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കടലിേലക്കു തിരിച്ചുേപാകാൻ എന്ന മട്ടത്തിൽ ചത്ത
ഒരു മത്തി കരയ്ക്കു കിടക്കുന്നു. േസവി അതിെന തട്ടിമാറ്റി.
മത്തിയുെട കുടൽ െപാട്ടി പുറത്തു വന്നു. കലിപിടിച്ചു് േസ
വി കാൽ മണലിൽ ഉരച്ചു.
േനരം െവളുത്തിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് കടൽ നിറം വച്ചു
വന്നിട്ടില്ല. അലർച്ചമാത്രം. േസവി തീരത്തുകൂടി ചുമ്മാ
െത നടന്നു. ഇടയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞുനിന്നു് താൻ ഇറങ്ങിവന്ന
കുടിലിെന േനാക്കി. ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച വീടിേനാടു്
േസവിക്കു് ഒരു പരിചയവും േതാന്നിയില്ല. അപ്പൻ േന
രേത്ത േപായിട്ടുണ്ടാകും. അയാൾക്കു് കടലിെന്റ ഒച്ച
േകട്ടാൽതെന്ന ഉണരണം. ഇറങ്ങിവരുേമ്പാൾ േസവി
അപ്പെന േനാക്കിയിരുന്നില്ല. േപായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൻ
േസവിേയാടു് ഇേപ്പാൾ മിണ്ടാറില്ല. മിണ്ടിയാൽത്തെന്ന
െതറിേയ പറയൂ. “ഈ തന്തയില്ലാത്തവൻ ൈകവിട്ടു
േപായതാ, തീറ്റ ഞാൻ െകാടുക്കണം”—വലപിടിക്കുന്ന
പാർട്ടികേളാടു് അയാൾ അര ലഹരിയിൽ പറയും. േലാ
പ്പസ് സഹതാപേത്താെട േസവിെയ േനാക്കും. അേപ്പാ
േഴക്കും അപ്പൻ ഒരു െതറിപ്പാട്ടു തുടങ്ങും. അയാൾ വയ
സ്സായ, കറുകറുത്ത േപശികൾ ഉരുട്ടി അടുത്ത ദിവസ
െത്ത പണിക്കുളള ഊർജം ഒറ്റപ്പിടിക്കു് അകത്താക്കും.
കൂട്ടുപണിക്കാർ കൂടുതെലെന്തങ്കിലും പറയും മുമ്പു് േസവി
കുടിലിേലക്കു് വലിയും.

പഠിക്കാൻ േപായിടത്തു േതാറ്റുേപായതായിരുന്നു േസ
വിയുെട ആദ്യെത്തയും ഏറ്റവും വലുതുമായ തിരുമുറിവു്.
അപ്പന്റടുത്തു വഴക്കും വച്ചു് ഒരു സാഹചര്യെമാപ്പിച്ചു േപാ
യി േനാക്കിയതാണു്. കടപ്പുറത്തുനിന്നു േപായി എങ്ങ
െന മറ്റവൻമാരുെട മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും? ഇത്രയു
െമാെക്ക പഠിക്കാനുെണ്ടന്നും അതു നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ
കിട്ടുന്നതെല്ലന്നും അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ ആ വഴിക്കു
േപാകത്തില്ലായിരുന്നു. േസവി നടക്കുന്ന വഴിക്കു് ഒരു
വള്ളം കിടക്കുന്നു. ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതാണു്. ഒരു അപരി
ചിത വസ്തുവിെനെപ്പാെല അതു് േസവിക്കു മുന്നിൽ നീണ്ടു
നിവർന്നു കിടക്കുന്നു. േതാറ്റ കാര്യം താൻ അറിയുംമുമ്പു്
തെന്ന അപ്പൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അേങ്ങർക്കു് അതി
െന്റ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. താനങ്ങു േതാറ്റു േപാ
കണെമന്നായിരുന്നു അയാളുെട ആവശ്യം എന്നു് പുള്ളി
യുെട സേന്താഷവും മറ്റു് ഏർപ്പാടുകളും കണ്ടേപ്പാൾ േസ
വിക്കു േതാന്നിയിരുന്നു. േസവി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട വള്ള
ത്തിെന്റ അസ്ഥികൂടത്തിൽ ഒരു ചവിട്ടു താങ്ങി. കാൽ
േവദനിച്ചു. എന്നിട്ടു തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി.
കാലിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഉരുമ്മി ഒരു ശംഖ് മണലിൽ നിന്നു്
ഉയർന്നു വന്നു. ചത്ത മീനുകളുെട മാംസം പിടിക്കാൻ
വന്നതാണു്. േസവിയുെട കാലിൽ െതാട്ടതും അതു തി
രിച്ചു മണലിനടിയിേലക്കു േപായി. േനരിയ പ്രകാശം
വരുന്നുണ്ടു്. െവളിച്ചം വരുേന്താറും േസവി അസ്വസ്ഥ
നാകാൻ തുടങ്ങി. രാത്രിമുഴുവൻ സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്ന
തിരകളും ക്രുദ്ധരാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. മണിമുത്തുകൾ േപാ
െലയുള്ള തിരത്തുമ്പുകൾ മുത്തിറക്കം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നു.
ഇനി േഘാരമായി അവ അലറിത്തുടങ്ങും. തിരകൾ അരി
ഞ്ഞരിഞ്ഞു് െകാണ്ടിടുന്ന കറുത്തമണൽ േസവിയുെട
കാലിൽ പറ്റി. അയാൾ നഖം െകാണ്ടു് ആഴത്തിൽ ഒരു
കുഴിെവട്ടി.
രണ്ടാമെത്ത തിരുമുറിവു് മാർത്തയായിരുന്നു. ഭയങ്കര
മായ ഒരു െതറി േസവി കടലിേലക്കു േനാക്കി പറഞ്ഞു.
അത്രയ്ക്കും പക അവേളാടു് ഒരു കാലത്തും വരുെമന്നു്
േസവിക്കു േതാന്നിയിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും േസ്നഹമായിരു
ന്നു ആ െപണ്ണിേനാടു േസവിക്കു്. പിശാചു് പേക്ഷ, ഇങ്ങ
െന തെന്ന തട്ടിക്കളഞ്ഞുേപാകുെമന്നു് േസവി ഓർത്തി
ല്ല. പേക്ഷ, അതിേപ്പാ ഒരു മുറിവല്ല. ഒരു ഓർമ്മേപാ
ലുേമാ അല്ല. കുറച്ചു കഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടാണു് അതിെന്റ തിരക
ളിൽനിന്നും േസവി നീന്തിക്കയറിയതു്. എന്നാലും കുറച്ചു
കൂടി നടന്നാൽ കാണുന്ന അവളുെട പുര കാണുേമ്പാൾ
അയാൾക്കു കലി വരും. അതുെകാണ്ടു് േസവി മുേന്നാട്ടുത
െന്ന നടന്നു.

