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***************************************************************************
ഇത്

ഒരു

പ

ോണിന്

പേണ്ടിയെഴുതുന്ന

പ

ോണ് പറോറിെല്ല.

സോന്ദര്ഭികമോെി മോത്തം. അശ്വതിയെ സവീകരിച്ചത് പ

പ

ോണ്

ഉണ്ട്.

ോയല് ദിേയയെെും അേളുയെ

കഥയെെും സവീകരിക്കണം.
****************************************************************************
റോന്ഡില്

ഘെിപ്പിച്ചിരുന്ന

ചിേയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ടിരുന്ന

പ

പ്പറിയല്

രോജുേിയെ

പ ോപേഷന്്

പ ോക്കി

ിര്പേശ്ങ്ങളില്ോെിരുന്നു

ഈണം

ദിേയെുയെ

ത്ശ്ദ്ധ മുഴുേ ും.
യമപത്െോപപ്പോളിറ്റന് ക്ലബ്ബിയെ േോര്ഷികോപഘോഷങ്ങള്ക്ക്ക് ഇ ി പകേല്ം ഒരു മോസം
മോത്തപമ ബോക്കിെുള്ളൂ.
ആപഘോഷങ്ങളിയല്
ത്

മുഖ്യ

ആകര്ഷണം

എന്ന്്

ഇതിപ ോെകം

ചരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അബ്ദുല് ല്ത്തീഫിയെ പ തൃതവത്തില്ുള്ള പകോത്ബോ

ഗോങ്ങ് എന്ന, ശ്ോന്തി

ുരയത്ത യകൌമോരക്കോരുയെ സംഘത്തിയെ ഗോ പമളെോണ്.

ഇല്ക്ടത്െിക്ട ഓര്ഗണിയെ മുമ്പില്ിരിക്കുന്ന പെോമിെും ഗിറ്റോര് കകകോരയം യചയ്യുന്ന
യഫല്ിക്ടസും സതീഷും േെ ില് അേര്ക്ക് കൂേു ല്കുന്ന യഷറി ും മപ ോജും
ആബിദും ത്ഡംസിയെ മുമ്പില്ിരിക്കുന്ന പകോത്ബോ ഗോങ്ങ് തല്േന് ല്ത്തീഫും
ഗോെകരോെ
പത്

േിന്യസെ്റും

രോപജഷും

പറോ്ല്ി ും

ത്

ിെങ്കെും

ിയന്ന

ദിേയെും

ോത്ഗോമിയെ ആപേശ്ം ശ്രിക്കും ഉള്ക്യക്കോണ്ടിേുണ്ട് എന്ന്്അേരുയെ ഉത്സോഹം

യതളിെിക്കുന്നു.
യമപത്െോപ

ോളിറ്റന്

ഒരിെപേളെില്,

ക്ലബ്ബിയെ
ആപ്പില്

േിശ്ോല്മോെ

ജയൂ്

ഹോളില്,

കുെിച്ചുയകോണ്ടിരിപക്ക

റിപഹഴ്സല്ിയെ
തയെ

പതോളില്

ആരുയെപെോ കകത്തല്ം അമരുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
മുഖ്മുെര്ത്തി പ ോക്കിെപപ്പോള്ക് പറോ്ല്ിയ െോണ് ദിേയ കണ്ടത്.
"ദിേയ," അേള്ക് േിളിച്ചു, "കം േിത്ത്്മീ"
അേള്ക് ദിേയയെ കയ്യില്

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.
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ിയന്ന അേര് ഹോളിന് യേളിെിപല്ക്ക്
"എ ിക്ക്

ിപന്നോട് ഒരു കോരയം

പ ോക്കുന്നേരുയെ

െക്കോന് തുെങ്ങി.

റെോ ുണ്ട്," തങ്ങളുയെ പ യര പചോദയരൂ

കണ്ണുകയള

അേഗണിച്ചുയകോണ്ട്

പറോ്ല്ിന്

ത്തില്

അേപളോട്

റഞ്ഞു.
"രണ്ടു മി ിറ്റ് മോത്തം. അതുകഴിഞ്ഞ് പദ ഞങ്ങയളത്തി."
സംഘപ തോേോെ ല്ത്തീഫ് എഴുപന്നറ്റു.
അേന് പറോ്ല്ിയ

സമീ

ിച്ചു.

"കേ പറോ്?" തയെ സവപതെുള്ള

രുക്കന് ശ്ബ്ദത്തില് അേന് പചോദിച്ചു. "എന്തോ

കോരയം?"
ല്തീഫിയെ സവരത്തിയല്െും കണ്ണുകളിപല്െും കോര്ക്കശ്യം അേള്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
"ല്ത്തീഫ്

ദോദോ..."അേള്ക്

സവകോരയമോെി
പറോ്ല്ിന്

സോേധോ ം

റഞ്ഞു,

"അയത ിക്ക്

ദിേയപെോട്

റെോന്..."

റഞ്ഞു മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതി ു മുമ്പ് അേന് അേയള കയ്യുെര്ത്തി

േില്ക്കി.
തയെ

ിമ്പില്ിരിക്കുന്ന സംഘോംഗങ്ങയളെും പറോ്ല്ിയ െും ദിേയപെെും അേന്

മോറി മോറി പ ോക്കി.
"ആരും ഒരു കോരയേും അങ്ങയ

സവകോരയമോെി സംസോരിപക്കണ്ട!"

അേന് അധികോര സവരത്തില് ത്
ജയൂ്

ോയ്ക്ക്കറ്റ് അേന് പമശ്

ഖ്യോ

ിച്ചു. കുെിച്ചു

കുതിെോക്കിെ ത്ഫൂേി

ുറത്ത്്യേച്ചു.

ിയന്ന അേന് പറോ്ല്ിയെ പ യര ചൂണ്ടുേിരല് ഉെര്ത്തി.
" മ്മള്ക്

ഒരു

ത്ഗൂപ്പ്

ആയണങ്കില്

എല്ലോക്കോരയങ്ങളും

ത്ഗൂപ്പ്

ആെി

മോത്തം

സംസോരിക്കും."
ിയന്ന

അല്പ്പം

കൂെി

തറച്ചുപ ോക്കിയക്കോണ്ട് അേന്

പചര്ന്ന്്

ിന്ന്്

അേളുയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക്

റഞ്ഞു:

"ഐ മീന് എേരി മോറ്റര്!"
"

യെ ല്ത്തീഫ് ദോദോ ഇത്..." പറോ്ല്ിന് േിശ്ദീകരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
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അേളുയെ മുഖ്ം ദെ ീെമോകുന്നത് മറ്റുള്ളേര് കണ്ടു. അതറിഞ്ഞ് ല്ത്തീഫ് തയെ
മുഖ്ത്ത് ശ്ോന്തത േരുത്തി.
"പറോ്ല്ിന്," അേളുയെ പതോളില്
ഇങ്ങയ

ിെിച്ച് ല്ത്തീഫ്

ഒരി ത്ഗൂപ്പ് പഫോം യചയ്ക്തത്?

മ്മുയെ ത്

റഞ്ഞു, " മ്മള്ക് എന്തി ോ
ശ് ങ്ങള്ക് ഒയക്ക കൂേോെി

രിഹരിക്കോ പല്ല?"
"എയന്തോയക്ക ത്
"ഒരുമിച്ച്

തിജ്ഞകളോെിരുന്നു!" േിന്യസെ്്

രിഹോസപത്തോയെ

റഞ്ഞു,

ില്ക്കും, എല്ലോം യഷെര് യചയ്യും, മറ്റതോണ്, മറിച്ചതോണ്...എന്നിേ്!

ഹും!"
"അേള്ക്ക്ക് അേള്ക്യെ യ

ഴ്സണല് കോരയം! ത്ഗൂപ്പ് യേറും

ുല്ല്!" യഫല്ിക്ടസും തയെ

അതൃപ്തി മറച്ചുയേച്ചില്ല.
കൂെുതല് അഭിത്

ോെ ത്

കെ ത്തിന് മുതിര്ന്ന കൂേുകോയര ല്ത്തീഫ് കകയ്യുെര്ത്തി

േില്ക്കി ശ്ോന്തരോക്കി.
അേന് േീണ്ടും പറോ്ല്ിയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
" ിയെ േയക്തി

രമോെ കോരയങ്ങള്ക്

രിഹരിക്കോന് ഞോ ും
ി ക്ക്; അപല്ല ?"

മതിെോകില്ല എന്ന്്പതോന്നിത്തുെങ്ങി,

തയെ പതോളില്മര്ന്നിരിക്കുന്ന ല്തീഫിയെ കകെില് അേള്ക്
"ഐം പസോറി ല്ത്തീഫ് ദോദോ," അേള്ക്

ിെിച്ചു.

റഞ്ഞു, "ഐം റിെല്ി പസോറി."

"ഓപക്ക, ഓയക്ക..." ആബിദ് ചിരിച്ചു, "െമിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്തോ? അതു

മ്മുയെ ത്ഗൂപ്പും

യെ

ിയെ പത്

ോബ്ലം

റ."

പറോ്ല്ിയെ മുഖ്ഭോേം യ

യേന്ന് മോറി.

ല് േിധ സപന്ദഹങ്ങള്ക് അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ത്

തിഫല്ിക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.

അേള്ക് ഓപരോത്തുപരെും മോറി മോറി പ ോക്കി.
ല്ജ്ജെും സംശ്െേും അേളുയെ ഭോേങ്ങയള കീഴെക്കി.
"

റയെെീ," ത്

ിെങ്ക പറോ്ല്ിയ

പത്

ോത്സോഹിപ്പിച്ചു.

അേളുയെ കണ്ണുകളില്ും കേിളുകളില്ും ല്ജ്ജ അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് എല്ോേരും
കണ്ടു.അേള്ക്

അേരില് ിന്ന്് കണ്ണുകള്ക്

മോറ്റി

ജോല്കത്തില്ൂയെ

ുറപത്തക്ക്

പ ോക്കി.
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ല്ജ്ജ കകേിെോയത േിറെല് ബോധിച്ച സവരത്തില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"തുറന്ന്് റഞ്ഞോല് ...ഐം ഇന് ല്വ് .... ഞോന് ഒരോയള ഇഷ്ട്െയപ്പെുന്നു."
മപ ോജ് ല്ത്തീഫിയെ ഇരിപ്പിെത്തിപല്ക്ക് േന്ന്്ത്ഡം റിക്കുകള്ക് കകയ്യിയല്െുത്ത്
തോളമിെോന് തുെങ്ങി.
പെോമി ഇല്ക്ടത്െിക്ട ഓര്ഗ ില്ും ആബിദ് േെ ില്ും യഫല്ിക്ട് ഗിറ്റോറില്ും ഒരു
ത്

ണെ ഹോര്മണി സൃഷ്ട്െിച്ചു.

"ഓപഹോ...ഓപഹോപഹോ," മറ്റുള്ളേര് ഈണത്തില് ശ്ബ്ദമിേു.
തങ്ങളുയെ മുഖ്ത്ത് പ ോക്കോയത, ല്ജ്ജ കകേിെോയത അപപ്പോഴും ജോല്കത്തില്ൂയെ
ുറപത്തക്ക്

പ ോക്കി

ില്ക്കെോെിരുന്ന

പറോ്ല്ിയ

അേര്

തങ്ങള്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി േല്ിച്ചെുപ്പിച്ചു ിര്ത്തി.
ല്ത്തീഫ് കകയ്യുെര്ത്തി േില്ക്കിെപപ്പോള്ക് പെോമിെും ആബിദും യഫല്ിക്ടസും
ഹോര്മണി
ആരേം

ിര്ത്തി.

ില്ച്ചു.

ആകോംെപെോയെ അേര് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

"ഇന് ല്വ്?" അേന് അമ്പരപപ്പോയെ പറോ്ല്ിയ
"െോ," അേള്ക്

പ ോക്കി.

ുഞ്ചിരിച്ചു, "ഐം ഇന് ല്വ്."

പെോമിെും ആബിദും യഫല്ിക്ടസും േീണ്ടും ത്

ണെ സംഗീതം സൃഷ്ട്െിച്ചു.

'ഓപഹോ ഓപഹോപഹോ," മറ്റുള്ളേര് ഈണത്തില് ശ്ബ്ദമിേു.
ല്ത്തീഫ് കകയ്യുെര്ത്തിേില്ക്കിെപപ്പോള്ക് അന്തീെം േീണ്ടും ശ്ോന്തമോെി.
" ീ എല്ലോം േിശ്ദമോെി ഒന്ന്് റ," യഫല്ിക്ട് അെമ ോെി.
"റ്റു േീക്ട് മുമ്പോണ് ഞോന് അേയ
"എയെ

ആദയം കോണുയന്ന," പറോ്ല്ിന്

പ്പയെ കോണോന് േന്നതോണ് അേയെ അച്ഛ ും അേ ും ..."

ഇല്ക്ടത്െിസിറ്റി പബോര്ഡില് എന്ജി ീെറോണ് പറോ്ല്ിയെ
"

ല് ത്

റഞ്ഞു.

പ്പോ.

ോേശ്യം കണ്ടിേുണ്ട് അേന് എയന്ന. കഴിഞ്ഞ സപണ്ട ഡെറക്ടറ്റ് ആെി

റഞ്ഞു, ഐ ല്വ് െൂന്ന്"
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പറോ്ല്ി ില് േീണ്ടും
േീണ്ടും ത്

ോണം

ിറെുന്നത് കണ്ട്്പെോമിെും ആബിദും യഫല്ിക്ടസും

ണെ ഹോര്മണി സൃഷ്ട്െിച്ചു.

"ഓപഹോ ഓപഹോപഹോ," മറ്റുള്ളേര് േീണ്ടും ആരേമിേു.
"എ ിക്കും ..." കകത്തല്ംയകോണ്ട് മുഖ്ം
കു ിച്ച്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു, "എ ിക്കും അേയ
"എന്തോ

ജൂല്ിെയറ്റ

ോതിമറച്ചുയകോണ്ട്, കണ്ണുകളെച്ച്്
, മുഖ്ം

ആരേത്തി ും

സംഗീതത്തി ുമിെെില്

പറോ്ല്ിന്

ഇഷ്ട്െം."

പറോമിപെോയെ

പ

ര്?

സണ്

ഓഫ്?

യെല്ിപഫോണ്

മ്പര്?

ിന്പകോഡ്? യമെില് ഐ ഡി?" സതീഷ് പചോദിച്ചു.
"സിദ്ധോര്ഥന്" പറോ്ല്ിന്

റഞ്ഞു.

പറോ്ല്ിന് ല്ജ്ജ കകേിെോയത എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
"ഞങ്ങളുയെ പ
യഗൌരേ

രെ്റിസിയെ പ ോേത്തില് ഒരു

ൂര്ണ്ണെോെി,

ഏറ്റയക്കോറച്ചില്

"ഫറ്ല്ി

ഒണ്ട്.അതുപ

ഒരിക്കല്ും ഇതിന് െ്

മതം.

ോയല്

മറ്റു

ോട് ത്
ിയന്ന
ല്തും.

ശ് ങ്ങളുണ്ട്," പറോ്ല്ിന്
ഫി ോന്ഷയല്ി

യകോറച്ച്

ഞങ്ങളുയെ

ോരെ്്്

റെില്ല."

"ആയേ," ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു. "ആപളത് തരക്കോര ോ?"
ഒന്ന് മോപത്ത എ ിക്കറിെൂ ല്ത്തീഫ് ദോദോ..." പറോ്ല്ിന് േികോരഭരിതെോെി. "ഐ
ല്വ് ഹിം. ഐ കോെ്് പഫോര്യഗറ്റ് ഹിം. ഐ േോെ്് റ്റു യഗറ്റ് ഹിം."
മപ ോജ് ത്ഡംസില് ചെുല്മോെ ഒരു തോളം സൃഷ്ട്െിച്ചു.
"അങ്ങയ െോയണങ്കില് ഇത്

െക്കയേ; അപല്ല?" സതീഷ് അഭിത്

ോെയപ്പേു.

' ീെിപത്തം ഇപ വോള്ക്വ്ഡ് ആപണല് അേ ും ഈകവല്ി ഇപ വോള്ക്വ്ഡ് ആപണല്
ഞോന് പ യര
പെോമി

റെും: പഗോ ഓണ് േിത്ത് ഇറ്റ്്
."

ിന്തോങ്ങി.

"എയെെും അഭിത്

ോെം അത് തയന്ന. പഗോ ഓണ് േിത്ത്്ഇറ്റ്്
," േിന്യസെ്റും

പെോജിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് എല്ലോേരുയെെും മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി.
ആരുപെെും

മുഖ്ത്ത്

ഒരോപഘോഷത്തിയല്ന്നപ

േിപെോജിപ്പ്്
ോയല് ത്

ഇല്ലന്ന്്

മോത്തമല്ല,

എല്ലോേരും

സന്നരും ഉത്സോഹമുള്ളേരുമോെി കോണയപ്പേു.
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"ത്ഗൂപ്പിയെ യമോത്തം അഭിത്

ോെയമന്തോ?" ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.

എല്ോേരും ഒപര സവരത്തില്, സംഗീതോത്മകമോെ ഈണത്തില്, കോതെപ്പിക്കുന്ന
സവരത്തില്

റഞ്ഞു:

"പഗോ ഓണ് േിത്ത്്ഇറ്റ്്
!"
ആ അഭിത്

ോെത്

കെ ത്തില് ദിേയ

യങ്കെുത്തിേില്ല എന്ന്്ല്ത്തീഫ് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.

മോത്തമല്ല ഈ േിഷെത്തില് തീയര ഉത്സോഹേുമില്ല എന്നും അേന് കണ്ടു.
ല്ത്തീഫ്

തിയെ ദിേയയെ സമീ

" ീയെോന്നും

ിച്ചു.

റഞ്ഞില്ലപല്ലോ, ദിപേയ," അേന് പചോദിച്ചു, " ിയെ അഭിത്

ോെയമന്തോ

ഈ േിഷെത്തില്?"
ദിേയ ല്ത്തീഫിയ െും കൂേുകോയരെും മോറിമോറിപ ോക്കി.
അേസോ ം തയന്ന ആകോംെപെോയെ പ ോക്കുന്ന പറോ്ല്ി ില് അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്
തറഞ്ഞു.
"എ ിക്ക് സമ്മതമില്ല," ദിേയ

റഞ്ഞു, "ത്ഗൂപ്പിയെ അഭിത്

പെോജിക്കുന്നില്ല. പറോസിപ ോട് എ ിക്കിപത

ോെപത്തോട് ഞോന്

റെോ ുള്ളൂ: പഫോര്യഗറ്റ്്ഹിം!"

"കേ?" ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"കേ? കേ?" പറോ്ല്ിന് ഒഴിയകെുള്ള മറ്റു കൂേുകോര് ഒരുമിച്ച് ദിേയയെ
ആത്കമിച്ചു.
"െൂ ആ്ക്ട യമ കേ, ങ്ങ്ഹോ?" ദിേയ ആപേശ്പത്തോയെ തിരച്ചെിച്ചു. " ിങ്ങള്ക് പഗോ
ഓണ് േിത്ത്്ഇറ്റ്്പഗോ ഓണ് േിത്ത്്ഇറ്റ്്എന്ന്് റഞ്ഞ് പത്
പത്

മം എത്ത

ല്ല കുെുംബബന്ധങ്ങയള സൃഷ്ട്െിച്ചിേുണ്ട്?പത്

ന്നോെി സ്ഥിരമോെി
ിങ്ങള്ക്ക്ക്? ഒരു

ില്ക്കുന്ന എത്ത

ോത്സോഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ
മിച്ച് േിേോഹം കഴിച്ച്

ല്ല ബന്ധങ്ങള്ക് കോണിച്ചുതരോന് കഴിെും

യുേര് യറോമോന്സും റിെല് കല്ഫില് ഇല്ല. സി ിമെില്ും

ഫിെ ില്ുമല്ലോയത."
ഒന്നു രണ്ടുപ
" ില്ക്ക്

ര് ഉച്ചത്തില് പകോേുേോെിേു.

ില്ക്ക്!" ആബിദ് ദിേയയെ

ൂര്ത്തിെോക്കോന് സമ്മതിച്ചില്ല.

"ഇെയ്ക്ക്ക് ഞോ ല്പ്പം ചരിത്തേ്തുതകള്ക്
േിേോഹം കഴിച്ച് സ്ഥിരമോെി

റപഞ്ഞോയേ.

ീ പചോദിച്ചപല്ലോ, പത്

മിച്ച്

ില് ില്ക്കുന്ന എത്ത ബന്ധങ്ങള്ക് കോണിച്ചുതരോന്
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കഴിെൂന്ന്?

സൂരയേംശ്ത്തിയല്

ഇപപ്പോഴയത്ത

ഇന്ഡ്ത്െീസിയെ യചെര്മോന്,
േര്മ്മെും

ദിേയോ

ത്ഗൂപ്പ്

ിയെ ഡോഡി ഹി് കഹ ് രോജപശ്ഖ്ര

ിയെ മമ്മി മഹോറോണി ഗോെത്തിപദേി തമ്പുരോേിെും കണ്ടുമുേിെതും

രിചെയപ്പേതും ്പ ഹിച്ചതും തും
ഡയൂേറ്റ്
ത്

മഹോരോജോവ്,

ോ് ആയെ െൂ മു്ക്കുരോയെ എന്ന്്

ോെി മരമോെ മരയമോയക്ക ചുറ്റിെതും േിേോഹിതരോെതും അേരുയെ

ണെേല്ലരിെില് ദിേയോ േര്മ്മ എന്ന മൂക്കളച്ചോത്തി രോജകുമോരി േിരിഞ്ഞതും

സൂപ്പര് പേഡ്് േര്ത്തയന് ല്ോങ്ങ്്
പേജില്

ത്തമോസികകള്ക് കേര് പറോറികള്ക്

എഴുതിെിേുണ്ട്."
ശ്വോസം േിെോന് ആബിദ് ഒരു

ിമിഷം

ിര്ത്തി.

"അേര് ഡിപേോഴ്സിന് േക്കീല് പ ോേീല് പ ോേീ് അെപച്ചോ?"
"െൂ," ദിേയ ആബിദിയെ പ യര രൂെമോെി പ ോക്കി ചുരുേിെ മുഷ്ട്െിെുെര്ത്തി.
"

െപച്ചോയ !" രണ്ടു ചുേട്

" ീ
യത്

ിപമ്പോേു മോറി ആബിദ് തുെര്ന്നു.

റെോയതതയന്ന ഞങ്ങള്ക്ക്കറിെോം
ൌഡ് ഓഫ് യദം. ത്

ഉദോഹരണം

ിയെ ഡോഡിപെം മമ്മിപെം. േി ആര്

ണെേിേോഹത്തിയെ േിജെത്തിന് ഏറ്റേും മപ ോഹരമോെ

ിയെ േീേില്ത്തയന്നെുള്ളപപ്പോള്ക് യഹൌ കുഡ് െൂ റിത്

ിമോന്ഡ്

അ്?"
"ബേ് ആബിദ്," ദിേയ
പറര്. അതയ

റഞ്ഞു, "ഡോഡിയെപെം മമ്മീയെം കോരയം, ഇറ്റ്്ഈ് യേരി

ൂര്വം.."

"ദിേയോ, ഇത് പറോസിയെ യ
രോപജഷ്

ഴ്സണല് കോരയം..." സഹതോ

ം

ിറഞ്ഞ സവരത്തില്

റഞ്ഞു.

"റ്റു മീ ഇറ്റ്്ഈ് റിെല് ബുള്ക്ഷിറ്റ്!" അേയ

തുെരോന് അ ുേദിക്കോയത ദിേയ

ഇെക്ക് കെറി.
അേള്ക്

പറോ്ല്ിയെെെുത്ത്

പചര്ന്ന്്

ിന്ന്് അേളുയെ

ഇരു

പതോളുകളില്ും

കകകളമര്ത്തി.
"പറോ്," ദിേയ
യറ്യ

റഞ്ഞു, " ി ക്ക് േയക്തി

രമോെ സവോതത്ന്തയമുണ്ട്. ഐ േില്

ക്ടറ്റ് ഇറ്റ്്
. യെ ഈ േിഷെത്തില് എപന്നോട്

ത്

ിെങ്ക

യചോെിച്ചു,

ി ക്കുണ്ടോെോല് എന്ത് യചെും

ോെം പചോദിച്ചോല്

റെും: കേ് ദോറ്റ് ഔേ്!"

കൃതയമോെും േയക്തമോെും ഞോന്
"ഓപഹോ!"

ീ അഭിത്

"എങ്കില്

റയെെീ,

ഇപത

അ ുഭേം

ീ?"
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"ഇപത
പത്

അ ുഭേം?"

ദിേയ

മപമോ? പകള്ക്ക്ക് പമോയള,

രിഹോസപത്തോയെ
ീ

പചോദിച്ചു,

"എന്ന്് യേച്ചോല്

റഞ്ഞ ആ ഈ അ ുഭേമിപല്ല? അത് എയെ

ജീേിതത്തില് ഒരിക്കല്ും സംഭേിക്കില്ല."
"ഈ ഹിമോല്െന് ബ്ലണ്ടര് ഒരുളുപ്പുമില്ലോയത ഞങ്ങയെ മുമ്പില് േിളമ്പോന്
എങ്ങയ

ി ക്ക്

കധരയം േന്നു?" േിന്യസെ്് പചോദിച്ചു.

ദിേയ തയെ സണ്ലോ് അണിഞ്ഞു.
"ബിപക്കോ് ഐം ദിേയ. ദോറ്റ് ഈ് കമ യ െിം."
"പഹയ്ക്, പഹയ്ക്...അത്തയ്ക്ക്ക് അഹങ്കരിക്കണ്ട

ീ," േിന്യസെ്റിയ

റഞ്ഞു, "ഞോയ ോന്നരകക്ക പ ോക്കിെോല്

മപ ോജ്

ീയെെ്യറ യ

പ്ലീ് ല്വ് മീ പ്ലീ് ല്വ് മീ എന്ന്്കരഞ്ഞുയകോണ്ട്.

തള്ളിമോറ്റി
ോറയക േരും.

ിയന്ന എയെ യബഡ് റൂമീന്ന്്

ചേിേിെിറപക്കണ്ടി േരും എ ിക്ക്."
ദിേയ അേയ
" ീപ

അേജ്ഞപെോയെ പ ോക്കി.

ോെോ."

"അതുപ

ോയേ," ല്ത്തീഫ് യഗൌരേത്തില്

മയറ്റയന്തങ്കില്ും ദിേയക്ക്

റഞ്ഞു, "ഇപ്പറഞ്ഞ കോരണമല്ലോയത

റെോ ുപണ്ടോ?"

"ഒരു കോരണം കൂെിെുണ്ട്. അതോണ് ഏറ്റേും ത്

ധോ ം."

എല്ലോേരും ദിേയെുയെ മുഖ്പത്തക്ക് ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
"എന്തോ അത്?"
കൂേുകോരുയെ ജിജ്ഞോസ ല്ത്തീഫിയെ ശ്ബ്ദത്തില്ും ത്

തിഫല്ിച്ചു.

" മ്മുയെ ത്ഗൂപ്പിന് ഈ സിറ്റീല് ഒരു ശ്ത്തു മോത്തപമെുള്ളൂ," ദിേയ േിശ്ദീകരിച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണ ും അേയെ ഗോങ്ങും."
അേരുയെ യ റ്റികളില് ചുളിേുകള്ക് േീഴുന്നത് ദിേയ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണയ പപ്പോയല്
ത്ഗൂപ്പിയല്
പ

യമമ്പറോണ്

കഹല്ീ

ഇപമ്മോറല്

സിദ്ധോര്ഥന്

ആെ

എന്ന്് എയെ

ഒരു

ഗയോങ്ങ്് ല്ീഡറിയെ

സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക്ക്

എത്ത

ര്ക്കറിെോം?"

ദിേയ

ുറത്തുേിേ േോര്ത്തയ്ക്ക്ക് മുമ്പില് എല്ലോേരും സംഭീതരോെി.
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"പകോത്ബോഹില്സിയല്

ിധിെെക്കമുള്ള

കഹല്ീ

യസന്സിറ്റീവ്

ല്

മ്മള്ക് ഡീല് യചയ്യുന്നുണ്ട്," ദിേയ തുെര്ന്നു, " മ്മയള തകര്ക്കോന്

കോരയങ്ങളും

ല്തേണ അേര് ത്ശ്മിച്ചിേുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുപേഷ ില്
എ ിക്ക് സോധയമല്ല പറോസിയ
ല്ത്തീഫ് പറോ്ല്ിയ

മ്മള്ക് അറിെുന്ന

മമല്ല, മയറ്റന്തിയെ പ

ഒരു ആെ്റീ പസോഷയല്ിയെ മുമ്പിപല്ക്ക് പത്

രില്ോെോല്ും

എറിഞ്ഞുയകോെുക്കോന്!"

പ ോക്കി.

അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ഭെേും
"ഈ

ആെ

സിദ്ധോര്ഥന്

തര്ച്ചെും അേന് കണ്ടു.
ജെകൃഷ്ണയെ

ഗയോങ്ങില്ുള്ളേ ോണ്

എന്ന്്

ി ക്കറിെോമോെിരുപന്നോ പറോ്ല്ിന്?"
സവരം കഴിെുന്നത്ത ശ്ോന്തമോക്കി ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...ഞോന്...'
"ജറ് പസ െ് ഓര് പ ോ."
"യെ്," പറോ്ല്ിന് സംത്ഭമപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

ല്ത്തീഫ് കുയറ സമെപത്തക്ക് ആപല്ോച മഗ്ന ോെി.
എല്ലോേരും അേയ

ഉറ്റുപ ോക്കി.

പറോ്ല്ി ും.
ല്ത്തീഫ് തീരുമോ ം

റെുേോന് പ

ോകുകെോണ്.

അതോണ് ത്ഗൂപ്പിയെ യമോത്തം തീരുമോ ം.
ല്ത്തീയഫെുക്കുന്ന തീരുമോ മോണ് ത്ഗൂപ്പിയെ
"േയക്തി
യ

രമോെ

പ േയത്തക്കോള്ക്

ിെമം.

ത്ഗൂപ്പ്

ഇന്നുേയര

ോതു ന്മോക്കോണ്," എല്ലോേയരെും പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്

"ത ിക്ക് ഇഷ്ട്െയപ്പേ
പറോ്ല്ിന്

ുരുഷയ

റഞ്ഞു.

്പ ഹിക്കോ ുള്ള സവോതത്ന്തയേും അേകോശ്േും

പജോസഫി ുയണ്ടങ്കില്ും

പകോത്ബോ

തോല്പ്പരയങ്ങയളെും

അംഗീകരിക്കോത്ത,

കുത്

ജെകൃഷ്ണയെ

സിദ്ധിപ െിെ

ില് ിന്നിേുള്ളത്

ഗോങ്ങിയെ

ിെമങ്ങയളെും

സോമൂഹയേിരുദ്ധത്

േര്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്ക്

ത്ഗൂപ്പിയല്

അംഗമോണ്

സിദ്ധോര്ഥന്

എന്നതി ോല് പകോത്ബോ ഗോങ്ങില് അംഗമോെിരിക്കുന്ന കോല്പത്തോളം പറോ്ല്ിയ
ഈ ബന്ധത്തിന്

മ്മള്ക് അ ുേദിക്കുന്നതല്ല. ഇതോണ് ത്ഗൂപ്പിയെ തീരുമോ ം."
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എല്ലോേരും പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

അേളുയെ മുഖ്ം പശ്ോകോകുല്മോെി.
കണ്ണുകള്ക് ഈറ ണിഞ്ഞു.
എങ്കില്ും അേള്ക്

ുഞ്ചിരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"ഇന്നയത്ത റിപഹഴ്സല് കഴിഞ്ഞു," അന്തരീെത്തിയെ ത്
ല്ത്തീഫ് ത്
" ോയള

ഖ്യോ

പതയകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ്

ിച്ചു.

കേകുപന്നരം

കൃതം

മൂന്നരയ്ക്ക്ക്

ഇേിയെ

യേച്ച്

മ്മള്ക്

കൂെിപച്ചരുന്നതോെിരിക്കും."
"ഓപരോരുത്തരും തങ്ങളുയെ സംഗീത ഉ

കരണം പകയ്ക്സി ുള്ളില് അെച്ചു.

അതി ിെെില് ല്ത്തീഫ് പറോ്ല്ിെ്യറ ചല് ങ്ങള്ക്

ിരീെിക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.

ദിേയെും പറോ്ല്ി ും ചിരിച്ചുയകോണ്ട് എയന്തോയക്കപെോ സംസോരിക്കുന്നുണ്ട്.
പറോ്ല്ിന് സോധോരണ
സംഘം ഒരുമിച്ച്
"ദിേയോ,"

ില്െിയല്ത്തിെതുകണ്ട്്അേന് സമോധോ ിച്ചു.

ുറപത്തക്ക്

ുറപത്തക്ക്

" ീെങ്ങയ

െന്നു.

െക്കുന്നതി ിെെില്

റപെണ്ട

ി യക്കങ്ങയ െറിെോം?

കോരയയമോന്നുമില്ല.
ീ ആപരം പത്

ോയള

എന്തോ

പചോദിച്ചു,
െക്കുപന്നന്ന്്

റഞ്ഞില്ല.

െി

" ീയെന്ന് മുതല്ോ പത്

മേിപദവഷിെോപെ?"

പത്

ദിേയപെോട്

മിക്കില്ല എന്ന്്എന്തോ ഉറപ്പ്?"

ദിേയ അതി ു മറു

"എ ിക്ക്

പെോമി

മപത്തോപെോ

പത്

മിക്കുന്നേപരോപെോ

േിപദവഷയമോന്നുമില്ല

സുഹൃത്തുക്കയള," അേള്ക് ചിരിച്ചു, "എ ിയക്കയെ ഡോഡീപെം മമ്മീയെം പമോളോെി
ജീേിക്കോ ോ

ഇഷ്ട്െം.

ൂര്ണ്ണമോക്കോ ോ

എയന്നക്കുറിച്ചുള്ള

എ ിക്കിഷ്ട്െം.

അേരുയെ

എയന്നക്കുറിച്ചുള്ള

എല്ലോ

ആത്ഗഹങ്ങളും

അേരുയെ

എല്ലോ

സവപ് ങ്ങളും സതയമോക്കോ ും."
സംഘോംഗങ്ങള്ക് ഓപരോരുത്തരും അേരേരുയെ ഇരുചത്കേോഹ ങ്ങള്ക് റോര്േ്
മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.
ആളുകള്ക്ക്ക് അയതോരു കോഴ്ച്ചെോണ്.
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തിപ ഴി ും ഇരു
ിറസമൃദ്ധമോെ

തി ുമിെയ്ക്ക്കോണ് അേരുയെ ത്

േ്ത്തങ്ങളില്,

ആപരോഗയേും

ോെം.
ത്

സരിപ്പും

യസൌന്ദരയേും

തുളുമ്പുന്ന യകൌമോര സംഘം.
യതരുേുകളില് അേര് സംഗീതേും

ൃത്തേും

ിറക്കുന്നു.

കളിക്കളത്തില്ോെോല്ും കല്ോരംഗത്തോെോല്ും യ

ോതുത്

യകൌമോരക്കോരോെ ആ സംഘയത്ത ഒരുമിച്ചു മോത്തപമ
ത്

ോെം യകോണ്ടും സംഘെ ോ

േര്ത്ത ങ്ങളില്ോെോല്ും

ഗരേോസികള്ക് കണ്ടിേുള്ളൂ.

ോെേം യകോണ്ടും മുമ്പില്

ില്ക്കുന്നത് ല്ത്തീഫ്

തയന്നെോണ്.
എങ്കില്ും അേര്ക്കിെെിയല് ഏറ്റേും ത്
ഇന്തയ

മുഴുേന്

അറിെയപ്പെുന്ന

ധോ

ദിേയ

ആകര്ഷണപകത്ന്ദം ദിേയെോണ്.
ത്ഗൂപ്പ്

ഇന്ഡ്ത്െീ്

യചെര്മോന്

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ മകള്ക്.
തിയ േോം

ിറന്നോളിപല്ക്ക്

അെുത്തുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന

അേളുയെ

േശ്യയസൌന്ദരയം കോഴ്ചക്കോരുയെ ഹൃദെമിെിപ്പ് യതറ്റിക്കും.
അേളുയെ

ിറയസൌന്ദരയയത്ത

കോന്തികതെും

ഉെര്ന്ന

തിന്മെങ്ങ്്പചപതോഹരമോക്കുന്ന

തുളുമ്പുന്ന

മോറിെത്തിയെ

ീള്ക്മിഴികളുയെ

ഭംഗിെും

ല്രുയെെും

ഉറക്കയത്ത അസവസ്ഥമോക്കിെിരുന്നു.
കുല്ീ ത

ിറഞ്ഞ യ

രുമോറ്റത്തിയല് ആകര്ഷണീെതെും െത്തിെ സഹജമോെ

സവഭോേദോര്ഡയേും അേയള ത്

ശ്്തെോക്കിെിരുന്നു.

കൂേുകോര്ക്ക് ശ്ുഭരോത്തി പ ര്ന്ന്്തയെ കസക്കിളില് ത ിച്ചുേരികെോെിരുന്നു
ദിേയ.
ിറത്തില്

ിന്ന്് തുെങ്ങുന്ന

പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്കുള്ള

അെുയത്തത്തിെപപ്പോള്ക് അേള്ക് കസക്കിള്ക്
അേളുയെ

കണ്ണുകള്ക്

യകോെുമുെികളിപല്ക്ക്

ദൂയര,

ഒറ്റെെിപ്പോതെുയെ

ിര്ത്തി.

ആകോശ്പത്തക്ക്

ഉെര്ന്നുെര്ന്ന്് പ

ോകുന്ന

ീണ്ടു.

പകോത്ബോഹില്്.
ഒെുങ്ങോത്ത

ിഗൂഡതകളും

ിറഞ്ഞ, ഇെതൂര്ന്ന കോെുകള്ക്

പരതോത്മോക്കയളക്കുറിച്ചുള്ള
ിറഞ്ഞ
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അേള്ക് മല് ിരകളില് ിന്ന്്പ ോേം
ജ

ിന്േല്ിച്ചു.

ം മുതല് കോണുന്നതോയണങ്കില്ും അപങ്ങോേ്്പ ോക്കോതിരിക്കോ ോേുന്നില്ല.

അേള്ക് കസക്കിളില്

ിന്നിറങ്ങി.

ഒറ്റെെിപ്പോത തുെങ്ങുന്നിെത്ത് ഒരു ആല്മരമുണ്ട്.
ആല്മരചുേേില് ഭഗേതിെുയെ േിത്ഗഹേും.
അേള്ക് ഭഗേതിെുയെ മുമ്പിയല്ത്തി കകകള്ക് കൂപ്പി.
"എയെ ഭഗേതീ..." അേള്ക് മത്ന്തിച്ചു. "എയെ ഡോഡിയെ, മമ്മിയെ, പരോഹിത്
അങ്കിളിയെ ആത്മോേിയ

കോത്തുയകോള്ളപണ..."

തയെ കണ്ണുകളില് ജല്കണങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

പരോഹിത് അങ്കിളിയ ക്കുറിപച്ചോര്ക്കുപമ്പോയഴോയക്ക അങ്ങയ

സംഭേിക്കുന്നു.

അേള്ക് േീണ്ടും പകോത്ബോ ഹില്സിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്േീശ്ിെെിക്കുന്ന കോറ്റില് അെോളുയെ സോന്നിധയമുണ്ട്

എന്ന്്അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
"എയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്..."
അേളില് ിന്ന്്അറിെോയത ഒരോമത്ന്തണം

ുറത്തു േന്നു.

അെോളുയെ മുഖ്ം തയെ മുമ്പില് യതളിെുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ത ിക്ക്

ത്ന്തണ്ടു േെസ്സുള്ളപപ്പോള്ക് മുതല് തയെ കക

ത ിക്ക് കഥകള്ക്

റഞ്ഞുതരുമോെിരുന്ന, ത ിക്ക് പേണ്ടി

യചയ്യുമോെിരുന്ന
പ

ിെിച്ചു െക്കുമോെിരുന്ന,

തയന്നെും

കൂേി

ോെുകെും ആെുകെും

മല്യഞ്ചരുേുകളില്ും

ദീതീരത്തും

ോകുമോെിരുന്ന പരോഹിത് അങ്കിള്ക്.
ോര്േികളില്

അസോധോരണ
തമോശ്

പകള്ക്േിക്കോയര

േി്മെത്തില്ോഴ്ത്തുന്ന

കേഭേപത്തോയെ

റെുകെും

ൃത്തം

എല്ലോക്കോരയത്തില്ും

േിധം

യചയ്യുകെും
ഉത്സോഹം

ോെുകെും
ഇപപ്പോഴും

കോണിക്കുകെും

യചയ്യുമോെിരുന്നു പരോഹിത് അങ്കിള്ക്.
കഴിഞ്ഞ േര്ഷം േയര.
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കഴിഞ്ഞ
പ

ഏത്

ില്ില്

ഊേിെിയല്

ഗുഡ്

യഷപപ്പര്ഡില്,

തയന്ന

കൂേിയക്കോണ്ട്

ോകുേോന് പരോഹിത് അങ്കിള്ക് േന്നില്ല.
കരം ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും േന്നു.

അേരുയെ മുഖ്ത്ത് ഉത്സോഹപമോ സപന്തോഷപമോ ഇല്ോെിരുന്നു.
അേരില്

ിന്നോണ് തോന് ആ കരള്ക്

റിക്കുന്ന േോര്ത്ത പകേത്.

പരോഹിത് അങ്കിളിയെ ജഡം പകോത്ബോഹില്സിയെ മുകളില് കിെക്കുന്നു!
രോജയേമ്പോല്െുയെ

േിഷമോണ്

മരണകോരണയമന്ന്

യമഡിക്കല്

റിപപ്പോര്േില്

റെുന്നു.
"ഭഗേതീയെ മുമ്പില്
ിമ്പില്

ിന്ന്്പ

ിന്ന്്പകേ ഒരു

ോരോന് പതോന്നുന്നിപല്ല രോജകുമോരിക്ക്?"

ുരുഷശ്ബ്ദം ദിേയെുയെ ചിന്തകയള ഉല്ച്ചു.

അേള്ക് തിരിഞ്ഞുപ ോക്കി.
േിപ ോദ് അങ്കിള്ക് ആണ്.
പകോത്ബോഹില്സില് ിന്നുള്ള ഒറ്റെെിപ്പോതെില്ൂയെ അെോള്ക്

െന്നു േരികെോണ്.

കറുത്ത ജോക്കറ്റും യത്െൌപസഴ്സുമോണ് യേഷം.
തല്െില് ഒരു കറുത്ത യകൌ പബോയ്ക് ഹോറ്റ്.
കകെില് പതോക്കുണ്ട്.
"അങ്കിള്ക് േീേിപല്ക്ക് േരുപന്നോ?"
"ഞോന് രോേിയല് േരോം," േിപ ോദ് അറിെിച്ചു. " ോയള രോേിയല് എേുമണിക്ക്
േരോന് സോര് എപന്നോട്

റഞ്ഞിേുണ്ട്."

ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്ഡ്ത്െീസിയെ "എ" െീമിയല് ഒരു എക്ടസികയൂേീവ് ആണ്
േിപ ോദ് പമപ ോന്.
മുപ്പതിപന്മല് ത്

ോെം.

യെ ചല് ങ്ങില്ും ഭോേങ്ങളില്ും ഒരിരു
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ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്ഡ്ത്െീസില്, എക്ടസികയൂേിവ് റോഫില് അംഗമോെി
പചര്ന്നിേ് ഒരു േര്ഷപമെോെിേുള്ളൂ.
എങ്കില്ും

ബിസി ്

അെോളുയെ

അഡ്മി ി്പത്െഷ ില്

കഴിേുകള്ക്

ഇതിപ ോെകംതയന്ന

ബിരുദോ ന്തര
രയക്ക

ബിരുധമുള്ള

അംഗീകരിക്കയപ്പേു

കഴിഞ്ഞിേുണ്ട്.
േിപ ോദ് പമപ ോപ ോട് െോത്ത
ഇരുള്ക് േീണ

റഞ്ഞ് ദിേയ മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.

ിരത്തില്ൂയെ കസക്കിള്ക് ഓെിച്ചു ീങ്ങുപമ്പോള്ക് അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്

േീണ്ടും മല്മുകളിപല്ക്ക്

ോളി.

ില്ോേില് ഒരു ത്ഡോക്കുളപക്കോേപ
േളയരപെയറ

ോയല് ഉെര്ന്നു കിെക്കുന്ന പകോത്ബോ ഹില്്.

ിഗൂഡതകളുയെെും

മരണങ്ങളുയെെും

അ

കെങ്ങളുയെെും

ഇരിപ്പിെം.
അേിയെയെേിയെപെോ
അമൂല്യമോെ ഒരു
അത് പകേറിഞ്ഞ്

ത്

ോചീ ത

മണക്കുന്ന

ഒരു

ഭൂഗര്ഭത്തില്

േല്ിെ

ിധിെുണ്ട്.
ല്രും രഹസയമോെി പകോത്ബോഹില്സിയല്ത്തി.

ല്രുയെെും ജഡങ്ങള്ക് മല്മുകളില് കോണയപ്പേു.
ആ

മരണങ്ങയളോയക്കെും

രോജയേമ്പോല്െുയെ

അതയുത്ഗേിഷം

മൂല്മോയണന്ന്

കേദയന്മോര് സോെയയപ്പെുത്തി.
ദിേയ

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അയതോയക്ക സതയം തയന്നെോെിരിക്കുപമോ എന്നേള്ക് സപന്ദഹിച്ചു.
ഇെയ്ക്ക്ക് അേള്ക് േോച്ചില് പ ോക്കി.
സമെം എേുമണിെോകോന് പ

ോകുന്നു.

ഇന്ന്്മമ്മിെുയെ േോെില് ിന്ന്് ല്ലത് പകള്ക്ക്കും.
ഒരു

തുതേണയെങ്കില്ും മമ്മി തയന്നെിന്ന്്യമോകബല്ില് േിളിച്ചിേുണ്ട്.

തിരിയച്ചോന്നും

റെോയത പകേു ിന്നോല് മതി.

എങ്കില്ും തയെ കോരയത്തില് മമ്മി എന്തി ോണ് ഇത്ത ഭെയപ്പെുന്നയതന്ന്് തോന്
ല്പപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിേുണ്ട്.
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പഗറ്റി ു സമീ

ം കോേല്ക്കോരന്

ില്ക്കുന്നത് കണ്ടു.

അേള്ക് സോേധോ ം കസക്കിള്ക് ഓെിച്ചുേന്നു.
"ഈെിയെെോെി കൂെുന്നുണ്ട് പകപേോ ഈ േല്ി."
തയന്നക്കണ്ട് േല്ിച്ചുയകോണ്ടിരുന്ന സിഗയരറ്റ്്തിെുക്കത്തില് േല്ിയച്ചറിഞ്ഞ യഗയ്ക്റ്റ്
കീപ്പപറോട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"അത് പമോയള..ഈ തണുപ്പത്ത്..."
അെോള്ക് ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"ഡോഡി േപന്നോ പറോബര്േ് അങ്കിള്ക്?"
അെോള്ക് പഗറ്റ് തുറക്കുന്നതി ിെെില് അേള്ക് ആകോംെപെോയെ പചോദിച്ചു.
"ഒരു

ത്തുമി ിറ്റ് ആെിക്കോണും പമോയള."

"ഈശ്വരോ...!"
അേള്ക് തല്െില് കകയേച്ചു.
ിയന്ന സോേധോ ം ഗോപരജിപല്ക്ക് കസക്കിള്ക്
ഡിസംബര്

മോസത്തിയല്

ഉറക്കമുണര്യന്നഴുപന്നല്ക്കുക
കോരയമോണ്.
ത്

കുളിര് ിറഞ്ഞ

ദിേയയെ

ുതപ്പി െിെില്

ഗോെത്തിപദേിെുയെ
ോര്ഥ െില്

ത്

ൂണ്ട്

ോര്ഥ

ല്പപ്പോഴും

ീക്കി.

സംബന്ധിച്ച്

ത്

അതിസോഹസികമോെ

കിെക്കുപമ്പോള്ക്

സങ്കീര്ത്തങ്ങള്ക്
കെന്നുേരോറുള്ള

ഭോതത്തില്

ൂജോമുറിെില്

അേള്ക്

ആശ്െം

പകേു.

ിന്ന്

മമ്മിെുയെ

ശ്ത്തുക്കളില് ിന്നുള്ള

രെയ്ക്ക്ക് പേണ്ടിെുള്ള അഭെെോച കളോയണന്ന് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നിെിേുണ്ട്.
അയതന്തി ോയണന്ന്
േയക്തി

രമോെും

ബിസിയ സ്സ്

ആയരങ്കില്ുമുയണ്ടന്ന്
ശ്ത്തുയേന്ന്
ിന്നുള്ള

മ സ്സില്ോെിേില്ല.

അേള്ക്ക്ക്
ദിേയക്ക്

സംബന്ധമോെും

ഇതുേയര

തങ്ങള്ക്ക്ക്

പതോന്നിെിേില്ല.

രമോെും
ശ്ത്തുക്കള്ക്

ആയകക്കൂെിെുള്ള

റെോ ുള്ളത് ജെകൃഷ്ണ ും അേന്യറ ഗയോങ്ങുമോണ്. അേരില്
രെയ്ക്ക്ക്

ഈശ്വരന്മോപര

ജെകൃഷ്ണയ യക്കോണ്ട് ഈെിയെെോെി
കധരയമേ ില്ല. "ആരോ മമ്മീ

ബുദ്ധിമുേിപക്കണ്ട

റഞ്ഞു.

ീന്നീട്

ഒരോേശ്യേുമില്ല.

റെത്തക്ക ശ്ല്യയമോന്നുമില്ല. അതി ുള്ള

മുക്കിത്തം ശ്ത്തുക്കളോെിേുള്ളത്? ഒരു ദിേസം തോന്

മമ്മിപെോട് പചോദിച്ചിരുന്നു. "അയതോയക്ക പമോള്ക്
മമ്മി

കുെുംബ

ിന്നീട് അറിഞ്ഞോല് മതി, അന്ന്

ല്േേം തോന് മമ്മിപെോെു പചോദിയച്ചങ്കില്ും ഒന്നും

റെുേോന് അേര് കൂേോക്കിെില്ല. അതി ു പശ്ഷം ആ േിഷെയത്തക്കുറിച്ച്
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ആപരോെും

പചോദിച്ചിേില്ല.

തോന്

ത്ഗോ ിപെോയെോത്തുള്ള തന്യറ

മമ്മിപെോപെോ

ഡോഡിപെോയെോ

ത്ഗോ ിപെോപെോ.

ുഴക്കരെിയല് സേോരിക്കിെെില് ഇ ി പചോദിക്കോം.

ല് കോരയങ്ങളും ത ിക്ക് അറിെോ ുണ്ട്. രോജപശ്ഖ്ര േര്മെും ഗോെത്തിപദേിെും
മുത്തശ്ശിെും

ല്കോരയങ്ങളും

പതോന്നിെിേുണ്ട്.

“അെുത്ത

യ

തപന്നോട്

ൌര്ണ്ണമി

മറച്ചുയേക്കുന്നതോെി
ോളില്

പമോള്ക്ക്ക്

ദിേയക്ക്

തിയ േ്

േെസ്സ്

തികയ്യോണ് " ഈെിയെ ഒരു ദിേസം മമ്മി ഡോഡിപെോട് സംസോരിക്കുന്നത് തോന്
മറഞ്ഞിരുന്ന് പകേു. “ എയന്തോക്കയോ ഇ ി സംഭേിക്കുപന്നന്ന് ഒരു രൂപ
എന്യറ ഈശ്വരന്മോപര," “ ീ പ
ഡോഡി

െിക്കുന്ന പ

ോയല്ോന്നും സംഭേിക്കില്ല ഗോെത്തയം"

റഞ്ഞു. "ഇ ീപ്പം എന്ത് സംഭേിച്ചോല്ും അയതോയക്ക ഈശ്വര

സങ്കല്പ്പിക്കപ് ഒരു പത്

ത പ ോേല്ിപല്തുപ

ോം ഇല്ല,

ിശ്ച്യോന്നങ്ങു

ോല്ുള്ള േോക്കുകള്ക്. ദിേയ ഓര്ത്തു.

എന്തോ അതിന്യറെര്ഥം? ഏതോെോല്ും ഇന്നുതയന്ന തോന് അയതല്ലോം അറിെും.
ഡോഡിെില് ിപന്നോ മമ്മിെില്

ിപന്നോ മുത്തശ്ശിെില്

ിപന്നോ. ഡോഡിെും മമ്മിെും

റഞ്ഞിയല്ലങ്കില് മുത്തശ്ശിെുയെ മുമ്പില് കരഞ്ഞുകോണിക്കണം തന്യറ കണ്ണുകള്ക്
െുന്നത്

കോണോന്

ഡോഡിയെക്കോളും

മുത്തശ്ിയ്ക്ക്കോണ്. ഇന്ന്

ുഴക്കരെില്, കഥകള്ക്

മുത്തശ്ശിപെോെത്
സോെോഹ്ന
പ

രി

ോകുന്നത്.

പചോദിച്ചു
ുഴെുയെ

കഥകള്ക്

റഞ്ഞു

രോത്തി

കഥപകേ്

അേര്

കഥ

മുത്തശ്ിെുയെ
ിന്ന്

അേിയെ

റെുന്നതി ിെെില്
മോറില്

മുഖ്ം

പചര്ത്തു

രിചോരകരോയരങ്കില്ും േന്ന് അേയര

ോകും. ദിേയ എഴുപന്നല്ക്കോന് ആത്ഗഹിയച്ചങ്കില്ും അല്പ്പം കൂെി

രോത്തിെിപല്ക്കോപളയറ

ത്

ഭോതത്തില്ോണ്.

ശ്ക്തിയപ്പെുന്നത്.

മോറിെം

തരിപ്പുണരുന്നത്. അേളുയെ കകകള്ക്
യതോേുഴിഞ്ഞു.

ുഴക്കരെില്

ഉെര്ന്നു ില്ക്കുന്ന

േളരുപേോളം

അേസോ യത്ത

ദിേയെും ഉറങ്ങും. അതി ിയെ േീേില്

ആസക്തികള്ക്

കൂേി

ദിപ ോസറുകയളപപ്പോയല്

പകള്ക്പ്പിക്കും.

മുത്തശ്ിെുറങ്ങിപപ്പോകും.

കിെന്നു.

ദിേയെുയെ

ുഴയ്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി അേര് ഇരിക്കും. മുത്തശ്ി അേയള

അങ്ങയ െിരിക്കും.

കൂേിയക്കോണ്ട് പ

െോസം

റഞ്ഞുതരുന്നതി ിെെില് തോന്

മുത്തശ്ിയെെും

തീരത്ത്

ത്

മ സില്ോക്കും.

ോെികളിയല്ോന്നോണ്

ോറകളുയെ ചുേേില്,

മമ്മിയെക്കോളും

ങ്ങ്

...

ചുണ്ടുകള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ

ഹോ,"

ഒരു

ശ്രീരത്തിന്യറ

തുെിക്കുന്നത്.

ത്ഭോന്തന്

അരയക്കേില്

ിശ്ോേ്ത്തങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ തുെകയള
ഞരക്കം

ുറപത്തക്ക്

അേളുയെ

േന്നു.

ിളര്ന്ന

േിരല്ുകള്ക്

അെിേ്ത്തത്തിന്യറ േിളുമ്പില്ൂയെ രഹസയഭോഗത്തിന്യറ
'പകോത്ബോ ഗോങ്ങ് ഒരു യസൌഹൃദ സംഘമോണ് ," ത്ഗൂപ്പ് രൂ

േിയ

ചുേന്ന
തിയെ

്

ര്ശ്ിച്ചു.

യപ്പേ ദിേസം ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു. "ത്ഗൂപ്പില് ആണ്കുേികള്ക് ഉണ്ട്. പഗള്ക്് ഉണ്ട്. ഏറ്റേും

ദോദോ

ല്ല

േിദയോഭയോസം കിേോന് ഭോഗയം സിദ്ധിച്ചേരോണ് എല്ലോേരും. അതുയകോണ്ടു തയന്ന
ഓപരോ
കത്

അംഗേും

അ

രന്യറ

സവോതത്ന്തയയത്ത

േസിയെ മോ ിക്കണം. ത്ഗൂപ്പ് പത്

എതിരല്ല.
ഗര്ഭധോരണം

മത്തിപ ോ ആണ് യ

യെ ഈ ത്ഗൂപ്പില് ഒരു യ
െത്തോന്

ോെില്ല.
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യറ്യ

ഒരു

ക്ട്

യചയ്യണം.

ണ് ബന്ധങ്ങള്ക്പക്കോ

ണ്കുേിെും േിേോഹത്തി ു മുമ്പ്
ബന്ധേും

മോ സിക

ത്
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േഴിയേക്കരുത്.”

ഒരോള്ക്ക്കും

അറിെില്ല

യ

ണ്ണോണ് തോയ ന്ന്. ആണ്കുേികളുയെ ്

പ

ോല്ും തയന്ന ഉണര്ത്തുന്നുണ്ട് എന്ന്.

ല്ത്തീഫ്

ദോദെുയെ

കരുത്തുറ്റ

ശ്രീരം

ആജ്ഞോശ്ക്തിെും തന്യറ മ സ്സിയ
പ ോേത്തില്പപ്പോല്ും
േിന്യസന്റ്റിയ

അപേഹം

ിെത്ന്തതീതമോെ

ര്ശ്ന്ങ്ങളും അേരുയെ

ിശ്വോസ ഗന്ധം

ല്പപ്പോഴും തോന് ആത്ഗഹിച്ചിേുണ്ട്
ഒന്ന ുഭേിക്കോന്.

കീഴ്യ

തയന്ന

കമോസക്തിെുള്ള

ആ

യ

െുത്ത് തിെിേുണ്ട്. കണ്ടിേില്ല.

അങ്ങയ

യെ ഒരു

-

ചില്പപ്പോള്ക്

യതോെുപമ്പോള്ക് തന്യറ ശ്രീരം േിറയകോള്ളോറുണ്ട്. മുല്ക്കണ്ണുകള്ക്

തുെിച്ചുകളിക്കോറുണ്ട്. - അരയക്കേില്, പരോമങ്ങള്ക്ക്കകത്ത്, ചൂട്
െോറുണ്ട്. േിരല്ുകള്ക് തോപഴക്ക് യകോണ്ടുപ

അെിേ്ത്തം
യകോതിച്ചു.

-

ൌരുഷേും

പേണ്ട..അങ്ങയ

ില്ക്കയേ

ചൂട്.

-

രക്കോറുണ്ട്.

ോകുേോന് അേള്ക്

ഇപപ്പോള്ക്

ഡോഡിയെെും

ോകും. സം - ദിേയ കിെക്കെില്

ിയന്നഴുപന്നറ്റു.

മമ്മിപെെും കോപണണ്ട ഒരോേശ്യമുണ്ട്.
തോമസിച്ചോല് ഡോഡി പജോഗ്ിംഗിന് പ
അേള്ക് യറ്ററസ്സിപല്ക്ക്

െന്നു. രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പ രയത്ത തയന്നെുണര്ന്ന്,

യറ്ററസ്സില്, ദി പ്പത്തങ്ങളുയെ - മുസില് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരുന്നു. - അന്നയത്ത

ത്തങ്ങള്ക്

അപദ്ധഹത്തിന്യറ മുമ്പില് റ്റിപപ്പോെില് ചിതറിക്കിെന്നു.
ഓര്മ്മെുള്ളപപ്പോള്ക് മുതല് ഡോഡിയെ ഓപരോ ദിേസേും തോന് കോണുന്നത് ഈ യറ്ററസ്സില്ോണ്. | ത്
ത്െോക്ക് -

യൂേണിഞ്ഞ്.

അേിയെ
യമപത്െോയ
-

ഭോത േയോെോമത്തിന് പേണ്ടിെുള്ള ഒരുക്കത്തില് യേളുത്ത

ിന്നോല്

അതിരുകളില്ലോത്ത

േിശ്ോല്

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബും അതി ും ദൂയര

പകോര്പ്പപറഷന്

രിധിയ്ക്ക്ക്

േിശ്ോല്മോെ ശ്ോന്തി

ഭൂഭോഗം

ദൂയര

ഗര യേളിച്ചങ്ങളും.

യേളിെില്ോെിരുന്നു

പ

രുപ

ോയല്

തയന്ന

-

ുരം. - േല്ിെ മോര്ക്കറ്റുകപളോ പഷോപ്പിംഗ് പകോംപ്ലക്ടസകപളോ

അപധോപല്ോക - പകത്ന്ദങ്ങപളോ ഇല്ലോത്ത ആളുകള്ക് തോരതപമയ
ജീേിച്ചുയ

കോണോം.

ോയ്ക്യക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന

ഒരിെം.

--

യമപത്െോപ

ശ്ോന്തമോെി
ോളിറ്റന്

ക്ലബ്ബില്

ിന്ന്

ഏകപദശ്ം രണ്ടു കിപല്ോമീറ്റര് അകയല്െോണ് - േയേസോെ രോജോേോെ രോജപശ്ഖ്ര
േര്മ്മെുയെ േസതി. അേിയെ ിന്ന്

ഗരമോല്ി യങ്ങളില്
-

ന്

കയണ്ണത്തോത്ത

യഹക്ടറ്ററുകളുള്ള

േിശ്ോല്മോെ

ദൂരപത്തോളം
ഒരു

എപററ്റുകളോണ്. ഇന്തയെുയെ േയേസോെ ഭൂ
--

സവര്ണ്ണോെരങ്ങള്ക്

ഇന്ഡ്ത്െീസിന്യറ
ൂറ്റോണ്ടുകളോെി

യകോണ്ട്

.

ശ്ോന്തമോെ ഒരിെത്ത്. ആെിരക്കണക്കിന്

ഭൂേിഭോഗം
െത്തില് ശ്ന്തി

എഴുതിപച്ചര്ത്ത്

യചെര്മോന്

രോജഭരണം

ിന്നകന്ന്, ത്

ഗരത്തില്
െത്തിെിരുന്ന

ുരത്തിന്യറ സ്ഥോ ം
ത്ഗൂപ്പ്

ജീേിക്കോന്

ുരോത മോെ യകോേോരത്തി െുത്ത് പകരളീെ മോതൃകെില്
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അപദ്ധഹത്തിന്യറ

ദിേയ

തന്യറ

--

ഇഷ്ട്െയ

ൂര്വികര്

ഓഫ്

-

േില്ല.

-

ജീേിച്ച

ണിെിച്ച തന്യറ
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ഇരു ില്

മോളികെില്

ഭോരയെോെ

ഗോെത്തി

പദേിപെോെും

ഏകമകള്ക്

-

ദിേയപെോെുയമോപ്പം അപദ്ധഹം തോമസിക്കുന്നു.
മധയകോല്ഘേത്തില്,

രോജയോതിര്ത്തി

സമ്പത്ത് യകോള്ളെെിക്കോ ും
േംശ്ത്തിയല് ത്
രോജപശ്ഖ്ര

തോ

േി്തൃതമോക്കോ ും

ര്മ്മദെുയെ തീരത്തു ിന്നും

െ

േര്മ്മ രോജോേിന്യറ ഇപങ്ങെറ്റയത്ത

എന്നോണ്

ഇപപ്പോഴയത്ത ശ്ോന്തി
അപദ്ധഹത്തിന്യറ

ഐതിഹയങ്ങളും

ചരിത്ത

അധീ തെില്ോക്കി.

യെ

ിെിച്ചു ിര്ത്തി. ശ്ോന്തി
ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്ക് മുമ്പ്

ിന്മുറക്കോര ോണ്

പദശ്ം ത്

അപേഹം

റെുന്നത്.
തോ

േര്മ്മ

തിരിച്ചുപ

ോെില്ല.

ോെിന്യറ യസൌന്ദരയം അപദ്ധഹത്ത

ുരത്ത് അപേഹം ഒരു യകോേോരം

ണിതു. എേു

ത്തു

െന്ന സംഭേമോണ്. എന്നോല്ും ആ യകോേോരം ഭോഗികമോെ

ോെുകപളോയെ ഇപപ്പോഴും സംരെിക്കയപ്പെുന്നു.

യകോേോരത്തി കത്ത്

െിച്ച സൂരയ

പരഖ്കളും

ുരം ഉള്ക്യപ്പെുന്ന േല്ിയെോരു ത്

സുഗന്ധത്ദേയങ്ങളുയെെും മോമോങ്കത്തിന്യറെും

പകെു

അ യരോജയങ്ങളിയല്

അ

ൂര്വേും

േില്

ുരോത

ഭംഗി

ിെിച്ചതുമോെ

ിറഞ്ഞ ആ

ശ്ില്പ്പങ്ങളും

ചിത്തങ്ങളും പരഖ്കളുമുണ്ട്.
- പദശ് േിപദശ് സഞ്ചോരികള്ക് അയതോയക്ക കോണുന്നതി ും

ഠിക്കുന്നതി ും --

അേിയെയെത്തിപച്ചരുന്നു. - ദിേയ േരുന്നത് കണ്ട് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ത്
ിന്ന് ത്ശ്ദ്ധതിരിച്ചു.
െക്കുപമ്പോള്ക്
സമീ

ിശ്ോേ്ത്തങ്ങള്ക് മോറ്റി, യേളുത്ത ത്െോക്ക് സയൂേ് ധരിച്ച്

ഇരുേശ്പത്തക്കും

ിച്ചപപ്പോള്ക്

ശ് ത്തില്

(തന്യറ

ഇളകുന്ന

യ ഞ്ച്

തല്മുെി

ിെെുന്നത്

മോെിയെോതുക്കി
അപദ്ധഹം

അേള്ക്

അറിഞ്ഞു,

സൂരയേംശ്ത്തിന്യറ ഐശ്വരയം. കുെുംബത്തിന്യറ േിളക്ക്. തന്യറ ഓമ മകള്ക്.
ഈശ്വരോ!

അപേഹം

അേയള

അല്ിപേോയെ

അപദ്ധഹത്തിന്യറ മുമ്പില് കു ിഞ്ഞ്

പ ോക്കി,

ോദങ്ങള്ക് ്

ദിേയ

അെുയത്തത്തി,

ര്ശ്ിച്ചു. അപേഹം അേളുയെ

ശ്ിരസ്സിന്പമല് കകത്തല്ം അമര്ത്തി. അേളുയെ ദിേസങ്ങള്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്
അങ്ങയ െോണ്.

മോതോ

ിതോക്കളുയെ

ോദേന്ദ പത്തോയെ.

പഹോറല്ിപല്ോ

മയറ്റേിയെയെങ്കില്ും ദുയരെോെിരിക്കുപമ്പോപഴോ തോന് ഇപപ്പോഴും സൂെിക്കുന്ന
അേരുയെ പ

ോര്കത്െറ്റില് യതോേ് േന്ദിച്ച്.

- തയന്ന കണികണ്ടോണ് ഡോഡി എന്നും ഉണരുന്നയതന്ന് അേള്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നു.
അേരുയെ യബഡ് റൂമില്
"െുേര്

കഹയ ്,

തിപ്പിച്ചിരുന്ന, മോഗ്നികഫ യചയ്ക്ത തന്യറ ചിത്തം കണ്ട്.

എന്തോണ്

രോേില്യത്ത

ദുര്ഭരണം?"

-

അപദ്ധഹത്തിന്

അഭിമുഖ്മോെിരുന്ന് അേള്ക് പചോദിച്ചു. "യകോേോര

ിെമങ്ങള്ക് ല്ംഘിക്കുന്ന ഒരു

കുറ്റേോളിയെ

-

ശ്ിെിച്ചിേോേോം

ഏതു

ഭരണേും

എന്ന്

ചിന്തിക്കയോരുന്നു."

"ആരോണോപേോ ആ കുറ്റേോളി?" "ഇത്തെും േര്ഷയത്ത ഭരണത്തി ിെെില് എ ിക്ക്
തല്പേദ െോെിേ്

ഒരു

കുറ്റേോളി

മോപത്തെുള്ളൂ."

അപേഹം

കുസൃതിക്കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി. - "അയതന്യറ സീമന്ത
“കുറ്റം?" "അത് ഞോന്

റെോം.” -

ിമ്പില്
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അേളുയെ

ുത്തി തയന്നെോണ്."
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പകേു. - ഒരു പത്െെില് ആേി

റക്കുന്ന ചോെക്കപ്പുകളുമോെി അേര് േന്നു. "ഇ ി

രെെില്ല!" - ല് എല്ലോേരും പകള്ക്യക്ക ദിേയ ആത്മഗതം യചയ്ക്തു. ഗോെത്തി പദേി
ചോെക്കപ്പുകള്ക് െീപപ്പോെിപമല് യേച്ചു. -- "രോേിയല് പകോപല്ോത്ത് ഇറങ്ങിെോല്
തിരിയച്ചത്തുന്നത് രോത്തി ഏയതങ്കില്ും സമെത്ത്. അേര് ചോെക്കപ്പ് രോജപശ്ഖ്ര
േര്മ്മക്ക്

ല്കിയക്കോണ്ട്

റഞ്ഞു.

“യതണ്ടി െക്കല്

മോത്തമല്ല,

കൂല്ിത്തല്

േയരെോണ് കുറ്റകൃതയങ്ങള്ക്, ഇതുേയര കിേിെ റിപപ്പോര്േ് അ ുസരിച്ച്.
സകല്

യതമ്മോെികളുയെെും

പ

യ

ണ്ണിന്യറ

"ശ്ിെ

ചങ്ങോത്തം.

ിന്ന് ചോെക്കപ്പ് സവീകരിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ പചോദിച്ചു. -

എന്തോണോപേോ?" അേരില്
"ചന്തി യ

കൂയെെോണ്

ോേില്ുള്ള

ോേുന്നത് േയര ചൂരല്ക്കഷോെം," അേര് അറിെിച്ചു. "ഈ പ

ോെോല് എന്യറ കകെില്

ിന്ന് തയന്ന കിേും യ

ോക്ക്

ണ്ണിന് കേകോയത,"

ഗോെത്തി പദേി മുഖ്ം യഗൌരേമോക്കി. "ചൂരല്ക്കഷോപെോം ജീേ

രയപന്തോം ഒയക്ക

ിയന്ന,
- സവരം മോറ്റി ദിേയ

റഞ്ഞു. - "ഇയന്ന ിക്ക് രണ്ടുപ

പരോെും ഒരു കോരയം

പചോദിച്ചറിെോ ുണ്ട്." -- അേര് ഇരുേരും അേയള പ ോക്കി. - “അതറിെോയത ഒരു
ചുേട്

ഞോന്

അ ങ്ങില്ല."

ഇേിെുന്ന്

-

അേള്ക്

-

തുെര്ന്നു.

“ ിങ്ങയളെും

അ ുേദിക്കില്ല." - ദിേയ അേയര മോറിമോറി പ ോക്കി. - “ഇത് ഞോന് മുമ്പും
പചോദിച്ചിേുണ്ട്," -- അേള്ക് തുെര്ന്നു. - " അയന്നോന്നും എ ിക്ക് ഉത്തരം കിേിെിേില്ല.
ീ യകോച്ചോണ്, അതറിെോ ുള്ള - ത്

ോെമോെിേില്ല, ത്

ോെമോകുപമ്പോള്ക് അറിഞ്ഞോല്

മതി, എയന്നോയക്കെോണ് മഹോരോജോേും -- മഹോറോണീം ഈ

ോേം ത്

ജപെോട്

അയന്നോയക്ക അരുളി യചയ്ക്തത്. ഓര്മ്മെുപണ്ടോ?" - ഗോെത്തിപദേി യ റ്റി ചുളിച്ചു. "ഞോ ിപപ്പോള്ക്

അന്നയത്ത

കണ്ണിന്യറെത്തെും പ

ത്ന്തണ്ട്

േെസ്സ്

മോത്തം

ത്

ോെമുള്ള,

റഞ്ഞു. - "അെുത്ത യ

േെസ്സ് തികെുകെോണ്." -

ൌര്ണ്ണമിെില് എ ിക്ക്

ുതിയെോരു േോര്ത്ത പകള്ക്ക്കുന്ന പ

-

ണ്ണല്ല." - മുഖ്ം

ോല്ും േിേരമില്ലോത്ത മൂക്കളച്ചോത്തി യ

പകോേിയക്കോണ്ട് അേള്ക്

ഉറുമ്പിന്

തിയ േ്

ോയല് രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെും ഗോെത്തി പദേിെും -- മുഖ്ോമുഖ്ം പ ോക്കി. -- അപദ്ധഹത്തിന്യറ മുഖ്ത്ത്
റെത്തക്ക ഭോേപഭദങ്ങളിയല്ലങ്കില്ും ഗോെത്തിപദേിെുയെ - മുഖ്ത്ത് ഒരു സംത്ഭമം
ദിേയ കണ്ടു. - "അതോെത് ഭരണഘെ
എന്ന് യതളിെിക്കുന്ന - ത്
ോമി്

കോരം ഒരു യ

ോെ

ൂര്ത്തിെോെി

ോകുന്നു ഏതോ ും

ീ ..?" - രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പചോദിച്ചു. - "ഡോഡീം മമ്മീം

ോല്ിക്കോന് സമെമോെി, ഇപപ്പോള്ക്. " -- അേള്ക് ദൃഡസവരത്തില്

റഞ്ഞു. - "െൂ മറ് ബീ െൂത്ത് ഫുള്ക് റ്റ െുേര് പത്
എ ിക്കറിെണം. ഒന്ന് അേള്ക് രണ്ടുപ

ണ്ണ് ത്

ോെത്തിപല്ക്ക് ഞോന് കെക്കോന് പ

ദിേസങ്ങള്ക്ക്കകം." - "പമോപള,
യചയ്ക്ത പത്

ത്

ോഗത്തോന് മല്െിയല്

ോമി്... രണ്ടു കോരയങ്ങള്ക്

ിധിെുയെ െഥോര്ഥ കഥ. രണ്ട് ..." --

യരെും തറപ്പിച്ചുപ ോക്കി. - ശ്ക്തമോെ ഒരു ത്

തിപരോധം പ

ോയല്

ഇരുേരും തയന്ന പ ോേം യകോണ്ട് പ രിെോന് | ത്ശ്മിക്കുകെോണ് എന്ന് അേള്ക്ക്ക്
പതോന്നി. - ".....
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രണ്ട്, " -- അേള്ക് തുെര്ന്നു. - "എന്യറ ജ

ത്തിന്

ിമ്പില് എയന്തോയക്കപെോ

- കിേിെിേുണ്ട്. ഡോഡിെും മമ്മിെും

രഹസയമുണ്ട് എന്ന് എ ിക്ക് സൂച

റെുന്നത് ഞോന് -- പകേിേുണ്ട്. എന്തോണത്?"

ത്ഗോ ിെും ഒയക്ക അെക്കത്തില്

െോത്ത േീരയം ്മരിക്കുന്ന മുഖ്ഭോേം

ില് ിര്ത്തോന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ -

ത്ശ്മിക്കുന്നുയണ്ടങ്കില്ും ഗോെത്തി പദേിെില് ഇപപ്പോഴും സംത്ഭമം

ില് ില്ക്കുന്നുണ്ട്.

- "ഡോഡീം മമ്മീം ഇങ്ങയ

ില്ക്കുന്നയതന്തോ?"

കുന്തം േിഴുങ്ങിെ പ

ോയല്

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അേള്ക് പചോദിച്ചു. - "എപന്നോട്

റഞ്ഞോല്

കുഴപ്പമുണ്ടോകുന്ന എന്ത് സബ്ദു്തോ അത് ? ഞോ റിഞ്ഞോല് എന്ത് ത്

ശ് ങ്ങളോ

അസഹിഷ്ണുത
ഉണ്ടോേോന് പ

ോകുയന്ന? ഐ േോണ്റ്റ് െൂ പ ോ ഇറ്റ്. ഡോഡി, െൂ പ ോ യഹൌ - മച്ച്

ഐ..." രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഇരിപ്പിെത്തില്
അേളുയെ പതോളില്
"എന്ത്

" ോഗത്തോന്

അപേഹം

മല്െിയല്
“അത്

റഞ്ഞു.

േിഷമേുമില്ല." - ഒരു
േരേിന്യറ

ിന്നു. -

ിെിച്ചു. ദിേയ എഴുപന്നറ്റ് അപദ്ധഹത്തി ഭിമുഖ്മോെി

റ്റി, ഡോഡി?" അപദ്ധഹത്തിന്യറ ഭോേത്തിന്യറ ത്

പചോദിച്ചു.
പമോപള."

ിയന്നഴുപന്നറ്റു. അപേഹം അെുത്തു േന്ന്

ിധിയെപ്പറ്റി
പമോള്ക്

പതയകതെറിഞ്ഞേള്ക്

അസോധോരണതവയമോന്നുമില്ല

അറിെുന്നതില്

ഞങ്ങള്ക്ക്ക്

ഒരു

ിമിഷം അപദ്ധഹം യമൌ ിെോെി. - “ഇംലീഷുകോരുയെ

ആദയകോല്ത്തോണ്

ശ്ോന്തി

ുരത്തിന്യറ

സമ്പത്ത്

--

ോഗത്തോന്

മല്െിയല്ത്തുന്നത്." -- ചരിത്തത്തിന്യറ ഓര്മ്മകളില്ൂയെ അപദ്ധഹം സംസോരിച്ചു. "സൂരയ േംശ്ത്തിയല്

ൂര്വികര് ജീേന്

ഷ്ട്െയപ്പെുത്തോതിരിക്കോന്

-

ത്ശ്മിച്ചു.."

ല്കിെും രോജയത്തിന്യറ സമ്പത്ത് -ദിേയ

ത്ശ്ദ്ധിച്ചു

-

പകേു.

" മ്മുയെ

യകോേോരത്തിയല് ഖ്ജ ോേിയ ക്കുറിച്ച് ഇംലീഷുകോര്ക്ക് മുപമ്പ തയന്ന അറിേു
കിേിെിരുന്നു.

അമൂല്യേും

അതയ

ൂര്വേുമോെ

അേെില്ുണ്ടോെിരുന്നു. ഇത്ന്ദ ീല്േും മരതകേും

രത് ങ്ങളും

കേരങ്ങളും

ുഷയരോഗേും

േിഴേും

മോണിക്കയേുമെക്കം. അത്
കകേശ്യപ്പെുത്തോന് അേര് ത്ശ്മിച്ചു.
മ്മുയെ

ോല് തല്മുറകള്ക്ക്കപ്പുറത്ത് മുമ്പുള്ള

ീതോമഹന്, ഉദെ േര്മ്മ മഹോരോജോവ്, ഇംലീഷുകോരുയെ ഉപേശ്ം

മ സ്സില്ോക്കി. അേരുയെ ആത്കമണ

ദ്ധതിെറിഞ്ഞു." ദിേയ ആകോംഷപെോയെ

അപദ്ധഹത്തിന്യറ േിേരണങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പില് കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചു. "ത്ബോഹ്മണ
കേദികയര േിളിച്ച് ത്

പതയകമോെ

ൂജോേിധികപളോയെ, മോത്ന്തിക കര്മ്മങ്ങള്ക്

െത്തി, ആ സമ്പയന്തല്ലോം ഒരു േല്ിെ ഇരുമ്പു പ
േോളക്കോരുയെ കോേല്ില്

ോല്ു കുതിരകയള

ോഗത്തോന് മല് ല്െയമോക്കി

െകത്തില്െച്ചു. രോത്തിെില്,

ൂേിെ േണ്ടിെില്

ീങ്ങി. മുമ്പില് രോജഗുരു. അപേഹത്തിന്

മഹോരോജോവ് ഉദെ േര്മ്മന്. കുതിരേണ്ടിെുയെ ഇരുേശ്ത്തും ത്
യതരയഞ്ഞെുത്ത േിശ്വസ്ഥരോെ
കേദികര്

ിധിപ

"മുസ്ീംങ്ങളുയെെും
മഹോരോജോവ്

ചുറ്റും."

ദിേയെുയെ

അ യമതക്കോരുയെെും

അ ുേദിച്ച

െകം
ിന്നില്

പതയകമോെി

േോളക്കോര്. മത്ന്തോച്ചോരണങ്ങപളോയെ ത്ബോഹ്മണ

െകത്തി ു
മറ്റ്

ിധിപ

ത്
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പദശ്മോെിരുന്നു

കണ്ണുകള്ക്

ശ്മശ്ോ മോെി
ഇന്ന്

േിെര്ന്നു.
ഉദെേര്മ്മ

പകോത്ബോഹില്്
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എന്നറിെയപ്പെുന്ന

ോഗത്തോന്

മല്."

അപേഹം

തുെര്ന്നു.

"കുതിര

േണ്ടിെും

സംഘേും അര്ദ്ധരോത്തിപെോയെ അേിയെയെത്തിപച്ചര്ന്നു. അേിയെ, ഒരു ഗുഹെിയല്
രഹസയ അറെില്. ഗുഹയ്ക്ക്കുള്ളിയല് രഹസയ അറെുയെ മധയത്തില് അേര്
ിധിെെങ്ങിെ ഇരുമ്പുപ

െകം യേച്ചു.

ിയന്ന ഗുഹെിയല്ത്തിപച്ചരോന് അ ന്തര

തല്മുറയെ സഹോെിക്കുന്ന രണ്ടു മോപ്പുകള്ക് രോജ

ുപരോഹിതന് ചുേന്ന

േില്

േരച്ചുണ്ടോക്കി.
െോകണമുണ്ടോക്കയപ്പേു.
ോഗമത്ന്തം ജ
യചയ്ക്തു.

ുപരോഹിതര്

ിച്ച് രോജ്

െമത്തിന്യറ

െജ്ഞകുണ്ഡത്തി ു

ചുറ്റുമിരുന്നു.

ുപരോഹിതന് െൌണ്ഡത്തിപല്ക്ക് ഹേി് ആഹുതി
തീത്േതരമോെ

ഒരു

ഘേത്തില്

ോഗത്തോന്

മല്െില്,

എേിയെപെോ ഒരിെ ത്തു ിന്ന് അതിപേഗത്തില് ഒരു രോജയേമ്പോല് ഗുഹയെ
ല്െയമോക്കി ഇഴഞ്ഞു ീങ്ങി. മപത്തോച്ചോരണം

ില്ക്കുന്നതി ു മുമ്പ് രോജയേമ്പോല്

െജ്ഞകുണ്ഡത്തിന് മുമ്പിപല്ക്ക് - േന്നു."
ദിേയെുയെ മിഴികള്ക് േി െത്തോല് േിെര്ന്നു. "
" രോജപശ്ഖ്ര േര്മ തുെര്ന്നു. “രോജ
േിരല്

ചൂണ്ടി.

രോജയേമ്പോല്

േിെര്ത്തിെിരുന്നു."
"

ദിേയ

ുപരോഹിത സംഘേും
െന്നു.

ുപരോഹിതന്മോര് എഴുപന്നറ്റ്

ുപരോഹിതന്
പ

ിധിപ

െകത്തിന്യറ

േി്മെ

െകത്തിന്യറ മുമ്പിപല്ക്ക്

മുകളിപല്ക്ക്

ിശ്ച്ല്െോെി

ിന്നു,

കഥയ്ക്ക്ക്

കെറി

ഫണം

കോപതോര്ത്തു.

േോളക്കോരും ഉദെേര്മ്മ മഹോരോജോേും

ുറപത്തക്ക്

ിപറ്റ ദിേസം ഇംലീഷുകോര് യകോേോരം േളഞ്ഞു. പഘോരെുദ്ധമുണ്ടോെി.

അതിസമര്ഥമോെി യചറുത്തു
േീണു. അപേഹം േീരഗതി ത്
അപദ്ധഹത്തിന്യറ സവരം

ിയന്നങ്കില്ും ഉദെേര്മ്മ മഹോരോജോവ് െുദ്ധത്തില്

ോ

ിച്ചു."

തറുന്നത് ദിേയ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. ഗോെത്തിപദേിെുയെ മുഖ്ം

കദ യമോെി. "ഖ്ജ ോേിയല് സമ്പത്ത്

ീക്കം യചയ്യയപ്പേിരിക്കുന്നത് ഇംലീഷുകോര്

അറിഞ്ഞു." അപേഹം തുെര്ന്നു. "ഒരു

േോളക്കോരയ

ഭീഷണിയപ്പെുത്തി

ോഗത്തോന്

മല്െിപല്ക്കോണ് അത് മോറ്റിെിരിക്കുന്നയതന്ന് അേര് അറിഞ്ഞു. യേള്ളപ്പേോളം
ോഗത്തോന് മല്െിപല്ക്ക് കുതിച്ചു: േിേരിക്കയപ്പെുന്ന സംഭേങ്ങള്ക് തന്യറ മുമ്പില്
ു ര്ദയശ്യമോക്കയപ്പെുന്നത്
ൂറുകണക്കിന് ഇംലീഷ്

പ

ോയല്

ദിേയക്ക്

േോളക്കോരുയെ ശ്േങ്ങള്ക്

ദിേയയെ സംതയപ്തമോക്കിയക്കോണ്ട് അപദ്ധഹത്തില്

പതോന്നി.

"

ിപറ്റ

ദിേസം

ോഗത്തോന് മല്െില്ക്കിെന്നു.
ിന്ന് േോക്കുകള്ക് അെര്ന്നു.

"രോജയേമ്പോല്െുയെ മോരക േിഷദംശ് മോണതിന്യറ കോരണയമന്ന് കേദയന്മോര്
സോെയയപ്പെുത്തി."
അപദ്ധഹത്തില്

ിന്ന് ഒരു ദീര്ഘ ിശ്വോസം
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രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ തുെര്ന്നു. -- "യകോേോരത്തിയല് ത്ഗന്ഥപ്പുരെില് ചില് പരഖ്കളുണ്ട്.
അയതോയക്ക

രിപശ്ോധിച്ചോല്

ോഗത്തോന് മല്െില്

മ സ്സില്ോകും,

ിധീ അപ വഷിച്ച് പ

ല്

കോല്ഘേത്തില്ും

ല്രും

ോെിേുയണ്ടന്നും അേരുയെയെോയക്ക

ജീേന് അേിെംയകോണ്ട് ഒെുങ്ങിെിേുയണ്ടന്നും." േിേരണത്തി ിെെില് അപേഹം
ിറഞ്ഞിരിക്കുകെോണ് .

ദിേയയെ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. അേള്ക് കഥെുയെ ആത്മോേില്

"തല്മുറകളില്ൂയെ കകമോറ്റം യചയ്യയപ്പേ് ആ മോപ്പകള്ക് എന്യറ കകെിയല്ത്തി."
അപേഹം

"എേിയെെോണ്

തുെര്ന്നു.
റഞ്ഞില്ല.

ആപരോെും

അേ

ഒരോപളോപെോഴിച്ച്

സൂെിച്ചിരിക്കുന്നയതന്ന്

ഒരോയള

മോത്തം

ഞോന്

ഞോന്

േിശ്വസിച്ചു.

പരോഹിതിയ . ഇ കഥകയളോയക്കപ്പറെുക മോത്തമല്ല, ആ മോപ്പുകള്ക് ഞോന് അേയ
കോണിച്ചുയകോെുക്കുക പ
തറി. '.

യെ

ോല്ും യചയ്ക്തു.

ോഗത്തോന് മല്െിയല്

േിശ്വോസേഞ്ച യ്ക്ക്ക് അേയ
േിശ്വസിച്ചുള്ളൂ.

യെ..." അപദ്ധഹത്തിന്യറ സവരം

പത്

ിധി അേയ െും ത്

രിപ്പിച്ചു.

രോജയേമ്പോല്െുയെ

കഥ

ിധിെുയെ കഥ മോത്തപമ അേന്

അേന്

ഠിച്ച്, അേന്

പമോഷ്ടിച്ച്, അേ േിശ്ദമോെി

പല്ോഭിപ്പിച്ചു.

അേിശ്വസിച്ചു.

മോപ്പകള്ക്

ോഗത്തോന് മല്െിയല്ത്തി. ബോക്കി

കഥകള്ക് പല്ോകത്തിന് മുഴുേന് അറിെോം." തന്യറ ഹൃദെം മിെിക്കുന്നത് ദിേയ
"പരോഹിത്

അറിഞ്ഞു.

അെോയളക്കൂെി

അതി ുമുമ്പ്

ഒരോയളക്കൂെി

സംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ിധി അപ വഷിക്കുന്നതിന് പേണ്ടി ചുമതല്യപ്പെുത്തിെിരുന്നു."

“യഹൌ ഡു െൂ പ ോ ഇറ്റ്?" അേള്ക് പചോദിച്ചു. - "കോരണം പമോഷ്ടിക്കയ
മോപ്പുകളില് ഒയരണ്ണം മോത്തപമ -- യകോല്ലയപ്പേുകിെന്ന പരോഹിതിന്യറ പ
ഉണ്ടോെിരുന്നുള്ളൂ. അത്

ധോ മോെ ഒരു മോപ്പ്. ത്

േ് രണ്ടു
ോക്കറ്റില് -

ധോ യപ്പേ ഒരു മോപ്പ് അേന്

മറ്റോര്യക്കങ്കില്ും േിറ്റിേുണ്ടോേും." രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഒരിറക്ക് ചോെ കുെിച്ചു.
"ഒന്നുറപ്പോണ്." അപേഹം തുെര്ന്നു. "ഇ ിെും കുയറ ജീേിതങ്ങള്ക്
മല്െില് യ

ോല്ിെും. ത്

ധോ യപ്പേ ആ മോപ്പ് കയണ്ടത്തോന് ഒരു

െത്തിയെങ്കില്ും ഒന്നും ത്
െത്തിെ

പെോജ യപ്പേില്ല. പരോഹിതിയ

രോമര്ശ്ങ്ങള്ക് അേള്ക്ക്ക് സഹിക്കോ ോെില്ല.

ുറത്ത് കോണിച്ചില്ല. "ഇതോണ്
ദിേയപെോട്

ോഗത്തോന് മല്െിയല്

ോഗത്തോന്

ോട് ത്ശ്മങ്ങള്ക്

ക്കുറിച്ച് അപേഹം

യെ അത് അേള്ക് അത്

ിധിെുയെ കഥ," ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു. "ഇയപ്പോ മ സ്സമോധോ മോെിപല്ല യ

ണ്ണിന് ?" "ഇല്ല " അേള്ക്

ഗോെത്തിപദേിയെ തറപ്പിച്ചുപ ോക്കി.
" ിധിെുയെ കഥെറിെോന് എ ിക്കത്ത യെന്ഷയ ോന്നുമുണ്ടോെിരുന്നില്ല. ഈ കഥ
ഞോന് പ രയത്തെറിഞ്ഞോല് എന്തോെിരുന്നു യകോഴപ്പം? എ ിയക്കന്യറ രണ്ടോമയത്ത
പചോദയത്തിന്യറ ഉത്തരം കിേിെില്ല. എന്യറ ജ
ഞോന്

യത്തപ്പറ്റി. അത് കൂെി പകേിേ്

റെോം എ ിക്ക് സമോധോ മോപെോ ഇല്ലപെോ എന്ന്. കപമോണ് ഡോഡി “അത്

പമോള്ക്യെ മമ്മി

റെും.” “ഞോയ ങ്ങും അത്

റെില്ല. " അേര് യ

അമ്മയെെും കൂേി എന്നും ഒരു എഴുന്നള്ളത്ത്
അപന്നരം പചോദിച്ചോല് മതി." ദിേയ എപന്തോ
േോതില്ക്കല് ഒരു

രിചോരിക ത്

യേന്ന്

െത്തോറിപല്ല? യ

ോഴക്കപരല്?

റെോന് തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്

തയെയപ്പേു. - "േിപ ോദ് സോര് തോയഴ
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അേള്ക് അറിെിച്ചു. രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ എഴുപന്നറ്റു. അപേഹം തോപഴക്ക് പ
"മമ്മീ

ഒരു

മി ിറ്റ്","

അപദ്ധഹപത്തോയെോപ്പം

തോപഴക്കിറങ്ങോന്

ഗോെത്തിപദേിയെ ദിേയ തെഞ്ഞു. അേര് പചോദയരൂ
"ത്

ഭോേിച്ച

ത്തില് മകയള പ ോക്കി.

തീെിച്ച യേെിയക്കേ് കക്ലമോക്ട് കഥെില്ുണ്ടോെിരുന്നു," ദിേയ

“ യല്ലോരു യഹോറര് പറോറിെോണ് ഡോഡി
പജോയ്ക് യചയ്ക്തു.

ോെി.

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞത്. ഞോ ത് ശ്രിക്കും എന്യറ

യെ മമ്മി, ഈ കഥ ഞോന് പ രയത്തെറിഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്

എന്തോകുമോെിരുന്നു കുഴപ്പം ?" ഗോെത്തിപദേിെുയെ മുഖ്ത്ത് ഒരു മന്ദഹോസം
േിെര്ന്നു. “ ീ േിശ്വസിക്കില്ലോന്ന് എ ിക്കറിെോം,” അേര് മകളുയെ പതോളില് കക
പചര്ത്തു, “

യെ പമോയള,

ിധി കോക്കുന്ന ആ

ഗന്ധര്വ ോണ്. ഭര്തൃമതിെല്ലോത്ത യ

ഗോെത്തിപദേിെും

പ രയത്ത

ീ

ോഗത്തോന് മല്െിയല്ങ്ങോ ും

ഇയതോന്നും

ഇറങ്ങിയച്ചല്ലുപമ്പോള്ക്

തോയഴ

ം കിേിെ ഒരു

ോഗം ദംശ്ിക്കും." - ദിേയ

ണ്ണിയ ക്കണ്ടോല്

ുഞ്ചിരിച്ചു. “ഈ കഥയെോയക്ക പകേ് ത്തില്ലെിച്ച്
കറങ്ങി െക്കോതിരിക്കോ ോ

ോഗം ശ്ോ

റെോതിരുന്നത്.
യഗൌരേമോെ

ദിേയെും

ചര്ച്ചെില്ോണ്

േിപ ോദ് പമപ ോ ും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും. "ഗുഡ് പമോണിംഗ് മോഡം" - േിപ ോദ്
എഴുപന്നറ്റ്

ഗോെത്തിപദേിയെ

തിരിഞ്ഞു.

"ഗുഡ്

ആകര്ഷകമോെ

േന്ദിച്ചു.

പമോണിംഗ്

സയൂേി ുപമല്

ിയന്ന

ദിേയോ."

അെോള്ക്

അേര്

അെോള്ക്

ത്

കെെും

ദിേയെുയെ

തയഭിേോദയം
യകോേും

പ യര

യചയ്ക്തു.

ധരിച്ചിരുന്നു.

ഗോെത്തിപദേിെും ദിേയെും അേര്ക്കരികില് ഇരുന്നു. "േിപ ോദ്," രോജപശ്ഖ്ര
േര്മ്മ േിപ ോദിയ

പ ോക്കി. " മ്മുയെ യഷെര് യസകയൂരിറ്റി ഡിപ്പോര്േ് യമന്റ്റിയല്

ുതിെ കുയറ പഡോകയുയമന്റ്റ്് ഞോന് ഇന്നയല്

ഠിച്ചു. യചറുതോയണങ്കില്ും

അതില് കുറച്ച് ഏയറഴുണ്ട്. ഞോന് മോര്ക്ക് യചയ്ക്തിേുണ്ട്. അത് അയക്കൌണ്ട്
ഡിേിഷ ില് ഏല്പ്പിച്ച് തിരുത്തോന്

റെണം." - “സോര്." “

ിയന്ന േിപത്

ോെില്

ിന്ന് മിറര് അഗര്േോളുമോെി ഒരു അപപ്പോെിന്റ്റ്യമന്റ്റ് ഫിക്ട് യചയ്ക്തിേുണ്ട്.
െൂ ആര് അകസന്ഡ് പഫോര് മീറ്റിംഗ് ഹീം." “തോങ്ക് െൂ, സോര്, " േിപ ോദ്
അദ്ഭുതേും

സപന്തോഷേും

ത്

കെിപ്പിച്ചു.

അെോള്ക്

ഇരിപ്പിെത്തില്

ിന്ന്

എഴുപന്നറ്റു. “േിപ ോദ് ഇരിക്കൂ,” രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ എഴുപന്നറ്റു. "ഞോന് ആ
പഡോകയുയമന്റ്റ്് എെുത്തുയകോണ്ട് േരോം.” അപേഹം മുകളിപല്ക്ക് കെറിപപ്പോെി.
“സുഖ്മോപണോ

േിപ ോദ്

?"

ഗോെത്തിപദേി

പചോദിച്ചു.

"രണ്ടു

ദിേസമോെി

കോണോപ െില്ലപല്ലോ." "തിരക്കോെിരുന്നു, മോഡം," അെോള്ക് ചിരിച്ചു. "അറിെോപമോ,
ഒക്ടപെോബര്
ഏത്

േംബറിയല്

ില്ിയല് എക്ട് പ

മ്മുയെ

ഇത്മ്പസ്സീവ്

ോര്േ് െവല്വ് പ

യ

ര്പഫോര്മന്്

ോെിന്റ്റ് യസേന് െൂ യ

ര്യസന്പെജ്

േര്ദ്ധിച്ചു. അതോെത് െൂ യതൌസണ്ട് പകോര് അധികം. ആന്ഡ് േീ എക്ട് യ
“പസോറി േിപ ോദ്," അേര്

കോരണം
ക്ട് .."

റഞ്ഞു. "എ ിക്കീ റോറ്റിറിക്ട് ഒന്നും മ സ്സില്ോേില്ല."

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഒരു ത്ബീഫ് പകയ്ക്സുമോെി മുകളില്

ിന്ന് ഇറങ്ങിേന്നു.

അപേഹം അത് േിപ ോദിന് കകമോറി. “ഇതില്ുണ്ട് ആ പഡോകയുയമന്റ്റ്്.” "ശ്രി, "
േിപ ോദ് എഴുപന്നറ്റു. “ഞോന് ഇറങ്ങുന്നു. ഹോവ് എ ഗുഡ് പഡ, സോര്.” േിപ ോദ്
ത്

സരിപപ്പോയെ

ുറപത്തക്ക്

െന്നു. "ഇത് പ
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എക്ടസികയൂേീവ്..

ആരുമില്ല

ആക്ടറ്റന്റ്റ് ദൃശ്യത്തില്
അഭിത്

റഞ്ഞിരുന്നു."

ിന്ന് അകന്നുപ

അല്പ്പം

േിപ ോദിന്യറ

ഹൃണ്ടോെി

ോകുന്നത് പ ോക്കി രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

“പരോഹിതിയ ക്കുറിച്ചും

ോെയപ്പേു.

"

ഇേയ പപ്പോയല്,

ദിപേയെച്ചന്

അപരോചകഭോേത്തില്

ഇപത

ഗോെത്തിപദേി

അഭിത്

ോെം

അപദ്ധഹയത്ത

ഓര്മ്മയപ്പെുത്തി. രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ മുഖ്ത്തു ിന്നും ത്

സന്നത മറഞ്ഞു. - "ങ്ങ്

ഹോ, ഞോന്

തിേചിച്ചു. "അേയ

ഞോന്

റഞ്ഞിരുന്നു," അസന്തുഷ്ട്െിപെോയെ അപേഹം ത്

േിശ്വസിച്ചിരുന്നപപ്പോള്ക്.

േിശ്വസിക്കോന്

യകോള്ളോേുന്നേ ോണ്

അേന് എയന്ന േിശ്വസ്സിപ്പിച്ച കോല്ത്ത് ." അപദ്ധഹത്തിന്യറ മ സ്സ്
പരോഹിതിപ ോെുള്ള

േിപദവഷം

ിറഞ്ഞിരിക്കുകെോയണന്ന്

ദിേയ

എന്ന്
ിറയെ

അറിഞ്ഞു.

"പരോഹിത് അങ്കിള്ക് അത് യചയ്ക്തു എന്ന് ഞോ ിപപ്പോഴും േിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഡോഡി'
അേള്ക് േിഷോദം

റഞ്ഞു. "അേന് പകോത്ബോഹില്സില്

ിറഞ്ഞ സവരത്തില്

മരിച്ചുകിെക്കുന്നത് പമോള്ക് കണ്ടതപല്ല?" സവരത്തില് പദഷയം കല്ര്ത്തി അപേഹം
ദിേയപെോട് പചോദിച്ചു. "അേന്യറ പ

ോക്കറ്റില്

മുക്ക് ആ മോപ്പ് കിേിെിപല്ല?

ിന്ന്

േിശ്വസിക്കോന് പമോള്ക്ക്ക് എന്ത് യതളിേോണ് പേണ്ടത്? പകോത്ബോഹില്സിയല്
കകക്കല്ോക്കോന് അേന് ആത്ഗഹിച്ചു. അതിന് പേണ്ടിെോണ് അേന്

ിധി

മ്മുയെ

കമ്പ ിെില് എപപ്പോെിെോെി പചര്ന്നതുതയന്ന. അേ ും അേന്യറ കൂേുകോര ും
പചര്ന്ന്
ത്

യകോേോരം

ധോ യപ്പേ

കല്ത്ബറിെില്

മോപ്പ്

സമ്മോ ിച്ചു

പകോത്ബോഹില്സില്
അപേഹത്തില്

ിന്ന്

പ

ോെി.

മോപ്പുകള്ക്

അയല്ലങ്കില്

പമോഷ്ടിച്ചു.

േിറ്റു.

രോജയേമ്പോല്െുയെ

കൂേുകോരന്

എന്നിേ്

േിഷപമറ്റ്

ഒറ്റയ്ക്ക്ക്

മരിച്ചു."

ദിേയ

ുറപത്തക്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. "അേയ ോരു േില്ല ും

ിന്ന് പ ോേം മോറ്റി

േഞ്ചക ും ആേിന്പതോല്ണിഞ്ഞ യചന്നോെെുമോയണന്ന് േിശ്വസിക്കോന് ഇ ിെും
എന്ത്

യതളിേോണ്

പമോള്ക്ക്ക്

പേണ്ടത്

?

ദിേയെുയെ

കണ്ണുകള്ക്

ിറെുന്നത്

ഗോെത്തിപദേി കണ്ടു. അേര് കണ്ണുകള്ക് യകോണ്ട് അപദ്ധഹത്തിന് ആംഗയത്തില്ൂയെ
അത് കോണിച്ചുയകോെുത്തു. രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ ചിരിച്ചുയകോണ്ട്, പതോളില്പ്പിെിച്ച്
അേയള

തപന്നോട്

പചര്ത്തു

റഞ്ഞതയല്ലെുള്ളൂ
ത്

സന്നെോെില്ല.

ിര്ത്തി.

ഞോന്?"
"ഐം

"പമോള്

അപേഹം

പസോറി,

പചോദിച്ചതിയ ോയക്ക

പചോദിച്ചു.

ഉത്തരം

എന്നിേും

മഹോരോജോേീതോ

അേള്ക്

ആെുധം

യേച്ച്

കീഴെങ്ങിെിരിക്കുന്നു. ഒരു യതോേോേോെി രോജകുമോരിെുയെ മുമ്പീല്." അപേഹം
കകകള്ക് ഉെര്ത്തി േിെര്ത്തി

രോജിതന്യറ ഭോേത്തില്

ിന്നു. കണ്ണുകളിയല്

േുകള്ക്ക്കിെെില്ും ദിേയ ചിരിച്ചു. "ചിരിയെോയക്ക അേിയെ
േീണ്ടും

യഗൌരേ

ൂര്ണ്ണ ോെി.

“എ ിക്ക്

പമോപളോട്

ിക്കയേ, " അപേഹം

പേയറ

ഒരു

പചോദിക്കോ ുണ്ട്." അപദഹത്തിന്യറ കണ്ണുകളില് േീണ്ടും കുസൃതി
അേര്

കണ്ടു.

“പമോളും

േഴക്കിേയതന്തി ോ?
"ഓപഹോ

!"

“അേന്

അപേഹം

കൂേുകോപരോട് അേയ

പമോള്ക്യെ
റഞ്ഞു,

അദ്ഭുതയപ്പേു.
തല്ലോന്

കൂേുകോരും

കല്യോണം

"അതിന്

അതിന്

?

ിറെുന്നത്

ജെകൃഷ്ണ ുമോെി

അേയ യന്ന

റഞ്ഞു?" “
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അേന് കമന്ഡ് യചയ്ക്തില്ല." "ഇപത കോരയം അേന്യറ അച്ചന് കഴിഞ്ഞോഴ്ച
റഞ്ഞിരുന്നു." "ങ്ങ് പഹ?" ദിേയ അദ്ഭുതം

കുകേറ്റീന്നു േിളിച്ച് എപന്നോട്

ഭോേിച്ചു. "അപപ്പോള്ക് അേന്യറ അച്ഛ ും എയന്ന കല്യോണം കഴിക്കയണപന്നോ?
യ േര് ഒരിക്കല്ും ഞോന് സമ്മതിക്കില്ല!" "യ
ഗോെത്തിപദേി ഇെയ
ഇപപ്പോള്ക്

േു. "എന്നിേ് ഡോഡി എന്തു

പമോള്ക്ക്ക്

ിന്നയത്ത

ണ്ണിന്യറ േോക്ട സോമര്ഥയം കൂെുന്നു!"

തിപ ഴ്

കുേിെപല്ല.

േെസ്സപല്ലെോെുള്ളൂ.

എന്ന്."

കോരയമപല്ല

റഞ്ഞു?" "ഞോന്

"ഹും

േെസ്സപല്ലെോെുള്ളൂ! യകേിച്ചെച്ച് ഉെപ

!"

ദിേയ

എന്യറ പത്

റഞ്ഞു.

അയതോയക്ക

ഒച്ചെിേു.

"

തിപ ഴ്

ോബ്ലം തീര്ക്കണം; അപല്ല?"

"ഷിറ്റ് അപേഹം മുഖ്ം ചുളിച്ചു. "ഓയക്ക, പമോള്ക് കല്യോണം കഴിക്കണ്ട. ഡോഡിപെം
മമ്മീയെം കൂയെ എന്നും കഴിഞ്ഞോ. തീര്ന്നിപല്ല ത്
അപദ്ധഹയത്ത കകെില്

ശ് ം? "തീര്ന്നില്ല ത്

റഞ്ഞു. “പജോഗിംഗ്

ിെിച്ചുേല്ിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ

ബോക്കിെുണ്ട്. മെിെന്! പേഗം േോ." "ങ്ങ്ഹോ , േോ," അപേഹം അേളുയെ
യചന്നു.

ദിേയെും

ിരത്തിപല്ക്ക്. ത്
"സമെം

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും

ശ് ം ."

പഗറ്റിന്

ുറപത്തക്ക്

ിന്നോയല്
െന്നു.

ഭോതേയോെോമത്തിന്യറ സുഖ് ിമിഷങ്ങളില്ൂയെ..

ോല് കഴിഞ്ഞപല്ലോ, അേയരന്തോ േരോപത്ത?"

മപ ോജ് ആത്മഗതമോെി പചോദിച്ചു.
പകോത്ബോഹില്സിയെ

അെിേോരത്ത്,

ദീ

തീരയത്ത

തകര്ന്ന്് തുെങ്ങിെ

പെത്തോേഷിഷ്ട്െങ്ങള്ക്ക്കെുത്തിരിക്കുകെോെിരുന്നു ല്ത്തീഫും മപ ോജും.
'കഴിഞ്ഞ ത്

ോേശ്യം

ോല്

ി എമ്മിയെ സ്ഥോ ത്ത്

ോല് എ എം എന്നോ

ീ

എഴുതീത്."
ല്ത്തീഫ്

ീരസം കല്ര്ത്തി

റഞ്ഞു.

"ഏതോെോല്ും കോത്തിരിക്കോം."
പകോത്ബോ ഗയോങ്ങിയെ ഒരെിെന്തിര മീറ്റിംഗ് േിളിച്ചുകൂേിെതോെിരുന്നു ല്ത്തീഫ്.
മീറ്റിംഗ് സമെം

ോല്ുമണിയെന്നറിെിച്ചിേും സംഘോംഗങ്ങയള കോണോത്തതി ോല്

അേന് അെമ ോെി.
മപ ോജും ആകോംെപെോയെ

രിസരങ്ങളിയല്ക്ക് കപണ്ണോെിച്ചു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ എപററ്റ്

രിധിെില്ോണ് പകോത്ബോഹില്്.

പമഘങ്ങള്ക് ചൂെി ില്ക്കുന്ന ആ യകോെുമുെികള്ക് അതിഗഹ മോെ േ പമഖ്ല്െോണ്.
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അതയ

ൂര്വേും അതിത്

ോചീ േുമോെ മരങ്ങള്ക്

ചില് ഭോഗങ്ങളില്, ഉള്ളില്, സൂരയത്

കോശ്ം കെന്നുയചല്ലോറില്ല.

ുരോത കോല്ത്ത് പകോത്ബോഹില്് ശ്മശ്ോ
മല് ിരകളിയല്േിയെപെോ.

ിറഞ്ഞ പകോത്ബോഹില്സിയെ,

ഭൂമിെോെിരുന്നു.

ഒരജ്ഞോത

കോേല്ക്കോരയ ന്ന്് േിശ്വസിക്കയപ്പെുന്ന

ഭൂഗര്ഭത്തിയല്
രോജയേമ്പോല്െുയെ

ിധിെുയെ
ആസ്ഥോ മോണ്

പകോത്ബോഹില്് എന്നും ആളുകള്ക് കരുതുന്നു.
ഇക്കോരണത്തോല്

മ ുഷയരോരും

ിഗൂഡേും

േി്മെോേഹേുമോെ

ആ

ആരണയയസൌന്ദരയത്തിപല്ക്ക് കെന്ന്്യചല്ലോറില്ല.
പകോത്ബോഹില്സിയെ മരതകപ്പച്ചയെ രണ്ടോെി ഭോഗിച്ചുയകോണ്ട് ശ്ന്തി

ുരം

ുഴ

ഒഴുകുന്നു.

ദൂയര മല്യഞ്ചരിേിയല് ഒറ്റെെിപ്പോതെില്ൂയെ പമോപേോര് കബക്കുകളുയെ ശ്ബ്ദം പകേു
തുെങ്ങി.
"അേരോ േരുപന്നന്ന്്പതോന്നുന്നു,"
സമീ

പത്തക്ക് ഓെിെെുത്തുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന പമോപേോര്കബക്കുകളിയല് ആളുകയള

പ ോക്കി മപ ോജ്
"

റഞ്ഞു.

യെ അേയരന്തി ോ ഇതിയല് േരുയന്ന?"

ല്ത്തീഫും അേയര ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ..!"
അേയര സൂെിച്ചുപ ോക്കിയക്കോണ്ട് സംത്ഭമപത്തോ
യെ മപ ോജ് േിളിച്ചു.
"അത്..അത് ജെകൃഷ്ണ ും അേയെ ഫുള്ക് ഗയോങ്ങുമോ ...അന്ന്് മ്മള്ക് അേയ
തല്ലീപല്ല? ഇന്നേന് ഫുള്ക് ഗയോങ്ങുമോെി േരുേോ. മറു

െി

റെോന്.."

"പഗോഡ്!"
ല്തീഫിയെെും മുഖ്ത്ത്
" മ്മള്ക് രണ്ടുപ

രിത്ഭമം ദൃശ്യമോെി.

ര്! അേമ്മോര്

ത്തിരു
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ജെകൃഷ്ണ ും കൂേരും അേരുയെെെുയത്തത്തി.
പമോപേോര് കബക്കുകള്ക് യകോണ്ട് അേര് ല്തീഫി ും മപ ോജി ും ചുറ്റും ഒരു േല്െം
തീര്ത്തു.
ിയന്ന ഓപരോരുത്തര് ചോെിെിറങ്ങി.
കൂേുകോരുയെ മുമ്പില് പ തോേിയെ ഭോേത്തില് ജെകൃഷ്ണന് അേയര സമീ
തയന്ന സമീ

ിച്ച ജെകൃഷ്ണയ

ിച്ചു.

ല്ത്തീഫ് അപെോഭയ ോെി അഭിമുഖ്ീകരിച്ചു.

ജെകൃഷ്ണന് അേയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് സൂെിച്ചുപ ോക്കി.
" ീയെന്തോ േിചോരിയച്ച,

ോെിയെ പമോപ ?"

ജെകൃഷ്ണന് തയെ ചൂണ്ടുേിരല് ല്ത്തീഫിയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഉെര്ത്തി.
"ഞോ ി ി പമല്ോല്

ിയെ മുമ്പി േരിയല്ലപന്നോ? ഇതോ ഇയപ്പോ സര്വ സന്നോപഹോം

കൂയെെുണ്ട്.

ച്ചക്ക് തിന്നോന്."

ിയന്ന

"ഏതോെോല്ും തിന്നുേപല്ല,
ല്ത്തീഫ്

ച്ചയ്ക്ക്ക് പേണ്ട. കുറച്ച് ഉപ്പും യമോളകും കൂെികൂയേെോ."

റഞ്ഞു.

" ീ ഇത് കപണ്ടോ?"
ല്തീഫിയെ

രോമര്ശ്യത്ത അേഗണിച്ച്, ജെകൃഷ്ണന് േോെ തുറന്ന്, തയെ

മുന്ഭോഗയത്ത പമല്േരിെിയല് യ
"അന്ന്്

ീ

അെിച്ചു

യതരുേില്ൂയെം

ഒരു

യ

ോേിെ ഒരു

ോേിച്ച

തല്പെോെു

ല്ല് േിരല് യകോണ്ട് യതോേുകോണിച്ചു.

ല്ലോണിത്.

ോയള

തേിക്കളിക്കും.

കളികോണുന്ന ഓപരോരുത്തപരോെും ഞോന്

ഞോന്
ോെിയെ

സിറ്റീയല്
പമോപ ,

റെും ഇത് ല്ത്തീഫ് എന്ന

സകല്
എന്നിേ്
ന്നീയെ

പമോയെ തല്െോരുന്നൂന്ന്."
"എന്തോ ഡെപല്ോഗ്!"
മപ ോജ്

രിഹോസപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"ഇന്നയല് കുത്തിെിരുന്ന്് കോണോയത

ഠിച്ചതോ?

ീയെന്നോ രണ്ജി

ണിക്കര്ക്ക്

ഠിക്കയോപണോ?"
"ജെകൃഷ്ണോ,"
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ല്ത്തീഫ് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
"അന്നയത്ത

േഴക്കിന്

കോരണമുണ്ടോരുന്നു.

ീെന്ന്് ദിപേയയെ

കകെില്

കെറിപ്പിെിചിപല്ല?"
"അേയള,

ോെിയെ പമോപ , ഞോന് യകേോന് പ

ോകുന്ന യ

ണ്ണോ."

"ഗൂഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ"
മപ ോജ് േോെയ

ോത്തി ചിരിച്ചു.

"അതി ു അേള്ക്

ിയന്ന

േി ..അല്ല

േിെല്ല ...യേറും

േിക്കോേം ആെിേോണപല്ലോ

കോണുയന്ന!"
"ഫ! യചപറ്റ!"
ജെകൃഷ്ണന് കു
ിയന്ന

ിമ്പില്

"എന്തോെോ പ ോക്കി

ിത ോെി അല്റി.
ില്ക്കുന്ന കൂേുകോയര പ ോക്കി.
ിക്കുപന്ന? അെിച്ചുയ

ോേിയക്കെോ രണ്ടിയെെും തല്മണ്ട!"

തങ്ങളുയെ പ യര ഇരയച്ചത്തിെേരുയെ പ യര ല്ത്തീഫ് ചുരുേിെ മുഷ്ട്െിെുെര്ത്തി.
"അെിച്ചുയ

ോേിക്കോന് ഇത്

ിയെ തന്തക്കഴുപേറീയെ ഒണക്കത്തല്െല്ല!"

തണുത്തയതങ്കില്ും ദൃഡസവരത്തില് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

അേരുയെ കകെില് കഠോരകളും കസക്കിള്ക് യചെി ുകളും ത്

തയെയപ്പെുന്നത്

മപ ോജും ല്ത്തീഫും കണ്ടു.
ആത്കമപണോത്സുകമോെ ഭോേപത്തോയെ അേര് േീണ്ടും ഇരുേര്ക്കും പ യരെെുത്തു.
"അെുപത്തക്ക് േരരുത്!"
ഭെയപ്പയേങ്കില്ും ഉച്ചത്തില് മപ ോജ് േിളിച്ചു
"ഞങ്ങളുയെ കെില്ുമുണ്ട് ആെുധങ്ങള്ക്.
യകോള്ളൂല്ോത്ത തുരുമ്പിച്ച യകോച്ചു
" ിയെ കകെില് എന്തോെോ

ിയെ മോതിരി തീേം പ

ോല്ും മുറിക്കോന്

ിച്ചോത്തിെല്ല അത്..ങ്ങ്ഹോ..."

ന്നീയെ പമോപ
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ജെകൃഷ്ണന് പചോദിച്ചു.
"എയന്ന േിഡ്ഢിെോക്കോന് ത്ശ്മിക്കയോപണോ?"
"ത്ശ്മിപക്കണ്ട ആേശ്യമില്ല."
"അെിച്ച് തകര്യക്കെോ,"
ജെകൃഷ്ണന് കൂേോളികയള പ ോക്കി അല്റി.
അേര് േീണ്ടും ആെുധങ്ങളുമോെി മുപമ്പോേെുത്തു.
"അെുക്കരുത്!"
രണ്ടു ചുേട്

ിപമ്പോേുമോറിയക്കോണ്ട് മപ ോജ്

"എന്തു യചയ്യും
"പ ോയക്കെോ

റഞ്ഞു.

ീ?"

േീ, എന്നോ യചയ്യോ ോ പ

റഞ്ഞുതീര്ന്നതും

ല്ത്തീഫിയെ

ോകുയന്നന്ന്!"
കകെില്പ്പിെിച്ച്

മപ ോജ്

അതിപേഗത്തില്

തിരിപഞ്ഞോെി.
മപ ോജിയെ തത്ന്തം മ സ്സില്ോക്കിെിരുന്നതി ോല് ല്ത്തീഫും അേയെയെോപ്പം ഓെി.
യ

യേന്നുള്ള

ആ

ത്

തികരണത്തില്

ഇതികര്ത്തേയതോമൂഡ ോെി
യെ യ
"പ ോക്കി

ഒരു

ിമിഷം

ജെകൃഷ്ണന്

ിന്നു.

യേന്ന് തയന്ന സമ ില് േീയണ്ടെുത്തു.
ില്ക്കോയത രണ്ടിപ ം

ിെിയക്കെോ."

അേന് കൂേുകോപരോട് കല്പ്പിച്ചു.
അേര് ല്ത്തീഫും മപ ോജും ഓെിെ േഴിയെ കുതിച്ചു.
അേര് അല്പ്പദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്കുള്ള േഴിെില്ൂയെ ഓെി അേര് കോേി ുള്ളിയല്ത്തി.
"േിെരുയതെോ!"
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ല്ത്തീഫും മപ ോജും ദൂയര മറഞ്ഞത് കണ്ട്, കൂേുകോപരോയെോപ്പം ഓെിയക്കോണ്ട്
ജെകൃഷ്ണന് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"യകോന്ന് യകോെല് കീറണം."
കുയറ ഓെിെപപ്പോള്ക് ത്

കോശ്ം കുറഞ്ഞുേന്നു.

കോെിയെ ഗഹ തപെറുപന്തോറും ഇരുേുകൂെി.
മപ ോജി ും ല്തീഫി ും ആ കോേു
േളയര

ോത

ല്ല

ിശ്ച്െമോെിരുന്നു.

ദൂയരയത്തത്തിയെങ്കില്ും

ജെകൃഷ്ണ ും

സംഘേും

ിന്നോയല്തയന്നെുയണ്ടന്ന്്അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു.
മുമ്പില്ുള്ള

കോേുേള്ളികളുപെെും

യചയ്ക്ത് കരിെില്കള്ക്

ിറഞ്ഞ കോേു

ോറക്കൂേങ്ങളുയെെും

തെസ്സങ്ങള്ക്

തരണം

ോതെില്ൂയെ അേര് അതിപേഗം ഓെി.

മപ ോജിയെ പേഗം കുറെുന്നത് ല്ത്തീഫ് കണ്ടു.
തെിമോെ ോണ് മപ ോജ്.
േല്ിെ തുെുത്ത കേിളുകളുള്ള, ഓമ ത്തമുള്ള മുഖ്മുള്ളേന്.
"റണ് ഫോറ്!"
അേയെ കകെില്
"അേര്

ിെിച്ചുേല്ിച്ച് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

ിന്നോയല് തയന്നെുണ്ട്. കവിക്ക്! അപല്ലല് യേപച്ചക്കില്ല

മ്മയള!"

"എ ിക്ക് േയ്യ,"
കിതച്ചുയകോണ്ട് മപ ോജ്
അേന്

തിയെ

റഞ്ഞു.

ിന്നു.

"ഞോന് മെുത്തു,"
അേന് തല്െില് കകയേച്ചു.
"എയെപമ്മ! ഞോ ിപ്പം േീഴും! ഹോേൂ!"
"ഷേപ്!"
ല്ത്തീഫ് അേയെ കകെില്

ിെിച്ചുേല്ിച്ചു.
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"പേഗം േോെോ തെിെോ! അപല്ലല്

ിപന്ന മോന്തിക്കീറും അേമ്മോര്!"

മപ ോജ് ഓെോന് കൂേോക്കിെില്ല.
അേന് ചുറ്റും പ ോക്കി.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ! ഒരു മി ിറ്റ്. ആന് ഐഡിെോ! പ ോക്ക്!"
അേന്
കോേു

ില്ത്ത് സമൃദ്ധമോെിക്കിെന്ന കരിെില്കള്ക് േോരിക്കൂേുേോന് തുെങ്ങി.
ോത

ിറയെ ക ത്തില് കരിെില്കള്ക് കൂെിക്കിെന്നിരുന്നു.

"ഈ കരിെില്കള്ക് യകോണ്ട്

മുക്ക് ഒരു കളി കളിക്കോം!'

കരിെില്കള്ക് േോരി കൂമ്പോരമോക്കുന്നതി ിെെില് മപ ോജ്

റഞ്ഞു.

"ഫ! േിഡ്ഢി!"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും മപ ോജിയെ കകെില്
"അേരിതോ എത്തി!
"ഞോന്

ിെിച്ചു േല്ിച്ചു.

മ്മയള കോണും. അതിന് മുപമ്പ േിെണം. കപമോണ്!"

റെുന്നത് പകക്ക് ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

ല്തീഫിയെ

ിെിേിെുേിച്ചുയകോണ്ട് അേന്

അേന് കരിെില്കള്ക്

റഞ്ഞു.

ിയന്നെും കൂേി.

അരെോല് ഉെരത്തില് ഇപപ്പോള്ക് കരിെില് കൂമ്പോരമോെി.
" മുക്ക് ഇതി കത്ത് ഒളിക്കോം."
ിയന്നെും കരിെില്കള്ക് കൂേുന്നതി ിെെില് ല്ത്തീഫ്
ല്ത്തീഫ് പേേല്ോതിപെോയെ

റഞ്ഞു.

ോതെുയെ അപങ്ങെറ്റപത്തക്ക് പ ോക്കി.

ജെകൃഷ്ണ ും കൂേുകോരും അെുക്കുന്നത് അേന് കണ്ടു.
"എെോ യമോപണ്ണ!"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും മപ ോജിയെ കകെില്
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" ിയെ
കണ്ടു

മോതിരി
ിെിക്കും

അേമ്മോരുയെ

ഒണക്ക

ചോണകേല്ല.

അേര്

മ്മയള..േോ കപമോണ്!"

മപ ോജ് േീണ്ടും ല്തീഫിയെ
കോേു

തല്ക്കോത്ത്

ിെി േിെുേിച്ചു.

ോതെിപല്ക്ക് അേന് സംത്ഭമപത്തോയെ പ ോക്കി.

അെുത്തുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്ത്തുക്കളുയെ ആരേം അേന് പകേു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ!"
അേന് സംത്ഭമപത്തോയെ േിളിച്ചു.
ിയന്ന ല്ത്തീഫിയെ കകെില്

ിെിച്ച് ശ്ക്തിെോെി േല്ിച്ചു.

"കപമോണ്!"
മപ ോജ് അെക്കിെ സവരത്തില്

റഞ്ഞു.

േല്ിെുയെ ആഘോതത്തില് ല്ത്തീഫ് കരിെില് കൂമ്പോരത്തി കപത്തക്ക് േീണു.
മപ ോജ് കരിെില്യകോണ്ട് ല്ത്തീഫിയ

മൂെി.

ിന്നീേ ും കൂമ്പോരതി കയത്തക്ക് കെറി.
കരിെില്കള്ക് യകോണ്ട് സവെം മൂെി.
"കരിെില്കള്ക്

യകോണ്ടുള്ള

ഈ

ിരമിഡിയെെകത്ത്

മുക്ക്

ജീേ ുള്ള

മമ്മികളോേോം."
"മിണ്ടരുത്!"
ല്ത്തീഫ് മത്ന്തിച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണയെ കത്തിമു ക്ക്

ീെിപ്പം ശ്രിക്കും മമ്മിെോകും."

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ജെകൃഷ്ണ ും സംഘേും ഓെിെെുക്കുന്ന ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.
മിെിക്കുന്ന

ഹൃദെപത്തോയെ

അേര്

കരിെില്ക്കൂേത്തി കത്ത്

ശ്വോസമെക്കിപ്പിെിച്ചിരുന്നു.
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യചറിയെോരു

ചല് മുണ്ടോെോല്,

തുമ്മിപപ്പോെോല്.

ജെകൃഷ്ണയെെും

കൂേോളികളുയെെും കത്തിമു കള്ക് തങ്ങളുയെ യ ഞ്ചിപല്ക്ക് തോഴ്ന്നുേരുയമന്ന
അേര് ഭെപത്തോയെെറിഞ്ഞിരുന്നു.
അേര് ഓെിെെുയത്തന്നുന്നത് മപ ോജും ല്ത്തീഫും അറിഞ്ഞു.
"ഈശ്വരോ!"
മപ ോജ് കണ്ണുകള്ക് ഇറുക്കിെെച്ചു.
തിയെ

ോതയെ

അേരുയെ

ോദ

ത

ശ്ബ്ദം

അകന്നകന്ന്

പ

ോകുന്നത്

ആശ്വോസപത്തോയെ അേര് പകേു.
ജെകൃഷ്ണ ും കൂേരും കരിെില്ക്കൂമ്പോരം

ിന്നിേ് ഓെിപപ്പോെി എന്ന്്അേര്

മ സ്സില്ോക്കി.

"ഹോേൂ,"
അേര് േളയരപെയറെകയല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്് ഉറപ്പോെപപ്പോള്ക് മപ ോജ്
മത്ന്തിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, േോ ഇ ി

ുറത്ത് കെക്കോം. അേര് പ

ോെീന്ന്്പതോന്നുന്നു."

"ആെില്ല,"
ല്ത്തീഫ്

തിയെപ്പറഞ്ഞു.

"അല്പ്പം കൂെിക്കഴിെയേ. അേമ്മോര് അെുത്ത് എേിയെപെല്ും കോണും. യചല്പ്പം
തിരിച്ച് ഇതിപല് തയന്ന േരും."
അല്പ്പ ിമിഷങ്ങള്ക് കൂെി കെന്നുപ
തയെ

പദഹത്തുകൂെി

ോെി.

എയന്തോയക്കപെോ

രതി െക്കുന്നതുപ

ോയല്

മപ ോജിന്

പതോന്നി.
യചേിെില്ൂയെെും മൂക്കില്ൂയെെും ത്

ോണികപളോ

ുഴുക്കപളോ അരിച്ചു

െക്കുന്നത്

അേന് അ ുഭേയപ്പേു.
" മുക്ക്

ുറത്ത് കെക്കോം,"

യചോറിെോതിരിക്കോന്

രമോേധി ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ട് അേന് മത്ന്തിച്ചു.
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"അേര് പ

ോെി,"

"ഒച്ചെുണ്ടോക്കപല്ല,"
"ല്ത്തീഫ് അെക്കിെ സവരത്തില്
"ആപരോ േരുന്നത് പ
ോദ

ത ത്തില്

റഞ്ഞു.

ോയല്,"

ിന്ന്്അത് ഒന്നിപല്യറെോളുകള്ക് ആയണന്ന്്അേന് അ ുമോ ിച്ചു.

ചില്പപ്പോള്ക് ജെകൃഷ്ണ ും കൂേരും തിരിച്ചു േരുന്നതോെിരിക്കോം.
എങ്കില്...!
തയെ കോല്പ്പോദത്തില്
"എ ിക്ക്

ഴുതോരപെോ പതപളോ കെിച്ചതുപ

ോയല് മപ ോജിന് പതോന്നി.

