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നാഗർേകാവിലിൽ നിന്നു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എെന്ന
വിളിച്ചതായി ശിവൻ പറഞ്ഞു. “ടി.ഇ. േയാ? എന്തു പറ�
ഞ്ഞു?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“അെത, ഇവിെടാേണ്ടാന്നു േചാദിച്ചു”.

“നീ എന്തു പറഞ്ഞു?”

“ചായ കുടിക്കാൻ േപായതാന്ന് ”.

“ശരി, അതിനുള്ള വിവരം നിനെക്കാണ്ട്”

പരിഭ്രമമായി. എന്തിനു്? എെന്തങ്കിലും തകരാർ ഉേണ്ടാ?
എല്ലാ ൈലനും ശരിയായിത്തെന്ന ഇരുന്നിരുന്നു. എെന്ത�
ങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായി അറിയില്ല. കാത്തിരിക്കുകയല്ലാ�
െത േവെറ വഴിയില്ല.

എെന്റ െവപ്രാളം കൂടിക്കൂടി വന്നതും േഫാൺ അടിച്ചു.
എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉള്ളുണർവു് പറഞ്ഞു, ടി.ഇ. തെന്ന.

“സാർ ഗുഡ് േമാണിങ്, അല്ല ഗുഡീവനിങ്”

“അറുമുഖമാേണാ?”

“അെത, സാർ”

“നമ്മുെട മാടൻപിള്ള ഇേപ്പാ എവിെടാണ്ട്?”

എനിക്കാശ്വാസമായി. “അവൻ അങ്ങെന ദിവസവും
വരാറില്ല സാർ. ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ, അവൻ വരിേക
േവണ്ട എന്നാണ് ഇവിെട െജ.ഇ. ഉൾെപ്പെട എല്ലാരും
പറഞ്ഞതു്”. ഞാൻ പറഞ്ഞു. “വന്നാൽ ബഹളമാകും
വലിയ പുകിലാകും”.

“അവെന പിടിക്കണം. ഉടെന അവെന കിട്ടണം. നാ�
െളത്തെന്ന അവൻ നാഗർേകാവിലിെലത്തണം”

“സാർ, ഉടെന എന്നു പറഞ്ഞാെലങ്ങനാ?”

“ഞാൻ പറയിണതല്ല… ജി.എം. വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…
അവൻ േവണം”.

ഞാൻ ഒന്നും പറയാെത നിന്നു. എെന്റ േദഷ്യം മനസ്സി�
ലാക്കി അവർ വിശദീകരിച്ചു.

“ഓപ്ടിക്കൽ േകബിളിന് ഒരു േനഷണൽ പ്ലാൻ. കാഷ്മീർ
ടു കന്യാകുമാരി. പ്ലാൻ െക.െക. ന്നു േപരുമിട്ടു. നാെള
െസൻട്രൽ കമ്യൂണിേക്കഷൻ മിനിസ്റ്റർ കന്യാകുമാരി�
യിൽ ആ പ്ലാൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്യും”.

“അറിയാം” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“അതിനു േവണ്ട തിരക്കഥെയാെക്ക എഴുതിത്തയ്യാറാ�
ക്കീെട്ടാണ്ട്… െടലിവിഷനിൽ കാണിക്കേണ്ട? ആദ്യം
െറയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽ വരേവല്പു്, ഓഫീസിൽ ഒരു
ഉദ്ഘാടനം. ഇവിടുള്ള ഓഫീസർമാരുമായി ഒരു ഡിസ്ക�
ഷൻ. െതാഴിലാളികളുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച്ച. എന്നാൽ
ഒടുവിൽ ഒൈരറ്റമുണ്ടു്. േകബിൾ ഒരാൾ സ്ൈപ്ലസ് െച�
യ്യണം. അവിെട മിനിസ്റ്റർ െചന്നു േനാക്കിക്കണ്ടു് അഭി�
പ്രായങ്ങൾ പറയും. അവര് പത്താം ക്ലാസുവെര പഠിച്ച�
യാളാ. അവരു പറയിണ േപാെല അവൻ െചയ്യണം”

“ശരി” എനിക്കു് അേപ്പാഴും കാര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല.

“ടി വിയിൽ ആ േകബിൾ കാണിക്കും. നാടു മുഴുവൻ.
അതു േക്ലാസപ്പിൽ വരും.ഇവിെട നമ്മുെട പിേള്ളര് േക�
ബിൾ കൂട്ടിേയാജിപ്പിച്ചതു കണ്ടാൽ െപറ്റ അമ്മ സഹി�
ക്കൂല്ല. എരുമ ചവച്ചിട്ട ൈവേക്കാലു മാതിരി ഇരിക്കും
േകബിള്. നല്ല നീറ്റായി, കണ്ടാൽ ഭങ്ങി േതാന്നുന്ന തര�
ത്തിൽ െചയ്യണമതു്”.

എനിക്കു മനസ്സിലായി.

“മാടൻപിള്ള െചയ്യും.
എന്നാൽ…”

“ദിവസം ഇല്ല. ഇനി ഒരു ദിവസം. ഇന്നു രാത്രി െതാട�
ങ്ങണം. നാെള രാവിലേത്തയ്ക്കു പണി തീരണം. നാെള
രാവിെല പത്തുമണിക്കു് മിനിസ്റ്റർ കന്യാകുമാരിയിൽ �
ഇറങ്ങും”.

“ഇെപ്പാ പറഞ്ഞാ എങ്ങനാ?…”

“േഹയ്, ഇെപ്പാഴാ ടി.ഇ. േപായി ആ േകബിൾ ജങ്ക്ഷൻ
േനാക്കിയതു്. അതു കാണിച്ചാ പിെന്ന ഇവിെട നമ്മൾ
ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യമില്ലാന്നു പറഞ്ഞു. എന്തു െചയ്തി�
ട്ടായാലും ഇതു ശരിയാക്കണെമന്നു പറഞ്ഞു. ഇെപ്പാ
െചയ്തു െവച്ചതു മുഴുവൻ ആദ്യം അഴിക്കണം. പുതുതായിട്ടു
െചയ്യണം”.

ഞാൻ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു.

“എങ്ങേനലും അവെന പിടിക്കണം… അവനു് െചയ്യാൻ
പറ്റും എന്നു േതാന്നുന്നു”.

“ശരി സാർ”

“അല്ല, ഒരു രാത്രി െകാണ്ടു് േവറാർെക്കങ്കിലും െചയ്യാൻ
പറ്റുേമാ?”

“സാർ, ഇതു് ഒെറ്റാരാൾക്കു െചയ്യാനുള്ള പണി. നാലു ദി�
വസെമങ്കിലുെമടുക്കാെത ഇതു െചയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരും
ഇവിടില്ല. ഒറ്റരാത്രി െകാണ്ടു് െചയ്തു തീർക്കാൻ അവെനാ�
രുത്തനു മാത്രേമ കഴിയൂ. അതു് അവനു് ൈദവം െകാ�
ടുത്ത സിദ്ധിയാ… മറ്റുേള്ളാരു സ്ൈപ്ലസ് െചയ്താ േക�
ബിൾ വർക്കാവും. എന്നാ ഭങ്ങിയുണ്ടാവില്ല”.