േസവി മിണ്ടാെതനിന്നു. അേന്നരം അവൾ ചിരിച്ചു. പല്ലു
കൾ തിളങ്ങി. അതിെനാരു വടിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലതു
വശത്തു രണ്ടണ്ണം ചാഞ്ഞു് മറ്റു പല്ലുകൾക്കുേമൽ എത്തി
േനാക്കിയ േപാെല. പേക്ഷ, അതു് അവളുെട ചന്തമായി
രുന്നു. ഒരു തവണ മാത്രം ഉമ്മവച്ചേപ്പാൾ അതിൽ േസ
വിയുെട നാവു പരതി. േസവി േതാറ്റുേതാറ്റു നടക്കുകയാ
യിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് മാർത്തയ്ക്കു് േവെറ േകാെളാത്ത
തു്. നല്ല വള്ളം, നല്ല വല! േപാകെട്ടേപാകെട്ട. േസവി
കരിമണൽ തൂെത്തറിഞ്ഞു. കീറിയ ലുങ്കിയിൽ അതിെന്റ
തരികൾ കയറി കൂടുതൽ അഴുക്കാക്കി. േസവി ഉപ്പുെവ
ള്ളവും മണൽത്തരികളും ലുങ്കിയിൽനിന്നു പിഴിഞ്ഞു കള
യാൻ േനാക്കി. ഉപ്പിെന്റ നാറ്റം വരുന്നു. േവെറെയാരു
വസ്ത്രം വീട്ടിലില്ല.
േനാക്കിയേപ്പാൾ മണൽപ്പുറത്തു രണ്ടുമൂന്നു പാൽശംഖു
കൾ കിടക്കുന്നു. േസവിക്കു് എന്തിേനാേടാ െചറിയ േസ്ന
ഹം േതാന്നി. തിരകരേളാടല്ല, പുലർച്ചയ്ക്കുള്ള കടൽക്കാ
റ്റിേനാടുമല്ല. പാൽശംഖിെന േനാക്കിയേപ്പാഴായിരിക്കും.
അതിങ്ങെന െമഴുമഴാന്നു കിടക്കുന്നു. അതിെന പുഴുങ്ങി
പ്പിളർന്നു പിന്നുെകാണ്ടു കുത്തിെയടുത്തു കഴിക്കുന്നതു്
േസവി ഓർത്തു. എന്നിട്ടും ഒരു സമാധാനം വന്നില്ല. ഓർ
മ്മെയ്ക്കാന്നും ഒരു െവളിച്ചമില്ല. ഈ കടലുേപാെല ഇരു
ണ്ടു് മുരണ്ടു് സുഖമില്ലാത്ത ഈർപ്പം പരത്തി നിൽക്കുക
യാണവ. േസവി കടപ്പുറെത്ത കൽെക്കട്ടുകൾക്കടുേത്ത
ക്കു നടന്നു. എന്നിട്ടു് ഇരുട്ടുവാക്കിനു് ഒരു പാറക്കഷണ
ത്തിനുേമൽ ഇരുന്നു.
പുലർച്ചെയ വരേവൽക്കാനായി ഒന്നു രണ്ടു െപണ്ണുങ്ങൾ
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ െവള്ളവുമായി മറവു േതടി അകെല
ക്കൂെട േപാകുന്നുണ്ടു്. പണ്ടു് ഇവരുെട എണ്ണം കൂടുതലാ
യിരുന്നു. ഇേപ്പാ കുറേച്ചയുള്ളൂ. ആണുങ്ങളുെട കടപ്പുറം
ഇതിനായി േവെറയുണ്ടു്. േപാകുേമ്പാൾ ആരും അേങ്ങാ
ട്ടുമിേങ്ങാട്ടും േനാക്കാറില്ല. േസവി െപണ്ണുങ്ങെള ശ്രദ്ധി
ക്കാെത കടലിെന േനാക്കി തിരിഞ്ഞിരുന്നു.
കാണാവുന്ന ദൂരത്തിൽ, കടേലാരത്തു് ഒന്നു രണ്ടു് ഇരുണ്ട
രൂപങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. വള്ളം ഉള്ളിൽ നിന്നു വരുന്ന
തിെന്റ സൂചനയാണു്. ഇനി കൂടുതൽ െപാട്ടുകൾ െതളി
ഞ്ഞു വരും…
പാറെക്കട്ടിനു താെഴക്കൂടി ഒരു വിഷഞണ്ടു് ഇഴയുന്നു.
അതു് പിടിച്ചു കയറി േസവിയുെട കാലിെന്റ ചൂടു പിടി
ക്കാൻ േനാക്കി. അവെന േസവി തള്ളവിരൽ െകാണ്ടു
തട്ടി ദൂേരെക്കറിഞ്ഞു. ഞണ്ടു േപായ വഴിക്കു് ചത്ത ഒരു
ജലജീവി അഴുകി ഇല്ലാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

