഗെത്ത യുദ്ധത്തിൽ െചറിെയാരു പരീക്ഷണം
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നടത്താൻ ഫർണാണ്ടസ്സിെന അനുവദിക്കണം. അേപക്ഷയുെട ചുരുക്കം അതായി�
രുന്നു. ഏതാനും അസ്ത്രാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധെരയും കൂട്ടി േകാട്ടയ്ക്കു പുറത്തുേപായി. പുഴക്ക�
രയിൽ പതുങ്ങിനിന്നു ശത്രുക്കെള തിരിേച്ചാടിക്കാെമന്നു് ഫർണാണ്ടസ്സ് പറഞ്ഞു.
അനുവാദം െകാടുക്കുകയാെണങ്കിൽ വടക്കു ഭാഗെത്ത പീരങ്കികളിൽനിന്നു് ഒരു
െവടിെയങ്കിലും െപാട്ടിക്കാനിടവരില്ല. അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം കഴിക്കും.

പറഞ്ഞു േകൾക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടു് . കാര്യത്തിെന്റ മുഴുവൻ വശവും ചിന്തിച്ചല്ലാ�
െത മറുപടി പറയുന്ന സ്വഭാവം മരക്കാർക്കില്ല. ഒന്നും മിണ്ടാെത, ൈകയും പുറകിൽ�
െകട്ടി മരയ്ക്കാർ മുറ്റത്തേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നു.

പറഞ്ഞതബദ്ധമാേയാ എന്നു് ഐേദ്രാസ് പരിഭ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിനു് ഒന്നും േതാന്നിയില്ല. സമ്മതിച്ചാൽ ജീവനുേപക്ഷിച്ചും പരിശ്രമിക്കും.

ദീർഘേനരെത്ത ആേലാചനയ്ക്കുേശഷം മരയ്ക്കാർ സംസാരിച്ചു:
“തരേക്കടില്ല; ഐേദ്രാസും േപാവിേല്ല?”
ഐേദ്രാസിന്നു് അസ്ത്രവിദ്യ അറിയില്ല. അതുതുറന്നു പറയാൻ അവൻ മടിച്ചു.

കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ മരയ്ക്കാർ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു: “സാരമില്ല; നിനെക്കാ�
രു േതാക്കുതരാം. അതുെകാണ്ടു േപാടു് . കുരുത്തേക്കെടാന്നും കാണിക്കരുതു് . ജീ�
വേനാെട പിടിയും െകാടുക്കരുതു് .

അപ്പുറെമാന്നും പറയാനും േകൾക്കാനും നിൽക്കാെത മരയ്ക്കാർ നടന്നു.
ഒരു േയാദ്ധാെവന്ന നിലയിൽ ആദ്യെത്ത അംഗീകാരമാണു് കിട്ടുന്നതു് . ഫർ�

ണാണ്ടസ് സേന്താഷംെകാണ്ടു മതിമറന്നു. അനുയായികെള തിരെഞ്ഞടുക്കാനും
ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടാനുമായി ഐേദ്രാസിേനാെടാപ്പം അവൻ ബദ്ധെപ്പട്ടുേപായി.

സന്ധ്യേയാടുകുടി പറങ്കികളുെട താവളത്തിലും തുറമുഖത്തിനപ്പുറം നങ്കൂരമിട്ടു
നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകളിലും തിരക്കുതുടങ്ങി. കപ്പിത്താൻ പൈരരയുെട േനതൃത്വ�
ത്തിൽ അറുന്നുറു പറങ്കികളും അഞ്ഞൂറു നായന്മാരുമുള്ള ഒരു ൈസന്യവിഭാഗം െത�
ക്കുവശത്തു കാത്തുനിന്നു. ഡിസിൽവ അറുന്നൂറു പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാർ മാത്രമുള്ള
മെറ്റാരു സംഘേത്താടുകൂടി കടലിലൂെട വടേക്കാട്ടു നീങ്ങി. പീരങ്കിയുണ്ടകൾ പറ�
െന്നത്താത്ത സുരക്ഷിതമാെയാരു സ്ഥലത്തു കപ്പലിറങ്ങി, കാൽനടയായി പുഴക്ക�
െര വന്നു് , ചങ്ങാടത്തിൽ പുഴ കടന്നു് േകാട്ടയുെട വടക്കുഭാഗം ആക്രമിക്കാനാണു്
ഡിസിൽേവെയ ചുമതലെപ്പടുത്തിയതു് . ഒറ്റനിമിഷത്തിൽ രണ്ടു വശത്തുനിന്നും മു�
േന്നറണം. സൂചന ഇരിങ്ങൽ പാറയുെട െകാടുമുടിയിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഒരുക്ക�
ങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം നടന്നു. രാത്രിയുെട യാമങ്ങൾ എണ്ണിെക്കാണ്ടു് എല്ലാവരും കാ�
ത്തിരുന്നു.

നല്ല ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി. ഇരിങ്ങൽപ്പാറ കാട്ടിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന ഒരു െകാലയാ�
നെയേപ്പാെല, ഇളകാെത നിന്നു. പന്തംെകാളുത്തി അടയാളം കാണിക്കാൻ ചുമ�
തലേയറ്റവർ കാേലക്കൂട്ടി ആ െകാലയാനയുെട മസ്തകത്തിൽകയറിയിരുന്നു. ചുറ്റു�
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പാടും ഉറക്കത്തിെന്റ ലഹരിയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയാണു് . എങ്ങും ഒരു ശബ്ദവുമി�
ല്ല; ചലനവും.

അന്നു രാവിെല േവഷം മാറി േകാട്ടയിൽ നിന്നു പുറത്തുകടന്ന കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാരുെട വിശ്വസ്ത ഭൃത്യൻ മായനും അനുയായികളും പകൽമുഴുവൻ അങ്ങുമിങ്ങും
അലഞ്ഞുനടന്നു. നല്ല ഇരുട്ടായേപ്പാൾ ഇരിങ്ങൽപാറയുെട അടിവാരെത്തത്തി.
പതുെക്ക, ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത അവർ െനഞ്ഞിട്ടു നിരങ്ങി പാറ കയറാൻ തുടങ്ങി.

കാേലക്കൂട്ടി അവിെട സ്ഥലം പിടിച്ചവർ അക്കാര്യെമാന്നും അറിഞ്ഞില്ല, പാ�
റയുെട ചരുവിൽനിന്നും കുറുനരികൾ ഓരിയിട്ടു. സമയം എത്രെയെന്നാരു പിടിയു�
മില്ല. കത്തിച്ചുകാണിക്കാനുള്ള പന്തവും മുമ്പിൽെവച്ചു് അവർ നിമിഷങ്ങെളണ്ണി.
നല്ല തണുത്ത കടൽക്കാറ്റു് വീശുന്നുണ്ടു് . ഉറങ്ങിേപ്പാവാെനളുപ്പം. ഉറങ്ങരുതു് . കാ�
ത്തിരിക്കണം. ആദ്യെത്ത േകാഴി കൂകുന്നതു േകട്ടാൽ പന്തങ്ങൾ െകാളുത്തി പാറ�
പ്പുറത്തുെട ഓടാനാണു് കല്പന. േകാഴി കൂകുന്നതു േകൾക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

േകാഴികൂകലിന്നു പകരം കാൽെപരുമാറ്റമാണു് േകൾക്കുന്നതു് . വിജനമായ
പാറപ്പുറത്തു െചകുത്താന്മാർ പാർപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അേന്വഷിക്കാൻേവണ്ടി എല്ലാ�
വരും എഴുേന്നറ്റു. അേന്വഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് െചകുത്താന്മാർ അവരുെട�
േമൽ ചാടിവീണു…

പാതിരാവിനു മുമ്പുതെന്ന ഡിസിൽവയും കൂട്ടുകാരും പുഴയ്ക്കക്കെര നടെന്നത്തി.
പുലർെച്ച അടയാളം േനാക്കിക്കാണാൻ വിശ്വസ്തരായ ഭൃത്യന്മാെര ഏൽപിച്ചു ഡി�
സിൽവ വിശ്രമിക്കാൻ േപായി. െതക്കുവശത്തുള്ള കപ്പിത്താൻ പൈരരയ്ക്കു മറ്റു�
ള്ളവെര വിശ്വാസമില്ല. അതുെകാണ്ടു സൂചന കാണാൻ അയാൾതെന്ന ഉറക്കമി�
ളച്ചിരുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അക്ഷമനായി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുകയാണു് . ഇരിങ്ങൽ�
പാറയുെട തലപ്പത്തുനിന്നു കെണ്ണടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാേലക്കൂട്ടി പറഞ്ഞുറച്ചപ്ര�
കാരം മായൻ അവിെട എത്തിയിേല്ല? പരിപാടികൾ െപാളിേഞ്ഞാ? ആേലാചന
വർദ്ധിക്കുംേതാറും നടത്തത്തിനു േവഗം കൂടി. ഉത്കണ്ഠേയാെട പിെന്നയും പിെന്ന�
യും മരയ്ക്കാർ േനാക്കി.

അതാ! വിജയത്തിെന്റ െപാൻപതാക േപാെല അവിെടെയാരു ചുവന്ന െവ�
ളിച്ചം. ഹൃദയം തുടിച്ചു. മായെന മനസാ അഭിനന്ദിച്ചു. ഒന്നല്ല; നിമിഷങ്ങൾെകാ�
ണ്ടു് കൂടുതൽ പന്തങ്ങൾ കത്തിയുയരുന്നു. ഇരുപുറവും ദീവട്ടികൾ ജലിക്കുന്നതിനിട�
യിൽ ഉത്സവച്ചടങ്ങിെനഴുെന്നള്ളിച്ച ആനെയേപ്പാെല ഇരിങ്ങൽപാറ ഒന്നുമറിയാ�
ത്തമട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു.

പുഴെവള്ളത്തിലും കടൽെവള്ളത്തിലും അഗ്നിജ്വാല പ്രതിബിംബിച്ചു. പാറപ്പുറ�
ത്തുെട ആ െവളിച്ചം അതിേവഗത്തിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. ക്രേമണ ഇരുട്ടിെന്റ മാറിൽ
അെതാരു െപാൻവളയംേപാെല പ്രകാശിച്ചു.
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ആദ്യെത്ത െവടി മുഴങ്ങിയതു കടലിൽനിന്നാണു് . അേത ഭാഷയിൽ തുറമുഖ�
ത്തുനിന്നു മറുപടി ഉയർന്നു.

കപ്പിത്താൻ പൈരര തെന്റ ൈസന്യത്തിന്നു മുേന്നറാൻ കല്പന െകാടുത്തു.
െതക്കുവശെത്ത െകാത്തളങ്ങളിലും േഗാപുരങ്ങളിലുമുള്ള പീരങ്കികൾ ഗർജ്ജിച്ചു.

ഭൃത്യന്മാർ ഓടിെച്ചന്നു ഡിസിൽവെയ വിവരമറിയിച്ചു. ഡിസിൽവ അനങ്ങി�
യില്ല.നിർേദശം കിട്ടാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല, ഏേതാ പിശകു പറ്റിയതാെണന്നു്
അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു. തെന്റ കല്പന കിട്ടുന്നതുവെര അനങ്ങിേപ്പാകരുെതന്നു മറ്റുള്ളവ�
െര ശാസിച്ചടക്കിനിർത്തി.

വടക്കുവശെത്ത പുഴക്കരയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലാണു് ഫർണാണ്ടസ്സും കൂട്ടുകാ�
രുമുള്ളതു് . ശത്രുക്കൾ ചങ്ങാടത്തിലൂെട പുഴ കടക്കാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ അവെര
അെമ്പയ്തുപുഴയിൽ വീഴ്ത്തണെമന്നാണുേദ്ദശ്യം. ആദ്യം ഐേദ്രാസിെന്റ േതാക്കു െപാ�
ട്ടും. ആ ശബ്ദം േകട്ടാൽ ഉടെന അമ്പയയ്ക്കണെമന്നു് അവൻ കൂട്ടുകാെര പറഞ്ഞു
പഠിപ്പിച്ചു. േതാക്കു െപാട്ടുന്ന ശബ്ദം േകൾക്കുന്നതുവെര എന്തു സംഭവിച്ചാലും അന�
ങ്ങിേപ്പാകരുെതന്നു പ്രേത്യകം നിർേദ്ദശിച്ചു.

യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള സൂചന നൽകിയതു ഫർണാണ്ടസ്സും കണ്ടു. പുഴയ്ക്കക്കെര
യാെതാരു ചലനവുമില്ല. ഫർണാണ്ടസ്സും ഐേദ്രാസും ഒരു മരത്തിലാണു് കയറി�
യിരിക്കുന്നതു് . ശത്രുക്കൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതു് എന്തുെകാെണ്ടന്നു് അവർക്കു
മനസ്സിലായില്ല. കാത്തിരുന്നു.

േകാഴികൂകി. വൃക്ഷത്തലപ്പിലിരുന്ന മണ്ണാത്തിക്കിളികൾ ഈശ്വരനാമംെചാ�
ല്ലി. കിഴക്കു പതുെക്ക ചുവക്കാൻ തുടങ്ങി. മറുഭാഗത്തു യാെതാരു ചലനവുമില്ല. പര�
സ്പരം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന തരത്തിൽ െവളിച്ചം പരന്നു.

ആദ്യം ഐേദ്രാസാണു് കണ്ടതു് . ഏതാനും ചങ്ങാടങ്ങൾ വരുന്നു. മുമ്പിലുള്ള
ചങ്ങാടത്തിൽ േപാർച്ചുഗീസ് െകാടിയുണ്ടു് . പുഴയ്ക്കക്കെരനിന്നു പിെന്നയും ചങ്ങാട�
ങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നു. യുദ്ധത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കംതെന്ന.

ഒന്നാമതു പുറെപ്പട്ട ചങ്ങാടങ്ങൾ പുഴയുെട മധ്യത്തിെലത്തി. ഐേദ്രാസ്
േതാക്കു നിറെയാഴിക്കാെനാരുങ്ങി. ഫർണാണ്ടസ് വിലക്കി.

മിക്കവാറും ചങ്ങാടങ്ങൾ പുഴയിലിറങ്ങി. ഫർണാണ്ടസ് െവടിക്കു ലക്ഷ്യം കു�
റിച്ചുെകാടുത്തു. പിറകിലുള്ള ചങ്ങാടത്തിനു േനർക്കു് . േതാക്കു െപാട്ടി, മരത്തലപ്പു�
കളിൽനിന്നു മഴെപയ്യുംേപാെല അസ്ത്രങ്ങൾ പുഴയിേലക്കു പാഞ്ഞു.

അവിചാരിതമാണു് സംഭവം. എങ്ങുനിെന്നന്നറിയാെത അസ്ത്രങ്ങൾ വരുന്നു.
െകാള്ളുന്നവർ പുഴയിേലക്കു് മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ശത്രുനിരയിൽ ആകപ്പാെട പരിഭ്രമം.
പിറകിൽനിന്നു വന്ന ചങ്ങാടങ്ങൾ നിൽക്കക്കള്ളിമുട്ടി പിൻതിരിഞ്ഞു.

ആദ്യം പുറെപ്പട്ടവർ അപകടം കൂടാെത കരപറ്റി. േപാർച്ചുഗീസ് പതാക വഹി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അവർ നടന്നു. കരയിൽഒരിടത്തു പതാക സ്ഥാപിച്ചു. അവർ പിൻതി�
രിഞ്ഞു േനാക്കി. പിറകിലുള്ള ചങ്ങാടങ്ങൾ മടക്കിത്തുഴയുകയാണു് . െതാപ്പിയും
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തുവാലയുെമടുത്തു വീശി അട്ടഹസിച്ചു് എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു പിൻതിരി�
യുന്നവെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കരയ്ക്കണഞ്ഞവർ ശ്രമിച്ചു.

പതാകയ്ക്കുചുറ്റും നിൽക്കുന്നവെര േനാക്കി ഫർണാണ്ടസ് ഐേദ്രാസിേനാടു
പറഞ്ഞു:”

“ആ നിൽക്കുന്നവെന കേണ്ടാ?”
“ആരാതു് ?”
“ഡിസിൽവ.”
“എന്തു് ?” ഐേദ്രാസ് മിഴിച്ചുേനാക്കി.
അേത. ഡിസിൽവതെന്ന. തണ്ടുവലിക്കാരുെട നിലയിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ

ദുരിതങ്ങളും അവരുെട മനസ്സിലൂെട കടന്നുേപായി.
“െകാടുക്കു് , അവെന്റ െനഞ്ചിൽത്തെന്ന ഒരമ്പു് .” അക്ഷമനായി ഐേദ്രാസ്

പറഞ്ഞു.
“വരെട്ട. അവെന അങ്ങെന െകാന്നാൽ േപാരാ.” പല്ലു കടിച്ചുെകാണ്ടു ഫർ�

ണാണ്ടസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
പിൻതിരിേഞ്ഞാടുന്നവെര അേപ്പാഴും അസ്ത്രങ്ങൾ ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടായി�

രുന്നു. േപാർച്ചുഗീസ് പതാകയ്ക്കു ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ എെന്താെക്ക െചയ്തിട്ടും അവ�
െര തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാം കണ്ടു സേന്താഷിക്കുന്ന ഫർണാണ്ട�
സ് പറഞ്ഞു.

“ഉം! വാെളടുേത്താ.”
രണ്ടുേപരും വാെളടുത്തു. മരത്തിൽനിന്നു ചാടിയിറങ്ങി. െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ േവഗ�

ത്തിൽ മുേമ്പാേട്ടാടി. ഏെറ താമസമുണ്ടായില്ല. ഡിസിൽവ അടക്കം കരയ്ക്കിറങ്ങിയ
എല്ലാവരും വീണു.

ഫർണാണ്ടസ്സിനു പക തീർന്നില്ല. അവൻ ഡിസിൽവയുെട തലയറുത്തു മര�
െക്കാമ്പിൽ തുക്കി. േപാർച്ചുഗീസ് പതാകയുെമടുത്തു് അനുയായികേളാെടാപ്പം
േകാട്ടയിേലക്കു മടങ്ങി.

െതക്കുവശത്തുള്ള യുദ്ധം ഉച്ചവെര നീണ്ടുനിന്നു. േകാട്ടയിൽ നിന്നു പറന്നുവ�
ന്ന പീരങ്കിയുണ്ടയ്ക്കും അസ്ത്രത്തിനും ഉരുളൻകല്ലിന്നുെമതിെര തെന്റ ൈസന്യങ്ങെള
ഒതുക്കി നിർത്താൻ കപ്പിത്താൻ പൈരരയ്ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഉച്ചയായേപ്പാൾ ഭയങ്കര
നാശനഷ്ടങ്ങേളാെട പൈരര പിൻവാങ്ങി.

വിജേയാന്മത്തനായ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ സ്വന്തം പുത്രെനെയന്നേപാെല ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിെന മാേറാടണച്ചു പുൽകി. എല്ലാ വിജയത്തിനും കാരണം അവനാെണ�
ന്നു പ്രശംസിച്ചു.

അനവരതം െകാതിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ കാലുകുത്തിയതു
തെന്ന വിജയശ്രീലാളിതനായിട്ടാണു് . ഫർണാണ്ടസ് എല്ലാറ്റിനും ഐേദ്രാസിെന
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അഭിനന്ദിച്ചു. ‘ആയിരം കാലൻേതളി’െന്റ പിടിയിൽ നിന്നു് ഐേദ്രാസാണേല്ലാ
അവെന രക്ഷിച്ചതു് !



19
പെത്താൻപതു്

പൂർണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നു. അറബിക്കടലിെന്റ ഹൃദയം തുടിച്ചു െനടുവീർപ്പുെകാ�
ണ്ടു മാറിടമുയരുേമ്പാെല അവിടവിെട വിങ്ങിെപ്പാങ്ങുന്ന കടൽെവള്ളെത്ത കീറിമുറി�
ച്ച കപ്പൽ പതുെക്ക മുേമ്പാട്ടുനീങ്ങുേമ്പാൾ ചന്ദ്രെന്റ പ്രതിബിംബം ചിന്നച്ചിതറി െവ�
ള്ളിപ്പാമ്പുകളായി പിറേകാട്ടു് ഓടുന്നതും േനാക്കി ഫർണാണ്ടസ് പാമരത്തിൽചാ�
രിനിന്നു. അകെല മങ്ങിമായുന്ന തീരേദശത്തിെനാപ്പം ഭുതകാലസ്മരണകൾ അവ�
െന്റ ഉന്മത്തഹൃദയേത്താടു യാത്രപറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

എല്ലാം ഒരു ദുഃസ്വപ്നമായിരുന്നു!
മുമ്പിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ െകാതി�

ക്കുന്നതാണു് , ഒരു കടൽപ്പടെയ നയിക്കാൻ. പലേപ്പാഴുംനിരാശനായിട്ടുണ്ടു് . ജീ�
വിതാശേപാലും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് . അെന്നാെക്ക ഒട്ടും ഇളകാെത ഹൃദയെത്ത പിടി�
ച്ചുനിർത്തിയതു പറങ്കികേളാടു് പകവീട്ടാനുള്ള അഭിലാഷമാണു് .

ഒടുവിൽ ആ മുഹൂർത്തവും ൈകവന്നു. െചറിയ മുന്നു കപ്പലുകൾ, ഏഴു വലിയ
പടേത്താണികൾ, േവണ്ടത്ര ആയുധങ്ങൾ, ഏതു വിപത്തിലും ൈധര്യം ൈകവിടാ�
ത്ത ഏതാനും അനുയായികൾ-ഇവെയല്ലാം ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ നിയന്ത്രണത്തി�
ലാണു് ഇേപ്പാൾ. ഒരു കുറേവയുള്ളു. നല്ല പീരങ്കിയും െവടിേക്കാപ്പുമില്ല. ശ്രമിച്ചാൽ
അതും സാധിക്കും. ഈ ഭാഗ്യം അവിചാരിതമായി വന്നുേചർന്നതാണു് , ഒരു നിമി�
ഷംെകാണ്ടു് ഒരു കടൽപ്പടയുെട നായകനാക്കി അവെന അവേരാധിച്ചതു കുഞ്ഞാ�
ലിമരയ്ക്കാരായിരുന്നു. േകാട്ടയിൽനിന്നു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാേരാടു യാത്രപറഞ്ഞു പിരി�
ഞ്ഞ വികാരനിർഭരമായ രംഗം മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നില്ല.

യുദ്ധംകഴിഞ്ഞു. സാമൂതിരി രാജാവു് ദുഃഖിതനും ലജ്ജിതനുമായി േകാഴിേക്കാ�
േട്ടക്കു തിരിച്ചു. പറങ്കികൾ പുറങ്കടലിേലക്കു പിൻവാങ്ങി. ഒരാഴ്ചേയാളം േകാട്ടയിൽ
വിജയാേഘാഷമായിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു ജീവിതം സാധാരണനിലയിക്കു തിരിച്ചു�
വന്നു. േകാട്ടയിലുള്ള എല്ലാ കരുത്തും അസാധാരണമാംവിധം ഒത്തുേചർന്ന ഒരു
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പടയാളിെയന്ന നിലയിൽ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി ഫർണാണ്ടസ്സിെന േകാട്ട�
യിൽതെന്ന നിർത്താൻ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ആശിച്ചു. അതു് അവേനാടു് ഒരു ദി�
വസം തുറന്നുപറയുകയും െചയ്തു. ഫർണാണ്ടസ് വിനയപൂർവ്വം അതിനു മറുപടി
െകാടുത്തു:

“േവണ്ടാ; എനിക്കു േപാണം.”
അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ അഭ്യർത്ഥന. കൺേകാണിെന്റ േനരിയ ഒരു

ചലനംെകാണ്ടു നൂറുകണക്കിൽ പടയാളികെള വരച്ച വരയിൽ നിർത്താനും മരണ�
ത്തിെന്റ മുമ്പിേലക്കു് ഓടാനും കഴിയുന്ന കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േസനാധിപെന്റ അന്ത�
സ്സും ആജ്ഞാശക്തിയും കലരാത്ത സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ചു:

“ഉം? എേങ്ങാട്ടു് ?”
“കടലിേലക്കു് .” ഒട്ടും സേങ്കാചമില്ലാെത, എന്നാൽ തികച്ചും വിനീതനായിത്ത�

െന്ന ഫർണാണ്ടസ് മറുപടി പറഞ്ഞു.
െപറ്റുവീണ കടപ്പുറേത്തക്കു് , സ്വന്തം കുടിയിേലക്കു് , അച്ഛനമ്മമാരുെട അടുക്ക�

േലക്കു് , േപാകാനുള്ള െകാതിയാവണെമന്നു് ആദ്യെത്ത അേപക്ഷ േകട്ടേപ്പാൾ കു�
ഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർക്കു േതാന്നി. തരേക്കടില്ല, േപായി വരെട്ട; എല്ലാവെരയും ഒന്നു
കാണെട്ട. ദീർഘകാലെത്ത വിരഹത്തിനുേശഷം അങ്ങെനെയാരു െകാതി േതാ�
ന്നിയതിൽ െതറ്റില്ല. എന്നാൽ തുടർന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ മെറ്റാരു മറുപടിയാണു്
കിട്ടിയതു് .

