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<text><body> 

<p> പരീക്ഷ ഓരരോന്നോയി കടന്നുരപോയി. ഇരുവരുും തൃപ്തിയോയി 
പരീക്ഷ എഴുതി. പരീക്ഷയുടട ക്ഷീണത്തില്  കലിയോരേവി 
മുറിയില്  കിടന്നുറങ്ങി. ഏടറ േിവസങ്ങളോയി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നിട്ട്. 
ഓമന ചുറ്ററും രനോകി. ഗുംഗയ്ക്കുരമടല സന്ധ്യ വീണുതുടങ്ങി. 

</p> 

<p> കലിയടയ ഉണര്ത്രത്തണ്ട. മെ. ടമടലത വോതില്  ചോരി ഓമന 
നേിരയോരരത്തകു നടന്നു. പല മുറികളിലുും ബഹളമോണ്. അടുത്ത 
മുറിയില്  കുട്ടികള്  ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പോട്ടറപോടി രസികുന്നു. ചില 
മുറികള്  നിശബ്ദമോണ്. 

</p> 

<p> രഹോസ്റ്റല്വരോ്തയയുടട പടികളിറങ്ങി അവള്  
ഗുംഗയ്ക്കരികിരലകു നടന്നു. സന്ധ്യയില്  ടചമ്പകപ്പൂകള്  
വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന തണുത്ത ഗന്ധ്ും. അവള്  മണത്തു. 
ഗുംഗയ്ക്കരികിടല കല്പടവില്  അവള്  ഇരുന്നു. സവച്ഛതരയോടട 
കോറ്റൂതിടകോണ്ട. മെിരുന്നു. േെടര കട്ത്തോത്ത േെരത്ത് ഇരുട്ട് 
കട്ടടകട്ടിത്തുടങ്ങി. പിറകില്  രഹോസ്റ്റല്  ബള്ബുകള്  പ്പകോശിച്ചറ. 
ഇരുട്ടിരലകു രനോകിയിരികടവ, അവള്  ഓര്ത്ത്തു: ഇന്നടല 
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കലിയയ്ക്കു മുടമ്പ പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്ത് 
രോമോവതോര്ത്  കോത്തുനിന്നിരുന്നു. അവ   കുടറകെടി 
സുന്ദരനോയരപോടല അവള്കു രതോന്നി.  

</p> 

<p> വട്ടമുഖും തുടുത്തിരികുന്നു. ക്ലീ രേവ്. . പടറ്റ ടവട്ടി പിരന്നോട്ടറ 
ചീകിയ, കറുത്ത സമൃദ്ധമോയ മുടി. കറുത്തിരുണ്ട. മെ 
കൃഷ്ണമണികള്. സോമോനയും ഉയരും. ഒത്ത വ്ും. ടവളറത്ത 
പോന്റും േര്ത്ട്ടറും. ശരികുും ഒരു ര ോക്ടര്ത്  തടന്ന. അവള്  
മനസ്സില്  പറഞ്ഞു. പുഞ്ചിരിരയോടട രോമോവതോര്ത്  തുടങ്ങി. 

</p> 

<p> “എടന് മുറി കോണരണോ?” </p> 

<p> അവള്  അവടന് മുഖരത്തകു തുറിച്ചറരനോകിടകോണ്ട. മെ് 
ഗൗരവത്തില്  രചോേിച്ചറ: 

</p> 

<p> “എടന് മുറിരയോ? അത് ഏതോണ്?” </p> 

<p> “അലത, ഓമനയുടട ഏട്ടടന് മുറി.” </p> 

<p> “ഓ....എങ്കില്  പുറടപ്പടോും” </p> 

<p> ഒരു റിക്ഷോപിടിച്ച് ഇരുവരുും രരോഷ്നി മ സിലിടലത്തി. 
രഗോവണി കയറുരമ്പോള്  അവള്  റുംലോ േീേിരയയുും ചമ്പരയയുും 
പരതി. എങ്ങുും കണ്ട. മെിലത. മുറികുളളില്  അവരുടട സുംസോരും 
പിന്നീടു രകട്ടറ. അവള്  രോമോവതോറിനു രനടര കകനീട്ടി. 

</p> 

<p> “തോരകോല്  തരെ, എടന് ഏട്ടടന് മുറി നോ   തുറകോും.” </p> 

<p> “ഏട്ടടന് മുറികുളളില്  ഭര്ത്ത്തോവിന് മുറി പെട്ടോടത തുറന്നു 
കിടപ്പറണ്ട. മെ്. അതുകെടി തുറന്നു ടകോളളൂ.” 

</p> 

<p> “ഇപ്തയുും രവഗും ഭര്ത്ത്തോവോരയോ? കലയോണും കഴിഞ്ഞിട്ടറ മതി 
ഭര്ത്ത്തോവ്. .” 

</p> 

<p> ഓമന വോതില്  തുറന്നു. അവള്കു പിറടക രോമോവതോര്ത്  
കോടലടുത്തു വച്ചറടകോണ്ട. മെു പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “എങ്കില്  എനിക് ഇനി കോകോ   വയ്യ. ഉടടന ഭര്ത്ത്തോവോകണും.” </p> 



<p> വിടര്ത്ന്നക്റകരളോടട ഓമന രചോേിച്ചറ: </p> 

<p> “എങ്ങടന?” </p> 

<p> ഇരുവരുും അകത്ത് കയറിയിരുന്നു. </p> 

<p> “അടുത്ത മോസും ബീഹോര്ത്  വിധോ സഭ ടതടരടഞ്ഞടുപ്പോണ്. 
പോര്ത്ട്ടി ിലീസില്ടവച്ച് നോ   രവോരട്ടഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കണ്ട. മെു. അതില്  
ഓമനയുടട രപരുണ്ട. മെ്” 

</p> 

<p> “രവോട്ടറടചയ്യല്  വിവോഹമലതരലതോ.” </p> 

<p> ഓമന കളിയോകി. കരസരയില്  കോടലടുത്തുവച്ചറടകോണ്ട. മെ് 
രോമോവതോര്ത്  പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “എങ്കില്  എടന് പദ്ധതി രകരട്ടോളൂ. അടുത്തമോസും 
ടതടരടഞ്ഞടുപ്പ്; രശേും നമ്മുടട വിവോഹും.” 

</p> 

<p> ഓമന ജിജ്ഞോസരയോടട രോമോവതോറിടന് മുഖത്തു രനോകി. </p> 

<p> “അടതോടക നോ   സുംസോരിച്ചറവച്ചിട്ടറണ്ട. മെ.് രജി് പ്ടോര്ത്  എടന് 
സുഹൃത്തോണ്. രവണ്ട. മെതുരപോടല നോ   ടചയ്ക്രതോളോും.” 

</p> 

<p> അവള്  ജനലിലെടട പുറരത്തകു ക്യച്ചറ. രമഘങ്ങള്  
നീലോകോശത്ത് ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു. രമഘവിടവുകള്കിടയിലെടട 
കെട്ടമോയി പറകുന്ന പക്ഷികള്. ടമടലതടമടലത ഏരതോ കരങ്ങള്  
തടന്ന ്പര്ത്ശികുന്നതുരപോടല. ഏരതോ ചുണ്ട. മെുകള്  തടന്ന 
ഒപ്പറന്നതുരപോടല. ഓമന ടനട്ടിയുണര്ത്ന്നു. കരസരയില്  നിന്നുും 
കുതറിടയഴുരന്നറ്റ് കട്ടിലില്  വന്നിരുന്നു. രോമോവതോര്ത്  മിണ്ട. മെോടത 
മുഖുംതോഴ്സത്തി ജനലഴികളില്പ്പിടിച്ച് പുറരത്തകു തിരിഞ്ഞുനിന്നു.  

</p> 

   

<p> കലിയോരേവി ക്റതുറന്നരപ്പോള്  ഏടറ ിശവോസും രതോന്നിയത് 
ലച്ച്മികോണ്. കബന്ധ്ങ്ങള്  വീണുകിടകുന്ന നിരത്തിലെടട 
കോളവണ്ട. മെി ിശുപപ്തിയിരലകു നീങ്ങിയരപ്പോള്  അവളറടട പ്ശദ്ധ 
മുഴുവ   കലിയോരേവിയിലോയിരുന്നു. പ്ഗോമടത്ത 
ിവരണുംടചയ്ക്ത പുകയില്  മനുേയമോുംസും കരിഞ്ഞ 
രെക്ഷഗന്ധ്മുണ്ട. മെോയിരുന്നു. നോട്ടറപോത പിന്നിടുരമ്പോള്  േുര്ത്ഗന്ധ്ും 
രനര്ത്ത്തുരനര്ത്ത്തു വന്നു. വണ്ട. മെിയിലുളളവര്ത്  അവടള 
ിശവസിപ്പികുുംമട്ടില്  പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “നിനക് നങ്ങടള മനസ്സിലോയിലത, അരലത? നിടന് 
വലയയജമോനത്തിയുടട ബന്ധ്ുകളോണ് നങ്ങള്. ഒന്നുടകോണ്ട. മെുും 
രപടിരകണ്ട. മെ.” 

</p> 

<p> കുടമണിശബ്ദും ഒന്നു പലതോയി മോറുന്നതോയി കലിയോരേവികു 
രതോന്നി. പടരൗഘും മണികള്  കര്ത്്പടത്തില്  വന്നു 
കിലുങ്ങുന്നതുരപോടല. ഹിമോപ്േി ശരീരത്തിരലക് 
ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ടപടട്ടന്ന് അവള്  നിശ്ചലയോയി. 

</p> 

<p> രബോധമറ്റ കലിയോരേവിടയ ടപോകിടയടുത്ത് ിശുപപ്തികട്ടിലില്  
കിടത്തി. സെചികയറ്റിയ അവളറടട കകത്തണ്ട. മെ ലച്ച്മി 
ഉറ്ററരനോകിടകോണ്ട. മെിരുന്നു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് കലിയോരേവി 
ക്റതുറന്നു. അവള്  ലച്ച്മിയുടട മുഖത്ത് തുറിച്ചറ രനോകി. 
ലച്ച്മി ടപോട്ടികരഞ്ഞു; ഒപ്പും കലിയയുും. 