കടലിെന്റയറ്റത്തു് ചുവപ്പിെന്റ മിന്നൽ വന്നുതുടങ്ങുന്നു.
മനുഷ്യശബ്ദമില്ലാത്ത തീരത്തു് പല്ലിറുമ്മുന്നതു തിരകൾ
മാത്രം. േസവി എഴുേന്നറ്റു േപാകാെമന്നു കരുതി. ഇനിയ
േങ്ങാട്ടു് ശബ്ദങ്ങളുെട കൂടിക്കുഴച്ചിലായിരിക്കും. ഒേരാ കു
ടിലിൽനിന്നും ആളുകൾ ഇറങ്ങിവരും. വള്ളങ്ങളടുക്കുന്ന
തിെന്റ േഘാഷം തുടങ്ങും. വലക്കാരും പിടിത്തക്കാരും
അലർച്ച തുടങ്ങും. െപണ്ണുങ്ങൾ വാേതാരാെത പ്രാക്കും
ശകാരവും തുടങ്ങും. വള്ളത്തിൽ വരുന്ന െകട്ടിേയാന്മാർ
ക്കു് വലിയ കലത്തിൽ കാപ്പിയും തീറ്റയും െകാണ്ടുവന്നു
ചിലക്കൽ തുടങ്ങും. േസവിെയ കാണുന്നവർ കാണുന്ന
വർ മുറുമുറുത്തുെകാണ്ടു് ഉപേദശിക്കും. േസവി വീണ്ടും പാ
റെക്കട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നടക്കാൻ ആേലാചിച്ചു.
െവളിച്ചം മൂക്കുന്നതിനുമുമ്പു് കടലും അതിെന്റ ഇരമ്പവും
വിട്ടു പുറേത്തക്കു േപാകുന്നതിെനപ്പറ്റിയും േസവി ചിന്തി
ച്ചു. അവൻ െചല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു് എെന്തങ്കിലും
ശരിയാക്കാെമന്നാണു് ഒപ്പം പഠിക്കാൻ കൂടിയ ചങ്ങാതി
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. അവൻ പല പല ഏർപ്പാടുകൾെകാണ്ടു്
അല്പം െമച്ചെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. തട്ടിപ്പുകൾ പലതാണു്. എന്നാ
ലും േസവിെയ സഹായിക്കാൻ അവൻ മനസ്സുകാണിക്കു
ന്നുണ്ടു്. േസവി അല്പം ആശ്വാസേത്താെട അവെന്റ കാ
ര്യം ചിന്തിച്ചു. പേക്ഷ, അേപ്പാൾത്തെന്ന താൻ ഉടുത്തി
രിക്കുന്ന നനഞ്ഞ ലുങ്കിയിേലക്കും േനാക്കി. േവെറാരു
വസ്ത്രമില്ല ഉടുേത്താണ്ടുേപാകാൻ. േസവി മണലിേലക്കു
കാറിത്തുപ്പി. വീശിത്തുടങ്ങിയ കാറ്റിൽ തുപ്പൽ വളഞ്ഞു
േവെറാരു ദിശയിേലക്കു പറന്നു.
അേപ്പാേഴക്കും േനരേത്ത എതിർവശേത്തക്കുേപായ
െപണ്ണുങ്ങൾ തിരിെക വരുന്നതു കണ്ടു. അതുെകാണ്ടു
േസവി എഴുേന്നറ്റില്ല. ഉറെക്ക അലച്ചുെകാണ്ടു് െപണ്ണു
ങ്ങൾ കടലിേലക്കുനടക്കുകയാണു്. ഇവർ ചിലേപ്പാൾ
കടലിലിറങ്ങി കുത്തിയിരിക്കും. േസവി തിരിഞ്ഞിരുന്നു.
പിെന്ന എന്തിെനപ്പറ്റി ആേലാചിക്കണെമന്നു് ആേലാ
ചിച്ചു. ഇത്തിരിക്കഴിഞ്ഞു് കാറ്റിൽ വരുന്ന സംസാരം ശ്ര
ദ്ധിച്ചു് േസവി തിരിഞ്ഞു.
െപണ്ണുങ്ങൾ അവിെട നിന്നു േപായിട്ടില്ല. രെണ്ടണ്ണവും
ഉറെക്ക പ്രാകുകയാണു്. കാെറ്റാതുങ്ങുേമ്പാൾ സംസാരം
േകൾക്കാം.
“േനരം െവളുത്തെപ്പാത്തെന്ന എറണേക്കടാന്നേല്ലാ.
ശവം തെന്ന കാഴ്ച. എവെനാെക്ക ഇവിെട വന്നടിയുന്ന
െതേന്താന്നിനാ? എവിെടയങ്കിലും തൂങ്ങിച്ചാവാനുള്ള
തിനു് ”
“എവിെട ചത്താലും അതിെനെയാെക്ക ഇവിെട െകാ
ണ്ടിടും. കണികാണണ്ടതു് നമ്മളും”
“എനി മറ്റവൻമാർ ഇവിെട േകറി നിരങ്ങും. േപാലീേസ.
എനിക്കാ എനെത്ത കാണുേമ്പാേഴ മനംമറിപ്പാ”