കടലിേലക്കു േപാകണമേത്ര. ആർക്കുേവണ്ടി എന്തിനുേവണ്ടി? ഒന്നും വ്യക്ത�
മല്ല. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഇമെവട്ടാെത ഫർണാണ്ടസ്സിെന അൽപ്പേനരം േനാക്കി�
െക്കാണ്ടിരുന്നു. പിെന്ന എഴുേന്നറ്റു ൈകകൾ പിന്നിൽ േചർത്തു െകട്ടി. തലതാഴ്ത്തി
അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടന്നു് ആേലാചിച്ചു. ഒെരത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല.

അവൻ എല്ലാംതുറന്നുപറഞ്ഞു. കടലിേലക്കു േപാണം. പറങ്കികൾക്കു് നിരന്ത�
രശല്യമുണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള അനുമതിയാണു് അവനു േവണ്ടതു് . സഹായവും,
ആ അേപക്ഷ അവെന്റ േപരിലുള്ള േസ്നഹവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചേതയുള്ളു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ സമ്മതിച്ചു. മാടായിത്തുറമുഖത്തുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനു് ഒരു കുറിപ്പു
െകാടുത്തു: നാലഞ്ചു തുഴച്ചിൽക്കാേരാെടാപ്പം വലിയ ഒരു േതാണിയും.

“േപായി വാ. ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ വിവരം തന്നാൽ ഇവിെടത്തെന്നെയ�
ത്തണം.”

ഫർണാണ്ടസ് വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുെകാണ്ടു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ൈകപ്പട�
ത്തിൽ ചുംബിചു് അനുഗ്രഹത്തിനുേവണ്ടി തല കുനിച്ചു. മാറിൽ തൂങ്ങുന്ന കുരിശ�
ടയാളം കുപ്പായത്തിെന്റ വിടവിലൂെട െതളിഞ്ഞുകാണുന്നു. മരയ്ക്കാർക്കു സഹിച്ചില്ല.
തെന്റ ആജന്മ ശത്രുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന അടയാളമാണതു് . അതുംെകാണ്ടുേപാ�
യാൽ മാടായിൽനിന്നു ചിലേപ്പാൾ സഹായം കിട്ടിയിെല്ലന്നുവരും. മരയ്ക്കാരുെട
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ൈക പതുെക്ക ഉയർന്നു. ചുണ്ടുവിരൽെകാണ്ടു െകാളുത്തിവലിച്ചു് ആ കുരിശടയാ�
ളം െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞു് അവെന്റ കണ്ണുകളിേലക്കു് ഉറ്റുേനാക്കിെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:

“ഇനി േപാക്  . ആപെത്താന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതു ൈകയിൽ െവ�
േച്ചാ.” പച്ചക്കല്ലുവച്ച ഒരു തമ്പാക്കു േമാതിരം ഊരി ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടുത്തു.

“ഒടപ്പിറപ്പുകളാെരങ്കിലും വന്നാൽ ഇതു കാട്ടിേക്കാ. ഒരാപത്തും വരില്ല.”
എങ്ങെന കൃതജ്ഞത പറയണെമന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു.

അവൻ ഒന്നും പറയാെത നിന്നു വിഷമിച്ചു.
ശത്രുക്കളുെട െവടിയുണ്ടകൾക്കുേപാലും പിടുത്തം െകാടുക്കാത്ത ഉരുക്കുചട്ട�

േപാലുള്ള മാറിടത്തിൽ പിടിച്ചടുപ്പിച്ചു് ഒരു മകെനെയന്നേപാെല ഗാഢമായാേശ്ല�
ഷിച്ചു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അവെന പറഞ്ഞയച്ചു. നനഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചുമാറ്റി�
െക്കാണ്ടു് അവൻ നടന്നു. പുഴക്കര ഐേദ്രാസ് കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. യാത്ര
പറയാൻ വിഷമം േതാന്നി. രണ്ടുേപരും ഒന്നും മിണ്ടാെത നിന്നു.

വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു പരമശത്രുവായി മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും പിന്നീടു്
സത്യസന്ധമായ െപരുമാറ്റത്തിലൂെട തെന്റ ഹൃദയം കവരുകയം െചയ്ത ഐേദ്രാ�
സാണതു് . ശത്രുക്കളുെട പിടിയിൽനിന്നു് പാഞ്ചാലിെയ രക്ഷിച്ചതു് ആ മനുഷ്യ�
നാണു് . ഓ! അെതാന്നും വിചാരിക്കാൻ തെന്ന വയ്യാ. കുഞ്ഞാലിയുെട സ്ഥാ�
നം ഐേദ്രാസിനാണുള്ളതു് . രണ്ടാളും തെന്ന അതിരുകവിഞ്ഞു േസ്നഹിക്കുന്നവ�
രാണു് . ഒരാൾ െവേട്ടറ്റു കപ്പൽത്തട്ടിൽ വീണു. പറങ്കികൾ െകാത്തിനുറുക്കി െച�
റിയ െചറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുഞ്ഞാലിെയ കടലിെല മത്സ്യങ്ങൾെക്കറിഞ്ഞുെകാടു�
ത്തു. തെന്ന തികച്ചും മനസ്സിലാക്കി േസ്നഹിക്കുന്ന ഒേരെയാരു വ്യക്തി ഇനിയുള്ളതു്
ഐേദ്രാസാണു് .

േവർപിരിയാൻ വിഷമമുണ്ടു് . േപാകാനുള്ള തീരുമാനെമടുത്ത ദിവസം മുതൽ
ഐേദ്രാസ് വിലക്കുകയാണു് . പേക്ഷ, വയ്യാ. കടൽ വിളിക്കുന്നു. ഉറങ്ങുേമ്പാഴും
ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാഴും ആ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു; “േപാണം.” യാെതാരു ബന്ധത്തി�
നും അവെന പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ശക്തിമത്തായ േപ്രരണയാണു് .

“െപാക്കാ!” അവസാനമായി ആ വിളി േകട്ടതു േഗാവയിെല നദീതീരത്തുെവ�
ച്ചാണു് . പിെന്ന അയാളങ്ങെന വിളിച്ചിട്ടില്ല. മാറിെല കുരിശടയാളമുള്ളേപ്പാൾ
ആരും തെന്ന െപാക്കെനന്നു വിളിക്കുന്നതവനിഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അവൻ അറിയാെത
മാറിൽ തപ്പിേനാക്കി. ഇന്നു് അതവിെടയില്ല. അതു കഴുത്തിൽ െകട്ടിച്ച ആളും അറു�
െത്തറിഞ്ഞ ആളും എന്താണുേദ്ദശിച്ചെതന്നറിഞ്ഞുകൂടാ; അേന്വഷിച്ചതുമില്ല. രണ്ടാ�
ളുെട െചയ്തിയിലും അവൻ പ്രതിേഷധിച്ചില്ല. െകട്ടുന്നവർെകട്ടെട്ട. അറുക്കുന്ന�
വർ അറുക്കെട്ട. അതാണവെന്റ മേനാഭാവം. ഐേദ്രാസിെന്റ ശബ്ദം പിെന്നയും
േകൾക്കുന്നു.

“ജ്ജ് വളയക്കടപ്പുറത്തു് േപാണിേല്ല?”
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എന്താണു് പറേയണ്ടതു് ? വളയക്കടപ്പുറത്തു േപാണം. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാ�
െള അവന്നു െചന്നുേചേരണ്ട സ്ഥലം അതാണു് . അച്ഛെനയും അമ്മെയയും കാണ�
ണം; ആറ്റുേനാറ്റിരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ െചന്നാശ്വസിപ്പിക്കണം. പെക്ഷ, ബദ്ധ�
െപ്പട്ടങ്ങു െചന്നാെലാരു കുഴപ്പമുണ്ടു് . അച്ഛനും അമ്മയും പിെന്ന അനങ്ങാൻ വിടില്ല.
അമ്മ ശരീരംെകാണ്ടും വെയ്യങ്കിലും അവെനെയടുത്തു േതാളിലിട്ടു നടക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കും. കടലിൽ േപാകാനും മീൻ പിടിക്കാനും കൂടി സമ്മതിക്കില്ല. പാഞ്ചാലിെയ െച�
ന്നു കണ്ടാൽ അവെളപ്പിെന്ന വിട്ടുപിരിയാൻ വിഷമം േതാന്നും. അതുെകാണ്ടു തൽ�
ക്കാലം അതു വയ്യാ. ആഗ്രഹങ്ങെളാെക്ക സാധിപ്പിക്കണം. െവള്ള്യാൻകല്ലിൽെവ�
ച്ചു ബലാൽക്കാരം െചയ്തു െകാന്ന െപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, െകാത്തിനുറുക്കി കടലിൽ
കലക്കിയ കുഞ്ഞാലിയുെട ആത്മാവിനുേവണ്ടി, പറങ്കികേളാടു പകരം േചാദിക്ക�
ണം. പാഞ്ചാലിെയ േദ്രാഹിച്ചതിനു പ്രേത്യകമായി േചാദിക്കണം. അതുസാധിച്ച�
ല്ലാെത ‘െപാക്ക’നായിട്ടു വളയക്കടപ്പുറത്തു കാലുകുത്തില്ല. അതുവെര ഫർണാണ്ട�
െസ്സന്ന പുറംേതാടും േപറി നടക്കാൻ തെന്ന അവൻ തീരുമാനിച്ചു.

“െജ്ജന്താ മുണ്ടാത്തതു് ?” പിെന്നയും ഐേദ്രാസ് േചാദിക്കുന്നു:
“ജ്ജ് വളയക്കടപ്പുറത്തു േപാഗിേല?”
എെന്തങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞു് അയാെള സമാധാനിപ്പിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ

േചാദ്യങ്ങൾ ഇനിയും വന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.
“േപാകും.”
“എപ്പള് ?”
എപ്പെളന്നവൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ മിക്കതും നിറേവറ്റീട്ടു േപാണം.

അതു തുറന്നുപറഞ്ഞാൽ ഐേദ്രാസ് വഴക്കുണ്ടാക്കും. വാദപ്രതിവാദത്തിനു വയ്യാ.
“േനെര അങ്ങട്ട് െപാേയ്ക്കാ ജ്ജ് .” അെതാരു കൽപനയായിരുന്നു. ഫർണാ�

ണ്ടസ് തല കുലുക്കി; േകവലം യാന്ത്രികമായിട്ടു് , അധികെമാന്നും പിെന്ന സംസാ�
രിച്ചില്ല. േവഗം പുറെപ്പട്ടു.

ഒരു മരപ്രതിമേപാെല ഐേദ്രാസ് പുഴക്കരയിെല പൂഴിപ്പരപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന�
തു് അവൻ കണ്ടു. തുഴച്ചിൽക്കാർ ധൃതികൂട്ടുകയാണു് . സന്ധ്യയ്ക്കുമുമ്പു് അഴിമുഖം കട�
ന്നു കടലിെലത്തണം. േവലിേയറ്റം തുടങ്ങിയാൽ വിഷമമാണു് . േതാണി ഒരു വളവു
തിരിഞ്ഞു. ഐേദ്രാസ് ൈകെപാക്കി എേന്താ അടയാളം കാട്ടുന്നതു് അവൻ കണ്ടു.
ഉടെന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നു മറഞ്ഞു.

ഇനി കാണാൻ പറ്റുേമാ? അറിഞ്ഞുകൂടാ. അടുത്തു നിൽക്കുേമ്പാൾ യാത്ര
പറയാനുള്ള ബദ്ധപാടായിരുന്നു. അകന്നുപിരിഞ്ഞേപ്പാൾ വീണ്ടും കാണണെമന്നു
േതാന്നുന്നു. ഈ േവർപാടു് എന്നു തുടങ്ങിയതാണു് ? കടലിെന്റ മുറ്റത്തുവച്ചു് കട�
ലിൽെവച്ചു് നദീതീരത്തു െവച്ചും പല ബന്ധങ്ങളും ഇങ്ങെന തകർന്നു േപായിട്ടുണ്ടു് .
അതിനിയും തകരും. തകർന്ന ബന്ധങ്ങളുെട പാടു് ഹൃദയം നിറച്ചുമുണ്ടു് . അവ േവ�
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ദനിക്കുന്നവയാണു് . കണ്ണുകൾ നനയുന്നു. പിരിഞ്ഞു േപായവർക്കുേവണ്ടി കണ്ണീർ
അതിെന്റ കടമ നിറേവറ്റുന്നു.

മാടായിത്തുറമുഖത്തു വിഷമമെമാന്നുമുണ്ടായില്ല. കാേണണ്ടവെര േവഗത്തിൽ
കണ്ടു. കപ്പലും േതാണിയും േവഗത്തിെലാരുങ്ങി. സഹായികെളയും കിട്ടി. അങ്ങ�
െനയാണു് ശരിക്കുള്ള കടൽയാത്ര ആരംഭിച്ചതു് . കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട മുദ്രേമാ�
തിരം ൈകവിരലിൽ കിടപ്പുണ്ടു് . രാത്രിയായേപ്പാൾ അതിെന്റ പച്ചക്കല്ലു പ്രകാശം
െചാരിയാൻ തുടങ്ങി.

എവിേടക്കു േപാകണെമന്നു തണ്ടുവലിക്കാേരാടു പറഞ്ഞില്ല. അവർ ലക്ഷ്യമി�
ല്ലാെത പതുെക്കപ്പതുെക്ക തണ്ടു വലിക്കുകയാണു് . അല്പം ധൃതികൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിെല്ല�
ങ്കിൽ അവർെക്കന്തു േതാന്നും? ഒരു കപ്പിത്താന്റ ഗൗരവേത്താെട അവൻ കല്പന
െകാടുത്തു:

“പുറംകടലിേലക്കു് .”
ചന്ദ്രിക വീണു െവട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അറബിക്കടലിെന്റ മാറിലൂെട ആ െകാച്ചു

കടൽപ്പട മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങി; ചക്രവാളെത്ത ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്ടു് . ആ ജലപ്പര�
പ്പിൽെവച്ചു പറങ്കികളുെട ചാട്ടവാർ പലതവണ ശരീരത്തിൽ പുളഞ്ഞുകയറി മാം�
സം പിച്ചിച്ചീന്തി െകാണ്ടുേപായിട്ടുണ്ടു് . ദിവസങ്ങേളാളം വിശ്രമമില്ലാെത തണ്ടുവ�
ലിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ദാഹംെകാണ്ടു കണ്ഠം െപാടിഞ്ഞുെപാടിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ യജമാന�
ന്മാെരേപ്പാെല പറങ്കികൾ കൺമുമ്പിൽെവച്ചു് വീഞ്ഞു് കുടിക്കുന്നതു് അത്യാർഥി�
േയാെട േനാക്കിനിൽേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു് . എെന്താെക്ക അനുഭവിച്ചു തഴമ്പിച്ച ജീവി�
തമാണു് .

ആനപ്പുറത്തു തിടെമ്പഴുന്നള്ളിച്ചതുേപാെല ഇരുണ്ട മരേത്താപ്പുകളുെട തലപ്പ�
ത്തു പൂർണചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുനിൽക്കുേമ്പാൾ കടലിലൂെട യാത്ര
െചയ്യുന്നതു നടാെടയല്ല. അെന്നാന്നും ചന്ദ്രനു് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുെണ്ടന്നു് േതാ�
ന്നിയിട്ടില്ല.

പാതിരാേവാളം അങ്ങെന നിന്നു തണ്ടുവലിക്കാർ പാടുന്നുണ്ടു് . ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു ഭീ�
ഷണിെപ്പടുത്തി തണ്ടുവലിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആർക്കും പാടാൻ േതാന്നില്ല. നല്ല രസമു�
ള്ള പാട്ടു് ! അവർ എത്രെയങ്കിലും പാടെട്ട. ഓളത്തട്ടു താളം പിടിക്കുന്നുണ്ടു് . കടലി�
നും പാട്ടു രസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.

മലേയാരങ്ങളിൽ, പുത്തുനിൽക്കുന്ന കടമ്പുവൃക്ഷങ്ങളുെട തണലുകളിൽ, അഴി�
ച്ചിട്ട തലമുടിയിൽ സ്വർണവിരലുകേളാടിച്ചു മിന്നൽപ്പിണറിളകുന്ന മഴക്കാലേമഘ�
ങ്ങളുെട പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചു് , കാമുകസമാഗമം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിമിഷങ്ങെളണ്ണുന്ന നാ�
യികമാരുെട െനടുവീർപ്പുകളും ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളും ആ പാട്ടുകളിലൂെട േകൾക്കാമാ�
യിരുന്നു.

പാടിയും രസിച്ചും ആപത്തിെന്റ വായിേലക്കാണവർ നീങ്ങുന്നെതന്നു മനസ്സി�
ലാക്കിയില്ല. ഗുജറാത്തിെലയും കർണ്ണാടകത്തിെലയും കുപ്രസിദ്ധരായ കടൽ�
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െക്കാള്ളക്കാർ പുറംകടലിൽ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരേതടി കുറ്റിക്കാടു�
കളിലമർന്ന പുലികെളേപ്പാെല സമുദ്രസഞ്ചാരികെളയും കാത്തു് അവർ തഞ്ചം
േനാക്കി ഉരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുെട സമ്പ്രദായമാണിതു് . പത്തും അമ്പതും
കപ്പലുകളുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം ഒന്നിച്ചു പുറെപ്പടും. അയ്യഞ്ചു നാഴിക ഇടവിട്ട
െവടിെപാട്ടിേച്ചാ പന്തം െകാളുത്തിേയാ അടയാളം െകാടുക്കും. അടുത്തമാത്രയിൽ
എല്ലാവരും േചർന്നു് ഇരയുെടേമൽ ചാടി വീഴും. െകാള്ള െചയ്യും.

അവിചാരിതമായി എങ്ങുനിേന്നാ ഒരു െവടിെപാട്ടുന്നതു േകട്ടു. തണ്ടുവലിക്കാ�
രുെട ഉത്സാഹം നിലച്ചു. അവരുെട പാട്ടിനു വിരാമം വീണു. ഫർണാണ്ടസ്സിനു്
ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവൻ ചുറ്റുപുറവും േനാക്കി.

അകെലെത്തവിെടേയാ ഒരു പന്തം ജ്വലിച്ചു. തുടർന്നു് അതിനപ്പുറം മെറ്റാന്നു
ജലിച്ചു. തണ്ടുവലിക്കാരിെലാരുത്തൻ േപടിച്ചുവിറച്ചുെകാണ്ടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:.

“കടൽക്കളളന്മാർ!”
കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു നിർത്താനും എല്ലാവരും ആയുധം ധരിച്ചു തയ്യാറാവാനും

ഫർണാണ്ടസ് കൽപിച്ചു. സമുദ്രസഞ്ചാരത്തിൽ ധാരാളം പരിചയവും അനുഭവ�
വമുള്ള ഒരു തണ്ടുവലിക്കാരൻ മുേമ്പാട്ടടുത്തു വന്നു േപടിച്ചു വിറച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
“ആയുധെമടുക്കുന്നതു െവറുെതയാണു് .”

േചാദ്യരുപത്തിൽ ഫർണാണ്ടസ് അവെന േനാക്കി. തണ്ടുവലിക്കാരൻ സ്ഥി�
തിഗതികൾ മുഴുവനും വിവരിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ പലേപ്പാഴായി തനിക്കുണ്ടായ അനുഭ�
വങ്ങളും. അെതാന്നും ഒട്ടും േകൾക്കാൻ രസമുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഉത്തരെമാന്നും
പറയാെത എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുേകട്ടു. എെന്തങ്കിലും െചേയ്ത പറ്റൂ. കീഴടങ്ങാൻ ഏതാ�
യാലും ഭാവമില്ല. േവണ്ടിവന്നാൽ െപാരുതി മരിക്കും; അത്രതെന്ന. കൂട്ടുകാർക്കു്
ഒരുങ്ങിനിൽക്കാൻ കൽപന െകാടുത്തു.

െകാള്ളക്കാരുെട കപ്പലുകൾ നിമിഷേനരം െകാണ്ടു നാലുഭാഗത്തുനിന്നും
അവെര വളഞ്ഞു. ഒരു വിളിപ്പാടകെല സമവൃത്താകൃതിയിൽ അവ നിലയുറപ്പിച്ചു.

എതിർക്കാൻ പുറെപ്പട്ടാൽ എല്ലാവെരയും നശിപ്പിക്കുെമന്നും ൈകയിലുള്ളത�
ത്രയും അടിയറെവക്കുന്നപക്ഷം ജീവേനാെട തിരിച്ചുേപാകാൻ സമ്മതിക്കുെമന്നും
െകാള്ളക്കാരുെട പക്ഷത്തുനിന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ആരും മറുപടിെയാന്നും പറഞ്ഞി�
ല്ല. എല്ലാവെരയും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഫർണാണ്ടസ് േപ്രരിപ്പിച്ചു. അടുത്ത നടപടി
എന്തായിരിക്കുെമന്നു് അവൻ ഉറ്റുേനാക്കി. നല്ല നിലാവുള്ളതുെകാണ്ടു് എല്ലാം വ്യ�
ക്തമായി കാണാം.

െകാള്ളക്കാരുെട വലിെയാരു കപ്പൽ പതുെക്ക മുേമ്പാട്ടു വന്നു. ഫർണാണ്ട�
സ്സിെന്റ കപ്പലിെന മുട്ടിയുരുമ്മിനിന്നു. അതിൽ പുറേത്തക്കു കഴുത്തുനീട്ടി നിൽക്കു�
ന്ന േതാക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും അനുനായികേളാടുകൂടി ഒരു ദീർഘകായൻ
കപ്പലിേലക്കു ചാടിക്കയറിവന്നു. എല്ലാവരുെട ൈകയിലും ഉറയിൽനിന്നു് ഊരിപ്പി�
ടിച്ച വാളുണ്ടായിരുന്നു. ദീർഘകായെന്റ ആകൃതിയും െപരുമാറ്റവും കണ്ടാൽ തലവ�
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നാെണന്നു േതാന്നും. െചമ്പിച്ച തലമുടിയും ഇരുണ്ടനിറവും തീപറക്കുന്ന േനാട്ടവുമു�
ള്ള ആ മനുഷ്യൻ കപ്പിത്താെന അേന്വഷിച്ചു.

ഫർണാണ്ടസ് ഒട്ടും പതറാെത മുേമ്പാട്ടു വന്നു. െകാള്ളത്തലവനു് അഭിമുഖ�
മായി നിന്നു. കപ്പലിെല മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ അവർ പരസ്പരം മിഴിച്ചു േനാക്കി.
ശബ്ദിച്ചില്ല. കണ്ണുകളാണു് സേന്ദശം ൈകമാറിയതു് .