</p> 

<p> അന്നു രോപ്തി കലിയോരേവിയുടട അച്ഛനുും അമ്മയുും 
ിശുപപ്തിയിടലത്തി. അവള്ക് ിശവോസമോയി. മുറിവില്നിന്നുും 

</p> 



ഉണര്ത്ന്ന രവേന അവള്  കോരയമോകിയിലത. എന്നോല്  മനസ്സിടന് 
രവേന ശമികോടത കിടന്നു. ിറോുംേിവസും അവള്  അമ്മയുടട 
രതോളില്  കകപിടിച്ച് ടമടലത ടമടലത നടന്ന് ിശുപപ്തിവരോ്തയയില്  
വന്നിരുന്നു. ികോശും നിറടയ ചിതറിയിട്ട 
ടവളളിരമഘകെട്ടമോയിരുന്നു. 

<p> കലിയോരേവി ിശുപപ്തിവിട്ടറ. അന്ന് അവളറടട അച്ഛ   
കുതിരവണ്ട. മെിയുമോയി വന്നു. അവള്  വണ്ട. മെിയിരലകു 
നടന്നുനീങ്ങരവ ഒരു ്പ്തീ അലറിനിലവിളിച്ചറടകോണ്ട. മെ് തെണില്  
ശിരസ്സിട്ടടികുന്നതു കണ്ട. മെു. 

</p> 

<p> “ിരോ അത്?” </p> 

<p> കലിയോരേവി പരിപ്ഭമരത്തോടട ലച്ച്മിരയോട് പതുടക രചോേിച്ചറ. 
ശങ്കരയോടട ചുറ്ററും രനോകി ലച്ച്മി കലിയയുടട ടചവിയില്  
അടകും പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “ജമുനോ....ജമുനോരേവി, പൃഥീഥര്ത്  സിുംഗിടന് ഭോരയ. 
അവള്കിരപ്പോള്  പ്ഭോ്തയോണ്, പ്ഭോ്തയ്.” 

</p> 

<p> വണ്ട. മെി നീങ്ങി കുളമ്പടി പ്േുതഗതിയിലോയി. കുഞ്ചിരരോമും കുലുകി 
മണിടകട്ടിയ കറുത്ത കുതിരകള്  അ്പ്തരവഗത്തില്  പോഞ്ഞു. 
പട്ടണും പിന്നിട്ടറ. മനസ്സില്  ിശങ്ക നോമ്പിട്ടറ. തോനിനി 
എരങ്ങോട്ടോണ്? ഓ എവിടടയോയോലുും അച്ഛനുും അമ്മയുും 
കെടടയുണ്ട. മെരലതോ. 

</p> 

<p> കോണോത്ത പ്ഗോമങ്ങള്. അറിയോത്ത മനുേയര്ത്. പച്ചപ്പ് പരന്ന 
വയലുകള്. ഉച്ചിയില്നിന്ന് സെരയ   പടിഞ്ഞോട്ടറ ചോഞ്ഞു. 
ിലസയമോര്ത്ന്ന കോറ്റ് പടിഞ്ഞോറുനിന്നുും .തി. കലിയോരേവി 
അമ്മയുടട രേഹരത്തകു ചോഞ്ഞു. 

</p> 

<p> അവള്  ടനട്ടിയുണര്ത്ന്നു. അമ്മ തടന്ന തട്ടിയുണര്ത്ത്തിയതോണ്. 
അച്ഛനുും അമ്മയുും ലച്ച്മിയുും അടുത്തുതടന്നയുണ്ട. മെ്. 
അപരിചിതമോയ ഏരതോ ഒരു ഇടമോയി അവള്കു രതോന്നി. 
ടപട്ടന്ന് സ്ഥലകോലരബോധമുണ്ട. മെോയി. തോ   ജനിച്ചറ വളര്ത്ന്ന വീട്. 
സോയ്തയനത്തിടല ഇളും ടവയില്  ഭെമിടയ തഴുകികിടകുന്നു. 
േെടര വയലുകളില്  പച്ചച്ച നോമ്പുകള്  എടുത്തുകോണോും. 
രമച്ചില്പ്പററങ്ങളില്  രപോത്തുകള്  രമയുന്നു. കപകള്  
നിലവിളികുന്നു. വീടിടന് തി്യിരലക് കോടലടുത്തുവച്ച ഉടടന 
ഉഷ്ണിച്ച മനസ്സിരലക് തണുവെറിടയത്തി. വിബുധ ഒഴുകി. 

</p> 

<p> തടന് മോളിക. സവ്തയും മുറി. എലതോും തരന്തോണ്. പരക്ഷ, 
രജയഷ്ഠന്മോര്ത് ! അവരുടട നിഴലുരപോടല ഭോരയമോര്ത്. സവ്തയും വീട്ടില്  
തടന്ന തുറിച്ചറരനോകുന്ന ക്റകള്. കലിയോരേവി തടന് പഴയ 
മുറിയില്  കയറി കതകടച്ചറ കിടന്നു. സന്ധ്യയ്ക്ക് അമ്മ വന്നു 
വോതില്  മുട്ടിവിളിച്ചറ; കെടട ലച്ച്മിയുും. ലച്ച്മി ഏടറ നലത 
കോരയങ്ങള്  ്രനഹരത്തോടട പറഞ്ഞ് അവളറടട അടുത്തിരുന്നു.  

</p> 

<p> ഒരുേിവസും അച്ഛടന് മുറിയിരലക് ലച്ച്മി കടന്നുരപോകുന്നതു 
കണ്ട. മെു. സമയും കഴിഞ്ഞിട്ടറും ലച്ച്മി തിരിച്ചറവന്നിലത. കലിയോരേവി 
ജനലരുകിടലത്തിയരപ്പോള്  അച്ഛ   പറയുന്നതു രകട്ടറ. 

</p> 

<p> “ഇത് നിടന് സവ്തയും വീടോടണന്നു കരുതണും. രമോള്ടട അച്ഛ   
നന്ദ് കിരേോര്ത്  സിുംഗ്- ി വലിയ മനുേയടന് രെപവുും ഭോവവുും 

</p> 



എലതോും ഇന്നുും എടന് മനസ്സില്  നിറഞ്ഞുനില്പോണ്. നോ   നിടന്ന 
കണകോകുന്നത് കലിയരേവിടയരപ്പോടലതടന്നയോണ്.” 

<p> ഇന്നടലവടര േോസിയോയ അവള്  ഇന്ന് തടന് സരഹോേരിയോവുക. 
കലിയയ്ക്ക് ടപട്ടന്നു രേേയും വന്നു. തടന് വീട്ടില്നിന്ന് ഇവടള 
ഇരപ്പോള്  ിട്ടിയിറകണും. പരക്ഷ അച്ഛ  ? 

</p> 

<p> ലച്ച്മിടയ ിേയും കണ്ട. മെ രുംഗും ഓര്ത്ത്തു. നിറുംമങ്ങിയ 
രചലയ്ക്കുളളില്  ശരീരത്തിടന് സൗന്ദരയവുും മനസ്സിടന് കോ്തയിയുും 
ടതളിഞ്ഞുനിന്നു. ക്റകളില്  ജീവിതത്തിടന് ിസതി 
ഉറങ്ങികിടകുും രപോടല രതോന്നി. 

</p> 

   

<p> നലത രവനല്. ഉച്ചവീണ സമയും ഗുംഗോനേിയുടട 
ഓളമടകുകള്കിടയില്നിന്ന് തണുവ്. കോറ്റൂതി. പോപപങ്കിലമോയ 
മനസ്സില്  ിത്മനിര്ത്വൃതി രകോരിവിതറുും രപോടല ഇപ്ന്ദജിത്തിനു 
രതോന്നി. 

</p> 

<p> ഗുംഗയ്ക്കരുകില്  അട്ടിയിട്ട മുളകള്. മുളയട്ടികള്കരികില്  
കോവല്മോടും. ഇതിനുളളില്  എന്നുും ിളറണ്ട. മെോവുും. 
മുളപ്പണികോരുും രതോണികോരുും അട്ടിയിട്ട മുളകള്കുരമടല 
പലരപ്പോഴുും കോണുും. ഇവര്ത്  ഗുംഗയില്  ടവളളടമടുത്ത് സതവ 
കലകി കഴികുന്നതുും ടകോയ്ക്നി ഉളളും കകയിലിട്ടറ 
രസികുന്നതുും കിടന്നുറങ്ങുന്നതുും ഇപ്ന്ദജിത്ത്സിുംഗ് 
രനോകിയിരുന്നു. ഭോുംഗിടന് മയകും പലരുടടയുും ക്റകളില്  
ടതളിഞ്ഞുകണ്ട. മെു. റിക്ഷ വലികുന്നവര്ത്  ിരുും ഇവിടട 
വന്നിരികോറിലത. അവടര ടറയില്രവരസ്റ്റേനിരലോ ജഹോഘടഘട്ടിരലോ 
ഗോന്ധ്ികമതോനരത്തോ വഴിരയോരരത്തോ കടണ്ട. മെത്തോും. 
റിക്ഷോടത്തോഴിലോളികളോയി മുളടകട്ടറകള്കു രമടല 
ഇരുകോറുളളത് ഇപ്ന്ദജിത്ത് സിുംഗുും കോലുസിുംഗുും മോപ്തമോണ്. 