“ഭങ്ങിയായിട്ടു െചയ്യണം”. അവർ പറഞ്ഞു. “പൂ േപാലിരി�
ക്കണം”

േഫാൺ െവച്ച േശഷം ഞാൻ േനെര ജൂനിയർ എഞ്ചി�
നീയരുെട അടുത്തുെചന്നു. പുതിയ െജ.ഇ. താണമ്മാൾ
ഓഫീസ് മുറിയിലിരുന്നു് േഫാണിൽ സംസാരിച്ചു ചിരി�
ച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ േഫാണിൽ സം�
സാരിക്കാത്ത േനരം കുറവു്. അേന്നരം ദുഃഖഭാവത്തിലാവും.

“നമ്മെട ടി.ഇ. വിളിച്ചിരുന്നു. ഒടെന മാടൻപിേള്ള വിളി�
ച്ചു െകാണ്ടുവരണെമന്നു പറഞ്ഞു”

“അെതേയാ?” അേപ്പാഴും േഫാണിെന്റ വായ െപാത്തി�
പ്പിടിച്ചിരുന്നു.

“നിങ്ങെള വിളിച്ചിേല്ല?”

“ഇല്ലേല്ലാ”

“എങ്ങെന വിളിക്കും. േഫാൺ താെഴ െവച്ചിട്ടു േവേണ്ട”.
ഞാൻ പറഞ്ഞു. “മാടൻപിള്ളയുെട േകാൺടാക്റ്റ് നമ്പറു�
േണ്ടാ?”

“അറിയില്ല േകേട്ടാ”

“അവൻ വരാറുേണ്ടാ? എെപ്പാഴാ ഒടുവിൽ വന്നതു്?”

“അറിയില്ല”

“പിെന്ന നിങ്ങെക്കന്താ അറിയുക?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ആദ്യം ആ േഫാൺ താെഴ െവയ്ക്കൂ… ശമ്പളം പറ്റുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ”

താണമ്മാൾ ചുണ്ടു േകാട്ടി കണ്ണീർ നിറച്ചു പറഞ്ഞു “എല്ലാം
എേന്നാടു തെന്ന േചാദിക്കണം… ഞാൻ രണ്ടു ൈകക്കു�
ഞ്ഞുങ്ങെള വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ടാ ഇവിെട വരുേന്ന. എന്റമ്മയ്ക്കു
േദഹസുഖമില്ല…”

“ശരി ശരി, ഞാെനാന്നും േചാദിക്കണില്ല. എന്നാ ഒരു
െചറിയ കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കെട്ട. ഈ ഓഫീസിെന്റ
മുഴുവൻ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ നിങ്ങളാ. ഞാൻ നിങ്ങ�
െട കീഴുേദ്യാഗസ്ഥനാ”

“ഞാെനന്താ െചയ്ക? എനിെക്കാന്നുമറിയില്ല. എല്ലാരു�
െമെന്ന കുറ്റം പറയിണു… എെന്റ േകാേരായിൽ മുരുകാ…
ഞാൻ മരിച്ചു േപാകും. ഞാൻ മരിച്ചാ നിങ്ങെക്കല്ലാം
സേന്താഷമാകുമേല്ലാ േല്ല?”

ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ക്ലർക്കുമാർ ഇരിക്കുന്നിടെത്തത്തി.
രാമസ്സാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിെട.

“േഹയ്, നമ്മെട മാടൻപിള്ള ഇപ്പം എവിടുണ്ടാവും?”

“അവൻ സെസ്പൻഷനിലേല്ല ഇപ്പം?”

“ഓ!” ഞാൻ േചാദിച്ചു “എന്തിന്?”

“എന്തിനു് ! തണ്ണിയടിച്ചു വന്നു് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ മാ�
ധവൻപിള്ളയുെട മണ്ടയ്ക്കടിച്ചു. നാലു തുന്നലാ”

“അതു കഴിഞ്ഞിട്ടു് മൂന്നു മാസമായേല്ലാ”

“അെത. പേക്ഷ, അതിനു േശഷം േകാൺടാക്റ്റ് ഇല്ല.
അയാളുെട െപഴ്സണൽ ഫയല് ഇെപ്പാ എവിെടയാ ഇരി�
ക്കുെന്നന്നറിയില്ല”.

“ഇെപ്പാ അയാെള േകാൺടാക്റ്റ് െചയ്യാൻ എന്താ ഒരു
വഴി?”

“താെഴ ൈലൻേമൻവർക്ക്ഷാപ്പില് േഡനിയൽരാജൻ
ന്ന് ഒരുത്തനുണ്ടു്. അവനാണു് ഇയാളുെട ഒേരെയാരു കൂ�
ട്ടുകാരൻ”.

“ശരി” ഞാെനഴുേന്നറ്റു താേഴക്കു െചന്നു.

േഡനിയൽരാജൻ അവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. െചറിയ തരി�
പ്പിലാണു് ആെളന്നു് കവിൾ ഇറുക്കി കൂെടക്കൂെട പല്ലു
കടിക്കുന്നതിൽ നിന്നു് മനസ്സിലായി. വായനിറെയ നാറ്റ�
മടിക്കുന്ന ഹാൻസ് െവച്ചിരുന്നു, മദ്യനാറ്റം മറയ്ക്കാൻ.

“ഏയ് ഡാനിയൽ, നിെന്റ കൂട്ടുകാരനേല്ല മാടൻപിള്ള?
അവൻ എവിടുെണ്ടന്നറിയുേമാ?”

“അവെന േപാലീസു പിടിച്ചേല്ലാ?”

“എപ്പം?”

“ഇന്നെല” ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഒരു നിമിഷം നി�
ന്നാേലാചിച്ചു പറഞ്ഞു “അല്ല, ഞായറാഴ്ച”

“ഇന്നെലേയാ ഞായറാഴ്ച്ചേയാ?”

“അറിയൂല. എേന്നാടു് ഷൺമുഖം പറഞ്ഞതാ”

“നീയവിെടേപ്പാേയാ?”

“േപായാ എേന്നം പിടിച്ചു വയ്ക്കൂേല”

“ഏതു േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിലാ?”

“ഇവിെട േമട്ടുച്ചന്തയിൽത്തെന്ന”.

േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേലക്കു േഫാൺ െചയ്താേലാ എന്നു
ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ െപാതുേവ േപാലീസുകാർ
േഫാണിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും േകൾക്കുകയില്ല. ഒേര
കാര്യം തെന്ന അലറിെക്കാണ്ടിരിക്കും.

എെന്റ ൈബക്കിൽ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിൽ െചന്നു. അതു
െകാണ്ടുനിർത്തിയേപ്പാൾ േഹഡ് നാരായണപിള്ള ചി�
രിച്ചുെകാണ്ടു് എെന്ന േനാക്കി വന്നു. “വരൂ വരൂ, എന്താ
സങ്കതി? വേല്ലാം കളവുേപാേയാ?”

“നിങ്ങളാ ഭാഗേത്തേക്ക വരാറില്ലേല്ലാ. പിെന്നങ്ങെന
കളവുേപാവും?” പിെന്ന ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു.
“ഇവിെട വന്നിട്ടുേണ്ടാന്നറിയണം… അഡ്രസ് ഇവിെട
കാണുമേല്ലാ?”

“അപ്പ നിങ്ങെട കയ്യിൽ അഡ്രസ്സിേല്ല?”

“അതയാളുെട വീട്ടഡ്രസ്… അയാൾക്കും അതിനും തമ്മിൽ
ഒരു ബന്ധവുമില്ല”.