ുറത്ത് കെക്കണം ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

അസഹയമോെി അേന് മുരണ്ടു.
"എയന്ന എപന്തോ കെിച്ചു."
"ഒരെരം മിണ്ടരുത്!"
കര്ക്കശ് സവരത്തില് ല്ത്തീഫ് മത്ന്തിച്ചു.
"ആരോ

ിര്ബന്ധിപച്ച? എന്നോ ഒരു ഉത്സോഹേരുന്നു യ

ക്ക്! ശ് ! അ ങ്ങപല്ല. ആപരോ

േരുന്നു!"
"ആ... േൂ,"
സഹിക്കോ ോേോയത മപ ോജ് മുരണ്ടു.
േിപ ോദ് പമപ ോന് ആെിരുന്നു അത്.
കകെില് പതോക്കുണ്ട്.
ജോക്കറ്റ് ധരിച്ചിേുണ്ട്.
പേേയ്ക്ക്കിറങ്ങിെതോയണന്ന്്േയക്തം.
"എയന്തോരു തണുപ്പ്!"
അെോള്ക് സവെം

റഞ്ഞു.
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"എല്ല് തുളക്കുന്ന തണുപ്പ്! തീ കത്തിച്ചോപല്ോ?"
േിപ ോദ് പമപ ോന് ചുറ്റു
യ

േന്നെോള്ക് തോന്

ോെും സസൂെ്മം േീെിച്ചു.

ില്ക്കുന്നതിന് അല്പ്പം മുമ്പില് ഒരു കരിെില്ക്കൂമ്പോരം കണ്ടു.

അെോള്ക് അതി െുപത്തക്ക്

െന്നു.

അെുയത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അെോള്ക് അല്പ്പം കൂെി കരിെില്കള്ക് േോരിക്കൂേി.
ിയന്ന അെോള്ക് കല്റ്റര് യതളിച്ച് കരിെില്കള്ക്ക്ക് തീ യകോെുത്തു.
തീ കത്തോന് തുെങ്ങി.
കത്തുന്ന കരിെില്കളിപല്ക്ക് അെോള്ക് േീണ്ടും കൂമ്പോരം കൂേി.
"ഹോേൂ!"
അെോള്ക് ആശ്വോസപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

േിപ ോദ് പമപ ോന് തീയ്ക്ക്ക് പമപല് കകകള്ക് േിെര്ത്തി ചൂട് സവീകരിച്ചു.
"എയന്തോരോശ്വോസം!'
തീെും

ുകെും ഉെര്ന്നു.

രിസരം യേളിച്ചത്തില്
യ

ിറഞ്ഞു.

യേന്ന്്കരിെില്ക്കൂമ്പോരമ ങ്ങി.

േിപ ോദ് പമപ ോന് യഞേിത്തരിച്ചുപ
കത്തിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന
ിറഞ്ഞ രണ്ടു രൂ
രക്തം കേ

കരിെില്ക്കൂമ്പോരത്തി കത്തു ിന്ന്്

ങ്ങള്ക് തീയ്ക്ക്കും

ിെിക്കുന്നതുപ

ഒരു ശ്മോശ്ോ

ോെി.
കരിെില്കള്ക്

ുകയ്ക്ക്കുമിെെില്ൂയെ ഉെര്ന്നുേന്നു.

ോയല് അെോള്ക്ക്കു പതോന്നി.

ഭൂമിെില്ോണ് തോന്

ില്ക്കുന്നയതന്ന്് അെോള്ക്

െുക്കപത്തോയെ

തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഭെയപ്പേ്, അരണ്ട്

ില്േിളിച്ച് അെോള്ക്
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അപത സമെം

ദീതീരയത്ത പെത്ത

രിസരത്ത് ല്തീഫിയ െും മപ ോജിയ െും

കോത്തിരിക്കുകെോെിരുന്നു ദിേയെും മറ്റുള്ളേരും.
അപപ്പോഴോണ് പ

െിച്ച്

ില്േിളിച്ച് േിപ ോദ് കോേി ുള്ളില്

ിന്നും ഇറങ്ങിപെോെി

േരുന്നത് അേര് കണ്ടത്.
"അപയ്യോ..പത്

തം ...

ിശ്ോച് ..അേിയെ ...കോേില് ...!!"

ദിേയയെെും കൂേുകോയരെും കണ്ട്് അേരുയെെെുയത്തക്ക് ഓെിേന്ന്് േിപ ോദ്
റഞ്ഞു.
"േേെിപച്ചോ?"
ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

"എന്തോ അങ്കിള്ക്, എന്തോ ഉണ്ടോപെ?"
ദിേയ േിപ ോദിപ ോട് തിരക്കി.
േിപ ോദ് ഉണ്ടോെ സംഭേം കിതപ്പി ിെെില്, ബുദ്ധിമുേി, ഒരു േിധത്തില്
അതി ിെെില് ജെകൃഷ്ണ ും സംഘേും കോെി ുള്ളില്

റഞ്ഞു.

ിന്ന്്ഓെിേരുന്നത് ദിേയ

കണ്ടു.
"അങ്കിള്ക് യ

ോയ്ക്പക്കോ,"

ജെകൃഷ്ണയ
'അങ്കിള്ക് കണ്ട

കണ്ട്്മുഷ്ട്െി ചുരുേിയക്കോണ്ട് ദിേയ
ിശ്ോചും പത്

റഞ്ഞു.

തേും ഒയക്ക ആരോയണന്ന്്ഞങ്ങള്ക്ക്ക് മ സ്സില്ോെി.

ഞങ്ങള്ക് അേയര ആേോഹിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കോന് പ

ോകോണ്."

"ദിപേയ,"
അല്പ്പം

രിത്ഭമപത്തോയെ േിപ ോദ് േിളിച്ചു.

"അേരുമോെി േഴയക്കോണ്ടോക്കോന് പ

ോകോപണോ?"

"യ േര് കമന്ഡ്!"

ഓെിേരുന്ന ജെകൃഷ്ണയ െും സംഘയത്തെും പ ോക്കി ദിേയ
"േിപ ോദ് അങ്കിള്ക് യ

റഞ്ഞു.

ോപക്കോ,"
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േിസമ്മതപത്തോയെെോയണങ്കില്ും േിപ ോദ് അേിയെ

ിന്നും പ

ോെി.

" മ്മുയെ കകെില് പേണ്ടയതോയക്കെിപല്ല?"
ദിേയ കൂേുകോപരോട് പചോദിച്ചു.
"പേണ്ടതിപല്യറെുണ്ട്.

ഠിപ്പിച്ചുയകോെുക്കോം

യകമി്ത്െിപെയത്തോെങ്ങി, ഫിസിക്ടസും
രോജു

യമോത്തം

സബ്ജക്ടറ്റും.

ിയന്ന ബപെോളജീം. അേസോ ം കണക്കോ."

റഞ്ഞു.

കുയറപ രം േയര്ഥമോെി ഓെിെതിയെ കിതപ്പും െീണേും ജെകൃഷ്ണയെെും
കൂേരുയെെും

െപ്പില്ും ഭോേത്തില്ുമുണ്ട്.

അേന് ദിേയെുയെ അെുപത്തക്ക് േന്നു.
"കോത്തിരുന്ന്്മെുപത്തോ എയെ പമോപള?"
"

ിന്നിപല്ല?"

ദിേയ അയത ഈണത്തില് മറു

െി

"കോത്തിരുന്ന്് കോത്തിരുന്ന്് ...എന്തോ

റഞ്ഞു.
റയ്യോ ...ഇപ്പയഴങ്കില്ും േന്നിപല്ലല് ഞോന്

കരഞ്ഞുപബോധം യകപേയ ."
"ഓപഹോ, അങ്ങയ െോപണോ?"
രിഹോസ സവരത്തില് ജെകൃഷ്ണന് പചോദിച്ചു.
"

ിന്നിപല്ല,

ല്ജ്ജിച്ചുപ

കമപക്കല്

ജോക്ടസണും

ജോക്കിചോ ും

ോകുന്ന അങ്ങെുയെ പകോമള ശ്രീരം

മുളകും പചര്ത്ത് കത്ഫ യേച്ചു തരോന്ന്്ഞോ ീ യ

ജോക്കി

പത്ഷോഫും

ച്ചയ്ക്ക്ക് യേേി ുറുക്കി ഉപ്പും
ോപഴയല് മീ ുകപളോട് പത്

ോമി്

യചയ്ക്തോരുന്നു."
"െൂ ബ്ലഡി.."
അേന് ദിേയെുയെ പ ര്ക്കെുത്തു.
റഞ്ഞ യതറിേോക്കുമുഴുമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജെകൃഷ്ണന്

ില്ം യ

ോത്തി.

എന്തോണ് സംഭേിച്ചയതന്നറിെോന് മുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കിെ ജെകൃഷ്ണന് കണ്ടത്
ചുരുേിെുെര്ത്തിെ മുഷ്ട്െിെുമോെി തയന്ന പ ോക്കുന്ന യഫല്ിക്ടസിയ െോണ്.
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"ഫ!"
അേന് മുരണ്ടു.
"ഇംലീഷില് യതറി
ജെകൃഷ്ണന്
അെുത്ത

റെോന്

ീെോര്? ഓക്ട്പഫോര്ഡിയല് േോധയോപരോ?"

ിെയഞ്ഞണീക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

ിമിഷം േീണ്ടും യഫല്ിക്ടസിയെ േല്ത് ബൂേ് അേയെ കീഴ്ത്തോെിെില്

തിച്ചു.
ഞരക്കപത്തോയെ ജെകൃഷ്ണന്

ുഴെില് േീണു.

പ തോവ് യേള്ളം കുെിക്കുന്ന രംഗം അ ുെോെികളില്
ആ

രിത്ഭോന്തി സൃഷ്ട്െിച്ചു.

ിമിഷം ദിേയെും കൂേുകോരും അേരുയെ പമല് ചോെിേീണു.

സംഘേ ത്തിയെ യേെിയക്കേ്്കണ്ടോണ് ല്ത്തീഫും മപ ോജും കോെി ുള്ളില്

ിന്നും

ഇറങ്ങി േന്നത്.
അേരുയെ േരേില് ജെകൃഷ്ണയെ കൂേുകോര്
ഇതി ിയെ

ുഴെില്

േീണ

ിന്തിരിപഞ്ഞോെി.

ജെകൃഷ്ണയ

സതീഷ്

പകോളറില്

ിെിച്ച്

േല്ിച്ചുയകോണ്ടു േന്നു.

ല്ത്തീഫിയെ മുമ്പിപല്ക്ക് സതീഷ് ജെകൃഷ്ണയ

ആഞ്ഞ് തള്ളി.

അേന് ല്ത്തീഫിയെ കോല്ച്ചുേേില് േീണു.
" ോെിയെ പമോപ ,"
ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണയ

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

"കകെില് കിേുമ്പം യേറുയത േിെുക യേറുയത േിെുക എന്ന ഞങ്ങയെ ദോെിണയം
ീ ശ്രിക്കും യമോതല്ോക്കുന്നുണ്ട്. പമോപ
എക്ട്

രോജെകൃഷ്ണ, ദോെിണയത്തിയെ

െറി പഡറ്റ് ഇന്നപത്തോയെ കഴിഞ്ഞു. ഡെപല്ോഗ് അല്ല, മുപത്ത. അത്

അറിെണയമങ്കില് ഒന്നുകൂെി ഞങ്ങയെ കയ്ക്ക്ക്

ീ

ീ

ണിപെോണ്ടോക്ക്. അപപ്പോ

കോണോം."
"മുപത്ത,"
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ദിേയ മുപമ്പോേ്്േന്ന്്കു ിഞ്ഞ അേയെ മുഖ്ം
"ദിേയെോണ്

ഞോന്.

ബിേപറജസിയെ

ദിേയോ

മുമ്പില്

േര്മ്മ.
കയൂ

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

ഒത്തിരിയെോത്തിരി
ിക്കുന്നത്

ശ്ുഷ്ക്കോന്തിപെോയെ ദിപേയയെ മുമ്പി കയൂ
എയെ മുഖ്ം എങ്ങയ െോെോ തീേപ്പന്നിപ

"അേയ
ല്ത്തീഫ്

ോയല്,

അതിയ ക്കോള്ക്

ിന്നിേുണ്ട്. അപന്നരം ത്
ോല്ും അറയ്ക്ക്കുന്ന

േൃത്തിയകേേയെ മുമ്പി യതളിെുയന്ന? പമോപ
ല്ോപല്േയെ ഡെപല്ോഗ്

പ

പദേകുമോരന്മോര്

പ

സോദിക്കോത്ത

ിയന്നപപ്പോയല് ഒരു

ോ. യേറുയത എയന്നയക്കോണ്ട്

റെിപ്പിക്കപല്ല."

േിപേര് ദിപേയ,"
റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണന് ആശ്വോസപത്തോയെ എന്തി േല്ിഞ്ഞ്

െന്നു.

"കബ ദ പേ,"
ജെകൃഷ്ണന്

െന്ന്്മറെുന്നത് പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ആന് ഇപമ്പോര്േെ്് മോറ്റര് ഈ് റ്റു ബി ഡി്ക്ക്ഡ്."
എല്ലോേരും ല്ത്തീഫിയ
ദീ തീരയത്ത പെത്ത
എല്ലോേരും

ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
രിസരത്ത് അെിെന്തിര മീറ്റിംഗ് േിളിച്ചുകൂേിെപപ്പോള്ക് തയന്ന

അ ുമോ ിച്ചിരുന്നു,

ചര്ച്ച

യചയ്യയപ്പെോന്

പ

ോകുന്ന

േിഷെം

ഗുരുതരമോെിരിക്കുയമന്ന്്
.
"പകോത്ബോഹില്സിയല്

ിധിെപ വഷിച്ചു

ുതുതോെി

ആയരോയക്കപെോ

എത്തിെിേുണ്ട്."
പെത്തത്തറെില് ഇരുന്ന്്മറ്റുള്ളേപരോട് ഇരിക്കോന് ആംഗയം കോണിച്ച് ല്ത്തീഫ്
റഞ്ഞു.
അേിശ്വസ ീെപതോയെെോണ് സംഘോംഗങ്ങള്ക് ആ േോര്ത്ത സവീകരിച്ചത്.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ ... എങ്ങിയ െറിഞ്ഞു അത്?"
യഷറിന് പചോദിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് മപ ോജിയ

പ ോക്കി.
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ിയന്ന അേയെ പതോളത്ത് കകയേച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"ഇേന്, ഇേന് കണ്ടു."
കൂേുകോര് അദ്ഭുത േ്തുേിയ യെന്നപ

ോയല് മപ ോജിയ

പ ോക്കി.

"അയതോന്നു കൂെിപ്പറ,"
ല്ത്തീഫ് മപ ോജിപ ോട് ആേശ്യയപ്പേു.
ഒരു ത്

സംഗത്തി ുള്ള ഒരുക്കം പ

ോയല് മപ ോജ് കണ്ഠശ്ുദ്ധി േരുത്തി.

പെത്തപ്പെേില് അേന് എഴുപന്നറ്റ്
"

ിന്നു.

റെോം,"

എല്ലോേയരെും പ ോക്കി ആംഗയേിപെ
"

െി ിരീെണത്തില്

എയെ

ങ്ങപളോയെ മപ ോജ്
തോല്പ്പരയം

അറിേുള്ളതോണപല്ലോ...ഇന്നയല് ഒരു െൂഹിപ ോ

റഞ്ഞുതുെങ്ങി.
പകോത്ബോ

െിയെ

ഗയോങ്ങിന്

ിന്തുെര്ന്ന്് ിന്തുെര്ന്ന്്

യചയന്നത്തിെത് പകോത്ബോ ഹില്സിയെ യസക്കന്ഡ് പറഞ്ചില്. .."
"േോചകമെിക്കോയത കോരയം

റ

െി

ിെുത്തക്കോരോ."

യഷറിന് ഇെയ്ക്ക്ക് കെറി.
"ഞോയ യെ യറ്റല്്പക്കോപ്പുമോെി

െക്കുപമ്പോള്ക്..."

"

ുളുേെി യതോെങ്ങി,"

ത്

ിെങ്ക ആബിദിയെ കോതില് മത്ന്തിച്ചു.

"അ

കെം

ിെിച്ച െോത്ത ആ പറഞ്ചിയെ തുഞ്ചത്ത് േയര തുെര്ന്നു ..."

"എന്നിേ് എഴുത്തച്ചയ
ത്

കണ്ടുകോണും.'

ിെങ്ക േീണ്ടും മത്ന്തിച്ചു.

"അന്തരീെം

ിറയെ ക

ശ്ോചിക ഭോേം! കുറ്റോക്കുറ്റിരുേ്! യകോെുങ്കോറ്റില്ുല്െുന്ന

േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്! അപപ്പോള്ക് ഞോന്
"കുറ്റോക്കുറ്റിരുേും

ില്ോേും..!!

ില്ോേില്ൂയെ കണ്ടു...!"

ല്ല യകോമ്പിപ ഷന്!"
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ത്
"യ

ിെങ്ക കമെ്് തുെര്ന്നു.
യേന്ന്..."

മപ ോജ് േിേരണം തുെന്നു.
"യ

യേന്നോണ് ഞോന്

ില്ക്കുന്നതിയെ ചരിേില്, തോയഴ, രണ്ടോളുകള്ക്

ില്ക്കുന്നു.

അേര് കറുത്ത തുണിയകോണ്ട് മുഖ്ം മറച്ചിരുന്നു. കറുത്ത പേഷമോെിരുന്നു. ഞോന്
ഒരു മരത്തിയെ

ിമ്പില് മറഞ്ഞു."

"എന്നിേ് മൂത്തയമോഴിച്ചുകോണും,"
ത്

ിെങ്ക േീണ്ടും മത്ന്തിച്ചു.

സംഘോംഗങ്ങളുയെ മുഖ്ത്ത് ആകോംെ

ിറെുന്നത് ല്ത്തീഫ് കണ്ടു.

"എന്നിേ്?"
രോപജഷ് ഉപദവഗപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഒരുത്തന്

ിക്ട ആക്ട് യകോണ്ട്

ില്ം കുഴിക്കുന്നു."

"റിെല്ി?"
ദിേയ യ

യേന്ന്്പചോദിച്ചു.

"ങ്ങ്ഹോ,"
"മറ്റേപ ോ?"
രോജു തിരക്കി.
"അെോള്ക്

ില്ത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ചുറ്റു

ോെും പ ോക്കുന്നു. കകെില് ഗണ് ഉണ്ട്.

ഹണ്ടിംഗ് ഗണ് അല്ല. കഹല്ി പസോഫിറിപക്കറ്റഡ് ആെ ഗണ്.

ിയന്ന അെോള്ക്

കകെില് എപന്തോ േിെര്ത്തിപ്പിെിചിരിക്കുന്നു."
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, അതോ മോപ്പ് ആെിരിക്കും,"
ആബിദ് അഭിത്

ോെയപ്പേു.

" ീ അേയര ഇതി ു മുമ്പ് ഒരിെത്തും കണ്ടിേിപല്ല?"
യഫല്ിക്ട് പചോദിച്ചു.
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"ഹ! അയതങ്ങയ െോ? ഞോ ോദയം

റഞ്ഞിപല്ല, അേമ്മോര് കറുത്ത തുണിയകോണ്ട്

യമോഖ്ം മറച്ചിരുന്നൂന്ന്്
?"
"അപ്പിെറന്യസങ്ങയ ?"
പറോ്ല്ിന് പചോദിച്ചു.
'രണ്ടോള്ക്ക്കും

ല്ല ഉെരമുണ്ട്. യ ല്ത്തിരുന്നെോള്ക്ക്ക്

ല്ല തെിെും."

കൂേുകോര്ക്കിെെില് ആഴമുള്ള ഒരു യമൌ ം േീണു.
ല്ത്തീഫ് ദൂയര മല് ിരകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അ

രോഹ്നത്തിയെ തീത്േ

ിശ്ബ്ദതെില്ോണ് പകോത്ബോഹില്്.

"അേര്ക്ക് എപന്തോ സംശ്െം പതോന്നിെതുപ

ോയല് പതോന്നി,"

മപ ോജ് തുെര്ന്നു.
"യ

യേന്ന്്
തയന്ന അേര്

അതി ിയെയക്കോയെ

ണി

അേര്

ിര്ത്തി. മുമ്പില് യകോപറ
െന്ന്് മറഞ്ഞു.

ോറക്കൂേങ്ങള്ക് ഉണ്ടോരുന്നു.

േെപക്കോേ്്
. അേര്ക്ക്

മോത്തം

അറിെോേുന്ന ഒരു മോര്ഗ്ത്തിയക്കോയെ. മറ്റു േഴിയെോന്നും ഇല്ലോത്ത യകോണ്ട് ഞോന്
തിരിച്ച് പ

ോന്നു."

സംഘോംഗങ്ങള്ക് ആകോംെപെോയെ ല്തീഫിയ

പ ോക്കി.

അേയെ കണ്ണുകള്ക് ഇപപ്പോഴും പകോത്ബോഹില്സില്ോണ്.
"കഴിഞ്ഞ േര്ഷമോണ്

മ്മള്ക് ഒരു ഉത്തപരന്തയക്കോരയെ കോല്ുകള്ക് തല്ലിയെോെിച്ചത്,"

ല്ത്തീഫിയെ ദൃഡതെുള്ള സവരം ഉെര്ന്നു.
"ഒരു ബീഹോറി.
തോമസിച്ചു.

ത്തത്

േര്ത്തകയെ യേഷം യകേി അേന് യകോപറ

മ്മള്ക് അേയ

ിരീെിച്ചു. അേയെ ഓപരോ

ിന്നീട് ഒരു രോത്തിെില് കോെി ുള്ളില് യേച്ച്
കോല്

ിെിച്ചത്യകോണ്ട്

ോം അേയ

ീക്കേും

മ്മള്ക് അേയ

ോള്ക് ഇേിയെ
ിന്തുെര്ന്നു.

ിെിച്ചു. കരഞ്ഞ്

യകോല്ലോയത േിേു."

ല്ത്തീഫിയെ കണ്ണുകള്ക് പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് േീണ്ടും

ീണ്ടു.

കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ അേയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
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"ഒരു േര്ഷത്തിന് പശ്ഷം ആ മഹത്തോെ ഉത്തരേോദിത്തം

മ്മുയെ കകകളിപല്ക്ക്

േീണ്ടും േന്നിരിക്കുകെോണ്,"
കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിയെ ആപേശ്ം തുളുമ്പുന്ന േോക്കുകള്ക് േീണ്ടും പകേു.
"ചരിത്ത

ു്തകങ്ങള്ക്

റെുന്നത് സൂരയ േംശ്ത്തിയല് രോജോക്കന്മോര് രോജയത്തിയെ

സമ്പത്ത് ഒരിക്കല്ും ദുര്േി ിപെോഗം യചയ്ക്തിരു ില്ല എന്നോണ്. മറിച്ച് അതിയെ
േിശ്വ്തരോെ കോേല് പസ െോെി അേര്
സുരെിതമോെി ശ്ോന്തി
ത്

ധോ

ുരത്

ില്യകോണ്ടു എന്നോണ്. ആ സമ്പത്ത്

ില് ിര്ത്തുക എന്നതോണ്

മ്മുയെ സംഘത്തിയെ

ചുമതല്."

ല്ത്തീഫ് എഴുപന്നറ്റു.
അേന് മുഷ്ട്െിചുരുേി.
" ോെിയെ സമ്പത്ത് യകോള്ളെെിക്കോന് േരുന്ന ഏയതോരു ശ്ത്തുേിയ െും പ രിെുക!
േീ ഹോവ് ആന് ആെന്! ആന് ആെന് ഓഫ് യറസിറന്്. റ്റു ആള്ക് ദ
ഇപ വഷന്് റ്റു ഔര് അഫപെഴ്്!"'
"യെ്, യെ്!!"
സംഘോംഗങ്ങള്ക് ആപേശ്ഭരിതരോെി മുഷ്ട്െിചുരുേി.
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും സംസോരിക്കോന് തുെങ്ങുന്നത് കണ്ട്്അേര് േീണ്ടും
"മപ ോജ്

ഇന്നയല്

കണ്ടത്

യകോേോരത്തില്

ിന്ന്്

ിശ്ബ്ദരോെി.

പമോഷ്ട്െിക്കയപ്പേ

മോപ്പുകളിയല്ോന്നോണ്."

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ദിപേയ

ീ ഇ ിയെങ്കില്ും േിശ്വസിക്കണം.

ിയെ ഡോഡിയെ ചതിച്ചേ ോണ്

പരോഹിത്."
എല്ലോേരും ദിേയയെ
അേള്ക്ക്ക്

ിശ്ബ്ദരോെി പ ോക്കി.

പരോഹിതിപ ോെുള്ള

ബന്ധത്തിയെ

തീത്േത

എല്ലോേര്ക്കും

അറിേുള്ളതോണ്."
യ

ോതുജ ങ്ങള്ക് പ

ോല്ും അെോയള ചതിെ ോെി കോണുന്നുയണ്ടങ്കില്ും അേള്ക്

അെോയള അേിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന്്എല്ലോേരും അറിഞ്ഞിരുന്നു.
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" മ്മയളല്ലോേരും കണ്ടതപല്ല, അെോള്ക് പകോത്ബോഹില്സില് മരിച്ചുകിെന്നത്,"
സതീഷ് ഓര്മ്മയപ്പെുത്തി.
"ഞോ ോ അെോയെ പ

ോക്കറ്റില് ആ മോപ്പ് ആദയം കയണ്ട,"

ആബിദ് ദിേയയെ പ ോക്കി
"അറിപെോ

ി ക്ക്,

റഞ്ഞു.

ിയെ ഡോഡിെുയെ കല്ത്ബറിെില്

ിന്ന്് പമോഷ്ട്െിക്കയപ്പേ

മോപ്പുകള്ക്,"
േിന്യസെ്റും തയെ അഭിത്
ദിേയ അേരുയെ അഭിത്

ോെം മറച്ചുയേച്ചില്ല.

ോെങ്ങള്ക്

"പരോഹിത് അങ്കിള്ക് അങ്ങിയ
അല്പ്പ ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് ദിേയ
"

ിശ്ബ്ദതപെോയെ പകേു.

യചയ്യൂന്നു ഞോന് ഒരിക്കല്ും േിശ്വസിക്കില്ല,"
റഞ്ഞു.

യെ ദിേയോ..."

"സമ്മതിച്ചു,"
സതീഷിയ

തുെരോന് അ ുേദിക്കോയത ദിേയ ദിേയ തുെര്ന്നു.

"പരോഹിത് അങ്കിള്ക് പകോത്ബോഹില്സില് മരിച്ചു കിെക്കുന്നത്

ിങ്ങള്ക് കണ്ടതോണ്.

ഞോ ും കണ്ടതോ.

യെ എയെ ഉള്ളിന്യറെുള്ളില് എ ിക്കിപപ്പോഴും േിശ്വോസമോ.

എ ിക്കങ്കിളിയ

ന്നോെി അറിെോം. അപേഹം എയെ ഡോഡിയെ ഒരിക്കല്ും

ചതിക്കില്ല."
അേളുയെ സവരത്തിയല് േിശ്വോസതീത്േത അേയര

ിശ്ബ്ദരോക്കി.

അേയര സംബന്ധിച്ച് ദിേയെുയെ േോദങ്ങള്ക് അസവീകോരയമോെിരുയന്നങ്കില്ും.
"അത് പ

ോയേ,"

യഷറിന് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

" മ്മുയെ പ്ലോന് എന്തോ?"
"യേെിറ്റ് ആന്ഡ് ഒബ്പസര്വ്,"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.
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"മപ ോജ്

ഇന്നയല്

കണ്ടിപല്ല,

രോത്തിെില്

അേയര

മ്മള്ക്

ിരീെിക്കും.

അേയരക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലോ ഡീറ്റെില്സും കളക്ടറ്റ് യചയ്യും. യദന് േീ േില് ബിഗിന്
ദ ആെന്!"
ത്ഗോ ീ, ഒരു കഥകൂെി,"
ദിേയ മുത്തശ്ശിപെോട്

റഞ്ഞു.

ില്ോയേളിച്ചത്തില് അേര് ദിേയെുയെ അ

യ യസൌന്ദരയത്തിപല്ക്ക് ഒരു

ിമിഷം

പ ോക്കി.
പകോത്ബോഹില്സി പ്പുറത്ത്

ിന്ന്്കോറ്റിളകി

ദീതീരയത്തക്ക് േന്നു.

ദിേയെുയെ മുെിെിഴകയള കോറ്റുല്ച്ചു.
ചുേന്ന പെോപ്പില്, കെും

ീല് ജീന്സില് ആസക്തികളിളകി മറിെുന്ന അേളുയെ

യസൌന്ദരയത്തിയെ ല്ോേണയയത്ത കോറ്റ്
"ഒന്നിപല്യറ കഥപകള്ക്ക്കോന്
മുത്തശ്ശി

ുല്കിപ്പുണര്ന്നു.

ീെിപ്പം യകോച്ചുകുേിപെോന്നുമല്ല,"

റഞ്ഞു.

"മോത്തമല്ല എയെ കളെന്യസോയക്ക ഏതോണ്ട് തീര്ന്നു. കഥോസരിത് സോഗരേും
േിത്കമോദിതയന് കഥകളും എത്തപെോ തേണ

റഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു."

"ഓ, എന്തോെിത് ത്ഗോ ീ, ഒന്നു കൂെി,"
അേള്ക്

ിമ്പില്ൂയെ

മുത്തശ്ശിയെ

ആല്ിംഗ ം

യചയ്ക്ത്

കേിള്ക്

അേരുയെ

ിന്കഴുത്തില് അമര്ത്തി.
"േല്ുതോെി

ീ,"

മുത്തശ്ശി തുെര്ന്നു.
"കഥകയളോയക്ക കഴിഞ്ഞു. ഇ ി

ിയെെീ ത്

ോെത്തില് കോരയമോണ്

െപക്കണ്ടത്."

"കോരയപമോ? എന്ത് കോരയം?"
"ഞോന്

റെോറുള്ള കഥകളിയല് രോജകുമോരിപെോയെോത്ത് ഒരു രോജകുമോരയ

ഇപപ്പോഴും കോണിപല്ല?"
അേര് ദുേയെുയെ പ യര തിരിഞ്ഞ് അേളുയെ മുഖ്ം തയെ കകകളിയല്െുത്തു.
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"സുന്ദരന്, കരുത്തന്, പതജസവി, ആയരെും പമോഹിപ്പിക്കുന്നേന്, ധീരന്. കഥകളിയല്
ഈ രോജകുമോരയ
"കഥെിപല്ത് പ

എയെ പമോള്ക്യെ കൂയെക്കോണോ ോണ് എയെ ആത്ഗഹം."

ോയല് ഗുണങ്ങളുപള്ളോയരോന്നും പല്ോകത്തില്ല എയെ ത്ഗോ ീ, റിെല്

കല്ഫില്."
"ആരു

റഞ്ഞു?"

മുത്തശ്ശി പചോദിച്ചു.
" ിയന്നപപ്പോയല്
യ

ഒരു

അപ്സരസുന്ദരിെുയണ്ടങ്കില്,

സല്ഗുണങ്ങളുളള

ഒരു

ണ്ണുയണ്ടങ്കില്, പല്ോകയത്തേിയെയെങ്കില്ും കോണും കുേീ, ഈ ഗുണങ്ങള്ക്യക്കോയക്ക

അ ുരൂ

ോെ ഒരു രോജകുമോരന്."

"ഉം...മമ്മിപെോട് പചോദിച്ചോല്റിെോം ത്ഗോ ീയെ രോജകുമോരീയെ സല്ഗുണങ്ങള്ക്!"
ദിേയ ചിരിച്ചു.
"മമ്മിയെയന്ന ഹിറ്റ്്
ല്ിറില് ഇയേക്കുേോ. സല്ഗുണങ്ങളുയെ കൂെുതല് യകോണ്ട്."

"ഇക്കോല്യത്ത യ
മുത്തശ്ശി

ണ്കുേികളങ്ങയ ോക്കയോ,"

റഞ്ഞു.

"യകോറയച്ചോയക്ക യ പഷപധോം യേളച്ചില്ും ഒയക്ക പേണം. അതോ അതിയെ ഒര് ചന്തം.
അല്ലോയത
ത

ിയന്ന

ഈ

ത്

സ്സിരിക്കെോ പേപണ്ട?

ോെത്തില്

ഗംപഗോത്തീപല്ോ

ഋഷിപകശ്ിപല്ോ

പ

ോെി

ല്ല കോരയോെി."

സന്ധയ തുെങ്ങുകെോെി.
ില്ോേുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ദീതീരയത്ത

േല്ിെ

ോറയക്കേുകളുയെ

ചുേേില്,

മണല്പ്പുറത്ത്,

മുത്തശ്ശിപെോപെോപ്പമിരുന്നു കഥപകള്ക്ക്കുകെോെിരുന്നു ദിേയ.
എല്ലോ സോെോഹ്നങ്ങളിയല്െും പ
ദീതീരത്തി പ്പുറത്ത്
മണല്പ്പുറത്തിയെ

ോയല്.

ോഗത്തോന് മല്കളുയെ ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്

േിശ്ോല്തെില്,

അേരുയെെെുത്ത്

ില്ോേിയെ
ഒരു

ഓ

ല്

ിറേില്.
ആ്ത്െോ

ോര്ക്ക് യചയ്ക്തിരുന്നു.
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പ ര്ത്ത കോറ്റ് േീശ്ുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.
മുത്തശ്ശി ഷോള്ക് യകോണ്ട് യചേിെും മുെിെും മൂെി.
ദിേയ അേരുയെ മെിെില് കിെക്കുകെോെിരുന്നു.
മുത്തശ്ശി അേളുയെ ഇെതൂര്ന്ന മുെികളില് േിരപല്ോെിച്ചു.
അേളുയെ കേിളുകള്ക്

തിയെ തപല്ോെി.

"ത്ഗോ ിപക്കതോെോല്ും ഒരു കഥ കൂെി എപന്നോട്
ദിേയ

റപെണ്ടിേരും,"

റഞ്ഞു.

ആ കഥ ത്ഗോ ിെില്

ിന്ന്്പകേിപേ ഉറങ്ങൂ എന്ന്്തീര്ച്ചയപ്പെുത്തിെിേോണ് ഞോ ിന്ന്്

േന്നത് തയന്ന."
"ഏതു കഥെോ പമോയള?"
ദിേയ മുത്തശ്ശിെുയെ മെിെില്

ിയന്നഴുപന്നറ്റു.

െോത്തപതജസ്സുള്ള അേരുയെ േശ്യമോെ മുഖ്പത്തക്ക് അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

പ ോക്കി.
ുഞ്ചിരി െണം യകോണ്ട് മോറി.
കണ്ണുകള്ക് യഗൌരേമോെി.
ദിേയ അേരുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
എന്നിേ്

റഞ്ഞു.

"എയെ കഥ,"
അേരുയെ മുഖ്ത്ത് തീത്േമോെ ഒരു േികോരം

ിറഞ്ഞു.

മോറിെ ഒരു ഭോേപത്തോയെ അേര് ദിേയയെ പ ോക്കി.
"എന്തോ ത്ഗോ ീ ഇത്?"
അേള്ക് േിഷോദപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
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"എല്ലോേരും എന്തോ എന്നില്
ത്ഗോ ിപെോട് പചോദിച്ചോല്

ിന്നും ഒളിക്കുയന്ന? ഡോഡീം മമ്മീം

റഞ്ഞു,

റഞ്ഞ് തരൂന്ന്. ത്ഗോ ി എന്തോെോല്ും ഇന്നത്

റപഞ്ഞ

തീരൂ."
മുത്തശ്ശി അേളുയെ മുഖ്ത്ത്
ില്ോേില്,

ിന്ന്്്ഫെികപ്പരപ്പിപല്ക്ക് മുഖ്ം തിരിച്ചു.

ുഴെുയെ സവര്ണ്ണപ്പരപ്പില് അേര് ആയരപെോ പതെുന്ന പ

ോയല് ദിേയക്ക്

പതോന്നി.

ുഴെുയെ ആഴത്തില്
അേര്

ിന്ന്്ആയരങ്കില്ും േരുന്നുപണ്ടോ?

ിയന്ന ദിേയയെ പ ോക്കി.

" ി ക്ക് ഞോന് ഇന്നോ കഥ

റഞ്ഞു തരോം."

ുഴെുയെ മര്മ്മരങ്ങള്ക്ക്കും മീയത,

ോഗത്തോന് മല്െില് ിന്നുള്ള സുഗന്ധിെോെ

കോറ്റി ും മീയത, ത്ഗോ ിെുയെ ശ്ബ്ദത്തിയെ േികോര തീത്േത ദിേയയെ ്

ര്ശ്ിച്ചു.

" ിയെ കഥ,"
ഒരു

ിമിഷം ആഴപമറിെ ഓര്മ്മകളിപല്ക്ക് മുത്തശ്ശി

അേരുയെ കണ്ണുകള്ക് ഓര്മ്മെുയെ

ിന്േോങ്ങി.

ുല്ിഴകളില് കുരുങ്ങുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

"ഒത്തിരി മുമ്പോണ്... ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്കും മുമ്പ്,"
കോറ്റ് ശ്ോന്തമോകുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
പകോത്ബോഹില്സിയെ മല്മുെികള്ക്

ിശ്ച്ല്മോകുന്നതും.

ഇപപ്പോള്ക് പകോത്ബോഹില്സിയെ യകോെുമുെികളില് ആകോശ്ം ചൂഴ്ന്നു

ില്ക്കുന്ന

മരങ്ങള്ക് ഉല്െുന്നില്ല.
" മ്മുയെ പകോപല്ോത്ത് ഒരു രോജകുമോരിെുണ്ടോെിരുന്നു,"
ഏകോന്തതെുയെ ്ഫോെികപ്പരപ്പിപല്ക്ക് ശ്ബ്ദപരഖ് േീണു.
"അേളുയെ പ

ര് പകള്ക്ക്കപണോ പമോള്ക്ക്ക്? ഋതു

ര്ണ്ണ . അസ്സല് പദേസുന്ദരി.

ിയന്നപപ്പോയല് തയന്ന."
അേര് േീണ്ടും അേളുയെ മുഖ്ം കകകളിയല്െുത്തു.
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"കമ്പോരറ്റീവ് റഡിയെോയക്ക
"ഒരു

െുേസന്നയോസിെും

അപദ്ധഹത്തിയെെച്ച ും
തമ്പുരോന്
ഉ

ിയന്ന. ത്ഗോ ി കഥ തുെര്,"

ചോര

അപദ്ധഹത്തിയെ

മ്മുയെ യകോേോരത്തില് േന്നു. ഋതു

സ യോസിയെെും

അപദ്ധഹത്തിയെ

ത

സവിെോെ

ര്ണ്ണെുയെ അച്ചന്

മകപ െും

െഥോേിധി

ൂര്വം യകോേോരത്തില് തോമസിപ്പിച്ചു."

ദിേയെുയെ കണ്ണുകളിയല് ത്

കോശ്ം േര്ദ്ധിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശി കണ്ടു.

"അതി സുന്ദര ോെിരുന്നു െുേസന്നയോസി. തപ
കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
ില്ോേും

മഹോ

റഞ്ഞിയേന്തോ? ഋതു

ോശ്ക്തിെില് േസിഷ്ഠ ും.

ര്ണ്ണ അേയ

െത്തങ്ങളും ല്െിച്ചുപചര്ന്ന

യെ

പമോഹിച്ചു."

ുഴെുയെ സവര്ണ്ണപ്പരപ്പില് ദിേയെുയെ

മുഖ്ം േിേര്ണ്ണമോകുന്നത് മുത്തശ്ശി കണ്ടു.
"സവന്തം ജീേയ ക്കോപളയറ അേള്ക് അേയ
അേയ
അേയ

ിന്തുെര്ന്നു. തയെ ഹൃദെരഹസയം അേള്ക് കധരയ

ൂര്വം അേള്ക്

അറിെിച്ചു."

മുത്തശ്ശി

റെുന്ന കഥെിയല് സന്ദര്ഭങ്ങളും

അതിരില് യതളിെുന്നതുപ
"മഹര്ഷികുമോരന്
കണ്ടു.ഋതു
ത്േതങ്ങള്ക്

അേളുയെ

യെ

ത്

ണെയത്ത

സമ്പര്ക്കം

ഋതു

അ ുഷ്ട്െിക്കോന്

ത്തിയെ

ോശ്ച്ോത്തല്േും തയെ ഓര്മ്മുയെ

ോയല് ദിേയക്ക് പതോന്നി.

ര്ണ്ണെുമോെുള്ള

തിര്ക്കോരം
തോ

്പ ഹിച്ചു. അേള്ക് എല്ലോയ്ക്പപ്പോഴും

ര്ണ്ണയെ
തുെങ്ങി.

കോഠി യത്തില്ും

ബോല്ിശ്മോെ

അേന്

ആഹോരേും

മതിത്ഭമമോെി

മ പ്പൂര്വം

ിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല.
മഞ്ഞുറെുന്ന

ഒരു

ത്

അേള്ക്

ഒഴിേോക്കി.
കഠി മോെ

ഭോതങ്ങളില്ും

ഉറക്കേും

യേെിഞ്ഞ്

ത്ഗീഷ്മ
അേള്ക്

കഠി ത്േതങ്ങയളെുത്തു."
കോല്ത്തിയെ ചില്ലുജോല്കങ്ങല്ക്കപ്പുറത്ത് ആ ദൃശ്യത്തിയെ

ിഴല് ക്കങ്ങള്ക് ദിേയ

കണ്ടു.

മഹര്ഷി കുമോരയെ തപ

തണുത്തുറഞ്ഞ

ോേ ം.

ദീജല്ത്തില്, ദീര്ഘത്േതത്തിയെ പതജസ്സില് ഋതു
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"അേന് തപ

ോബല്ത്തില് േസിഷ്ഠയ

യേല്ലുന്നേന് എതിര്ത്തു."

ദിേയെുയെ ഭോതീത്േതെിപല്ക്ക് മുത്തശ്ശിെുയെ േോക്കുകള്ക് അെര്ന്നുേീണു.
"അതി
തപ

ുസരിച്ച്

അേളുയെ

ത്േതത്തിയെ

ോമണ്ഡല്ത്തിയെ

പകോേകള്ക്

ദുര്ബ്ബല്മോകുന്നത്പ

പതോന്നി.

ഏകോത്ഗത

രോജയേമ്പോല്െോെി
തപ
ത്

ഷ്ട്െയപ്പേ
മോറിെ,

ോേ ത്തിയല്ത്തി.

ജ്ഞെറ്റ്

േീണു.

ഒരു

ോയല്

ിമിഷത്തില്,

ോഗത്തോന്

രോജയേമ്പോല്

കോഠി യപമറി.

മല്െിയല്

ചികിത്സോേിധികപളോ,

മോത്ന്തിക

മഹര്ഷികുമോരന്
ഇത്ന്ദശ്ോ

ഗന്ധര്വന്

മഹര്ഷികുമോരയ

തയെ

അേയെ

ദംശ്ിച്ചു.
തോത്ന്തിക

ത്തോല്
അേന്

േിധികപളോ

ജ്ഞയെ തിരിയക യകോണ്ടുേന്നില്ല. ധ േും ഭൂമിെും േോഗ്ദോ ം

മു ികുമോരയെ ത്
യചയ്ക്യതങ്കില്ും

യകോേോരത്തിയല്

ഭിഷഗവരര്

അെക്കമുള്ള

കേദയന്മോര്

രോജെയപ്പേു."
"ത്ഗോ ീ, ഒര് മി ിറ്റ്,"
ദിേയ ഇെക്ക് കെറി.
"യകോേോരത്തിയല് കല്ത്ബറീല് ഋതു

ര്ണ്ണ സംഹിത എന്ന ത്ഗന്ഥയമഴുതീതും ഈ

രോജകുമോരി തയന്നെപല്ല?"
"അയത പമോയള,"
മുത്തശ്ശി

റഞ്ഞു.

" ീ പകള്ക്ക്ക്. സ യോസിെോെ
മു ികുമോരയെ
ഋതു

ര്ണ്ണ

ശ്രീരത്തിന്

രിേോരങ്ങളും യ

ഉത്ക്കണ്ഠപെോയെ

ൌരമുഖ്യന്മോരും

കോത്തിരിക്കുപമ്പോള്ക്,

ോെിരിക്കെോെിരുന്നു. മു ികുമോരയെ മരണം

ിന്നിരുന്ന ആളുകളുയെ മദ്ധയത്തിപല്ക്ക് അേള്ക് കെന്ന് േന്നു.
ഭെയപ്പേു

മൃതയുഞ്ജെമത്ന്തേുമു
ിന്നും

പ ോക്കുപമ്പോള്ക്

ോസിച്ചു.

ത്േതതീത്േതെോേോഹിച്ച് ത്
മല്െില്

മുമ്പില്

ോഗത്തോന്മല്െില് പ

കോത്ത് ഭെയപ്പേ്
ആളുകള്ക്

ിതോേും രോജ

അേള്ക്

ോര്ഥിച്ചു. യ

യകോെുങ്കോറ്റുെര്ന്നു.

അേള്ക്

തല്മുെിെിളക്കി,

ോഗമത്ന്തേും
കണ്ണുകളിപല്ക്ക്

യേന്ന്് ദിക്കുകള്ക് ഇളകി.
യകോേോരഭിത്തികളിപല്ക്ക്

ോഗത്തോന്
യകോെുങ്കോറ്റ്

ഇരയച്ചത്തുപമ്പോള്ക് ഭെന്ന് േിറച്ച യകോേോരേോസികള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ രോജയേമ്പോല്
ത്

പേശ്ിച്ചു. അേന് ഋതു

ര്ണ്ണെുയെെെുയത്തത്തി. ആജ്ഞ കോത്തിയേന്നപ

ോയല്

അേള്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഫണം േിെര്ത്തി ിന്നു."
മുത്തശ്ശിെുയെ േിേരണങ്ങളില് ധയോ ല്ീ െോെിരിക്കുകെോണ് ദിേയ.
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പകോത്ബോഹില്സിയെ ഏകോന്തതെുയെെും ശ്ോന്തതെുയെെും

ിശ്ച്ല്തെുയെെും

ആഴം േര്ദ്ധിച്ചു.
ത്

ഞ്ചം മുഴുേ ും ശ്വോസരഹിതമോയെന്ന്്ദിേയക്ക് പതോന്നി.

"മഹര്ഷികുമോര ില്
ഋതു

ിന്ന്്േിഷം തിരിയകയെെുക്കൂ..."

ര്ണ്ണ െോത്ത േീരയപത്തോയെ ആജ്ഞോ

"രക്തത്തില്

ിന്ന്്
, ധമ ികളില്

സോന്നിധയം പ

ോല്ും

ിച്ചു.

ിന്ന്്
, മജ്ജെില്

ിന്ന്്
, േിഷത്തിയെ സൂെ്മ

ിര്വീരയമോക്കൂ,"

രോജയേമ്പോല് തോന് ദംശ്ിച്ച ഭോഗത്ത്, മു ികുമോരയെ കണങ്കോല്ില് ഫണം പചര്ത്തു.
ിമിഷങ്ങള്ക്
യ

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്,

രോജ

രിേോരങ്ങളും

സ യോസിെോെ

ൌരമുഖ്യന്മോരും പ ോക്കി ില്ക്കുപമ്പോള്ക്, മഹര്ഷികുമോരന്

അ ങ്ങുേോന്

തുെങ്ങി.

കന്നിമകളും

കകേിരല്ുകളും.

അച്ഛ ും

തിയെ

തിയെ

ിയന്നെും

അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞ് അേന് കണ്ണുകള്ക് തുറന്ന്്എല്ലോേയരെും പ ോക്കി..."
ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് ദീപ്തമോെ ഒര ുഭൂതി

ിറഞ്ഞു.

അേള്ക് മുത്തശ്ശിെുയെ മുഖ്ത്തു ിന്നും പ ോേം
ുഴെുയെ

ിശ്ച്ല് ിശ്ബ്ദതെിപല്ക്കും

ിന്േല്ിച്ചു.
ിധികോക്കുന്ന

രോജയേമ്പോല്െുയെ

സോത്മോജയമോെ പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്കും അേള്ക് പ ോക്കി.
ില്ോേിയെ കോന്തികതപെറി.
മണല്പ്പുറം സവര്ണ്ണ ിറം യകോണ്ട് ദീപ്തമോെി.

കോഴ്ച്ചെുയെ അതിരുകള്ക്
"അത്

ുതിെ

േിജെത്തിയെ.

ഒരു

ിറയെ തീത്േ ിശ്ച്ല്ത േീണ്ടും തളംയകേി.
സംഭേത്തിയെ

അേളുയെ

തുെക്കമോെിരുന്നു.

അേളുയെ

ോതിത്േതയത്തില്, അേളുയെ ത്േതശ്ുദ്ധിെില് അേയെ ഇത്ന്ദിെങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞു. ഈ

ചൂര്

ിറഞ്ഞ കോ

രൂ

ര്ണ്ണെുയെ

ത്തില്,

ുഴെുയെ മണല്ത്തിേില്,

കോമപമോഹിതമോെ

ഋതു

ഗത്തോന്മല്െുയെ ഒതുക്കുകളില്, രോജയേമ്പോല്െുയെ

ഭംഗിെില് ഒരോത്മോേും ഹൃദെേും ശ്രീരേുമോെി അേര്

്പ ഹിച്ചു..."
ദിേയെുയെ

ീള്ക്മിഴികള്ക് േിേരണത്തിയെ മോത്ന്തികഭംഗിെില് തരളമോെി.
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തയെ മുല്ക്കണ്ണുകള്ക് തുെിച്ചുെര്പന്നോ?
പദഹമോസകല്ം ത്

ണപെോന്മോദം ത

ിക്കുപന്നോ?

മണല്പ്പുറത്തിയെ േിശ്ോല്തെിപല്ക്കേള്ക് പ ോക്കി.
ഋതു

ര്ണ്ണെുയെ ചില്പമ്പോല്ിക്ക് അേള്ക് കോപതോര്ത്തു.

"ഇന്ന്് ത്കി്തയോ ികളുയെ
തമ്പുരോന് ദോ മോെി
തപ

സ്ഥല്മിപല്ല?

ദുര്ഗ്ത്തില്

ിയെ

മുത്തച്ഛന്

ല്കിെതോണത്. അേിയെെോെിരുന്നു മഹര്ഷികുമോരയെ

ോേ േും ആത്ശ്മേും. കുമോരയെ ആകോന്

കോ
തപ

ള്ളിെിരിക്കുന്ന

ത

സ്സ ുഷ്ട്െിച്ചുപ

ോഗത്തോന്മല്െുയെ ഏപതോ

ോന്നു.

ോേ ത്തിയല്ത്തുമോെിരുന്നു. അേന് പേണ്ടി

രോജകുമോരി
ുതു

ുഷ്

ങ്ങളും

എന്നും
ഴങ്ങളും

പത ും യകോണ്ട്. മഹര്ഷികുമോരയെ ഏറ്റേും യചറിെ കോരയങ്ങളില്പപ്പോല്ും
അേള്ക്

ത്ശ്ദ്ധയകോെുത്തിരുന്നു.

മോത്തപമെുണ്ടോെിരുന്നുള്ളൂ...

ഋതു

ര്ണ്ണെുയെ

മ സ്സില്

അേന്

യെ.."

ഒരു ദുരന്തം മുമ്പില് കണ്ടിയേന്നപ

ോയല് മുത്തശ്ശിെുയെ ഭോേം മോറി.

സവരേും.
ഒരു

ിമിഷം അേര് ആകോശ്ത്തിയല്

ിര്ന്നിപമഷെോെി
"

െത്തങ്ങയള പ ോക്കി.

ിമിഷങ്ങപളോളം അേര്

െത്തങ്ങയള തിരഞ്ഞു.

പെ...?"

ദിേയ പചോദിച്ചു.
അേളില് ആകോംെപെറി.
"എന്തോ ത്ഗോ ീ?"
തങ്ങളുയെ ബന്ധം രഹസയമോെിയേക്കോ ോേില്ലന്ന്്ഋഷികുമോരന് മ സ്സില്ോക്കി.
മുത്തശ്ശി തുെര്ന്നു.
"ഋതു

ര്ണ്ണെുയെ അച്ചന്തമ്പുരോപ ോട് തങ്ങളുയെ ബന്ധയത്തപ്പറ്റി തുറന്നു

റെോന്

അേന് തീരുമോ ിച്ചു."
മുത്തശ്ശി േീണ്ടും ദീര്ഘ യമൌ ത്തിപല്ക്ക്.
പേദ െും ദുഖ്േും സമ്മിത്ശ്മോക്കിെ അേരുയെ മുഖ്പത്തക്ക് ദിേയ ഉറ്റുപ ോക്കി.
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"എന്നിേ്? എന്നിേ് എന്ത്

റ്റി ത്ഗോ ീ?"

"അച്ചന് തമ്പുരോന് േിേരമറിഞ്ഞു.
മുത്തശ്ശി

ുഴെുയെ മരുതീരപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.

അേിയെ,
ത്

ിപറ്റ ദിേസം, ദോ അേിയെ..."

ആകോശ്ത്തിയെ

ഒരു

പകോണിയല്

എകോന്തെോെ

െത്തം

തിഫല്ിച്ചിരുന്നു.

"അേിയെ മു ികുമോരയെ കഴുത്ത്

ിളര്ന്ന ശ്രീരം കോണയപ്പേു."

തയെ ഉള്ള് േിറയ്ക്ക്കുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
"യേള്ളത്തില്... മു ികുമോരയെ
ആരണയദുര്ഗ്ത്തില്

ില്േിളിെില് ത

ിന്ന്്കുതിയച്ചത്തി. പചോരെില് യ

യകേിപ്പിെിച്ച്, ഹൃദെം യ ോന്ത് േില്
ഋതു

സ്സുണര്ന്ന മഹര്ഷി

ിതോവ്

ോതിഞ്ഞ മകയെ ശ്രീരം

ിച്ചു, അപദ്ധഹം. മൃതശ്രീരം കയ്യിയല്െുത്തു.

ര്ണ്ണെുയെ അച്ചയെ മുമ്പിയല്ത്തി. ശ്ോ

ോഗ്നിെുയെ േോക്കുകപളോയെ അപദ്ധഹം

അല്റി:
" ിയെ േംശ്ത്തില് ഒരു യ
ഈ േംശ്ത്തില് ഒരു യ

ണ്കുേി
ണ്കുേി

ിറക്കോയത പ

ോകയേ! എയെ ശ്ോ

യത്ത പഭദിച്ച്

ിറന്നോല് അേയള പേള്ക്ക്കോന് ഉെിയരെുത്ത്

എയെ മകന് തിരിച്ചുേരും!"

അല്പ്പ സമെപത്തക്ക് മുത്തശ്ശി
'ത്ഗോ ീ, ഋതു
കഥെുയെ തോ

ര്ണ്ണയ്ക്യക്കന്തു

ിശ്ബ്ദെോെി.
റ്റി?"

ം സവരത്തില്ല്ിെിച്ച് ദിേയ പചോദിച്ചു.

"അന്ന് രോത്തി..."
മുത്തശ്ശി േിേരണത്തിപല്ക്ക് മെങ്ങിയെത്തി.
"അന്ന് രോത്തി യകോേോരത്തിയെ തെവ് പഭദിച്ച് അേള്ക് ഈ
ഓെിേന്നു.

തയെ

ഹൃദെേും

രക്തേും

ത്

ദിക്കരെിപല്ക്ക്

ോണ ും

ദിെുയെ

ആഴത്തിപല്യക്കറിഞ്ഞുയകോെുത്ത് അേള്ക് ഇറങ്ങിപപ്പോെി. തോപഴക്ക് ...തോപഴക്ക്..."
ദിേയ േീണ്ടും മരുതീരപത്തക്ക് പ ോക്കി.
മഹര്ഷികുമോരന് രോജയകോ

ത്തി ിരെോെി ത്
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സവര്ഗ്ത്തിയല്
പേണ്ടി

തപ

ോേ ത്തില്,

േ ീതങ്ങളുമോെി ഋതു

തയെ കണ്ണുകള്ക്

തയന്ന
ര്ണ്ണ

കോത്തിരിക്കുന്ന
െന്നു പ

ണെഭോജ ത്തി ു

ോെ സ്ഥല്ം.

ിറഞ്ഞു തുളുമ്പിെത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.

" ില്ോയേളിച്ചത്തില്

ഓളങ്ങള്ക്

യേേിത്തിളങ്ങുപമ്പോള്ക്

സംത്ഭമിപച്ചോെിയെത്തിെേരുയെ മുമ്പില് ഋതു
ഒരു ഒറ്റ

ത്

ര്ണ്ണെുയെ ജഡം ആകോശ്ത്തിയല്

െത്തയത്ത പ ോക്കിക്കിെന്നു."

"എയെ ത്ഗോ ീ,"
യ

യേന്നുണ്ടോെ ഒരു േികോരത്തള്ളിച്ചെില് അേള്ക് മുത്തശ്ശിയെ േിളിച്ചു.
ിയന്ന മുഖ്ം അേരുയെ മോപറോെു പചര്ത്തു.

മുത്തശ്ശിയ്ക്ക്ക് അദ്ഭുതം പതോന്നി.
അേര് അേളുയെ മുഖ്ം
അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിെിച്ചുെര്ത്തി.
ിരഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചുണ്ടുകള്ക് േിതുമ്പുന്നതും അേര്

കണ്ടു.
"ഈ കുേി എന്ത് ത്ഭോന്തോ ഈ കോണിക്കപണ?"
അേര് പചോദിച്ചു.
"ഒര് കഥെപല്ല പമോയള അത്? അത്ന് കരയ്യോ പേപണ്ട?"
"

ിയന്നന്തോ ഉണ്ടോപെ? ത്ഗോ ി അത്

യഗൌരേമോെ

ഒരു

റെു,"

ിശ്ബ്ദതെോെിരുന്നു

മുത്തശ്ശിെുയെ

ത്

തികരണം,

ിമിഷങ്ങപളോളം.
'

ണ്കുേിെുണ്ടോെില്ല,"

ിയന്ന സൂരയ േംശ്ത്തില് ഒരു യ

മുത്തശ്ശി

ിശ്ബ്ദത കകയേെിഞ്ഞു.

"േംപശ്ോല്പ്പത്തി

മുതല്

േര്ഷത്തിയല്ോരിക്കല്

മ്മള്ക്

െത്തുന്ന

െത്തയപ്പെുന്നത്.

ഒരു

ഒരു

മഹോ

െോഗമുണ്ട്.
ഉത്സേം

ത്ന്തണ്ട്
പ

ോയല്

ആപഘോഷിക്കയപ്പെുന്നത്ക;മ്പി'കു;േ'ന്;യ ;റ്റവംശ്ത്തിയല്

ക യകെോെ

രോജകുമോരിയെ

ആ

ശ്ക്തിസവരൂ

ിണിെോെി

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

അേപരോധിച്ചോണ്

www.kambistories.com

െോഗം

54

െത്തയപ്പെുക. എന്ന്്യേച്ചോല് യ
ഋതു

ണ്കുേിെോണ് സൂരയേംശ്ത്തിയെ ഐശ്വരയം.

ര്ണ്ണെുയെ മരണപത്തോയെ ആ െോഗം തെസ്സയപ്പേു.

ിയന്ന..."

മുത്തശ്ശി അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"

ിയന്ന

ൂറ്റോണ്ട്കള്ക്ക്ക് പശ്ഷം ആ െോഗം

ു രോരംഭിച്ചത്

ത്ന്തണ്ട് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക്

മുമ്പോണ്. പമോള്ക്ക്ക് അഞ്ചു േെസ്സുള്ളപപ്പോള്ക്."
"ത്ഗോ ീ ....??"
ദിേയ അേിശ്വസ ീെതപെോയെ മുത്തശ്ശിയെ പ ോക്കി.
"അയത പമോയള..."
അേര് േീണ്ടും അേളുയെ മുഖ്ം കകെിയല്െുത്തു.
"ഋതു

ര്ണ്ണയ്ക്ക്ക്

പശ്ഷം

മ്മുയെ

േംശ്ത്തില്പ്പിറന്ന

ആദയയത്ത

യ

ണ്കുേി

ീെോണ്!"
"ഞോന്!!!"
അദ്ഭുതപത്തക്കോപളയറ സംത്ഭമമോണ് അേളുയെ േിളിെില്

ിറഞ്ഞു ിന്നത്.

അത് മുത്തശ്ശി ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ഈശ്വരോ..."
അേള്ക് മത്ന്തിക്കുന്നത് അേര് പകേു.
യ

യേന്ന്്ഒരു കുസൃതിെും യകൌതുകേും അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ഓളം യേേുന്നത്

അേര് കണ്ടു.

"ഇയതോയക്ക യേറും കഥകള്ക് മോത്തോന്നപല്ല ത്ഗോ ി
"അങ്ങയ

റയഞ്ഞ?"

പചോദിച്ചോല്...അയത ഞോന് തയന്നെോണ് പമോപളോട് അത്

മുപമ്പ കരഞ്ഞപപ്പോള്ക്...
അേര് ഒരു

ിമിഷം

റഞ്ഞത് ...പമോള്ക്

യെ ..."
ിര്ത്തി.

പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
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"യകോേോരത്തില്

ത്ഗന്ഥയപ്പോപരല്

ിറം

മങ്ങോത്ത

തോളിപെോല്യക്കേുകള്ക്

അ േധീണ്ട്.."
അേര് തുെര്ന്നു.
"സം്കൃതത്തില്ും

യചന്തമിഴില്ും

എഴുതീത്.

േംശ്ോേല്ിപ്പേിക കോണോം പമോള്ക്ക്കതില്.
യ

ണ്കുേിെുയെ പ

മുത്തശ്ശി

ഓപരോ

ഒയന്നെുത്ത്

യെ ഋതു

മറിച്ച്

പ ോക്കൂ.

ര്ണ്ണയ്ക്ക്ക് പശ്ഷം മയറ്റോരു

ര് പമോള്ക്ക്കതില് കോണോന് കഴിെില്ല."
േക്കുച്ചരിക്കുപമ്പോഴും

തന്നില്

അകോരണമോെ

ഒരു

ഭെം

ിറെുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
എങ്കില്ും അേള്ക് സവെം ശ്ോസിച്ചു.
ബീ പബോള്ക്ഡ്. ഇയതല്ലം യകേുകഥ. ഋതു

ര്ണ്ണ

ു ര്ജ്ജ ിക്കും പ

ോല്ും!

അസംബന്ധം! ഹും!
"ആശ്വി

മോസത്തിയല്

മരിച്ചത്. അന്നേള്ക്ക്ക്

യ

ൌര്ണ്ണമിെില്ോണ്

ഋതു

ര്ണ്ണെും

ഋഷികുമോര ും

തിയ േ് തികഞ്ഞ ദിേസോെിരുന്നു. ഇത് ആശ്വി മോസം.

ഇന്ന് തുെങ്ങി മൂന്നോമയത്ത ദിേസം യ

ൌര്ണ്ണമിെോണ്."

ദിേയെുയെ സംത്ഭമത്തിപല്ക്ക് മുത്തശ്ശിെുയെ േോക്കുകള്ക് ചിതറിേീണു.
"അന്ന്് ിയെ

ിറന്നോളോണ്.

തിയ േോം

ിറന്നോള്ക്!"

േി്മെേും സംത്ഭമേും ഉച്ചസ്ഥോെിെിപല്ക്ക് കുതിക്കുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
തോരതമയങ്ങയളോയക്ക ഒന്നിയ ോന്ന് യ
അതി ര്ഥം ഇ ിെും ചില് യ

ോരുത്തയപ്പേു േരികെോണ്.

ോരുത്തങ്ങള്ക് സംഭേിക്കുയമപന്നോ?

യ േര്!
അേള്ക് േീണ്ടും സവെം ശ്ോസിച്ചു.
തല്മുറകളില്ൂയെ

ോതിപ്പതിഞ്ഞ

ുരോേൃത്തത്തിയെ

ിഴല്ല്ല തോന്!

" ോയള കഴിഞ്ഞ് യ

ൌര്ണ്ണമി രോത്തീല് ആ മഹര്ഷികുമോരന് േീണ്ടും േരൂന്ന്്ത്ഗോ ി

കരുതുന്നുപണ്ടോ?"
ദിേയ മന്ദഹോസപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
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"അയതോയക്ക ഈശ്വരന്മോരുയെ കകെില്ിരിക്കണ കോരയങ്ങളോ കുപേേ,"
മുത്തശ്ശി

റഞ്ഞു.

"ഈശ്വരന് അറിെോയത ആരും േരില്ല,
"ഏതോെോല്ും
ദിേയ

ൂേൂം യചയ്യില്ലേ,"

ോയള കഴിഞ്ഞ് േരണം ഇേിയെ,"

റഞ്ഞു.

തയെ സവരത്തില് ഒരു യേല്ലുേിളിെെങ്ങിെിേുപണ്ടോ എന്ന്്അേള്ക് സംശ്െിച്ചു.
"ഋഷികുമോരയ

കോണോന് തിെുക്കോെീ, അപല്ല?"

മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു.
"

ിന്നിയല്ലേ,"

ദിേയെും ചിരിച്ചു.
"കമണ്ഡല്ൂം യചോമന്ന്്
, കഞ്ചോേും േല്ിച്ച്, യമതിെെി ധരിച്ച്, ഉണ്ണിക്കുെേെറും
തോങ്ങി

മോ യത്ശ്ീ

എതിപരല്ക്കണം

േിശ്വോമിത്തന്

മ്മള്ക്.

ുഷ്

കേിമോ മിറങ്ങുപമ്പോള്ക്ത്തയന്ന

റ്റൂങ്കില് ആചോരയേെീം ഒരുക്കണം. എയെ ഈശ്വരോ,

ദിഗംബര ോകോതിരുന്നോ മതിപെരുന്ന്്
. കോരയം രോജകുമോരിെോപണല്ും അയതോന്നും
കോണോ ുള്ള കധരയയമോന്നും ഈെുപലോള്ക്ക്കിപല്ല!"
േിശ്വസിക്കോന്

ദിേയെുയെ

മ സ്സ്

സംഭേങ്ങള്ക് അേളുയെ മ സ്സിയ

ഇതില്ും

േിചിത്തേും

കുെുംബത്തില്

േിസമ്മതിയച്ചങ്കില്ും

മുത്തശ്ശി

േിേരിച്ച

ആഴത്തില് സവോധീ ിക്കുക തയന്ന യചയ്ക്തു.

അസോധോരണേുമോെ

സംഭേങ്ങള്ക്

തങ്ങളുയെ

െന്നിേുള്ളത് അേള്ക് ഓര്ത്തു.

അേയെോയക്ക േിേരിക്കയപ്പേപപ്പോള്ക് പകേ് ആസവദിച്ചതല്ലോയത ഒര ുഭൂതിെോെി,
അ ുഭേമോെി, മ സ്സിയ

പതോേിരുന്നില്ല.

എന്നോല് ഈ കഥ അങ്ങയ െല്ല.
ഇത് തയെ ഇത്ന്ദിെങ്ങളില് മോത്തമല്ല, പബോധത്തില് കൂെി
സമീ

ത്തു തയന്ന ഋതു

ര്ണ്ണ

ില്ക്കുന്നതുപ
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ദൂയര പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്മഹര്ഷി

ിതോവ് ഇറങ്ങി േരുന്നതുപ

േിഷം തിരിയകയെെുക്കോന് രോജയേമ്പോല് കോേു

ോതെുയെ

ോയല്.

ിഴല്ുകളില്

ിന്ന്്

ുറയപ്പെുന്നു.
ത്

ണെത്തിയെ ത്

െുേത

സവി ഋതു

തിപരോധത്തിന് മുമ്പില് മോത്ന്തിക ശ്ക്തിെുള്ള കണ്ണുകപളോയെ
ര്ണ്ണയെ പ ോക്കുന്നു.

"ത്ഗോ ീ, ആ മു ികുമോരയെ പ

യരന്തോെിരുന്നു?"

പകോത്ബോഹില്സില്ത്തയന്ന മിഴികല്ുറപ്പിച്ച് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
മുത്തശ്ശിെില്
"

ിന്ന്്മറു

െി കിേോയത േന്നപപ്പോള്ക് അേള്ക് അേയര പ ോക്കി.

ോറയെോതുക്കില് ചോരിെിരിക്കെോെിരുന്ന മുത്തശ്ശി ഉറങ്ങോന് തുെങ്ങി എന്ന്്

ദിേയ കണ്ടു.
അേളും അേരുയെ മോറിെത്തില് മുഖ്മമര്ത്തി ചോരിക്കിെന്നു.
ഋതു

ര്ണ്ണപെെും ഋഷികുമോരപ െും അേരുയെ ദുരന്തപത്തെും ഓര്പത്തോര്ത്ത്

അേളും അേസോ ം ഉറങ്ങി.

**********

തിയ ോന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ ഒരിക്കല്ും ഉറങ്ങോറില്ല.
അത്തോഴത്തിന് പശ്ഷമുള്ള ത്
തയെ

ധോ

രി

ോെി േോെ െോണ്.

ൂര്വികര് തപേശ് സോഹിതയേും കല്കളും േളര്ത്തുന്നതില് അതീേ

ത്ശ്ദ്ധോല്ുക്കളോെിരുന്നുയേന്ന് അപദ്ധഹത്തി റിെോമോെിരുന്നു.
തോന് സവെം തയന്ന

ല്ല ഒരു കല്ോസവോദക ും സോഹിതയപത്

മിെുമോെിരുന്നു.

അേയെോയക്ക ഇപപ്പോള്ക് േോെ െില് മോത്തം ഒതുങ്ങിെിരിക്കുന്നു.
അതിന് പ

ോല്ും സമെം കിേോറിയല്ലന്നതോണ് േോ്തേം.

ിശ്ോേ്ത്തത്തില്, കിെക്കെില് ചോരിക്കിെന്ന്്
, േോെ െുയെ ആഴത്തില്
മറന്നിരിക്കെോെിരുന്ന ഭര്ത്തോേിയ
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അേര് അപദ്ധഹത്തിയെെെുത്തു േന്നു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ കണ്ണുകള്ക്

റിച്ച് പചോദയരൂ

ത്തില് അേയര പ ോക്കി.

"മതി േോെിച്ചത്,"
അപദ്ധഹത്തിയെ കകെില്
അപേഹം േോത്സല്യ

ിന്ന്് ു്തകം േോങ്ങി പമശ്പ്പുറത്ത് യേച്ചു.

ൂര്വം അേയര തന്നിപല്ക്കെുപ്പിച്ചു.

ഗോെത്തിപദേി തയെ മുഖ്ം അപദ്ധഹത്തിയെ യ ഞ്ചില്മര്ത്തി.
ക റ്റ് യഗൌണി ുള്ളിയല് മോര്ദേമുള്ള തയെ ശ്രീരം അപദ്ധഹപത്തോട് പചര്ത്ത്
റ്റിക്കിെന്നു.
"എന്തോെിരുന്നു,

ആപല്ോച ?

മഹോറോണിെുയെ

േോെ ക്കിയെല്ും

ഞോ ത്

ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നു,"
"എ ിക്ക്..."
അപദ്ധഹത്തിയെ

യ ഞ്ചില്

അമര്ന്നിരുന്ന

അഭിമുഖ്മോെി ഇരുന്നുയകോണ്ട് അേര്

മുഖ്ം

ഉെര്ത്തി

അപദ്ധഹത്തിന്

റഞ്ഞു.

"...എ ിക്ക് ഭെം പതോന്നുന്നു,""എന്തി ോണോപേോ?"
"പമോയള ഓര്ത്ത്."
"അയതന്തോ ഇപപ്പോ പമോയള ഓര്ത്ത് ഒര് ഭെം?"

"അേള്ക്ക്കിപപ്പോ

തിപ ഴ് േെസ്സ്

പശ്ഷമുണ്ടോെ ആദയയത്ത യ

ൂര്ത്തിെോകുന്നു. ത

സവിെുയെ ശ്ോ

ത്തിന്

ണ്ണ്്
. അതിപപ്പോ ...."

"എയെ ഗോെത്തി ..."
അപേഹം കിെക്കെില്
"ത്ഗന്ഥയപ്പോപരയല്

ിന്നും എഴുപന്നറ്റു.

തോളിപെോല്കളില്

അങ്ങയ

യചല്യതോയക്ക

േോെിച്ചിേുണ്ട്. അയതോയക്ക ഒരു കഥെോെി അങ്ങ് കരുത്ക.
ഒയക്ക ഇപല്ല, യ
"ഈശ്വര

ഞോ ും

ഠിപ്പും അറിേും

ക്ക്?"

ിശ്ച്െത്തി പ്പുറത്ത് േരൂല്ലപല്ലോ
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ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ മന്ദഹസിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
ഏതോ ും

ിമിഷങ്ങളുയെ

ിശ്ബ്ദത അേര്ക്കിെെില്

ിറഞ്ഞു.

"പേയറ യചല്ത് കൂെി മ സ്സില്ുണ്ട് എന്ന്്പതോന്നണു,"
അേരുയെ

ിശ്ബ്ദത ത്ശ്ദ്ധിച്ച് അപദ്ധഹം

റഞ്ഞു.

അേര് അപദ്ധഹയത്ത സംശ്െപത്തോയെ പ ോക്കി.
"എ ിയക്കോരു

കോരയം

കൂെി

ോെോയ ോണ്ടോരുന്നു.

യകോപറ

ോളുകളോെി

ആപല്ോചിക്കുന്നതോണ്,"
അപദ്ധഹം അേരുയെ അെുത്ത് േന്നിരുന്നു.
പതോളില് കകത്തല്മമര്ത്തി.
"

റെു,"

"മഹോമൃതയുഞ്ജെ െോഗം

െത്തണം,"

തയെ പതോളില് അമര്ന്നിരുന്ന കകത്തല്ത്തില്
"ഇത്

ോേശ്യം അത് ഇത് േയര

ിെിച്ചുയകോണ്ട് അേര്

റഞ്ഞു.

െന്നിേുള്ളതില് യേച്ച് ഏറ്റേും ഭംഗിെോെി

െത്തണം."
"ഞോ ും ആപല്ോചിക്കോയ്ക്കെല്ല ഗോെത്തീ,"
അപദ്ധഹം

റഞ്ഞു.

"എയന്തോയക്കപെോ

അരുതോയ്ക്മകള്ക്

ഈെിയെെോെി

എ ിക്കും

പതോന്നോറുണ്ട്.

പരോഹിത്

മ്മയള ചതിച്ചു. പകോത്ബോഹില്സില് യേച്ച് അേന് യകോല്ലയപ്പേു.

ോല്ഞ്ച് ത്

ോേശ്യം പമോള്ക്ക്ക് ആക്ടസിഡെ്് ഉണ്ടോെി. ഇയതോയക്ക എയന്നെും

ചഞ്ചല്യപ്പെുത്തോറുണ്ട്."
ഗോെത്തിപദേിെുയെ മുഖ്ത്ത് പ രിെ സംത്ഭമം
" ോയളത്തയന്ന ഉജ്ജെി ിെില് പ
അേര്

െര്ന്നു.

ോകണം."

റഞ്ഞു.
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"ഗുരുജി

പദേ ോരോെണയ

കോണണം.

െോഗത്തിയെ

മുഹൂര്ത്തേും

മറ്റും

ിശ്ച്െിച്ചിേ് േരണം."
അേര് േീണ്ടും അസവസ്ഥമോെ ചിന്തകപളോയെ ഭര്ത്തോേിയ

പ ോക്കി.

"എ ിയക്കോരു സവസ്ഥപതം ഇല്ല."
അേര്

റഞ്ഞു.

"പമോയള ഞോന് ഇെയ്ക്ക്കിയെ സവപ് ം കോണുന്നു. അേളുയെ
ഉണ്ട്.

ിറയക ആ

കല് മുഴുേന് അേള്ക് അേിയെെും ഇേിയെെും അല്ഞ്ഞ്

എ ിക്ക്

ആധിെോണ്.

പകോപല്ോത്ത്

പമോള്ക്

തിരിയച്ചത്തുപമ്പോള്ക്

സമോധോ മുണ്ടോകുന്നത്. പമോള്യക്കയന്തങ്കില്ും സംഭേിച്ചോല്
കണ്ണുകള്ക്

ിറയഞ്ഞോഴുകുേോന് തുെങ്ങിെപപ്പോള്ക് അേര്

ത്തുകള്ക്
െക്കുമ്പം

ആണ്

ഒര്

ിയന്ന ഞോന്..."

ിര്ത്തി.

അത് കണ്ട്്അപദ്ധഹേും േികോരഭരിത ോെി.
അേരുയെ മുഖ്ം അപദ്ധഹം കകെിയല്െുത്തു.
"എന്തോെിത് ഗോെത്തീ?"
അപേഹം പചോദിച്ചു.
"പമോള്ക്ക്ക് ഒന്നും സംഭേിക്കില്ല.
േിപല്മിപല്ല? സമോധോ ിക്ക് ഞോന്

ിയെ ത്

ോര്ഥ യ്ക്ക്കും േൃതത്തി ും ഒന്നും ഒരു

ോയളത്തയന്ന ഉജ്ജെി ിയ്ക്ക്ക് തിരികയോണ്"

ോല്ോമയത്ത അദ്ധയോെം കഴിഞ്ഞെുെന് തയ്യോറോക്കിെതോണ് ഇത്. ഏകപദശ്ം
രണ്ടോഴ്ചമുമ്പ് തയന്ന. ഇത് േയരെും അെക്കോതിരുന്നതിന് ഒരു കോരണമുണ്ട്.
പകോത്ബോഹില്സിയെ "െമു " എന്ന േോെ ക്കോരി
കമെ്് എഴുതി. ഹരികൃഷ്ണന്

ോല്ോം അധയോെത്തിന് ഒരു

ി െി ആര് എന്നെോള്ക് അെോളുയെ യഫയ്ക്് ബുക്ക്

യ

യ്ക്ജില് ഈ കഥ അെോളുയെെോണ് എന്ന പ

രില് ഇേിരിക്കുന്നു.

പ

ോണ് അെോല്ും അയല്ലങ്കില്ും ഒരു കഥയെഴുതുന്നതിയെ േിഷമം എല്ലോേര്ക്കും

അറിെോം. എഴുതുന്നെോള്ക്ക്കും േോെിക്കുന്നെോള്ക്ക്കും. അത് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലോയത
മയറ്റോരോള്ക് അെോളുയെ കഥെോണ് എന്ന മേില് പമോഷ്ട്െിച്ചിെുപമ്പോള്ക്, തീര്ച്ചെോെും
മ ത്

െോസമുണ്ടോക്കുന്ന കോരയമോണ്. ഈ അദ്ധയോെം ഇെോന് കോരണം അര്ജ്ജുന്

അെക്കമുള്ള

ല് സുഹൃത്തുക്കളും ആപേശ്

യകോണ്ടോണ്. അേരുയെ കോത്തിരിപ്പിയ
അഡ്മിന് - എഡിയറ്റഴ്സിപ ോട് ഒരു അപ

ൂര്ണ്ണമോെ ഒരു േരപേല്പ്പ് തന്നത്

രിഹസിക്കോന് ഇഷ്ട്െമല്ല.
െ. െമു

ആ ഐ ഡി ആരുയെയതന്ന്്

യേളിയപ്പെുത്തിപെോ? അതിയ ക്കുറിച്ച് എയന്തങ്കില്ും േിേരം കിേുകെുണ്ടോപെോ?
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******
ഷിത്

ോ

ദീതീരത്തോണ്

ുണയ ഗരമോെ ഉജ്ജെി ി സ്ഥിതി യചയ്യുന്നത്.

യമൌരയ ഗുപ്ത രോജേംശ്ങ്ങളുയെ ചരിത്തേുമോെി ബന്ധയ
ഏറ്റേും ത്

ധോ

േ ഉജ്ജെി ിെുയെ

ആകര്ഷണങ്ങളില്ിയല്ോന്ന്്മഹോകോയളശ്വര പെത്തമോണ്.

മഹോകോപളശ്വര

പെത്തത്തിയെ

സമീ

ത്തോണ്

രോജയോന്തരത്

ശ്്തി

പ െിെ

അഖ്ണ്ഡപജയോതി ആത്ശ്മം സ്ഥിതി യചയ്യുന്നത്.
പഗോശ്ോല്കളും േൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും അ ോഥശ്ോല്കളും േിദയോഭയോസ സ്ഥോ

ങ്ങളും

ിറഞ്ഞ േിേിധ സംരംഭങ്ങളുയെ പകത്ന്ദം കൂെിെോെിരുന്നു ആഖ്ണ്ഡപജയോതി
ആത്ശ്മം.
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണ ോെിരുന്നു ആത്ശ്മത്തിയെെധി
ആത്മീെ

ത്

ഭോഷണങ്ങളും

പദേ ോരോെണയ

സോമൂഹയത്

ന്.

േര്ത്ത ങ്ങളും

മഹര്ഷി

തിരക്കുള്ള ഒരു ആത്മീെോചോരയ ോക്കിെിരുന്നു.

എങ്കില്ും എത്ത തിരക്കി ിെെില്ും അപദ്ധഹം സന്ദര്ശ്കയര മുഷിപ്പിക്കോരില്ല.
അേരുയെ

ആത്മീെോേശ്യങ്ങള്ക്

രിഹരിക്കുന്നതില്

അപദ്ധഹം

ഇപപ്പോഴും

തീത്േശ്ുഷ്ക്കോന്തി കോണിച്ചിരുന്നു.
അന്നും അപദ്ധഹത്തിന് ഒരു േിശ്ിഷ്ഠേയക്തി സന്ദര്ശ്ക ോെുണ്ടോെിരുന്നു.
പകരളീെ ോെ േയേസോെി രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ.
കൂെിക്കോഴ്ച്ച അപദ്ധഹത്തിയെ ആത്ശ്മത്തിയല് കല്ത്ബറിെില് യേച്ചോെിരുന്നു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയെ മുഖ്പത്തക്ക് ഉറ്റുപ ോക്കി.
അപദ്ധഹം ഗോഡമോെ ആപല്ോച െില്ോണ്.
തോന് അേതരിപ്പിച്ച േിഷെം അപദ്ധഹം യഗൌരേമോെിത്തയന്ന എെുത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന്്അപദ്ധഹത്തിന് പബോധയമോെി.
രണ്ട് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പോണ് തോന് അപദ്ധഹയത്ത അേസോ മോെി കണ്ടയതന്ന്്
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ ഓര്ത്തു.
ഗോെത്തിപദേിപെോെും ദിേയപെോെുയമോപ്പും ഇപത ആത്ശ്മത്തില് യേച്ചോെിരുന്നു
അത്.
അന്നപത്തക്കോള്ക് പതജസ്സും ഗോംഭീരയേും ഏറിെിരിക്കുന്നു.
കണ്ണുകളിയല് ത്
ീണ്ട

കോശ്േും.

തോെിപരോമങ്ങളും

അപദ്ധഹത്തിന് എഴു

തല്മുെിെും

"അങ്ങ് തയന്ന ഇത്

സ യോസേ്ത്തേും

ധരിച്ച

ത് േെസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

"അപങ്ങയ്ക്ക്കറിെോമപല്ലോ, ഇതിപപ്പോള്ക്
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

ചുേന്ന

ത്ന്തണ്ടോമയത്ത േര്ഷമോണ്,"

റഞ്ഞു.
ോേശ്യേും െോഗത്തിന് കോര്മ്മിക ോേ ം."

അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്ത്ത്

ല്േിധ സപന്ദഹങ്ങളും േിപെോജിപ്പുകളും

ിറെുന്നത്

േര്മ്മ കണ്ടു.
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മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയെ മുഖ്ത്ത് ചുളിേുകള്ക് േീണു.
അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്ത്ത്

ല്േിധ സപന്ദഹങ്ങളും േിപെോജിപ്പുകളും

ിറെുന്നത്

േര്മ്മ കണ്ടു.
അപദ്ധഹം ജോല്കത്തില്ൂയെ, ആകോശ്ത്ത് ഉെര്ന്ന്
പെത്തത്തിയെ പഗോ
ദോര്ശ് ിക ും

ുരത്തിയെ ചുറ്റും

ഋഷിെുമോെിരുന്ന

ആഖ്ണ്ഡപജയോതി ആത്ശ്മം എന്ന്്പ

റക്കുന്ന ത്

ില്ക്കുന്ന മഹോകോയളശ്വര
ോേുകയള പ ോക്കി.

ഭര്തൃഹരിെുയെ

ആത്ശ്മത്തി െുത്ത്

രിേിരിക്കുന്ന ആ തപ

പദേ ോരോെണന് എന്ന സോതവിക ഗുരുേിയെ

ോേ ത്തില് മഹര്ഷി

ര്ണ്ണശ്ോല്െില്, അപദ്ധഹത്തിയെ

കല്ത്ബറിെില് അഭിമുഖ്മോെി ഇരിക്കുപമ്പോള്ക്, രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ ഉത്തരത്തിന്
കോപതോര്ത്തു.
"ഈ

ന്തണ്ട് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ുണ്ടോെ ത്

ധോ

സംഭേങ്ങള്ക്

റെു,"

"സംഭേങ്ങള്ക് എല്ലോം കഴിഞ്ഞ േര്ഷം മുതല്ക്കോണ്,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ
"തല്മുറകളോെി

റഞ്ഞു.
രഹസയമോെി

ിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള

സൂെിക്കയപ്പേിരുന്ന,

മോപ്പുകള്ക്

ോഗത്തോന്

യകോേോരത്തിയല്

മല്െിയല്

ത്ഗന്ഥപ്പുരെില്

ിന്ന്്

പമോഷ്ട്െിക്കയപ്പേു. അതീേ രഹസയമോെി സൂെിക്കയപ്പേതോെിരുന്നു ആ രണ്ടു
മോപ്പുകളും. േിശ്വ്തയ ന്ന് ഞോന് കരുതിെിരുന്ന എയെ എപററ്റ് കോരയങ്ങളുയെ
ജ റല്

മോപ ജര്

േ്ത്തത്തില്

പരോഹിത്

ോഗത്തോന്

മല്െില്

ിന്ന്് മോപ്പുകളിയല്ോയരണ്ണം

യകോല്ലയപ്പേു.

കയണ്ടെുക്കയപ്പേു.

അെോളുയെ

അെോള്ക്

എയന്ന

ചതിക്കെോെിരുന്നു."
മഹര്ഷി േിേരണം ത്ശ്ദ്ധപെോയെ പകേു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ ചിന്തകള്ക് മയറ്റോരു േഴിക്ക് തിരെുന്നത് അപേഹം കണ്ടു.
"

ിയന്ന?"

"

ിയന്ന--"

അപദ്ധഹത്തിയെ

േോക്കുകളില്

ഇതുേയര

കോണോത്ത

ഭെേും

േിഷോദേും

മഹര്ഷി ത്ശ്ദ്ധച്ചു.
"

ിയന്ന

ദിേയക്ക്

ോല്ഞ്ച്

ത്

ോേശ്യം

ദുരൂഹമോെ

സോഹചരയങ്ങളില്

ആക്ടസിഡെ്് ഉണ്ടോെി. ഭെണത്തില് േിഷം യചന്നോണ് ഒരു തേണ. മയറ്റോരു
തേണ കൂേുകോപരോയെോപ്പം

ിക്ട ിക്കി ു പ

ോെപപ്പോള്ക് പബോേിന് തകരോ്

റ്റി.

യേള്ളത്തില് േീണു. അപപ്പോയഴോയക്ക കൂേുകോരോണ് അേയള രെയപ്പെുത്തിെത്.
ഇപപ്പോഴും കൂേുകോരോണ് അേളുയെ രെോകര്തൃത്തം ഏയറ്റെുത്തിരിക്കുന്നത്."
മഹര്ഷിെുയെ മുഖ്ം യഗൌരേ
"

ിയന്ന

ത്ബഹ്മഹതയെുയെ

തുെങ്ങുകെോണ്.
മഹര്ഷി

ഴെ ശ്ോ

പദേ ോരോെണന്

ൂര്ണ്ണമോെി.
ശ്ോ

ം...

ോയള

ദിേയക്ക്

തിയ േ്

േെസ്സ്

മ ുസരിച്ച് ...!"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ

േോക്കുകള്ക്

ത്ശ്ദ്ധപെോയെ

പകള്ക്ക്കുകെോെിരുന്നു.
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സൂരയേംശ്ത്തിയല് ചരിത്ത സംഭേങ്ങള്ക് അപദ്ധഹത്തിന് മ
മോത്തമല്ല

ോഠമോണ്.

ത്ന്തണ്ട് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ യകോേോരത്തില്

യേച്ചു െന്ന

മഹോമൃതയുഞ്ജെപഹോമത്തിയെ

മുഖ്യകേദിക ും

അപദ്ധഹമോെിരുന്നു.
"ഗുരുജീ കേകോയത തയന്ന ആ െോഗം
" െക്കണം,

െക്കണം."

യെ,"

ഒരു തരോം അസവസ്ഥത മഹര്ഷിെുയെ മുഖ്ത്ത് യതളിഞ്ഞു.
അത് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ കുഴക്കി.
എന്തോണ് കുഴപ്പം?
എന്ത് ത്

തിബന്ധമോണ് അപദ്ധഹം തയെ ജ്ഞോ ദൃഷ്ട്െിെില് കോണുന്നത്?

"ഗുരുജീ, എയന്തങ്കില്ും തെസ്സം?"
മഹര്ഷി അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്പത്തക്ക് സംശ്െപത്തോയെ പ ോക്കി.
അപേഹം ഉത്തരം
"െോഗം േിധിപ
മഹര്ഷി

ോയല്

െക്കണം,"

റഞ്ഞു.

"കേദിക
തപ

റെോന് േിഷമിക്കുന്നത് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ കണ്ടു.

േിധിെില്

ോബല്ത്തോല്

ിഴവ്

റ്റോത്തേ ോെിരിക്കണം

ആത്മജ്ഞോ േും

ഉത്ഗത്ബഹ്മചരയേും

ുപരോഹിതന്.
ജിയതത്ന്ദിെതവേും

സിദ്ധിച്ചേ ോകണം കേദികന്. അതോണ് ശ്ോ്ത്തം. "
മഹര്ഷിെുയെ േോക്കുകളിയല് യഗൌരേം അപദ്ധഹം ത്ശ്ദ്ധപെോയെ പകേു.
"യകോേോരത്തില്
ഠിച്ചോല്

െത്തയപ്പേിേുള്ള

കോര്മ്മികരോെിേുള്ള

മഹോമൃതയുഞ്ജെ
കേദികയരല്ലോം

െോഗങ്ങളുയെ

ഈ

ഗുണങ്ങള്ക്

ചരിത്തം
യകോണ്ട്

പെോഗയരോെിരുന്നു എന്ന്്കോണോം."
"ഈ ഗുണങ്ങള്ക് എല്ലോം അപങ്ങക്കും....."
"എ ിക്കോേും..."
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ തുെരോ
" ോം

കേദികന്

കര്മ്മിക ോെിരികോന്
കോര്മ്മികന്

ഒന്നില്ക്കൂെുതല്

കോരം

മഹോമൃതയുഞ്ജെപഹോമത്തിന്

ോെില്ല. െോഗത്തിന് കൂെുതല് ഫല് സിദ്ധിെുണ്ടോേുന്നത്

െുേോേോെിരിക്കുപമ്പോള്ക്

തിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ോ
"

റഞ്ഞു.

െത്തുന്നത് ഒരു അസോധോരണ െോഗമോണ്. ശ്ോ്ത്തത്തിയെ കല്പ്പ ത്

മുഖ്യ

ഉത്ഗത

ുേദിക്കോയത അപദ്ധഹം

ആണ്.

രോജകുമോരിെുയെ

പമല്

ം ഫല്ിക്കോന് സോധയതെുള്ള േര്ഷം ഇതോെതുയകോണ്ട്

സവിെോെ ഒരു െുേകേദികയ െോണ് പേണ്ടത്."

യെ..."

ആകോംെ
"പേദ

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ പചോദിച്ചു.

രിജ്ഞോ േും പേദോന്ത ജ്ഞോ േും ശ്ോ്ത്തങ്ങളില്ും ്മൃതികളില്ുമുള്ള

ോണ്ഡിതയേും

തോത്ന്തികോചോരങ്ങളില്

അ ുഭേ

രിജ്ഞോ േുമുള്ള

ഒരു

െുേഋഷിയെ ഇക്കോല്ത്ത് കണ്ടുകിേുപമോ?"
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മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് കണ്ണുകളെച്ചു.
അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്ം

ുഞ്ചിരിെോല് േീണ്ടും ത്

ധയോ തീെ്ണമോെ ചില്

കോശ്ിക്കുന്നത് േര്മ്മ കണ്ടു.

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞുപ

ോെി.

ിയന്ന കണ്ണുകള്ക് തുറന്ന് അപദ്ധഹം േര്മ്മയെ പ ോക്കി.
"ഒരോളുണ്ട്,"
"ആരോ അത് ഗുരുജീ?"
അതയോഹ്ലോദപത്തോയെ അപദ്ധഹം പചോദിച്ചു.
"ഒരോള്ക്,"
ജോല്കത്തില്ൂയെ ത്
പഗോ

ോേുകള്ക് േേമിേു

റക്കുന്ന മഹോകോയളശ്വര പെത്തത്തിയെ

ുരത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി അപദ്ധഹം

" ിങ്ങള്ക്

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞ ഗുണങ്ങള്ക് എല്ലോമുള്ള ഒരോള്ക്. പേദ

ജ്ഞോ ി.

ശ്ോ്ത്തങ്ങയളെും

ശ്വസിക്കുന്നേന്.

രിജ്ഞോ ി. പേദോന്ത

്മൃതികയളെും

തോത്ന്തികജ്ഞോ യത്ത

ത്

ോണേോെുപ

ല്ഹരിയെന്ന

പ

ോയല്
ോയല്

കര്മ്മോധീ മോക്കുന്നേന്."
മഹര്ഷിെുയെ ശ്ബ്ദത്തില് തീജ്ജവോല്െുയെ ത്

ഭ അപദ്ധഹം കണ്ടു.

"തീര്ന്നില്ല ഗുണങ്ങള്ക്,"
ഉത്സോഹഭരിതമോെ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും മുഴങ്ങി.
"തപ

ോബല്ത്തോല് അ യയെ അന്തരോത്മോേിയല് രഹസയങ്ങള്ക് േിപേചിക്കുന്നേന്.

എല്ലോ ്ത്തീകയളെും മോതൃതുല്യരോെി കോണുന്ന കഠി

ത്ബഹ്മചോരി."

മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് േ്തുതകയള േല്ുതോക്കി കോണിക്കോറില്ല.
തപ

ോഗുണങ്ങളുള്ളെോള്ക് അത്

യെ ഇത്ത

സിദ്ധ ോെി തുെരുന്നതിയെ കോരണയമന്ത്?

അപദ്ധഹത്തിന് മ സ്സില്ോെില്ല.
"അപദ്ധഹം ഇപപ്പോള്ക് എേിയെെുണ്ട് ഗുരുജീ?"
"അേന് ഇപപ്പോള്ക് ആത്ശ്മത്തില്ില്ല,"
"അങ്ങെുയെ കൂയെ ഈ ആത്ശ്മത്തില് തയന്നെോപണോ അപദ്ധഹേും?"
"അേന് ഈ ആത്ശ്മം പല്ോകമോയകെോണ്. അ ിപകത്.
പല്ോകത്തിയല്

ഒരു

ഭേ േും

സവന്തമോെി

ിപകതങ്ങളില്ലോത്തേന്.

സവീകരിക്കോത്തേന്.

അയല്ലങ്കില്

പല്ോകയത്ത മുഴുേ ും സവന്തം ഭേ മോെി സവീകരിച്ചേന്. പല്ോകം മുഴുേ ും
അേയെ

ആത്ശ്മമോണ്.

ര്വതശ്ിഖ്രങ്ങളില്.

ചില്പപ്പോള്ക്

യകോെും

ദീതീരങ്ങളില്.

കോെുകളില്.

പചരിത്

ഗുഹോന്തരങ്ങളില്.

പദശ്ങ്ങളില്

....എല്ലോെിെേും

അേന് ആത്ശ്മമോണ്. ഇപപ്പോള്ക് എേിയെെോണോപേോ?"
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് തയെ സോതവികപശ്ോഭെുള്ള കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും അെച്ചു.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ സംശ്െേും ആകോംെെും

ീങ്ങി.

ഇത്തേണ മഹോമൃതയുന്ജെ െോഗം ഏറ്റേും ഫല്സിദ്ധിെുള്ളതോെിരിക്കുയമന്ന്്
അപദ്ധഹം ഉറപ്പിച്ചു.
െുേ കേദിക ോണ് മുഖ്യ കോര്മ്മികതവത്തിന് ഏറ്റേും അ ുപെോജയം എന്ന്്
അപദ്ധഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
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ൂറ്റോണ്ടുകളോെി

െത്തയപ്പെുന്ന മഹോമൃതയുന്ജെ െോഗത്തിന് അ

മോത്തപമ അസോധോരണ ത
"ഒരു ത്

സിദ്ധിെുള്ള െുേ

ൂര്വമോെി

ുപരോഹിതന്മോയര ല്ഭിച്ചിേുള്ളൂ.

പതയക തരോം ആണ്,"

മഹര്ഷി

റഞ്ഞു.

"ഒരു തരത്തില്ുമുള്ള ത്
ുണയ

പതയക േിപശ്ഷണങ്ങളുയെ

രിധിെില് ഒതുങ്ങില്ല അേന്,"

ഗരമോെ ഉജ്ജെി ിെില്, മഹോകോപല്ശ്വര പെത്തത്തി െുത്തുള്ള തയെ

ആത്ശ്മത്തില് പെോഗിെോെ ആ സ യോസി തയെ ശ്ിഷയ പത്ശ്ഷ്ഠയെ ഗുണേര്ണ്ണ കള്ക്
തുെര്ന്നു.
"ഇഷ്ടമുള്ളപപ്പോള്ക് േരും, ഇഷ്ട്െമുല്ലപപ്പോള്ക് പ

ോകും."

ആത്ശ്മത്തിന് മുമ്പില്ുള്ള ഉദയോ ത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി അപേഹം തുെര്ന്നു.
"ഒരു മഹര്ഷിക്ക് ഹിതമല്ലോത്ത ആത്ഗഹങ്ങള്ക്

ോെില്ല എന്ന്് എ ിക്കറിെോം.

എന്നോല്ും ചില്പപ്പോയഴോയക്ക ഞോന് ആത്ഗഹിക്കോറുണ്ട്, അേന് എയെ മകന്
ആെിരുയന്നങ്കില് എന്ന്്
."
മഹര്ഷി രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ പ ോക്കി.
"അേന് ധോരോളം മതി,"
ഗുരുജി തുെര്ന്നു.
"അേയ ക്കോള്ക് പത്ശ്ഷ്ഠ ോെ ഒരു

ുപരോഹിതയ

ഇത്ത യഗൌരേപമറിെ ചെങ്ങിന്

കിേുകെില്ല. അേന് േരയേ. ഞങ്ങള്ക് ഒരുമിച്ച് യകോേോരത്തിപല്ക്ക് േരോം. ബോക്കി
തീരുമോ ങ്ങള്ക്

ിന്നീട്."

"ഗുരുജീ, അപദ്ധഹത്തിയെ ചിത്തങ്ങള്ക് എയന്തങ്കില്ും..പഫോപേോയെോ മപറ്റോ...?"
"അതിയ ന്തോ?"
മഹര്ഷി ത ിക്കു

ിമ്പിയല് ഇരുമ്പ് യഷല്ഫി ു പ യര തിരിഞ്ഞു.

അതില്

ീല്

ിന്ന്്

ുറം

ചേെുള്ള

ഒരു

ു്തകയമെുത്ത്

അപേഹം

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മക്ക് കകമോറി.
"അത് ആത്ശ്മം സന്ദര്ശ്ിച്ച ഒരു ഇറ്റോല്ിെന്
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

ു്തകത്തിയെ പ

"ആത്ശ്മയത്തക്കുറിച്ചും ശ്ോപഖ്ോ
സ്ഥോ

ങ്ങളുയെ ത്

ആ

ുപരോഹിതയ ഴുതിെ

യകോണ്ടുയ

ുപരോഹിതന് എഴുതിെതോണ്."

ജുകള്ക് മറിക്കുപമ്പോള്ക് മഹര്ഷി

ശ്ോഖ്കളോെി

േര്ത്ത ങ്ങയളക്കുറിച്ചും

റഞ്ഞു.

ന്തല്ിച്ചു കിെക്കുന്ന അതിയെ
ഠിക്കോന് േന്ന സംഗീതജ്ഞ ോെ

ു്തകത്തിയെ

ഇംലീഷ്

രിഭോഷെോണത്.

ോയ്ക്പക്കോളൂ.അതില് അേയെ ചിത്തങ്ങളുണ്ട്."

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ തോളുകള്ക് മറിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നു.
അതില് അതി സുഭഗ ോെ ഒരു െുേോേിയെ ചിത്തം അപേഹം കണ്ടു.
ആ െുേോേിയെ മപ ോഹോരിത അപദ്ധഹയത്ത അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
ല്

രോജയങ്ങളും

സഞ്ചരിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന

ത ിക്ക്

ഇത്ത

യസൌന്ദരയമുള്ള

മയറ്റോരോയള കണ്ടതോെി ഓര്ക്കോന് കഴിെുന്നില്ല.
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യെൌവ കോന്തികപെോയെോപ്പം

ആത്മീെതീെണതെും

ആ

െുേോേിയെ

കണ്ണുകളില് എറിെുന്നത് അപദ്ധഹം കണ്ടു.
"ഇത്?"
സംശ്െം

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ അ പ

ജ് മഹര്ഷിെുയെ മുമ്പില്

ഉെര്ത്തി കോണിച്ചു.
"മഹോമൃതയുജ്ഞെ െോഗത്തിയെ മുഖ്യ കേദികന്, സവോമി സതയ ോഥ്."
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ േി്മെപത്തോയെ േീണ്ടും പ
അെുയത്തോരു

പ

ജില്

അയത

ജുകള്ക് മറിച്ചു.

െുേോേിയെെും

അപദ്ധഹത്തിയെ

മുമ്പില്

കൂപ്പുകകകപളോയെ മുേുകുത്തിെിരിക്കുന്ന അതി സുന്ദരിെോെ ഒരു െൂപറോപ്പേന്
െുേതിപെെും അപദ്ധഹം കണ്ടു.
അപദ്ധഹം ആ െുേതിെുയെ ചിത്തത്തിപല്ക്ക് സൂെിച്ചുപ ോക്കി.
"ഗുരുജീ, ഈ പല്ഡി?"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

മഹര്ഷിെുയെ

പ യര

ആ

ചിത്തം

കോണിച്ചുയകോണ്ട്

സംശ്െപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഇേയര..ഇേയര..ഞോന് കണ്ടിേുണ്ട്..."
"ത്

ിന്യസസ്സ് ഏയ്ക്ഞ്ചല്,"

മഹര്ഷി

റഞ്ഞു.

"ഏയ്ക്ഞ്ചല് രോജകുമോരി. ബക്കിംഗ്ഹോം

ോല്സിയല്..."

"അയത! അയത!! അപദ്ധഹം തിെുക്കത്തില്

റഞ്ഞു.

"മദര് യതപരസെുയെ ജീേകോരുണയത്
െൂപറോപ്പിയല്

ഏറ്റേും

ത്

തോ

േര്ത്ത ങ്ങളില്ും ഇേര് ബന്ധയപ്പെുന്നുണ്ട്.

ം

ിറഞ്ഞ

രോജകുെുംബത്തില്

ജ ിച്ചേള്ക്!

അങ്ങെുയെ ആത്ശ്മത്തില് ഇേയരങ്ങയ ...?"
"പകംത്ബിഡ്ജില്
യ

സതയ ോഥ്

ൌര്തയദര്ശ് യത്തക്കുറിച്ച്.

സദസ്സില്ുണ്ടോെിരുന്നു. അേയെ പ
ദിേസം
യ

ഒരു

അേയെ

കൂയെ

പ

പ്പര്

ഏയ്ക്ഞ്ചല്

അേതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
രോജകുമോരിെും

പ്പര് രോജകുമോരിയെ അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.

ആത്ശ്മത്തിയല്ത്തി

ൌര്തയദര്ശ് ങ്ങയളക്കുറിച്ചും

കൂെുതല്

അേര് സതയ ോഥിയെ കീഴില് പെോഗധയോ ം

അേര്.

ആ
ിപറ്റ

ഭോരതയത്തക്കുറിച്ചും

അറിെുേോ ും

ഠിക്കുേോ ും.

രിശ്ീല്ിച്ചിരുന്നു. അപപ്പോള്ക് എെുത്ത

ചിത്തമോണ്."
അപേഹം േീണ്ടും പ

ജുകള്ക് മറിച്ചു.

സതയ ോഥ് എന്ന െുേസ യോസിെുയെ ചിത്തങ്ങള്ക് േീണ്ടുമുണ്ടോെിരുന്നു.
പല്ോകം ആദരപേോയെ കോണുന്ന ഉന്നതരോെ േയക്തികപളോയെോപ്പം.
ഭരണോധികോരികള്ക്, കല്ോകോരന്മോര്, എഴുത്തുകോര്, സോം്ക്കോരിക ത്

േര്ത്തകര്,

മതപ തോക്കന്മോര്.
ിയന്ന സോധോരണക്കോരില് സോധോരണക്കോപരോയെോപ്പേും.
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കര്ഷകര്, ആദിേോസികള്ക്, യതോഴില്ോളികള്ക്, യതരുേു ര്ത്തകര്,

ോമ്പോേികള്ക്,

റിെോ േല്ിക്കുന്നേര്...
"ഇത്തയെോയക്ക

െോത്തോ ുഭേങ്ങളും

ബന്ധങ്ങളുമുണ്ടോെിേും

എ ിക്കദ്ഭുദം

പതോന്നുന്നു, ഞോന് ഇപേഹയത്തക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലപല്ലോ എപന്നോര്ത്ത്. കഴിഞ്ഞ
തേണ

ഞോന്

േന്നപപ്പോള്ക്

അങ്ങ്

ഇപേഹയത്തക്കുറിച്ച്

ഒരു

സൂച െും

സി

ഫിസിക്ട്.

തന്നിരുന്നില്ല."
"അന്ന്്അേന് ദില്ലിെില്ോെിരുന്നു,"
"ദില്ലിെില്?"
"ങ്ങ്ഹോ,"
അപദ്ധഹം തുെര്ന്നു.
"യജ

എന്

െൂേില്

േിദയോര്ഥിെോെിരുന്നു.

സവര്ണ്ണയമഡപല്ോയെെോണ് പ

എം

എ്

ോറ് ത്ഗോജുപേഷന് കംപ്ളീറ്റ് യചയ്ക്തത്."

"ഇത്തയ്ക്ക്കും അക്കോദമിക്ട ത്ബില്ലിെന്സുള്ള ഒരോള്ക്!"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ തയെ അദ്ഭുതം മറച്ചുയേച്ചില്ല.
ആത്ശ്മത്തില് ിന്ന്്മെങ്ങുപമ്പോള്ക് അപേഹം
മഹോമൃതയുജ്ഞെ

െോഗം

ൂര്ണ്ണ സംതൃപ്ത ോെിരുന്നു.

ൂര്ണ്ണേിജെമോെിരിക്കുയമന്ന്്

അപദ്ധഹത്തിന്

ിശ്ച്െമോെി.
കുെുംബത്തിന്

പമല്

േീശ്ിെെിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന

കോര്പമഘങ്ങളും മോഞ്ഞുപ
ശ്ോ

കരി ിഴല്ുകളും

ോകോന് തുെങ്ങുകെോണ്.

ങ്ങളും.

******
ദീതീരം.
എന്നും ഇരിക്കോറുള്ള

ോറെുയെ ചുേേില്, മുത്തശ്ിെുയെ മെിെില് തല്യേച്ച്

കിെന്ന്്കഥകള്ക് പകള്ക്ക്കുകെോെിരുന്നു, ദിേയ.
"അത്തയ്ക്ക്ക് അെക്കോ ോേോത്തതോപണോ ത്ഗോ ീ മ ുഷയയെ ആത്ഗഹങ്ങള്?"
ഓര്ഫയൂസിയെെും െൂറികഡസിയെെും കഥ പകേുകഴിഞ്ഞ് ദിേയ പചോദിച്ചു.
" ിെത്ന്തണോതീതമോെി എയന്തങ്കില്ും ഉയണ്ടങ്കില് മ സ്സും അതിയെ ആത്ഗഹങ്ങളും
മോത്തമോണ് കുപേേ,"
ുഴെുയെ

ിശ്ച്ല് േിതോ ത്തിന് പമല്

ൂര്ണ്ണചത്ന്ദന് ഇളകിയക്കോണ്ടിരുന്നു.

മണല്ത്തിേ് ഇപപ്പോള്ക് സവര്ണ്ണ യേളിച്ചത്തില്
ദൂയര

ിറഞ്ഞുകിെക്കുന്നു.

ില്ോേിയെ സുതോരയതെില് കുളിച്ച് ില്ക്കുകെോണ് പകോത്ബോഹില്സിയെ

ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്.
ആകോശ്ം
മധയത്തില്

ിറയെ

െത്തങ്ങള്ക്.

ൂര്ണ്ണചത്ന്ദന്.

"ത്ഗോ ീ ഇയന്നന്തോ കോറ്റിന്

ിശ്ോഗന്ധിെുയെ മണം?"

െത്തങ്ങളിപല്ക്ക് കണ്ണുകള്ക്

േ് ദിേയ പചോദിച്ചു.
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േിദൂരതെില്
"ഇന്ന്്യ

ിന്ന്്കണ്ണുകള്ക് മോറ്റി മുത്തശ്ി ദിേയയെ പ ോക്കി.

ൌര്ണ്ണമിെോണ് കുേീ,"

"ഓ! ഞോ ത് മറന്നു,"
ദിേയ യ

യേന്ന്് റഞ്ഞു.

അേള്ക് മുത്തശ്ിെുയെ മെിെില്

ിന്നുയമഴുപന്നറ്റു.

ുഴെുയെ സവര്ണ്ണേിതോ ത്തിപല്ക്കും മണല്ത്തിേിയെ േിദൂരതെിപല്ക്കും അേള്ക്
പ ോക്കി.
ിയന്ന പകോത്ബോഹില്സിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്കും.
" ോയളെോണ് എയെ ജന്മദി ം!"
അേള്ക് പകോത്ബോഹില്സിയെ യകോെുമുെികളില്
"ഇന്ന്് ശ്ോന്തിപദവ് എന്ന

ിന്ന്്പ ോേം

ിന്േല്ിച്ചു.

ൂച്ചസ യോസി തയെ സവീറ്റ് ഹോര്േ് ഋതു

രണ്ടോംജന്മത്തില് കണ്ടുമുേുന്ന ദി ം ഇന്നോണപല്ലോ. ഈ യ

ര്ണ്ണയെ

ൌര്ണ്ണമിെില്..."

ദിേയ ചിരിച്ചു.
മുത്തശ്ി ഒന്നും
യ

റഞ്ഞില്ല.

യേന്ന്്ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് ത്

കോശ്ിക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.

അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ഒരുന്മോദഭോേം ത്
ആഴപമറിെ ഒപരോര്മ്മെില്
"ഐ ഫീല് പ
അേള്ക്

തയെയപ്പെുന്നു.

ിന്ന്്അേള്ക് ഉണരുന്നത് പ

ോയല്.

ോയെറ്റിക്ട ത്ഗോ ീ... "

ോെകീെ സവരത്തില്

റഞ്ഞു.

"എയെ ശ്ോന്തിപദവ് എയന്നപത്തെി ഇന്ന്്േരും ത്ഗോ ീ....കോറ്റിയെ സുതോരയതെില്
ിന്ന്്....

ിന്ന്്.... അരെന്നങ്ങളുയെ തൂേല്ുകളില്

ൂക്കളിയല് പതന്കണങ്ങളില്

ിന്ന്് .... പമഘബോഷ്പ്പങ്ങളില്
സമുത്ദങ്ങളുയെ

ആഴങ്ങളില്

ജ ിമൃതിെുയെ ജോല്കങ്ങളില്

ിന്ന്് ....ആകോശ്ത്തിയെ ഉെരങ്ങളില്
ിന്നും

കോല്ത്തിയെ

ഗര്ത്തത്തില്

ിന്നും
ിന്നും

ിന്നും ...എയെെെുപത്തക്ക് ...എയെ ത്ഗോ ീ..."

മുത്തശ്ി അേളുയെ േോക്കുകള്ക് പകേ്

രിത്ഭമിച്ചു.

ദിേയക്കുണ്ടോെ ഭോേപ്പകര്ച്ചെുയെ കോരണം അേര്ക്ക് മ സ്സില്ോെില്ല.
"ഈശ്വരോ!"
തോന് ഭെയപ്പെുന്നത് അേര് അറിഞ്ഞു.
"എന്ത്

റ്റി എയെ കുേിക്ക്? ദിേയോ!"

അേള്ക് ആ േിളി പകേില്ല എന്ന്്പതോന്നി.
"എന്തോ പമോയള

ി ക്ക്

റ്റീത്?"

അേര് അേളുയെ പതോളില്
യ

ിെിച്ചു.

യേന്ന്്പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്ഒരു കോറ്റുണരുന്നത് മുത്തശ്ി കണ്ടു.

യകോെുമുെികളില് കോറ്റിളകി േൃെശ്ിഖ്രങ്ങയള ഇളക്കി.
യതയ്യപക്കോളങ്ങള്ക് േൃെരൂ
ബഹുരൂ

ികളോെ

ം

ൂണ്ട് തോണ്ഡേം തുെങ്ങി.

അയഭൌമശ്രീരികള്ക്

ോഗത്തോന്

മല്മുെികളിറങ്ങി

േരികെോണ്.
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ദിേയ മണല്പ്പുറത്ത് എഴുപന്നറ്റ്
അേള്ക്ക്കുച്ചുറ്റും ത്

ിന്നു.

കൃതി സംഹോരരൂ

ിണിെോെി േൃത്തചല് ം

െത്തുന്നത്

മുത്തശ്ി കണ്ടു.
ുഴെുയെ

ില്ോയേളിച്ചത്തിപല്ക്ക് ദിേയ തറച്ചുപ ോക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"ദിപേയ, പമോപള...!"
അേര് േീണ്ടും േിളിച്ചു.
മുത്തശ്ി എഴുപന്നറ്റു അേയള സമീ
അേളുയെ പതോളത്ത് അേര്
"േല്ലോത്ത തല്പേദ

ിച്ചു.

ിെിച്ചു.

പതോന്നുന്നു, ത്ഗോ ീ,"

അേള്ക് പ ോേം മോറ്റോയത

റഞ്ഞു.

"എ ിക്ക് ത്ഗോ ീയെ മെീല് യകെക്കണം,"
അേര് േീണ്ടും മണല്ത്തിേില് ഇരുന്നു.
ദിേയ അേരുയെ മെിെില് തല്യേച്ചു കിെന്നു.
കണ്ണുകളെച്ചു.
യ

യേന്ന്

ില്ോവ് മങ്ങി.

യകോെുങ്കോറ്റിയെ യരൌത്ദഭോേം തീത്േമോെി.
ദൂയര േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് ഒെിഞ്ഞുേീഴുന്ന ശ്ബ്ദം പകള്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
മുത്തശ്ിെുയെ ഭെം േര്ദ്ധിച്ചു.
"എയെ ഭഗേതീ,"
അേര് േിറെോര്ന്ന സവരത്തില് മത്ന്തിച്ചു.
അേര് ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേള്ക് ഗോഡ ിത്ദെില്ോെിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്്അേര് കണ്ടു.
കോറ്റിയെ തോളം േീണ്ടും മുറുകി.
മണല്ത്തരികള്ക്

ോറിപ്പറക്കുന്ന

ദീ തീരത്ത് മുത്തശ്ിക്ക് ശ്വോസം മുേി.

ക ത്ത ഇരുേ് മുമ്പില്ുള്ള ദൃശ്യങ്ങയള േിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.
ചുറ്റും ഗോഡമോെ ഇരുേിയെ ത്

ളെം.

തയെ ശ്ിരസ്സ് മരയ്ക്ക്കുന്നത് പ

ോയല് മുത്തശ്ിയ്ക്ക്ക് പതോന്നി.

അേര് ദിേയയെ പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

യകോെുങ്കോറ്റിയെ ഹുങ്കോരം ഒന്നിയ ോന്ന്്േര്ദ്ധിച്ചുേന്നു.
അപപ്പോള്ക് തങ്ങളിരിക്കുന്നതിയെ യതോേു മുമ്പില്

ുഴെില്

ിന്ന്്േല്ലോയത്തോരു

ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.
യ

യേന്ന്്യകോെുങ്കോറ്റിയെ യരൌത്ദശ്ബ്ദം ദുര്ബ്ബല്മോകുന്നത് മുത്തശ്ിെറിഞ്ഞു.
ില്ോവ്

തിയെ

കോറ്റ് ത്കപമണ
ആകോശ്ത്ത്

രക്കോന് തുെങ്ങി.

ിശ്ച്ല്മോെി.
െത്തങ്ങളും ചത്ന്ദ ും യതളിഞ്ഞു.

ില്ോേിയെ കോന്തികത

രിസരങ്ങയള േീണ്ടും മുഗ്ധമോക്കി.
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മുത്തശ്ശി കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
ഒരു

ിമിഷം അേര് േി്മെ

മുമ്പില് ഒരോള്ക്

ിശ്ച്ല്െോെി.

ില്ക്കുന്നു.

ഒരു െുേോവ്.
ജീന്സും സ്ോക്ക് ഷര്േും കണ്ണെെും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പതോളില് ഒരു റീബക്ക് ബോക്ക്
കോല്ില് േില്പെറിെ
പദഹം

ോക്കര്.

ോദരെകള്ക്.

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അെോള്ക് അേയര സൂെ്മമോെി

ിരീെിച്ചു.

"െമിക്കണം,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഇരുേോെത് യകോണ്ട് േഴിെറിഞ്ഞില്ല. േഴിയതറ്റി
"പമോന് ഈ

ുഴെില് േീണു,"

ോേുകോരന് അല്ലന്ന്്പതോന്നുന്നു..."

"അല്ല"
അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"ദൂപരന്നോ,"
"ഇേിയെ എപങ്ങോേ് പ

ോകുന്നു?"

"ഞോന് ഇേിെുയത്ത യസെിെ്് പമരീ് പകോപളജില് പജോെിന് യചയ്യോന് േന്ന
ുതിെ അധയോ
അെോള്ക്

ക ോണ്,"

റഞ്ഞു.

"ങ്ങ്ഹോ, അപമ്മ,"
അെോള്ക് േിളിച്ചു.
"ഈ ചര്ച്ചിപല്ക്ക്, ഐ മീന് ഇേിെുയത്ത ഒരു യസെിെ്് പമരീ് കപത്തോല്ിക്കോ
ചര്ച്ചിപല്ക്ക്, എതിയല്െോ പ

ോപകണ്ടത്?"

"ദോ, അതിയല്,'
മുത്തശ്ി അെോള്ക്ക്ക്
"അഞ്ച് മി ിറ്റ്
ിയന്നെും

ിമ്പിയല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.

െന്നോല് ഒരു

ഒരഞ്ചു

ോല്ം കോണോം. അത് കെക്കണം.

മി ിറ്റ്

െക്കണം.

അപപ്പോള്ക്

ോല്ം കഴിഞ്ഞ്

ഒരോല്

കോണോം.

ആല്ിയെെെുത്തുന്ന്്േല്തുേശ്പത്തക്ക് തിരിെുന്ന േഴിെില്ൂയെ േീണ്ടും ഒരഞ്ചു
മി ിറ്റ്

െന്നോല്

ള്ളിെോെി. പമോന് മ സ്സില്ോപെോ?"

അെോള്ക് തല്കുല്ുക്കി.
"അഞ്ചു മി ിറ്റ്

ോല്ം. േീണ്ടും അഞ്ചു മി ിറ്റ് ആല്. േല്തു േശ്ത്തുകൂെി േീണ്ടും

ഒരഞ്ചു മി ിറ്റ്

ള്ളി. അപല്ല?"

"ങ്ങ്ഹോ, അത് തയന്ന,"
"അമ്മെുയെ േീയെേിയെെോ?"
"ഇേിയെ അെുത്ത് തന്നയോ കുപേേ,"
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അേര്

റഞ്ഞു.

"ഇയതയെ പ

രക്കുേേോ,"

മെിെില് ഉറങ്ങുന്ന ദിേയയെ പ ോക്കി അേര്
"ഞങ്ങള്ക് ഇേിയെ

റഞ്ഞു.

ില്ോേത്ത് ഇരിക്കയോരുന്നു. യ

അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് അേളുയെ മുഖ്ത്ത്

യേന്ന്്കുേിയ്ക്ക്ക് ഒരു തല്പേദ ."

തിഞ്ഞു.

"രോത്തി ഇത്തെോെിപല്ല, ഞോന് യകോണ്ടോക്കപണോ?"
അെോള്ക് അേളുയെ മുഖ്ത്തു ിന്ന്്മിഴികള്ക്
"ഇല്ല,

ഞങ്ങള്ക്ക്കിത്

തിേോ.

ിന്േല്ിക്കോയത പചോദിച്ചു.

ഇതിപ്പംപമോള്ക്ക്ക്

തോമസിച്ചതോ. പമോള്ക് ഏറ്റോല് ദോ പ

തല്പേദ

േന്നത്

യകോണ്ട്

ോക്കോെി..."

"ന്നോല് അപമ്മ, ഞോന്..."
അെോള്ക് പ

ോകോന് തിരിഞ്ഞു.

"മുത്തശ്ി തല്കുല്ുക്കി.
"ശ്രി,"
അെോള്ക്
ദിേയ

ിന്തിരിഞ്ഞു.
തിയെ കണ്ണുകള്ക് തുറക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.

അേള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്ന്്മുത്തശ്ിപെെും ചുറ്റു

ോെും പ ോക്കി.

"ഇയപ്പോ എങ്ങയ െുണ്ട് പമോപള?"
മുത്തശ്ിെുയെ മുഖ്ത്തും ആകോശ്ത്തും ചുറ്റു

ോെും അേളുയെ കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും

റ്റിക്കിെന്നു.
"ത്ഗോ ീ ഞോന്..?"
തിയെ എഴുയന്നല്ക്കപേ അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"എന്തോ യ
"ഒര്

ഒര് തല്പേദ ?"

ിെീല്ലേ ത്ഗോ ീ,"

അേള്ക്
"യ

യേന്നിങ്ങയ
റഞ്ഞു.

യേന്നങ്ങയ

േന്നു.

ദൂയര ഒരോള്ക് രൂ

ം

ിയന്ന ഒന്നും അങ്ങേ് ഓര്മ്മെില്യോ,"

ില്ോേില്ൂയെ മറെുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

"ആരോ ത്ഗോ ീ, അത്?"
"പ

യരോന്നും എ ിക്കയറിെില്ലേ,"

മുത്തശ്ി
"

റഞ്ഞു.

ള്ളീപല്ക്കുള്ള േഴി പചോദിച്ചു. ഇേിെുയത്ത പകോപളജില്
ുതിെ അധയോ

ക ോന്ന്് റഞ്ഞു.

ഠിപ്പികോന് േന്ന

ല്ല ത്ശ്ീതവമുള്ള പതജസ്സുള്ള യചറുപ്പക്കോരന്."

അേള്ക് മുത്തശ്ിെുയെ മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി.
"യചല്പപ്പോ അെോള്ക് ആെിരിക്കോം ത്ഗോ ീ,"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
"ത്

േച

ത്

കോരം ആശ്വി മോസത്തിയല് ഇന്നയത്ത യ

േപരണ്ട ശ്ോന്തിപദവ് എന്ന മഹര്ഷി

ൌര്ണ്ണമിെില് എയന്നപത്തെി

ുത്തയെ രണ്ടോം ജന്മം."

"മുത്തശ്ശി അേയള പ ോക്കി.
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"

യെ

ുള്ളി കണ്പേര്േ് യചയ്യയപ്പേു എന്നോ പതോന്നുപന്ന,"

അേള്ക് േീണ്ടും ചിരിച്ചു.
"പ

ള്ളിെിപല്ക്കപല്ല? ഇ ി ഒയരോറ്റ മോര്ഗ്പമ അേപശ്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ.

ോെത്

ഞോയ ോരു ക യോ്ത്തീെോകോം."
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േീെിയെ പഗറ്റില്ൂയെ കസക്കിള്ക് കെത്തിയക്കോണ്ട് മുറ്റപത്തക്ക്
ത്

പേശ്ിക്കുപമ്പോള്ക് ദിേയ ഗോപരജിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

കോര് കിെപ്പുണ്ട്.
ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി

ോെിേില്ല.

ുറത്തുപ

അേള്ക് തീര്ച്ചയപ്പെുത്തി.
രണ്ടു സ്ഥല്ങ്ങളില് മോത്തപമ ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി പ

ോകോറുള്ളൂ.

ഒന്ന്, ശ് ിെും ഞോെറും ഒഴിയകെുള്ള ദിേസങ്ങളില് യസെിെ്്് പമരീ്
പകോയളജിപല്ക്ക്.
അേിെുയത്ത ഇംലീഷ് ഡിപ്പോര്േ്യമെ്റിപല് ജയൂ ിെര് ല്ക്ടച്ചറര് ആണ് ഷോര്മ്മില്ി
അല്ക്ട്.
ിയന്ന ഞോെറോഴ്ചകളില്

ള്ളിെില്ും.

കസക്കിള്ക് ഗോപരജില് യേച്ചിേ് അേള്ക് സിറ്റ് ഔേിപല്ക്ക്
അേിയെ അല്ക്ടസോണ്ടര്
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ

െന്നു.

ത്തം േോെിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

ോപ്പോ ആണ് അല്ക്ടസോണ്ടര്.

ഡോഡിെുയെ അെുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിയല്ോരോളും.
ഗരത്തില് ഒരു ജ റല് പറോര്
അമ്പതി െുത്ത് ത്
എന്നോല്ും
ത്

ഒരു

െത്തുകെോണ് അപദ്ധഹം.

ോെമുണ്ട്.
റിേപെഡ്

കോെിക

തോരത്തിയെ

ശ്ോരീരിക

ഭംഗിെും

സോദോത്മകമോെ മുഖ്ഭോേേുമുണ്ടോെിരുന്നു അപദ്ധഹത്തിന്.

"ഗുഡ് പമോണിംഗ്, അങ്കിള്ക്,"
"ങ്ങ്ഹോ, പമോപളോ, േരൂ,"
അപദ്ധഹം എഴുപന്നറ്റു.
"ഇന്ന്്രോേിയല് അങ്കിളിപ ം ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചീപ ം ഒന്നും

ള്ളീല് കണ്ടില്ലപല്ലോ,"

സിറ്റ് ഔേിപല്ക്ക് കെറിയക്കോണ്ട് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"കേകുപന്നരം പ

ോകോയമന്ന്്കരുതി പമോയള,'

"എേിയെ ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി?"
"മുകളില്ുണ്ട്,"
അേള്ക് യറെര്പക് കെറി മുകളിപല്ക്ക് പ

ോെി.

ഷോര്മ്മില്ിെുയെ കിെപ്പുമുറി തുറന്നു കിെന്നിരുന്നു.
ഷോര്മ്മില്ി ബോത്ത്റൂമില്ോയണന്ന് ദിേയക്ക് പതോന്നി.
െോപ്പില്

ിന്ന്്യേള്ളം േീഴുന്ന ശ്ബ്ദം പകള്ക്ക്കുന്നു.

ദിേയ ഷോര്മ്മില്ിെുയെ യബഡ്റൂമില് കെറി.
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അേളുയെ കിെക്കയ്ക്ക്കും

ു്തകയഷല്ഫി ുമിെയ്ക്ക്കുള്ള പമശ്പ്പുറത്ത് യത്ഫെിം

യചയ്ക്ത അല്ങ്കരിച്ച പരോഹിതിയെ പഫോപേോ ദിേയ കണ്ടു.
ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിെുയെ ഹൃദെം കേര്ന്ന തയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്.
ഷോര്മ്മില്ിപചച്ചിെുയെ

മ സ്സിയെ

കോന്േോസ്സിപല്ക്ക്

ത്

ണെേര്ണ്ണങ്ങള്ക്

പകോരിയെോഴിച്ച പരോഹിത് അങ്കിള്ക്.
യെ
യ
ത്

മഴേില്ലിപ ക്കോളും

ോല്ിഞ്ഞുപ

മപ ോഹരമോെ

ആ

ബന്ധം

അ്ത്തപേഗത്തില്

ോെി.

ണെ ല്ഹരിെുയെ ആദയ ോളുകളില്ത്തയന്ന പരോഹിത് അങ്കിള്ക് ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചിയെ േിേുപ
ആരില്ും

ോെി.