</p> 

<p> മുളമോടത്തിനു മുന്നിലെടട ബോ ്ഘട്ട് രറോന നീളറന്നു. അപ്പററും 
കോസിഖോടന് രഹോട്ടല്. രതോണികോരുും മുളടത്തോഴിലോളികളറും 
കോസിഖോടന് കടയിടല പറ്ററകോരോടണങ്കിലുും ഇപ്ന്ദജിത്ത് 
അവരരോട് അടുത്തിടപഴകിയിലത. പരിചയും ഒരു കുശലത്തില്  
തുടങ്ങി ഒരു രചോേയത്തില്നിന്ന് പല രചോേയങ്ങളിരലകു 
പടരുരമ്പോള്  ഒരു കുറ്റവോളിയോയ തടന്ന പിടികെടുടമന്ന് അവ   
ഭയടപ്പട്ടറ. കോസിഖോ   അവര്ത്കുചുറ്ററും ഒരു സോമെഹയ 
സുരക്ഷിതതവമോയി മോറി. 

</p> 

<p> മുളയട്ടികള്കു രമടല ഒഴിവുസമയങ്ങളില്  അവര്ത്  വന്നിരുന്നു. 
മുളും തണ്ട. മെു മണകുരമ്പോള്  നിരത്തിടല ടപരപ്ടോളിടന് 
രെക്ഷഗന്ധ്ത്തില്  നിന്നുും വിടുതല്  രനടി ഒരു പ്ഗോമോനുഭെതി. 
മുള്തയണ്ട. മെുകള്കു രമടല ഇരുന്നു രനോകിയോല്  
നീണ്ട. മെുപരടന്നോഴുകുന്ന ഗുംഗ. അത് അരനകും കകകളോല്  തടന്ന 
തഴുകി സോ്തയവനിപ്പികുുംരപോടല ഇപ്ന്ദജിത്തിനു രതോന്നി. ഒഴുകുന്ന 
ഗുംഗയുടട തണുവോര്ത്ന്ന കകത്തലും ഓര്ത്മ്മകള്  ഉണര്ത്ത്തി. 

</p> 

<p> അന്നു രോപ്തി പര്ത്തോപ്സിുംഗിടന അരനവേിച്ച് ഗോന്ധ്ികമതോനും 
മുഴുവ   പരതി. എങ്ങുും കണ്ട. മെിലത. ഇപ്ന്ദജിത്തിടന് മനസ്സില്  
വോശി കുടിരയറി. തടന്ന ധികരിച്ചറരപോയവ   തനിടയ 

</p> 



തിരിച്ചറവരടട്ട. കോസിഖോടന് കടയുടട ഓരത്ത് അന്നു രോപ്തി 
ഇരുവരുും കിടന്നുറങ്ങി. 

<p> രനരും ടവളറത്തിട്ടറും അവര്ത്  ഉണര്ത്ന്നിലത. രോവിടല ിരരോ ടമടലത 
ഉണര്ത്ത്തി. േിവയോത്മോവിടനരപ്പോടല നില്കുന്നു കോസിഖോ  . 

</p> 

<p> സവ്തയും കകടകോണ്ട. മെ് കോസിഖോ   അവര്ത്കു പ്പോതല്  
വിളമ്പിടകോടുത്തു. എലതോും വി്തരിച്ചറ രചോേികുടമന്ന് 
ഇപ്ന്ദജിത്ത് ഭയന്നു. ിഹോരും കഴിച്ചറടകോണ്ട. മെിരിടക നരച്ച തോടി 
തടവിടകോണ്ട. മെ് കോസിഖോ   ടവറുടത കുശലും രചോേിച്ചറ: 

</p> 

<p> “പണിടയോന്നുും തരടപ്പട്ടിരലത?” </p> 

<p> കരച്ചോടി ചവച്ചറടകോണ്ട. മെ് ഇപ്ന്ദജിത്ത് പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “ഇലത.” </p> 

<p> “റിക്ഷചവിട്ടോ   അറിരയവോ?” </p> 

<p> കോലു സിുംഗ് ചോടിപ്പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “അറിയോും.” </p> 

<p> പിറടക ഇപ്ന്ദജിത്ത് തലകുലുകി. പലതറകളിലതോത്ത വോയില്നിന്ന് 
ചതഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളില്  കോസിഖോ   സോവകോശും പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “വയസനിരകണ്ട. മെ. ഒടക തരോകിത്തരോും.” </p> 

<p> പിരറ്റന്നു ടവളറപ്പിന് കോസിഖോ തടന്ന ഇരുവടരയുും 
ഉണര്ത്ത്തിടകോണ്ട. മെു പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “കിഴരകോട്ടറ നടന്ന് ്നോ ഘട്ടില്  രപോയി കുളിച്ച് ഭഗവോടന 
ടതോഴുതു വരെ....” 

</p> 

<p> കടുടക്യുടട കുപ്പി നീട്ടിടകോണ്ട. മെ് കോസിഖോ   പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “എലതോ കേവങ്ങളറും ഒന്നോണ്.” </p> 

<p> ഇരുവരുും ്നോ ഘട്ടിടലത്തി. കിഴക് സെരയ   
തോപവര്ത്്ത്തില്  മുളടയടുത്തു. ഇരുട്ടില്  ചുവപ്പിടന് പ്പഭോവും. 
തോടഴ ഉണരോ   ടവമ്പുന്ന ഗുംഗ. ഘട്ടില്  കുടറരപ്പര്ത്  
കുളികുന്നുണ്ട. മെോയിരുന്നു. 

</p> 

<p> ഇരുവരുും രേഹും മുഴുവ   കടുടക് തടവി ്നോ ഘട്ടിടന് 
കല്പടവുകളിലിരുന്നു. മുന്നില്  ഗുംഗ ഉണര്ത്ന്നു. കുളിയിടങ്ങളില്  
ജലമിളകി. ഇരുട്ടില്നിന്ന് ജവോലവര്ത്്ത്തില്  ടമടലത ടമടലത 
സെരയ   ഗുംഗയിരലകു നടന്നിറങ്ങി. ഗുംഗ തിളങ്ങി. ഇരുവരുും 
പടവുകളിറങ്ങി ഗുംഗയില്  മുങ്ങി. ശരീരും നിറടയ 
തണുപ്പറകയറി. 

</p> 

<p> അന്നു സന്ധ്യയ്ക്ക് റിക്ഷചവിട്ടിയ പണവുമോയി കടയില്  
മടങ്ങിടയത്തി. പണും മുഴുവ   കോസിഖോടന ഏല്പിച്ചറ. 
അരേഹും ടപട്ടിയില്നിന്ന് രണ്ട. മെു പു്തകും പുറടത്തടുത്തു. ഒരു 
പു്തകത്തില്  അന്നു റിക്ഷ വലിച്ചറ കിട്ടിയ പണത്തിടന് 
കണടകഴുതി. 

</p> 

   

<p> തടന് ചലനത്തിടന് ഓരരോ അുംശത്തിലുും അവളറണ്ട. മെ്. രെപോരേവി. 
എപ്ത അടര്ത്ത്തിയിട്ടറും ടകോഴിയോത്ത ബന്ധ്ും. 

</p> 

<p> അന്ന് മുജലര്ത്പ്പൂര്ത്  ചുറ്റികോണോ   പുറടപ്പട്ട കോമസുഗന്ധ്ും 
വിരിഞ്ഞു. റിക്ഷ ചുവന്ന ഗലിയില്  ടകോണ്ട. മെുരപോയി നിറുത്തി. 
നിരനിരയോയി രചര്ത്ത്തു പണിത മോളികകളില്  ഗണികകള്   

</p> 



പോര്ത്കുന്നു. 
<p> രപോയ്ക്മറഞ്ഞ രോജപ്പതോപത്തിടന് ജീര്ത്്ിച്ച അവശി ും 

അറിയിച്ചറടകോണ്ട. മെ് മോളികകള്  ഉയര്ത്ന്നു നില്കുന്നു. അവ 
മോേകപ്പൂകള്  രപോടല ഇപ്ന്ദജിത്തിനു രതോന്നി. 

</p> 

<p> നിരത്തില്  ടകട്ടിയുയര്ത്ത്തിയ രോജകീയ കമോനങ്ങള്. 
റിക്ഷോകോര   കിതച്ചറടകോണ്ട. മെ് മോളികപ്പടി കയറി തടന്ന 
അകരത്തകു ക്ഷണിച്ചറ. 

</p> 

<p> പഴയ അലങ്കോരങ്ങള്  വിതോനിച്ച വലിയ മുറി. തനികു മുന്നില്  
രേവേോസികള്  നിരന്നു. എലതോ ക്റകളറും തടന്ന 
ഇകിളിടപ്പടുത്തുും രപോടല. ഒറ്റരനോട്ടത്തില്  ഒരുവള്  മനസ്സില്  
പതിഞ്ഞു. അവടള അവ   ഒരു പെര്ത്വബന്ധ്ുംരപോടല 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രെപോരേവി. 

</p> 

<p> ചന്ദനനിറത്തില്  നീലക്റകള്  പോകിയ മുഖും. തുടുത്ത ടകോച്ചറ 
മുഖത്തിനു പിന്നില്  കറുത്ത ഇഴപിരിഞ്ഞ തലമുടി. 
മൃേുലതയോര്ത്ന്ന ചന്ദനപോേത്തില്  തടവിടകോണ്ട. മെ് ഇപ്ന്ദജിത്ത് 
പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “ഈ ജന്മും എനിക് നിടന്ന പിരിയോ   കഴിയിലത.” </p> 

<p> പിരറ്റന്നുും പിരറ്റന്നുും അവ   അവടള രതടിടയത്തി. </p> 

<p> മെന്നോും േിവസും രോപ്തി ഓും പര്ത്തോപ് സിുംഗ് അവടന വിളിച്ചറ. 
ഒരു ഭെപടും മുന്നില്  നിവര്ത്ത്തിയിട്ടറ. അതില്  ടതോട്ടറടതോട്ടറ 
കോണിച്ചറ. നോമിരപ്പോള്  നില്കുന്നത് ഇവിടട. മുജലര്ത്പ്പൂര്ത്. 
കിഴരകോട്ടറ സഞ്ചരിച്ചോല്  േര്ത്ഭുംഗ. മധുബനി വഴി 
കോഠ്മണ്ഡുവില്  എത്തണും. തിരിച്ച് നിര്ത്രേശും കിട്ടിയോല്  
േര്ത്ഭുംഗയില്  എത്തി അവിടടനിന്ന് കട്ടിഹോര്ത്  വഴി കിഴക് 
സിലിഗുരികു രപോവണും. 