“നല്ല പാർട്ടി” നാരായണപിള്ള പറഞ്ഞു. “വരൂ”

ഞാൻ മുകളിൽ െചന്നു മുറിയിൽ കയറിയതും മാടൻപി�
ള്ളെയ കണ്ടു. “ഇതാ ഇതുതെന്ന ആള്”.

അയാെള വിലങ്ങു െവച്ചു് ഒരു ജനൽക്കമ്പിേയാടു േചർ�
ത്തു െകട്ടിയിരുന്നു. മുടിയിഴകൾ മുഖത്തു വീഴുമാറ് കുനി�
ഞ്ഞിരുന്ന് ഉറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

“ഇവനാ? ഇവൻ നാലു ദിവസമായി ഇവിെട അകത്തു
കിടക്കുകയാ”.

“എന്തിന്?”

“എന്തിെനേന്നാ? നട്ടുച്ച േനരത്തു് തണ്ണിയടിച്ചു ബസ്
സ്റ്റാന്റിൽ േപായി ബസ്സു മറിച്ചു് ലഹളയുണ്ടാക്കി. പിടി�
ക്കാൻ െചന്ന േപാലീസുകാരെന്റ മുഖത്തു തുപ്പി”.

മാടൻപിള്ളയുെട േദഹം മുഴുവൻ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു.

“നേല്ലാം ചാർത്തിയ േപാലുണ്ടേല്ലാ”

“അതു പിെന്ന േകാർട്ടിേലക്കു െകാണ്ടു േപാകുന്നിേല്ലൽ
അടിക്കും”

“എന്താ േകെസടുക്കാത്തു്?”

“ഐ. ഡി കാർഡു കാണിച്ചു. സർക്കാർ എംേപ്ലായിയാ�
ണു്. അതിെന്റ െപ്രാസീജർ എഴുതിെയടുക്കുന്നതു് െകാ�
ഴഞ്ഞ പണിയാ. അതു െകാണ്ടാ നാലു ദിവസം അക�
ത്തിട്ടു ചാർത്തിയതു്” നാരായണപിള്ള പറഞ്ഞു. “ഏയ്
ആശീർവാദം, അവെന വിെടേടാ”

വിലങ്ങഴിച്ചതും മാടൻപിള്ള കൺമിഴിച്ചു് എഴുേന്നറ്റു്
എെന്ന േനാക്കി.

“ഏയ് േഹഡ്… േനാക്കിൻ ആരാ വന്നിരിക്കണെതന്നു്.
ഞങ്ങെട സീനിയർ സൂപ്രണ്ടാ. ങ്ഹാ, അതാണു്. േക�
ന്ദ്ര സർക്കാരാ, വിവരമറീം. മയിരാെണന്നാേടാ കരുതി�
േയ? െതാപ്പി െതറിക്കും േനാക്കിേക്കാ” പിെന്ന എേന്നാ�
ടു്: “സാർ, ഇവമ്മാരെട െതാപ്പി േപാകണം… െതറിപ്പി�
ക്കണം”.

“േനാക്കാം. നീ വാേട”

“ഞാൻ വരുന്നുെണ്ടേടയ് േഹേഡ… പിെന്ന വന്നു് തേന്നാ�
ടു പേറെണാണ്ട്”.

പുറത്തു വന്നതും ഞാൻ “എന്തിനാ ഇങ്ങെന െകടന്നു
നശിക്കുന്നതു്?” എന്നു േചാദിച്ചു.

“േകരളം നമുക്കു െവളളം തരൂല്ലേല്ലാ? അതുെകാണ്ടാ
േകരളാ ബസ്സ് മറിച്ചിട്ടതു്… അവമ്മാരിവിെട വരണ്ടാ…
കണ്ടീഷനാ വരണ്ടാ, അത്ര തെന്ന”.

“എപ്പഴാ െവള്ളം തരാത്തതു്?”

“േമയ് മാസത്തില്”

“ഓേഹാ, ഇതു ഡിസംബറേല്ല?”

“അെത, എന്നാ ഇെപ്പാഴേല്ല എനിക്കു് ഓർമ്മ വന്നതു് !”

“ശരി, വാ, നിേന്നാെടാരു കാര്യം പറയാനുണ്ടു് ”.

“ഒരിരുപെത്തട്ടു രൂപാ തരണം”

“േഡയ്, നീ മര്യാദക്കിരിക്കണം… ഞാനാ പറയുന്ന്,
േനാക്കിേക്കാ”

“മര്യാദക്കിരിക്കേണങ്കീ സാധനം ഉള്ളിെലത്തണം…
കേണ്ടാ കയ്യു െവറയ്ക്കിണതു്…?”

ഞാൻ പണം െകാടുത്തു. “അെപ്പാ നാലു ദിവസം േലാ�
ക്കപ്പില് എങ്ങെന ഇരുന്നു?”

“അതു് പിെന്ന, ദിവസം രണ്ടു േനരം െവച്ചു് അവരടിക്കുമ�
േല്ലാ? അടി കിട്ടിയാ ഒരു ഹാഫടിച്ച കിെക്കാണ്ടു്”.

“ഇവിെട നിൽക്കൂ” എന്നു പറഞ്ഞു് അവനങ്ങു മറഞ്ഞു.

ഞാൻ കാത്തു നിന്നു. ആ വഴിക്കു െപായ്ക്കളയുേമാ?

എന്നാൽ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഇേപ്പാൾ ശരിക്കും മര്യാ�
ദക്കാരൻ.

“എന്താ കാര്യം?” അവൻ േചാദിച്ചു.

ഞാൻ സംഗതിെയല്ലാം പറഞ്ഞു. “മാടൻ പിേള്ള, നീ
െചന്നതു് െചയ്തു െകാടുക്കണം… ഇതു് നമ്മെട ഡിപ്പാർട്ടു�
െമന്റിെന്റ അഭിമാനമാ”

“അെപ്പാ എെന്റ മാനേമാ? എെന്റ മാനെമാെക്ക േപാ�
േയ. എന്തിനാ ഞാനിവിെട േപാലീസിെന്റ അടി െകാ�
ണ്ടു െകടന്ന്? ൈകയില് ൈപശയില്ലാത്തേതാണ്ട്. എന്തു�
െകാണ്ടാ ൈപശയില്ലാത്തതു്? ഞാൻ സെസ്പന്റ്”

“നീ അക്കൗണ്ടന്റിെന അടിച്ചിട്ടേല്ല?”

“അെത, എന്തിനാ അടിേച്ച? അവര് എെന്റ ശമ്പളം തട�
ഞ്ഞുെവച്ചു”.

“അെതന്തിനാ?”

“അതിനു മുേന്ന സെസ്പൻഷനിലിരുന്നതു് പിൻവലിക്കാ�
ത്തേതാണ്ട്”

“സെസ്പൻഷനിലിരിക്കുന്നയാെള എങ്ങനാ പിേന്നം
സെസ്പന്റ് െചയ്യുക?”

“അതു് താണമ്മാേളാടു േപായി േചാദിക്ക് ”

“ശരി, വിടു. ഇെതനിക്കറിയില്ല. വലിയ പ്രയാസത്തി�
ലാണിെപ്പാ. വിഷയത്തിേലക്കു വരാം. എന്തായാലും
ശരി ഡിപാർട്ടുെമന്റ് നമ്മുെട അപ്പൻ മാതിരി. വിട്ടുെകാ�
ടുക്കാൻ കഴിയൂല”.