േപാലീസ് മേറ്റ േകസിനു് ഇവളുെട വീട്ടിൽ േകറിയ കാ
ര്യം െപെട്ടന്നു് ഓർത്തതിൽ മറ്റവൾക്കു് െചറിയ സേന്താ
ഷം വന്നു. എങ്കിലും പറഞ്ഞു:
“ശരിയാേന്ന. എന്നാ എനിക്കതല്ല ആധി. കഴിഞ്ഞ

ശവം കേണ്ടന്റന്നാ പള്ളീെല മണി ഒടിഞ്ഞു താെഴ വീ
ണതു്.”
“അന്നു ൈവയ്യുേന്നനു മുമ്പു് രെണ്ടണ്ണം െതാേറന്നങ്ങു
േപായി. ഓർമ്മയുണ്ടേല്ലാ”
“ഓ. െതേരേസെട തള്ള ചത്തതു് സാരമില്ല. െകാേറ
നരകിച്ചതല്ലിേയാ. ആ െകാച്ചൻ വണ്ടിക്കുെപട്ടേതാർക്കു
േമ്പാ, ഓർക്കാൻവയ്യ.”
“എന്നാലും ഇതിെനാെക്ക ഇെതേന്താന്നു കാര്യം? ഈ
നല്ല പ്രായത്തിൽ േപായി ചാകണ്ട കാര്യെമന്തുവാ?”
“എടീ, സ്വന്തമായിട്ടു ചത്തേതാ അേതാ െകാന്നേതാ
ആർക്കറിയാം?”