അസൂെെുണര്ത്തിെിരുന്ന

ആ

ബന്ധത്തിയെ

തുെക്കം

മുതല്ുള്ള

ദൃക്ടസോെി തോ ോണ്.
ഇപപ്പോഴും പരോഹിത് അങ്കിളിയെ മരണം ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയ്ക്ക്ക് ഉള്ക്യക്കോള്ളോന്
റ്റിെിേില്ല.
അപേഹം യകോല്ലയപ്പേിേ് ഇപപ്പോള്ക് ഒരു േര്ഷമോകുന്നു.
അപദ്ധഹയത്തക്കുറിച്ചുള്ള അ

േോദങ്ങള്ക് ഇപപ്പോഴും അേസോ ിച്ചിേില്ല.

ചതിെ ും പമോഷ്ട്േോേുമോയണന്നുള്ള അ

േോദങ്ങള്ക്.

എന്നിേും ദിേയയെപപ്പോയല് ഷോര്മ്മില്ിെും കോത്തിരിക്കുന്നു.
ഒരു ദിേസം േരും.
ല്ലേ ോെിരുയന്നന്ന്്
.

അന്ന്്എല്ലോേരും

റെും തയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്

ഹൃദെം

ുഞ്ചിരിപെോയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക് ആ പഫോപേോെില്

ിറഞ്ഞ

ിന്ന്്തയന്ന

പ ോക്കുകെോണ്.
കുറച്ചു

ിമിഷങ്ങള്ക് അേള്ക് ഓര്മ്മകളില്

ഷ്ട്െയപ്പേു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞോണ് ദിേയ അറിെുന്നത്, ഷോര്മ്മില്ി

ിമ്പില്

ില്ക്കുന്നു.

പഫോപേോെില് കഥകള്ക്.പകോം ിന്ന്്പ ോേം മോറ്റി ദിേയ ഷോര്മ്മില്ിയെ പ ോക്കി.
അേളുയെ കണ്ണുകളില്

വ്

െര്ന്നിരിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

"എന്തോെിത് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി?"
ദിേയ അേളുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

"അതോ എ ിക്കും പചോദിക്കോ ുള്ളത്,"
തയെ കണ്ണുകള്ക് തുെച്ചുയകോണ്ട്

വ്

െര്ന്ന അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി

ഷോര്മ്മില്ി പചോദിച്ചു.
"എന്തോെിത് ദിേയ പചച്ചി?"
കണ്ണു ീരി ിെെില്ൂയെ ദിേയ

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അേരിരുേരും കിെക്കെില്ിരുന്നു.
"രോജകുമോരിയെന്തോ രോേിയല് തയന്ന?"
"പതോഴിയെ രോേിയല്
ദിേയ

ള്ളിെില് കണ്ടില്ല,"

റഞ്ഞു.
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"എന്തു

റ്റി?"

"ഇന്നയല്

ഉറങ്ങിെപപ്പോള്ക്

കുയറ

പല്റ്റ്

ആെി.

അതുയകോണ്ട്

രോേിയല്

ഉറക്കമുണര്ന്നപപ്പോള്ക് അതിപ ക്കോള്ക് പല്റ്റ് ആെി."
അല്പ്പപ രം അേര്
"

ിശ്ബ്ദരോെി

ര്

രം പ ോക്കിെിരുന്നു.

ിയന്ന മയറ്റോരു കോരയം,"

ദിേയ
"...ഞോന്

റഞ്ഞു.
ോയള പ

ോവോണ്. യഡല്ലീല്. യസെിെ്് റീഫന്സില്,"

ഷോര്മ്മില്ിെുയെ മുഖ്ത്തിയെ പശ്ോഭ അല്പ്പം യകേു.
"എന്തോ സബ്ജക്ടറ്റ്?"
ഉത്സോഹം േരുത്തി അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ബപെോ യറ്റക്ടപ ോളജി,"
"അപപ്പോള്ക് ദിേയെപല്ല മുമ്പ്

റഞ്ഞത് ബിസി ് അഡ്മി ി്പത്െഷ ില്ോണ്

ഇെ്റററ്്എന്ന്്
?"
"ആക്ടചുേല്ി, ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി..."
ദിേയ േിഷമപത്തോയെ

റഞ്ഞു തുെങ്ങി.

"ഡോഡിയ്ക്ക്കും മമ്മിയ്ക്ക്കും എയന്ന കുറച്ചു

ോളപത്തക്ക് ഇേിയെ

ിര്ത്തണം. ഓപരോ കഥകള് പകേിേിപല്ല? പകോത്ബോഹില്സിയല്
യണ്ടപപ്പോപഴോ

മരിച്ചുപ

ോെ

ഒരു

റിെോല്ോകൂന്നോ ഡോഡീപെം മമ്മീപെം പ
യകോയറ

പജയോത്സന്മോരുണ്ട്.

ോല്ഞ്ചുമോസപത്തക്ക്
ബുധയെപെോ

ഉ

തമ്പുരോേിക്കുേീയെ
െി.

അേയരോയക്ക

ശ് ിെുയെപെോ

ത്ദേമുയണ്ടന്ന്!

ജ്ഞോ ദൃഷ്ട്െീല്

െത്തങ്ങളും ത്ഗഹങ്ങളും അേരുയെ ത്ഭമപണോം

്പ

ിയന്ന

അയതോയക്ക

ത്ഗഹങ്ങളോെിേ്

കണ്ടയത്ത,

രോഹുേിയെപെോ
യതോന്നും

ിധി?

കഥ?

ിയന്ന മമ്മിക്ക് ഉ

പകേോല്

ിന്നും മോറ്റി

എ ിക്ക്

പകതുേിയെപെോ
സിപല്

സകല്

രിത്കമപണോം മോറ്റിയേച്ച് എയെ

ിന്നോയല് കൂെിെിരിക്കയോയണന്ന്!"
ഷോര്മില്ി അേളുയെ സംസോരം പകേിരുന്നു.
"ഡോഡിയ്ക്ക്കും മമ്മിയ്ക്ക്കും ഒേും ഇഷ്ട്െയേോണ്ടോെിേല്ല. എ ിക്കും അപശ്ഷം
തോല്പ്പരയമില്ല ഇേിയെ

ിന്നും മോറി ില്ക്കോന്. ഡോഡിപെോെും മമ്മിപെോെും

തര്ക്കിക്കോ ും േോദിക്കോ ുയമോന്നും എ ിക്ക് തോല്പ്പരയമില്ലേ. ഞോയ ോറ്റെോളപല്ല?
അയപ്പോ

അേരുയെ

യറ്റന്ഷ ും

മ സ്സില്ോക്കപണ്ട? അങ്ങയ

യേഷപമോം

ഞോ ും

യകോറയച്ചോയക്ക

ഞോ ും സമ്മതിച്ചു, റീഫന്സില് പചരോയമന്ന്."

അേളുയെ സവരത്തില് ഒരു േിഷോദച്ചോെ ഷോര്മ്മില്ി ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"

ിയന്ന ഞോന് സില്ബ് ചോര്േ് കണ്ടു. യഹര്ബല് ചികിത്സയെക്കുറിയച്ചോയക്ക

കൂെുതല് അറിെോ ും

റ്റും,"

ദിേയ തുെര്ന്നു.
േിഷ ചികിത്സക എന്ന പ

രില്ും ദിേയ അറിെയപ്പേിരുന്നു.
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യകോേോരം
ത്

തി

കല്ത്ബറിെിയല്

ത്

ോചീ മോെ

തോളിപെോല്യക്കേുകളിയല്ോന്നിയല്

ോദയേിഷെം േിഷചികിത്സെോെിരുന്നു.

സര്പ്പേിഷബോധിതരോെ

മ ുഷയയരെും

അറിെയപ്പെോത്തതുമോെകഥകള്ക്.പകോം

മൃഗങ്ങയളെും

അ

ൂര്വേും

ഔഷധസസയങ്ങളുയെ

ഇല്കളും

ൂേുകളും കോയ്ക്കളും പതോല്ും പേരുകളും യകോണ്ട് ചികിത്സിച്ച് പഭദമോക്കുന്ന
രീതികള്ക് അതില് േിേരിച്ചിരുന്നു.
ആക്മികമോെ ഒരു സന്ദര്ഭത്തില് േളയര യചറുപ്പത്തില്ത്തയന്ന ദിേയ അതില്
തോല്പ്പരയം കോണിച്ചു.
അതി

കഠി മോെിരുയന്നങ്കില്ും

ദുര്ത്ഗഹമോെ

ചികിത്സോ

ോഠങ്ങള്ക്

അേള്ക്

ഹൃദിസ്ഥമോക്കി.
അ

ൂര്വേും അറിെയപ്പെോത്തതുമോെ സസയങ്ങയള അേള്ക് കയണ്ടത്തുകതയന്ന

യചയ്ക്തു.
"പല്ോകത്തുള്ള

സകല്

ോമ്പുകളും

അപ വഷിച്ചുേരും.
ഏകോന്തേോസം

രീെിത്ത്

െൂണിെ ുണ്ടോക്കി
രോജോേിയ പപ്പോയല്

പഗോ

ുരത്തില്

െപത്തണ്ടിേരും ദിേയക്ക്,'

മഹോഭോരതത്തിയല് ഒരു സന്ദര്ഭം ഓര്മ്മിച്ച് ഷോര്മ്മില്ി
"ഇേിെുന്ന്് മോറി ില്ക്കോന്
ത്

േിഷപഡോക്ടറ്റയറ

ഇഷ്ട്െമില്ലോത്തത്

ആ

റഞ്ഞു.

ഋഷികുമോരന്

േരൂന്നുള്ള

തീെയകോണ്ടോപണോ?"

ഷോര്മ്മില്ി തുെര്ന്ന്്ചിരിച്ചുയകോണ്ട് പചോദിച്ചു.
" ല്ല കഥെോെി,"
ദിേയെും ചിരിച്ചു.
"ഞോ ത്തയ്ക്ക്ക് ബുദ്ധിജീേിയെോന്നുമല്ല ഇയതോയക്ക േിശ്വസിക്കോന്. അതിരിക്കയേ,
പചച്ചിയ്ക്ക്ക് കപഥയെ ഡീറ്റെില്യസോയക്ക എേിെുന്ന്്കിേി?"
" ിയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്

റഞ്ഞുതന്നിരുന്നു."

പരോഹിതിയെ പഫോപേോെിപല്ക്ക് പ ോക്കി ഷോര്മ്മില്ി
"എയന്നക്കുറിച്ച്

ഏറ്റേും

അേസോ ം

അറിെുന്ന

റഞ്ഞു.
ആള്ക്

ഞോന്

തയന്നെോണ്

അപപ്പോള്ക്,"
ദിേയ ചിരിച്ചു.
"ത്

േച മോ ുസരിച്ച് മഹര്ഷി ഇന്നയല് േപരണ്ടതോണ് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി,"

ദിേയ തുെര്ന്നു.
"ഇന്നയല്െോെിരുന്നു ആശ്വി മോസത്തിയല് യ
ത്ഗോ ി എയന്നെും കൂേി

ൌര്ണ്ണമി രോത്തി. കോണിച്ചുതരോന്

ുഴക്കപരല് േരികെും യചയ്ക്തു.

യെ ജെെും മുെിെും

മരേുരിെും കമണ്ഡല്ുേും ധരിച്ച് മഹര്ഷി കുമോരന് േന്നില്ല.
സതയത്കി്തയോ ി

കരം ഏപതോ

ള്ളീപല്ക്കുള്ള േഴീം പചോദിച്ചു േന്നു."

"ആപള കപണ്ടോ ദിേയ?"
ഷോര്മ്മില്ി ആകോംെപെോയെ തിരക്കി.
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"ഇല്ല,

കരം ത്ഗോ ി കണ്ടു,"

ഷോര്മ്മില്ി േീണ്ടും പരോഹിതിയെ പഫോപേോെിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"പചച്ചീ ..."
ഷോര്മ്മില്ി പ ോേം തുെര്ന്നപപ്പോള്ക് ദിേയ േിളിച്ചു.
അേള്ക് ഷോര്മ്മില്ിെുയെ കകെില്

ിെിച്ചു.

"ഞോന് പചച്ചിപെോട് ഒരു കോരയം തുറന്ന്്പചോദിക്കയേ?"
"പചോദിക്കൂ,"
"പരോഹിത് അങ്കിള്ക് പ
ദിേയ

ോെിേ് ഇപപ്പോള്ക് ഒരു േര്ഷമോകുന്നു,"

റഞ്ഞു.

"പചച്ചീയെ യേഷമം ഇതുേപരം...?"
ഷോര്മ്മില്ി

ജോല്കത്തില്ൂയെ

ുറപത്തക്ക്

അഗോധ ീല്ിമെില് അേളുയെ മിഴികള്ക് ്
ഏപതോ ഒരു മല്മുെിെില്

പ ോക്കി.ദൂയര

മല് ിരകളുയെ

ര്ശ്ിച്ചു.

ിന്ന്്അദൃശ്യമോെ ഒരു പ ോവ് അേള്ക് ഉള്ക്യക്കോണ്ടു.

"എ ിക്ക് േിഷമം ഒന്നും ഇല്ല ദിേയോ,"
ജോല്കദൃശ്യങ്ങളില്ത്തയന്ന മിഴികളുറപ്പിച്ച് അേള്ക്
"ദുുഃഖ്ം

മോറ്റോന്

ഒരു

എളുപ്പേഴിെുണ്ട്.

റഞ്ഞു.

ദുുഃഖ്ത്തില്

സവെം

ആ ന്ദിക്കുക.

ദുഖ്യത്തപെോ ദുുഃഖ്കോരണയത്തപെോ യേറുക്കോതിരിക്കുക. ഞോന് ആ ആ ന്ദം
അറിെുന്നു ദിേയോ,"
വ്

െര്ന്ന അേളുയെ സവരം ദിേയയെ ്

"എയെെും

പരോഹിതിയെെും

ര്ശ്ിച്ചു.

ഇെെില്

ശ്ോരീരികമോെ

അകല്ച്ചപെ

സംഭേിച്ചിേുള്ളൂ ദിേയ,"
ജോല്ക ദൃശ്യങ്ങളില്
"എ ിക്കേയ

ിന്ന്്തിരിയക േന്ന്്ഷോര്മ്മില്ി

റഞ്ഞു.

കോണണയമന്ന് പതോന്നുപമ്പോള്ക് എയെ കണ്ണുകള്ക് ഞോന്

തിയെ

അെയ്ക്ക്കും. അപപ്പോള്ക് എ ിക്കേയെ ഗന്ധം അറിെോം. അേന് േിദൂരതെില്

ിന്ന്്

െന്നു േരുന്നത് എ ിക്ക് അ ുഭേിക്കോം. അേയെ ശ്ബ്ദം പകള്ക്ക്കോം. അേയെ
രൂ

ം

കോണോം.

എ ിക്കറിെോം.
ഉന്മോദം

അേയെ

ഉണ്മ

ഒരു

സമുത്ദത്തിയെ

സോന്നിധയം

പ

ോയല്

ൂര്ണ്ണമോെി ഞോന് അതില് മുഴുകുന്നു..."

ിറഞ്ഞ അേളുയെ ശ്ബ്ദത്തില് പരോഹിതിയെ സോന്നിധയം ദിേയ അറിഞ്ഞു.

"മയറ്റോരു കോരയം കൂെി ഞോന്

റെോം."

ഷോര്മ്മില്ി തുെര്ന്നു.
"മരണഭെം

തീയര

ജീേയ െുക്കുന്ന
കദേത്തി ും

ഇല്ല

ഇപപ്പോള്ക്.

െോയതോന്നും

ഞോന്

അയതോരിക്കല്ും

തീര്ച്ചെോെും
ഇ ി

പ രയത്ത

യചയ്യില്ല.

ഇഷ്ട്െമോേില്ല.

എയെ

ിയന്ന,

എന്ന്് ഓപരോ

ആളും

പകള്ക്ക്കണം. ആരോണ് എയെ പരോഹിതിയ

ോയല്

പരോഹിതി ും

ിന്നും

കൂെി

ല്ലേ ോെിരുന്നു,

തിരുത്തിപ്പറെുന്നത്

എന്നില്

സവെം

കുറച്ചുകോല്ം

ജീേിച്ചിരിപക്കണ്ടത് എയെ കൂെി ആേശ്യമോണ്. പരോഹിത്
േിശ്വസ്ഥ ോെിരുന്നു

പ

എ ിക്ക്

റിച്ചുകളഞ്ഞയതന്ന്

എ ിക്കറിെണം. എന്തി ോെിരുന്നു അയതന്നും."
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ഷോര്മ്മില്ിെുയെ കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും

ിറഞ്ഞു.

ദിേയെുയെതും.
"ങ്ങ്ഹോ,

ിയന്ന എ ിക്ക് മയറ്റോരു കോരയംകൂെി അറിെോ ുണ്ട്,"

ഷോര്മ്മില്ിെുയെ ഭോേമോറ്റം കണ്ടു േിഷെം മോറ്റിയക്കോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"എന്തോ?"
ഷോര്മ്മില്ി അേയള പ ോക്കി.
:ജയൂ ിെര് ല്ക്ടച്ചററുയെ

ിന്നോയല് ഒരോള്ക് കൂെിെിേിപല്ല?"

ഷോര്മ്മില്ി ആപല്ോചിച്ചു.
യ

യേന്നേള്ക്ക്ക് കോരയം

ിെികിേി.

"ഓ!"
തോല്പ്പരയം കോണിക്കോയത ഷോര്മ്മില്ി പചോദിച്ചു.
"േിപ ോദ് പമപ ോയെ കോരയമപല്ല? സില്ലി ..."
"കെീയെ ചുറ്റിക്കളി തുെങ്ങീേ് എത്ത ോള്ക് ആെി?"
"ഒരു മോസമോെി,"
അേള്ക്
"ഒരു

റഞ്ഞു.
ദിേസം

പഷക്ക്്

ിെറിയെ

പറോമിപെോ

ആന്ഡ്

ജയൂല്ിെറ്റുമോെി

എയെെെുത്ത് േന്നു. ഇേിയെ ഈ േീേില്. ആ ത്ഡോമയെക്കുറിച്ച് പകേിേുണ്ട്,
ഒത്തിരി ഇഷ്ട്െമോെി, ഡീപ്പ് ആെിേ്

ഠിക്കോന് ആത്ഗഹിക്കുന്നു, ദിേസേും ഓപരോ

മണിക്കൂര് പഹോം െയൂഷന്...അങ്ങയ
ഓഫ്

ഇന്ഡ്ത്െീസിപല്

പ

ആ

ോെി കെീയെ ഡെപല്ോഗ്. ദിേയ ത്ഗൂപ്പ്
യജെ്റില്മോയെ

എക്ടസികയൂേീവ്

ബുദ്ധിമ സ്സില്ോക്കോന് ആപ യെം കുതിപരയെം അദ്ധവോ യമോന്നും പേണ്ട,"
"എന്നിേ് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയെന്തു

റഞ്ഞു?"

"സമെമുണ്ടോേില്ല എന്ന്് റഞ്ഞ് ഫറ് പ

ജിന് മുമ്പ് ചോപ്റ്റര് പക്ലോ് യചയ്ക്തു,"

ഷോര്മ്മി ല്ി ചിരിച്ചു.
"

യെ എയന്തങ്കില്ും കോരണം

അെോള്ക്

എയന്നക്കോണോന്

രീതികയളോയക്ക. ഐ

റഞ്ഞ് ഏയതങ്കില്ും ഒരിെത്ത് യേച്ച് ദിേസേും

ത്ശ്മിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓവ്പക്കവെോ

ദിപേയ

അെോളുയെ

ിറ്റി ഓണ് ഹിം,"

ദിേയെും ചിരിച്ചു.
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ

മിഴികള്ക്

ജോല്കങ്ങള്ക്ക്കപ്പുറയത്ത

മല്മുെികളിപല്ക്ക്

ിന്േോങ്ങി.
പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്

ിറേിയെെുത്ത ഒരു കോറ്റ് അേളുയെ മുെിെിഴകയള

തിയെ ഉല്ച്ചു.
കോറ്റിയെ

സോമീ

അേള്ക് കണ്ണുകള്ക്

യത്തില്,

ി ീര്പ്പൂക്കളോല്

്

ര്ശ്ിക്കയപ്പെുന്നതുപ

ോയല്

തിയെ അെച്ചു.
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"പദേദോരുക്കള്ക്

ിറഞ്ഞ

ആ

പരോഹിതിപ ോയെോപ്പം ഞോന്
പ

മല്യഞ്ചരിേില്,

ആ

ങ്കിേ ദിേസങ്ങളുയെ

ോേില്ല, ദിപേയ, എയെ മ സ്സില്

േസന്ത

ഋതുേില്

ിറയസൌന്ദരയം ഒരിക്കല്ും

ിന്ന്്
,"

കോേയോത്മകമോെ േോക്കുകള്ക് ദിേയ േീണ്ടും പകേു.
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ ശ്ബ്ദത്തില് മുയമ്പോന്നും പകള്ക്ക്കോത്ത ഒരു ല്ഹരി അേള്ക്ക്ക്
അ ുഭേയപ്പേു.
"അന്ന് ഹോംയല്റ്റും പറോമിപെോെും ജയൂല്ിെറ്റും യഷല്ലിെുയെ യേറ് േിന്ഡും
കീറ്റ്സിയെ

പത്ഗഷയന്

ഏണുയമോയക്ക

ുതിെ

മ സ്സില്ോക്കിത്തന്ന്്
, എയന്ന

േയോഖ്യോ ങ്ങളില്ും

ുതിെ

അര്ഥങ്ങളില്ും

ഠിപ്പിച്ച്....അതില്

മറഞ്ഞു

കിെന്ന സവപ് ങ്ങയള എെുത്തുകോണിച്ച്...
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േോക്കുകള്ക് കണ്ണീര്ത്

േോഹത്തില് മുറിഞ്ഞു.

"എം ഫില് എന്ന അഡീഷണല് കവോളിഫിപക്കഷയെ ജോഡയെോയക്ക ഉണ്ടോെിരുന്നിേും
ഇംലീഷ്

സോഹിതയത്തിയെ

യഡപ്ത്

അറിെുന്ന

കോരയത്തില്

ഞോന്

യേറും

മണ്ണോങ്കേെോെിരുന്നു."
കണ്ണീര് തുെച്ച് ഷോര്മ്മില്ി തുെര്ന്നു.
"ഇന്നും ക്ലോയസ്സെുക്കുപമ്പോള്ക് എയെ പരോഹിതോണ് എന്നില്ൂയെ സംസോരിക്കുന്നത്.
എയെ പരോഹിതിയെ സംഗീതമോണ് ഞോന് എയെ കുേികള്ക്ക്ക് യകോെുക്കുന്നത്.

ീ

േിശ്വസിക്കില്ല, പമോപള, ഇപപ്പോഴും ഏയതങ്കില്ും ഭോഗം േരുപമ്പോള്ക് ഞോന് അേയ
ഓര്ക്കും. അേന്

ഠിപ്പിക്കുന്നത് അപപ്പോള്ക് ഞോന് അറിെും. ഇറ്റ്് പമ ബി

ഇന്്ത്കൂേബിള്ക് പഫോര് െൂ െു ബില്ീവ്. ബേ്..."
"ഇല്ല, പചച്ചീ..."
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ
പചര്ത്തു

കണ്ണുകള്ക്

േീണ്ടും

ിറഞ്ഞപപ്പോള്ക്

ദിേയ

അേയള

ിെിച്ചു.

"എ ിക്ക് മ സ്സില്ോക്കോന്

റ്റും..."

അേള്ക് ഷോര്മ്മില്ിെുയെ കേിളില് ചുംബിച്ചു.
".....എ ിക്കല്ലോയത മറ്റോര്ക്കോ എയെ പരോഹിത് അങ്കിളിയെ ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയെ
മ സ്സില്ോക്കോന്

റ്റവോ?"

തയെെും മിഴികള്ക്
"േിപ ോദ്

ിറയഞ്ഞോഴുകുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.

പമപ ോ റിെില്ല,

ഷോര്മ്മില്ിയെ
ജന്മങ്ങളില്ും

പരോഹിതിയ ക്കുറിച്ചുള്ള

ില് ിര്ത്തുന്നയതന്ന്്
. ഈ
ആ

ഓര്മ്മകയള

ത്

ജന്മം

ണെിച്ചു

മോത്തമല്ല,

ഓര്മ്മകളോണ്
ഇ ിെുള്ള

ജീേിക്കോ ോണ്

എല്ലോ

ഇേള്ക്ക്ക്

ഇഷ്ട്െയമന്നും...."
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േീേില്

ിന്ന്്മെങ്ങി േരുപമ്പോള്ക് എതിയര പമോപേോര് കബക്കില്

േിപ ോദ് േരുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
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ആല്ിന്

ചുേേിയല്

ഭഗേതിെുയെ

അെുയത്തത്തിെപപ്പോള്ക്

അേള്ക്

കസക്കിള്ക്

ിര്ത്തി.
േിപ ോദും.
"േിപ ോദങ്കിള്ക് എപങ്ങോേോ?"
"േോരോന്തയം ഇങ്ങയ

ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആസവദിക്കുന്നു,"

അെോള്ക് ചിരിച്ചു.
േിപ ോദങ്കിളി ു

മോത്തം

ഞോെറോഴ്ച്ചെോെിരിക്കും

ആഴ്ചെുയെ

അേസോ

ദിേസം.
"ബോന്ഡിറ്റ് കവീന് എേിെുന്ന്്േരുന്നു?"
"ബോന്ഡിറ്റ് കവീപ ോ?"
"ങ്ങ്ഹോ,"
അെോള്ക് ചിരിച്ചു.
"ഈ ത്

പദശ്ം മുഴുേന് അെക്കി േോഴുന്ന ഒരു ഗയോങ്ങിയെ ല്ീഡര് അപല്ല?
ഏതോെോല്ും മദര് യതപരസ എന്ന് ഞോന് േിളിക്കില്ല."

അതുയകോണ്ട് രോജകുമോരീയ
ദിേയെും ചിരിച്ചു.

"അതിരിക്കയേ, എന്തോ ഒറ്റയ്ക്ക്ക്? എേിയെ അ ുചരന്മോരും കിങ്കരന്മോരും?"
"എയെ േിപ ോദങ്കിള്ക്, ഞോന് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചീയെ േീെുേയരപപ്പോെതോ,"
േിപ ോദിയെ ഭോേമോറ്റം അേള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"എന്തോ ഷോര്മ്മില്ി യചച്ചീന്ന്്പകേപ്പം ഒരു കുല്ുക്കം?"
"ഏയ്ക്, എന്ത് കുല്ുക്കം?

തിംഗ്."

അെോളും ചിരിക്കോന് ഒരു ത്ശ്മം

െത്തി.

ഒരു യറോമോെ്റിക്ട ഭൂമികുല്ുക്കം, യചറിയെോരു ഇപമോഷണല് സു ോമി?"
അെോളുയെ മുഖ്ം േിേര്ണ്ണമോകുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
"ഉം...ഉം..."
അേള്ക് അമര്ത്തിമൂളി.
"ഞോയ ല്ലോം

അറിെുന്നുണ്ട്,

ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചീയെെെുത്ത്

േിപ ോദങ്കിളിയെ

തിരിഞ്ഞുകളികയളോയക്ക..."
"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി? തിരിഞ്ഞുകളി? ദിേയയെപന്തോയക്കെോ ഇപ്പറെുയന്ന?"
"ഇത്ത

ശ്ക്തിെുക്തം,

സംതിങ്ങുണ്ടപല്ലോ. എപന്നോട്

തറപ്പിച്ച്,

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു

റ അങ്കിള്ക്. ഞോ ോപരോെും

ിപഷധിക്കണയമങ്കില്
റെില്ല."

േിപ ോദ് അേയള പ ോക്കി.
"േിപ ോദങ്കിള്ക് ഇപപ്പോ ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിെുയെ േീേിയല്ക്കപല്ല പ
അെോള്ക്

ോകുയന്ന?"

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"അപത,"
"െൂ ആര് ഇന് ല്വ്?"
അേള്ക് യ
അത്

യേന്ന്്പചോദിച്ചു.

തീെിതമോെ ആ പചോദയത്തില് േിപ ോദ് അമ്പരന്നു.
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"ഷോര്മ്മില്ി എയന്നപ്പറ്റി േല്ലതും പചോദിപച്ചോ?"
"കപണ്ടോ കപണ്ടോ, എപന്തോരോകോംെ!"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
"എ ത്
മുതല്

ികസ് ഇന്ഡിപക്കഷന് ഓഫ് കമ ഇന്ഫോല്ിബിള്ക് സപപ്പോസിഷന്! എന്ന്്
തുെങ്ങി

ഇത്?

എന്നിേ്

ത്

ണെ

സപന്ദശ്ം

ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചിയെ

അറിെിച്ചിപല്ല?"
"ഇല്ല, ദിപേയ,"
അെോള്ക് കബക്കില്

ിന്നിറങ്ങി.

ോതപെോരത്തിയെ ഒരു േശ്ം
മറുേശ്ം

ച്ച

ുതച്ച പകോത്ബോഹില്് മല് ിരകളോണ്.

ുഴെിപല്ക്കിറങ്ങിപപ്പോകുന്ന തോഴ്േോരം.

സൂരയയേളിച്ചത്തിയെ

ിറവ്

രിസരങ്ങയള േിപല്ോഭോ ീെമോക്കി.

"അങ്കിള്ക് ശ്രിക്കും സീരിെ് ആപണോ?"
"സീരിെ് ആപണോന്ന്്
!!"
അെോളുയെ ശ്ബ്ദം മോറി.
"മ ുഷയയരപപ്പോയല് ശ്രിയ്ക്ക്കുറങ്ങിെിേ്, ഭെണം കഴിച്ചിേ്, കൃതയമോെി പജോല്ി
യചയ്ക്തിേ് ദിേസങ്ങളോെി. എയെെീ ത്

ോെത്തില് ഒരു യ

പതോന്നിെോല് അയതോരു പകോപളജ് കെപപ്പോ
മ സ്സില്ോക്കോന്
"

ണ്ണിപ ോട് പത്

മം

പ്പീ ല്പവോ അല്ല എന്ന്്ദിേയക്ക്

റ്റുന്നിപല്ല?"

യെ േിപ ോദങ്കിള്ക്..."

അേള്ക് സംശ്െപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയെപ്പറ്റി അങ്കിളിന് എന്തറിെോം?"
അേള്ക് മന്ദഹോസപത്തോയെ അെോയള പ ോക്കി.
"ഷോര്മ്മില്ി

ദിപേയയെ

എ ിക്കറിെോം.

പരോഹിത്

അേളുയെ

അങ്കിളിയ

മ സ്സ്

ിറയെ

്പ ഹിച്ചിരുന്നു
അെോള്ക്

എന്ന്

മോത്തമോയണന്നും

എ ിക്കറിെോം."
ദിേയ അദ്ഭുതപത്തോയെ അെോയള പ ോക്കി.
"ആ മ സ്സോണ് എയന്ന ആകര്ഷിക്കുന്നത് ദിപേയ. ്പ ഹിച്ച
ഈ

ഭൂമിെില്

്പ ഹിക്കുന്ന

ജീേിച്ചിരുപ്പില്ല
അത്തരം

എന്നറിഞ്ഞിേും

മ സ്സുള്ള

ഒരു

ഇത്ത
യ

ുരുഷയ , അെോള്ക്
മപ ോഹരമോെി

ണ്ണിയ െോണ്

ഞോന്

അപ വഷിക്കുന്നതും."
ദിേയെുയെ അദ്ഭുതം േര്ദ്ധിച്ചു.
അക്കങ്ങളും റോറ്റിറ്റിക്ടസും ല്ോഭ ഷ്ട്െങ്ങളും ബിസി ് അഡ്മി ി്പത്െഷ ും
മോത്തപമെറിെൂ എന്ന്്തോന് കരുതിെിരുന്ന ഈ മ ുഷയന് എത്ത തരള ഹൃദെ ോണ്
എന്ന്്അേള്ക് ഓര്ത്തു.
"്പ ഹമോണ് പബ് എങ്കില്പപ്പോല്ും ചില് ഒബ്പസഷന്് മോ സിക പരോഗമോണ്,"
േിപ ോദ് തുെര്ന്നു.
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"ഷോര്മ്മില്ിയെപപ്പോയല് ഒരു ്ത്തീ ഒരു മോ സികപരോഗിെോെിത്തീരോന്

ോെില്ല.

എ ിക്കേയള പേണം ദിപേയ..."
അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് പകേ് അേള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഇതേയള എന്ന്്ഞോന് അറിെിക്കും,"
കബക്ക് റോര്േ് യചയ്ക്തുയകോണ്ട് അെോള്ക്
"യറ്പ

ോണ്് പ

റഞ്ഞു.

ോസിറ്റീേോെോല്ും യ ഗറ്റീേോെോല്ും,"

െോത്ത തുെങ്ങും മുമ്പ് അെോള്ക് േീണ്ടും ദിേയയെ പ ോക്കി.
"ത്

ോര്ഥ

മുെപക്കണ്ട,'

ആല്ിന് ചുേേിയല് ഭഗേതിെുയെ േിത്ഗഹയത്ത പ ോക്കി അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഈയെോരു കോരയം കൂെി ഭഗേതിയെ അറിെിക്കൂ,"
അെോള്ക് കബക്ക് ഓെിച്ചുപ

േില്ക്കോന് ത ിക്ക് കഴിെുമോെിരുന്നില്ല.

േിപ ോദ് അങ്കിളിയ
മ സ്സ്

ോെി.

ിറയെ ഇപപ്പോള്ക് പത്

മം മോത്തമോണ് അെോള്ക്ക്ക്.

റഞ്ഞോല്ും മ സ്സില്ോേില്ല.

അപപ്പോള്ക് എന്ത്

ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േീെി െുയത്തത്തിെപപ്പോള്ക് േിപ ോദ് പമപ ോന് യ

യേന്ന്്കബക്ക്

ിര്ത്തി.
ഉദയോ ത്തിന് മുമ്പില് അേള്ക് ഒരു യചറുപ്പക്കോരപ ോയെോപ്പം ഇരിക്കുന്നത് അെോള്ക്
കണ്ടു.
പറോഡരികില്

ോര്ക്ക് യചയ്ക്ത് മിെിക്കുന്ന ഹൃദെപത്തോയെ േിപ ോദ് പഗറ്റില്ൂയെ

അേയര പ ോക്കി.
യചറുപ്പക്കോരന് ആംഗയേിപെ

ങ്ങപളോയെ എയന്തോയക്കപെോ സംസോരിക്കുന്നു.

ഷോര്മ്മില്ി അെോളുയെ മുമ്പില് ഭേയതപെോയെെോണ് ഇരിക്കുന്നത്.
അേള്ക് കരെുന്നുപണ്ടോ?
േിപ ോദ് യ റ്റിചുളിച്ചുയകോണ്ട് സൂെിച്ചുപ ോക്കി.
അെോള്ക് യേളുത്ത കുര്ത്തെും ക

ജോമെുമോണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു സി ിമോതോരമോപണോ അെോള്ക്?
േിപ ോദ് സംശ്െിച്ചു.
അത്ത യസൌന്ദരയം!
കണ്ണെ ധരിച്ചിേുണ്ട്.
ആകര്ഷകമോെ യഹെര്കറല്.
ക്ലീന് പഷവ്.
രമോേധി ഇരു

ത്തഞ്ച് േെസ്സ്.

അതില്ക്കൂെുതല് പ

ോേുകെില്ല.

ആരോണെോള്ക്?
മുമ്പ് എേിയെെും കണ്ടതോെി ഓര്മ്മെില്ല.
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അെോള്ക്ക്ക് ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േീേില് എന്തോണ് കോരയം?
ചില്പപ്പോള്ക് േിപദശ്പത്തോ മപറ്റോ ഉള്ള ഒരു ബന്ധുേോെിരിക്കോം.
റ്റുയമന്ന്്പതോന്നുന്നില്ല.

ഇന്നി ി ഷോര്മ്മില്ിയെ കോണോന്
അെോള്ക് കബക്കി െുപത്തക്ക്
അപപ്പോഴോണ് യ

െക്കോന് ഭോേിച്ചു.

ോേിക്കരഞ്ഞുയകോണ്ട് ഷോര്മ്മില്ി എഴുപന്നല്ക്കുന്നത് അെോള്ക്

കണ്ടത്.
യചറുപ്പക്കോരന് അദ്ഭുതയപ്പെുന്നത് േിപ ോദ് കണ്ടു.
അെോളും എഴുപന്നറ്റു.
േീെിയെ പ യര തിരിെോന് തുെങ്ങിെ ഷോര്മ്മില്ിയെ അെോള്ക് കകക്കു

ിെിച്ചു

ിര്ത്തി.
അെോള്ക് േീണ്ടും അേയള കപസരെില് ഇരുത്തി.
എയന്തോയക്കപെോ

റഞ്ഞു

ധരിപ്പിക്കുന്നതും

അേസോ ം

ഷോര്മ്മില്ി

ശ്ോന്തെോകുന്നതും േിപ ോദ് കണ്ടു.
അേസോ ം ആ യചറുപ്പക്കോരന് എഴുപന്നറ്റു.
പഗറ്റി െുപത്തക്ക്

െക്കോന് ഭോേിച്ചു.

തിരിഞ്ഞ് ഷോര്മ്മില്ിയെ കകേീശ്ിക്കോണിച്ചു.
അേള്ക് തിരിച്ചും.
അെോള്ക് പഗറ്റി െുത്ത് എത്തിെപപ്പോള്ക് േിപ ോദ് തയെ കബക്കി െുപത്തക്ക് പ
അെോള്ക്

പഗറ്റ്

തുറന്ന്്

ുറത്തുേന്നപപ്പോള്ക്,

കബക്കിപന്മല്

റിപ്പെര് യചയ്യുന്നത് ഭോേിച്ച്യകോണ്ട് അെോള്ക് കു ിഞ്ഞ്

ോെി.

എയന്തോയക്കപെോ

ിന്നു.

"ഹപല്ോ, എ ി ത്െബിള്ക്?"
ആ യചറുപ്പക്കോരന് തപന്നോട് പചോദിക്കുന്നത് േിപ ോദ് പകേു.
അെോള്ക് മുഖ്മുെര്ത്തിപ ോക്കി.
അെോള്ക് േിപ ോദിയെെെുയത്തക്ക് േരികെോണ്.
"ഇേിയെയെത്തിെപപ്പോള്ക് യ
േിപ ോദ്

യേന്ന് ഓഫോെി,"

റഞ്ഞു.

"സോരമില്ല, ശ്രിെോെി,"
"ഇയതോരു

തിേോപണോ?"

അകപത്തക്ക് പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട് യചറുപ്പക്കോരന് പചോദിച്ചു.

ഉദയോ ത്തിന് മുമ്പില് ഷോര്മ്മില്ി

ില്ക്കുന്നത് േിപ ോദ് കണ്ടു.

"ഏത്?"
അെോളുയെ പചോദയം ഇഷ്ട്ട്യപ്പെോയത േിപ ോദ് പചോദിച്ചു.
"ഈ
പ

േീെിയെ

പഗറ്റിന്

മുമ്പില്ൂയെ

പ

ോകുമ്പം

കബക്ക്

യ

യേന്ന്് ഓഫോെി

ോകുന്നത്?"

അെോളുയെ മുഖ്ത്ത് ഇപപ്പോഴും

ുഞ്ചിരിെോണ്.

േിപ ോദ് അെോയള പദഷയപത്തോയെ പ ോക്കി.
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യെ അെോളുയെ കണ്ണുകളില് ഒരു േല്ലോത്ത തീെണത എരിെുന്നത് േിപ ോട്ദ്
കണ്ടു.
ത ിക്കെോയള അഭിമുഖ്ീകരിക്കോന് സോധിക്കുന്നില്ല എന്നും.
"ഹീപറോ പഹോണ്ടോ ്യപ്ലന്ഡര്,"
അെോളുയെ കബക്കി ുപമല് തപല്ോെിയക്കോണ്ട് യചറുപ്പക്കോരന്
"

റഞ്ഞു.

ുത്തന് േണ്ടി. േോങ്ങിച്ചിേ് ഒരു മോസമോെിക്കോണും. അപപ്പോള്ക് യ

േന്നങ്ങ്

ഓഫോകോന് ഒരു കോരണേുമില്ല..."
അെോള്ക് േിപ ോദിയ
"പചേയ

പ ോക്കി.

കണ്ടോല്ത്തയന്നെറിെോം, ഒയരക്ട്പ

ര്േ് കത്ഡേര് ആയണന്ന്. ഗിെറും

റിെറിങ്ങും പഹോണുയമോയക്ക േര്ഷങ്ങളോെി

ിെിക്കുന്ന കകകളോയണന്നറിെോന്

ഒറ്റ പ ോേം മതി.

ിയന്നങ്ങിയ

ഈ പഗറ്റി ു മുമ്പിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക് യ

േന്നങ്ങ്

ഓഫോെി?"
ഉള്ളില് പദഷയം

തെുന്നുയണ്ടങ്കില്ും ത ിക്ക് ശ്ബ്ദിക്കോന് കഴിെുന്നില്ല എന്ന്്

അദ്ഭുതപത്തോയെ േിപ ോദ് അറിഞ്ഞു.
"

ിപന്ന, ആെമ്മ എയെ പേണ്ടയപ്പേെോളോണ്.."

അകത്ത്

ഗോര്ഡ ഭിമുഖ്മോെിരിക്കുന്ന

ഷോര്മ്മില്ിയെ

ചൂണ്ടിക്കോേി

അെോള്ക്

റഞ്ഞു.
" ിങ്ങളുയെ ഡെറെന് ആ േഴിക്കോയണന്ന് പതോന്നി. ഓയക്ക, യ

ോയ്ക്പക്കോളൂ,

ഹോവ് എ ക ് പഡ,"
അെോള്ക്

െന്ന്്പ

ോെി.

പദഷയം കത്തുന്ന കണ്ണുകപളോയെ േിപ ോദ് അെോളുയെ പ
ിയന്ന

യ

യേന്ന്് തിരിഞ്ഞുപ ോക്കുപമ്പോള്ക്

ോക്ക് പ ോക്കി

കോണുന്നത്

ിന്നു.

പഗറ്റിപല്ക്ക്

േരുന്ന

ഷോര്മ്മില്ിപെെോണ്.
"ആരോ ഷോര്മ്മില്ീ അത്?"
തയെ

പചോദയത്തിയല്

അധികോരസവരം

പകേ്

അേള്ക്

തയന്ന

യ റ്റിചുളിച്ചു

പ ോക്കുന്നത് േിപ ോദ് കണ്ടു.
അേള്ക്

ഉത്തരം

യചറുപ്പക്കോരയ

റെോയത

പ ോക്കി

"അത് രോഹുല്, രോഹുല്
അെോളുയെ രൂ

ോതെുയെ

അപങ്ങെറ്റത്ത്,

െന്നുമറെുന്ന,

ിന്നു.
ോരോെണന്."

ം കണ്മുമ്പില്

ിന്ന്്

ൂര്ണ്ണമോെും മറഞ്ഞപപ്പോള്ക് ഷോര്മ്മില്ി

റഞ്ഞു.
"യസെിെ്്

പമരീ്

പകോപളജില്

ുതുതോെി

പജോെിന്

യചയ്ക്ത

ജയൂ ിെര്

ല്ക്ടചറര്. ഡിപ്പോര്േ്യമെ് ഓഫ് ഫിസിക്ട്,"
അേളുയെ സവരത്തിയല് ഉത്സോഹം കണ്ട്്േിപ ോദ് യ റ്റിചുളിച്ചു.
"അെോയളന്തി ോ ഇേിയെ േന്നത്?"
" ിങ്ങയളന്തിന് ഇേിയെ േന്നു?"
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ആ പചോദയം േിപ ോദ് ത്

തീെിച്ചില്ല.

അെോള്ക് അല്പ്പം ജോളേതപെോയെ അേയള പ ോക്കി.
"ബിപക്കോ് ...ബിപക്കോ്..."
"അധികം ബിപക്കോസെിച്ചു കഷ്ട്െയപ്പെണ്ട,"
ഷോര്മ്മില്ി
"കോണോ

റഞ്ഞു.

ോഠം എത്ത ത്

ോേശ്യം

റഞ്ഞു

ഠിച്ചോല്ും സമെമോകുപമ്പോള്ക്, മുഖ്ത്ത്

പ ോക്കിപ്പറപെണ്ട സമെമോകുപമ്പോള്ക്, ബിപക്കോ് മോത്തപമ ഉണ്ടോേൂ. ബിപക്കോ്
ഐ കല്ക്ട െൂ, ബിപക്കോ് ഐ ല്വ് െൂ, ബിപക്കോ് ഐ േുഡ് കല്ക്ട െു മോരി
െൂ...ഇയതോയക്കെപല്ല

ബിപക്കോ്

കഴിഞ്ഞുള്ള

ബ്ലോങ്കില്

ഫില്

യചപയ്യണ്ട

േോക്കുകള്ക്?"
"ഷോര്മ്മില്ീ, ഞോന്..!"
"മിറര് േിപ ോദ് പമപ ോന് !"
അേളുയെ ശ്ബ്ദം ദൃഡമോെി.
" ിങ്ങള്ക് ത്

ോെ

ൂര്ത്തിെോെ മോ യ ോെ യചറുപ്പക്കോര ോണ്. ഒരു യ

കണ്ടോല്, അേപളോട് ഇഷ്ട്െം പതോന്നിെോല് അേയള ആത്ഗഹിക്കുന്നത്
ആന്ഡ് ദോറ്റ് ഈ് െുേര് കററ്റ്. അത്തയ്ക്ക്ക്

ണ്ണിയ
ോച്ചുറല്.

ോച്ചുറല് ആണ്, കററ്റ്ഫുള്ക് ആണ്,

ഞോ ത് തിര്ക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും,"
തയെ ജോളേത േര്ധിക്കുന്നത് ആെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
"ഷോര്മ്മില്ി എയന്ന യേറുക്കോന് മോത്തം..."
അേള്ക്

തിയെ ചിരിച്ചു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് അേളുയെ മുഖ്ം േീണ്ടും യഗൌരേ

ൂര്ണ്ണമോകുന്നത് അെോള്ക്

കണ്ടു.
"ഞോന്

ിങ്ങയള യേറുക്കുന്നില്ല േിപ ോദ് പമപ ോന്,"

അേള്ക് സോേധോ ം
"

യെ

റഞ്ഞു.

ഞോയ ോരോയള

്പ ഹിക്കുന്നു.

അെോള്ക്

എയന്നെും.

എ ിക്ക്

അേിശ്വ്തെോകോന് കഴിെില്ല."
"അെോള്ക്

പെ ...ഇപപ്പോള്ക് ..."

റഞ്ഞു മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതി ു മുമ്പ് അേള്ക് ചൂണ്ടുേിരല്ുെര്ത്തി അെോയള
േില്ക്കി.
"പ ോ പമോര് പേഡ് ..! പ ോ പമോര് പേഡ്..!!
അേളുയെ കണ്ണുകളില് ഒരഗ്നിയെരിെുന്നത് േിപ ോദ് കണ്ടു.
" ിങ്ങള്ക്ക്ക് എയന്ന കോണോം. ഇേിയെ േരോം. സംസോരിക്കോം. ആയസ ത്ഫണ്ട്, ആ്
എ ത്ബദര്, അയസ യഫപല്ോ സിറ്റിസണ്. മയറ്റോരോളുയെ ഭോരയയെ തേിയെെുക്കോന്
േരുന്ന ജോര ോെല്ല."
േോക്കുകളില്ലോയത േിപ ോദ് പമപ ോന്

ിന്നു.

" ിങ്ങള്ക് േരുന്നിയല്ലങ്കില് ഞോന് ഈ പഗറ്റ് അെയ്ക്ക്കോന് പ
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അെോള്ക് ഇല്ല എന്ന അര്ഥത്തില് തല്െ ക്കി.
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് പ ോക്കുപമ്പോള്ക് േീെി ു പ യര

െക്കുന്ന ഷോര്മില്ിയെ കണ്ടു.

******
കഡ ിംഗ് പെബിളിന് മുമ്പില് ദിേയ േിപ ോദി ഭിമുഖ്മോെി ഇരുന്നു.
ഗോെത്തിപദേിെും രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും ഇ ിെും എത്തിെിേില്ല.
"ഡോഡീ, മമ്മീ ബി കവിക്ട! എ ിക്ക് േിശ്ക്കുന്നു!"
"േരുന്നു പമോയള,"
അകത്തു ിന്ന്്രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"എന്തോ മൂപഡോഫ്?"
അേള്ക് േിപ ോദിപ ോട് പചോദിച്ചു.
േിപ ോദ് പതോളുകള്ക് കുല്ുക്കി കോണിച്ചു.
അെോള്ക് ഷോര്മ്മില്ിപെോട് കോരയം തുറന്ന്
കണ്ടുമുേല്ിന് ഇെ

റഞ്ഞുയേന്നും ഷോര്മ്മില്ിെത് മയറ്റോരു

ല്കോത്ത േിധത്തില് തിര്ക്കരിച്ചുയേന്നും അ ുമോ ിച്ചു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ഗോെത്തിപദേിെും രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും എത്തിപചര്ന്നു.
അപപ്പോപഴക്കും ദിേയ എല്ലോേര്ക്കും ഭെണം േിളമ്പിയേച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
േിപ ോദിയ

ഇെയ്ക്യക്കോയക്ക അേര് ഭെണത്തിന് േിളിക്കോറുണ്ട്.

ഭെണത്തി ിെെില് േിപ ോദ് രോഹുല്ിയെ കോരയം
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ

േീെിയെ

മുമ്പിയല്

റഞ്ഞു.

സുഖ്കരമല്ലോത്ത

കൂെിക്കോഴ്ച്ചെുയെ

േിശ്ദോംശ്ങ്ങള്ക് െോയതോന്നും തയന്ന അെോള്ക് യേളിയപ്പെുത്തിെില്ല.
"അെോയളക്കുറിച്ച് ഞോ ും പകേു,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

" മ്മുയെ യഷെര് യസകയൂരിറ്റി ഡിേിഷ ിയല് േില്യം് ആണ്
ഉജ്ജെി ിെില് ഗുരുജിയെ കോണോന് പ
അെോളുയെ

റഞ്ഞത്. ഞോന്

ോെ അന്ന് ഈ രോഹുല്

ോപല്ോ അപഞ്ചോ േെസ്സ് മോത്തമുള്ള കുഞ്ഞിയ

ോരോെണന്

തീെില്

ിന്നും

രെയപ്പെുത്തി."
"

ിയന്ന,

ദിേയ
"ആ ്

രിമറ്റം അങ്കിളിയ

േീേില് കെറിയച്ചന്ന്്അെിച്ചു,'

റഞ്ഞു.
ിരിറ്റ് കള്ളക്കെത്തുകോരയ പെോ? അത് പമോയളങ്ങയ

അറിഞ്ഞു?"

"പമോള്യക്കങ്ങയ െോ അറിഞ്ഞുകൂെോത്തത്?"
ഗോെത്തിപദേി

ീരസപത്തോയെ പചോദിച്ചു.

" ോേുേിപശ്ഷങ്ങള്ക് ഇത്ത കറക്ടറ്റ് ആെി കേപറജ് യചയ്യുന്ന ഒരു േോര്ത്തോ
ഏജന്സി അങ്ങെുയെ ഈ സല്പ്പുത്തി കഴിപഞ്ഞെുള്ളൂ,"
ഗരത്തിയല് അപധോപല്ോകയത്ത
ജില്ലെിയല്

മിക്ക

മദയ

ിെത്ന്തിക്കുന്നത്

ഷോപ്പുകളും

രിമറ്റം േര്ക്കിെോണ്.

ചൂതോേ

പകത്ന്ദങ്ങളും

അെോളുയെ

അധീ തെില്ോണ്.
ജെകൃഷ്ണന് അെോളുയെ അജ്ഞോ ുേര്ത്തിെോയണന്ന് ദിേയ അറിഞ്ഞിരുന്നു.
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"എന്തോ സംഗതി?'
േിപ ോദ് തിരക്കി.
"അെോളോ േില്യം് അങ്കിളിയെ േീെിന് തീയേച്ചത്,"
ദിേയ തുെര്ന്നു.
"

ുതിെ സര്ക്കിള്ക് ഇന്്യ

രിമറ്റം അങ്കിളിയ

െക്കുേപല്ല? േില്യം് അങ്കിളിയെ പമോന് സി ഐക്ക്

എങ്ങയ െും കുെുക്കോന്
രിമറ്റം

ക്ടേര് ഒരു അത്ബഹോം സോര്

അങ്കിളിയെ

്മഗിള്ക്ഡ്സോധ ങ്ങള്ക്

സൂെിക്കുന്ന

സ്ഥല്ം

കോണിച്ചുയകോെുത്തു. അതി ോ അെോള് അങ്കിളിയെ േീെിന് തീയേച്ചത്,"
അേര് സംത്ഭമപത്തോയെ ആ േോര്ത്ത പകേു.
"േീട്

ിന്ന്്കത്തിപക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പം ആളുകള് പ ോക്കി

യചയ്യുന്നില്ല. എങ്ങയ

എന്ത് യചയ്യോന്

ിക്കവോ. ഒരോളും ഒന്നും

റ്റും? അത്തയ്ക്ക്കങ്ങ് തീെോ. അപന്നരം

ആള്ക്ക്കൂേത്തീന്ന്്ഒരോള് തീെിപല്ക്ക് ഓെിക്കെറി.

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് അെോള്ക്

കുഞ്ഞിപ ം യ ഞ്ചത്തെക്കിപ്പിെിപച്ചോണ്ട് ഓെി േന്നു."
" ീ കഴിച്ച് യകോണ്ട് സംസോരിക്ക്,"
ഗോെത്തിപദേി അേയള ഓര്മ്മയപ്പെുത്തി.
"കുഞ്ഞിയ
ത്

ഖ്യോ

രെയ

െുത്തിെേന് ആരോെോല്ും യകോല്ലുയമന്ന്

രിമറ്റം അങ്കിള്ക്

ിച്ചു,'

കഴിക്കുന്നതി ിെെില് ദിേയ
"അത് ഈ രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ോരോെണന് അറിഞ്ഞു. അെോള്ക് ആറോംതമ്പുരോന് കറല്ില്

രിമറ്റം അങ്കിളിയെ േീേിപല്ക്ക് പ യരെങ്ങ് പകറിയച്ചന്നു. ഒെുേില് കിേിെ
അ ുസരിച്ചു

രിമറ്റം അങ്കിള്ക് ഇപപ്പോള്ക് സിറ്റി പഹോ്

ിറ്റല്ില് ആണ്,"

"എയെ അറിേില്

രിമറ്റത്തിന് കിേുന്ന ആദയയത്ത അെിെോണിത്,"

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"യസെിെ്് പമരീ് പകോപളജിയല്
േിപ ോദ്
"ആ

യൂ്

ുതിെ ല്ക്ടചററോണ് കഥോ ോെകന്,"

റഞ്ഞു.

യചറുപ്പക്കോരന്

ഏതോെോല്ും

സോധോരണക്കോര ല്ല.

എന്തോ

അെോള്ക്യെ

സബ്ജക്ടറ്റ്"
ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.
"പകോപളജില്

ുതുതോെി കരോയേ ഡിപ്പോര്േ്യമെ്് തുെങ്ങിക്കോണും. അതിയെ

യഹഡ് ആകോ ോണ് കൂെുതല് സോധയത."
ദിേയ ചിരിച്ചുയകോണ്ട്
"ഈ സംഭേങ്ങള്ക് ഒയക്ക

റഞ്ഞു.
െക്കുപമ്പോള്ക്

ീ തീെുയെ മുമ്പില്ുണ്ടോെിരുപന്നോ?"

ഗോെത്തിപദേി തിരക്കി.
"ഇല്ല, ഉണ്ടോെിരുയന്നങ്കില് രോഹുല്

ോരോെണന് സോഹസികം കോണിപക്കണ്ടി

േരുമോെിരുന്നില്ല. പകോത്ബോഗോങ്ങ് ധോരോളം മതി, അതിന്..."
മറ്റ്

ോേുേിപശ്ഷങ്ങളുയെ അകമ്പെിപെോയെ അേര് ഭെണം കഴിക്കല് തുെര്ന്നു.
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"കബ ദ പേ,"
ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കദളിപ്പഴയമെുത്ത്്
യകോണ്ട് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ േിപ ോദിയ
പ ോക്കി.
"ഷോര്മ്മില്ിെുയെ േീേില് പ
അപദ്ധഹത്തിയെ യ

ോെിയേന്തോെി?"

യേന്നുള്ള പചോദയത്തില് േിപ ോദ് ഒന്ന്് തറി.

അെോള്ക് ദിേയപെെും ദിേയ

യെ തോയ ോന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന ഭോേത്തില്

ുറപത്തക്കും പ ോക്കി.
"ഏയ്ക്, മോന്!"
അപേഹം ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
"േിേരങ്ങയളോയക്ക അതോത് സമെത്ത് ഞോ റിെുന്നുണ്ട്. എന്തോെി തയെ ല്വ്
കല്ന്? എയന്തങ്കില്ും ഡേല്പ്യമെ്് ഉപണ്ടോ?"
ഇ ി അക്കോരയം അേരില് ിന്ന്് മറച്ചുയേച്ചിേ് കോരയമില്ല എന്ന്് േിപ ോദിന്
പതോന്നി.
ദിേയ

എല്ലോക്കോരയങ്ങളും

അപദ്ധഹയത്തെും

ഗോെത്തിപദേിയെെും

അറിെിച്ചിരിക്കുന്നു.
അേര്

ചില്പപ്പോള്ക്

ിരുത്സോഹയപ്പെുത്തിപെക്കുയമന്ന്്

അെോള്ക്ക്ക്

ആശ്ങ്കെുണ്ടോെിരുന്നു.
"ആ കുേി ഇപപ്പോഴും ഒത്തിരി േിഷമത്തില്പല്ല, േിപ ോദ്?"
ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.
"കഴിയഞ്ഞോരു ദിേസം കണ്ടപപ്പോള്ക്ക്കൂെി കരച്ചില് തയന്നെോെിരുന്നു,"
"േിഷമേും കരച്ചില്ുയമോന്നും കോരയോക്കണ്ട,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

" ിയെ ഈ ബന്ധം എയെ ഫറ് യറ്പ

ോണ്് പേണ്ട എന്നോണ്,"

ദിേയെും ഗോെത്തിപദേിെും അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
"പ

െിക്കണ്ട,"

േിപ ോദിയെ ഭോേമോറ്റം കണ്ട്്അപേഹം ചിരിച്ചു.
'ഇയതയെ യ

ഴ്സണല് അഭിത്

ോെം. േിപ ോദിന് ഇഷ്ട്െമോയണങ്കില്

െക്കയേ. ആ

കുേിയെ എ ിക്കറിെോം. തറേോെിെോണ് അേളുയെെച്ചന് അല്ക്ടസോണ്ടര്. എയെ
സതീര്ഥയന് ആണ്."
േിപ ോദ് ആശ്വോസം യകോണ്ടു.
" ീ യചയ്യുന്നയതോരു

ല്ല കോരയമോണ് േിപ ോദ്,"

അപേഹം തുെര്ന്നു.
"എല്ലോം

അറിഞ്ഞുയകോണ്ട്

തെോറോെി. ഐ അത്

ഒരു

യ

ണ്കുേിയ്ക്ക്ക്

ജീേിതം

യകോെുക്കോന്

ീ

ീഷിപെറ്റ് െുേര് കപറജ്. ഐം ഇത്മ്പസ്സ്ഡ്."

അേര് ഭെണം കഴിച്ച് എഴുപന്നറ്റു.
കക

കഴുകിത്തുെയ്ക്ക്കുപമ്പോഴോണ്

പഗറ്റി െുത്തു ിന്ന്് അേര്

ഒരു

ബഹളം

പകള്ക്ക്കുന്നത്.
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അേര് പഗറ്റിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
ോല്ഞ്ചോളുകള്ക് ഉണ്ട്. പഗറ്റി െുത്ത് ഒരു ജീപ്പ്

യഗയ്ക്റ്റ് കീപ്പര് പറോബര്േിയെ മുമ്പില്
ിര്ത്തിെിേിരിക്കുന്നു.

ആളുകള്ക് ഉച്ചത്തില് കെര്ത്ത് പറോബര്േിപ ോട് സംസോരിക്കുന്നു.
" രിമറ്റം േര്ക്കിെുയെ അ ിെ ോണത്,"
യഗയ്ക്റ്റ് കീപ്പപറോട് സംസോരിക്കുന്നതില് പ തോയേന്ന് പതോന്നിച്ചെോയള ഉപേശ്ിച്ച്
േിപ ോദ്

റഞ്ഞു.

" രിമറ്റം മോത്തച്ചന്. റിേപെഡ് പമയ്ക്ജര് മോതയു േര്ഗ്ീ്."
"ഇെോയള ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിേില്ലപല്ലോ,"
േിപ ോദ് കോണിച്ചു തന്നെോയള സൂെിച്ചുപ ോക്കിയക്കോണ്ട്്അപേഹം
"ബോംലൂപരോ പബോംപബെിപല്ോ ആെിരുയന്നന്നോണ് ജ

റഞ്ഞു.

സംസോരം,"

േിപ ോദ് തുെര്ന്നു.
"അ ിെ ോയണങ്കില്ും

ത്കിമി ല്

റിപക്കോര്ഡിയെ

കോരയത്തില്

േര്ക്കിെുയെ

പചേ ോണ് മോത്തച്ചന്,"
"അെോയളന്തി ോ പറോബര്േുമോെി േഴകുണ്ടോക്കുന്നത്?"
ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.
"എന്തോയണന്ന്്പ ോക്കയേ,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

കൂയെ േിപ ോദും.
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പറോബര്േിപ ോട് ഉറഞ്ഞുതുള്ളുകെോണ്.
അെോള്ക് പഗറ്റ് അതിത്കമിച്ചു കെക്കോന് തുെങ്ങുപമ്പോള്ക് പറോബര്േ് അെോയള

ിെിച്ചു

മോറ്റുന്നു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും േിപ ോദും യ

യേന്ന് അെോളുയെെെുയത്തത്തി.

"ഓപഹോ, മഹോരോജോവ് േരുന്നുണ്ടപല്ലോ,"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

രിഹോസ

ൂര്വം യതോഴുകകപയ്യോയെ

റഞ്ഞു.

"അകമ്പെിക്ക്്ഒരോള് മോപത്ത ഒപള്ളോ? ഓ മറന്നു. യചപങ്കോല്ും കിരീപെോം
കോല്ം ഒരു

ഷ്ട്െയപ്പേിേ്

ോട് ആെപല്ലോ, അപല്ല?"

" ിങ്ങള്ക്ക്ക് എന്ത് പേണം?"
അപേഹം പചോദിച്ചു.
അെോളില്
"ഞോന്
ഒരു ത്

ിന്ന്്മദയത്തിയെ മണം

ുറപത്തക്ക് േന്നു.

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്,"
ഖ്യോ

ം

െത്തുന്ന പ

ോയല് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

" ിയെയെോയക്ക ഗുണ്ടകള്ക് പചര്ന്ന്്
എയെ പചേോെീയെ കയ്യും കോല്ും തല്ലിയെോെിച്ചു."
"മിറര്! അ ോേശ്യം

റെരുത്!"

േിപ ോദ് േിരല് ചൂണ്ടി.
"എപന്തോന്ന്്അ ോേശ്യം?"
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അെോള്ക് േിപ ോദിയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
"എയെ

യചേോെീയ

ഒതുക്കോന്

ീയെോയക്ക

എേിെുപന്നോ

ഒരു

ഗുപണ്ടയ

എറക്കുമതി യചയ്ക്തിപല്ല? ഒരു രോഹുപേോ പകതുപേോ എപന്തോന്നോെോ അേയെ
പ

ര്?"

അെോള്ക് തയെ കൂേത്തില്ുള്ളേപരോട് പചോദിച്ചു.
"രോഹുല്,"
കൂേത്തില്ുള്ള ഒരുേന്
"രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ോരോെണന്,"

"ആ...അേന് .."
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
" ോയള സൂപരയോദെത്തി ു മുമ്പ് ഒന്നുകില് അേയ

യകേുയകേിപച്ചോണം. അയല്ലങ്കി

റുക്കി എപമ്പോക്കി തമ്പുരോയ .."

ഞങ്ങക്ക് േിേ് തപന്നക്കണം. പകപേോെോ യ
"െൂ!!"
േിപ ോദ് അെോളുയെ പകോളറില്

ിെിച്ച് േല്തുമുഷ്ട്െിെുെര്ത്തി.

"ഫ! മുല്പ്പോല്ിയെ മണം മോറത്ത

ീറയച്ചക്കോ.."

തയെ

പകോളറില്

ിെിച്ച

േിപ ോദിയെ കക േിെുേിച്ച് അെോയള

രിമറ്റം

മോത്തച്ചന് ആഞ്ഞ് തള്ളി.
" ീ

രിമറ്റം മോത്തച്ചയെ പദഹത്ത് യതോെോന് േളര്പന്നോ?"

േിപ ോദ്

ിപമ്പോേ് പേച്ചുപ

ോെി രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ പദഹത്ത് തേി

ിന്നു.

"തമ്പുരോയ ,"
അെോള്ക്

രിഹോസ സവരത്തില് േീണ്ടും േിളിച്ചു.

ഇന്തയന് ആര്മ്മിെിയല് ഒരു

ഴെ

േര്ഗ്ീ്. കോല്ോള്ക്പ്പെയെ മുമ്പില്

െക്കുറുപ്പോ േിളിക്കുയന്ന. പമയ്ക്ജര് മോതയു
ിര്ത്തിക്കളിക്കോയത പ രിേ്

െയ്ക്ക്ക് േോ.

ആണു..."
റഞ്ഞുമുഴുമിയ്ക്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ കകപ്പെം

രിമറ്റം

േര്ക്കിെുയെ മുഖ്മെച്ച് േീണു.
ഒരു മല്െിെിഞ്ഞ്്തയെ മുഖ്പത്തക്ക് േീണതുപ
തല്കുെഞ്ഞ്്
, കണ്ണു തുറന്ന്്പ ോക്കുപമ്പോള്ക് തോന്

ോയല് അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
ില്ത്ത് േീണുകിെക്കുകെോണ്.

േോെില് പചോരെുയെ മണം അ ുഭേയപ്പേു.
പേദ ിക്കുന്ന ഭോഗം തെേിെപപ്പോള്ക് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു, മുന് േരിെിയല് ഒരു

ല്ല്

ഒെിഞ്ഞ് േോെില്ക്കിെക്കുന്നു.
"ചുമന്ന്്യകേിയക്കോണ്ട് പ
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

ോെോ ഇെോയള!"

രിമറ്റം മോത്തച്ചയെ അ ുചരന്മോപരോട്

റഞ്ഞു.

കച്ചു ില്ക്കുകെോണേര്.
" ിയന്നയെോയക്ക

ില്ക്ക്

ിര്ത്തോന് പ

ോല്ീസി ും സര്ക്കോരി ും ഭെമോെിരിക്കും.

യെ എയെ േീേില് കെറിേന്ന്്എയന്ന യേല്ലുേിളിക്കോന് പമയ്ക്ജറന്നല്ല, ഏതു
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സുത്

ീം

കമോന്ഡെ്റോെോല്ും

യേറുയത

യചപങ്കോല്ിയെെും കിരീെത്തിയെെും

േിെില്ല

ഞോന്!

അതിയ

ിക്ക്

ിന്ബല്േും പേണ്ട. ഈ് ദോറ്റ്്ക്ലിെര്?"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പേച്ചുപേച്ച് എഴുപന്നറ്റു.
എന്നിേ് അ ുചരന്മോപരോയെോപ്പം ജീപ്പില് കെറിപപ്പോെി.
"അപപ്പോള്ക് കോരയങ്ങള്ക് അങ്ങയ െോണ്"
േിപ ോദ്

റഞ്ഞു.

"ആ രോഹുല്

മ്മയെ ആളോയണന്നോണ്

രിമറ്റത്തിയെ േിചോരം!"

"അത് കോരയമോക്കണ്ട,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ
"ഒരു

പ രയത്ത

റഞ്ഞു.
അത്തോഴം

പ

ോല്ും

മുെക്കോന്

യകല്പ്പില്ലോത്ത

ീര്പക്കോല്ി

മോത്തമോണേന്."
അതി ിെെില് ദിേയെും ഗോെത്തിപദേിെും അപങ്ങോേ്്ഓെി േന്നു.
"എന്തോ ഡോഡീ ഉണ്ടോപെ?'
ദിേയെില് ഒരു പ രിെ

രിത്ഭമം കോണയപ്പേു.

"ഒന്ന്മില്ല പമോപള,"
അപേഹം അേയള പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

"േിപ ോദ് സംഭേം േിേരിച്ചു.
"പമോയള എന്തിന് കുറ്റം

റെുന്നു?"

േിപ ോദിയെ േിേരണം കഴിഞ്ഞ് ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു.

"അേെച്ചയെ സവഭോേം ഇതപല്ല? േോക്കുയകോണ്ട് തീര്ക്കോന് അറിെില്ല. ഇപപ്പോഴും
േോയളെുക്കുന്ന സവഭോേം!!"
"ഗോെത്തി, ഞോ തിന്..."
അപദ്ധഹം േിശ്ദീകരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
അേര് മുഖ്ംയ

ോത്തിയക്കോണ്ട് അകപത്തക്ക് പ

ോെി.

"മമ്മി കരെോന്നു പതോന്നണൂ,"
അപദ്ധഹത്തിയെ പതോളില്

ിെിച്ച് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഡോഡി യചന്ന്്പ യരെോക്ക്,'
"അതിന് ഞോന്..."
"പ

ോ, ഡോഡീ,"

അേള്ക് അപദ്ധഹയത്ത തള്ളിേിേു.
ഗോെത്തിപദേി ഹോളില് ഒരു യസറ്റിെില് ഇരിക്കുകെോെിരുന്നു.
കകകള്ക്ക്കുള്ളില് മുഖ്ം തോങ്ങി.
"ഗോെത്തീ,"
ിമ്പില്ൂയെയെത്തി അപേഹം അേരുയെ പതോളില്
ിയന്ന മുമ്പിപല്ക്ക് േന്ന് അേരുയെ മുഖ്ം
അേരുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിെിച്ചു.

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപേഹം കണ്ടു.

"എന്തോ ഗോെത്തി ഇത്?"
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അപേഹം േല്ലോയ്ക്മപെോയെ പചോദിച്ചു.
അേര് മുഖ്ം തുെച്ചു.
"േീേില് കെറി േന്ന് മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി അ ോേശ്യം

റെുക, യേല്ലുേിളിക്കുക,

അങ്ങയ യെോയക്ക യചയ്യുമ്പം എങ്ങയ െോ ഗോെത്തീ പ ോക്കി

ിക്കണത്?'

എന്നിേും അേര് ഒന്നും മിണ്ടിെില്ല.
"ഓയക്ക, പസോറി,"
അപേഹം

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഇ ി അങ്ങയ യെോന്നും ഉണ്ടോേില്ല,"
"ഈ േര്ഷത്തിയെ ത്
അേര്

ോധോ യം മറന്നൂന്ന് പതോന്നുന്നു പമോള്െച്ചന്,"

റഞ്ഞു.

"ത്േതേര്ഷമോണ്, മൃതയുഞ്ജെെോഗം ...അയതോയക്ക മറന്നൂപല്ലോയ

യേന്ന്്
,"

അപദ്ധഹത്തി ും പതോന്നി.
ശ്രിെോണ്.
േോക്കില്ും പ ോക്കില്ും ചിന്തെില്പപ്പോല്ും സോതവികഭോേം പേണ്ട സമെമോണ്.
എന്നിേോണ് ഒരോയള കരണത്തെിച്ചു
"അേിപേകം
അേര്

ില്ത്തിേത്.

റയ്യോന്ന് പതോന്നരുത്,"

റഞ്ഞു.

"അതിയ ോന്നും ഞോന് അര്ഹെല്ലന്നും അറിെോം. എന്നോല്ും ..."
"എന്തോ ഗോെത്തീ ഇത്?"
അേയര തന്നിപല്ക്കെുപ്പിച്ചു

ിര്ത്തിെിേ് അപേഹം

"എയന്ന ഉ

പദശ്ിക്കോ ും തിരുത്തോ ുയമോയക്ക

മറ്റോര്ക്കോ

ിയന്ന?"

തയെ

മുഖ്ം

പചര്ത്തു

അേരുയെതിന്

റഞ്ഞു.
ി ക്കുള്ളത്പ

േളയരെെുപ്പിച്ചുയകോണ്ട്

ോയല് അര്ഹത

അപേഹം

അേയര

ിെിച്ചു.

"അത് ശ്രി!"
ിമ്പില്

ിന്ന്്ദിേയെുയെ സവരം അേര് പകേു.

"പശ്യോ, പമോള്!"
ഗോെത്തിപദേി യ
"അങ്കം

യേന്ന് ല്ജ്ജപെോയെ മുഖ്ം മറച്ചു

തീര്ക്കോന്

റഞ്ഞുേിേിേ്

ിെിച്ചുയകോണ്ട് യതന്നിമോറി.

ഇേിെിപപ്പോള്ക്

ഡോഡീം

മമ്മീം

രണ്ടോം

ഹണിമൂണോപണോ?"
യറെില്പേ പറഷന്
പകരള എക്ട്ത്
ഒന്നോം

സ്സ് എത്തിപച്ചരോന് ഇ ിെും

തി ഞ്ച് മി ിറ്റ് കൂെിെുണ്ട്.

മ്പര് പ്ലോറ്റ്പഫോമില്, യറെില്പേ കോരയോല്െത്തിന് മുമ്പില് പകോത്ബോ ഗോങ്ങ്

സംഘോംഗങ്ങള്ക്

ിന്നു.

മികേരുയെെും മുഖ്ം മ്ലോ മോണ്.
ദിേയെുയെ യഡല്ഹി െോത്തെോണ് അതിന് കോരണം.
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യസെിെ്

റീഫന്സിയല്

അേളുയെ

ക്ലോ്

മൂന്ന്്

ദിേസങ്ങള്ക്ക്കകം

ആരംഭിക്കുകെോണ്.
ഇ ി മോസങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷപമ അേയള കോണോന് സോധിക്കുകെുള്ളൂ എന്ന്്അേര്ക്ക്
അറിെോമോെിരുന്നു.
സംഘപ തോവ്

ല്ത്തീഫ്

സമചിത്തതപെോയെ

ഓപരോരുത്തപരോെും

സംസോരിക്കുന്നുണ്ട്.
"ആ പജയോത്സയ

എയെ കകെില് കിേിെിരുയന്നങ്കില്!"

ദിേയ കല്ിതുള്ളിയക്കോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"അെോള്ക്യെ യമോേത്തല്െെിച്ചു ഞോന് യ

ോേിപച്ചയ !"

" ോെുകെത്തല് കോല്ോേധി എത്തെോ?"
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
"മി ിമം ആറുമോസം,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ആറുമോസപത്തക്ക്

ത്

ധൂമപകതുക്കളും

ഞ്ചം

ിശ്ച്്ചല്ം!

സൂരയ

ഗയോല്ക്ടസിെുയമോയക്ക

പല്ോകെുദ്ധത്തിപല്ര്യപ്പെുന്നു!

അതി ോല്

ചത്ന്ദന്മോരും

ത്ഗഹങ്ങളും

ഞോ ുമോെി

മൂന്നോം

ആറുമോസപത്തക്ക്

ദി രോത്തങ്ങപല്ോ

ഋതുപഭദങ്ങപളോ ഉണ്ടോെിരിക്കുന്നതല്ല."
"ഇേയളന്തോെീ

റെുയന്ന?"

യഷറിന് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
"എെീ മുസ്ീം ഫണ്ടയമെ്റല്ിയറ,"
ദിേയ േിശ്ദീകരിച്ചു.
" ി ക്കീ കഹന്ദേ അ ോചോരങ്ങള്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോേില്ല. എ ിക്ക്

െത്തേശ്ോല്

ആറുമോസപത്തക്ക് മരണപമോ അതി ു തുല്യപമോ ആെ ഒരു പദോഷം േരോന്
പ

ോകുന്നു."

"ആര്

റഞ്ഞു?"

"യകോേോരം പജയോത്സന്. പകോേപ്പുറം ത്ബഹ്മദത്തന്

മ്പൂതിരി,"

"അപയ്യോ

െോത്ത

അ

അങ്ങയ െോയണങ്കില്

യത്െെിന്

യചയ്യോന്

റ്റത്തില്ല.

കെമുണ്ടോേും. ഇല്ലിപെോ?".........

പെോമി ഭെയപ്പേു പചോദിച്ചു.
"മണ്ടൂസന് മോപ്പിയള!"
ദിേയ അേപ ോെു
"ആ

റഞ്ഞു.

ത്തുണ്ടോേുന്നത് ഇേിയെ

ിക്കുപമ്പോഴോണ്; ശ്ോന്തി

"അങ്ങയ െോപണല് പജയോത്സപ ോട് പ

ോകോന്

റ. ശ്ോന്തി

ുരത്ത്,"
ുരത്തിയെ ഏക ആ

ത്ത്

മ്മളോ. കുേിച്ചോത്തയെ പദഹത്ത് ഏല്സ്സ് പകറ്റോന് കധരയം ആര്ക്കോ? ദിേയയ്ക്ക്ക്
എന്തോെോല്ും

മ്മളില്

സതീഷ് അഭിത്

ോെയപ്പേു.

ിന്ന്്ഒരോ

ത്തും േരില്ല,"
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"പജയോത്സപ ോെയതോന്നും

റഞ്ഞോല് മ സ്സില്ോേില്ല,"

ദിേയ കല്ിെെങ്ങോയത
"അപങ്ങര്

റഞ്ഞു.

റെുന്നത്

എ ിക്കോ

ത്ത്

േരോത്ത

ഏകസ്ഥല്ം

പ ോര്ത്ത്

ഇന്തയെോയണന്നോണ്. അയതോയക്ക േിശ്വസിക്കോന് ഒരുങ്ങി ഡോഡീം മമ്മീം. പ ോര്ത്ത്
ഇന്തയ യമോത്തം ഫൂല്ന് പദേിമോരോയണന്നേര്ക്കറീത്തില്ല,"
യ

യേന്ന്്ദിേയെുയെ യമോകബല് പഫോണ് ശ്ബ്ദിച്ചു.

അേള്ക്

പഫോണില്ൂയെ

സംസോരിക്കപേ

പ്ലോറ്റ്പഫോമിയല് ആള്ക്ക്കൂേത്തി ിെെില്

ല്തീഫിയെ

സൂെ്മ

ദൃഷ്ടികള്ക്

ില്ക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥന് ദോപമോദരയ

കയണ്ടത്തി.
ഇേയ ന്തോണ് ഇപപ്പോള്ക് ഇേിയെ കോരയം?
ല്ത്തീഫ്

ുരികം ചുളിച്ചു.

അേന് യഫല്ിക്ടസിയ

പതോണ്ടി േിളിച്ചു.

"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"
യഫല്ിക്ട് അെക്കിെ സവരത്തില് പചോദിച്ചു.
"അേയെ പദഹത്ത് ഒരു കണ്ണ് പേണം,"
സിദ്ധോര്ഥയെ പ യര കണ്ണു കോണിച്ച് ല്ത്തീഫ്
"അേയ

റഞ്ഞു.

മി് യചയ്യരുത്,"

ിയന്ന അേന് ദിേയയെ പ ോക്കി.
"േീേീന്നോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
പഫോണില്ൂയെെുള്ള സംസോരം കഴിഞ്ഞ് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"യത്െെിയ പ്പഴോ േരവോന്ന്്
. ോേം മമ്മി. ആയക യെന്ഷ ോ മമ്മിക്ക്,"
യത്െെിന് എത്തിപച്ചരുന്നതി ുള്ള അറിെിപ്പ് മുഴങ്ങി.
തുെര്ന്ന്്ഏതോ ും
"ഞോന്

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് ചൂളം േിളിെും.

ൂവോണ് ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

ദിേയ ല്തീഫിയെ പതോളില്
അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിെിച്ചു.

ിറഞ്ഞു തുെങ്ങി.

ല്ത്തീഫ് അേയള ആല്ിംഗ ം യചയ്ക്തു.
ിയന്ന കൂേുകോര് ഓപരോരുത്തരും.
അേരും േികോരഭരിതരോെി.
മിക്കേരും കണ്ണു ീയരോപ്പി.
ല്ത്തീഫ് മോത്തം
" ീപ

ുഞ്ചിരിപെോയെ

ില്യകോണ്ടു.

ോെിേ് യഡല്ഹിയെോയക്ക ഒന്നിളക്കി മറിക്ക് ദിപേയ,"

അേന്

റഞ്ഞു.

" മ്മുയെ രോമ ോഥ് പകോേിന്ദപെോെും പമോദിജിപെോെും

മ്മുയെ ഗോങ്ങിയെ കോരയം

ഒയക്കപ്പറയഞ്ഞയര,"
ദിേയ േീണ്ടും കൂേുകോയര പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

"ആള്ക് ദ യബറ് ദിേയോ,"
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ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

യത്െെിന്

തിയെ

അേള്ക്

ീങ്ങോന് തുെങ്ങി.

െികളിപല്ക്ക് കെറി.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, യഫല്ിക്ട്, സതീഷ്...."
അേള്ക്

കൂേുകോരുയെ

കകകളില്

ിെിച്ച്

ഓപരോരുത്തരുപെെും

പ

ര്

യചോല്ലിേിളിച്ചു.
"എ ിക്ക്

േയ്യ.. ിങ്ങയളയെോയക്ക

േിേിേ്...എ ിക്ക്

പ

ോകോന്

േയ്യ..ഞോന്

ഇറങ്ങോണ്..."
അേളുയെ മിഴികള്ക്

ിറഞ്ഞു തുളുമ്പി.

"പഡോണ്ട് ദിേയ."
ല്ത്തീഫ് േിളിച്ച്

റഞ്ഞു.

"െൂ ആര് എ പകോത്ബോ ഗോങ്ങ് പഗള്ക്. േീ േില് മീറ്റ്്എകഗന്...കബ,"
േിഷോദമുഖ്രോെ കൂേുകോരുയെ മുമ്പില്

ിന്ന്് ദിേയപെെും യകോണ്ട് യത്െെിന്

അകന്ന് മറഞ്ഞു.
കൂേുകോരുയെ കണ്ണീര് അെങ്ങിെിേില്ല എന്ന്്ല്ത്തീഫ് കണ്ടു.
േിഷമം ത ിക്കുമുണ്ട്.
യെ ത ിക്കപതോന്നും ത്

കെിപ്പിച്ചുകൂെോ.

കൂേുകോര് തളരുപമ്പോഴും േിഷമിക്കുപമ്പോഴും അേയര

ിെത്ന്തിപക്കണ്ടത് തോ ോണ്.

" മുക്ക് ഇപപ്പോള്ക് ഒരു ആെന് ഉണ്ട്,"
ല്ത്തീഫ് കൂേുകോപരോട്

റഞ്ഞു.അേര് ആകോംെപെോയെ അേയ

പ ോക്കി.

"അപങ്ങോേ്്പ ോക്ക്,"
യറെില്പേ

കോരയോല്െത്തിയെ

െക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ

ത്

പേശ് കേോെത്തില്ൂയെ

യേളിെിപല്ക്ക്

അേന് അേര്ക്ക് കോണിച്ചുയകോെുത്തു.

പറോ്ല്ിയെ മുഖ്ം ചുേന്നു.
അേളുയെ കണ്ണുകളില് പദഷയം

തഞ്ഞുെര്ന്നു.

ഇന്നയല് മയൂസിക്ട റിപഹഴ്സല് കഴിഞ്ഞ് യമപത്െോപ

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബില്

ിന്ന്്അേള്ക്

തിരിയക േരികെോെിരുന്നു.
കൂേുകോപരോട് െോത്ത

റഞ്ഞ് തയെ േീേിപല്ക്കുള്ള ഇെേഴിെിപല്ക്ക് തിരിെുപമ്പോള്ക്

ആണ് മുമ്പില് സിദ്ധോര്ഥന്
െോയതോരു ത്

പകോ

േും കൂെോയത അേന് പറോ്ല്ിയ

ഒരു േിധത്തില് അേയെ
യറെില്പേ

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടത്.

പറഷന്

കെറിപ്പിെിച്ചു.

ിെിേിെുേിച്ച് അേള്ക് ഓെി രെയപ്പെുകെോെിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ്

യമെിന്

പറോഡിയല്ത്തും

േയര

തോന്

ിന്തുെരയപ്പെുകെോണ് എന്ന്്സിദ്ധോര്ഥന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
യ

യേന്ന്്സംശ്െം പതോന്നി തിരിഞ്ഞുപ ോക്കിെപപ്പോള്ക് ആണ് ല്ത്തീഫും സംഘേും

തയെ

ിന്നോയല്െുണ്ടന്ന്്അേന് അറിെുന്നത്.

സിദ്ധോര്ഥന് പേഗത്തില്

െക്കോന് തുെങ്ങി.
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ിയന്ന അത് ഓേമോെി.
ിന്നോയല് ഓെിയെത്തിെ ല്ത്തീഫും സംഘേും അേയ

ിമ്പില്

ിന്ന്്ആഞ്ഞു

ചേിേി.
സിദ്ധോര്ഥന്
േീഴ്ചെില്

ില്ത്ത് േീണു.
ിന്ന്്എഴുപന്നല്ക്കോന് തുെങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ല്ത്തീഫും സംഘേും

തയന്ന േളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അേന് കണ്ടു.
"എെോ,"
സതീഷ് പകോളറില്പ്പിെിച്ച് അേയ
"യ

എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

ക്ക് യറെില്പേ പറഷ ില് എന്തോെോ കോരയം?'

"ഞോന് യേറുയത..."
സിദ്ധോര്ഥന് േിറച്ചുയകോണ്ട്
"ഫ!

റഞ്ഞു.

ോെിയെ പമോപ !"

യചകിെെച്ച്് സതീഷിയെ

അെിേീണു.ഒന്ന്് കറങ്ങി

സിദ്ധോര്ഥന്

ല്തീഫിയെ

കകെിയല്ത്തി.
"തീേണ്ടി കെറോന് േരുന്ന ആളുകളുയെ എണ്ണയമെുക്കോന് േന്നതോപണോ

ീ?"

ല്ത്തീഫ് ശ്ോന്ത ോെി പചോദിച്ചു.
"

റ സിദ്ധോര്ഥ,

"ജെകൃഷ്ണന്
അേര്
"എന്ത്

ര്

ീയെന്തി ോ ഇേിയെ േപന്ന?'
റഞ്ഞിേ്.

രം പ ോക്കി."

റഞ്ഞു, അേന്?"

സിദ്ധോര്ഥന് ആ പചോദയത്തിന് ഉത്തരം

റഞ്ഞില്ല.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ," രോപജഷ് മുപമ്പോേ്്േന്നു.
"മരയോദെുയെ ഭോഷ ഇേ റിെില്ല. സിദ്ധോര്ഥ യഗൌതമ ബുദ്ധോ,"
രോപജഷ് അേയെ പ യര േിരല് ചൂണ്ടി.
"യ

രുേഴിെില്ക്കിെന്ന്് േികല്ോംഗ ോപകണ്ട ഗതി േരണ്ട എങ്കില് മരയോദക്ക്

ഉത്തരം

റയെെോ

സിദ്ധോര്ഥന്

േീ,

ിപന്നോയെന്തോ ജെകൃഷ്ണന്

യറെില്പേ

പറഷ ില്

റയഞ്ഞ?"

േന്നതി ു

ിമ്പില്

തക്കതോെ

കോരണയമയന്തങ്കില്ും ഉണ്ടോെിരിക്കണം എന്ന്്ല്ത്തീഫ് അ ുമോ ിച്ചു.
ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞുേിേതോയണങ്കില് അതില് അ

കെമുണ്ട്. അതും ദിേയ ഇന്ന്്

ഡല്ഹിക്ക് ത്െെിന് കെറിെ ദിേസം.
"ത്

ിെങ്കോ,"

ല്ത്തീഫ് തിെുക്കത്തില്

റഞ്ഞു.

"ദിേയക്ക് ഡെല് യചയ്യ്്
, കയുക്ക്!!"
ത്

ിെങ്ക തയെ യമോകബല്പഫോണില് ദിേയക്ക് ഡെല് യചയ്ക്തു.
ിയന്ന പഫോണ് ല്ത്തീഫിന് കകമോറി.
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"ങ്ങ്ഹോ! ത്

ിെങ്കെല്ല, ല്ത്തീഫ്.

ിയന്ന

ിയെ കമ്പോര്േ്യമന്റില് പേയറ ആരോ

ഉള്ളത്? മയൂസിക്ക് ഒയക്കപെോ? പല്ഡീ്? ഒന്നുമില്ല. യേറുയത േിളിയച്ചയന്നെുള്ളൂ.
എ ി പേ, ബീ യകെര്ഫുള്ക്! േി േില് കോള്ക് െൂ പല്റ്റര്!"
യ

യേന്ന്്രോപജഷിയെ ചേിപേറ്റ് സിദ്ധോര്ഥന് ഒരു മുരള്ക്ച്ചപെോയെ

കണ്ണുകള്ക്

തുറന്നപപ്പോള്ക്

ബൂേിേ

ഒരു

കോല്പ്പോദം

തയെ

ില്ം

മുഖ്ത്തിന്

തിച്ചു.
പ യര

ീണ്ടുേരുന്നത് അേന് കണ്ടു.
"ഞോന്

റെോം!"

സിദ്ധോര്ഥന് ഭെോത്കോന്ത ോെി
"ഒരു ത്ഡഗ് എജെ്റിയ

റഞ്ഞു.

മീറ്റ്്യചയ്യോന്

റഞ്ഞുേിേതോ എയന്ന ജെകൃഷ്ണന്!"

"ത്ഡഗ്്!!"
അേര് ഭെപത്തോയെ

ര്

രം പ ോക്കി.

"എന്നിേ്? എന്നിേ് സോധ യമേിയെ?"ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"അെോള്ക് േന്നില്ല"
സിദ്ധോര്ഥന്

റഞ്ഞു.

"പകരള എക്ട്ത്
ജെകൃഷ്ണന്

സ്സിന് അെോള്ക് ഇേിയെ എറങ്ങൂന്നും എയന്ന കോണൂന്നും ആണ്
റയഞ്ഞ,"

"എേിയെ ഏയതോയക്ക സ്ഥല്ത്തോണ് സോധ ത്തിയെ േില്പ്പ ?"
"അയതോന്നും എ ിക്കറീത്തില്ല. ജെകൃഷ്ണയ

സോധ ം ഏല്പ്പിക്കുന്നത് മോത്തമോണ്

എയെ പജോല്ി,"
"ജെകൃഷ്ണന് സോധ ം ഡി്ത്െിബയൂഷന്

െത്തുന്നതോരോ?"

"അതും എ ിക്കറിെില്ല,"
"

ിയന്ന ഇേിയെ യത്െെില് ഇറങ്ങുന്നെോയല്

ീ എങ്ങയ

തിരിച്ചറിെും?"

"റിസര്പേഷന് യകൌണ്ടറി െുത്ത് ഈ അെെോളേും യകോണ്ട് ഞോന്

ില്ക്കും,"

സിദ്ധോര്ഥന് തയെ കയോപ്പില് "Z" എന്ന്്എഴുതിെിരിക്കുന്നത് അേയര കോണിച്ചു.
"അെോയെ കയോ

ില്ും "Z" എന്ന അെരമുണ്ടോേും,"

സിദ്ധോര്ഥന്

റെുന്നതില് കോരയമുണ്ട് എന്ന്്ല്ത്തീഫിന് പതോന്നി.

ഒന്നിയ ോന്ന്്യ

ോരുത്തമുള്ള കോരയങ്ങളോണ് ഇേന്

"അതുപ

റെുന്നത്.

ോയേ സിദ്ധോര്ഥ,"

ല്ത്തീഫ് സവരം മോറ്റി.
"ഇന്ന്്യ

യക്കോരു േിശ്ിഷ്ഠ അതിഥി യചറിയെോരു േിരുന്ന്്തരുന്നുണ്ട്,"

ല്ത്തീഫ് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
അേസോ ം അേയെ കണ്ണുകള്ക് പറോസല്ി ില്

തിഞ്ഞു.

"പറോ്ല്ിന്, കം പഫോര്പേഡ്!"
തീ

ോറുന്ന കണ്ണുകപളോയെ അേള്ക് സിദ്ധോര്ഥയ

സമീ

ിച്ചു.

"യ ൌ, ബിഗിന്!"
ല്തീഫിയെ ശ്ബ്ദം അേള്ക് പകേു.
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ആ

ിമിഷം തയന്ന അേളുയെ കകപ്പെം അേയെ മുഖ്ത്തിയെ ഇരുേശ്ത്തും മോറി

മോറിപ്പതിച്ചു.
അെിെുയെ ആഘോതത്തില് േീണ്ടും സിദ്ധോര്ഥന്

ില്ത്ത് േീണു.

"ഇേന് എല്ലോേപരക്കോളും ഭൂഗുരുതവ ബല്ം കൂെുതല്ോണ് എന്ന്്പതോന്നുന്നു."
ആബിദ് ചിരിച്ചു.
"ഇതിപപ്പോള്ക്

പത്തോ

ത്ന്തണ്ടോമയത്തപെോ

തേണെോണ്

ഇേന്

ഇങ്ങയ

കണ്ടി യൂ് ആെി േീഴുയന്ന,"
"അേയെ കക രണ്ടും തല്ലിയെോെിപച്ച ക്ക്!"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ഇ ി പമല്ില് ഇേന് യ

ണ്കുേികയള കെറിപ്പിെിക്കരുത്,"

േിശ്ന്നു േല്ഞ്ഞ യചന്നോയ്ക്ക്കയളപപ്പോയല് സംഘം സിദ്ധോര്ഥയെ പമല് ചോെി േീണു.
" ിയന്നപപ്പോയല്െുള്ള

ഹറോം

ിറന്ന

ന്നികളുയെെെുത്ത്

കോേു ീതി

മോത്തപമ

രെെുള്ളൂ സിദ്ധോര്ഥ!"
സംഘോംഗങ്ങളുയെ കകക്കരുത്തില്

ുളെുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ

പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.
"ഓം! ശ്ോന്തി!!"
ഘ ഗോംഭീരയമുള്ള ഒരു ശ്ബ്ദം പകേ് എല്ലോേരും

ിശ്ച്ല്രോെി.

അേരുയെ മുമ്പില് ഒരു എന്ഫീല്ഡ് ബുള്ളറ്റ് േന്നു ിന്നു.
അതില്

ിന്ന്്സുഭഗ ോെ ഒരു െുേോവ് ഇറങ്ങി.

സംഘര്ഷഭരിതമോെ ആ അന്തരീെത്തില്ും അെോളുയെ രൂ
യ

ല്ോേണയം കണ്ട്്

ണ്കുേികള്ക് േി്മെഭരിതരോെി.

"രോഹുല്

ോരോെണന്!"

ല്ത്തീഫ് മത്ന്തിച്ചു.
കെും ചുേപ്പ്

ിറത്തില്ുള്ള മുണ്ടും കറുത്ത കുര്ത്തെും അെോള്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, അത്,"
ആബിദ് അെോള്ക് ധരിച്ചിരുന്ന കയോപ്പിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
അതില് "Z" എന്ന്്എഴുതിെിരുന്നു.
"എന്തോ കുേികപള, ഇത്? ങ്ങ്പഹ?"
ില്ത്തുേീണ

സിദ്ധോര്ഥയ

എഴുപന്നല്പ്പിക്കോന്

ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ട്

രോഹുല്

അേപരോട് പചോദിച്ചു.
" ിങ്ങളുയെ അയത ത്

ോെമുള്ള, അയത കഹറ്റും യേെിറ്റുമുള്ള,

തയന്ന സുന്ദരക്കുേപ്പ ോെ ഇേയ

ഇങ്ങയ

ിങ്ങയളപപ്പോയല്

തല്ലുന്നയതന്തി ോ?"

"പഹയ്ക്!!"
ല്ത്തീഫ് േിരല് ചൂണ്ടി ഗര്ജ്ജിച്ചു.
"യതോേുപ

ോകരുതേയ !"

"ഓ!"
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ഭെന്നതുപ
"ശ്രി,

ോയല് രോഹുല് ല്ത്തീഫിയ
ഞോന്

എഴുയന്നല്പ്പിക്കുന്നില്ല.

ഇേയ

ിങ്ങളിയല്ോരോള്ക് േന്നു ഇേയ
രോഹുല്

ചുറ്റും

പ ോക്കി ഒരു ചുേട്

ിപമ്പോേുയേച്ചു.
യതോെുന്നുപ

എഴുയന്നല്പ്പിച്ചോല് മതി. ആരോ അതിന്

ില്ക്കുന്നേയര

സൂെ്മമോെി

ോല്ുമില്ല.
റ്റീത്?"

ിരീെിച്ചു.അേസോ ം

അെോളുയെ പ ോേം പറോ്ല്ി ില് എത്തി.
"കം!"
രോഹുല് േിരല്ുെര്ത്തി അേയള പ ോക്കി േിളിച്ചു.
"പമോളോ സയൂേ്. കപമോണ്! േന്ന്്എഴുപന്നറ്റ്

ില്ക്കോന് ഈ

ോേത്തിയ

ഒന്ന്്

സഹോെിക്ക്!"
പറോ്ല്ിന് അ ങ്ങിെില്ല.
" ിപന്നോെപല്ലെീ

റഞ്ഞത്?"

രോഹുല് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
പറോ്ല്ിന് േിറച്ചുപ

ോെി.

"അ ുസരണപക്കട് കോണിക്കുപന്നോ? തപന്തപെം തപള്ളയെം ചുേ അെി

ിയെ ചന്തിക്കിേ്

കിേോയത്തയെ കുറേോ, ഇേയെ േോെീ,"
അെോളുയെ ആജ്ഞയ്ക്ക്ക് മുമ്പില് പറോ്ല്ിന്
"ഫ! ഹറോം

ിറന്ന

രിത്ഭോന്തെോെി.

ന്നീ!!"

ല്ത്തീഫ് മുപമ്പോേ് േന്നു.
" ീെോരോെോ

ഞങ്ങളുയെ

കോരയത്തില്

കകയേേും. പേണ്ടി േന്നോല്

ഇെയ

െോന്?

ഞങ്ങള്ക്

ഇേയ

തല്ലും.

ച്ചയ്ക്ക്ക് യേേിെരിഞ്ഞു തിന്നും. അത് പചോദിക്കോന്

ീെോരോ?"
'യ

ോയ്ക്ത്തുംകെേില് സയ്യദ് അഹമ്മദ് അല്ി ഹോജിെുയെ മകന് സയ്യദ് അബ്ദുല്

ല്തീപഫ,"
ല്തീഫിയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി ചിരിപെോയെ രോഹുല്
"ഞോന് ആരോയണന്ന്
കുേികള്ക്

ി ക്കറിെിയല്ലങ്കില്

റഞ്ഞു.

ിയെ കൂേത്തില്

ില്ക്കുന്ന എയെ

റഞ്ഞു തരും,"

" ിയെ കുേികപളോ?"
"ങ്ങ്ഹോ, എയെ കുേികള്ക്!!"
രോഹുല് മുപമ്പോേ്്േന്ന്്ഓപരോരുത്തരുപെെും പതോളില് കക യേച്ചു.
"ഇത് സതീഷ്, ഫറ്്ഇെര് യകമി്ത്െി. രോപജഷ് കുമോര് ഫറ്്ഇെര് യകമി്ത്െി.
കസ ുല് ആബിദ് ഫറ്്ഇെര് യകമി്ത്െി. പജോസഫ് അല്ക്ട് എന്ന പെോമി ഫറ്്
ഇെര്

യകമി്ത്െിെല്ല,

ഫിസിക്ട്.

യസക്കന്ഡിെര്

സുപേോളജി.

ഇംലീഷ്...ഇങ്ങയ

എല്ലോ പ

ത്

എയെ
ിെങ്കോ

സവന്തം

ഡിപ്പോര്േ്യമന്്.

േിശ്വ ോഥ്

യസക്കന്ഡിെര്

രുകളും പകോഴ്സുകളും എ ിക്കറിെോം പമോപ

ല്തീപഫ. ്മിത കംബിക്കുേന് കസറ്റിയല്ഴുതിെ കഥ. ഇേരുയെയെോയക്ക പ
യസെിെ് പമരീ് പകോപളജ് ശ്ോന്തി
അതോെത് ഞോന്

രോജു

ുരത്തിയെ അറ്റണ്ടന്് രജിററില് ഉണ്ട്.

ഠിപ്പിക്കുന്ന എയെ കുേികള്ക്. ഞോന് അേരുയെ അദ്ധയോ
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െീച്ചര്. ല്ക്ടചറര്. ഡിപ്പോര്േ്യമന്് ഓഫ് ഫിസിക്ട്. അതുയകോണ്ട് അധയോ

കയ

ശ്ിഷയ അ ുസരിക്കും!"
രോഹുല് േീണ്ടും പറോ്ല്ിയ
"പമോള് േന്ന് ഇേയ

പ ോക്കി.

ിെിയചഴുപന്നല്പ്പിക്ക്,"

"ഞോന് യസെിെ് പമരീ് പകോപളജിയല് റുഡെ്് അല്ല,"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

" ീ എയെ അധയോ

ക ുമല്ല,"

"എന്തോെിത് ല്തീപഫ? ങ്ങ്പഹ? അദ്ധയോ

കന് ആരോണ് എന്നോ

രോഹുല് ല്ത്തീഫിയെെെുയത്തക്ക് അല്പ്പം കൂെി
"ഗുരു സോെോത്
സംപബോധ

രത്ബഹ്മം എയന്നോയക്കെപല്ല

യചയ്യോ്? അധയോ

രോഹുല് പകോ

കയ

ിയെ േിചോരം?"

ീങ്ങി ിന്നു.
മ്മള്ക് ഭോരതീെര് ആചോരയന്മോയര

ീ എയന്നോയക്കെോ േിളിക്കയ?"

ം യകോണ്ട് തിളച്ചുമറിെുന്ന ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.
"

ിയന്ന

ീ യസെിെ്് പമരീസിയല് റുഡെ്് അല്ല എന്ന്്എ ിക്കറിെോം.

അേിെുയത്ത

റുഡെ്്

സോധിക്കില്ല.

ആകോന്

കോരണം

അേിയെ

ി ക്ക്

േപെോജ

േിദയോഭയോസപമോ സോെരതോ മിഷപ ോ ഒന്നുമില്ല,"
രോഹുല് ല്ത്തീഫിയെ പതോളത്ത് തേി.
ല്ത്തീഫ് ആ കക
"ങ്ങ്ഹോ അതുപ

ിെിച്ചു മോറ്റി.
ോയേ,"

രോഹുല് ല്ത്തീഫിയെ കൂേുകോയര പ ോക്കി.
" ിങ്ങയളന്തി ോ ഈ മിണ്ടോത്
"ഇേന് മിണ്ടോത്

ോണിയെ തല്ലിച്ചതപച്ച?"

ോണിയെോന്നുമല്ല,"

ില്ത്ത് അപപ്പോഴും േീണുകിെക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ
"ഇേന് ഇന്നയല് പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി ആബിദ്

റഞ്ഞു.

കെറിപ്പിെിച്ചു,"

"അപതപെോ?"
രോഹുല് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"അപതതോെോല്ും ശ്രിെോെില്ല.

യെ

മ്മുയെ ശ്ോന്തി

ുരത്ത് അല് അമീന്

ഇരുമ്പുകെെുയെ എതിര്േശ്ത്ത് ഒന്നോന്തരയമോരു സര്ക്കിള്ക് ഓഫീസുണ്ട്. േിശ്ിഷ്ട
പസേ ത്തിന് രോത്ഷ്ട

തിെുയെ സവര്ണ്ണയമഡല് േോങ്ങിെ ഒരു എത്ബഹോം ആണ്

അേിെുയത്ത സര്ക്കിള്ക്. ്മിത കമ്പിക്കുേ ില് എഴുതിെ കഥ പബോള്ക്ഡ് ആന്ഡ്
അണ്കറപ്റ്റഡ്. അപപ്പോള്ക് എയെ കകക്ക്

ണിെുണ്ടോക്കുന്ന ഇപ്പണി

ിങ്ങള്ക്

യചപയ്യണ്ടിെിരുന്നില്ല,"
"യചയ്ക്തോല് തോയ ന്ത് യചയ്യും?"
"എന്ത് യചയ്യുയമയന്നോയക്ക പചോദിച്ചോല്...ല്ത്തീഫ്

റ...എന്ത് യചയ്യണം?"

"ഇപപ്പോള്ക് തല്ക്കോല്ം ഒന്നും യചപയ്യണ്ട. സ്ഥല്ം േിെോന് പ ോക്ക്,"
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"ഷുേര്, സ്ഥല്ം േിെോം ഞോന്.
ആെ

ിങ്ങള്ക്

തയന്ന

യെ അതി ു മുമ്പ് ആ പമോപളോട് ഗയോങ്ങു ല്ീഡര്

ഈ

ോേം

സിദ്ധോര്ഥന്

പക

ദോപമോദരയ

ിെിയച്ചഴുപന്നല്പ്പിക്കോന് ഉത്തരവ് യകോെുക്കണം,"
"ഫ,

േീ,"

ല്ത്തീഫിയെ ബല്ിഷ്ടകരങ്ങള്ക് അന്തരീകഷത്തില് ഉെര്ന്നു.
"കുറച്ചുപ രമോെി

ീ

ിന്ന്്കുരയ്ക്ക്കുന്നു!"

"ഓം! ശ്ോന്തി!!"
തയെ മൂക്കി ു പ യര തോഴ്ന്നു േന്ന ല്ത്തീഫിയെ മുഷ്ട്െി രോഹുല്
"സോമം പേദം സന്ധിസംഭോഷണം എല്ലോം

ിെിച്ചു

ിര്ത്തി.

രോജെയപ്പേ സ്ഥിതിക്ക് ഇ ി ഇത് മോത്തപമ

ബോക്കിെുള്ളൂ. പേയറ രെപെോന്നുമിപല്ലല് ഞോന് യറഡി ഗോങ്ങ് ല്ീഡപറ...കണ്ണി ു
കരം കണ്ണ്്...

ല്ലി ു

കരം

ല്ല്..."

സംഘോംഗങ്ങള്ക് മുപമ്പോേോഞ്ഞു.
"പേണ്ട,"
ല്ത്തീഫ് അേരുയെ പ യര േല്ത് കക ഉെര്ത്തി േില്ക്കി.
"ഗുരു ോഥയ

തല്ലിെ ശ്ിഷയന്മോര് എന്ന ചീത്തപപ്പര് തല്ക്കോല്ം

ിങ്ങള്ക്ക്ക് പേണ്ട.

ഞോന് ഇെോയെ ശ്ിഷയ ല്ല. ഇെോള്ക് എയെ േോധയോരുമല്ല. ്മിത കംബികുേ ില്
എഴുതിെ കഥ ഈ അങ്കം ഞങ്ങള്ക് തമ്മില്. എന്ത് സംഭേിച്ചോല്ും എയെ ശ്േം
േീണോല്ും ആരും അെുക്കരുത്. ഇറ്റ്്
് ആന് ഓര്ഡര്. ഈ് ദോറ്റ് ക്ലിെര്?"
കൂേുകോര്

ിസ്സഹോെരോെി.

"കപമോണ് പത്

ോഫസ്സപറ, ത്

ല്തീഫിയെ ത്

ഹരപമറ്റ് രോഹുല് മുഖ്മെച്ച്

ൂവ് െുപേഴ്യസല്ഫ്!"
ില്ത്തവീണു.

തയെ പദഹപത്തക്ക് ല്ത്തീഫ് ചോെി േീഴുന്നതിന് മുമ്പ് രോഹുല് ഒഴിഞ്ഞുമോറി.
ിയന്ന എഴുപന്നറ്റ് ല്തീഫിയെ ആത്കമണയത്ത പ രിേു.
"ഓം! ശ്ോന്തി!!'
േളയര പ രയത്ത ത്
യ

തിപരോധത്തിന് പശ്ഷം രോഹുല് അന്തരീെത്തിപല്ക്കുെര്ന്ന്്

ോങ്ങി കോല്ുമെക്കി ല്ത്തീഫിയെ

െുേിന് പ യര ആഞ്ഞെിച്ചു.

"ഊഹു..."
ഒരു മുരള്ക്ച്ചപെോയെ ല്ത്തീഫ്
രോഹുല്

ില്ം

തിച്ചു.

ിയന്ന ല്ത്തീഫിയെ കൂേുകോയര പ ോക്കി.

"തോപന്തോന്നിത്തരത്തി ും പതോന്നയോസത്തി ും അ ുസരണപക്കെി ും ശ്ിഷയന്മോര്ക്ക്
മുെങ്ങോയത ചൂരല്ക്കഷോെം ത്

ി്കത്കബ് യചയ്യുമോെിരുന്ന

ണ്ടയത്ത െിപ്പിക്കല്

േോധയോയരോന്നുമോകണ്ട, ത്ഫോങ്ക് ആന്ഡ് ത്ഫെ്്ല്ിെോെ ഒരു കഹയെക്ട മോഷോെോല്
മതി എന്ന്്ഞോന് തീരുമോ ിച്ചയതോയക്ക യേറുയതെോകൂപല്ലോ എയെ ഈശ്വരന്മോപര!!"
ിയന്ന അെോള്ക്

ില്ത്തു ിന്ന്്എഴുപന്നല്ക്കോന് ത്ശ്മിക്കുന്ന ല്ത്തീഫിയെ പ യര

പ ോക്കി.
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"ഞോന് ഉപേശ്ിച്ചതയല്ലങ്കില്ും എയെ ഒരിെി
യകോണ്ടത്. ഇേിയെ ഒരു കേദയ ിപല്ല?
തല്മുറെിയല്

അപ്പ പ്പൂപ്പന്മോര്

കമ്പിക്കുേന്

കസറ്റില്

ിയെ പഡെിഞ്ചറ് മര്മ്മോത്തോ

പത്തോ് കേദയന്?അപങ്ങരുയെ മുന്

ഇേിെുയത്ത

എഴുതിെ

യകോേോരേിപല്ല.

ഒരു

കഥ

അേിെുയത്ത

ഫിസിഷയന്മോരോെിരുന്നു. യകോേോര കേദയന്മോര്.ത ി
ഇെക്കോല്ം യകോണ്ട്

്മിത
പറോെല്

മ്പൂതിരി േംശ്ം തയന്ന.

ത്സോണികളുയെ പേദത്തില് പചര്ന്നു. ധര്മ്മോന്തരണ്

ോപ് പഹ

എയന്നോയക്ക

റെോന് അന്ന് രോത്ഷ്ടീെക്കോര് ഒന്നും ഇല്ലോെിരുന്നു.ല്ീഡര് തല്ക്കോല്ം

ആ കേദയയ

ഒന്ന്്കോണ്. യചല്പ്പം മൂന്ന്് ോല് ദിേസംയകോണ്ട് എണീറ്റ്് െക്കോന്

കഴിപഞ്ഞക്കും. അയല്ലങ്കില്...പെോെില്റ്റ് സീറ്റില് ഇരിക്കോന് പ

ോല്ും കഴിെോയത

ീ

ചോകും,"
അേര് രോഹുല്ിയ
അെോള്ക്

മിഴിച്ചുപ ോക്കി.

ിയന്ന പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

" ിപന്നോട് യകോപറ പ രേോെി ഞോന് ഒരു കോരയം യചയ്യോന്

റഞ്ഞിേ്. േോെീ ഇേയെ!"

പറോ്ല്ിന് ഭെന്ന്്രോഹുല്ിയ െും ല്ത്തീഫിയ െും മോറി മോറി പ ോക്കി.
"അേയ

പ ോക്കോ ല്ല

റഞ്ഞത്! ഇേയ

പ ോക്ക്. എന്നിേ് എഴുയന്നല്പ്പിക്ക്!"

പറോ്ല്ിന് കു ിഞ്ഞ് സിദ്ധോര്ഥയെ കകയ്യില്

ിെിച്ചു.

അേയ

േല്ിച്ചുെര്ത്തോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"ഇേള്

ിയന്ന യമോത്തം യചോമപന്നോളും എന്ന്്കരുതി സുഖ്ിച്ച്

രോഹുല് അേശ്ത കോണിച്ച സിദ്ധോര്ഥപ ോട്
"എഴുപന്നറ്റ്

ിന്ന്്യകോെുപക്കണ്ട,"

റഞ്ഞു.

ിേര്ന്ന്് ിയക്കെോ!!"

സിദ്ധോര്ഥന് എഴുപന്നറ്റ്

ിന്നു.

രോഹുല് സിദ്ധോര്ഥയെ പ യര ചൂണ്ടുേിരല് ഉെര്ത്തി.
"ഇ ി പമല്ോല് ഇേളുയെ പദഹത്ത് കക യേച്ചോല് ല്തീഫോെിരിക്കില്ല

ിയെ

അന്തകന്! സകല് ല്ത്തീഫുമോരുയെെും അന്തക ോെ ഞോന് ആെിരിക്കും അത്.
മ സ്സില്ോപെോെോ?"
സിദ്ധോര്ഥന് തല് കുല്ുക്കി.
"

ിയന്ന

രോഹുല് പറോ്ല്ിയ
" ല്ല

റെോ ുണ്ട്,"

ിപന്നോെും ഒരു കോരയം
പ ോക്കി.

അപമ്പോറ്റി

പ

കണ്ണില്പച്ചോരെില്ലോയത

ോല്യത്ത

യചറുക്കയ െോണപല്ലോെീ

അെിച്ചു

അങ്ങയ എയന്തങ്കില്ുമുണ്ടോെോല്

ിയെ

ീ

ഇങ്ങയ

ോശ്മോക്കിെത്!
ചന്തി

പ ോക്കി

ഞോന്

പമല്ോല്
യ

െയ്ക്ക്കും.

മ സ്സില്ോപെോെീ?"
അേളും തല്കുല്ുക്കി.
"ആര്ക്കറിെോം,

ോയള

യ

ക്ക്

യചല്േിന്

തരുന്നത്

യചല്പ്പം

ഇേ ോെിരിക്കില്ലന്ന്? ങ്ങ്പഹ? ഏത്?"
രോഹുല് പറോ്ല്ിയെ പ യര പ ോക്കി കണ്ണിറുക്കി.
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" ീ പക്,"
കബക്ക് റോര്േ് യചയ്ക്തുയകോണ്ട് രോഹുല് സിദ്ധോര്ഥപ ോട്
"കോരയം

ത്

ശ് ം

ഞോന്

പകോത്മ്പകമ്

റഞ്ഞു.

ആക്കിയെങ്കില്ും

ിയന്ന

എേിയെ

ോയള

യമോതല്

ഏതോെോല്ും ഞോന് ത ിച്ചു േിെുന്നില്ല,"
സിദ്ധോര്ഥന് രോഹുല്ിയെ

ിമ്പില് കെറി.

"ല്തീപഫ,"
കബക്ക്
" ീ

തിയെ ഓെിക്കുന്നതി ിെെില് രോഹുല്

കൂപെോത്തം

യചയ്ക്ത്

ള്ളിക്കൂെത്തിപല്ക്ക്

മെക്കിെ

റഞ്ഞു.

എയെ

ിപള്ളയര

റഞ്ഞ് േിപേക്കണം. അേര്യക്കോള്ളത് ഞോന് അേിയെ

യകോെുപത്തോളോം. ചൂരല്ക്കഷോെം!"
************************************
അന്ന്

കേകുപന്നരം

യമപത്െോപ

ോളിറ്റന്

ക്ലബ്ബില്ിരിക്കുകെോെിരുന്നു

പകോത്ബോ

ഗോങ്ങ്.
ല്ത്തീഫിയെ മൂക്കി െുത്ത് ഒരു ബോന്ഡ് എയ്ക്ഡ് ഉണ്ട്.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ ആദയം യേല്ക്കിെത് യകോണ്ടോ,"യമൌ ം അസഹയമോെപപ്പോള്ക് പെോമി
റഞ്ഞു.
"ആദയം തയന്ന

മുയക്കോരുമിച്ച് അേപ ോട് ഏറ്റുമുേിെോരുയന്ന അേയെ േണ് മോന്

പഷോ കളി ഇന്നപത്തോയെ തീര്പത്തയ
"അേന് ആളു
ല്ത്തീഫ്

മ്മള്!"

ിസ്സോരക്കോര ല്ല പെോമി,"

റഞ്ഞു.

" മ്മള്ക് ഇതുേയര കണ്ടിേുല്ലേരില് യേച്ച് ഏറ്റേും ഡെിഞ്ചറ്! ഈ സ്ഥല്ത്തിയെ
ചരിപത്തോം ഭൂമിശ്ോ്പത്തോം അേയെ കകയേപള്ള യല്ോണ്ട്!"
"ഏതോെോല്ും ആ ബീഹോറീയെ അപത്തം േരില്ലപല്ലോ!"
േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"കസ് യകോണ്ട് ഈ രോഹുല്ിയെ എരേി േരും അേന്. കോേു

ന്നിയെപപ്പോയല്.

മ്മള്ക് തല്ലിപെോെിച്ചിപല്ല?"

അേയ

"യകോറച്ച്്കോല്പത്തക്ക് ഇ ി ഒരോെ ുമില്ല,'
ല്ത്തീഫ് അറിെിച്ചു.
" മുക്ക്

ന്നോെി ത്

ിപ്പെര് യചയ്യണം. ഫുള്ക് ത്

ിപ്പപരഷപ ോയെെോണ് അേന്

ഇേിയെ കളിക്കുയന്ന. ഇേിയെ അേന് ഒറ്റയ്ക്ക്കല്ല എന്ന്്ഒറപ്പോണ്.
അേര് ആയരോയക്കെോണ് എന്ന്്മ സ്സില്ോക്കുകെോണ് ആദയയത്ത

ണി."

"അതിത്ത മ സ്സില്ോക്കോപ ോന്നുമില്ല,"
രോജു

റഞ്ഞു.

"ജെകൃഷ്ണന് തയന്ന സംശ്െമില്ല,"
"അങ്ങയ
ല്ത്തീഫ്

തീര്ച്ചെോക്കോന് കഴിെില്ല,"
റഞ്ഞു.
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"ജെകൃഷ്ണയെ പബോസ്സോണ്

രിമറ്റം േര്ക്കി. ഈ രോഹുല് അെോയള േീേില്

കെറി തല്ലി. കയ്യും കോല്ുയമോെിഞ്ഞു സിറ്റി പഹോ്
"സിദ്ധോര്ഥന്

ിറ്റല്ില്ുണ്ട്

രിമറ്റം േര്ക്കി,"

റഞ്ഞ അെെോളങ്ങള്ക് യേച്ച് പ ോക്കുപമ്പോള്ക് ത്ഡഗ് എജന്റ്റ് ഈ

രോഹുല് തയന്നെോണ്. ജെകൃഷ്ണയെ ഗോങ്ങിപല് ഏറ്റേും അെുത്തെോള്ക് ആണ്
സിദ്ധോര്ഥന്. ജെകൃഷ്ണന് ത്ഡഗ് സകപ്ല യചയ്യുന്നതും സിദ്ധോര്ഥയ
ിന്ന്്രെയ

െുത്തിയക്കോണ്ടുപ

മ്മളില്

ോെതും രോഹുല് എന്ന ഒരോള്ക് തയന്നെോണ്. പസോ ദ

കണെന് ഈ് യേരി ക്ലിെര്,"
രോപജഷ്
" ീ

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞ കോരയങ്ങള്ക്ക്കുള്ള ഏക യതളിവ് സിദ്ധോര്ഥയെ േോക്കുകള്ക് മോത്തേോ.
റ്റില്ല. ഇറ്റ്്യമയ്ക് ബി അ ത്െോപ്!"

മുക്കത് ഫുള്ക് ആെിേ് സവീകരിക്കോന്

അല്പ്പസമെയത്ത ആപല്ോച ക്ക് പശ്ഷം ല്ത്തീഫ്
"പകോത്ബോ ഹില്സിയല്

റഞ്ഞു.

ിധി പതെി േന്നേന്! പകോപളജ് അദ്ധയോ

കന്! ത്ഡഗ് എജന്റ്റ്!

യതരുവ് ഗുണ്ട! ഇതിപല്തോ സതയം?"
ആബിദ് സവെം പചോദിച്ചു.
എല്ലോേരും ല്ത്തീഫിയ
"അേന്

ഒരു

പ ോക്കി.

അധയോ

എജെ്റോയണങ്കില്

ക ോയണങ്കില്

അതും

മ്മള്ക്

മയറ്റയന്തങ്കില്ും ആകയേ. അയതോന്നും
ല്ത്തീഫിയെ കണ്ണുകള്ക്

അത്ത

അത്

മുക്ക്

കോരയമോക്കില്ല.

ശ് മില്ല.

യതരുവ്

ശ് മല്ല....

മ്മയള സംബന്ധിച്ച് ത്

ഗത്തോന് മല്മുെികയള ്

ത്

ത്ഡഗ്

ഗുണ്ടപെോ
യെ..."

ര്ശ്ിച്ചു.

കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ അെോയള പ ോക്കി.
"

യെ

ത്

ിപ്പപറഷന്സും

േന്നതുപ

അേയെ
ോയല് പ

ഉപേശ്ം

പകോത്ബോഹില്സിയല്

ിന്ബല്േും

ിധിെോപണല്

എത്തേല്ുതോയണങ്കില്ും

ോകില്ല. േില്കോംഗയപ്പന്ഷന്

അേയെ

അേ ിേിയെ

ിന്ന്്

റ്റുന്ന ഒരോയളക്കൂെി കിേും

സര്ക്കോറിന്..."
ത്

ഭോതത്തില് ഗോെത്തീപദേിപെോയെോപ്പം യെറസ്സില് ചോെെും

ആസവദിക്കുപമ്പോള്ക് ആണ്

ത്തേോര്ത്തകളും

രിമറ്റം മോത്തച്ചയെ ജീപ്പ് പഗറ്റി ു യേളിെില് േന്നു

ില്ക്കുന്നത് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ കോണുന്നത്.
"രോേിയല് തയന്ന

െപ്പുറപ്പോട് പേണയമന്നോണ് പതോന്നുന്നത്!'

പറോബര്േ് അെോള്ക്ക്ക് യഗെിറ്റ് തുറന്നുയകോെുക്കുന്നത് കണ്ട്്അപേഹം
യ

റഞ്ഞു.

യേന്ന്്അപേഹം ഗോെത്തിപദേിയെ പ ോക്കി.

"േോയളെുത്തുള്ള െുദ്ധമല്ല, േോക്ട
കറുത്ത പേഷമോെിരുന്നു

െറ്റ്,"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് .

അെോള്ക് ഒരു കറുത്ത യസവറ്ററിന് മുകളില് ഷോള്ക്

ുതച്ചിരുന്നു.

ഒരു യകൌപബോയ്ക് യതോപ്പിെും.
"ആ സയൂേ് പക്? അത്

മ്മുയെെപല്ല?"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് കയ്യില് തൂക്കിപ്പിെിച്ചിരുന്ന സയൂേ് പകസിപല്ക്ക് പ ോക്കി
ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

104

"അയതങ്ങയ

അെോളുയെ കയ്യിയല്ത്തി?"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും അമ്പരന്നു.
ഇന്നയല്

ഗരത്തിയല് ഒരു റോര് പഹോേല്ില്, ഒരു ബിസിയ ്

യങ്കെുക്കോന് പ രം യകോണ്ടുപ
തപന്നോയെോപ്പം േിപ ോദും യ

ോര്േിെില്

ോെതോണ് ആ സയൂേ് പകയ്ക്്.

ഴ്സണല് യസത്കേറി പഷര്ല്ിെുമുണ്ടോെിരുന്നു.

സോധ ങ്ങള്ക് ഒയക്ക കൃതയമോെി കോറില് യേച്ച്, തിരിയക ഓഫീസിയല് കയോബി ില്
എത്തിച്ചുയേന്നോണ് അേള്ക്
ിയന്നങ്ങിയ

ഈയ

റഞ്ഞത്.

േി ഇെോളുയെ കകെിയല്ത്തി.

"കം,"
അപേഹം തിെുക്കത്തില് ഗോെത്തിപദേിപെോട്

റഞ്ഞു.

"ല്റ്റ് അ് പഗോ യഡൌണ്യറയെഴ്്,"
അേര് യഡൌണ്പലോറിയല്ത്തിെപപ്പോപഴക്കും

ുറത്ത് കോളിംഗ് യബല് മുഴങ്ങി.

രിചോരകന് േോതില് തുറന്നു.
ുറത്ത്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

ില്ക്കുന്നത്തേര് കണ്ടു.

"പമ ഐ കമിന്?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"േരൂ,"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"ഗുഡ് പമോണിംഗ്,"
അകത്തു കെറിയക്കോണ്ട് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഗുഡ് പമോണിംഗ്, ഇരിക്കൂ,'
അെോള്ക് ഒരു യസറ്റിെില് ഇരുന്നു.
എതിയര രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും.
" ിങ്ങളുയെ സയൂേ് പക് അപല്ല ഇത്?"
"അപത...ഇയതങ്ങയ ...?
"ഇന്നയല് ഞോന് പഹോയേല് മഹോറോണിെുയെ യററോറെ്് ഹോളില് ഉണ്ടോെിരുന്നു,"
സയൂേ്പക്

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മയ്ക്ക്ക്

കകമോറിയക്കോണ്ട്

രിമറ്റം

മോത്തച്ഛന്

റഞ്ഞു.
"ഞങ്ങള്ക്
യേെി

റിേപെര്ഡ്

േോളക്കോരുയെ

ആഹ്ലോദയമോയക്ക

ബോറില്ും

റച്ചില്ില്ുയമോയക്കെപല്ല? രോത്തി ഒരുമണിേയര ഞോ േിയെെുണ്ടോെിരുന്നു.

അപപ്പോഴോണ് റിസപ്ഷ ിയല് ഒരു ....എന്തോ അേയെ പ
അെോള്ക് ഒരു

ര്?"

ിമിഷം തല് യചോറിഞ്ഞു.

"ങ്ങ്ഹോ!"
യ

യേന്ന്്ഓര്മ്മിച്ച്

"....ഒരു

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് തുെര്ന്നു.

ത്ശ്ീ ിേോസന്

ഒണ്ടോരുയന്നന്നും അതില്

എയന്ന

േിളിച്ചത്.

അയന്നോരു

ബിസി ്

ോര്േി

യങ്കെുത്ത ആരുയെപെോ സയൂേ്പകസയണന്നും അേന്
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റഞ്ഞു. ഒറ്റപ ോേത്തി തയന്ന

ിങ്ങളുയെതോണ് ഇയതന്ന്്എ ിക്ക് മ സ്സില്ോെി.

ിങ്ങള്ക്ക്ക് ഞോന് യകോെുപത്തോളോന്നും

റഞ്ഞ് ഇതും േോങ്ങി ഞോന് പ

ോന്നു. രോത്തി

േളയര കേകിെിരുന്നു. അതോ ഇപ്പം േന്നത്,"
"േളയര

ന്ദി,"

മോത്തച്ചന് അല്പ്പം തല്കു ിച്ചു.
ിയന്ന അേര് ഇരുേയരെും പ ോക്കി.
"

ിയന്ന..."

അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"

ിയന്ന ഇത് തുറന്ന്് പ ോക്കി ഇതില്

ഇപമ്പോര്േെ്് പ

ിങ്ങള്ക് സൂെിച്ചിരിക്കുന്ന

യപ്പഴ്പസോ ഉപണ്ടോ എന്ന്്ഉറപ്പ് േരുത്തോയ ോന്നും ഞോന്

ണപമോ
റെില്ല.

കോരണം റിസപ്ഷ ിറോണ് എയന്ന ഇപതല്പ്പിച്ചത്. അേന് േല്ലതും...."
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ സയൂേ്പക് തുറന്നു.
അതില് കുയറ ഫെല്ുകള്ക് ഉണ്ടോെിരുന്നു.
"ഇല്ല, ഒന്നും

ഷ്ട്െയപ്പേിേില്ല,"

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മ

റഞ്ഞു.കമ്പികുേന്.യ റ്റ്"എല്ലോം

േളയര

ത്

ധോ യപ്പേ

ഫെല്ുകല്ോെിരുന്നു. തോങ്ക് െൂ യേരി മച്ച്,"
"എന്നോല് ഞോന്,'
അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
"തിരക്കിയല്ലങ്കില് ഇരിക്കൂ,"
േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"തിരപക്കോ?"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ചിരിച്ചു.
"എ ിക്ക്

ജീേിതത്തില്

ഒരിക്കല്ും

തിരക്കുണ്ടോെിേില്ല.

ഐം

ആള്ക്പേയ്ക്്

റില്ോക്ട്ഡ്,"
"എങ്കില് ഇരിക്കൂ,"
അെോള്ക് തിരിയക തയെ ഇരിപ്പിെത്തില് ഇരുന്നു.
അതി ിെെില് ഒരു

രിചോരിക ഒരു പത്െെില് ചോെെും ബി്ക്കറ്റുകളുമോെി

േന്നു.
ഗോെത്തിപദേി അേളുയെ കകെില്

ിന്ന്്പത്െ േോങ്ങി.