</p> 

<p> വീണ്ട. മെുും േര്ത്ഭുംഗടയ ചെണ്ട. മെി ഓും പര്ത്തോപ് സിുംഗ് പറഞ്ഞു. 
േരി ഭുംഗയില്  നിന്ന് ബടറൗണി വഴി ഗയ കടന്ന് 
ധ ബോേിടലത്തണും. ഇടയ്ക്ക് ഏടതങ്കിലുും ഒരു വഴിയില്നിന്ന് 
കല്കത്തയ്ക്കു രപോരവണ്ട. മെിവരുും. 

</p> 

<p> അന്നു രോപ്തി ഓും പര്ത്തോപ് സിുംഗ് കെട്ടിവിട്ട ഒരുവടന്കെടട 
േര്ത്ഭുംഗയില്  എത്തി. പതുടക കോരയങ്ങള്  വയതമോയി. തോനിന്ന് 
കോുംരേവ്.  സിുംഗിടന് മോലിയ സുംഘത്തിലോണ്. അമ്പരരപ്പോ 
പരിപ്ഭോ്തയിരയോ രതോന്നിയിലത. എങ്ങടനയുും കുടറ ധനും സമ്പോേിച്ച് 
രെപോരേവിയുമോയി നോടുവിടണും. 

</p> 

<p> ടവടിടയോച്ചകള്  കോതില്  രകള് കോത്ത േിവസമിലത. രമോരട്ടോര്ത്  
വോഹനങ്ങളറടട നിര്ത്ത്തോത്ത ഇരമ്പും. രപോലീസിനു 
രകോഴടകോടുത്തുും കടത്തിടവട്ടിയുും കടന്നോപ്കമിച്ചറും യോപ്ത 
തുടര്ത്ന്നു.  

</p> 

<p> വിപ്ശമേിവസും ലഹരിയ സോരോയിയില്  തോമസികണും. 
കമല്മന്ദിര്ത്. ഈ മോളികനിറടയ രെപോരേവികുരവണ്ട. മെി ടനയ്ക്ത 
സവപ്നങ്ങളോണ്. 

</p> 

<p> രവനലില്  അതിരുകളില്  രഗോ്തയോപ്പൂകള്  രതവര്ത്്ത്തില്  
വിടര്ത്ന്നു. അകടലരയോരങ്ങളില്  പച്ചച്ച ഇലകള്  രപറിയ കുറ്റി 
മരങ്ങള്. കുറ്റിമരടകോമ്പുകളില്  വയലറ്ററ പെകള്  പുറ്ററരപോടല 

</p> 



തെങ്ങികിടന്നു. ഉതിര്ത്ന്ന പെകള്രപോടല ടവയില്  കമല്മന്ദിറിനു 
ചുറ്ററും പരന്നുകിടന്നു. 

<p> ഓരരോ പുറപ്പോടുും ഇപ്ന്ദജിത്തിന് ഓരരോ യുദ്ധമോയിരുന്നു. 
കോുംരേവ്.  സിുംഗിടന് മോലിയ സുംഘരത്തോട് കെറു ടതളിയിച്ചറ 
പുറപ്പോട്. തടന്ന ഏല്പിച്ച ഉത്തരവോേിതവും മുഴുവ   
നിര്ത്വഹിച്ചറ. 

</p> 

<p> ഒരികല്  ബറൗണിയില്  രബോധ്ഗയ വഴി ധ ബോേിരലകു 
രപോകടവ ഒരു േിവസടത്ത ഒഴിവു കിട്ടി. ഗയ പട്ടണത്തില്  
രതകരി രറോയിനരികിടല ഒരു രഹോട്ടലില്  അന്ന് അവ   
തോമസിച്ചറ. അവടന് മനസ്സില്  ടപടട്ടന്ന് ഒരു ിശയും ഉേിച്ചറ. 
ഗയയ്ക്കടുത്ത് ലല്ഗുനേികരയിടല പ്ഗോമത്തിലോണ് 
കലിയോരേവിയുടട തോമസും. കുടറ പണും രവണും. മടറ്റോന്നുും 
പിടന്ന അവ   ിരലോചിച്ചിലത.  

</p> 

   

<p> മനസ്സില്  അന്ധ്കോരും ഉരുണ്ട. മെുകെടി അണടപോട്ടി വന്നു വീണു 
നിറയുും രപോടല. എലതോ ഓര്ത്മ്മകള്കുും േുുഃഖച്ചറവയോയിരുന്നു. 
ഇരുള്  ചിറകുവിരിച്ച വിേോേശലഭങ്ങള്  കെര്ത്ത്ത മുനടവച്ച് 
മനസ്സിടന കുത്തിരനോവികുും രപോടല. ഏരതോ പോതിരോവില്  
ഒന്നു മയങ്ങി. ഉണരുരമ്പോള്  രനരും ഏടറ പുലര്ത്ന്നിരുന്നു. 
എഴുരന്നറ്റ് കട്ടിലില്  കുടറരയരറ സമയും ടവറുടത ഇരുന്നു. 

</p> 

<p> ഈ ഭെമിയില്  തോ   ഏകടയന്ന് കലിയോരേവികു രതോന്നി. 
വരോ്തയകളിലുും ഇടനോഴികയിലുും ിരുടടയുും കോല്ടപരുമോറ്റും 
രകള്കുന്നിലത. എലതോവരുും പുറത്തിറങ്ങി ടപോയ്ക്കോണുും. 
ഇടതോരു ഭെതബുംഗ്ലോവോണ്. രേഹും വലതോടത രനോവുന്നു. 
തലനോരിഴമുതല്  ടപരുവിരല്വടര നീരുവീഴ്സച രതോന്നുന്നു. 
പരക്ഷ ഹൃേയത്തില്  ടകോണ്ട. മെ വിേമത്തിനു മുന്നില്  ഇടതോരു 
രവേനയോയി രതോന്നുന്നിലത.  

</p> 

<p> അവള്  അടുകളയിരലകു നടന്നു. യോപ്്തയികമോയി എട്തയോടകരയോ 
ടചയ്ക്തു. മനസ്സില്  ഒരരടയോരു ചി്തയ. ഗുംഗരയോരടത്ത കപടവുും 
വനയവുമോയ ഈ കെടുവിട്ടറ പറകണും. 
ഹിമകശതയത്തിനിടയിടല ജവലികുന്ന ഒരുതരി അനിയിയോയി. ഈ 
വിചോരും അവളില്  കടന്നുകെടി. 

</p> 

<p> ധൃതിയില്  വ്പ്തും മോറി പുറരത്തകിറങ്ങി. ടതരുവിലെടട 
നടന്നുനീങ്ങുരമ്പോള്  സുപരിചിതരോയ മനുേയര്ത്  അധികവുും 
ടതരുവിടല േരിപ്േര്ത്. അവര്ത്  അവള്കുരനടര നിര്ത്മ്മലമോയി 
പുഞ്ചിരിച്ചറ. പരക്ഷ എലതോ രലോകവുും വനയവുും കപടവുമോയി 
അവള്കു രതോന്നി. 

</p> 

<p> നടന്ന് അരശോക് രോഘടപഥിടലത്തിയരപ്പോള്  നലത വിശപ്പറ രതോന്നി. </p> 

<p> മനസ്സില്  ഒരു തീടപ്പോരി അനിയി പടര്ത്ത്തി. ഈ നോടുവിട്ട് 
എവിടടടയങ്കിലുും രപോകണും. ഒരു റിക്ഷപിടിച്ച് അവള്  
തീവണ്ട. മെിരസ്റ്റേനിരലകു പുറടപ്പട്ടറ. വഴിരയോരങ്ങള്  രപോയകോല 
ഓര്ത്മ്മകടള കുത്തി ഉണര്ത്ത്തി വിട്ടറ. 

</p> 

<p> ഗോന്ധ്ികമതോനും കഴിഞ്ഞ് ടപ്ലയ്ക്സര്ത്  രറോ ിലെടട ടതരകോട്ടറ 
നീങ്ങടവ വിശപ്പ് അധികരിച്ചറ. എട്തയങ്കിലുും ഭക്ഷണും 

</p> 



കഴികണും. അവള്  റിക്ഷ നിര്ത്ത്തി റിക്ഷോകോരടന മടകിയയച്ചറ. 
രഗോവണിപ്പടി കയറി മുകളിടല മലയോളിരഹോട്ടലില്   കയറി 
വയറുനിറടയ ിഹോരും കഴിച്ചറ. 

<p> വീണ്ട. മെുും മടറ്റോരു റിക്ഷയില്  കയറി തീവണ്ട. മെിരസ്റ്റേനില്  എത്തി. 
രസ്റ്റേ   വരോ്തയയില്  എഴുതിവച്ച തീവണ്ട. മെി സമയവിവരപ്പട്ടിക 
ഹൃേിസ്ഥമോകി മടങ്ങി. 

</p> 

<p> മനസ്സില്  ഓടുന്ന ിവിയപ്്തയും. ഒരരടയോരു ലക്ഷയും കല്കത്ത. 
അവിടട തടന് ഒപ്പും പഠിച്ചിരുന്ന മെന്നു ര ോക്ടര്ത്മോരുണ്ട. മെ്. 
അവരില്  കെടുതല്  അടുപ്പും യോമിനിചപ്കവര്ത്ത്തിരയോടോയിരുന്നു. 
ഇടയ്ക്ടകോടക കത്തിടുപോടുണ്ട. മെ്. 

</p> 

<p> രസ്റ്റേനില്  നിന്ന് അവള്  ബോങ്കിടലത്തി. അടകൗണ്ട. മെില്നിന്നു 
രണ്ട. മെോയിരും ഉറുപ്പിക പി വലിച്ചറ. ഇനി തടന് പഴയ രഹോസ്റ്റല്  
വടര രപോകണും. ഓമനയുമോയി തോ   ചിലവഴിച്ച 
്രനഹമസൃണമോയ നിമിേങ്ങള്കു സോക്ഷയുംവഹിച്ച 
ഗുംഗരയോരടത്ത കല്പടവില്  ഒന്നുരപോയിരികണും. പറ്ററടമങ്കില്  
കുടറ ടചമ്പകപ്പൂകള്  ടപറുകണും. 