“ഓ, അതിെന്റ െമാഖം കണ്ടാലറിയാൻേമേല?, ചാടി
യതാ, കടലിേലക്കു് അങ്ങിറങ്ങിേപ്പായതാ. െപണ്ണാ
പ്രശ്നം.”
“നീ അങ്ങെന ഒരു ശവത്തിെന്റ പുറത്തു് ഓേരാന്നു കല്പി
ച്ചുണ്ടാക്കാെത. നിനെക്കേന്താന്നറിയാം?”
“പിെന്ന ഏതു െപണ്ണാ ഇേത്രം നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിെന െവ
റുേത ചാവാൻ വിടുന്നതു് ? കേണ്ടാ മീൻേപാലും കടിച്ചിട്ടി
ല്ല. െതാടാൻ േതാന്നുേമാ ഇതിെന?”
“അെതാെക്ക അങ്ങെനതെന്ന. എന്നാലും ഏെതങ്കിലും
െപണ്ണിെന ചതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. െപണ്ണു വിലങ്ങിയാേല, പി
െന്ന അവെന്റെയാെക്ക ഗതി ഇതുതന്നാ.”
“നീ ചുമ്മാെത കുറ്റാേന്വഷണം നടത്തിേക്കാണ്ടിരിക്കാ
െത. ഇതിെന്റ കാര്യം ആണുങ്ങെള അറിയിക്കേണ്ട?”
“ഓ എന്നിട്ടുേവണം, ആദ്യം കണ്ടതു നമ്മളാന്നു വന്നു്
േപാലീസുകാേരാടു് വർത്താനം പറയാൻ. ഞാൻ പറ
േഞ്ഞ, എനിക്കു പറ്റത്തില്ല, എനിക്കു് ആ എനെത്ത
കണ്ടുകൂടാ.”

ഇത്തിരി േനരം െപണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ,
അവിെടത്തെന്ന ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നിന്നു. പിെന്ന ഒരാൾ
പറഞ്ഞു:
“ഇതു ലക്ഷണേക്കടാ. എേത്രം വള്ളങ്ങൾ ഒടേന വരാ
നുളളതാ. വല്ലതും കിട്ടുമായിരിക്കുേമാ എേന്താ. കാലിയാ
യിട്ടാ വരുന്നെതങ്കിൽ, എനിക്കാേലാചിക്കാൻവയ്യ.”
“എടീ എനിക്കു വല്ലാെത ആധിയാകുന്നു. ഇനി എെന്ത
ങ്കിലും െകാഴപ്പം വല്ലതും വരുേമാ? നടുക്കടലിലാ അവ
രു േപായിരിക്കുന്നതു്. തമ്പുരാേന, പിഴപറ്റാെത വേന്ന
ക്കേണ”.
“നീ നാെക്കടുത്താൽ ഈ എറണേക്കേട പറയൂ. വാ,
ആേരാടും ഇെതാന്നും പറയാൻ നിേക്കണ്ട. കാണുന്നവ
രു് കേണ്ടാെട്ട. കാപ്പിയിടാം. അവരിപ്പം വരും.”

കടൽക്കാറ്റു് പിടിച്ചുെപാക്കാൻ േനാക്കിയ ൈകലിമുണ്ടു്
തുടകൾക്കിടയിേലാട്ടു േചർത്തു് ഒരാൾ ശവത്തിനടുേത്ത
ക്കു് കുനിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റവൾ ചുറ്റും േനാക്കി.
“എടിെയടീ, നീ അതിെലാന്നും േനാക്കണ്ട. ൈദവേദാ
ഷം കാണിക്കേല്ല. അതിെന്റ ൈകയിൽ ഒന്നും കാണ
ത്തില്ല. നീ ഇവിെടക്കിടന്നു് ആർത്തി കാണിക്കേല്ല.
ആളുകൾ വരാറായി.”
“േപാടീ, എനിെക്കേന്താന്നു േവണം? നല്ല പളപളാന്നു
ള്ള ഉടുപ്പു്. കഷ്ടം. നെല്ലാരു െകാച്ചൻ. ഞാൻ ഇതിെന്റ
െമാഖം ഒന്നൂെട േനാക്കിയതാ.”
“മതി േനാക്കിയതു്. വാ. െമനേക്കടാ, ഇനീം ഇവിെട നി
ന്നാൽ. വാ”