“കീഴടങ്ങുേന്നാ?”
“ഇല്ല.”
“നശിപ്പിച്ചുകളയും!”
“ഭീഷണി െവറുേത!”
“ജീവൻ േവേണാ?”
“നിനക്കുേവേണ്ട?”
േനാട്ടത്തിെന്റ െപാരുൾ രണ്ടുേപർക്കും മനസ്സിലായി. െകാള്ളത്തലവൻ

അക്ഷമനായി അലറി:
“പിടിച്ചുെകട്ടടാ ഇവെന!”
ആ കല്പന മുഴുമിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് ഫർണാണ്ടസ് ഉറയിൽനിന്നു വാ�

ളു വലിച്ചൂരി മുേമ്പാട്ടു ചാടി. അല്പനിമിഷെത്ത നിശ്ശബ്ദത.
െകാള്ളത്തലവൻ രണ്ടടി പിന്മാറി. വാൾത്തല കീഴാക്കിപ്പിടിച്ചു തലകുനിച്ചു്

ഫർണാണ്ടസ്സിെന വന്ദിച്ചു.
പരിഹാസമാേണാ⁇
ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത്ഭുതകരമായ സംഭവം െകാള്ളത്തലവൻ

വിനീതനായി പറഞ്ഞു:
“അറിയാെത പറ്റിയതാണു് . ക്ഷമിക്കണം.”
“പരിഹാസം മാറ്റി വാെളടുക്കു് .” ഫർണാണ്ടസ് െപാരുതാെനാരുങ്ങി വിളിച്ചു�

പറഞ്ഞു.
െകാള്ളത്തലവൻ ഭാവേഭദമില്ലാെത നിന്നു. ആരംഭത്തിലുള്ള വിനയം ക്ര�

േമണ കൂടുകയാണു് .
“ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു വല്ല സഹായവും േവണെമങ്കിൽ പറയണം.” െകാള്ളത്ത�

ലവൻ തുടർന്നു: “ആ േമാതിരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അപകടം പറ്റുമാ�
യിരുന്നു.”

ഫർണാണ്ടസ്സിനു കാര്യം മനസ്സിലായി. കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാരുെട മിടുക്കാണു്
കണ്ടതു് . അവൻ ൈകവരലിേലക്കു േനാക്കി. പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ മുദ്രേമാതിരം
അവിെടയുണ്ടു് . ബഹുമാനസൂചകമായി പലതവണ അതിെന തെന്റ കണ്ണുകളിേല�
ക്കടുപ്പിച്ചു. െകാള്ളത്തലവേനാടു് എന്താണു പറേയണ്ടെതന്നു് അവനു പിടുത്ത�
മില്ല. തൽക്കാലം ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിയാെമന്നു ശപഥം െചയ്തു്
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അവർ പിരിഞ്ഞു. ആ സംഭവം മറന്നുകളുയണെമന്നും ഒരിക്കലും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാ�
െര അറിയിക്കരുെതന്നും യാത്രപറഞ്ഞു പിരിയുേമ്പാൾ െകാള്ളത്തലവൻ പ്രേത്യ�
കം അേപക്ഷിച്ചു.

ഫർണാണ്ടസ് യാത്ര തുടർന്നു.
പുലിേപാെല വന്ന െകാള്ളത്തലവൻ ൈപക്കുട്ടിെയേപ്പാെല തിരിച്ചുേപായതു്

രസമുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. ൈകേനട്ടം ഭംഗിയായി. ഒരു കപ്പിത്താെന്റ അന്തസ്സും
ഗൗരവവും പുലർത്തണെമന്നു് ഫർണാണ്ടസ്സിനു േതാന്നി. സമുദ്രയാത്രയാണു് . കൂ�
െടയുള്ളവർക്കു് േവഗത്തിൽ മടുക്കും. അവിചാരിതമായി അവർ മടങ്ങാൻ പറയും.
യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അനുസരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ലഹളെയ്ക്കാരു�
ങ്ങും. അതുെകാണ്ടു് എന്തും കൽപിക്കാൻ ഒരാൾ േവണം. അയാെള മറ്റുള്ളവർ
അനുസരിക്കണം. അതിനുള്ള വഴികെളല്ലാം പലതവണയായി പറങ്കികളിൽ നി�
ന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു് . കപ്പലുകെള ആക്രമിേക്കണ്ട സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
പീരങ്കിയുണ്ടകളിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമുണ്ടു് . കടൽത്തിരകെള
േഭദിച്ചുെകാണ്ടു ശത്രുക്കെള ഓടിക്കാനും രക്ഷെപ്പടാനുമറിയാം. എല്ലാറ്റിനും നല്ല
കരുത്തുള്ള ഒരു കപ്പിത്താൻ േവണം. നല്ല കപ്പിത്താനാവാനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഉരു�
വിട്ടു മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു.

വരെട്ട; കാണിച്ചുെകാടുക്കാം.
ഒരു െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല അറബിക്കടലിൽ മുഴുവൻ ചീറിപ്പായണം. ശത്രുക്ക�

ളിൽ ഒന്നിെനയും വിടാെത നായാടിപ്പിടിക്കണം. കപ്പലിൽ െകാണ്ടുവന്നു ചങ്ങല�
യ്ക്കിടണം. തണ്ടുവലിപ്പിക്കണം. ചാട്ടവാറിെന്റ സ്വാദനുഭവിപ്പിക്കണം. അടിമത്ത�
ത്തിെന്റ േവദന മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കണം.

“േവഗം,േവഗം!” അവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ആ ശബ്ദത്തിനു് ഒരു കപ്പിത്താേന്റ�
തിെനന്നേപാെല ഗൗരവമുണ്ടു് . എേങ്ങാെട്ടന്നു നല്ല നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും അവൻ
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:

“േവഗം, േവഗം!”
ഇഴയുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിൽക്കാൻ സുഖമില്ല. വായുേവഗത്തിൽ പറക്കെട്ട.

എങ്കിേല ഉശിരും ചുണയും അനുഭവെപ്പടുകയുള്ളു.
തണ്ടുവലിക്കാർ കിണഞ്ഞു പ്രയത്നിച്ചു. കപ്പലുകൾ കുതറിപ്പാഞ്ഞു. തലയ്ക്കു മു�

കളിൽ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും വിരേണ്ടാടി. രസമുണ്ടു് .
ഈ രസം പൂർത്തിയാവാൻ പറങ്കികെള േവഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടണം. അറബി�

ക്കടലിെന്റ വിരിമാറിൽെവച്ചുതെന്ന അവേരാടു പകരം േചാദിക്കണം. എെന്താ�
െക്ക എണ്ണിെയണ്ണിപ്പറയാനുണ്ടു് ! പറയും.

ശക്തിപൂർവ്വം വീശിെക്കാണ്ടുവരുന്ന കാറ്റു് തലമുടി ചിക്കിച്ചീകി െനറ്റിയിലൂെട
കണ്ണിേലക്കു തള്ളിയിടുന്നു. ദൂരക്കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് ഒരു പട്ടുറു�
മാെലടുത്തു തലയിൽെക്കട്ടി. ചന്ദ്രിക തട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കടലും െവള്ളേമഘം െകാ�
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ണ്ടു വക്കു കസവിട്ട ചക്രവാളവും ഗാഢാേശ്ലഷത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിദൂരതയിേലക്കു
േനാക്കിെക്കാണ്ടു് അവൻ നിന്നു. ഇനിയും േനരം പുലരും; സന്ധ്യയാവും. പിെന്ന�
യും ഇരുട്ടു പരക്കും. ദിവസങ്ങേളാ മാസങ്ങേളാ അങ്ങെന കഴിയെട്ട. പറങ്കികെള
കണ്ടല്ലാെത പിന്മടങ്ങില്ല.

പിേറ്റന്നു രാവിെല മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപിൽ കപ്പലടുപ്പിച്ചു. ഇടതൂർ�
ന്നു വളർന്ന െതങ്ങുകളുെട ശീതളഛായയിൽ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വിശ്രമിച്ചു.

മാടായിയിൽ നിന്നു വന്ന അബുവാണു് ഇേപ്പാൾ ഉറ്റ ചങ്ങാതി. അടുത്ത പരി�
പാടിെയപ്പറ്റി അബുവുമായി കൂടിയാേലാചിച്ചു. ഉേദ്ദശ്യമില്ലാെത ഇങ്ങെന കപ്പേലാ�
ടിച്ചു േപാകുന്ന അപകടകരമാെണന്നു് അബുവിനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു് .

“കാരണം?” ഫർണാണ്ടസ് േചാദിച്ചു:
“ബറുക്കെന ഓടിയാൽ മനിസെന്റ തടി ക്ഷീണിക്കും.”
അബുവിെന്റ ന്യായമതാണു് .
ഓടാഞ്ഞാെലെങ്ങന്യാ? പറേങ്ക്യള് ഇേങ്ങാട്ട് വേര്വാ?”
“െബരും.”
“എന്ത് ?”
“രണ്ടുദിവസം ഇബിെട കാത്തുനിന്നാൽ െബരും; െബരാതിരിക്കൂലാ. ഞമ്മ�

ക്ക് നിേച്ച ്യള സ്ഥലാണിത് .”
“അെതങ്ങെന?”
“ഇബിെട ഒളിച്ചു കുത്തിരിഞ്ഞും കളഞ്ഞ് ഇമ്മിണി പറങ്കിക്കപ്പലിെന ഞമ്മൾ

െവരട്ടീറ്റ്  ണ്ട് . അെന്നാെക്ക പേക്കങ്കില് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും ഞമ്മെളകൂെട ഉേണ്ട�
യിനും.”

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ശിക്ഷണത്തിൽ കടൽയുദ്ധം അഭ്യസിച്ചവനാണു്
അബുെവന്ന കാര്യം ഫർണാണ്ടസ് അേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലാക്കിയതു് . സേന്താ�
ഷം. അബുവിെന്റ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു് രേണ്ടാ നാേലാ ദിവസം അവിെട കാ�
ത്തുനിൽക്കാം. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പറങ്കികെള കണ്ടുകിട്ടണം. ഈ യാത്രയുെട
ഉേദ്ദശ്യം തെന്ന അതാണു് .

അങ്ങെന കാത്തിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ ദിവസം േപായതറിഞ്ഞില്ല. ചൂണ്ടമീൻ പി�
ടിച്ചും കടലിൽ നീന്തിയും മതിയാേവാളം ഇളനീർ പറിച്ചു കുടിച്ചും അവർ ഉല്ലസിച്ചു
കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഫർണാണ്ടസ് ഒന്നിലും െപട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരുെട കൂെട വിേനാദങ്ങ�
ളിൽ പങ്കുെകാള്ളുന്നതു് കപ്പിത്താെന്റ അന്തസ്സിനു േചർന്നതല്ല. അവൻ പതുെക്ക�
പ്പതുെക്ക ഒരു കപ്പിത്താനാവുകയായിരുന്നു. കൽപ്പിേക്കണ്ടവരാകുേമ്പാൾ കുറച്ചു
ഗൗരവം പാലിക്കണം. ഇന്നിന്നവർ ഇന്നിന്ന േജാലി െചയ്യണെമന്നു നിർേദ്ദശിച്ചു്
അവൻ മിണ്ടാെത ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു. ആേലാചിക്കാൻ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ടു് .
അതുെകാണ്ടു മുഷിപ്പും േതാന്നിയില്ല.
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ഒരു ദിവസം തനിച്ചിരുന്നാേലാചിക്കുേമ്പാൾ പുതിെയാരാശയം കിട്ടി. േകാട്ട�
യ്ക്കൽ െവച്ചു ഡിസിൽവയുമായി നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാരുെട ഉടുപ്പുകൾ
കുെറ ൈകവശെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു് . ഒരു േപാർച്ചുഗീസ് പതാകയും. അെതാെക്ക െകട്ടി�
െയടുത്തു കൂെട െകാണ്ടുേപാന്നിട്ടുണ്ടു് . ഏെതങ്കിലുംവഴിക്കു് അതുപേയാഗിക്കണം.
സമയവും സന്ദർഭവും അേപ്പാൾതെന്ന ആേലാചിച്ചുറച്ചു.

ദ്വീപിൽ കാത്തിരുന്നു. പറങ്കികെള കാണാെത നിരാശെപ്പട്ടു. നാലാം ദിവസം
യാത്രപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഏതാനും േപെര ഫർണാണ്ടസ് തിരെഞ്ഞടുത്തു. അവേരാ�
ടു് പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാരുെട ഉടുപ്പു ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആരും വിേരാധം പറഞ്ഞി�
ല്ല. അബുമാത്രം പ്രതിേഷധിച്ചു. പറങ്കിപ്പട്ടാളക്കാരുെട ഉടുപ്പു ൈകെകാണ്ടു് െതാ�
ടിെല്ലന്നു് അവൻ ശഠിച്ചു. സാരമില്ല. നിസ്സാരകാര്യത്തിനു വഴക്കുണ്ടാേക്കെണ്ടന്നു
െവച്ചു ഫർണാണ്ടസ് നിർബന്ധിച്ചില്ല. എങ്കിലും കപ്പിത്താെന ധിക്കരിച്ചേതാർത്ത�
േപ്പാൾ അല്പം വല്ലായ്മ േതാന്നി. അതു പുറത്തു കാണിക്കാെത കഴിച്ചുകൂട്ടി.

േപാർച്ചുഗീസ് പതാക തെന്റ കപ്പലിെന്റ പാമരത്തലപ്പിൽ ഉയർത്താൻ
അവൻ കല്പിച്ചു. പതാക ഉയർന്നുകണ്ടേപ്പാൾ അബു കൂടുതൽ േക്ഷാഭിച്ചു. ഫർ�
ണാണ്ടസ് അതു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവൻ കപ്പിത്താെന്റ േവഷം ചമയുകയായിരുന്നു.
മുമ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ തെന്റ കൂെട പറങ്കികളുെട േവഷം ധരിച്ച പട്ടാള�
ക്കാർ േവണം. േപാർച്ചുഗീസ് പതാക പറക്കുകയും േവണെമന്നു് അവൻ തീരുമാ�
നിച്ചു. എല്ലാവരുെടയും ചമയൽ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കപ്പലിൽ െചന്നിരിക്കാൻ അവൻ
നിർേദ്ദശം നൽകി. കൂെട അവനും പുറെപ്പട്ടു. അബു പിണങ്ങിയമട്ടിൽ ദ്വീപിെലാ�
രിടത്തു മിണ്ടാെത നിൽക്കുകയാണു് . കപ്പലിൽ േകറീട്ടില്ല. ഫർണാണ്ടസ് െചന്നു
വിളിച്ചു.

“ആ െകാടി െവച്ചാൽ ഞമ്മള് കപ്പലീ േകറൂലാ.”
“േകറണം.” അത്രേനരെത്ത സൗഹൃദെമല്ലാം മാറ്റിെവച്ചു ഫർണാണ്ടസ്

കൽപിച്ചു.
“ഞമ്മെള ഉസിര് കൂട്ടിലുെണ്ടങ്കിൽ ഞമ്മൾ േകറൂലാ.”
“േകറുന്നതാ നല്ലത് .”
“േബെറ ആള േനാക്കണം.”
ഫർണാണ്ടസ് െചന്നു് അബുവിെന്റ ൈകക്കുപിടിച്ചു. അവൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു.

വഴക്കായി.
“കപ്പിത്താെന്റ കല്പനയാണ് നീ അനുസരിക്കണം.” ഫർണാണ്ടസ് ഒരിക്കൽ�

ക്കൂടി ഉറച്ചുപറഞ്ഞു.
“പടേശ്ശാെന്റ കല്പനയായാലും ഞമ്മൾ േകറൂലാ.”
“തീർച്ച?”
“തീർച്ച.”
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പിെന്നയും ഫർണാണ്ടസ് അബുവിെന പിടിക്കാനടുത്തു. അബു മുഷ്ടി ചുരുട്ടി
യുദ്ധത്തിനാെണാരുങ്ങിയതു് . അല്പേനരെത്ത വഴക്കിൽ ഇടിയും െതാഴിയും നട�
ന്നു. കലശലായ േദ്രാഹേമൽപ്പിക്കാെത അബുവിെന കീഴടക്കണെമന്നാണു് ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിന്നു വിചാരം. കഴിയുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പിൻകഴുത്തിൽ നെല്ലാരിടിെവച്ചു�
െകാടുത്തു. അബു മൂക്കുകുത്തി നിലത്തുവീണു. ഉടെന ൈകകൾ പിന്നിൽ േചർത്തു�
െകട്ടി ഫർണാണ്ടസ് അവെന അനായാസമായി െപാക്കിെയടുത്തു കപ്പലിേലക്കു
നടന്നു. കല്പന ധിക്കരിക്കാെനാരുങ്ങുന്നവർക്കു് അെതാരു താക്കീതായിരിക്കെട്ട
എന്നു് അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അബുവിെന കപ്പൽത്തട്ടിൽ ഒരിടത്തു െവച്ചു് ഫർണാണ്ടസ് യാത്ര പുറെപ്പ�
ടാനുള്ള കല്പന നൽകി. പുറെപ്പെട്ടതിൽ പിെന്ന ചക്രവാളമാണു് ലക്ഷ്യം. മെറ്റാരു
ലക്ഷ്യമില്ല. ഇേപ്പാഴും ആ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു തെന്ന നീങ്ങി.

അധികേനരം അങ്ങെന സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു പാമരത്തലപ്പിൽ കാവലിരി�
ക്കുന്നവർ വിളിച്ചുപറയുന്നതുേകട്ടു; “കപ്പൽ വരുന്നു, കപ്പൽ.”

ഫർണാണ്ടസ് ഉത്സാഹേത്താെട േനാക്കി; കാണുന്നില്ല.
“എത്ര കപ്പലുണ്ട്” അവൻ വിളിച്ചുേചാദിച്ചു.
കാവൽക്കാർക്കു വ്യക്തമായി പറയാൻ വയ്യാ. അത്രയും അകലത്താണു് .
“അടുത്തു വരുന്നേതാ അകന്നു േപാകുന്നേതാ?” അവൻ പിെന്നയും വിളി�

ച്ചുേചാദിച്ചു
കാവൽക്കാർ െതല്ലിട സംശയിച്ചുനിന്നു. പിെന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു പറ�

ഞ്ഞു: “വരുന്നതാണു് , വരുന്നതാണു് .”
വരുന്നതാെണങ്കിൽ ധൃതിെപ്പേടണ്ടതില്ല. ഭാഗ്യപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഊഴം. കരുത�

േലാെട നിൽക്കണം. ശക്തിെകാണ്ടല്ല. ബുദ്ധിെകാണ്ടാണു് ശത്രുവിെന േനരിടാ�
െനാരുങ്ങിയതു് . െചറിെയാരു േനാട്ടക്കുറവുെകാണ്ടു് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു�
നിൽക്കുന്ന അടിമത്തേമാ മരണം തെന്നയുേമാ സംഭവിക്കും.

ഫർണാണ്ടസ് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ധൃതിപിടിേച്ചാടി ഓേരാരുത്തർക്കും േവ�
ണ്ട നിർേദശം നൽകി. പറങ്കികെളേപ്പാെല പട്ടാളേവഷമണിഞ്ഞവർ ഒരു നിമി�
ഷംെകാണ്ടു് ആയുധേമന്തി യുദ്ധം െചയ്യാനുള്ള ഒരുക്കേത്താെട നിൽക്കണം. മറ്റു�
ള്ളവർ തടവുകാെരേപ്പാെല െപരുമാറണം. അവരുെട ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആയുധം
കരുതിെവക്കണം. ആരും പരിഭ്രമിക്കരുതു് . ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തമട്ടിൽ, ഒന്നിലും
താൽപര്യമില്ലാത്തമട്ടിൽ, അലസമായിരിക്കണം. അേതസമയം കൽപ്പനയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി ശ്രദ്ധേയാെട കാത്തിരിക്കുകയും േവണം. നിർേദശങ്ങെളാെക്ക പല തവണ
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു് ഫർണാണ്ടസ് . പിെന്നയും കാവൽ�
ക്കാേരാടു് വിളിച്ചു േചാദിച്ചു: “എത്ര കപ്പലുണ്ടു് ?”

“ഏഴു വലിയ കപ്പൽ.” ഉടെന മറുപടി കിട്ടി.
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ഏഴു വലിയ കപ്പൽ! പട്ടാളക്കാർ േവണ്ടത്രയുണ്ടാവും; പീരങ്കിയും. കണ്ടമാത്ര�
യിൽ പിണങ്ങിയാൽ രക്ഷകിട്ടില്ല. ഏഴു കപ്പലുകളിെല പീരങ്കികൾ ഒന്നിച്ചു് ഉണ്ട
വർഷിച്ചാൽ എല്ലാം െവന്തു െവണ്ണീറാവും. നയത്തിൽ െപരുമാറണം. വഞ്ചനെകാ�
ണ്ടു കീഴടക്കണം. അേതാർത്തേപ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ്സിനു് അല്പം വിഷമം േതാന്നി.
ആെരയും അതുവെര വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല. വഞ്ചിക്കുന്നവെര ഇഷ്ടവുമല്ല. ഒരു രാജ്യം മുഴു�
വൻ കിട്ടാെമന്നുെവച്ചാൽ കളവുപറയാൻ തുനിയില്ല.

വരുന്നതു പറങ്കികളാെണങ്കിൽ കളവും വഞ്ചനയുെമല്ലാം െചയ്യണെമന്നുറപ്പി�
ച്ചു. പറങ്കികൾ സത്യദീക്ഷയുള്ളവരല്ല. വഞ്ചന മാത്രേമ അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടൂ. സ്വ�
ന്തം അനുഭവത്തിലൂെട േനാക്കിയേപ്പാൾ പറങ്കികളുെട ഭാഗത്തു വഞ്ചനയുെട കൂമ്പാ�
രമാണു് കാണുന്നതു് . ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തെന്ന തീരുമാനിച്ചു. കാവൽക്കാരുെട
ശബ്ദംേകൾക്കുന്നു:

“പറങ്കിക്കപ്പൽ, പറങ്കിക്കപ്പൽ!”
ഹൃദയം തുടിച്ചു. ആേവശംെകാണ്ടു ശരീരം മുഴുവൻ െപാട്ടിെത്തറിച്ചുേപാകുെമ�

ന്നു േതാന്നി. പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ ഉടുപ്പാണു് ധരിച്ചതു് . േപാരായ്മ വല്ലതുമുേണ്ടാ?
അതിെന്റ േകാട്ടവും ചുളിയുെമാന്നു പിടിച്ചു ശരിെപ്പടുത്തി. െതാപ്പി േനെരയാക്കി.
വാെളടുത്തു മൂർച്ച പരിേശാധിച്ചു വീണ്ടും ഉറയിലിട്ടു. അരപ്പട്ടയിൽ തിരുകിയ കഠാരി
സ്പർശിച്ചുേനാക്കി. അന്തസ്സിൽ കപ്പൽത്തട്ടിലൂെട അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നു. പു�
തിെയാരു ൈചതന്യം ൈകവന്നേപാെല േതാന്നി. ഡിസിൽവെയേപ്പാെല നിരർഥ�
കമാെയാന്നു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ൈകയും കാലും വരിഞ്ഞുെകട്ടി മുമ്പിലിട്ട അബുവിെന്റ
പൃഷ്ഠത്തു് പുറംകാലുെകാണ്ടു് ഒരു തട്ടുെകാടുത്തു. അബു േവദനിച്ചുെകാണ്ടു നിലവി�
ളിച്ചു. അരിശംപിടിച്ചു് എെന്താെക്കേയാ പിറുപിറുത്തു.

“മിണ്ടരുതു് !” ഫർണാണ്ടസ് അലറി; ശത്രുവിെനേപ്പാെല.
“ഹമുേക്ക!” അബു പല്ലുകടിച്ചു െതറിപറഞ്ഞു.
ഫർണാണ്ടസ് ചാട്ടവാർ ൈകയിെലടുത്തു് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
“മിണ്ടരുതു് ?” ഗർജ്ജിച്ചുെകാണ്ടു പതുെക്ക ഓേരാ അടിെവച്ചു് അവൻ അബു�

വിെന സമീപിച്ചു. മുഖത്തു രാക്ഷസീയമായ ഭാവം പരന്നു. കണ്ണുകൾ കലങ്ങി.
അബു െതറിപറയുകയാണു് .
ഒന്നു് , രണ്ടു് , മൂന്നു് . ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ചാട്ടവാർ കൃഷ്ണസർപ്പെത്തേപ്പാെല ചാ�

ടിവീണു് അബുവിെന െകാത്താൻ തുടങ്ങി. അബു നിശ്ശബ്ദനാവുന്നതുവെര ആ ചാ�
ട്ടവാർ പ്രവർത്തിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഫർണാണ്ടസ് വീണ്ടും ഒന്നു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
ആ ശബ്ദം േകട്ടാൽ അവെന ഡിസിൽവയുെട േപ്രതം ബാധിച്ചേപാെല േതാന്നും.