"കഴിക്കൂ,"
അേര് പത്െ അെോളുയെ പ യര

ീേി.

"തോങ്ക് െൂ,"
പത്െെില്

ിന്ന്്ചോെക്കപ്പ് എെുത്തുയകോണ്ട് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"എ ിക്ക് സയൂേബിളോെ സോധ ം തയന്നെോണ് യകോണ്ടുേന്നിരിക്കുന്നത്. ബി്ക്കറ്റ്.
അധികം കെുപ്പമുള്ള സോധ ങ്ങയളോന്നും കഴിച്ചുകൂെോ,"
അെോള്ക് ചോെ കുെിക്കുന്നതി ിെെില് ചിരിച്ചുയകോണ്ട്
"അയതന്ത്

റഞ്ഞു.

റ്റി?"
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േര്മ്മ പചോദിച്ചു.
അെോള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്ത്ത് കുസൃതിപെോയെ പ ോക്കി.
ിയന്ന യഗൌരേോ വിത ോെി.
"ഞോന്

അര്മ്മിെില്

പചര്ന്നതി ു

ബംലോപദശ് പഫോര്പമഷയെ േോറില്ും
േോളക്കോരുയെ
ഇതിയ
പകെു

പശ്ഷം

രണ്ട്

െുദ്ധങ്ങളില്ുണ്ടോെിരുന്നു.

ിയന്ന െു എന്യെ പസോമോല്ിെന് ത്െിപ്പില്ും.

അണ്അപേോെിഡബിള്ക്

റുേീ ിയല്ോന്നോെ

കോണണ്ട. അപപ്പോയഴോന്നും എയെ ഒരു തല്മുെി
റ്റിെിേില്ല. എന്നോല്

യേെി

റച്ചില്ോെി

ോരിഴയ്ക്ക്ക് പ

ോല്ും

ോല്ഞ്ച് ദിേസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ്..."

അെോള്ക് ചിരിപെോയെ രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ പ ോക്കി.
".... ോല്ഞ്ച് ദിേസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു െുദ്ധമുണ്ടോെി,"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് തുെര്ന്നു.
"ഒരു കമോണ്ടര് ഇന് ചീഫ്, ഒരു െത്തിെന്, എയെ യചകിെി ിേ് ഒരു കകപബോംബ്
യ

ോേിച്ചു.

അതില്പ്പിയന്ന

ഇതുേയര

കെുപ്പമുള്ളയതോന്നും

കഴിക്കോന്

സോധിച്ചിേില്ല,"
ഗോെത്തിപദേി കുറ്റയപ്പെുത്തുന്ന രീതിെില് േര്മ്മയെ പ ോക്കി.
അപദ്ധഹത്തിന് സഹതോ
"അപപ്പോഴയത്ത ഒരു ത്

േും കുറ്റപബോധേും പതോന്നി.

പതയക സിറ്റുപേഷന്...അതില്..."

"ഇറ്റ്സോള്ക് കററ്റ്,"
അെോള്ക്

ിയന്നെും ചിരിച്ചു.

"ഞോ തിയെ

ഇപമോഷണല്

കസഡ്

അപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന

േോങ്ങല്ോണ് ജീേിതയമന്ന്് ആപരോ മുമ്പ്

മറന്നു.

യകോെുക്കല്

റഞ്ഞിേുണ്ട്. ആ കൂേത്തില് ഇതും

ഉള്ക്യപ്പെുത്തി. ആ സിറ്റുപേഷ ില് അതില്ക്കുറഞ്ഞയതോന്നും

ിങ്ങള്ക്ക്ക് യചയ്യോന്

കഴിെില്ല,"
അെോള്ക് അല്പ്പസമെം ചിന്തോമഗ്ന ോെി.
"ഞങ്ങള്ക് ആറു സപഹോദരങ്ങളോണ്,"
അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
" ോല് ആണും രണ്ടു യ

ണ്ണും. േര്ക്കി പചേോെി ആണ് ഏറ്റേും മൂത്തത്. േളയര

യചറുപ്പത്തില് ഞങ്ങയെ അപ്പന് മരിച്ചുപ

ോെി.

ിയന്ന അപ്പയെ സ്ഥോ ത് ഞങ്ങയെ

േിദയോഭയോസേും യതോഴില്ക്കോരയങ്ങളും ഒയക്ക

ിശ്ച്െിച്ചതും

ിെത്ന്തിച്ചതും

പചേോെി ആരുന്നു."
രോജ്പഗഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും തോല്പ്പരയപത്തോയെ പകേു.
"പചേോെിെുയെ ബിസി സ്സില്

കുതിെും ഇല്ലീഗല് ആയണന്നറിെോഞ്ഞിേല്ല,"

അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
ഉ

പദശ്ിക്കോപ ോ

തിരുത്തോപ ോ

ഒന്നും

എ ിക്ക്

ബിസി സ്സിയെ തണല്ില് ആണ് ഞോന് േിദയോഭയോസം
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ഓഫീസറോെതും. പചേോെീയെ ബിസി സ്സിയല്ോള്ള തോല്പ്പരയയക്കോറവ് യകോണ്ടോണ്
ത്തിരു

ത്തഞ്ച് യകോല്ലങ്ങളോെി ഞോ ീ

ോേിപല്ക്ക് േരോതിരുന്നത്,"

"ഇതിന് മുമ്പ്?"
േര്മ്മ തിരക്കി.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് േിദൂരതെിപല്ക്ക്

ീണ്ടു.

ഓര്മ്മകള്ക്ക്കപ്പുറത്ത് എേിയെപെോ...
"ആര്മ്മി കവോര്പേഴ്സുകളില് ....അതിര്ത്തി ത്
...കോെുകളില്

....കോശ്മീരിയല്െും

പദശ്ങ്ങളിയല്

ആസോമിയല്െും

േോള കയോമ്പുകളില്

പസോമോല്ിെെിയല്െും

മഞ്ഞില്ും മഴെില്ും കത്തുന്ന യേെില്ില്ും ...ഐ േോ് ല്ിേിംഗ് ദ കല്ഫ് ഓഫ്
എ പഡോഗ് ...ഹണ്േിംഗ് ...ആന്ഡ് ബീെിംഗ് ഹണ്േഡ്...ഞോന് പമജര് മോതയു
േര്ഗ്ീ്..."
സുഖ്കരമല്ലോത്ത

ഒപരോര്മ്മെില്

അെോളുയെ

ശ്ബ്ദം

ചിതറുന്നത്

േര്മ്മെും

ഗോെത്തി പദേിെും പകേു.
"കുെുംബം?"
ഓര്മ്മെില്

ിന്ന്്ഉണര്ന്ന്് രിമറ്റം മോത്തച്ചന് അേയര പ ോക്കി.

മുഖ്ത്ത് പ രിെ ഒരു േിഷോദച്ചോെ അേര് കണ്ടു.
"ഒരു േര്ഷം മുമ്പ് ഭോരയ മരിച്ചു,"
അെോള്ക്

തിയെ തുെര്ന്നു.

"യസറിത്ബല് പഹമപറജ് ആെിരുന്നു. രണ്ടു മോസത്തിന് പശ്ഷം രണ്ടോമയത്ത പഷോക്ക്
ഉണ്ടോെി. രണ്ടുമക്കളില് മൂത്തേ ും ഇപത അസുഖ്ം മൂല്ം മരിച്ചു. ഇളെേന്
കയോ ഡെില് ...മോരിെറ്റ് പഹോയേല് ത്ഗൂപ്പില്,"
അെോള്ക് അല്പ്പ സമെം

ിശ്ബ്ദ ോെി.

"ഞോന് റിെല്ി ഒറ്റയ്ക്ക്കോണ് മിറര് േര്മ്മ,"
അെോള്ക് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.

"പല്ോണ്ല്ീ...ഇത്ത ഭീകരമോണ് ഏകോന്തത എന്ന്്ഞോന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല,"
അെോള്ക് േികോരഭരിത ോകുന്നത് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും കണ്ടു.
അതേയരെും േിഷമിപ്പിച്ചു.
"ഐം പസോറി,"
അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
"ഞോന്

ിങ്ങയള

ന്നോെി മുഷിപ്പിച്ചു. യേറുയതെല്ല ഈ

േോളക്കോയര മ ുഷയര്

അെുത്തെുപ്പിക്കോത്തത്,"
അെോള്ക് ചിരിച്ചു.
േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും എഴുപന്നറ്റു.
"ഞോന് എയെ പമോപണോ ആക്ടറ്റ് ഭംഗിെോെി കമ്പലീറ്റ് യചയ്ക്തു."
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ചിരിക്കിെെില് തുെര്ന്നു.
" ിങ്ങയളക്കുറിച്ച് ഒന്നും പചോദിച്ചില്ല. സുഖ്മോപണോ എന്ന്് പഫോര്മോല്ിറ്റിയ്ക്ക്ക്
പേണ്ടിക്കൂെി പചോദിച്ചില്ല,"
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അേരും ചിരിച്ചു.
"ഒരര്ഥത്തില് അതിയെ ആേശ്യമില്ല"
മോത്തച്ചന് തുെര്ന്നു.
"്കൂളില്

ചരിത്ത

ു്തകങ്ങളില്

ിങ്ങയളക്കുറിച്ച്

ഠിക്കുകെും അറിെുകെും യചയ്ക്തിേുണ്ട്.
അേര്

ിയന്ന

പേണ്ടുപേോളം

ത്ത മോസികകളില് ിന്നും,"

ുഞ്ചിരിച്ചു.

" മുക്കിന്ന്്പത്ബക്ക് ഫോറ് ഇേിയെ..."
േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"തോങ്ക് െൂ,"
മോത്തച്ചന്

ിരസിച്ചു.

"ഇറ്റ്്
് യേരി കകന്ഡ് ഓഫ് െൂ.
അെോള്ക്

യെ അത് മയറ്റോരിക്കല്ോേോം,"

ുറപത്തക്കിറങ്ങി.

"ഓ! ഒരു കോരയം പചോദിക്കോന് മറന്നുപ
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് തിരിഞ്ഞു

ോെി,"

ിന്നു.

അേര് അെോയള ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
"ദിേയ രോജകുമോരിയെേിയെ? കണ്ടില്ലപല്ലോ,"
"പമോള് യഡല്ഹിെില്ോണ്. അേിയെ യസെിെ് റീഫന്സില്,"
ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു.

"ഓ!"
അെോള്ക്

ിരോശ് ോകുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"രോജകുമോരിപെക്കൂെി ഒന്ന്്കോണണയമന്ന്്കരുതിെോണ് ഞോന് േപന്ന. കഴിഞ്ഞ
സപണ്ട

ദ

ഹിന്ദു

ഫോമില്ിയെപ്പറ്റിെും

യൂ്
ദിേയോ

ഈശ്വര

പ്പറിയെ

സപ്പ്ളിയമന്റില്

രോജകുമോരിയെപ്പറ്റി

പല്ഖ് മുണ്ടോെിരുന്നപല്ലോ. ഈ
ദിേയതവമുണ്ട്,

പ

ോേിയല് ആളുകള്ക്

തുല്യമോെ

ത്

പതയകിച്ചും

ിങ്ങളുയെ
ഒരു

ീണ്ട

റെോറുണ്ടപല്ലോ രോജകുമോരിക്ക്

ദിേയതവമുണ്ട്

എയന്നോയക്ക.

അതില്

േോ്തേമുണ്ട് എന്ന്്
ഞോ ും േിശ്വസിച്ചത് ആ പല്ഖ് ം േോെിച്ചതിന് പശ്ഷമോണ്."
അേരുയെ മുഖ്ം സപന്തോഷഭരിതമോെി.
"പമോള്ക്കങ്ങയ
േര്മ്മ

ഒരു ത്

പതയക സിദ്ധിെുണ്ട്,"

റഞ്ഞു.

"അതില്

യമറ്റോഫിസിക്കല്

എല്യമെ്്സിയ ക്കോപളയറ

ഒബ്സര്പേഷ ും

ത്േതങ്ങളുയമോയക്കെോണ് കൂെുതല്. ചില് യറെര് ആെ യമഡിസി ല് പ്ലോെ്റുകള്ക്
പമോള്ക്
രോസത്

യ

യേന്ന്് തിരിച്ചറിെും.

േര്ത്ത ങ്ങളില്ൂയെ

മരണതുല്യമോെ

പമോള്ക്ക്ക്

മരുന്നുകള്ക്

കണ്ടീഷ ില്

ഇേിയെ

മോത്തം

സവെം

അറിെോേുന്ന

ഉണ്ടോക്കും.

എത്തിെിേുള്ള

ചില്

സര്പ്പദംശ് പമറ്റ്
ഒരോള്ക്

പ

ോല്ും

രെയപ്പെോതിരുന്നിേില്ല. മൃഗചികിത്സെും േിഷചികിത്സെും പമോള്ക് യചയ്യോറുണ്ട്.
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ഞങ്ങളുയെ

കുയറ

തല്മുറകള്ക്ക്ക്

രോജകുമോരിെുണ്ടോെിരുന്നു, ഋതു

മുമ്പ്

ജീേിച്ചിരുന്ന

മയറ്റോരു

ര്ണ്ണ. അേര്ക്കും ഈ സിദ്ധിെുണ്ടോെിരുന്നു,"

"ഉവ്, അയതല്ലോം ആ പല്ഖ് ത്തില് േിശ്ദമോെി ഉണ്ടോെിരുന്നു. ചികിത്സെുയെ
സമെത്ത് ദിേസങ്ങപളോളം ജല്

ോ ംപ

ോല്ുമില്ലോയത ...അപല്ല?"

"അയത, "
േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്ക്ക്ക് േിഷമം േരും.
ഗോെത്തിപദേി

ിയന്ന എല്ലോം ഈശ്വര

ിശ്ച്െമപല്ല എന്ന്്യേക്കും."

റഞ്ഞു.

"രോജകുമോരി ഇ ി എപപ്പോള്ക് േരും?"
" ോല്ഞ്ചു മോസം ഏതോെോല്ും കഴിെും."
"ശ്രി, എങ്കില് ഞോ ിറങ്ങപേ,"
അേര് തല്കുല്ുക്കി.
രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

ുറപത്തക്കിറങ്ങി.

"േല്ലോത്ത ഒരു മ ുഷയന്, അപല്ല?"
അെോള്ക് പഗറ്റ് തുറന്ന്്കെന്ന്്പ

ോകുന്നത് പ ോക്കി അപേഹം ഭോരയപെോട്

റഞ്ഞു.

**************************************
"മിഷന് ഇപമ്പോസ്സിബിള്ക്" എന്ന ഇംലീഷ് സി ിമെില് പെോം ത്കൂയ്ക്് ഉത്തുംഗമോെ
ഒരു

ോറെുയെ

മുകളിയല്ത്തോന്

ത്ശ്മിക്കുന്നത്

ഉപദവഗപത്തോയെ

പ ോക്കിക്കോണുകെോെിരുന്നു, ജെകൃഷ്ണന് എച്ച് ബി ഓ ചോ ല്ില്.
അപത മുറിെില്ത്തയന്ന അേയെ സംഘം ശ്ീേ് കളിെില്ോണ്.
രോമകൃഷ്ണ ും
ജെകൃഷ്ണയെ

ത്കിറ

ഫറും

ഏറ്റേും

ഷോജഹോ ും

േിശ്വസ്ഥരോെ

സിദ്ധോര്ഥ ും

ോല്േര്

സംഘം

അെങ്ങിെ
എപപ്പോഴും

അേപ ോയെോപ്പം ഒരുമിച്ചോണ്.
അേ ുപേണ്ടി തല്ലോ ും ചോകോ ും േയര ഒരുക്കമോണ് ആ

ോല്ുപ

രും.

ജെകൃഷ്ണയെ എല്ലോ യതമ്മോെിത്തരങ്ങളുയെെും കൂേോളികളോണ് അേര്.
ദുബോെില് ഒരു ബഹുരോത്ഷ്ട കമ്പ ിെില് എക്ടസികയൂേീവ് ആണ് അേയെ അച്ചന്.
രണ്ടു

യജയഷ്ടന്മോരും

ദുബോെില്ത്തയന്ന

സവന്തം

ബിസിയ ്

സ്ഥോ

ങ്ങള്ക്

െത്തുന്നു.
ഏറ്റേും ഇളെേോ ോെ ജെകൃഷ്ണ ും അമ്മെും ത ിച്ചോണ് ആ േല്ിെ േീേില്.
,മോതോ

ിതോക്കളില്

ല്ോള െും
ദുഷ്ത്

ിന്നും

പജയഷ്ഠസപഹോദരന്മോരില്

ിെത്ന്തണമില്ലോയ്ക്മെും അേയ

ിന്നുമുള്ള

അമിത

ിപഷധിെും അഹങ്കോരിെും ഏതു

േര്ത്തിെും യചയ്യുന്നേ ുമോക്കി.

ഗരത്തിയല് അപധോപല്ോക പ തോേോെ

രിമറ്റം േര്ക്കിെുമോെുള്ള അെുപ്പേും

യസൌഹൃദേും അേയെ കുറ്റകൃതയ സവഭോേയത്ത പത്
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പെോം

ത്കൂയ്ക്്

ോറെുയെ

ആശ്വോസപത്തോയെ
അപപ്പോഴോണ്

മുകളില്

എത്തിപച്ചര്ന്നപപ്പോള്ക്

ജെകൃഷ്ണന്

ിപമ്പോേു ചോരിെിരുന്നു.

ുറത്ത് ഒരു ജീപ്പ് േന്നു ില്ക്കുന്ന ശ്ബ്ദം അേര് പകേത്.

" ോശ്ം!"
അേന്

ിറു

ിറുത്തു.

"ആരോന്ന് പ ോക്കിപക്കെോ സിദ്ധൂ,"
സിദ്ധോര്ഥന്
അല്പ്പം

ുറപത്തക്ക് പ

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

സുഹൃത്തുക്കള്ക് യ
തയെ

ിമ്പില് ഒരു

ോെി.
ബഹളം

യേച്ച്

ശ്ീേ്കളിച്ചുയകോണ്ടിരുന്ന

തയെ

യേന്ന്് ിശ്ബ്ദരോെത്ജെകൃഷ്ണന് അറിഞ്ഞു.
ോദ

ത

സവരം അേന് പകേു.

യെല്ിേിഷന് ്ത്കീ ിയല് ഉപദവഗരംഗങ്ങളില്

ിന്ന്് ദൃഷ്ടിമോറ്റി ജെകൃഷ്ണന്

ിപമ്പോേ് പ ോക്കി.
ഇന്്യ

ക്ടെര് അത്ബഹോം തയെ

കൂയെ മൂന്നു

ിമ്പില്

ില്ക്കുന്നത് അേന് കണ്ടു.

ോല് പകോണ്റബിള്ക്മോരും.

"ഹോ!"
ജെകൃഷ്ണന് ചിരിച്ചുയകോണ്ട് ഇരിപ്പിെത്തില്

ിയന്നഴുപന്നറ്റു.

"സോയറന്തോ ഈ േഴിയക്കോയക്ക?"
" ിയെ കുഞ്ഞപമ്മയെ സുഖ്േിേരങ്ങള്ക് യതരക്കോന് േന്നതോ,"
കോര്ക്കശ്യം

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അപേഹം

റഞ്ഞു.

ിയന്ന ജെകൃഷ്ണയ െും സംഘോങ്ങങ്ങയളെും പ ോക്കി.
പമശ്പ്പുറത്ത്
ആപത്ഷ്ട

കുതിെോെ മദയക്കുപ്പിെും ലോസുകളും ഭെണ േ്തുക്കളും.

ിറച്ചും സിഗയരറ്റ്്കുറ്റികള്ക്.

അേസോ ം അപദ്ധഹത്തിയെ പ ോേം േീണ്ടും ജെകൃഷ്ണ ിയല്ത്തി.
പ

ോക്കറ്റില്

ിന്ന്്ഒരു പ

പ്പര് എെുത്ത് അപേഹം അേയെ മുഖ്ത്തിന് പ യര

ിേര്ത്തി.
"സര്ച്ച് േോറണ്ട്!"
അപേഹം

റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണയെ മുഖ്ം യ
യെ യ

യേന്ന്്ഭെോത്കോന്തമോെി.

യേന്ന്്തയന്ന അേന് മപ ോ ില് േീയണ്ടെുത്തു.

"എന്ത് സര്ച്ച്?"
അേന് അേിശ്വസ ീെതപെോയെ പചോദിച്ചു.
" ിയെെീ

േീേില്

ല്െക്കണക്കിന്

രൂ

െുയെ

യഹപറോെി ും

ഹഷീഷും

സൂെിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്്ഇന്പഫോര്പമഷ ുണ്ട്!"
ിയന്ന അപേഹം പകോണ്റബിള്ക്മോയര പ ോക്കി.
"ബിഗിന് ദ സര്ച്ച്!"
അപേഹം ഉത്തരേിേു.
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"പഹയ്ക് ഇന്്യ

ക്ടെര്!"

ജെകൃഷ്ണന് അല്റി.
അകപത്തക്ക് കുതിച്ച പകോണ്റബിള്ക്മോര് യ
ജെകൃഷ്ണ ും

കൂേരും

യേന്ന്് ിന്നു.

ഇന്്യ

ക്ടെര്

അത്ബോഹോമിയ െും

പകോണ്റബിള്ക്മോയരെും േളഞ്ഞു.
"എയെ

േീെി കത്ത്

കോല്ുകുത്തോന്

ഒരു

യ

റുക്കിപപ്പോല്ീസിയ െും

ുേദിക്കില്ല,"

ഞോ

ജെകൃഷ്ണന് ഇന്്യ

ക്ടെര് അത്ബഹോമിയ

"കുറച്ചു

സര്ക്കോരിയെ

ോള്ക്

കൂെി

േഴിയെതയന്ന തിരിച്ചുപ

പ ോക്കിപ്പറഞ്ഞു.

തുേുേോങ്ങി

ോെോയേ ഇന്്യ

ുേെിക്കണയേങ്കി

േന്ന

ക്ടെര് ഏമ്മോ ും മക്കളും,"

"ഫ! റോ്കല്!"
ഇന്്യ

ക്ടെറുയെ േല്തു കക ജെകൃഷ്ണയെ കരണത്ത് ആഞ്ഞു

അേന്

ിമ്പിയല്ക്ക് പേച്ചുപ

"രോത്ഷ്ട

തീയെ

കയ്യീന്ന്

ോെി ഭിത്തിെില്ിെിച്ചു

അേോര്ഡ്

പമെിച്ച

തിച്ചു.

ിന്നു.

കകയ്യോ

ിയന്നപപ്പോയല്യത്ത

തീേപ്പന്നീയ യെോയക്ക യതോേ് കക േൃത്തിപകെോക്കണ്ട േൃത്തിപകെോക്കണ്ട എന്ന്്
ീയെോന്നും സമ്മതിക്കുപേല് അപല്ല?"

യേച്ചോ കമപര

ിയന്ന അപേഹം പകോണ്റബിള്ക്മോയര പ ോക്കി ഗര്ജ്ജിച്ചു.കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
"എന്നോ പ ോക്കി ിക്കുേോെോ, പസര്ച്ച്്
! പസര്ച്ച്്എേരി
യെ

ത്കിക്കറ്റ്

ബോറ്റുയകോണ്ട്

ഷോജഹോന്

ൂക്ട ആന്ഡ് പകോര്ണര്!"

ിമ്പില്

ിന്ന്് അപദ്ധഹത്തിയെ

തല്ക്കെിച്ചു.
ഒരു

മുരള്ക്ച്ചപെോയെ,

അെിപെറ്റ

ഭോഗം

യ

ോത്തിപ്പിെിച്ചുയകോണ്ട്

അപേഹം

ില്ത്തുേീണു.
"ഇയതയെ അപ്പന്

ണിത േീെോണ്."

അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

"ഇതി കത്ത് എയന്തോക്ക സൂെിക്കണം എയന്തോയക്ക

െത്തണം എന്ന്് ഞോന്

തീരുമോ ിക്കും. അയതോയക്ക അരിെോ ും അപ വഷിക്കോ ും തെെോ ും േന്നോല്
ോെിയെ പമോപ , ഒരു േോറണ്ട് ഞോ ും ഉണ്ടോക്കും.

ിയെ മരണ േോറെ്്!!"

"െൂ ബ്ലഡി!!
ഇന്്യ

ക്ടെര് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.

"ഓം ശ്ോന്തി!"
േോതില്ക്കല്

ിന്ന്്മുഴക്കമുള്ള ശ്ബ്ദം പകേ് എല്ലോേരും തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.

ചുേന്ന കുര്ത്തെും കറുത്ത ക

ജോമെും ധരിച്ച് തല്െില് ഒരു യകൌ പബോെി

യതോപ്പിെുമണിഞ്ഞ് സുന്ദര ോെ ഒരു െുേോവ്!
"രോഹുല്

ോരോെണന്!"

ഇന്്യ

ക്ടെര് മത്ന്തിച്ചു.

" ിയെ അപ്പന്
അേരുയെ പ യര

ണിത േീേിപല്ക്ക് ഒരഥിതി കൂെിെുണ്ട് ജെകൃഷ്ണോ,"
െന്നെുത്തുയകോണ്ട് രോഹുല്
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ജെകൃഷ്ണയെ കൂേുകോര്
തയെ കണ്ണി ു പ യര

കുതി കുെിച്ച മദയക്കുപ്പി രോഹുല് കകയ്യിയല്െുത്തു.

ിെിച്ച് അതിയല്

ോ ീെത്തിപല്ക്ക് അെോള്ക് പ ോക്കി.

"്മിര്പ ോഫ്!"
രോഹുല് മദയക്കുപ്പിെുയെ പല്ബല് േോെിച്ചു.
"പേോഡ്ക,"
ിയന്ന അെോള്ക് ജെകൃഷ്ണയ
"രോത്ഷ്ട

പ ോക്കി ചിരിച്ചു.

ിര്മ്മോണത്തിന് േംശ്ഹതയ മോര്ഗ്മോക്കിെ, ചരിത്തത്തിയല് ഏറ്റേും

ിഷ്ട്െൂര ോെ

പസവച്ഛോധി

തിെുയെ

ജ തയ്ക്ക്ക് ഉണര്പവകിെ േിശ്ിഷ്ട
രോഹുല്

യേല്ല്

തകര്ക്കോന്

മഹത്തോെ

റഷയന്

ോ ീെം!"

റഞ്ഞു.

ിയന്ന അെോള്ക് ജെകൃഷ്ണയെ കൂേുകോയര പ ോക്കി.
" ിയെപെോയക മൃതപദഹത്തിന് ഈ ഔഷധ രസം എങ്ങയ

സയൂേോെി?"

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളിയല് ആജ്ഞോശ്ക്തിക്ക് മുമ്പില് ജെകൃഷ്ണന്

ിശ്ച്ല്ം

ിന്നു.

രോഹുല് ചുറ്റും പ ോക്കി.
കൂേുകോര്ക്കിെെില്

ില്ക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ

കണ്ടു.

"ഇങ്ങ് േോെോ!"
രോഹുല് അേയ

കക കകകോണിച്ചു േിളിച്ചു.

" ിയന്നെപല്ല കഴിഞ്ഞ ദിേസം ഒരു യ
ആളു

യകോള്ളോപല്ലോ!

യമോപേന്നു

ണ്ണ്്യ

രുേഴീല്ിേു തല്ലുന്നത് കണ്ടത്?

േിരിഞ്ഞയതെുള്ളൂ.

അതി ു

മുമ്പ്

ീ

തയന്ന

ബല്ോത്സംഘം! ചൂതുകളി! മെക്കുമരുന്ന് ബിസിയ ്! യകോള്ളോം!"
രോഹുല്ിയെ കക സിദ്ധോര്ഥയെ പതോളില്മര്ന്നു.
"അന്ന് ഞോന്
ത്

തയു

ിയന്ന ആ ല്ത്തീഫിയെ കെീന്നു രെയപ്പെുത്തിെിപല്ല? അതി ു

കോരം യചയ്യോന് ഞോന് ഒരു സുേര്ണ്ണോേസരം തരോം,"

അെോള്ക് തയന്ന പ ോക്കി
"ഈ ഇന്്യ

ുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഇന്്യ

ക്ടെര് അത്ബോഹോമിയ

ക്ടെര് സോറി ും പകോണ്റബിള്ക് സോറമ്മോര്ക്കും

പ ോക്കി.

ിയെ കൂേുകോരയെ

യബഡ് റൂം ഒന്ന്്കോണിച്ചുയകോെുപത്ത,"
രോഹുല് സിദ്ധോര്ഥപ ോട്

റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണയെ മുഖ്ം േിേര്ണ്ണമോെി.
"ഏത് കൂേുകോരയെ?"
സിദ്ധോര്ഥന് പചോദിച്ചു.
"ഓപഹോ?"
ഒരു ത്

പതയക ഭോേത്തില് രോഹുല് അേയ

പ ോക്കി.

" ിയെ കൂേുകോര് പറോമിയല് ത്ഫോന്സീ്
മുഹമ്മദല്ി
കൂേുകോരന്

ശ്ിഹോബ്
ഈ

തങ്ങള്ക്

ോപ്പെും ദകല്ല്ോമെും

...അങ്ങയ

ജെകൃഷ്ണയെ

യബഡ്

ഒന്നുേല്ലപല്ലോ?
റൂം

പ

ോണക്കോട്
ോെി

ിയെ

കോണിച്ചുയകോെുയക്കെോ

േഴീത്തൂറിയച്ചക്കോ!"
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രോഹുല്

ിയന്ന ഇന്്യ

ക്ടെര് അത്ബഹോമിയ

പ ോക്കി.

"സോറിേയെ കൂെത്തില് യചല്ല്. ഇേന് ഈ ജെകൃഷ്ണയെ യബഡ് റൂം കോണിച്ചു
തരും. ഇേയെ കിംഗ് കസ് കിെക്കെുയെ അെിെില് അ ന്തശ്െ ം

െത്തുന്നുണ്ട്

സോധ ം,"
രോഹുല് സിദ്ധോര്ഥയെ ചന്തിക്ക് ചേിേി അകപത്തക്ക് തള്ളിേിേു.
"പഹയ്ക്!!"
ജെകൃഷ്ണന് ഇന്്യ

ക്ടെറുയെ പ യര കുതിച്ച് േീണ്ടും അല്റി.

" ീയെന്തോ മു ിസിപ്പോല്ിറ്റി കസറന് ആപണോ?"
ജെകൃഷ്ണയെ േഴി മുെക്കിയക്കോണ്ട് രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"ഈ ഹിന്ദി സി ിമെിയല് അമരീഷ്

ുരിപെപപ്പോയല് "പഹയ്ക് പഹയ്ക് " എന്നല്റോന്?"

" ിര്യത്തെോ!"
ജെകൃഷ്ണന് ചുരുേിെ മുഷ്ട്െിെുെര്ത്തി.
രോഹുല് അേയെ കകയ്യുയെ കുഴയ്ക്ക്ക്
"ഈ

േോ രപ്പെയെ

ഞോന്

ിെിച്ച് തിരിച്ചു.

പ രിപേോളോം.

സോര്

കധരയമോെി

ള്ളിപേേ

തുെങ്ങിപക്കോളൂ,"
രോഹുല് ഇന്്യ

ക്ടെയറ പ ോക്കി

റഞ്ഞു.കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

അപദ്ധഹേും പകോണ്റബിള്ക്മോരും അകത്തുകെന്നു.
സിദ്ധോര്ഥയ െും യകോണ്ട് അേര് ജെകൃഷ്ണയെ യബഡ് റൂമിയല്ത്തി.
അേര്ക്ക് അധികം യമ യക്കയെണ്ടി േന്നില്ല.
ജെകൃഷ്ണയെ കേില്ി െിെില് മെക്ക് മരുന്ന്് ിറച്ച കോര്ഡ്പബോഡ് യ

േികള്ക്

അേര് കയണ്ടത്തി.
സിദ്ധോര്ഥയ യക്കോണ്ട് ഇന്്യ
അതില്

ിറയെ യേളുത്ത

ക്ടെര് അത്ബോഹം ഒരു പബോക്ട് തുറപ്പിച്ചു.

ിറത്തില് യചറിെ പ്ലോറിക്ട കേറുകളില് അെക്കം

യചയ്ക്ത മെക്കുമരുന്നുകള്ക് കയണ്ടത്തി.
"കമ പഗോഡ്!?"
ഇന്്യ

ക്ടെര് േി്മെോധീ

"മറ്റുള്ള യ

ോെി പകോണ്റബിള്ക്മോയര പ ോക്കി.

േികളില്ും ഇത് തയന്നെോപണോ സോധ ം?"

സിദ്ധോര്ഥയ

പകോളറില്പ്പിെിച്ച് ഉെര്ത്തിയക്കോണ്ട് അപദ്ധഹം പചോദിച്ചു.

"അയത സോര്,"
ഭെോത്കോന്ത ോെി ആണ് അേന്
സിദ്ധോര്ഥപ ോയെോപ്പം പ
യ

േികളുമോെി

ജെകൃഷ്ണ ും
ത്

തീെിച്ച്

റഞ്ഞത്.

ോല്ീ് സംഘം മെക്കു മരുന്ന്് ിറച്ച കോര്ഡ് പബോഡ്

ുറപത്തക്ക് േന്നു.
കൂേരുമോെി

അതിപഘോരെുദ്ധത്തിയല്ര്യപ്പെുന്ന

ുറപത്തക്ക് േന്ന ഇന്്യ

രോഹുല്ിയ

ക്ടെര് അത്ബോഹം അദ്ഭുതയപ്പേുപ

ോെി.

അേിെം ശ്ൂ യമോെിരുന്നു.
അപേഹം ചുറ്റും പ ോക്കി.
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"പ

െിപക്കണ്ട, ഞോ ിേിയെത്തയന്നെുണ്ട്,"

ഒരു ്ത്കീ ിയെ മറേില്
അപേഹം ഉെപ

ിന്ന്്അപേഹം രോഹുല്ിയെ ശ്ബ്ദം പകേു.

അപങ്ങോേു യചന്നു.

രോഹുല് ഒരു കപസരെില് ഇരിക്കുന്നു.
അെോളുയെ കോല്ച്ചുേേില് ജെകൃഷ്ണന് കിെക്കുന്നു.
രോഹുല്ിയെ ഒരു കോല്പ്പോദം അേയെ യ ഞ്ചില്ോെിരുന്നു.
ജെകൃഷ്ണയെ

മറ്റു

കൂേുകോര്

ല്െിെത്തോെി

കിെപ്പുണ്ട്.മിക്കേോറും

ഞരങ്ങുകെും മൂളുകെും യചയ്യുന്നുണ്ട്.
" യല്ലോരു യകോയ്ക്ത്ത് കഴിഞ്ഞത് പ

ോല്ുണ്ടപല്ലോ സോര്,"

രോഹുല് ചിരിച്ചുയകോണ്ട് പചോദിച്ചു.
"ഇറ്റ്്ഈ് യറ്ററിഫിക്ട!"
ഇന്്യ

ക്ടെര്

റഞ്ഞു.

"േിേരമറിഞ്ഞപപ്പോള്ക് ഇതിയെ
ഇതിപപ്പോള്ക് ഒരു
പ

ത്തിയല്ോന്ന് പ

തീെിച്ചില്ല.

ോല്ും ഞോന് ത്

ോല്ഞ്ചുപകോെിെുയെ മുതല്ുണ്ട്,"

ോല്ീസുകോര്

ജെകൃഷ്ണയെെും

കൂേുകോരുയെെും

കകകളില്

േില്ങ്ങണിെിച്ചു.
"

ിയന്ന, മിറര് രോഹുല്,"

ഇന്്യ
" മ്മള്ക്

ക്ടെര് രോഹുല്ിയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
രിചെയപ്പേിേിപപ്പോള്ക് ഒന്ന് രണ്ടോഴ്ചെോെി. റില് ഐ കഫന്ഡ് െൂ ആര്

മി്റ്റീരിെ്.

റെൂ,

ിങ്ങള്ക്ക്ക്

എങ്ങയ െോണ്

ഇേയെ

ത്ഡഗ്

കണെപ ക്കുറിച്ച് അറിവ് കിേിെത്?"
രോഹുല്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"െമിക്കണം സര്,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ആത്ഗഹമുയണ്ടങ്കില്ും ഈ പചോദയത്തിന് ഇപപ്പോള്ക് ഉത്തരം തരോന് എ ിക്ക്
കഴിെില്ല.

യെ ഒരിക്കല്, തീര്ച്ചെോെും ഒരിക്കല്, ഞോന് ഞോന്

മ സ്സില്ലോമ പസ്സോയെ ഇന്്യ
"ഇേമ്മോര് എയന്ന യകോണ്ടുപ
േില്ങ്ങു

േീണ

റഞ്ഞിരിക്കും,"

ക്ടെര് അത്ബോഹം തല്കുല്ുക്കി.
ോെി അങ്ങ് കഴുപേറ്റും എയന്നോന്നും

കകകപളോയെ

പ

ീ കരുതണ്ട!"

ോല്ീസുകോപരോയെോപ്പം

െക്കുന്നതി ിെെില് ജെകൃഷ്ണന് രോഹുല്ിയ

ുറപത്തക്ക്

പ ോക്കി ഭീഷണ സവരത്തില്

റഞ്ഞു.
"യകോന്നു

യകേിത്തൂക്കും

ഞോന്!

എന്നിേ്

ഇേമ്മോയരയക്കോണ്ട്

തയന്ന

മഹസ്സറുയമഴുതിക്കും!"
"പമോപ ,

രോജെകൃഷ്ണോ,"

രോഹുല് ചിരിച്ചു.
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" ീ പകോപളജ് േോദ്ധയോയര എ ബി സി ഡി
യതോെോത്ത കുറച്ചു മര്മ്മങ്ങള്ക് കൂെി

ഠിപ്പിക്കോന് േരപല്ല. ഇ ിെും ഞോന്
ിയെ മൃതപദഹത്തുണ്ട്. അേിയെക്കൂെി

പകറ്റപണോ ഞോന്. പകറ്റിെോ ജെകൃഷ്ണോ,

ക്ക്. പകപേോെോ

അേെേങ്ങള്ക് പേണ്ടി േരും യ
രോഹുല് ഒരു ത്

ുന്നോപര, മുള്ളോ ും തൂറോ ും പേയറ
ോ

ൂ

ീ പമോപ ..."

പതയക രീതിെില് അേയെ പ യര േിരല്ുകള്ക് ചൂണ്ടി.

****************************************
യമപത്െോപ

ോല്ിറ്റന് ക്ലബ്ബില് മയൂസിക്ട റിപഹഴ്സല്ി ു പേണ്ടി പകോത്ബോ ഗോങ്ങിയല്

അംഗങ്ങള്ക്
ത്

ഓപരോരുത്തരോെി

എത്തിത്തുെങ്ങി.

അേസോ ം

എത്തിപചര്ന്നത്

ിെങ്കെോണ്.

തയെ കസക്കിള്ക്

ുറത്ത്

ോര്ക്ക് യചയ്ക്തതി ു പശ്ഷം കകെിയല്ോരു

ത്തേും

ഉെര്ത്തിപ്പിെിച്ച്, ഓെിക്കിതച്ചോണ് അേള്ക് കൂേുകോരുയെ മുമ്പിപല്ക്ക് േന്നത്.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഇത്!"കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
അേള്ക് കകെില്ുണ്ടോെിരുന്ന

ത്തത്തിയെ ത്

ോപദശ്ികപകോളം ല്ത്തീഫിയെ മുമ്പില്

േിെര്ത്തിക്കോണിച്ചു.
കൂേുകോര് തങ്ങളുയെ സംഗീത ഉ
ത്

കരണങ്ങളുയെ മുമ്പില്

ിെങ്കെുയെെും അെുപത്തക്ക് ഓെിേന്ന്്അേര്ക്ക് ചുറ്റും

"അഞ്ചുപകോെിെുയെ
തല്യക്കപേോയെ

മെക്ക്

മരുന്ന്

പേേ,

ിന്നും ല്ത്തീഫിയെെും
ിന്നു.

െുേോക്കള്ക്

ിെിെില്"

എന്ന

ോല്ുപകോളം േോര്ത്തെോെിരുന്നു അത്.

"ജെകൃഷ്ണ ും െീമുമോണ് ഇതിയല് െുേോക്കള്ക്!"
ത്

ിെങ്ക ആപേശ്പത്തോയെെറിെിച്ചു.

"പഗോഡ് !!"
ല്ത്തീഫ് തല്െില് കകയേച്ചു.
അേിശ്വസ ീെതപെോയെ അേന് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
അേരും േി്മെഭരിതരോെിരുന്നു.
"അേസോ ം ജെകൃഷ്ണന് അഴിയെണ്ണോന് പ
ആബിദ്

ോകുന്നു!"

റഞ്ഞു.

"മയറ്റോരു ദോേൂദ് ഇത്ബോഹിമിപ ോ പചോേോ രോജപ ോ ജന്മം യകോെുക്കോന്
ശ്ോന്തി
മപ ോജ്

ുരം തയന്ന പേണ്ടി േന്നപല്ലോ!"
റഞ്ഞു.

"കൂേത്തില്

മ്മുയെ േോധയോരും കോണും. ഒന്ന്്േോെിപച്ച"

യഫല്ിക്ട്

റഞ്ഞു.

"തീര്ച്ചെോെും േോധയോരുയെ പ
ത്

മ്മുയെ

രുമുണ്ട്,"

ിെങ്ക ചിരിച്ചു.

കൂേുകോര് ആപേശ്പത്തോയെ ഒച്ചെിേു.
"

യെ ത്

തികളുയെ കൂേത്തില്ല്ല,"
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"

ിയന്ന ജഡ്ജിമോരുയെ കൂേത്തില്ോെിരിക്കും!"

സതീഷ്

ുച്ഛപത്തോയെ ചിരിച്ചു.

"ജഡ്ജിമോരുയെ കൂേത്തില്ുമല്ല,"
" ിപന്നോെപല്ല ആ

യൂ് ഒന്ന്്േോെിക്കോന്

റഞ്ഞത്!"

യഫല്ിക്ട് ഒച്ചെിേു.
"ഖ്ോപമോഷ്!"
ത്

ിെങ്ക അേയ പ ോക്കി ചുണ്ടത്ത് േിരല് യേച്ചു.

"ശ്രി

ിരെരരോെ

േോെിക്കോന് പ
ത്

െങ്ക ആ

ിങ്ങള്ക്ക്ക് പേണ്ടി സമ്പൂര്ണ്ണ സോെരെോെ ഞോന്

യൂ്

ോകുന്നു, ത്ശ്ദ്ധിച്ച് പകള്ക്ക്ക്,'

ത്തേോര്ത്ത എല്ലോേയരെും േോെിച്ചുപകള്ക്പ്പിച്ചു.

ജെകൃഷ്ണയെ

േീേില്

െന്ന

പ

ോല്ീ്

യറെിഡിയെ

േിശ്ദോംശ്ങ്ങള്ക്

അതില്ുണ്ടോെിരുന്നു.
േോര്പത്ത്
കേ് ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും അദ്ഭുതോധീ
ജെകൃഷ്ണയെ

കകേശ്ം

രോെി.

മെക്കുമരുന്നുയണ്ടന്ന്്

ല്കിെതും തുെര്ന്ന്് ജെകൃഷ്ണയെ േീേില്
ആത്കമണത്തില്
രോഹുല്

ിന്നും

പ

ോല്ീ്

ോല്ീസി ു

േിേരം

െന്ന യറെിഡില് ത്

തികളുയെ

സംഘയത്ത

പ

രെയ

െോന്

സഹോെിച്ചതും

ോരോെണന് എന്ന, യസെിെ് പമരീ് പകോപളജിയല് അദ്ധയോ

കന് ആണ്

എന്നും േോര്ത്തെുണ്ടോെിരുന്നു.
സംഘോംഗങ്ങള്ക്

ിശ്ബ്ദരോെി ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

അേയെ മുഖ്ത്ത് ഗോഡമോെ ആപല്ോച െുയെ
അേര് സംശ്െപത്തോയെ

ര്

ിഴല്ുകള്ക് അേര് കണ്ടു.

രം പ ോക്കി.

ഈ ദിേസങ്ങളില് ല്ത്തീഫ് അതയധികം ചിന്തോേിഷ്ട ോണ് എന്ന്്അേര് അറിഞ്ഞു.
അേയെ തല്പച്ചോറിയെ ഊര്ജ്ജം മുഴുേ ും പകോത്ബോഹില്സിയല്
രോഹുല്

ിധിപെെും

ോരോെണപ െും ചുറ്റിപ്പറ്റിെോയണന്നും അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
േിന്യസന്്

തിയെ േിളിച്ചു.

ല്ത്തീഫ് മുഖ്മുെര്ത്തി എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
അേയെ സൂെ്മ ദൃഷ്ട്െികളില് ഒരു

ിഗൂഡഭോേം ത്

തയെമോേുന്നത് അേര്

കണ്ടു.
"പപ്ലോേ് തിയക്കന്്!"
അേസോ ം അേന്
"യഷര്ല്ക്ടപഹോം്

റഞ്ഞു.
റഞ്ഞത് പ

ോയല്,"

"എന്ന് യേച്ചോല്?"
രോജു ആരോഞ്ഞു.
"യേെിറ്റ് ആന്ഡ് േോച്ച് ആണ് ഇ ിെയത്ത യഗെിം,"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.
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"േയക്തമോെ സൂച കള്ക് കിേോയത ഒരു തീര്പ്പി ും
"എന്ന്്യേച്ചോല് ഈ രോഹുല്

ോം മുതിരുന്നില്ല,"

ോരോെണയ തിയര ആെന് ഇല്ല എന്നോപണോ?"

േിന്യസന്് പചോദിച്ചു.
" ിരീെണം മോത്തം,"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.

"ല്ഭയമോെ േിേരങ്ങള്ക് യേച്ച് അേന് ഇന്നയല് രോത്തി േയര പകോത്ബോഹില്സില്
കെറിെിേില്ല. രോത്തി ഒന്
പകോത്ബോ

ഹില്സില്

ിരീെണത്തിന്
കിംഗ്

ത് മണിമുതല് യേളുപ്പിന് മൂന്നുമണിേയര

ിരീെണം

ആരംഭിക്കുകെോണ്

ുറപമ. ഇന്ന് േയര

യകോത്ബയെ

കോണോന്

ഇന്നുമുതല്.

മ്മള്ക്കമ്പികുേന്.യ റ്റ് പ

സോധയതെുയണ്ടണ്ണ്്

ത് മണിക്ക് ആേിയെ എത്തിപച്ചരത്തക്ക േിധത്തില്

ഇേിയെ

ിന്ന്്

ുറയപ്പെും.

പറോ്ല്ി ും

ത്

ിെങ്കെും

കല്

ോെിേില്ലോത്ത,

േിശ്വസിക്കയപ്പെുന്ന

ഹ ുമോന്കുന്ന്്എന്ന പമോറ്്യഡെിഞ്ചറ് ആെ യകോെുമുെി േയര
ഒന്

മ്മള്ക്

മ്മള്ക് പ

ോകും.

ോം എയെ ജീപ്പില്

യഷറി ും

ആെ ില്

യങ്കെുപക്കണ്ടതില്ല,"
"പശ്യോ, അയതന്നോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"
ിരോശ്പെോയെ യഷറിന് പചോദിച്ചു.
യ

ണ്കുേികളുയെ

എങ്കില്ും
അേരും

ിരോശ്

ങ്കുയേക്കുകെോെിരുന്നു അേള്ക്.

ുതിെ സോഹസികെോത്തക്ക് പേണ്ടിെുള്ള ആണ്കുേികളുയെ ഉത്സോഹം
ങ്കുയേച്ചു.

ദീ തീരയത്ത

െേുകളില് പകോബോ ഗോങ്ങ് - സംഘോംഗങ്ങള്ക്

ഴെ പെത്തത്തിന്യറ

ഓപരോരുത്തരോെി എത്തിപച്ചര്ന്നു. - കൂേുകോരുയെ സംസോരേും ചര്ച്ചകളും
ത്ശ്ദ്ധിച്ച് യഗൌരേ

ൂര്ണ്ണമോെ ചിന്തകപളോയെ - ല്ത്തീഫ് ഏറ്റേും മുകളില്യത്ത

െേില്ിരുന്നു. -- അേസോ ം േിന്യസന്റ്റും എത്തിപച്ചര്ന്നു. - 'കം, യല്റ്റ്- അ്
ബിഗിന്, ?? - കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിന്യറ ശ്ബ്ദം പകേു. - അേര് സംസോരം
അേയ

പ ോക്കി. - ''അതീേ ത്

ിര്ത്തി

ോധോ യമുള്ള ഒരു കോരയം ചര്ച്ച യചയ്യോ ോണ്

ഇന്നയത്ത മീറ്റിംഗ്, - ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു. - അത് അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു. - രഹസയ

സവഭോേമുള്ളതും അതയന്തം ത്

ോധോ യം

യചയ്യുേോന്

അേന്

ഇപപ്പോഴും

ിറഞ്ഞതുമോെ േിഷെങ്ങള്ക് ചര്ച്ച -

യതരയഞ്ഞെുക്കുന്നത്

ദീതീരയത്ത

പെത

-

രിസരമോെിരുന്നു.
ഭ'ജെകൃഷ്ണന്
ര്

പമ്മോട് സൌഹൃദം ആത്ഗഹിക്കുന്നു,” - കൂെുകോര് അദ്ഭുതപത്തോയെ

രം പ ോക്കി. - “''ഇന്ന് രോേിയല്െോണ് അേയ യന്ന യമോകബല്ില് േിളിച്ചത്,''

- ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു. - ''കേകിേ്
രിസരത്ത്
സ്ഥോ

കോണോന്

ോല്ുമണിക്ക്

മ്മയള ഇേിയെ, ഈ അമ്പല്ത്തിന്യറ

ആത്ഗഹിക്കുയന്നന്നും

ിക്കുകെോണ് അേന്യറ ല്െയയമന്നും,” - അത്

കൂേുകോയര യമോത്തത്തില് ഒന്ന് പ ോക്കി. - '' അേയ
പ

പമ്മോട്

സൌഹൃദം

റഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അേന്
പ

ോല്ീ്

ിെിപച്ചോണ്ട്

ോെിപല്ല??? - േിന്യസന്റ്റ് യേറുപപ്പോയെ പചോദിച്ചു. - “''ജോമയത്തില്ിറങ്ങി,”?' -
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ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു. - 'ജെകൃഷ്ണന്യറ യ

കോരണം എന്തോണ് - എന്നോണ്

യേന്നുള്ള ഈ പബോപധോദെത്തിന്യറ

ിങ്ങള്ക് കരുതുന്നത്?'

'അേ ു ജീേിക്കോന് യകോതിെോെിക്കോണും, മ ുഷയയരപപ്പോയല്, - യഷറിന്
- ''എ ിക്ക് പതോന്നുന്നത് അതല്ല. ക | ത്

റഞ്ഞു.

പ ോക്കി. - “'അേന് ഇപപ്പോള്ക്

ിെങ്ക ല്ത്തീഫിയ

ശ്രിക്കും ഒരു ത്കിമി ല് ആെിപല്ല? മെക്കുമരുന്ന് ബിസി ് - അപല്ല ഐറ്റം

മ്പര്

േണ്? മയറ്റയന്തല്ലോം േൃത്തിപകെുകള്ക് കൂെിെുയണ്ടന്ന്
ആരറിഞ്ഞു?

മ്മുയെ കൂയെക്കൂെി

േൃത്തിപകെുകള്ക് കധരയ

യൂപേഷന്യറ മറേില് ആ -

മ്മുയെ യറ

ൂര്വം യചയ്യോയമന്ന് അേന് കരുതുന്നുണ്ടോേണം,” -

ല്ത്തീഫ് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് അേളുയെ

രോമര്ശ്ം ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. - ''രോഹുല്

ശ് ം,” - ആബിദ് തന്യറ അഭിത്

ജെകൃഷ്ണന്യറ ത്

അേന്യറ തേിപ്പുകള്ക് ഒന്നും തയന്ന പ
ോരോെണന്

ഒരു

ോെം

യ റ്റവര്ക്കുണ്ട്

സംശ്െിക്കുന്നുണ്ടോേണം. അയല്ലങ്കില് രോഹുല്

റഞ്ഞു. - “''ഇത് േയര

ിെിെില് - േന്നിേില്ല. രോഹുല്

ോല്ീസിന്യറ

ഇന്പഫോര്പമഷന്

ോരോെണന് ആണ്

--

എന്ന്

അേന്

ോരോെണന് എങ്ങയ

ഇത് കൃതയമോെി അറിഞ്ഞു ജെകൃഷ്ണന്യറ േീേില് മെക്ക് മരുന്നുയണ്ടന്ന്? അെോയള
അഭിത്

ഒതുക്കോന്

ോെേും

അേ ു

ത്ശ്ദ്ധപെോയെ

മ്മുയെ
പകേു.

സഹോെം

-

''ഈ

തള്ളിക്കളെുന്നില്ല, ല്ത്തീഫ് അല്പ്പം - കഴിഞ്ഞ്

പേണം,''

അഭിത്

-

ല്ത്തീഫ്

ോെങ്ങയളോന്നും

ആ

ഞോന്

റഞ്ഞു.

“''എന്നോല് ഇയതോന്നുമല്ല ജെകൃഷ്ണന്യറ ആതയന്തിക ല്െയം . അത് മയറ്റപന്തോ ആയണന്നോണ് എ ിക്ക് പതോന്നുന്നത്. '' -- അേന്യറ കണ്ണുകള്ക് പകോബോ ഹില്സിന്യറ
അഗോധ ീല്ിമയെ ്

ര്ശ്ിച്ചു.

ഭ''സംതിംഗ് പഡെിഞ്ചറ് '''' - പകോബോ ഹില്ില്

ിന്ന് സൃഷ്ട്െികള്ക് മോറ്റോയത അേന്

തുെര്ന്നു. - ''ഞോ ോദയം കരുതിെത് ഈ രോഹുല്
അേതരിപ്പിച്ചത്

ജെകൃഷ്ണ ും

അേന്യറ

േര്ക്കിെുമോയണന്നോെിരുന്നു.

മ്മുയെെും

ത്ശ്തുക്കളോെി

ോെകം.

െിച്ചുയകോണ്ടുള്ള

ോരോെണയ

ുരത്ത് -

ശ്ോന്തി

പബോസ്സ്

ോേുകോരുയെെും

യെ പകോെികള്ക് ഒരു

രിമറ്റം

-

മുമ്പില്

-

ോെകത്തി ു -

പേണ്ടി യചല്േോക്കോന് മോതം മണ്ടത്തരയമോന്നും ജെകൃഷ്ണപ ോ

രിമറ്റപമോ

കോണിക്കോന് സോധയതെില്ല,' - ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു. - 'ജെകൃഷ്ണന് മയറ്റപന്തോ
ിഗൂഡമോെ ഉപേശ്ങ്ങളുണ്ട്. അേയ പപ്പോയല് ഒരു - പബോണ് ത്കിമി ല്

പമ്മോട്

യസൌഹൃദത്തിന് ത്ശ്മിക്കുന്നുയണ്ടങ്കില് ഐ യെല് െൂ - ഇറ്റ് ഈ് സംതിംഗ്
യഡെിഞ്ചറ്! ' - അപപ്പോപഴക്കും മല്യഞ്ചരിേില്ൂയെ പമോപേോര് കബക്കുകളുയെ
ശ്ബ്ദം പകേുതുെങ്ങി. - ' േരുന്നുണ്ട്, അേമ്മോര്!??? - രൂെമോെ അ ിഷ്ട്െപതോയെ
സതീഷ്-

റഞ്ഞു. - “'ല്ത്തീഫ് ദോദോ,

മ്മയെ ആറ്റിറ്റേൂഡ് എന്തോ? അേമ്മോര് കോരയം

കോണോന് പേണ്ടി - ത്ഫണ്ട്ഷിയപ്പന്നും പകോപ്പപറഷയ ന്നും
പചോദിച്ചു. - “”ആദയം അേര്യക്കപന്തോ
അപപ്പോപഴക്കും
അേപ ോയെോപ്പം

റെോ ുള്ളന്ന് പകക്കയേ,” ല്ത്തീഫ്

ജെകൃഷ്ണ ും
ഏകപദശ്ം

പത്തോളം
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സംഘേും

റഞ്ഞു.

അേരുയെെെുയത്തത്തി.

അ ുചരന്മോരും

ഉണ്ടോെിരുന്നു.
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ല്ത്തീഫും

സംഘേും

സംഘേും

എഴുപന്നറ്റു.

അേരുയെ

-

പ ര്ക്ക്

കബക്കുകള്ക്
-

ിര്ത്തി

െന്നെുത്തു.

ജെകൃഷ്ണ ും

അേന്യറ

മുഖ്ത്ത്

ുഞ്ചിരിെുണ്ടോെിരുന്നു. ജെകൃഷ്ണന് ല്ത്തീഫിന്യറ മുമ്പില് േന്നു ിന്നു.
'ഹപല്ോ, ല്ത്തീഫ്, -

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേന് േല്തു കരം ല്ത്തീഫിന്യറ പ യര

ല്ത്തീഫ് യഗൌരേം

ില് ിര്ത്തി തന്യറ േല്തുകരം അേന്യറ പ യര

സംഘേും

ര്

രിസരത്ത്,

രം

ുഞ്ചിരി കകമോറി. ഹ്തദോ ം യചയ്ക്തു.

ുല്പ്പുറത്ത്,

ദിക്കഭിമുഖ്മോെി

ജോക്കറ്റിന്യറ സിബ്ബ് തോഴ്ത്തി പ

ോക്കറ്റില്

ഇരുന്നു.

-

ീേി.

ീേി. ഇരു

ിയന്ന പെത്ത
ജെകൃഷ്ണന്

ിന്ന് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് ഒരു മോള്ക്പബോപറോ സിഗയരറ്റ്-

ോക്കറ്റ് എെുത്ത് തുറന്ന് -

ീേി. - “പ്ലീ്, ഹോവ് േണ്,? - ''പ ോ!???? - ല്ത്തീഫ് േല്തു കക

ല്ത്തീഫിന്യറ പ യര
ഉെര്ത്തി േില്ക്കി.
'ഐ പഡോണ്ട് പമോക്ക്-.

ണ് ഓഫ് കമ ത്ഫണ്ട്് െൂ . മോത്തമല്ല, ഇയതോരു - പെത്ത

രിസരേുമോണ്,
'ഓ, ഐം പസോറി!'' - പെത്തത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി ജെകൃഷ്ണന്
അേന് പ

ോക്കറ്റിപല്ക്ക് തയന്ന സിഗയരറ്റ്-

ല്ത്തീഫ് അേയ

ോക്കറ്റ്

ിപെ

പ ോക്കി. - 'ജെകൃഷ്ണന് കോണണം എന്ന്

- അേന് തിെുക്കത്തില്

റഞ്ഞു. -

ിയന്ന

ിച്ചു. - ' കബ ദ പേ,?? റഞ്ഞത്?' - ''െോ െോ!'' -

റഞ്ഞു.

ഭ'ഐം കമിംഗ് െു ദോറ്റ്, ' -- അേന് ഒരു

ിമിഷം ആപല്ോച്ച ോമോഗ്ന ോെി.

ിയന്ന

തന്യറ കൂേുകോയര പ ോക്കി. അേസോ ം ല്ത്തീഫിയ െും. - െു ബീ ഫോത്...'' -- അേന്
തുെങ്ങി. - 'എ ിക്ക്

ിങ്ങയെ ത്ഫണ്ട്ഷിപ്പ് പേണം.

ിങ്ങളുയെ കമ്പ ി.

ിങ്ങളുയെ -

ിംഗ് ഹോന്ഡ്.

മ്മുയെ ത്ശ്തുത അ ോേശ്യമോണ്. ഐ എത്ഗീ ല്ത്തീഫ് ഐ -

എത്ഗീ എ ിക്ക് ഫോള്ക്േ്

റ്റിെിേുണ്ട്. എന്യറ ഭോഗത്ത് േീഴ്ച ഉണ്ട്. െൂ പ ോ ഐം -

യഹല്

യറഡി െു യചയ്ക്ഞ്ച്. യെ്!
കണ്ടീഷന്്

റെുന്ന എന്തി ും ഞോയ ോരുക്കമോണ്. -

ിങ്ങള്ക് തയന്ന യേപച്ചോളു. എന്ത് യകോപമ്പോകമസി ും ഞോന് - യറഡി .

'''' - ജെകൃഷ്ണന്
മറു

ിങ്ങള്ക്

ിര്ത്തി ല്തീഫിയ െും കൂേുകോയരെും പ ോക്കി. - ല്ത്തീഫിന്യറ

െിക്ക് അേന് കോത്തു. - 'യ

യേന്നിങ്ങയ

െൂ? എന്തോ കോരണം???? - ല്ത്തീഫ് യ

ഒരു തീരുമോ ം...കേ? േോേ് പത്

ോംറ്റ്-

യേന്ന് പചോദിച്ചു. - 'അതിപപ്പോള്ക്... ?? - ഒരു

ിമിഷയത്ത ആപല്ോച ക്ക് പശ്ഷം ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു. - ല്ത്തീഫ് .യ

ഴ്സ ല്ി

.ഐം യേരി ബോഡ്.ഐ പമോക്ക്- ഐ ഡിങ്ക്. - ഐം പല്സി െോ ... ആരും കമ്പ ിക്ക്
ആത്ഗഹിക്കില്ല എയന്ന. ഐം പ ോേ് - അപപ്പോച്ച്ഡ് കബ ഗുഡ്
ബോഡ്. ...

യെ എ ിയകന്യറ --

ഐ കല്ക്ട ശ്ോന്തി
ത്ശ്തുത
-

ുരം...

ഇഷ്ടമോണ്. ശ്ോന്തി

മ്മുയെ ത്ശ്തുത

ല്രും - മുതയല്െുക്കുന്നു.

ുറത്തു ിന്നുള്ളേര്

ോെിയ

മ്മുയെ

ോെിയ

ീപ്പിള്ക്. ഐം പെോേല്ി'
ുരത്തിന്യറ എല്ലോം...
ശ്ിപ്പിക്കുന്നു.

മ്മുയെ

മ്മുയെ േഴക്കും അെിെും മുതയല്െുത്തുയകോണ്ടു

മ്മുയെ ശ്ോന്തി

ുരം

ശ്ിപ്പിക്കുന്നു,

' മ്മുയെ ത്ശ്തുത ആര് മുതയല്െുക്കുന്നു എന്നോണ് ജെകൃഷ്ണന്യറ - കയണ്ടത്തല്????
- ''ആ്ക്ട മീ ഹൂ??? - ജെകൃഷ്ണന് യ
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ഹിം. എേി േണ് പ ോ് ഹിം. ല്ത്തീഫ് പ

ോയേ,

ിങ്ങള്ക്ക്കറിെോം അേന് ആരോയണന്ന്.

ിങ്ങള്ക്ക്കറിെിയല്ലങ്കില് ഞോന്
ോരോെണന്. ഹീെീപസ ല്ക്ടചറര് -

റെോം. ഹീെീ് രോഹുല്. ഹീെീ് രോഹുല്

ഹീെീ് ഹിെര്. ആന്ഡ് ഹീെീസോന് ഒൗൌേ്യസഡര്. അയത അേന് രോഹുല് ...
അേന്

രോഹുല്

...ശ്ോന്തി

ോരോെണന്.

ഹില്്മല്കള്ക്ക്കപ്പുറത്ത്

ുറം

ുഴ

....പകോബോ

കെന്ന്

ോെു -

ിന്ന് അേന് േന്നു. എന്തിന് േന്നു? മ്മുയെ

കുളമോക്കോന്. 1913 - “'ജെകൃഷ്ണന്, കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് കം െു ദ പ

റഞ്ഞു. - ''െോ ??? -

ോെിന്റ്റ് ല്ത്തീഫ് അെമപെോയെ

ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു. - ഭ'െൂ പ ോ ല്ത്തീഫ്, അേയ യന്ന ചതിച്ചു. അ യ യന്ന
അെിച്ചു. എന്യറ - ത്ഫണ്ട്സിയ

അെിച്ചു. െൂ പ ോ,

മ്മള്ക് കീരിെും

ോമ്പും പ

തമ്മില്െിച്ചിേുണ്ട്. - ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് പചോരയെോഴുക്കിെിേുണ്ട്. ല്ത്തീഫ്
എയന്ന അെിച്ചിേുണ്ട്. അപന്നരയത്ത പേദ

ോയല്
ിങ്ങള്ക്

അപന്നരം യകോണ്ടു തീരുമോെിരുന്നു.

കരണം െൂ ആര് കമ - യഫപല്ോ പ റ്റീവ് ഇന് ശ്ോന്തി

ുരം. അതില് എ ിക്ക്

ോണിക്കോപ ോന്നുമില്ലോെിരുന്നു. അഭിമോ ം യകെോന് ഒന്നുമില്ലോെിരുന്നു. സവന്തം
ോേുകോര ില്

ഇന്ന്

അഭിമോ െതമില്ല.

അെി

യകോല്ലുപമ്പോള്ക്

അതില്

പേദയ യെ

േി എയന്ന -

യെ ആ ബ്ലഡി ഔേ് യസഡര്.. ആ േര്ത്തന്

ിങ്ങളുയെ അഭിമോ ം -

അെിച്ചത്- എന്യറ അഭിമോ ത്തില്ോണ്. ആ അഭിമോ ം
കൂെിെോണ് ല്ത്തീഫ്, - 'ഓപക്ക ഓപക്ക,”” - ല്ത്തീഫ്

ഉള്ളൂ.

റഞ്ഞു. - 'അെോള്ക്

ിങ്ങയള

അെിക്കോന് കോരണയമന്തോണ്?''
ജെകൃഷ്ണന് കൂേുകോയര പ ോക്കി. - ''അേ ും ആ ഇന്്യ

ക്ടെറും പചര്ന്ന് പ്ലോന്

ഉണ്ടോക്കി. - ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു. - “'എയന്ന ഒതുക്കോന്. എന്യറ േീേില്
ഞോ റിെോയത കെറി. ഞോ റിെോയത - എന്യറ യബഡ്റൂമില്ക്കെറി. എന്യറ
കേില്ി െിെില് മെക്ക് മരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു. - എന്നിയേന്യറ േീേില് യറെിഡ്

െത്തി.

െൂ പ ോ, ഇതുേയര കോക്കിെുെുപ്പിേ - ആരും.... ആരും തയന്ന എന്യറ േീെി കം
കണ്ടിേില്ല. എല്ലോം ആ േരത്തന്

േി - കോരണം. എന്നിയേയന്ന കള്ളപക്കസില്

കുെുക്കി എയന്ന ജെില്ില്ോക്കോന് | ത്ശ്മിക്കുന്നു.'' - 'ജെകൃഷ്ണോ , - ല്ത്തീഫ് ഇെയ്ക്ക്ക്
കെറി. - “” ിങ്ങളുയെ
-

ഞങ്ങപളോട്

സംസോരിച്ച

ഉള്ളയതങ്കില്, അേന് ഇന്്യ
ിമിഷം

ിമ്പില്ത്തയന്ന സിദ്ധോര്ഥന്
അപത

ോക്കോണ്

റെയേ, ത്ഡഗ്്

ില്പ്പുണ്ട്. കഴിഞ്ഞോഴ്ച്ച

അേന്യറ

േോെില്ിപപ്പോഴും

ിങ്ങളുയെ േീേില് രോഹുല്

ോരോെണ ും

ക്ടെറും - പചര്ന്ന് യകോണ്ടുയേച്ചതോപണോ എന്ന്?” ജെകൃഷ്ണന് ഒരു
തറി. അേന് ശ്ിരസ്സ് കു ിച്ചു. - അേന്യറ

ിമ്പില്

ിന്നിരുന്ന

കൂേുകോരും.
'' ിങ്ങള്ക്

റഞ്ഞിേോണ് സിദ്ധോര്ഥന് യറെില്പേ പറഷ ില് പ

റഞ്ഞിേോണ് സിദ്ധോര്ഥന്

ല്ത്തീഫ്

ിങ്ങള്ക് -

ിങ്ങള്ക്ക്ക് മോത്തം അറിെോേുന്ന ആ ഡഗ് - ഏജന്റ്റിയ

കോത്തു ിന്നത്. ഇേിെം േയര
രോഹുല് ആന്ഡ്- ദ പ

ോെത്.

ിങ്ങളും സിദ്ധോര്ഥ ുമുണ്ട്. യെന് - യഹൌ ഡിഡ്

ോല്ീ് കം െു ദി് പറോറി?'' - " ല്ത്തീഫ് ...അത് ..?? - ' പ ോ!”

കകയ്യുെര്ത്തി

േില്ക്കി.
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ഒന്നിപല്യറത്തേണ

പകറിപ്പിെിച്ചേ ോണ്

-

ിങ്ങള്ക്

ിങ്ങളുയെ

ശ്ിങ്കിെി

സിദ്ധോര്ഥന് ഈ പറോ്-ല്ിയ െും - കെറിപ്പിെിച്ചതോണ്. േി പ ോ െൂ െു ദ പബോേം.
അതുയകോണ്ടു തയന്ന

ിങ്ങളുയെ | ഡഗ് കണെന് എ ിയക്കോരു േോര്ത്തയെെല്ല,”

ജെകൃഷ്ണന് അേന്യറ േോക്കുകള്ക് ജോളേതപെോയെ പകേു. ''ഈ
അപധോപല്ോകപ തോവ്

രിമറ്റം േര്ക്കിെുയെ കകയ്യിയല് ഉ

ഗരത്തിയല്

കരണങ്ങളോണ് -

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

ിങ്ങള്ക്. ഭ - ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.

'എ ിക്കും എന്യറ സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക്കും
ഉള്ള ഒരു ത്ഗൂപ്പുമോെി ഒന്നിച്ചു
മ്മുയെ

ിങ്ങയളപപ്പോയല് ത്കിമി ല് യറപക്കോഡ് -

ില്ക്കോന് സോധയമല്ല.

ിയന്ന

ുറത്ത്

ിന്നുളേര്

ശ്ിപ്പിക്കോന് ത്ശ്മിക്കുന്ന കോരയം. അത് ഞങ്ങള്ക് സവെം മോപ ജ് -

ോെിയ

യചയ്ക്പതോളോം.

ുറത്തുള്ളേരോപണോ

അപതോ

അകത്തുള്ളേര്

തയന്നെോപണോ

ോെിന്യറ െതോര്ഥ ത്ശ്തുക്കള്ക് എന്നും ഞങ്ങള്ക്ക്ക് സംശ്െമുണ്ട്. അതുയകോണ്ട്...''''
ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണയ
“'ഒരു

പ ോക്കി. - ”

യെ, ല്ത്തീഫ്. രോഹുല്

ോരോെണന്...??? -

െെുമില്ല ജെകൃഷ്ണന്!'''' - ല്ത്തീഫ് ഉറച്ച ശ്ബ്ദത്തില് അേയ

“'അല്പ്പം മുമ്പ്
ിങ്ങള്ക്ക്ക്

ിങ്ങള്ക്

ില്ക്കുകെോയണങ്കില്

റെുന്ന ഏത് കണ്ടീഷ ും -

റഞ്ഞപല്ലോ ഞങ്ങള്ക്

സവീകോരയമോയണന്ന്.
ഞങ്ങള്ക്

ആ
ചില്

േില്ക്കി. -

റഞ്ഞതില്
കണ്ടീഷന്്

ിങ്ങള്ക്

-

ഉറച്ചു

യേക്കുകെോണ്.

ആ

-

ിങ്ങള്ക് അംഗീകരിക്കുകെോയണങ്കില്....എങ്കില് മോത്തം ഒരുമിച്ചു -

കണ്ടീഷന്്

ില്ക്കുന്ന കോരയം ...ഫോണ്ട്ഷിപ്പിന്യറെും പകോപ്പപറഷന്യറെും മോര്ഗ്ം ഞങ്ങളും
സവീകരിക്കോം,'' - ജെകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്ത്ത് ചിന്തകള്ക്
പ ോക്കി. ''എന്തോണ്

ിയന്ന ല്ത്തീഫിന്യറ മുഖ്പത്തക്കും.
ിങ്ങളുയെ കണ്ടീഷന്്???' - ല്ത്തീഫ് ചൂണ്ടുേിരല് ഉെര്ത്തി. -

'' രിമറ്റം േര്ക്കിെുമോെുള്ള എല്ലോ കണെന്സും
അേന്

ിറഞ്ഞു. അേന് കൂേുകോയര

ിയന്ന പമോതിര േിരല് കൂെി ഉെര്ത്തി. “”

ആക്ടറ്റിേിറ്റീസും
ഏയതോയക്ക ത്

ിങ്ങള്ക് അേസോ ിപ്പിക്കണം,”
ിയന്ന ഇല്ലീഗല് ആെ എല്ലോ

ിര്ത്തണം. ത്ഡഗ്് , ്മലിംഗ് അങ്ങയ

േര്ത്ത ങ്ങളില്

ിെമേിരുദ്ധമോെി

ിങ്ങള്ക് ഇന്പേോള്ക്വ്ഡ് ആപണോ അയതല്ലോം

ിര്ത്തണം. - ല്ത്തീഫ് അേന്യറ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി. - ''ആര് െൂ യറഡി പഫോര്
ദോറ്റ്?? - അേന്യറ പ ോേയത്ത പ രിെോയത ജെകൃഷ്ണന്

ിമ്പില്

അ ുചരന്മോയര പ ോക്കി. - “”ല്ത്തീഫ് അത് ..'' - ജെകൃഷ്ണന്

ി ിരുന്ന
രുങ്ങി. -

'കൃതയമോെും േയക്തമോെും ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്തരം കിേണം. ആര് െൂ യറഡി പഫോര്
- ദോറ്റ്?''
- ജെകൃഷ്ണന് േീണ്ടും

ിമ്പിപല്ക്ക്, കൂേുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി. -

'എ ിയക്കോന്നോപല്ോചിക്കണം, - ശ്ഒരു േിപരോധേുമില്ല.” - ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു. -

''തീരുമോ ം എപപ്പോള്ക് അറിെിക്കും?” - കേിതിന് യെന്റ്റി പഫോര് അപേഴ്്, ല്ത്തീഫ്
ിയന്ന തയന്ന ആപേശ്പത്തോയെ പ ോക്കിയക്കോണ്ടിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കയള - പ ോക്കി.
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''എങ്കില് ...' - അേന് ജെകൃഷ്ണപ ോട്

റഞ്ഞു. - ''..എങ്കില്

തീരുമോ ം ഞങ്ങളുയെ ആത്ഗഹത്തി ും -

ിങ്ങള്ക് എെുക്കുന്ന

ദ്ധതികള്ക്ക്കും അ ുസൃതമോയണങ്കില്

ഫോണ്ട്ഷിപ്പിന്യറെും പകോപ്പപറഷന്യറെും
േോതില് ഞങ്ങള്ക് തുറന്നിെും,'' -

ിന്നീട് ത്

ഉണ്ടോെില്ല. - അല്പ്പസമെം കൂെി പെത്ത
ജെകൃഷ്ണ ും സംഘേും െോത്ത

സക്തമോെ സംസോരപമോ ചര്ച്ചകപളോ
രിസരത്ത് സമെം യചല്േഴിച്ചപശ്ഷം ോെി. - ല്ത്തീഫ് ദോദോ ...ഈ രോഹുല്

റഞ്ഞു പ

ഒരു കെംകഥെോണപല്ലോ,” - ആബിദ് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് തല് യചോറിഞ്ഞുയകോണ്ടു
ഒന്നിയ ക്കുറിച്ചും

റഞ്ഞു. - ''ഇപപ്പോള്ക് ആയരക്കുറിച്ചും

മ്മള്ക് ഒരു തീര്പ്പില്ും - എത്തുന്നില്ല,” - ല്ത്തീഫ്

േിേരങ്ങള്ക് പശ്ഖ്രിക്കല്. അത്തമോത്തം,'' - കൂേുകോര് തല്കുല്ുക്കി. ത്

ധോ യപ്പേ കോരയം

റെോന് േിേുപ

പ ോക്കി. - ദിേയ യഡല്ഹിെില്
ിറഞ്ഞ

ആരേപത്തോയെ

ആ

േിളിക്കോതിരുന്നത്.

േോര്ത്ത

ുറയപ്പേിേുണ്ട്,” - കൂേുകോര് സപന്തോഷം
സവീകരിച്ചു.

അേരുയെ

മുഖ്ങ്ങളില്

ിറെുന്നത് - ല്ത്തീഫ് കണ്ടു. ഭ'യസകയൂരിറ്റി
ിങ്ങയള -- എല്ലോേയരെും

റഞ്ഞിേോണ് അേള്ക്

യൂ് - ഞോന് യഷെര്

മ്മുയെ േോട്സപ് ത്ഗൂപ്പില് ഈ

യചയ്യോതിരുന്നതും,” - 'ഒരു മോസം പ
“''എന്തോ ഇത്ത യ

ിയന്ന മയറ്റോരു

ോെി,” കൂേുകോര് - ആകോംെപെോയെ അേയ

ിന്ന്

അേിശ്വസ ീെമോെ ഒരോഹ്ലോദം
ഇഷ് ഉള്ളതുയകോണ്ട് ഞോന്

റഞ്ഞു. -

ോല്ുമോെില്ല. | ത്

ിെങ്ക

യേന്ന്?” - ''അപതക്കുറിയച്ചോന്നും ദിേയ

റഞ്ഞു.
റഞ്ഞില്ല.” - ''ഇപങ്ങോേ്

േരോന് പേണ്ടി കോരണമുണ്ടോക്കോന് അേയളയന്തങ്കില്ും കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചു
കോണും. ത്

ിന്സിപ്പോള്ക് െീ സി യകോെുത്ത്

റഞ്ഞു േിെുന്നതോെിരിക്കോം,”” -

േിന്യസന്റ്റ് ചിരിച്ചു.
ഭ'പജയോത്സന്യറ

ുതിെ

കണ്ടു

ിെുത്തമ ുസരിച്ച്

ത്ശ്തുപദോഷം

േെക്കോണപത്ത. ആന്റി േര്മ്മെങ്കിളില് സവോധീ ം യചല്ുത്തി

ഇപപ്പോള്ക്

-

ിര്ബന്ധിച്ച് യകോണ്ടു

- േരുന്നതോണ്,'' - ല്ത്തീഫ് േിശ്ദീകരിച്ചു.
- ജെകൃഷ്ണന്യറ ഏറ്റേും േിശ്വസ്ഥരോെ
-

രോമകൃഷ്ണന്,

ഷോജഹോന്,

ത്കിറഫര്

കരിമണല് സവഭോേേുമുള്ള എല്ലോ ത്
ിന്നേരോണിേര്.

-

ോല് അ ുചരന്മോരോണ് സിദ്ധോര്ഥന്,

ുഴെുയെ

ഇതുേയരെുള്ള

േര്ത്ത ങ്ങളും അേന്യറ
തീരത്ത്

തീര്ത്തും

അ

കെകരേും

ിഴല്ോെി കൂെി

േിജ മോെ

ഒരിെത്ത്

ആയളോഴിഞ്ഞ ഒരു േീേില്ോണ് അേര് സപമ്മളിക്കുന്നത്. രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ
മുന് ജ റല് മോപ ജരോെിരുന്ന പരോഹിത് തോമസിച്ചിരുന്നത് അേിയെെോെിരുന്നു.
ോകോറില്ല. - േല്ലപപ്പോഴും

അെോളുയെ മരണത്തി ു പശ്ഷം ആരും അേിയെ പ
പ രങ്ങളില് ദിേയയെോ ഷോര്ജില്ിപെോ അതിന്യറ -

കല്

രിസരങ്ങളില് അല്പ്പപ രം

ചുറ്റിക്കറങ്ങും.
അെോയളക്കുറിച്ചുള്ള ്പ ഹ്മരണകളില്
മുറികളില് കെറിെിറങ്ങും. -

ിറഞ്ഞ് അേര് ആ േീെിന്യറ -

ദീ തീരയത്ത ഒരു യചറിെ കുന്നിന് മുകളില്,

പകോബോഹില്്- തുെങ്ങുന്നിെത്ത് ആകോശ്ത്ത് ഒരു ദവോരം തീര്ത്ത് ആ േീട്
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ില്ക്കുന്നു. - അതിന്യറ സിയറ്റൌേില്ോണ് രോത്തികോല്ങ്ങളില് ജെകൃഷ്ണ ും
അേന്യറ േിശ്വസ്ഥ
അ ുചരന്മോരും

മദയ

ോ േും

രഹസയ

ആപല്ോച കളുമോെി

-

സമെം

യചല്േിെുന്നത്.
പകോബോ ഗോങ്ങുമോെുള്ള അഭിമുഖ്ത്തി ു പശ്ഷം അന്നുരോത്തി അേര് ആ േീേില്
സപമ്മളിക്കുകെോെിരുന്നു. പകോബോഹില്സിന് മുകളില് ചത്ന്ദന് ത്
ില്ത്ത് മദയക്കുപ്പികള്ക്. മോംസേിഭേങ്ങള്ക്. ചുറ്റും സിഗയരറ്റ്-

ുക

ിന്നു.

ിറഞ്ഞു ിന്നു.

രും ഏതോണ്ട് മദയല്ഹരിെില്ോെി - ''ആ രോഹുല് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

അഞ്ചുപ
-

കോശ്ിച്ചു

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

എന്ന

തന്തെില്ലോത്തേയ

ഒതുക്കോന്

ല്ത്തീഫിന്യറ സഹോെം കിേില്ലോന്ന് ഒറപ്പോെി,'' - ജെകൃഷ്ണന്

ോെിന്യറ

പമോന്

റഞ്ഞു. - യ

യേന്ന്

അേന്യറ യമോകബല് പഫോണ് ശ്ബ്ദിച്ചു. - 'യെ്.ജെകൃഷ്ണന്..???? അേന്
പഫോണില്ൂയെ സംസോരിച്ചു.
''എന്ത് ദിേയ

ോയള എത്തിപചരുയമപന്നോ?.....ഫന്റോറിക്ക്... ഷൂേിംഗ്....? ... -

ിയന്ന? പകോബോ? കിംഗ്- പകോബോ? ....യെ് - യെ്...പകോബോഹില്്-?

പേപണ്ട?....

ഉത്ഗന് ഐഡിെോ...ഡണ്'' - പഫോണ് തിരിയക
സംതൃപ്തിപെോയെ
''ആരോ
ത്

ഇപ്പം

ില്ത്ത് യേച്ച് ജെകൃഷ്ണന്

ുഞ്ചിരിച്ചു. - “”ആരോ േിളിപച്ച?” - ഷോജഹോന് പചോദിച്ചു. -

േിളിപച്ച?”

-

ത്കിറഫറും

തിരക്കി.

-

ജെകൃഷ്ണന്

ഒരു

പതയകഭോേത്തില് അേയര പ ോക്കി.

''എ ിക്കും യ

ക്കുയമോയക്ക യചല്േിന് തരുന്ന മോഫിെ മിശ്ിഹ!””” - ജെകൃഷ്ണന്

ചിരിച്ചു. - '' അെോള്ക്ക്ക് പ
യെ

-

അയതോന്നും

രുണ്ട്, അത്ഡസ്സ് ഉണ്ട്,
എ ിക്ക്

''ദിേയയെക്കുറിച്ച് ആണപല്ലോ

ിങ്ങയെ

മ്പരുണ്ട്, യമെില് ഐ ഡിെുണ്ട്.

മുമ്പി

റ്റത്തില്ല,''

യേളമ്പോന്

-

റഞ്ഞത്. '' - രോമകൃഷ്ണന് പചോദിച്ചു. - 'അയത

ദിേയയെക്കുറിച്ച് തയന്ന. - ജെകൃഷ്ണന് സിഗയരറ്റ്-

ുകെൂതിപ്പറത്തി.

ഭ'ദിേയോ േര്മ്മയെക്കുറിച്ച്... ആ സര്പ്പസുന്ദരിയെക്കുറിച്ച്... ഏത് ഗന്ധര്വ ും എത്ത

ആെിരത്തോണ്ടുകള്ക്

ത

സ്സിരുന്നും

പ െോ ോത്ഗഹിക്കുന്ന

ആ

-

മോദകത്തിെമ്പിയ കുറിച്ച്. യെ് ... ഉര്വശ്ിെും രംഭെും യഹല് ും േീ സും ക്ലിപെോ

ോെെും എന്തിന്

മ്മുയെ ത്കതീ

കകഫുപ

ോല്ും സുല്ലിേ്-

ോണിച്ച്

തല്തോഴ്ത്തുന്ന ആ ബയൂേി ഓഫ് സൂപ്പര്പല്റ്റീവ്്. അേയളക്കുറിച്ച് തയന്നെോ -മക്കയള ഞങ്ങളിപപ്പോ സംസോരിപച്ച...?
അരയക്കേില് േീര്ത്തുേരുന്ന മുഴയെ അമര്ത്തി യഞരിച്ചുയകോണ്ട് ജെകൃഷ്ണന് റഞ്ഞു. - “'യമര്. അേയളപ്പറ്റി ഓര്ത്തതും കമ്പിെോെി...'' - അേന്
''ഷൂേിപങ്ങോ

പകോബോഹില്യസപന്നോ

ഒയക്ക

പകേപല്ലോ...

എന്തോ

റഞ്ഞു. ഫില്ിം

-

ഷൂേിങ്ങോപണോ???? - ത്കിറഫര് പചോദിച്ചു. - ''അയത ...അയത ..???? - ജെകൃഷ്ണന്
തന്യറ ലോ് കോല്ിെോക്കി. - ''ഒരു ഹിച്ച്പകോക്ക് ഫില്ിം! ഫുള്ക് ഓഫ് യഹോറര്! ഫുള്ക്
ഓഫ് പകോണ്്

ിരസി - ബ്ലഡ് യഷഡ്... ആന്ഡ് ..'''' -- അേന് കൂേുകോരുയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
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''....ആന്ഡ്- മര്ഡര്...! - രസകരമോെ ഒരു ദൃശ്യം മുമ്പില് കണ്ടത് പ

ോയല്

ജെകൃഷ്ണന് ഉച്ചത്തില്
ചിരിച്ചു. - “”ഫില്ിമിന്യറ യമോത്തം
സംേിധോെകോ ോെ എ ിക്ക് ഇരു
ആറു

ല്െം

േീതേും.''''

ഭ'ജെകൃഷ്ണയ ന്തോ

ിര്മ്മോണയചല്വ് അന്
ത്തോറു ല്െം രൂ

കൂേുകോര്

ര്
-

ഇപ്പറെുയന്ന?''

ത് ല്െം രൂ

. കൂയെ
രം

ിക്കുന്ന

മോറിമോറി

ലോസ്സുകളില്

-

ിങ്ങക്ക്
പ ോക്കി.

േീണ്ടും

മദയം

കരുന്നതി ിെെില് സിദ്ധോര്ഥന് പചോദിച്ചു.
“”

േയര,'' -

റെോെോ

ുകച്ചുരുളുകള്ക് ഊതിപ്പറത്തി ജെകൃഷ്ണന് േീണ്ടും

ചിരിച്ചു. - 'ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീസിന്യറ കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
-

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

യചെര്മോന്

മഹോരോജോവ്

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

ഏകസന്തോ ം - ദിേയെിപല്ല? ദിേയോ രോജകുമോരി? അേയെ യമോപല്ം കുണ്ടീം ചുണ്ടും
എന്തിന് ആ
യസോെമ്പന്

േിരല്

പ

ോല്ും

ഓര്ത്തപല്ല

ീെും

ഞോ ുയമോയക്ക

ദിേപസോം

േോണേെിക്കുയന്ന? ആ മോദകസുന്ദരി. ിന്യറം എന്പറം ഒറക്കം യകെുത്തുന്ന ആ കോമപദേത? ... അേയള
- സിദ്ധോര്ഥന് യ

മ്മള്ക് യകോല്ലുന്നു.'' - 45 പ ോ 39

യേന്ന് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.

“”എന്തോെോ?” - സിദ്ധോര്ഥന്യറ യ
അമ്പരന്നു. - ''ജെകൃഷ്ണോ ...!
“'അല്ലെോ...'' - ജെകൃഷ്ണന്

യേന്നുള്ള ഭോേമോറ്റം കണ്ട്- ജെകൃഷ്ണന്

ീ ..!

ീ സീരിെസ്സോെോപണോ ഇപ്പറെുയന്ന?'' -

രിഹോസപത്തോയെ മുഖ്േും ശ്ബ്ദേും മോറ്റി. - ''ഞോന്

ഫല്ിതബിന്ദുക്കളിയല് ... അല്ല െിന്റ്റുപമോന് പജോക്കിയല് ഒരു ഐറ്റം - േോെിച്ചതോെോ.
അയല്ലങ്കി പകോമിക്ട ബുക്കിയല് ഒരു ചിത കഥ േോെിച്ചതോെോ. - പകേിേിപല്ല. ഡിങ്കന്?
ോന്് ്സിന് പമപല് - ഷഡ്ഢിെുമിേ്?...ശ്ക്തരില്

ദോറ്റ് ചഡ്ഡി ക്ലോഡ് ഡിങ്കന്?
ശ്ക്തന് എതിരോളിയക്കോരു പ

ോരോളി... അതുപ

ോയല്

അേന്യറ ഭോേമോറ്റേും ശ്ബ്ദേും കൂേുകോയര അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി. - “'ഇരിയക്കെോ
േീ അേിയെ!''
പ ോക്കി അല്റി. - മറ്റുള്ളേര് യഞേിപപ്പോെി.

ജെകൃഷ്ണന് സിദ്ധോര്ഥയ

എന്നിേ് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു പകള്ക്ക്ക്.'' - സിദ്ധോര്ഥന് ഇരുന്നു.
“എെോ സിദ്ധ, - മദയം ഒരിറക്ക് കുെിച്ചിേ് ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു. - “'ല്ോേിഷോെിേ്
ജീേിക്കപണല് കകയ്യില് തുേ് പേണം. തേുകെെിയല് ജങ്കെിച്ചു മോത്തം കഴിഞ്ഞോല്
മതിയെങ്കില്, ഓപക്ക
പ

ിന്യറം എന്പറം കോര്പന്നോമ്മോര്

ോക്കറ്റ് മണി ധോരോളം.

യെ റോര് പഹോേല്ുകള്ക്.

ോകി - പ ര്ന്ന് തരുന്ന

ോരീ് ... - സവിറ്റ്സര്ല്ന്ഡ്

.ആംറര്ഡോം .... േിരുയന്നോരുക്കി കിെക്ക േിരിച്ച് കകെില് മധുചഷകേുമോെി
കോത്തിരിക്കുന്ന േിശ്വസുന്ദരികള്ക് ...
ിറച്ചുയകോണ്ട്
...

െച്ചതമ്പുരോന്

െര്ന്ന്

െത്തങ്ങളുയെ

കെറുന്ന

സുന്ദരമോെി

സുഖ്ിച്ച ുഭേിക്കണയമങ്കില്

ിന്യറെും എന്യറെും ഞരമ്പുകളില് തീ

സൃഷ്ടിച്ചിേുള്ള
ണം

എണ്ണപത്തക്കോളും
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...

-

യേണ്ണപതോല്ക്കുന്ന
പേണം

ഗ്നപമ ികള്ക്

ഈ

-

ഐറ്റംയസോയക്ക

േയര

...

ആകോശ്ത്തിയല്

കെല്ത്തീരയത്ത

-

മണല്ത്തരികളുയെ
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അളേിയ ക്കോളും
...

കല്ക്ടെറല്ല

ണം..എങ്ങയ െുണ്ടോേും അത്തെും
പഡോക്ടെറല്ല...

ദിേയോ

ത്ഗൂപ്പ്

ണം?

ഓഫ്

ീപെോ ഞോപ ോ

ഇന്ഡ്ത്െീസിപല്

എക്ടസികയൂേീേല്ല...ഈ തിരുപമോന്തെും യേച്ച്

ി ക്കും - എ ിക്കുയമോന്നും

ഹിന്ദിെിപല്ോ

കഴിെില്ല.

ിയന്നങ്ങയ

പഹോളിേുഡിപല്ോ
ണമുണ്ടോക്കും?

റോറോകോ ും

-

യദന്

യഹൌ?

ണം േരോന് ഒറ്റേഴിയെ ഞോന് കോണുന്നുള്ളൂ..

ആ േഴിെോണത്. പ ോക്ക്...'' ജെകൃഷ്ണന് ജോക്കറ്റിന്യറെുള്ളില്

ിന്നും ഒരു

റിപേോള്ക്േര് എെുത്ത് സിദ്ധോര്ഥന്യറ പ യര ചൂണ്ടി. കൂേുകോര് അേന്യറ ഭോേം
കണ്ട് അമ്പരന്നു. - അേന്യറ േിരല്ുകള്ക് െിഗറില് മുറുകുന്നത് അേര് കണ്ടു. “'ങ്ങ്ഹോ, അത് തയന്ന!” - റിപേോള്ക്േറിപല്ക്ക് സൂെിച്ചുപ ോക്കുന്ന കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് സിദ്ധോര്ഥപ ോട് ജെകൃഷ്ണന്

ണ്ട് ഇേന്യറയെോരു േപല്േന് ...

കമ്പ ി. സവീഡീഷ്-... ്മഗിള്ക്ഡ്.

ഇന്തയെിയല്ത്തി... അന്നുണ്ടോെ യേെിെും
ഷറിയ

തള്ളി

ീരങ്കി

മ്മുയെ

ുകെുയമോന്നും ഇതുേയര തീര്ന്നിേില്ല.''

-- രോമകൃഷ്ണന് േീണ്ടും ലോസ്സുകളിയല്ക്ക് മദയം
ബുള്ളറ്റ്... എെര്ത്

റഞ്ഞു. - “'പബോപഫോഴ്്

കര്ന്നു. - “'ഇതിയല് ഒരു

ീക്കി റിപേോള്ക്വ് യചയ്ക്ത് - കുതിക്കുന്ന

അതിന്യറ പസ്ോപമോഷന് ദൃശ്യം.. ിന്യറെും എന്യറെും - സിരകളിയല് പചോരക്ക്
തീ

ിെിപ്പിക്കുന്ന ദിേയെുയെ മുഴുത്ത യമോല്െിപല്ക്ക് - തുളഞ്ഞുകെറോന് ദോഹിച്ചു

ീങ്ങുന്ന അതിന്യറ മൂവ്യമന്് ... സങ്കല്പ്പിച്ചു - പ ോയക്കെോ സിദ്ധ...'' - “' എന്ന്
യേച്ചോല്

മ്മള്ക് ദിേയയെ റിെല്ോെും യകോല്ലുന്നു?” - ത്കിറഫര് പചോദിച്ചു. -

ഭകറക്ടറ്റ്!??? ജെകൃഷ്ണന് അേയ

അഭി ന്ദിക്കുന്ന സവരത്തില്

“'േെ് യ റച്ചും കള്ളോയണങ്കില്ും യ

ക്ക് യേളിയേോണ്ട്!'' - ''എപ്പം?”

റഞ്ഞു. -

ഷോജഹോന് പചോദിച്ചു. - ''േിഥിന് േണ് േീക്ക്,'''' - ''എന്നിേ്????
''എന്നിേേയള പകോബോഹില്സി യകോണ്ടുപ
ആളുകള്ക് േിശ്വസിക്കും.
അേര്ക്കിെെില്

ണം

ോെി യകെത്തും. പകോബോ കെിച്ചതോണ് -

ല്ലം കീപശ്ല്ോക്കും!” - അല്പ്പ

ിറഞ്ഞു. - ''ആര്ക്ക് പേണ്ടിെോ

ിമിഷയത്ത

ിശ്ബ്ദത

മ്മളിത് യചയ്യുപന്ന??? -

സിദ്ധോര്ഥന് പചോദിച്ചു. - ജെകൃഷ്ണന് ഉച്ചത്തില് ചിരിച്ചു.
''

േപര...'' - ചിരിക്കിെെില് അേ

റഞ്ഞു. - '' ീ എന്യറ അണ്ടിക്കിേു

യകേോന് േരല്ല്!” - ജെകൃഷ്ണന്
റഞ്ഞിപല്ല ദിേയയെ യകോല്ലോന്

ിയന്ന എല്ലോേയരെും പ ോക്കി. - ''ഞോന്
മുക്ക്

െതപമോ ഒന്നും യതര്പക്കണ്ട ആേശ്യം
കൂയെ

ണം തരുന്ന ആളുയെ പ

പരോ

ോപളോ

ിങ്ങക്കില്ല. തുേ് എണ്ണിത്തരും. ചുമ്മോ

ിക്കുന്നതിന്. മക്കള് അപ്പം തിന്നോ മതി. അത് അരിമോേോപണോ

പഗോതമ്പ്

മോേോപണോ

എന്ന്

യതരക്കണ്ട,

അസന്തുഷ്ടിപെോയെ പ ോക്കി. - “”
രൂ

ൂണൂല്

ത്തില് േിഷമുയണ്ടന്ന് -

-

സിദ്ധോര്ഥന്

ജെകൃഷ്ണയ

യെ ഒരു കിംഗ്- യകോബയ്ക്ക്ക് ബുള്ളറ്റിന്യറ
ബ്ലിപക്കോ പ

േിശ്വസിക്കില്ല,” - സിദ്ധോര്ഥന്

ോറ്പമോര്േം യചയ്യുന്ന പ

ോല്ീപസോ

റഞ്ഞു. - ''പതോക്കുയകോണ്ട് ഞോന് അേയള

യകോല്ലില്ല, - മദയം സിപ് യചയ്ക്ത് ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു. - ''അേയള പ ോക്കി

ആസവദിച്ച് ... അേളുയെ സവരം പകേോസവദിച്ച് ... അേളുയെ - സവര്ണ്ണം തുളുമ്പു
പമ ിെഴക്ട യതോേോസവദിച്ച് ... അങ്ങയ ... അസവോദ ത്തിന്യറ അേസോ ം തീയര
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ത്

തീെിക്കോത്ത ഒരു പമോയമന്്... അപപ്പോള്ക് ഞോന് അേളുയെ - ത്

ബസീഗറില് ഷോരൂഖ് ഖ്ോന് ശ്ില്പ്പോ യഷേിയെ യകോല്ലുന്നത് - പ

ോണയ െുക്കും...

ോയല്... എ മര്ഡര്

ഇന് പകോള്ക്ഡ് ബ്ലഡ്!” - രോതിെുയെ മൃത ിശ്ബ്ദതയെ േിറങ്ങല്ിപ്പിച്ചുയകോണ്ട്
ജെകൃഷ്ണന് ആസവദിച്ചു
-

ചിരിച്ചു.

പകോത്ബോ

ഹില്സി ു

പമപല്

കോറ്റിരമ്പുന്നത്

അേര്

മണല്ത്തിേി പ്പുറത്ത് പദേദോരുക്കളുയെ ഇല്കള്ക് ഉല്ഞ്ഞു. - ''

പകേു.

-

യെ ജെകൃഷ്ണോ

,'' - സിദ്ധോര്ഥന് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് േീണ്ടും
മുഴുേന് പ

റഞ്ഞു. - “'ഈ സിറ്റീപല്ോ പററ്റിപല്ോ മോതേല്ല, രോജയം

ര് പകേതോണ് ദിപേയയെ ഫോമില്ി. പദ ഹോയേ യറ

ബ്ലിക്ക് യറ്യ

ക്ടറ്റ്- പദ.. പദ ഹോവ് ദ മീഡിെ അയറ്റന്ഷന് ആള്ക്പസോ. െൂ പ ോ,

ദിേയ യകോല്ലയപ്പേു എന്നറിഞ്ഞോല്

ം ്യ

രോജയയത്ത ഏറ്റേും സമര്ഥരോെ പ
മ്മള്ക് തൂങ്ങും ? സംഘോംഗങ്ങള്ക്
- “”ആര് തൂങ്ങിെോല്ും
ദയഡസവരത്തില്
മ്മളോണ്

യൂപേഷന് ആന്ഡ് ദ

ര്

ക്ടറ്റ്

മ്മള്ക് തയന്നെോരിക്കും. ഈ

ോല്ീ് ഓഫീപസഴ്് പകസപ വഷിക്കും.
രം പ ോക്കി. -

ിയന്ന ജെകൃഷ്ണയ െും

ിങ്ങള്ക് തൂങ്ങില്ല. ഞോന് ഒറപ്പ് തരോം,” - ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു. - “”മറിച്ച് ല്ോഭം മോത്തപമെുള്ളൂ. കക

യകോന്നയതന്ന്

-

ഈ

ഭൂമിെില്

ഒരു

കുഞ്ഞുപ

ിറയെ

ോല്ും

അങ്ങിയ െോണ് അതിന്യറ പ്ലോന്,” - സിദ്ധോര്ഥന് ഒഴിയകെുള്ളേര് ത്
അേന് േീണ്ടും എഴുപന്നറ്റു. “”എന്ത്

ണം,

അറിെില്ല.
സന്നരോെി.

റ്റീെോ സിദ്ധ?””” ജെകൃഷ്ണന് പചോദിച്ചു. -

ജെകൃഷ്ണോ , ഇത് പേണ്ട, 'ഇപതോ? ഏത്?'' '' ിന്യറ ഈ പ്ലോന്” - 'ഏത് പ്ലോന്?'' “''ദിേയയെ യകോല്ലുക എന്ന പ്ലോന്,” - സംഘോംഗങ്ങള്ക് അമ്പരപപ്പോയെ സിദ്ധോര്ഥയ
പ ോക്കി. - ജെകൃഷ്ണന് ആസൂത്തണം യചയ്ക്ത

രി

ോെിയക്കതിയര ആദയമുെരുന്ന

- എതിര്പ്പോണിത്. - ''്ത്െീറ്റ് കഫറ്റ് .ഡഗ്് ...അേിെം േയര ഓപക്ക..
-

യകോല്ലുക

എയന്നോയക്കപ്പറെുപമ്പോള്ക്...

ത്കൂരന്മോയരോന്നുമല്ല.

-

ജെകൃഷ്ണോ

അതുയകോണ്ട്.'

മ്മള്ക്.

അല്റിയക്കോണ്ട് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു. - ' ിര്യത്തെോ
േയയ്യങ്കി

എറങ്ങിപപ്പോെോ

-

പ

െിത്തൂറീ!

-

“'ഫ

അതി ു
േി

ിന്യറ ഗിരിത്

അേന്

യെ ഒരോയള

-

മോത്തം

ജെകൃഷ്ണന്

ഭോഷണം! യ

ജെകൃഷ്ണയ

ക്ക്

പേദ

ോഠം

ഠിപ്പിക്കോന് േപന്നക്കുന്നു!” മൂേരും സിദ്ധോര്ഥയ െും ജെകൃഷ്ണയ െും മോറി
മോറി

പ ോക്കി.

ജെകൃഷ്ണന്യറ

കണ്ണുകളില്

ല്ലിറുമ്മുന്നത് അേര് പകേു. 'ഞോന് പ
റഞ്ഞു. - അേന് യേളിെിപല്ക്കിറങ്ങി ''
തോക്കീപതോ

ഒന്നുേല്ല.

ഉ

പദശ്പമോ

പ

രില്ുണ്ടോരുന്ന ഒരു കണ്പസണ്. അങ്ങയ

പദഷയം

റെുന്നുണ്ട്.

അേന്

ോവോണ്,”” അേസോ ം സിദ്ധോര്ഥന്
യെ പ

ോകുപന്നന് മുമ്പ് ഒരു േോക്ക്

ഇത്ത ോളുമുണ്ടോരുന്ന

ത്ഫണ്ട്ഷിപ്പിന്യറ

കണ്ടോ മതി. ഭ രോതിെുയെ ആഴപമറിെ

ിശ്ബ്ദതെിപല്ക്ക് സിദ്ധോര്ഥന്യറ േോക്കുകള്ക് - അെര്ന്നുേീണു.
'ആരുപെെും ത്

ോണയ െുക്കുപന്ന ു മുമ്പ് മൂന്ന് േേം ആപല്ോചിക്കുക.” - അേന്

തുെര്ന്നു. - "'. എെുത്തതിന് പശ്ഷം തിരിച്ചുയകോെുക്കോ ോേോത്ത ഒന്നോണ് ത്
അയല്ലങ്കി -

ിന്നീട് ...: - ""'ഫ!

ോണന്.

ിര്യത്തെോ? ജെകിഷന് േീണ്ടും അല്റിയക്കോണ്ട് ചോെി

എഴുപന്നറ്റു. അേന് റിപേോള്ക്േര് സിദ്ധോര്ഥന്യറ പ യര ചൂണ്ടി. - മറ്റു മൂന്ന്
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പ

രും േിരണ്ടുപ

'ഇ ിെും
പ

ോയെങ്കില്ും സിദ്ധോര്ഥന് അപെോഭയ ോെി -

ിന്ന് യകോരച്ചോ

ൂറി പമോപ

ില്യകോണ്ടു. -

ിന്യറ തല്മണ്ട ഞോന് ചകിരി

ോര് -

ോയല്െോക്കും! കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
-

ഹരിത്ശ്ീ!''''

ഒപരോരുത്തയരെും

രോതിെുയെ -

മോറി

മോറി

ോറത്ത് പ

ോെത്

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ്

പ ോക്കിെപശ്ഷം

സിദ്ധോര്ഥന്

ത്

ജെകൃഷ്ണന് ത്

ഖ്യോ

ന്നോെീന്ന് കരുതിെോ മതി. അേന്യറ ക

മൂന്നും േീതം യേപച്ചോ ” - 'ജെകൃഷ്ണോ .. പ
ഉത്ക്കണ്ട്

ോതകത്തിന്യറ

ില്ോയേളിച്ചത്തിപല്ക്ക് ഇറങ്ങിപപ്പോെി. - “'അേ ി ി

യേളിെില്!'''' -

ഗോങ്ങിന്
“'യ

ിന്യറ ചങ്ക് യതോരന്ന് ഞോയ ഴുതും യകോല്

-

കെിപ്പിച്ചു.

''അങ്ങയ

മ്മുയെ
ിച്ചു. ിങ്ങള്ക് -

സോ

ോല്ീ് പക് . - ത്കിറഫര് തന്യറ
എയന്തങ്കില്ും

ഒണ്ടോെോ

എന്നോ

യക്കോന്നും പതോന്നല് - ഞോന് ആദയോേോ ഒരോയള യകോല്ലുന്ന കോരയത്തിന്

യചയ്യും?യ

സഹകരിക്കുയന്ന” - ''ആദയേോെിേ്!'' ജെകൃഷ്ണന്

ുച്ഛത്തില് ചരിച്ചു. ഭ' എന്ന്

യേച്ചോ യകോല്യത്തോഴില്ോെിേു ഞോ ിത് സ്ഥിരം യചയ്യുന്നതപല്ല? എെോ -

സോണീ,

ോല്ീ് പകയ്ക്സും ഒണ്ടോകത്തില്ല. പകോബോഹില്സി യകെക്കുന്ന - ഏത്

ഒരു പ
ശ്േേും

രോജയേമ്പോല്

യകോത്തിെതോയന്ന

ആരും

േിശ്വസിക്കൂ.

പഡോക്ടെറുയെ റിപപ്പോര്േില്ും അത് തയന്നപെ കോണൂ, - ''
പേണ്ടി അങ്ങയ
പഡോക്ടെയറ
യകോല്ലുന്നത്

മോതേല്ല

--

പെ പഡോക്ടറ്റര്

മുക്ക്

എഴുതീയല്ലങ്കിപല്ോ?'''' ഷോജഹോന് പചോദിച്ചു. “എെോ

മ്മള്ക്

യകോണ്ട്

അങ്ങയ

കത്തിയകോപണ്ടോ

എഴുതിക്കുന്നതല്ല.
പതോക്കുയകോപണ്ടോ

ദിേയ

-

രോജകുമോരിയെ

ഒന്നുേല്ല.

-

ല്ല

അസ്സല്

രോജയേമ്പോല്െുയെ യകോപത്തറ്റു തയന്നെോ,”
''ഞങ്ങള്ക്യക്കോന്നും മ സ്സില്ോകുന്നില്ല ജെകൃഷ്ണോ , -- രോമകൃഷ്ണന് തന്യറ
ഉത്ക്കണ്ട് മറച്ചുയേച്ചില്ല. - '' ീ േളച്ചുയകേോയത കോരയം
ജെകൃഷ്ണന് ചിരിച്ചു. കോറ്റില്ിളകുന്നു. രോജകുമോരിയെ
ത്ശ്ദ്ധിച്ച്

ില്ോേി ും പ ര്ത്ത ഇരുളി ുമിെെില് പകോബോഹില്്-

ില്ോേിന്യറ കോന്തികതെില്
മ്മള്ക് യ

ജെകൃഷ്ണന്

ോക്കും,' -

പ

ൂത്തുല്ഞ്ഞ്

ുഴ - ''ദിേയോ

ുറത്തു ിന്നും പ ോേം മോറ്റി കൂേുകോയര

േിശ്ദീകരിച്ചു.

കൂേുകോരുയെ ല്െ്മണ പരഖ്
ആ കമരന് ല്ത്തീഫിയ

റ, - ''ശ്രി,''''

-

''ല്ത്തീഫ്

അെക്കമുള്ള

മ്മള്ക് - തകര്ക്കും. അതും കൂെി മ സ്സില് കണ്ടോണ്-

മ്മള്ക് - കണ്ടത് തയന്ന - “'ങ്ങ്ഹോ, എന്നിേ്? ദിേയയെ

ോക്കിെിപേോ?”” - രോമകൃഷ്ണന് ഇെക്ക് കെറി. - “”എന്നിേ് പദഹത്ത്

രീതിെില് അേയള േല്ല തൂണിപല്ോ കപസപരപല്ോ - പചര്ത്ത് യകേും.
ഒരു
യ

അേളുയെ

ോട് േീഴോത്ത
ിയന്ന ഏപതോ

ോമ്പോേീയെ കൂപെല് സുഖ്ിച്ച് കഴിെുന്ന ഒരു രോജപേമ്പോയല്യ

ോറയത്തറിക്കും. അേന് രോജകുമോരീയ

യകോത്തും.

മ്മള്

ല്ല റിത്മിക്കോെി. ചിമ് .ചിമ്

..ചിമ്ബ് എന്ന് ... മി ിറ്റുകള്ക്ക്കുള്ളില് രോജകുമോരി - യഹര് കഹയ ് ദിേയോ
േര്മ്മ പക്ലോ്!

ിയന്ന

മ്മള്ക്

ോല്ുപ

രും ദിപേയപ ം - യകോണ്ട് മല്മുകളി എത്തും.

അപ് ഓണ് ദ പകോബോഹില്്-! അേിയെക്കിെത്തും. - ദോറ്റ്് ആള്ക്!”?? - 'ഈ
ോമ്പോേീപ ം

ോമ്പിപ ം അപറഞ്ച് യചയ്ക്ത്

ിര്ത്തീയേോണ്ടോ?” - രോമകൃഷ്ണന്

പചോദിച്ചു.
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എയേരിതിംഗ്

ഈ്

197

അപറഞ്ച്ഡ്,

-

ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

-

''ഇ ി

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
കമ്പികുേന്.യ റ്റ് അേയളോന്ന് േന്നുകിേിെോ മതി. ഇ ിപ്പറ, ഏത് രീതിെില്ോ
മ്മയള - പ

ോല്ീ്

ിെിക്കുയന്ന?

മ്മയെ ഫിന്ഗര് ത്

ിന്് പറോ മപറ്റോ ഒന്നും

അേള്ക്യെ - പദഹത്ത് ഒണ്ടോേില്ല. മറ്റുെോയതോന്നും ഒണ്ടോേില്ല, - ''യദന് ഇറ്റ് ഈ്
ഓപക്ക,””” - ത്കിറഫര്

റഞ്ഞു. - കൂേുകോരുയെ മുഖ്ം ത്

സന്നമോെി,

യെ,'' - രോമകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്ത്ത് േീണ്ടും സംശ്െം
എങ്ങയ

രന്നു. - “''ഈ ദിപേയയ

ോക്കും? അേള്ക് ഫുള്ക് കെം ല്തീഫിന്പറം അേമ്മോരുപെം കൂയെെപല്ല?” -

യ

“'അേമ്മോരുയെ സംഘത്തി പകറിക്കൂെി. ഇക്കോരയം സോധിക്കോ ോ ആ ഡോമ
യമോത്തം കളിപച്ച.

ിയന്ന ആ

ന്നി രോഹുല്ിയ

-

''സിന്ധു..

മറ്റുള്ളേരിപല്ക്കും

അേന്

മ്മയള

ജെകൃഷ്ണന്

''തീര്ച്ചയപ്പെുത്തോറോെില്ല,” - ഷോജഹോയ

പ

ോയല്െല്ല.

ഷോജഹോന്യറ

ഭെം

മ്മളോണ്
അേന്

അത്

യചയ്ക്തയതന്ന്.

മുയക്കോരു

അേന് എഴുപന്നറ്റു. -

ില്ത്ത്

ത്

റഞ്ഞു

ോയല് കൂയെ -

കരുതുന്ന

-

ശ് േുമില്ല”

-

ജെകൃഷ്ണോ

ശ് മോകും!”

-

''ഒരു

ീ
ത്

റഞ്ഞു.

ിന്ന് പതോക്ക് എെുത്തു. - ''കപമോണ്െ - അേന്

റഞ്ഞു. - '' മുക്കോ ത്

മൂേയരെും പ ോക്കി

ദൃഡസവരത്തില്

അപപ്പോഴും ഭെം േിേുമോറിെില്ല.

ിശ്ച്െദോര്ഢയപത്തോയെ ജെകൃഷ്ണന്

ിഴല് പ

-

റെും! ദിേയ യകോല്ലയപ്പേുകഴിെുപമ്പോള്ക് ജെകൃഷ്ണോ ,

ോല്ീസിപ ോട്

അേ റിെോം

ചതിക്കും'

കര്ന്നത് ജെകൃഷ്ണന് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. - ""' അതി ുള്ള കധരയം

ഉണ്ടോേില്ല,

' അേന് പ

ുതിെ ഒരു ഭീതി

ോയല് ഷോജഹോന് േിളിച്ചു. - മൂേരും ആകോംെപെോയെ അേയ

കീഴെക്കിെപ

അേന്

യെ...ങ്ങ്ഹോ എ -

യെ ജെകൃഷ്ണോ .

ന്തല്ും േഴിയെോണ്ടോക്കോം,”?? ഭ'
പ ോക്കി.

ഒതുക്കോ ും.

ശ് ം എപന്നോയെ തീര്ക്കോം. ഒരുമിച്ച്,

െന്നേയ ത്തയന്ന ആദയം യകോല്ലണയമന്നോെിരിക്കോം

മുകളിരിക്കുന്നേന്യറ - തീരുമോ ം,””'
അേരും

ിശ്ച്െിച്ചുറച്ചതുപ

ല്ത്തീഫിന്യറ
പ

ോയല്

മൂേരും

ോയല് എഴുപന്നറ്റു. - “'ഇപ്പം തേിെോ ആ കമരന്

ിെല്ിെില് ഇരുപന്നോളും സിദ്ധന്യറ - പറോറി. അേയ

െുപറോേില്ിേ് അേമ്മോര് തല്ലീത് കപണ്ടോരുണ്ട്,” - ജെകൃഷ്ണന്
ുറപത്ത ഇരുേില്ൂയെ

കതകില്

ആപരോ

േീയ
ിന്നോയല്

െന്നു.

തുെര്ച്ചെോെി

മുേുന്ന

ശ്ബ്ദം

പകേോണ്

പറോ്ല്ിന്

ഉറക്കമുണര്ന്നത്.
ആദയം അയതോരു പതോന്നല്ോയണന്ന് അേള്ക് അ ുമോ ിച്ചു.
എന്നോല് േീണ്ടും ശ്ക്തിെോെി മുേുന്ന ശ്ബ്ദം തുെര്ന്നപപ്പോള്ക് അേള്ക് കകയെത്തിച്ചു
യബഡ് ല്ോമ്പ് ഓണ് യചയ്ക്തു.
ിയന്ന ഭിത്തിെിയല് പക്ലോക്കിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
രണ്ടു മണി!
അേളുയെ യ റ്റിെില് ചുളിേുകള്ക് േീണു.
അേള്ക് സംശ്െപത്തോയെ

തിയെ എഴുപന്നറ്റു.
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ിയന്ന സവിച്ചിേു.
ആരോെിരിക്കോം ഈ സമെത്ത്?
അേള്ക് ജോല്കതി െുയത്തക്ക് പ

ോെി.

ശ്ബ്ദം പകള്ക്പ്പിക്കോയത അതിയെ ഒരു

ോളി തുറന്നു.

ിയന്ന അതില്ൂയെ കതകിയെ ഭോഗപത്തക്ക് പ ോക്കി.
"ഈപശ്ോപെ!"
അേള്ക് സംത്ഭമപത്തോയെ മത്ന്തിച്ചു.
ില്ോേില് , പചോരെും അഴുക്കും

മുറ്റയത്ത

കതകില് ചോരി

ിറഞ്ഞ േ്ത്തങ്ങപളോയെ ഒരോള്ക്

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

അെോള്ക് കിതയ്ക്ക്കുന്ന ശ്ബ്ദം ത ിക്ക് പകള്ക്ക്കോം.
ഒരു

ിമിഷം തയെ ഹൃദെത്തില് ഒരു മിന്നല്പ്പിണര് കെന്നുപ

ോകുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
തയെ കൂേുകോരില് ആര്പക്കോ

രിക്ക്

റ്റിെിരിക്കുന്നു!

അേള്ക് തിെുക്കത്തില് കതകി െുയത്തക്ക്

ീങ്ങി.

ധൃതിെില് അേള്ക് കതക്ട തുറന്നു.
തുറന്നു േന്ന കതക്ട

ോളികള്ക്ക്കപ്പുറത്തു

ില്ക്കുന്നെോയളക്കണ്ട് ഒരു

ിമിഷം

അേള്ക് ഭെന്നു.
സിദ്ധോര്ഥന്!
പചോരെില്

ഞ്ഞുകുതിര്ന്ന ഷര്േും

മുഖ്ത്തും പദഹം

ോന്റസും.

ിറയെെും മുറിേുകള്ക്.

അേന് ശ്വോസം കഴിക്കോന് േിഷമിക്കുന്നുയണ്ടന്നു അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
പറോ്ല്ിന്

ിഴല് േീണുകിെക്കുന്ന

രിസരങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"സിദ്ധൂ! എന്തോെിത്?"
അേള്ക് അേയെ കകയ്യില്

ിെിച്ചു.

"ദിേയ ...ദിേയയെ...ജെകൃഷ്ണന്..."
പറോ്ല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് ഭെത്തോല് േിെര്ന്നു.
അേന് േീഴോന് തുെങ്ങുന്നപ
അേള്ക് അേയ

തോങ്ങിപ്പിെിച്ചു.

ിയന്ന അേള്ക് അേയ
േീണുപ

ോകോന്

പചര്ത്തു

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

അകപത്തക്ക്

അേന്

െത്തിച്ചു.

ല്തേണ

തുെങ്ങിയെങ്കില്ും

ിെിച്ച് കിെക്കെുയെ അരികിപല്ക്ക്

"പറോ്...പേഗം...പേഗം..ല്ത്തീഫിയ

പറോ്ല്ിന്

അേയ

െത്തി.

േിളിക്ക്..."

െക്കുന്നതി ിെെില് അേന് ആെോസയപ്പേ്് റഞ്ഞു.
അേള്ക് അേയ

തയെ കിെക്കെില് കിെത്തി.

"എയെ...!"
അേയെ രൂ

ം കണ്ടു പറോ്ല്ിയെ കണ്ണുകള്ക്

"എയെ സിദ്ധൂ!

ിറഞ്ഞു.

ിയന്ന ആരോ ഇങ്ങയ ...?"
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തയെ കരള്ക്

ിളരുന്നത് പ

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

"ഹോ...അയതോയക്ക...അയതോയക്ക...ഞോന്
...േിളിക്ക്.

ല്ത്തീഫിയ

അപല്ലല്

...

ിയന്ന

...പറോ്

റെോം

അപല്ലല്

... ീ

... ീെോദയം

ജെകൃഷ്ണന്...അേന്

ദിപേയയ ...ദിപേയയ ..."
അത്

റഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സിദ്ധോര്ഥന് കിെക്കെിപല്ക്ക് മറിഞ്ഞു.

"ജീസ്!!"
പറോ്ല്ിയെ ഹൃദെം
അേള്ക് ആ

ിെച്ചു.

ിമിഷം തയന്ന തയെ കോതുകള്ക് അേയെ യ ഞ്ഞിപല്ക്ക് പചര്ത്തു.

ഹൃദെം മിെിക്കുന്നുണ്ട്!
അേള്ക് യമോകബല്ിന് പമശ്പമല്
ോശ്ം! അത് യമപത്െോപ

രതി.

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബില് മറന്നുയേച്ചിരിക്കുകെോണ്.

അേള്ക് സിദ്ധോര്ഥയെ പ

ോക്കറ്റുകളില്ും

രതി.

അേിെേും ശ്ൂ യം.
ിയന്ന അേള്ക് മയറ്റോന്നും ആപല്ോചിക്കോയത
കതക്ട
ിയന്ന

ുറത്തുകെന്നു.

ുറത്തു ിന്നും അെച്ചു.
ിശ്ോേ്ത്തത്തില് തയന്ന അേള്ക് ഗോയരയ്ക്ജിപല്ക്ക്

അേിയെ

ിന്ന്്കസക്കിയളെുത്ത് യഗെിറ്റിന്

അേിയെ

ിന്ന്് ത്തുമി ിറ്റ്

ീങ്ങി.

ുറത്തു കെന്നു.

െയന്നത്തോേുന്ന ദൂരത്തില്ോണ് ല്ത്തീഫിയെ േീട്.

പബോധരഹിത ോെിക്കിെന്ന സിദ്ധോര്ഥയെ രൂ

േും അേന് അറിെിച്ച ഭീകരമോെ

സപന്ദശ്േും അേളുയെ കോല്ുകളുയെ പേഗം കൂേി.
േിജ മോെ ഇെേഴിെില്ൂയെ,

ില്ോേും മഞ്ഞും

ിറഞ്ഞ മരങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ

അസോധോരണ പേഗത്തില് അേള്ക് കസക്കിപളോെിച്ചു.
"ഈപശ്ോപെ..അേന് ആ

യത്തോന്നും േരുത്തരുപത...!!"

അേള്ക് ഹൃദെം യ ോന്ത് ഉരുേിേു.
മി ിറ്റുകള്ക്ക്കുള്ളില് അേള്ക് ല്ത്തീഫിയെ േീേുമുറ്റയത്തത്തി.
േീെിയെ യതക്ക്ഭോഗപത്തക്ക് അേള്ക് കസക്കിപളോെിച്ചു.
അേിയെെോണ് ല്ത്തീഫിയെ മുറി.
യബല്ലെിച്ചു മറ്റോളുകയള അറിെിപക്കണ്ടന്ന്്അേള്ക് തീരുമോ ിച്ചു.
പറോ്ല്ിന് തിെുക്കത്തില് കതകില് മുേി.
ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് മുറിെില് ത്

കോശ്ം

രക്കുന്നത് അേള്ക് ജ ോല്െില്ൂയെ

കണ്ടു.
ിയന്ന, തുറന്നുേരുന്ന കതകിന്

ോളികള്ക്ക്ക്

ിമ്പില്, ഉറക്കച്ചെപേോയെെുള്ള

ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്േും.
"പറോ്!"
അേയളക്കണ്ട് അേന് അമ്പരന്നു.
" ീയെന്തി ോ ഈ സമെത്ത്..! ഇത്ത ..എന്ത്
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ആ

ില്പ്പില്ത്തയന്ന പറോ്ല്ിന്, സിദ്ധോര്ഥയെ ശ്ോരീരിക സ്ഥിതിെും അേന്

അറിെിച്ച കോരയേും അേപ ോെു േിേരിച്ചു.
"പഗോഡ്!!"
ല്ത്തീഫ് അത് പകേതും മുറി ചോരിെിേ്

ുറത്തുകെന്നു.

"യദന് കപമോണ്!!"
േിേരണം

ൂര്ത്തിെോക്കുന്നതി ു

േല്ിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ് മുറ്റത്ത്

മുമ്പ്

അേളുയെ

കകക്ക്

ിര്ത്തിെിേിരുന്ന ജീപ്പി െുപത്തക്ക്

ിെിച്ചു
ീങ്ങി.

ധൃതഗതിെില് അേന് കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില് കെറി.
"കവിക്ക്...!!"
അേന് പറോ്ല്ിപ ോട്

റഞ്ഞു.

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് അേര് പറോ്ല്ിയെ യഗെിറ്റിയെ മുമ്പില് എത്തി.
"യ

യേന്ന്്േോ!"

കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്

ിന്ന്്ചോെിെിറങ്ങിയക്കോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

ജീപ്പ് യഗെിറ്റി ുള്ളിപല്ക്ക് കെത്തി േീേുകോയര ഉണര്ത്തോന് അേന് ആത്ഗഹിച്ചില്ല.
ല്ത്തീഫ് കതക്ട തുറന്നു.
കിെക്കെില് അപപ്പോഴും പബോധരഹിത ോെി കിെക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ

അേന്

കണ്ടു.
"െോ, അല്ലോഹ്ഹ്...!!"
പദഹം

ിറയെ മുറിേുകപളോയെ പചോരെില്

ല്ത്തീഫ്

ുതഞ്ഞ അേയെ െൂ

ം കണ്ടു

രിത്ഭമിച്ചു.

അേന് സിദ്ധോര്ഥയെ കകത്തണ്ട

ിെിച്ചമര്ത്തി.

"പറോ്ല്ിന്, പേഗം!!"
സിദ്ധോര്ഥയെ കകകളില്

ിെിച്ച് എെുത്തുെര്ത്തോന് ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.
അേളും പചര്ന്ന്്അേയ

തോങ്ങിപ്പിെിച്ചു.

ുറപത്ത ജീപ്പി െുയത്തക്ക് അേര് തിെുക്കത്തില് സിദ്ധോര്ഥയ െും യകോണ്ട്
മുന്സീറ്റില് അേര് സിദ്ധോര്ഥയ
"ഞോ ിേയ

ീങ്ങി.

കിെത്തി.

സിറ്റി പഹോ്പ്പിറ്റല്ില് എത്തിച്ചിേ് േിേരമറിെിക്കോം,"

ധൃതിെില് കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്ിരുന്നുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ഞോ ും കൂെി േരോം ല്ത്തീഫ് ദോദോ..."
പറോ്ല്ിന് ഇരുന്നു.
ിയന്ന സിദ്ധോര്ഥയെ തല്യെെുത്ത് തയെ മെിെില് യേച്ചു.
"അയല്ലങ്കി പഷക്ട യചയ്ക്ത് പബോഡി ഒത്തിരി െപെഡ് ആകും,'
അേള്ക് ല്ത്തീഫിപ ോട്

റഞ്ഞു.

"ശ്രി,"
ല്ത്തീഫ് ജീപ്പ് റോര്േ് യചയ്ക്തു.
*************************************
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യറെില് പേ പറഷന്.
മംഗളോ എക്ട്ത്

സിയെ ബി േണ് കമ്പോര്േ്യമന്റില്

ിന്ന്് ുറപത്തക്കിറങ്ങിെ

ദിേയ അദ്ഭുതയപ്പേു.
ല്ത്തീഫ് ദോദെും കൂേുകോരും തയന്ന കോത്ത് പ്ലോറ്റ്പഫോമില്

ില്ക്കുന്നു!

അേര് ആഹ്ലോദപത്തോയെ അേയര കകേീശ്ിക്കോണിച്ചു.
അേര് തിരിച്ചും.
ിറഞ്ഞ

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേള്ക് അേയര സമീ

ിച്ചു.

കൂേുകോര് കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത അേളുയെ േി്മിത യസൌന്ദരയം പ ോക്കി
'ഇയതന്ത്

ിന്നു.

റ്റി, ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"

അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഞോയ ന്നോ പമോദിജിെോപണോ, ഇത് പ
"അയതോയക്ക

റെോം

ീ േോ,"

ല്ത്തീഫ് യഗൌരേത്തില്
അേര്

ുറപത്തക്ക്

ോയല് സവീകരിക്കോന്?"

റഞ്ഞു.

െന്നു.

യേളിെില് ല്തീഫിയെ ്പകോര്പ്പിപെോ

ോര്ക്ക് യചയ്ക്തിരുന്നു.

അേര് ജീപ്പി ുള്ളില് കെറി.
"എേിയെ പറോസും മറ്റ് മൂന്ന്്തെിെന്മോരും?"
ദിേയ പചോദിച്ചു.
യഫല്ിക്ടസിയ െും സതീഷിയ െും മപ ോജിയ െുമോണ് അേള്ക് ഉപേശ്ിച്ചത്.
കൂേത്തില് ഏറ്റേും കോെിക െമതെും കരോയേ െൂര്ണ്ണയമെ്കളില് എപപ്പോഴും
േിജെിക്കുകെും

യചയ്യുന്ന

സംരെണത്തി ോെി ആശ്ു

അേയരെോണ്

ത്തിെില്

ല്ത്തീഫ്

സിദ്ധോര്ഥയെ

ിപെോഗിച്ചിരുന്നത്.