</p> 

<p> മനസ്സ് അനിയികയറിയ ിവിയപ്്തയുംരപോടല പ്പവര്ത്ത്തിച്ചറ. അവള്  
രഹോസ്റ്റലില്  എത്തി രമപ്ടടന കണ്ട. മെു സുംസോരിച്ചറ. പഴയ രമപ്ട   
റിട്ടയര്ത്  ടചയ്ക്തു. ഇരപ്പോള്  പുതിയവരോണ്. വളടര സരസമോയി 
സുംസോരികുന്ന ്പ്തീ. കുരറ സമയും അവരുമോയി സുംസോരിച്ചറ. 
പിടന്ന അവള്  ഏകോകിയോയി ഗുംഗരയോരടത്തത്തി. 

</p> 

<p> മോര്ത്ച്ചറമോസത്തിടന് തുടകും. തണുപ്പറടണ്ട. മെങ്കിലുും ഉച്ചടവയില്  
ഇടയ്ക്കിടട ക്റതുറകുന്നുണ്ട. മെോയിരുന്നു. മഞ്ഞുടപോതിഞ്ഞു 
നരച്ച ടവണ്രമഘങ്ങള്. ികോശത്ത് ചിറകുവിരിച്ച് കങ്കങ്ങള്  
പറകുന്നത് കണ്ട. മെു. 

</p> 

   

<p> നിരത്തിന് ടവടിമരുന്നി   ഗന്ധ്ും. കോളവണ്ട. മെിയിലുും രലോറിയിലുും 
തീപടര്ത്ന്നു കത്തുന്നു. കളവണ്ട. മെി നിരത്തിനു പടിഞ്ഞോറുവശും 
രറോ ിരലക് ചോഞ്ഞുകിടപ്പോണ്. കോളകള്  രതത്തില്  കുളിച്ച് 
പിടയുന്നു. കോളയ്ക്കരിടക രണ്ട. മെുരപര്ത്  രതും പുരണ്ട. മെു കണ്ട. മെു. 
രതോമ് ടനഞ്ചത്തു കകവച്ചറ--സമീര്ത്--ശബ്ദും പുറരത്തകു വരുും 
മുമ്പ് സിവോ   സിുംഗ് ടചവിട്ടില്  പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “മിണ്ട. മെരുത്.” </p> 

<p> ിള്കെട്ടും സമീര്ത്  അഹമ്മേിടനയുും കോളവണ്ട. മെികോരരനയുും 
ടപോകിടയടുത്ത് ിശുപപ്തിയിരലകു ടകോണ്ട. മെുരപോയി. 
സുംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നുും നടന്നകലുരമ്പോള്  ഒരു വഴിയോപ്തകോര   
രതോമസിരനോടു പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “നോ   ക്റടകോണ്ട. മെു കണ്ട. മെതോ. വണ്ട. മെിയില്  
നോലുരപരുണ്ട. മെോയിരുന്നു. രലോറി കോളവണ്ട. മെിയില്  ഇടിച്ചതുും 
രണ്ട. മെുരപര്ത്  പടിഞ്ഞോടറ ചരിവിരലക് ചോടി.” 

</p> 

<p> “നിങ്ങള്  കരണ്ട. മെോ?” </p> 

<p> “അടത, ചരുവില്നിന്ന് തോടഴ ടതറിച്ച് േെരരക് ഓടി മറയുന്നതു 
കണ്ട. മെു.” 

</p> 

<p> സിവോ സിുംഗ് ഒരു ഗലിയിരലകു പ്പരവശികുന്ന വഴി ചെണ്ട. മെി </p> 



പറഞ്ഞു: 
<p> “നമുകിതിടല ഇവിടടനിന്നുും ഒഴിയോും.” </p> 

<p> ചമക്ലോല്  മുടമ്പ നടന്നു; പിറടക ഇരുവരുും. കോലുും മുഖവുും 
കഴുകി. സമൃദ്ധമോയി ിഹോരും കഴിച്ചറ. വലതോത്ത ക്ഷീണും. ഒന്നു 
ക്ടച്ചററങ്ങിയോല്  ടകോളളോടമന്ന് രതോമസിനു രതോന്നി. 
ചമക്ലോല്  പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “നമുകിനി രോപ്തിയോവോ   കോത്തിരിരകരണ്ട. മെ? നലത ക്ഷീണും. ഒന്നു 
കിടന്നോല്  ടകോളളോും.” 

</p> 

<p> ടൗണ്ഹോളിനു മുന്നിടലത്തി. ഹോളിനു ചുറ്ററമുളള തി്യില്  
കുടറ ടതോഴിലോളികള്  കിടന്നുറങ്ങുന്നതു കണ്ട. മെു. അവര്ത്കിടയില്  
അവര്ത്  തലചോയ്ക്ച്ചറ. 

</p> 

<p> ഉറകമുണര്ത്ന്ന് രതോമ് എഴുരന്നറ്റിരുന്നു. ചുറ്ററപോടുും രനോകി. 
സിവോ സിുംഗുും ചമക്ലോലുും നലത ഉറകമോണ്. തനികു ചുറ്ററും 
കിടന്നിരുന്ന ടതോഴിലോളികളില്  ചിലര്ത്  ഉണര്ത്ടന്നഴുരന്നറ്ററ 
രപോയിരുന്നു. പുറടത്ത ടവയില്  ചോഞ്ഞു തീരോറോയി. അടുത്ത 
തട്ടറകടയിടല സമെസ ടപോരികുന്ന ഗന്ധ്ും അവടന് നോവില്  
രുചി പടര്ത്ത്തി.  

</p> 

<p> ടൗണ്  ഹോളിനു മുന്നിലെടട ിള്കെട്ടും കടന്നു രപോവുന്നതു 
കണ്ട. മെു. അവര്ത്കിടയിലെടട കസകിള്  റിക്ഷകള്  മണിയടിച്ചറും 
രഹോറ   മുഴകിയുും നീങ്ങുന്നു. അരയോലിനു മുകളില്  കഴുക   
വട്ടമിട്ടറപറകുന്നു. നീലച്ച ികോശത്ത് അങ്ങിങ്ങു ചതഞ്ഞു 
ടവളറത്ത രമഘങ്ങള്ക് രതുവിയുണ്ട. മെോയിരുന്നു. നിരത്തില്  
തിരക് ഏറി വന്നു. 

</p> 

<p> തോ   കണ്ട. മെ രുംഗും മനസ്സിനു മറകോ   കഴിയുന്നിലത. 
ടപരപ്ടോളിടന്യുും ടവടിമരുന്നിടന്യുും ഗന്ധ്ും. രചോരയില്  
കുതിര്ത്ന്ന ടനഞ്ചുമോയി കകകോലിട്ടടികുന്ന സമീര്ത്  അഹമ്മദ്. 
കിേ   പ്പസോദ് ശുക്ല എവിടട? അനോമിക് എവിടട? 
തലയ്ക്കുളളില്  നിന്ന് ഇനിയുും ഉറകത്തിടന് ഭോരും 
വിടട്ടോഴിഞ്ഞിട്ടിലത. അലത തോ   കണ്ട. മെ കോഴ്സചയുടട മരവിപ്പോരണോ? 
എട്തയോടകയോയലുും ഒരു വലതോയ്ക്മ. മരവികല്. 
എങ്ങടനടയങ്കിലുും അത് അകറ്റണും. 

</p> 

   

<p> പിരറ്റന്ന് നോലുരപരുും ഉടുടത്തോരുങ്ങി പ്പോതല്  
കഴിച്ചറടകോണ്ട. മെിരിടക ചമക്ലോല്  പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “നമുക് തീവണ്ട. മെിയില്  രപോയോടല്തയോ?” </p> 

<p> “അതിലുടമളറപ്പും കപ്പലില്  ഗുംഗ കടന്നു രപോകുന്നതരലത?” </p> 

<p> “ടപ്ടയിനില്  നമുകല്പും അട വഞ്ചറിസ്റ്റിക് ിയി രപോവോും.” </p> 

<p> ചമക്ലോല്  പറഞ്ഞതിനു പിന്നോടല സിവോ സിുംഗ് പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “അതു ടകോളളോും. തീവണ്ട. മെിയില്  രപോയോല്  
അടിയ്തയിരോവസ്ഥയില്  ചുറ്റിയടിച്ച സ്ഥലടമോടക ഒന്നു 
ചുറ്റികോണോും.” 

</p> 

<p> “അതിടനവിടുന്നോ പണും.” </p> 

<p> ചമക്ലോല്  ടപോട്ടിച്ചിരിച്ചറടകോണ്ട. മെു പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “നോും വിേയോര്ത്ഥികളോണ്. ടികറ്റിലതോടത എവിരടും രപോവോും.” </p> 



<p> നോലുരപരുും രതോള്സഞ്ചി തെകി പട്ന ടറയില്രവരസ്റ്റേനിരലകു 
നടന്നു. പതിവിലുും ഒരു മണികെര്ത്  കവകി അന്ന് വണ്ട. മെി എത്തി. 
രസ്റ്റേനില്  വണ്ട. മെി പെര്ത്്മോയുും നില്കുും മുടമ്പ, വണ്ട. മെിയുടട 
മുകളില്  കയറി ഇരുന്നവര്ത്  തഞ്ചുംരനോകി പ്ലോറ്റരലോറത്തിരലകു 
ചോടിയിറങ്ങോ   പ്ശമിച്ചറ. വണ്ട. മെി നിന്നതുും അവര്ത്  
കമ്പോര്ത്ട്ട്ടമന്ിടന് ജനലഴികളില്  ചവിട്ടി രസ്റ്റേനിരലക് 
.ര്ത്ന്നിറങ്ങി. ജണ്ഡുവുും, ചമക്ലോലുും അടത അഴികളില്  
ചവിട്ടി വണ്ട. മെിയുടട രമടല കയറിനിന്നു ടകോണ്ട. മെ് വിളിച്ചറ: 

</p> 

<p> “വരെ.... രകോരപ്മന.... വരെ....” </p> 

<p> രതോമ് ശങ്കിച്ചറനില്ടക സിവോ സിുംഗ് രതോള്സഞ്ചി കഴുത്തില്  
ചുറ്റി രമരലകു കയറി. രതോമ് മടിച്ചറമടിച്ച് തീവണ്ട. മെിയുടട 
മുകളില്  കയറി ഇരുന്നു. 