കപ്പലുകളിൽ മുഴുെക്ക ശ്മശാനനിശ്ശബ്ദത പരന്നു. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാ�
യില്ല. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. വലത്തുൈകയിൽ ചാട്ടവാർ പിടിച്ചു് ഇടതു�
ൈക കാൽസരായിയുെട കീശയിൽ തിരുകി മുറിേവറ്റ സിംഹെത്തേപ്പാെല ഫർ�
ണാണ്ടസ് നിന്നു.
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കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു നിർത്താൻ കൽപിച്ചു. അകലത്തു ശത്രുക്കളുെട പതാ�
കകൾ കാറ്റിലാടുന്നതു കാണാം. കപ്പലുകൾ േവഗത്തിലാണു് വരുന്നതു് . അനു�
കൂലമായ കാറ്റുണ്ടു് . േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവയുെട േവഗം കുറഞ്ഞു; സംശയി�
ച്ചിട്ടാവും.

ഫർണാണ്ടസ് െതാപ്പിെയടുത്തു വീശി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:
“വരണം, വരണം. ശത്രുക്കളല്ല, മിത്രങ്ങളാണു് .” േപാർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലാ�

ണു് വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു് .
“വന്ദനം, വന്ദനം! മറുഭാഗെത്ത കപ്പിത്താൻ അേത ഭാഷയിൽ മറുപടി പറ�

ഞ്ഞു. കപ്പലുകൾ പതുെക്ക അടുത്തുവരുന്നു. കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ മുറുകുന്നു.
അവർ േപാർച്ചുഗലിൽ നിന്നു വരുന്നവരാണു് . സ്വർണ്ണം, െവള്ളി, പട്ടുതുണി�

കൾ തുടങ്ങിയ വ്യാപാരവസ്തുക്കളാണു് കപ്പലിലധികം. സാമൂതിരിയുമായി േയാ�
ജിച്ചു കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാേരാടു യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കഥ വഴിയിൽെവച്ചറിഞ്ഞു. വളെര
സേന്താഷിച്ചു. പേക്ഷ, ആ സേന്താഷം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കുെറ േപാന്നേപ്പാൾ യുദ്ധം
േതാറ്റ കഥയും അറിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാണു് പുറങ്കടലിലൂെട യാത്ര. കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാെര ഭയന്നിട്ടു് . കുശലപ്രശ്നത്തിനിടയിൽ അങ്ങെന പലതും ഫർണാണ്ടസ്സിനു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ കപ്പൽ ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കപ്പലിേനാടു പതുെക്ക അടു�
ക്കുകയാണു് . തടിച്ചു നീണ്ട െചമ്പൻതാടിയും നീലക്കണ്ണുമുള്ള കപ്പിത്താൻ കപ്പൽ�
ത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് ഒേന്ന േനാക്കിയുള്ളു. മുഖം തിരിച്ചുകളഞ്ഞു.

“സ്വാഗതം! കണ്ടതു വളെര സേന്താഷം. ഇേങ്ങാട്ടു വരണം; ഇവിെട സൗ�
കര്യമാണു് .” നല്ല ഒഴുക്കിലും ചിട്ടയിലുമാണു് ഫർണാണ്ടസ് േപാർച്ചുഗീസ് ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നതു് .

വലിയ ഒരു കയറിൽ പിടിച്ചു് ഊഞ്ഞാലാടിെക്കാണ്ടു് പറങ്കിക്കപ്പിത്താൻ ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിെന്റ കപ്പലിേലക്കു ചാടിവീണു. വീണതു് അബുവിെന്റ അടുത്താണു് .

“ഓ. അടിമ!” പുറങ്കാലുെകാണ്ടു് അബുവിെനെയാന്നു െതാഴിേച്ച കപ്പിത്താൻ
മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങിയുള്ളു.

ഫർണാണ്ടസ് തല തിരിക്കാെത, കപ്പിത്താെന േനാക്കാെത, ആേലാചിച്ചു.
അടുെത്തത്തിയാൽ കള്ളിെപാളിയും. ഒരു പറങ്കിയാെണന്നു് ഒരിക്കലും വിശ്വസി�
ക്കില്ല. സംശയത്തിനിടം െകാടുക്കുന്നതിനുമുമ്പു് എല്ലാം കഴിയണം. സമയം പറ�
ക്കുകയാണു് . േവഗത്തിൽ തീരുമാനെമടുക്കണം.

ഒരട്ടഹാസേത്താെട ഫർണാണ്ടസ് യുദ്ധത്തിനുകല്പന െകാടുത്തു. മിന്നൽ�
േവഗത്തിൽ വാളൂരിെക്കാണ്ടു കപ്പിത്താെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു. വാൾമുന െനഞ്ചിൽ
അമർത്തിെക്കാണ്ടു് അലറി:

“ഉം, ൈക െപാക്ക് !”
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ഗത്യന്തരമില്ലാെത കപ്പിത്താൻ കീഴടങ്ങി. ൈകകൾ ആകാശത്തിേലക്കു
െപാക്കി അനങ്ങാെത നിന്നു.

ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കല്പന േകട്ടു പറങ്കികളുെട േവഷം ധരിച്ചവർ, ഒന്നിനു പി�
റെക മെറ്റാന്നായി കയറുകളിലൂെട പറങ്കിക്കപ്പലുകളിെലത്തി, പീരങ്കിവിഭാഗെത്ത
െഞാടിയിടെകാണ്ടു കീഴടക്കി. അടിമകളുെട ഭാവം ചമഞ്ഞിരുന്നവർ പിന്നാെല
എത്തി. നല്ല നിലയിൽ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലുണ്ടായി. എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നെതന്നറി�
യാെത അമ്പരന്നു േപായ പറങ്കികൾക്കു് അധികേനരം െചറുത്തുനിൽക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല. കുേറേപ്പർ മരിച്ചുവീണു. മറ്റുള്ളവർ ക്ഷണത്തിൽ കീഴടങ്ങി.

കപ്പിത്താെന മുമ്പിൽ നടത്തിെക്കാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ് എല്ലാ കപ്പലുകളും
പരിേശാധിച്ചു. െവടിമരുന്നറ, ആയുധശാല, ഖജാന തുടങ്ങിയവ തുറന്നുേനാക്കി.
തൃപ്തിെപ്പട്ടു. അടിമകൾക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിെവച്ച ചങ്ങലകൾ ഒരു മൂലയിൽ വിശ്രമി�
ക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം െപാടി തട്ടി പുറേത്തക്കു വരുത്തി.

ആദ്യം ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതു കപ്പിത്താെനയാണു് ; വഴിക്കുവഴി മറ്റുള്ളവെരയും. കപ്പി�
ത്താെന്റ പട്ടുേപാെല മിനുപ്പാർന്ന ഉള്ളംകയ്യിൽ കപ്പൽത്തെണ്ടടുത്തു് ഫർണാണ്ട�
സ് തെന്ന െവച്ചുെകാടുത്തു. പഴയമട്ടിൽ അവൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ചാട്ടവാർ വലിെച്ച�
ടുത്തു. തുടെരത്തുടെര െപാട്ടിച്ചു. അതു് ആഞ്ഞാഞ്ഞു പറങ്കികളുെട പുറത്തുവീണു.
തണ്ടുകൾ ഇളകി. കടൽെവള്ളം ശബ്ദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞകാലത്തിെന്റ പുതിയ ഒരു ചിത്രം ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മുമ്പിൽ െതളി�
ഞ്ഞുനിന്നു. തെന്റ നാട്ടിനുേവണ്ടി, നാട്ടാർക്കുേവണ്ടി, അവൻ ഒന്നുകൂടി െപാട്ടിച്ചിരി�
ച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്തു കുടിയിെല ൈകേതാലപ്പായിലും കടൽപ്പുറെത്ത പൂഴിയിലും കിട�
ന്നു കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാവുന്നു.

“യക്ഷികെള കീഴടക്കിയ െപാക്കൻ, പറങ്കികെള ജയിച്ച െപാക്കൻ-അതാണു്
പാഞ്ചാലിയുെട െപാക്കൻ.” ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ചാട്ടവാർ അവിരാമം പ്രവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നു.
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യജമാനന്മാർ അടിമകളും അടിമകൾ യജമാനന്മാരുമായി സ്ഥാനംമാറി സ്ഥലം�
പിടിച്ച പറങ്കിക്കപ്പുലുകെളല്ലാം ഇന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ സ്വന്തമാണു് . േവണെമ�
ങ്കിൽ അവനു സമുദ്രം മുഴുവനും അേതാടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകാം; േവെണ്ടങ്കിൽ മുക്കി�
ക്കളയാം. ആരും േചാദിക്കാനില്ല; കൽപിക്കാനും.

രണ്ടുദിവസം പീരങ്കികൾ പ്രേയാഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്ന തിരക്കാ�
യിരുന്നു. പിരങ്കിയും െവടിേക്കാപ്പും ധാരാളമുണ്ടായാൽ േപാരേല്ലാ. േവണ്ടസമയ�
ത്തു് അതു പ്രേയാഗിക്കാനും കഴിേയേണ്ട? മരയ്ക്കാർേകാട്ടയിലുള്ളേപ്പാൾ ഫർണാ�
ണ്ടസ് അതു േവണ്ടേപാെല പഠിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും േപെര തിരെഞ്ഞടുത്തു്
അവൻ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകി.

അബു ഒന്നിലും െപടാെത ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിന്നു. പറങ്കികെള േതാൽപ്പിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതിൽ അവനു സേന്താഷമുണ്ടു് . പേക്ഷ, അതു് അവൻ പുറത്തുകാണിച്ചില്ല.
പിണക്കമാണു് . ഫർണാണ്ടസ് അവെന നിർദ്ദയമായി തല്ലി. ഒരടിമെയേപ്പാെല
പിടിച്ചു െകട്ടിയിട്ടു. അവൻ േവദനെകാണ്ടു് പിടയുേമ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ് െപാട്ടി�
ച്ചിരിച്ചു. ആ ചിരിയുെട ശബ്ദം അേപ്പാഴും അവെന്റ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു. തല്ലിെന്റ
േവദന സാരമില്ല; ഹൃദയേവദനയാണു് സഹിക്കാത്തതു് . നാലുഭാഗവും പീരങ്കിെവ�
ടികൾ മുഴങ്ങുകയാണു് . പറങ്കിക്കപ്പലുകളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു് പലരും
മേദാന്മത്തരായി പാടുന്നുണ്ടു് . സ്വേബാധം വിട്ടു നൃത്തം വയ്ക്കുകയും െപാട്ടിച്ചിരിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നുണ്ടു് . എല്ലാം അബുവിനു് അസഹ്യമായി േതാന്നി. അവൻ ഒഴിഞ്ഞ
ഒരു േകാണിൽ ആരുെട ശ്രദ്ധയിലും െപടാെത ചിന്താമഗ്നനായി നിന്നു. പീരങ്കിയു�
ണ്ടകൾ വീണു. കടൽെവള്ളം ചിതറിെത്തറിക്കുന്നു. ആ പീരങ്കിയുണ്ടേപാെല ഒരു
ദിവസം താനും കപ്പലിൽനിന്നു ചീറി പുറേത്തക്കു പായുെമന്നു് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു.

ആേരാ പിൻഭാഗത്തൂെട വന്നു േതാളിൽൈകയിട്ടു. ആരായാലും േവണ്ടില്ല; ആ
കപ്പലിൽ ആേരാടും അവനു ചങ്ങാത്തമില്ല. എല്ലാം അവെന്റ ശത്രുക്കളാണു് . ആർ�
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ക്കും അവേനാടു േസ്നഹേമാ സഹതാപേമാ ഇല്ല. കുേറേനരം അങ്ങെന നിന്നു; കട�
ന്നുെപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട; മിണ്ടിെല്ലന്നു് അവൻ തീരുമാനിച്ചു.

“അബു” അതു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ശബ്ദമാണു് . അബുവിെന്റ ശരീരം േകാപം�
െകാണ്ടു വിറച്ചു.

“നിനെക്കേന്നാടു പിണക്കമാേണാ?”
അബു മിണ്ടിയില്ല. പല്ലു കടിച്ചുേകാപം നിയന്ത്രിച്ചുനിന്നു. പട്ടിെയ തല്ലും േപാ�

െല പിടിച്ചുെകട്ടി തല്ലീട്ടു േസ്നഹിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു! േതാളിെല ൈക തട്ടിമാറ്റി
അവൻ അല്പം പുറേകാട്ടുമാറി.

“ഇതാ, ഈ താേക്കാലു നീ െവേച്ചാ.”
അബുവിനു താേക്കാലും േവണ്ടാ, പൂട്ടും േവണ്ടാ. പട്ടിേയാെടന്നേപാെല െപരു�

മാറാഞ്ഞാൽമതി. ഫർണാണ്ടസ് വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു:
“പറങ്കികേളാടു പിടിെച്ചടുത്ത ഒരുപാടു െപാന്നും െവള്ളിയും പൂട്ടിെവച്ചിട്ടുണ്ടു് .

അറയുെട താേക്കാലാണിതു് . ഇതു മെറ്റാരാെള ഏല്പിക്കാൻ കാണുന്നില്ല.”
അബു അറിയാെത ഒന്നു െഞട്ടി. െപാന്നും െവള്ളിയും െവച്ചുപൂട്ടിയ അറയു�

െട താേക്കാൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ മെറ്റാരാെള കാണുന്നിെല്ലേന്നാ? എല്ലാംകഴിഞ്ഞു
കളിയാക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും. സഹിക്കാെത തരമില്ലേല്ലാ. അവെന്റ ൈകയിൽ
ആയുധമില്ല. ബലപരീക്ഷെയ്ക്കാരുങ്ങിയാൽ ഫർണാണ്ടസ്സിേനാടു് ജയിക്കാനും പ്ര�
യാസം. പറയെട്ട. ഇഷ്ടംേപാെല പറയെട്ട. ഒരു താൽപ്പര്യവും കാണിക്കാെത
അവൻ നിന്നു.

“െപാന്നും പണവും പിണക്കമുണ്ടാക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ഒരു കരപറ്റുന്നതു�
വെര പിണക്കെമാന്നുമുണ്ടാവാെത കഴിക്കണം. അതിനു നീ എെന്ന സഹായിക്ക�
ണം. ഈ താേക്കാൽ നീ െവേച്ചാ. മറ്റാെരയും എനിക്കു വിശ്വാസമില്ല.”

അബു അന്തംവിട്ടു നിന്നു. അവെന്റ മനസ്സിൽ അതിഭയങ്കരമായ സംഘട്ടനം
നടക്കുകയാണു് . ഫർണാണ്ടസ് പറയുന്നതു സത്യമാേണാ? എങ്ങെന സത്യ�
മാവും? ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്നവെര െകട്ടിയിട്ടു തല്ലാറാേണാ പതിവു് ? ആേലാ�
ചന അത്രേത്താളെമത്തിയേപ്പാൾ രണ്ടു ന്യായം പറേഞ്ഞ കഴിയു എന്നു് അവന്നു
േതാന്നി.

“ഞമ്മക്ക് േകക്കണ്ടാ അെന്റ ബിസ്വാസം.”
“എന്താ അബു?” ഉറ്റ സുഹൃെത്തന്നേപാെല വീണ്ടും േതാളിൽ ൈകെവച്ചുെകാ�

ണ്ടു ഫർണാണ്ടസ് േചാദിച്ചു.
“അെന്റ ബിസ്വാസം ഞമ്മള് കണ്ടു് . ഇനി ഞമ്മെള അയിെനാന്നും കിട്ടൂലാ.

ഒരിക്കേല മനിസന േപായത്തം പറ്റു.”
“അന്ന് തേല്യത്െകാണ്ടാ അബു പേറണത് ?”
“പിന്ന്യല്ല്യാണ്ട് ! അന്നിജ്ജ് കണ്ണിേച്ചാരല്ലാണ്ടേല്ല ഞമ്മെള തല്ല്യത് !” അബു

വിട്ടുനിന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന ദഹിപ്പിക്കുമാറു് േനാക്കി. ആ സംഭവത്തിനുേശ�
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ഷം അന്നാണു് അവർ അേന്യാന്യം കാണുന്നതും േനാക്കുന്നതും. ഫർണാണ്ടസ്
അെതാന്നും കാര്യമാെയടുക്കാെത അബുവിെന്റ ൈകയിൽ േകറി പിടിച്ചു.

“നീ വാ, പേറെട്ട.”
“േവണ്ടാ; ഞമ്മള് ബരൂലാ.”
“സാേരല്ല. തല്ലുെകാണ്ടത് എനിക്കാന്നിച്ചാ ഞാനും പിണങ്ങും. പെക്കങ്കില്

നിെന്ന ഞാൻതല്യത് െവറുേത്യല്ല.”
“പിെന്ന െവലേയ്ക്കാ?”
“തെന്ന. ഞാൻ കപ്പിത്താനാ.”
“ഞമ്മക്ക് േകക്കണ്ടാ അെന്റ ബലുപ്പം.”
“കപ്പിത്താൻ പേറണതു് അനുസരിച്ചിേല്ലങ്കിലു് ശിക്ഷ കിട്ടും. അതാ കപ്പലി�

െല സമ്പ്രദായം. നിേന്നാെടനിെക്കാരു വിേരാേധാം ഇല്ല.”
“പിെന്ന? േസ്നഹംെകാണ്ടാ ജ്ജ് ഞമ്മെള തേല്ല്യതു് ?”
“ആ േസ്നഹം െകാണ്ടുതെന്ന. നിനക്കു തല്ലു കിട്ടിേലങ്കില് മറ്റുേള്ളാരും അനു�

സരണേക്കടു കാണിക്കും. അേപ്പാ പിെന്ന കപ്പിത്താെനന്താ ഒരു െവല?”
“ഞമ്മെള കയ്യ്  ബിട് .” അബു കുതറി. ഫർണാണ്ടസ് വിട്ടില്ല.
“ചാട്ടവാറ് ഇവിേടണ്ട് . അനുസരണേക്കട് കാണിച്ചാൽ ഇനീം തല്ല് കിട്ടും.

നിയ്യാ കപ്പിത്താെനങ്കിൽ നിെയ്യംന്നം തല്ലിേക്കാ” ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ശബ്ദത്തിനു
കനംകൂടുകയാണു് .

ആ ന്യായം അബുവിനിഷ്ടമായി. വിേരാധംെകാണ്ടല്ല തല്ലിയെതന്നു് അവ�
ന്നു മനസ്സിലായി. കപ്പിത്താെന്റ അധികാരമാണു് ഫർണാണ്ടസ് ഉപേയാഗിച്ച�
തു് . താനാണു് കപ്പിത്താെനങ്കിൽ തനിക്കും അനുസരണേക്കടു കാണിക്കുന്നവെര
തല്ലാം. അതു രസമുള്ള ഏർപ്പാടാണു് . അറിയാെത അവൻ ഫർണാണ്ടസ്സിനു വഴ�
ങ്ങി. അവർ രണ്ടുേപരും നടന്നു. കപ്പിത്താെന്റ മുറിക്കടുത്താണു് െകാള്ളമുതൽ സൂ�
ക്ഷിച്ച അറ. ഫർണാണ്ടസ് അതു തുറന്നു. രണ്ടുേപരും ഒപ്പം അകത്തു കയറി.

അത്രേയെറ സ്വർണം അബു ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ അന്തം വിട്ടു നിന്നു.
“ഇതു നിനക്കും എനിക്കും ഒരുേപാെല അവകാശെപ്പട്ടതാ, അബൂ.” ഫർണാ�

ണ്ടസ് കളിയാക്കി അവെന്റ േതാളിൽ തട്ടിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു; “ഈ താേക്കാൽ
ഞാൻ നിെന്റ ൈകയിൽ തരാം. നീയിതു സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്നു മുതൽ നീ കപ്പി�
ത്താെന്റ മുറിയിൽ താമസിേച്ചാ.”

അബു സമാധാനെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഫർണാണ്ടസ്സിേനാടുള്ള ൈവരം പതു�
െക്കപ്പതുെക്ക മായുകയാണു് . കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ആ നിൽപ്പിൽ അവ�
േനാർത്തു.

കപ്പലിൽ പറങ്കിെക്കാടി പറപ്പിച്ചതു് അവേരാടുള്ള േസ്നഹംെകാണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല; അതുേപാെല അവരുെട ഉടുപ്പു ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും. എല്ലാം പറങ്കികെള
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വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളായിരുന്നു. അതു മനസ്സിലാക്കാൻ േശഷിയില്ലാെത�
േപായ താനാണു് കുറ്റക്കാരെനന്നു് അബുവിനു േതാന്നി. അേപ്പാൾ തല്ലിയതു െതറ്റ�
ല്ല; േസ്നഹക്കുറവുമല്ല. കിേട്ടണ്ടതു കിട്ടി. അതിനു മറ്റുള്ളവേരാടു് പരിഭവിച്ചിട്ടു കാര്യ�
മില്ല. ഫർണാണ്ടസ്സിനു് തേന്നാടു േസ്നഹമിെല്ലങ്കിൽ ഇത്രേയെറ െപാന്നും െവള്ളി�
യും സൂക്ഷിച്ച അറയുെട താേക്കാൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിേച്ചൽപ്പിക്കില്ല.

അബു ക്രേമണ പഴയ പദവിയിേലക്കുയർന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ പ്രധാേനാ�
പേദഷ്ടാവായിക്കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട കീഴിൽ കടൽയുദ്ധം ശീലിച്ചു ആള�
േല്ല? സ്വർണം സൂക്ഷിച്ച അറയുെട താേക്കാലും മടിക്കുത്തിൽ തിരുകി അബു അന്ത�
സ്സിലങ്ങെന നടക്കാന്ൻ തുടങ്ങി.

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ലാെത കപ്പലുകൾ പുറംകടലിൽ അലയുകയാ�
ണു് . അതു പറ്റിെല്ലന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനു േതാന്നി. േവണ്ടത്ര േവലക്കാരും ഭക്ഷ�
ണസാധനങ്ങളുമുള്ളേപ്പാൾ ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പടുന്നതു് ശരിയല്ല. പുതിയ അനുഭ�
വങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചു പുറെപ്പടണം. ഏതു വഴി എേങ്ങാട്ടു സഞ്ചരിച്ചാലാണു് െമച്ച�
െമന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനു നിശ്ചയമില്ല. അതുെകാണ്ടു കല്പന നൽകാൻ മടിച്ചുകൂടാ.
വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയ അബു പറഞ്ഞു: “ഞമ്മക്കു െകാളമ്പിേലാട്ടു െപാഗ്ഗാ.”

“എന്തിനു് ?” ഫർണാണ്ടസ് േചാദിച്ചു
“അബിെട ബലിയ അങ്ങാടീം കാേര്യാം ഒെക്കണ്ട് . കേച്ചാടം ബല്ലതും െചയ്യ�

ണന്നിച്ചാൽ ഒരു പുസ്തിമുട്ടൂല്ല.”
ഫർണാണ്ടസ് ഉത്തരെമാന്നും പറയാെത ശ്രദ്ധിച്ചു. കച്ചവടത്തിൽ അവനു്

താൽപ്പര്യമില്ല. ഈ സാഹസയാത്രെയ്ക്കാരുങ്ങിയതു പറങ്കികെള േനരിടാനാണു് .
അവെര കണ്ടുമുട്ടാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലേത്തക്കാണു് യാത്ര േവണ്ടതു് .

“പിെന്ന”, അബു തെന്റ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ധൃതികൂട്ടി:
“പറേങ്ക്യള് ബരണ്ടതും ആ ബയിക്കാണ് . എപ്പം െകാളമ്പുേപ്പായാലും പറ�

േങ്ക്യെള കാണാണ്ട കയ്യൂലാ.”
അതു തരേക്കടില്ല. പറങ്കികെള കാണുെമങ്കിൽ ഫർണാണ്ടസ് െകാളമ്പിേല�

ക്കു േപാകാൻ തയ്യാറാണു് ; അതിനപ്പുറേത്തക്കും. എവിെടെയങ്കിലും േപാകാെത
കഴിയില്ല. നല്ലനല്ലദിവസങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപാകുന്നു. പുറംകടലിൽ എത്രനാളങ്ങ�
െന ചുറ്റിത്തിരിയും? അബുവിെന്റ നിർേദശപ്രകാരം യാത്ര െകാളമ്പിേലക്കാവാെമ�
ന്നു വച്ചു. ഉടനടി കല്പന പുറെപ്പട്ടു.