രണ്ടു െപണ്ണുങ്ങളും േപായവഴി േനാക്കി േസവി പാറെക്ക
ട്ടിൽ ഇരുന്നു. ഇത്തിരിക്കൂടി െവളിച്ചം െതളിഞ്ഞതിനാൽ
ഇേപ്പാ െവളുത്ത തുണിെക്കട്ടുേപാെല ആ വസ്തു അകെല
കടൽക്കരയിൽ കാണാം. ഇടയ്ക്കിെട നീട്ടിപ്പിടിച്ചു വരുന്ന
ഒരു തിര അതിെന െതാടുന്നു. േസവിക്കു പ്രേത്യകിെച്ചാ
ന്നും േതാന്നിയില്ല. കാറ്റിെന്റ തണുപ്പു് ഇത്തിരിെയാന്നു
മാറിയിട്ടുണ്ടു്. േസവി പാറെക്കട്ടിനു താേഴക്കു് ഊർന്നിറ
ങ്ങിയിരുന്നു.
അേന്നരം ഒരു തല കൂടി ദൂെര നിന്നു വരുന്നതു േസവി
കണ്ടു. ലക്ഷണം കണ്ടേപ്പാേഴ ആെള മനസ്സിലായി.
കടപ്പുറത്തു് ആദ്യം െതളിയുന്ന തല. ആൾ ഒരു െവകി
ളിയാണു്. എേപ്പാഴും എെന്തങ്കിലും കൂവിയും പറഞ്ഞും
െകാണ്ടു നടക്കും. തന്നത്താനും പറയും േകൾക്കാൻ
നിൽക്കാത്ത മറ്റുള്ളവേരാടും പറയും. വല പിടിക്കുന്നവർ
ക്കും വള്ളം അടുപ്പിക്കുന്നവർക്കും അടുത്തു േപായി നില്ക്കും.
വള്ളം അടുപ്പിച്ചിറങ്ങുന്നവർ ആദ്യം തെന്ന ഇയാളുെട
തല കാണുേമ്പാൾ പച്ചെത്തറി മുഴക്കും. ഒരു ലക്ഷണപ്പി
ശകുെണ്ടന്നാണു് െമാത്തത്തിൽ സംസാരം. എന്നാലും
ഇയാൾ വല വലിക്കാൻ കൂടും. നല്ല വരവുള്ള ദിവസ
ങ്ങളിൽ എല്ലാർക്കും അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും േസ്നഹമാണു്.
അതിനിടയിേലാട്ടു നിന്നാൽ ഒരു പങ്കു കിട്ടും. കടപ്പുറത്തു്
െവളിച്ചം മുറ്റും വെര ഇയാൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടക്കും.
ചിലേപ്പാ നല്ല പാട്ടായിരിക്കും. ൈവകുേന്നരവും പാറ
െക്കട്ടിെല കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടിനു ഡിമാൻഡാണു്. ആ സമ
യം എല്ലാർക്കും ഒരു േസ്നഹം വരുന്ന സമയമാണു്.
ഇേപ്പാൾ അയാൾ ജഡത്തിനടുെത്തത്തിയിരിക്കുന്നു.
േസവി ദൂെര നിന്നു േനാക്കി. അയാൾ ഒന്നു കറങ്ങി,
അതിനു ചുറ്റും. തിര ചന്തിയിൽ അടിക്കാത്ത ഇടം േനാ
ക്കി ശവത്തിനു സമീപം കുത്തിയിരുന്നു. കാവലിരിക്കുന്ന
തുേപാല. ഇതിനിടയ്ക്കു് തിരകൾ വന്നു ജഡെത്ത ഒന്നുകൂ
ടി നനച്ചിട്ടുേപായി.
കാവൽക്കാരൻ പിെന്ന ൈകകുത്തി എഴുേന്നറ്റു. എന്നിട്ടു
പിെന്നയും ശവത്തിനു ചുറ്റും കറങ്ങി കടലിേലക്കു േനാ
ക്കി ഒന്നു നീട്ടിവലിച്ചു കൂവി. അേപ്പാേഴക്കും കാറ്റു് മുറു
കിയതിനാൽ ശബ്ദം ചുരുട്ടിക്കറക്കിെയടുത്തു് േവെറാ
രു ഭാഗേത്തക്കു് എറിയെപ്പട്ടു. ദൂെരയിരുന്നു േസവിക്കു്
അയാൾ ജഡത്തിെന്റ മുഖം പരിേശാധിക്കുന്നതു കാണാ
മായിരുന്നു. മലർന്നു കിടക്കുന്ന ആ വസ്തുവിേനാടു് കുറച്ചു
േനരം അയാൾ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞുമിരുന്നു. എഴുേന്നറ്റു
േപാകാെമന്നു് േസവിക്കു േതാന്നിെയങ്കിലും മേറ്റയാൾ
കണ്ടാൽ പിെന്ന േവണ്ടാത്ത വർത്തമാനമാവും. ഇട
യിൽ ഒരു ജഡവും. േസവി പാറെക്കട്ടിൽ തെന്ന കുത്തി
യിരുന്നു.