സിദ്ധോര്ഥന് യകോല്ലയപ്പേിേില്ല എന്നറിെുപമ്പോള്ക് രണ്ടോമയതോരു ആത്കമണത്തിന്
ജെത്കിഷ്ണന് മുതിരുയമന്ന്്അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു.
"പറോ് പറോസിയെ േുഡ് ബീയെ ശ്ുത്ശ്ൂഷിക്കുന്നു. യഫല്ിക്ടസും മപ ോജും സതീഷും
പറോസിയ െും േുഡ് ബീയെെും ഗോര്ഡ് യചയ്യുന്നു. സിറ്റി പഹോ്
യഷറിന്

ിറ്റല്ില്."

റഞ്ഞു.

ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് ചുളിേുകള്ക് േീണു.
"േുഡ് ബീ? സിറ്റീ പഹോ്

ിറ്റല് ? എയന്തോയക്കെോ

ിങ്ങളീപ്പറെുയന്ന?"

അേള്ക് അസഹയതപെോയെ പചോദിച്ചു.
അേര് ദിേയപെോട് സംഭേങ്ങളുയെ രത് ച്ചുരുക്കമറിെിച്ചു.
പരോഹിതിയെ േീേില് ജെകൃഷ്ണ ും കൂേുകോരും ഒരുമിച്ചു കൂെിെതും ദിേയയെ
േകേരുത്തോ ുള്ള

ദ്ധതി ജെകൃഷ്ണന് ആേിഷ്ക്കരിച്ചതും അജ്ഞോതന്യറ

യെല്ിപഫോണ് സപന്ദശ്േും ജെകൃഷ്ണയെ

ദ്ധതിയെ സിദ്ധോര്ഥന് എതിര്ത്തതും

അ ന്തരം യകോന്നുകളെുക എന്ന ഉപേശ്പത്തോയെ ജെകൃഷ്ണ ും രോമകൃഷ്ണ ും
ത്കിറഫറും ഷോജഹോ ും സിദ്ധോര്ഥയ

ആത്കമിച്ചതും മരിച്ചു എന്ന്് കരുതി

മൃതത്

ഉപ

ോെ ോെ

സിദ്ധോര്ഥന്
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പറോ്ല്ിയെെെുയത്തത്തി സിദ്ധോര്ഥന് ജെകൃഷ്ണയെ

ദ്ധതിയെപ്പറ്റി േിേരം

തന്നതുയമോയക്ക അേര് േിേരിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
എല്ലോം പകേുകഴിഞ്ഞ്

രിത്ഭോന്തിപെോയെ ദിേയ േിളിച്ചു.

"എങ്കില് േണ്ടി സിറ്റി പഹോ്പ്പിറ്റല്ിപല്ക്ക് തിരിച്ച് േിട്,"
" ിയന്ന ആദയം േീേിയല്ത്തിച്ചിേ്,"
ല്ത്തീഫ് േിപെോജിച്ചു.
"അതല്ല, ല്ത്തീഫ് ദോദോ,'
അേള്ക് േിശ്ദീകരിച്ചു.
" മ്മുയെ മുഴുേന് ത്ശ്ദ്ധെും ഇയപ്പോ സിദ്ധോര്ഥ ോണ് പേണ്ടത്.
സിദ്ധോര്ഥന് എപന്തല്ും

മ്മളില്ലോത്തയപ്പോ

റ്റിെോ ജീേിതകോല്ം മുഴുേ ും യേഷമിപക്കണ്ടി േരും

മുക്ക്. പസോ യല്റ്റ്്
് ഫറ് മൂവ് െു ഹിം,'
ദിേയെുയെ

ിര്ബന്ധത്തിന് േഴങ്ങി ല്ത്തീഫ് േണ്ടി തിരിച്ചു.

"ആയേ, എങ്ങ ുണ്ട് ഇയപ്പോ സിദ്ധോര്ഥന്?"
െോത്തോമപദ്ധയ ദിേയ ആകോംെപെോയെ തിരക്കി.
"കൃതയസമെത്ത് പഹോ്പ്പിറ്റല്ില് എതിച്ചില്ലോരുപന്നല്

റമ്പീന്ന് മോന്തെി ഒയരണ്ണം

യേേോരുന്നു,"
പെോമി
"

റഞ്ഞു.

യെ ഇപ്പം രണ്ടു ജന്മം സുഖ്മോെി ജീേിക്കോ ുള്ള ആെു് ഉണ്ട്."

യഷറിന് ചിരിച്ചു.
"അതിയെ മുഴുേന് യത്കഡിറ്റ് കേദയശ്ോ്ത്തത്തി ു മോത്തം അേകോശ്യപ്പേതല്ല.
രണ്ടു കോരണം. ഒന്ന്് മ്മുയെ ല്ീഡര് ഹി് കഹയ ് ല്ത്തീഫ് ദോദ. രണ്ടോമയത്ത,
ആ് െൂ പ ോ, മദര് യതപരസ പ
പറോ്ല്ിന്

പജോസഫ്

ോല്ും

എന്ന

ോണിച്ച് സുല്ലിെുന്ന തകര്പ്പന് ത്

ശ്ോന്തി

ുരം

പലോറന്്

കെ മോണ്

ക റ്റിംപഗല്

കോഴ്ച്ചയേച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നത്!"
*******************************************
ഒരോഴ്ച ക്ക് പശ്ഷം സിദ്ധോര്ഥയ
രിക്ക്

ആശ്ു

ഗുരുതരമോെിരുയന്നങ്കില്ും

ല്ഭിച്ചതുയകോണ്ടും കൂേുകോരുയെ ത്

ിന്ന്്ഡി്ചോര്ജ് യചയ്ക്തു.

കൃതയസമെത്ത്

കേദയ

പതയകിച്ചും പറോ്ല്ിയെ ത്ശ്ദ്ധോ

രിചരണം യകോണ്ടും സിദ്ധോര്ഥന് അ
ല്ത്തീഫിയെെും

ത്തിെില്

കൂേുകോരുയെെും

സഹോെം
ൂര്വമോെ

കെ ില് തരണം യചയ്ക്തു.
സഹോെപത്തോയെ

സിദ്ധോര്ഥയ

േീേിയല്ത്തിച്ചു.
കോരയങ്ങള്ക്

മുഴുേന്

അറിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

അേയെ

കുെുംബോംഗങ്ങള്ക്

ഭെേിഹവല്രോെി.
മല്മുകളില്

ിന്ന്്േീണതോണ് എന്നോണ് ആദയം അേയര ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
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ദുസവഭോേിെോയണന്നറിഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്ും
േികെില്

മെക്ക്

മരുന്ന്

ജെകൃഷ്ണന്യറ

ബിസി സ്സും

കുറ്റകൃതയങ്ങളുയെ

യകോല്

ോതകേുയമോയക്ക

ഉണ്ടോെിരുയന്നന്ന് അേര് കരുതിപെെില്ല.
"ഇ ി ആരുമോെും യ

ക്ക് െോയതോരു ചങ്ങോപത്തോം പേണ്ട!"

സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ചന് ദോപമോദരയ്യര് ത്
ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ല്ത്തീഫിയ

ഖ്യോ

ിച്ചു.

പ ോക്കി.

"അഥേോ പേണയമങ്കില് ഇേരുയെ കൂയെ!"
അത് പകേ് പറോ്ല്ിന്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ഛ ുമമ്മെും അ ിെത്തിെും അകപത്തക്ക്
പ

ോെി.

"കുയറ കോരയങ്ങള്ക് തീരുമോ ിക്കോ ുണ്ട്,"
കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ ല്തീഫിയ

പ ോക്കി.

ഒരു പസോഫെില് ചോരിക്കിെക്കുകെോെിരുന്ന സിദ്ധോര്ഥ ും കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചു.
"ശ്ത്തു

െയെോരുക്കം ഏതോണ്ട്

ൂര്ത്തിെോക്കി കഴിഞ്ഞു,"

തയന്ന ആകോംെപെോയെ പ ോക്കുന്ന കൂേുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്
റഞ്ഞു.
"ഏറ്റേും

സയൂേബിളോെ

ഒരു

ചോന്സിന്

പ ോക്കിെിരിക്കെോണ്

ശ്ത്തു.

ആഞ്ഞെിക്കോന്. അേയെ ഉന്നം ദിേയെോണ്,"
ിശ്ബ്ദതെുയെ ഒന്നു രണ്ടു

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞുപ

ോെി.

"ദിേയെുയെ ഒരു മുെി ോരിഴയെങ്കില്ും ശ്ത്തുേിന് പതോെണയമങ്കില് ആദയം

മ്മുയെ

ശ്വോസം തീരണം!"
ിശ്ബ്ദതെിപല്ക്ക് േിന്യസെ്റിയെ േോക്കുകള്ക് അഗ്നിെിരമ്പല്ോെി ചിതറി േീണു.
"ജെത്കിഷ്ണ ല്ല, അേയെ അപ്പന് മുത്തുപ്പേരു േന്നോപപ്പോല്ും േിേുയകോെുക്കില്ല
മ്മള്ക് ഇേയള!"
േിന്യസന്് ദിേയെുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

തയെ പതോളില് അമര്ന്ന അേയെ കകെുയെ ദൃഡതെില് അേളും.
"ആപേശ്ത്തിയെ ഊര്ജ്ജം സംസോരത്തില്ൂയെ കളെരുത്!"
ല്ത്തീഫ് എല്ലോേപരോെുമോെി

റഞ്ഞു.

"ഇന്ന് മുതല് എല്ലോേരും എക്ട്ത്െോ ചോര്ജ്ഡ് ആെിരിക്കുക! ദിേയക്ക് ചുറ്റും ഒരു
ത്മേയൂഹം. പഭദിക്കോ ോേോത്ത ഒരു കേചം. അങ്ങയ
കല്ക്ട എ സൂെികസഡ് ്കവോഡ്!
ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക്

മ്മുയെ

ആേുക എല്ലോേരും!

ോെിയെ േിളക്കോണിേള്ക്..."

ിറെുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"കോറ്റ് ആഞ്ഞു േീശ്ും ഈ േിളക്ക് അണയ്ക്ക്കോന്,"
അേളുയെ മുഖ്ത്ത്
"

യെ

ിന്ന്്മിഴി ീയരോപ്പി ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.

മ്മുയെ കകകളില് സുരെിതമോണ് ഈ ദീ

അേന് അേയള പചര്ത്തു

ോളം,"

ിെിച്ചു .

അേയെ പതോളില് മുഖ്ം അമര്ത്തി അേളും.
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ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും
േോക്കുകളില്ൂയെ

ിറഞ്ഞു.

അേരുയെ

്പ ഹത്തിന്

ന്ദി

ത്

കെിപ്പിക്കുേോന്

അേള്ക്

ആത്ഗഹിച്ചു.
യെ േോക്കുകള്ക് യതോണ്ടെില് കുരുങ്ങുകെോണ്.
കരം കണ്ണിണകളോണ് സംസോരിക്കുന്നത്.
കണ്ണു ീരിന്യറ രൂ

ത്തില്.

കൃതജ്ഞതെുയെ ഭോഷ.
"അതുപ

ോയല് ത്

ധോ യപ്പേ മയറ്റോരു കോരയം സിദ്ധോര്ഥയെ സുരെെോണ്,"

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"സിദ്ധോര്ഥന്

ജീേപ ോയെെിരിക്കുന്നത്

അേന്യറെും

ദിേയയെ

പബോസിയെെും

േരുത്തോന്

ില് ില്പ്പിന്

ഭീഷണിെോണ്. പ
അതില്

േക

ജെകൃഷ്ണയ
അേയ

സിദ്ധോര്ഥന്

ഏല്പ്പിച്ച

ിെിപ്പിക്കും.
അേയെ

ജീേപ ോയെെിരിക്കുന്നത്

ഈ ഘേത്തില് േിേരമറിെിക്കുന്നത് ബുദ്ധിെല്ല.

ോല്ീസിയ

ല് കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. അതോണ് അയ്യരങ്കിളിയ

സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ഛയ

ത്ഭോന്ത്

ഉപേശ്ിച്ച് ല്ത്തീഫ്

ഞോന് േില്ക്കിെത്,"

റഞ്ഞു.

"സിദ്ധോര്ഥയെ സുരെക്ക് ഞോന് ആപല്ോചിച്ചിേ് ഒരു മോര്ഗ്പമ കോണുന്നുള്ളൂ,"
കൂേുകോരുയെ ആകോംെ േര്ദ്ധിച്ചു.
ത്

പതയകിച്ച് പറോ്ല്ിയെ.

"ആ മോര്ഗ്ം ത്

പെോജ യപ്പെുത്തോന്

മുക്ക് സിദ്ധോര്ഥയെ അ ുേോദം പേണം,"

കൂേുകോര്ക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
അേര് അേയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, അത്,"
ആ പചോദയം സിദ്ധോര്ഥ ില്

ിന്നോെിരുന്നു.

കൂേുകോര് അന്തം േിേ് സിദ്ധോര്ഥയ െും ല്ത്തീഫിയ െും മോറി മോറി പ ോക്കി.
സിദ്ധോര്ഥന്

ആദയമോെി

ല്ത്തീഫിയ

'ല്ത്തീഫ്

ദോദ'

എന്ന്് സംപബോധ

യചയ്ക്തിരിക്കുന്നു!
ല്ത്തീഫ് ഒരു ത്

പതയക ഭോേത്തില് സിദ്ധോര്ഥയ

"ആ മോര്ഗ്പമതോയണന്നു ഞോന്
േിന്യസന്്
"

പ ോക്കി.

റെയേ ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

ുഞ്ചിരിപെോയെ പചോദിച്ചു.

റെൂ' എന്ന അര്ഥതില് ല്ത്തീഫ് തല്കുല്ുക്കി.

"ല്ത്തീഫ് ദോദ എന്ന പ
പറോ്ല്ിയെ മുഖ്ം ത്

ര് സിദ്ധോര്ഥന് തുെര്ന്നും ഉ
കോശ്

പെോഗിക്കുക,"

ൂര്ണ്ണമോെി.

കൂേുകോരില്ും അത് ആഹ്ലോദം

ിറച്ചു.

"എന്ന്്യേച്ചോല് സിദ്ധോര്ഥന്

മ്മുയെ ത്ഗൂപ്പില് പചരണയമന്ന്്
, അപല്ല?"

യഷറിന് പചോദിച്ചു.
"അതിന് സമ്മതമോപണോ സിദ്ധോര്ഥന്?"
ല്ത്തീഫ് സിദ്ധോര്ഥയ

പ ോക്കി .
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കൂേുകോയര അദ്ഭുതയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ട് സിദ്ധോര്ഥയെ കണ്ണുകള്ക്

ിറഞ്ഞു.

"എന്തോ സിദ്ധൂ?"
പറോ്ല്ിന് സോേധോ ം പചോദിച്ചു.
"ഞോന് ..."
ഇെറിെ സവരത്തില് അേന്

റെോന് ത്ശ്മിച്ചു.

" ിങ്ങയള ... ിങ്ങയളയെോയക്ക ..ഒരു
െക്കുന്ന

ജെകൃഷ്ണയെ

ോട് ..പത്ദോഹിച്ച ഞോന് ...ദിപേയയ
...ആ

കൂേത്തില്...എന്നിേ്

യകോല്ലോന്
...ഇപപ്പോള്ക്

എയന്ന

....കൂേുകോര ോക്കോന് ...ഞോന്..."
അേയെ സവരം മുറിഞ്ഞു.
കണ്ണീര് ത്

േോഹം േര്ദ്ധിച്ചു.

"യശ്യ, എന്തോെിത്? യകോച്ചുകുേികപളപപ്പോയല്?"
ദിേയ അേയെ െെുയത്തക്ക് േന്നു.്പ ഹ
അേയെ ഇരുപതോളുകളില്ും

ൂര്വം

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ടു അേള്ക്

ിെിച്ചു.

"എയന്ന രെയപ്പെുത്തോന് പേണ്ടി, എയെ ജീേന് രെിക്കോന് പേണ്ടി മരിക്കോന്
ോല്ും ഒരുങ്ങീേ്...എന്നിേോണ് ...എയന്ന പത്ദോഹിയച്ചന്ന്്..."

പ

ദിേയുയെ മിഴികളും

ഞ്ഞു.

"സിദ്ധോര്ഥയെ രണ്ടുതുള്ളിക്കണ്ണീര് കണ്ട്് ആശ്വസിപ്പിക്കോന് യചന്നതോ ദിേയ.
എന്നിേിപപ്പോള്ക് ബക്കറ്റ് കണക്കി ോ കണ്ണീര് പത്

ോഡെന്..."

ആബിദ് കളിെോക്കി.
ദിേയ കണ്ണുകള്ക് തുെച്ചു.
സിദ്ധോര്ഥ ും.
കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

" ോല് ഉത്തരേോദിത്തങ്ങള്ക് ഉണ്ട്

മ്മുയെ ചുമല്ില്, ഇപപ്പോള്ക്."

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ഒന്ന്്ദിേയെുയെ സുരെ, രണ്ട് സിദ്ധോര്ഥയെ സംരെണം, മൂന്ന്്ജെകൃഷ്ണയ
തിരെല്,

ോല് പകോത്ബോ ഹില്്

ിരീെണം,"

ല്ത്തീഫ് ഒരു യസക്കന്ഡ് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
"പകോത്ബോഹില്സിയെ

ിരീെണത്തിന്

ആബിദിയ െും മപ ോജിയ െുമോണ്.
ആ

പജോല്ി

ജെകൃഷ്ണയ
യ

റുക്കുക.

ഇേര്

മോര്ഗ്ങ്ങയളോയക്ക ഉ
ുറത്തു

ചോെിക്കുക.

മ്മള്ക്

ചുമതല്യപ്പെുത്തുന്നത്

ുപരോഗതിെിപല്ക്ക്

ീങ്ങിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന

ൂര്ത്തിെോക്കും.

തിരെും.
സകല്

ഇ ി

സിറ്റിെിയല്

യതരുേുകളും

രോജുേും
സകല്

പറോ്ല്ി ും

ഒളിത്തോേളങ്ങളും

പചരികളും.

അതി ു

ഇ ി

സിദ്ധോര്ഥയെ

സംരെണം.

അതിയെ

ൂര്ണ്ണ ആപരോഗയം ത്

അരിച്ചു

സോധയമോെ

പെോഗിക്കുക. അേന് ഏത് മെെില് ഒളിച്ചോല്ും

േിന്യസെ്റി ും പെോമി ുമോണ്. സിദ്ധോര്ഥന്
േയര

സതീഷും

ോ

ുകച്ചു
ചുമതല്
ിക്കുന്നത്

ിങ്ങള്ക് ഇേപ ോയെോപ്പം കഴിെണം. ദിേയെുയെ സംരെണം യഫല്ിക്ടസി ും

രോപജഷി ും ത്

ിെങ്കയ്ക്ക്കും യഷറി ുമോണ്...."
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അേന് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
അേര് ആപേശ്ഭരിതരോണ്.
"

ഠിച്ച

എല്ലോ

ോഠങ്ങളുയെെും

മയറ്റോരു

അരപങ്ങറ്റത്തി ു

തയ്യോയറെുക്കുക!

സംശ്െകരമോെി ദിേയെുയെപെോ സിദ്ധോര്ഥയെപെോ അെുത്ത് ആയരക്കണ്ടോല്ും
യചപയ്യണ്ടത് ഒരു കോരയം മോത്തം,"
കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

"യകോല്ലുക!!"
ല്ത്തീഫിയെ

േികോരം

ജവല്ിക്കുന്ന

േോക്കുകള്ക്

അഗ്നിെോെി

കൂേുകോരില്

കത്തിപ്പെര്ന്നു.
"കകേിറയ്ക്ക്കണ്ട! മ സ്സ്

തറണ്ട!! ഒരു പ

പ്പേിയെ യകോല്ലുന്ന ല്ോഘേപത്തോയെ!

കോന്സര് ബോധിച്ച ശ്രീര ഭോഗയത്ത അറുത്തുകളെുന്ന
േിശ്ുദ്ധെുദ്ധത്തില്
കകക്കരുത്തില്

ിര്വികോരതപെോയെ!! ഒരു

ങ്കോളികളോേുന്നു എന്ന ചോരിതോര്ഥയപത്തോയെ!!

ഇറ്റു

േീഴുന്ന

ഓപരോ

പചോരത്തുള്ളിെും

കഴുകിത്തുെയ്ക്ക്കുന്ന ഔഷധത്തുള്ളിെോെിരിക്കും എന്ന ത്
ല്ത്തീഫിയെ

തീെണമോെ

കൂേുകോയര യ
"ആര് െൂ ത്

കണ്ണുകള്ക്

മ്മുയെ

സമൂഹയത്ത

ോര്ഥ പെോയെ....!!"

ആപേശ്ഭരിതരോെി

തയന്ന

പ ോക്കുന്ന

ോതിഞ്ഞു.

ിപ്പപെഡ്?"

"യെ്!"
അേര് ഒന്നെങ്കം

റഞ്ഞു.

"പഫോര് ആണ് ആെന് ? പഫോര് ബ്ലഡ് യഷഡ്?"
"യെ് ! യെ് !!"
"പഫോര് അേര് സര്കേേല്?ആന്ഡ് ദ േിക്ടറ്ററി?"
"യെ് ! യെ്!! യെ് !!!"
"യദന് േോച് ഔേ്്! ബീ അല്ര്േ് !! ബി ചോര്ജ്ഡ് േിത്ത് എ യഡഡ്ലി ്

ിരിറ്റ്്!!!

ഓപക്ക?"
"ഓപക്ക!!!"
കൂേുകോര് ആര്പ്പുേിളിച്ചു.
ആരേമെങ്ങിെപപ്പോള്ക് കൂെുകോര് കണ്ടത് ല്ത്തീഫ് ദിേയയെ പ ോക്കി ഗോഡമോെ
ഒരോപല്ോച യ്ക്ക്ക് കീഴെങ്ങി

ില്ക്കുന്നതോണ്,"

"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"
അേയെ ആപല്ോച െുയെ യഗൌരേം കണ്ട് ദിേയ പചോദിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് ഒന്നും

റെോയത പ ോേം തുെര്ന്നു.

ദിേയുയെ പചോദയം അേന് പകേില്ല എന്ന്്പതോന്നി.
കൂേുകോര് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"കപമോണ്, ല്ത്തീഫ് ദോദോ!"
ദിേയ േീണ്ടും
ഓര്മ്മെില്

റഞ്ഞു.
ിന്ന്്ല്ത്തീഫ് യഞേിെുണരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
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അേന് േോക്കുകള്ക്

രതുന്നതും.

"സുഹൃത്തുക്കപള..."
അേന് േീണ്ടും കൂേുകോയര പ ോക്കി.
" മുക്കിെെില് രഹസയങ്ങളില്ല. എന്നോല് ഇന്ന്്കഹല്ീ യസന്സിറ്റീവ് ആെ ഒരു
കോരയം

ദിേയപെോട്

എ ിക്ക്

സവകോരയമോെി. അതിന് എ ിക്ക്
കൂേുകോര്

ര്

പചോദിക്കോ ുണ്ട്.

രഹസയമോെി.

തികച്ചും

ിങ്ങളുയെ അ ുേോദം പേണം,"

രം പ ോക്കി.

"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഇത്?"
ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

"ഞങ്ങപളോട് എന്തി ോ ല്ത്തീഫ് ദോദോഅ ുേോദം പചോദിക്കുയന്ന? െൂ ആര് അേര്
ല്ീഡര്. അേര് ഗോര്ഡിെന്,"
"

രസയമോെി എ ിക്കത് ദിേയപെോട് പചോദിക്കോന് കഴിെില്ല. ത്

ിെങ്കോ, ഇറ്റ്്പമ

സംകെം് ഇന്സല്റ്റ് യഹര്,"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
ദിേയ േിളിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദയ്ക്ക്ക് എപന്നോട് എന്ത് കോരയേും പചോദിക്കോം.

രസയമോെി. ഇേരുയെ

മുമ്പില് യേച്ച്,"
"ദിപേയ, ഇത് സോധോരണ ഒരു കോരയമല്ല,"
"ഐ പഡോണ്ട് കമന്ഡ്,"
"ഇത് േളയര യസന്സിറ്റീവ് ആണ്,"
"ഐ പഡോണ്ട് പകെര്,"
"കഹല്ി പത്

ോപേോക്കിംഗ് ആണ്,"

"േോേ് എയേര് ഇറ്റ്്ഈ്,"
"ശ്രി,"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും യഗൌരേം
കൂേുകോര്
പകള്ക്ക്കോന്

ൂണ്ടു.

ിശ്ബ്ദരോെി.
പ

ോകുന്ന

േിേരം

എയന്തന്നറിെോ ുള്ള

ആകോംെ

അേരുയെ

മുഖ്ങ്ങളില് ക ത്തു.
"ഈ

കോരയം

എയന്ന

അസവസ്ഥ ോക്കോന്

തുെങ്ങിെിേ്

ഒരു

യകോല്ലമോെി.

ദിേയയ്ക്ക്കുണ്ടോെ ആദയയത്ത ആക്ടസിഡെ്റിന് പശ്ഷം..."
അേന് ഒരു

ിമിഷം പകോത്ബോഹില്സിയല്ക്ക് പ ോക്കി.

"ദിേയെുയെ രക്തത്തിന് പേണ്ടി ദോഹിക്കുന്ന ഒരജ്ഞോത ുണ്ട്.... മ്മള്ക് കോണോത്ത,
അറിെോത്ത ഒരോള്ക്. എന്തോണ് അെോളുയെ ഉപേശ്ം?

ണം! സമ്പത്ത്! േില്തീരോത്ത

യകോേോരം! അതിയല് േ്തുക്കള്ക്! അതിരുകളില്ലോത്ത എയറയ്ക്റ്റ്! ദിേയ ത്ഗൂപ്പ്
ഇന്ഡ്ത്െീ്

എന്ന

േയേസോെ

സോത്മോജയം!

പകോത്ബോഹില്സിയല്

ിധി!

യകോല്െോളികളുയെ കണ്ണുകള്ക് ഈ അതിരില്ലോത്ത സമ്പത്തില്ോണ്!!"
കൂേുകോര് കോപതോര്ത്തു.
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"

യെ..."

പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്് കണ്ണുകള്ക്

ിന്േല്ിച്ചു

അേന്

ദിേയെുയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"

യെ ദിേയയെ േകേരുത്തിെത്യകോണ്ട് അെോള്ക്ക്ക് ഈ സമ്പത്ത് എങ്ങയ

ല്ഭിക്കും? അയല്ലങ്കില് ദിേയ യകോല്ലയപ്പേോല് ഒരോള്ക്ക്ക് ഈ സമ്പത്ത് കിേണയമങ്കില്
അെോള്ക് ആരോെിരിക്കണം ?"
"ദിേയുയെ ബന്ധു!"
േിന്യസന്് യ

യേന്ന്

റഞ്ഞു.

"കമ പഗോഡ്!!"
കൂേുകോര്ക്കിെെില്

ിന്ന്്ഭെം

ിറഞ്ഞ ഒരോത്മഗതമുെര്ന്നു.

" മ്മ ആരും കോണോത്ത അറിെോത്ത ഒരു സപഹോദര ുണ്ട് ദിേയക്ക്!"
ഭെസംഭീതമോെ കണ്ണുകള്ക് ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്ത്ത് പകത്ന്ദീകരിച്ചു.
"ദിേയെുയെ ഡോഡിയ്ക്ക്ക് രഹസയബന്ധത്തില്ുണ്ടോെ ഒരു മകന്!"
ഒരു

ിമിഷം ദിേയെുയെ ഭോേം മോറി.

യരൌത്ദത്തിയെ ഒരു മിന്നല്ോേം.
ഒരു െത്തിെ േ ിതെുയെ യരൌത്ദം.
എന്നോല് അെുത്ത െണം അേള്ക്
ഒരു യ

ോേിയത്തറി കൂേുകോര് ത്

ൂര്വ ില് കകേരിച്ചു.

തീെിച്ചിരുന്നു.

എന്നോല് ത്കപമണ അേളില് മന്ദഹോസം േിെരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
അേള്ക് ശ്ോന്തെോെി േിളിച്ചു.
"ഇത്തരം ഒരു തിെറി രൂ
എ ിക്ക്

യപ്പെുത്തോന് ല്ത്തീഫ് ദോദയെ പത്

മ സ്സില്ോകും.

കൂേുകോയര...എയെ ഡോഡി
ഉറപ്പിച്ചു

യെ

േിശ്വസിക്ക്

രിപ്പിച്ച ഇെ്യറന്ഷന്

ല്ത്തീഫ്

ദോദോ.

എയെ

ൂറു ശ്തമോ േും യജെ്റില്മോന് ആണ്. ഞോന്

റെുന്നു, ഡോഡിെുയെ കല്ഫില് മമ്മിെല്ലോയത മയറ്റോരു ്ത്തീെില്ല,"

********************************************
രണ്ടോഴ്ചയകോണ്ട് സിദ്ധോര്ഥന് ൂര്ണ്ണമോെും സുഖ്ം ത്

ോ

ിച്ചു.

ആ ദിേസങ്ങളത്തെും േിന്യസെ്റും പെോമിെും അേന് കോേല്

ിന്നു.

അേര് അേപ ോയെോപ്പം ഉറങ്ങി.
എങ്കില്ും ജെകൃഷ്ണയെ ഭോഗത്തു ിന്ന്്െോയതോരു

ീക്കേുമുണ്ടോെില്ല.

രണ്ടോഴ്ചയ്ക്ക്ക് പശ്ഷമുള്ള മധയോഹ്നം.
പറോ്ല്ിന് സിദ്ധോര്ഥയെ േീേിപല്ക്ക് േരികെോെിരുന്നു.
പഗറ്റിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന അേള്ക് സിദ്ധോര്ഥയ
കസക്കിളില്

ിന്നിറങ്ങി അേള്ക് അേയ

കണ്ടു.

പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ആ േശ്യതെിപല്ക്ക് കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത അേ ും.
"എേിയെ പെോമിെും േി ുേും?"
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േരോന്തെിപല്ക്ക് കെറി അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"അേര് ദോ..അേിയെ...പറോഡില്
അേന്

ില്പ്പുണ്ട്,"

ുറപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി

റഞ്ഞു.

അേള്ക് അേന് അഭിമുഖ്മോെി ഒരു കപസരെില് ഇരുന്നു.
"എേിയെ ല്ത്തീഫ് ദോദോെും ദിേയെും ഒയക്ക?"
അേന് പചോദിച്ചു.
"അേയരോയക്ക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് േരും. ല്ത്തീഫ് ദോദോയെ ഇന്പഫോം യചയ്ക്തിേ്
ഞോന് പ രയത്ത പ

ോന്നു,"

അേളുയെ േശ്യമോെ

ുഞ്ചിരിെിയല്ക്ക് സിദ്ധോര്ഥന് േീണ്ടും കണ്ണുകള്ക്

േു.

കോറ്റില് ഇളകുന്ന ഭംഗിെുള്ള ഇെതൂര്ന്ന മുെിെിഴകള്ക്.
ീള്ക്മിഴികളില് കത്തുന്ന ത്

ണെ രഹസയം.

യെൌവ ോരംഭത്തിയല് കോമസുഗന്ധം

ിറം യകോെുത്ത പശ്ോണിമമോെ അധരങ്ങള്ക്.

ഭംഗിെുള്ള കഴുത്തില് ഒന്ന്്രണ്ടു േിെര്പ്പ് ബിന്ദുക്കള്ക്.
ചുേന്ന പെോപ്പി കത്ത് ശ്വോസഗതിെില് യ

ോങ്ങിെുെരുന്ന മോറിെം.

സിദ്ധോര്ഥയെ പ ോേത്തില് തയെ പദഹം മുഴുേന് േസന്ത ൃത്തമോെുന്നത് അേള്ക്
അറിഞ്ഞു.
ുറത്ത്

പദേദോരുേിന്യറ

ശ്ിഖ്രത്തില്

ഒരു

കുെില്

കുറുകുന്നത്

അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ശ്രീരത്തിയെ േി്മെ പകത്ന്ദങ്ങളില് ചൂെും
അേര്

ര്

േും

െയേേുന്നു.

രം കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത പ ോക്കി.

ഈപശ്ോപെ...ഞോന് എന്തോ ഇങ്ങയ ...എ ിക്ക് ഇേയെ കണ്ണുകളില്
കണ്ണുകളും

മ സ്സും

റിച്ചുമോറ്റോന്

കഴിെുന്നില്ലപല്ലോ.

ിന്ന്്എയെ

എയെ

അധരം

േിതുമ്പുന്നുപണ്ടോ? ഞോന് അധരം കെിപച്ചോ?
"എേിയെ സിദ്ധൂയെ അച്ഛ ുമമ്മെും?"
രസരത്തിപല്ക്ക് മെങ്ങിേന്ന്്പറോ്ല്ിന് പചോദിച്ചു.
അേള്ക് അകപത്തക്ക് പ ോക്കി.
"അച്ചന് ഓഫീസില് പ

ോെി. അപമ്മം

സിദ്ധോര്ഥയെ അ ുജത്തിെോണ്
"സിദ്ധൂന് അമ്പല്ത്തില്ും ത്

ളി ീം അമ്പല്ത്തില്,"

ളി ി.

ോര്ഥപ ല്ുയമോന്നും േിശ്വോസമിപല്ല?"

സിദ്ധോര്ഥന് അേയള സോകൂതം പ ോക്കി.
"ഒരു പദേിെില് എ ിക്ക് േിശ്വോസമുണ്ടോെിരുന്നു,"
സിദ്ധോര്ഥന് സോേധോ ം
"

യെ എത്ത ത്

ഞോന് ത്

ോര്ഥ

റഞ്ഞു.

ോര്ഥിച്ചിേും ആ പദേി എയെ ത്
ഉപ

ോര്ഥ

പകേില്ല. അത് യകോണ്ട്

െിച്ചു,"

"അതുശ്രി!"
പറോ്ല്ിന് ചിരിച്ചു.
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"ഉപധശ്ിച്ച കോരയം
പേപണ്ട?

ത്

െന്നില്ലോന്നു യേച്ച് ത്

ോര്ഥിക്കണം.

ോര്ഥപ ം േിശ്വോപസോം ഉപ

തുെര്പച്ച,

ഉപദ്ധശ്ിച്ച കോരയങ്ങള്ക് എന്തോെോല്ും

ിര്ത്തോയത

ത്

ോര്ഥിക്കണം.

െികയോ
അപന്നരം

െക്കും."

"തീര്ച്ചെോപണോ?"
"തീര്ച്ച ! ഒന്ന്് രീെിച്ചു പ ോക്കൂ,"
"ശ്രി!"
സിദ്ധോര്ഥന് കണ്ണുകള്ക് അെച്ച്്കകകള്ക് കൂപ്പി.
പറോ്ല്ിന് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"ഞോന് ഇപ്പം യചയ്യോന് അല്ല

റയഞ്ഞ. ഇത്ത യ

യേയന്നോരു മോ സോന്തരപമോ?

േണ്ടര്ഫുള്ക്!"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"എയെ പദേി..."
അേന് ത്

ോര്ഥിക്കോന് തുെങ്ങി.

"എത്ത തേണ ഞോന് ത്
ഒരിക്കല്പപ്പോല്ും

ോര്ഥിച്ചു! ആെിരം ...ല്െം ...പകോെി തേണ...

ീ എയെ ത്

പകേില്ല.

ോര്ഥ

്പ ഹിക്കുന്നു എന്ന്്ഞോന് യ ഞ്ചുരുക്കി േിളിച്ചു

ിയന്ന ഇഷ്ട്െയപ്പെുന്നു,
റഞ്ഞു. എന്നിേും

ഇഷ്ട്െയപ്പേില്ല ...്പ ഹിച്ചില്ല ...അപപ്പോള്ക് ഞോന് കരുതി
ആെിരിക്കുന്നത്

യകോണ്ടോയണന്ന്...എയെ

ോെില്ലോത്ത അകല്ത്തില് ...എന്നോല്
േീേില്ുണ്ട് ...എന്നിേും

ീയെയെ ത്

ശ്ബ്ദം

ിയെ

യെ
ിയന്ന

ീയെയന്ന

ീ ഒത്തിരി അകയല്
സമീ

ത്ത്

എത്തോന്

ീ ഇപപ്പോള്ക് എയെ അെുത്തുണ്ട് ...എയെ
ോര്ഥ

പകള്ക്ക്കോത്തയതന്ത്?

ിപന്ന ഞോന്

്പ ഹിക്കുന്നു ...ത്ഭോന്തമോെി..."
പറോ്ല്ിയെ ഹൃദെം േിറയ്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
സിദ്ധോര്ഥന് ഉപേശ്ിക്കുന്നയതന്തോണ്?
അേന് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
അേയള

ിര്വികോരതപെോയെ പ ോക്കി.

"ഇതോ ഞോന് ത്

ോര്ഥപ ം േിശ്വോപസോം

അേന്

റഞ്ഞു.

"എയെ ത്

ോര്ഥ യ്ക്ക്ക്

ിര്ത്തീത്!"

ീ ഉത്തരം തന്നില്ലപല്ലോ,"

"സിദ്ധൂ!"
അേള്ക് അല്പ്പം കൂെി അേപ ോെു പചര്ന്നിരുന്നു.
" ീ ..."
സിദ്ധോര്ഥന് അേയള കണ്ണിമയ്ക്ക്കോയത പ ോക്കി.
അേയെ കണ്ണുകളില് ഒരോെിരം ദോഹ

ുഷ്പ്പങ്ങള്ക് േിരിെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

" ീെോണ് ..."
അേന് സോേധോ ം

റഞ്ഞു.

" ീെോണ് പറോ് ...ആ പദേി..."
"എയെ സിദ്ധൂ,"
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ിെത്ന്തിക്കോ ോേോത്ത

േികോരത്തള്ളിച്ചെില്

പറോ്ല്ിന്

അേയ

ഇറുയകപ്പുണര്ന്നു.
" ീെറിഞ്ഞില്ലപല്ലോ എയെ േിഷമം..."
അേയെ യ ഞ്ചിപല്ക്ക് തയെ മോറിെത്തിയെ ഉത്തുംഗതെും അതിയെ േി്മിതമോെ
മൃദുതവേും അമര്ത്തിയക്കോണ്ട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

" ി ക്ക് പേണ്ടി ഞോയ പന്തോരം ഉരുകീന്ന്്
...എപന്തയര േിഷമിയച്ചന്ന്്
..എപന്തോയര
ോര്ഥിയച്ചന്ന്്....എന്നിേ്...!"

ത്

കണ്ണു ീരി ിെെില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

സിദ്ധോര്ഥയെ കകകളും അേയള േല്െം യചയ്ക്തു.
തയെ യ ഞ്ചില് അമരുന്ന അേളുയെ മുല്കള്ക് തരുന്ന സുഖ്ം സിദ്ധോര്ഥയ
ആപേശ്ത്തില്ോക്കി.
ഇതുേയര അറിെോത്ത ഒരു ഉണര്വ്...
ശ്രീരത്തിയെ സകല് തന്മോത്തകളും
ബഹിരോകോശ്ത്തിപല്യക്കന്നപ

ിെയഞ്ഞഴുപന്നല്ക്കുന്നു.

ോയല് മുപമ്പോേ്്കുതിക്കുന്നു.

പറോ്ല്ിയെ ആല്ിംഗ ത്തിയെ ശ്ക്തി കൂെി.
അേരുയെ അധരങ്ങള്ക്

ര്

ദിേയയമന്ന്് പതോന്നിെ
്

രം അെുത്തു.

ഒരു

സുേര്ണ്ണമുഹൂര്ത്തത്തില്

അേ

ര്

രം

ര്ശ്ിച്ചു.

അമര്ന്നു.
ോദം മുതല് ശ്ിരസ്സ്്
േയര തീ ചിതറുന്ന ഒര ുഭേം പറോ്ല്ിന് അറിഞ്ഞു.
അധരങ്ങള്ക്

ര്

രം അമര്ന്നുരഞ്ഞു.

ഞ്ഞു.
ിയന്ന അേയെ

ല്ലുകള്ക് തയെ അധരയത്ത യകോത്തിപേദ ിപ്പിക്കുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ആ സുഖ്ത്തില്, അതിയെ

ോരമയത്തില് അേള്ക് മുല്കള്ക് േീണ്ടും ശ്ക്തിെോെി

അേയെ യ ഞ്ചില് അമര്ത്തി.
യ

യേന്ന്് ുറത്തു ിന്ന്്കബക്കുകളുയെ ശ്ബ്ദം പകേുതുെങ്ങി.

"അപയ്യോ..ല്ത്തീഫ് ദോദോയെോയക്ക േരുന്നുണ്ട്!"
അേള്ക് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.
തല്മുെി മോെിയെോതുക്കി.
ഭിത്തിെിയല് കണ്ണോെിെില് മുഖ്ം പ ോക്കി.
ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളി ല്ത്തീഫും സംഘേും മുറ്റത്ത്്േന്നു.
സിദ്ധോര്ഥ ും എഴുപന്നറ്റു.
"പറോ്! സിദ്ധൂ! കപമോണ് !!"
േിന്യസന്് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"എപന്തോ കോരയമുണ്ട്!"
പറോ്ല്ിന് മത്ന്തിച്ചു.
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സിദ്ധോര്ഥ ും പറോ്ല്ി ും മുറ്റപത്തക്ക് ഇറങ്ങി അേരുയെെെുയത്തക്ക് യചന്നു.
"േോ,

മുയക്കോരിെം േയര പ

രോജു

ോകണം!"

റഞ്ഞു.

പറോ്ല്ിന് യഷറിയെ കബക്കില്ും സിദ്ധോര്ഥന് ല്ത്തീഫിയെ കബക്കില്ും കെറി.
സംഘം

ദീതീരപത്തക്ക്

ോഞ്ഞു.

പെത്തപ്പെേില് അേര് എത്തിപച്ചര്ന്നു.
സംഘം

ുല്പ്പരപ്പില്ും

െേില്ും ഇരുന്നു.

"യസെിെ് പമരീസിയല്

ുതിെ ല്ക്ടചറര് രോഹുല്

പകോത്ബോഹില്സില് കണ്ടു. രോത്തിെും
ല്ത്തീഫ്

ോരോെണയ

മ്മള്ക്

ല്തേണ

കല്ും..."

റഞ്ഞു.

"അത് ഒരു കോരയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അെോള്ക് േന്നത്
അത്തരക്കോര്ക്ക്

ോം

ല്കിെിേുള്ള

ിധി ല്െയമോക്കിെോണ്.
ശ്ിെ

ഒരിക്കല്ക്കൂെി

ആേര്ത്തിക്കുകെോണ്,"
സംഘോംഗങ്ങള്ക് ആയേപശ്ോജ്ജവല്രോെി.
"അെോള്ക് ഇപപ്പോള്ക് യമപത്െോപപ്പോളിറ്റന് ക്ലബ്ബില് ഉണ്ട്,"
"എന്തോ പ്ലോന്?"
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
" മ്മള്ക് ഇപപ്പോള്ക് ക്ലബ്ബിപല്ക്ക് പ
ദിേയ

ോകുന്നു,"

റഞ്ഞു.

"അെോയള

ുറപത്തക്ക് േിളിപ്പിക്കുന്നു. ആദയം ഗോന്ധിജിെുയെ അഹിംസ. എന്ന്്

യേച്ചോല് കോരയങ്ങള്ക്

റഞ്ഞ് മ സ്സില്ോക്കി ഇന്ന്്തയന്ന സ്ഥല്ം കോല്ിെോക്കോന്

മ്മള്ക് ആേശ്യയപ്പെുന്നു. അതി െോള്ക് േഴങ്ങിെിയല്ലങ്കില്
സോെുധേിപ്ലേം. സര്ക്കോരിയെ േികല്ോംഗയപ്പന്ഷന്
പ

രുകൂെി സ്ഥോ ം

ിയന്ന പച ഗുപേരെുയെ
േികെില് അെോളുയെ

ിെിക്കുന്നു,"

കൂേുകോര് ആരേപത്തോയെ മുഷ്ടിചുരുേി അേളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക്

ിന്തുണപെകി.

"ഇ ി പകോത്ബോഹില്സിയല്ക്ക് സഞ്ചരിക്കോന് അെോള്ക്ക്ക് കോല്ുകള്ക് ഉണ്ടോകരുത്!"
അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ല്ത്തീഫ്

ദോദെുയെ

പദഹത്ത്

മോ യപദഹത്തിയെ തിരുസവരൂ

കകയേച്ചിേു

യഞളിഞ്ഞു

െക്കുന്ന

ആ

ം എ ിയക്കോന്ന്്കോണണം!"

അേളുയെ കണ്ണുകളില് പദഷയം ചിതറി.
"എന്നിേ് അെിച്ചു
തിരിച്ചറിെോന്
പെോമി

രത്തണം അെോള്ക്യെ പമോന്തോെം! ജ ിപ്പിച്ച തള്ളയ്ക്ക്ക് പ

ോല്ും

റ്റോത്ത രീതിെില്!"

റഞ്ഞു.

"ചില്പപ്പോള്ക് അെോളുയെ കൂയെ ഒരു പഫോഴ്് തയന്ന കപണ്ടക്കോം. അതുയകോണ്ട്
എക്ട്യ

ക്ടറ്റ്്ദ േഴ്റ്!!"

ല്ത്തീഫ് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ിയന്ന അേര് കബക്കുകളില് കെറി.
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തീത്േമോെ ആത്കമണ േീരയപത്തോയെ അേര് യമപത്െോപ
കബക്കുകളില്

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബിയല്ത്തിപച്ചര്ന്നു.

ിന്നും ചോെിെിറങ്ങി അകപത്തക്ക് കുതിക്കുന്ന ല്ത്തീഫിയ െും

സംഘയത്തെും കണ്ട്്ആളുകള്ക് അമ്പരന്നു.
" ോഗത്തോന് മപല്ല്
ഒരോള്ക്

ിധിപതെി ആപരോ എത്തീപേോണ്ട്,"

റെുന്നതേര് പകേു.

"ആ എന്നോ ഇയന്നോരു ശ്േമെക്ക് കൂെോം!"
മയറ്റോരോള്ക് അതിപ ോട് ത്

തികരിച്ചു.

അേര് ക്ലബ്ബി ുള്ളിപല്ക്ക് കെന്നു.
പകോറിപഡോറുകള്ക്
ഹോള്ക് ഏകപദശ്ം

ിന്നിേ് അേര് ഹോളി ുള്ളിപല്ക്ക് കുതിച്ചു.
ിറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരു ഇംലീഷ് ആല്ബത്തില്

ിന്നുള്ള

തിഞ്ഞ

ോേ് .

അന്തരീെത്തില് സിഗയരറ്റ്് ുക.
മദയ
യ

ിക്കുകെും

ഭെണം

കഴിക്കുകെും

ോേിച്ചിരിക്കുകെും േര്ത്തമോ ം

യചയ്യുന്നേര്

ഉച്ചത്തില്

റെുകെും യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്നു.

ല്ത്തീഫിയെെും ദിേയെുയെെും പ തൃതവത്തില് അേര് ഹോളി ുള്ളിപല്ക്ക് കെറി.
ദിേയ ഒരു

ീല് ജീന്സും ചുേന്ന െീ ഷര്േും മഞ്ഞ

ിറത്തില്ുള്ള ജോക്കറ്റും

ധരിച്ചിരുന്നു.
മുഖ്ത്ത് സണ്ലോ്.
തല്െില് ഒരു യകൌപബോയ്ക് ഹോറ്റ്.
അേയരക്കണ്ടു ഹോള്ക്
ഒരു ആ

ിശ്ബ്ദമോെി.

ത്ത് മുമ്പില് കണ്ടത് പ

ോയല് അേര് ആ സംഘയത്ത േീെിച്ചു.

ല്ത്തീഫും ദിേയെും സംഘേും ഹോളിയെ മദ്ധയത്തിപല്ക്ക് ത്

പേശ്ിച്ചു.

തയന്ന അദ്ഭുതപത്തോയെ പ ോക്കുന്ന ഒരോളുയെ പമശ്ക്കരികില് എത്തിെപപ്പോള്ക് ദിേയ
ിന്നു.
"പമപ ോന് അങ്കിള്ക്!"
ദിേയ അെോപളോട് പചോദിച്ചു.
"ഈ രോഹുല്

ോരോെണന് എേിയെ?"

അെോള്ക് അേയര സംശ്െപതോയെെും സംത്ഭമപത്തോയെെും പ ോക്കി.
ിയന്ന അെോള്ക് മുമ്പിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
"അതോ,"
അെോള്ക് ചൂണ്ടിക്കോണിച്ചിെപത്തക്ക് ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ഒരുമിച്ച് പ ോക്കി.
അേിയെ ഒരു പമശ്യ്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഒരോള്ക്

ുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

"എന്തോ പമോയള ?"
പമപ ോന് ദിേയപെോട് പചോദിച്ചു.
ദിേയ അത് പകേില്ല.
അേള്ക് സോേധോ ം അെോയള സമീ
സംഘം അേളുയെ

ിന്നോയല്

ിച്ചു.

ീങ്ങി.
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ഹോളിയല് ജ ക്കൂേം

ിശ്ബ്ദതപെോയെെും ഭീതിപെോയെെും അെുത്ത ിമിഷത്തിന്

കോപതോര്ത്തു.
"മിറര് രോഹുല്

ോരോെണന്!"

ുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നെോളുയെെെുയത്തത്തി ദിേയ കോര്ക്കശ്യപത്തോയെ േിളിച്ചു.
അെോള്ക് സോേധോ ം തല്തിരിച്ചു.
ദിേയ യഗൌരേത്തില് അെോയള പ ോക്കി.
അെോള്ക് ഇരിപ്പിെത്തില്

ിന്ന്്എഴുപന്നറ്റ്, ത്

ിന്ന്്
, അേയള പ ോക്കി.

കോശ്ത്തില്

"കമ പഗോഡ്!!"
അെോയളക്കണ്ട് ദിേയ മത്ന്തിച്ചു.
ശ്രീരമോസകല്ം ഒരു മിന്നല്ത്

േോഹം അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

തയെ ശ്വോസം

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

തയെ

ില്ക്കുന്നതു പ

പബോധത്തിയെെും

ഓര്മ്മകളുയെെും

ിശ്ച്ല്

അഗോധതെിപല്ക്ക്

ഒരു

മഞ്ഞുമല് േീണെിെുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ഹൃദെത്തില്

ിന്ന്്മിന്നല്പ്പിണര്

ോെുന്നതും.

"ഈശ്വരോ!"
അേള്ക് േീണ്ടും മത്ന്തിച്ചു.
ദിേയ സണ് ലോ് മുഖ്ത്ത്

ിന്നും മോറ്റി.

അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അെോളും തയെ കണ്ണുകളിയല് ഭോഷതിരെുകെോയണന്ന് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
"യെ്,"
അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം അെോള്ക്

"ഐം രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ോരോെണന്!"

ദിേയ തയെ ശ്ിരസ്സില്

ിന്ന്്യകൌപബോയ്ക് ഹോറ്റ് എെുത്തു. ലോസ്സും ഹോറ്റും

ിമ്പില്

ിന്നിരുന്ന േിന്യസന്റിയെ കകെില് അേള്ക് യകോെുത്തു.
ിയന്ന അേള്ക് അല്പ്പംകൂെി അെോപളോെെുത്തു.
അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക് കകകള്ക് കൂപ്പി.
തുെര്ന്ന്്
, കു ിഞ്ഞ്,

തയെ

രണ്ടു

കകത്തല്ങ്ങളും

അെോളുയെ

ോദത്തില്

അര്പ്പിച്ചു.
ല്ത്തീഫും സംഘേും േോയ്ക് തുറന്ന്്കണ്ണുകള്ക്
ിയന്ന ദിേയ

ിളര്ത്തി ആ കോഴ്ച പ ോക്കി

ിേര്ന്ന്്
, അെോയള പ ോക്കി, യതോഴുകകകപളോയെ

ിന്നു.

ിന്തിരിഞ്ഞു.

്തംഭിച്ചു ില്ക്കുന്ന തയെ കൂേുകോരുയെെും ജ ക്കൂേത്തിയെെും ഇെെില്ൂയെ
ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

"ദിപേയ!!"
ല്ത്തീഫ് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.
ദിേയ അത് പകേില്ല.
ഈശ്വരോ, ഡോഡി പകോപല്ോത്ത് തയന്ന കോണയണ,"
അതിപേഗം കബക്ക് ഓെിച്ചുപ

ോകപേ ദിേയ ത്
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അേളുയെ മ സ്സ്
അെോളുയെ രൂ

ിറയെ രോഹുല്

ോരോെണന് ആെിരുന്നു.

ം.

അെോളുയെ പ ോേം.
അെോളുയെ ശ്ബ്ദം.
ക്ലബ്ബിയല് സംഗീതത്തില്ും മദിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീെത്തില്ും തോന് ആദയമോെി കണ്ട
അെോളുയെ രൂ

ം തയെ കണ്മുന്

ില്

ിന്ന്്മോെോയത

ില്ക്കുന്നതോെി അേള്ക്ക്ക്

പതോന്നി.
േഴിെില്

ല്യരെും കയണ്ടങ്കില്ും

ല്രും കകേീശ്ിക്കോ ിയചങ്കില്ും ദിേയ

അയതോന്നും കോണുകപെോ അറിെുകപെോ യചയ്യുന്നുണ്ടോെിരുന്നില്ല.
സഞ്ചരിക്കുന്ന
അത്

ിരത്തും

ച്ചപ്പു ിറഞ്ഞ ചുറ്റു

ോെുകള്ക് കൂെിെും

ിതയമോെി

തെയമോെതോെി അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

"ഡോഡിെുപണ്ടോ പറോബര്േ് അങ്കിള്ക്?"
തുറന്നു േന്ന പഗറ്റില്ൂയെ അകപത്തക്ക് കബക്ക് ഓെിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക് പഗറ്റ്
കീപ്പപറോട് പചോദിച്ചു.
"ഉണ്ട്, പമോയള,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"എന്തോ കോരയം, പമോയള?"
അേളുയെ ആകോംെെും മുഖ്ഭോേേും കണ്ട്്അെോള്ക് തിരക്കി.
"അപേഹം േന്നു, പറോബര്േ് അങ്കിള്ക്!"
ഗോപരജില് കബക്ക്

ിര്ത്തി അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"അപദ്ധഹപമോ? ആര് ?"
ഉത്തരം യകോെുക്കോയത അേള്ക് തിെുക്കത്തില് അകപത്തക്ക് കെറിപപ്പോെി.
"ഡോഡീ, ഡോഡീ!!"
ഹോളിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക് അേള്ക് തിെുക്കത്തില് േിളിച്ചു.
അേിയെ ആരുമുണ്ടോെിരുന്നില്ല.
"ഈ ഡോഡീം മമ്മീം ഒയക്ക എേിയെപപ്പോെി?"
അേള്ക് തിെുക്കത്തില് യറെര്യകയ്ക്് കെറി മുകളിപല്ക്ക് പ
"ഇപത്തം യസന്പസഷണല്ോെി ഒരു
അേള്ക്

ിറു

ോെി.

യൂ് േന്നപ്പം ആരും പകള്ക്ക്കോ ിപല്ല?"

ിറുത്തു.

എംപത്ബോെിഡറി

യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരിക്കുന്നതി ിെെില്

ുറപത്തക്ക്

േരികെോെിരുന്നു ഗോെത്തി പദേി.
മുകളിപല്ക്ക് തിെുക്കത്തില് കെറിേരുന്ന ദിേയയെക്കണ്ട്്അേര് അദ്ഭുതയപ്പേു.
" ീയെന്തി ോ ഇങ്ങയ

ഓെുന്നത്, ദിപേയ?"

"മമ്മീ!!"
അേള്ക് കിതച്ചുയകോണ്ട് േിളിച്ചു.
"ഡോഡി? ഡോഡിയെേിയെ?"
"എന്തോ കോരയം?"
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"മമ്മീ അപേഹം േന്നു!"
കിതപ്പ് മോറോയത ദിേയ

റഞ്ഞു.

"അപദ്ധഹപമോ? ആര്?'
ഗോെത്തിപദേി സംശ്െപത്തോയെ അേയള പ ോക്കി.
ിയന്ന തോപഴക്ക്, ഹോളിപല്ക്കും.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ ഇെ ോഴിെില്ൂയെ കെന്നുേരുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
"പമോള് ആരുേയന്നന്നോ ഇപ്പറെുയന്ന?"
അപേഹം പചോദിച്ചുയകോണ്ട് അെുത്തക്ക് േന്നു.
"ഓ, എയെ ഡോഡീ!"
അേള്ക് അപേഹത്തിയെെെുയത്തക്ക് ഓെിയച്ചന്നു.
അപദ്ധഹത്തിന്യറ ഇരുകകകളും അേള്ക് കൂേിപ്പിെിച്ചു.
"

ിയന്ന ആപേശ്പത്തോയെ

"ആരോയണന്ന്

റഞ്ഞു,"

റെു,"

അപേഹേും ഗോെത്തിപദേിെും ദിേയയെ ഉറ്റുപ ോക്കി.
"ഡോഡി

ഉജ്ജെി ിെില്

അെക്കൂന്നു

പ

ോെിപല്ല?

റഞ്ഞിപല്ല, െോഗം

ഗുരുജീയെ

അെുത്ത്?ഗുരുജി

ഒരോയള

െത്തോന്? അപേഹം!"

"ഉപവോ?"
േി്മെത്തോല് ഗോെത്തിപദേിെുയെ കണ്ണുകള്ക് േിെര്ന്നു.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും അദ്ഭുത

രതത്ന്ത ോെി.

ഗോെത്തിപദേി തിെുക്കത്തില് യറെര്പകസില്ൂയെ ഹോളിപല്ക്ക് പ

ോകോന് ഭോേിച്ചു.

"ഇേിയെ േന്നിേില്ല, മമ്മി,"
അേയര തെഞ്ഞുയകോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

" മ്മുയെ േീേില്ല്ല,"
"

ിയന്നയെേിയെ? ഈശ്വരോ, പ രോപണോ? എന്നിയേേിയെ പമോയള അപേഹം?"

"ഇേിയെ? ശ്ോന്തി

ുരത്ത്?"

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും പചോദിച്ചു.
"പമോയളങ്ങയ െറിഞ്ഞു? പമോയളങ്ങയ

അപദ്ധഹയത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞു? അപേഹം

റപഞ്ഞോ?"
തിെുക്കം കൂേോയത എന്ന അര്ഥത്തില് ദിേയ അപദ്ധഹയത്ത കകകള്ക് ഉെര്ത്തി
േില്ക്കി.
"ഡോഡി ഉജ്ജെി ീന്നു അപദ്ധഹത്തിയെ പഫോപേോത്ഗോഫ്് ഉള്ള ഒരു

ു്തകം

യകോണ്ടുേന്നിപല്ല? അപതെോള്ക് ഇേിയെെുണ്ട്. അപദ്ധഹയത്ത തയന്നെോണ് ഞോന്
കണ്ടത്,"
"അത് മറ്റോയരങ്കില്ുമോെിരിക്കും,"
അപേഹം തോല്പ്പരയം കോണിക്കോയത

റഞ്ഞു.

"പമോള്ക് എേിയെ യേച്ചോ അപദ്ധഹയത്ത കയണ്ട? സ യോസ േ്ത്തമപല്ല?"
"അപേഹം ക്ലബ്ബില്ുണ്ട് മമ്മീ,"
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"ക്ലബ്ബിപല്ോ!"
അേര് മുഖ്ം ചുളിച്ചു.
"ഹോ മമ്മീ,"
അേള്ക് ആപേശ്പത്തോയെ േിേരിച്ചു.
"ക്ലബ്ബില്.

അപദ്ധഹയത്ത

എല്ലോരും

അറിെും.

ല്ക്ടചറര്. േില്യം് അങ്കിളിയെ പമോപ
രിമറ്റം

അങ്കിളിയ

േീേില്

യസെിെ്

തീെില്

പകറി

ഡിഷയൂം

പമരീസിയല്

ുതിെ

ിന്ന്്രെയപ്പെുത്തിെ ആള്ക്.
ഡിഷയൂം

കകെും

കോല്ും

തല്ലിയെോെിച്ചെോള്ക്. േിപ ോദ് അങ്കിളിപ ോട് േഴക്കുണ്ടോക്കിെെോള്ക്. രോഹുല് സോര്.
രോഹുല്

ോരോെണന്."

"റബ്ബിഷ്!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

അപേഹം അകപത്തക്ക് പ

ോെി.

ിന്നോയല് ദിേയെും ഗോെത്തിപദേിെും .
തയെ കല്ത്ബറിമുറിെില് കെറിെ അപേഹം യഷല്ഫിപല്
ഇെെില്
പ

ിന്ന്് ീല്

ുറം ചേെുള്ള ഒരു

ു്തകങ്ങളുയെ

ു്തകയമെുത്തു.

ജുകള്ക് മറിച്ച് സോതവികപശ്ോഭെുള്ള ഒരു െുേോേിയെ പക്ലോ് അപ് ചിത്തമുള്ള

ഒരു പ

ജ് എെുത്തു.

"ഇതോണ് ആ െുേ
ആ പ

ുപരോഹിതന്,"

ജ് ദിേയെുയെ മുഖ്ത്തിന് പ യര േിെര്ത്തിപ്പി െിച്ചുയകോണ്ടു അപേഹം

റഞ്ഞു.
"ഇപേഹം

ഒരു

മഹോത

സവിെോണ്,

പേദജ്ഞോ ിെോണ്,

പെോഗോചോരയ ോണ്,

ത്തികോല്ജ്ഞോ ിെും,"
"മ സ്സില്ോെി, മ സ്സില്ോെി,"
ദിേയ ചിരിച്ചുയകോണ്ട് അപദ്ധഹത്തിയെ കകെില്
"ഡോഡി ബോക്കി

റെോന് പ

ിന്ന്് ു്തകം േോങ്ങി.

ോകുന്നയതന്തോണ് എയന്ന ിക്കറിെോം,"

അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ഈ രോജയത്ത് മോത്തമല്ല, െൂപറോപ്പില്ും അപമരിക്കെില്ും ഇപേഹം ത്
യതരുേില് േഴക്കിേ് സമ്പോദിച്ച കുത്
രോഹുല്

സിദ്ധിെല്ല,

സിദ്ധ ോണ്,

ിയന്ന ഇപേഹത്തിയെ പ

ര്

ോരോെണന് അല്ല, സതയോ ന്ദ് എന്നോണ് എയന്നോയക്കെപല്ല? ഇയതോയക്ക

എ ിക്കും അറിെോം ഡോഡി. ഡോഡി ഈ

ു്തകം യകോണ്ടുേന്ന അപത ദിേസം

േിഥിന് െവെ്റി പഫോറപേഴ്് ഞോന് ഫി ിഷ് യചയ്ക്തതപല്ല ഈ

ു്തകം?"

"യദന് യഹൌ...?"
"അയതോന്നും എ ിക്കറിെില്ല,"
ദിേയ തുെര്ന്നു.
"സംശ്െം

മുക്ക് ഇപപ്പോള്ക് തീര്ക്കോം. ഈ

ു്തകത്തിയല് അയത സതയോ ന്ദ്

തയന്നെോണ് ഞോ ല്പ്പം മുമ്പ് കണ്ട രോഹുല്

ോരോെണന് എന്ന്്ഞോന് ഡോഡിയെ

പബോധയയപ്പെുത്തോം.

ഗോെത്തിപദേി

കം

ഡോഡി.
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അപദ്ധഹയത്ത ഇപപ്പോള്ക് തയന്ന കോണോം. അപേഹം ക്ലബില് തയന്നെുണ്ടോേും.
അയല്ലങ്കില് ഗത്ബിപെല് അച്ഛന്യറ കൂയെ ചര്ച്ചില് കോണും,"
"ശ്രി,"
അപേഹം അേപളോയെോപ്പം തോപഴക്കിറങ്ങി.
" ല്ല കഥ!"
അല്പ്പം സംത്ഭമപത്തോയെ ഗോെത്തിപദേി
"െോഗം

െപത്തണ്ട

കേദികന്

കള്ളക്കെത്തുകോര ുമോെി തല്ലു
"സ യോസം ഒയക്ക ഇയപ്പോ

റഞ്ഞു.
ക്ലബ്ബില്!

ഇെോള്ക്

തയന്നെപല്ല

ആ

ിെിച്ചത്?"

ുപരോഗമിച്ചു മമ്മീ,"

അേപരോയെോപ്പം തോയഴക്കിറങ്ങപേ ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഇപപ്പോള്ക് കംപ്ളീറ്റും ജ കീെമോെി സ യോസം. കഹയെക്ട. ഡിജിറ്റല്. മോത്തമല്ല
ര്ണ്ണോത്ശ്മയമോയക്കയക്കേി ഏകോന്ത ധയോ ം

െത്തോന് ഈ പ്ലോയ റ്റില് എേിയെെോ

മമ്മി മരങ്ങളും േ േുയമോയക്ക?"
യറെര്പക് ഇറങ്ങി

ുറത്തു കെന്നപപ്പോള്ക് േിപ ോദിയെ കോര് പഗറ്റ് തുറന്ന്്കെന്നു

േന്നു.
"ആഹോ! േിപ ോദങ്കിളും എത്തിെപല്ലോ!"
"തോങ്ക് പഗോഡ്!"
പഡോര് തുറന്ന്് ുറത്തിറങ്ങി ദിേയയെ പ ോക്കി േിപ ോദ് പമപ ോന്

റഞ്ഞു.

"ദിേയ ഇപ്പം േന്നു ഇേിയെ?
"എന്തോ േിപ ോദ്?"
സവരത്തിയല്

ന്തിപകട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗോെത്തിപദേി പചോദിച്ചു.

"അല്ല, അത്..."
തയന്ന ഭീഷണിയപ്പെുത്തി പ ോക്കുന്ന ദിേയയെ പ ോക്കി േിപ ോദ്
"ക്ലബ്ബില്

ദിപേയം

കൂേുകോരും

ആ

രോഹുല്

റഞ്ഞു.
ോരോെണ ുമോെി

േഴക്കുണ്ടോക്കുകെോയണന്നറിഞ്ഞു ഓെി േന്നതോ ഞോന്!"
"േഴപക്കോ? ക്ലബ്ബിപല്ോ? ഞോപ ോ?"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും ഒരുമിച്ച് അേയള പ ോക്കി.
"പ ോ, ഡോഡ, േി ജറ്... േഴക്കുണ്ടോകോന് ആപണല് ഓെി േന്ന്്ഞോന് അപദ്ധഹയത്ത
കുറിച്ച് ഇങ്ങയ ..."
"ഉം..പേണ്ട പേണ്ട...!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"േിശ്ദീകരിച്ച് സമെം കളപെണ്ട! പമോള്ക്യെ കോരയങ്ങളില് ഒരു മി ിമം ധോരണ
ഒയക്കെുള്ള ഒരച്ച ോണ് ഞോന്,"
"കം, േിപ ോദ്,"
അപദ്ധഹം

റഞ്ഞു.

" മുക്ക് ഒരിെം േയര പ

ോണം,'

തയെ പമഴ്സിഡ് യബന്സിയെ പഡോര് തുറന്ന്്അപദ്ധഹം
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കത്ഡേര് ഓെി േന്നു.
"ത്

സോദ് േരണ്ട,"

കത്ഡേപറോട് അപേഹം

റഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്ക് ഇേിയെ അെുത്ത് േയരപെ ഉള്ളൂ. ഞോന് തയന്ന കത്ഡവ് യചയ്ക്പതോളോം,"
ത്

സോദ് ഭേയതപെോയെ മോറി ിന്നു.

ദിേയെും ഗോെത്തിപദേിെും കോറിയെ

ിമ്പില് കെറി.

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്ും.
"എേിപെക്കോണ് സോര്?"
ത്ഫണ്ട് പഡോര് തുറന്ന്്
, ഇരുന്നുയകോണ്ട് േിപ ോദ് പചോദിച്ചു.
"ഒരു സ യോസിയെ കോണോന്,"
അപേഹം

റഞ്ഞു.

"ഒരു പകോപളജ് അധയോ

കയ െും കോണോന്,"

"എേിയെെുണ്ട് ഈ രണ്ടു പ

രും?"

"യമപത്െോപപ്പോല്ിറ്റന് ക്ലബ്ബില്. അയല്ലങ്കില് യസെിെ് പമരീ് ചര്ച്ചില്,"
േിപ ോദിന് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
അെോള്ക്

ിമ്പിയല്ക്ക് പ ോക്കി.

"എന്തോ കോരയം?" എന്ന അര്ഥത്തില് അെോള്ക് ദിേയെുയെ പ യര കക യകോണ്ട്
ആംഗയം കോണിച്ചു.
"രോഹുല്
അേള്ക്

ോരോെണന്"
ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

****
"ഏതോ ും

മോസങ്ങള്ക്ക്ക്

റഞ്ഞു.

മുമ്പ്

േയര

മരണം

ഒരു

ിതയസംഭേമോെിരുന്നു

പകോത്ബോഹില്സില്,"
ജോല്കത്തില്ൂയെ,
മോര്ക്ടസിയെതുപ

ദൂയര
ോയല്െുള്ള

പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്
തയെ

തപല്ോെിയക്കോണ്ട് ഫോദര് ഗത്ബിപെല്

ഇെതൂര്ന്ന

പ ോക്കി,
രച്ച

കോള്ക്

തോെിപരോമങ്ങള്ക്

റഞ്ഞു.

രോഹുല് അപദ്ധഹത്തിയെ േോക്കുകള്ക് ത്ശ്ദ്ധപെോയെ പകേു.
" ിങ്ങള്ക് പചോദിച്ച പരോഹിതിയെ പബോഡിെോണ് അേിയെ അേസോ ം കോണയപ്പേത്,"
പമഘങ്ങളുയെ ശ്ുത്ഭയേണ്മയ്ക്ക്ക് തോയഴ പകോത്ബോഹില്സിയെ ഗോഡമോെ

ീല്

ിറം

കോറ്റില്ിളകി.
"ഈ പരോഹിത് ഇേിെുയത്ത ഇന്ഡ്ത്െിെല്ിറ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ എപമ്പലോെി
ആെിരുന്നിപല്ല?"
ുപരോഹിതന് അെോയള

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കി.

"അപദ്ധഹത്തിയെ ജ റല് മോപ ജരോെിരുന്നു പരോഹിത്. ഞോ റിെും അെോയള. ഹി
േോ് റിെല്ി എക്ട്ത്െോ ഓര്ഡി റി! എ ജീ ിെ്! ്യത്െെിറ്റ്. എബവ് ആള്ക്
പഹോണറ്്
!"
"

യെ ഫോദര്..."
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രോഹുല് സംശ്െപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"ഇപപ്പോഴയത്ത പറോറി അതല്ലപല്ലോ. ഇേുെുയത്ത ആളുകള്ക്
ക്ലബ്ബില് ഞോന് പകേു, േര്മ്മയെ അെോള്ക് കൂയെ
അെോളുയെ

ചില്

പഡോകയുയമെ്്്...എപന്തോ

പകോത്ബോഹില്സിപല്

റെുന്നു; ഇന്നും കൂെി

ിന്ന്് ചതിക്കെോെിരുന്നു.

ചില്

മോപ്പുകള്ക്

പമോഷ്ടിച്ചു,

ിധി കരസ്ഥമോക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു. യകോത്ബെുയെ കെിപെറ്റ്

മരിച്ചു. എയന്നോയക്ക. യദന് യഹൌ കുഡ് ഹി ബി ്യത്െെിറ്റ്?"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് കുറച്ചുപ രം ഓര്മ്മകളില്

ഷ്ടയപ്പേു.

ിയന്ന ത ിക്ക് അഭിമുഖ്മോെി ഭിത്തിെില് തൂങ്ങിെ കല്ണ്ടറിയല് യസെിെ്
ത്ഫോന്സീ് ഓഫ് അസ്സീസിെിയല് ത്

ോര്ഥ കളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"അെോയളക്കുറിച്ച് പകള്ക്ക്കുന്ന കഥകയളോയക്ക ഞോ ും അറിെുന്നുണ്ട്,"
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് അപേഹം തുെര്ന്നു.
"

യെ, രോഹുല്, അങ്ങയ പെോന്നുമോെിരുന്നില്ല ഞോന് അറിെുന്ന പരോഹിത്,"

ഫോദര് ഗത്ബിപെല് അെോയള പ ോക്കി.
രോഹുല് അപദ്ധഹയത്തെും.
"ഒരു സംഭേത്തി ും ആ സംഭേയത്തക്കുറിച്ച്
ഇെെില് ഒരു

ോം

ിന്നീട് പകള്ക്ക്കുന്നതി ും

ോട് അന്തരമുണ്ട്,"

രോഹുല് യമൌ മോചരിച്ചു.
"എയന്നപപ്പോയല്
പകോപളജിയല്

ഒന്നുരണ്ടുപ
ല്ക്ടചറര്

ര്

പരോഹിതില്

ഷോര്മ്മില്ി.

േിശ്വസ്സിക്കുന്നുണ്ട്.

ിയന്ന

ഇപത

മ്മുയെ

ഇന്ഡ്ത്െിെല്ിറ്

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ മകള്ക് ദിേയ. ദിേയ രോജകുമോരി,"
രോഹുല് തോല്പ്പരയപത്തോയെ അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
"രോഹുല് ഒരു

യെ ദിേയയെക്കുറിച്ച് പകേിേുണ്ടോേും,"

അപേഹം തുെര്ന്നു.
"അേയളക്കുറിച്ച് ആദയമുണ്ടോേുന്ന ഇത്മ്പഷന് അതോ പ
ത്

ഖ്യോ

ിത പമോറല് പ

മുഖ്യ ഇ ം.
കഹല്ീ

ോല്ീ് ഉണ്ട്, ഇേിയെ. ഒരു ഗോങ്ങ്. ്ത്െീറ്റ് കഫറ്റ് ആണ്

യെ എ ിക്കോ കുേികയള ഒരു

റ്റോല്െ്റഡ്

ആണ്.

അതിയല്

കുേികളുമോണ്. ആ ഗോങ്ങിയല് ഒരു സുത്
പദേതോ
"

ോസിറ്റീവ് അല്ല. ഒരു സവെം

ോട് ഇഷ്ടമോണ്. ഓപരോരുത്തരും

മിക്കേരും

ധോ

അംഗമോണ്

മ്മുയെ

പകോപളജിയല്

ത്ത മോസികകള്ക് ഒരു

രിപേഷപത്തോയെ അേതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദിേയ,"

ത്ത മോസികകപളോ?"

രോഹുല് അദ്ഭുതപത്തോയെ, സംശ്െപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"അപത...ഉദോഹരണത്തിന് ...."
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് തോ ിരിക്കുന്നതിന്
അറെില്

ിന്ന്്തീയര

ഴെതല്ലോത്ത ഒരു

ിമ്പില്ുണ്ടോെിര്ന്ന യഷല്ഫിയെ ഒരു
ത്തയമെുത്തു.

"ഇത് ഒരു മോസം മുമ്പുള്ള 'ദി ഹിന്ദു'േിയെ സപണ്ട മോഗസി ോണ്,"
അതിയെ പ

യ്ക്ജുകള്ക് േിെര്ത്തിയക്കോണ്ട് അപേഹം
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േിെര്ത്തിെ ഒരു പ

യ്ക്ജ് അപേഹം രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് അഭിമുഖ്മോെി

ിെിച്ചു.
അതിസുന്ദരിെോെ ഒരു െുേതിെുയെ ചിത്തത്തില് രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് തറഞ്ഞു.
ആപ

ജിയല് മുഖ്യതല്യക്കേ്്അെോള്ക് േോെിച്ചു.

"ദ ത്

ിന്സ് േിത്ത്്എ ഹീല്ിംഗ് െച്ച്"

്

ര്ശ് ത്തില്ൂയെ പരോഗയസൌഖ്യം

രോഹുല്

ല്കുന്ന രോജകുമോരി!

ത്തം അപദ്ധഹത്തിയെ കകെില്

ിന്നും േോങ്ങി.

"യമഡിക്കല് പകോപളജിയല് േിദഗ്ദ പഡോക്ടറ്റര്മോര് പ

ോല്ും കകയെോഴിഞ്ഞ

പകസുകളും ദിേയോ രോജകുമോരി അദ്ഭുതകരമോെി േിജെിപ്പിച്ചിേുണ്ട്. അ
ഇ ം ഔഷധ സസയങ്ങളുയെ ഇല്കള്ക്,

ല്
ൂര്വ

ൂേുകള്ക്, തണ്ടുകള്ക്, പതോല്, പേരുകള്ക്,

േിത്തുകള്ക്...ഇേയെോയക്ക തയെതോെ ചില് ത്

പതയക രീതികളില്ൂയെ അേള്ക് മത്ന്ത

ശ്ക്തിെുള്ള മരുന്നുകളോക്കി മോറ്റുന്നു. രക്തത്സോേം മുതല് മ്തിഷ്ക ജവരം
േയരെുള്ള

മോറോേയോധികള്ക്ക്ക്

സഞ്ജീേ ിെോകുന്നു....അേയളക്കുറിച്ച്

അത്

മൃത

റെുപമ്പോള്ക് സൂപ്പര്പല്റ്റീവ്് മോത്തപമ

എയെ ഭോഷെില്ുള്ളൂ. യസൌന്ദരയത്തില്, ആഭിജോതയത്തില്, സവഭോേമഹിമെില്,
ബുദ്ധിശ്ക്തിെില് ...ക്ലോസ്സിക്ട കഥകളിയല് ഒരു ഹീപറോെിന്!"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് ശ്ോന്തി
"യല്റ്റ്്
് കം റ്റു ദ പ
യ

ുരത്തിന്യറ

ോെിന്്,"

യേപന്നോര്മ്മിച്ച് അപേഹം

" മ്മള്ക്

പരോഹിതിയ

ഷോര്മ്മില്ിെുമോെി

റഞ്ഞു.

കുറിച്ചോണ്

ഷോയറ്റഡ്.

ജീേിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒരു

പഷോക്ക്

റഞ്ഞു

്പ ഹത്തില്ോെിരുന്നു.

തീത്േതയ്ക്ക്ക് ഞോന് സോെിെോണ്.
േോ്

ുപരോഹിതന്, േോചോല് ോെി.

യകോണ്ടിരുന്നത്.
അേരുയെ

അേന്

ഈ

്പ ഹത്തിന്യറ

യെ പരോഹിതിന്യറ മരണത്തിന് പശ്ഷം ....ഷി

അേയ ക്കുറിച്ചുള്ള

ഓര്മ്മകളോണ്

അേയള

മുന്പ

ോേു

ിയന്ന ദിേയോ രോജകുമോരി. അേള്ക്ക്കും പരോഹിതിയെ മരണം

ആെിരുന്നു.

അച്ഛ മ്മമോപരക്കോളും

അേള്ക്ക്കെുപ്പം. ഇേര് രണ്ടുപ

രും പരോഹിത്

ിര

പ ോക്കിെപപ്പോള്ക്

ഒരു

പരോഹിതിപ ോെോെിരുന്നു
രോധിെോണ് എന്ന്്ഉറച്ചു

േിശ്വസിക്കുന്നു,"
ജോല്കത്തില്ൂയെ

ുറപത്തക്ക്

ീല്

പമഴ്സിഡ് കോര്

േരുന്നത് അപേഹം കണ്ടു.
"

യെ യതളിേുകയളല്ലോം ആളുകളുയെ അഭിത്

ചിന്തിക്കോറുണ്ട്,

ല്പപ്പോഴും,

ോെയത്ത ശ്രിയേക്കുന്നു. ഞോന്

പരോഹിതിന്യറ

മരണത്തി ു

ിമ്പിയല്

രഹസയയമന്തോെിരിക്കോം എന്ന്്
,"
അല്പ്പം മുന്പ് കണ്ട യമഴ്സിഡ് കോര്

ള്ളിമുറ്റത്ത് േന്നു

ിന്നു.

അതില് ിന്ന്്േിപ ോദ് പമപ ോന് ഇറങ്ങുന്നത് രോഹുല് കണ്ടു.
അെോള്ക്ക്ക്

ിമ്പില് ദീര്ഘകോെ ോെ ഒരു മധയേെ്ക്കന്.

അതി ു പശ്ഷം യസൌന്ദരയേും കുല്ീ തവേുമുള്ള ഒരു ്ത്തീ.
ഏറ്റേും അേസോ ം അതിസുന്ദരിെോെ ഒരു െുേതിെും.
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"രോഹുല്...ആ േരുന്നതോണ് ദിേയോ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീസിയെ യചെര്മോന് മിറര്
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ. ഹി് കഹയ ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ,"
ഏറ്റേും മുമ്പില്

െന്നു േരുന്ന ദീര്ഘകോെയ

പ ോക്കി ഫോദര് ഗത്ബിപെല്

റഞ്ഞു.
അപദ്ധഹത്തിന്യറ കുല്ീ തവേും രോജകീെേുമോെ ചല് ങ്ങള്ക് രോഹുല് പ ോക്കി
ിന്നു.
ചരിത്തം

ിര്മ്മിക്കുകെും

ഭരണോധികോരികളുയെ
കെന്നുപ

ിെത്ന്തിക്കുകെും

ീണ്ട

ഒരു

യചയ്ക്ത

ിരെോണ്

പദശ്ോഭിമോ ികളോെ

അപദ്ധഹത്തി ു

മുമ്പ്

ോെയതന്ന്്അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

കസവ് മുണ്ടും ത്കീം

ിറത്തില്ുള്ള കുര്ത്തെും അതിപന്മല് ചോര ിറത്തില് രു

ഷോളും അപേഹം അണിഞ്ഞിരുന്നു.
സവര്ണ്ണ യത്ഫെിമുള്ള കണ്ണെയ്ക്ക്കുള്ളില് ആജ്ഞോശ്ക്തിെുള്ള കണ്ണുകള്ക് രോഹുല്
കണ്ടു.
"അപദ്ധഹത്തിന്യറ
ഫോദര് ഗത്ബിപെല്

ിമ്പില്..മഹോറോണി, ഗോെത്തിപദേി തമ്പുരോേി,"
റഞ്ഞു.

കസവ് സോരിെും കസവ് യബ്ലൌസുമണിഞ്ഞു, രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ

ിമ്പില്

െന്നെുക്കുന്ന ഗോെത്തിപദേിയെ രോഹുല് പ ോക്കി.
യസൌന്ദരയേും െോത്തപതജസ്സും
"അേര്ക്ക്

ിറഞ്ഞ രൂ

ം.

ിമ്പില് േിപ ോദ് പമപ ോന്,"

ഫോദര് ഗത്ബിപെല് തുെര്ന്നു.
"ദിേയോ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീസിയെ എക്ടസികയൂേീവ് െീമില്. മിറര് േര്മ്മെുയെ
അെുത്ത ഫോമില്ി ത്ഫണ്ട്,"
ഒരു കമ്പ ി എക്ടസികയൂേീേിയെ പേഷമോെിരുന്നു േിപ ോദിന്.
"ങ്ങ്ഹോ, രോഹുല്,"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് ഉത്സോഹപത്തോയെ
"ഏറ്റേും
ത്

തോ

റഞ്ഞു.

ിമ്പില് ...അതോണ് ദിേയോ രോജകുമോരി. സൂരയേംശ്ത്തിയല് സകല്

ങ്ങളുയെെും ഏക അേകോശ്ി. ദ ത്

അേള്ക് ഒരു

ിന്സ് േിത്ത് എ ഹീല്ിംഗ് െച്ച്!"

ീല് ജീന്സും ചുേന്ന െീ ഷര്േും ധരിച്ചിരുന്നു.

െീ ഷര്േി ുപമല് മഞ്ഞ

ിറമുള്ള ഒരു ജോക്കറ്റ്.

ആ േ്ത്തങ്ങളില് അേളുയെ ശ്രീര േെിേുകളുയെ േശ്യത ദൃശ്യമോെിരുന്നു.
സമൃദ്ധമോെ മുെി പതോളിയെ ഇരുേശ്ത്തും കോറ്റില്ുല്െുന്നു.
ീണ്ടു

േിെര്ന്ന

കണ്ണുകളുയെ

മപ ോഹരിതെില്

തോരുണയത്തിയെ

കോന്തികത

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
യെൌവ ോരംഭത്തിയല്
ത്ബഹ്മചോരിെുയെ

ത്ഗീഷ്മ

ഉള്ളില്ും

േികോരങ്ങള്ക്

അെക്കിയെോളിപ്പിച്ച,

പമോഹമുണര്ത്തുന്ന

അതയോകര്ഷകമോെ

ഏതു
ചുേന്ന

ചുണ്ടുകള്ക്.
ീണ്ട് ഭംഗിെുള്ള മൂക്ക്.
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തുെുത്തു േി്മിതമോെ കേിളിണകള്ക്.
ശ്ില്പ്പഭംഗിെുള്ള അരയക്കേ്.
മോരേികോരങ്ങള്ക് ഉണര്ത്തുന്ന
െക്കുപമ്പോള്ക്

ിതംബം.

തിയെ ഉല്െുന്ന

ിറമോ്.

തയെ കണ്ണുകള്ക് അേളില് തറഞ്ഞിരിക്കെോണ് എന്ന്് കേകിെോണ് രോഹുല്
മ സ്സില്ോക്കിെത്.
"അേയരന്തോ ഫോദര്, ഇേിയെ?"
"ഹോ...അതോണിപപ്പോള്ക് എ ിക്കും മ സ്സില്ോകോത്തത്,"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് എഴുപന്നറ്റു.
"ഈ ഫോമില്ി

പരഡ്! അതും എയന്ന കോണോന്!"

അേര് േോതില്ക്കല് എത്തിെപപ്പോള്ക് രോഹുല്ും എഴുപന്നറ്റു.
" മ്ക്കോരം,െുേര് കഹയ ്,"
കകകള്ക് കൂപ്പിയക്കോണ്ട്്ഫോദര് ഗത്ബിപെല്
"

ുഞ്ചിരിപെോയെ,

കൂപ്പുകകകപളോയെ

റഞ്ഞു.

അേരും

അപദ്ധഹത്തിയെ

സവോഗതം

സവീകരിച്ചു.
"പ്ലീ്,"
തയെ മുമ്പിയല് ഇരിപ്പിെങ്ങള്ക് ചൂണ്ടിക്കോേി ഫോദര് ഗത്ബിപെല്

റഞ്ഞു.

"തോങ്ക് െൂ, ഫോദര്,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

അപേഹം ഫോദര് ഗത്ബിയെല്ി ു അഭുമുഖ്മോെി ഇരുന്നു.
യതോേെുത്ത്്ഗോെത്തിപദേിെും.
"മിറര് േിപ ോദ്, തോങ്കളും ഇരിക്കൂ,"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല് േിപ ോദ് പമപ ോയ
അെോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ

പ ോക്കി.

ിമ്പില് ഇരുന്നു.

"ദിപേയ, പമോളും ഇരിക്കൂ,"
രോഹുല്ിയെ
അപേഹം

മുഖ്പത്തക്ക്

ഇമകള ക്കോയത

പ ോക്കുകെോെിരുന്ന

ദിേയപെോട്

റഞ്ഞു.

ഒന്ന്്മെിച്ച് ദിേയ ഗോെത്തിപദേിെുയെ അെുത്ത് ഇരുന്നു.
എല്ലോേരുയെെും കണ്ണുകള്ക് രോഹുല്ിയെ മുഖ്ത്തോയണന്നു ഫോദര് ഗത്ബിപെല് കണ്ടു.
"ഹോ..."
അത് ത്ശ്ദ്ധിച്ച് അപേഹം
"ഇപേഹയത്ത

ിങ്ങള്ക്ക്ക്

ഇേിയെ േന്നിേ്.

റഞ്ഞു.
രിചെമില്ലോെിരിക്കോം.

രണ്ടോഴ്ച്ചെോെി

മ്മുയെ പകോപളജില്. ഫിസിക്ട് ഡിപ്പോര്േ്യമന്്. പ

ഇപേഹം

ര് രോഹുല്

ോരോെണന്,"
രോഹുല് അേരുയെ പ യര പ ോക്കി കകകള്ക് കൂപ്പി.
അേര് തിരിച്ചും.
"

ിയന്ന, രോഹുല്..."

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

155

അപേഹം രോഹുല്ിയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
"ഇേയര

അറിെോമപല്ലോ.

ോഠ

ു്തകങ്ങളിയല്ോയക്ക

ഠിച്ചിേുണ്ടോെിരിക്കും

ഇപേഹത്തിയെ ഫോമില്ിയെപ്പറ്റി. ഇത് ഹി് കഹയ ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ,"
അപേഹം രോഹുല്ിയെ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പി.
അത് ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിയ പപ്പോയല് രോഹുല്ിയ െും അമ്പരപ്പിച്ചു.
"

ിയന്ന ഇേര് മഹോറോണി, ഗോെത്തിപദേി തമ്പുരോേി,"

അേരും രോഹുല്ിയ

േണങ്ങി.

"ഇത് ഇേരുയെ ഏകമകള്ക്,"
അപേഹം ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേള്ക് മിഴികളുെര്ത്തി.
േീണ്ടും കകകള്ക് കൂപ്പി.
"ദിേയ. യഹര് എക്ടസല്ന്സി ദിേയോ േര്മ്മ,"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിയെ സവരം അേര് പകേു.
"പ ോ ...സോര് ...ഞോന് ..."
രോഹുല് തയെ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പോന് തുെങ്ങിെപപ്പോള്ക് േില്ക്കിയക്കോണ്ട് അേള്ക്
യ

യേന്ന്് റഞ്ഞു.

അത് േകയേയ്ക്ക്കോയത അെോള്ക് അേയളെും േണങ്ങി,"
അേള്ക് അദ്ഭുതപത്തോയെ അെോയള പ ോക്കി.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് തയെ കണ്ണുകളുയെ ആഴങ്ങയള ്

ര്ശ്ിക്കുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ഫോദര്

ിയന്ന േിപ ോദ് പമപ ോയ

രിചെയപ്പെുത്തുകെും അേര്

ര്

രം

േന്ദിക്കുകെും യചയ്ക്തു.
"ഹോ,

ിയന്ന ...'

ഫോദര് ഗത്ബിപെല് തയെ അതിഥികയള പ ോക്കി.
"എല്ലോേയരെും ഒരുമിച്ചു സവീകരിക്കോന് കഴിഞ്ഞതില് േല്ിെ സപന്തോഷം. എന്ത്
സഹോെമോണ്, ഞോന്..."
"ഫോദര്,"
രോഹുല്ിയെ മുഖ്ത്ത്

ിന്ന്്ത്ദിഷ്ട്െികള്ക് മോറ്റി അപേഹം പചോദിച്ചു.

"ഒഎഉ സതയം അറിെോന് േന്നതോണ് ഞങ്ങള്ക്,"
അപദ്ധഹതിന്റ്റ്

േിചിത്തമോെ

ആേശ്യം

പകേ്

ഫോദര്

ഗത്ബിപെല്

അല്പ്പം

അമ്പരന്നു.
"െമിക്കണം, എ ിക്ക് മ സ്സില്ോെില്ല,"
ുഞ്ചിരിപെോയെ അപദ്ധഹം

റഞ്ഞു.

അേര് എല്ലോേരും രോഹുല്ിയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കിെിരിക്കുകെോണ്.
ഫോദര്

ഗത്ബിപെല്ിപ ോട്ഇ ി

എന്തോണ്

റപെണ്ടയതന്നറിെോയത

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ കുഴങ്ങി.
"എങ്ങയ

റെണം എന്ന്്എ ിക്കറിെില്ല,"
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രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്ക് യമപത്െോപപ്പോല്ിറ്റന് ക്ലബ്ബില് പ

ോത്െുന്നു. അേിയെ അങ്ങ് ഉണ്ടോേുയമന്ന്്

കരുതി,"
അപേഹം 'അങ്ങ്' എന്ന്്സംപബോധ

രോഹുല്ിയ

പചോയ്ക്തത് ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിയ

അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
രോഹുല്ും അതുപകേ് ആശ്ച്രയയപ്പെുന്നത് അപേഹം കണ്ടു.
അതി ിെെില് മയറ്റോരു കോരയം കൂെി ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിന്യറ ത്ശ്ദ്ധെില് യ
ദിേയ

രിസരം

മറന്ന്,

ഒരു

സവപ് പല്ോകത്തിയല്ന്ന

പ

ോയല്

േു.

രോഹുല്ിയെ

മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കിെിരിക്കുന്നു.
"അങ്ങെുയെ പ

ര് രോഹുല്

ോരോെണന് എന്ന്്തയന്നെോപണോ?"

ഇത്തേണ പചോദയം േന്നത് ഗോെത്തിപദേിെില്
ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ും രോഹുല്ും

ര്

ിന്നോണ്.

രം പ ോക്കി.

"അങ്ങ് െമിക്കണം എയെ പചോദയം അങ്ങയെ ..."
ഗോെത്തി പദേി മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ുറത്ത് മയറ്റോരു േോഹ ം േന്നു

ില്ക്കുന്ന ശ്ബ്ദം പകേു.
ഒരു

യേളുത്ത

സോന്പത്െോെുയെ

മുന്ഭോഗയത്ത

പഡോര്

തുറക്കയപ്പെുന്നതും

അതില് ിന്ന്് സന്നയോസ പേഷധോരിെോെ ഒരു മധയേെ്ക്കന് ഇറങ്ങുന്നതും
അേര് കണ്ടു.
അെോള്ക്

ിന്ഭോഗയത്ത പഡോര് തുറന്നു.

തുറക്കയപ്പേ

ിന്

പഡോറില്

ിന്ന്് ദീര്ഘകോെ ോെ

ഒരു

േൃദ്ധസന്നയോസി

ഇറങ്ങുന്നത് അേര് കണ്ടു.
"ഗുരുജി പദേ ോരോെണന്!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ മത്ന്തിച്ചു.
ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ും രോഹുല്ും മയറ്റല്ലോേരും

ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

ഗോെത്തിപദേിെും ദിേയെും രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും തങ്ങളുയെ പ യര

െന്നെുക്കുന്ന

ദീര്ഘകോെ ോെ ആ ഋഷിേരയന്യറ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പുന്നത് ഫോദര് ഗത്ബിപെല്
കണ്ടു.
എന്നോല് അപദ്ധഹയത്ത അട്ഭുതയപ്പെുത്തിെത് രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളില് േിെര്ന്ന
േി്മെമോണ്.
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയെ കണ്ണുകള്ക് രോഹുല്ിയെ മുഖ്ത്തോയണന്ന്്എല്ലോേരും
കണ്ടു .
അേര്

അദ്ഭുതയപ്പേു

അപദ്ധഹയത്ത സമീ

പ ോക്കി

ില്യക്ക

രോഹുല്

ിച്ചു. അെോള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ അെുയത്തത്തി.

അെോള്ക്ക്ക് അഭിമുഖ്മോെി മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്
രോഹുല്ിയെ
്

യതോഴുകകകപളോയെ

കകകള്ക്

അപദ്ധഹത്തിയെ

ിന്നു.

ോദങ്ങയള

സമീ

ിക്കുന്നതും

ര്ശ്ിക്കുന്നതും അേര് കണ്ടു.

മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് കു ിഞ്ഞ് അെോയള

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.
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ുഞ്ചിരിപെോയെ അപേഹം രോഹുല്ിയ
ിയന്ന േോത്സല്യ

പ ോക്കി.

ൂര്വം അെോയള മോറില്ണച്ചു.

"അച്ഛോ, ഞോന്..."
ആല്ിംഗ ത്തിന്യറ സുഖ്ോ ുഭൂതിെില്

ിറഞ്ഞ് രോഹുല് മത്ന്തിച്ചു.

ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിയെ മുഖ്ം ചിന്തോത്ഗ്തമോെി.
രണ്ടോഴ്ച്ചെിപല്യറെോെി,

തപന്നോയെോപ്പം

യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന

തോമസിക്കുകെും

അ ിതരസോധോരണമോെ

സംപേദിക്കുകെും

ബുദ്ധിശ്ക്തിെുള്ള

ഈ

യചറുപ്പക്കോരന് േോ്തേത്തില് ആരോണ്?
കൂെുതല് ചിന്തിക്കുപന്തോറും തയെ ഓര്മ്മകള്ക് ഉണരുന്നത് അപേഹം അറിഞ്ഞു.
അേസോ ം

തിരിച്ചറിേിയെ

ഒരു

ധ യമുഹൂര്ത്തത്തില്

അപദ്ധഹത്തിയെ

കണ്ണുകള്ക് േിെര്ന്നു.
കദേപമ, ഇത്...?
അപപ്പോഴും
ോരോെണയ

മഹര്ഷിപദേ ോരോെണയെ

കരേല്െത്തില്ോെിരുന്ന

രോഹുല്

അപേഹം കണ്ണിമയ്ക്ക്കോയത പ ോക്കി.

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും ദിേയെും േിപ ോദും അതിരില്ലോത്ത
അദ്ഭുതപത്തോയെ േികോര ിര്ഭരമോെ ആ രംഗത്തിന് സോെികളോെി

ിന്നു.

തയെ മുമ്പില് സംഭേിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നത് സവപ് തുല്യമോെ കോരയങ്ങളോെി
ദിേയക്ക് പതോന്നി.
ക്ലബ്ബില് യേച്ച് രോഹുല്

ോരോെണയ

ആദയമോെി കണ്ടപപ്പോള്ക് തയന്ന തയെ മ സ്സ്

മോത്ന്തികേും അജ്ഞോതേുമോെ ഒരു േല്െത്തി കത്തോെിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്്അേള്ക്
അറിഞ്ഞിരുന്നു.
യെ ഇപേഹം എങ്ങയ

ഒരു സ യോസിെോകും?

ഗന്ധര്േ ഭംഗിെുള്ള ഈ െുേോേിന് ചത്കേര്ത്തി ിമോരും രോത്ഷ്ടത്തല്േന്മോരും
മുതല്

എഴുത്തുകോരും

അഭിസംപബോധ

സോധോരണ

ജ ങ്ങളും

േയരെുള്ള

യചയ്യുന്ന ഒരു മഹോഋഷിെോെിത്തീരോന് എങ്ങയ

അ ുച്ചരന്മോരുയെ രെോകേചം പഭദിച്ച്

ജ ോേല്ിയെ
കഴിെും?

രിമറ്റം േര്ക്കിയെ േീേില്ക്കെറി

ആത്കമിച്ചെോള്ക്!
തയെ ത്

ിെ സുഹൃത്തോെ ല്ത്തീഫ് ദോദയെ ആത്കമിച്ച് കീഴ്യ

തയെ

മോ യത്തെും

ീക്കിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന

ജീേയ െുമ
ജെകൃഷ്ണയ െും

െുത്തിെേന്!

ഹരിക്കുേോന്
അെോളുയെ

കരുക്കള്ക്
സംഘയത്തെും

ിെമത്തിന്യറ േരുതിെില് യകോണ്ടുേന്നേന്!
പകോത്ബോഹില്സില്

ിധിപതെിയെത്തിെേരില്

ഒരോള്ക്

എന്ന്്

േിശ്വോസിക്കയപ്പെുന്നേന്!
രോത്തിെുയെ

അസോധോരണ

സമെങ്ങളില്

പകോത്ബോഹില്സിയെ

ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നേന് എന്ന്്തയെ സുഹൃത്തുക്കളോല്
ഈ

േിപശ്ഷണങ്ങപളോട്

കൂെി

ഒരോള്ക്ക്ക്

ശ്ിഖ്രങ്ങളില്

ിരീെിക്കയപ്പേേന്!

സ യോസിെോെി

ില് ില്ക്കോന്

സോധയമോപണോ?
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ഇമോകള ക്കോയത അേള്ക് അെോയളത്തയന്ന പ ോക്കി ിന്നു.
ത്

ിെങ്കെും യഷറി ും പറോ്ല്ി ും രോഹുല്ിയ ക്കുറിച്ച്

േളയര േോചോല്മോെി ആണ് അേര്
കണ്ടുകഴിഞ്ഞോല് കണ്ണുകള്ക്
ഏത് യ

റഞ്ഞത് ദിേയ ഓര്ത്തു.

റഞ്ഞത്.

റിയച്ചെുക്കോന് പതോന്നില്ലപത്ത.

ണ്ണും സവന്തമോക്കോന് ആത്ഗഹിക്കുമപത്ത.

ശ്രിെോണ്.
ആത്മോേിയ

്

ര്ശ്ിക്കുന്ന കോന്തികശ്ക്തിെോണ് ഈ ഗന്ധര്േയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക്.

അേരുയെ യസൌന്ദരയേീെണത്തിയെ കൃതയത തോന് ഇപപ്പോള്ക് തിരിച്ചറിെുന്നു.
കണ്ണുകള്ക്

റിയച്ചെുക്കോന് കഴിെുന്നില്ല ത ിക്ക്.

യേറും പ ോേം, അതി ു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു , തയെ ശ്രീരയത്ത ചൂട്
തയെ ശ്രീരത്തില് ഉറയ

ോേുന്ന തോ

ിെിപ്പിക്കോന്...

േും ജല്ോംശ്േും ദിേയ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഈശ്വരോ...
തോന് കിതക്കുന്നത് പ
ദോഹിക്കുന്നത് പ
യെ ഡോഡി

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

ോയല്െും.
റഞ്ഞ,

രിപേഷേും ഈ

ു്തകത്തില് േോെിച്ചറിഞ്ഞ, സതയോ ന്ദിയെ ആത്മീെ
ഗരത്തിയല് അപധോപല്ോകേീരന്മോയര േിറപ്പിച്ച രോഹുല്

ോരോെണയെ ചിത്തേും എങ്ങയ

യ

ോരുത്തയപ്പെും?

അേളുയെ മ സ്സിപല്ക്ക് േീണ്ടും സംശ്െം ഇരയച്ചത്തി.
സന്നയോസിക്ക് ഹിംസപെോ?
അേള്ക് സവെം പചോദിച്ചു.
"അങ്ങയെ അറിെിക്കോയതെോണ് ..ഞോന് ഇേിയെ ..."
ദിേയ രോഹുല്ിയെ ശ്ബ്ദം പകേു.
അെോള്ക്

മഹര്ഷി

ആദരപേോയെ

പദേ ോരോെണപ ോട്

സംസോരിക്കുകെോണ്.

മറ്റുള്ളേര്

ിന്ന്്അത് ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നു.

"ഒരു പദശ്ോെ േും എയന്ന ഇതുേയര അറിെിച്ചിേില്ല,"
മഹര്ഷി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഓപരോ തേണെും ഞോന് പതെിപ്പിെിക്കെോെിരുന്നു, അപല്ല?"
രോഹുല് പഖ്ദപത്തോയെ അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
"

യെ

ിയെ പദശ്ോെ ങ്ങള്ക് ഒരിക്കല്ും േയര്ഥങ്ങളോെിരുന്നില്ല,"

അപേഹം തുെര്ന്നു.
ഓപരോ

െോത്തെും

ുതിെത്

ഓപരോന്ന്

യകോണ്ടുേരുന്നു.

ുതിെ

അ ുഭേങ്ങള്ക്...അറിേുകള്ക് ..."
രോഹുല്

ുഞ്ചിരിക്കോന് ത്ശ്മിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

"കഴിഞ്ഞ രണ്ടോഴ്ച്ചപെോളം ഇേിയെെുണ്ടോെിേും ദര്ശ് ഭോഗയമുണ്ടോെത് ഇന്നോണ്,"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു.

അത് പകേ് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"മ സ്സിയെ ചോഞ്ചല്യേും സപന്ദഹേുയമോയക്ക മോറിെിയല്ലേ ഇപപ്പോള്ക്,"
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അപേഹം രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മപെോട് പചോദിച്ചു.
"ഈശ്വരന് തുണച്ചു,"
രോഹുല്ിയ െും മഹര്ഷിയെെും പ ോക്കിയക്കോണ്ട് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ
ഗോെത്തിപദേി മുപമ്പോേ്് േന്ന്് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയെ

റഞ്ഞു.

ോദ മ്ക്കോരം

യചയ്ക്തു.
"സുഖ്മോപണോ തമ്പുരോേീ?"
അപേഹം പചോദിച്ചു.
"അേിെുയത്ത അ ുത്ഗഹം എപപ്പോഴുമുണ്ടോെിരുന്നു,"
അേര്

റഞ്ഞു.

അേര്

ിയന്ന രോഹുല്ിയ

സമീ

ിച്ചു.

"അേിെുന്നും അ ുത്ഗഹിക്കണം,"
രോഹുല്ിയെ മുമ്പില് യതോഴുകകകപളോയെ,
അപ

ത്മ ശ്ിര്ക്കെോെി

ിന്ന്് അേര്

െിച്ചു.

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളില് ഒരഗ്നിെിരമ്പുന്നത് പ

ോയല് ദിേയക്ക് പതോന്നി.

അെോള്ക് േല്ത് കരമുെര്ത്തി അ ുത്ഗഹ മുത്ദ കോണിക്കുന്നതും കണ്ണുകള്ക്

തിയെ

അെയ്ക്ക്കുന്നതും അേള്ക് കണ്ടു.
അേളുയെ ചുണ്ടില്

ുഞ്ചിരി േിെര്ന്നു.

കീരിക്കോെന് പജോ് പ

ോല്ും സുല്ലിെുന്ന േില്ലത്തരങ്ങള്ക് കോണിച്ച കകകള്ക്ക്ക്

അ ുത്ഗഹ മുത്ദെും േഴങ്ങുപമോ?
"പമോളും ഗുരുജിെുയെ
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

ോദം േന്ദിക്കൂ,"

റഞ്ഞു.

അേള്ക് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയ െും രോഹുല്ിയ െും സമീ
അേള്ക് ആദയം മഹര്ഷിക്ക്

ിച്ചു.

ോദ മ്ക്കോരം യചയ്ക്തു.

അേയള അപേഹം പതോളില്പ്പിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.
'കുമോരിയ്ക്ക്ക് എയന്ന ഓര്മ്മെുപണ്ടോ?"
"ഉവ്, ഞോന് ഗുരുജിയെ കണ്ടിേുണ്ട്. കുയറ മുമ്പ്,"
"അന്ന്്കണ്ട അപത ആേശ്യത്തി ോണ്, അതി ു പേണ്ടിെോണ് ഞങ്ങള്ക് േീണ്ടും
േന്നിരിക്കുന്നത്,"
"അറിെോം, ഗുരുജി...ഈെുള്ളേളുയെ ഭോഗയം,"
ിയന്ന അേള്ക് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

അല്പ്പം മുമ്പ് തോന് അെോയള ക്ലബ്ബില് യേച്ച്

ോദം യതോേുേന്ദിച്ചത് അേള്ക്

ഓര്ത്തു.
ുഞ്ചിരി

ിെത്ന്തിച്ച്്അേള്ക് അെോളുയെ മുമ്പില് കു ിഞ്ഞു.

ോദം യതോേുേണങ്ങി.
ിേര്ന്ന്്എഴുപന്നറ്റ് അേള്ക് അെോയള
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മുഴുേന്

രംഗേും

അദ്ഭുതപത്തോയെെും

േീെിക്കുകെോെിരുന്ന
സമീ

ഫോദര്

ഗത്ബിപെല്ിയ

യകൌതുകപത്തോയെെും

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണന്

ിച്ചു.

"കല്ക്കത്ത

യസെിെ്

പസേിയെഴ്സിയല്

മുന്

ആപത്ന്തോപപ്പോളജി

പത്

ോഫസ്സര്

പഡോക്ടെര് ഗത്ബിപെല്!"
അപേഹം

ുപരോഹിതയ

"കല്ക്കത്ത ത്

പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു.

സിയഡന്സിെിയല് ഭീകര ോെ ഫിസിക്ട് യത്

ോഫസര് പഡോക്ടെര്

പദേ ോരോെണന്!"
ുഞ്ചിരി

ില് ിര്ത്തി ഫോദര് ഗത്ബിപെല് അപദ്ധഹപത്തോട്

റഞ്ഞു.

"അദ്ഭുതയപ്പെുകയെോന്നും പേണ്ട,"
ുതിെ രംഗത്തിയെ േി്മെമോസവദിച്ചുയകോണ്ട് ചുറ്റും
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്

ില്ക്കുന്നേയര പ ോക്കി

റഞ്ഞു.

"ഞങ്ങള്ക് േളയര േര്ഷങ്ങപളോളം ഒരുമിച്ചുണ്ടോെിരുന്നു, കല്ക്കത്തെില്,"
ദിേയ അയതോന്നും പകള്ക്ക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നില്ല.
രോഹുല്ിയെ

സോമീ

യം

ഇത്ന്ദിെോതീതമോെ

ഒരു

അ ുഭൂതിെോെി

അേള്ക്

അറിെുകെോെിരുന്നു.
ചിത്തശ്ല്ഭം

ൂേിയെ പത ുറേെില്

ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്കു
ഭംഗിപെോെുകൂയെ
പദശ്ീെ
ുരോത

ോതക്കും

മുമ്പ്

ിറെുന്നതുപ

ിര്മ്മിക്കയപ്പേതോെിരുയന്നങ്കില്ും

സംരെിക്കയപ്പേിരുന്നു,
ശ്ോന്തി

ോയല്.

ുരം

ശ്ോന്തി

ദിക്കുമിെെില്

ുരം

യ

ൌരോണിക
-

യകോേോരം,

ില് ില്ക്കുന്ന

--

യകോേോരം

േോ്തുശ്ില്പ്പ കേദഗ്ധയത്തിന്യറ ഒരു അസോധോരണ മോതൃകെോെി

രിഗണിക്കയപ്പെുന്നു. - യകോേോരത്തി െുത്തുള്ള ഇരി ില് േീട് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ
ണിതതോണ്.

എങ്കില്ും

കുെുംബ

രമോെ

ചെങ്ങുകളും

സപമ്മള ങ്ങളും

െത്തയപ്പേിരുന്നത്
യകോേോരത്തി കത്ത് തയന്നെോണ്. - കല്ത്ബറിപെോട് പചര്ന്ന ദര്ബോര് ഹോളില്ോണ്
അേ

െത്തയപ്പേിരുന്നത്. - ദര്ബോര് ഹോളിയല് േിശ്ോല്മോെ സത്

മഞ്ചത്തില്

േിശ്ിഷ്ടേയക്തികള്ക് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. - മധയത്തില് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്, അപദ്ധഹത്തി രികില് രോഹുല് അേര്ക്ക്

ിമ്പില് ഉജ്ജെി ിെില്

സന്നയോസിമോര്.അേര്ക്കഭിമുഖ്മോെി രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ.

ിന്ന് േന്ന

ിയന്ന ഗോെതിപദേി,

മുത്തശ്ി,രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ ബന്ധുക്കള്ക്, േിപ ോദ് - പമപ ോന് തുെങ്ങിെേരും.
'രോജകുമോരിയെ

കൂേിയക്കോണ്ട്

േരോന്

ആയള

അെച്ചിപല്ല?''

-

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണന് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മപെോട് പചോദിച്ചു. - “”ഉവ്, ??? - ഭേയതപെോയെ
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

റഞ്ഞു. - 'ഉെയ യെത്തും ,

'മഹോമൃതയുഞ്ജെപഹോമത്തിന്

പേണ്ടിെുള്ള

അ ുഷ്ടിക്കയപ്പെുന്ന സമെത്തും രോജകുമോരി

െോഗം

പമ്മോയെോത്ത് പേണം, അപദ്ധഹം

റഞ്ഞു. ഹോളിന്യറ അപങ്ങെറ്റത്ത് ദിേയെുയെ രൂ
രണ്ടു

ചര്ച്ചകളില്ും
ം ദൃശ്യമോെി. -

ിന്നോയല് ഒന്ന്

രിചോരികമോരും. - എല്ലോേരുയെെും കണ്ണുകള്ക് അേളുയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.
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- ത ി പകരളീെരീതിെില് കസവ് സോരിെും ബ്ലൌസും അണിഞ്ഞണ് ദിേയ േന്നത്. ആ

പേഷത്തില്

അഴകോര്ന്ന

അേളുയെ

ഉെല്ില്

രൂ

ല്ോേണയം

അയത

ിറത്തില്ുള്ള

-

ബോലൂരില്

സവര്ണ്ണ

കസവ്

ിറമുള്ള
-

സോരിെും

ം േി്മെോേഹമോെി. - “'ഒരപ്സര

യബ്ലൌസുമണിഞ്ഞപപ്പോള്ക് അേളുയെ രൂ
ക യകയെപപ്പോയല്,”

-

ഇരേിച്ചു.

ിയന്നത്തിെ

രില്

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ

ിഷ - തന്യറ അെുത്തിരുന്ന മയറ്റോരു ബന്ധുേിന്യറ

സപഹോദരിെുയെ മകള്ക്

കോതില് മത്ന്തിച്ചു. - “' ീയെത്ത അപ്സരക യകമോയര കണ്ടിേുണ്ട്?''
അേള്ക്

തിരിച്ചു

റിച്ചുേച്ചപ

-

മത്ന്തിച്ചു.

“”ദിേയ

പകയ്ക്റ്റ്

േിന്പസ്റ്റിയ

ോയല്െുണ്ട്. ആ യ പറോം കണ്ണും - ല്ിപ്തം ഒയക്ക, - രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി ചുണ്ടില് േിരല് പചര്ത്ത് അേയര -

ിശ്ബ്ദരോക്കി. - ദിേയ ആദയം

മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയ െും രോഹുല്ിയ െും ഉജ്ജെി ിെില് സ യോസിമോയരെും

-

േന്ദിച്ചു.

മുത്തശ്ിയെെും

ിയന്ന

തന്യറ

-

ബന്ധുക്കയളെും.

മോതോ

''കുമോരി

ിയന്നത്തിെ
ിതോക്കയളെും
-

ഇരിക്കൂ,”

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെെും ഗോെതിപദേിെുയെെും ഇെെിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്

റഞ്ഞു. അേര്ക്കിെെില് രോഹുല്ിന് അഭിമുഖ്മോെി

അേള്ക് ഇരുന്നു. - ദിേയപെോയെോപ്പം േന്ന

രിചോരകര്

ത്

ോര്ഥ ോസങ്കീര്ത്ത ങ്ങപളോയെ കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

-

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

ആ

സപമ്മള ം

സങ്കീര്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം
പദേ ോരോെണയ

ആരംഭിച്ചു.

ഭക്തിഭോേം

ിറഞ്ഞ

ിങ്ങള്ക് എയന്ന േന്നുകണ്ടതിന് പശ്ഷം

-

െോഗത്തി ു

പേണ്ടി

ഞോന്

മോ സികമോെി

ഒരുങ്ങുകെോെിരുന്നു, '' - രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ പ ോക്കി അപദ്ധഹം
“”

യെ

അ

കണ്ടയതോയക്ക

േിഷെം

ോെി. -

ിതോന്ത ിശ്ബ്ദമോെി ഹോള്ക്. - എല്ലോേരും മഹര്ഷി

പ ോക്കി. - “''അന്ന്

മഹോമൃതയുന്ജെ

-

ുറപത്തക്ക് പ

ധയോ ിക്കുപമ്പോഴും

ദുര് ിമിത്തങ്ങളോണ്.

ചിന്തിക്കുപമ്പോഴും

രോെസ

ആസുര

പേഷത്തില്ും ഭോേത്തില്ും ഈ യകോേോരയത്തെും ത്

റഞ്ഞു. -

ദര്ശ് ത്തില്

ശ്ക്തികള്ക്

ല്

-

പദശ്യത്തെും

കീഴെക്കിെിരിക്കുന്നു. അേരുയെ ല്െയം രോജകുമോരിെുയെ ജീേ ോണ്,” - സദസ്സ്
രിത്ഭോന്തമോകുന്നത്

അപദ്ധഹം

കണ്ടു.

-

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ

പ ോക്കി.

അേര്

അെുത്തിരുന്ന

അമര്ത്തിപ്പിെിച്ചു.

''മഹോറോണി

ഭോേേയതയോസം ത്ശ്ദ്ധിച്ചുയകോണ്ട്
“”രോജകുമോരിെുയെ

ജീേന്

ഗോെതിപദേി

രിത്ഭമിപക്കണ്ട,???

--

ഭെേിഹവല്െോെി
ദിേയെുയെ

മഹര്ഷി

കയ്യില്

അേരുയെ

റഞ്ഞു.
ഭീഷണിെുയണ്ടങ്കില്ും

സുരെിതെോണ്.

-

കുമോരിെില്ുള്ള ഈശ്വരോംശ്ം സവെം ഒരു കേചമോെി രെയ്ക്ക്കുണ്ട്. എങ്കില്ും ഉള്ളിയല് കദേികോംശ്ത്തി ു അല്പ്പം ഇളക്കം തേിെിേുപണ്ടോ എന്ന്
സംശ്െമുണ്ട്,” - അപേഹം ഒരു

ിമിഷം

ിര്ത്തി ദിേയയെ സൂെിച്ചു പ ോക്കി. -

ദിേയ ല്ജ്ജപെോയെ അപദ്ധഹയത്തെും. - “”മയറ്റോരു യേളി
കുമോരി ഉെപ

ോട് എ ിക്ക് കിേിെത്

തയന്ന ഭര്തൃമതിെോകോന്
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സോധയതെുണ്ട് എന്നോണ്,'' - “'' ഏയ്ക് , യ േര്!???? -

രിസരത്തിന്യറ കോരയതീേത

േി്മരിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക് ഉറയക്കപ്പറഞ്ഞു. - എല്ലോേരും േി്മെപത്തോയെ
ദിേയയെ പ ോക്കി. - “'ഇറ്റ്- കയോന് യ േര് ബീ െൂ!'' - രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും
ഗോെതിപദേിെും
റ്റിെതുപ

യഗൌരേത്തില്

ദിേയയെ

പ ോക്കി.

അേള്ക്

ോയല് പദേ ോരോെണപ െും. - “'പസോറി, ഗുരുജീ, ഐം റിെല്ി പസോറി.''
ുഞ്ചിരിച്ചു. “'ദര്ശ് ത്തില് അങ്ങയ

അേള്ക് െമോെോച ം യചയ്ക്തു. അപേഹം
കോണുന്നു കുമോരി,'' - അപേഹം

റഞ്ഞു.

'ഉത്തമ ഗുണസമ്പന്ന ോെ ഒരു

ുരുഷന് കുമോരിെുയെ ഭര്തൃ

പ

ോകുന്നു,''

അേളുയെ

അധരത്തില്

തരളമിഴികള്ക്

ല്ജ്ജെുയെ

രോഹുല്ിന്

ചുേപ്പ്

ദമല്ങ്കരിക്കോന് -

പ യര

ീണ്ടു.

െര്ന്നു.

- മറ്റുള്ളേരും ത്

മല്െിയല്

രോജയേമ്പോല്

അല്െോന്

ിധിപ

െകത്തി ു
-

തുെങ്ങിെിരിക്കുന്നു''

പകള്ക്ക്കുന്നേരുയെ മുഖ്ങ്ങളില് ഭീതി

കോശ്ം

ുറത്ത്

മഹര്ഷി

രത്തി

ോഗത്തോന് മല്െില് കെന്നിേുണ്ട്. അേരുയെ ത്

യകോേോരയത്തെും

യകോേോരേോസികയളെും

ദര്ശ് ങ്ങളില്

മുക്ക്

ബോധിക്കോന്

അ ുഷ്ട്െിക്കോ ുള്ള സമെമോെി എന്നറിെിക്കോ ോണ്

--

ുതുതോെി

േര്ത്ത ങ്ങള്ക്

-

അ ുഭേയപ്പേതോണ്.

കെന്ന്

തുെര്ന്നു.

ിറെോന് തുെങ്ങി. - “” ിധി പതെി

ആപരോയക്കെോെി

- രോജ

രോമര്ശ്ം

സന്നരോെി

അസവസ്ഥ ോെി

ഇയതോയക്ക

അേളുയെ

ആ

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെെും ഗോെത്തിപദേിെുയെെും മുഖ്ങ്ങളില് ത്
“' ോഗത്തോന്

അബദ്ധം

സോധയതെുണ്ട്.
ത്

ോം തിരക്കിേ്

-

തിത്കിെ

ുറയപ്പേത്???

രിേോരങ്ങള്ക് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് മഹര്ഷിെുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് ത്ശ്ദ്ധപെോയെ കോപതോര്ത്തു. “”ഒരുങ്ങിപ്പുറയപ്പെുപമ്പോള്ക് ആശ്ങ്കെുണ്ടോെിരുന്നു'' - അപദഹം തുെര്ന്നു. - “'കേദിക
േിധി

ിശ്ച്െമുണ്ട്.

ിശ്ച്െിക്കോ ും ത്

കേദിക

െോസമില്ല.

സോമത്ഗികള്ക്

ആപേോളേും.

യെ ഒരു േല്ിെ ത്

കര്മ്മം

െപത്തണ്ട കേദികയ േിയെ? മ സ്സ്

ഈശ്വര്

ിശ്ച്െം, ഈ ത

മുഹൂര്ത്തം

ശ് ം മുമ്പില് കിെക്കുന്നു. യെ -

ിറയെ ആശ്ങ്കെോെിരുന്നു.

സവിയെ ഇപങ്ങോേ് തയന്ന എത്തിച്ചു. - അപദ്ധഹത്തിന്യറ

േല്തുകരം രോഹുല്ിന്യറ പതോളില്മര്ന്നു. “''അേിെുയത്ത കല്പ്പ പ
യചയ്യോം,”.

-

േികോരം

ിെത്ന്തിക്കോ ോേോയത

ോയല് എന്തും

ക ു ീരി ിെയ്ക്ക്കല്

ഗോെതിപദേിെുയെ േോക്കുകള്ക് ചിതറി േീണു. അേര് രോഹുല്ിന്യറ മുഖ്ത്ത്
പ ോക്കി
ആ

െോച ോസവരത്തില്

റഞ്ഞു.

-

എന്യറ

പമോള്ക്ക്ക്

ത്തുകള്ക് േരുത്തോയത പ ോക്കണം, - “”തമ്പുരോേി േിഷമിക്കോയതെിരിക്കൂ,” -

രോഹുല് കകകള്ക് ഉെര്ത്തി

റഞ്ഞു. - “”എല്ലോം തമ്പുരോേിെുയെ ത്

െന്നു േരുന്നു. െോഗത്തിന്യറ - മുഹൂര്ത്തം
ആ

“”അേിെുന്ന്

ിശ്ച്െിക്കോന് പ

ോര്ഥ

പ

ോയല്

ോകുന്നു. ഈശ്വരന്

യത്തോന്നും േരുത്തില്ല, ' - യതോഴുകകകപളോയെ ശ്ിരസ്സ് കു ിച്ച് അേര്

അെോളുയെ

േോക്കുകള്ക്

സവീകരിച്ചു.

മഹോമൃതയുഞ്ജെ െോഗയത്തക്കുറിച്ച് ഒരു - ത്
സദസ്സ് അതയധികം തോല്

--

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണന്

ഭോഷണമോരംഭിച്ചു. - ആ യചറിെ

രയപത്തോയെെും യകൌതുകപത്തോയെെും അത് - പകള്ക്ക്കോന്
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തുെങ്ങി.

-

എങ്കില്ും

ദിേയ

ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നില്ല.

അയതോന്നും

ത്ശ്മിച്ചിേും രോഹുല്ിന്യറ മുഖ്ത്ത്

ിന്നും തന്യറ മിഴികള്ക് പേര്യ

എത്ത

െുത്തോന് -

അേള്ക്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. - എന്ത് തോല്പ്പരയമോണ്. എന്ത് ഇഷ്ടമോണ് ഇ ിെും തോന്
ൂര്ണ്ണമോെും - മ സ്സില്ോക്കിെിേില്ലോത്ത ഈ മ ുഷയപ ോട് ത ിക്ക് പതോന്നുന്നത്? എന്തി ോണ് ഈ മ ുഷയന് പകോബോഹില്സില് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത്?
അതും രോത്തി സമെങ്ങളില്? - എന്തി ോണ് ഇെോള്ക് ജെകൃഷ്ണയ
തന്യറ ആത്മീെ ഗുരു ോഥപ ോെുപ
പകോപളജില്

അധയോ

ക ോെി

റെോയത എന്തി ോണ് ഇേിയെ ഈ -

ോല്ും

പചര്ന്നത്?

എത്ത

ഉത്തരയമോന്നും കിേിെില്ല. ഇെോയളക്കുറിച്ചുള്ള
അേപശ്ഷിക്കുന്നു.
എന്യറ രൂ

ആത്കമിച്ചത്?

ആപല്ോചിച്ചിേും

അേള്ക്ക്ക്

ിഗൂഡതകള്ക് അങ്ങയ തയന്ന

യെ ഒരു ഗന്ധര്േന്യറ മ ുഷയോേതോരം പ

ോയല്െുള്ള

േും

യസൌന്ദരയേും
യ റ്റിത്തെം.

തന്യറ

പചോദയങ്ങയള

ഭംഗിെോെി

ീണ്ടുഭംഗിെുള്ള

ിപമ്പോേു

അത്

ധോ മോക്കുന്നു.

ചീകിയേച്ചിരിക്കുന്ന

-

േിശ്ോല്മോെ
ീണ്ട

-

മുെി.

ോസിക. - ധയോ സങ്കീര്ത്ത ത്തില് മുഴുകിെിരിക്കുന്നതുപ

ോയല്

പചര്ന്നിരിക്കുന്ന - മപ ോഹരമോെ ചുണ്ടുകള്ക്. അെോളുയെ അധരഭംഗിെിയല്ക്ക്
അേള്ക് ഏയറ പ രം പ ോക്കി. - ആ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് എയന്തോരു േശ്യതെോണ്! അേെില്ിരമ്പുന്നത് ആത്മീെ തീത്േതെോപണോ? - അപതോ

ണെപമോ? - ഒരു

തോരതമയത്തി ും തന്യറ മുമ്പില്ിരിക്കുന്ന അതിസുഭഗ ോെ െുേത
രൂ

ം േഴങ്ങുന്നില്ല. - ഏത് ത

സവിെുയെ

സ്സില്ൂയെ പ െിയെെുത്തതോണ് ആ കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് കണ്ണുകളിയല് കോന്തശ്ക്തി? - ഏത് തോത്ന്തിക േിദയെോണ് ഈ
ത

ല്കിെത്? - പ ോക്കിയക്കോണ്ടിരിക്കപേ തന്യറ

സവിക്ക് ഇത്തെും പതജ്

അകതോരിയല്േിയെപെോ ഉഷം
പദഹം മുഴുേന്

ിറെുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

ൂത്തുല്െുന്നു. - ചൂെും

േും ഒരുമിച്ചു പദഹയത്ത മൂെുന്നു. -

“'ഓ... എന്യറ...??? തന്യറ കണ്ണുകള്ക് അെെുന്നുപേോ? - യ

യേന്ന് രോഹുല്ിന്യറ

കണ്ണുകള്ക് തന്നിപല്ക്ക് തിരിെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു. - ആ പ ോേത്തില് ഒരു ഉത്ഗശ്ോസ
െുങ്ങിപപ്പോെി. - തന്യറ അന്തരോത്മോേിപല്ക്ക്

അേള്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അേള്ക്
തറച്ചിറങ്ങുന്ന, അേിയെ

െക്കുന്ന ചിന്തോ - േയോ

ോരങ്ങയള േിപേചിച്ചറിഞ്ഞ

പ ോേം! - തന്യറ മ സ്സ് അപേഹം േോെിച്ചുപേോ? ഈശ്വരോ... അേള്ക്ക്ക് ജോളേത
പതോന്നി. - ദിേയ കുറ്റപബോധപത്തോയെ രോഹുല്ിയ
പദേ ോരോെണന് ത്

ഭോഷണം ഉ

പ ോക്കി. - അതി ിയെ മഹര്ഷി

സംഹരിച്ചിരുന്നു.