“ഞാൻ എെന്റ അപ്പെനയാ ആദ്യം
െചരുെപ്പടുത്തടിച്ചതു്”.

“ശരി, എന്നാ നമ്മെട അമ്മ”

“അവെള ഞാൻ എന്നും േതവിടിച്ചീന്നാ വിളിക്കാറ് ”

“ശരി േട, എങ്കീ ൈദവം. നമുക്കു േവണ്ടെതല്ലാം തരുന്ന
ൈദവം”.

“കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം എെന്ന എന്തിനാ അറസ്റ്റു െചയ്തതു്
എന്നറിയാേമാ? പറയാം, േകക്കിൻ. കുമാരേകായിൽ മു�
രുകെന െതറി വിളിച്ചു മുണ്ടു െപാക്കിക്കാട്ടിയതിനാ. ആ
പിച്ചക്കാരൻ നായയേല്ല എെന്ന കുടിയനാക്കി കണ്ണിക്ക�
ണ്ട നായ്ക്കളുെട വായീന്ന് അൈഡ്വസ് േകപ്പിേച്ചാണ്ടിരു�
ന്നതു്?”

ഞാൻ അയാളുെട േതാളിൽ പിടിച്ചു. “ഇവിെട േനാക്കൂ.
നീ ആരാ? നീെയാരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. മറ്റുേള്ളാെരേപ്പാെല
പണത്തിനു േജാലി െചയ്യേണാനല്ല. േജാലി െചയ്താ
അതു് െചയ്ത മാതിരി ഇരിക്കും… അേതാണ്ടാ നിെന്ന
വിളിക്കിണതു്. ഇപ്പ േനാക്കു്, നിെന്റ കഴിവു് ഇവിെട ചി�
ലർക്കു മാത്രേമ അറിയൂ. ഇനി നിെന്റ കഴിവു് ടീ വിയിൽ
േലാകം മുഴുവൻ കാണാൻ േപാവുകയാ. കാലാകാലം
അതിരിക്കും… ടി വിയിൽ ഇനി എെപ്പാ ഓപ് റ്റിക്കൽ
േകബിൾ കാണിക്കുേമ്പാഴും അതാണു കാട്ടുക. േഹയ്,
ശുചീന്ദ്രം േക്ഷത്രം േപാെല തലമുറ താണ്ടി നിക്കൂേല്ല?
ഒരാർട്ടിസ്റ്റിന് അതിലപ്പുറം എന്തു േവണം? പറയൂ…”
ഞാൻ പറഞ്ഞു.

അവൻ ഒന്നു തണുത്തതുേപാെല േതാന്നി.

“വാേട” ഞാൻ വിളിച്ചു.

“ഇല്ല” എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവനിൽ ഒരു െതളിച്ചം
ഉണ്ടായി വന്നു. “ഇല്ല. ഞാൻ വരൂല്ല. നീ േപായിപ്പറ”

“േടയ്”

“ഞാമ്പറഞ്ഞേല്ലാ” അവൻ തുടർന്നു. “ശരിയാ. ഞാൻ
ആർട്ടിസ്റ്റാ. ഞാൻ െചയ്യിണതു ശുചീന്ദ്രം ശില്പം േപാലാ�
വും. അതു് ആയിരം േപരു കാണണം. തലമുറ താണ്ടി
നിക്കണം. എന്നാ അതിനായി ഞാൻ താെഴയിറങ്ങു�
േകല. എനിക്കു് ഞാൻ െചയ്യിണ േജാലി തെന്ന മുഖ്യം.
അതു കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ തെന്നയാ മുഖ്യം. ഇെപ്പാ താൻ�
വന്നു വിളിച്ചേല്ലാ. ആ േജാലി എന്താ? അതു് ഞാൻ
തെന്നയാ. എെന്റ മനസ്സാ അതു്. ആത്മാവാ. അതു് വിട്ടി�
ട്ടു് ഒരു േപരും െപരുമയും എനിക്കു േവണ്ട”.

അവൻ പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു. “ഈ പണി പത്താളു
കാണണംന്നു പറഞ്ഞു് ഞാെനെന്ന വിട്ടു െകാടുത്താപ്പി�
െന്ന എനിക്കു േജാലിേയ െചയ്യാനാവൂല്ല. േജാലി െചയ്യൂ�
െല്ലങ്കിൽ മാടൻപിള്ള പിന്നാര്? ചത്ത ശവം. കള്ളുകുടി�
യൻ താേയാളി… ഒന്നു േപാവിൻ“

“നീ പേറണെതനിക്കു മനസ്സിലാവെണാണ്ട്, മക്കാ”.
ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“മറ്റവൻ െചയ്യണ േജാലിക്കും ഞാൻ െചയ്യണതിനും
എന്താ വ്യത്യാസം? അവരുക്ക് കയ്യും കണ്ണും ഒന്നായി�
േച്ചരൂല്ല. കണക്കറിയാവുേന്നാന് കണക്കിനപ്പുറെമാള്ള
ഒരുമ അറിയൂല്ല. അതു് ജീവെന്റ ഒരുമയാ. എല, പൂവു്,
പക്ഷിെട െചറകു്, മൃഗത്തിെന്റ േരാമം എല്ലാത്തിലുമുള്ള�
തു് ജീവെന്റ ഒരുമയാ. അതാണു് എെന്റ കയ്യു െകാണ്ടു്
ഞാൻ െചയ്യിണതു്. മറ്റവൻ െചയ്താ അതു വരൂല്ല”. മാ�
ടൻപിള്ള പറഞ്ഞു.

അയാൾ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു നടന്നു. “ഞാൻ േജാലി
െതാടങ്ങിയാ പിെന്ന ഞാൻ തെന്നയാ ആ േജാലി.
ഇതാ ഇങ്ങെന നിക്കണ മാടൻപിള്ള പിെന്ന ഇല്ല.
േജാലി ഞാനായിത്തെന്ന മാറും. ഞാൻ വയറായിട്ടു്
ഈയമായിട്ടു് തീയായിട്ടു മാറും. പിഞ്ഞിേച്ചർത്തു പിഞ്ഞി�
േച്ചർത്തു് അതു് അതിെന്റ രൂപത്തിെലത്തും. പണി െചയ്തു
തീർത്തു് ഞാൻ േനാക്കും. സാമി എറങ്ങിയ മാതിരി ഇരി�
ക്കും. കണ്ണിെന്റ മുന്നിലതങ്ങെന നിൽക്കും. വാഴക്കന്ന്
കൂമ്പി മുളച്ചു നിക്കൂേല്ല, അതുേപാെല. അേയ്യാ ഇത്ര േന�
രം ഇതു് എവിെടയായിരുന്നു എന്നു േതാന്നൂേല? അതു
മാതിരി… അങ്ങെന നിക്കുമത്. േനാക്കി മനേസ്സാണ്ടു കു�
മ്പിടും. ഓർേത്താർത്തു കണ്ണീരു വരും…”

എെന്ന പിടിച്ചു കുലുക്കി അവൻ പറഞ്ഞു. “േഹയ്, ഞാൻ
ആരു്? ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാ. ഒരുത്തൻ പടം വരയ്ക്കിണു.
ഞാൻ ഇതു െചയ്യിണു. എനിക്കിതു് െചറിയ പ്രായത്തി�
േല അറിയാം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒന്നു് ഇതു മാത്രമാ.
എെന്റ അപ്പൻ ഞാൻ പടം വരയ്ക്കുന്നതു കണ്ടാ അടിക്കും.
ആശാരിയെല്ലടാ നീെയന്നു േചാദിച്ച് അലറും. എെന്ന
െകട്ടിയിട്ടു് അടിക്കും. ചൂടുെവച്ചിട്ടുെമാണ്ടു്. േചാറു തരാെത
ഇരുട്ടറയിൽ ഇട്ടടച്ചിെട്ടാണ്ടു്. െവഷം െവച്ചു െകാന്നുകള�
യുെമന്നു പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്”.