</p> 

<p> “വണ്ട. മെിയുടട മുകളില്  കയറി ഇരുന്നു യോപ്തടചയ്ക്തോല്  നലത 
പ്പോണവോയു ശവസികോും.” 

</p> 

<p> സിവോ സിുംഗ് പറഞ്ഞുതീര്ത്ന്ന ഉടടന ടറയില്പ്പോളടത്ത 
കിടുകിടകോണ്ട. മെ് വണ്ട. മെി മുരന്നോട്ടറ കുതിച്ചറ. വണ്ട. മെിയുടട 
ടനറുകയില്  തളളി നില്കുന്ന വൃത്തത്തില്  രതോമ് 
പിടിച്ചിരുന്നു. വണ്ട. മെിക് രവഗത കെടി. 

</p> 

<p> “മ   ടീക് രഹോ.....” </p> 

<p> സിവോ   സിുംഗ് വിളിച്ചറരചോേിച്ചറ. </p> 

<p> അല്പും ഭയരത്തോടട രതോമ് മറുപടി പറഞ്ഞു. </p> 

<p> “ഹോ...ഹോ... ടീക് ടഹ...” </p> 

<p> കുതികുന്ന തീവണ്ട. മെിയുടട എതിര്ത്വശരത്തക് ശതിയില്  
കോറ്റടിച്ചറ. ടനഞ്ചില്  തട്ടിയ കോറ്റിടന തടയോ   രതോമ് 
തിരിഞ്ഞിരുന്നു. പത്തുമിനിറ്റ് യോപ്തടചയ്ക്തരതോടട അവ   
പതുടക പരുവടപ്പടോ   തുടങ്ങി. ഉച്ചരയോടട വണ്ട. മെി 
ബറൗണിയില്  എത്തി. നോലുരപരുും പ്ലോറ്റ് രലോമില്  
ചോടിയിറങ്ങി. രസ്റ്റേനില്  നിന്നുും ിഹോരും വോങ്ങി കഴിച്ചറ. 
വണ്ട. മെികുളളിലുും പുറത്തുും നലത തിരകോണ്. ടറയില്ടവ 
രസ്റ്റേ പരിസരും ച്തയകമതോനും രപോടല രതോന്നി. ഭക്ഷണും 
കഴിച്ച് ടോപ്പറതുറന്ന് കക കഴുകി ടവളളും കുടിച്ചറ. നനഞ്ഞ കക 
കപജോമയില്  തുടച്ചറ. വീണ്ട. മെുും വണ്ട. മെിയുടട മുകളില്  കയറി. 

</p> 

<p> വണ്ട. മെി ഗുംഗ മുറിച്ചറ കടകോ   പോലത്തില്  കയറുുംമുമ്പ്, 
മുന്നിടല കമ്പോര്ത്ട്ടറടമന്ിനു മുകളിലുളള യോപ്തകോര്ത്  
ഇരുന്നയിരുപ്പില്  തല തോഴ്സത്തി രബോഗികു രമടല പതിഞ്ഞു 
കിടന്നു. ഭയരത്തോടട രതോമസുും കിടന്നു. ഗുംഗയ്ക്കു രമടല, 
പോലത്തിലെടട വണ്ട. മെി നീങ്ങുരമ്പോള്  രതോമ് ഒളിക്ിട്ടറ 
രമരലകു രനോകി. പോലത്തിനു മുകളില്  ഉരുകുബോറുകള്  
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നു കവകുരന്നരും വണ്ട. മെി സവ്തിപ്പൂടരത്തി. 

</p> 

   

<p> പിരറ്റന്ന് രോവിടല സുധീര്ത്കുമോര്ത്  പുറരത്തകു രപോയി. വളടര 
കവകിയോണ് പര്ത്ച്ചുംേോ് ഉണര്ത്ന്നത്. ഉണര്ത്ന്ന ഉടടന രതോമ് 
അവനു ചോയ ടകോടുത്തു. ചോയ കുടികുന്നതിനിടയില്  
പര്ത്ച്ചുംേോ് പറഞ്ഞു: 

</p> 



<p> “നോ   നിടന്ന കോണോ   വന്നതോ.”  </p> 

<p> ചോയ കുടിച്ച ഗ്ലോസ്സ് നിലത്തുവച്ച് പര്ത്ച്ചുംേോ് സഞ്ചിയില്  
നിന്നുും അഞ്ച് രനോട്ടറപു്തകും പുറടത്തടുത്തു. പു്തകും 
രതോമസിനുരനടര നീട്ടിടകോണ്ട. മെു പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “ഇടതടന് കവിതകളോണ്. കഴിയുടമങ്കില്  ഇടതോന്നു 
പ്പസിദ്ധീകരികണും.” 

</p> 

<p> രതോമ് സമ്മതിച്ചറ. കുടറകഴിഞ്ഞ് അവ   രചോേിച്ചറ: </p> 

<p> “അടങ്ങവിടടയോണ് തോമസികുന്നത്?” </p> 

<p> “ഈ ഭെമിടയലതോും എരന്തരലത രതോമ്. ഇ്തയയയില്  ഒരുപോട് 
ധര്ത്മ്മശോലകളറണ്ട. മെ്. അവയ്ക്ക് ശോഖകളറും ഉപശോഖകളറമോയി 
അരനകും ധര്ത്മ്മോലയങ്ങളറണ്ട. മെ്. അവയിടലോടന്നോന്നോയി നോ   
.രുചുറ്ററന്നു. ഈ ധര്ത്മ്മശോലകളിലധികവുും സനയോസിമോരോണ്. 
അവരരോടു തര്ത്കിച്ചറും ്രനഹിച്ചറും വഴകടിച്ചറും നോനങ്ങടന 
കഴിഞ്ഞുരപോവുന്നു.” 

</p> 

<p> ടമടലത ടമടലത ഉതിര്ത്ന്നു വീണ ഓരരോ വോകുും രതോമ് 
പ്ശദ്ധരയോടട ടപറുകിടയടുത്തു. പര്ത്ച്ചുംേോ് തുടര്ത്ന്നു: 

</p> 

<p> “പിടന്ന എടന് ിത്മോവ്.  ഭോരതീയപ്ഗോമും മുഴുവ   നിറഞ്ഞു 
നില്കുന്നു. വയല്വരമ്പിലെടട കന്നു പെട്ടി മടങ്ങുന്ന കര്ത്േകടന 
കോണുരമ്പോള്, കലപ്പ കോണുരമ്പോള്, ഉടഞ്ഞ മ്റ കോണുരമ്പോള്  
എടന് ിത്മോവ്.  ശോ്തയിരനടുന്നു.” 

</p> 

<p> ഇടയ്ക്കു കയറി അവ   രചോേിച്ചറ: </p> 

<p> “അങ്ങയ്ക്ക് എടന്കെടട തോമസിച്ചറകെടട?” </p> 

<p> “നോ   ിര്ത്കുും ഒരു ഭോരമോവോ   ഇടുംടകോടുകിലത രതോമ്.” </p> 

<p> അയോള്  ചിരിച്ചറടകോണ്ട. മെ് കെട്ടിരച്ചര്ത്ത്തു: </p> 

<p> “രനരു പറഞ്ഞോല്  എനിടകോരിടത്തുും സ്ഥിരമോയി തങ്ങോ   
കഴിയിലത സുഹൃരത്ത. കുറച്ചറേിവസും ഒരിടത്തു തോമസിച്ചോല്  
പിടന്ന എടന് ചി്തയ മുഴുവ   അവിടട 
ഉരപക്ഷികുന്നതിടനകുറിച്ചറ മോപ്തമോയിരികുും. .രുചുറ്റിച്ചററ്റി 
ഒരിടത്തുും എനിക് സ്ഥിരവോസത്തിന് കഴിയോടതയോയി.” 

</p> 

<p> രതോമ് പര്ത്ച്ചുംേോസിടനത്തടന്ന പ്ശദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവ   തുടര്ത്ന്നു: </p> 

<p> “നീടണ്ട. മെോഴുകുന്ന ഗുംഗോനേി. കകവഴികള്  പിരിഞ്ഞുും രചര്ത്ന്നുും 
ിഴിയിരലടകോഴുകുന്ന ഗുംഗ. ഗുംഗ ഒരിടത്തുും നില്കോറിലത. 
ഗുംഗയുടട പതനും അന്തയമോയ സമ പു്േത്തിടലന്നരപോടല എടന് 
ിത്മോവിടന ശോ്തയമോകോ   എടന് മരണത്തിരന കഴിയെ.” 