“' ോയള െോഗത്തിന്യറ മുഹൂര്ത്തം

ിശ്ച്െിക്കയപ്പെുകെോണ്, - അപേഹം സദസ്സിയ

പ ോക്കി.
ഭ'െോഗ മണ്ഡ

ത്തിന്യറെും െോഗസോമോത്ഗികളുയെെും േിശ്ദോംശ്ങ്ങള്ക്

ോയള -

ിശ്ച്െിക്കയപ്പെും. െജ്ഞം തുെങ്ങോന് ഇ ി തോമസമില്ല. ഒരു മോസത്തി ുള്ളില്
തയന്ന തുെങ്ങണം. അതുേയരെുള്ള സമെം തയ്യോയറെുക്കല്ി ു പേണ്ടിെോണ്. ഇപപ്പോള്ക് തയന്ന രോെസ്സ ശ്ക്തികള്ക് അേരുയെ ഒരുക്കം ഏതോണ്ട്
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ക്കിക്കഴിഞ്ഞു,” - സദസ്സിന്യറെുള്ളില് ആശ്ങ്കകള്ക്

ിയന്നെും അേപശ്ഷിച്ചു. -ൂര്ണ്ണമോെും -

െോഗയത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിെിപ്പ്, അേരുയെ മ സ്സിയല് ഭീതികള്ക്
അകറ്റിെില്ല.
“'രോജ

രിേോരങ്ങള്ക്ക്കും

ോകോം,'' - അപേഹം

ുപരോഹിതന്മോര്ക്കും പ

റഞ്ഞു. - “'

കോരയങ്ങള്ക് ഞങ്ങള്ക് േഴിയെ അറിെിക്കോം,””” എല്ലോേരും എഴുപന്നറ്റു. - അേര്
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണപ െും രോഹുല്ിപ െും േന്ദിച്ചതി ു പശ്ഷം
ുറത്ത് കെന്നു. - േിശ്ോല്മോെ ഹോളില് രോഹുല്ും മഹോര്ഷിെും

ഹോളിന്

ത ിച്ചോെി. - അപേഹം അഭിമുഖ്മോെി

ിന്ന് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി. -

“'മ സ്സിയല് മുറിവ് ഇ ിെും ഉണങ്ങിെില്ല, അപല്ല?” അപേഹം പചോദിച്ചു. - അെോള്ക്
ഉത്തരയമോന്നും

റെോയത

ജോല്കത്തില്ൂയെ

-

പകോബോഹില്സിന്യറ

മല്മുെികളിയല്ക്ക് പ ോക്കി. - “'അച്ഛോ ,'' - ദീര്ഘ യമൌ ത്തി ു പശ്ഷം അെോള്ക്
റഞ്ഞു. - “'ഇ ി ഒരു കേദിക ോേോന് എ ിക്ക് കഴിെില്ല. അതും മഹോ
മൃതയുഞ്ജെ െോഗം - പ
പദേ ോരോെണന്
ഹോളില്ൂയെ അേര്

ോദ

അതുയകോണ്ട്

അപേഹം

-

റഞ്ഞു.

കല്ത്തൂണുകള്ക്

“' മുക്ക്

ിറഞ്ഞ േിശ്ോല്മോെ

െന്നു.
ോെിേില്ല. പെോഗ ിഷ്ഠകള്ക് ഒന്നും യതറ്റിച്ചിേില്ല. ആകര്ഷിക്കയപ്പേിേുമില്ല.

ജീേിതത്തിപല്ക്ക്

അങ്ങെുയെ

“'േരൂ,'' -

ദീര്ഘമോെ

ോഠങ്ങള്ക് ഒന്നും മറന്നുപ

യല്ൌകിക

-

ുഞ്ചിരിച്ചു.

െക്കോം,'' -

ുറപത്തക്ക്
'

ോയല് കഠി മോെ ഒരു െജ്ഞത്തിന്യറ, -- മഹര്ഷി

ീഠത്തില്

ിന്നോണ്

ിശ്ച്െേുമോണ്.

ഞോന്

ഠിച്ചതും അറിഞ്ഞതുയമല്ലോം -

ഠിച്ചത്.
-

യെ...''

അയതോയക്ക

''എ ിക്കറിെോം,”

-

ഹോളില്

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

ിന്ന്

ുറപത്തക്കുള്ള ത്

ധോ േോതില്

ിന്നിേുയകോണ്ട് അപേഹം

റഞ്ഞു. - “” ിന്യറ മ ് എ ിക്കറിെോം. മ ് ഇപപ്പോഴും ദുുഃഖ്
-

ിന്യറ

മ സ്സ്.

ആ

ഇംലീഷ്

രോജകുമോരിെുയെ

മരണമോണ്

ൂര്ണ്ണമോണ്
ിയന്ന...'''

-

ൂര്ണ്ണമോെ രോഹുല്ിന്യറ മുഖ്ം അപദ്ധഹത്തിന്യറ പ യര തിരിഞ്ഞു. --

്പതോഭ
മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണന്

അപദ്ധഹേും

ആ

ഭൂതകോല്യത്ത,

പ ോേയത്ത

േളയര

ുഞ്ചിരിപെോയെ

ഴെതല്ലോത്ത

ആ

ഓര്മ്മിക്കുകെോെിരുന്നു. - ല്ണ്ട ില് യേച്ച് ബക്കിങഹോം

പ രിയേങ്കില്ും
സംഭേങ്ങള്ക്

ോല്സിയല്

-

ിന്യസസ്സ്

ഏഞ്ചല്ുമോെി രോഹുല്
രിചെയപ്പേത്.

അേയള

േിശ്ിഷ്ഠഗുണങ്ങളില്
അധയോ
ത്

അേള്ക്

ക ോണ് തോന്, ഗുരു -

ഠിപ്പിച്ചത്.

അ ുരക്തെോെത്.

ിതോേോണ് എന്ന്

ത്

അേന്യറ

ണെമഭയര്ത്തിച്ചത്.

റഞ്ഞ് രോഹുല് അേളുയെ

ണെം തിര്കരിച്ചത്. അേയള - േിേ് ഹിമോല്െത്തിപല്ക്ക് ത

അേയ
പ

-

പെോഗധയോ ം

സ്സി ു പ

ോെത്.

പ െുേോന് അേള്ക് - ഇസോപെല്ിയല് േിശ്ുദ്ധ ോെുകളിപല്ക്ക് തീര്ഥെോത്ത

ോെത്.

ത

സ്സിന്യറ

-

അേസോ ം

ഒരു

യകോല്ലയപ്പെുന്നത്. അതറിഞ്ഞ് - രോഹുല് ത
ആത്ശ്മം ഉപ

േിമോ
സ്സ്

അ

കെത്തില്

അേള്ക്

ിര്ത്തുന്നത്. ദുഖ്ഭോരത്തോല്

െിച്ചത്- .... - “” ീ അന്ന് പചോദിച്ച പചോദയങ്ങയളോയക്ക എന്യറ മ സ്സില്
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-

ഇപപ്പോഴുമുണ്ട്,”

ഹോളില്

ിന്ന്

ുറത്തു

കെന്ന്

ീണ്ട

ഇെ ോഴിെില്ൂയെ

റഞ്ഞു. - “'എന്തി ോണ് സ യോസം? എന്തോണ് സ യോസം?

െന്നുയകോണ്ട് അപേഹം

തന്യറ മോത്തം േതശ്ുദ്ധി, തന്യറ - മോത്തം ആത്മശ്ുദ്ധി എയന്നോയക്കപ്പറഞ്ഞ്
തന്നത്തോന് സംരെിക്കോന് - പേണ്ടിമോത്തം ഒരു ദന്തപഗോ
ത്

ഞ്ചത്തിന്യറ ത്

ഇയതോയക്ക

ശ് ങ്ങളില് -

ുരം സൃഷ്ട്െിച്ച് ഈ

ിന്നും ഒരു ഒളിപച്ചോേം... അതോപണോ സ യോസം?

ീ അന്ന് എപന്നോട് - പചോദിച്ച പചോദയങ്ങളോണ്. സ യോസിെോെിേ്

പ െിെയതന്തോണ്? ഒരു - മ ുഷയജീേന്യറ കുരുതി. ത്ബഹ്മചരയേതം യകോണ്ട്
സമ്പോദിച്ചയതന്തോണ്? ഒരു
യ

ണ്കുേിെുയെ അ

മൃതയു... ഇയതോയക്ക

കണ്ണു ിറയെ ദുഖ്പത്തോയെ...
ശ്ച്ോത്തല്പമോ

ിന്യറ ആ പചോദയങ്ങപളോ അേയ്ക്ക്ക് കോരണമോെ -

സംഭേങ്ങപളോ

ഒന്നും

ഞോന്

അര്ഥരഹിതങ്ങള്ക് ആണ് എന്നും എ ിക്കഭിത്
ിന്നു.

-

-

രോഹുല്ും

റഞ്ഞതോണ്... -

ീ അയന്നപന്നോട്

പകോബോഹില്സിന്യറ

മറന്നിേില്ല.

ആ

ോെമില്ല....

പചോദയങ്ങള്ക്

-

യെ...'' അപേഹം

ശ്ിഖ്രങ്ങളില്

കോറ്റുണരുന്നത്

അല്പ്പപ രം അേര്
പ ോക്കി ിന്നു. - മല്െരെന്മോരുയെ യചണ്ടെുയെ തോളം അേിയെ ിന്നുെരുന്നത്
അേര് പകേു. - മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് ഇരുകകകളും രോഹുല്ിന്യറ പതോളില്
പചര്ത്തു.
“” ആ പചോദയങ്ങള്ക് പചോദിക്കോന്

ിയന്ന പത്

ിഴേല്ല,' -

ോശ്ച്ോത്തല്പമോ സ യോസത്തിന്യറ
േീണ്ടും രോഹുല്

േീണ്ടും അപദ്ധഹപത്തോയെോപ്പം
യെ ആ യ

തിയെ

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

ജ്ഞെില് എഴുതിപച്ചര്ത്ത

ഠിപ്പിച്ചത്, ' - യമൌ ത്തി ുപശ്ഷം

െന്നുയകോണ്ട് - രോഹുല്

റഞ്ഞു.

പെ ... '' - രോഹുല്ിന്യറ ശ്ബ്ദം ഇെറി, - “'...

ുല് ോമ്പിന്യറ

ത്

ോണന് യേന്തുതീര്ന്നിപല്ല? - ത്

ോണപ ക്കോള്ക്

പത്ശ്ഷ്ഠമോപണോ

ഒരു

-

പെ ആ
ഞ്ചത്തിയല്

ത

സവിെുയെ

ത്ബഹ്മചരയേതം? ഞോന് മൂല്ം ഈശ്വരോ... എന്യറ ത്ബഹ്മചരയം .... എന്യറ ത
..ഒരു

ോേം യ

ി -

സ്സ ുഷ്ടിച്ചു. കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

സ്സിന്യറ അഗ്നിെില് അേളുയെ ത്

ഒരു

ിശ്ബ്ദതെില്

ണ്കുേി എയന്ന കോമിച്ചു. എയന്ന ആത്ഗഹിച്ചു. അേയള

ന്തിരിപ്പിക്കോന് ഞോന് കഠി ത
ത

ിമിഷങ്ങളുയെ

ഷ്ടയപ്പേു. - “'അച്ചന് എന്യറ ത്

പെോഗചരയകള്ക് ആണ് ഞോന് ഏഞ്ചല്ിയ
“”

രിപ്പിച്ച സംഭേങ്ങപളോ അതിന്യറ -

ണ്കുേിെുയെ ..... ത്

ഞ്ചയത്തെും - മ ുഷയയരെും ത്

്ഫുല്ിംഗങ്ങല്ുള്ള എന്തിയ െും ്പ ഹിച്ച ഒരു

സ്സ്

ോണന്യറ

ോേം തമ്പുരോേിക്കുേിെുയെ

ജീേയ ....എ ിക്കറിെില്ലേോ ...'' േികോര േിപെോഭത്തോല് രോഹുല്ിന് േോക്കുകള്ക്
കിേിെില്ല. - അെോളുയെ മിഴികള്ക്

ിറഞ്ഞു. - മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് േീണ്ടും

ിന്നു. - രോഹുല്ും - അപേഹം അെോയള േീണ്ടും പചര്ത്തു
എല്ലോം അറിെുന്നു, പമോപ ,” - അപേഹം

റഞ്ഞു. -

ീ

ിെിച്ചു. - “'ഈശ്വരന്

ിയന്ന ഒരു

ോട് ശ്ിെിച്ചു.

ഇപപ്പോഴും ശ്ിെിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്ശ്മത്തിയല് ഒളിപച്ചോേത്തിന് പശ്ഷം ചില്
കഥകയളോയക്ക ഞോന് അറിഞ്ഞു. ബീഹോറില് ഒരു ജന്മിയെ അെിച്ചു

ോശ്മോക്കിെത്-

മുതല്...''' - രോഹുല്ിന്യറ മുഖ്ം ല്ജ്ജോേിേശ്മോെി - “''അച്ഛോ, അത് ... അെോളുയെ
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പ

രില്

യതളിെിക്കയപ്പേ

ല്

-

കുറ്റങ്ങളുമുണ്ട്.

യകോല്

മോ ഭംഗം യചയ്ക്തതിന്യറെും ff''അപതെയത...??? - അപേഹം

ോതകങ്ങളുയെെും

ുഞ്ചിരിച്ചു. - “”

േിക

തീര്ന്നില്ല... ബീഹോറിയല് മൂര്ഷിദോബോദ് ജില്ലോപപ്പോല്ീസിന് പ േമോെിരുന്നു
ആ

കോല്ം.

ഒത്തിരി

ിെികിേോപ്പുള്ളികള്ക്

ണേും

-

രോത്ഷ്ടീെബല്േും

ീ -

സവോധീ േുമുള്ള യകോെും കുറ്റേോളികള്ക്. അേയരയെോയക്ക തുറുങ്കില്െക്കോന്
പ

ോല്ീസിയ

സഹോെിച്ചു. അതുേയരെുള്ള കോരയങ്ങയളോയക്ക എ ിക്കറിേുണ്ട്.

ിന്നീട് എന്തുണ്ടോെി?'' - രോഹുല്ിന്യറ മുഖ്ം യഗൌരേ
േിപ്ലേത്

ന്നോക്കണം എയന്നോന്നും ഞോന് ചി -

സ്ഥോ മുണ്ടോക്കി സമൂഹയത്ത

ന്തിച്ചിേില്ല.

ആത്ഗഹിച്ചിേുമില്ല.”

അര്ഥരോഹിതയേും

അത്

തിരിച്ചറിഞ്ഞതോണ്.

അച്ചന്

രോഹുല്

ോപെോഗികതെും
അറിഞ്ഞ

അത്തരം

ആളുകളുയെെിെെില്

അേരുയെ

-

ത്

-

ശ് ങ്ങള്ക്,

യ

ൂര്ണ്ണമോെി. - “”ഒരു

പ രയത്ത

സംഭേങ്ങള്ക്,
േുപ

-

റഞ്ഞു.

തയന്ന

-

ഞോന്

ഒളിപചോേത്തി ിെെില്,

ോെതുയകോണ്ട്

അേര ുഭേിക്കുന്ന

“”അതിന്യറ

സംഭേിച്ചതോണ്.

ചൂഷണങ്ങള്ക്,

അെിമത്തം,

മ്മയളോയക്ക
േോെിച്ചറിെുകെും പകേറിെുകെും യചയ്ക്തതപ ക്കോള്ക് ഭീകരമോണ് ഇന്തയന് -െോഥോര്ഥയങ്ങള്ക്

ിന്നീയെ ിക്ക്

പതോന്നി,

ത

സ്സുകൂെോയത

തയന്ന

എ ിക്ക്

-

മയറ്റോരോളുയെ ജീേയ െുപക്കണ്ടി േപന്നക്കോയമന്ന്. ആ മോര്ഗ്ം ഞോന് ഇഷ്ടയപ്പേില്ല. ഹിംസെുയെ മോര്ഗ്ം എയന്നപത്തെിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞോന്

ിന്തിരിഞ്ഞു.

അപപ്പോഴോണ് ഇന്തയോ െുപഡെിയല് റഫീഖ് ജോപേദ് േഴി യസെിന്് പമരീസില്, ഇേിയെ ഒരു ഫിസിക്ട് അധയോ
എത്തോന്

കന്യറ ഒഴിേിയ പ്പറ്റി അറിെുന്നത്. പേഗം

റഞ്ഞു. േന്നു,” - പകോബോഹില്സിന്യറ ഇരുളിമെില് മല്െരുയെ

യചണ്ട് മുറുകി. കോറ്റില് - േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് കഭരേന് യതയ്യപക്കോല്ങ്ങളോെി. “”ഇേിയെെും

അല്പ്പയമോയക്ക

ഹിംസ

അപല്ല????

പേണ്ടിേന്നു,

-

രോഹുല്

-

രോഹുല്

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
-

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

മഹര്ഷി

ുഞ്ചിരിയകോണ്ട് മറു
ീ
ശ്ോ

കേദിക ോണ്.
ത്തിന്യറ

പകേു.

ോല്ും ഇ ി പേണ്ടു? -

ീങ്ങോന് തുെങ്ങിയക്കോണ്ട് അപേഹം തുെര്ന്നു. - “'ഇേിയെ

മഹോമൃതയുന്ജെ

െോഗത്തിന്യറ

കേദികന്.

ഒരു

-

ിഴല്ില്ോണ് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ കുെുംബം. ത്ശ്ഷ്ഠമോെ -

ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മ ുഷയരൂ
അപദ്ധഹയത്ത

ശ്ബ്ദം

റഞ്ഞു. - ''ആ തമോശ്പ

െി

ഇെ ോഴിെില്ൂയെ േീണ്ടും

പദേ ോരോെണന്യറ

പ രിേ്

അപദ്ധഹം തന്യറ േയോ
ദിേയോരോജകുമോരിെുയെ

മോത്തം

മോണപദ്ധഹം. ആെിരകണക്കിന് കുെുംബങ്ങള്ക് ആത്ശ്െിച്ചു

ോരത്തില് പ
കോരയം.

ോല്ും ത്

ജീേിക്കുന്നുണ്ട്.

േകതകപളോന്നും

പെോഗിച്ചിേില്ല. അതില്ു

രോജയയത്ത

രിെോണ് -

ല് ഗരങ്ങളിയല്െും

-

ജീേകോരുണയത്

േര്ത്ത ങ്ങളുയെ സോമ്പത്തികോെിത്തറയ്ക്ക്ക് രോജകുമോരി േല്ിെ -

സംഭോേ കള്ക്

ല്കുന്നുണ്ട്. എത്തപെോ അ ോഥ ആത്ശ്മങ്ങളും േൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും

ഇേിയെയത്ത ചര്ച്ചിന്യറ പമല്പ ോേത്തില്ുള്ള അ ോഥ ആത്ശ്മത്തിന്യറ മുഖ്യ സോമ്പത്തിക ഉറേിെം പ

ോല്ും ദിേയോരോജകുമോരിെോണ്. ഈ ത്
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രോെസ

ശ്ക്തികള്ക്

രോജകുമോരിെുയെ

ജീേയ

|

തകര്ക്കുേോന്

ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നു. പമോ ും അത് പതോന്നിെിേുണ്ടോേുമപല്ലോ,” - രോഹുല്
ഗോഡയമൌ ത്തിപല്ക്ക് േീഴുന്നത് അപേഹം കണ്ടു. - “'ഇേിയെ ഈ യകോേോരത്തില്
ോല്ും ഞോന് അറിെുന്നത് പചോരെുയെ - മണമോണ്. ഇപപ്പോള്ക് ...'' - യമൌ ത്തില്

പ

റഞ്ഞു. - ഭ"ഇേിയെപെോ?' - അപദ്ധഹത്തിന്യറ സവരം

ിന്നുണര്ന്ന് രോഹുല്

േിഹവല്തെോല് േിറങ്ങല്ിച്ചിരുന്നു.
''അപത'?' - ചുറ്റും പ ോക്കി രോഹുല്
ഇെ ോഴി

േിജ മോെിരുന്നു.

കല്ത്തൂണുകള്ക്. “'അ
ദോഹിച്ചു

റഞ്ഞു. അപദ്ധഹേും ചുറ്റു

ഇെ ോഴിെുയെ

ോെും പ ോക്കി, -

ഇരുേശ്േും

ീണ്ടുെര്ന്ന

മൃതയുേരിക്കയപ്പേേരുയെെും ഇ ിെും പചോരക്കുപേണ്ടി

െക്കുന്നേരുയെെും“'.

--

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണന്യറ

കണ്ണുകള്ക്

സംഭീതമോകുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു. - “''ഈശ്വരോഭ അപേഹം മത്ന്തിച്ചു. അപേഹം
യ ഞ്ചില് കകകള്ക് പചര്ത്തു. -

ിയന്ന സംത്ഭമപത്തോയെ ചുറ്റു

ോെും പ ോക്കി. ചരിത്ത

ൃശ്ംസയതകള്ക് അപേഹം - തിരിച്ചറിഞ്ഞു. -

ു്തകങ്ങളില് പരഖ്യപ്പെുത്തോത്ത

ില്േിളികള്ക് - കിതപ്പുകള്ക് - േോളിമു െില്

ോണന്യറ പരോദ ം -

ിെെുന്ന ത്

“'ഇേിയെ? ഈ യകോേോരത്തി കത്ത്? ഇ ിെും? അങ്ങയ
ഇെ ോഴിെുയെ അപങ്ങെറ്റത്തു ിന്ന്, തങ്ങളുയെ
കണ്ടു.
യ

-

ീല്

േ്ത്തങ്ങള്ക്

ധരിച്ച

ഒരു

ആരോണോപേോ??? -

ിമ്പില് ആപരോ േരുന്നത് അപേഹം
രൂ

ം

അെോള്ക്

െന്നെുത്തപപ്പോള്ക്

േന്നുണ്ടോെ ഒരജ്ഞോത ഓര്മ്മെില് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് രോഹുല്ിന്യറ

കയ്യില്

ിെിച്ച് േല്ിച്ച് തന്യറ

ിയന്ന...!'' - തങ്ങളുയെ പ യര

ിര്ത്തി. ' പമോപ ...അെോള്ക്... അെോള്ക് ...

ിമ്പില്

െന്നെുക്കുന്ന ആയളപ ോക്കി അപേഹം സംഭീതിപെോയെ

റഞ്ഞു. - രോഹുല് അദ്ഭുതയപ്പേു. - യ

യേന്നുണ്ടോെ അപദ്ധഹത്തിന്യറ ത്

അെോള്ക്ക്ക് േിചിത്തമോെി പതോന്നി. - ''അച്ഛോ, അത്

േര്ത്തി

മ്മുയെ ഒരു സുഹൃത്തോണ്,'' -

അെോള്ക് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

റഞ്ഞു. - േിപ ോദ് പമപ ോ ോെിരുന്നു അത്. - അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേയര അഭിമുഖ്ീകരിച്ചു. - കകകള്ക് കൂപ്പി. -

ോദങ്ങള്ക് യതോേുേന്ദിച്ചു. - രോഹുല്ിന്യറെും. -

മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്യറ

"ആളറിെോയത ഞോന് അേിപേകം ഒരു
യചയ്ക്തിേുണ്ട്.

െമിക്കണം,

-

ോട്

രോഹുല്

യതോഴുകകകപളോയെ േിപ ോദ് പമപ ോന്
പദേ ോരോെണന് പ ോക്കി

ിയന്ന അെോള്ക്

റെുകെും ത്

അെോയള

പ ോക്കി

ിന്േോങ്ങി. - അെോള്ക്

േര്ത്തിക്കുകെും
ുഞ്ചിരിച്ചു.

-

െന്നു മറെുന്നത്

ിന്നു.

“”ഒന്നുരണ്ടു മോസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് ഞോന് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മക്ക് യകോെുത്ത ഒരു േോഗ്ദോ മുണ്ട്,” - അപേഹം തുെര്ന്നു. - രോഹുല് അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി. “'മഹോമൃതയുഞ്ജെപഹോമത്തിന്യറ
െോഗത്തിന്
കെമ

ീെോെിരിക്കുയമന്ന്.

ിയന്നക്കോള്ക് പത്ശ്ഷ്ഠ ോെ ഒരു കേദികയ

ഈശ്വരദത്തമോെ െോഗം ജ
അ

കേദികന്

ീ

എന്യറ

അപ

ആ

--

കണ്ടുകിേുകെില്ല. -

ന്മക്കോണ് പമോപ . ഒരു സന്നയോസിെുയെ മുഖ്യമോെ െക്ക്

മുമ്പില്

ിസ്സോരമോക്കരുത്.''

-

രോഹുല്

അപദ്ധഹത്തിന്യറ കകകള്ക് കൂേിപ്പിെിച്ചു. - അെോളുയെ മുഖ്ത്ത് കുറ്റപബോധം
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ിറഞ്ഞു. ഭ'അങ്ങെുയെ ആജ്ഞെോണ് എന്യറ ആ ന്ദം,'' അെോള്ക്
“”അങ്ങെുയെ

ഇഷ്ടം

ുപരോഹിത ോകോന്
അപദ്ധഹത്തിന്യറ

അതോണ്-

എങ്കില്

ഞോന്
മുമ്പില്

ഒരുക്കം;

മുേുകുത്തി.

ഈ

റഞ്ഞു. -

പെോഗയ യല്ലങ്കില്ും
“'അതി ു

-

മഹോെജ്ഞത്തിന്യറ
പേണ്ടി

അെോള്ക്

അങ്ങ്

എയന്ന

അ ുത്ഗഹിക്കു,” - അപദ്ധഹത്തിന്യറ േല്ത് കരം അെോളുയെ ശ്ിരസ്സില്മര്ന്നു.
ിയന്ന

അപദ്ധഹം

-

കണ്ണുകളെച്ചു.

ഇെതുയക

അന്തരീെത്തില്ുെര്ന്നു.

േിരല്ുകളില് അ ുത്ഗഹമുദകള്ക് േിെര്ന്നു. - ഒരു അ ുത്ഗഹ മത്ന്തധവ ി രോഹുല്
പകേു.
അതി ു

പശ്ഷം അപേഹം

രോഹുല്ിയ

പതോളില്പ്പിെിച്ച്

“”എന്യറ

ആഹ്ലോദത്തി ിപപ്പോള്ക്

അപേഹം

റഞ്ഞു. - “''ഈ െജ്ഞം അസോധോരണ ഫല്ങ്ങള്ക് സൃഷ്ട്െിക്കും. ശ്ോ

ൂര്ണ്ണമോെും - മോറിപപ്പോകും.
െേ ിക മോറ്റി - ക

അതിരില്ല.”

എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

അെോയള

-

ആപേഷിച്ചുയകോണ്ട്

ല് ജീേിതങ്ങളും ധ യമോകും.

ങ്ങള്ക്

ിഗൂഡതെുയെ

ശ്ോചിക ശ്ക്തികള്ക് യേളിയപ്പെും. അേര് തകര്ക്കയപ്പെും.

കൂേത്തില്...'' - അപേഹം മുഴുമിക്കോയത ചിന്തെില്ോണ്ടു. - രോഹുല് അപദ്ധഹയത്ത
ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി. - “” ിന്യറ ജീേിതത്തില്ും ഒരു

യെ േല്ിയെോരു

മോറ്റം േരോന് സോധയതെുണ്ട്. അയതന്തോയണന്ന് മോത്തം അത് തീര്ച്ച കിേുന്നില്ല,” രോഹുല്ിന്യറ

യ റ്റിെില്

ചുളിേുകള്ക്

േീഴുന്നത്

അപേഹം

-

കണ്ടു.

“''ഈ

െോഗപത്തോയെ രോജകുമോരിെുയെ ജീേിതത്തില് കരി ിഴല്
േീഴ്ത്തിയക്കോണ്ടിരുന്ന ആ ശ്ോ
-

പചോദിച്ചു.

ിപശ്ശഷം മോറും,” - f'' ശ്ോ

േും

“''എന്തോണത്????

-

മഹര്ഷി

പമോ ????? - രോഹുല്

പദേ ോരോെണന്

അെോയള

അദ്ഭുതപത്തോയെ പ ോക്കി. - “'ഇത്ത ോളോെി ഇേിയെ േന്നിേും പമോന് അയതക്കുറിച്ച്
പകേിേിപല്ല?'' - അപേഹം അേിശ്വസ ീെതപെോയെ പചോദിച്ചു. “' ശ്രി, പകള്ക്ക്കൂ, ഞോന്
കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

റെോം, - തുെര്ന്ന് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് ആ കഥ

- ശ്ോന്തിപദേിന്യറെും ഋതു
മരണത്തിന്യറ. - ശ്ോ

ര്ണ്ണെുയെെും കഥ. - അേരുയെ ത്

ത്തിന്യറ - ''

റഞ്ഞു.

ണെത്തിന്യറ -

തിയ േ് േെസ്സ് ആെി, രോജകുമോരിക്ക്,'' - കഥ
റഞ്ഞു. - രോഹുല്ിന്യറ മ സ്സ് ആ കഥെില്

അേസോ ിപ്പിച്ചുയകോണ്ട് അപേഹം

ിമഗ്നമോക്കയപ്പേത് അപേഹം കണ്ടു. - അെോളുയെ കണ്ണുകളില് ചിന്തോഭോരം
ിറെുന്നതും. - അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് അെോള്ക് അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി. - ''അച്ഛോ ,”?. ിയന്ന അെോള്ക് പകോബോഹില്സിന്യറ ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി പചോദിച്ചു. -മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് അെോയള സോകൂതം പ ോക്കി. - '' ശ്ോ
രോജകുമോരി

ിറന്നു. അേള്ക്ക്ക്

തിയ േ് േെസ്സോേുകെും യചയ്ക്തു. അേയള

േരിക്കോയ ത്തുന്ന ശ്ോന്തിപദേിന്യറ
അപേഹം

യത്ത പഭദിച്ച്

ു ര്ജ്ജ ിയെേിയെ?'' - ആ പചോദയയത്ത

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ രിേു. - 'ഉെപ യെത്തും , - അപേഹം

റഞ്ഞു.

'ചില്പപ്പോള്ക് ആരറിഞ്ഞു, ഇപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന എത്തിെിേുണ്ട് എന്ന്!'' - ഒരു കെംകഥ
പകേതുപ

ോയല് അെോള്ക് അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി. - “”േില്മതിക്കോ ോേോത്ത ഒരു

ിധിെോണേള്ക്, '' - അപേഹം തുെര്ന്നു. - “'അേളുയെ മുഖ്ത്
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മതി,

അത്

ിറക്കോയതപ

മോത്തം

-

മതി

അഷ്ട്െയസൌഭോഗയങ്ങള്ക്ക്ക്

ോെ രോജകുമോരിമോരുയെ - രൂ

ല്ോേണയേും

ഇക്കോല്മത്തെും

ോതിത്േതയശ്ക്തിെും

ഈശ്വരെീതെുമുണ്ട് ദിേയോരോജകുമോരിക്ക്. - കദേികോംശ്ം പേണ്ടുപേോളമുണ്ട്
മുയക്കോയക്ക - ദുര്ജ്ഞെമോെ ശ്ക്തികളോല്

അേളില് ആ ്ത്തീരത് മോണ്
ആത്കമിക്കയപ്പെോന് പ

ോകുന്നത്'', ആ സംസോരമത്തെും കല്ത്തൂണുകള്ക്ക്ക്

ിമ്പില്

ിന്ന് ദിേയ പകള്ക്ക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നു. - ഇെ ോഴിെില്ൂയെ അേര് സംസോരിച്ചു
ീങ്ങുപമ്പോള്ക്

ദിേയ

-

കല്ത്തൂണുകള്ക്ക്ക്

ിന്തുെരുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.

അേളുയെ

മ സ്സ്

മറേില്ൂയെ

േി്മെം

അേയര

യകോണ്ടു

തുെിച്ചു.

ഇതുതയന്നെോണ് ശ്ോന്തിപദവ്. - ഉത്ഗത്ബഹ്മചോരിെോെ, ഗന്ധര്േഭംഗിെുള്ള, എന്യറ
ഋതു

ര്ണ്ണെുയെ

രോജകുെുംബമോെ

പല്ോകത്തിയല്

ല്ണ്ട ിയല്

രോജകുമോരിെുയെ
മരണത്തി ു

-

ശ്ോന്തിപദവ്.
പ

ോല്ും

പശ്ഷം

ഏറ്റേും

ബക്കിംഗ്ഹോം

മ ംകേര്ന്ന

എന്യറ

ആര്ത്ദചിത്ത ോെി

ത്

തോ

ം

ിറഞ്ഞ

ോല്സിയല്

ഏഞ്ചല്

ശ്ോന്തിപദവ്

അേളുയെ

ആത്ശ്മജീേിതത്തില്

ിന്ന്

ിന്മെങ്ങുകെും, സമൂഹത്തിയല് കഷ്ട്െയപ്പെുകെും ചൂഷണം യചയ്യയപ്പെുകെും യചയ്യുന്ന ദരിത്ദപരോെും

ോേങ്ങപളോെുയമോപ്പം പചര്ന്ന് മര്ദകര്യക്കതിയര ഒരു

ോട്

- െുദ്ധം യചയ്ക്ത ധീര ും മ ുഷയ്പ ഹിെും സോഹസിക ുമോെ എന്യറ ശ്ോ തിപദവ്.... - അേന് തന്യറ ത്

ണെി ിയെ പതെി േന്നിരിക്കുന്നു. - െുഗങ്ങളുയെ
ോണയ ോെുക്കിെ - ഋതു

ജോല്കേിരികള്ക് മോറ്റി, തയന്നപെോര്ത്തു
ു ര്ജ്ജന്മം പതെിേന്നിരിക്കുന്നു. - എന്യറ
േന്നിരിക്കുന്ന എന്യറ
േിഴമണികള്ക്

യ

ര്ണ്ണെുയെ

ുരുഷന്... ഈശ്വരോ... എയന്നപത്തെി

ുരുഷന്... അേള്ക് പകോരിത്തരിച്ചു. - ശ്രീരം

ോതിെുകെോണ്.

അന്തരോളം

ിറയെ

ിറയെ

ുതുസംഗീതം.

-

ുതുേര്ഷം. - അേള്ക് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്
- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് കണ്ണുകള്ക്

രിണോമത്തിന്യറ സുഖ്ോ ുഭൂതികള്ക് - അേള്ക് അറിഞ്ഞു. - തോന് അെിമുെി

ുതിെ

ൂത്തുല്െുന്നതും
ഉഷ്ണത്

തിയെ അെച്ചു. - കല്ത്തൂണില് ചോരി ിന്ന് തന്യറ

ശ്രീരത്തിന്യറ

ിഗൂഡതകളില്

ഴുത്തുയ

ോേുന്നത്

അരയക്കേില്

ദിേയ

േല്ലോയത

കുതിര്ന്നിരിക്കുന്നു.
കല്ത്തൂണുകള്ക്ക്ക്
ണെത്

-

അറിഞ്ഞു.
തളര്ച്ച

തോന്

ഓ...
-

ഈശ്വരോ...

യകോേോരത്തിയല്

ിമ്പില്ോയണന്ന്

േോഹത്തിന്യറ തീരത്ത് തോന്

അറിഞ്ഞു. - യകോതിപ്പിക്കുന്ന ആ രൂ
“”ദിേയ, എന്തോ ഇേിയെ

രേശ്െോെി, പദഹം മുഴുേന്
എന്തോ

ഇത്

രഹസയഭോഗങ്ങയളോയക്ക
അേള്ക്

-

ഞ്ഞ്

ഇെ ോഴികള്ക്ക്ക്
േി്മരിച്ചു.

....?

ിമ്പിയല്
-

ഒരു

ില്ക്കുന്നതും സവര്ണ്ണത്തിരകള്ക്ക്ക് -

മുകളില്ൂയെ കുതിരപ്പുറപത്തറി േരുന്ന തന്യറ

അല്പ്പ

ഒരു

േോഹം മൂെുന്നതും അേള്ക് അറിഞ്ഞു. - എന്യറ മോത്തം.... എന്യറ മോത്തം...

- ഞരമ്പുകള്ക് മുഴുേന് േല്ിഞ്ഞുമുറുകി, േികോര

ത്

-

അജ്ഞോതമോെ

ുരുഷന്യറ സോന്നിധയം അേള്ക് -

ം കോണോന് അേള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു. -

ില്ക്കുന്നത്?” അെോള്ക് പചോദിക്കുന്നത് അേള്ക് പകേു. -

ിമിഷങ്ങള്ക് പേണ്ടി േന്നു ദിേയക്ക് എല്ലോം മ സ്സില്ോകോന്.
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അേള്ക് ചുറ്റും പ ോക്കി. - മുമ്പില്
ഒന്നുമില്ല.

കല്ത്തൂണുകളുയെ

ത ിക്കഭിമുഖ്മോെി

ണെത്

േോഹപമോ സവര്ണ്ണത്തിരമോല്കപളോ

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില്

രോഹുല്

ോരോെണന്

ില്ക്കുന്നു! ഈശ്വരോ, ഇപേഹം എപപ്പോഴോണ് ഇപങ്ങോേ്

േന്നത്? - ഗുരുജി എേിയെ? അേള്ക് േീണ്ടും ചുറ്റും പ ോക്കി. ''ഗുരുജി കുമോരിെുയെ
അച്ചന് തമ്പുരോയ

കോണോന് പ

ോെി,” അേളുയെ ചിന്തകള്ക് േോെിചിയേപന്നോണം

റഞ്ഞു. - കുമോരിപെോ? രോഹുല് തയന്ന േിളിക്കോന് ഉ

രോഹുല്

പകേ് യഗൌരേം -

പെോഗിച്ച

ദം

ിറഞ്ഞ ആ അന്തരീെതില്ും ചിരിക്കണയമന്ന് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി,

- കുമോരി! ഇയതന്തോ ബോയല്പെോ?
“''ഞോന്

കവോര്പേഴ്സിയല്ക്ക്

ില്ക്കുന്നത് പ

മെങ്ങോന്

തുെങ്ങുപമ്പോഴോണ്

ഇേിയെ

ആപരോ

ോയല് പതോന്നിെത്. 199 ''ഞോന്...??? അേള്ക് േോക്കുകള്ക്

-

രതി. -

*'െമിക്കണം, അങ്ങപെെും ഗുരുജിപെെും ഒന്ന് കോണോന്...'' - ''േരൂ,'' - രോഹുല്
റഞ്ഞു. - “'ഇരുള്ക് േീഴോന് പ

ോകുന്നു,'' - അേര് ഇെ ോഴിെില്

െന്നു. - യകോേോരമുറ്റത്തുകൂെി അേര് േീേിപല്ക്ക്

ിന്ന്

ുറപത്തക്ക്

െന്നു. - “'ഗുരുജിപെെും

എയന്നെും കണ്ടിേ് എന്തോ േിപശ്ഷം? ??? - ഭ'അത്... ഞോന്...'' - അേള്ക് േീണ്ടും
േോക്കുകള്ക്ക്ക് പേണ്ടി

രതി. - “'അതിപപ്പോള്ക് ഞോന് .. േിപശ്ഷിയച്ചങ്കില്ും

േതങ്ങള്ക്...?'' - രോഹുല് അേയള അര്ഥഗര്ഭമോെി പ ോക്കി. - അേള്ക് ജോളേത
മറയ്ക്ക്കോ ോേോയത അെോയളെും
ഭ'' അങ്ങയ
രോഹുല്

േിപശ്ഷിച്ചു േതങ്ങപളോന്നുമില്ല,” -- പ ോേത്തിയല് ഭോേം
റഞ്ഞു. - “'...

ില് ിര്ത്തി

ിയന്ന ബുദ്ധിമുേോേില്ലന്നുയണ്ടങ്കില് ഒരു കോരയം യചയ്ക്-

തോല് യകോള്ളോം,''
“'കല്പ്പിക്കണം,” - അേള്ക് യ
-

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

റഞ്ഞു. - 'ഏയ്ക്-, കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

യേന്ന്

കല്പ്പ പെോന്നുമല്ല,”

-

രോഹുല്

ചിരിച്ചു.

മോത്ന്തികഭംഗിെിയല്ക്ക് അേളുയെ മിഴികളും മ സ്സും
കിങ്കരന്മോപരോപെോത്തുള്ള

ഹിം്

േീണ്ടും ജോളേത

ിര്പേശ്ം.

-

േിേരം

എന്ന്

ന്നോെിരുന്നു - ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത്

ിറഞ്ഞു. ത ിക്ക് എന്ത് സംഭേിച്ചു എപന്നോര്ത്ത് അേള്ക്

അദ്ഭുതയപ്പേു. ഉരുളക്കുപപ്പരിപ
എന്തുയകോണ്ടോണ് - ത്

അതിന്യറ

ോളി. - “”ഒരു

കുയറെധികമോേുന്നു

കിേിെിേുണ്ട്. അതിന് ഒരു പഭദഗതി േന്നോല്

-

േര്ത്ത

ോയല് മറു

െി

ല്കുന്ന തന്യറ

ോേിപപ്പോള്ക്

രഹിതമോെിത്തീരുന്നത്? - “'അത് ഞങ്ങള്ക് ക്ലബ്ബില്

യേച്ച് ...അങ്ങയെ മയറ്റോരോളോെി യതറ്റിദ്ധരിച്ച്... 1
അേള്ക്

ൂര്ത്തിെോക്കോ ോേോയത

യതറ്റിധോരണയെോന്നുമല്ല,” - രോഹുല്

ിര്ത്തി,
ുഞ്ചിരി

-

''ഞോ റിഞ്ഞിെപത്തോളം

ില് ിര്ത്തി

അത്

റഞ്ഞു - “'കൃതയമോെി

അറിഞ്ഞ്, പ്ലോന് യചയ്ക്തത്... എയന്ന ആത്കമിക്കോന് തയന്ന േന്നതോണ്. - ഞോന്
ിങ്ങള്ക് കരുതുന്നപ

ോയല് ഒരു ത്

ഷര് ഹണ്ടര് ഒന്നുമല്ല. ഒരു

ോേം

ഭിെോംപദഹിെോണ്,'' - ദിേയ മുഖ്മുെര്ത്തി അെോയള പ ോക്കി. 'െമിക്കണം...ഇ ി
ഇ ി അങ്ങയ യെോന്നുമുണ്ടോേില്ല,” അേര് പഗറ്റിയ
കുമോരി യ

സമീ

ിച്ചു. - “'' ശ്രി എങ്കില്

ോയ്ക്പക്കോളൂ. ഞോന് കവോര്പേഴ്സിപല്ക്കോണ്,'' - േീണ്ടും കുമോരി! -

ദിേയക്ക് ഉള്ളില് ചിരിയ

ോേി. - രോഹുല് തിരിഞ്ഞു
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ോെി. - യെറസ്സില് കെറി

അകത്തു കെറി യറെര്പക്- കെറി മേുപ്പോേിപല്ക്ക് പ
പ ോക്കിെപപ്പോള്ക്
യകോണ്ടുപ

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മ

കോറില്

രോഹുല്ിയ

ോകുന്നത് കണ്ടു. - അേള്ക് കിെപ്പറെിപല്ക്ക് പ

ോെി. -

ഉറേയ

തന്യറ

ോേുന്നത്

അേള്ക്

ശ്രീരത്തില്
അറിഞ്ഞു.

കിെക്കെിപല്ക്കമര്ത്തി. - ഗുരുജി
കുളിര്

രത്തി ഓെിയെത്തി. രൂ

തരുന്നേള്ക്! - ്ത്തീരത് ം! -

ിഗൂഡമോെ
-

അേള്ക്

യചയ്ക്ത്

തു

തുത്ത

ഓര്ത്തുകിെന്നു. -

യമത്തെില്, തല്െണെില് മോറിെമമര്ത്തി അേള്ക് രോഹുല്ിയ
ഓര്ക്കുപന്തോറും

-

ഡവ്

-

ഉഷ്ണസോതസ്സുകള്ക്
അരയക്കേും

മോറിെേും

റഞ്ഞ േോക്കുകള്ക് അേളുയെ മ സ്സിപല്ക്ക്
ണ്ണ് - അഷ്ടയസൌഭോഗയങ്ങള്ക്

ല്ോേണയമുള്ള യ

ോതിത്േതയശ്ക്തിെുള്ളേള്ക്! ഈശ്വരോ!

ഞോന്
കതകില് മുേുന്ന ശ്ബ്ദം അല്പ്പം കഴിഞ്ഞോണ് അേള്ക് പകള്ക്ക്കുന്നത്. - അേള്ക്
കിെക്കെില്

ിയന്നഴുപന്നറ്റു. - കതക്ട തുറന്നപപ്പോള്ക് മുമ്പില് മുത്തശ്ി - “”എന്ത്

യചയ്യവോരുന്നു കുേീ, കതയകോയക്ക അെച്ച്-?” അേപളോയെോപ്പം കിെക്കെില് ഇരുന്ന്
മുത്തശ്ി പചോദിച്ചു. 'ഒന്നുമില്ല ഗോ ീ, ഒരു െോത്തെില്ോെിരുന്നു,” അേരുയെ മെിെില്
റഞ്ഞു. - “”െോതപെോ? എന്ത് െോത്ത?'' -

തല്യേച്ചുകിെന്ന്

ുഞ്ചിരിപെോയെ ദിേയ

' ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്ക്

ിമ്പിപല്ക്ക് ഒരു െോത്ത!'' - അേരുയെ മെിെില്

എഴുപന്നറ്റു. - അേള്ക് കിെക്കെില്
ജോല്കത്തി രികിപല്ക്ക്
ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്കും
-

ിന്നിരുന്നു.
മോഹരോജോവ്

ിന്നിറങ്ങി.

ോെി.

ീല്

ദൂയര

േിതോ ത്തിപല്ക്കും

കേോെങ്ങളില്

പകോബോഹില്സിന്യറ

േീരരോജേര്മ്മ
ര്ണ്ണ തപ

യചയ്യുകെോെിരുന്നു. ഉത്ഗത

“'യകോേോരത്തിന്യറ

പ ോക്കി.

ആെുധധോരികളോെ

െപെോേങ്ങളുയെെും

െുേറോണി ഋതു

-

ുഴെുയെ ഇളം കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

ഇെ ോഴികകളില്,

പ

ിന്ന് ദിേയ

-

േോളക്കോര്
-

േോളേിജെങ്ങളുയെെും

രോജയോതിര്ത്തികള്ക്

ര്ണ്ണെുയെ

ദോഹം

സവപ് ത്തിയല്ന്നപ
“”ആ

മകള്ക്

ോേ ത്തിയല് ഗന്ധര്േകുമോരന്യറ മുമ്പില്

-

യത്തം

സ്സില് ിന്നു മഹര്ഷികുമോരന്യറ ഗന്ധര്േ പ തങ്ങള്ക്
...

കോണുകെോെിരുന്നു.

ോയല് ദിേയ

അങ്ങയ

കോല്യമോയക്ക

ിണിെോെ -

അങ്ങയ ..''

-

റഞ്ഞു. - മുത്തശ്ി അമ്പരപപ്പോയെ അേയള പ ോക്കി.

- “”അയതോന്നുമിപപ്പോള്ക് എന്യറ കുേി ഓര്ക്കരുത്, - അമ്പരപ്പ്
റഞ്ഞു.

െുേില്

തിരുത്തുപമ്പോള്ക്

- ഉണരുകെോെിരുന്നു. ...തന്യറ തരുന്ന പ തങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പില് കോമരൂ
ഋതു

കോേല്

പ

ോെിപല്ല?”

ില് ിര്ത്തി അേര്

സവപ് ത്തില്

ിന്ന്

ഉണരോത്ത

മിഴികപളോയെ ദിേയ മുത്തശ്ശിയെ പ ോക്കി. - “'ഇല്ല ഗോ ീ... ആ കോല്യമോന്നും
പ

ോെിേില്ല. ഇപപ്പോഴും ഇതോ ... അയത യകോേോരം . അയത ഇെ ോഴികകള്ക് ... അയത

മണ്ഡ

ം. അയത ഋതു

ര്ണ്ണ... ഇേിയെ ..ഞോന്

- പകോബോ ഹില്സിന്യറ ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് കോറ്റില്ിളകി. - കോ
മല്െോര്െന്മോരുയെ യചണ്ടകളുയെ തോളം മുറുകി, “”

യെ ആ കഥെിയല്

േന്നില്ലപല്ലോ, മഹോര്ഷികുമോരന്?'' - ദിേയെുയെ സവപ്
ിറഞ്ഞു. - “'ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട് ത്ഗോ ീ.
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മോതമകയല്,” - മുത്തശ്ശിെുയെ കണ്ണുകള്ക് േിെര്ന്നു. - “'എന്തോെീപ്പറെുന്ന കുപേ?” അേളുയെ കണ്ണുകളില് തോന് ഇതുേയര കോണോത്ത ഒരു ദോഹം അേര് കണ്ടു.
അധരം കെിക്കുന്നതും.
'ഗോ ി എയന്നപ്പറഞ്ഞു യകോതിപ്പിക്കോറുള്ള ആ ഗന്ധര്േകുമോരന്. ആരില്ും പമോഹമുണര്ത്തുന്നേന്. പതജസവി. എന്യറ

ുരുഷന്. ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട്. ''

മല്െരെന്മോരുയെ യചണ്ടകളുയെ തോളം േീണ്ടും മുറുകി. - പകോബോഹില്സില്

ിന്ന്

കോറ്റിളകി ദിേയയെ തഴുകി.
“” ആരോ... ആരോ കുപേ അത്?” - യ റ്റി ചുളിച്ച്, ആകോംെപെോയെ മുത്തശ്ശി പചോദിച്ചു
. ff''അപത മഹര്ഷി കുമോരന്!'' - പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന് പ ോേം മോറ്റി അേള്ക്

റഞ്ഞു.
' ശ്ോന്തിപദേിന്യറ

ര്ണ്ണയെപത്തെിയെത്തിെ -

ു ര്ജ്ജ ി, ഈ ജന്മത്തിയല് ഋതു

ോരോെണന്!'''', - മുത്തശ്ശി

ശ്ോന്തിപദവ്. മഹര്ഷികുമോരന് രോഹുല് രോഹുല്
ിന്നു. - അേരുയെ കണ്ണുകളില് ഭെം

്തംഭിച്ചു
“'പമോപള...

ിറെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു. -

ീ - മുത്തശ്ശിെുയെ ശ്ബ്ദം േിറച്ചു. - “'അരുത്. അങ്ങയ യെോന്നും

ചിന്തിച്ചുകൂെോ! ത്ബഹ്മര്ഷിെോണപദ്ധഹം! കേദികന് ഈശ്വര രൂ
ചിരിച്ചു. ഉറയക്കെുറയക്ക. - അേളുയെ സവരത്തില് ഉന്മോദം
ആ
ത്

മുറിക്ക്

ുറത്തുകെന്ന്

തിധവ ിക്കുന്നത് പ

പകോബോഹില്സിന്യറ

ിറഞ്ഞിരുന്നു. - അത്

മല്ഞ്ചരിേിയല്ത്തി

-

ോയല് അേര്ക്ക് പതോന്നി. - “” ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്ക് കമ്പികുേന്.യ റ്റ്

- കമ്പികുേന്.യ റ്റ് മുമ്പ് മയറ്റോരു ഗോ ി ഋതു
-

ം!” - ദിേയ

ര്ണ്ണപെോട്

റഞ്ഞ അപത േോക്കുകള്ക്

ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്ക്ക് മുമ്പ് മയറ്റോരു ദിേയെുയെ കോതുകളിയല്ത്തിെ അപത ഭെം
ിറഞ്ഞ േോക്കുകള്ക്! എല്ലോമിേിയെ

അപത - യകോേോരം. അപത തപ
- “'' എങ്ങയ ?'' അേര് യ

ു ര്ജ്ജ ിക്കുകെോണ് ത്ഗോ ീ. അപത

ോേ ം. അന്തയം മോത്തം േയതയോസയപ്പെും. അത്തമോത്തം,
യേന്ന് പചോദിച്ചു. - “'എയന്ന ഒരു

എന്യറ ഡോഡീം മമ്മീം അങ്കിള്ക്മോരും - ആന്റിമോരും
എല്ലോരും എയന്ന എന്യറ
അ ുത്ഗഹിച്ച് ത്
എന്ന് പ

ുഴ

ോട് ്പ ഹിക്കുന്ന

ിയന്ന ഈ സുന്ദരി ത്ഗോ ീം

ുരുഷന്യറ - കകെില് ഏല്പ്പിക്കും.

ോര്ഥിച്ച് അങ്ങയ

ൂര്ണ്ണമ പസ്സോയെ,

- ഒരു േയതയോസം മോത്തം ശ്ോന്തിപദവ് കണ്ക്ലഷന്

രിേിരിക്കുന്ന ഈ - യസക്കണ്ട് എഡിഷ ില്ുണ്ടോേും. ഭ - അേരുയെ

മുഖ്ത്ത് ആശ്ങ്ക

ിറെുന്നത് ദിേയ കണ്ടു. അേള്ക് അേര്ക്കഭിമുഖ്മോെി

അേരുയെ പതോളുകളില് കകകള്ക് പചര്ത്ത് - ചുറ്റിപ്പിെിച്ചു. - “'ഗോ ി
ത്ഗോ ിയെ രോജകുമോരിക്ക് ഈ ത്

ിന്ന്

റെോറിപല്ല,

ഞ്ചത്തിയല്തയന്ന ഏറ്റേും - പെോഗയ ോെ ഒരു

രോജകുമോരന് േരുയമന്ന്?” മുത്തശ്ശിെുയെ കണ്ണുകളില് കുസൃതിപെോയെ പ ോക്കി
അേള്ക് പചോദിച്ചു. - “'ഗോ ി കണ്ട് ആ പെോഗയതകള്ക് എന്തോണോപേോ? ഈ ഗയോല്ക്ടസി
തയന്ന േില്ക്ക് - േോങ്ങോന് പശ്ഷിെുള്ള മഹോ ധ ികന്? മുമ്പില്ും

ിമ്പില്ും

അകമ്പെിക്കോരുള്ള, - ദിേസേും കോറുകളും േിമോ ങ്ങളും േോങ്ങിക്കൂേുന്ന, റോര്
പഹോേല്ുകളില് മോത്തം ഭെണം കഴിക്കുന്ന ഒരസോധോരണ ജീേി?'''' - മുത്തശ്ശി
യമൌ മേല്ംബിച്ച് അേയള പ ോക്കി. - “'ഗോ ിയെ ഉത്തരം അല്ല എന്നോയണന്ന്
എ ിക്കറിെോം,'' - ദിേയ തുെര്ന്നു.
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യെ പമോപള...' - യമൌ ത്തി ു പശ്ഷം അേര്

ഭ'

റഞ്ഞു. - “'അപേഹം

മ്മുയെ

െത്തോന്. മോത്തമല്ല . ഉത്ഗത്ബഹ്മചോരിെുമോണ് ??? - ദിേയെുയെ

േീേില് കര്മ്മം

ചുണ്ടുകള്ക് േിെരുന്നതേര് കണ്ടു. - ദീപ്തമോെ മന്ദഹോസപത്തോയെ അേള്ക് അേയ
പ ോക്കി,
“” അപദ്ധഹത്തിന്യറ മ സ്സിന്യറെും ശ്രീരത്തിന്യറെും േിശ്ുദ്ധി എ ിക്ക് പേണ്ടി
- ഈശ്വരന് സയഷ്ടിച്ചതോണ് ത്ഗോ ീ. എന്നിപല്യക്കത്തിപച്ചരോ ുള്ള അപദ്ധഹത്തിന്യറ
- മോര്ഗ്മോണ് ആ ത്ബഹ്മചരയം. അതോണ് - ... അതോണ് എയന്ന
േി്മെിപ്പിക്കുന്നത്.'' - അേളുയെ മിഴികള്ക് േീണ്ടും സവപ്

തരളിതമോെി. -

“'ദോറ്റ്് യമ മോന് െൂസിംഗ് ഹി്- യസല്ിബസി ആയസ മോജിക്കല് ഓര്ണയമന്റ്റ് റ്റു
യസഡ് ഹി്- പഗള്ക്... ??
പെോഗധയോ ത്തിയെെും
േിശ്ോല്മോെ
ണ്ട്
ഉ

പെോഗോസ ത്തിയെെും

െുത്തളത്തില്ോണ്

യ

രോജസ്ഥോ ി മോര്ബിള്ക്

യകോേോരത്തിയെ

െന്നത്.

ൌരമുഖ്യന്മോരുമോെി

പെോഗിച്ചതോെിരുന്നു ആ

ക്ലോസ്സുകള്ക്

സപമ്മളിക്കുേോന്

രോജോക്കന്മോര്

െുത്തളം.

ോകിെ അതിയെ

ോല്ുേശ്ത്തും മൂന്ന്്

ില്കളുള്ള

യകോേോരയക്കേുകള്ക് ഉെര്ന്നു ിന്നു.
ധോരോളം ത്

കോശ്േും േോെുേുമുള്ള ആ സ്ഥല്ം രോഹുല് തയന്നെോണ് പെോഗ

ഠ ത്തി ോെി

ിര്പേശ്ിച്ചത്.

അതിയെ േിശ്ോല്തെില് രോഹുല്ിയെ മുമ്പില്ിരുന്ന് അെോള്ക് യചോല്ലിത്തരുന്ന
മത്ന്തങ്ങള്ക്

ഏറ്റു

യചോല്ലുപമ്പോള്ക്,

അെോളുയെ

ിര്പേശ്ങ്ങള ുസരിച്ച്

പെോഗമുറകളഭയസിക്കുപമ്പോള്ക് ആദയ ദിേസങ്ങളില് ത്ശ്ദ്ധ പകത്ന്ദീകരിക്കുേോന്
അേര്
രോഹുല്

ോെുയ

േു.

അത്

മ സ്സില്ോക്കിെിരുന്നതി ോല്

േളയരപെയറ

ശ്ോസ െും

കിേി

അേള്ക്ക്ക്.
യെ പെോഗധയോ ത്തിയെ സവോധീ ം ഏതോ ും ദിേസങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് അേളില്
ത്

കെമോെി.

മത്ന്തങ്ങളും അേെുയെ അര്ഥങ്ങളും േളയര പേഗം അേള്ക് ഹൃദിസ്ഥമോക്കി.
പെോഗോഭയോസങ്ങള്ക്

ഒരു

ര്ത്തകിെുയെ

യമയ്ക്

േഴക്കപത്തോയെെും

കേഭേപത്തോയെെും അേള്ക് യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്നു.
ിന്നീട് അേയള ശ്ോസിക്കോപ ോ തിരുത്തോപ ോ രോഹുല്ിന് ഇെേന്നില്ല.
യെ "ഹല്ോസ ം"

രിശ്ീല്ിക്കുപമ്പോള്ക് േീണ്ടും ത്

തറെില് േിരിച്ചിേ ഷീറ്റില് കകകള്ക്

ശ് ങ്ങള്ക് തുെങ്ങി.

ീേി, ശ്ിരസ്സ് പ യര യേച്ച്,

ീണ്ടു

ിേര്ന്ന്്
,

മല്ര്ന്ന് ദിേയ കിെന്നു.
അേള്ക് ഒരു യേളുത്ത ത്െോക്ക് സയൂേ് ആണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.
സമീ

ത്ത് തേിേ്

രോഹുല്

ിറത്തില്ുള്ള ഖ്ദര് ഷര്േും കോേി

ിറമുള്ള മുണ്ടും അണിഞ്ഞ്

ിന്നു.

"ശ്വോസം അകപത്തയക്കെുക്കുക,"
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രോഹുല്

റഞ്ഞു.

അേള്ക് ദീര്ഘമോെി ശ്വസിക്കുേോന് തുെങ്ങി.
"ശ്വസ പത്തോയെോപ്പം മുേുകള്ക് മെക്കോയത കോല്ുകള്ക് മുകളിപല്ക്കുെര്ത്തുക,"
ദിേയ കോല്ുകള്ക് രണ്ടും മുകളിപല്ക്കുെര്ത്തി.
" ിര്ത്തുക,"
കോല്ുകള്ക് കൃതയം ല്ംബമോെി

ിന്നപപ്പോള്ക് രോഹുല്

അേള്ക് കോല്ുകള്ക് യതോണ്ണൂ് ഡിത്ഗിെില്

റഞ്ഞു.

ിര്ത്തി.

"ഇ ി അരയക്കേില് കകകള്ക് തോങ്ങൂ,"
അേള്ക് അത്

കോരം യചയ്ക്തു.

"ഇ ി കോല്ുകള്ക് രണ്ടും ഒരുപ

ോയല് ശ്ിരസ്സിന് മുകളിപല്ക്ക് യകോണ്ടുേരിക. ശ്വോസം

ുറപത്തക്ക് മോത്തയമെുക്കുക,"
ദിേയ ആ

ിര്പേശ്ം അ ുസരിച്ചു.

അേള്ക്ക്ക് ആെോസമ ുഭേയപ്പേു തുെങ്ങി.
കോല്ുകള്ക് തോപഴക്ക് േരുപന്തോറും അത് കൂെുതല്ോെി.
"

ോദങ്ങള്ക് തറെില് ്

അേള്ക്

ോദങ്ങള്ക്

ര്ശ്ിക്കുക,"

ില്ത്ത് മുേിക്കോന് ത്ശ്മിയച്ചങ്കില്ും കഴിഞ്ഞില്ല.

ത്ശ്മം തുെര്ന്നു.
ആെോസം

ിെത്ന്തിക്കോ ോേോത്തതുപ

ോയല് അേക്ക ുഭേയപ്പേു.

"കരോപേെിയല്ോയക്ക ഫറ് ആകോറുണ്ട് എയന്നോയക്കപ്പറഞ്ഞിേ്?"
രോഹുല് അസന്തുഷ്ടിപെോയെ പചോദിച്ചു.
ത്ശ്മം തുെര്ന്നുയകോണ്ടിരിക്കുപമ്പോള്ക് രോഹുല് അല്പ്പം കൂെി അേളുയെെെുത്ത്
േന്നു.
ഇെതുകക യകോണ്ട് അേളുയെ കകെില്
േല്ത് കക അേളുയെ

ിെിച്ചു.

ോദത്തില്ും.

ശ്രീരം മുഴുേന് േിെര്പ്പില്

ുതഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്ും തന്നില് കുളിര്

ിറെുന്നത്

അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ശ്രീരം ആ ്

ര്ശ് ത്തില് തുെുത്ത് ഹരം യകോള്ളുന്നതും.

മോറിെത്തില് തരിപ്പുെരുന്നു...
"സോേധോ ം....
രോഹുല് പത്

തിയെ.......ങ്ങ്ഹോ ....അങ്ങയ ..."

ോത്സോഹിപ്പിച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

അെോളുയെ ഉച്ചവോസ േോെു തയെ കേിളില് ്

ര്ശ്ിച്ചത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

പദഹം േീണ്ടും പകോരിത്തരിക്കുന്നതും.
"ഗംഭീരം!"
അെോളുയെ സവരം അേള്ക് പകേു.
തോന്

ൂര്ണ്ണമോെും ഹല്ോസ ത്തില് ഇരിക്കുകെോയണന്ന് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

രോഹുല്

്

ര്ശ്ിച്ച

ിമിഷം

മുതല്

അേളുയെ

മ സ്സോയക

ഇളകി

മറിെുകെോെിരുന്നു.
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ഇളംകോറ്റില്ുല്െുന്ന

ി ീര്പ്പൂവ് പ

ോയല്.

ഉെല്ോയക ആപരോ തൂേല്യകോണ്ട് യതോെുന്നപ
ശ്രീരത്തിയെ

ോയല്.

ിഗൂഡപകത്ന്ദത്തില് ഒരു േിദയുത്ത്

ോേോഹം ഉറ യ

രഹസയേികോരങ്ങളുയെ ആെിരം മഴേില്ലുകള്ക്

ോേുന്നു.

ൃത്തം യചയ്യുന്ന ഒരോകോശ്മോെി

തോന് മോറിെിരിക്കുന്നു എന്ന്്അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ഉെല്ിയ

ോതിഞ്ഞ പരോമഹര്ഷം ഇ ിെുമെങ്ങിെിേില്ല.

യ

എത്തപെോ ആണ്കുേികളുമോെി തോന് അെുത്ത് ഇെ
യതോേ്, േഴക്കിേ്,

ഴകിെിരിക്കുന്നു.

ൃത്തം യചയ്ക്ത്, യകേിപ്പിെിച്ച്....

യെ അപപ്പോയഴോയക്ക സവന്തം ശ്രീരത്ത് യതോെുന്ന പ

ോയല്പെ പതോന്നിെിേുള്ളൂ.

എന്നോല് ഇപപ്പോള്ക്...
എത്ത തരളിതെോെിരിക്കുന്നു, തോന്!
ആ ്

ര്ശ് ത്തിയെ ഉച്ചവോസ േോെുേിയെ അഗ്നി ശ്രീരയത്ത സുഖ്കരമോെി

ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
"എന്തോ ഇത്?'
രോഹുല്ിയെ ഘ മുള്ള ശ്ബ്ദം അേയള അ ുഭൂതികളില്

ിന്നുമുണര്ത്തി.

"പസോറി...സോര്..ഞോന്,"
അേള്ക് ജോളേതപെോയെ

റഞ്ഞു.

"ഇന്നി ി മതി,"
രോഹുല്

ിേര്ന്നു

ിന്നു.

"ശ്രി, സോര്,"
തറെില് േിരിച്ച ഷീറ്റില്
"കുമോരി യ
തയന്ന ത്

ോയ്ക്പക്കോള്ളൂ,"

തീെിച്ചു

അെോയള ത്

ിന്നും അേള്ക് എഴുപന്നറ്റു.

ില്ക്കുന്ന ദിേയപെോട് അെോള്ക്

ണമിച്ചതിന് പശ്ഷം അേള്ക്

റഞ്ഞു.

െുത്തളത്തില്

ിന്നും

ുറപത്തക്ക്

െക്കോന് തുെങ്ങി.
യ

യേന്ന്്എപന്തോ ഓര്ത്തിയേന്നപ

ോയല് അേള്ക് തിരിഞ്ഞു ിന്നു.

"സോര്,"
അെോള്ക് പചോദയഭോേത്തില് പ ോക്കി.
"പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്

പ

ോകണയമന്ന്

സോര്

റഞ്ഞില്ലോെിരുപന്നോ?ഇന്ന്്

ഞോെറോഴ്ചെപല്ല? സോറിന് യസൌകരയമോപണല് ഇന്ന്്പ

ോകോം. സമെമിപപ്പോള്ക്

ത്ത് മണി കഴിഞ്ഞതപല്ലെുള്ളൂ?"
"ശ്രി,"
യതല്ലു പ രയത്ത ആപല്ോച ക്ക് പശ്ഷം രോഹുല്
"പ

ോകുന്നതി ു മുമ്പ് അച്ഛപ ോെും അമ്മപെോെും

റഞ്ഞു.
റഞ്ഞിരിക്കണം,"

"ശ്രി, സോര്,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഒരു െൂറില്ോെിരുന്നു.
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രണ്ടുദിേസം കഴിഞ്ഞു മോത്തപമ തിരിയക േരികെുള്ളൂ.
******************************
"എന്തി ോ മമ്മി, സോ് പകോത്ബോഹില്സില് പ

ോകുയന്ന?"

ദിേയ ഗോെത്തി പദേിപെോട് പചോദിച്ചു.
അെോള്ക് മല്മുകളിപല്ക്ക് പ

ോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അേര് തിെുക്കത്തില് ചില്

ല്ഹോരങ്ങയളോയക്കെുണ്ടോക്കി
കൂേത്തില് ഏറ്റേും
"മമ്മീ, ഞങ്ങള്

ല്ല

ോയ്ക്ക്ക് യചയ്ക്തു.

ഴങ്ങളും.

ോല്ഞ്ചു ദിേസയത്ത പ്ലഷര് ത്െിപ്പി ുയമോന്നുമല്ല പ

ഗോെത്തിപദേിെുയെ ഒരുക്കങ്ങള്ക് കണ്ട്്ദിേയ
"ഇയതോയക്കയെെുത്ത്

പകോത്ബോ

ോകുയന്ന,"

റഞ്ഞു.

ഹില്സിയല്ത്തിക്കോന്

പേയറ

ആയരപെല്ും

കൂപേണ്ടി േരും,"
"ഇയതോന്നും
അേര്
"ത

ി ക്കല്ല,"

റഞ്ഞു.

സവിെോണപേഹം.

ിര്മ്മല്

മ സുള്ള

ആേശ്യമുപണ്ടോ ഇല്ലപെോ എയന്നോന്നും

ുപരോഹിതന്.

മ്മള്ക് തിരപക്കണ്ട.

അപദ്ധഹത്തിന്
മ്മള്ക് യകോെുക്കുക

മോത്തം യചയ്യുക,"
"മമ്മീയെ

ിര്മ്മല് മ സ്സുള്ള

ല്ത്തീഫ് ദോദോപ ം

"ദുഷ്ടന്മോയര

റ്റിച്ചത്,"

യചയ്ക്തിേുണ്ട്,"

യോെീകരിച്ചു.

ിത്ഗഹിക്കോന് ഭഗേോന് തയന്ന എത്ത ത്

"ഓപക്ക, ഓപക്ക. മമ്മി അത്
പ

രിമറ്റം അങ്കിളിപ ം ഞങ്ങയെ

ിയന്ന ജെകൃഷ്ണപ ം ഒയക്ക അെിച്ച് തറ

"മഹോ ഋഷിമോര് അങ്ങയ
ഗോെത്തി പദേി

ുപരോഹിത ോണ്

ോേശ്യം അേതോരയമെുത്തു?"

റഞ്ഞില്ലപല്ലോ.സോയറന്തി ോ പകോത്ബോഹില്സില്

ോകുയന്ന?"

"ത

സവികളുയെ

ഇഷ്ടങ്ങള്ക്

ഗുഹോന്തര്ഭോഗങ്ങളും

അങ്ങയ യെോയക്കെോണ്,

പമോയള,

തീരങ്ങളുയമോയക്കെോണ്

അേരുയെ

ദീ

കോ
ത്

ങ്ങളും
ിെയപ്പേ

ഇെങ്ങള്ക്,"
ഴങ്ങളും

ല്ഹോരങ്ങളും

ിറച്ച പ്ലോറിക്ട ബോ്ക്കറ്റ് അേര് ദിേയെുയെ

കകയ്യില് യകോെുത്തു.
"ഇയതല്ലോം മമ്മി സോറിന് പേണ്ടി ത്

പതയകം ഉണ്ടോക്കിെതോണ് എന്ന്് ഞോന്

റെോം,"
ഗോെത്തി പദേിപെോയെോപ്പം

ുറപത്തക്ക് ഗോപരജിയല്ക്ക്

െന്നുയകോണ്ട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.
"മഹോറോണി സവന്തം കകകള്ക്യകോണ്ട് ഉണ്ടോക്കിെതോന്ന് അറിെുപമ്പോ ത്ബൂ്ല്ി
സന്നയോസി കഴിക്കോതിരിക്കില്ല,"
"ത്ബൂ്ല്ി സ യോസിപെോ?"
"

ിയന്ന തല്ലും

ിെീം ഉണ്ടോക്കുന്ന ആയള സവോമി േിപേകോ ന്ദന് എന്ന്്േിളിക്കോന്

റ്റുപമോ?"
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ഓപ്പല് ആ്ത്െോെുയെ ത്ഫണ്ട് പഡോര് തുറന്ന്്ബോ്ക്കറ്റ് സീറ്റില് േച്ചിേ് ദിേയ
റഞ്ഞു.
ത്ഡസ്സിംഗ് റൂമില് കെറി അേള്ക് കുറച്ച് പ രം ആപല്ോചിച്ചു.
എന്ത് ധരിക്കണം?
ജീന്് -െീ ഷര്േ്്
? ചുരിദോര്? ്കര്േ് -പെോപ് ?
അേസോ ം അേള്ക് ചുേന്ന ഒരു ചുരിദോര് അണിഞ്ഞു.
സോറിപ ോപെോപ്പമുള്ള

എയെ

ആദയയത്ത

െോത്തെോണ്.

അല്പ്പം

കളറോെോല്

കുഴപ്പയമോന്നുമില്ല.
ിയന്നെേള്ക് കണ്ണോെിെുയെ മുമ്പില്

ിന്ന്്തല്മുെി ചീകിയെോതുക്കി.

സോര് എയന്ന പ ോക്കുപമോ? എയെ ശ്രീരത്തിയെ ്ത്െക്ടചര് സോറിന് ഇഷ്ടമോകുപമോ?
എയെ കണ്ണുകള്ക്, കേിളുകള്ക് ചുണ്ട് ഒയക്ക സോര് ത്ശ്ദ്ധിക്കുപമോ?
അേള്ക് മോറിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
ചോഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും അേള്ക് കണ്ണോെിെില് തയെ മോറിപല്ക്കും അരയക്കേിപല്ക്കും
ിതംബങ്ങളിപല്ക്കും പ ോക്കി.
ഭംഗിെുപണ്ടോ?
ഇേിയെയെോയക്ക സോര് പ ോക്കുപമോ?
അറിെോയതയെങ്കില്ും ഇേിയെയെോയക്ക ഒന്ന്്മുേുപമോ?
തോന് സോറിന് ഇഷ്ടയപ്പെോന് മോത്തം സുന്ദരിെോപണോ?
പദഹം േീണ്ടും കുളിരണിെുകെോണ്.
ഞരമ്പുകള്ക് േല്ിഞ്ഞ് മുറുകുന്നു.
ീരുറേെുയെ ചൂട് പദഹത്ത്

െരുന്നു.

ഈശ്വരോ...
"ഒരുക്കപമോന്നും കഴിഞ്ഞിപല്ല പമോയള?"
ഗോെത്തി പദേി േിളിച്ചു പചോദിച്ചു.
"േരുന്നു, മമ്മീ,"
അേള്ക് േീണ്ടും കണ്ണോെിെില് പ ോക്കി.
അധികം പമക്കയപ്പോന്നും പേണ്ട.
"അപദ്ധഹത്തിന് അ ിഷ്ടയമോന്നും പതോന്നിപ്പിക്കരുത്, പകപേോ പമോയള,"
ത്ഡസ്സിംഗ് റൂമില്

ിന്ന്

ുറത്ത് കെന്ന്്ഗോപരജിപല്ക്ക്

െക്കപേ ഗോെത്തി പദേി

േീണ്ടും ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ദിേയ കോര് റോര്േ് യചയ്ക്തു.
"ഒഫ് പകോഴ്്, മമ്മീ,"
ഒരു കുസൃതിച്ചിരിപെോയെ അേള്ക്
"എന്നോല് പ

ോയേ...്

റഞ്ഞു.

ിരിചവല് ഹണിമൂണിന്?"

ഗോെത്തി പദേി തല്െില് കകയേച്ചു.
ഈയ

ണ്ണ്്ഇയതന്തോണീ

റെുന്നത്?
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അേരുയെ മുഖ്യത്ത ആശ്ച്രയഭോേത്തിപല്ക്ക് ഒരു കുസൃതിച്ചിരിയെറിഞ്ഞ് ദിേയ
കത്ഡവ് യചയ്ക്ത്

ീങ്ങി, യസയ്ക്െ് പമരീ് ചര്ച്ചിപല്ക്ക്.

കുതി േഴിയെത്തിെപപ്പോള്ക്

ോതെുയെ അപങ്ങെറ്റത്ത് രോഹുല്ിയെ രൂ

ം

അേള്ക് കണ്ടു.
േഴിെരികിയല് പദേദോരുക്കളുയെ ഇല്ച്ചോര്ത്തിയെ
അെോള്ക്
കറുപ്പ്

ോശ്ച്ോത്തല്ത്തില്.

െന്ന്്േരികെോണ്.എത്ത േിപമോഹ മോണ് അെോളുയെ ചല് ങ്ങള്ക്!
ിറമുള്ള ഇറക്കംകൂെിെ കുര്ത്തെും കോേിമുണ്ടും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇപേഹത്തിന് രണ്ടു യത്

ോഫഷപ

ഇണങ്ങൂ.

ഒരു കുസൃതിച്ചിരിപെോയെ അേള്ക് ഓര്ത്തു.
ഒന്ന്്തീര്ച്ചെോെും ഈ സന്നയോസ പേഷം.
അയല്ലങ്കില് പഗോ

ികമോരുയെ ഹൃദെം കേര്ന്ന മണിേര്ണ്ണയെ...

ഇന്നയല് യഷറിന് ആണ്

റഞ്ഞത്.

"രോഹുല് സോ് അെുത്തിരുന്ന് പെോഗധയോ ം
ഷ്ടയപ്പെോയത

ിെിച്ച്

തോന് അപപ്പോള്ക്

ില്ക്കോന്

ഠിപ്പിക്കുപമ്പോള്ക് പകോണ്യസന്പത്െഷന്

ി യക്കങ്ങയ

ുഞ്ചിരിക്കുകെോണുണ്ടോെത്.

" ിയെ സ്ഥോ ത് ഞോ ോരുയന്നങ്കില് ഒരെരം
കണ്ണു

റിച്ചിേുപേപണ്ട എയന്തങ്കില്ും

"എ ിക്ക് രോഹുല് സോറിയ
ത്

കഴിെുന്നു, ദിപേയ?"
ഠിക്കില്ല. സോറിയെ മുഖ്ത്ത്

ിന്ന്്

ഠിക്കോന്?"

ഓര്ത്തോണ് അദ്ഭുതം,"

ിെങ്കെുയെ ചുണ്ടില് ഒരു ഒരു കുസൃതിപ്പുഞ്ചിരി േിെര്ന്നു .

"സോ്

ശ്രിക്കും

സന്നയോസി

തയന്ന.

അപല്ലല്

ിയന്നപപ്പോയല്

മണിക്കൂറുകപളോളം അെുത്ത് കിേീേും ഇത്തയെോയക്ക

ഒരു

ിെത്ന്തണം

ചുന്തരീയ

ോല്ിക്കയണങ്കി

ഹീെീപസ റിെല് യസയ്ക്െ്,"
രോഹുല് അെുയത്തത്തിെപപ്പോള്ക് ദിേയ കോര്

ിര്ത്തി.

"ഞോന് തോമസിപച്ചോ സോര്?"
പഡോര് തുറന്ന്് ുറത്തിറങ്ങി ദിേയ പചോദിച്ചു.
"ഇല്ല,"
അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

എെ്റീശ്വരോ...
അെോളുയെ
ത

ുഞ്ചിരിെിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക് ത്

സ്സിരുന്നു കിേുന്നത് പ

ോയല് അതയ

ോര്ഥിച്ചു.

ൂര്വമോണ് മപ ോഹരമോെ ഈ

ുഞ്ചിരി.

രോഹുല് അകത്ത് കെറി.
അെോള്ക്

ിന്

ില് കെറുയമന്നോണ് അേള്ക് കരുതിെിരുന്നത്.

മറിച്ചോണ് യകോതിച്ചിരുന്നയതങ്കില്ും.
എന്നോല് അേയള ആഹ്ലോദിപ്പിച്ചുയകോണ്ട് അെോള്ക് മുന്സീറ്റില് തയന്നെിരുന്നു.
"പകോത്ബോഹില്്

െന്നു കോണോ ോണ് ഞോന് ഉപേശ്ിച്ചത്,"

ദിേയ കോര് റോര്േ് യചയ്യപേ അെോള്ക്
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" െന്നോല്
പ

ോല്ഞ്ചു

മണിക്കൂറില്

കുറെില്ല

ോകുന്നതി ിെെില് േഴിെില്ത്തയന്ന കോര്

അേള്ക്

മുക്ക്

മുകളിയല്ത്തോന്.
െന്നു കോണോം,"

റഞ്ഞു.

ദീ തീരത്തിന് സമോന്തരമോെ
െന്നു പ

ോകുന്ന

ിറയെ

ോതെില്ൂയെ കത്ഡവ് യചയ്യപേ ദിേയ ഓര്ത്തു:

ദ്ധതി അപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന അംഗീകരിക്കോമോെിരുന്നു.

ുഴെുയെ േിശ്ോല്
തീരം

ിര്ത്തി

സോര്,

ീല്ിമ.

ുല്ത്തോഴ്േോരത്തിയെ മരതകപ്പച്ച.

േസന്ത ഋതുേിയെ േരേറിെിച്ച് കോറ്റില്ുല്െുന്ന കോേു

ൂക്കള്ക്.

ചിത്ത ശ്ല്ഭങ്ങള്ക്.
ദൂയര പമഘങ്ങള്ക് ചൂെി ില്ക്കുന്ന പകോത്ബോഹില്സില്
അന്തരീെം

ിന്ന്്

ിറേിയെെുത്ത്

ിറയ്ക്ക്കുന്ന സുഗന്ധേോഹിെോെ കോറ്റ്.

ഈ പചപതോഹര ദൃശ്യങ്ങളുയെ
സംസോരിച്ച്, അപേഹം

ോശ്ച്ോത്തല്ത്തില്, സോറിപ ോയെോപ്പം, യതോേെുത്ത്,

റെുന്നയതോയക്ക പകേ്

െന്ന്്പ

ോകോമോെിരുന്നു.

" ിര്ത്തപണോ സര്?"
രോഹുല്
"പേണ്ട,

ുഴെിപല്ക്ക് പ ോക്കുന്നത് കണ്ട്്ദിേയ പചോദിച്ചു.
തിയെ കത്ഡവ് യചയ്ക്തോല് മതി,"

പ ോേം മോറ്റോയത അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"അയതന്തോ, ആ ആല്മരം?"
ദിെുയെ മറുകരെില് ഒരോല്മരം
ശ്ോപഖ്ോ

ശ്ോഖ്കളോെി

ിന്നിരുന്നു.

െര്ന്ന്് ന്തല്ിച്ച് അത്

ിന്നു.

അതിയെ ചുേേില്

ിന്ന്്അല്പ്പം മുകളില് േയര ചുേന്ന ചരെുകള്ക് യകേിെിരുന്നു.

അതിയെ ചുേേില്

ൂക്കള്ക് ചിതറിക്കിെന്നു .

"സോര് ചില്പപ്പോള്ക് പകേിേുണ്ടോേും ഋതു
അത്

റെുപമ്പോള്ക് അേളുയെ സവരം

ര്ണ്ണയെക്കുറിച്ച്,"

ിഗൂഡമോെ ഒര ുഭൂതിെില്

ിറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുയെ ഫോമില്ിെില് േളയര മുമ്പ് ജീേിച്ചിരുന്നു,"
കോറ്റില്ുല്െുന്ന ഇല്ച്ചോര്ത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക്
"അേള്ക് ആ ആല്മരത്തി െുത്ത്,
ഹില്സില്

ഒരു

കത്െബല്

പദേിെോെിേോ കോണുയന്ന.

റഞ്ഞു.

ുപഴല് േീണ് ആത്മഹതയ യചയ്ക്തു. പകോത്ബോ

കമയൂണിറ്റിെുണ്ട്.

അേര്

ഋതു

ര്പണ്ണയ

ഒരു

ോതിത്േതയത്തിയെ പദേത. അേളുയെ ആത്മോവ് ആ

ആല്മരത്തില്ുയണ്ടന്നോ േിശ്വോസം,"
രണ്ട് യമോണോര്ക്ക് ചിത്ത ശ്ല്ഭങ്ങള്ക് കോറിയെ ലോസ്സിന് പമല് േന്നിരുന്നു.
രോഹുല് അപപ്പോള്ക് അല്മരത്തില്

ിന്ന്്കണ്ണുകള്ക് മോറ്റി തയന്ന പ ോക്കുന്നത് ദിേയ

കണ്ടു.
തയെ കണ്ണുകളിപല്ക്കോണ് പ ോക്കുന്നത്.
ഈശ്വരോ...
അേള്ക് ത്
കോല്ം

ോര്ഥിച്ചു.
ിശ്ച്ല്മോെി

ിന്നിരുയന്നങ്കില്....!
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സമുത്ദ

സോന്നിധയമോെി

തയന്ന

യ

പ ോേത്തി ുള്ളില് എന്നുമിങ്ങയ
തോന് ശ്ോന്തിപദേിയെ

ു ര്ജ്ജ ിച്ച ഋതു

ോയല് രോഹുല് പ ോേം

കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും ആ ആല്മരത്തിപല്ക്ക്
േളയര

ഊഷ്മളമോെ

ആ

ു ര്ജ്ജ ിെോണ് എന്ന്്സോര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിപഞ്ഞോ?

രോധം യചയ്ക്തത് പ

അതിയ

െരുന്ന

ില്ക്കോന് കഴിഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്...!

അപദ്ധഹത്തിന് പേണ്ടി കോത്തിരുന്ന്
ഒര

ോതിഞ്ഞു

ിന്നില്ോക്കി കോര്

ര്ണ്ണെോണ് തോയണന്നും?

ിന്േല്ിച്ചു.

ീണ്ടു.

ീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപപ്പോള്ക്.

"ങ്ങ്ഹോ, ഞോന് പകേിേുണ്ട്,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ആ യല്ജന്ഡ്. അന്നയത്ത തമ്പുരോയെ ത്ബഹ്മഹതയ, ഋതു

ര്ണ്ണ എന്ന തമ്പുരോേിയെ

്പ ഹിച്ച ഒരു ശ്ോന്തിപദവ്. ഒരു െുേഋഷി....അപല്ല?"
"അയത സോര്,"
അേള്ക് ല്ജ്ജെില് കുതിര്ന്ന
"ആ
ശ്

യല്ജന്ഡ്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

അ ുസരിച്ച്

റഞ്ഞു.

ശ്ോന്തിപദേിയെ

അച്ചന്

അന്നയത്ത

തമ്പുരോയ

ിച്ചു..."

സുഗന്ധേോഹിെോെ കോറ്റില് അമര്ന്നുല്െുന്ന േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് പ ോക്കി കത്ഡവ്
യചയ്യപേ ദിേയ
"േളയര തപ
ഒരു യ

റഞ്ഞു.

ോശ്ക്തിെുള്ള ഒരു മഹര്ഷിെോരുന്നു അപേഹം. ഞങ്ങയെ ഫോമില്ീല്

ണ്കുേി ഇ ി ഉണ്ടോേുകപെ ഇല്ല എന്ന്്അപേഹം ശ്

ഉണ്ടോെോ

അപദ്ധഹത്തിയെ

മകന്

ു ര്ജ്ജ ിക്കൂന്നും

ിച്ചു. അഥേോ ഇ ി
ആ

യ

ണ്കുേിയെ

ോറിക്കളിക്കുന്നത്

രോഹുല്

േിേോഹം കഴിക്കൂന്നും..."
യമോണോര്ക്ക്

ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങള്ക്

മുമ്പില്

പ ോക്കിെിരുന്നു.
"ശ്ോ

ത്തിന്

പശ്ഷമുണ്ടോെ

ആദയപത്ത

യ

ണ്കുേി...അേള്ക്..ദിേയ...ദിേയെോണ്

അപല്ല?"
അെോള്ക് അേയള പ ോക്കോയത പചോദിച്ചു.
ദിേയ

യെ അെോയള പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഹോ, സോര്...എ ിക്ക് മുമ്പ് മയറ്റോരു യ

ണ്കുേി ജ ിച്ചിേില്ല, ഋതു

ര്ണ്ണയ്ക്ക്ക്

പശ്ഷം,"
രോഹുല് ഗോഡമോെ ചിന്തെില് ആമഗ്ന ോേുന്നത് ദിേയ കണ്ടു. എന്തോെിരിക്കോം
അപേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്?
അേള്ക് ഉപദവഗപത്തോയെ സവെം പചോദിച്ചു.
ദീതീരം

ിന്നിേ് കോര് കോേു

ോതെില്ൂയെ സഞ്ചരിക്കോന് തുെങ്ങി.

കല്ലുകപളോ മറ്റു തെസ്സങ്ങപളോ ഇല്ലോെിരുയന്നങ്കില്ും
യെ കരിെില്കളോല്
ഇരു േശ്േും

ല്ല േീതിെുണ്ടോെിരുന്ന

ോത

ിറഞ്ഞിരുന്നു.

ിബിഡ േ മോെിരുന്നു.

േുച്ചയ്ക്ക്ക് പശ്ഷം യ

യേന്ന്്രോത്തി േന്നത് പ
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ഇരുേശ്ത്തും

ിന്ന്് മരങ്ങളുയെ

െര്ന്ന്്

ന്തല്ിച്ച

ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്

ോതയ്ക്ക്ക്

പമല്ക്കൂര തീര്ത്തു.
"എന്തോെിത്?"
പ്ലോറിക്ട ബോഗിപല്ക്ക് പ ോക്കി രോഹുല് പചോദിച്ചു.
ദിേയ

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"മമ്മി ഉണ്ടോക്കിെതോണ്, സോറിന് പേണ്ടി,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

ിയന്ന ഇത് ബ്ലോയങ്കറ്റ്് ആണ്. കമ്പിളി,"
അെുത്തിരുന്ന മയറ്റോരു പ
"തിരിച്ചിറങ്ങുപമ്പോള്ക്

ോളിത്തീന് ബോഗ് ചൂണ്ടിക്കോേി അേള്ക്

റഞ്ഞു.

ല്ല തണുപ്പ് തുെങ്ങും,"

"ഇപപ്പോള്ക് തയന്ന തണുപ്പുണ്ട്,"
േോച്ച് പ ോക്കി രോഹുല്
ിബിഡ േ ത്തി ു

റഞ്ഞു.

െുേില്ൂയെ കോര് കെറ്റം കെറിയക്കോണ്ടിരുന്നു.

കത്ഡവ് യചയ്യുന്നതി ിെെില് ദിേയ േോപതോരോയത സംസോരിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നു.
ശ്ോന്തി

ുരത്തിയെ ഭൂമിശ്ോ്ത്തേും ചരിത്തേും േയക്തി സ്ഥല് േിേരണങ്ങളും

അേള്ക് ഭംഗിെോെി, പകള്ക്ക്കുന്നേരില് തോല്പ്പരയമുണര്ത്തും േിധം രസകരമോെി
അേതരിപ്പിച്ചു.
"ഒരു കഗഡ് ആകോ ുള്ള സര്വ കവോളിഫിപക്കഷ ും ദിേയക്കുണ്ട്,"
അേള്ക്

റഞ്ഞയതോയക്ക തോല്പ്പരയപത്തോയെ പകേുകഴിഞ്ഞ് രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഓ..സോര്,"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
അപപ്പോള്ക് രോഹുല് തയന്ന ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
തയെ ചിരി അപദ്ധഹത്തിന് ഇഷ്ടമോപെോ?
പരോമഹര്ഷപത്തോയെ അേള്ക് ചിന്തിച്ചു.
സുന്ദരിെോണ് തോന് എന്ന്്അപദ്ധഹത്തിന് പതോന്നിക്കോണുപമോ?
എന്തിപ ോ പേണ്ടി അധരം േിറയകോള്ളുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
തയെ ഇഷ്ട

ുരുഷപ ോയെോപ്പം െോത്ത യചയ്യുക...!

ഈശ്വരോ..എയന്തോരു ഭോഗയം!
സോറിയ
ആ

ഒന്ന്്യതോെോന്

മുഖ്ത്ത്,

സവപ് ങ്ങളില്
ത

റ്റിയെങ്കില്!

േശ്ീകരിക്കുന്ന,
ിറങ്ങള്ക്

തയെ

ിത്ദയെ

േോരിയെോഴിക്കുന്ന

അപല്ോസരയപ്പെുത്തുന്ന,
ആ

കണ്ണുകളില്

,

തയെ

ശ്രീരയത്ത

ിപ്പിക്കുന്ന ആ ചുണ്ടുകളില് ഒന്ന്്യതോെോന് കഴിയഞ്ഞങ്കില് ...!

ആ േിരല് തുമ്പിയല്ങ്കില്ും...!
അേളുയെ ഹൃദെം ശ്ക്തിെോെി മിെിച്ചു.
ശ്വോസഗതി ഉെരുന്നത് പ

ോയല്...

"സോറിന് ദോഹിക്കുന്നുപണ്ടോ?'
അേള്ക് അെോയള പ ോക്കി പചോദിച്ചു.
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"ദോ ഈ ലോ്ക്കില് ചൂട് യേള്ളമുണ്ട്. മരുന്നില്കള്ക് ഒയക്കെിേ് തിളപ്പിച്ചതോണ്,'
"ഇപപ്പോള്ക് പേണ്ട,"
അെോള്ക്

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കിപ്പറഞ്ഞു.

േഴിെുയെ ഇരു േശ്ങ്ങളില്ും

ിന്ന മരങ്ങളുയെ േണ്ണേും കദര്ഘയേും അെോയള

അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
ഉള്ക്ഭോഗം േയക്തമല്ലോത്ത േിധം
ഇെയ്ക്ക്ക് ഉത്തുംഗമോെ
കോേു

ോറയക്കേുകള്ക് ത്

ോതയ്ക്ക്ക് കുറുയക

അല്പ്പം

ിബിഡമോെിരുന്നു മിക്കെിെങ്ങളും.
തയെയപ്പേു.

ല്െിെങ്ങളില്ും

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

ോതെുയെ

ീര്ച്ചോല്ുകളും.

തോഴ്ഭോഗത്ത്

ഒരു

തുറസ്സോെ

സ്ഥല്ം

കോണയപ്പേു.
അേിയെ മരങ്ങള്ക് ഉണ്ടോെിരുന്നില്ല.
ോതെുയെ തോയഴ,

ുഴെുയെ തീരത്തി െുത്ത്, ഏകോന്തമോെി ഒരു േീട് സ്ഥിതി

യചയ്യുന്നതതെോള്ക് കണ്ടു.
"അേിയെ ആള്ക് തോമസമുപണ്ടോ?"
ആ േീേിപല്ക്ക് സോകൂതം പ ോക്കി അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
ദിേയ കോര്

ിര്ത്തി.

" മുക്കോ േീട് േയര ഒന്ന്്പ

ോകോം സോര്,"

അേള്ക് ആകോെപെോയെ അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"ശ്രി,"
പഡോര് തുറന്നുയകോണ്ട് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"സോര്, ഒരു മി ിറ്റ്,"
പ്ലോറിക്ട ബോഗില്

ിന്ന്്ഗോെത്തി പദേി യകോെുത്ത് േിേ

ോല്യഞ്ചണ്ണയമെുത്ത് ഒരു പ

ല്ഹോരങ്ങളില്

പ്പര് പപ്ലറ്റില് യേച്ച് അേള്ക് അെോളുയെ പ യര

ിന്ന്്
ീേി.

"കഴിക്കൂ,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"കുയറ സമെമോെിപല്ല, സര്? മെുത്തിേുണ്ടോേും,"
രോഹുല് തോയഴെുള്ള േീേിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേളുയെ കകയ്യില്

ിന്ന്് ല്ഹോരം

േോങ്ങി.
അതി ിെെില് ലോ്ക്കില്

ിന്ന്്ഒരു ലോസ്സിപല്ക്ക്്അേള്ക് യേള്ളം

കര്ന്നു.

"ദിേയെും കഴിക്കൂ,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"യസപ്പപററ്റ് എെുക്കണയമന്നില്ല. ഇതില്
അേളുയെ മ സ്സ്

ിന്ന്്എെുപത്തോളൂ,"

ിറയെ േീണ്ടും അ ുഭൂതികള്ക്

ിറഞ്ഞു.

പദഹത്ത് േീണ്ടും പകോരിത്തരിപ്പും.
തയന്ന ഇന്ന്്സോര് യതോേ ദിേസം.
തയെ മ സ്സ് കീഴെക്കിെ

ുരുഷപ ോയെോപ്പം ഒരുമിച്ച് െോത്ത യചയ്യുന്ന ദിേസം.
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ഇപപ്പോള്ക് ഇതോ ഒരുമിച്ച്, ഒപര

ത്തത്തില്

ിന്ന്്ഭെണം കഴിക്കുന്ന ദിേസം.

ആ സുഖ്ോ ുഭൂതിെില് അേള്ക് അെോപളോയെോപ്പം കഴിച്ചു.
അതി ിെെില് അെോള്ക് യേള്ളം കുെിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലോ് അേള്ക് തിരിയക േോങ്ങി.
അതിയെ അെിെില് അല്പ്പം യേള്ളം അേപശ്ഷിക്കുന്നു.
അെോളുയെ ത്ശ്ദ്ധ മറിെ സമെം അേള്ക് അത് കുെിച്ചിറക്കി.
എന്നിേ്

ുഞ്ചിരിപെോയെ അെോയള പ ോക്കി.

"േരൂ, സര്,"
ലോ്ക്കും ലോസ്സും തിരിയക സീറ്റിന്പമല് യേച്ച് അേള്ക്
അേര്

റഞ്ഞു.

ോതെുയെ തോപഴക്ക് മല്യഞ്ചരിേില്ൂയെ ഇറങ്ങി.

തോയഴ പദേദോരുക്കള്ക്ക്കിെെില്

ഴെയതങ്കില്ും മപ ോഹരമോെ ഒരു േീട് അെോള്ക്

കണ്ടു.
അതി ും കുറച്ച് തോയഴ

ുഴയെോഴുകുന്നു.

അെോള്ക്ക്ക് േഴികോണിച്ച് യകോെുത്ത് ദിേയ ആ േീെിയെ മുമ്പിപല്ക്ക്

െന്നു.

ആ േീെി ു ചുറ്റും മരങ്ങളും കോേുേള്ളികളും േളര്ന്ന്് ിന്നു.
ചുറ്റും ചപ്പുചേറുകളും

ഴെ കെല്ോസുകളും

ിറഞ്ഞു കിെന്നു.

മോസങ്ങപളോളം തോമസക്കോര ോല് ആ േീട് അ ോഥമോക്കയപ്പേു കിെക്കുകെോയണന്ന്
രോഹുല് അ ുമോ ിച്ചു.
"ഒരു പ

ോറ്കോഡ് സീ റി പ

ോയല്...മപ ോഹരം!"

രോഹുല് മത്ന്തിച്ചു.
അപപ്പോള്ക്

തിയെ ഒരു കോറ്റിളകി അേയര തഴുകി.

ില്ത്ത് ആരുയെപെോ കോല്പ്പോെുകള്ക് അെോള്ക് കണ്ടു.
അല്പ്പം മുമ്പ് അേിപെക്ക് േന്ന ആരുയെപെോ ആണ് അേയെന്ന്്
അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
രോഹുല് സംശ്െപത്തോയെ ആ േീെിയ

പ ോക്കി.

"ഇതി ുള്ളില് ആപരോ ഉണ്ട് എന്ന്്പതോന്നുന്നു,"
ദിേയ എപന്തോ

റെോന് ഭോേിക്കുന്നതി ു മുമ്പ് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"പ ോക്കൂ, മുമ്പിയല് കതക്ട തുറന്നു കിെക്കുന്നു!"
ദിേയ േിഹവല്െോെി രോഹുല്ിയ
യ

പ ോക്കി.

േന്നേള്ക് എപന്തോ ഓര്മ്മിച്ച് ആശ്വസിക്കുന്നതും രോഹുല് കണ്ടു.

"ദിേയ എയെ

ിമ്പില്

ില്ക്കൂ,"

അേളുയെ മുമ്പിപല്ക്ക് കെറി േരോന്തെിപല്ക്ക്
അെോള്ക് ജോത്ഗതപെോയെ ചുറ്റു
ിയന്ന

ോെുകള്ക്

കുതി തുറന്നു കിെന്ന കതക്ട

അേരിരുേരും അമ്പരന്നുപ

െന്നുയകോണ്ട് രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ിരീെിച്ചു.
ൂര്ണ്ണമോെും തുറന്നു.

ോെി.

കതക്ട തുറന്ന്്അകപത്തക്ക് കെറിെ തങ്ങയളക്കണ്ട്, അകത്ത്

ിന്ന്്ഒരു ്ത്തീ

സംത്ഭമപത്തോയെ തല് തിരിച്ച് പ ോക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.
ഒരു

ിമിഷം തോ ും

രിത്ഭമിച്ചത് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.
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ഏകോന്തേും േിജ േുമോെ ഒരിെത്ത്, യകോെും കോെി െുത്ത്, ആള്ക്ത്തോമസമില്ലോത്ത,
ഉപ

െിക്കയപ്പേ ഒരു േീേില് സുന്ദരിെോെ ഒരു െുേതി ത ിച്ച്...!

"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചീ...!"
രോഹുല്ിയെ

ിന്ന്്
, ആ ്ത്തീെുയെെെുപത്തക്ക് ഓെിേന്നുയകോണ്ട് ദിേയ

ിമ്പില്

ആഹ്ലോദപത്തോയെ േിളിച്ചു.
"ഓ, മോഡം..."
രോഹുല്ും അേയര തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
യസയ്ക്െ് പമരീ് പകോപളജിയല് ഇംലീഷ് േിഭോഗത്തിയല് ല്ക്ടചറര് ഷോര്മ്മില്ി
അല്ക്ട്.
ചുേന്ന

സോരിെില്,

ജല് ിര്ജ്ജരിപ
അ

ോയല്െുള്ള

ോരതെിപല്ക്ക്

ചുേന്ന
ഇെതൂര്ന്ന

കണ്ണുകള്ക്

േ്,

യബ്ലൌസ്സില്,

കോറ്റില്ിളകുന്ന

മുെിെില്,

ഏകോന്തതെുയെ

േരിയല്ലന്നറിഞ്ഞിേും

ആയരപെോ

കോത്തിരിക്കുന്നേയളപപ്പോയല്....
"ഗുഡ് ആഫ്യറ്റര്

ൂണ്,"

അേള്ക് രോഹുല്ിയ

അഭിേോദയം യചയ്ക്തു.

അെോള്ക് തിരിച്ചും.
"രോഹുല് സോയറന്തോ ഇേിയെ?"
അേപരോയെോപ്പം
"ഞോന് സോറിയ
ദിേയ

ുറപത്തക്കിറങ്ങപേ ഷോര്മ്മില്ി പചോദിച്ചു.
ഈ സ്ഥല്ങ്ങയളോയക്ക കോണിക്കയോരുന്നു ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചീ,"

റഞ്ഞു.

ഷോര്മ്മില്ി അേിയെ േന്നയതന്തി ോണ് എന്ന്്പചോദിക്കോത്തത് രോഹുല് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ദിപേയ, കുേീയെ കയ്യില് രോഹുല് സോറിയ ക്കുറിച്ച് ഒരു
മറക്കോയത

ു്തകമിപല്ല? അത്

ോയള യകോണ്ടുേരണം പകോപളജില്,"

ഷോര്മ്മില്ി

റഞ്ഞു.

രോഹുല് അതില് തോല്പ്പരയം കോണിച്ചില്ല.
"ഷവര് പചച്ചീ,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

അല്പ്പ സമെം കൂെി അേര് ആ േീെിയെ മുറ്റത്ത്
ുഴയ്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി,

പകോത്ബോ

ിന്ന്്സംസോരിച്ചു.

ഹില്സിറങ്ങി

േരുന്ന

ുത്ത

കോറ്റിയെ

യചറുകുളിരില്.
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ഷോര്മ്മില്ി അേയര അേിയെ േിേ് െോത്ത

റഞ്ഞ് പ

ോെി

"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി ഈ േീേില് േന്നയതന്തി ോന്ന്്സോറി റിപെോ?"
ദൂപരക്ക് അകന്ന് പ

ോകുന്ന ഷോര്മ്മില്ിെുയെ രൂ

ത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി ദിേയ

രോഹുല്ിപ ോട് പചോദിച്ചു.
രോഹുല് കൂെുതല് േിേരണത്തി ോെി അേയള പ ോക്കി.
"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി ഒരോയള ്പ ഹിച്ചിരുന്നു,"
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മല്യഞ്ചരിേിപല്

ോതയ്ക്ക്ക്

പദശ്ോെ പ്പെികള്ക്

റക്കുന്നത് പ ോക്കി ദിേയ തുെര്ന്നു.

അേളുയെ മുഖ്ം േിഷോദ

സമോന്തരമോെി

ഒഴുകുന്ന

ുഴെുയെ

പമപല്

അങ്കിളിന്

എയെ

ൂര്ണ്ണമോകുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

"എയെ പരോഹിത് അങ്കിളിയ ,"
അേളുയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് രോഹുല് കോപതോര്ത്തു.
"ഡോഡിയ്ക്ക്കും

മമ്മിയ്ക്ക്കും

ഒപ്പമോെിരുന്നു,

പരോഹിത്

ജീേിതത്തില് സ്ഥോ ം,"
ദിേയ തുെര്ന്നു.
"എ ിക്ക്

ത്ന്തണ്ട് േെസ്സുള്ളപപ്പോഴോണ് അങ്കിള്ക് ഇേിയെ േരുന്നത്. എം ബി

എ...അതും അഹമ്മദോബോദ് ഐ ഐ എമ്മില്
അങ്കിളിയ

ഒരു പഫോറിന് കമ്പ ീന്ന്്ഡോഡി

ബിസിയ സ്സിെ്പറം
യ

ജ റല്

ിന്ന്്
പഗോള്ക്ഡ് യമഡപല്ോയെ

ിക്ട യചയ്യുേോരുന്നു. ഡോഡീയെ എല്ലോ

മോപ ജരോരുന്നു

ര്മയ ന്് യഹഡ് ഏക്കോരുന്ന

ോസോെ

ല് പത്

പരോഹിത്

അങ്കിള്ക്.

ഡോഡീയെ

ോബ്ലംസും സിംഗിള്ക് ഹോന്യഡഡ്ലി

പസോള്ക്വ്ഡ് ആന്ഡ് സിയറമോറ്റിക്ട ആക്കി അങ്കിള്ക്. ..."
കോറ്റില്ുല്െുന്ന

ുഴെുയെ േിശ്ോല്

ീല്ിമെിയല്ക്ക് അേള്ക് ഒരു

ിമിഷം മിഴികള്ക്

േു.
"അങ്കിളി ും ആ പജോല്ി ഒത്തിരി ഇഷ്ടയപ്പേു,"
കോറ്റിയെ തോളത്തി ും പമപല് ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം അെോള്ക് പകേു.
"പജോല്ി മോത്തമല്ല, ഈ സ്ഥല്േും പകോത്ബോഹില്സും

ുഴെും ഞങ്ങളുയെ േീെും

ോല്സും എപന്നം ഡോഡിപ ം മമ്മീപ ം ഒയക്ക. ഞങ്ങള്ക്ക്ക് എല്ലോം ഒത്തിരി ഒത്തിരി
ഇഷ്ടേോരുന്നു അങ്കിളിയ .
യചയ്യും,

ന്നോെി

ോെും, ഫില്ിം റോഴ്സിയ പപ്പോയല് ഡോന്്

ിെോപ ോ േോെിക്കും, എത്ത സീരിെ് ആെ ആള്ക്ക്കോപരം തമോശ്കളും

േര്ത്തമോ േും

റഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കും. യേരി കയൂേ്. യേരി ഹോന്സം. ..ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചിയെപപ്പോയല് ഒരു സുന്ദരിയപ്പണ്ണിന് ഇഷ്ടമോകണങ്കില്...െൂ പ ോ..."
അേളുയെ സവരം സോേധോ മോകുന്നത് അെോള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ആ പരോഹിത് അങ്കിള്ക് തോമസിച്ച േീെോണിത്,"
േിദൂരതെില്

ിന്ന്്ദൃഷ്ടികള്ക് മോറ്റി േീെിയ പ ോക്കി അേള്ക് തുെര്ന്നു.

"ബോച്ചിപല്ഴ്് കബി പഹോള്ക് എയന്നോയക്കപ്പറെുന്നപ

ോയല് ഈ േീട് ഒരിക്കല്ും

അല്പങ്കോല്മോെി ഇേിരുന്നില്ല അങ്കിള്ക്. സോര്, േരൂ,"
അേള്ക് രോഹുല്ിയ െും കൂേി േീണ്ടും േരോന്തെിപല്ക്ക് കെറി.
"ഇേിയെയെോരു കയൂേ് കോളിംഗ് യബല് ഉണ്ടോരുന്നു,"അേള്ക് ഭിത്തിെുയെ മുകളില്
യതോേുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"യബല്ലെിക്കുപമ്പോള്ക് ഒരു ഹോഫ് പ ക്കഡ് മത്സയക യക കകകള്ക് കൂപ്പും. അങ്കിളിന്
ആപമരിക്കെില്ുള്ള ഒരു ത്ഫണ്ട് സമ്മോ ിച്ചത്..."
അേള്ക് അകത്ത് കെറി.
ിന്നോയല് അെോളും.
"ഇതോെിരുന്നു അങ്കിളിയെ യബഡ്റൂം,"
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അകപത്ത മുറിെില് കെറി ദിേയ
"ഇേിയെ ഇങ്ങയ

റഞ്ഞു.

കിഴപക്കോേ് തല്യേച്ചോണ് അങ്കിള്ക് കിെക്കോ്. ജ ോല് ഒരിക്കല്ും

അെയ്ക്ക്കില്ല. ഉറക്കമുണരുന്നയത

ുഴെും പകോത്ബോഹില്സും കോണോന്. ഇ ി

സര്..."
അേള്ക് അകപത്ത മുറിെിപല്ക്ക് കെറി.
രോഹുല് അേയള അ ുഗമിച്ചു.
"ദോ ഇേിയെെോണ് അങ്കിള്ക്

ിെോപ ോ യേച്ചിരുന്നത്,"

അേള്ക് അകപത്ത മുറിെുയെ മധയത്തില്
"ഇേിയെെിരുന്നോണ്

ബോക്കും

ിന്ന്്ആംഗയേിപെ

ബിപതോേ ും

ങ്ങപളോയെ

റഞ്ഞു.

യമോസോര്േുയമോയക്ക

അങ്കിള്ക്

േോെിച്ചിരുന്നത്. ഇേിയെ ഞോ ിരിക്കും. അങ്കിളിയെ

ിെോപ ോ ക്ലോ് ഞോന്

ഒരിക്കല്ും മുെക്കിെിരുന്നില്ല,"
അേളുയെ സവരം

ുറുങ്ങിെത് അെോള്ക് പകേു.

മിഴികള്ക് സജല്മോെി.
"അത്..."
അേള്ക് ത ിക്കഭിമുഖ്മോെ ഭിത്തിെിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി. േൃത്തോകൃതിെില്,
അല്ങ്കരിച്ച, യത്ഫെിം യചയ്ക്ത ഒരു കളര് പഫോപേോ.
കോല്പ്പഴക്കത്തില് അതിയെ

ിറം മങ്ങിെിരുന്നു.

എങ്കില്ും ആ ചിത്തത്തിപല് െുേോേിയെ രൂ

ഭംഗിയ്ക്ക്ക് കുറവ് േന്നിരുന്നില്ല.

"എയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്,"
ചിത്തത്തില്ൂയെ അരുമപെോയെ കകത്തല്പമോെിച്ചു യകോണ്ട് ദിേയ
"ഇ ി

റഞ്ഞു.

ുറപത്തക്കിറങ്ങോം,"

അന്തരീെത്തിയെ ഘ ം കുറയ്ക്ക്കുേോന് രോഹുല്
അേര്

റഞ്ഞു.

ുറപത്തക്കിറങ്ങി.

"ഞോന് എന്നും ഇേിയെ േരുമോെിരുന്നു,"
േീണ്ടും
"

ുറത്ത്

ദിയ്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി

ിന്നുയകോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

ുഴക്കപരല്ും മല്യഞ്ചരിേില്ും ഒയക്ക ഞോന് അങ്കിളിയെ േിരല്ത്തുമ്പ്
െക്കുേോരുന്നു.

അങ്കിള്ക്

റെുന്ന

കഥകള്ക്

പകേ്.

കഥോസരിത്

ിെിച്ച്

സോഗരം,

േിത്കമോദിതയന് കഥകള്ക്, ത്ഫോയങ്കന്യറെിന്, ത്കി്മ് കപരോള്ക്, ഒല്ിേര് െവിറ്,
ത്ഡോക്കുള...ഒയക്ക..ഓപരോ യേയക്കഷ ില്ും ഊേീന്ന് േീേില് േരോന് അയന്നോയക്ക
എ ിക്ക് എയന്തോരു ഉത്സോഹമോെിരുന്നു..."
ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് പകോത്ബോ ഹില്സിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്ക്
യമോണോര്ക്ക് ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങള്ക് അേര്ക്ക് മുമ്പില്
"ഒരു

േര്ഷം

തിരിച്ചുപ

മുമ്പ്

ഗുഡ്

റന്നു.

യഷപപ്പഡിപല്ക്ക്

ോകുപമ്പോള്ക് ഞോന് അങ്കിളിപ ോട്

ീണ്ടു.

യേപക്കഷന്

റഞ്ഞു, "അെുത്ത ത്

കഴിഞ്ഞ്

ോേശ്യം ഞോന്

േരുമ്പം ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചീം ഒപ്പം കോണണം" ആ േര്ഷം അേര് ഒരുമിക്കോന്
ഇരിക്കുേോരുന്നു.

െൂ

പ ോ

സര്,

മപ ോഹരമോെി ്പ ഹിച്ച ആണിപ ം യ
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േോ് സംതിംഗ് ഇന്യത്കഡിബിള്ക്. റ്റൂ ബയൂേിഫുള്ക് റ്റു ബി ത്െൂ. ..
പ

യെ ഈശ്വരന്

ോല്ും ...ഐം പസോറി സോര് ...ഞോന്..."

അേളുയെ മിഴികള്ക്

ിറഞ്ഞു തുളുമ്പി.

"യേപക്കഷന് തുെങ്ങിെ ദിേസം എയന്ന കൂേോന് ല്ത്തീഫ് ദോപദം കൂേുകോരും ഊേീല്
േന്നു. ആരും ഹോപ്പി അല്ലോരുന്നു. സംതിംഗ് എപന്തോ ത്െബിള്ക് ഉയണ്ടന്ന്്എ ിക്ക്
പതോന്നി. േീേില് എത്തുപന്നോെം േയര ഞോന് പേയറ എയന്തോയക്കപെോ സംശ്െിച്ചു.
എന്നോല് ..."
അേള്ക് മിഴികള്ക് തുെച്ചു.
ിശ്ച്ല്മോെി

ിന്ന കോറ്റില് ഒരു

യമോണോര്ക്ക്

ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങള്ക്

ിമിഷം അേള്ക് കോപതോര്ത്തു.
അപപ്പോള്ക്

സമീ

ത്ത്

ഇല്കളില്ലോത്ത

ഒരു

മരച്ചില്ലെില് ഇരിക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
"....എന്നോല്

മമ്മീല്

ിന്ന്് ആ

അങ്കിളിയ പ്പറ്റി...മമ്മി

േോര്ത്ത

പകള്ക്ക്കുന്നത്

േയര

എ ിക്ക്

റഞ്ഞു...പരോഹിത് അങ്കിള്ക് മരിച്ചു. പകോപത്ബയെ കെിപെറ്റ്.

...പകോത്ബോ ഹില്സിന് പമപല് അങ്കിളിയെ പബോഡി കിെക്കുന്നു..."
അേന് കകത്തല്ം യകോണ്ട് കണ്ണുകള്ക് മറച്ചു.
"കരഞ്ഞ്

ിര്ബന്ധം

തളരൂന്നും ത്ഭോന്ത്

ിെിച്ചു എപന്നം പകോത്ബോഹില്സില് യകോപണ്ടോേോന്. ഞോന്

ിെിക്കൂന്നും ഒയക്ക മമ്മീം എയന്ന അറിെോേുപന്നോരും കരുതി...."

ദിേയ േീണ്ടും മല്മുെികളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
പകോത്ബോഹില്സില്
"

ിന്ന്്കോറ്റിറങ്ങി േന്ന്്അേയര േീണ്ടും തഴുകി.

യെ എയെ കല്ഫിയല് ഏറ്റേും ഹോര്േ് പത്ബക്കിംഗ് ആെ ആ കോഴ്ച ഞോന്

സമചിത്തതപെോയെ

കണ്ടു.

കോരണം

എ ിക്ക്

എയെ

അങ്കിളിയെ

രോജകുമോരിെോെിത്തയന്ന ജീേിക്കണോരുന്നു. ഏറ്റേും േല്ിെ ത്െോജഡിയെപപ്പോല്ും
കധരയപത്തോയെ പ രിെണയമന്ന്്അങ്കിള്ക് എപപ്പോഴും എപന്നോട്

റെുമോെിരുന്നു.

ഞോ ത് കീപ് യചയ്ക്തു. എയെ കല്ഫിപല് ഇന്നുേയരെുള്ള ഏറ്റേും േല്ിെ
ത്െോജഡിെുയെ മുമ്പില് അങ്കിളിയെ ആദര്ശ്ത്തിയെ....എന്തോ
ആദര്ശ്ത്തിയെ ്
ഹി് എക്ട്യ
കണ്ണുകള്ക്

ിരിറ്റ് ഉള്ക്യക്കോണ്ടുയകോണ്ട് ഞോന്

റെുക? യെ്,

ിന്നു. ഐ ല്ിവ്ഡ് അപ്റ്റു

ക്ടപറ്റഷന്...പബോത്ത്്ഇന് ഹി് കല്ഫ് ആന്ഡ് യഡത്ത്..."

ിറഞ്ഞ് മുമ്പിയല് ദൃശ്യങ്ങള്ക് അേയക്തമോെപപ്പോള്ക് ദിേയ ഒരു

ിമിഷം

ിര്ത്തി.
"

യെ

ത്ഭോയന്തെുക്കുകെും

പബോധം

യകെുകെും

ആത്മഹതയയചയ്യോന്

തുെങ്ങുകെും യചയ്ക്തു, മയറ്റോരോള്ക്,"
ദിേയെില്

ിന്ന്്

േൂറുന്ന േോക്കുകള്ക് രോഹുല് തുെര്ന്ന്്പകേു.

"ജീേിതത്തില്ും മരണത്തില്ും അങ്കിളിപ ോയെോപ്പം കൂയെെുണ്ടോേോന് യകോതിച്ച
സോര്...എന്തോ

റയ്യോ....േല്ലോയത സങ്കെം.... അത്

റെോന് അല്പ്പം സോഹിതയം

െൂ് യചയ്ക്തോല് .... ആ േിശ്ുദ്ധ ത്ഭോന്ത് ആണ് സോര്
...അങ്കിള്ക് തോമസിച്ച,

ോേ്

ോെിെ, അങ്കിളിയെ

മ്മള്ക് അല്പ്പം മുമ്പ് കണ്ടത്.

ിശ്വോസേും ഗന്ധേും ശ്ബ്ദേും

ഇപപ്പോഴും മരിച്ചിേില്ലോത്ത ഈ േീേില് കെറിെിറങ്ങി, അയതോയക്ക അറിഞ്ഞ്,
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അങ്കിളിയെ

പഫോപേോെിയല്

േൃത്തിെോക്കി...അതിയ യെോയക്ക
്പ ഹിച്ച്

യ

ഇപപ്പോഴും

ോെിയെോയക്ക
ഴെതിപ ക്കോള്ക്

തുെച്ച്
തീത്േമോെി

ോേം ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി...."

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് േിഷോദം ചോല്ിച്ച ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് തറഞ്ഞു, േളയര
സമെം.
"രണ്ടു മൂന്ന്് ത്

ോേശ്യം ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി ആത്മഹതയ യചയ്യോന് ത്ശ്മിച്ചു.

അപപ്പോയഴോയക്ക അദ്ഭുതകരമോെി രെയപ്പേു. ഞങ്ങള്ക് ഒയക്ക കരഞ്ഞ് കോല്ു
റഞ്ഞു

ആത്മഹതയയെക്കുറിച്ച്

ചിന്തിക്കരുയതന്ന്്
...ഒരു
ജീേിക്കണം.

എയെ

ദിേസം

പരോഹിത്

ിമ്പില്...അറിെണം

ദിപേയ

ഇ ി

യെോരിക്കല്ും

പചച്ചി

റഞ്ഞു,

എങ്ങയ െോണ്

ഇല്ല

മരിച്ചത്,

എ ിക്കത്...അത്

ഷോര്മ്മില്ി

ിെിച്ച്
പചച്ചി

ദിപേയ,

എ ിക്ക്

ആരോണ്

അതിയെ

േയരയെങ്കില്ും

എ ിക്ക്

ജീേിക്കണം...എന്ന്്
,"
ദിേയെുയെ സവരം മുഖ്ം േീണ്ടും േിഷോദ മൂകമോെി. അപതോയെോപ്പം അേളുയെ
മുഖ്ത്ത് ഭീതിെും
"...അത്

േയര

രന്നു.
ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചി

ജീേിക്കും...ഈ

േരോന്തെില്..മുറികളില് ...കെറിെിറങ്ങി

േീേില്

..ഇതിയെ

െക്കും..."

പകോത്ബോ ഹില്സിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങളില് കോറ്റുണര്ന്നു.
മല്മുെികള്ക് യത്കൌരയപത്തോയെ കോറ്റില്ുല്ഞ്ഞു.
മല്യഞ്ചരിേോയക കോറ്റില്
കോറ്റിറങ്ങി

ിറഞ്ഞു.

ുഴെുയെ ്ഫെിക േിതോ യത്തെോയക ഇളക്കി മറിച്ചു.

കോറ്റിയെ തോളത്തിന് മ സ്സിയ

േിേ് ദിേയ േളയര സമെം

ിന്നു.

"സോറിന് പകോത്ബോഹില്സിപല് ത്െഷറിയെ ല്ജന്ഡ് അറിെോപമോ?"
"ഞോന് പകേിേുണ്ട്,"
മല് മുകളിപല്ക്ക് ദൃഷ്ടികളെച്ച് രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഗത്ബിപെല്ച്ച ും ഗുരുജിെും ഒയക്കപ്പറഞ്ഞു ഞോന് അറിഞ്ഞിേുണ്ട്,"
മുറ്റത്തിന്യറ യതപക്ക ഭോഗയത്ത പകോണിപല്ക്ക് ദിേയ അമ്പരപപ്പോയെ പ ോക്കി.
അേള്ക് അപങ്ങോേെുത്തു.
"ഈശ്വരോ..!"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"മദയക്കുപ്പികളും സിഗയരറ്റ്് കുറ്റികളും...കണ്ടിേ് കുയറ ദിേസങ്ങള്ക് ആയെന്നു
പതോന്നുന്നില്ല,"
അേള്ക്

ില്ത്ത് കിെന്ന ഒരു സിഗയരറ്റ്് ോയ്ക്ക്കറ്റ് എെുത്തു.

"മോള്ക്പബോപറോ,"
അേള്ക് േോെിച്ചു.
"ഇത് ജെകൃഷ്ണന് േല്ിക്കുന്ന സിഗയരറ്റ്്ആണ്,"
മുമ്പ് അേയെ കകയ്യില് ആ സിഗയരറ്റ്് ോയ്ക്ക്കറ്റ് കണ്ടത് അേള്ക് ഓര്മ്മിച്ചു.
അപപ്പോള്ക് ജെകൃഷ്ണ ും കൂേുകോരും ഈ േീേില് സ്ഥിരമോെി കൂെോറുണ്ട്.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

189

സിദ്ധോര്ഥന്

റഞ്ഞ സംഭേങ്ങള്ക് അേള്ക് ഓര്ത്തു.

"ഓ..!"
അേള്ക് യ

യേന്ന്്േോച്ച് പ ോക്കി.

" മുക്ക് പ

ോകോം, സോര്,"

"ശ്രി,"
അേര് ഒറ്റെെിപ്പോതെില്ൂയെ മുകളിപല്ക്ക്
"എയെ പരോഹിത് അങ്കിളിയെ കഥ
ോതപെോരത്ത്

െക്കോന് തുെങ്ങി.

റഞ്ഞ് ഞോന് സോറിയ

ിര്ത്തിെിേിരിക്കുന്ന കോറി െുപത്തക്ക്

പബോറെിപ്പിപച്ചോ?"
െക്കുന്നതി ിെെില് ദിേയ

പചോദിച്ചു.
"പഹയ്ക്...യ േര്.."
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"സോറിന് ഒരു തമോശ് പകള്ക്ക്കപണോ?"
മന്ദഹോസപത്തോയെ ദിേയ പചോദിച്ചു.
രോഹുല് തോല്പ്പരയപത്തോയെ അേയള പ ോക്കി.
"ഒരു ദിേസം അങ്കിള്ക്

റഞ്ഞു, എ ിക്ക് ഒരു രോജകുമോരയ

കണ്ടുയേച്ചിേുണ്ട്

എന്ന്.്സമെമോകുപമ്പോള്ക് കൂേിയക്കോണ്ടു േരുയമന്ന്്
,"
രോഹുല്ിയെ ദൃഷ്ടികള്ക് അേളുയെ കണ്ണിണകളില്
"എന്നിപേഹം േോക്ക്

തിഞ്ഞു.

ോല്ിപച്ചോ?"

അെോള്ക് മന്ദഹോസപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"അതപല്ല രസം..."
കോറിയെ പഡോര് തുറന്ന്്അകത്ത് കെറുന്നതി ിെെില് ദിേയ
"എ ിക്ക് പേണ്ടി കണ്ടു
അങ്കിള്ക്

ിെിച്ച രോജകുമോരയ

കണ്ടുമുേിെതല്ല.

ഗന്ധര്വയ പപ്പോയല്

അങ്കിളിയെ

ഹോന്സം

ആണ്,

റഞ്ഞു.

ഏയതങ്കില്ും െോത്തക്കിെെില് യേച്ച്
േീേീന്ന്
യ

ദൂരത്തുമല്ല

ര്യഫക്ടറ്റ്

അേന്.

യജന്റ്റില്മോ ോണ്,

അരിപറോത്കോറ്റിക്ട ത്ബീഡോണ് എയന്നോയക്കപ്പറഞ്ഞു എയന്ന യകോതിപ്പിച്ച അങ്കിളിയെ
യസല്െന് മറ്റോരുമല്ല..."
രോഹുല് അേയള േീണ്ടും പ ോക്കി.
"സവന്തം അ ുജന്,"
ുഞ്ചിരിപെോയെ അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഓപഹോ...എന്നിേ്?"
രോഹുല് തോല്പ്പരയപത്തോയെ തിരക്കി.
"ഞോ പപ്പോള്ക് തയന്ന യെ്

റഞ്ഞു,"

േളേു തിരിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"അങ്കിളിയെ അ ുജ ോയ ങ്കില് എ ിക്കോയള കോണുക പ
പ

ോല്ും കോപണണ്ട, എ ിക്ക് കല്യോണ ത്

ോല്ും പേണ്ട. പഫോപേോ

ോെയമത്തുപമ്പോള്ക്, കല്യോണ മണ്ഡ

ത്തില്

യേച്ച് തോല്ി ചോര്ത്തുന്ന സമെത്ത് മോത്തം എ ിക്കോയള കണ്ടോല് മതി അത്ത
േിശ്വോസമോണ് എന്ന്് റഞ്ഞു, ഞോന്, അങ്കിളിപ ോട്,"
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"യേല്..."
രോഹുല് അേയള പ ോക്കി.
"

യെ യ

കോേു

യേന്നോണ് അങ്കിള്ക് ഒരു തെസ്സപമോര്ത്തത്,"

ോതെില്ൂയെ പകോത്ബോ ഹില്സിയെ കെറ്റം കെറപേ ദിേയ

റഞ്ഞു.

"എന്ത് തെസ്സം?"
"

ണ്ടയത്ത മഹര്ഷിെുയെ ശ്ോ

മ ുസരിച്ച് ഋതു

ര്ണ്ണെുയെ

ു ര്ജ്ജ ിെോണ്

ഞോന്.."
ദിേയ ശ്ബ്ദത്തില് ചിരിച്ചു.
"അപപ്പോള്ക് എയന്ന േിേോഹം കഴിപക്കണ്ടത്
ശ്ോന്തിപദവ് ആണ്. മഹര്ഷിെുയെ ശ്ോ
അങ്കിള്ക്

ു ര്ജ്ജ ിച്ച് എയന്നപത്തെി േരുന്ന

ം എന്തോെോല്ും ഫല്ിക്കോതിരിക്കില്ല എന്ന്്

റഞ്ഞു. അപപ്പോള്ക് അങ്കിളിയെ അ ുജയ ന്ത് യചെും?"

"അപപ്പോള്ക് സംഗതി ത്

ശ് മോെപല്ലോ,"

രോഹുല് യഗൌരേത്തില്

റഞ്ഞു.

എന്നിേ് അേയള പ ോക്കി മന്ദഹസിച്ചു.
അേര്

ര്

രം

ുഞ്ചിരി കകമോറി.

രോഹുല് അല്പ്പ സമെം ചിന്തെില്ോണ്ടു.
"ചില്പപ്പോള്ക്

ദിേയെുയെ

പരോഹിത്

അങ്കിള്ക്

ഇക്കോരയം

അ ുജപ ോട്

റഞ്ഞിേുണ്ടോേോം,"
ിശ്ബ്ദതയ്ക്ക്ക് പശ്ഷം അെോള്ക് അേപളോട്

റഞ്ഞു.

"അത ുസരിച്ച് അെോള്ക് ദിേയയെ പതെി േപന്നക്കോം. ദിേയ ഒരു
പരോഹിത് അങ്കിളിയെ അ ുജ ോയണന്ന്
അെോള്ക് ദിേയയെ സമീ

ോട് ്പ ഹിക്കുന്ന

റഞ്ഞുയകോണ്ട്, അേകോശ്യപ്പേുയകോണ്ട്

ിപച്ചക്കോം. അേകോശ്േോദങ്ങള്ക് യതളിെിക്കോന് പറഷന്

കോര്ഡ്, പ റ്റിേിറ്റി സര്േിഫിക്കറ്റ് തുെങ്ങി ഇല്െന് ഐ ഡി, അധോര് കോര്ഡ് േയര
അെോള്ക് ദിേയെുയെ മുമ്പില് ഹോജരോക്കിെിരിക്കോം. എന്നിേ് പരോഹിത് അങ്കിളിന്
ദിേയ

ല്കിെ പത്

അെോള്ക്

ോമി് അെോള്ക് ഓര്മ്മിപ്പിക്കോം...."

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേയള പ ോക്കി.