“പതിെനാന്നാം ക്ലാസു േതാറ്റേപ്പാ ഇനി നിനക്കിവി�
െട േചാറില്ല, േപാടാ ന്നു പറഞ്ഞു… അപ്പെത്താടങ്ങിയ
അലച്ചിലാ. വയറ്റുെപ്പഴപ്പിനാ ഈ േജാലിക്കു വന്നത്.
ൈലൻ വലിച്ചു. േകബിളിന് കുഴി െവട്ടി. അപ്പഴാ ചന്ദ്രൻ
മാസ്റ്റർ എെന്ന കണ്ടുപിടിച്ചതു്. അവര് േസാൾഡറിങ്
െചയ്യുന്നതിൽ മാസ്റ്ററാ. വയറ് േചർത്തുെവച്ചു് ഈയ�
ത്തുള്ളി ഇറ്റിക്കും. ഒരു തുള്ളി… ഓേരാ തുള്ളിക്കും ഒേര
അളവു്. മണി മണിയായിട്ടു്. മണികൾ േചർത്തുെവച്ച
മാതിരി… അവര് േസാൾഡറിങ് െചയ്ത വയറ് കണ്ടാ
ഏേതാ െചടീെട െവത മാതിരിയുണ്ടാവും. ഞാനതു പഠി�
ച്ചു. ഒറ്റ മാസം െകാണ്ടു്. അവര് എെന്റ ൈകെയ്യടുത്തു്
കണ്ണിൽ േചർത്തുെവച്ചു പറഞ്ഞു, മക്കേള ഞാൻ നെല്ലാ�
രു പണിക്കാരൻ, നീ ആർട്ടിസ്റ്റ് ന്ന്… ആദ്യം അങ്ങെന
പറഞ്ഞയാള് അവരാ. അതീപ്പിെന്ന ഇേപ്പാ ഇതാ താൻ
പറയിണു”

“ശരി േട” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നാല് താൻ ഇതുവെര എേന്നാടിതു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇെപ്പാ എെന്നെക്കാെണ്ടാരാവശ്യം വന്നതുെകാണ്ടാ
പറഞ്ഞതു്”.

“അങ്ങെനയല്ല”.

“പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ? ഇതുവെര മനസ്സറിഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല�
േല്ലാ? ഈ േലാകത്തു് എല്ലാരും എേന്നാെടന്താ പറഞ്ഞ�
തു്? െദവേസാം കുളിക്കു്, പല്ലുേതയ്ക്കു്, കാലത്തു് േദാശ
തിന്ന്, ഉച്ചയ്ക്കു േചാറു തിന്ന്, ൈവന്നാരം ടി വി കാണ്,
െപൺജാതിക്കുേമേല േകറ്, പിേള്ളെര ഒണ്ടാക്കി അതു�
ങ്ങക്കു േവണ്ടി െസാത്തു സമ്പാദിക്കു്, ഞങ്ങെളേപ്പാെല
മരിച്ചു മണ്ണായിേപ്പാ… അതേല്ല? ഏയ്, ഞാൻ േചാദി�
ക്കെട്ട, ഈ േലാകത്തു് എേന്നാടു് അൈഡ്വസ് മയിര്
പറയാത്ത ഏെതങ്കിലും താേയാളി ഒേണ്ടാ? എന്റപ്പെന്റ
രൂപമാ എല്ലാരുക്കും. പറഞ്ഞേല്ലാ, ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റ് ന്ന്.
അതു് അപ്പേന്റം അപ്പൻ. അതിനകത്തു് ഓേരാരുത്തരും
അപ്പൻ”.

“ആപ്പീസെറ േപടി. കാശുേള്ളാെന േപടി. ൈകയ്യൂക്കു�
േള്ളാെന േപടി. എന്നാ ആർട്ടിസ്റ്റിെന മാത്രം നന്നാക്കി
എടുേത്ത അടങ്ങൂ എല്ലാരും. പുതിെയാരാളാക്കാം ന്നാ
വിചാരം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മടാപ്പീസില് തൂത്തുവാരണ
േകാരൻ പറഞ്ഞു, േടാ മാടൻപിേള്ള മനുഷ്യനായിട്ടു് ജീ�
വിച്ചൂേടന്ന്. എല്ലാ താേയാളികൾക്കും പറയാൻ ഒേന്ന
ഒള്ളൂ. മനുഷ്യനായിട്ടു ജീവിക്ക്…”

അവൻ ശബ്ദമുയർത്തിപ്പറഞ്ഞു. “േഡാ… ഞാൻ മനുഷ്യ�
നല്ല. ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഞാൻ മനുഷ്യനെല്ലേന്ന. ഞാൻ
പാപി. ഞാൻ െകട്ടു നാറിയ കുടിയൻ നായി. ഞാൻ വൃ�
ത്തിെകട്ട മൃഗം… പന്നി. ഞാൻ പുഴുവാ.
തീട്ടത്തിൽ െനാഴയ്ക്കിണ പുഴു. ഞാൻ സാത്താനാ
പിശാശാ. ചങ്കു കടിച്ച് േചാര കുടിക്കിണ മാടനാ. എന്തു
മയിരായാലും നിങ്ങേളം നിങ്ങടാളുകേളം മാതിരി മണ്ണാ�
യിേപ്പാണ മനുഷ്യനായി ഇരിക്കൂലാ ഞാൻ”

അവെന്റ െതാണ്ട ഞരമ്പുകൾ വീർത്തു നിന്നു. “ഇെപ്പാ
വിളിച്ചേല്ലാ തെന്റ ടി.ഇ. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞ് എന്റ�
ടുത്തു്? േപായി േചാദിക്കു്. േകട്ടിട്ടു വാ… അല്ല ഞാമ്പ�
റയാം. അവൻ പറഞ്ഞു, അവെന്റ റൂമില് എെന്ന വിളി�
ച്ചു് പറഞ്ഞു. എേന്നാടു് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ
െടക്നീഷ്യനാണേല്ലാ. അവൻ ആപ്പീസറ്. േഹ, അവൻ
ആര്? ഒരു പരീക്ഷെയഴുതി ജയിച്ചാപ്പിെന്ന അവൻ ൈദ�
വമാ? ഞാൻ ഇരിക്കിണതു ബ്രമ്മാവിെന്റ കേസരയിലാ.
ആ കേസരെട കാലിൽ െതാടാൻ അവന് േയാഗ്യേത�
േണ്ടാ? അവൻ എേന്നാടു പറയുകാ, നീ വല്യ ആർട്ടിസ്റ്റ്
ന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ, ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടു് ഇരിക്കു്,
അതാ മുഖ്യം ന്ന്. മനുഷ്യൻ ആയിെല്ലങ്കീ നീ പിെന്നന്താ�
യാലും അതുെകാണ്ടു പ്രേയാജനമില്ലാന്ന്. ഇപ്പം അവ�
ന് അവൻ പറയിണ നല്ല മനുഷ്യെന േവണ്ടാതാേയാ?
അളിഞ്ഞു നാറിെക്കടക്കണ മാടൻപിള്ളേയയാ അവനു
േവണ്ടതു്?”