ജഡത്തിനടുത്ത അയാൾ പിെന്നയും ചുറ്റിക്കറങ്ങൽ തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. പിറുപിറുക്കലും ഒച്ചവയ്ക്കലും ഒച്ചത്തിലാ
യി. തലയിൽ ൈകവച്ചു് ഇടയ്ക്കു് സഹതാപം കാട്ടുന്നുണ്ടു്.
അയാൾ ജഡത്തിെന്റ ഉടുപ്പിൽ ഉഴിഞ്ഞു. െമാത്തം ഒന്നു
പരതുന്നേപാെല േതാന്നി. പിെന്ന ശരീരം മുഴുവനും.
അയാൾ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു.
തുടർന്നു് ജഡെത്ത െവറുേതെയന്ന മട്ടിൽ ഒന്നു േനാക്കി
അയാൾ േനെര നടപ്പു തുടങ്ങി. ഉടുതുണി കയറ്റിപ്പിടിച്ചു്
തിരയിൽ ഒന്നു കാൽനനച്ചു് വീണ്ടും കടലിേലക്കു േനാ
ക്കി ഒന്നുകൂടി കൂവി അയാൾ അങ്ങു നടന്നു േപായി. കാറ്റു്
അല്പം കൂടി െപരുത്തുവന്നു.
േസവി അവിെടത്തെന്നയിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ കടപ്പുറത്തു്
േസവിയും ജഡവും മാത്രേമയുള്ളൂ. അകെല നിന്നുെകാ
ണ്ടുതെന്ന അെതാരു വൃത്തിയുള്ള ജഡമാെണന്നു് േസ
വിക്കു േതാന്നി. അഴുകിയളിഞ്ഞാണു് പലേപ്പാളും ജഡ
ങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുക. കടപ്പുറമാെക വാടയും. ഇതു
പേക്ഷ, എേന്താ പരിമളം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല.
െവളുത്ത ഒരു തുണിെക്കട്ടു േപാെല അകെലയായി അതി
ഥി കിടക്കുന്നു. വീണ്ടും എതിർവശത്തു നിന്നു ശബ്ദങ്ങൾ
േകട്ടേപ്പാൾ േസവി തിരിഞ്ഞു. രണ്ടുേപർ എേന്താ തപ്പി
ത്തപ്പി വരികയാണു്. ജഡെത്തയാകും. ആ െപണ്ണുങ്ങൾ
േപായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.
“ദാ അവിെടക്കിടക്കുന്നു…” ദൂേരക്കുചൂണ്ടി ഒരാൾ പറഞ്ഞു.
“എേന്താരു ശല്യമാെയന്നു േനാക്കിേയ. ഇേപ്പാ വള്ള
ങ്ങൾ അടുേക്കണ്ട േനരമാവും. ഈ ജഡം ഇവിെടക്കിട
ന്നാ പിെന്ന ഒരു കേച്ചാടവും നടക്കത്തില്ല.”
“പത്തുമണിേയാെടെയങ്കിലും േപാലീസിെങ്ങത്തും. പി
െന്ന ഓേരാരുത്തെരയും വിളിച്ചു േചാദ്യമാവും. ഇവിെട
ങ്ങാനും കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ, എവിടെയങ്കിലും വള്ളം മറിഞ്ഞി
ട്ടുേണ്ടാ… െമനേക്കടു്.”
“േപാലീസു വരുന്നതു ജഡം േനാക്കിയാെന്നങ്കിലും െചല
േപ്പാ െപാക്കുന്നതു് േവെറ വല്ലവെരയുമാവും.”
“കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യം ജഡം തപ്പി വന്ന േപാലീസാ, മേറ്റ
േകസിൽ മുങ്ങി നടന്ന േലാറൻസിെന െപാക്കിയതു്.
അവൻ ജഡം കാണാൻ വന്നു നിന്നതായിരുേന്ന.”
“ജഡം െപാക്കിെയടുത്തു് അവൻമാരുെട വണ്ടീൽ േകറ്റു
ന്ന പണീം നമുക്കു്. അളിഞ്ഞ ഒരു ജഡം െപാക്കിവച്ചതി
െന്റ മനംമറിപ്പു് ഇപ്പഴും മറന്നിട്ടില്ല.”

അവർ ജഡത്തിനരികിെലത്തി ചുറ്റിക്കറങ്ങി േനാക്കുക
യായിരുന്നു. ഇത്തിരിക്കഴിഞ്ഞു് ഒരാൾ പറഞ്ഞു: “എേട
ഒരു കാര്യം െചയ്യാം. എടുത്തു കടലിേലാെട്ടറിയാം.”
“പിേന്നം േകറി വരത്തിേല്യാ?”
“എേട അടിക്കാറ്റു് അേങ്ങാട്ടാ. കുറച്ചപ്പുറെത്തവിെടയങ്കി
ലും അടിയെട്ട, നശിപ്പു്.”

കുറച്ചുകൂടി തർക്കിച്ചു നിന്നേശഷം രണ്ടുേപരും കൂടി ജഡ
ത്തിെന്റ കാലിലും തലയിലും പിടിച്ചുെപാക്കി. െപാതി
െക്കട്ടു് ആകാശേത്തക്കുയർന്നു വന്നു. പിെന്ന അതു് തിര
കൾക്കു മുകളിലൂെട കറങ്ങി കടലിനുളളിൽ േപായി പതി
ച്ചു. തിരകളിൽ ൈകകഴുകി രണ്ടുേപരും തിരിഞ്ഞുേനാ
ക്കിേനാക്കി വന്ന വഴിക്കു േപായി.