അേള്ക് തിരിച്ചും.
"അപത ദിേസം തയന്ന ആ യല്ജണ്ടിയല് ശ്ോന്തിപദവ്

ു ര്ജ്ജ ിച്ച് ദിേയയെ പതെി

േരോം..."
അെോള്ക് േീണ്ടും

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"എയെ പചോദയം ഇതോണ്..."
ദിേയ അെോളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോത്തു.
"അപപ്പോള്ക് ആയര സവീകരിക്കും ദിേയ?"
കവോണ്ടം

യമക്കോ ിക്ടസിയ ക്കുറിച്ച്

രോഹുല്

ക്ലോയസ്സെുക്കുപമ്പോള്ക്

ദിേയ

ഫിസിക്ടസിയെ പല്ോകത്ത് ഒന്നുമോെിരുന്നില്ല.
മറ്റു േിദയോര്ഥികള്ക് ആദരപേോയെെും ആരോധ പെോയെെും അദ്ഭുതപത്തോയെെും
അെോളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തിരിക്കുപമ്പോള്ക് ദിേയെുയെ ത്ശ്ദ്ധ
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അെോളുയെ കണ്ണുകളില്, അെോളുയെ സംഗീതോത്മകമോെ ശ്ബ്ദത്തില്, അെോളുയെ
േശ്യമോെ ചല് ങ്ങളില്....
കുറഞ്ഞ ദിേസങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് രോഹുല്

ോരോെണന് േിദയോര്ഥികളുയെ ത്

ിെയപ്പേ

ശ്ിഷയ ോെി മോറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അെോളുയെ സ യോസ

രിപേഷം സഹ അധയോ

കരില്ും ആദരേുണര്ത്തി.

അെോളുയെ ക്ലോസ്സുകള്ക് ഒര ുഭേമോയണന്ന്്േിദയോര്ഥികള്ക് അഭിത്

ോെയപ്പേു.

ശ്ോ്ത്തത്തില്ും സോഹിതയത്തില്ും കല്കളില്ും തതവചിന്തെില്ുമുള്ള ആഴപമറിെ
അറിവ് അെോയള

ണ്ഡിത ോെ ഒരു അധയോ

"എന്നോ ഇെി യേേ് ക്ലോസ്സോ

ക ോക്കിത്തീര്ത്തു.

മ്മയെ സോമീയെ,"

പകോപളജില് ബോ്ക്കറ്റ് പബോള്ക് യത്ഗൌണ്ടി െുത്ത്
കീയഴ

ില്ക്കപേ പെോമി കൂേുകോപരോട്

െര്ന്ന്് ന്തല്ിച്ച ഒരോല്മരത്തി ു

റഞ്ഞു.

"കസക്കഡല്ിക്ട...ഹിപ്പ ോേിക്ട...ബീെിംഗ് ഇന് എ ത്െോന്്..."
"സെന്സും ആര്േ്സുയമോയക്ക അരച്ച് കല്ക്കിക്കുെിച്ച ശ്ീമത്തമ്പുരോേിമോയര േയര
ത്ഭോന്ത്

ിെിപ്പിച്ച ക്ലോസ്സോ.

ശ്രിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂെോത്ത
ആബിദ്

ിയന്നെോ എ പ്ല് ബീ ദ പഹോള്ക് ്കവെര് പ

ോല്ും

മ്മയെയെോയക്ക കോരയം,"

റഞ്ഞു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഉജ്ജെി ിെില്

ിന്ന്്യകോണ്ടുേന്ന, രോഹുല്ിയ ക്കുറിച്ചുള്ള

ു്തകം ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ഇതിപ ോെകം തയന്ന േോെിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ദിേയ

ആ

ു്തകം

യസെിെ്്

പമരീസിയല്

ചില്

അധയോ

കര്ക്കും

രിചെയപ്പെുത്തിെിരുന്നു.
മോത്തമല്ല

ഫോദര്

ഗത്ബിപെല്ില്

ിന്നും

മിക്കേോറും

എല്ലോ

അധയോ

കരും

രോഹുല്ിയ ക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
"ശ്ീമത്തമ്പുരോേിമോര്ക്ക് മോത്തമല്ല ത്ഭോന്ത്
പറോ്ല്ിന്

ിെിച്ചിരിക്കുന്നത്,"

റഞ്ഞു.

" മ്മുയെ സവന്തം രോജകുമോരിക്കും ത്ഭോന്ത് തുെങ്ങിപെോന്ന്്എ ിക്ക് സംശ്െമുണ്ട്,"
കൂേുകോര് അേിശ്വസ ീെതപെോയെ പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

ദിേയ അപപ്പോള്ക് അേരുയെ കൂയെെില്ലോെിരുന്നു.
"എയന്ന ിക്ക് പതോന്നുന്നില്ല,"
േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"കോരയം ദിേയക്ക് യ

ര്യഫക്ടറ്റ് മോച്ച് ആണ് രോഹുല് സര്.

മ സ്സിളക്കോയ ോന്നും രോഹുല് സോറിന്

യെ ദിപേയയെ

റ്റൂന്ന് എ ിക്ക് പതോന്നുന്നില്ല,"

കൂേുകോരും അതുതയന്ന ആപല്ോചിക്കുകെോെിരുന്നു.
"ഇ ി അത് സതയമോയണങ്കില്ത്തയന്ന ഞോ ും സപന്തോഷിക്കും,"
േിന്യസന്് തുെര്ന്നു.
"കോരയം എന്തോന്നു യേച്ചോല്...ആ ഋതു

ര്പണ്ണയെ പറോറിെിപല്ല...ഈ ജന്മയത്തങ്കില്ും

ആ തമ്പുരോേിക്കുേീയെ ആത്മോേിന് ശ്ോന്തി കിേയേ,"
************************************
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കല്ത്ബറിെിപല്ക്ക് കെന്നു േരുപമ്പോള്ക് ഉദോസീ െോെിരിക്കുന്ന ദിേയയെെോണ്
പറോ്ല്ിന് കോണുന്നത്.
അേള്ക്

അെുയത്തത്തിെപതോ

പ

ര്

യചോല്ലി

േിളിച്ചപതോ

ഒന്നും

ദിേയ

അറിെുകെുണ്ടോെില്ല.അറിഞ്ഞപപ്പോള്ക് യഞേിെുണരുകെും യചയ്ക്തു.
"ഇയതന്ത്

റ്റി ദിപേയ?"

അേള്ക് "ഒന്നുമില്ല" എന്നഅര്ഥത്തില് പതോളുകള്ക് ഉെര്ത്തിക്കോണിച്ചു.
"േോ,"
അേളുയെ കകെില്
" ോയള

ിെിച്ചുയകോണ്ട് പറോ്ല്ിന്

ീ ഐ എ എസ്സിയെ

ഇരുന്ന്്ത

സ്സ് യചയ്യോന്?

മുക്ക്

റഞ്ഞു.

രീെയെോന്നും എഴുതുന്നില്ലപല്ലോ, കല്ത്ബറീല്
ുറപത്തക്ക് പ

ോകോം,"

ദിേയ പ്പു്തകങ്ങളും ഫെല്ുകളുയമെുത്ത് പറോ്ല്ിപ ോയെോപ്പം കല്ത്ബറിെുയെ
ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

"രണ്ടു മൂന്ന്്ദിേസങ്ങളോെി ഞോന്

ിയന്ന ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നു,"

കല്ത്ബറി ഹോള്ക് കെന്ന് ഇെ ോഴിെില്ൂയെ

ുറപത്തക്ക്

െക്കപേ പറോ്ല്ിന്

റഞ്ഞു.
"ഒന്നില്ും

ഒരുത്സോഹേുമില്ല.

ഒപരെിരിപ്പ്...ഒരു

എപപ്പോഴും

തരോം

സവപ് പല്ോകത്ത്..."
റഞ്ഞില്ല.

ദിേയ തിരിയച്ചോന്നും

"അതിയെ കോരണം ഞോന് ആപല്ോചിച്ചിേ് ഒന്ന്്മോത്തപമെുള്ളൂ,"
അേള്ക് പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

തയെ ഹൃദെത്തിയെ പേഗത്തില്ുള്ള തോളം ദിേയ പകേു.
പറോ്ല്ിന്

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

ിയന്ന സോേധോ ം

റഞ്ഞു.

"െൂ ആര് ഇന് ല്വ്!"
"പറോ്ല്ിന്!"
യ

യേന്ന്്ആപേശ്േി്മെം കല്ര്ന്ന േോക്കുകപളോയെ ദിേയ അേളുയെ പതോളില്
ിെിച്ചു.

"അപതെീ,"പറോ്ല്ിന് തുെര്ന്നു.
" ി ക്ക്
യ

പത്

മമോണ്!

ത്ഭോന്തമോെ

പത്

ോള്ളിപ്പ ിക്കുന്നതുപ

ോയല്െുള്ള പത്

മം!"

!

മം

തിളയ്ക്ക്കുന്ന

പത്

മം!

ദിേയെില് ഒരു കിതപ്പുണരുന്നത് പറോ്ല്ിന് പകേു.
ഇെ ോഴിെില്ൂയെ

െന്ന്്അേര് കല്ത്ബറിെുയെ മുറ്റത്ത്്എത്തി.

"പറോ്ല്ിന്, എ ിക്ക്.."
ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം േിറച്ചു.
"എ ിക്ക് ആയളെും അറിെോം,"
പറോ്ല്ിന് തുെര്ന്നു.
മിെിക്കുന്ന ഹൃദെപത്തോയെ ദിേയ അേളുയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
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ഫിസിക്ട് ല്ക്ടചര് ഹോളിപല്ക്ക് അേര്
"ഇതത്ത

കോരയയമോന്നുമല്ല.

സീത്കേോെ

െന്നു.
യഷര്ല്ക്ട

പഹോംസിയെെും

യജെിം്

പബോണ്ടിയെെും ഡിറ്റക്ടറ്റീവ് ബുദ്ധിെുയെ ആേശ്യേുമില്ല ഈ പറോമോെ്റിക്ട
മിററീയെ

ിമ്പില് ആരോയണന്നറിെോന്. ആെ് ദോറ്റീ്..."

േിെര്ന്ന കണ്ണുകപളോയെ ദിേയ പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

അേര് അപപ്പോപഴക്കും ല്ക്ടചര് ഹോളിയല്ത്തിെിരുന്നു.
"...ദോറ്റീ് രോഹുല്

ോരോെണന്!"

ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിറെുന്നത് കണ്ട്്പറോ്ല്ിന് അമ്പരന്നു.

"എെ്റീ പശ്ോയെ..."
അേള്ക് തല്െില് കകയേച്ചു.
"എന്ത്

ി ക്ക്?"

റ്റീെോ

പറോ്ല്ിയെ കകത്തല്ം ദിേയുയെ കണ്പ

ോളകയള പതെിയെത്തി.

പറോ്ല്ിന് ഒരു കപസരെില് ഇരുന്നു.
ത ിക്കഭിമുഖ്മോെി ദിേയപെെും
" ീെിങ്ങയ

ിെിച്ചിരുത്തി.

ത്ഭോയന്തെുപക്കണ്ട ആേശ്യയമോന്നുമില്ല ദിപേയ,"

പറോ്ല്ിന് തുെര്ന്നു.
രോഹുല് സോറും
യമോത്തം അഭിത്

ീെും യമയ്ക്ഡ് പഫോര് ഈച്ച് അദര് എന്നോണ്
ോെം. ല്ത്തീഫ് ദോപദം അങ്ങയ

മ്മുയെ ത്ഗൂപ്പിയെ

ചിന്തിക്കുന്നുപണ്ടോന്ന്്എ ിക്ക്

സംശ്െമുണ്ട്,"
ജല്കണങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ ദിേയ അേയള പ ോക്കി.

"എ ിക്കറിഞ്ഞുകൂെോെിരുന്നു പറോ് ത്
ജോല്കത്തില്ൂയെ
"മ സ്സിയ

ണെം ഇത്തയ്ക്ക്ക് സുന്ദരമോണ് എന്ന്്
,"

ുറത്തു കോറ്റില്ുല്െുന്ന തണല് മരങ്ങയള പ ോക്കി ദിേയ

ഇത്തയ്ക്ക്കും

ിെിച്ചുല്യ്ക്ക്കുന്ന

ിെിപ്പിക്കുയമന്ന്്
. ഹൃദെയത്ത

ത്ഭോന്ത്

ഒരു

യകോെുങ്കോറ്റോണ്

ത്

ണെം

റഞ്ഞു.

ഇത്തയ്ക്ക്കും

എന്ന്്

ഞോന്

അറിഞ്ഞിരുയന്നെില്ല...."
അേളുയെ േോക്കുകളുയെ ചൂട് തേി പറോ്ല്ിന് പറോ്ല്ിന് മിഴിച്ചിരുന്നു.
"...തീയ്ക് പ

ോയല് ത്

ണെം എയെ ആത്മോേിയ

മോത്ന്തികമോെ മോറ്റമോണ് അത് മ സ്സി ും ത്
എ ിക്കി ിെും

ചുേുയ

ോള്ളിക്കുകെോണ്. എന്ത്

ോണ ും ആത്മോേി ും

ല്കുന്നത്!

ഴെ ദിേയെോകോ ോേില്ല...എ ിക്ക് പറോ്..."

പറോ്ല്ിന് മുഖ്ം ഉള്ളം കകയ്യില് തോങ്ങി ദിേയയെ ആശ്ച്രയപത്തോയെ പ ോക്കി.
"ഗുഡ് യഷപപ്പഡില്

ഠിച്ച

ി ക്ക് ഇത്തക്കും മല്െോളം അറിെോപമോ?"

പറോ്ല്ിന് പചോദിച്ചു.
"എഴുതച്ച ും കുമോര ോശ്ോ ും
അത് പ

ോയേ,

ീയെന്തോ അേസോ ം

ദിേയ പറോ്ല്ിയ
"ഈശ്വരയ

ോയള മുതല്

ിയെെുത്ത് െയൂഷന് േരും. ങ്ങ്ഹോ,

ിരോപശ്യെ ഒരു െയൂണിേ്

ദെ ീെമോെി പ ോക്കി.

്പ ഹിക്കോം. ആരോധിക്കോം. ്തുതിക്കോം.

എ ിക്കറിെോം,

ിര്ത്തിയെ?"

അപദ്ധഹത്തിന്

എയന്ന
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സമീ

ിക്കോ ുള്ള

യകോതിച്ചുപ

എ ിക്കില്ല.

അര്ഹത

ോകുന്നു.

മ സ്സ്

യെ

എപപ്പോഴും

യചയ്യോ ോകുന്നില്ല എ ിക്കിപപ്പോള്ക്...

ഹൃദെം...അത്

ത്ഭോന്തമോെി

ദോഹിക്കുന്നു...പറോ്..ഒന്നും

ഠിക്കോപ ോ ഉറങ്ങോപ ോ ഒന്നും..."

അതിരില്ലോത്ത അദ്ഭുതപത്തോയെ, അതിപല്യറ സങ്കെപത്തോയെ പറോ്ല്ിന് അേളുയെ
േോക്കുകള്ക് പകേു.
"ഞോന്..."
ദിേയെുയെ ചിതറിെ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും അേള്ക് പകേു.
"...ഞോന് മരിച്ചു പ
മിഴികളില്

ോകും പറോ്..."

ിന്ന്്േീണ്ടും ത്

പറോ്ല്ിന് എന്തോണ്

േോഹമുണ്ടോെി.

റപെണ്ടയതന്ന് അറിെില്ോെിരുന്നു.

"ഞോന് എന്തും യകോെുക്കോം,"
ദിേയ തുെര്ന്നു.
"എയെ മ സ്സും ശ്രീരേും ത്

ോണ ും എല്ലോം. എ ിക്ക് ഒരു പത്

ോമി് മോത്തം

കിേിെോല് മതി. ഏയതങ്കില്ും ഒരു ജന്മയമങ്കില്ും...ഞോന് കോത്തിരിക്കോം. എത്ത
ജന്മങ്ങള്ക് പേണയമങ്കില്ും ...അയല്ലങ്കില്..."
അണമുറിെോത്ത കണ്ണീര് ത്
"എ ിക്ക്

േോഹം േോക്കുകയള ത്

ിയന്ന മ സ്സില്ോക്കോന്

റ്റും ദിപേയ,"

പറോ്ല്ിന് അേളുയെ പതോളില്
"ഈ പേദ

തിപരോധിച്ചു.

ിെിച്ചു.

ഞോ ും അ ുഭേിച്ചിേുണ്ട്. സിദ്ധോര്ഥന് ഞോന് മ സ്സ് യകോെുത്ത

മുതല്. എല്ലോരുപെം മുമ്പി യേച്ച് ഞോ േയ

തല്ലിെ ദിേസം

ി ക്കറിപെോ അന്ന്്

രോത്തി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഞരമ്പ് മുറിച് ചോകോന് േയര ഞോന് ഒരുങ്ങീതോ.
യചയ്ക്തില്ല.

ഞോ ത്

മോത്തമുള്ളതോന്ന്.

എ ിക്കറിെോമോരുന്നു,
എയെ

ത്

സിദ്ധോര്ഥന്

ോര്ഥ കപളോ

ോള്ക്

എ ിക്ക്

യെ
പേണ്ടി

പ ോെമ്പുകപളോ

ഒന്നും

േൃഥോേോകില്ലന്ന്...എ ിക്കറിെോമോെിരുന്നു,"
യ

യേന്ന്്അദ്ഭുതയപ്പെുത്തുന്ന ഒരു േോര്ത്ത പകേതുപ

ോയല് ദിേയ പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.
"...എയെ

ത്

ോര്ഥ കപളോ

പ ോെമ്പുകപളോ

ഒന്നും

േൃഥോേോകില്ലന്ന്...എ ിക്കറിെോമോെിരുന്നു....."
പറോ്ല്ിയെ േോക്കുകള്ക് തയെ മ സ്സില് ഒരോെിരം േേം ത്

തിധവ ിക്കുന്നത് പ

ോയല്

ദിേയക്ക് പതോന്നി.
"എന്ത്

റ്റി?"

അേളുയെ മോറിെ ഭോേത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി ദിേയ പചോദിച്ചു.
" ി യക്കങ്ങയ െോ സിദ്ധൂയ

കിേീത്?"

ദിേയ ആപേശ്പത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഞോന് അേയ

കിേോന് ത്

ോര്ഥിച്ചു. ഒത്തിരി പ ോെമ്പുകയളെുത്തു,"

ദിേയെുയെ ഭോേമോറ്റത്തിന്യറ കോരണം

ൂര്ണ്ണമോെി മ സ്സില്ോക്കോയത പറോ്ല്ിന്

റഞ്ഞു.
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ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് ത്
വ്

കോശ്ം

ിറെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകള്ക് തിളങ്ങുന്നതും.

" ീെിപപ്പോള്ക്

റഞ്ഞത് ഞോന് മറക്കില്ല പറോ്, ഒരു

േോക്കുകളില്

െത്ത ത്

കോശ്ം

ിറച്ച് ദിേയ

ോളും,"

റഞ്ഞു.

*******************************************
ദീ തീരയത്ത പെത്തപ്പെേില് പകോത്ബോ ഗോങ്ങിയെ മീറ്റിംഗ്

െക്കുകെോെിരുന്നു.

ല്ത്തീഫ് ഒരു കല്പ്പെേില് ചോരിക്കിെന്ന്്പകോത്ബോഹില്സിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്ക്
പ ോക്കി ഗോഡമോെ ആപല്ോച െില്ോെിരുന്നു. പെത്തപ്പെേുകള്ക്ക്കും മറുതീരയത്ത
ഇെതൂര്ന്ന

ച്ചപ്പുകല്ക്കുമിെെില് േിശ്ോല്മോെ ജല്പ്പരപ്പ് കോറ്റില്ിളകി.

അതിപല്ക്ക് പ ോക്കുപമ്പോയഴോയക്ക ല്ത്തീഫിന് പതോന്നോറുണ്ട് ഭൂമിെിയല് ഏറ്റേും
മപ ോഹരമോെ ത്

പദശ്മോണ് ശ്ന്തി

ഗരോതിര്ത്തിെിയല് ഈ ത്
ഒരു പ

പദശ്ം ഇപപ്പോഴും

ിതയഹരിതമോണ്.

ോറ്്കോര്ഡ് സീ റിെുയെ ദൃശ്യഭംഗിെുണ്ട് എപപ്പോഴും ഇേിയെ.

മറുതീരയത്ത
അതയ

ുരം എന്ന്്
.

ച്ചപ്പ്്ഉെര്ന്നുപ

ോെി പകോത്ബോഹില്സോെി

രിണമിക്കുന്നു.

ൂര്വമോെ ഔഷധ സസയങ്ങള്ക്.

ൂറ്റോണ്ടുകളോെി േോസമുറപ്പിച്ച മരമുത്തശ്ശന്മോരുയെ േിശ്ോല് ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്.
അതയ

ൂര്വമോെ

റേകളും

െികളും.

സുഗന്ധേോഹിെോെ കോറ്റ്.
ല്ത്തീഫ് പെത്തപ്പെേില്
കൂേുകോര് സംസോരം

ിേര്ന്നിരുന്നു.

ിര്ത്തി അേയ

പ ോക്കി.

"സുഹൃത്തുക്കയള,"
അേന് ആരംഭിച്ചു.
"ത്ഗൂപ്പിയെ യ

ോതു അഭിത്

ോെത്

കോരം ഞോന് മിറര് രോഹുല്

ോരോെണയ

ഇന്നയല് കണ്ടു,"
"കൂേുകോര് ആകോംെോഭരിതരോെി.
ദിേയ ജോഗരൂകെോെി.
"അപദ്ധഹയത്തക്കുറിച്ച് ഞോന്
റഞ്ഞിേുള്ളതുമോെ

ിങ്ങപളോയെ

യ ഗറ്റീേോെ

റഞ്ഞിേുള്ളതും

എല്ലോ

ിങ്ങള്ക് എപന്നോട്

കോഴ്ച്ചപ്പോെുകളും

ഞോന്

തിരുത്തുകെോണ്,"
"ഈശ്വരോ...!"
ദിേയ കണ്ണുകളെച്ച് മത്ന്തിച്ചു.
"അപദ്ധഹയത്തപപ്പോയല്

ഒരോളുമോെി

സംസോരിക്കുക

എന്നത്

ഒര ുഭേം

തയന്നെോണ്,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"സന്നയോസിമോയരക്കുറിച്ച്

മ്മള്ക് ധരിച്ചു േച്ചിരിക്കുന്ന യ ഗറ്റീവ് ആെ ആെ എല്ലോ

കോഴ്ചപ്പോെുകളും മോറും. ഞോന് അപദ്ധഹപത്തോട് എല്ലോ കോരയങ്ങളും തുറന്നു
സംസോരിച്ചു. പകോത്ബോഹില്സിയല്
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"എന്നിേ്?'
ആകോംെപെോയെ യഫല്ിക്ട് പചോദിച്ചു.
"തോന് രോത്തികളില്, ആ സമെത്ത് പകോത്ബോഹില്സില് ചുറ്റിക്കറങ്ങോറുണ്ട് എന്ന്്
അപേഹം

സമ്മതിച്ചു.

അപേഹത്തിയെ ഭോഗത്ത്
കോരയങ്ങള്ക്

ശ്രിെോണ്

ഒരു

ഗത്ബിപെല്ിന്യറ

ഇേിയെയെത്തിച്ചത്.
ഇേിയെ
മുഖ്യ

റഞ്ഞ

എന്ന്് എ ിക്ക്

ക്ടസകല്റ്റ്

കോരണങ്ങള്ക്

സവഭോേമുള്ള

ു്തകങ്ങളില്ുള്ള

പകോയെന്സിഡെ്റല്ോെി

േരികെും

പതോന്നി.

യകോേോരത്തില്

റഞ്ഞ

അല്ഞ്ഞു
സംഘെ ോ

പെണ്ടി േന്നിേുണ്ട്, േളയര ഫല്ത്

േര്ത്ത ത്തില് അപദ്ധഹത്തിന് ഇെയ

ഫോദര്

അപേഹം

ിന്ന്്ചിന്തിക്കുപമ്പോള്ക് െുക്തിഭത്ദമോണ്. ദിേയ

ൂര്ണ്ണമോെും

തിരിെല്ിയെെിെെില്
ത്

അതിയ ോയക്ക

ദമോെി.

തോല്പ്പരയമോണ്

അപദ്ധഹയത്ത

അപദ്ധഹത്തിയെ

ഗുരു ോഥ ും

െത്തയപ്പെുന്ന

െോഗത്തിയെ

ുപരോഹിത ോെിത്തീപരണ്ടി േരികെും യചയ്ക്തു...."

കൂേുകോര് ഒരുമിച്ച് ദിേയയെ പ ോക്കി.
"രോഹുല്

ോരോെണന് ഒരു സന്നയോസിപെോ അധയോ

കപ ോ മോത്തമോണ് എന്നത്

ോം

ഇന്ന്്മുതല് അംഗീകരിക്കുകെോണ്,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ക്ലബ്ബിയല്
ത്

ആ

സംഭേത്തിന്

പശ്ഷം

അപദ്ധഹത്തിയെ

യതയകതകളുമോെി ഒേും സോദൃശ്യമില്ലോത്ത രണ്ടുപ

കണ്ടു.

ോം

അേയര

ിെിക്കോന്

യര

ത്ശ്മിയച്ചങ്കില്ും

ശ്ോരീരിക

ോം പകോത്ബോ ഹില്സില്

തല് ോരിഴയ്ക്ക്ക്

അേര്

രെയപ്പേു,"
"ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും കൂേുകോയര പ ോക്കി.
" മ്മുയെ ഊര്ജ്ജം മുഴുേ ും ഇ ി ജെകൃഷ്ണയെ പ യരെോണ്,"
ല്ത്തീഫിയെ സവരം ദൃഡമോെി.
" ോം

സിറ്റി

മുഴുേന്

പഗോയഡൌണുകളില്
സോധയതെുള്ള

അരിച്ചുയ

റുക്കിത്തിരഞ്ഞു.

മ്മള്ക് രഹസയമോെി

അെോളുയെ

മറ്റു

രിമറ്റം

േര്ക്കിെുയെ

ുഴഞ്ഞുകെറി. അേയ

കണ്ടുമുേോന്

സ്ഥോ

ങ്ങളില്ും

മ്മ

അപ വഷണം

തുെര്യന്നങ്കില്ും അയതോന്നും ഫല്േത്തോെില്ല. അതിയെ അര്ഥം അേന് ഈ സിറ്റി
േിേുപ

ോെി എന്നോണ്. എന്ന്്യേച്ചോല്

മ്മള്ക് അേയെ ത്െോക്കില് തയന്നെുയണ്ടന്ന്

അേ ു പബോധയമോെി. ഇത് സിദ്ധോര്ഥന്

റഞ്ഞ കഥ ശ്രിയേക്കുന്നു. അതോെത്

അേന്

ജീേയ െുക്കോന്

മറ്റോര്പക്കോ

പേണ്ടി

ദിേയെുയെ

പ്ലോ ിെുന്നു...

യെ

സുഹൃത്തുക്കയള...."
ല്ത്തീഫ്

തയെ

സമീ

ത്തിരുന്ന

ദിേയെുയെ

പതോളില്

ിെിച്ച്

അേയള

തന്നിപല്ക്കെുപ്പിച്ചു.
" ോം
മ്മുയെ

മ്മുയെ പചോരയകോെുത്തും ത്
ോെിയെ േിളക്കോ ിേള്ക്!

ബഹുമോ ിക്കുന്ന

ഒരു

ോണന് യകോെുത്തും ഇേയള സംരെിക്കും!
മ്മുയെ

കുെുംബത്തില്
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രോജേംശ്ത്തിയല്

രോജകുമോരിെോെിേും

യമ്മപപ്പോയല്

സോധോരണക്കോരോെ

ആളുകപളോയെോപ്പം ...."
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ..."
അേയെ ചുണ്ടുകള്ക്ക്ക് പമല് േിരല് പചര്ത്ത് ദിേയ അേയ
"ഇങ്ങയ യെോയക്ക

റെപല്ല...ഒരു

പകോപല്ോപത്തം

ിശ്ബ്ദമോക്കി.
രോജകുമോരിെോകണ്ട

എ ിക്ക്...ല്ത്തീഫ് ദോദോപെം ....എല്ലോ കൂേുകോരുയെം കളിക്കൂേുകോരിെോെോ മതി
...എ ിക്ക് ...."
അേളുയെ മിഴികള്ക്

ിറഞ്ഞു തുളുമ്പി.

കഴിഞ്ഞ രെോബന്ധന് ദിേയ യകേിയക്കോെുത്ത ല്ത്തീഫിയെ കകത്തണ്ടെിയല്
ചുേന്ന രോഖ്ിച്ചരട് അേളുയെ മിഴി ീരില് കുതിര്ന്നു.
േികോരത്തള്ളിച്ചെില് അേള്ക് ല്ത്തീഫിയ െും കൂേുകോയരെും പചര്ത്തു
"എന്തി ോ ഇങ്ങയ യെോയക്ക

ിെിച്ചു.

റെുയന്ന?"

മിഴി ീരി ിെെില് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
കൂേുകോരുയെെും കണ്ണുകള്ക് ഈറ ണിഞ്ഞു.
യ

ോതുേോെ

ചില്

ിര്പദശ്ങ്ങള്ക്

കൂെി

ല്കിെതി ു

പശ്ഷം

ല്ത്തീഫ്

സവസ്ഥോ ത്തിരുന്നു.
യ

യേന്ന്്പറോ്ല്ിന് എഴുപന്നറ്റു.

"െുപഡയ്ക്് പത്ബക്കിംഗ്

യൂ്..."

എല്ലോേരും അേയള പ ോക്കി. യഗൌരേത്തില്ിരുന്ന ല്ത്തീഫും.
"എന്തോെീ?"
േിന്യസെ്് പചോദിച്ചു?"
"ദിേയ ഈ് ഇന് ല്വ്!"
പറോ്ല്ിന് േിളിച്ചു കൂേി.
ല്ത്തീഫ് കൂേുകോരില്

ിന്നും ത്ശ്ദ്ധതിരിച്ച് േീണ്ടും യഗൌരേമോെ ആപല്ോച കളില്

മുഴുകി.
"ഹൂെീ് ദ മോന്?"
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
"ഹൂെീ് ദ മോന്? ഹൂെീ് ദ മോന്?
ആണ്കുേികള്ക് കൂേമോെി പചോദിച്ചു.
"അങ്ങയ

റെില്ല...ആ യജെിം് പബോണ്ടിയെ കെറ്റില് മയൂസിക്ട ഇട്..അതിയെ

ബോക്ക് ത്ഗൌണ്ടില്

റെോം..."

"െണ് ...െണന്..െണന്..െണന്...."
കൂേുകോര് യജെിം് പബോണ്ട്്സി ിമകളിയല് കെറ്റില് മയൂസിക്ട അ ുകരിച്ചു.
"രോഹുല് സോര്..രോഹുല്

ോരോെണന്..."

പറോ്ല്ിന് അതയുച്ചത്തില് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"രോഹുല് സോര്??"
ചില്ര് അേിശ്വസ ീെതപെോയെ പചോദിച്ചു.
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ദിേയ തയെ ല്ജ്ജോഭോേം തുെര്ന്നു.
"ഇപ്പം രോഹുല് സോര് കോണണം ഇേയള...."
യഷറിന് ദിേയെുയെ അധരത്തില്
"ത
ഒരു

ിെിച്ചു

ുള്ളി.

ോെി ..ഇപ്പം ഇേയള ..... ീ ഇങ്ങയ

യസ്സോയക്ക പ

യസൌന്ദരയേോെീ....െോ

..അസ്സല്

അല്ലോഹ്ഹ്...ഹൂറി

കണ്ണുയേച്ച്

ിയന്നയക്കോല്ലും ഞോന്..."

"അയതങ്ങയ

ശ്രിെോകും?"

ോണിച്ചു ിക്കുമ്പം എന്നോ
ഹൂറി....കണ്ണുയേച്ചു

യഫല്ിക്ട് പചോദിച്ചു.
"രോഹുല് സോര് സന്നയോസിെപല്ല? സന്നയോസി മോയരോയക്ക ത്ബഹ്മചോരികളപല്ല?"
ആ

രോമര്ശ്ം അേര്ക്കിെെില്

ിശ്ബ്ദത

രത്തി.

"അപദ്ധഹത്തിന് ..എയെ ..എയെ ഇഷ്ടം ...അത് ..അറിെില്ല..."
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"അപദ്ധഹത്തിന് ..ഒന്നും അറിെില്ല...എയെ ഇഷ്ടം ...്പ ഹം ...മ ്...ആത്ഗഹം
....എയന്ന ഇഷ്ടയപ്പെുപമോ..സീകരിക്കുപമോ ...അയതോന്നും എ ിക്കറിെില്ല...ബേ് ...ബേ്
....ഐ ല്വ് ഹിം... എ ിക്ക്..."
ദിേയ ബോക്കി

റഞ്ഞില്ല.

അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്
"ഇയതന്നോ എെ

ിറെുന്നത് അേര് കണ്ടു.

ോെോ?"

േിന്പസെ്് അേളുയെ പ യര പ ോക്കി ഒച്ചെിേു.
"എ ിക്കറിെോപമ്മല്ോഞ്ഞിേ്

പചോദിക്കയോ,

ഇേയളന്തി ോ

ഇങ്ങയ

കണ്ണീയരോഴുക്കുയന്ന? രോഹുല് സോയറന്തോ ആകോശ്യത്ത അമ്പിളി െമ്മോേ ോപണോ
ദിേയ ആത്ഗഹിച്ചോല് കിേോതിരിക്കോന്. അല്ലപല്ലോ? ഇ ി ആയണത്തയന്ന എറിഞ്ഞ്
യ ല്ത്തിെോന് യകല്പ്പുള്ള കൂേുകോരോ ഞങ്ങള് ദിപേയ,"
ല്ത്തീഫ്

ആ

സംസോരത്തില്

യങ്കെുക്കോയത

പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്

തയന്ന

പ ോക്കിെിരിയ്ക്ക്കുകെോണ്.
േിന്യസെ്് അ്

ഷ്ടമോെി എയന്തോയക്കപെോ

ിറു

ിറുത്തു.

ിയന്ന അേന് ദിേയെുയെെെുയത്തത്തി.
അേയള പ ോക്കി.
അേയെ കകകള്ക് അേളുയെ പതോളില്മര്ന്നു.
" ീ ഇങ്ങയ

കരെുമ്പം ഞങ്ങയെ ചങ്കോ ദിപേയ യ

ോേുപന്ന,"

േിന്യസെ്റിയെ കണ്ണുകളും ഈറ ണിഞ്ഞു.
"ഐം പസോറി,"
േിന്പസെ്റിയെ

കകത്തല്ം

തയെ

കണ്പ

ോളകയള

തഴുകിെപപ്പോള്ക്

ദിേയ

റഞ്ഞു.
അേള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അേ ും.
"ഇ ി കണ്ണീര് സീരിെല്ുകള്ക് പേണ്ട!"
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േിന്യസെ്് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
"ഇ ി ആെന്

ോയ്ക്ക്ക്ഡ് ത്തില്ലറുകളോണ്. എെീ സന്നയോസിെോെ രോഹുല് സോര്

കറക്ടറ്റ് ഈ ശ്ോന്തി
േിചോരം?
യ

ക്ക്

ിയന്നപത്തെി േന്നതോണ് അപദ്ധഹം. ശ്ോന്തിപദേിയെ അച്ചന്
തിയ േ് േെസ്സോേുപമ്പോ തയെ

എങ്ങയ
ോമ്പു

ുരത്ത് തയന്ന േരണയമങ്കില് അതിയെ കോരണയമന്തോന്നോ

േരൂന്നോ

ശ്ോന്തിപദേിയെ

ിെുത്തക്കോര ോെിപേോ

കച്ചേെക്കോര ോെിപേോ
ഈ ോംപ

ച്ചിെോെിപേോ

ശ്ോന്തിപദേിയ പപ്പോയല്.

ുന്നോരപമോന്

ിയെ

റഞ്ഞത്

ു ര്ജ്ജ ിച്ച്്േരൂന്നോ.
ഡോഡി

റയഞ്ഞ?

മരപ്പേിെോെിപേോ

കളക്ടറ്ററോെിപേോ

കള്ളുയചത്തുകോര ോെിപേോ

മപറ്റയതങ്കില്ുയമോരു

അല്ല.

സന്നയോസിെോെിേ്.

സുന്ദരന്.

ഋതവിക്ട

േന്നു.

പറോഷന്

പ

െുേസന്നയോസി.
ോല്ും

ോണിച്ച്

മൂക്കുയകോണ്ട് േ, ണ്ട, ണ്ണ േരക്കുന്നത്ത സൂപ്പര് യസക്ടസി. എയെ ദിപേയ, ആ
ഋഷികുമോരന് ഇപപ്പോള്ക് ഇപങ്ങോേ് േന്നത് മോരോമണ് കണ്യേന്ഷന് കൂെോ ല്ല.
ിയന്ന എന്തിന് േന്നു?"
അേന് ദിേയെുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് ചൂഴ്ന്ന്്പ ോക്കി.
" ിയന്നക്കോണോന്. ത്

ണെിക്കോന്.

രിണെിക്കോന്,"

േിന്യസെ്യെ േോക്കുകള്ക് ദിേയയെ ഉണര്ത്തി.
കൂേുകോരില്ും ആ ഉണര്വ്

െര്ന്നു.

ല്ത്തീഫ് മോത്തം പകോത്ബോ ഹില്സിപല്ക്കുള്ള പ ോേം തുെര്ന്നു.
"ഇയതോന്നും െപപ്പന്ന്് െക്കില്ല,"
അേന് തുെര്ന്നു.
"ഇറ്റ്്പെയ്ക്ക്ട് കെം.
അപദ്ധഹം

ീ അപദ്ധഹപത്തോയെോപ്പം ഒറ്റക്ക് സമെം യചല്േഴിക്കണം.

ിയന്ന കണ്മുമ്പില് കണ്ടുയകോണ്ടിരിക്കണം.

ിയെ മുെിെിഴകളുയെ,

ശ്രീരത്തിയെ, ശ്വോസത്തിയെ ഗന്ധം അപേഹം ശ്വസിക്കണം.
ത്

ണെത്തിയെ ഒല്ിവ്

പദഹകോന്തികതെുയെ
ിറെണം.

ിയെ ത്

ൂക്കള്ക്,
മോ്മരികത

ഒരു മഴ ീര്ത്തുള്ളിെുയെ ്
ീ

ൃത്തസമോ മോെ ചുേെുകള്ക്,

അപദ്ധഹത്തിയെ

കണ്ണുകള്ക്ക്ക്

ിയെ

മുമ്പില്

ണെം തുളുമ്പുന്ന യമോഴിമുത്തുകള്ക് അപേഹം പകള്ക്ക്കണം.

്ത്തീയെ അറിെോത്ത, മരുഭൂമിപ
ിറയെ

ിയെ

ിയെ കണ്ണുകളിയല്

ോയല് ഉണങ്ങി േരണ്ട അപദ്ധഹത്തിയെ പദഹത്ത്

ര്ശ്മോെി

ീ മോറണം. അപദ്ധഹത്തിയെ ഇത്ന്ദിെങ്ങള്ക്

ൂത്ത് തളിര്ത്ത് േിെരണം...."

"ഇേ ോര്! ജയൂ ിെര് േത്സയോെ പ ോ?"
യഷറിന് തല്െില് കകയേച്ചു.
" ീ ആളു യകോലോപല്ലോെോ േിന്യസെ്യറ,"
ആബിദി ും തയെ ആശ്ച്രയം

ിെത്ന്തിക്കോ ോെില്ല.

"എന്നോ സോഹിതയം! എന്നോ മല്െോളം!!"
"അേ ു െോപഗോറിയെ പത്
പറോ്ല്ിന്
അേര്

തം കൂെീന്നോ പതോന്നുപന്ന,"

റഞ്ഞു.

ിയന്ന ദിേയയെ പ ോക്കി.
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േിന്യസെ്റിയെ

േോക്കുകള്ക്

സൃഷ്ട്െിച്ച

േികോരതരംഗത്തില്

ഓളം

യേേുകെോെിരുന്നു ദിേയ.
മിഴികളില്

ിറച്ച്.

ിറയെ സവപ് ങ്ങളും ദോഹേും

"ഷേ് അപ്!"
േിന്യസെ്് ഒച്ചെിേു.
"ത്

ണെം

റഞ്ഞു േരുന്നത്. സോറിയെെെുത്ത്,

ുഷ്പ്പിക്കുന്ന േഴികളോണ് ഞോന്

യതോേെുത്ത്,

യതോെോേുന്ന

അകല്ത്തില്,

ദിേസേും

ഒന്ന്് രണ്ടു

മണിക്കൂര്

യചല്േിെോന് എയന്തങ്കില്ും മോര്ഗ്മുപണ്ടോ ദിേയക്ക്?"
"ഐഡിെോ....!!"
രോപജഷ് േിളിച്ചുകൂേി.
എല്ലോേരും അേയ

പ ോക്കി.

"െയൂഷന്! െയൂഷന് പചര്ന്നോല് മതി, ദിേയ,"
"മണ്ടത്തരം

റെോയത,"

േിന്യസന്റ്റ് ആ ആശ്െം
"ക്ലോസ്സില് മണിമണി പ

ിരോകരിച്ചു.
ോയല് ആന്സര്

റെുന്ന ദിേയ െയൂഷന് അപത്

ോച്

യചയ്ക്തോല് അയതന്തി ോന്ന് ഒരു സന്നയോസിെുയെ അതിത്ന്ദീെ ജ്ഞോ ം കൂെോയത തയന്ന
രോഹുല് സോര് കണ്ടു

ിെിക്കും. എയന്തങ്കില്ും ്

ിരിചവല് കോരണം പേണം,"

"ഒരു മോര്ഗ്മുണ്ട്,"
സതീഷ്

റഞ്ഞു.

കൂേുകോര് അേയ
"സോറിയെെെുത്ത്

തോല്പ്പരയപത്തോയെ പ ോക്കി.
രോമോെണത്തിപല്പെോ

ഗീതെിപല്പെോ

സംശ്െങ്ങളുമോെി

യചന്നോല് മതി.,"
അസവീകോരയമോെ ഭോേപത്തോയെ േിന്യസെ്് അേയ
"പ

ോരോ, പ

പ ോക്കി.

ോരോ,"

േിന്യസെ്് തല് യചോറിഞ്ഞു.
"അല്പ്പം കൂെി എഫക്ടറ്റീവ് ആെ ഒരു റീസണ്. കുറച്ചു കൂെി ഗുമ്മുള്ള ഒരു
കോരണം...െോ ...െോ..ഐ പഗോേ് ഇറ്റ്്..ഐ ..പഗോേ് ഇറ്റ്്
..െൂപറക്കോ..െൂപറക്കോ..."
േിന്യസെ്റിയെ ഉച്ചത്തില്ുള്ള ശ്ബ്ദം പകേ് അപല്ോസരം

ിറഞ്ഞ ശ്ബ്ദത്തില്

ല്ത്തീഫ് േിളിച്ചു പചോദിച്ചു.
"പെോഗധയ ം...! പെോഗോഭയോസം...!
േിന്യസെ്്

റഞ്ഞു.

"ദിേയ രോഹുല് സോറിയ

കോണുന്നു. പെോഗധയോ ം
ഇഴുകിപച്ചര്ന്ന്്
,

ഠിപ്പിക്കോന് അപ
മണമെിച്ച്,

െിക്കുന്നു.

കമിതോക്കള്ക്ക്ക്

ഇത്തെും

ഉരുമ്മിപചര്ന്ന്്
, ത്

ണെത്തില് മുഴുകോന് ഇതല്ലോയത പേയറ ഒരു പകോഴ്് ഇല്ല.

ആ...

ിയന്ന പേയറ ഒരു പകോഴ്് കൂെിെുണ്ട്. അയത ിക്ക്

യതോേു

റെോന്

ിെിച്ച്,

റ്റില്ലപല്ലോ

ഇേിയെ..."
"

ന്നീ... ിയന്ന ഞോന്...'
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ദിേയ േിന്യസെ്റിയെ പ യര കകപയ്യോങ്ങി.
അേന് ഓെി മോറി.
അേള്ക് അേയെ

ിന്നോയല് ഓെി.

"അയതന്ത് പകോഴ്സോ?"
മപ ോജ് സംശ്െപത്തോയെ ആബിദിയ
" ീെയതോന്നും അറിെണ്ട.

പ ോക്കി.

ീ യകോച്ചപല്ല,"

"ഹ! എന്നോല്ും ഒന്ന്് റ!"
മപ ോജ് അെമ കോണിച്ചു.
"അതത്ത

ിസ്സോര പകോഴ്സോപണല് ദിേയയെന്തി ോ േി ൂയ

ഇങ്ങയ

ഓെിക്കുയന്ന?"

"ശ്രി!"
ആബിദ് യഗൌരേപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

" ീ പബോധം യകെിയല്ലങ്കില്

റെോം. ഇന്റര്പകോഴ്്!"

"പച്ച!!"
"അതോ

റയഞ്ഞ, ഇത്

ിപള്ളര് പകള്ക്ക്കോ ുള്ളതയല്ലന്ന്്
,"

അതി ിെെില് ദിേയ േിന്യസെ്റിയെ പകോളറില്
"ദിപേയ, തമോശ്
അേളുയെ

ിെിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ിര്ത്തോം,"

ിെിെില്

ിന്ന്്കുതറിയക്കോണ്ട് അേന്

റഞ്ഞു.

" മുക്ക് പെോഗധയോ തിന് അഡ്മിഷന് കിേോന് യസന് മോറര് രോഹുല്
എങ്ങയ

പത്

ോരോെണയ

രിപ്പിക്കോയമന്നതിയ ക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കോം,"

***************************************************
ിപറ്റ ദിേസം മദ്ധയോഹ്നം.
ദിേയെുയെ േീട്.
ദിേയെുയെ ഒരു പെോപ്പിന് പമല് എംപത്ബോെിഡറി േര്ക്ക്

െത്തുകെോെിരുന്നു

ഗോെത്തിപദേി.
ഒരു യചറിെ സൂരയകോന്തിപ്പൂവ്.
ൂര്ത്തിെോെിക്കഴിഞ്ഞ്, തയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില് പെോപ്പ് േിെര്ത്തിപ്പിെിച്ച്
സംതൃപ്തിപെോയെ അേര് മന്ദഹസിച്ചു.
അപപ്പോള്ക്

ിമ്പില് ആരുയെപെോ കോല്യപ്പരുമോറ്റം പകേു.

അേര് തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.
പറോ്ല്ിന് തിെുക്കത്തില്

െന്നുേരുന്നു.

മുഖ്ത്ത് പദഷയമോണ്.
സവെം എയന്തോക്കപെോ
"എന്തോ പമോയള? എന്ത്
"യ

റഞ്ഞുയകോണ്ടോണ് േരുന്നത്.
റ്റി?"

ണ്കുേികള്ക്ക്ക് ഇത്ത അഹമ്മതി

പറോ്ല്ിന് പദഷയപത്തോയെ

ിറു

ോെില്ല!"

ിറുത്തു.

എന്നിേ് അേള്ക് ഗോെത്തിപദേിെുയെ മുമ്പില്, പസോഫെില് ഇരുന്നു.
"എന്ത്

റ്റീന്ന്

റെൂ,"

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

202

ഗോെത്തിപദേി

ുഞ്ചിരിപെോയെ പചോദിച്ചു.

"അല്ല ആെ്റീ, ഒന്ന് രണ്ട് മോസം കഴിഞ്ഞോല് െോഗം തുെങ്ങും. അതി ു കുറച്ച്
ത്േതങ്ങളും ത്
പെോഗധയോ ം

ോര്ഥപ ം ഒയക്ക പേണം മ യസ്സോരുക്കം പേണം മ പസ്സോരുക്കത്തി ു
ഠിക്കണം എന്ന്്ഗുരുജി ഐ മീന് േല്ിെ ഗുരുജി ഞങ്ങയെ മുമ്പി

യേച്ചോ ദിേയയെ ഉ

പദശ്ിപച്ച. അേള്ക് സമ്മതിച്ചില്ല,"

"ങ്ങ്പഹ?"
ഗോെത്തി പദേി അേിശ്വസ ീെതപെോയെ പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി.

"സമ്മതിച്ചിപല്ല? ഈശ്വരോ!...ഗുരുജിപെോെേള്ക് തര്ക്കുത്തരേും

റപഞ്ഞോ? അേയള

ഞോന്...!!"
"പഹയ്ക് ...ആെ്റീ...തര്ക്കുത്തരയമോന്നും
അ ു െ സവരത്തില് പറോ്ല്ിന്
"ആദയം അേള്ക് സമ്മതിച്ചില്ല.

റഞ്ഞില്ല..."

റഞ്ഞു.
ിയന്ന

റഞ്ഞു

ഠിക്കോം. സിറ്റീല്

ല്ല പെോഗോ

ക്ലോസ്സുകളുണ്ടപല്ലോ. അേിയെ പചര്ന്ന്് ഠിക്കോന്ന്് റഞ്ഞു,"
"ഓ..പദേീ...രെയപ്പേു,"
ഗോെത്തിപദേി ദീര്ഘമോെി

ിശ്വസിച്ചു.

"ഞങ്ങളും അങ്ങയ െോ കരുതീത്,"
പറോ്ല്ിന് തുെര്ന്നു.
"

യെ ഗുരുജി, ഐ മീന് േല്ിെ ഗുരുജി,

റഞ്ഞു, സിറ്റീപല് പെോഗോ യസെ്ററുകള്ക്

ഒന്നും ശ്രിെല്ല. അയതോയക്ക ബിസിയ സ്സ് ആണ്, അേിയെയെോന്നും പത്
പെോഗധയോ ം

ഠിക്കയോന് കഴിെില്ല. അതുയകോണ്ട് രോഹുല് സോര്

രോഹുല് സോറിയെ അെുത്ത്
"എന്നിേ്? എന്നിേ് ദിേയ എന്ത്

ോപ്പറോെി
ഠിപ്പിക്കും.

ഠിച്ചോല് മതി എന്ന്് റഞ്ഞു. .."
റഞ്ഞു?"

ഗോെത്തി പദേി ആകോംെപെോയെ പചോദിച്ചു.
"അതപല്ല അഹമ്മതി എന്ന്് റഞ്ഞത്! രോഹുല് സോറിയെ പ
അമ്പി ും േില്ലി ും അെുക്കുന്നില്ല. സിറ്റീല് പ

ോെി

ര് പകേതും അേള്ക്

ഠിപച്ചോളോം എന്ന്്ഒറ്റ േോശ്ി.

അേസോ ം ഗുരുജിക്ക്്
, ഐ മീന് േല്ിെ ഗുരുജിക്ക്് ീരസം പ

ോല്ും ഒണ്ടോെി,"

"എയെ ഭഗേതീ!!"
അേര് തല്െില് കകയേച്ചു.
"ഗുരുജിയെ

ീരസയപ്പെുത്തിപെോ അേള്ക്? എേിയെ അേള്ക്? ദിപേയ!!"

അേര് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.
"തോയഴെുണ്ട്.

ോല്സില്. കല്ത്ബറീല്,"

പറോ്ല്ിന് തോപഴക്ക് പ ോക്കി.
ഗോെത്തി പദേി മുമ്പിയല് പമശ്പമല്ിരുന്ന യമോകബയല്െുത്ത് ഡെല് യചയ്ക്തു.
ദിേയപെോട് തയെെെുയത്തക്ക് േരോന് ആേശ്യയപ്പേു.
"ത്

ിെപങ്കം യഷറി ും േിന്യസെ്റും ഒയക്ക തോയഴെുണ്ട്,"

പറോ്ല്ിന്

റഞ്ഞു.
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"േിന്യസെ്റിന് പ

ോല്ും േിഷമമോെി. ദിപേയന്ന്്യേച്ചോ അേ ോ ഏപറ്റോം ജീേന്.

എന്നിേും അേന് പ

ോല്ും േഴക്ക്

റഞ്ഞു,"

അപപ്പോള്ക് ദിേയ അേരുയെെെുപത്തക്ക് േന്നു .
ിന്നോയല് ത്

ിെങ്ക, യഷറിന്, േിന്യസെ്്....

"എന്തോ മമ്മീ?"
അേള്ക് ആകോംെപെോയെ പചോദിച്ചു.
" ീയെന്തോ ഗുരുജിപെോട്

റയഞ്ഞ?"

ഗോെത്തിപദേി പദഷയപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഓ...അതോപണോ?"
ിസ്സോര കോരയംപ
"മമ്മീയെ

േിളി

ോയല് ദിേയ
പകേപ്പം

റഞ്ഞു.

ഞോന്

കരുതി

േല്ല

അതയോഹിപതോം

െപന്നോന്ന്്
!

കൃതയമോെിത്തയന്ന അത് മമ്മീയെ യചേീല് എത്തിച്ചു അപല്ല?"
പറോ്ല്ിയ

പ ോക്കി ദിേയ പചോദിച്ചു.

" ിപന്നോെോ പചോദിപച്ച.

ീയെന്തോ ഗുരുജിപെോട്

റയഞ്ഞ?"

ഗോെത്തിപദേിെുയെ സവരം ഉെര്ന്നു.
"എയെ മമ്മി, മമ്മിെിങ്ങയ
ഒരുക്കമോ.

ത്

ഷറു കൂേോയത. ഗുരുജിയെ അ ുസരിക്കോന് ഞോന്

യെ എ ിക്ക് രോഹുല് സോറിയെെെുത്ത്ന്ന്്മോത്തം

ഠിക്കോന് േയ്യ,"

"അതിയ ന്തോ യകോഴപ്പം?"
സവരത്തിയല്

രുഷത േിെോയത അേര് പചോദിച്ചു.

"എന്തോ യകോഴപ്പം എപന്നോ?"
ദിേയെും സവരമുെര്ത്തി.
"ഒരു

പേോകയമങ്ങോ ും

യതറ്റിപപ്പോെോല്

ആെിരം

ത്

ോേശ്യം

ഇപമ്പോസിഷന്

എഴുതുന്നപതോ ചന്തിക്കിേ് രയണ്ടണ്ണം കിേുന്നപതോ ആരുപന്നല് കുഴപ്പം ഇല്ലോരുന്നു.
രോഹുല് സോ് ആരോന്നോ മമ്മീയെ േിചോരം? പദഷയം േന്ന്്മൂന്നോം കയണ്ണങ്ങോ ും
തുറന്നോല് ഞോന് ഭ്മമോെി...."
"അത്തയ്ക്ക്ക് പേണ്ട..."
ആരും പകള്ക്ക്കോയത പറോ്ല്ിന് ദിേയപെോട് മത്ന്തിച്ചു.
"....േളിപ്പോകുന്നുണ്ട്...."
"യ

ണ്ണിയെ േോക്ടസോമര്ഥയം കൂെുന്നു!!"

ഗോെത്തി പദേി േീണ്ടും യചോെിച്ചു.
"പേോകങ്ങളും അഭയോസങ്ങളുപമോന്നും

ീ യതറ്റിക്കില്ല. ഇ ി അഥേോ യതറ്റിെോല്ും

ിയന്നപ്പിെിച്ചു േിഴുങ്ങയത്തോന്നുമില്ല. ഈശ്വര തുല്യ ോണ് അപേഹം.

ഗുരുജി
ദെോല്ു,"
"മമ്മി

എന്ത്

റഞ്ഞോല്ും

രോഹുല്

സോറിയെെെുത്ത്

ഞോന്

പെോഗധയോ ം

ഠിക്കില്ല,"
"പകപേോ ആെ്റീ,"
േിന്യസെ്് ത്കുദ്ധ ോെി.
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" ീ ഞോന്

റെുന്നത് പകള്ക്ക്ക് പമോയള. െോഗത്തിന് ഫല് സിദ്ധിെുണ്ടോേണം .

മ്മുയെ കുെുംബത്തി ും

ോെി ും ഐശ്വരയമുണ്ടോേണം. അതി ല്പ്പം തയോഗം

ി ക്ക് കഴിെിപല്ല?"

സഹിക്കോന്

"മമ്മീ, ഞോന്..."
ഗോെത്തിപദേിെുയെ അപ

െോസവരത്തിന് മുമ്പില് അേള്ക്

തറി.

"ശ്രി സമ്മതിച്ചു,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"പഹോ!!"
ഗോെത്തിപദേി ആശ്വോസപത്തോയെ
"

യെ

ഞോന്

ിശ്വസിച്ചു.

പചോദിക്കില്ല.

സോറിപ ോട്

മമ്മി

തയന്ന

പചോദിച്ച്

അ ുേോദം

േോങ്ങണം,"
"അതിയ ന്തോ, ഞോന് തയന്ന പ

ോകോം. േരൂ ഇപപ്പോള്ക് തയന്ന

മുക്ക് പ

ോകോം,"

"യയ്യോ..ഞോന് േരില്ല ..!"
ആംഗയേിപെ

ങ്ങപളോയെ ദിേയ

റഞ്ഞു.

"മമ്മി രോധ പചച്ചീയെ കൂയെപപ്പോെോല് മതി,"
രിചോരികെോണ് രോധ.
"ശ്രി,"
ഗോെത്തിപദേി

ുറപത്തക്ക് പ

ോെി.

"ഈെോ..."
അേര് ആഹ്ലോദപത്തോയെ തുള്ളിച്ചോെി.
"ങ്ങയ

ഓപ്പപറഷന് സക്ടസ്!"

േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"തോങ്കയൂ,"
കൃതജ്ഞതപെോയെ ദിേയ അേയര പ ോക്കി.
"ഹും! തോങ്കയൂ...!"
പറോ്ല്ിന്
"

ീരസപത്തോയെ ദിേയയെ പ ോക്കി.

ോേം ആന്റ്റിയെ േേ് കളിപ്പിച്ചിേ്! കഷ്ടമുണ്ട്!"

അയതോന്നും സോരമിയല്ലെീ,"
േിന്യസെ്് പറോ്ല്ിപ ോട്
"ഈയെോരു കോരയത്തിന്

റഞ്ഞു.

ിയന്ന പേയറ ഏതോ ഒരു മോര്ഗ്ം?"

"ങ്ങ്ഹോ, ദിപേയ..."
യ

യേന്ന് എപന്തോ ഓര്മ്മിച്ച് യഷറിന്

"ഞങ്ങള്ക്

ഇപ്പം

ബോക്കിെിപല്ല?

പ

ോകുേോ.

റഞ്ഞു.

റിയഹഴ്സല്ിയെ

യ

ര്കഷന്

േര്ക്ക്

കുറച്ച്

ീ ആെി േന്നിേ് േന്നോ മതി,"

"ശ്രി,"
പറോ്ല്ി ും സംഘേും പ

ോെിക്കഴിഞ്ഞ് ദിേയ യഡൌണ്പലോറിപല്ക്ക് പ

അേിയെ ഗുരുജി പദേ ോരോെണന്
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

ോെി.

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
www.kambistories.com

205

ആദയയമോന്ന്്സംത്ഭമിയച്ചങ്കില്ും അേള്ക് യ

യേന്ന്്മപ ോ ില് േീയണ്ടെുത്തു.

അപദ്ധഹത്തിയെെെുയത്തക്ക് അേള്ക് യചന്നു.
അര്ഥഗര്ഭമോെ യമൌ േും
“എയെ പ

ര്

റഞ്ഞ്

ുഞ്ചിരിെും അപദ്ധഹത്തിയെ മുഖ്ത്ത് ദിേയ കണ്ടു.

ോേം അമ്മയെ കളിപ്പിച്ചു; അപല്ല?”

ദിേയ യഞേിത്തരിച്ചു.
“ഗുരുജീ..!”
രിത്ഭമപത്തോയെ അേള്ക് േിളിച്ചു.
കകകള്ക് കൂപ്പി.
“ഗുരുജീ...ഞോന്...”
അേളുയെ കണ്ണുകള്ക് ഈറ ണിഞ്ഞു.
“യ

ോറുക്കണം എപന്നോട് ...ഞോന് ...”

അേള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ

ോദങ്ങള്ക് ്

ര്ശ്ിച്ചു.

അേയെ അേള്ക് അമര്ത്തിപ്പിെിച്ചു.
തയെ

ോദങ്ങള്ക്

െുന്നത് അപദ്ധഹമറിഞ്ഞു.

അേളുയെ പതോളില് അപദ്ധഹത്തിയെ കകത്തല്ങ്ങള്ക് അമര്ന്നു.
അപേഹം അേയള

തിയെ എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

അേള്ക് മിഴി ീരില്ൂയെ, എന്നോല് ദൃഡ ിശ്ച്െപത്തോയെ അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
“എ ിക്ക്

അപദ്ധഹയത്ത

പേണം

തോങ്ങോ ോേുന്നില്ല....എത്ത

ഗുരുജീ...എ ിക്ക്

ൂറ്റോണ്ടുകള്ക്...എത്ത

െുഗങ്ങള്ക്

ഞോ ീ

..എ ിക്ക്
പേദ

തിന്നുന്നു...! ഇ ിയെ ിക്ക്....”
അസോധോരണമോെേിധം ശ്ോന്തമോെ അപദ്ധഹത്തിയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് അേള്ക്
െോച പെോയെ പ ോക്കി.
“അ ന്തര ഫല്ങ്ങള്ക് എയന്തോയക്കെോയണന്ന് അറിെോപമോ? അയതോയക്ക പ രിെോന്
തയ്യോറോപണോ?”
ശ്ോന്തമോെ സവരം അേയള യ

ോതിഞ്ഞു.

“തയ്യോറോണ്...!”
ദിേയ ദൃഡമോെി

റഞ്ഞു.

അേളുയെ കണ്ണുകളിയല്രിെുന്ന ദൃഡ ിശ്ച്െത്തിയെ തോ
“അപദ്ധഹത്തിയെ പത്കോധോഗ്നിെില് ഭ്മമോെും

ം അപദ്ധഹയത്ത യതോേു.

ുഴുേോെും ആ ശ്ോ

ോഗ്നിെില്

ശ്ില്െോെും തീരോന് ഒരുക്കമോണിേള്ക്....!”
അേള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ മുമ്പില് മുേുകുത്തി.
കകകള്ക് കൂപ്പി.
കണ്ണുകളെച്ചു.
തയെ

ശ്ിരസ്സി ുപമല്

അപദ്ധഹത്തിയെ

കരതല്ം

അ ുത്ഗഹ്

ര്ശ്മോെി

അമരുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
രോഹുല്ിയെ പചോദയയത്ത അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ രിേു.

മല്കെറ്റം അസോമോ യ പേഗത്തില് തയന്ന അേള്ക്
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

ിര്വഹിച്ചു.
www.kambistories.com

206

സംസോരം േീണ്ടും ദിേയെുയെ കകകളില്ത്തയന്നയെത്തി.
ഊേിെിയല് ഗുഡ് യഷപപ്പഡിപല് അേളുയെ ്കൂള്ക് ജീേിതം, ല്ത്തീഫിപ ോെും മറ്റു
കൂേുകോപരോെുള്ള

സൌഹൃദം,

യസെിെ്്

റീഫന്സിയല്

ദി ങ്ങള്ക്

തുെങ്ങി

സംസോരം െോഗത്തില്ും സന്നയോസത്തില്ുയമത്തി.
"സോര്,"
അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ എന്നോല് സംശ്െപത്തോയെ രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"ഞോന് ത്ഫോങ്ക് ആെി ഒരു പചോദയം പചോദിക്കയേ?"
"എന്തും പചോദിപച്ചോളൂ,"
"

ുരോണങ്ങളിയല്ോയക്ക

േല്ിെ

േല്ിെ

ഗൃഹസ്ഥോത്ശ്മികളോെിരുന്നപല്ലോ.

മഹര്ഷീശ്വരന്മോര്...അേയരോയക്ക

അതോെത്

ജമദഗ്നി

മഹര്ഷിെുയെ

ഭോരയെോെിരുന്നു പരണുക, േിശ്വോമിത്ത മഹര്ഷിക്ക് പമ ക എന്ന അപ്സ്സരസ്സില്
ജ ിച്ച കുേിെോെിരുന്നു ശ്ോകുന്തള എയന്നോയക്ക..."
തോന്

റെുന്നത്

അെോള്ക്

ത്ശ്ദ്ധപെോയെ

പകള്ക്ക്കുന്നുണ്ട്

എന്ന്് അേള്ക്ക്ക്

മ സ്സില്ോെി.
"സോറിയെ സന്നയോസം...അത്

ൂര്ണ്ണമോെും ത്ബഹ്മചരയമോപണോ?"

ഒന്ന്്സംശ്െിച്ചോണ് അേള്ക് ആപചോദയം പചോദിച്ചത്.
"അയത,"
അെോള്ക് യ
അേള്ക് യ
യെ യ

യേന്ന്്ഉത്തരം

റഞ്ഞു.

യേന്ന്്എപന്തോ പചോദിയ്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
യേന്ന്് ിര്ത്തി.

അെോയള പ ോക്കി യേറുയത

ുഞ്ചിരിക്കുക മോത്തം യചയ്ക്തു.

"പചോദിക്കൂ,"
അേളുയെ മ സ്സ് േോെിയച്ചന്നപ
"ഒരു പചോദയമോെിരുന്നു.

ോയല് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

യെ അതിയെ ഉത്തരം അറിെോേുന്നത് യകോണ്ട്

പചോദിപക്കണ്ട എന്ന്്യേച്ചു,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"എയന്നക്കുറിച്ചുള്ള പചോദയമോപണോ?"
"അയത,"
"എന്തോെിരുന്നു അത്? ഞോയ ോന്ന്്പകള്ക്ക്കയേ,"
"അത്...ത
പ

സ്സി ും

ധയോ ത്തി ും

സര്

േ ങ്ങളില്ും

മല്കളില്ും

ഒയക്ക

ോെിേുപണ്ടോ എന്നോെിരുന്നു,"

"എന്നിേ് എന്തോ ഉത്തരം? എങ്ങയ

കിേി അത്?"

"ഉത്തരം യെ് എന്നോണ്,"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
"എങ്ങയ

എന്ന്് പചോദിച്ചോല്

ഹിമോല്െത്തില്,

ആ

ു്തകത്തില്

മോ സപരോേരത്തില്,
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ബദരീ ോഥ്..കുെജോത്ദി...അേിയെയെോയക്ക... ീണ്ട യകോെും ത
ആ

സ്സിയെ കഥകയളോയക്ക

ു്തകത്തില്ുണ്ട്,"

അെോള്ക്

ുഞ്ചിരി

ില് ിര്ത്തി.

ഇരുണ്ട േ ോന്തരത്തില്ൂയെ അേരുയെ േോഹ ം മുപന്നറി.
കോെിയെ ഗന്ധേും തോളേും
യ

യേന്ന്്

ആകോശ്യത്ത

ിഗൂഡതെും അേര്യക്കതിയര ക ത്തു.
മറച്ച

േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ,

േ ത്തിയല്ോരിെത്ത് ഒരു യേള്ളച്ചോേം ത്
ഉത്തുംഗമോെ

ോയല് അത്

ിറെുന്നത് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.

"ആ േോേര് ഫോളിയെെെുത്ത്
രോഹുല്

തയെയപ്പേു.

ോറയക്കേുകള്ക്ക്കിെെില് അ ോദിെോെ ഒരു സംഗീതംപ

തയെ ഇത്ന്ദിെങ്ങളില്

ിബിഡ

ിര്ത്തയേ, സോര്?"

ുഞ്ചിരിപെോയെ തല്കുല്ുക്കി.

ഉത്തുംഗമോെ
ഇരുണ്ട

ോറയക്കേുകള്ക്ക്ക് മുകളില്ൂയെ തോപഴക്ക് കുതിയച്ചോഴുകി, മല്െുയെ
ിഗൂഡ

യേള്ളച്ചോേത്തിയെ

ഗര്ത്തത്തിപല്ക്ക്
മപ ോഹര

ദൃശ്യം

തയഞ്ഞോഴുകിപ്പതിക്കുന്ന
കണ്ടപപ്പോള്ക്

അദൃശ്യമോെ

ആ

ഒപരോര്മ്മ

തന്നില്ുണരുന്നത് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.
ഇതി ു മുമ്പ് കണ്ടിേുപണ്ടോ തോന് ഈ ദൃശ്യം?"
അെോള്ക് സവെം പചോദിച്ചു.ആ ദൃശ്യഭംഗി അെോയള േി്മെിപ്പിച്ചു.
പമഘങ്ങള്ക്
മുകളില്

ിറഞ്ഞ ആകോശ്ത്തിയെ ഒരു േൃത്തത്തില്

ിന്ന്്ഒരു

ോല്ക്കെല്

ിന്ന്്കുതിച്ച് ചോെുകെോണ്.

അതയഗോധമോെ ഒരു ഗര്ത്തത്തിയെ മഞ്ഞു മറെിപല്ക്ക് അത് േീണെിെുന്നു. അേര്
അതി െുപത്തക്ക്

െന്നു.

കോേു

േിപല്ോഭ ീെമോെ

ൂക്കളുയെ

ഗന്ധം

ിറഞ്ഞ

കോറ്റ്

കോെിയെ

ഹരിത

ിബിഡതയെ ഇളക്കി.
യേള്ളച്ചോേത്തിയെ
ചിറകെിച്ച്
ആ

ോല്

ിറത്തിന്

കുറുയക

മഞ്ഞ

ിറമുള്ള

െികള്ക്

റന്നു.

ോശ്ച്ോത്തല്ത്തിയെ േശ്യതെില് ദിേയ അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് കണ്ണുകള്ക്

റിക്കോയത പ ോക്കി.
എയന്തോരു ഗന്ധര്േ ഭംഗിെോണ് ഈ ത്ബഹ്മചോരിക്ക്!
എത്ത പമോഹ മോണ് ഈ രൂ
അേര് ഒരു

ം!

ോറെുയെ തോയഴെോണ്

ിന്നിരുന്നത്.

അതിയെ അപങ്ങെറ്റം യേള്ളച്ചോേത്തിയെ യതോേെുപത്തക്ക്
ദീര്ഘമോെ ഒരു യകോെുമുെിെുയെ മധയഭോഗത്ത്
പ

ോയല്

ആ

ോറെുയെ

അത്ഗം

ജല് ിര്ജ്ജരിെുയെ യതോേെുത്തോെി
രോഹുല് ആ

ിശ്ച്ല്ം

തോപഴക്ക്

ീണ്ടു കിെന്നു.
ില്ക്കുന്ന പമഘചീന്ത്
തിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്ന

ിന്നു.

ോറയക്കേി ു പമല് കെറി.

"സോര്, പ്ലീ്!"
ദിേയ തോയഴ ിന്നു അെോള്ക്ക്ക് പ യര കക
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രോഹുല് അേളുയെ കക
അതിേിശ്ോല്മോെ ആ

ിെിച്ച്

ോറെുയെ മുകളില് കെറുേോന് സഹോെിച്ചു.

ോറയക്കേി ു പമല് അേരിരുേരും

ിന്നു.

കോറ്റിളകി അേരുയെ തല്മുെിെും േ്ത്തങ്ങളുമുല്ച്ചു.
രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് യേള്ളച്ചോേത്തിയെ ഭംഗിെില്ോെിരുന്നു.
ദിേയെുയെ ത്

ണെം

ിറഞ്ഞ പ ോേം അെോള്ക് കണ്ടില്ല.

"എക്ട്ത്െോ യസന്സറിെോയെോന്നും കരുപതണ്ട,"
ആര്ത്തല്ച്ച്

തിക്കുന്ന യേള്ളച്ചോേത്തില്

ിന്ന്് ദൃഷ്ടികള്ക് മോറ്റോയത അെോള്ക്

റഞ്ഞു.
"ഇേിെിപപ്പോള്ക്

രുയെ സോന്നിധയമുണ്ട്,"

മ്മയളക്കൂെോയത രണ്ടു പ

ോറയക്കേിന് തോയഴ മരക്കമ്പുകള്ക് യഞരിെുന്ന ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.
ദിേയ പ രിെ സംത്ഭമപത്തോയെ തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.
യ

യേന്ന്്ഒന്ന്്രണ്ട് മ ുഷയരൂ

പ

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

ങ്ങള്ക് കോെിയെ ഇരുളിമെിപല്ക്ക് യതന്നിമറെുന്നത്

"സോര്!!"
ഭെപത്തോയെ അേള്ക് അെോളുയെ കകെില്

ിെിച്ചു.

രോഹുല് അയതോന്നും ത്ശ്ദ്ധിച്ചില്ല.
അെോളുയെ ദൃഷ്ടികള്ക് അപപ്പോഴും യേള്ളച്ചോേത്തിന്പമല്ോണ്.
േല്ിെ

ഒരി

കിെക്കപ

ോയല്

രന്നുകിെക്കുന്ന

അെോള്ക് അതി ു പ യര

െന്നു.

ോറെുയെ

േിശ്ോല്തെില്ൂയെ

ിന്നോയല് ദിേയെും.
"ദിപേയ ,"
അെോള്ക് യ

യേന്ന്്തിരിഞ്ഞു

ിന്നു.

"ഇപപ്പോള്ക് ജീേിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുയ

യരക്കുറിച്ചല്ല ഞോന്

ദിേയ ഗഹ മോെ ഒരപല്ോച െില്

ിറഞ്ഞു.

"മുയമ്പപപ്പോപഴോ....
യ

യണ്ടപങ്ങോ..ഒരോണും യ

യേന്ന്്ഒരു തിരിച്ചറിേിയെ ത്

"സോര്
ഋതു

ണ്ണും,"

കോശ്ത്തില് ദിേയ അെോയള പ ോക്കി.

റഞ്ഞത്....ആ

ആണും

യ

ണ്ണും...അേര്

ശ്ോന്തിപദേും

ര്ണ്ണെുമോണ്..."

യേള്ളച്ചോേത്തിയെ യതോേെുത്തോണ് അേര് ഇപപ്പോള്ക്
ആ

റഞ്ഞത്,"

ോറെുയെ അറ്റത്ത്്

ിന്ന്് കക

ീേിെോല് മുകളില്

അതയഗോധതെിപല്ക്ക് േീണെിെുന്ന അതിയെ
മുകളിപല്ക്ക്

പ ോക്കിെപപ്പോള്ക്

ില്ക്കുന്നത്.
ിന്ന്് കുതിച്ചുചോെി

ോല് ുര േര്ണ്ണത്തില് യതോെോം.

ആകോശ്ത്തില്

ിന്നും

ഭൂമിെിപല്ക്ക്

യേളുത്ത േീതികൂെിെ ഒരു ല്ംബ പരഖ്െുയെ മുമ്പില്ോണ് തങ്ങള്ക്

േരച്ച

ില്ക്കുന്നയതന്ന്

രോഹുല്ിന് പതോന്നി.
അെോള്ക് ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേളും ആ ദൃശ്യഭംഗിെുയെ

ിറവ്
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"ഋതു

ര്ണ്ണെും ശ്ോന്തിപദേും ഇേിയെ കണ്ടുമുേുമോെിരുന്നു. ഇേിയെ യേച്ചോണ്

കോല്ില് േിഷമുള്ളു തറച്ച ശ്ോന്തിപദേിയ
രോഹുല്ിയ

ഉറ്റുപ ോക്കി അേള്ക്

അേള്ക് സുഖ്യപ്പെുതിെത്,"

റഞ്ഞു.

"ഋതുേും ദിേയയെപപ്പോയല് ഒരു പഡോക്ടറ്റര് ആെിരുപന്നോ?"
ദിേയെുയെ മുഖ്ം ല്ജ്ജോഭരിതമോെി.
ആ പചപതോഹരദൃശ്യത്തില് ഒരു

ിമിഷം രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക്

തിഞ്ഞു.

"ഓ..സോര്!!!"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
ോയല് ഒരു പഡോക്ടറ്റയറോന്നുമല്ല, ഞോന്,"

സോര് ഉപേശ്ിക്കുന്നത് പ
"ഞോന് േോെിച്ചിേുണ്ട്,"
"

ത്തക്കോര് ഓപരോന്ന്്എക്ടസോജപററ്റ് യചയ്ക്ത് എഴുതുന്നതോണ്,"

അേള്ക്
"

റഞ്ഞു.

ോല്സിയല് കല്ത്ബറീല് ചികിത്സോേിധികളെങ്ങിെ കുയറ തോളിപെോല്കല്ുണ്ട്.

ഋതു

ര്ണ്ണ

എഴുതിെതോണത്.

ആ

തമ്പുരോേിക്ക്

ചികിത്സകയളക്കുറിയച്ചോയക്ക

ദിേയജ്ഞോ ങ്ങളുണ്ടോെിരുന്നൂന്നോ

ഐതിഹയം.

ചികിത്സ അങ്ങയ ....ഞോന് മുമ്പ്

റഞ്ഞ കത്െബല് കമ്മയൂണിറ്റിെുയെ ഇെെില്

ചില്

േിഷചികിത്സ,

ശ്ു

െി

ോേുകളുണ്ട്, അപതപ്പറ്റി.."

രോഹുല് തോല്പ്പരയപത്തോയെ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ഞോന് ആ തോളിപെോല്കയളോയക്ക
അങ്കിള്ക് ഒത്തിരി പത്

ഠിച്ചു. ഒരു ഇെ്റററ്്പതോന്നി. പരോഹിത്

ോത്സോഹ ം തന്നു. അങ്ങയ െോണ് അത്. അല്ലോയത ഞോന്

സിറമോറ്റിക്ട ആെി യത്െെിന്ഡ് അല്ല,"
ഋതു

ര്ണ്ണയെക്കുറിച്ചും ശ്ോന്തിപദേിയ ക്കുറിച്ചും േി്മെഭരിതമോെ

ുതിെ

ുതിെ കഥകള്ക് ദിേയ തുെര്ന്നു.
ോരപ്പരപ്പിയെ േിശ്ോല്തെില്ൂയെ

െന്നുയകോണ്ട് രോഹുല് അയതോയക്ക പകേു.

"ഓഹ്ഹ്...!!"
കഥ പകേുയകോണ്ട് അത്ശ്ദ്ധമോെി

െക്കുന്നതി ിെെില് രോഹുല്

ിപമ്പോേ് യതന്നി.

"സോര്...!!"
ില്േിളിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ അെോളുയെ കകെില്
"എന്ത്

ിെിച്ചു.

റ്റി?'

രോഹുല് മുണ്ട് അല്പ്പം ഉെര്ത്തി കോല്പ്പോദം കോണിച്ചു.
േല്ത്

കോല്ിയെ

യ

രുേിരല്ിയെ

അെിെില്

ീളത്തില്ുള്ള

ഒരു

മുള്ള്

കുതിപെോളം തറഞ്ഞുകെറിെിരിക്കുന്നു!
"ഈശ്വരോ.."
ആ മുള്ളിപല്ക്ക് സൂെിച്ച് പ ോക്കിെോ ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത്

രിത്ഭമം

ിഴല്ിെുന്നത്

അെോള്ക് കണ്ടു.
"സോര് ഇേിയെെിരിക്കൂ,"
രോഹുല്

ോറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു.
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ദിേയ

തിയെ മുള്ള് േല്ിയച്ചെുക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

തിയെ

തിയെ അേള്ക് അത്

"േിഷക്കോര എന്ന അ

ൂര്ണ്ണമോെും േല്ിയച്ചെുത്തു.

ൂര്വ ഇ ം മരത്തിയെ മുള്ളോണിത്,"

അേള്ക് ഉപദവഗപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"ഈ മുള്ള് ..ഇപപ്പോള്ക് ഇേിയെ േരോന്...."
അേള്ക് ചുറ്റും പ ോക്കി.
"അെുയത്തോന്നും അതിയെ മരേും

ില്പ്പില്ല...മോത്തമല്ല ..അ.േളയര അ

ൂര്വമോണ്

ആ മരം ഇപപ്പോള്ക്..."
അേള്ക് േീണ്ടും അെോളുയെ
"കഠി

ോദത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

േിഷമോണ്, ഇതിന്,"

അേള്ക് കു ിഞ്ഞ് അെോളുയെ

ോദത്തിപല്ക്ക് മുഖ്മെുപ്പിച്ചു.

മുള്ള് തറച്ച േിരല്ില് അേള്ക് ചുണ്ടുകള്ക് പചര്ത്തു.
"ദിപേയ...അത്..."
രോഹുല് അേയള േില്ക്കോന് പ ോക്കി.
യെ ആ ചുേന്ന

ീ

പെോധരങ്ങള്ക് അെോളുയെ േിരല്ില്മര്ന്നു.

അേളുയെ ചുണ്ടുകളുയെ മൃദുതവം അെോളുയെ പേദ ക്ക് പമല്
ിയന്ന ഉമി ീരിയെ തണുത്ത ്

െര്ന്നു.

ര്ശ്േും.

രണ്ടു കകകള്ക് യകോണ്ടും മുറിഞ്ഞ ഭോഗത്തിന് ചുറ്റും അമര്ത്തി യഞക്കിപ്പിെിച്ച്
മുറിേില്

ിന്ന്്രക്തേും േിഷേും അേള്ക് േല്ിയച്ചെുത്തു.

ിയന്ന അേള്ക് അത് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു.
അതി ിെെില് അേള്ക് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"സോര്, ഈ ഭോഗത്ത്
അേള്ക്

ന്നോെി അമര്ത്തിപ്പിെിക്ക്...ഞോന് ഇപപ്പോള്ക് േരോം,"

ോറയക്കേില്

മുറിപേറ്റഭോഗം
ദിേയ

ിന്ന്്തോപഴക്ക് ഇറങ്ങി.

ന്നോെി പേദ ിക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.

റഞ്ഞത്

പ

ോയല്

അെോള്ക്

മുറിേി ു

ചുറ്റും

േിരല്ുകളമര്ത്തിപ്പിെിച്ചിരുന്നു.
അല്പ്പ സമെത്തി ുള്ളില് ദിേയ മുകളിപല്ക്ക് കെറിേന്നു.
അേളുയെ കകകളില് ചില് ഇല്കളും കോേു
അെോളുയെ മുമ്പില്ിരുന്ന് അേള്ക് ഇല്കളും

ൂേുകളുമുണ്ടോെിരുന്നു.
ൂേുകളും കകയേള്ളെില്മര്ത്തി

യഞരെിത്തിരുമ്മി.
അല്പ്പ സമെത്തിന് പശ്ഷം അേ ത്ദേ രൂ

ത്തില്ോെി.

രോഹുല്ിയെ മുറിേില് അേള്ക് അത് അമര്ത്തിയേച്ചു.
ിയന്ന മോറില്
അ ു

മമോെ

ിന്ന്്ചുരിദോറിയെ ഷോള്ക് എെുത്തു.
ിറ മോറിയെ മുഴുപ്പും യതറിപ്പും ദൃശ്യമോെി.

പചപതോഹരമോെ മോറിയെ ഭംഗിയെ കോറ്റ് തഴുകി.
അേള്ക് ഷോളിയെ പകോണില്
"ഓ..! അത്

ിന്ന്്അല്പ്പം േല്ിച്ചുകീറിയെെുത്തു.

ശ്ിപ്പിച്ചു...!"
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രോഹുല് യ

യേന്ന്് റഞ്ഞു.

"അത് സോരമില്ല,"
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
അേള്ക് അെോളുയെ കോല്ിയല് മുറിവ് യകേി.
"ഞോന്

മുപമ്പ

റഞ്ഞ

കത്െബല്

കമ്മയൂണിറ്റിെിയല്

ആളുകള്ക്

ണ്ട്

തമ്പുരോക്കന്മോരുയെ പസോള്ക്ജിപെഴ്സോരുന്നു. അേര് അമ്പുകളില് പതച്ചിരുന്ന േിഷം
ഈ മരത്തിയെ കറെോരുന്നു,"
അേള്ക് അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"ഇ ി സോരമില്ല,"
മുറിവ് പകേിക്കഴിഞ്ഞ് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"അല്പ്പസമെപത്തക്ക് ഒരു പ രിെ പേദ
"തോങ്കയൂ ത്

ിന്യസ്,"

അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

കോണും.

ിയന്ന ഓപക്കെോെിപക്കോളും,"

"പഫോര് െുേര് ഹീല്ിംഗ് െച്ച്..."
മുയമ്പോരിക്കല് തയന്നക്കുറിച്ച് ത്

സിദ്ധീകരിച്ച ഒരിംലീഷ് പല്ഖ് ത്തിയെ തല്യക്കേ്

അെോള്ക് കൃതയമോെി ഓര്ത്തിരുന്നതില് അേള്ക് േി്മെിച്ചു.
"ഇന്നോ കത്െബല് കമ്മയൂണിറ്റിെുയെ ഉത്സേ ദിേസമോണ്,"
ോറയക്കേില്
അേള്ക്

ിന്നും തിരിയകെിറങ്ങി കോറി െുപത്തക്ക്

െക്കുന്നതി ിെെില്

റഞ്ഞു.

"അേരുയെ ഒരു പദേതയെ ത്

ീതിയപ്പെുത്തോ ുള്ള ത്

പതയക

ൂജകളും കര്മ്മങ്ങളും

ഇന്നുണ്ട്. ആ പദേത ആരോന്നറിെോപമോ സോറിന്?"
അെോള്ക് അേയള പ ോക്കി.
"അതും ആ തമ്പുരോേിക്കുേി തയന്ന, ഋതു..."
അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ഋതുേിയെ അ
ത്

പതയകിച്ചും

ഋതുേിയ
ഋതു

മൃതയുേി ു പശ്ഷം അേള്ക്

യ

ണ്കുേികള്ക്ക്ക്.

മോറ്റി. അേരുയെ മറ്റു

ര്ണ്ണപെെും ഉ

ല്ര്ക്കും ത്

ോതിത്േതയത്തിയെ

തെെോെപത്ത.

പദേതെോെി

അേര്

ല് ആരോധ മൂര്ത്തിപെോെുപമോപ്പം അേര്

ോസിക്കുേോന് തുെങ്ങി...."

അേര് കോറി െുത്ത് എത്തിപച്ചര്ന്നു.
"ഇന്ന്്രോത്തി

ോേും

ൃത്തേും ആപഘോഷേും മോത്തമോണേര്ക്ക്,"

കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്ിരിക്കപേ ദിേയ
"യചറുപ്പത്തില്

കണ്ടിേുണ്ട്,

റഞ്ഞു.

ഞോ ത്...ഡോഡീപെം

മമ്മീപെം

കൂയെ.

അേരുയെ

രോജോേിയെ ഗറ് ആരുന്നു, ഞങ്ങള്ക്. െഥോര്ഥത്തില് ഭോരയോഭര്ത്തോക്കന്മോര്ക്ക്
മോത്തപമ

ൃത്തക്കളത്തില് ത്

പേശ് മുള്ളൂ. ഞോന് രോജകുമോരിെോെത് യകോണ്ടും

ിയന്ന ഞോന്...."
അേള്ക് യ

യേന്ന്്അബദ്ധം

റ്റിെത് പ

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

ോയല്

ിര്ത്തി.

www.kambistories.com

212

"

ിയന്ന ഞോന് ഒരു യകോച്ചുകുേിെോെതു യകോണ്ടും എയന്നെും

ൃത്തേും

ോേും

കോണോന് അ ുേദിച്ചു,"
ഋതുമതിെോകോത്ത

യ

ണ്കുേികയള

അേരുയെ

ൃത്തം

കോണുേോന്

അ ുേദിക്കോറുണ്ടോെിരുന്നു.
കോര് കെറ്റം കെറോന് തുെങ്ങി.
"രണ്ട് ഇരിപ്പിെങ്ങള്ക് ആ

ൃത്തക്കളത്തില് ഒഴിച്ചിെും,"

ഒരു േളവ് തിരിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ
"േീണ്ടും

ു ര്ജ്ജ ിയച്ചത്തുന്ന

സവീകരിച്ചിരുത്തോ ോയണന്നോണ്
അേര്

റഞ്ഞു.
ഋതു

അേരുയെ

ര്ണ്ണപെെും
േിശ്വോസം.

ശ്ോന്തിപദേി െും

എയന്നങ്കില്ുയമോരിക്കല്

ു ര്ജ്ജ ിെില്ൂയെ തങ്ങളുയെ ഉത്സേരോത്തിെിപല്ക്ക് കെന്ന്്േന്ന്്ആ

ഇരിപ്പിെത്തില്ിരിക്കുയമന്ന്

അേര്

േിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇപപ്പോഴും

ഓര്മ്മെില്ുണ്ട് ആ ഡോന്് ക റ്റ്...ഇറ്റ്്േോപസ ്യപ്ലന്ഡിഡ്, ്യ
എക്ട്

എയെ

ക്ടറ്റോക്കുല്ര്

ീരിെന്്..."

ദിേയെില്ൂയെ

ശ്ോന്തി

ുരത്തിയെ

ുരോേൃത്തം

േര്ണ്ണിക്കയപ്പെുന്നതി ിെെില്

കോര് മല്കെറിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
രോഹുല് ഇമകള ക്കോയത കോെിയെ ഗഹ യസൌന്ദരയം കണ്ടുയകോണ്ടിരുന്നു.
മരതക കോന്തിെുയെ േിപല്ോഭ ീെമോെ രൂ
ോല് ുരേര്ണ്ണത്തില് ത്
അ

കെങ്ങള്ക്

പഭദങ്ങള്ക്.

ച്ചണ്ഡതോണ്ഡേപത്തോയെ കുതിയച്ചോഴുകുന്ന കോേോറുകള്ക്...

തിെിരിക്കുന്ന േഴിെില്ൂയെെുള്ള െോത്ത..!!

രോഹുല് േോച്ച് പ ോക്കി.
സമെം രണ്ടു മണിെോകുേോന് പ

ോകുന്നു.

"മെുപത്തോ, സോര്?"
"യ േര്!!"
അെോള്ക് ചിരിച്ചു.
കോെിയെ യസൌന്ദരയം ഏറ്റേും േശ്യമോെി ത്
അതി ദീര്ഘരൂ

തെയയപ്പെോന് തുെങ്ങി.

ികളോെ മരങ്ങള്ക്.

അേെുയെ എണ്ണമറ്റ ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്.
ല്െിെങ്ങളില്ും അേര് മല്മ്പോമ്പുകയള കണ്ടു.
കോെി ുള്ളിപല്ക്ക് കുതിച്ചു
അ

ൂര്വമോെ

ോെുന്ന

ല്െി ം മൃഗങ്ങയളെും.

െികളുയെ മപ ോഹര ശ്ബ്ദങ്ങള്ക്.

ചില്പപ്പോള്ക് ശ്ക്തിെോെ കോറ്റ് േന്ന് മരങ്ങയള ഇളക്കി.
കോറ്റിയെ ഗന്ധം

ിറയെ

ൂക്കളുയെ സോന്നിധയം കെന്നു േന്നു.

"മല്മുകളിയല്ത്തുേോന് ഇ ി ഏതോ ും മി ിറ്റുകള്ക് കൂെിപെ ബോക്കിെുള്ളൂ,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

അേള്ക് േളയര ജോത്ഗതപെോയെ കത്ഡവ് യചയ്ക്തു.
പ രിെ അത്ശ്ദ്ധ മതി, കോര് ചില്പപ്പോള്ക് കിപല്ോമീറ്ററുകള്ക് തോയഴ, യകോക്കെിപല്ക്ക്
മറിഞ്ഞുേീഴോന്.
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"ഞോന് ത ിച്ച് ഇതുേയര ഇതുേഴി േന്നിേില്ല,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ല്ത്തീഫ് ദോപദപെം കൂേുകോരുപെം കൂയെ മോപത്ത േന്നിേുള്ളൂ. ഈ ഭോഗത്ത് ഒരു
ഭെങ്കരന് കിങ്ങ് പകോത്ബോെുണ്ട്. ആ യല്ജണ്ടിപല്
ിയന്ന ഇേിയെ

ിറയെ ഭൂത പത്

ിധി കോക്കുന്ന രോജയേമ്പോല്.

തോദികളുയണ്ടന്നോ േിശ്വോസം..."

ത്ഡോക്കുളപകോേെുയെ അകത്ത്

ച്ച ിറമുള്ള ഒരിെ ോഴിെില്ൂയെെോണ് തങ്ങള്ക്

സഞ്ചരിക്കുന്നയതന്ന് രോഹുല്ിന് പതോന്നി.
"ഇേിയെ

ണ്ട് ഒരു ശ്മശ്ോ

ഭൂമിെോെിരുന്നു,"

പരതോത്മോക്കളുയെ സവരത്തില് കോറ്റുമോെി ത്കീഡെിപല്ര്യപ്പേിരിക്കുന്ന മരങ്ങയള
പ ോക്കി ദിേയ
"

റഞ്ഞു.

ിയന്ന ഈ ഭോഗത്തോണ് ആളുകളുയെ ഐ മീന് ത്െഷര് ഹപണ്ടഴ്സിയെ യഡഡ്

പബോഡികള്ക്

കയണ്ടത്തിെിേുള്ളത്.

..ആളുകള്ക്

പത്

തങ്ങയള

കണ്ടു

എന്ന്്

ോട് അ ുഭേങ്ങളുണ്ട്..."

യതളിെിക്കുന്ന ഒരു

രോഹുല് യകൌതുകപത്തോയെ അേളുയെ േിേരണം പകേിരുന്നു.
കോര് ഉെരങ്ങളിപല്ക്ക് കെറിപപ്പോേുകെോണ്.
"പകോത്ബോഹില്സിപല് ഏറ്റേും യഡെിഞ്ചറ് ഏരിെ ആണിത്..."
അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ശ്രിക്ക്

റഞ്ഞോല് ഇയതോരു പത്

ോഹിബിറ്റഡ് ഏരിെ ആണ്. കിങ്ങ് പകോത്ബയെ

കണ്ടു മുേോന് ഏറ്റേും സോധയതെുള്ള സ്ഥല്ം. ഈ
ിധി

ഒളിപ്പിചിരിക്കുന്ന

ഗുഹെിപല്ക്കുള്ള

രിസരത്ത് എേിയെയെോ ആണ്

ത്

പേശ്

കേോെം.

ഞങ്ങളുയെ

കൂേത്തില് ഒരു മപ ോജ് മോത്തപമ രോത്തിെില് ത ിച്ചിേിയെ േന്നിേുള്ളൂ. അേന്
കണ്ടിേുണ്ട്

ിധി അപ വഷിയച്ചത്തിെ രണ്ടു പ

യര,"

രോഹുല് അേയള പ ോക്കി.
യകോെുമുെിെുയെ മുകളില് കോര് എത്തിപച്ചര്ന്നു.
ദിേയ കോര്

ിര്ത്തി.

ഇ ി ഉെരങ്ങളില്ല.
തോഴ്ച്ചകള്ക് മോത്തം.
പല്ോകത്തിയെ ഏറ്റേും ഉെരത്തില്ോണ് തോന്

ില്ക്കുന്നയതന്ന് രോഹുല്ിന് പതോന്നി.

മരങ്ങള്ക് അധികമില്ല.
ച്ചപ്പുല്ല്

ിറഞ്ഞ ഒരു കമതോ മോണ് മല്മുകള്ക്.

അതയോകര്ഷകമോെ
കോഴ്ച്ചെുയെ

ൂക്കള്ക് കോറ്റില്ിളകുന്നു.

അതിരുകളില്

ഭീമോകോരങ്ങളോെ

ഉെരം

കുറഞ്ഞ

മരങ്ങളുയെ

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില്

ോറയക്കേുകള്ക്.

തോയഴ പ ര്ത്തമൂെല് മഞ്ഞില് ശ്ോന്തി

ുരത്തിയെ േിദൂരദൃശ്യങ്ങള്ക്.

"കകെുെര്ത്തിെോല് ആകോശ്ം യതോെോം,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ദിേയ മയറ്റേിയെപെോ ത്ശ്ദ്ധിക്കുകെോണ് എന്ന്്രോഹുല് കണ്ടു.
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ദൂയര ഒരു

ോറെുയെ സമീ

ത്ത് ഒരു പദേദോരു മരം

ില്ക്കുന്നുണ്ട്.

ദിേയെുയെ ത്ശ്ദ്ധ അേിയെെോണ്.
അപങ്ങോേു

പ ോക്കിക്കഴിഞ്ഞോണ്

രോഹുല്

അറിെുന്നത്,

ദിേയ

കണ്ണുകള്ക്

തുെയ്ക്ക്കുന്നു.
"എന്ത്

റ്റി?'

അേള്ക്ക്ക് ഒന്നും

റെുേോന് കഴിഞ്ഞില്ല.

രോഹുല് പേണ്ടും അപങ്ങോേ്്പ ോക്കി.
"ദിപേയ,"
അെോള്ക് േിളിച്ചു.
"അേിയെെോണ് ദിേയെുയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്....?"
അേള്ക് കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുകളില് ിന്ന് കകകള്ക് മോറ്റോയത തല് കുല്ുക്കി.
"േരൂ,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

ദിേയ അെോയള അ ുഗമിച്ചു.
അേര് പദേദോരുേിയെ സമീ

പത്തക്ക്

െന്നു.

കോറ്റില് അതിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് ഇളകി.
അേര് ആ

ോറെുയെ അെുയത്തത്തി.

"ഇേിയെെോണ് അങ്കിള്ക് കിെന്നത്,"
പദേദോരുേിയെ ചുേേിപല്ക്ക് പ ോക്കി ചൂണ്ടി ദിേയ
രോഹുല് ആ

രിസരങ്ങയള സൂെ്മമോെി

റഞ്ഞു.

ിരീെിച്ചു.

അല്പ്പ സമെം കഴിഞ്ഞ് അെോള്ക് ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേളുയെ മുഖ്ത്തിപപ്പോള്ക് േിഷോദഭോേമില്ല.
രിസരങ്ങയള

സൂെ്മ ിരീെണം

െത്തുന്ന

തയന്ന

യകൌതുകപത്തോയെ

േീെിക്കുകെോണേള്ക്.
"തിരിയകപപ്പോകുപമ്പോള്ക് മയറ്റോരു േഴിയെ പ

ോകോം,"

ുല്പ്പരപ്പില് അഭിമുഖ്മോെിരുന്ന് അെോപളോയെോപ്പം ഭെണം കഴിക്കപേ അേള്ക്
റഞ്ഞു.
" മ്മള്ക് േന്ന േഴിെിപല്ല? അതിപ ക്കോള്ക് കൂെുതല് ഭംഗിെുണ്ട്, ആ േഴിക്ക്,"
സംസോരത്തിയെ അകമ്പെിപെോയെ അേര് ഭെണം കഴിച്ചു.
"െീണം പതോന്നുന്നുണ്ടോേും,"
ഭെണത്തിന് പശ്ഷം, അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ബ്ലോങ്കറ്റിന്

ല്ല കേിെുണ്ട്. ഞോന് േിരിച്ചു തരോം. കിെക്കപണോ സോറിന്?"

അത് പചോദിച്ചപപ്പോള്ക് തയെ ഹൃദെം മിെിക്കുന്നതും പദഹത്ത് ചൂട്

ിറെുന്നതും

ദിേയ അറിഞ്ഞു.
"െീണപമോ?

ല്ല കഥ! ഇേയെ ഇങ്ങയ

രിസരങ്ങളില്

ഇരിക്കോ ോണ് പതോന്നുന്നത്,"

ിന്ന്്കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

എ ിയ്ക്ക്കും.
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അേള്ക് മത്ന്തിച്ചു.
ഇങ്ങയ തയന്നെിരിക്കോന്.
ം കണ്ട്്
.

ഈ രൂ

ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന

പമഘങ്ങള്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി

പദശ്ോെ പ്പെികള്ക്

കണ്ടപപ്പോള്ക് ദിേയ രോഹുല്ിയെ സോന്നിധയം േി്മരിച്ച് ഒരു

റക്കുന്നത്

ോേിയെ ഈണം മൂളി.

തോളത്തില്...
തല്െ ക്കി.
രണ്ടു മൂന്ന്്മി ിേുകള്ക് കഴിഞ്ഞോണ് രോഹുല് തയന്ന ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നുയണ്ടന്നു അേള്ക്
അറിഞ്ഞത്.
അേള്ക് ജോളേതപെോയെ
" ല്ല

ിര്ത്തി.

ോേോണ്..."

അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"...ഞോ ങ്ങയ ..യേറുയത..."
"സോരമില്ല,"
അെോള്ക് പത്

ോത്സോഹിപ്പിക്കുന്ന സവരത്തില്

"ആ മൂളിയക്കോണ്ടിരുന്ന
അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്

ോേ് ഒന്ന്്ശ്രിക്ക്

ിറഞ്ഞ ത്

റഞ്ഞു.
ോെൂ. മെുപപ്പോ െീണപമോ ഇയല്ലങ്കില്,"

കോശ്പത്തോയെ േിെര്ന്നു.

"പ ോ..സോര്. മെുത്തിയേോന്നുമില്ല. ആ

ോേ്

ബോക്കി

ോണപത്തോയെ പ ോക്കി.

"പ ോ പത്

റെോയത അേള്ക് അെോയള

യെ ഒരു യറോമോെ്റിക്ട..."

ോബ്ലം..."

അേള്ക് ഒരു

ിമിഷം ല്ജ്ജപെോയെ മുഖ്ം കു ിച്ചു.

ിയന്ന എഴുപന്നറ്റു.
ിയന്ന പചപതോഹരമോെ സവരത്തില് ല്ോസയ ല്ോേണയ ല്ഹരി
ഗോ ം അേള്ക്
ഒരു

ണെ

ോെോന് തുെങ്ങി.

ഇെെെുേോേിപ ോട്

രോജകുമോരി

ിറഞ്ഞ ഒരു ത്

തയെ

തയെ

തയെ

യകോേോരത്തിയല്

ഹൃദെ

മേുപ്പോേില്ിരുന്ന്് ഒരു

രഹസയങ്ങള്ക്

യേളിയപ്പെുത്തുന്ന

രീതിെില്ോെിരുന്നു അത്.
ില്ോേിയെ സവര്ണ്ണെേ ികെുയെ മറേില്
സംഗമിക്കുേോന്
ോെിെപപ്പോള്ക്

ആത്ഗഹിക്കുന്ന

എത്ത

ത്ശ്മിച്ചിേും

ദീ തീരത്ത് ഇെെെുേോേിപ ോട്

രോജകുമോരിെുയെ
അേള്ക്ക്ക്

സവപ് യത്തക്കുറിച്ച്

രോഹുല്ിയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക്

പ ോക്കോതിരിക്കോ ോെില്ല.
ത്

ണെം

പദഹം ത്

ൂത്ത് തളിര്ത്ത മിഴികപളോയെ അേള്ക് അെോയള പ ോക്കി.
ണെ

ോരേശ്യത്തോല് തളരുന്നതും സുഖ്ദീപ്തിെുയെ

േില് തോന്

ിറെുന്നതും അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
കണ്ണുകളില് ചുേു

ഴുത്ത ത്

ണെപത്തോയെ ദിേയ േീണ്ടും അെോയള പ ോക്കി.
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ആ
ത്

ോേില്

ിറഞ്ഞു

പല്ോഭിപ്പിക്കുന്ന രൂ

ശ്രീരം ചൂെില്

യ

ദവീ

ത്

ണെതീെണതെും

അെോളുയെ

ഭംഗിെും തയെ ഹൃദെ േികോരങ്ങളും മിത്ശ്ിതമോെപപ്പോള്ക്

ിറെുകെോണ്.

രഹസയെിെങ്ങള്ക് ചുേു
സമുത്ദം

ില്ക്കുന്ന

ഴുക്കുന്നു.

ിയ യെന്നപ

ോയല്

അേളുയെ

ത്

ണെ

െ ങ്ങള്ക്

അെോയള

ോതിഞ്ഞു.

അെോള്ക്

യെ േി്മെ പ ത്ത ോെി ആ

ോേിയെ ആത്മോേില്

ിറഞ്ഞു

ില്ക്കുകെോണ്.
ോല്ുമണി േയര അേള്ക് മല്മുകളില് ചില്േഴിച്ചു.
ിയന്ന മെക്കെോത്തെോരംഭിച്ചു.
മല്മുകളില്

ിന്ന്് അല്പ്പം

തോയഴയെത്തിെപപ്പോള്ക്

ോറക്കൂേങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞ

ഒരിെയമത്തി.
ആകോശ്ം മുേി ില്ക്കുന്ന

ോറകളോണ് എങ്ങും.

കയണ്ണത്തോത്ത ദൂരപത്തോളം ഭീമോകോരങ്ങളോെ ശ്ില്കളുയെ സമുത്ദം.
കറുത്തുെര്ന്ന ഉത്ഗരൂ

ികളോെ ഉറഗങ്ങയളപപ്പോയല് അേ ആകോശ്ം പ ോക്കി

ിന്നു.

"ഐതിഹയം ഇങ്ങയ െോണ്..."
ോറകള്ക്ക്ക് സമോന്തരമോെി കപറോെിക്കപേ ദിേയ
"ഋതു
ഈ

ര്ണ്ണെും ശ്ോന്തിപദേും കോേുതീെില്

കോേു
യ

ിന്ന്്രെയ

േ് അഭെം ത്

ോ

ിച്ചത്

ോറകള്ക്ക്കിെെില്ുള്ള ഗുഹെില്ോണ്,”

അേള്ക് ആ കഥ
ഋതു

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞു.

ര്ണ്ണെും ശ്ോന്തിപദേും ത്

ണപെോന്മോത്തരോെി കോേുപചോല്കളില്

ഴങ്ങള്ക് തിന്നും കോേുപതന് കുെിച്ചും

ീരോെിെും

െക്കുകെോെിരുന്നു.

യേന്ന്്കോറ്റിരമ്പിെപപ്പോള്ക് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഇല്കള്ക്

ോറി േന്നു.

മരങ്ങള്ക് കത്തുന്നതിയെെും മൃഗങ്ങള്ക് യേന്ത് ദഹിച്ചതിയെെും മണേും.
ആകോംെോഭരിതരോെി മുപമ്പോേ്്പ ോക്കിെപപ്പോള്ക് അേര് കണ്ടത്, ദൂയര
ുല്ലുകളും ഇല്കളും തിന്ന്്തങ്ങളുയെ പ യര മുപന്നറുന്ന തീ

ിന്ന്്

ോേുകയളെോണ്.

അത് അേരുയെ യതോേെുയത്തത്തി.
ഭെപത്തോയെ തിരിപഞ്ഞോെോന് തുെങ്ങിെ അേര് കണ്ടത് എതിര്ദിശ്െില്

ിന്നും

ോഞ്ഞെുക്കുന്ന തീെോണ്.
ോല്ുേശ്ത്തും തീയ്ക്!
അത്കപമോത്സുകതപെോയെ,

അേയര

ദഹിപ്പിക്കുേോന്

അേ

ോഞ്ഞെുത്തുയകോണ്ടിരുന്നു.
ഋതു

ര്ണ്ണയെ

പകോരിയെെുത്ത്യകോണ്ട്

ശ്ോന്തിപദവ്

അഗ്നിപദേയ

്തുതിച്ചുയകോണ്ട് ഓെി.
തീയ്ക് അേയര
അന്ന്്ഈ

ിന്തുെര്ന്നു.

ോരകയള മറച്ചുയകോണ്ട്

ഗുഹകള്ക്ക്കകത്ത്

ിറയെ മരങ്ങള്ക്

ിന്നിരുന്നു.

ുല്ലുകളും യചറുസസയങ്ങളും േളര്ന്നിരുന്നു.
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ഋതു

ര്ണ്ണപെെും യകോണ്ട് ഒരു േിധത്തില് അെോള്ക്

ോറകള്ക്ക്കിെെില്ുള്ള ഒരു

ഗുഹെിയല്ത്തി.
തീയ്ക് ഗുഹോകേോെത്തിപല്ക്ക് കുതിക്കോന് തുെങ്ങുപമ്പോഴോണ് അദ്ഭുതയപ്പെുത്തുന്ന
ആ സംഭേമുണ്ടോകുന്നത്.
യ

യേന്ന്്ആകോശ്ത്ത്

ിന്ന്്മോരിയചോരിെോന് തുെങ്ങുന്നു!

േസന്തത്തിയെ ആരംഭമോെിരുന്നിേുകൂെി.
അകപത്തക്ക് കുതിക്കോന് തുെങ്ങിെ അഗ്നി അണച്ചുയകോണ്ട് അതിേര്ഷം തുെങ്ങി.
ശ്ക്തിെോെ മഴ മണിക്കൂറുകപളോളം

ിന്നു യ

ആകോശ്ത്ത് കോര്പമഘങ്ങള്ക് ഒഴിെോയത
ഈശ്വരന്

ന്ദി

റഞ്ഞ് ത്

ണെ

ഏറ്റേും ഉെരം കൂെിെ
ആകോശ്യത്ത
ആ

യ്ക്തു.

ിന്നു.

രേശ്രോെി അേര്

ോറെുയെ മുമ്പില് കോര് എത്തിപച്ചര്ന്നു.

ൂര്ണ്ണമോെും മറച്ചുയകോണ്ട് അല്പ്പ ദൂയര അത്

ോറെുയെ േിശ്ോല്മോെ മുഖ്ത്തിന് തോയഴ,

േോയ്ക് പ

ുണര്ന്ന് കിെന്നു.
ില്ക്കുകെോണ്.

െുഭോഗത്ത്, ഒരു തുരങ്കത്തിയെ

ോയല് േല്ിെ ഒരു ഗുഹ കോണയപ്പേു.

"അതോണ് ആ ഗുഹ, സോര്,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

" മുക്ക് അതിയല്ോന്ന്്കെറോം,"
രോഹുല് ലോസ്സില്ൂയെ ഗുഹോമുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കിയക്കോണ്ട്് റഞ്ഞു.
"ഓയക്ക, സോര്,"
ആ

ിര്പേശ്ം ആത്ഗഹിച്ചിേ് കോത്തിരുന്നത് പ

ോയല്, ഉത്സോഹപത്തോയെ ദിേയ

റഞ്ഞു.
അേള്ക് കോര്

ിര്ത്തി.

ഭീമോകോരങ്ങളോെ പകോേകയളപപ്പോയല് ഉെര്ന്നു ിന്ന ആ
കല്ലുകളും ചരല്ുകളും

ോറയക്കേുകളുയെ മുമ്പില്

ിറഞ്ഞ ഭൂേിഭോഗമോെിരുന്നു.

"അന്നയത്ത ആ കോേുതീയ്ക്ക്ക് പശ്ഷം ഈ

രിസരത്ത് െോയതോന്നും കിളിര്ത്തിേില്ല

എന്നോണ് േിശ്വോസം,"
അെോളുയെ

ിന്നോയല്

െന്നുയകോണ്ട് ദിേയ

ഉരുളന്

കല്ലുകളും

റഞ്ഞു.

ചരല്ുകളും

അ ോെോസമോെിരുന്നു അെോള്ക്

ിറഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്ും

േളയര

െന്നിരുന്നത്.

അതേയള അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
ആ ത്

പദശ്ത്ത്

'സൂെിച്ച്...!

ല്ത്

ോേശ്യം

െന്നിേുള്ള ആയളപപ്പോയല്.

തുയക്ക.."

ഒരു പേള ദിേയക്ക് കോല് യതറ്റിെപപ്പോള്ക് അെോള്ക്
"സോറി ീ സ്ഥല്ങ്ങയളോയക്ക

രിചെമുള്ളത് പ

റഞ്ഞു.

ോയല് പതോന്നുന്നു,"

"അപത,"
അെോള്ക് തിരിഞ്ഞു

ിന്നു.
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"പകള്ക്ക്കുപമ്പോള്ക് േിചിത്തമോെി പതോന്നോം.

യെ എ ിക്ക് പതോന്നുന്നു, ഞോ ിേിയെ

മുമ്പ് േന്നിേുയണ്ടന്ന്. മോത്തമല്ല..."
േി്മെത്തോല് േിറയ്ക്ക്കുന്ന ഹൃദെപത്തോയെ ദിേയ അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് പകേു.
"മുമ്പ്

ല്പപ്പോഴും സവപ് ത്തില് ഈ സ്ഥല്ം കെന്നുേന്നിേുണ്ട്, ശ്ോന്തി

ുരം

ുഴ,

ോറയക്കേുകള്ക്; ഈ ആകോശ്ം ..ഐ തിങ്ക്്ഐം പചസിംഗ് അ

ഈ മല് ിരകള്ക്, ഈ
ത്ഡീം..."
സവപ് ത്തില്

ഒരു

യ

ണ്കുേി

ഉണ്ടോെിരുപന്നോ

എന്നും

അേള്ക്ക്ക്

തയെ

മുഖ്മോെിരുപന്നോ എന്നും പചോദിക്കോന് അേള്ക് ആത്ഗഹിച്ചു.
അേര്

ോറയക്കേുകളുയെ യതോേുമുമ്പിയല്ത്തി.

ഇപപ്പോള്ക് ആകോശ്ത്തി ും ഭൂമിക്കുമിെെില് കറുത്തിരുണ്ട ഒരു േന്മതില് പ

ോയല്

പതോന്നിച്ചു അത്.
"ഇറ്റ്്ഈ് യെറിഫിക്ട!"
രോഹുല് മത്ന്തിക്കുന്നത് അേള്ക് പകേു.
ോറയക്കേിയ

തുളച്ചുയകോണ്ട്

കോണയപ്പേ

ഗുഹോമുഖ്ത്തിന്

ോല്ഞ്ചു

മീറ്റര്

േീതിെും ഉെരേുമുണ്ടോെിരുന്നു.
രോഹുല്ും
"പ

ിന്നോയല് ദിേയെും അതി ുള്ളിപല്ക്ക് കെന്നു.

െിെോകുന്നുപണ്ടോ?"

ഗുഹമോര്ഗ്ത്തില്ൂയെ മുപമ്പോേ്് ീങ്ങുപമ്പോള്ക് രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"ഞോന് സോറിയെ കൂയെെപല്ല?"
അേള്ക്
ോദ

റഞ്ഞു.

ത ങ്ങള്ക് ത്

തിധവ ിച്ചു.

അേരുയെ സംസോരേും.
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക് ഒരു
അേിയെ

ിന്നും

"ത്െഷറിപല്ക്ക് പ
ദിേയ

െുത്തളം ത്

തയെമോെി.

ോല് ഭോഗപത്തക്കും തുരങ്കമോര്ഗ്ങ്ങള്ക് തുറക്കയപ്പേു.
ോകുന്നത് ചില്പപ്പോള്ക് ഇതിപല്െോെിരിക്കോം,"

റഞ്ഞു.

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് ആ

െുത്തല്ം േീെിക്കുകെോണ്.

അെോളുയെ മുഖ്ത്ത് അദ്ഭുതേും സംശ്െേും സന്നിഗ്ദ്ധതെും

ിറെുന്നത് അേള്ക്

കണ്ടു.
"സോര്!!!"
അേള്ക് അദ്ഭുതം
അെോള്ക് യ

ിറഞ്ഞ ശ്ബ്ദത്തില് േിളിച്ചു, ഉച്ചത്തില്.

യേന്ന്്തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.

"അത്!!"
അേള്ക്

ുറപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.

ഗുഹെുയെ

ത്

പേശ്

േൃത്തത്തി കത്ത്

കേോെത്തില്ൂയെ

കോണോേുന്ന

ആകോശ്ത്തിയെ

ിറയെ കോര്പമഘങ്ങള്ക് മൂെുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

"കവെറ്റ് അണ്പകോമണ്! ഈ സമെത്ത്!!"
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"ഇത്

േസന്ത

ഋതുേിയെ

ആരംഭകോല്മോണ്

സോര്.

മഴയ്ക്ക്കിപപ്പോള്ക്

ഒരു

സോധയതെുമില്ല. എന്നിേും!!"
പ രിെ ഒരു

െുക്കപമോ േിത്ഭോന്തിപെോ രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളില്

ിറെുന്നത്

അേള്ക് കണ്ടു.
അെോള്ക് ഉെപ

കണ്ണുകള്ക് അെച്ചു.

ഒന്ന്്രണ്ടു മത്ന്തങ്ങള്ക്

തിയെ ഉരുേിെുന്നത് അേള്ക് പകേു.

ിയന്ന കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
ഇപപ്പോള്ക് അെോളുയെ മുഖ്ം ആദയപത്തത് പ

ോയല് ത്

ശ്ോന്തമോെിരിക്കുന്നത് അേള്ക്

കണ്ടു.
"േരൂ,

മുക്ക് േോതില്ക്കപല്ക്ക് പ

അെോള്ക്ക്ക്

ിന്നോയല് അേള്ക് ഗുഹെുയെ േോതിക്കയല്ക്ക്

ുറത്ത് മഴ ആര്ത്തിരമ്പി യ
ആകോശ്ത്ത്

ോകോം,"
െന്നു.

യ്യുേോന് തുെങ്ങി.

ിറയെ കോര്പമഘങ്ങളുയെ

ൃപത്തോത്സേം അേര് കണ്ടു.

മഴെുയെ േീതിെുള്ള ്ഫെിക ല്ംബപരഖ്കള്ക്യകോണ്ട് അന്തരീെം
ോറയക്കേുകളുയെ
യേള്ളച്ചോേം പ
ദൂയര ദീര്ഘരൂ

ോര്ശ്വങ്ങളില്ൂയെ മഴയേള്ളം ആര്ത്തിരമ്പിയെോഴുകിെിറങ്ങി.

ോയല്.
ിെോെ േൃെങ്ങളുയെ ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്ക്ക് പമപല് യകോെുങ്കോറ്റ് ആര്ത്തു.

കോറ്റിയെ യത്കൌരയത്തിന് പമപല് മഴെുയെ ആധി
കോല്ം

ിന്ന്്യ

ിറഞ്ഞു.

തയം തുെര്ന്നു.

യ്യുകെോണ് എന്ന്്രോഹുല്ിന് പതോന്നി.

"മഴപ ോക്കി ില്ക്കോന് എന്ത് ഭംഗി!"
ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം അെോള്ക് പകേു.
"മഴ

െോന് പതോന്നുന്നുപണ്ടോ?"

അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഒത്തിരി,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"യേൌ!!"
അേള്ക് കകകളുെര്ത്തി േിളിച്ചുകൂേി.
"..ഐ കല്ക്ട റ്റു ഫീല് ദ
റഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞോണ്

േര്...
ആരുയെ

േര് ഓഫ് യറെിന്..."
മുമ്പില്ോണ്

തോന്

ില്ക്കുന്നയതന്ന

പബോധം

അേള്ക്ക്കുണ്ടോെത്.
അേള്ക് ജോളേതപെോയെ അെോയള പ ോക്കി.
യെ അെോള്ക് അദ്ഭുതപത്തോയെ തയന്ന പ ോക്കുന്നു.
അെോളുയെ പ ോേത്തിന്

കരമോെി ദിേയ അെോള്ക്ക്ക് ല്ജ്ജെില് യ

ോതിഞ്ഞ ഒരു

പ ോേം സമ്മോ ിച്ചു.
തണുപ്പ് അരിയച്ചത്തുന്നു.
കോറ്റ് തണുത്ത കകകപളോയെ തങ്ങയള യതോെുന്നു.
മഴ കണ്ടുയകോണ്ട്് ില്പക്ക അേള്ക് അെോയള പ ോക്കിയക്കോപണ്ടെിരുന്നു.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

220

മഴെുയെ മോെിക ഭംഗിെില്, അതിയെ തോളത്തില്, സംഗീതത്തില്, മ സ്സ്
േല്ലോത്ത േി്മെ ഭോേപത്തോയെ അെോള്ക്
അെോപളോയെോപ്പം യതോേെുത്ത് പചര്ന്ന്

േ്,

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കുകെോണ്.

ിന്നപപ്പോള്ക്, ഏയതങ്കില്ുയമോരു ദിേയ ിമിഷം

അെോള്ക് തയന്ന ഒന്ന്്യതോേിരുയന്നങ്കില്, പചര്ത്തു

ിെിച്ചിരുയന്നങ്കില് എന്ന്്അേള്ക്

യകോതിച്ചു.
ആ ചുണ്ടുകളുയെ മൃദുല്ത തയെ ചുണ്ടുകളില് ഒന്നമര്യന്നങ്കില്....
ആ േിരിമോറില് എ ിക്ക് മോറമര്ത്തി ഒന്ന്് ില്ക്കോന് കഴിഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്...
" ിന്ന്്മെുത്തു എങ്കില് ഇേിയെ ഇരിക്കോം സോര്,"
ഗുഹക്കകയത്ത കല്ത്തറെില് അേര് അഭിമുഖ്മോെി ഇരുന്നു.
തയെ

ഹൃദെേികോരം

കണ്ണുകളില്

ത്

തിഫല്ിപ്പിക്കോതിരിക്കോന്

അേള്ക്

ബുദ്ധിമ്മുേി.
അെോളുയെ പ ോേേുമോെി ഇെകല്രുപമ്പോള്ക് തയെ ശ്രീരത്തിപല്ക്ക് ഇരയച്ചത്തി
ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന തോ

ത്തിയെ സോന്നിധയം അെോയള അറിെിക്കോതിരിക്കോ ും.

സകല്തും മറന്ന് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് തയന്ന പ ോക്കിെിരുന്നപപ്പോള്ക് ഒരു
പേള അെോള്ക് പചോദിക്കുക കൂെി യചയ്ക്തു.
"എന്ത്

റ്റി?"

" തിംഗ് സോര് ...ജറ്..."
ഒരു കോരണത്തിന് അേള്ക് ബുദ്ധിമ്മുേി.
ആ മഴെുയെ

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില് രോഹുല് തുെര്ച്ചെോെി സംസോരിച്ചു.

തയെ ബോല്യം .
്കൂള്ക് -പകോപളജ് ദി ങ്ങള്ക്.
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയ

രിചെയപ്പെുന്നത്.

സന്നയോസത്തിപല്ക്ക് േഴിയതളിഞ്ഞ സോഹചരയങ്ങള്ക്....
"സോര്,

ൂര്വോത്ശ്മത്തിയല് അച്ഛ ുമമ്മെും? അേയരക്കുറിച്ച്...?"

ആ മുഖ്ത്ത് പശ്ോകം

ിറപഞ്ഞോ?

േല്ലോയ്ക്മപെോയെ അേള്ക് ഉറ്റുപ ോക്കി.
"യഭൌതികമോെ അര്ഥത്തില് ഞോന് ഒരോ ോഥ ോണ് ദിപേയ. എയെ അച്ഛ ുമമ്മെും
പ രയത്ത മരിച്ചുപ
ത്

ോ

ോെി. ഒരു പജയഷ്ഠ ുണ്ടോെിരുന്നു. അപദ്ധഹേും കോല്ഗതി

ിച്ചു..."

അല്പ്പ സമെപത്തക്ക് അേര്ക്കിെെില്

ിശ്ബ്ദത

ിറഞ്ഞു.

"ദിപേയ, അ്തമെം അെുത്തു. ആറുമണി ആകുന്നു, ഇപപ്പോള്ക്..."
േോച്ച് പ ോക്കി അെോള്ക്
ആറല്ല,

അറു

റഞ്ഞു.

തി ോെിരം

േര്ഷങ്ങള്ക്

ഇങ്ങയ

ഇരിക്കോ ോണ്

എ ിക്ക്

പതോന്നുന്നത്.
അേള്ക് മത്ന്തിച്ചു.
"

യെ മഴ

ില്ക്കുന്നില്ലപല്ലോ സോര്. പ ോക്ക് ഇെിമിന്നല് കൂെുന്നു. കോറ്റിയെ

ശ്ക്തിെും..."
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അേര്

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കിെിരുന്നു.

"സോര്!!"
അേള്ക് യ

യേന്ന്്ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.

തുെര്ച്ചെോെ ഇെിമിന്നല്ിമയറ ത്

കോശ്ത്തില് യതളിഞ്ഞുകണ്ട ഗുഹോഭിത്തിെിയല്

ശ്ില്പ്പങ്ങളിപല്ക്ക് അേള്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
ഇത്തപ രേും ഇരുേില് മറഞ്ഞിരിക്കുകെോെിരുന്നു അേ.
രോഹുല്ും അത് കണ്ടു.
കല്ഭിത്തിെില് യകോത്തിെ ശ്ില്പ്പങ്ങള്ക്.
"സോര്...ഇത് ശ്ോന്തിപദവ്..ഇത് ഋതു

ര്ണ്ണ...ഇത് ...ഇത് ..."

ആപേശ്പത്തോയെ അേള്ക് ഓപരോ ശ്ില്പ്പേും യതോേു

റഞ്ഞു.

അതി സുന്ദരിെോെ ഒരു യ

ഭംഗിെും പതജസ്സുമുള്ള ഒരു

ണ്കുേിെുപെെും രൂ

െുേോേിയെെും ശ്ില്പ്പങ്ങള്ക്.
ൃത്തച്ചുേെുകപളോയെ

ര്

രം പ ോക്കിയക്കോണ്ട്.

അെോള്ക് ശ്ില്പ്പത്തിപല്ക്കും ദിേയെുയെ മുഖ്പത്തക്കും മോറിമോറി പ ോക്കി.
"എന്തോ സോര്?"
അേള്ക്

തിയെ പചോദിച്ചു.

തയെ സവരത്തിയല് േിറെല് അേള്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഹൃദെത്തിയല് േര്ദ്ധിക്കുന്ന തോളേും.
"ഈ ശ്ില്പ്പത്തിയല് യ

ണ്കുേി ദിേയെോണ്,"

"എങ്കില് ...എങ്കില്..."
തയെ ചുണ്ടുകള്ക് േരളുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
"ഈ ആണ്കുേിയ്ക്ക്ക് ..ഇപേഹം...?"
അേള്ക് പചോദയം

ൂര്ത്തിെോക്കോയത അെോയള പ ോക്കി.

അെോള്ക് ആ ശ്ിപ്പങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കിെിരിക്കുകെോെിരുന്നു.
അേള്ക് േീണ്ടും ശ്ോന്തിപദേിയെ ശ്ില്പ്പത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
രോഹുല്ിപ െും.
അപത കണ്ണുകള്ക്.
അപത കേിള്ക്ത്തെങ്ങള്ക്.
അപത ചുണ്ടുകള്ക്.
അപത ശ്രീരഘെ .
ഈശ്വരോ...!!
മഴെുയെ ശ്ക്തി കുറഞ്ഞു തുെങ്ങി.
ഇെിമിന്നല്ും കുറഞ്ഞു.
കോറ്റും.
"ദിപേയ, ഇ ി പ
അേര്

ോകോം. പ ോക്കൂ, ഇരുള്ക് േീണുതുെങ്ങി.

ുറപത്തക്ക്

മഴ പതോര്ന്ന്

ില്ോവ്

ില്ോേും തുെങ്ങി,"

െന്നു.
െര്ന്നിരുന്നു.
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മഴയേള്ളം േീണ്

രിസരങ്ങള്ക്

ഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞിരുന്നു.

"ദിേയ എയെ കകെില് എയെ കകെില്
സുഖ്ം മിന്നല്പ്പിണര് പ

ോയല് കരളിയ

ിെിക്കൂ, യതന്നി േീഴും,"

തരിപ്പിന്നു, എയെ ത്

ിെപ

ീ

റെുന്നത്

പകള്ക്ക്കുപമ്പോള്ക്....
അെോള്ക്

ീേിെ കകെില് അേള്ക് ദൃഡമോെി

കുളിരിന്

പമപല്

ത്

ണപെോഷ്മോവ്

ിെിച്ചു.

ശ്രീരം

ിറയെ

രക്കുന്നത്

അേള്ക്

േീണ്ടുമറിഞ്ഞു.
പദഹം ത്തസിച്ചു മുറുകുന്നു.
എത്ത മോെികമോണ്

ുരുഷയെ ്

ഈശ്വരോ, കതിര്മണ്ഡ

ത്തില്,

ര്ശ് ം!
ിറ

റെുയെെും

ില്േിളക്കിയെെും മുമ്പില്,

ഈ രംഗത്തിയെ ആേര്ത്ത ം അ ുഭേിക്കോ ുള്ള ഭോഗയം എ ിക്ക് തരപണ...
അേള്ക് ഉള്ളുരുകി ത്

ോര്ഥിച്ചു.

കോറി െുത്ത് എത്തുപേോളേും അേള്ക്

ിെി േിേില്ല.

സുരെിതമോെ

െപ്പ് േഴിെില് എത്തിെിേും.

ില്ോവ് കോെിയ

കൂെുതല് പചപതോഹരമോക്കി .

കോെിയെ മോെികഭോേം ഒന്നുകൂെി േളര്ന്നു.
ില്ോേും

ിഴല്ുകളും

ിശ്ബ്ദതെും ആരേേും അതിയെ

ിഗൂഡത േര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.

കോര് സോേധോ ം ഇറക്കമിറങ്ങിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
അരമണിക്കൂറി ു

പശ്ഷം

ിബിഡ

േ ത്തിന്

െുേില്

ഒരു

യേളിമ്പുറം

കോണയപ്പേു.
ഒരു േല്ിെ കമതോ ത്തിയെ
കൂറ്റന്

ോല്തിരില്ും

ിര ിരെോെി കുെില്ുകളും.

ിരമിഡ് ആകൃതിെില് അേെുയെ പമല്ക്കൂരകള്ക് ഉെര്ന്നു ിന്നു.

ില്ോേില് ആകോശ്പത്തക്ക്
യചണ്ടകളുയെെും യ

ുക ഉെരുന്നത് അേര് കണ്ടു.