“അവൻ പറേഞ്ഞാണ്ടിരുന്നു… എങ്ങെന? സിമ്മാസന�
ത്തിലിരിക്കിണ രാജാവു മാതിരി. അവൻ േലാകം ജയി�
േച്ചാനാവും. ഞാൻ േതാറ്റു തുന്നം പാടിേയാനുമാവും…
അവൻ പറഞ്ഞെതാെക്ക ഞാൻ നിന്നു േകട്ടു. അവെന്റ
ഉപേദശം മുഴുവൻ േകട്ടു. ഈ േലാകം കൂടി എേന്നാ�
ടു പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനായിരിക്ക് ന്ന്. മനുഷ്യനാക്കാൻ
എെന്ന വടിെകാണ്ടടിച്ചു. എെന്ന ചൂടുെവച്ചു. ഇരുട്ടറയിൽ
അന്നം െവളളമില്ലാെത അടച്ചിട്ടു… ആവൂല്ലാന്നും പറഞ്ഞ്
ഞാൻ കള്ളുകുടിയനായി. ഞാൻ മനുഷ്യനാവൂെല്ലേടാ.
ഇനീം താഴേത്തക്കു േപാവും”

“ചത്തു െകടക്കും ഞാൻ. ഇതാ ഈ േറാട്ടില് െതരുവുനാ�
യായി ചത്തു െകടക്കും ഞാൻ… എനിെക്കാരു മയിരും
അതിൽ കുറവു വരാനില്ല. േമേല േപായാ ൈദവേത്താടു
പറയും േപാടാ മയിരാണ്ടീന്ന്… ഞാൻ സേന്താഷമായി�
ട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ജീവിച്ചു. ഞാൻ െനറേവാെട ഇരുന്നു.
ഒരു േജാലി െചയ്തു തീർത്തു നിവർന്നു േനാക്കുേമ്പാ നീ�
യും ഞാനും ഒന്നുതേന്നേടാ ന്നു പറയും. ആകാശം മു�
ഴുെക്ക നീ ൈകയ്യില് െവച്ചു. എെന്റ കയ്യിൽ ഇരുന്നതു്
ഈ േസാൾഡർറാഡു മാത്രം. അതുെകാണ്ടു്, നിേന്ന�
ക്കാൾ േമെലയാ ഞാൻ. നീ എെന്റ െപാറങ്കാലിെല
മയിര്… അെത, അങ്ങെനത്തെന്ന ഞാൻ പേറം”.

അവൻ ശ്വാസെമടുത്തു് ഉടെന പുഞ്ചിരിച്ചു. “സൂപ്പർ ഡയ�
േലാഗ്, അല്ലിേയാ?… കഴിച്ചെതറങ്ങിേപ്പായി. ഏയ്, ഒരി�
രുപെത്തട്ടു രൂപാ തേന്ന”

“തരാം. നീ േചാദിച്ചതു വാങ്ങിത്തരാം. എെന്റ കൂെട
വാ”

“ഞാൻ വരാം. എന്നാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ”

“പറ”

“അവൻ, ആ ടി.ഇ. എേന്നാടു മാപ്പു പേറണം… ചുമ്മാ
പറഞ്ഞാേപ്പാരാ. അേത്രം സ്റ്റാഫിെന്റ മുന്നിലുെവച്ചു
പേറണം. കുമ്പിട്ടു പറയണം. അറിയാെത പറഞ്ഞതാ
മാടൻ പിേള്ള, നീ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഞാൻ െവറും മനുഷ്യൻ
ന്നു പറയണം. പറയുേമാ അവൻ?പറഞ്ഞാ ഞാൻ �
െചയ്യാം”.

“േടയ്, പറയണതിെനാരു ന്യായം േവണം”

“എെന്റ ന്യായം ഇതാേടാ. ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ഞാൻ
ജയിക്കണം. പറയുേമാ അവൻ?”

“അെതങ്ങെന?”

“അപ്പ േപായി െനാട്ടെട്ട”.

“നിനക്കു് േപരും പ്രശസ്തീം…”

“ഒരു മയിരും േവണ്ട, േപാകാമ്പറ”

ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. “ശരി, ഞാൻ പറയാം, പറഞ്ഞു േനാ�
ക്കാം, നീ വാ”

“പറഞ്ഞ് പിന്നാക്കം േപാവൂല്ല. അവൻ എന്റടുത്തു മാപ്പു
േചാദിക്കണം… മാപ്പു േചാദിച്ചിട്ടു ബാക്കി”.

“വാേട, ഞാൻ പറഞ്ഞു േനാക്കാം”.

ഓേട്ടാ പിടിച്ചു് ഞാനവെന ഓഫീസിേലക്കു കൂട്ടി വന്നു.
ഓഫീസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി.

അടുത്ത മുറിയിൽ െചന്ന് ടി.ഇ. േയാടു സംസാരിച്ചു.

“ഞാൻ മാപ്പു േചാദിക്കേണാ? േഹയ്, ഞാനവന് നല്ല�
തിനാ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങെന ചീഞ്ഞളിയേണാന്നാ േചാദി�
ച്ചതു്”

“അെത, എന്നാ അവനതു പിടിച്ചിട്ടില്ല”.

“േടയ്, അവെനെന്തേട അങ്ങെനാരഹങ്കാരം? അവനാ�
ര്? െവറുെമാരു െടക്നീഷ്യൻ”.

“ശരി, ആേയ്ക്കാെട്ട, ഇപ്പ നമുക്കവെന ആവശ്യമേല്ല?”

“അതിന്?”

“അവേനാടു േഫാണില് മാപ്പു േചാദിക്കൂ”

“പബ്ലിക്കായി േചാദിക്കണം ന്നേല്ല അവൻ പറഞ്ഞതു് ”

“േവണ്ട. അതു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം. നിങ്ങള് ഒറ്റ
വായിെലാരു മാപ്പങ്ങു പറേഞ്ഞാണ്ടാ മതി”.

“േസാൾഡറിങ് അടിക്കിണ നായിയ്ക്ക് ഇത്രക്കഹങ്കാര�
േമാ? ശരി, േചാദിക്കാം. എന്നാ പണി െചയ്തു തീർത്താ
ഒടെന അവനിട്ടു് ഞാൻ ആപ്പു െവയ്ക്കും”

“ഇനി അവെന എന്തു െചയ്യാനാ? ഇെപ്പാേഴ സെസ്പൻ�
ഷനാ”

“ഡിസ്മിസ് െചയ്യും ഞാൻ”

“അതും അവെനാരു കാര്യമല്ല. േറാട്ടിൽ നിന്ന് പഴകിയ�
താ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “മാേത്രാല്ല, അേതാെട ഇങ്ങെനാ�
രാവശ്യം വന്നാ നമുക്കു േവെറ ആളില്ലാണ്ടാവും”

“ശരി, ഒരു വാക്കേല്ല, ഞാൻ േചാദിക്കാം”.