േസവി പിെന്നയും അവിെട കുത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടിനു് ജഡ
മില്ല. അയാൾ വീണ്ടും ഇന്നെത്ത യാത്രെയപ്പറ്റി ഓർ
ത്തു. പിെന്ന തെന്റ ശരീരത്തിലും അഴുക്കുപിടിച്ച ൈക
ലിമുണ്ടിലും േനാക്കി. അപ്പനു പെണ്ടങ്ങാണ്ടു് ഒരു മുണ്ടു
ണ്ടായിരുന്നു. അേങ്ങരു് ൈകലിേയ ഉടുക്കൂ. കഴുകില്ല.
കടലിൽ ഒന്നു മുക്കി പിഴിഞ്ഞെങ്ങടുക്കും. അെതങ്ങാൻ
േപായി തപ്പി േനാക്കാം. േസവിക്കു് വല്ലാത്ത െവറുപ്പു
േതാന്നി.
പിെന്ന ഏകാന്തതയിൽ വിരസത േതാന്നി േസവി എഴു
േന്നറ്റു. െമെല്ല കടലിൽ ഇറങ്ങി കാൽ നനച്ചു. അേപ്പാൾ,
ഉയർന്നുെപാങ്ങിത്തുടങ്ങിയ തിരകളുെട ൈകപിടിച്ചു് െവ
ളുത്ത േമലങ്കി ധരിച്ച ജഡം േസവിയുെട കാലുകൾക്കരി
കിലൂെട വീണ്ടും കരപറ്റി.

േസവി ജഡത്തിനരികിേലക്കു കുനിഞ്ഞു് കുറച്ചുേനരം നി
ന്നു. പിെന്ന ജഡത്തിെന്റ ഉടുപ്പുയർത്തി. അരയിൽ കറു
ത്ത െബൽറ്റുമുറുക്കിയ തൂെവള്ള മുണ്ടു്. കടൽ അതിെന
കൂടുതൽ െവളുപ്പിച്ചിരുന്നു. േസവി ജഡത്തിെന്റ വാറഴിച്ചു്
മുണ്ടു േവർെപടുത്തി. എന്നിട്ടു കടൽെവള്ളത്തിൽ നനച്ചു
വീശിപ്പിടിച്ചു. തിരകൾക്കുേമെല അതു വഞ്ചിപ്പായേപാ
െല പറന്നു നിന്നു.
പിെന്ന തെന്റ പിഞ്ഞിയ ൈകലി അഴിച്ചു ചുരുട്ടി കരയി
ലിട്ടു. ജഡത്തിെന്റ വസ്ത്രവും ധരിച്ചു് േസവി കുടിലിേലക്കു
നടന്നു.
□

ബി. മുരളി
1971-ൽ ജനിച്ചു. ഭാരതീയ ഭാഷകളിെല സാ
ഹിത്യത്തിനുള്ള സംസ്കൃതി പുരസ്കാരം, അബു
ദാബി ശക്തി അവാർഡ്, വി. പി. ശിവകുമാർ
സ്മാരക േകളി അവാർഡ്, കഥയ്ക്കും ബാലസാ
ഹിത്യത്തിനും എസ്. ബി. ടി. സാഹിത്യ പുര
സ്കാരം, പൂെന മലയാളശബ്ദം അവാർഡ്, ഇ. പി. സുഷമ എൻ
േഡാവ്െമന്റ്, അങ്കണം അവാർഡ്, അറ്റ്ലസ് ൈകരളി പുര
സ്കാരം, എ. പി. കളയ്ക്കാട് സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, പത്രപ്രവർ

ത്തനേമഖലയിൽ മികച്ച മുഖപ്രസംഗത്തിനുള്ള പന്തളം േക
രളവർമ്മ പുരസ്കാരം, േതാപ്പിൽ രവി പുരസ്കാരം, യൂസഫലി
േകേച്ചരി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു. ഇേപ്പാൾ മല
യാള മേനാരമയുെട തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ്
എഡിറ്റർ.
ഭാര്യ: മഞ്ജുഷ, മകൾ: അബനി.

കഥകൾ
• ഉമ്പർേട്ടാ എേക്കാ
• പൂമുടിെക്കട്ടഴിഞ്ഞതും പുഷ്പജാലം െകാഴിഞ്ഞതും
• േപ്രാേട്ടാേസാവ
• െചന്തീേപാെലാരു മാലാഖ
• ഹരിതൈവശികം
• കാമുകി
• പഞ്ചമി ബാർ
• 100 കഥകൾ
• ൈബസിക്കിൾ റിയലിസം

േനാവൽ
• ആളകമ്പടി
• എസ്പരാൻസയുെട പുണ്യവാളന്മാർ (വിവർത്തനം)
• നിെന്റ േചാരയിെല വീഞ്ഞു്

ബാലസാഹിത്യം
• ജാക്ക് ആന്റ് ജിൽ
• വടക്കൻ കാറ്റിെന്റ സമ്മാനങ്ങൾ
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

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