അബുവിെനയും കൂട്ടി തണ്ടുവലിക്കാരുെട ഇടയിലൂെട ഫർണാണ്ടസ് നടന്നു.
പറങ്കിക്കപ്പിത്താൻ അടിമെയേപ്പാെല ചങ്ങലെക്കട്ടിൽ കുടുങ്ങി തണ്ടുവലിക്കുകയാ�
ണു് . കാണാൻചന്തമുണ്ടു് . െചമ്പിച്ച താടിേരാമങ്ങളിലൂെട വിയർപ്പുതുള്ളികൾ ഇറ്റി�
റ്റുവീഴുന്നു. തുടുത്ത കവിളുകൾ കിതപ്പുെകാണ്ടു് വീർക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു.
അതു കണ്ടേപ്പാൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓേരാന്നായി ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മനസ്സിേല�
ക്കു കയറിവന്നു.
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ക്ഷമിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ. േകാപംെകാണ്ടു് കണ്ണുകൾ ജ്വലിച്ചു. ചുണ്ടു�
കൾ വിറച്ചു. പകവീട്ടാനുള്ള േമാഹം ജനിച്ചു. ചാട്ടവാർ ൈകയിേലന്തി അവൻ പറ�
ങ്കികെള തുറിച്ചുേനാക്കി. അബു േപടിച്ചു പിൻമാറി…

…കുഞ്ഞാലിെയ കപ്പൽത്തട്ടിലിട്ടു െകാത്തിനുറുക്കുകയാണു് . േചാരത്തുള്ളി�
കൾ െതറിക്കുന്നു. മാംസക്കഷണങ്ങൾ െതറിക്കുന്നു…

“െഠ!” പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ പുറത്തു് ചാട്ടവാർ അമർന്നു പതിച്ചു. ഇടത്തും
വലത്തും മാറിമാറി ചാട്ട വീശിെക്കാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ് മുേമ്പാട്ടും പിേമ്പാട്ടും നടന്നു.

അബു പാമരത്തിെന്റ പിറകിൽ ഒളിച്ചുനിന്നു. ഫർണാണ്ടസ് െപാട്ടിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. കാര്യം പന്തിയല്ല. രക്ഷെപ്പടണം. കണ്ടാൽതല്ലുകിട്ടും.

“അബു!” ഫർണാണ്ടസ് വിളിക്കുകയല്ല. അലറുകയാണു് . എങ്ങെന വി�
ളിേകൾക്കും? അബു േപടിച്ചുവിറച്ചു. മിണ്ടാെത നിന്നാൽ അനുസരണേക്കടാവും.
അനുസരണേക്കടു് കാണിച്ചാൽ കപ്പിത്താൻ ക്ഷമിക്കിെല്ലന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . മി�
ണ്ടിയാലും മിണ്ടാഞ്ഞാലും തല്ലുകിട്ടും. കുഴപ്പത്തിലായി.

“അബു!” ഫർണാണ്ടസ്സല്ല വിളിക്കുന്നതു് . അവെന്റ ഉള്ളിൽ മറ്റാേരാ ഉണ്ടു് .
ഏേതാ െചകുത്താൻ. ഇനിെയാരു വിളിക്കിടംെകാടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു കീഴടങ്ങണം.
െകാല്ലുെമങ്കിൽ െകാല്ലെട്ട. അവൻ ശങ്കിച്ചു ശങ്കിച്ചു മുേമ്പാട്ടു െചന്നു തല താഴ്ത്തി നി�
ന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മുഖത്തു േനാക്കാൻ വയ്യാ.

“ഉം! ദ്ദാ… പിടിേച്ചാ” അെതാരു കല്പനയായിരുന്നു. ചാട്ടവാർ അബുവിെന
ഏൽപിച്ചു് ഫർണാണ്ടസ് പറഞ്ഞു:

“ഈ പറങ്കികെള പണിെയടുപ്പിേക്കണ്ടതു് ഇനി നീയാണു് .”
മറുപടി േകൾക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കാെത ഫർണാണ്ടസ് കപ്പിത്താെന്റ മുറിയി�

േലക്കു േപായി.
ആവൂ! രക്ഷെപ്പട്ടു. അബു ആകപ്പാെട അന്തംവിട്ടുേപായിരുന്നു. അവന്നു ചുമ�

തലകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണു് . അധികാരം കൂടുകയാണു് . അേതാർത്തേപ്പാൾ രസം�
േതാന്നി. പറങ്കികൾക്കു് കണക്കിൽ രണ്ടു െകാടുക്കണെമന്നു് ആശിക്കാൻ തുടങ്ങീ�
ട്ടു കാലം വളെരയായി. ഇേപ്പാൾ അധികാരവും ചാട്ടവാറും ൈകയിലുണ്ടു് . പറങ്കിക�
ളുെട പുറവും ചാട്ടവാറും അവൻ മാറിമാറി േനാക്കി.

േജാലി ആരംഭിച്ചു. രണ്ടുവട്ടം അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടന്നു തല്ലി. ഒന്നു െപാട്ടിച്ചി�
രിച്ചാൽ േവണ്ടിെല്ലന്നു േതാന്നി. ഫർണാണ്ടസ് ചിരിക്കുേമ്പാെല ചിരിച്ചു. േകൾ�
ക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിരി! ഒട്ടും ഗൗരവമില്ല. േവദനെകാണ്ടു പിടയുന്ന പറങ്കികൾേപാ�
ലും തെന്ന പരിഹസിക്കുന്നതായി േതാന്നി. തിരിച്ചു േനെര നടന്നു. ഒന്നുരണ്ടു ദിവ�
സംെകാണ്ടു് എല്ലാം ശരിെപ്പടുെമന്നു് അവൻ ആശ്വസിച്ചു.

െകാളമ്പിെലത്തുന്നതുവെര പറങ്കിക്കപ്പലുകെളാന്നും കണ്ടില്ല. രണ്ടുദിവസം
തുറമുഖത്തു തങ്ങാെമന്നുെവച്ചു. പട്ടുതുണിത്തരങ്ങൾ ധാരാളം കിടപ്പുള്ളതുെകാണ്ടു്
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േജാലിക്കാർക്കു പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ തയ്പ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അബുവിെന അക്കാ�
ര്യം ചുമതലെപ്പടുത്തി. അവൻ പരിചയമുള്ളവനാണു് . ഓേരാ െചറുസംഘമായി
േജാലിക്കാെര അബുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ കരയിേലക്കയച്ചു. പച്ചനിറത്തിലുള്ള
കാൽസരായിയും ചുവപ്പുകുപ്പായവും മഞ്ഞ തലയിൽെക്കട്ടുമാണു് ഫർണാണ്ടസ്
അവർക്കു നിർേദ്ദശിച്ച േവഷം. ഹനുമാെന്റ അടയാളമുള്ള ഒരു പതാക തയ്പ്പിക്കാ�
നും അവൻ ഏർപ്പാടു െചയ്തു.

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഹനുമാെന്റ അടയാളമുള്ള പതാകയും പറപ്പിച്ചു് െകാള�
മ്പിൽ നിന്നു് മടങ്ങുേമ്പാൾ ആകാശം ഇടയ്ക്കിെട മുഖം കറുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതു കാലവർഷാരംഭത്തിെന്റ സൂചനയാണു് . കടൽ േക്ഷാഭി�
ച്ചിളകുന്നതിനു മുമ്പു വല്ല രക്ഷാസേങ്കതവും കെണ്ടത്തണം. കഴിയുംേവഗം മുേമ്പാട്ടു
കുതിക്കാൻ ഫർണാണ്ടസ് കൂട്ടുകാർക്കു നിർേദശം നൽകി.

കടൽ മൂരിനിവരുകയും െനടുവീർപ്പയയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു് പലേപ്പാഴും
അസ്വസ്ഥഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കാറ്റു മിക്കവാറും ഒരു ചിത്തേരാഗിയുെട മട്ടിൽ െപരു�
മാറി. ചിലേപ്പാൾ വളെര മര്യാദക്കാരനാവും. അടുത്ത നിമിഷം ഒട്ടും വ്യവസ്ഥയില്ലാ�
െത കപ്പൽപായകെള പിച്ചിച്ചീന്താെനാരുങ്ങും. ഒരിക്കൽ െതക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നു്
ഓടിെക്കാണ്ടുവന്നാൽ മെറ്റാരിക്കൽ കിഴക്കുനിന്നു ചാടിവീഴും. മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത
െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ രൂപം ൈകെക്കാള്ളും. കടൽത്തിരകെള വിളിച്ചുണർത്തി, കുഞ്ചി�
േരാമം പിടിച്ചിളക്കി വാശിപിടിപ്പിക്കും.

ലക്ഷണങ്ങെളാന്നും പന്തിയല്ല. തണ്ടുവലിക്കാർ കിണഞ്ഞു പ്രയത്നിക്കുന്നു�
ണ്ടു് . അബു പറങ്കികെള േവണ്ടേപാെല തല്ലുന്നുണ്ടു് . യാത്ര പുറങ്കടലിേലക്കു നീങ്ങി�
േപ്പാകരുെതന്നു് ഫർണാണ്ടസ് താക്കീതു് നൽകി. െപെട്ടന്നു കടൽ േക്ഷാഭിച്ചാൽ
ഏെതങ്കിലുെമാരു താവളത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുകൂടാൻ ശ്രമിക്കണം.

അബു പറഞ്ഞിട്ടാണറിഞ്ഞതു് അകലത്തു കാണുന്നതു െകാച്ചിത്തുറമുഖമാണു് .
പറങ്കികളുെട പ്രബലസേങ്കതം. േകാട്ടയക്കു മുകളിൽ പറങ്കികളുെട പതാക പാറി�
ക്കളിക്കുന്നതു വ്യക്തമായി കാണാം. അതുകണ്ടുെകാണ്ടു് കടന്നുേപാകാൻ മനസ്സു�
വരുന്നില്ല. കുറച്ചു പുറങ്കടലിേലക്കു മാറി കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടു നിർത്താൻ ഫർണാ�
ണ്ടസ് കല്പിച്ചു.

രാത്രി വെര അങ്ങെന കഴിച്ചുകൂട്ടി. നല്ല മഴക്കാറുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു. വിള�
ക്കുകെളല്ലാം അണച്ചു് ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കപ്പലുകൾ തുറമുഖത്തിനുേനർക്കു സഞ്ച�
രിച്ചു. പീരങ്കിയുണ്ടകൾക്കു പറെന്നത്താൻ കഴിയുന്ന ദൂരമാെയന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
ആക്രമണത്തിനു കല്പന െകാടുത്തു.

ആദ്യെത്ത പീരങ്കിെവടി തുറമുഖം കുലുക്കി. പറങ്കികൾ അമ്പരന്നു. പ്രതിേരാ�
ധത്തിനും പ്രത്യാക്രമണത്തിനും തയ്യാെറടുക്കുന്നതിനു് മുമ്പുതെന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ
സംഭവിച്ചു. വഴിക്കുവഴി പീരങ്കിയുണ്ടകൾ ഉതിർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
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രാത്രി മുഴുവൻ െവടിെവപ്പു് . പകൽ പുറങ്കടലിേലക്കു പിൻവാങ്ങൽ. അങ്ങെന
നാലു ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിെന്റ അടെവാന്നു മാറ്റണെമന്നു് ഫർണാ�
ണ്ടസ്സിനു േതാന്നി. അഞ്ചാംദിവസം രാത്രി വിശ്വസ്തരും അഭ്യാസനിപുണരുമായ
ഏതാനും അനുയായികെള േചർത്തുെകാണ്ടു് ഫർണാണ്ടസ് േതാണിയിൽ പുറ�
െപ്പട്ടു. വാളും െവണ്മഴുവും കരുതിയിരുന്നു.

തുറമുഖത്തുള്ള പറങ്കികൾ അന്നു പാതിരവെര കാത്തിരുന്നിട്ടും ശത്രുക്കളുെട
ഭാഗത്തുനിന്നു് പ്രവർത്തനെമാന്നും കാണാത്തതുെകാണ്ടു് ഇനിെയാന്നും സംഭവി�
ക്കാൻ േപാകുന്നിെല്ലന്ന മട്ടിൽ അലസരായിരുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട കക്ഷി�
യിൽെപ്പട്ട കടൽക്കള്ളന്മാരിൽ വല്ലവരും ആ വഴി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഒന്നു ഭീ�
ഷണിെപ്പടുത്തിയതു മാത്രമാവും. അല്ലാെത തുറമുഖം ആക്രമിക്കാേനാ കീഴടക്കാ�
േനാ ശത്രുക്കൾ ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കില്ല. െവടിേക്കാപ്പുകൾ തീർന്നേപ്പാൾ തിരിച്ചു േപാ�
യിട്ടുണ്ടാവും. പറങ്കികളുെട കപ്പിത്താൻ തുടങ്ങി കീേഴാെട്ടല്ലാവർക്കും ഈെയാരു
വിശ്വാസമായിരുന്നു. എങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം. പീരങ്കികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കു�
ന്നവർ കടലിേലക്കു് ഉറ്റു േനാക്കിയിരുന്നു.

പാതിരാവു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. െകാടിക്കപ്പലിൽ ആകപ്പാെട ബഹളം.
ആേരാ വിളക്കുകൾ മുഴുവനും തല്ലിെക്കടുത്തി. ഇരുട്ടിൽ കാര്യമറിയാൻ ഓടിെയ�
ത്തിയവെര െവട്ടിവീഴ്ത്തി. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവിടവിെട കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ
ബഹളം േകേട്ടാടിവന്നു. ഉറക്കപ്പിച്ചുവിടാെത, ആയുധമില്ലാെത, പരിശ്രമിച്ചു വരു�
േമ്പാഴാണു് െവേട്ടൽക്കുന്നതു് . ഒന്നു നിലവിളിക്കാൻ കൂടി ഇടകിട്ടുന്നില്ല. അടുത്ത
കപ്പലുകളിലുള്ളവർ ബഹളംേകട്ടു പലതും വിളിച്ചു േചാദിക്കുന്നുണ്ടു് . ഉത്തരമില്ല.
എേന്താ നിസ്സാരമായ വഴക്കാവുെമന്നു കരുതി അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു.

വളെര ധൃതിയിലാണു് കാര്യങ്ങൾ നടന്നതു് . ഉണർന്നവെര മുഴുവനും െവട്ടി�
വീഴ്ത്തി. ഉറങ്ങുന്നവെര കാലുംൈകയും െകട്ടി വായിൽ തുണി നിറച്ചു് അനങ്ങാനും
ശബ്ദിക്കാനും വയ്യാത്ത നിലയിലാക്കി.

ഫർണാണ്ടസ് ഒരു പന്തം െകാളുത്താൻ കൽപിച്ചു. പന്തത്തിെന്റ െവളിച്ച�
ത്തിൽ സ്ഥലപരിേശാധന നടത്തി. കപ്പിത്താെന്റ മുറി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണു് .
നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും. ബഹളെമാന്നും േകട്ടിരിക്കില്ല. ഫർണാണ്ടസ് വാതിലി�
ന്നു തട്ടി.

“ആരാതു് ?” അകത്തുനിന്നു ശബ്ദം. േപാർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലാണു് .
“വാതിൽ തുറക്കൂ.” അേത ഭാഷയിൽ ഫർണാണ്ടസ് മറുപടി െകാടുത്തു.
അകത്തു കാൽെപ്പരുമാറ്റവും ശബ്ദവും േകൾക്കുന്നുണ്ടു് . ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നു. വാ�

തിൽ തുറന്നു് കപ്പിത്താൻ ഒരു കാൽ പുറേത്തക്കു െവച്ചു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ വാൾ�
മുന കഴുത്തിേലക്കുയർന്നു. അവൻ കല്പിച്ചു:

“അനങ്ങിേപ്പാവരുതു് ?”
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കപ്പിത്താനു് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. പുറത്തു െവച്ച കാൽ അകേത്തക്കു പിൻ�
വലിക്കാൻ ഫർണാണ്ടസ് കല്പിച്ചു. കപ്പിത്താൻ അനുസരിച്ചു. ഫർണാണ്ടസ്സും മു�
റിയിേലക്കു കടന്നു. വാതിൽ പുറകിേലക്കു ചാരി. കപ്പിത്താേനാടു വിളക്കു െകാളു�
ത്താൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.

വിളക്കു െകാളുത്തി. െതളിഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ ഫർണാണ്ടസ് കപ്പിത്താെന
അടിമുടി പരിേശാധിച്ചു. മുമ്പു പരിചയമുേണ്ടാ? പ്രായക്കൂടുതൽെകാണ്ടു് ചുളിവീണ
മുഖം. അതു നല്ലകാലത്തു പെണ്ടവിെടേയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടു് . അവൻ ആേലാചിച്ചു:
എവിെടയാവും? ഓർമ്മ െതളിഞ്ഞുെതളിഞ്ഞു വരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പല സംഭവങ്ങ�
ളും. ഹൃദയവിേക്ഷാഭം അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പല്ലു കടിച്ചുെകാണ്ടു് അവൻ പതു�
െക്കപ്പറഞ്ഞു: “മേണ്ടാസ.”

തെന്റ േപരുച്ചരിക്കുന്നതു് ആരാെണന്നറിയാൻ കപ്പിത്താനു് ഓത്സുക്യം േതാ�
ന്നി. മേണ്ടാസ ഫർണാണ്ടസ്സിെന േനാക്കി. അവരുെട േനാട്ടം പരസ്പരമിടഞ്ഞു.

അരയിൽനിന്നു വാളൂരി, ഫർണാണ്ടസ് മേണ്ടാസയ്ക്കു െകാടുത്തു:
“എടുേത്താളൂ. ആയുധമില്ലാത്ത നിെന്ന ഞാൻ െതാടില്ല.”
മേണ്ടാസയുെട മുഖത്തു് അതുവെര നിഴലിച്ചുകണ്ട പരിഭ്രമം മാറി. ഫർണാ�

ണ്ടസ് െകാടുത്ത വാൾ സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ചു് അയാൾ യുദ്ധത്തിെനാ�
രുങ്ങി. വാതിൽക്കൽ ഉത്ക്കണ്ഠേയാെട ഉറ്റുേനാക്കി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിൽനിന്നു്
ഒരു വാൾ വാങ്ങി ഫർണാണ്ടസ്സും യുദ്ധത്തിനു തയ്യാെറടുത്തു. കപ്പിത്താെന്റ മുറി�
യിൽെവച്ചാണു് യുദ്ധം. വാളുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതു പുറത്തുേകൾക്കില്ല. മുറുകിയ യുദ്ധ�
മാണു് നടക്കുന്നതു് . രണ്ടുേപരും പരസ്പരം െവട്ടിവാങ്ങിയും െവടിേക്കറിയും െപാരു�
തുകയാണു് .

“എടാ, നീ ബലാത്സംഗം െചയ്തു െകാന്ന െപങ്ങന്മാർക്കു േവണ്ടി, ഇതാ, ഇതു്
ഏറ്റുവാങ്ങിേക്കാ” ഫർണാണ്ടസ് ഉഗ്രമാെയാന്നു െവട്ടി. അതിെന്റ ശക്തിേയറ്റു
മേണ്ടാസയുെട വാൾ അകെല െതറിച്ചുവീണു. ഗതി മുട്ടിയ മേണ്ടാസ പരിഭ്രമിച്ചു
ചുറ്റും േനാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫർണാണ്ടസ് ആ വാൾ സ്വന്തം ൈകെകാെണ്ടടുത്തു
സമ്മാനിച്ചു.

പിെന്നയും െവട്ടലും തടുക്കലം നടന്നു. ഒഴിയാനും മാറാനും ആഞ്ഞുെവട്ടാനും
ഇടംേപാരാത്ത മുറിയാണു് . മേണ്ടാസയാെണങ്കിൽ അസാമാന്യനും! പ്രായക്കുടു�
തലുെണ്ടങ്കിലും ഒട്ടും തളരാത്ത ൈകകളാണു് . ഫർണാണ്ടസ്സിേനാടു് ഒപ്പത്തിെനാ�
പ്പംതെന്ന നിന്നു െപാരുതുന്നു.

തടുക്കുകയും െകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന തിരക്കിൽ മേണ്ടാസയുെട കള്ളക്കണ്ണു്
മുറിയിൽപരിേശാധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഫർണാണ്ടസ് അതു സൂക്ഷിച്ചില്ല.
ഒരിക്കൽ മിന്നൽ േവഗത്തിൽ മേണ്ടാസ െവട്ടു തടുത്തു. പകരം െവട്ടിയതു് വിളക്കി�
നായിരുന്നു. വിളക്കു െകട്ടു മുറി മുഴുവൻ അന്ധകാരം പരന്നു. അല്പം പരവശമായ
സ്വരത്തിൽ ഫർണാണ്ടസ് പറയുന്നതു േകട്ടു:
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“ചതിച്ചേല്ലാ?”
പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അവെന്റ അനുയായികൾ മുറിയിേലക്കു തള്ളിക്കയറി.

വാതിലടച്ചു ഭദ്രമാക്കി. എന്താണു് സംഭവിച്ചെതെന്നാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ. പന്തം
െതളിയിച്ചു.

ഫർണാണ്ടസ് േചാരയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണു് . മേണ്ടാസെയ കാണാനി�
ല്ല. അവർ മുറി മുഴുവനും പരിേശാധിച്ചു. വലിയ െപട്ടികൾ മറിച്ചിട്ടു. മേണ്ടാസ കട്ടി�
ലിന്നടിയിൽ ഒളിച്ചുകൂടിയിരിക്കയാണു് . ഒട്ടും താമസമുണ്ടായില്ല. വലിച്ചു പുറത്തിട്ട
ആ കപ്പിത്താെന്റ തല ഉടലിൽ നിന്നു േവർെപടുത്താൻ.

ഫർണാണ്ടസ്സിനു േബാധമില്ല. താങ്ങിപ്പിടിെച്ചടുത്തു് എല്ലാവരും കൂടി പുറത്തു
കടന്നു. േതാണിയിൽെവച്ചു കപ്പലിെലത്തിച്ചു. വലെത്ത േതാളിലാണു് മുറിേവറ്റതു് .
മരുന്നുെവച്ചുെകട്ടി. അബു കപ്പിത്താെന്റ ചുമതല ഏെറ്റടുത്തു. പുലരുന്നതിനുമുമ്പു
യാത്ര തുടങ്ങി. േനരം പുലർന്നതു് അത്ര ഭംഗിയായിട്ടല്ല. ആകാശം ഇരുണ്ടുമുടി
നിന്നു. െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റു് അലറിെക്കാണ്ടു വന്നു. തിരമാലകൾ ഒന്നിനു
പിറെക മെറ്റാന്നായി ഇളകിമറിഞ്ഞു. കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനുള്ള ആദ്യെത്ത
താക്കീതു കിട്ടി.

എവിെട െചെന്നത്തുെമന്നു നിശ്ചയമില്ലാെത കപ്പലുകൾ ഓടിച്ചു. പലേപ്പാ�
ഴും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നു കുതറിച്ചാടി കപ്പലുകൾ അതിെന്റ പാട്ടിനു സഞ്ചരിച്ചു.
വലിയ േതാണികളും ഏതാനും െചറുകപ്പലുകളും വഴിയിൽ ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നു.
ദിവസംപ്രതി കാലവർഷം ശക്തിെപ്പടുകയാണു് . പടിഞ്ഞാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ യാ�
ത്രെയന്നു തിട്ടെപ്പടുത്താൻ വയ്യാ. ദിക്കറിയാനും വയ്യാ. ആകാശം ഇരുണ്ടുമൂടിക്കി�
ടക്കുന്നതുെകാണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ േനാക്കി ദിക്കറിയാനുള്ള ഉപായവും മുടങ്ങി. ഉഗ്ര�
മായ കാറ്റടിച്ചുവരുേമ്പാൾ ൈദവെത്ത വിളിച്ചു. നിലവിളിക്കുകയല്ലാെത മറ്റു വഴിയി�
ല്ല. ഫർണാണ്ടസ്സാെണങ്കിൽ േബാധംെകട്ടു കിടക്കുന്നു.