ഞാൻ മടങ്ങി എെന്റ മുറിയിൽ േകറിയേപ്പാൾ മാടൻപി�
ള്ള പാതിമയക്കത്തിലിരുപ്പാണ്. എെന്റ കാെലാച്ച േക�
ട്ടു കണ്ണു മിഴിച്ചു.

“എന്തു പറഞ്ഞു”

“ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കടുംപിടുത്തം പിടിക്കരുതു്.
അേങ്ങാർക്കു് നിേന്നക്കാളുെമാെക്ക വയസ്സുണ്ടു്, േകേട്ടാ”

“അെതനിക്കു വിഷയല്ല”

“ശരി, എന്നാ…”

“ഒെരന്നാലുമില്ല. പബ്ലിക്കായി മാപ്പ്. േവെറാന്നും
പറയണ്ട”

“മാപ്പു േചാദിക്കും… എന്നാ…”

“പബ്ലിക്കായി േചാദിക്കൂല്ലാന്ന്… പബ്ലിക്കായി േചാദി�
ക്കാത്തെതന്താ? അെപ്പാ പിെന്ന അവെന്റ വാക്കിൽ
അവൻ നിക്കാൻ േപാകണില്ല. പണി തീർന്നാ എനിക്കി�
ട്ടവൻ ആപ്പുെവയ്ക്കും. ആ േജാലിേയ േവണ്ട. പബ്ലിക്കായി�
ത്തെന്ന മാപ്പു േചാദിക്കണം”.

ശിവൻ എത്തിേനാക്കി. “രാജപ്പൻ വന്നിെട്ടാണ്ട്… കാര�
മല ൈലൻ േനാക്കണവൻ”.

“അവനിപ്പം എന്താ േവണ്ടതു്? നാെള വരാൻ പറയൂ”.

“എേന്താ പ്രധാന കാര്യം പറയാനുെണ്ടന്ന് ”

“എന്തു പ്രധാന കാര്യം?… ഇവിെട നല്ല പണിയിലാ”

“എേന്താ കാണിക്കണെമന്ന്”

“എന്തു്?”

“െകാണ്ടുവരാൻ പറയൂ” മാടൻപിള്ള പറഞ്ഞു. “നാടൻ
വാേറ്റാ കഞ്ചാേവാ എെന്തങ്കിലുമാവും”.

രാജപ്പൻ അകത്തു വന്നു. ൈകയിൽ ഒരു തുണി സഞ്ചി.

“േകാനാേര, ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അേതാ�
െണ്ടന്തു പ്രേയാജനം എന്നറിേകല. നല്ല ചന്തെമാണ്ട്.
കാട്ടീട്ടു േപാവാംന്നു കരുതി വന്നതാ”.

“എന്താ അതു്?”

“ഇതു് കാട്ടിെലാരു മരത്തീന്നു കിട്ടിയതാ”.

“പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടേല്ല?”

മാടൻപിള്ള എഴുേന്നറ്റ് അതു വാങ്ങി. “േഹയ്, എന്തായി�
തു്… അേയ്യാ തൂക്കണാങ്കുരുവിക്കൂടേല്ല?”

“അെത”

“അതു പ്ലാസ്റ്റിക് മാതിരിയേല്ല ഇരിയ്ക്കുന്ന്?”

“ഇെതവിടുന്നു കിട്ടി?” മാടൻപിള്ള േചാദിച്ചു.

“അൈണഞ്ചെപരുമാൾ േകാവിലിനു പുറത്തു് ആ വലിയ
ആൽമരത്തിനടീന്ന്”.

“ഇതു് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട ബാക്കി വയറാ”. മാടൻപിള്ള
എേന്നാടു പറഞ്ഞു. “രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാനവിെട േക�
ബിൾ പണി െചയ്തിരുന്നു.ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട വയർക്കഷണ�
ങ്ങൾ െകാണ്ടുേപായി തൂക്കണാങ്കുരുവി കൂടുെകട്ടിയിരി�
ക്കയാ”

അേപ്പാഴാണു് ഞാനതു നന്നായി േനാക്കിയതു്. തൂക്ക�
ണാങ്കുരുവിയുെട കൂടുതെന്ന. എന്നാൽ അതു മുഴുവനായും
നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, േചാപ്പ് വയർ കഷ്ണങ്ങൾ േചർത്തുണ്ടാ�
ക്കിയതു്.

“നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടേല്ലാ” ഞാനതു തിരിച്ചും മറിച്ചും �
േനാക്കി.

മാടൻപിള്ള അതു വാങ്ങിയേപ്പാൾ ൈകകൾ വിറച്ചു.
അയാളതു തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി. “എെന്താരു പണി
ഇതു്… ഹമ്മ! എെന്നെക്കാണ്ടു പറ്റൂല്ല. എെന്താരു പണി�
യാ ഇതു്… ഇതു് എെന്താരു പണി…”

“എെന്തേടാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“എെന്താരു ഒരുമ… എങ്ങെന േചർത്തു തുന്നിയിരിക്കി�
ണു! രണ്ടു് അടുക്കുത്തുന്നൽ. വക്കു് മടക്കി മടക്കി. താ�
േഴ നിന്നു് അകേത്തക്കു േകറാൻ വഴി. ഉള്ളിലിരിക്കിണ
മുട്ട പുറത്തു വീഴാത്ത തരത്തിൽ ചുറ്റുവഴി… ഹമ്പ!…
എങ്ങനുണ്ടു്?”

“കുരുവിക്കൂടു് അങ്ങെനയാ െകട്ടുക” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“േഹ, ഇതു വയറ്… തുന്നിയാ നിക്കൂല. അതുെകാണ്ടാ
രെണ്ടണ്ണം െപണച്ചുപിന്നി െവച്ചിരിക്കുന്നതു്”.

“ഓേഹാ”

“എങ്ങനുണ്ടു്… എെന്താരു പണിയാ” അതു തിരിച്ചും മറി�
ച്ചും പരിേശാധിച്ചു് കുഴഞ്ഞുതാഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ മാടൻപി�
ള്ള പറഞ്ഞു. “ഇതു കൂടെല്ലേന്ന. ആ കുരുവി തെന്ന.
അതു് ഇങ്ങെന കൂടായിട്ടു മാറി േചർത്തു പിന്നിയിരിക്ക�
യാ… തന്നത്താേന െപണച്ചുെകട്ടിയിരിക്കിണു… എങ്ങ�
നുണ്ട്?”

“പല െനറം കലർത്തിെക്കട്ടിയിരിക്കിണു” ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

“അതിനു െനറമറിയില്ലാന്നാ പറയുേന്ന” രാജപ്പൻ പറഞ്ഞു.

“അെത, നമ്മെട മാതിരി െനറം അതിനറിയൂല്ല.
അതിെന്റ െനറം േവെറ. െനറം െവച്ചു േനാക്കിയാ കണ്ട�
പടി കൂട്ടിക്കലർത്തിെവച്ച േപാലിരിക്കും. എന്നാ േവ�
െറാരു ഒരുമ ഇതിനുണ്ടു്… േവെറാന്നു്…” മാടൻപിള്ള
പറഞ്ഞു. “േനാക്കുേന്താറും അതു് െതളിഞ്ഞു വരിണു.
െകാറച്ച് അറിയിണുണ്ട്. ബാക്കി ആകാശം മാതിരിയാ.
അേമ്മ, ഹൗ, ന്റേമ്മ!”