</p> 

<p> രതോമസിന് പലതുും സുംസോരികണും എന്നുണ്ട. മെോയിരുന്നു പരക്ഷ 
വോകുകള്  പുറത്തുവന്നിലത. അന്നുച്ചയ്ക്ക് ഇരുവരുും 
രഭോജനശോലയില്  നിന്നുും ിഹോരുംകഴിച്ചറ. പിരിയുും മുമ്പ് 
രതോമ് രചോേിച്ചറ: 

</p> 

<p> “േിലതികു രപോയി സുനീതിടന കണ്ട. മെ് നോനിത് പു്തകമോകുും. 
നമുടകോരുമിച്ച് ടപോയ്ക്കെടട? ” 

</p> 

<p> “രവണ്ട. മെ, നോ   വരുന്നിലത.” </p> 

<p> “ഇനി എന്നു കോണുും?” </p> 

<p> “രഹോലി കഴിഞ്ഞ് നോനിതിടല വരുും.” </p> 

<p> പര്ത്ച്ചുംേോ് രതോളില്  സഞ്ചിയുും തെകി ഒരു രപ്പതടത്തരപ്പോടല </p> 



നടന്നുനീങ്ങി. 
<p> കുറച്ചറേിവസും കഴിഞ്ഞു. ഒരു രോപ്തി ഒരു പപ്തവോര്ത്ത്തയുമോയി 

സുധീര്ത്കുമോര്ത്  കയറിവന്നു. വന്നയുടടന സഞ്ചിയില്നിന്നുും 
മടകിവച്ച സവോധീനത പപ്തും പുറടത്തടുത്തു. ടചറിയ വോര്ത്ത്ത. 
വളടര പ്പധോനയരത്തോടട അവ   രതോമസിടന 
വോയിച്ചറരകള്പ്പിച്ചറ. 

</p> 

<p> പട്ടിണിമെലും കവി മരിച്ചറ.  </p> 

<p> പ്കോ്തയിവോേി, രലോക്ഗീത്കോര്ത്  പര്ത്ച്ചുംേോ് ഇലഹബോേിനടുത്ത 
തീ  സുകിയ ഗോവില്വച്ച് പട്ടിണിമെലും മരിച്ചറ. രറോ രികിടല 
ില്ച്ചറവട്ടില്  മരിച്ചറ കിടകുന്നതോയി പ്ഗോമീണര്ത്  കണ്ട. മെു. 
രപോസ്റ്റ്രമോര്ത്ട്ടും റിരപ്പോര്ത്ട്ടില്  ിഹോരകുറവ്.  അഥവോ അനീമിയ 
എന്ന് രരഖടപ്പടുത്തുന്നു. 

</p> 

   

<p> കലിയോരേവി ടമടലത വിറയ്ക്കോ തുടങ്ങി. സമചിത്തത 
വീടണ്ട. മെടുത്ത് അവള്  രചോേിച്ചറ. 

</p> 

<p> “എ്തയു പറഞ്ഞു?” </p> 

<p> “നിങ്ങളറടട രരോഗടത്തകുറിച്ച്.” </p> 

<p> “ഓ....കഴിഞ്ഞമോസും വന്ന പനിടയകുറിച്ചോയിരികുമരലത?” </p> 

<p> “അലത. ഈ നിമിേത്തിലുും നിങ്ങടള കോര്ത്ന്നുതിന്നുടകോണ്ട. മെിരികുന്ന 
രരോഗടത്തകുറിച്ച്. കവേയഭോേയില്  പറഞ്ഞോല്  ടസറിപ്ബല്  
അറ്റോക്സിയ. നോട ഭോേയില്  തുറന്നുപറഞ്ഞോല്  ഒരികലുും 
വിട്ടറമോറോത്ത സിലിലി്. നോടള നിങ്ങള്  
എങ്ങടനയോയിത്തീരുടമന്ന് അരേഹും എരന്നോടു പറഞ്ഞു. 
അരലതലുും എനികറിയോും. നിങ്ങളറടട ജീവിതകഥ മുഴുവ   ര ോ. 
ശിങ്കോര രവലപ്പ ടറഡ്ഡി എരന്നോടു പറഞ്ഞു. ” 

</p> 

<p> “അരപ്പോള്  ഇത് േീനോനുകമ്പമെലമുളള വിവോഹോരലോചനയോണരലത?” </p> 

<p> “അലത കലിരയ, ഒരികലുും അലത. അതുടകോണ്ട. മെോണ് നോടനടന് 
ജീവിതകഥ പറഞ്ഞത്. ടതലുങ്കോനയുടട കഥ.” 

</p> 

<p> “എലതോറ്റിനുും ഉപരി നിന്ദിതര്ത്കുും പീ ിതര്ത്കുും ചെേകര്ത്കുും 
അധുഃസ്ഥിതര്ത്കുും രവണ്ട. മെി ഒരു പുതിയ സമതരലോകും നോ   
സവപ്നും കോണുന്നു. ി സവപ്നത്തിന് ഒരു ഭോേയുണ്ട. മെ്. ി 
ഭോേയ്ക്ക് ഒരു മനസ്സറണ്ട. മെ്. അത് നോ   കലിയയില്  കോണുന്നു. 
ഇരുമ്പുരുകി ടതളിഞ്ഞ് ഉരുകോയ പരിശുദ്ധമോയ മനസ്സ്.” 

</p> 

<p> രഘുവരലു ടമടലത പറഞ്ഞുനിറുത്തി. അവള്  േെരരകു 
രനോകിയിരുന്നു. സെരയരശ്മിരയറ്ററ ടവട്ടിത്തിളങ്ങിയ ജലകണും 
കിഴരകോടട്ടോഴുകുന്നു. ികോശത്ത് സോയ്തയനരമഘങ്ങള്  
ടചമ്പിച്ചറതുടങ്ങി.  അവള്  ഭോവവുും സവരവുും 
നിയപ്്തയണവിരധയമോകി. ഇരുത്തും വന്ന മനസ്സ് പറയുുംവിധും 
പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “രഘെ, നോ   ജീവിതടത്തകുറിച്ച് എലതോും ചി്തയിച്ചറ നിശ്ചയിച്ചറ 
കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളറടട അച്ഛടന്യുും അമ്മയുടടയുും രപോടല 
വിപ്ലവരപോരോട്ടത്തിടന് തീഷ്ണോനുഭവും എനികിലത. എലതോും 
വിധിടയന്നു കരുതി കീഴടങ്ങിയവളോണു നോ  ; എന്നോല്  
ഇടന്നനികു വിധിയില്  വിശവോസമിലത. എലതോും ടതോട്ടറിഞ്ഞ് 

</p> 



അനുഭവിച്ചവളോണ് നോ  .” 
<p> രക്ഷപ്തമണ്ഡപത്തിലിരുന്ന് പ്ശീരകോവിലിടല വിപ്ഗഹത്തിനു രനടര 

ക്റചെണ്ട. മെിടകോണ്ട. മെ് അവള്  പറഞ്ഞു: 
</p> 

<p> “ി കോണുന്ന രോമചപ്ന്ദപ്പഭുവിടന് കേവവിപ്ഗഹും ടവറുും 
ശിലയോടണന്നുളള തിരിച്ചറിവ്.  ഇടന്നനികു കിട്ടി. 
യോഥോര്ത്ഥയങ്ങള്കിടയിലെടട ി്തികതയുടട ഭോരവുും രപറി 
ഓടിരയോടി നോ   ചീഞ്ഞുനശിച്ചറ. ഇടന്നനിക് തിരിച്ചറിവു കിട്ടി. 
മരണത്തിനുരശേും മടറ്റോരു ജന്മമിലത. രകവലതയുടടയുും 
ിരപക്ഷികതയുടടയുും അതിര്ത്വരമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിലതോത്ത 
ഒന്നരലത ്രനഹും? ി മനസ്സറവച്ച് നോ   പറയുകയോണ് രഘെ, 
അങ്ങടയ അലതോടത മറ്റോരരയുും വിവോഹും കഴികോനുളള 
മോനസികോവസ്ഥ ഇടന്നനികിലത. ശോരീരികോവസ്ഥയുും ഇലത.” 

</p> 

<p> പിടന്ന ിരുും ഒന്നുും മിണ്ട. മെിയിലത. ില് മരരച്ചോട്ടില്നിന്ന് രവി 
ഓടികിതടച്ചത്തി. സര്തയോേരത്തോടട അവ   പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “ിന്ീ, അവിടട ഒരുപോട് കുരങ്ങുണ്ട. മെ്. ഇവിടടനിന്നു 
രനോകിയോല്  അപ്ത കോണിലത. േോ, ഇങ്ങടന ഇങ്ങടന ചോടുന്നതു 
കണ്ട. മെു.” 

</p> 

<p> അവ   നിലത്തിരുന്ന് കുരങ്ങിടന അനുകരിച്ചറ ചോടി. അവടന് 
േര്ത്ട്ടിലുും രേഹത്തുും പുരണ്ട. മെ മ്് തട്ടികളഞ്ഞുടകോണ്ട. മെ് 
കലിയോരേവി പറഞ്ഞു:  

</p> 

<p> “രമോരന....വോ, നമുകിനി േോ നേികരിടക കോണുന്ന പോര്ത്കില്  
രപോവോും.” 

</p> 

<p> “ശരി ര ോക്ടറോന്ീ.” </p> 

<p> പടവുകള്  ചവിട്ടികയറിയ വഴി ഉറ്ററരനോകിയരശേും 
ടതകുഭോഗടത്ത പടവുകളിലതോത്ത വഴി ചെ 
ണ്ട. മെി രവി പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “അടതരങ്ങോട്ടറളള വഴിയോ ിന്ി?” </p> 

<p> “അതുും തോരഴകോ.” </p> 

<p> “നമുകതിടല രപോയോടല്തയോ?” </p> 

<p> “രമോന്ി ും.” </p> 

<p> മല ടചത്തിമിനുകി ടോറിട്ട നിരത്തിലെടട മെവരുും നടന്നു. രവി 
ഇരുവര്ത്കുും നടുവില്  അവ   ഇരുവരുടടയുും വിരല്ത്തുമ്പില്  
പിടിച്ചറ നടന്ന .ു ഇരുവശത്തുും കോട്ടറമരങ്ങള്  രചോലവിടര്ത്ത്തി 
നിന്നു. ഇടയ്ക്കിടട കുരങ്ങന്മോര്ത്  മരങ്ങള്കിടയിലെടട 
ഓടികളികുന്നുണ്ട. മെോയിരുന്നു.  ഇതു കണ്ട. മെു രവി സര്തയോേിച്ച് 
കകയടിച്ചറ. വഴി ഇറകമോയിരുന്നതുടകോണ്ട. മെ് നടകോ   
എളറപ്പമോയിരുന്നു. സോയ്തയനരശ്മികള്  നിരത്തില്  നീണ്ട. മെ നിഴല്  
പതിപ്പിച്ചറ. 