അഞ്ചു രാപ്പകെലാന്നായി ഇളകിമറിഞ്ഞ കടലിൽ അങ്ങുമിങ്ങും അലഞ്ഞുതി�
രിഞ്ഞു് ആറാംദിവസം രാവിെല അവരുെട കപ്പൽ ‘േസാേകാത്രാ’ ദ്വീപിലടുത്തു.
ഗതിെകട്ടവരല്ലാെത അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ആരും ആ ദ്വീപിൽ കപ്പലടുപ്പിക്കില്ല. ദുർമ�
ന്ത്രവാദികളായ പ്രാകൃതമനുഷ്യരാണു് അവിെട കുടിപാർക്കുന്നതു് . അവർക്കു െകാ�
ടുങ്കാറ്റുണ്ടാക്കാനും കപ്പൽ മുക്കാനുമുള്ള മന്ത്രങ്ങളറിയാം. ഇഷ്ടേദവതകെള പ്രീതി�
െപ്പടുത്താൻ നരബലി െകാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിച്ചു േപാരുന്നവരാണു് .
സമുദ്രസഞ്ചാരികൾക്കു െകാടുങ്കാറ്റിേനക്കാൾ, പ്രകൃതിേകാപെത്തക്കാൾ, ഭയമാ�
ണു് േസാേകാത്രാ ദ്വീപിലുള്ളവെര.

വിേദശികളുെട കപ്പൽ ദ്വീപിലടുെത്തന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ആണുങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങ�
ളും കിഴവന്മാരും കുട്ടികളും ഒെന്നാഴിയാെത കടൽത്തീരേത്തേക്കാടിവന്നു. അബു
ഒേന്ന േനാക്കിയുള്ളു. ഓടിവരുന്നവെരല്ലാം നഗ്നരാണു് . അവന്നു േബാധക്ഷയം
േപാെലേതാന്നി.
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ഉത്ക്കണ്ഠാകുലമായ ഒരു മാസം കടന്നുേപായി. മൂടിെക്കട്ടിയ ആകാശത്തിനു കീ�
ഴിൽ, ചുറ്റും കടൽത്തിരകൾ മതിൽെകട്ടിയുയർത്തിയ “േസാേകാത്രാ”ദീപിൽ, ഒരു
െകാച്ചുകുടിലിൽ ദുഃഖിതനും വിവശനുമായ അബു ഫർണാണ്ടസ്സിെന ശുശ്രൂഷിച്ചു
െകാണ്ടിരിപ്പാണു് . ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ
കിടന്നു െപാരുതുന്ന േരാഗിെയ പറങ്കിക്കപ്പലിെല ൈവദ്യനാണു് ചികിത്സിക്കുന്ന�
തു് . ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ജീവനു് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ തടവുകാരായി പിടിച്ച മുഴു�
വൻ പറങ്കികെളയും കടലിൽ െകട്ടിത്താഴത്തി െകാല്ലുെമന്നാണു് അബു താക്കീതു
നൽകിയതു് . അതുെകാണ്ടു തങ്ങളുെട ജീവേനക്കാൾ പറങ്കികൾക്കിന്നു പ്രിയെപ്പട്ട�
തു് ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ജീവനാണു് .

ദ്വീപുവാസികളുെട തലവൻ മൂന്നുേനരം മുടങ്ങാെത വന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മു�
റിവിൽ മന്ത്രിച്ചതും. മന്ത്രംെകാണ്ടു സാധിക്കാത്ത യാെതാന്നുമിെല്ലന്നാണു് തലവ�
െന്റ വിശ്വാസം. അന്നു പരിവാരസേമതം കപ്പൽ െകാള്ളെചയ്യാനും കപ്പലിലുള്ള�
വെര െകാലെചയ്യാനും വന്ന ഉഗ്രമൂർത്തിയായ തലവൻ ഇന്നു് അബുവിെന്റ വിനീ�
തദാസനാണു് . ഒരു മാൻകുട്ടിെയേപ്പാെല നിരുപദ്രവിയാണു് . ആ വലിയ കാര്യം
സാധിച്ചതിൽ അബുവിനു് അഭിമാനമുണ്ടു് .

എല്ലാം അവസാനിെച്ചന്നു കരുതി േബാധംെകട്ടു വീഴാൻ േപായതാണു് . ആർ�
ത്തുവിളിച്ചു് അത്യുത്സാഹേത്താെട ഓടിവരുന്ന ആ പ്രാകൃതജീവികളുെട ൈകയിൽ
വലിയ കുന്തവും അമ്പും വില്ലും ഊത്തുകുഴലുമുണ്ടായിരുന്നു; തിമിംഗിലെത്ത േവട്ടയാ�
ടുന്ന ചാട്ടുളിയും! മരണം തീർച്ചെപ്പട്ട നിലയ്ക്കു് അവസാനെത്ത ഒരടവു പ്രേയാഗി�
ക്കാൻ അബു തീരുമാനിച്ചു. പീരങ്കികളിൽ ഒന്നു നിറെയാഴിച്ചു.

അടവു കുറിക്കു െകാണ്ടു. പീരങ്കിമുഴക്കം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് എതിർ�
ക്കാൻ വന്നവർ ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടു. ദ്വീപു മുഴുവനും വിജനമായി േതാന്നി.

ഭാഗ്യം!
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ഒരു െവടികൂടി െപാട്ടിേച്ച കഴിയു എന്ന സ്ഥിതിവിേശഷം വന്നാൽ കള്ളി െവ�
ളിച്ചത്താവുമായിരുന്നു. െവടിേക്കാപ്പുകൾക്കു് അത്ര വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നു.
അെതാന്നും േവണ്ടിവന്നില്ല. മന്ത്രംെകാണ്ടു െകാടുങ്കാറ്റു സൃഷ്ടിക്കുകയും സമുദ്രേക്ഷാ�
ഭമുണ്ടാക്കുകയും കപ്പലുകെള പിടിച്ചു നിർത്തുകയും പ്രകൃതിേകാപെത്ത നിയന്ത്രിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നവർ ഒറ്റ െവടിെകാണ്ടു കീഴടങ്ങി. െചകുത്താെനേപ്പാലും തലകുനിപ്പി�
ക്കുന്ന പീരങ്കിെയ നിർവ്വീര്യമാക്കാൻ അവരുെട ൈകയിൽ മന്ത്രമില്ല.

അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തലവനും നാലഞ്ചനുയായികളും നിലത്തു കമിഴ്ന്നുകിടന്നു
മുേമ്പാട്ടു് ഇഴയുന്നതു കണ്ടു. അതു കീഴടങ്ങിയതിെന്റ ലക്ഷണമാണു് . അബുവിനു
മനസ്സിലായി. അവൻ ഏതാനും കൂട്ടുകാെരാന്നിച്ചു കപ്പലിൽ നിന്നിറങ്ങി പതുെക്ക
നടന്നു തലവെന സമീപിച്ചു. അവർ സന്ധിെചയ്തു. കാലവർഷെക്കടുതി കഴിയു�
ന്നതുവെര കപ്പലിലുള്ളവർക്കു ദ്വീപിൽ അഭയം നൽകാെമന്നും േവണ്ട സഹായം
െചയ്തുെകാടുക്കാെമന്നും തലവൻ സമ്മതിച്ചു. അബു സന്ധിനിർേദശെത്ത മാനിച്ചു
പരസ്പരസൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചതിനടയാളമായി കുെറ പട്ടുതുണിയും െവള്ളിയും തല�
വനു സമ്മാനിച്ചു. പിെന്ന കുഴപ്പെമാന്നുമില്ല. പീരങ്കിക്കാരുെട രാജാവു മുറിേവറ്റു
കപ്പലിൽ കിടക്കുകയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു താമസിക്കാൻ പ്രേത്യ�
കമാെയാരു കുടിൽ ക്ഷണത്തിൽ പണിതീർത്തു. മറ്റുള്ളവർക്കു് ഏതാനും പഴയ
കുടിലുകൾ ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

മന്ത്രം െകാണ്ടാെണന്നു തലവനും മരുന്നുെകാണ്ടാെണന്നു ൈവദ്യനും അഭിമാ�
നം െകാള്ളത്തക്കവിധം ഒരു ദിവസം ഫർണാണ്ടസ് കണ്ണു തുറന്നു. അടുത്തിരിക്കു�
ന്ന അബുവിേനാടു തലവൻ ആേവശേത്താടു പറഞ്ഞു : “മന്ത്രത്തിെന്റ ശക്തി?”

“അല്ല മരുന്നിെന്റ വീര്യം!” ൈവദ്യർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
“മന്ത്രത്തിനു മീെത ഒരു മരുന്നുമില്ല.” തലവൻ.
“മരുന്നിനു മീെത ഒരു മന്ത്രവുമില്ല.” ൈവദ്യർ
തലവനും ൈവദ്യരും വീേറാെട വാദിച്ചു. സത്യം എന്തായാലും ഫർണാണ്ടസ്

രക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അബുവിനു് അതുമതി.
ദ്വീപു മുഴുവൻ ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കാൻ തലവൻ കൽപന െകാടുത്തു. ആണു�

ങ്ങളും െപണ്ണുങ്ങളും സംഘം സംഘമായി വന്നു് ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കുടിലിനു മു�
മ്പിൽ പാട്ടുപാടിനൃത്തം െവച്ചു. ഉപ്പിട്ടുണക്കിയ തിമിംഗലമാംസം എത്രെയങ്കിലും
കാഴ്ചയായി െകാണ്ടു വന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിനു് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. തനിക്കുചു�
റ്റും, ഏേതാ വിചിത്രേലാകത്തുനിന്നു് ഇറങ്ങിവന്ന ജീവികൾ ആടുകയും പാടുകയും
െചയ്യുന്നു.

“അബു, ഇെതന്താണു് ?” ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ ഫർണാണ്ടസ് േചാദിച്ചു.
“ലാജാവു് .” അബു പതുെക്ക െചവിയിമന്ത്രിച്ചു.
“രാജാേവാ? എവിെട?” ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കണ്ണുകൾ കുടിലിനകത്തു വിസ്ത�

രിച്ചു പരിേശാധന നടത്തി. അതിനു മറുപടിയായി അബു ഫർണാണ്ടസ്സിെന ചൂ�
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ണ്ടിക്കാട്ടി. കാര്യം മനസ്സിലായേപ്പാൾ ഫർണാണ്ടസ്സിനു ചിരിവന്നു. പേക്ഷ, ചിരി�
ക്കാൻ വയ്യ. ശരീരം മുഴുവൻ േവദനയാണു് . എന്തു േവണെമങ്കിലും നടക്കെട്ടെയന്നു
കരുതി അവൻ വിണ്ടും കണ്ണടച്ചു കിടന്നു.

തിരെക്കല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തലവെന്റ വരവായി. ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ള
കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളാണു് തലവൻ െകാണ്ടുവന്നതു് . പീരങ്കികളുള്ള രാജാവിെന തലവൻ
താണുവീണു നമസ്കരിച്ചു. എന്നും ‘േസാേകാത്രാ’ ദ്വീപിലുള്ളവേരാടു മമതയിലിരിക്ക�
ണെമന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഫർണാണ്ടസ് കണ്ണുമിഴിച്ചു് േനാക്കിയേതയുള്ളു. രാജാവിെന്റ പ്രതിനിധിെയ�
ന്ന നിലയിൽ സംസാരിച്ചതുമുഴുവൻ അബുവായിരുന്നു.

ഏർെപ്പടുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ ജയിക്കാനും േരാഗബാധയിൽനിന്നും െചകു�
ത്താെന്റ ബാധയിൽ നിന്നും േമാചനം കിട്ടാനും അത്യുത്തമെമന്നു വിധിക്കെപ്പട്ട
ഒരു െചമ്പുതകിടു െവള്ളിക്കുടിൽ അടക്കം െചയ്തു രാജാവിെന്റ ൈകത്തണ്ടയിൽ
തലവൻ െകട്ടിച്ചു െകാടുത്തു. മൂർദ്ധാവിൽ നൂെറ്റാന്നുരു മന്ത്രിച്ചൂതി. ചടങ്ങുകെളാ�
െക്ക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു തവണകൂടി താണുവീണു നമസ്കരിച്ചു് , പൃഷ്ഠം തിരിക്കാെത,
ബഹുമാനസൂചകമായി പിേന്നാട്ടു നടന്നു് തലവൻ വിട വാങ്ങി. അവർെക്കാരു രാ�
ജാവിെല്ലങ്കിലും രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ െപരുമാേറണ്ട വിധം ഏെറക്കുെറ എല്ലാവരും
പഠിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല കാലത്തിനു് എേപ്പാെഴങ്കിലുെമാരു രാജാവുണ്ടായാൽ
ഉപകരിക്കുെമന്നു കരുതി.

ചികിത്സെകാണ്ടും മന്ത്രവാദംെകാണ്ടും വിശ്രമംെകാണ്ടും ഫർണാണ്ടസ്സിനു്
ആേരാഗ്യം പരിപൂർണമായും തിരിച്ചുകിട്ടാൻ രണ്ടുമാസം പിെന്നയും കഴിേയണ്ടി�
വന്നു. പടെമടുത്തൂതുന്ന തിരമാലകെള കുഴലൂതി മയക്കി കൂടുകളിലടയ്ക്കാൻ ശരൽ�
ക്കാലം ഒരു കുറവെനേപ്പാെല വെന്നത്തി. കടലിൽ തിമിംഗലേവട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ ദ്വീപു�
വാസികളുെട കപ്പലുകളും ആകാശത്തിൽ െവേണ്മഘശകലങ്ങളും കാറ്റിെന്റ ഗതി�
െക്കാത്തു ചലിച്ചു. ആകാശം െതളിയുകയും ഉദയാസ്തമന േവളകളിൽ കിഴക്കും
പടിഞ്ഞാറും മേനാഹരവർണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു. അലക്കി െവളുപ്പി�
ച്ച പകലും അഴേകറിയ രാത്രിയും ജീവിതത്തിനു് നവൈചതന്യം നൽകി.

സേങ്കാചമില്ലാെത കുടിലിനകത്തു കയറിവന്ന ഇളം ചൂടാർന്ന േപാക്കുെവ�
യിൽ ഒരുനാൾ ഫർണാണ്ടസ്സിനു് ഒരു സേന്ദശവുംെകാണ്ടുവന്നു.

“എഴുേന്നൽക്കൂ ചുറ്റുപാടുമുള്ള േലാകം െപാന്നിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുകയാണു് .”
ഫർണാണ്ടസ് ഉത്സാഹഭരിതനായി ആ സേന്ദശെത്ത സ്വീകരിച്ചു. നനഞ്ഞ�

മർന്നുകിടക്കുന്ന പൂഴിമണ്ണിൽ ചവുട്ടി കുടിലിെന്റ മുറ്റേത്തക്കു കടന്നുനിന്നു. കാറ്റിൽ
ആടുന്ന കുതിരവാൽപ്പുല്ലുകൾക്കപ്പുറം നീലിച്ച കടലാണു് . അവിെട കടൽക്കാക്ക�
കൾ കൂട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു. ഓളത്തട്ടുകളുെട േതാളിൽ താണിരുന്നു കൂതിരസ്സവാരി നട�
ത്തുന്നു. ചക്രവാളെച്ചരുവിെല െചമ്പരുത്തിക്കാടു മുഴുവൻ പുത്തുനിൽക്കുന്നു.
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കാലുകൾ അറിയാെത നീങ്ങി. തഴച്ചുവളർന്ന കുതിരവാൽപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ
നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒറ്റയടിപ്പാത കടൽത്തീരത്തു െചന്നാണു് അവസാനിക്കുന്നതു് .
അവിെട വിജനമാണു് . അടുെത്താന്നും കുടിലുകളില്ല. കടൽ ഒന്നു കൺകുളിർെക്ക
കണ്ടിട്ടു ദിവസങ്ങളായി. അവിെട, ആ ഉപ്പുെവള്ളത്തിൽ, ഭീകരങ്ങളായ പല ജീവി�
താനുഭവങ്ങളും േരാമാഞ്ചം െകാള്ളിക്കുന്ന സ്മരണകളും അലിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടു് .

നനവുെണ്ടങ്കിലും തിരമാലകൾ കഴുകി െവടുപ്പാക്കിയ പൂഴിയിലിരിക്കാൻ രസം�
േതാന്നി. പണ്ടു് വളയക്കടപ്പുറത്തങ്ങെന ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു് . പാഞ്ചാലിെയ മുട്ടിയുരുമ്മി�
െക്കാണ്ടു് . കടൽക്കാറ്റിൽ ഇളകിയാടുന്ന അവളുെട നീലാളകങ്ങൾ അവെന്റ കവി�
ളിൽ കിടന്നു് ഇഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .

പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള വാഗ്ദാനം മുഴുവൻ നിറേവറ്റണം. ഒരു കപ്പൽ നിറെയ
സ്വർണ്ണമുണ്ടു് . അവൾക്കു പട്ടംെകട്ടിയ ആനെയ േവേണാ? വാങ്ങാം. അവെള
സ്വർണ്ണംെകാണ്ടു മൂടേണാ? മൂടാം. ഒരു മാളികവീടുപണിതീർക്കേണാ? ആേലാ�
ചന അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ ആലിക്കുട്ടിയുെട രൂപം മനസ്സിൽ െതളിഞ്ഞുവന്നു.

…കറുത്ത വട്ടത്താടിയും ക്ഷൗരംെചയ്തു മിനുക്കിയ തലയും നിസ്കാരത്തഴമ്പാർ�
ന്ന െനറ്റിയും നീണ്ടു വളഞ്ഞ മുക്കും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും കറുകപ്പുല്ലുേപാെല േരാ�
മം വളർന്നുനിൽക്കുന്ന െചവിയും െനടുതായ ശരീരവും കനത്തു മുേമ്പാട്ടുതുങ്ങുന്ന
വയറും…

അേത, ആലിക്കുട്ടിതെന്ന. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു കണ്ടതാണു് . എന്നിട്ടും എളു�
പ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി. ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ കണ്ണുകൾ കലങ്ങി. േകാപംെകാണ്ടു
ചുണ്ടു വിറച്ചു.

വളയക്കടപ്പുറെത്തത്തിയാൽ ആദ്യെത്ത ചുമതല പകവീട്ടലാണു് . ആലിക്കു�
ട്ടിെയ പിടിച്ചുെകട്ടി േഭദ്യം െചയ്തുെകാല്ലണം. ഒരടിേക്കാ െവട്ടിേനാ െകാല്ലരുതു് .
പതുെക്കപ്പതുെക്ക െകാല്ലണം. എല്ലാ േവദനകളും അനുഭവിപ്പിക്കണം. അവെന്റ
കുടുംബെത്ത മാളികയ്ക്കൽ നിന്നു പിടിച്ചു പുറത്താക്കണം. അവർ ഉണ്ണാൻ വകയി�
ല്ലാെത, ഉറങ്ങാൻ വീടില്ലാെത, െതണ്ടിത്തിരിയണം. ൈക നീട്ടി യാചിക്കണം.
ഐേദ്രാസിെന്റ കുടുംബെത്തേപ്പാെല െപരുവഴിയിൽ വീണു മരിക്കണം.

ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ഉള്ളിെല േപാരാളി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നു് ഉണരുകയാണു് .
ൈകയും കാലും കുടഞ്ഞു് എഴുേന്നൽക്കുകയാണു് .

മുത്തപ്പൻ പണികഴിപ്പിച്ച മാളികവീടു സ്വന്തമാക്കണം. എെന്നങ്കിലും അതു
സ്വന്തമാക്കുെമന്നു ശപഥംെചയ്തതാണു് . അവിെട അമ്മയും അച്ഛനും െചന്നു പാർ�
ക്കണം; പാഞ്ചാലിയും! പുതിയ മാളികവീടു പണിയിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. അവ�
കാശം പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള േമാഹമാണു് .

ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്നില്ല; ഫർണാണ്ടസ് എഴുേന്നറ്റു. അവനിെല േപാരാളിയാണു് ധൃ�
തികൂട്ടുന്നതു് .

േവഗം! േവഗം! വളയക്കടപ്പുറെത്തത്തണം.
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േസ്നഹിക്കാനും േസ്നഹിക്കെപ്പടാനും പകവീട്ടാനും പകരം േചാദിക്കാനും!
മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു ഫർണാണ്ടസ് പൂഴിയിലൂെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടന്നു.
കൂട്ടച്ചിരി മുഴങ്ങുന്നു.
ആദ്യം േകട്ടില്ല.
പിെന്നയും പിെന്നയും അതുമുഴങ്ങി.
െപണ്ണുങ്ങളുെട ചിരിയാണു് .
ഫർണാണ്ടസ് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇടത്തുവശെത്ത കടൽത്തീരത്തുനിന്നാണു് . േനാ�

ക്കിയാൽ കാണില്ല. പുൽപ്പടർപ്പു തഴച്ചുനിൽകുന്നു. ആ ചിരിക്കുന്നവരാെരന്നും ചി�
രിക്കുന്നെതന്തിെനന്നും കണ്ടുപിടിക്കാെനാരുേമാഹം. പുൽപ്പടർപ്പിലൂെട വഴിയില്ല.
എങ്കിലും നടന്നു.

ചിരി കുടുതൽ വ്യക്തമായി േകൾക്കുന്നു. തലയുയർത്തി േനാക്കി.
കടലിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന െപണ്ണുങ്ങളാണു് ചിരിക്കുന്നതു് . കാണാൻ രസ�

മുണ്ടു് . പരസ്പരം മുഖത്തു െവള്ളം േതവിയും പിടിെകാടുക്കാെത ബദ്ധെപ്പട്ടു നീന്തി�
യും പിന്നാെല കുതിച്ചു പിടിച്ചാഴ്ത്തിയും മുതലക്കൂപ്പുകുത്തിയും അവർ ആഹ്ലാദിക്കുക�
യാണു് . നീലിച്ച കണ്ണും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മൂക്കും െവള്ളത്തിൽ കിടന്നു വിളറിയ ചു�
ണ്ടും മുഖത്തിെന്റ മുക്കാലംശവും മറച്ചു പായൽേപാെല ഇരുവശത്തും െവള്ളത്തിൽ�
ക്കിടന്നിഴയുന്ന തലമുടിയും മാത്രേമ വ്യക്തമായിക്കാണാനുള്ളു.

ഫർണാണ്ടസ് നിർേദ്ദാഷിയായി അതു േനാക്കിനിൽക്കും; ശബ്ദമുണ്ടാക്കാ�
െത, ശല്യെപ്പടുത്താെത, കടന്നുേപാകും. പേക്ഷ അവനിെല േപാരാളി തികച്ചും വി�
ഭിന്നനാണു് . ൈകയും െകട്ടി േനാക്കിനിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല. യുദ്ധത്തിലും വിേനാ�
ദത്തിലും ഒരുേപാെല താത്പര്യം കാണിക്കും. ആ േപാരാളി ഉണർന്നു പ്രവർത്തി�
ക്കുന്ന സമയാണു് . ഒന്നു കടലിേലെക്കടുത്തു ചാടി െപണ്ണുങ്ങെളാന്നിച്ചു നീന്തിയാ�
െലെന്തന്നു് ആ േപാരാളിക്കുേതാന്നി. ഫർണാണ്ടസ്സിനു മറുെത്താന്നു പറയാേനാ
ചിന്തിക്കാേനാ ഇടകിട്ടിയില്ല. പിെന്ന പ്രവർത്തിച്ചെതാെക്ക ആ േപാരാളിയാണു് .

ഒറ്റക്കുതിക്കു െപണ്ണുങ്ങളുെടയിടയിൽ െചന്നുചാടി. െപണ്ണുങ്ങൾ േപടിച്ചു നില�
വിളിച്ചു പലഭാഗേത്തക്കും പാഞ്ഞു. പിന്നാെല അവനും. അവർ പ്രാണരക്ഷെയ്ക്കന്ന
വിധം പുൽപ്പടർപ്പിേലക്കു കയറി. അവനും വിട്ടില്ല. ഓടാൻ നല്ല രസമുണ്ടു് . ഒരു
വിേനാദത്തിൽകവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യം അവൻ അതിനു നൽകിയില്ല. ഓട്ടം തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ വാശിയായി. പിടിക്കണം. െപണ്ണുങ്ങേളാടു് ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ േതാൽക്കു�
ന്നതു േപാരായ്മയാണു് . പലതവണ പാഞ്ചാലിെയ അവനങ്ങെന ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

ഒരുത്തിെയ ൈകെകാണ്ടു െതാടാെമന്നായി. ഏന്തിയാൽ തലമുടി പിടിക്കാം.
തലമുടി പിടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഇനിയും ഓടും. അതു പറ്റില്ല. േവഗത്തിൽ കീഴടക്കണം.
അവൻ തലമുടിയിൽേക്കറിപ്പിടിച്ചു.