“ഇവിെട േനാക്കു് മാടൻപിേള്ള, എല്ലാ തൂക്കണാങ്കുരു�
വീം കൂടുണ്ടാക്കും. അമ്മക്കുരുവി കുരുവിക്കുഞ്ഞിന് പറ�
ഞ്ഞു െകാടുക്കുന്നതല്ല. മുട്ടയ്ക്കുള്ളീ െവച്ചുതെന്ന അെതല്ലാം
പഠിച്ചിട്ടാകും വരുന്നതു്. ഇതു് ഒരു കുരുവി െകട്ടിയ കൂട�
ല്ല. ഈ േലാകത്തിെല മുഴുവൻ കുരുവികളും േചർന്നു െക�
ട്ടിയ കൂടാ”.

“അെത, അെത” എന്നു പറഞ്ഞു മാടൻപിള്ള േതങ്ങിക്ക�
രയാൻ തുടങ്ങി.

“േടയ്, എെന്തേട ഇതു്? ഇവിെട േനാക്ക്. ഇവനു തലക്ക്
തരിപ്പു പിടിെച്ചന്നാ േതാന്നുന്ന്”

അവൻ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു് ആ കൂടു മാേറാടണച്ചു െകാണ്ടു്
തലകുനിച്ചു് ഉടൽ കുറുക്കി ഇരുന്നു.

“നീ െപാേയ്ക്കാ. ഞാൻ ഓഫീസേറാടു പറഞ്ഞ് എെന്തങ്കി�
ലും കാശു വാങ്ങിത്തരാം”. രാജപ്പേനാടു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ശരി” രാജപ്പൻ പറഞ്ഞു.

“ശരിേട, വിട്, നീ ഒന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കാെത”.

“െചറിയ കുരുവി… ഒരു െചറിയ കുരുവി…” മാടൻപിള്ള
പറഞ്ഞു.

“അെത, എന്നാ അവറ്റ ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട്. അവെയ�
ല്ലാം േചർന്നാ ഒറ്റക്കുരുവി േപാെലയാവും”.

“അെത”

“ഞാൻ പറഞ്ഞു േനാക്കാം. ടി.ഇ. േയാടു് ഒരു തവണ കൂ�
ടി പറയാം” ഞാൻ വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.

“േവണ്ട” മാടൻപിള്ള പറഞ്ഞു. “ആേരാടും പേറണ്ട.
എേന്നാടാരും മാപ്പും പറയണ്ട. േജാലി ഞാൻ െചയ്യാം”

“അതു േവണ്ട”

“ആരുമില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ഇവിെട ആരുമില്ല. എേന്നാ�
ടാരും പറയുേകം േവണ്ട”

“നീ അതു െചയ്യ്. നിനക്കു ഞാൻ നല്ല ൈപ്രസ് ഒന്നു
തരാൻ പറയെണാണ്ട്. മന്ത്രിെട ൈകെകാണ്ട്…”

“ഒന്നും േവണ്ട… എനിെക്കാന്നും േവണ്ട”. മാടൻപിള്ള
പറഞ്ഞു. “ഈ കുരുവിക്കൂടു് നാെള മന്ത്രിക്കു് സമ്മാനമാ�
യി െകാടുക്കണം. മഡ്രാസില് രാജീവ് ഗാന്ധി െസന്ററില്
അതുെകാണ്ടു േപായി െവയ്ക്കണം. ഇതവിെട ഇരിക്കണം.
അവിെട വരിണ എല്ലാ െടക്നീഷ്യന്മാരും എഞ്ചിനീയർമാ�
രും ഇതു കാണണം”.

“നമുക്കു പറയാം” ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“എന്റേമ്മാ! എന്റേമ്മാ!” െനഞ്ചിൽ ൈകെവച്ചു് അവൻ
വീണ്ടും വിതുമ്പി.

“െശരി േട മക്കാ. വിട്… നീ മനുഷ്യനല്ല. കുരുവിയാ”

അവൻ തിരിഞ്ഞു് കണ്ണീേരാെട എെന്ന േനാക്കി.

“അെത, കുരുവിയാ. സത്യമായിട്ടും”. ഞാൻ പറഞ്ഞു.

മാടൻപിള്ള പുഞ്ചിരിച്ചു.

□



ബി. െജയേമാഹൻ
കന്യാകുമാരി ജില്ലയിെല തിരുവരമ്പിൽ
1962 ഏപ്രിൽ 4-നു് ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ബാ�
ഹുേലയൻ പിളള, അമ്മ വിശാലാക്ഷി�
യമ്മ. േകാേമഴ് സിൽ ബിരുദെമടുത്തിട്ടു�
ണ്ടു്. നാല് േനാവലുകളും മൂന്നു് െചറുകഥാ
സമാഹാരങ്ങളും മൂന്നു് നിരൂപണ സമാ�
ഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എം. േഗാ�

വിന്ദൻ മുതൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുളളിക്കാട് വെരയുളള ആധുനിക
മലയാള കവികളുെട കവിതകൾ ‘തർക്കാല മലയാള കവിത�
കൾ’ എന്ന േപരിൽ തമിഴിൽ പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മലയാള�
ത്തിെല അഞ്ച് യുവകവികളുെട കവിതകൾ ‘ഇൻൈറയ മല�
യാളകവിതകൾ’ എന്ന േപരിൽ തമിഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ട് . 1991-െല െചറുകഥയ്ക്കുളള കഥാപുരസ്കാരം, 1992-െല സം�
സ്കൃതി സമ്മാൻ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു. ‘െചാൽപുതിത്’
എന്ന സാഹിത്യ ൈത്രമാസികയുെട സ്ഥാപകനും കൺവീന�
റുമാണു്. ‘ഗുരുനിത്യാ ആയ് വരങ്കം’ എന്ന േപരിൽ പ്രവർത്തി�
ക്കുന്ന സ് റ്റഡിസർക്കിളിെന്റ കൺവീനറും. തമിഴ്, മലയാളം,
കന്നഡ ഭാഷകളിൽ നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കു് തിരക്കഥ
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: എസ് . അരുണെമാഴിനാൈങ്ക

കൃതികൾ
• വിഷ്ണുപുരം
• ഇരവ്
• റബ്ബർ
• പിൻ െതാടരും നഴലിൻ കുറൽ
• െകാറ്റൈവ
• കാട്
• നവീന തമിഴ് ഇലക്കിയ അറിമുഖം
• ‘നൂറുസിംഹാസനങ്ങൾ’ (മലയാള േനാവൽ)
• െവൺമുരശ്
• ആനേഡാക്ടർ േനാവൽ

പുരസ്കാരങ്ങൾ
• അഖിലൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരം (1990)
• കഥാ സമ്മാൻ (1992)
• സംസ്കൃതി സമ്മാൻ (1994)
• പാവലർ വരദരാജൻ അവാർഡ് (2008)
• കന്നട ഇലക്കിയ േതാട്ടം അവാർഡ് (2010)

ജയേമാഹൻ ഈ േലാക് ഡൗൺ കാലത്ത് എഴുതി തെന്റ െവ�
ബ്ൈസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 69 െചറുകഥകളിൽ ഒന്നാണ്
ഇത്. ദിവസവും ഒരു കഥ വീതം ജയേമാഹൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദി�
വസം വെരയും െവബ്ൈസറ്റിലൂെട പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

(വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രത്തിനും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽ കുമാർ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

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

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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