</p> 

<p> നടന്നു നടന്ന് അവര്ത്  പോര്ത്കിടലത്തി. കൃഷ്ണോനേികരയിടല 
പോരപ്പറ്റില്  അവര്ത്  രപോയിരുന്നു. പോര്ത്കിടല പുല്പ്പരപ്പില്  
പെത്തു നില്കുന്ന ടചടികള്കിടയില്  ഓടികളിച്ചറ. 

</p> 

   

<p> സുനീത് മരവിരപ്പോടട രകട്ടിരുന്നു. അവ   മിണ്ട. മെിയിലത. അല്പും 
കഴിഞ്ഞ് േവിരവേിജി തുടര്ത്ന്നു: 

</p> 



<p> “നിടന് രപരില്  വകുപ്പ് 302 ഉും, 120 എ, 120 ബി, 144, 326 
അടകും നിരവധി കുറ്റങ്ങള്  ചോര്ത്ജ് ടചയ്ക്തിരികുന്നതുകണ്ട. മെുും 
നീ രസ്റ്ററ്റിടന് ക്ില്  ഒരു വലിയ രനോട്ടപ്പറളളി ിയതുടകോണ്ട. മെുും 
എടന് ഉറപ്പിരന്മലോണ് സമോധിഘട്ടിന് പറഞ്ഞുവിടുന്നത്. നീ 
രപോലീസുകോടര ടവട്ടിച്ചറ കടന്നുകളയരുത്. നിടന്ന 
വിലങ്ങുടവയ്ക്കിലത.” 

</p> 

<p>  ജസ്റ്റി് കകലോ്നോഥ് േവിരവേി മടങ്ങിരപ്പോയരതോടട ിശുപപ്തി 
ജീവനകോര്ത്  പര്പരും കുശുകുകുന്നതു രകട്ടറ: 

</p> 

<p> “ഓ.... അവ   ജസ്റ്റി് സോബിടന് ിളോണ്. വലിയ ധീര  .” </p> 

<p> സുനീത്, രതോമസിടന് ചിതയിരലകു രനോകിയിരുന്നു. അകടല, 
ഗുംഗയുടട ികോശടത്ത ഇരുട്ടിടന് പോട ിവരണും ടചയ്ക്തു 
തുടങ്ങി. രപോലീസുകോര്ത്  അടുത്തിരുന്ന് ഏടറ സമയമോയി 
എട്തയോടകരയോ സുംസോരിച്ചറടകോണ്ട. മെിരികുന്നു. സുനീത് അവടര 
പ്ശദ്ധികുന്നുടവന്നു മനസ്സിലോകിയ ഉടടന ഒരു രപോലീസുകോര   
രചോേിച്ചറ: 

</p> 

<p> “അങ്ങ് വലിയ രനതോവരലത? വരുന്ന ടതടരടഞ്ഞടുപ്പില്  അങ്ങ് 
എവിടടയോണ് മത്സരികുന്നത്? മുജലര്ത്നഗരത്തിരലോ 
അലഹബോേിരലോ?” 

</p> 

<p> സുനീത് ഖനീഭവിച്ച േുുഃഖരത്തോടട തലയ്ക്ക് കകയുും 
ടകോടുത്തിരുന്നു. ഇതുകണ്ട. മെ് രണ്ട. മെോമടത്ത രപോലീസുകോര   അവടന 
ശോസിച്ചറ: 

</p> 

<p> “മിണ്ട. മെോതിരി, അവ   വലിയ േുുഃഖത്തിലോണ്.” </p> 

<p> സുനീത് ഗുംഗോനേിക് അകടര കുടിലുകളില്  സന്ധ്യേീപും 
ടതളിയുന്നതുകണ്ട. മെു. സമോധിഘട്ടില്  ഇരുന്നുടകോണ്ട. മെ് ശ്മശോനും 
സെക്ഷിപ്പറകോര   ഉറടക പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “ഇന്നു രോവിടല നോടനോരു കോഴ്സച കണ്ട. മെു സോബ്. ഗുംഗയുടട 
അകടര ടചടങ്കോടിരയ്തയിയ പ്ഗോമീണര്ത്  ജോഥയോയി രപോകുന്നു. നലത 
ച്തയമുളള കോഴ്സച. പരക്ഷ ജോഥ നീങ്ങുന്നതിനിടയില്  
രപോലീടസത്തി പ്ഗോമീണടര അടിരച്ചോടിച്ചറ.” 

</p> 

<p> അല്പും കഴിഞ്ഞ് ശ്മശോനും സെക്ഷിപ്പറകോര   രചോേിച്ചറ: </p> 

<p> “അവിടട എ്തയോ കുഴപ്പും സോബ്?” </p> 

<p> ഒന്നോമടത്ത രപോലീസുകോര   പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “തോ   ഏതു രലോകത്തോണ്? ഇടതോന്നുും അറിയുന്നിരലത? 
ഗുംഗോതടത്തില്  ടചടങ്കോടി മുളച്ചറ തുടങ്ങി. മുളച്ചിടടത്തോടക 
കുഴപ്പമോണ്.” 

</p> 

<p> രണ്ട. മെോമടത്ത രപോലീസുകോര   ഉറടക പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “നോും എ്തയിനോ സോര്ത്  അനയടര പഴികുന്നത്? എലതോറ്റിനുും തീവില. 
രപോലീസുകോരോയ നമുക് കിട്ടറന്നതുടകോണ്ട. മെ് ജീവികുവോ   
കഴിയുന്നിലതരലതോ.” 

</p> 

<p> കെടടയുളള രപോലീസുകോര   തലകുലുകി സമ്മതിച്ചറ. ശ്മശോനും 
സെക്ഷിപ്പറകോര   രചോേിച്ചറ: 

</p> 

<p> “ഈ ചിതയില്  കത്തുന്നതോരോ?” </p> 

<p> “ഒരു രതസോക്ഷിയോണ്.” </p> 

<p> ശ്മശോനും സെക്ഷിപ്പറകോര   അറിയോടത ി വോക് രണ്ട. മെുവട്ടും </p> 



മനസ്സില്  ഉരിവിട്ടറ. അയോളറടട മുഖത്ത് ഭോവങ്ങള്  മോറിമോറി 
വന്നു. ഗുംഗരയോരടത്ത കുതിരവോല   പുലതറകള്കിടയിലെടട 
അയോള്  ടമടലത നടന്നു നീങ്ങി.  

<p> സുനീതിടന് മനസ്സില്  ഇരുപത്തിനോല് ചിത ികോശരത്തോളും 
ഉയര്ത്ന്നു കത്തി. മുന്നില്  മടറ്റോന്നുകെടട. 

</p> 

<p> കുടറകഴിഞ്ഞ് ശ്മശോനും സെക്ഷിപ്പറകോര   മടങ്ങിടയത്തി. 
കകനിറടയ ഋതുരഭേത്തിനിടയില്  എവിടടരയോ അവരശേിച്ച 
ടചമന്ന രഗോ്തയോപ്പൂകളോയിരുന്നു. ചിതയുടട കോല്കല്  അത് 
അയോള്  അര്ത്പ്പിച്ചറ. ചിതോടവളിച്ചത്തില്  അയോളറടട മുഖും 
കനല്പെണ്ട. മെിരുന്നു. 

</p> 

<p> ഒന്നോമടത്ത രപോലീസുകോര   പറഞ്ഞു: </p> 

<p> “എടന് രതസോക്ഷി സരഹോേരടന് ജ ും എരിഞ്ഞുതീര്ത്രന്ന 
നോനിവിടന്നു രപോകെ.” 

</p> 

<p> രണ്ട. മെോമടത്ത രപോലീസുകോര   അല്പരനരും കത്തുന്ന ചിത 
രനോകിയിരുന്നു. പിടന്ന വിേോേരത്തോടട സുനീതിരനോടു പറഞ്ഞു: 

</p> 

<p> “നോ   ടചലതറരവോളും കുട്ടികള്  പടകും കോത്തിരികുും. എന്നോലുും 
നങ്ങള്കിന്ന് േീപോവലി ഉത്സവമിലത സോബ്.” 

</p> 

<p> സുനീത് മിണ്ട. മെിയിലത. കറുത്തുതടിച്ച രേഹത്ത് കുറ്റിരരോമും 
എഴുരന്നറ്ററനില്കുന്ന ശ്മശോനും സെക്ഷിപ്പറകോര   ചിതയുടട 
കോല്കല്  കുത്തിയിരുന്നു.  

</p> 

<p> ഭെമിയിരലകു തണുപ്പിറങ്ങിവന്നു. സുനീത് ചുറ്ററും രനോകി. 
ക്ില്  കുത്തിയോല്   കോണോത്ത ഇരുട്ട്. ഗുംഗമുഴുവ   
കരിവീരന്മോര്ത്  കിടന്നുറങ്ങുും രപോടല കനത്ത ഇരുട്ട്. 

</p> 

<p> 

 
ഇരുട്ടില്  ഗുംഗയ്ക്കകടര പ്ഗോമീണടര കണ്ട. മെിലത. അവര്ത്  ഇലയ്ക്കു 
മുകളില്  തിരിയിട്ടറ കത്തിച്ച്  ഒരുകിവിട്ട േീപോവലി േീപങ്ങള്  
ഗുംഗയ്ക്കുരമടല ഒഴുകോ   തുടങ്ങി. ചിതയില്  കോണുന്ന 
പ്പകോശുംതടന്ന. േീപനോളങ്ങള്  ഗുംഗയില്  ഒഴുകി. ഒന്നു പലതോയി. 
േശമോയി. ഔഘമോയി. പരൗഘമോയി. ഗുംഗ നിറടയ പലടവളളും 
േീപനോളങ്ങള്  ശിരസ്സറയര്ത്ത്തി ജവലിച്ചറ നില്കുന്നു. 

</p> 
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