ഒരു ഭയങ്കര നിലവിളിേയാെട അവൾ പിറേകാട്ടു ചാഞ്ഞു. അവെന്റ മാറിേല�
ക്കു േബാധംെകട്ടു വീണു. ആ പാച്ചിലും പിടുത്തവും തമാശയാെണന്നു് അവൾക്കറി�
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ഞ്ഞുകൂടാ. അവൾക്കു േബാധമിെല്ലന്നു മനസ്സിലായേപ്പാഴാണു് യാഥാർത്ഥ്യെത്ത�
പ്പറ്റി അവേനാർത്തതു് .

െതറ്റുെചയ്തു. െചയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആേലാചിേക്കണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു�
േപായി. തളർന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിെയേപ്പാെല അവൾ ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മാറത്തു
തല ചായ്ചു് കിടക്കുകയാണു് . നനഞ്ഞ തലമുടിയിൽ നിന്നു െവള്ളം ഇറ്റിറ്റു നിലത്തു
വീഴുന്നുണ്ടു് . അങ്ങെന അവിെട വിട്ടുേപാകാൻ വിഷമം. താങ്ങിപ്പിടിച്ചു മടിയിൽ
കിടത്തിെക്കാണ്ടു് അവൻ പുൽപ്പടർപ്പിലിരുന്നു. േബാധം െതളിഞ്ഞു കണ്ണുമിഴിക്കു�
േമ്പാൾ മാപ്പുേചാദിക്കാം. കാത്തിരുന്നു.

അവളുെട കൺപീലികൾ ചലിച്ചു. പാതിവിടർന്ന കണ്ണുെകാണ്ടു് അവൾ ഫർ�
ണാണ്ടസ്സിെന േനാക്കി. ദയനീയമായ േനാട്ടം. ആ മുഖത്തു ഭയവും പരിഭ്രമവും മാ�
റിമാറി നിഴലിച്ചു. ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ ഫർണാണ്ടസ് എെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞു. മാ�
പ്പേപക്ഷിച്ചു. അവൾ എഴുേന്നറ്റു തലകുനിച്ചു് ഒന്നും പറയാെത പതുെക്ക നടന്നു.
കണ്ണുകളിൽനിന്നു മഴ െപയ്തു. പുൽപ്പടർപ്പിനപ്പുറം അവളുെട രൂപം അപ്രത്യക്ഷമാ�
കുന്നതും േനാക്കി ഫർണാണ്ടസ് ഇരുന്നു. ആശ്വാസമായി. ഏേതാ ഭാരം ഹൃദയ�
ത്തിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പായേപാെല.

കുടിലിൽ െചന്നേപ്പാൾ മനസ്സു നിറച്ചും വളയക്കടപ്പുറമായിരുന്നു. കഴിയുന്ന
േവഗത്തിൽ അവിെട െചെന്നത്തണം. യാത്രയ്ക്കു േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്യാൻ
അബുവിനു നിർേദ്ദശം നൽകി. പ്രഭാതത്തിൽ പുറെപ്പടണം. തലവെന കണ്ടു യാ�
ത്ര പറേയണ്ട ചുമതലയും അബുവിനു നൽകി.

പാതിരാവിനുമുമ്പു് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ഒന്നു മയങ്ങാനുേദ്ദശിച്ചു കിട�
ന്നു. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. വിരിപ്പിൽ അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ഉരുണ്ടു. വല്ലാത്ത അസ്വാസ്ഥ്യം.
ഹൃദയത്തിെലവിെടേയാ െചറുതാെയാരു നീറ്റം.

െതറ്റുെചയ്തു. െചയ്യരുതായിരുന്നു. പറങ്കികേളാട ഇക്കാലമത്രയും പകെവച്ചു�
േപാരാൻ കാരണെമന്തായിരുന്നു? അവർ െപണ്ണുങ്ങെള പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
അവേരാടു മനുേഷ്യാചിതമല്ലാത്ത തരത്തിൽെപരുമാറുന്നു. അന്നു ൈവകുേന്നരം
നടന്ന സംഭവം ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നില്ല. തികച്ചും േനരേമ്പാ�
ക്കായിട്ടാണു് തുടങ്ങിയതു് . പേക്ഷ, നിർേദ്ദാഷികളായ െപണ്ണുങ്ങെള അതു ഭയെപ്പ�
ടുത്തി. മടിയിൽകിടന്നു പ്രാണരക്ഷയ്ക്കു േവണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ച ആ െപൺകുട്ടിയുെട
കണ്ണുകൾ അേപ്പാഴും അവെന്റ മുമ്പിലുണ്ടു് .

അവെന്റ മുഖം ഇനി ദ്വീപിലുള്ളവർ കാണരുതു് . േനരം പുലരുന്നതിനു മുമ്പു
സ്ഥലംവിടണം. ആേലാചിച്ചാേലാചിച്ചു് ഉറങ്ങിേപ്പായി.

ൈകെകാട്ടും പാട്ടും േകട്ടുെകാണ്ടാണു് ഉണർന്നതു് . സംഭവെമെന്തന്നറിയാൻ
ഓടിെച്ചന്നു കുടിലിെന്റ വാതിൽ തുറന്നു. മുറ്റം നിറെയ ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽ�
ക്കുന്നു. ജ്വലിക്കുന്ന പന്തങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ തലവെന ഫർണാണ്ടസ് തിരി�
ച്ചറിഞ്ഞു.
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എന്താണു് സംഭവം?
തലവൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു മുേമ്പാട്ടു വന്നു. ഫർണാണ്ടസ്സിെന െതാഴുതു�

വണങ്ങി പറഞ്ഞു:
“ഇന്നു ദ്വീപുകാർെക്കാരുത്സവമാണു് . എെന്റ മകെള ഞാൻ രാജാവിെന്റ

ൈകയിേലൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നുമുതൽ അവൾ രാജാവിെന്റ ഭാര്യയാണു് .”
അന്തംവിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു യുവതിെയ െകാണ്ടുവ�

ന്നു നിർത്തി. കൂടിനിൽക്കുന്നവർ സേന്താഷം െകാണ്ടു് ആർപ്പുവിളിച്ചു.
ഫർണാണ്ടസ്സിനു ശുണ്ഠിവന്നു. ഇെതന്തു ധിക്കാരം! െപണ്ണുങ്ങെളപ്പിടിച്ചു്

ഏെതങ്കിലും പുരുഷെന്റ പിരടിക്കു െകട്ടുന്നതാേണാ ദ്വീപുകാരുെട മര്യാദ? അവൻ
കലശലായി പ്രതിേഷധിച്ചു. മര്യാദയ്ക്കു മടങ്ങിേപ്പായിെല്ലങ്കിൽ തല്ലി ഓടിക്കുെമന്നുവ�
െര പറഞ്ഞു.

തലവൻ ഒട്ടും കുലുങ്ങാെത മുഴുവനും േകട്ടുനിന്നു. എന്നിട്ടു വിനയവും മര്യാദയും
ൈകവിടാെത സംസാരിച്ചു:

“രാജാേവ, ഇെതെന്റ മകളാണു് . നിങ്ങൾ ഇവളുെട ൈകപിടിച്ചു. ഇവെള
െതാട്ടു. ഒരു സ്ത്രീെയ അന്യപുരുഷൻ െതാടുകേയാ അവളുെട ൈക പിടിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ ആ നിമിഷം മുതൽ അവൾ അവെന്റ ഭാര്യയാണു് . ഞങ്ങളുെട ജാതി
സമ്പ്രദായം അതാണു് .”

“നശിച്ച ജാതിസ്സമ്പ്രദായം!”ഫർണാണ്ടസ് പിറുപിറുത്തു:
“ഞാൻ അവെള െതാട്ടിട്ടുമില്ല. കണ്ടിട്ടുമില്ല.”
“രാജാേവ!” തലവെന്റ ശബ്ദം ക്രേമണ പരുഷമാവുകയാണു് .
“ഇവെള േനാക്കൂ, എന്നിട്ടുപറയൂ.” നാലഞ്ചു പന്തങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു യുവതിയുെട

മുമ്പിൽ ജ്വലിച്ചു. ഫർണാണ്ടസ് ഇഷ്ടമില്ലാെതയാെണങ്കിലും ഒന്നു േനാക്കി.
ഉള്ളിൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പാഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സന്ധ്യയ്ക്കു താൻ ഓടിപ്പിടിച്ച യു�

വതിയാണതു് . ആ കണ്ണുകളിൽ അേപ്പാഴും അഭ്യർത്ഥനയുണ്ടു് . തലവൻ തുടർന്നു
സംസാരിക്കുന്നു:

“ൈകപിടിച്ച പുരുഷൻ െകട്ടാൻ കൂട്ടാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചുമത്തി
ഇവെള ഞങ്ങൾ കടലിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തും. ജാതിമര്യാദയാണതു് . എെന്റ മകെള
അങ്ങെന െചയ്യാൻ എനിക്കു മനസ്സുവരില്ല. എന്നാലും െചയ്യും. അതുെകാണ്ടു രാ�
ജാവു് ഇവെള ഏറ്റുവാങ്ങണം. എനിെക്കാരു മകേളയുള്ളു. രാജാേവ, അവെള
െകാല്ലാനിടയാക്കരുതു് .”,

“േപാടാ േഫാ! ജ്ജ് കപ്പലിെല പീരങ്കി കണ്ടിട്ടിേല്ല?” പിറകിൽനിന്നു്
അബുവാണു് വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു് : “ഹറാമ്പുറപ്പു കാണിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിെനയും ഞമ്മ�
ള് ചുടും!”

അബുവിെന തടയണെമന്നു ഫർണാണ്ടസ്സിനുേതാന്നി. അത്ര ക്രൂരമായി സം�
സാരിക്കരുതു് . എങ്കിലും അവെനാന്നും പറയാെത: നിന്നു. പാഞ്ചാലിയിരിെക്ക
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മെറ്റാരു സ്ത്രീെയ സ്വീകരിക്കുകെയന്ന കാര്യം ഓർക്കാൻ വയ്യാ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമര�
യ്ക്കാനു പാഞ്ചാലിെയന്നേപാെല തലവൻ ഈ നിൽക്കുന്ന യുവതിയും ഒറ്റമകളാണു് .
അവൾ തനിക്കു േവണ്ടി മരിക്കുന്നു. കല്ലുെകട്ടി കടലിലാഴ്ത്തുേമ്പാൾ അവൾ ശപിക്കും.
വയ്യാ. അവെള രക്ഷിക്കണം. രക്ഷിച്ചാൽ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കേണ്ട? അെതങ്ങ�
െന കഴിയും?

“രാജാേവ, രാജാെവന്തു പറയുന്നു?” തലവെന്റ കണ്ഠം ഇടറുകയാണു് .
“ഇവൾക്കുേവണ്ടി ദ്വീപിലുള്ളവർ പീരങ്കിെവടിെകാണ്ടു മരിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടി�

ല്ല. ഇവെള കാലും ൈകയും െകട്ടി കടലിൽ മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു ഞാൻ േനാക്കിനിൽ�
ക്കണം. ഈ വയസ്സുകാലത്ത എങ്ങെന ഞാൻ അതു സഹിക്കും?”

ഫർണാണ്ടസ്സിനു് ആ വൃദ്ധെന ആശ്വസിപ്പിക്കണെമന്നുണ്ടു് . നാവനങ്ങുന്നി�
ല്ല. നിർേദ്ദാഷിയായ ഒരു യുവതി ഉപ്പുെവള്ളം കുടിച്ചു ചാവാനിടയാവരുതു് . അതാ,
തലവൻ പിെന്നയും സംസാരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ആ യുവതിേയാടാണു് :

“നടെക്കടീ, നടക്കു് . നിനക്കു് ഉപ്പുെവള്ളം കുടിച്ചു മരിക്കാനാ േയാഗം.” തല�
വൻ അവെള കഴുത്തു പിടിച്ചു തള്ളി. തള്ളുന്നതിന്നിടയിൽ അയാൾ കരയുന്നുണ്ടു് ,
കണ്ണീെരാപ്പുന്നുണ്ടു് . ആൾക്കൂട്ടം അച്ഛെനയും മകെളയും പിൻതുടർന്നു.

ഫർണാണ്ടസ്സിനു സഹിച്ചില്ല. അവൻ ആൾക്കുട്ടത്തിനിടയിലൂെട തിക്കിത്തിര�
ക്കി മുൻകടന്നു. തലവെന തടഞ്ഞു:

“നിൽക്കൂ… അവെള…” െതല്ലിട നിർത്തി അവൻ ആേലാചിച്ചു. എന്തു പറയ�
ണം? താലിെകട്ടുെമന്നു പറയാൻ വയ്യാ. എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ അവളുെട
ജീവൻ അപകടത്തിലാവും. അവെള എനിക്കു തരൂ…ഞാൻ െകാണ്ടുേപാവാം.”

തലവെന്റ ഭാവം മയെപ്പട്ടു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് ആഹ്ലാദശബ്ദം ഉയർന്നു.
വീണ്ടും ൈകെകാട്ടും പാട്ടും ആരംഭിച്ചു.

വിവാഹച്ചടങ്ങു നിസ്സാരമാണു് . അഗ്നിസാക്ഷിയായി അച്ഛൻ മകെള ൈക
പിടിച്ചു ഫർണാണ്ടസ്സിെന്റ ൈകയിേലൽപ്പിച്ചു. അവർക്കു ചുറ്റും സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ നൃ�
ത്തം െചയ്തു.

വരനും വധുവും ൈകയും ൈകയും േകാർത്തുപിടിച്ചു കുടിലിേലക്കു നടന്നു. ഉപ്പി�
ട്ടുണക്കിയ തിമിംഗലമാംസവും കടലാനെക്കാമ്പുെകാണ്ടു പിടിയിട്ട ആയുധങ്ങളും
തിമിംഗലേവട്ടയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്ന ചാട്ടുളികളും വലിെയാരു കപ്പലും സ്ത്രീധനമായി
ഫർണാണ്ടസ്സിനു നൽകി.

പുതിയ ബന്ധമുറപ്പിക്കാൻ നവവരൻ ശ്വശുരനു വല്ലതും െകാടുക്കണം; പാരി�
േതാഷികമായിട്ടു് . അതും ജാതിമര്യാദയാണു് . ഫർണാണ്ടസ് പിടിച്ചടക്കിയ പറ�
ങ്കിക്കപ്പലിൽ പകുതിയും തടവുകാരായ പറങ്കികെളയും തലവനു െകാടുത്തു.

കിഴക്കു െവള്ളയുദിച്ചേപ്പാൾ കപ്പലുകൾക്കു പുറെപ്പടാനുള്ള കല്പന കിട്ടി.
അബു കപ്പിത്താേനാടു സംശയം േചാദിച്ചു:

“എബിെടയ്ക്കാ േപാണ്ടത് ?”
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െവള്ള്യാൻകല്ലിേലക്കു് .” ഫർണാണ്ടസ് സംശയിക്കാെത ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
കാറ്റില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് തണ്ടുവലിക്കാർക്കു കിണഞ്ഞദ്ധാനിേക്കണ്ടിവന്നു.

ആർക്കും േക്ലശം േതാന്നിയില്ല. കപ്പൽ െവള്ള്യാൻകല്ലിേലക്കാണു് േപാകുന്നെത�
ന്ന വിചാരം എല്ലാവെരയും ആേവശം െകാള്ളിച്ചു. നാടുകാണാം. ഉറ്റവെര കാ�
ണാം. അല്പദിവസം വിശ്രമിക്കാം. അറിയാെതതെന്ന കുപ്പലുകൾക്കു േവഗം കൂടി.

ഫർണാണ്ടസ് കപ്പൽതട്ടിലാണു് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു് . കപ്പിത്താെന്റ മുറിയിൽ
ആ യുവതിയുണ്ടു് . അവളുെട സാന്നിദ്ധ്യം അവനിഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലും അവ�
ളുമായി ബന്ധെപ്പടാൻവയ്യാ. അകന്നു നിൽക്കണം. ഏെതങ്കിലുെമാരു നല്ല താവ�
ളം കണ്ടുപിടിച്ചു് അവെള പാർപ്പിക്കണം. േവണ്ടെതാെക്ക എത്തിച്ചുെകാടുക്കാം.
അതിലപ്പുറം ഒന്നും സാധ്യമെല്ലന്നു് അവനുറപ്പിച്ചു. കഷ്ടകാലത്തിനു കഴുത്തിൽ കു�
ടുങ്ങിയതാണു് .

സന്ധ്യവെര അവൾ കപ്പിത്താെന്റ മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സന്ധ്യയായ�
േപ്പാൾ കഴുത്തുനിറെയ കവിടിമാലയുമണിഞ്ഞ അവൾ പുറത്തിറങ്ങി. നഗ്നത മറ�
യ്ക്കാൻ ഒരു മഞ്ഞപ്പട്ടു ചുറ്റിയതു് അരെക്കട്ടിൽ നിന്നു് കാൽമുേട്ടാളം ഇറങ്ങിനിൽക്കു�
ന്നു. ഫർണാണ്ടസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

െതല്ലിട സംശയിച്ചുനിന്നേശഷം അവൾ ഒന്നും പറയാെത ഓടി വന്നു. ഫർ�
ണാണ്ടാസ്സിെന്റ കഴുത്തിൽ ൈകകളും േകാർത്തുെകട്ടി ഊഞ്ഞാലാടാൻ തുടങ്ങി.
എന്നിട്ടു മാറത്തും കഴുത്തിലും മുഖമമർത്തി കിക്കിളികൂട്ടി. താേക്കാൽക്കൂട്ടം കുലുങ്ങും�
േപാെല കിളുകിെള ചിരിച്ചു.

ഫർണാണ്ടസ്സ് മരവിച്ചുനിന്നു.
“പിണക്കാേണാ?” അവൾ േചാദിച്ചു.
അവൻ അവെള പിടിച്ചുമാറ്റി അവളുെട കണ്ണുകളിേലക്കുറ്റുേനാക്കിെകാണ്ടു

േചാദിച്ചു : “നിെന്റ േപരു് ?”
“െസാകസ്സു.” അവൾ െകാഞ്ചിെക്കാണ്ടുപറഞ്ഞു:
“എന്താ?”
“നീ െചന്നു വല്ലതും കഴിച്ചു േനരെത്ത മുറിയിൽ േകറി കിടക്കു് .”
“തനിേച്ചാ?”
“അേത.”
“പിണക്കാേണാ?”
“അെല്ലന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?” പറങ്കിക്കപ്പലുകൾ പതുങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും. വരുന്ന�

തു കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ അവർ നിെന്നയും എെന്നയും പിടിചുെകാണ്ടുേപാകും. അടിമച്ച�
ന്തയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു വിൽക്കും.”

അവളുെട കണ്ണുകളിൽ ഭീതി നിഴലിക്കുന്നതു കണ്ട ഫർണാണ്ടസ്സിനു് ഉത്സാ�
ഹമായി.
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“അടമച്ചന്തയിൽ െചന്നാൽനിെന്ന വല്ല പട്ടാളക്കാരനും േലലത്തിെലടുക്കും;
േകേട്ടാ. െസാകസ്സു, നിെന്ന അവൻ ൈകയിൽ കിട്ടിയാൽ െകാല്ലും.”

അവൾ േപടിച്ചു വിറച്ചു മുറിയിേലക്കു േപായി.
“മുറി അകത്തുനിന്നു പൂട്ടിേക്കാ.” അവൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. െസാകസ്സു മുറി പൂട്ടു�

ന്ന ശബ്ദം േകട്ടു.
െസാകസ്സു സുന്ദരിയാണു് . സ്വഭാവഗുണമുള്ളവളാണു് . പെക്ഷ, അവളുെട തു�

റന്ന െപരുമാറ്റം സഹിക്കാൻ വയ്യാ. കഴുത്തിൽതാലിെകട്ടിെകാണ്ടുവന്ന ഭാര്യയാ�
യാലും ഇങ്ങെന നാണംെകട്ടു െപരുമാറുന്നതു് . ഫർണാണ്ടസ്സിനിഷ്ടമല്ല. ദ്വീപുകാ�
രുെട ജാതിമര്യാദയായിരിക്കുെമന്നു് അവൻ സമാധാനിച്ചു. പറങ്കിക്കപ്പലുകെള�
ക്കാേളെറ െസാകസ്സുവിെന അവൻ േപടിച്ചു. സൂക്ഷിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവൾ കഴുത്തിൽ
ഞാന്നു് ഊഞ്ഞാലാടാൻ തുടങ്ങും.

ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു െവള്ള്യാൻ കല്ലിെലത്തി. ആകാശം മൂടിെക്കട്ടി
നിന്നതുെകാണ്ടു നാട്ടുെവളിച്ചും േപാലും കമ്മിയായിരുന്നു. കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിടാനും
സാധനങ്ങൾ പാറപ്പുറത്തിറക്കിെവയ്ക്കാനും േവണ്ട നിർേദശങ്ങൾനൽകി, എല്ലാറ്റി�
െന്റയും േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാൻ അബുവിെന ഏൽപ്പിച്ചു് , നാലഞ്ചു വിശ്വസ്തരായ
അനുയായികെളയും കൂട്ടി ഫർണാണ്ടസ് ഒരു േതാണിയിൽ വളയക്കടപ്പുറേത്തക്കു
പുറെപ്പട്ടു.

ഹൃദയത്തുടിപ്പു കൂടിക്കൂടിവന്നു. േതാണിക്കു േവഗം േപാെരന്നു േതാന്നി. തു�
ഴച്ചിൽക്കാർക്കു ചുണയിെല്ലന്നു േതാന്നി. നിമിഷങ്ങൾക്കു യുഗങ്ങളുെട വലിപ്പം
േതാന്നി.

കടപ്പുറത്തു ചവിട്ടിയേപ്പാൾ കാലടികളിൽ കിടന്നു പൂഴിമണ്ണു കരഞ്ഞു. മണ്ണു�
കൂടി മറന്നിട്ടില്ല. േവഗത്തിൽ നടന്നു. ആെരങ്കിലും വരും. ആദ്യം വരുന്നവരാരാ�
യാലും അവെര െകട്ടിപ്പിടിക്കണം. കണ്ടിെട്ടത്രകാലം കഴിഞ്ഞു! ആർത്തിേയാെട
നാലുവശവും േനാക്കിെക്കാണ്ടു നടന്നു. ആരും വരുന്നില്ല. വളയക്കടപ്പുറം ചത്തു�
േപാേയാ? ഇവിെട മനുഷ്യരിേല്ല?

എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു് ? അമ്മെയ കാണാേനാ? പാഞ്ചാലിെയ കാണാ�
േനാ? ഓ! േസ്നഹവും േപ്രമവുെമാെക്ക ഒടുവിൽ. ആദ്യം ആലിക്കുട്ടിെയ കണ്ടു് പക�
രം േചാദിക്കണം. പകവീട്ടണം.

മാളികയ്ക്കെല െതങ്ങിൻേതാപ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ കൂട്ടുകാേരാടു് അവിെട നിൽ�
ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായാൽ വിളിക്കും. വിളിക്കുേമ്പാൾ െചല്ലണം.

െതങ്ങിൻേതാപ്പിലൂെട നടന്നു. െതങ്ങുകൾ വളർന്നുേപായി. ഈ മാറ്റം മനുഷ്യ�
രിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് മുറ്റത്തിറങ്ങി. ശബ്ദമില്ല. െവളിച്ചമില്ല.
എല്ലാവരും ഉറക്കമാവും.

േകാലായിൽകയറി അകത്തു വല്ല ശബ്ദവുമുേണ്ടാ? ഇല്ല. വിളിക്കാൻ തീരുമാ�
നിച്ചു. വാതിലിൽ മുട്ടി. ആരും ഒന്നും േചാദിക്കുന്നില്ല. പിെന്നയും മുട്ടി.
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“ആരാതു് ?” അകത്തുനിെന്നാരു സ്ത്രീയാണു് വിളിച്ചുേചാദിച്ചതു് .
“വാതിൽ തുറക്കു് .” വികാരെത്ത കഴിയുന്നതും നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടു് അവൻ

പറഞ്ഞു.
“പുതിയാപ്ല്യാേണാ?”
“അെത.”
അകത്തു കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകൾക്കുന്നു. വാതിൽ ശബ്ദിക്കുന്നു. ഫർണാണ്ട�

സ് മാറിനിന്നു. വാതിൽ തുറന്നു. അകത്തു നിന്നു േനരിയ െവളിച്ചം വാതിൽപഴുതി�
ലൂെട പുറേത്തക്കു ചാടി.

ഒട്ടും സേങ്കാചമില്ലാെത ഫർണാണ്ടസ് അകത്തു കടന്നു. അപരിചിതെനക്ക�
ണ്ടു. വാതിൽതുറന്ന സ്ത്രീ നിലവിളിക്കാെനാരുങ്ങി.

“മിണ്ടരുതു് ! അറുത്തുകളയും.” വലിെയാരി കഠാരിയുെട അലകു് െവട്ടിത്തി�
ളങ്ങിയതു കണ്ടു് അവർ മിണ്ടാെത ഒരിടത്തിരുന്നു. മുമ്പിൽക്കണ്ട വിളെക്കടുത്തു്
മുറികേളാേരാന്നായി പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ടു ഫർണാണ്ടസ് നടന്നു. മൂന്നാമെത്ത മു�
റിയിെലത്തിയേപ്പാൾ അവിെടെയാരു കട്ടിലിൽ ആലിക്കുട്ടി കിടക്കുന്നു.

താടിേരാമം മുഴവനും െകാഴിഞ്ഞു് , കവിെളാട്ടി, കണ്ണുനട്ടു് , ശരീരം െമലിഞ്ഞു് ,
അനങ്ങാൻ വയ്യാെതയാണു് കിടപ്പു് . അവൻ വിളക്കു താഴ്ത്തി കുനിഞ്ഞുനിന്നു േനാ�
ക്കി. ആ മുഖം വികാരശുന്യമാണു് . കണ്ണുകൾ നിശ്ചലമാണു് . അവെന്റ മുത്തപ്പനും
ഇതുേപാെലയാണു് കിടന്നതു് . എന്നിട്ടും അവൻ പല്ലുകടിച്ചുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു:

“എടാ, ഇതു െപാക്കനാണു് ; െപാക്കൻ. നീ പറങ്കികൾക്കു പിടിച്ചു വിറ്റ
െപാക്കൻ.”

അവസാനമായി ആ പുറെന്താണ്ടു് അടർന്നു നിലത്തു വീണു. െപാക്കെന
െപാതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫർണാണ്ടസ് എന്ന പുറെന്താണ്ടു് .

ആലിക്കുട്ടിയുെട കൺേപാളകൾ തുരുതുെര തുടിച്ചു. ശ്വാസഗതി കൂടിയേപ്പാൾ
മാറിടം േവഗം താഴാനും െപാങ്ങാനും തുടങ്ങി. കഠാരിമുന ആലിക്കുട്ടിയുെട കഴു�
ത്തിൽ േചർത്തുെവച്ചു. പിെന്നയും അവൻ പറഞ്ഞു:

“നിെന്റ േചാരയ്ക്കുേവണ്ടി വന്നതാണു് ഞാൻ.”
“െപാക്കാ!” പിറകിൽനിന്നു െനഞ്ചു െപാട്ടിപ്പിളർന്നുപുറെപ്പെട്ടാരു വിളി േകട്ടു.

അവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. കദീശുമ്മയാണു് . കരയുന്നുണ്ടു് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.
“െജ്ജന്തിന് േമേന, ഈ പാപം കേയ്യല്ക്കണ് ?”
അവൻ ഉത്തരെമാന്നും പറയാെത നിന്നു. കദിശുമ്മ തുടർന്നു: “മരിച്ചാെങ്കട�

ക്ക്ണതു് എത്തിരകാലായി! െകാടുേത്തന് മുയമനും കൂലി കിട്ടി, േമാേന. ഇേന്നം
െന്റ മക്കേളം ബിജാരിച്ച് െജ്ജാന്നും കാട്ടേല്ല!”

കദീശുമ്മ പറഞ്ഞതു ശരിയാണു് . ആ കിടപ്പു കണ്ടാലറിയാം െകാടുത്തതു മു�
ഴുവനും കണക്കുകൂട്ടി വാങ്ങുകയാണു് . ശവംേപാെല കിടക്കുന്നവെര െകാല്ലുന്നതു
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പൗരുഷമല്ല. അവൻ കഠാരി അരയിൽ തിരുകി നടന്നു. േപാകുേമ്പാൾ കദീശുമ്മ�
െയ നല്ലേപാെല ഒന്നു േനാക്കി. എെന്താരു മാറ്റം! പ്രായം വളെര കൂടിയിരിക്കുന്നു.

“ഇക്കണക്കിനു് അമ്മെയക്കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല.”
കൂട്ടുകാെരാന്നിച്ചു് െതങ്ങിൻേതാപ്പിലൂെട കടപ്പുറത്തിറങ്ങി. ആദ്യം പാഞ്ചാലി�

െയ കാണേണാ? അമ്മെയ കാണേണാ? സംശയിച്ചുനിന്നു.
കദീശുമ്മെയ കണ്ടതുമുതൽ അമ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരം അവെന്റ ഹൃദയ�

െത്ത ശക്തിപൂർവൃം കീഴടക്കിയിരുന്നു.
കൂട്ടുകാെര േതാണിയിേലക്കു് തിരിച്ചുയച്ചു് അമ്മെയ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു

നടന്നു. വഴിയിൽ ആരുമില്ല. കുടിലുകൾ പലതും െകട്ടിേമയാെത പഴകി ദ്രവിച്ചു വീ�
ണുകിടക്കുന്നു. എന്തുപറ്റി? ഈ കുടിലിലുണ്ടായിരുന്നവെരാെക്ക എവിേടക്കു കട�
ന്നുകളഞ്ഞു? ഒെരത്തുംപിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. േചാദിച്ചറിയാനാെണങ്കിൽ വഴിയിൽ
ആെരയും കണ്ടുമുട്ടുന്നുമില്ല. വലിയ മാറ്റെമേന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . തീർച്ച.

എല്ലാം അമ്മേയാടു േചാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ധൃതിെവച്ചു നടന്നു. കുടിലിെന്റ
മുറ്റത്തിറങ്ങി. ആ മാവു് അവിെടയുണ്ടു് . അതിെന്റ തണലിൽ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടു് .
എെന്താെക്കപ്പറഞ്ഞാണു് അമ്മെയ സമാധാനിപ്പിേക്കണ്ടെതന്നു് ആേലാചിച്ചു കു�
റച്ചവിെട നിന്നു. പിെന്ന വാതിലിന്നടുത്തു െചന്നു വിളിച്ചു:

“അേമ്മ… അേമ്മ…”
അച്ചെനങ്കിലും ഉണേരണ്ടതായിരുന്നു. വാതിൽതുള്ളിേനാക്കി. അകേത്തക്കു�

മറിഞ്ഞു വീണു. അകത്തു് ആളിേല്ല? പിെന്നയും വിളിച്ചു േനാക്കി.
“അേമ്മ! അേമ്മ”
ഉത്തരമില്ല. നല്ല ഇരുട്ടു് . ഇരുന്നു് തറ മുഴുവൻ തപ്പിേനാക്കി. ആരുമില്ല. പരി�

ഭ്രമമായി. പുറത്തുകടന്നു് പിെന്നയും വിളിച്ചു;
“അേമ്മ!”
ഹൃദയം െനാന്തു് പലതവണ വിളിച്ചു. ആരും വിളി േകട്ടില്ല. ഒരു ഭ്രാന്തെന�

േപ്പാെല കടൽത്തീരേത്തക്കു് ഓടി.
അകലത്തു് െവളിച്ചം കാണുന്നു. ആെരാെക്കേയാ വരുന്നുണ്ടു് . ഓ, ശരി! േവ�

ട്ടുവേശ്ശരിക്കാവിൽ നിറമാലയുണ്ടാവും. അതു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരവാണു് . അച്ഛനും
അമ്മയുമുണ്ടാവും. കാണാം എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ടിട്ടു് !

അവൻ കാത്തുനിന്നില്ല. അവെര േതടി അേങ്ങാട്ടുെചന്നു. മുമ്പിൽ പന്തവും
കത്തിച്ചുനടക്കുന്നതു് ആശാനാണു് . പണിക്കരാശാൻ. കണ്ട ഉടെന മനസ്സിലായി.

“ആശാേന!”
ആശാൻ പന്തം െപാക്കി മുമ്പിേലക്കു േനാക്കി.
“ആരാതു് ?”
“ഞാനാണാശാേന, െപാക്കൻ.”
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“ഏതു െപാക്കൻ?” ആശാൻ അല്പം പരിഭ്രമമായി.
“ആശാെനെന്ന മറേന്നാ? ൈപതൽ മരതയ്ക്കാെന്റ…”
മുഴുവൻ പറഞ്ഞുതീരുന്നതിനുമുമ്പു് ഇടർച്ചേയാെട ആശാൻ േചാദിച്ചു; “ആര് ?”
ഭൂതേപ്രതാദികെള അകറ്റാനുള്ള മന്ത്രം ആശാൻ പതുെക്ക ഉരുക്കഴിച്ചുതുടങ്ങി.
“ആശാെനന്താ വിറയ്ക്കുന്നതു് ?”
ഭയെപ്പടാനില്ല. േപ്രതമാെണങ്കിൽ ഇങ്ങെന ബുദ്ധിപൂർവ്വം സംസാരിക്കില്ല.

ആശാെന്റ പരിഭ്രമം കുറഞ്ഞു.
“എേടാ, ഈവഴി ഇേപ്പാൾ പകലുംകൂടി ആരും നടക്കാറില്ല. വസൂരിപിടിച്ചു

കടപ്പുറത്തുള്ളവർ മുക്കാലും ചത്തു. ബാക്കിയുള്ളവർ ഓടിേപ്പാകുകയും െചയ്തു. ഞാ�
നിപ്പം ഒരു പണ്ടാരടക്കീട്ടാ വരുന്നതു് .”

“എെന്റ അമ്മ എവിെടയ്ക്കാ ആശാേന, േപായതു് ? വസൂരിേപടിച്ചു േപായ�
താേണാ?”

ആശാൻ ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ പിെന്നയും പലതും േചാദിച്ചു.
നിൽക്കക്കള്ളിമുട്ടിയ ആശാൻ സത്യം പറയാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായി:

“നിെന്റ അമ്മ.”
“എെന്റ അമ്മ?”
“എേടാ, ഒെക്ക വിധിയാണു് .”
“എന്താണാശാേന?” അവെന്റ ഹൃദയത്തുടിപ്പു് ആശാൻ േകൾക്കുന്നുണ്ടു് .
“നിെന്റ അമ്മയ്ക്കും വസൂരിയായിരുന്നു. േവണ്ടെതാെക്ക ഞാൻ തെന്ന െചയ്തു.”
“ഓ! എന്റേമ്മ!” ൈകപ്പടം കടിച്ചമർത്തിയിെല്ലങ്കിൽ അവൻ ഉറെക്ക കര�

േഞ്ഞെന. അമ്മ മരിച്ചുേപാെയേന്നാ? വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചവുട്ടിനിൽക്കു�
ന്ന ഭൂമി െപാട്ടിപ്പിളരുംേപാെല േതാന്നി. നിൽക്കാൻ വയ്യ. ഇരുന്നു. ആശാൻ േവ�
ദാന്തം പറയുന്നുണ്ടു് . കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ച വിവരവും. ഇനി എന്തും േകൾക്കാം.

“എേടാ, കരഞ്ഞതുെകാണ്ടു കാര്യമില്ല.”
ഒന്നുെകാണ്ടും കാര്യമിെല്ലന്നു് അവൻ ഉറപ്പിച്ചു. ആശാൻ തുടർന്നു പറയു�

കയാണു് .
“ഇക്കാലത്തു മരിക്കുന്നതാ സുഖം. ദുരിതം അനുഭവിേക്കണ്ടേല്ലാ.”
ഒരു കാര്യംകൂടി അവൻ അറിയാനുണ്ടു് . ആശാനും അവെനക്കുറിച്ചു് ചിലതു്

അറിയാനുണ്ടു് . മരിച്ചുേപാെയന്നാണു് േകട്ടതു് . എന്നിട്ടു് ഇേപ്പാൾ എങ്ങെന തിരി�
െച്ചത്തി? പേക്ഷ, അേങ്ങാട്ടു് ഒന്നും േചാദിക്കാൻ പഴുതുകിട്ടുന്നില്ല.

“ആശാേന” െപാക്കൻ വിളിച്ചു. അവസാനെത്ത കാര്യംകൂടി ആശാെന്റ മുഖ�
ത്തുനിന്നു േകൾക്കണം. “പാഞ്ചാലിയും മരിേച്ചാ, ആശാേന?”

“ഇല്ല.”
ഭാഗ്യം! അവനു് എഴുേന്നൽക്കാെമന്നായി.
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“അവൾ ദണ്ഡംപിടിച്ചു കിടപ്പാണു് .” ആശാൻ തുടർന്നു: പറങ്കിൾ പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടുേപായ ദിവസം മുതൽ ആ െപണ്ണിെന്റ നാശം തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാൻ
േപായതിൽപ്പിെന്ന അവൾ കിടന്ന പായയിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല.”

കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻമരയ്ക്കാനും േപായി! േകട്ടതു മതി. ആശാെന്റ ൈകയിൽ നി�
ന്നു് പന്തവും വാങ്ങി അവൻ ബദ്ധെപ്പേട്ടാടി. വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു കുടിലിന്നക�
ത്തുകടന്നു.

കീറിെപ്പാളിെഞ്ഞാരു പായിൽ പഴകിദ്രവിെച്ചാരു പുതപ്പിനുള്ളിൽ പാഞ്ചാലി
കിടക്കുന്നു. തലമാത്രം പുറത്തുകാണാം. പന്തം തറയിൽ ഊന്നിനിർത്തി അവൻ
പായിലിരുന്നു. െതാട്ടുേനാക്കി. തീേപാെല പനിക്കുന്നു. പുറം തേലാടിെക്കാണ്ടു്
അവൻ വിളിച്ചു:

“പാഞ്ചാലീ!”
ചലനമില്ല.
മുഖം കുനിച്ചു ചുണ്ടു െചവിേടാടടുപ്പിച്ചു് അവൻ മന്ത്രിച്ചു:
“പാഞ്ചാലീ, നിെന്റ െപാക്കനാ വന്നതു് .
മന്ത്രം ഫലിച്ചു. അവൾ മലർന്നുകിടന്നു. കൺേപാളകൾക്കിടയിൽ കൃഷ്ണമി�

ഴി പതുെക്ക ചലിച്ചു. കഫപ്പറ്റുള്ള കണ്ഠം ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസത്തിെന്റ ക്രമത്തിെനാത്തു്
േനരിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി.

കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കും. മനസ്സിലാവും. ചിരിക്കും. കഥ പറയും-അവൻ
അത്യാർത്ഥിേയാെട കാത്തിരുന്നു.

ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പ്രജ്ഞയില്ലാെത കിടപ്പാെണന്നു മനസ്സിലായി. പിെന്ന
താമസിച്ചില്ല. ഒരു െകാച്ചുകുഞ്ഞിെനെയന്നേപാെല അവെള വാരിെയടുത്തു േതാളി�
ലിട്ടുെകാണ്ടു് അവൻ നടന്നു. േതാണിയിൽ കയറി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട വളയ�
ക്കടപ്പുറേത്താട അവസാന യാത്ര പറഞ്ഞു.

കപ്പിത്താെന്റ മുറിയിൽ പട്ടുവിരിപ്പിലാണു് പാഞ്ചാലി കിടക്കുന്നതു് . പനി വി�
ട്ടുമാറാനുള്ള ഭാവമില്ല. േബാധം െതളിയുന്നുമില്ല. എങ്ങും േപാവാെത അവൻ അടു�
ത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചു. െസാകസ്സു േവണ്ടെതല്ലാം ഒരുക്കിെക്കാടുക്കും. ശുശ്രൂഷയിൽ
അവളും വലിയ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു.

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. മാറ്റെമാന്നുമില്ല. അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണു് . എെന്തല്ലാം
പറയാനുണ്ടു് ! ആലിക്കുട്ടി ചതിച്ചതു് , പറങ്കികളുെട ൈകയിൽെപട്ടതു് , മതംമാറി
ഫർണാണ്ടസ്സായതു് , തടവുചാടി കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാരുെട ഭാഗം േചർന്നു െപാരുതി�
യതു് , കടലിൽ പറങ്കികെള നായാടാനിറങ്ങി പകവീട്ടിയതു് , കണക്കില്ലാത്ത സ്വർ�
ണ്ണത്തിനു് ഉടമയായതു്…

“െവള്ളം!” വളെര ക്ഷീണിച്ച സ്വരം. പാഞ്ചാലിയാേണാ പറഞ്ഞതു് ? മുറി�
യിൽ െവളിച്ചമില്ല. വിളക്കു െകാളുത്തി. അേത പാഞ്ചാലി തെന്ന. ആഹ്ലാദം െകാ�
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ണ്ടു് അവൻ മതിമറന്നു. അവൾ കണ്ണു തുറന്നു േനാക്കുന്നു! ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത�
േപാെല െവള്ളവുംെകാണ്ടു് ഓടിെച്ചന്നു.

“പാഞ്ചാലീ!” ആ വിളി ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിൽനിന്നാണു് െപാങ്ങിയതു് .
“നിെന്റ െപാക്കനാണിതു് ; മനസ്സിലാേയാ?”

പാഞ്ചാലി സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. െവള്ളത്തിനുേവണ്ടി പതുെക്ക വായ െപാളിച്ചു.
െവള്ളം കുടിച്ചു് പിെന്നയും േനാക്കി.

“ഇനി നിെന്റ െപാക്കെനങ്ങും േപാവില്ല, പാഞ്ചാലീ”
ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക അവളുെട ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകളിൽ

സേന്താഷത്തിെന്റ ൈകത്തിരി കത്തി. വിളറിയ മുഖത്തു സംതൃപ്തിയുെട പ്രകാശം
പരന്നു. ഒരു തവണകൂടി പതുെക്കപ്പറഞ്ഞു;

“െവള്ളം!”
ഭൂമി മുഴുവൻ പതിച്ചുകിട്ടിയാലും െപാക്കൻ ഇത്ര സേന്താഷിക്കില്ല. ഒഴിക്കും�

േതാറും ആർത്തിേയാെട അവൾ െവള്ളം കുടിച്ചു. ഇരുവശത്തും തളർന്നു വീണുകിട�
ന്ന ൈകകൾ പതുെക്ക ഇളകി.

െപാക്കെന്റ ൈക പിടിച്ചു് അവൾ മുഖത്തു െവച്ചു. കണ്ണുകളിൽ അമർത്തി.
അങ്ങെന ആശ്വാസേത്താെട കിടന്നു. അവൻ തലകുനിച്ചു് അവളുെട െനറ്റിയിലും
മൂർദ്ധാവിലും മാറിമാറി ചുംബിച്ചു.

പാഞ്ചാലി പിെന്നയും കണ്ണടച്ചു. ഇത്തവണ േബാധക്ഷയമല്ല, ഉറക്കമാെണ�
ന്നു് അവൻ ആശ്വസിച്ചു. െസാകസ്സു മുറിയിേലക്കു വന്നു. ശുശ്രൂഷയുെട ചുമതല
ഏെറ്റടുത്തു. അവൻ ഇത്തിരി കാറ്റു െകാള്ളാൻ േവണ്ടി കപ്പൽത്തട്ടിേലക്കു നടന്നു.

പാതിരാവുവെര അങ്ങെന നിന്നു. എങ്ങും ഒരു ചലനമില്ല. ശബ്ദമില്ല. കൂട്ടുകാർ
പാറപ്പുറത്തു് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അകലത്തു് ശ്മശാനതുല്യമായ വളയക്കടപ്പുറം ഇരു�
ട്ടിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവിെട യാെതാന്നുമില്ല. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അറ്റുേപായി.

െസാകസ്സു മുറിയിൽ നിന്നു വിളിക്കുന്നു; ഏേതാ അപകടപറ്റിയേപാെല. ഓടി�
െച്ചന്നു. പാഞ്ചാലി ചലനമില്ലാെത കണ്ണുതുറിച്ചു മിഴിച്ചു് കിടക്കുന്നു. ഉരുവിട്ടു വിളിച്ചു.
ശരീരം മുഴുവൻ തണുത്തു മരവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ശ്വാസമില്ല.

“ഓ! ചതിച്ചേല്ലാ, പാഞ്ചാലീ!” അവൻ പാഞ്ചാലിയുെട മാറത്തു മുഖമമർത്തി
വിങ്ങിവിങ്ങിക്കരഞ്ഞു.

െസാകസ്സുവിെന്റ നിലവിളി േകട്ടു കുട്ടുകാർ ഉണർെന്നത്തി…
ശവസംസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടി. മൃതേദഹം സുഗന്ധൈതലത്തിൽ

കുളിപ്പിച്ചു പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ െപാതിഞ്ഞു കപ്പൽത്തട്ടിൽ കിടത്തി.
െപാക്കൻതെന്ന ആ കപ്പൽത്തണ്ടു വലിച്ചു് അകലത്തു െകാണ്ടു േപായി നങ്കൂ�

രമിട്ടു നിർത്തി. കണ്ണടച്ചു മുതേദഹത്തിനടുത്തുനിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. കണ്ണീരുെകാ�
ണ്ടു് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പട്ടുവസ്ത്രം നീക്കി അവസാനമായി ആ മുഖെമാന്നു േനാ�
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ക്കി. ഗദ്ഗദേത്താെട വിടവാങ്ങി. ഒപ്പം വന്ന േതാണിയിൽ കയറി െവള്ള്യാൻക�
ല്ലിെലത്തി.

അവിെട വില്ലിൽ െതാടുത്ത തീയമ്പുകളുമായി കൂട്ടുകാർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
കല്പനയ്ക്കുേവണ്ടി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട അവൻ കൂട്ടുകാെര േനാക്കി. സംസാരി�
ക്കാൻ വയ്യ. തലെകാണ്ടു് ആംഗ്യം കാണിച്ചു കല്പന െകാടുത്തു.

ഇരുട്ടിെന്റ മാറിടം പിളർന്നുെകാണ്ടു് തീയമ്പുകൾ വഴിക്കുവഴി കപ്പലിെന
ലക്ഷ്യംെവച്ചു കുതിച്ചു. കപ്പൽ തീയമ്പുകൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. പതുെക്കപ്പതുെക്ക
അവിെടയുമിവിെടയും പറ്റിപ്പിടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങിയ തീജ്ജ്വാലകൾ നിമിഷേനരം
െകാണ്ടു് വീർക്കുകയും വലുതാവുകയും െചയ്തു. മൃതേദഹേത്താെടാപ്പം കപ്പലിെന
വലയം െചയ്തു് അവ നൃത്തം െവച്ചു. നാലുപാടും ചുവന്ന െവളിച്ചം പരന്നു. കടൽ
െവള്ളത്തിലതു പ്രതിബിംബിച്ചു.

തെന്റ പ്രാണൻ കപ്പൽത്തട്ടിൽ കിടന്നു ചാമ്പലാവുന്നതും േനാക്കി േവദന�
േയാെട െപാക്കൻ െവളള ്യാൻകല്ലിൽ നിന്നു. കണ്ണുകൾ നിറെഞ്ഞാഴുകി കവിൾ�
ത്തടം കഴുകുകയാണു് .

െസാകസ്സു െപാക്കെന േചർന്നു നിന്നു. കവിൾത്തടം തുടച്ചാറ്റി.
ശക്തിേയാെട കാറ്റടിച്ചു് തീജ്ജ്വാലകൾ ചിതറിയേപ്പാൾ ഒരുതവണകൂടി മൃത�

േദഹം എല്ലാവരും കണ്ടു. വിശന്ന െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല അടുത്ത നിമിഷം തീജ്ജ്വാ�
ലകൾ അതിേന്മൽ ചാടിവീണു നക്കിത്തിന്നാൻ തുടങ്ങി.
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