രുമ്പറകളുപെെും കോതെപ്പിക്കുന്ന തോളോത്മകമോെ ശ്ബ്ദം

പകള്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
കമതോ ത്തിയെ മധയഭോഗത്ത് ഒരഗ്നികുണ്ഡയമരിെുന്നത് അേര് കണ്ടു.
രോഹുല് അപ വഷണം
"അതോണ് ഞോന്

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ അപങ്ങോേ്്പ ോക്കി.

റഞ്ഞ കത്െബല് യസറ്റില്യമന്്. മല്പേെതമ്പുരോയെ ജന്മദി ം

ആണ് ഉത്സേ ദിേസം. ഒരുക്കങ്ങളോണ്. േസപന്തോത്സേം,"
കോര്

തിയെ അപങ്ങോേ്്സഞ്ചരിച്ചു.

"ഇേിയെയെോയക്ക മുമ്പ് േന്നിേുള്ളത് പ
അെോള്ക്

ോയല്,"

റഞ്ഞു.

മുമ്പ് അ ുഭേയപ്പേ ആ േിദയുത് ത്

േോഹം അേള്ക് േീണ്ടുമ ുഭേിച്ചു.

തയെ ഹൃദെത്തില്.
കോര് ആ കമത തി െുയത്തത്തി.
അഗ്നികുണ്ഡേും േോദയപഘോഷങ്ങളും ആര്പ്പുേിളികളും
അേര്ക്ക് മുമ്പില്

ിറഞ്ഞ കമതോ ം

ിന്നു.
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കമതോ ത്തിയെ

അതിരില്

കൂറ്റന്

മരങ്ങളുയെ

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില്

ഭീമോകോരങ്ങളോെ കുെില്ുകള്ക് ഉെര്ന്നു ിന്നു.
്ത്തീകളും

ുരുഷന്മോരും

ശ്രീരയത്ത

ല്തരം

ിറങ്ങള്ക്

പചര്ത്ത്

അല്ങ്കരിച്ചിരുന്നു.
മുഖ്ത്ത് കറുപ്പും ചുേപ്പും ഇെകല്ര്ത്തി ചോെം പതച്ചിരുന്നു.
ുരുഷന്മോരും ്ത്തീകളും ചുേന്ന േ്ത്തങ്ങള്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.
ഉെല്ുകള്ക്

ുരുഷന്മോരുയെ

ഗ്നമോെിരുന്നു.

അല്പ്പേ്ത്തങ്ങള്ക്

സുന്ദരികളോെ

മല്പേെ്ത്തീകളുയെ

േശ്യമോദകതവം

തുറന്നുകോണിച്ചു.
അഗ്നികുണ്ഡത്തതി ു മുമ്പില് തൂേല്ക്കിരീെം ധരിച്ച ദീര്ഘകോെ ോെ ഒരോള്ക്
ആസ സ്ഥ ോെിരുന്നു.
"കുമോര് ഗണ

തി,"

അെോയള പ ോക്കി ദിേയ

റഞ്ഞു.

"അേരുയെ രോജോവ്. മുഖ്യ

ുപരോഹിത ും,"

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് അെോളില്ത്തയന്ന തറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
"അപദ്ധഹത്തിന്യറ മകന് സോറിയെ റുഡന്റ്റ് ആണ്. എയെ പക്ലോ് ത്ഫണ്ട്, സതീഷ്,"
അഗ്നികുണ്ഡത്തി ു മുമ്പിയല് േല്ിെ പദേീ േിത്ഗഹത്തി െുത്ത് യ
ോേ്

ോെുന്ന ്ത്തീകളും

ില്ോവ്

രുമ്പറകളെിച്ച്

ുരുഷന്മോരും.

ിറഞ്ഞ രോത്തിെില്

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില് ആ ദൃശ്യം അേി്മരണീെമോെി

ദിേയക്ക് പതോന്നി.
"അേരില്

ല്രും കഹല്ീ എജയൂപക്കറ്റഡ് ആണ്,"

ദിേയ തുെര്ന്നു.
"മിക്കേോറും

തയന്ന

ഏര്യപ്പേിരിക്കുന്നേരുമോണ്.

േല്ിെ
സതീഷിമയറ

േല്ിെ
അച്ചന്

ഉപദയോഗങ്ങളിയല്ോയക്ക
ഡോഡീയെ

കൂയെെോണ്.

ല്രുയെെും േീെുകള്ക് ദൂയര സിറ്റീല് ഒയക്കെോണ്. പററ്റിന് യേളീല് ഉള്ളേരും
ഉണ്ട്.

യെ ഈ േസപന്തോല്സേത്തില് അേര് ഒരുമിച്ച് കൂെുന്നു. ഒരു േര്ഷേും

യതറ്റിക്കോത്ത ഒരു ആചോരം,"
കമതോ ം

ിറയെ

ുരുഷന്മോരും

ല് േിധ േര്ണ്ണങ്ങള്ക് യകോണ്ട് ശ്രീരം അല്ങ്കരിച്ച ്ത്തീകളും

ിറഞ്ഞു.

തോളേോദയങ്ങള്ക് മുറുകി.
കോറ്റിറങ്ങി അഗ്നികുണ്ഡത്തിയല് തീെുയെ തീത്േത കൂേി.
രോഹുല് മുപമ്പോേ്് െക്കോന് തുെങ്ങി.
"സോര്, അപങ്ങോേു പ

ോകോന്

ോെില്ല,"

അേള്ക് േില്ക്കി.
"കപ്പിള്ക്സിന് മോത്തപമ അപങ്ങോേു ത്
രോഹുല് യ

പേശ് മുള്ളൂ,"

യേന്ന്് ിന്നു.

എങ്കില്ും അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് ആ അഗ്നികുണ്ഡത്തില്ോെിരുന്നു.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

224

"ഐതിഹയമ ുസരിച്ച്

ശ്ോന്തിപദേും

ഋതു

ര്ണ്ണെും

ഇേിയെെോണ്

രോത്തികോല്ങ്ങളില് കണ്ടുമുേിെിരുന്നത്,"
"അേര് ഗോന്ധര്േ േിധിത്
അഗ്നികുണ്ഡത്തില്

കോരം േിേോഹിതരോെിരുന്നിരിക്കണം,"

ിന്ന്്ദൃഷ്ടികള്ക് മോറ്റോയത രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഐതിഹയത്തില് അങ്ങയ െുമുണ്ട്. അേരുയെ േിേോഹത്തിയെ കോര്മ്മികന്
ഇേരുയെ രോജ

ുപരോഹിത ോണ്. സോര് അത് കപണ്ടോ..."

അഗ്നികുണ്ഡത്തി െുത്ത്

ിന്നിരുന്ന

പദേി

േിത്ഗഹത്തിപല്ക്ക്

പ ോക്കി

ദിേയ

റഞ്ഞു.
"ആ കോണുന്ന പദേിെിപല്ല, അത് ഋതു

ര്ണ്ണ പദേിെോണ്.

ോതിത്േതയത്തിയെ

പദേത,"
"അയത ിക്ക് മ സ്സില്ോെി. ആ പദേിക്ക് ദിേയെുയെ മുഖ്മോണ്,"
ആത്മോേിയ

മദിപ്പിക്കുന്ന േോക്കുകള്ക്.

ല്ഹരി കി ിെുന്ന കണ്ണുകപളോയെ അേള്ക് അെോയള പ ോക്കി.
"ശ്ോന്തിപദവ് എേിയെ?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
അേള്ക് ഒരു േല്ലോത്ത േികോരപത്തോയെ േീണ്ടും അെോയള പ ോക്കി.
"ഋതു ദിേയെോെി തിരിച്ചു േന്നിപല്ല? എങ്കില് അേളുയെ ശ്ോന്തിപദേും തിരിച്ചു
േരും,"
യ

രുമ്പറെുയെ

ോദം

ിഴല്ും

ില്ോേും

ിറഞ്ഞ

രിസരങ്ങയള ഇളക്കി മറിച്ചു.

ആരേമിളകി.
ോപെോെിപ്പോേുകളുയെ ശ്ീല്ുകളില്കി.
കെും ചോെം പതച്ചമുഖ്ങ്ങളില് പഗോത്ത്മരണകളിളകി.
അല്പ്പം

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

അഗ്നികുണ്ഡത്തിന്

മുമ്പില്ിരുന്ന

ുരുഷന്മോരിയല്ോരോപളോട് രോജോവ് എപന്തോ മത്ന്തിക്കുന്നത് കണ്ടു.
അെോള്ക് എഴുയന്നല്ക്കുന്നതും അേര് കണ്ടു.
അെോള്ക് അേരുയെ പ യര േരികെോണ്.
" മ്മുയെ അെുപത്തക്കോയണന്ന്്പതോന്നുന്നു,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

അെോള്ക് അേരുയെെെുപത്തക്ക് േന്നു.
പദഹം

ിറയെ ചോെം പതച്ച അല്ങ്കരിച്ച ത്തിശ്ൂല്ം കയ്യില്

ിെിച്ച അെോള്ക്

അേരുയെെെുയത്തത്തി കകകള്ക് കൂപ്പി.
ദിേയ തിരിച്ചും.
രോഹുല്ും.
അെോള്ക് പഗോത്തഭോഷെില് ദിേയപെോട് സംസോരിക്കുന്നത് രോഹുല് പകേു.
ദിേയെും തരിയക അെോപളോട് അപത ഭോഷെില് സംസോരിക്കുന്നതും.
"സര്,"
അേള്ക്

ിയന്ന രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.
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"ഇപേഹം അറിെിക്കുന്നു, രോജോേിയെ കല്പ്പ െോണ്,
അേരുയെ ഉത്സേത്തില്

മ്മള്ക് അപങ്ങോേു യചല്ലണം.

യങ്കെുക്കണം,"

രോഹുല് അേയള സംശ്െപത്തോയെ പ ോക്കി.
"

പതയക ഉത്സേമയല്ല? േിേോഹിതരോെ ആളുകള്ക്ക്ക് മോത്തപമ

യെ, ഇതേരുയെ ത്

അേിയെ...."
"അപത, സോര്. ഞോ ത് ഇപേഹപത്തോട്
റെുന്നു, അപദ്ധഹത്തിന്
ഒരു

റെുകെും യചയ്ക്തു.

യെ രോജോവ്

മ്മയള അറിെോയമന്ന്,"

ിമിഷം അേരുയെ കണ്ണുകള്ക് തമ്മില്ിെഞ്ഞു.

"യദന്, കപമോണ്,"
അെോള്ക്ക്ക്
ഇപപ്പോള്ക് യ

ിമ്പില് അേള്ക് ഉത്സേരംഗപത്തക്ക്
രുമ്പറെുയെ ത്

െന്നു.

കമ്പ മില്ല.

പഗോത്ത്മൃതികള്ക് തുെിക്കുന്ന സംഗീതമില്ല.
ആരേേും.
ആളുകയളല്ലോേരും എഴുപന്നറ്റ്

ില്ക്കുന്നു.

മുമ്പില് രോജോവ്.
ശ്ബ്ദതന്മോത്തകയളോയക്ക ഭൂമിെില്

ിന്ന്് ിഷ്ത്കമിച്ചത്പ

ോയല് രോഹുല്ിന് പതോന്നി.

അേര് മുമ്പിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക് രോജോവ് കകകള്ക് കൂപ്പി.
അപദ്ധഹത്തിയെ

ിമ്പില്

ില്ക്കുന്നേരും.

രോഹുല്ും ദിേയെും അേയര തിരിച്ചും ത്
ദിേയ രോജോേിയെ

ണമിച്ചു.

ോദങ്ങള്ക് യതോേ് േന്ദിച്ചു.

അപേഹം അേയള പതോളില്

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

അേളുയെ ശ്ിരസ്സിപന്മല് അെോളുയെ കകത്തല്മമര്ന്നു.
ിയന്ന അപേഹം ഇരുേപരെും പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

"ഇരിക്കൂ,"
ത്

പതയകമോെി ഒഴിച്ചിേിരുന്ന ഇരിപ്പിെങ്ങളിപല്ക്ക് ചൂണ്ടി അപേഹം

"ആ സ്ഥല്ം

റഞ്ഞു.

ിങ്ങള്ക്ക്ക് പേണ്ടി ഒരുക്കിെിേിരിക്കുന്നതോണ്,"

ഈശ്വരോ...!!
ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് അെഞ്ഞു.
ഋതു
ത്

ര്ണ്ണപെെും ശ്ോന്തിപദേിപ െും പ രില് കണ്ടിേുള്ള അേരുയെ രോജശ്ില്പ്പി

പതയകമോെി

െുഗങ്ങള്ക്ക്ക്

പശ്ഷം

അേര്

ു ര്ജ്ജ ിയചത്തുയമന്ന്

ോട് ല്ഭിച്ചിരുന്നത് യകോണ്ട്, അപദ്ധഹത്തിന്യറ ത്

യേളി
അത്

ണിയചയ്ക്തുണ്ടോക്കിെതോണ് ആ ഇരിപ്പിെങ്ങള്ക്.

ത്

കോരം

മല്പേെന്മോരുയെ

ഈ

പഗോത്ത

രോജ

പതയക കല്പ്പ

സമൂഹം

ുപരോഹിതന്
ത്

തല്മുറകള്ക്

കോരം.
പതോറും

കോത്തിരിക്കുന്നു അേയര സവീകരിക്കുേോന്.
ഇന്നുേയര ആരും അേെില് ഇരുന്നിേില്ല.
എന്നോല് ഇന്ന്്
!
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ദിേയയ്ക്ക്ക് തോന് പേയറ അയഭൌമമോെ ഏപതോ പല്ോകത്ത് എത്തിപച്ചര്ന്നതുപ

ോയല്

പതോന്നി.
ആളുകള്ക്ക്കിെെില്

ിന്ന്്േീണ്ടും ആരേമുെര്ന്നു.

പഗോത്തശ്ക്തിെുയെ സംഗീതമുെര്ന്നു.
രക്തധമ ികയള തീ

ിെിപ്പിക്കുന്ന യ

രുമ്പറെുയെ തോളമുെര്ന്നു.

ആളുകളുയെ പ ോേം തങ്ങയള പകത്ന്ദീകരിക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.
ആ പ ോേത്തില് ആപേശ്േും ആകോംെെും

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും.

രോഹുല് ആ കപസരെില് ഇരിക്കുന്നത് ദിേയ േി്മെപത്തോയെ കണ്ടു.
തീതിെോണ് അെോളുയെ മുഖ്ത്ത്.

മപറ്റപതോ പല്ോകത്ത് എത്തിപച്ചര്ന്ന ത്

തയെ പദഹം മുഴുേന് കുളിരണിെുന്നത് അേളറിഞ്ഞു.
ിയന്ന ത്
ത്

ോര്ഥ പെോയെ അേളും അെോളുയെ സമീ

ോര്ഥ െില്

ിന്നുണര്ന്ന് അേള്ക് രോഹുല്ിയ

ത്തിരുന്നു.
പ ോക്കിെപപ്പോള്ക് അെോള്ക് തയന്ന

പ ോക്കുന്നതോണ് അേള്ക് കണ്ടത്.
അെോളുയെ കണ്ണുകളില്

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് േികോരമോണ്?

ഈശ്വരോ...!
ഈ കണ്ണുകളുയെ ഗന്ധര്േ ഭംഗിെിപപ്പോള്ക് തയെ ഹൃദെത്തില്ോണ് യതോെുന്നത്!
തയെ അധരം േിതുമ്പുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
പഗോത്തസമൂഹത്തിയെ

രോജോവ്

ഋതു

ര്ണ്ണപദേിെുയെ

മുമ്പില്

മുേുകുത്തി

മത്ന്തങ്ങള്ക് ഉരുേിെുന്നത് അേര് കണ്ടു.
മഹോ

ുപരോഹിത ോെ രോജോേിപ ോയെോപ്പം മറ്റംഗങ്ങളും മത്ന്തങ്ങള്ക് ഏറ്റുയചോല്ലി.

പദേിെുയെ മുമ്പില് േല്ിെ മണ്കുെങ്ങള്ക് യേച്ചിരുന്നു.
ൂജയ്ക്ക്ക്

പശ്ഷം

രോജോേിയെ

സമീ

ത്ത്

ിന്നിരുന്ന

അ ുചരന്മോര്

മണ്കുെങ്ങളുയെ മൂെികള്ക് തുറന്നു.
രോജോേിയെ

ിര്പദശ്ത്

യേളുത്ത ത്ദോേകം

കോരം അേര് മണ്പകോപ്പകളിപല്ക്ക് കുെങ്ങളില്

ിന്ന്്

കര്ന്നു.

രഹുളിപ െും ദിേയപെെും ചൂണ്ടി രോജോവ് അ ുചരന്മോപരോട് പഗോത്തഭോഷെില്
എപന്തോ

റഞ്ഞു.

ഒരോള്ക് രണ്ട് മണ്പകോപ്പകളില്
"പദേിെുയെ

ിറച്ച് അേയര സമീ

ിച്ചു.

ിപേദയമോണ്,"

രോഹുല് അെോളില്
"യതങ്ങിന്

ോ ീെം

ിന്ന്് ോ ീെം സവീകരിക്കപേ ദിേയ

കള്ളില്

ചില്

േിപശ്ഷ

ഔഷധങ്ങള്ക്

റഞ്ഞു.

പചര്ത്ത്

ത്

പതയകമോെി

ഉണ്ടോക്കിെതോണ്,"
അത് പകേ് രോഹുല് ഒരു

ിമിഷം സംശ്െിച്ചു.

" ിപേദയമപല്ല, സോര്?"
അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

തുെര്ന്ന്്ദിേയെും
ത്

റഞ്ഞു.

ോ ീെം

ോര്ഥ പെോയെ അേള്ക് അത്

ിറച്ച മണ്പകോപ്പ സവീകരിച്ചു.
തിയെ കുെിച്ചു.
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ഭോരയോഭര്ത്തോക്കന്മോര്പക്കോ േിേോഹ
മോത്തപമ

അേര്

ആ

ോ ീെ

ിശ്ച്െം കഴിഞ്ഞ ്ത്തീ

ിപേദയം

ുരുഷന്മോര്പക്കോ

ല്കിെിരുന്നുള്ളൂ

എന്ന്് ഒരു

പകോരിത്തരിപപ്പോയെ ദിേയ ഓര്ത്തു.
"ഈ

ിപേദയത്തിന്

സോമോ യം

േല്ിപ്പമുള്ള

രോഹുല്
"

ല്ല ല്ഹരിെുണ്ട് എന്ന്്പതോന്നുന്നു, ദിപേയ,"
ആ

പകോപ്പെില്

ിന്ന്് കുെിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുപമ്പോള്ക്

റഞ്ഞു.

യെ അല്പ്പം പ

ോല്ും ബോക്കി യേക്കരുയതന്നോ

ിെമം,"

രോഹുല് അത് മുഴുേ ും കുെിച്ചു.
ദിേയെും.
തയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില്

ുതിെ ത്ദിശ്യസങ്കീര്ണ്ണതകള്ക് ത്

തയെമോേുന്നതും

ശ്രീരത്തിന് ഭോരമില്ലോയ്ക്മ അ ുഭേയപ്പെുന്നതും അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
രോഹുല് തല് കുെെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
"സോര്,"
തയെ

ോേു കുഴെോതിരിക്കോന്

രമോേധി ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക് പചോദിച്ചു.

"എ ി...എ ി ....എ ി കകന്ഡ് ഓഫ് ത്െബിള്ക്? ബുദ്ധിമ്മുേ്..എയന്തങ്കില്ും?"
"ഒന്നുമില്ല,"
അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഒരു ്മൂത്ത്്
യ ് പതോന്നുന്നു....എ പ്ല്െ്് ്മൂത്ത്്
യ ്....എ മി്റ്റീരിെ്
ഫീല്ിംഗ് ഓഫ് ബീെിംഗ് പലോയറ്റഡ്...."
"ഇതിന് മുമ്പ്....സോര് ഇതിന് മുന്പ് കുെിച്ചിേുപണ്ടോ? ഇത് പ
കള്ളുപ

ോയല് ....ഐ മീന്

ോയല്...?"

"ഇല്ല..ഇതോദയമോണ്...െൂ...?"
"യെ് ...ആദയപമോന്നുമല്ല... ല്ല യതങ്ങിന് കള്ള്...
രോഹുല് അേയള പ ോക്കി

ംകള്ള്... "

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് ല്ഹരിയകോണ്ട് തുെുത്തത് അേള്ക് കണ്ടു.
"ഇ ി
രോജ

ൃത്തം തുെങ്ങയേ,"
ുപരോഹിതയെ ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.

െത്ത

രത് ങ്ങള്ക്

തിച്ച

ആകോശ്പ്പന്തല്ി ു

തോയഴ,

ില്ോേിയെ

സവര്ണ്ണ

െേ ികയ്ക്ക്കും തോയഴ ഉത്സേത്തിയെ മഹോസമുത്ദമിളകി.
േോദയപഘോഷങ്ങള്ക് മുഴങ്ങി.
യ

രുമ്പറെുയെ കോതെപ്പിക്കുന്ന ശ്ബ്ദം.

കോെിയെ തോളേും ല്ഹരിെും

ിറഞ്ഞ സംഗീതം.

യസൌന്ദരയേും മോദകതവേുമുള്ള െുേതികള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
കരുത്തുറ്റ
ഓപരോ യ

ുരുഷന്മോരും.
ണ്ണും തയെ

ഭംഗിെുള്ള

ഗ്നമോെ

ുരുഷപ ോയെോപ്പം പചര്ന്നു.
കോല്ുകളുയെ,

കകകളുയെ,

മോറിെത്തിയെ,

ചല് തോളം

തുെങ്ങി.
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ചെുല് സംഗീതത്തിയെ തോളത്തി
പ

ുസരിച്ച്, ഒരു േര്ണ്ണ സമുത്ദത്തിയെ തിരെിളക്കം

ോയല് പഗോത്ത ൃത്തം തുെങ്ങി.

" ിങ്ങളും എഴുപന്നല്ക്കൂ,"
രോജോവ് രോഹുല്ിപ ോെും ദിേയപെോെും കല്പ്പിച്ചു.
"ഇേപരോയെോപ്പം പചര്ന്ന്് ൃതമോെണം,"
അേര്

ര്

രം പ ോക്കി.

അേളുയെ ഹൃദെം മിെിക്കോന് തുെങ്ങി.
രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളില് തന് അതുേയര കോണോത്ത ഒരു

ിഗൂഡഭോേം അേള്ക്

േോെിച്ചു.
ദിേയയെ േി്മെിപ്പിച്ചുയകോണ്ട് രോഹുല് എഴുപന്നറ്റു.
അെോള്ക് തയെ പ യര കക

ീേുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

ഈശ്വരോ...!
സവപ് മോപണോ?
ദിേയെും എഴുപന്നറ്റു.
മോറില്

ിന്ന്്ചുരിദോറിയെ ഷോള്ക് എെുത്ത് അേള്ക് അരെില് യകേി.

മോറിെം തുെങ്ങുന്നിെത്ത് ആപണോ രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക്?
അേള്ക് യകോതിപെോയെ അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് ഉറ്റുപ ോക്കി.
എന്നിേ് തയെ പ യര

ീേിെ രോഹുല്ിയെ കരം അേള്ക് ത്ഗഹിച്ചു.

കകകള്ക് പകോര്ത്തു

ിെിച്ച്

അേര്

ൃത്തം യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്ന സംഘത്തി ു പ യര

ീങ്ങി.

രോഹുല്ിയെ

ര്ത്ത

ോെേം അേയള േി്മെിപ്പിച്ചു.

അെോള്ക്യക്കോപ്പം ചുേെുകള്ക് യേക്കോന് അേള്ക് ആദയം േിഷമിച്ചു.
എങ്കില്ും ചെുല് സംഗീതത്തിയെെും
ഹൃദെത്തില്
അസോമോ യ

ിറയഞ്ഞോഴുകുന്ന ത്
ോെേപത്തോയെ

ിപേദയത്തിയെ ല്ഹരിെുപെെും തയെ

ണെത്തിയെെും തിരത്തള്ളല്ില് അേളും

ൃത്തമോെി.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞോണ് അേള്ക് അറിെുന്നത്, മറ്റോരും ഇപപ്പോള്ക്
അേയരല്ലോേരും അദ്ഭുതപത്തോയെ തങ്ങളുയെ

ൃത്തം യചയ്യുന്നില്ല.

ൃത്തം കോണുകെോണ്.

രോഹുല് അയതോന്നും അറിെുന്നിയല്ലന്ന് പതോന്നി.
തയെ

കക

അരയക്കേിയ
തയെ

അെോളുയെ

പതോളുകളില്ോയണന്നും

അെോളുയെ

കകകള്ക്

തയെ

ചുറ്റിപ്പിെിച്ചിരിക്കെോയണന്നും അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

രക്തധമ ികളും

ശ്വോപസോച്ചവോസേും

ചൂട്

ിെിച്ച് മുറുകുന്നത്

അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ചില്പപ്പോള്ക് അെോളുയെ യ ഞ്ചില് തയെ മോറിെമമരുന്നതും അെോളുയെ ഉച്ചവോസ
േോെു തയെ കേിളില് ്

ര്ശ്ിക്കുന്നതും അേയള ഉന്മത്തെോക്കി.

േികോരത്തള്ളിച്ചെില് തന് ചില്പപ്പോള്ക്

ില്ത്ത് േീണുപ

ോകുയമന്ന് അേള്ക്ക്ക്

പതോന്നി.
അങ്ങിയ

സംഭേിക്കോതിരിക്കോന് അെോള്ക് അേയള ഇറുയകപ്പിെിച്ചു.
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ചുറ്റും കൂെി

ില്ക്കുന്നേര് കകയ്യെിച്ച് അേയര പത്

ോത്സോഹിപ്പിച്ചു.

സംഗീതത്തിയെ പേഗം മുറുകി.
കോറ്റില്
സ്ഥോ
ത്

അഗ്നികുണ്ഡത്തിയല്െും

കമതോ ത്തിയെ

അതിരുകളില്

ിച്ചിരിക്കുന്ന േല്ിെ തീപ്പന്തങ്ങളുയെെും യത്കൌരയം േര്ദ്ധിച്ചു.

ണെേും കോമേും

അകമ്പെിപെോയെ

ിറഞ്ഞ ഗോ ങ്ങള്ക് അഗ്നി ചിതറുന്ന തോളയക്കോഴുപ്പിയെ

രോത്തിെുയെെും

മഞ്ഞിയെെും

തണുപ്പില്

അേയര

പകോരിത്തരിപ്പിച്ചു.
ുരുഷന്മോര്

തങ്ങളുയെ

ഭോരയമോയര

േര്ദ്ധിച്ചുേരുന്ന അേരുയെ
കണ്ടു

കരേല്െത്തിയല്ോതുക്കി

അ ു ിമിഷം

ൃത്തത്തിയെ പേഗത അതയധികം േി്മെപത്തോയെ

ിന്നു.

ര്പ്പരം കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കിെോണ് അേര്

ൃത്തം യചയ്യുന്നത്.

തയെ ഹൃദെ േികോരങ്ങള്ക് മറച്ചുയേക്കോയത അേള്ക് മുഖ്ത്ത് ത്
അെോളില്ുള്ള അേളുയെ
അെോളുയെ

ിെി മുറുകി.

യ ഞ്ചിപല്ക്ക്

തോളത്തിയ ോത്ത്

തിഫല്ിപ്പിച്ചു.

മോറിെമമര്ത്തി

പചര്ത്ത്

അേള്ക്

ോേിയെ

ീങ്ങി.

"സോര്...എ ിക്ക്...."
ത്
യ

ണെ േിേശ്തെില് തയെ ശ്രീരത്തിയല് തോ
ോേിച്ചിതറുയമന്ന്

പതോന്നിെ

ഒരു

ിമിഷം

േും രക്തത്തിയല് അഗ്നിെും

ദോഹിക്കുന്ന

സവരത്തില്

ദിേയ

േിളിച്ചു.
"എന്തോ ..എന്തോ ദിപേയ?"
അെോള്ക് ഉപദവഗപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ഞോന് ..എ ിക്ക്..."
തോന്

ിഗൂഡമോെ ഒരഗ്നിെില് ദഹിക്കുകെോണ് എന്ന്്അേള്ക് അറിഞ്ഞു

.
അെുത്ത

ിമിഷം അേള്ക് അെോളുയെ പദഹപത്തക്ക് േീണു.

കോണികളുയെ കയ്യെിെും ആരേേും

ില്ച്ചു.

ആളുകളുയെ മുഖ്ങ്ങളില് ആകോംെ

ിറഞ്ഞു.

അേര് രോഹുല്ിയെെും ദിേയെുയെെും അെുപത്തക്ക് ഓെിേന്നു.
രോഹുല് അേയള പകോരിയെെുത്തു.
ിയന്ന സമീ
"പ

ത്ത് കിെന്ന ഒരു തഴപ്പോെെില് അേയള കിെത്തി.

െിക്കോയ ോന്നുമില്ല, അല്പ്പം െീണം..."

അേളുയെ തല്െില്ും കേിളില്ും തപല്ോെിയക്കോണ്ട് രോജോവ്

റഞ്ഞു.

്ത്തീകള്ക് അേയള േീശ്ി.
ഒരോള്ക് അേളുയെ മുഖ്ത്ത് യേള്ളംതളിച്ചു.
അേള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
"സോര് എേിയെ?"
അേള്ക് ശ്ിരസ്സ് ചരിച്ചു.
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"ഞോന് ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട്, ദിേയോ,"
ല്ജ്ജ

ിറഞ്ഞ മുഖ്പത്തോയെ അേള്ക് എഴുപന്നല്ക്കോന് തുെങ്ങി.

"ദിപേയ,"
ഗോെത്തി പദേി കഡ ിംഗ് പെബിളി രികില്

ിന്ന് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.

"പമോയള, ദിപേയ..!"
അേര് ജ ോല്ക്കരികില്
"ഈ യ

ിന്ന്് ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.

ണ്ണിയതേിയെപപ്പോെി?"

അേര് സവെം പചോദിച്ചു.
"ഒരിക്കല്പപ്പോല്ും േീേില് കോണില്ല ദിപേയ?"
"മമ്മീ, ഞോ ിേിയെെോണ്.
ഒരു

ിമിഷയത്ത ഇെപേളക്ക് പശ്ഷം ത്

ുറത്ത്

തികരണം േന്നു.

ിന്ന്്ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.

അേര് േീണ്ടും ജോല്കത്തില്ൂയെ

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.

"എേിയെ?"
അേര് േിളിച്ചു പചോദിച്ചു.
"ഇേിഎ മമ്മീ, പല്ോണില്,"
അേര് മയറ്റോരു ജ ോല്െിപല്ക്ക് യചന്ന്്തോപഴക്ക് പ ോക്കി.
ുറത്ത് പല്ോണില് ഒരു യബഞ്ചില് ചോരിെിരിക്കെോണ് ദിേയ.
അേള്ക് െീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്്അേര് കണ്ടു.
"േോ, േന്ന് ല്ഞ്ച് കഴിക്ക്,"
അേര് അേയള പ ോക്കി േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"മമ്മി ഇങ്ങ് േപന്ന,"
"ഇേയളയക്കോണ്ട് മെുത്തൂപല്ോ ഈശ്വരോ!"
ിറു
പ

ിറുത്തുയകോണ്ട് അേര്

ുറപത്തക്ക് പ

ോെി.

ോകോന് പ രം കഡ ിംഗ് പെബിളിന്പമല് േിളമ്പി യേച്ച ഭെണേും അേര്

എെുത്തു.
പല്ോണിയല്

യബഞ്ചില്

കകകള്ക്

ിമ്പിപല്ക്ക്

ിണച്ച്

യേച്ച്

ചോരിെിരിക്കെോെിരുന്നു ദിേയ.
ീല് ഷര്േും

ച്ച ിറമുള്ള മുേപ്പയമത്തുന്ന ്കര്േും അേള്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.

"ഓ..എ ിക്ക് പേണ്ടോെിരുന്നു മമ്മീ,"
അേരുയെ കകെിയല് പത്െെിപല്ക്ക് പ ോക്കി ദിേയ

റഞ്ഞു.

അേര് പത്െ യബഞ്ചില് യേച്ചു.
ിയന്ന അേളുയെ അെുത്ത് ഇരുന്നു.
"ഇപത്തം േല്ിെ യ

ണ്ണിയ

പകേിേുപണ്ടോ പമോയള

ീ?"

"മമ്മീ, ഞോന്
പത്െ തയെ പ യര

ഇപപ്പോഴും

ിന്നോയല്

െന്ന്്ഊേുന്നത്...എേിപെല്ും

ിയന്ന കഴിപച്ചോളോം,"
ീേിെപപ്പോള്ക് ദിേയ
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അേള്ക് ആ പത്െ േോങ്ങി യബഞ്ചില് യേച്ചു.
"രോധപചച്ചീ ഇങ്ങ് േപന്ന,"
അല്പ്പം

അകയല്

ച്ചക്കറിപത്തോേത്തില്

യചെികള്ക്

യ്ക്ക്കുകെോെിരുന്ന

പജോല്ിക്കോരിയെ ദിേയ േിളിച്ചു.
"ഇത് യകോണ്ടുപ

ോെി ഭംഗിെോെി അെച്ച് കഡ ിംഗ് പെബിളില് യേക്ക്,"

പത്െ രോധെുയെ കയ്യില് യകോെുത്ത് ദിേയ
"ഇതിയല്

ഒരു

മണിപച്ചോറുപ

റഞ്ഞു.

ോല്ും

ോഴോക്കോയത,

കളെോയത

എ ിക്ക്

കഴിപക്കണ്ടതോണ്. ചത്ന്ദ ുദിച്ചു കഴിഞ്ഞ്. ..."
"പമോള് ബോക്കി

റെോന് പ

ോകുന്നത് എന്തോയണന്ന് എ ിക്കറിെോം,"

രോധ ചിരിച്ചു.
ദിേയ അേയള പചോദയരൂ

ത്തില് കുസൃതിപെോയെ പ ോക്കി.

"അറിെോപമോ പസോമോല്ിെോെില്ും

മ്മുയെ ഒറീസ്സെിയല് പകോരോപ്പുേില്ും എത്ത

കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഒരു ദിേസം മരിക്കുന്നയതന്ന്, ഒരു പ രയത്ത ഭെണം പ
കിേോയത? ഇതപല്ല പമോള്ക്

റെോന് പ

ോല്ും

ോകുയന്ന?"

രോധ ചിരിച്ചു.
ഗോെത്തിപദേിെും.
"എയെ ഭഗേതീ,

മിച്ചു!"

ദിേയ രോധെുയെ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പി.
"ഇപത്തം ജ റല് പ ോയളജ് ഒയക്ക എയെ രോധപചച്ചീയെ തല്ക്കകത്ത് ഒണ്ടോരുപന്നോ?"
"മുല്ലപ്പൂമണപമറ്റ് കിെക്കും..."
രോധ

റഞ്ഞു തുെങ്ങി.

"മതി മതി.."
ദിേയ രോധെുയെ

ിന് ഭോഗത്ത്

തിയെ അെിച്ചു.

"മുല്ലപ്പൂമണം ഇപ്പം തല്ക്കോല്ം ഈ പചോ് യകോണ്ടുപ

ോെി അെച്ചു യേപച്ച,"

രോധ ചിരിച്ചുയകോണ്ട് പത്െെുയമെുത്തുയകോണ്ട് അകപത്തക്ക്

െന്നു.

ദിേയ ഗോെത്തി പദേിെുയെ മെിെില് തല്യേച്ചു കിെന്നു.
എന്നിേ് അേരുയെ പ യര

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കി.

" ോല്ഞ്ചു ദിേസമോെി പമോയള ഞോന് ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നു,"
അേളുയെ തല്മുെിെില് േോത്സല്യ

ൂര്വം തപല്ോെിയക്കോണ്ട് അേര്

" ീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല.ഒരു ലോസ്സ് യേള്ളംപ

റഞ്ഞു.

ോല്ും കുെിക്കുന്നത് ഞോന് കണ്ടിേില്ല.

പത്ബക്ക് ഫോറി ും ഊണി ുയമോയക്ക േിളിക്കുപമ്പോള്ക് ക്ലബ്ബില്

ിന്ന്് കഴിച്ചു,

യത്ഫണ്ട്സിയെ േീേീന്ന് കഴിച്ചു എന്ന്്പകള്ക്ക്കോം..."
അേര് അേളുയെ മുഖ്ം കയ്യിയല്െുത്തു.
"എയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്ക്,"
അേര്

റഞ്ഞു.

"എയെ പമോയള,

ി യക്കന്ത്

ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക്

റ്റി?"

തിയെ ഈറ ോകുന്നത് അേര് കണ്ടു.
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"ഐം പസോറി മമ്മി,"
അേര്ക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
"എന്തി ോ പമോയള പസോറി?"
"ഞോന് മമ്മിപെോട്

ുണ

ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക്

റഞ്ഞു,"
ിറെുന്നത് കണ്ടപപ്പോള്ക് തയെ ഹൃദെം

ിെെുന്നതിന്യറ

ചല് ം അേര് അറിഞ്ഞു.
ഈശ്വരോ, എന്ത്

റ്റി എയെ കുേിയ്ക്ക്ക്?

അേര് േിത്ഭോന്തിപെോയെ ചിന്തിച്ചു.
"എന്ത്

ുണ?"

"മമ്മീ, ഞോന്..."
അേരുയെ സംത്ഭമം

ിറഞ്ഞ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി ദിേയ

"ഞോയ ങ്ങ ോ മമ്മിപെോെത്

റഞ്ഞു.

റയ്യോ?"

തയെ ഈറന് മിഴികളില്ത്തയന്നെോണ് അേരുയെ പ ോേം എന്ന്്ദിേയ കണ്ടു.
"എ ിക്ക് ത്േതമോണ് മമ്മി...ഞോന് ത്േതയമെുക്കുകെോണ്."
"ത്േതപമോ? എന്ത് ത്േതം?"
"

റെോം..

റെോം,"

തയെ കേിളുകയള തപല്ോെുന്ന അേരുയെ കകകളില്

ിെിച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.
"ആദയം അല്പ്പം ത്ഡമോറ്റിക്കോെി പ

ോയെറ്റിക്കോെി

റെോം..."

അേള്ക് തയെ സവപ് ഭംഗിെുള്ള കണ്ണുകള്ക് േിദൂരതെിപല്ക്ക് മോറ്റി.
"മമ്മീയെ

പമോള്ക്ക്കിപപ്പോള്ക്

ത്

ൂേുകള്ക്ക്ക്

ോെം...

േെസ്സ്

ിറം യ

തിയ േ്.രോത്തികള്ക്ക്ക്

ോര എന്ന്്പതോന്നുന്ന ത്

കദര്ഘയപമറുന്ന

ോെം...പേ ല്ക്കോല്ത്തും

മഴേില്ല് േിരിെോത്തയതപന്ത എന്ന്്പചോദിച്ച് ആകോശ്പത്തോട് േഴക്കുണ്ടോക്കുന്ന
ത്

ോെം....ഇണപചരുന്ന

ത്

ോെം....സവപ് ത്തിയെ

മല്യഞ്ചരിേില്ൂയെ

രോജകുമോരയെ മുഖ്േും രൂ

േും തിരിച്ചറിെുന്ന ത്

ഗോെത്തിപദേി
"ആ ത്
തോന്

െികപളോെും

റേകപളോെും

അസൂെ

പതോന്നുന്ന

കുതിരപ്പുറപത്തറിേരുന്ന
ോെം..."

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേയള പ ോക്കി.

ോെത്തിയെ എല്ലോ അസുഖ്ങ്ങളും തുെങ്ങി മമ്മീയെ പമോള്ക്ക്ക്..."
രിത്ഭോമിക്കോത്തയതന്ത് എപന്നോര്ത്ത് അേര് അദ്ഭുതയപ്പേു.

"ഇ ി റിെല്ിറിക്കോെി പ യര േോ പ യര പ

ോ എന്ന മേില്

റെോം,"

ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം അേര് േീണ്ടും പകേു.
അേര് അേളുയെ കണ്ണുകളില് ഉറ്റുപ ോക്കി.
"ഐം ഇന് ല്വ്,"
ഗോെത്തിപദേിെുയെ മുഖ്ത്ത് ചിരി

െര്ന്നു.

"അയതോയക്ക സമ്മതിച്ചു,"
അേര്

റഞ്ഞു.
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"ആ അസുഖ്ം ഞോന്

ല്ല ചുേ അെി തന്ന് മോറ്റിപക്കോളോം.

യെ

ിയെ പറോമോന്സിന്

ഈ ഉണ്ണോത്േതേുമോെി എന്ത് ബന്ധം?"
ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് മപ ോഹരമോെ ല്ജ്ജ
"ആ രോജകുമോരയ

ിറഞ്ഞു.

കിേോന് പേണ്ടിെോ മമ്മീ ഈ ത്േതം,"

"ഇേയളയക്കോണ്ട് ഞോന് പതോറ്റു!"ഗോെത്തി പദേി

റഞ്ഞു.

"ഇഷ്ടം അറിെുന്നത് കണ്ടും പകേുമപല്ല? ഇഷ്ടം അറിെിക്കുന്നതും? അല്ലോയത
ത്േതയമെുത്ത്

രോജകുമോരയ

യചേിപകള്ക്ക്കോന്

പ െോന്

ആെോയളന്തോ

കണ്ണുയ

ോേ ോ?

ോെില്ലോത്തെോളോ?"

ദിേയ ല്ജ്ജെും മന്ദഹോസേും തുെര്ന്നു.
സവപ് ം

ൂക്കുന്ന തോഴ്േോത്ത് േിരിഞ്ഞ േസന്ത

ുഷ്പ്പം പ

ോയല് അേളുയെ

യസൌന്ദരയം അയഭൌമമോെി അപപ്പോള്ക്.
"ഈ രോജകുമോരയ

പ െോന് ഇത്ന്ദിെങ്ങളുയെ സഹോെം മോത്തം പ

അതിന്ദീെ മോര്ഗ്ങ്ങള്ക് പേണം. കോരണം മമ്മീയെ പമോള്ക്യെ
ിത്ഗഹം

െത്തിക്കഴിഞ്ഞേ ോണ്. ഇത്ന്ദിെ സുഖ്ങ്ങള്ക്

" ിര്ത്തണ്ട. തുെര്പന്നോളൂ.

ിയെ ത്ഭോന്ത് പകള്ക്ക്കോന്

ദിേയ അേരുയെ കകകള്ക് പചര്ത്തു
"

ോരോ മമ്മി.

ുരുഷന് ഇത്ന്ദിെ

രിതയജിച്ചേ ോണ്,"

ല്ല രസമുണ്ട്,"

ിെിച്ചു.

ിയന്ന സോേധോ ം ശ്ോന്തമോെിപ്പറഞ്ഞു.

"ങ്ങ്ഹോ മമ്മി...മമ്മീയെ പമോള്ക്ക്ക് ത്ഭോന്തോണ്. പത്

മത്തിയെ ത്ഭോന്ത്! ദ ഡികേന്

മോഡ്യ ് ഓഫ് ല്വ്!"
"പ ോണ് യസന്്!"
അേര് ചിരിച്ചു.
"അേര്

പ ോണ്യസന്്!

സവന്തമോക്കോന്
യ

യേന്ന്്പത്

ആരോ

ത

സ്സില്ൂയെെും

ത്േതതില്ൂയെെുയമോയക്ക

ീ ആത്ഗഹിക്കുന്ന ആ മഹോ....."

തബോധപെറ്റതു പ

ോയല് അേര്

ിര്ത്തി.

അേര് സംത്ഭമപത്തോയെ ദിേയയെ പ ോക്കി.
ിയന്ന ഒരു

ിമിഷത്തി ു പശ്ഷം അേര് ഗോഡമോെ ചിന്തെില്ോണ്ടു.

അേരുയെ ഭോേത്

കെ ങ്ങള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കിെിരിക്കെോെിരുന്നു ദിേയ.

"ദ യസെിം മോന് െൂ ആര് തിങ്കിംഗ് എയബൌേ്്യ ൌ,"
അേള്ക്

േിഴത്തിളക്കമുള്ള സവരത്തില്

റഞ്ഞു.

അേര് ഭെപത്തോയെ ദിേയയെ പ ോക്കി.
"ഗുരുജി രോഹുല്

ോരോെണന്?"

ഗോെത്തിപദേിെുയെ അമ്പരപ്പ്

ിറഞ്ഞ പചോദയം അേള്ക് പകേു.

അേള്ക് "അയത" എന്ന അര്ഥത്തില് കണ്ണുകള്ക്

തിയെ അെച്ചു കോണിച്ചു.

ദിേയക്ക് അേരുയെ ഭോേം േിപേചിക്കോ ോെില്ല.
അത്

രിത്ഭമപമോ അദ്ഭുതപമോ

ിപഷധപമോ അസന്തുഷ്ടിപെോ അല്ല എന്ന്്അേള്ക്

കണ്ടു.
എന്നോല് അേര് ഗോഡമോെ ചിന്തെില്ോണ് എന്ന്്അേള്ക്ക്ക് മ സ്സില്ോെി.
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അേര് യബഞ്ചില്

ിന്നും എഴുപന്നറ്റു.

തിയെ പല്ോണില്ൂയെ അപങ്ങോേുമിപങ്ങോേും

െന്നു.

ദിേയെും എഴുപന്നറ്റു.
"ഇത്

െക്കുന്ന കോരയമല്ല എന്ന്്എ ിക്കറിെോം മമ്മീ."

അേള്ക് അേരുയെ കകയ്യില്
"അപേഹം

ിെിച്ചു.

തരക്കോര ല്ല.

മ്മുയെ

േിത്തമോെ

കര്മ്മത്തിന്

മ്മള്ക്

െണിച്ചുേരുത്തിയക്കോണ്ടുേന്നതോണ് അപദ്ധഹയത്ത. അസോധോരണ ദിേയതവമുള്ള
ഒരു ഋഷിശ്വര ോണ് അപേഹം.
ൂര്ണ്ണമോെും കകേിേുപ

യെ മമ്മീ എ ിക്ക്

ിെത്ന്തിക്കോ ോെില്ല. മ സ്സ്

ോെി,"

പല്ോണിയെ അതിരിയല് അപശ്ോകമരങ്ങളില് കോറ്റുണര്ന്നു.
അേളുയെ മിഴികള്ക്

െുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"എ ിക്ക് അപദ്ധഹയത്ത കിേണം മമ്മീ,"
"എയെ പമോപള,

ീ...!"

അേര് അേള്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി
അേളുയെ പതോളില്
"എത്ത

ിന്നു.

ിെിച്ചു.

ോളോെി കോത്തിരിക്കുന്നു, മമ്മീ ഞോന്? എത്ത ജന്മങ്ങള്ക്?"

അേര് അേളുയെ പതങ്ങല്ിന്യറ ശ്ബ്ദം പകേു.
ഗോെത്തിപദേി മകയള അല്ിപേോയെ പ ോക്കി.
"പമോയള അയതോയക്ക െോദൃശ്ച്ികമോെി..."
"പ ോ മമ്മീ,"
അേള്ക് കണ്ണു ീരി ിെെില്

റഞ്ഞു.

ിയന്ന അേള്ക് രോഹുല്ിയെയെോപ്പം പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് പ
സംഭേങ്ങള്ക് ഓപരോന്നും ഗോെത്തി പദേിയെ

ോെപപ്പോഴുണ്ടോെ

റഞ്ഞു പകള്ക്പ്പിച്ചു.

എല്ലോം പകേുകഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക് അേരുയെ മുഖ്ം േി്മെം യകോണ്ട് േിെര്ന്നു.
"യേള്ളച്ചോേത്തിയെെെുത്ത്

അപദ്ധഹത്തിയെ

കോല്ില്

േിഷമുള്ളു

തറച്ചത്

െോദൃശ്ച്ികമോപണോ?"
ിയന്ന ദിേയ പചോദിച്ചു.
"ഞോന്

ഇല്ച്ചോ്

ിഴിഞ്ഞ്

െോദൃശ്ച്ികമോപണോ?
ഗുഹെില്

പകോത്ബോഹില്സി ു

കെറിെപപ്പോള്ക്

ഗുഹോഭിത്തിെിയല്
മുഖ്ങ്ങളും രൂ

അപദ്ധഹത്തിന്യറ
പതോരോയത

ശ്ില്പ്പങ്ങളിയല്

ഋതു

മുറിവ്

മുകളിയല്
യ

യ്ക്ത

സുഖ്യപ്പെുത്തിെത്
ോറമെകള്ക്ക്കിെെിയല്

മഴ

െോദൃശ്ച്ികമോപണോ?

ര്ണ്ണെുയെെും

ശ്ോന്തിപദേിയെെും

േും എയന്നപപ്പോയല്െും അപദ്ധഹയത്തപപ്പോയല്െും ഇരിക്കുന്നതും

േസപന്തോത്സേരോത്തിെില് മല്പേെത്തമ്പുരോന് കോല്ങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം എപപ്പോപഴോ
ു ര്ജ്ജ ിച്ച്
ഇരിപ്പിെങ്ങളില്

േരുന്ന

ഋതുേി ും

ഞങ്ങയള

ഇരുത്തി

ശ്ോന്തിപദേി ും
ബഹുമോ ിച്ചതും

മോത്തം

ഒഴിച്ചിേിരുന്ന

െോദൃശ്ച്ികമോപണോ?

ഇയതോയക്ക െോദൃശ്ച്ികമോപണോ മമ്മീ?"
അേളുയെ പചോദയങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പില് അേര്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോെില്ല.
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"മമ്മിയെ ഉത്തരം മുേിച്ച് ജെിക്കോന്

റഞ്ഞതല്ല,"

അേള്ക് അേരുയെ മുഖ്ം കകയ്യിയല്െുത്തു.
"എയന്ന എളുപ്പത്തില് മ സ്സില്ോക്കോന് മമ്മിക്കല്ലോയത മറ്റോര്ക്ക്

റ്റും?"

അേള്ക് അേരുയെ പതോളില് തല് ചോയ്ക്ച്ചു.
"പമോയള..എയെ പമോയള..."
ശ്ോന്തമോെ സവരം അേള്ക് പകേു.
"

യെ അപേഹം...?"

ഗോെത്തിപദേിെുയെ സവരത്തിയല് ഭെയപ്പെുത്തുന്ന ആകോംെ ദിേയ പകേു.
"എയെ മ സ്സില് എന്തോണ് എന്ന് അപദ്ധഹത്തിന് മ സ്സില്ോെിേില്ല മമ്മി,"
അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"മ സ്സില്ോക്കിെിേുയണ്ടങ്കില്ത്തയന്ന അപേഹം അത് ഭോേിക്കുന്നില്ല. ഋതു ഒത്തിരി
കഷ്ട്െയപ്പേപല്ല അപദ്ധഹയത്ത സവന്തമോക്കിെത്? അത് പ
പ െും

മമ്മീ....എയെ

ത്

ോര്ഥ െും

ത്േതേും

ോയല് ഞോ ും അപദ്ധഹയത്ത
ഒയക്ക

അതി ോണ്....ഞോന്

സഹിക്കും....ഞോന് കഷ്ടയപ്പെും..."
അേള്ക് ഗോെത്തിപദേിെുയെ മോറില് മുഖ്ം പചര്ത്തു.
"ഏറ്റേും േല്ുത് പ െുേോന് ഏറ്റേും കഠി മോെത് ഞോന് സഹിക്കും,"
ദിേയയെ ചുറ്റിപ്പിെിക്കപേ അേര് പകേു.
"ഈശ്വരന്
അേയള

ിയന്ന തുണയ്ക്ക്കയേ പമോപള,"
പചര്ത്തു

ിെിച്ചുയകോണ്ട്

അേര്

റഞ്ഞു.സുഖ്േും

ിറഞ്ഞതുമോെ ആല്ിംഗ ത്തിയെ അ ുഭൂതിെില് അേരിരുേരും
****************************************
ദിേയെുയെ
ത്േത ിഷ്ഠകള്ക്

ഗോെത്തിപദേിപെെും

േിത്ശ്ോന്തി
ിറഞ്ഞു.

മുത്തശ്ിപെെും

അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
ത്ബഹ്മമുഹൂര്ത്തത്തില്

ഉറക്കമുണര്ന്ന്

യകോേോരത്തി െുത്ത്

മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നപതോയെ അതോരംഭിക്കുന്നു.
ഈറന്മോറോയത തയന്ന ത്

ോര്ഥ .

ൂജോമുറിെില് മണിക്കൂറുകപളോളം ത്
പദേീ്തേങ്ങളോല്
േൃെ

ൂജ,

ിയന്ന ജല്
ത്

ശ്ു

ിരതെോെിരിക്കും അേള്ക്.

ിക്കും.
െി

ോ ംപ

ഭോതത്തില്

ോര്ഥ ോ

ൂജ എന്നിേെും മുറയതറ്റോയത അേള്ക്

ോല്ും കൂെോയതെുള്ള കഠി

തയന്ന

കവോര്പേഴ്സിപല്ക്ക് പ
അെോളുയെ മുറികളും

ൂജോ

ുഷ്

ഉ

ോല്ിച്ച് പ

ോന്നു.

േോസേും.

ങ്ങളുമോെി

അേള്ക്

രോഹുല്ിയെ

ോകും.
രിസരങ്ങളുയമല്ലോം േൃത്തിെോക്കിെിെും.

ൂജോ സമെത്ത് അെോയള സഹോെിക്കും.
രോഹുല്ും

തിവ് യതറ്റോയത യകോേോരത്തില് എത്തിയകോണ്ടിരുന്നു.

ദിേയയെ പെോഗധയോ ം

ഠിപ്പിക്കോന്.
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സദോസവപ്

പല്ോകത്തോെിരുയന്നങ്കില്ും അേള്ക് അെോളുയെ

ോഠങ്ങള്ക് യതറ്റോയത

അഭയസിച്ചു.
അെോയള സംതൃപ്ത ോക്കുന്നതില് അേള്ക് ആ ന്ദം കയണ്ടത്തി.
അെോളില്

ിന്ന്്എപപ്പോഴും അഭി ന്ദ ങ്ങള്ക് കിേുന്നതില് അേള്ക് േിജെിച്ചു.

പമോശ്ം േിദയോര്ഥി ി എന്ന്്ഒരിക്കല്പപ്പോല്ും അെോളുയെ മ സ്സില് തയന്നക്കുറിച്ച്
പതോന്നിപ്പിക്കരുയതന്ന് അേള്ക് സവെം

ിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിരുന്നു.

*********************************************
ഒരു ത് ഭോതത്തില്,
തിവ് പ ോയല്

ൂജോ

ുഷ്പ്പങ്ങളുമോെി ദിേയ രോഹുല്ിയെ

കവോര്പേഴ്സിയല്ത്തി.
രോഹുല് മുറിെില്ുണ്ടോെിരുന്നില്ല.
കവോര്പേഴ്സി ു

ിമ്പില് ഒരു മോപന്തോപ്പോെിരുന്നു.

അേെിയല്ോരു മോഞ്ചുേേിയെ ചുേേില്
ആല്

ിന്നോണ് അെോള്ക് ഗോെത്തി മത്ന്തങ്ങള്ക്

ിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നത്.

അെോള്ക്ക്ക്

ൂര്ണ്ണ ഏകോത്ഗത ആേശ്യമോണ് എന്നറിെോേുന്നതുയകോണ്ട് ആ

സമെത്ത് അേള്ക് അേിയെ പ
അേള്ക്

തിവ് പ

ോകുമോെിരുന്നില്ല.

ോയല് അെോളുയെ മുറി അെിച്ചുേൃത്തിെോക്കുേോന് തുെങ്ങി.

രോഹുല് അേയള

ല്തേണ േില്ക്കിെിേുള്ളതോണ്.

യെ അയതോന്നും കൂേോക്കിെില്ല.

അേള്ക്

അതുയകോണ്ടു തയന്ന അേള്ക് േരുന്നതി ു മുമ്പുതയന്ന മുറികയളല്ലോം അെോള്ക്
േൃത്തിെോക്കിയേക്കുമോെിരുന്നു.
അന്ന്്

രോഹുല്ിയെ

ഓഫീ്

മുറിെില്

പമശ്പ്പുറത്ത്

ു്തകങ്ങള്ക്

ചിതറിക്കിെന്നിരുന്നു.
ില്ത്ത് കെല്ോ് കഷണങ്ങള്ക് അേള്ക് കണ്ടു.
അേള്ക് ഉെപ

ചൂയല്െുത്ത് അയതോയക്ക അെിച്ചുേോരി ഡറ് ബിന്നില്ിേു

യകോണ്ടുപ

ോെി കളഞ്ഞു.

തിരിയക

മുറിെിയല്ത്തി

പമശ്പ്പുറയത്ത

ു്തകങ്ങള്ക്

ുറത്ത്

അെുക്കിയേയ്ക്ക്കോന്

തുെങ്ങി.
ഒരു പേള

ു്തകങ്ങള്ക് യഷല്ഫില് ത്കമമോെി അെുക്കിയേക്കുന്നതി ിെെില്

അേളുയെ കകെില്
പ

ിന്ന്്അെോളുയെ ഒരു ഡെറി തോപഴക്ക് േീണു.

ജുകള്ക് തുറന്ന്് ില്ത്ത് േീണ ആ ഡെറിെില്

ിന്ന്്ഒരു കളര് പഫോപേോത്ഗോഫ്

ുറപത്തക്ക് േീണു.
അത് അേള്ക് എെുത്തു.
അതിപല്ക്ക് പ ോക്കിെ ദിേയ േി്മെഭരിതെോെി.
േി്മെം ഓപരോ
അേള്ക്

ആ

ിമിഷേും യ

പഫോപേോെിയല്

രുകി ിറെുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ആളുകളുയെ

മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക്

സവെം

മറന്ന്

പ ോക്കിെിരുന്നു.
കോണക്കോയണ അേളുയെ േി്മെം അതയോഹ്ലോദമോെി രൂ
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***********************************************
ദീ തീരത്ത് അ രോഹ്നത്തിയെ ിറവ്.
ദൂയര മല് ിരകളില്ും
െികളില്ും

ദിെുയെ തീരങ്ങയള

ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങളുയെെും

േസന്തത്തിയെ യെൌവ

ുതഞ്ഞുകിെക്കുന്ന

തുമ്പികളുയെെും

ൂക്കളില്ും

ചല് ങ്ങളില്ും

ചോരുത.

ുഴെുയെ സംഗീതത്തില്ും ഒരു േസന്തഭംഗി.
രോഹുല്

ദീ തീരത്തുകൂെി

കറുത്തിരുണ്ട

െക്കുകെോെിരുന്നു.

ോറക്കൂേങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞ

ുഴെുയെ ഒരു ത്

പതയകഭോഗത്ത് അെോള്ക്

മിക്ക സോെോഹ്നങ്ങളില്ും േരോറുണ്ടോെിരുന്നു.
മത്ന്തശ്ുദ്ധമോെ ആ േിജ തെില് ധയോ ിച്ചിരിക്കുക അെോളുയെ
ുഴെുയെ

േിശ്ോല്മോെ

്ഫെികപ്പരപ്പിയെ

ഇരു

തിേോെിരുന്നു.

േശ്ങ്ങളില്ും

ിറയെ

പദേദോരുക്കള്ക് േളര്ന്നിരുന്നു.
ല്രും മുമ്പ് അേിയെ ഒത്തുകൂെുമോെിരുന്നു.
എന്നോല് രോഹുല്ിയെ േരപേോയെ അേര് അേിയെ േരുന്നത്
അെോളുയെ

സിദ്ധിയെപ്പറ്റി

പകേറിഞ്ഞ

ോേുകോര്

ിര്ത്തി.

ആരും

തയന്ന

അെോളുയെ

ഏകോന്തതയെ ശ്ല്യയപ്പെുത്തിെില്ല.
ഋതു

ര്ണ്ണെുയെെും

ശ്ോന്തിപദേിയെെും

ദിേയെുമോെി ഒരുമിക്കുന്ന
തീരത്ത്

ഐതിഹയമറിെോേുന്നേര്

അെോള്ക്

ോളിന് പേണ്ടി കോത്തിരുന്നു.

ുഴയ്ക്ക്ക് അഭിമുഖ്മോെി ഒരു

ോറെുയെ ചുേേില് രോഹുല് ഇരുന്നു.

കണ്ണുകളെച്ചു.
"ഓം ഭൂര് ഭുേസവഹ
സതവേിതുര്േപരണയം...."
ഗോെത്തിമത്ന്തത്തിയെ

േിത്ത

ോദം അന്തരീെത്തില്

കണ്ണുകളെച്ച് അതിഗോഡമോെ ത

സ്സിയെ അ ുഭൂതിെിപല്ക്ക് അെോള്ക് മെങ്ങി.

അതിയെ തീത്േതെുയെ മുമ്പില് സ്ഥല്കോല്ങ്ങയളല്ലോം
യ

ിറഞ്ഞു.
ിന്േോങ്ങി.

യേന്ന് ഗോെത്തിമത്ന്തത്തിന് പമല് മയറ്റോരു സംഗീതം കെന്നുേരുന്നത് അെോള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ഒരു ്ത്തീസവരം!
ആ സംഗീതത്തില് കോമപമോഹിതമോെ ഒരു ല്െേും ഭോേേും രോഹുല് അറിഞ്ഞു.
അെോള്ക് മപത്ന്തോ
യെ അകയല്
അത്

ോസ

തുെര്ന്നു.

ിന്ന്്േരുന്ന ആ സംഗീതം േീണ്ടും തെസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

തിപരോധയമോെി അത് ത ിക്ക് ചുറ്റും േളരുന്നു.

അെോള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
ോേ് പകള്ക്ക്കുന്ന ഭോഗപത്തക്ക് പ ോക്കി.
ആയരെും കോണോ ില്ല.
യെ ആ
യ

ോേിയെ ഭോേതീത്േത േര്ധിക്കുന്നു.

േന്നെോള്ക് ശ്ബ്ദത്തിയെ ഉെമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
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ദിേയ!
അേള്ക്

ന്നോെി

ോെുയമന്ന് അെോള്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

യമപത്െോപപ്പോല്ിറ്റന് ക്ലബ്ബിയെ േോര്ഷികത്തിന് അെോള്ക് അേളുയെ
ിയന്ന മുയമ്പോരിക്കല് പകോത്ബോഹില്സില് പ
മയറ്റോരു ത്

ോേ് പകേിരുന്നു.

ോെപപ്പോള്ക് അദ്ഭുതയപ്പെുത്തുന്ന

കെ േും അെോള്ക് കണ്ടിരുന്നു.

അേിയെ ചില്േഴിച്ച് സമെത്ത് തോന് ആേശ്യയപ്പേിേ് അേള്ക് ചില് കീര്ത്ത ങ്ങളും
ോെിെിരുന്നു.
അപത, ഇത് ദിേയെോണ്. അേളുയെ സംഗീതത്തില് ത്

തിപരോധിക്കോ ോേോത്ത ഒരു

േശ്യതെുയണ്ടന്ന്്രോഹുല് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
തോന് ഇതുേയര അറിഞ്ഞിേില്ലോത്ത ഒരു

ുതിെ മത്ന്തമോണ് അയതന്ന് അെോള്ക്ക്ക്

പതോന്നി.
രോഹുല്

ോേ് പകള്ക്ക്കുന്ന ദിക്കിപല്ക്ക്

െന്നു.

ശ്ബ്ദം ഇപപ്പോള്ക് യതോേെുത്തോണ്.
അെോള്ക് ചുറ്റും പ ോക്കി.
യ

യേന്നെോള്ക്

തോന്

ിെിച്ചു

ഇതുേയര

ിര്ത്തിെത് പ

ോയല്

കണ്ടിേില്ലോത്ത

ിന്നു.

അറിഞ്ഞിേില്ലോത്ത

ഒരു

േി്മെ

ദൃശ്യം.ഇത്ന്ദിെങ്ങയള േിത്ഭോമിപ്പിക്കുന്ന അതിസുന്ദരമോെ ഒരു കോഴ്ച്ച!
ുഴെുയെ

ീല്പ്പരപ്പില് അരയെോപ്പം യേള്ളത്തില് ദിേയ!

കോര്കൂന്തല് യകേഴിഞ്ഞ്

ിമ്പില്

െര്ന്ന്്കിെക്കുന്നു.

ചുേന്ന ത്ബോെും പല്ോങ്ങ്്്കര്േും അേള്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.
അ ു

മേും

േിപല്ോഭോ ീെേുമോെ

ിറമോറിയെ

ഭംഗിെില്

ഒരു

ിമിഷം

അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് തറഞ്ഞു.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് തയെ മോറില്

തിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

ുഷ്

യസൌരഭയപമറ്റ്

മോര്മുത്തുകള്ക് തുെുക്കുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്കും

ിയന്ന മിഴികള്ക് തോഴ്ത്തി അേള്ക് സവന്തം മോറിപല്ക്ക്

പ ോക്കി.
ിയന്ന
ത്

ണെ

ത

ിക്കുന്ന

ഹൃദെപത്തോയെ,

കോമസുഗന്ധിെോെ

മിഴികപളോയെ,

ോരേശ്യത്തോല് േിതുമ്പിേിറയ്ക്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകപളോയെ അേള്ക് േീണ്ടും

അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിയന്ന ശ്ില്പ്പഭംഗിെുള്ള അേളുയെ ഉെല്ിയെ

ഗ്നതെില്

തിഞ്ഞു.
യ

ോക്കിള്ക്യക്കോെിെില്.
യഞ്ഞോേിെ ്കര്േില്ൂയെ കോണോേുന്ന തുെകളുയെ മോദകഭംഗിെില്.

ദിേയ കകെുെര്ത്തി േിെര്ന്ന്് െര്ന്ന തല്മുെി മോെിയെോതുക്കി.
തയെ കണ്ണുകളില്ും

ിശ്വോസത്തില്ും ത

ം

ിറെുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

ഇതുേയര അറിെോത്ത ഒരഗ്നിെുയെ ചൂട് ധമ ികളിപല്ക്ക് സംത്കമിക്കുന്നു.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

239

ശ്രീരത്തില്, ആത്മോേിയെ
േര്ണ്ണങ്ങള്ക്

ിഗൂഡ ഇെങ്ങളില് ഇതുേയര ദൃശ്യമോകോത്ത പമോഹ

െര്ന്നിറങ്ങുന്നു.

ഒരു ഉള്ക്ത്തരിപ്പ്...!
ഒരു ദോഹം...!
ജല്രോശ്ിെുയെ കുളിരോര്ന്ന ആഴങ്ങളില്

ിന്ന്്ഉെര്ന്ന് അേള്ക് യേള്ളം യതറിപ്പിച്ച്

ഉെരുന്നു.
തല്മുെിെുല്ച്ച്,

രിസരം

മറന്ന്് സവപ്

യഞ്ഞോേിെ േ്ത്തങ്ങളില്ൂയെ

സദൃശ്യമോെ

ചല് ങ്ങപളോയെ

ുറത്ത് കോണയപ്പെുന്ന േശ്യമോദകതവമിളക്കി,

തപല്ോെി....
അേള്ക്
ത്

ോെി...

ണെത്തിയെ തോ

േും കിതപ്പും കോമത്തിയെ ത്ഗീഷ്മ ്

ര്ശ്േും ദിേയതവേും

ിറഞ്ഞ ഒരു ഗോ ം....
പചപതോഹരമോെ സുഖ്ോ ുഭൂതി അേളുയെ മുഖ്ത്ത്

ിറഞ്ഞു.

രോഹുല് മുപമ്പോേ്് െന്നു.
അേളുയെ പ യര.
തീരത്ത്

ിന്ന്്അെോള്ക്

ദിെിപല്ക്കിറങ്ങി.

കോല്ുകള്ക് യേള്ളത്തില് തേിെപപ്പോള്ക് അെോള്ക് യ
യതോേുമുമ്പില്

യേന്ന്

ിന്നു.

ില്ക്കുന്ന ദിേയയെ അെോള്ക് ഉറ്റുപ ോക്കി.

ോേിയെ ല്ഹരി ിറഞ്ഞ ഒരു പേള ദിേയ കണ്ണുകള്ക് തുറക്കുപമ്പോള്ക് മുമ്പില്
രോഹുല്

ില്ക്കുന്നത് കണ്ടു.

അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് അേളുയെ കണ്ണുകപളോെിെഞ്ഞു.
അെോള്ക് തയെ കണ്ണുകളില് എപന്തോ തിരെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
അെോള്ക് എപന്തോ കയണ്ടത്തോന് ത്ശ്മിക്കുന്നു.
എപന്തോ അപ വഷിക്കുന്നു.
തയെ ശ്രീരം അെിമുെി
അേള്ക്

ൂത്തുല്െുന്നതും ത

ത്ഗ്തമോകുന്നതും അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

തിയെ മുഖ്ം കു ിച്ചു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് മുഖ്മുെര്ത്തുപമ്പോള്ക് അേള്ക് അെോയള കണ്ടില്ല.
***********************************************
രോഹുല്ിയെ മ സ്സ് ിറയെ ദിേയ മോത്തമോെിരുന്നു.
ഒരു

ുരോേൃത്തത്തില്

െുേസന്നയോസിെുയെ
കോല്ത്തിന്യറ
ത്

ണെ

േര്ണ്ണിക്കയപ്പേ

അകോല്മൃതയുേെഞ്ഞ

ഒരു

ു ര്ജ്ജ ിെോപണോ തോന്?

തിരശ്ീല്കള്ക്ക്കപ്പുറത്ത്

ോെകത്തിയല് ബോക്കി

തുെങ്ങി

ൂര്ത്തിെോക്കയപ്പെോത്ത

ഒരു

ത്തമോപണോ തയെ ജന്മം?

അെോള്ക്ക്ക് ഉത്തരം കിേിെില്ല.
അയല്ലങ്കില് ഒരു ത
ഒരു ത

സവിെുയെ

സവിെോെ തോന് എന്തി ിേിയെ േന്നു?
ു ര്ജ്ജ ി കോത്തുകഴിെുന്ന ഒരു യ

ണ്കുേിയെ തോന് എന്തിന്

കണ്ടു?
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അല്പ്പം മുമ്പ്

ദീ തീരത്ത് യേച്ച് തോന് എന്തിന് അേളുയെ

അേളുയെ യസൌന്ദരയത്തോല് തോന് എന്തിന് ത്

ോേ്

ിന്തുെര്ന്നു?

പല്ോഭിത ോെി?

തയെ ത്ബഹ്മചരയ ശ്ക്തി ഇേളുയെ മുമ്പില് മോത്തം എന്ത് യകോണ്ട് ദുര്ബല്മോകുന്നു?
പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്കുള്ള െോത്ത അെോപളോര്ത്തു.
സംഭേങ്ങപളോപരോന്നും.
യഹൌ കുഡ് ഇറ്റ്്ബീ പകോെിന്സിഡെ്റല്?
അെോള്ക് സവെം ഉരുേിേു.
അല്പ്പം മുമ്പ് േയര ദിേയ ഒരു
അേയളക്കുറിച്ച്

ല്ല സുഹൃത്തിയ പപ്പോയല്െോെിരുന്നു.

പകേറിഞ്ഞത്,

േോെിച്ചറിഞ്ഞത്,

അേളുയെ

അസോമോ യബുദ്ധികേഭേം, എല്ലോം ത ിക്കേയള ഗുരുശ്ിഷയബന്ധത്തി പ്പുറം
യല്ലോരു സുഹൃത്തോെി കോണുന്നതിന് തെസ്സമോെില്ല.
എന്നോല്

ുതിെ സംഭേം എല്ലോ കോഴ്ച്ചപ്പോെുകയളെും മോറ്റിമറിക്കുന്നു.

അേളുയെ കണ്ണുകളില് കത്തി ിന്ന േികോരം!
അതിപപ്പോഴും തയെ മുമ്പില്ുണ്ട്.
അതിത്

ശ്്തമോെ ഒരു രോജേംശ്ത്തിയല് അേസോ യത്ത കണ്ണി.

ഗണിതശ്ോ്ത്തയത്ത േി്മെിപ്പിക്കുന്നത്ത സമ്പത്തിയെ ഏക അേകോശ്ി.
അേള്ക് തയന്നപപ്പോയല് ഒരു ത

സവിയെെോപണോ കോമിക്കുന്നത്?

ജീേിത സഖ്ിെോക്കോന് യകോതിക്കുന്നത്?
"എയെ
അ

അറിേില്

യമറ്റോഫിസിക്കല്ോെ

ഇത്തരം

സംഭേങ്ങള്ക്

ൂര്വമോയെങ്കില്ും സംഭേിച്ചിേുണ്ട്,"

ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിന്യറ ശ്ബ്ദം രോഹുല്ിയ
അപപ്പോഴോണ് അെോള്ക്ക്ക്

ചിന്തെില്

ിന്നുമുണര്ത്തി.

രിസരപബോധമുണ്ടോകുന്നത്.

അപേഹം തയെ മുഖ്പത്തക്ക് തയന്ന പ ോക്കിെിരിക്കെോണ്.
"യമറ്റോഫിസിക്കയല്ന്നു ഞോ ുപേശ്ിച്ചത് ദിേയെുയെ ഫോമില്ി യല്ജന്ഡ്. ഋതു
ശ്ോന്തിപദവ്.

ശ്ോന്തിപദേിയെ

ശ്ോന്തിപദേിയെെും ഋതു

അച്ഛന്യറ

ര്ണ്ണെുയെെും

ശ്ോ

ം.

മ ുസരിച്ചുള്ള

ു ര്ജ്ജ ി. ഇേിെുയത്ത ചില്രുയെ

ിരീെണങ്ങള ുസരിച്ചും എയെ കോഴ്ച്ചപ്പോെില്ും ആ ശ്ോ
രോഹുല് പചോദയരൂ

ശ്ോ

ര്ണ്ണ.

ത്തില് ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിയ

ം

ൂര്ണ്ണമോെി..."

പ ോക്കി.

"ദിേയെോണ് ഋതു. ശ്ോന്തിപദവ്..."
അപേഹം രോഹുല്ിയ

ഒരു

ിമിഷം പ ോക്കി.

".... ിങ്ങളോണ്...മിറര് രോഹുല്

ോരോെണന് ആ ശ്ോന്തിപദവ്...!"

"ഫോദര്..!"
ഫോദര് ഗത്ബിപെല്ിന്യറ കണ്ണുകളില്
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ഫോദര് ഗത്ബിപെല് പ

ിന്ന്്രോഹുല് പ ോേം മോറ്റിെില്ല.
ോെി.

സംഘര്ഷഭരിതമോെ ചിന്തകപളോയെ രോഹുല് കപസരെില് തയന്നെിരുന്നു.
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േിെന്നെില്ും ത്

ോഗില്ും പറോക്ക്പഹോമില്ും ചിക്കോപഗോെില്ും പ ോെിഡെില്ും

ബോംഗ്ളൂരില്ും തയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോത്തിരുന്ന

തി ോെിരങ്ങയള അെോള്ക്

ഓര്ത്തു.
ിയന്ന ചില് ത്

പതയക മുഖ്ങ്ങള്ക് കെന്നുേന്നു.

മോളേിക ഗുപ്ത,

ിഷോ ഖ്ന്ന, ജൂല്ിെോ മൂര്, ്മിതോ ബോ ര്ജി...

ിയന്ന?
അെോള്ക് ഏഞ്ചല് രോജകുമോരിയെ ഓര്ത്തു.
യ

യേന്ന് ഏഞ്ചല് രോജകുമോരിെുയെ മുഖ്ത്തിയെ സ്ഥോ ത്ത് ദിേയെുയെ മുഖ്ം

കെന്നുേന്നു.
ദിേയോ രോജകുമോരി.
ആ മുഖ്ം മോെോയത മ സ്സില്
ത്

ില്ക്കുന്നു.

ണെ ദോഹമിറ്റുന്ന അേളുയെ

ീള്ക്മിഴികള്ക്...

കോമോപേശ്ത്തിയെ അമൃതകണങ്ങളിറ്റുന്ന അധരം...
ഇത്ന്ദിെങ്ങളില് അഗ്നി്പഫോെ ം

ിറയ്ക്ക്കുന്ന ശ്രീര കോന്തി....

ിന്ന്്അേളുയെ സോന്നിധയം അ്തമിക്കുന്നില്ല.

എത്ത ത്ശ്മിച്ചിേും മ സ്സില്

അെോള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നപപ്പോള്ക് മുമ്പില് ദിേയ

ില്ക്കുന്നതോണ് കണ്ടത്.

ആദയം അയതോരു സവപ് മോെിേോണ് അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നിെത്.
അല്പ്പം

ദൂയര

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില്
അേള്ക്

ില്ോേില്
ചുേന്ന

ുതഞ്ഞു ില്ക്കുന്ന

ചുരിദോറും

ള്ളിെുയെ

ഷോളുമണിഞ്ഞ്,

പഗോഥിക്ട

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

ില്ക്കുന്നു.

അയതോരു

സവപ് മല്ല

എന്ന്് തിരിച്ചറിെുന്നത്

േയര

അെോള്ക്

അേയള

കണ്ണിമയ്ക്ക്കോയത പ ോക്കി.
"ങ്ങ്ഹോ, ദിേയ,"
അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
"എന്ത്

റ്റി, സോര്?"

അേള്ക് അകത്ത് കെന്നു.
"ഏയ്ക്...ഒന്നുമില്ല,"
അേളുയെ കയ്യില് ഒരു െിഫിന് കോരിെര് അെോള്ക് കണ്ടു.
അെോള്ക്ക്ക് ഭെണം രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ േീേില്

ിന്നോണ് യകോണ്ടുേരുന്നത്,

എന്നും.
പജോല്ിക്കോരോെിരുന്നു രോത്തിെിയല് ഭെണം ഇതുേയര യകോണ്ടുേന്നിരുന്നത്.
എന്നോല് ആ

തിവ് യതറ്റിച്ചുയകോണ്ട് ഇന്ന്്ദിേയ തയന്ന അെോള്ക്ക്ക് അത്തോഴം

യകോണ്ടുേന്നിരിക്കുന്നു.
"സോര്, കക കഴുകൂ...േരൂ...ഞോന് യസര്വ് യചയ്യോം,"
അേള്ക് കരിെറുമോെി അകപത്തക്ക് പ

ോെി.

അെോള്ക് കയ്യും മുഖ്േും കഴുകി േന്നപപ്പോപഴക്കും അേള്ക് കഡ ിംഗ് പെബിളില്
ഭെണം േിളമ്പി യേച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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"ദിേയ കഴിച്ചുപേോ?"
ഭെണത്തിന് മുമ്പില് ഇരുന്നുയകോണ്ട് രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"ഇല്ല, ഞോന് യചന്നിേ് ...ഡോഡീപെം മമ്മീയെം കൂയെ..."
കതര്

ിറച്ച

"ഇപപ്പോള്ക്

ോത്തം അെുപ്പിച്ചു യേച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക്

ഭെണയമോന്നും

കഴിക്കുന്നില്ല,

സദോ

റഞ്ഞു.

സമെേും

ഉ

േോസമോണ്

എയന്നോയക്ക പകേു..."
അെോള്ക് പചോദയ രൂ

ത്തില് അേയള പ ോക്കി.

അെോളുയെ പ ോേയത്ത അേള്ക്

ുഞ്ചിരിയകോണ്ട് പ രിേു.

അപപ്പോഴും അെോള്ക് കണ്ടു അേളുയെ

ീള്ക്മിഴികളില് യ

അെോള്ക് കഴിക്കുന്നത് അേള്ക് പ ോക്കി

രുകി

ിറെുന്ന ദോഹം.

ിന്നു.

അെോള്ക്ക്ക് പേണ്ട േിഭേങ്ങയളോയക്ക സമെോസമെം അേള്ക് േിളമ്പി.
േിഭേങ്ങള്ക്

ല്തും അേള്ക്

ിര്ബന്ധ

അേസോ ം ഒരു യചറിെ റീല്
പ യര
"

ൂര്വം അെോയള കഴിപ്പിച്ചു.

ോത്തത്തില്

ിറയെ

ോെസം അേള്ക് അെോളുയെ

ീേി.

ോെസപമോ? എന്തോ േിപശ്ഷിച്ച്?"

അത് രുചിച്ചുയകോണ്ട് അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"േിപശ്ഷിച്ച് ഒന്നുമില്ല, സോര്,"
" ന്നോെിരിക്കുന്നു. തമ്പുരോേിപെോട്

റെണം,"

"മമ്മിെല്ല ഉണ്ടോക്കിെത്,"
"

ിയന്ന?"

"ഞോ ോണ്,"
പ രിെ

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേള്ക്

റഞ്ഞു.

പ ോേത്തില് ഇപപ്പോഴും അപത ചൂട്.
"ഉപവോ? േളയര

ന്നോെിരിക്കുന്നു,"

"സോറിന് ശ്രിക്കും ഇഷ്ടയപ്പപേോ?"
ോെസം കുെിച്ച് കഴിഞ്ഞ് േോഷ്പബസി ിപല്ക്ക് കകകഴുകുേോന് രോഹുല്
ീങ്ങിെപപ്പോള്ക് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"

ിയന്നന്തോ,"

കകകഴുകിക്കഴിഞ്ഞ് തുെച്ചുയകോണ്ട് അെോള്ക്
"ദിേയയ്ക്ക്കിത്തെും

ന്നോെി

റഞ്ഞു.

ോകം യചയ്യോയ ോയക്ക അറിെുമോെിരുപന്നോ?"

അേള്ക് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അേളുയെ തരളമിഴികളിയല് േികോരത്തിയെ

െത്തത്തിളക്കപമറി.

"ഇ ിെും ഞോ ുണ്ടോക്കയേ സോറിന് പേണ്ടി?"
േോഷ്പബസി ില്

ോത്തങ്ങള്ക്

ഓപരോന്നും

കഴുകുന്നതി ിെെില്

അെോളുയെ

മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി അേള്ക് പചോദിച്ചു.
അേളുയെ ശ്ബ്ദം തോ

ത്ഗ്തമോെിരുന്നു.

"അത് പേണ്ട ബുദ്ധിമ്മുേോേും,"
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"തിരിയക കപസരെില്ിരുന്ന് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഇല്ല,"
പ ോേം മോറ്റോയത അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഞോ ി ിെും അപങ്ങക്ക് പേണ്ടി ഭെണമുണ്ടോക്കും,"
അേളുയെ സവരത്തില്ൂറിക്കിെക്കുന്ന ഊഷ്മോവ് തയന്ന പതോേത് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.
അേള്ക്

ോത്തങ്ങള്ക് േൃത്തിെോെി കഴുകി.

എല്ലോം ഒരു ബോ്ക്കറ്റില് യേച്ചു.
"...അങ്ങ് അ ുേദിച്ചിയല്ലങ്കില്ും ഇഷ്ടയപ്പേിയല്ലങ്കില്ും..."
ദിേയ കതകിയെ
രോഹുല് ജഗ്ില്

െിെില്

ിന്ന്്അെോയള പ ോക്കി.

ിന്ന്്ലോസ്സിപല്ക്ക്്യേള്ളയമോഴിച്ചു.

ിയന്ന കുെിക്കോന് തുെങ്ങി.
"....കോരണം ....ഞോന്...."
േികോര േിപെോഭത്തോല് അേളുയെ മോറിെം ഉെര്ന്ന്്തോഴുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
"...ഞോന്

സോറിയ

...എ ിക്ക്

....എയെ

ജീേയ ക്കോള്ക്

....എ ിക്ക്

....ഇഷ്ടം

....ഇഷ്ടമോണ്....്പ ഹമോണ് ....."
രോഹുല്ിയെ മുഖ്ം ഉെരുന്നതേള്ക് കണ്ടു.
"...എ ിക്കങ്ങയെ ....എ ിക്ക് ...പേണം ...സവന്തമോെി...."
രോഹുല് എഴുപന്നറ്റു.
അെോളുയെ കണ്ണുകളിയല് േികോരയമയന്തന്ന് അേള്ക്ക്ക് തിരിച്ചറിെോ ോെില്ല.
യെ ത്കപമണ അത് അേള്ക്ക്ക് മുമ്പില് ദൃശ്യമോെി.
അെോളുയെ കണ്ണുകളില് അഗ്നിെിരമ്പുകെോണ്!
ദഹിപ്പിക്കുന്ന പത്കോധോഗ്നി!
"ഭെണമൂേിെ കകകയള ശ്

ിക്കോന് കേദിക ോേില്ല,"

ദൃഡതെോര്ന്ന േോക്കുകള്ക് അേള്ക് പകേു.
"

യെ ധോര്മ്മിക

ിെമങ്ങയള കീഴ്പമല് മറിക്കോന് ഭെണത്തില്ൂയെപപ്പോല്ും

തത്ന്തങ്ങള്ക് പതെുന്ന

ി ക്ക് മോപ്പ് തരോ ും എ ിക്ക് കഴിെുന്നില്ല. ഒന്ന്്മോത്തം

..ഒരുകോരയം മോത്തം ഞോന്
അെോള്ക്

ിപന്നോട്

റെുന്നു..."

ുറപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.

" ീ േന്ന േഴിെോണിത്,"
കണ്ണുകളില് അഗ്നി്ഫുല്ിംഗങ്ങപളോയെ അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"തിരിച്ചു

പ

ോേുക!

ഇ ിയെോരിക്കല്ും

ഇേിയെ

േരോതിരിക്കോന്!

എയന്ന

കോണോതിരിക്കോന്!"
അെോളുയെ കണ്ണുകളിയല് അഗ്നി

െത്തങ്ങളിയല് അ

ോരത്

ഭയെ പ രിെോ ോേോയത

ദിേയ മുഖ്ം കു ിച്ചു.
ത്

ഭോതം.
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തപല്

രോത്തിെിയല്

അത്

തീെിതേും

ചിന്തോകുല് ോെിരുന്ന രോഹുല്ിയ

അസുഖ്കരേുമോെ

ഉണര്ത്തിെത്

സംഭേപമോര്ത്ത്

ുറത്ത് േന്ന്് ിന്ന കോറിയെ

ശ്ബ്ദമോണ്.
കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്
അതിന്

പശ്ഷം

ിന്ന്്ഗോെത്തി പദേി ഇറങ്ങുന്നത് രോഹുല് കണ്ടു.

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

േീേില്

തോന്

കണ്ടിേുള്ള

ഒരു

രിചോരികപെെും.
അേരിരുേപരെും കണ്ട് അെോള്ക് അദ്ഭുതയപ്പേു.
തോന് ത്

തീെിച്ചത് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെെോണ്.

അേരിരുേരും രോഹുല്ിയെ കവോര്പേഴ്സിയ
"ത്

ിച്ചു.

ണോമം ഗുരുജി,"

യതോഴുകകകപളോയെ ഗോെത്തി പദേി
"ത്

സമീ

റഞ്ഞു.

ണോമം, തമ്പുരോേി േരൂ,"

രോഹുല് എഴുപന്നറ്റ്

ിന്ന്്അേയര സവോഗതം യചയ്ക്തു.

"അേിെുയത്ത കല്പ്പ െുണ്ടോെിരുന്നു..."
അേര് ആകോംെപെോയെ

റഞ്ഞു.

"....ഇേിയെം േയര േരോന്...."
രോഹുല് അേയര ശ്ോന്തമോെ ഭോേപത്തോയെ പ ോക്കി.
"തമ്പുരോന് സ്ഥല്ത്തിപല്ല?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"അപേഹം ഇന്ന്്രോേിയല് പ

ോെി,"

അേര് അറിെിച്ചു.
"രണ്ടു മൂന്ന്്ദിേസങ്ങള്ക് കഴിപഞ്ഞ േരികെുള്ളൂ. പററ്റ്സില്ോണ്,"
രോഹുല് ഒന്ന്്രണ്ടു

ിമിഷപത്തക്ക്

ിശ്ബ്ദ ോെി.

"തമ്പുരോേി ഇരിക്കൂ,"
അതിന് പശ്ഷം ഇരിപ്പിെം കോണിച്ചുയകോണ്ട് രോഹുല്
"എ ിക്ക്
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

റെോ ുള്ളത് അല്പ്പം യഗൌരേമുള്ള കോരയമോണ്,"
രിചോരികയെ പ ോക്കി.

"ഇേള്ക് േിശ്വ്തെോണ്,"
അേയള പ ോക്കി ഗോെത്തി പദേി

റഞ്ഞു.

"അേിെുന്ന്് റെണം,"
രോഹുല് കപസരെില് ഇരുന്നു.
അെോള്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി പമശ്ക്കിപ്പുറത്ത് അേരും.
രിചോരിക ഗോെത്തി പദേിെുയെ
രോഹുല് ഒന്ന്്രണ്ടു

ിമ്പില്

ിന്നു.

ിമിഷം ചിന്തോകുല് ോെി.

"മഹോ മൃതയുഞ്ജെ െോഗം ഒരോസോധോരണ െോഗമോണ്,"
അതിന് പശ്ഷം ഗോെത്തി പദേിെുയെ മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി ഓആല്

റഞ്ഞു.

ഗോെത്തി പദേി ജോത്ഗതപെോയെ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
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"ത്ബഹ്മ ിഷ്ഠകളും തപ

ോബല്േും

ുപരോഹിത ുണ്ടോെിരിക്കണം.

ുപരോഹിതന്

മല്ി യപ്പേോല് െോഗത്തിന് ഫല്സിദ്ധിെുണ്ടോേില്ല,"
രോഹുല് തയെ സവരം മൃദുല്മോക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
"ഞോന്

റഞ്ഞു േരുന്നത് ദിേയയെക്കുറിച്ചോണ്,"

അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
" ല്ല

കുേിെോണേള്ക്.

ഈശ്വരോംശ്പമയറെുള്ളേള്ക്.

ിതോക്കള്ക്യക്ക അേയളപപ്പോയല് ഒരു മകള്ക് ജ ിക്കൂ.
ഗോെത്തി പദേിെുയെ മുഖ്ത്ത് ആകോംെ
"

യെ

ആ

കുേിയ്ക്ക്ക്

ത്ബഹ്മ ിഷ്ഠകള്ക്

ഞോയ ോരു

സുകൃതികളോെ

മോതോ

പെ..."

ിറെുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

ത

സവിെോയണപന്നോ

കേദിക ോയണപന്നോ

ുപരോഹിത ോയണപന്നോ ചിന്തകളില്ല,"

ോല്ിക്കുന്ന ഒരു

ഗോെത്തി പദേി ശ്ിരസ്സ് കു ിച്ചു.
തോന്

റഞ്ഞു േരുന്നത് അേര്ക്ക് മ സ്സില്ോകുന്നുയണ്ടന്ന് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.

"തമ്പുരോേി ദിേയെുയെ അമ്മെോണ്. ഒരു മകയള ഫല്ത്
തിരുത്തോ ും

മ സ്സില്ോക്കോ ും

കഴിെുന്നത്

ദമോെി സവോധീ ിക്കോ ും

അമ്മയ്ക്ക്കോണ്.

ഞോന്

റഞ്ഞു

േരുന്നത് തമ്പുരോേിക്ക് മ സ്സില്ോേുന്നുപണ്ടോ?"
"ഉവ്,"
മുഖ്മുെര്ത്തി അേര്
ഒരു

ിമിഷയത്ത

"എ ിക്കോ

റഞ്ഞു.

ിശ്ബ്ദത അേര്ക്കിെെില്

കുേിപെോട്

അങ്ങയ െോെിരിക്കോന്

പദഷയപമോ
ോെില്ല.

ിറഞ്ഞു.
ഒന്നുമില്ല.

യേറുപപ്പോ

ഒരു

കേദികന്

യെ ആ കുേി എയന്നക്കുറിച്ച് സങ്കല്പ്പിക്കുന്നത്

പ

ോയല്െോെിത്തീരോന് എ ിക്ക് കഴിെില്ല. ഞോന് മ സ്സില്കിെിെപത്തോളം കുമോരി

യ

യേന്ന്് ിന്തിരിെുയമന്നും പതോന്നുന്നില്ല,"

ഗോെത്തി പദേിെില്
"തമ്പുരോേി
ഉ

ിന്നും ഒരു ദീര്ഘ

ദിേയക്ക്

ിശ്വോസം അെോള്ക് പകേു.

കോരയങ്ങള്ക്

റഞ്ഞ്

മ സ്സില്ോക്കിയകോെുക്കണം.

പദശ്ിക്കണം. തിരുത്തണം,"

"ഉവ്,"
േീണ്ടും അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങളുയെ

ിശ്ബ്ദത കെന്നുേന്നു.

"...എങ്കില് ഞോന്,"
യതോഴു കകകപളോയെ ഗോെത്തി പദേി എഴുപന്നറ്റു.
രോഹുല്ും.
േോതില്ക്കപല്ോളം

െന്നിേ് അേര് തിരിഞ്ഞു

ിന്നു.

അേര് രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ദിേയയെ ഞോന് കോരയങ്ങള്ക്
അേര് രോഹുല്ിപ ോട്
"ഉ

റഞ്ഞ് മ സ്സില്ോക്കോം,"

റഞ്ഞു.

പദശ്ിക്കോം. തിരുത്തോന് പത്

അേള്ക് ഒരു

രിപ്പിക്കോം. എയന്നെും അേളുയെ അച്ഛപ െും

ോട് ്പ ഹിക്കുന്നത് യകോണ്ട് ഇപപ്പോള്ക് അതിപ ക്കോള്ക് അങ്ങയ

്പ ഹിക്കുന്ന അേള്ക് ചില്പപ്പോള്ക് ആ സവപ് ം ഉപ
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അേരുയെ സവരത്തില്
"

േൂറുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

യെ..."

ഗോെത്തി പദേി രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"...

യെ അങ്ങ്

റെണം.ഇ ിപെത് ജന്മത്തോണ്, ഈ ജന്മങ്ങളത്തെും എയെ കുേി

സഹിച്ച പേദ യ്ക്ക്കും േിരഹത്തി ും കണ്ണു ീരി ും ഒരു പമോച ം?"
ആ കഥം കഥെുയെ സങ്കീര്ണ്ണതയ്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഉത്തരമില്ലോത്തേ ോെി രോഹുല്
ിന്നു.
അന്ന്്രോഹുല് ല്ീേില് ആെിരുന്നു.
പകോയളജിയെ
ദീ തീരയത്ത ത്

രിസരത്ത്

കല് സമെം ആരും അെോയള കണ്ടില്ല.

ശ്ോന്തതെില് അസവോസ്ഥയമിറക്കിയേക്കോന് അെോള്ക് ആത്ഗഹിച്ചു.

ദീ തീരങ്ങള്ക്ക്കും

ര്വത ത്ശ്ുംഗങ്ങള്ക്ക്കും ആരണയ ഗഹ തയ്ക്ക്കും മോത്തപമ ആ

ഒരു ഔഷധഗുണമുള്ളൂ.
മ സ്സിയെ ഭോരങ്ങയള

ിര്മ്മൂല് ം യചയ്യുന്ന ഗുണം.

ഗോെത്തി പദേിെുയെ പചോദയം രോഹുല്ിയ
മുന്

ിശ്ച്െിക്കയപ്പേ ഒരു

ദ്ധതിത്

കുഴക്കി.

കോരം എല്ലോേരും അഭി െിക്കുകെോയണന്നു

അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
ഇ ി ഗുരുജിെും അത്
അപേഹം സമീ

ത്തുണ്ടോെിരുയന്നങ്കില് എന്ന്്രോഹുല് ആത്ഗഹിച്ചു.

ഇന്പഡോറില് ഒരു ത്
തിരിച്ചു േരോന്

കോരം തയന്ന ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോേുപമോ?
ഭോഷണ

രമ്പരക്ക് പ

ോെിരിക്കെോണ് അപേഹം.

ോല്ഞ്ചു ദിേസങ്ങള്ക് കൂെി കഴിെുയമന്നോണ് കഴിഞ്ഞ ദിേസം

അപേഹം അറിെിച്ചത്.
ദീ തീരത്ത് കൂെി ചിന്തേിഷ്ട ോെി അെോള്ക്
തിരിച്ചു പ

െന്നു.

ോേുക തയന്ന.

അെോള്ക് തീര്ച്ചയപ്പെുത്തി.
ശ്ോന്തി

ുരയത്ത തയെ

ോളുകള്ക് അേസോ ിച്ചിരിക്കുന്നു.

അയല്ലങ്കില്ും അ ിപകത ോണ് തോന്.
അ ിപകത്.
ിപകതങ്ങളില്ലോത്തേന്.
േീെില്ലോത്തേന്.
അയല്ലങ്കില് പല്ോകയത്ത മുഴുേന് േീെോെി സവീകരിപക്കണ്ടേോന്.
മെങ്ങുക ര്മ്മദെുയെ, പഗോദോേരിെുയെ തീരങ്ങളിപല്ക്ക്ഹരിദവോറിയല്, പകദോര്

ോഥിപല് യതരുേുകളിപല്ക്ക് -

മൂകോംബികെിപല്െും ഋഷിപകശ്ിയല്െും ഗിരിശ്ൃംഗങ്ങളിപല്ക്ക്ബ്തറിയല് യകോെും കോെുകളിപല്ക്ക് -
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കോമേും

ത്

ണെേും

ആര്ത്തിെും

ജഡപമോഹങ്ങളും

ിഷ്ക്കമിച്ച

ഒരു

പല്ോകപത്തക്ക് .....
യെ ആ

െപ്പ് അേസോ ിച്ചത് ദിേയെുയെ മുമ്പില്ോണ്.

ദീ തീരത്ത് തയെ ജോഗവോറില് ചോരി

ില്ക്കുകെോെിരുന്നു അേള്ക്.

രോഹുല് ല്ീേില്ോയ ന്നറിഞ്ഞ് അേള്ക് അന്ന് പകോപളജില് പ

ോെിരുന്നില്ല.

കല് മുഴുേ ും അെോയള തിരക്കിയെങ്കില്ും അെോളുയെ കവോര്പേഴ്് അെഞ്ഞു
കിെക്കുന്നതോണ് അേള്ക് കണ്ടത്.
ിന്നീട് കയണ്ടത്തോന് സോധയതെുള്ള ഇെങ്ങളിയല്ോയക്ക അേള്ക് അെോയള തിരഞ്ഞു.
രോത്തി എേുമണിപെോെെുത്ത ഈ സമെത്തോണ് അേസോ ം അേള്ക് അെോയള
കോണുന്നത്.
രോഹുല് അേളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
തോന് മുമ്പ് കണ്ടിേുള്ള ദിേയ ഇേള്ക് ഇപപ്പോള്ക് എന്ന്്അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
അേളുയെ കണ്ണുകളില് െത്തിെ സഹജമോെ തീത്േ പതജ് അെോള്ക് കണ്ടു.
"ങ്ങ്ഹോ, ഞോന് തയന്ന!"
തയന്നക്കണ്ടു

െപ്പ്

ിര്ത്തി തയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കുന്ന അെോപളോട് ദിേയ

റഞ്ഞു.
"ദിേയ! ഞോന്
ിങ്ങയള
പകോ

ം

ിങ്ങളുയെ മോര്ഗ്ം തെസ്സയപ്പെുത്തി.

ശ്ിപ്പിക്കോന്!

ിങ്ങളുയെ ത

സ്സ് മുെക്കോന്!

ിങ്ങളുയെ സല്പപ്പര് കളെോന്!"

ിറഞ്ഞ േോക്കുകളും ത്

പെോഗങ്ങളും പകേ് അെോള്ക് അമ്പരന്നു.

അെോള്ക് ചുറ്റും പ ോക്കി.
"ങ്ങ്ഹോ! പ ോക്ക്!
അേള്ക്

ിയന്നെും ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.

"ആയരങ്കില്ും കണ്ടോപല്ോ? പകേോപല്ോ? ത്ബഹ്മ
" ി യക്കന്ത്

ദം

ഷ്ടയപ്പെും! മഹോത്മോേപല്ല?"

റ്റി ദിപേയ?"

തികച്ചും ശ്ോന്ത ോെി അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"അറിെില്ല; അപല്ല?"
അേള്ക് മുപമ്പോേെുത്തു.
" ിങ്ങള്ക്
ത്

എയെ

ശ് മോയണന്നപല്ല?

അജ്ഞോ ിെോെ
ോ

ിക്കില്ല.

കരുതുന്നുപണ്ടോ
പമന്മെുപണ്ടോ
"ദിപേയ,

ഒരു

കോരയം

കണ്ണു ീരിയ െും

ിങ്ങയള

റയഞ്ഞ?

ഞോന്

റഞ്ഞിപല്ല? ത്ബഹ്മചോരി പ

ിങ്ങള്ക്

ഇേള്ക്

്പ ഹപത്തെും
ത്

മമ്മിപെോയെന്തോ

പ െോ ുള്ള

ിങ്ങളുയെ

ഈശ്വരതവം?

മയറ്റോരോളുയെ

ഒരോളും

ത്േതശ്ുദ്ധിപെക്കോള്ക്
എയെ

ഒരു

ോല്ും! ഏയ്ക് മഹോ ഋഷി!

ഉണര്ത്തിപച്ചോയേ?

ചേിേിയമതിച്ച്
എയെ

ിങ്ങള്ക്ക്ക്

ത്ബഹ്മ

ദം

മികച്ചയതന്ന്്

ോതിത്േതയയത്തക്കോള്ക്

ിങ്ങളുയെ ത്ബഹ്മചരയത്തിന്?"

ിര്ത്ത്!"

രോഹുല്ിയെ ഭോേം മോറി.
" ിര്ത്തില്ല ഞോന്!"
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അേളുയെ ശ്ബ്ദം അല്പ്പം കൂെി ഉെര്ന്നു.
" ിര്ത്തില്ല, ഞോന്! എയന്ന ശ്

ിപച്ചോളൂ. യകോപന്നോളൂ എയന്ന. ഐല് പ ോേ് പഗോ

ബോക്ക്!

ിന്നും പ

ിങ്ങള്ക്ക്ക് എന്നില്

എപങ്ങോേ് പ

ോകും

ോകോന് കഴിെില്ല! എയന്നയക്കോതിപ്പിച്ചിേ്

ിങ്ങള്ക്? എയന്ന പമോഹിപ്പിച്ചിേ്?"

"ദിപേയ, ഞോന്..."
രോഹുല് േിശ്ദീകരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
എന്നോല്

റഞ്ഞു േരുന്നത് തുെരോ ോകോയത അെോള്ക് മുപമ്പോേ്്പേച്ച് േീഴോന്

തുെങ്ങി.
ദിേയക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് അസഹയമോെ പേദ

യകോണ്ട് അെഞ്ഞു.

രിത്ഭമപത്തോയെ ദിേയ അെോയള തോങ്ങിപ്പിെിച്ചു.
"എന്ത്..എന്ത്

റ്റി..സോര്?"

അെോള്ക് േിഷമിച്ച് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
ിയന്ന അേയള പ ോക്കി.
"തോയഴ...!"
അെോള്ക് പേദ െുയെ അസഹയതെില്

റഞ്ഞു.

"ഈശ്വരോ!!"
അേള്ക്

െുങ്ങിപപ്പോെി.

അെോളുയെ കോല്ച്ചുേേില്
ഒരു സര്പ്പയത്ത അേള്ക്

ിന്ന്്പേഗത്തില്

ീങ്ങോന് തുെങ്ങുന്ന ഉത്ഗേിഷമുള്ള

ില്ോേില് കണ്ടു.

"ഭഗേതീ..."
അേള്ക് അെോയള ഒരു േിധം ചോെിച്ച് ഇരുത്തി.
തയെ മോറില്

ിന്ന്് ഷോള്ക് എെുത്ത് അേള്ക് അെോളുയെ കോല്ില് മുറിേിന്

മുകളില്ോെി യകേി.
എന്നിേ് യകേി െിെില് സമീ

ത്ത് കിെന്ന ഒരു മരക്കയമ്പെുത്തു യേച്ചു.

ിയന്ന ചെുല് പേഗതെില് യമോകബല് എെുത്ത് ഡെല് യചയ്ക്തു.
"ഹപല്ോ പഡോക്ടറ്റര് സു ില് അങ്കിള്ക്....എന്തോ ഇപല്ല? െൂര് ആപണോ..കമ പഗോഡ്!!"
അേള്ക്

ിയന്ന മയറ്റോരു

"ഏല്ിെോമ്മ

മ്പര് ഡെല് യചയ്ക്തു.

പചച്ചീ....ങ്ങ്ഹോ...ദിേയ...

പതോമോച്ചോെന്

എപന്തയ...?

ങ്ങ്പഹ?

കല്യോണത്തിപ ോ...?"
ത ിക്ക് തല്ചുറ്റുന്നത് പ

ോയല് ദിേയക്ക് പതോന്നി.

"സോര്! യഗറ്റിന് ദ കോര് ...കവിക്ക്...!!"
അേള്ക് അെോയളപ്പിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.
പഡോര് തുറന്ന്് ിന്സീറ്റില് ചോെിച്ച് കിെത്തി.
ിയന്ന

അതിപേഗത്തില്

അെോയളെുംയകോണ്ട്

ചര്ച്ചി െുത്തുള്ള

കവോര്യേഴ്സിപല്ക്ക് കുതിച്ചു.
ില്ോേില്

ള്ളിമുറ്റത്ത് ഫോദര് ഗത്ബിപെല് ഇരിക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
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"ഫോദര്!!"
അപദ്ധഹത്തിയെെെുയത്തത്തി കോര്

ിര്ത്തി അേള്ക് തിെുക്കത്തില്, ഉച്ചത്തില്

േിളിച്ചു.
അപേഹം അദ്ഭുതയപ്പേുയകോണ്ട് യ

യേന്ന്്എഴുപന്നറ്റു.

"എന്തോ പമോയള?"
"ഫോദര്! ബോക്ക് പഡോര് തുറക്ക്! സോറിയ
പ

േിഷം യതോേു. സോറിയ

അകത്ത് യകോണ്ടു

ോെി കിെത്ത്!"

അപേഹം

പഡോര്

രോഹുല്ിയ

തോങ്ങിയെഴുപന്നല്പ്പിച്ച്

"ഞോന് ഉെപ

തുറന്ന്്

ഏകപദശ്ം

ശ്ക്തിഹീ

ോെിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന

ുറത്ത് യകോണ്ടുേന്നു.

േരോം! ങ്ങ്ഹോ ഫോദര്, ഒരു പെോര്ച്ച് പേണം! കവിക്ക്!"

അപേഹം രോഹുല്ിയ
ിയന്ന അകത്തുപ

തോന് ഇരുന്ന കപസരെില് ചോെിച്ച് ഇരുത്തി.

ോെി ഒരു പെോര്ച്ച് എെുത്ത് യകോണ്ടുേന്ന് അേള്ക്ക്ക് യകോെുത്തു.

"ഫോദര്!"
കോര് മുപമ്പോേ്്എെുക്കുന്നതി ിെെില് അേള്ക് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"പഡോക്ടപെഴ്് എല്ലോരും ഔേ്്ഓഫ് പറഷ ോണ്. ഞോന് മരുന്ന്് റിക്കോന് പ
അേള്ക്

അതി

പേഗത്തില്

കത്ഡവ്

യചയ്ക്ത്

പ

ോെി.

ോവോ,"

ഈെിയെ

ചികിത്സോകോരയത്തിയല്ോന്നും ത്ശ്ദ്ധിക്കോതിരുന്നതി ോല് മരുന്നുകയളോന്നും േീേില്
കരുതിെിേില്ല.
അയല്ലങ്കില്ും

കഠി

േിഷത്തിയെ

ചികിത്സയ്ക്ക്ക്

ഒരു

ദിേസംപ

ോല്ും

ഴക്കമില്ലോത്ത മരുന്നുകളോണ് പേണ്ടത്.
അത്

അേള്ക്

തയന്ന

പ രിേ്

പകോത്ബോഹില്സില്

പ

ോെി

റിച്ചുയകോണ്ടു

േരികെോണ് യചയ്യുക.
സംഘര്ഷ
ഇത്തയ്ക്ക്കും

ൂര്ണ്ണമോെ മ പസ്സോയെ അേള്ക് അതിപേഗത്തില് കത്ഡവ് യചയ്ക്തു.
ഉദവിഗ്നത,

ഇത്തെും

ഭെം,

ഇത്തയ്ക്ക്കും

ആകോംെെും

ആത്മേിശ്വോസമില്ലോയ്ക്മെും തോന് ഇതുേയര അ ുഭേിച്ചിേില്ല എന്ന്്അേള്ക്ക്ക്
പതോന്നി.
ുഴയ്ക്ക്ക് സമോന്തരമോെി കത്ഡവ് യചയ്ക്തതിന് പശ്ഷം കോെി ുള്ളിപല്ക്ക് കോര്
ത്

പേശ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

ില്ോവ്

മങ്ങുകെും

പ ര്ത്ത

മൂെല്മഞ്ഞ്

ഒഴുകിപ്പരക്കോന് തുെങ്ങുകെും യചയ്ക്തു.
"ഡോമിറ്റ്!!
അേള്ക് മുരണ്ടു.
േളയര സൂെിച്ച് അേള്ക് കോെില്ൂയെ മുകളിപല്ക്ക് കത്ഡവ് യചയ്ക്തു.
ത്തു മി ിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അേള്ക് കോേു
ഇ ി

െന്ന്്കോെിയെ ഉള്ളിപല്ക്ക്

ോതപെോരത്ത് കോര്

ിര്ത്തി.

െക്കണം.

െന്ന്്മല്കെറി ഒരു ഉറേി െുത്ത് എത്തണം.
അേിയെെോണ് ഔഷധ സസയങ്ങള്ക് േളരുന്നത്.
യകോെുംകോെോണ്.
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ഇഴജന്തുക്കളും മൃഗങ്ങളും ധോരോളമുണ്ട്.
കല്പ

ോല്ും സൂരയത്

അേള്ക് പെോര്ച്ചിയെ ത്
ചുറ്റും

കോശ്ം അേിയെ കെന്നു േരോറില്ല.
കോശ്ത്തില് മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.

ിശ്ോചര ജീേികളുയെ ചല് ശ്ബ്ദങ്ങളും മുരള്ക്ച്ചകളും

അന്തരീെം

ിറയെ മൃഗച്ചൂര്

ിറഞ്ഞു.

ിറഞ്ഞിരുന്നു.

അേളുയെ ശ്ിരസ്സി ു മുകളില്ൂയെ കെേോേല്ുകള്ക്

റന്നു.

കരിെില്കള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ ഇഴഞ്ഞു ീങ്ങുന്ന ഉരഗങ്ങളുയെ ശ്ബ്ദം അേള്ക് പകേു.
ിബിഡമോെി

േളര്ന്നു ിന്ന

യചെിപ്പെര്പ്പുകള്ക്

ഹൃദെപത്തോയെ അേള്ക് മുപമ്പോേ്്അതിപേഗം

േകഞ്ഞുമോറ്റി

മിെിക്കുന്ന

ീങ്ങി.

ഒന്നുരണ്ടിെങ്ങളില് അേള്ക് കോല് േഴുതി േീണു.
അതി ു

മുമ്പ്

അ േധി

തേണ

കല്

പ രങ്ങളില്

അേള്ക്

ആ

ഭോഗത്ത്

േന്നിേുയണ്ടങ്കില്ും ഈ രോത്തിെില് അേള്ക്ക്ക് തോന് കോെിയെ ഏത് ഭോഗത്തോണ്
ില്ക്കുന്നയതന്ന് െോയതോരു ഊഹേും കിേിെില്ല.
ഒന്ന്് രണ്ടു

ിമിഷം

ആപല്ോചിച്ചതി ു

പശ്ഷം

ദിക്കിയ ക്കുറിച്ച്

അേള്ക്ക്ക്

ഏകപദശ്ം ഒരു ധോരണ കിേി.
യ

യേന്ന് കോെിയെ ഗഹ തെുയെ അപങ്ങെറ്റത്ത് ഒരു ത്

കോശ്പഗോളം കണ്ടത് പ

ോയല്

അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
അയതക്കുറിച്ചുള്ള ഭെയത്തക്കോപളയറ മരണോസന്ന ോെി കിെക്കുന്ന രോഹുല്ിയെ
ഓര്മ്മ മ സ്സില്ുള്ളത്യകോണ്ട് അേള്ക് അത് കണ്ടതോെി ഭോേിച്ചില്ല.
ചില്പപ്പോള്ക് ദൂയര മുകളില് ഏയതങ്കില്ും പേേക്കോര ോെിരിക്കോം.
അയല്ലങ്കില്
യ

ിധിയെക്കുറിച്ച് പകേറിഞ്ഞ് ആയരങ്കില്ും എത്തിെതോേോം.

യേന്ന്്അേള്ക് യേള്ളയമോഴുകുന്ന ശ്ബ്ദം പകേു.

അേളുയെ മുഖ്ം ത്

കോശ്ിച്ചു.

തോന് ആ ഉറേി െുത്ത് എത്തിെിരിക്കുന്നു.
കോര്

ിര്ത്തിെിേിരുന്ന

കോേു

ോതപെോരത്ത്

ിന്നും

ഏകപദശ്ം

മുക്കോല്

കിപല്ോമീറ്റര് ഉെരത്തില്ോെിരുന്നു ദിേയ.
അേള്ക്

ഉത്സോഹപത്തോയെ

യേള്ളയമോഴുകുന്നത്

പകള്ക്ക്കുന്നെിെപത്തക്ക്

െന്നു

കെറി.
ഒരു പേള അേള്ക് ്തബ്ധെോെി
പെോര്ച്ചിയെ ത്
കോേോട്
യ

ിന്നു.

കോശ്പരഖ്െുയെ അപങ്ങെറ്റത്ത്് മരങ്ങള്ക്ക്കിെെില് ഒരു കൂറ്റന്

ില്ക്കുന്നു.

യേന്ന്്അത് ഓെിമോറിപപ്പോെി.

അേള്ക്

ിന്നിരുന്ന കോെിയെ ആ ഭോഗം

ിറയെ ഒപര തരത്തില്ുള മരങ്ങല്ോെിരുന്നു.

േള്ളിപ്പെര്പ്പുകളും.
െന്ന്്കെറിക്കഴിെുപമ്പോള്ക് യ

യേന്ന്്പതോന്നും േഴിയതറ്റി മുമ്പ് േന്നിെത്ത് തയന്ന

തിരിയച്ചത്തിയെന്ന്്
.
"ഈശ്വരോ...യ

യേന്ന്്തയന്ന ആ ഉറേി െുത്ത് എത്തിക്കപണ..."
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അേള്ക് മ മുരുകി ത്

ോര്ഥിച്ചു.

ഷ്ടയപ്പെുന്ന ഓപരോ യസക്കണ്ടും സോറിയെ
അപദ്ധഹത്തിന്യറ ത്
യ

ില് േഴളോക്കും.

ോണന് ആ ഉറേി െുത്തുള്ള ഔഷധ സസയങ്ങളില്ോണ്.

യേന്ന്്അേളുയെ മുഖ്ം സൂരയയ പപ്പോയല് ത്

കോശ്ിച്ചു.

മുമ്പിയല് പെോര്ച്ച് യേളിച്ചത്തില് അേള്ക് ആ ഉറവ് കണ്ടു.
"തോങ്ക് പഗോഡ്!!"
അേള്ക് അതയോഹ്ലോദപത്തോയെ ഉരുേിേു.
അധികം തിരെോയത തയന്ന അേള്ക് ആ ഉറേി രികില് േളര്ന്ന്്
യചെികളുയെ ഇല്കള്ക്

ില്ക്കുന്ന

റിക്കോന് തുെങ്ങി.

ചില്േെുയെ പേരുകളും.
"ഇ ി പദേ

ുഷ്

അേള്ക് സവെം
പദേ

ം പേണം,"
റഞ്ഞു.

ുഷ്പ്പം തിരെുന്നതിന് പേണ്ടി അേള്ക് ഉറേി പ്പുറപത്തക്ക് പ

ോെി.

ില്ോവ് അരിയച്ചത്തുന്ന കോേി ുള്ളില് കോറ്റിരമ്പോന് തുെങ്ങി.
ചുറ്റും

േളര്ന്ന്്

ില്ക്കുന്ന

േള്ളിപ്പെര്പ്പുകളും

െുകൂറ്റന്

മരങ്ങളുയെ

ശ്ിഖ്രങ്ങളും കോറ്റില്ുല്െോന് തുെങ്ങി.
കോറ്റിയെ ഇരമ്പല് േര്ദ്ധിച്ചു േന്നു.
ദിേയ ആകോംെപെോയെ മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.
ഈശ്വരോ, സമെം ഒരു

ോെോേുന്നു.

സോറിയെ കോല്പ്പോദത്തില് ആഴത്തില് മുറിേുണ്ട്.
ഇ ിെും

ഷ്ടയപ്പെുത്തോന് സമെമില്ല.

യെ പദേ

ുഷ്പ്പയമേിയെ?

യകോെും കോെി ുള്ളില്, കേ

ിെിച്ച േിജ തെില്,

ില്ോവ്

ിറഞ്ഞ രോത്തിെുയെ

ഏകോന്തതെില്, േര്ദ്ധിച്ചുേരുന്ന ആകോംെപെോയെ അേള്ക് സവെം പചോദിച്ചു.
പെോര്ച്ച് ത്

കോശ്ിപ്പിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക് തിരച്ചില് തുെര്ന്നു.

അല്പ്പ സമെത്തിന് പശ്ഷം ത്

തീെ

ഷ്ടയപ്പെോന് തുെങ്ങിെ ഒരു

ിമിഷം അേള്ക്

ഔഷധ സസയം കയണ്ടത്തി.
േിത്ശ്ോന്തി

ിറഞ്ഞ മ പസ്സോയെ അേള്ക് യ

യേന്ന് പദേ

ുഷ്പ്പത്തിയെ

ൂക്കള്ക്

റിയച്ചെുത്തു.
ഇല്കളും

ൂക്കളും അേള്ക് ചുരിദോറിയെ ഷോളില് യേച്ച് യകേി.

ിയന്ന പേഗത്തില് മല്െിറങ്ങോന് തുെങ്ങി.
"ഓഹ്ഹ്!!"
ഭെോത്കോന്തെോെി അേള്ക്

ില്േിളിച്ചു.

കോതെപ്പിക്കുന്ന സവരത്തില് ഒരു യേെിയെോച്ചെും അപത െണത്തില് തയെ േല്ത്
യചേിെുയെ യതോേെുത്തുകൂെി ഒരു ബുള്ളറ്റ് ചീറിപ്പോഞ്ഞു പ

ോകുന്നതും അേള്ക്ക്ക്

അ ുഭേയപ്പേു.
അേള്ക് ഭെപത്തോയെ

ിപമ്പോേു പ ോക്കി.
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തയെ

ിമ്പില്

അല്പ്പമകയല്

ഒരു

ോറെുയെ

ുറത്ത്

ില്ോേില്

ഒരോള്ക്

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
അെോള്ക് കറുത്ത േ്ത്തങ്ങള്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.
കറുത്ത തുണിയകോണ്ട് മുഖ്ം മറച്ചിരുന്നു.
തയെ പ യര ചൂണ്ടിെിരിക്കുന്ന റിപേോള്ക്േര് അേള്ക് കണ്ടു.
അേള്ക്

െുങ്ങി േിറച്ചു.

ജെകൃഷ്ണ ോപണോ അത്?
രിത്ഭോന്തെോെി േീണ്ടും അേള്ക് ആ രൂ

യത്ത പ ോക്കി.

അല്ല.
പതയകതകപളോട് ഒേും തയന്ന സോദൃശ്യമില്ല.

ജെകൃഷ്ണയെ ശ്ോരീരിക ത്
ിയന്ന ആര്?

ത്കിറഫര്? ഷോജഹോന്? രോമകൃഷ്ണന്?
അേള്ക്ക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
േീണ്ടും യേെിയെോച്ച മുഴങ്ങി.
ില്ോേില്, തയെ കോല്ച്ചുേേിയല് കരിെില്കള്ക് ഇളകിയത്തറിച്ചത് അേള്ക് കണ്ടു.
അേള്ക് തോപഴക്ക് ഓെി.
േല്ലിപ്പെര്പ്പുകളില് കുരുങ്ങി പെോര്ച്ച് അകപല്ക്ക് യതറിച്ചുപ

ോെി.

ഓെുന്നതി ിെെില് ഒരു േല്ിെ കല്ലില് തേി മുപമ്പോേ്്യതറിച്ചവീണ് ഒരു മരത്തില്
തല്െിെിച്ചു.
"എയെ ഭഗേതീ..."
ില്പത്തക്ക് േീഴുന്നതി ിെെില് അേള്ക് അല്റിക്കരഞ്ഞു.
േീണിെത്ത്

ിന്ന്്അേള്ക് തോപഴക്ക് ഉരുണ്ടു.

ഷോളില്

ോതിഞ്ഞ

യ

പചര്ത്തു

ഷ്ടയപ്പെോതിരിക്കോന്

അേള്ക്

അത്

യ പഞ്ചോെു

ിെിച്ചു.

കല്ലുകളും
ഉരുണ്ടുപ

മരുന്ന്്

കരിെില്കളും

ിറഞ്ഞ

മരങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ

ോകുപമ്പോള്ക് തയെ ശ്രീരം ഒെിഞ്ഞു

ുറുങ്ങുന്നത് പ

തോപഴക്ക്

ോയല് അേള്ക്ക്ക്

പതോന്നി.
"ആഹ്ഹ് ....അപമ്മ..."
എഴുപന്നറ്റ് തോപഴക്ക് കുതിക്കുന്നതി ിെെില് അേള്ക് േീണ്ടും അല്റിക്കരഞ്ഞു.
തയെ േല്ത് പതോളില് ഒരു തീപഗോളം ആഴ്ന്നിറങ്ങിെപപ്പോള്ക്.
പതോള്ക് ശ്രീരത്ത്
ശ്ിരസ്സ് മുതല്
ശ്രീരം

ിന്ന്് റിഞ്ഞുപ

ോെതുപ

ോയല് പതോന്നി അേള്ക്ക്ക്.

ോദം േയര തോന് തളരുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

ിറയെ േിെര്പ്പില്

ുതഞ്ഞു.

ിയന്ന അേള്ക് കണ്ടു, രക്തം ശ്രീരയത്ത യമോത്തം കുതിര്ക്കുകെോണ്.
അെുത്ത യേെിെുണ്ട അേളുയെ കകമുേിന് തോയഴപ്പതിച്ചു.
അേള്ക്
ത്

ോണന്

ില്ത്ത് േീണു.
റിെുന്ന പേദ

ശ്രീരമോസകല്ം
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മോംസ ശ്കല്ങ്ങള്ക് ശ്രീരത്ത്

ിന്ന്്ചിതറിയത്തറിക്കുന്നത് പ

ോയല് പതോന്നി. ിേര്ന്ന്്

ില്ക്കോന് കഠി മോെി ത്ശ്മിയച്ചങ്കില്ും അതിന് കഴിെോയത അേള്ക്

ില്പത്തക്ക്

േീണു.
േളയര സമെം അേള്ക് പേദ

യകോണ്ടു

ിയന്ന, ത്കപമണ, അേളുയെ ശ്രീരം
ദീ തീരത്ത് മഹര്ഷി

ുത്തന്

ുളഞ്ഞു.

ിശ്ച്ല്മോെി.

ില്ക്കുന്നു.

ശ്ോന്തിപദവ്.
അപപ്പോള്ക് അേയെ സമീ

പത്തക്ക് ബോഹുപല്െന് േന്നു.

മഹോരോജോവ് േീര രോജേര്മ്മെുയെ സഹത്സോധി
ആെിരം ഭെന്മോര്ക്ക് ഒരധി
“മഹര്ഷി

ന്മോരില് ഒരുേന്.

ന്.

ുത്തോ,”

അേയെ കോരുണയം

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി ബോഹുപല്െന് േിളിച്ചു.

ശ്ോന്തിപദവ് ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
“അങ്ങ് ഒരു തീരുമോ ത്തിന് കോത്തിരിക്കുന്നു. മഹോരോജോവ് േീര രോജേര്മ്മെുയെ
തീരുമോ ം. ആ തീരുമോ േുമോെി ഞോന് അങ്ങയ
“എന്തോണ് ഋതു

സമീ

ിക്കുന്നു,”

ര്ണ്ണെുയെ അച്ഛന്യറ തീരുമോ ം?”

മഹര്ഷി കുമോരയെ ആകോംെ
അെോള്ക് ഉറെില്

ിറഞ്ഞ പചോദയം പകേ് ബോഹുപല്െന് േിഷോദിച്ചു.

ിന്ന്്േോള്ക് േല്ിയച്ചെുത്തു.

“തീരുമോ ം ഇതില്ോണ്,”
അെോള്ക്

ിര്വികോര ോെി

റഞ്ഞു.

ിയന്ന അെോള്ക് ശ്ോന്തിപദേി ു പ യര ഒരു ചുേെുകൂെിെെുത്തു.
ശ്ോന്തിപദേിയെ ശ്ിരസ്സിന് പമല് ആ േോള്ക് ഉെര്ന്നു.
“ഋതു

ര്ണ്ണോ ...”

േോള്ക്

തയെ

ശ്ിരസ്സിന്

ഭെോത്കോന്ത ോെി
“ഋതു
തയെ

പ യര

തോഴ്ന്നു

േന്നുയകോണ്ടിരിക്കുപമ്പോള്ക്

അേന്

ില്േിളിച്ചു.

ര്ണ്ണോ ...”
ത്

ോണന്

ഹ ിക്കയപ്പെുപമ്പോഴുണ്ടോേുന്ന

പേദ യെക്കുറിച്ചുള്ള

പരോദ മോെിരുന്നില്ല അത്.
ത്

ോണന് പേര്യ

െുന്ന സമെത്തും തയെ ത്

ണെി ിെുയെ സോമീ

യത്തിന്

പേണ്ടിെുള്ള ദോഹം.
“ഋതു
ആ

ര്ണ്ണോ ...”
ില്േിളി

ദീ തീരത്ത്

ിറഞ്ഞു.

ോഗത്തോന് മല്െുയെ ചരിേുകളില് തേി ത്

തിധവ ിച്ചു.

കോല്ങ്ങളില്ൂയെ ഒഴുകി.
“ഋതു
ആ

ര്ണ്ണോ ...”
ില്േിളി പകേ് ദിേയ ഉണര്ന്നു.
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അേള്ക് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
ആദയം അേള്ക്ക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
തോന് എേിയെെോയണപന്നോ ത ിയക്കന്ത്
ില്േിളിെുയെ ത്

റ്റിയെപന്നോ.

തിധവ ികള്ക് മോത്തം കോതുകളില്ൂയെ ആത്മോേിപല്ക്ക് ഒഴുകുന്നത്

മോത്തം അറിെോം.
ിയന്ന ത്
യ

ോണയ

ചീന്തിയെെുയത്തറിെുന്ന പേദ െും.

യേന്ന് അേള്ക്ക്ക് രോഹുല്ിയ

ഓര്മ്മ േന്നു.

യഞേപല്ോയെ അേള്ക് മരുന്നുകയളക്കുറിപച്ചോര്ത്തു.
ഈശ്വരന്

ന്ദി.

തയെ കകേിരല്ുകള്ക്ക്കുള്ളില് മരുന്നുകള്ക് സൂെിച്ച ഷോളിന്യറ ആഗയം അേള്ക്
കണ്ടു.
മരുന്ന്്സുരെിതമോെുണ്ട്.
രോജകുമോരിെോണ് തോന്.
ദിേയോ േര്മ്മ രോജകുമോരി.
െപെോേങ്ങള്ക്ക്ക്

പശ്ഷം

േിജെങ്ങള്ക്

സോഹസികരോെിരുന്ന രോജോക്കന്മോരുയെ

മോത്തം

തിരിയക

യകോണ്ടുേന്നിരുന്ന

ിന്ഗോമിെോണ് തോന്!

േിയെപപ്പോയല്, മുറിപേറ്റു മരണം കോത്തുകഴിപെണ്ടേളല്ല.

ഇേിയെ ഈ കോേില്

േര്ധിച്ച േീരയപത്തോയെ അേള്ക്

തിയെ എഴുപന്നറ്റു.

ശ്രീരയത്ത ദഹിപ്പിക്കുന്ന പേദ യെ അേള്ക് അേഗണിച്ചു.
ശ്രീരയത്ത
കണ്ടിയല്ലന്നു

ച്ചു

കുതിര്ത്തുയകോണ്ട്

അപപ്പോഴും

പചോര

അേള്ക്

െിച്ചു.

ിശ്ച്െദോര്ഡയപത്തോയെ അേള്ക് എഴുപന്നറ്റു
ചുണ്ടുകള്ക് കെിച്ചു
രക്ത ത്

ഒഴുകുന്ന

ിന്നു.

ിെിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക് പേദ

േോഹയത്ത

ിെിച്ചു

സഹിച്ചു.

ിര്ത്തുന്ന ഔഷധ ഇല്കള്ക് ആ കോേില്ുയണ്ടന്ന്

അേള്ക്ക്ക് അറിെോം.
യെ അതി ു പേണ്ടി

ഷ്ടയപ്പെുത്തുേോ ുള്ള സമെം തയെ

ക്കല് ഇല്ല.

ിപമ്പോേ് പ ോക്കോന് അേള്ക് ആത്ഗഹിച്ചില്ല.
ഇ ി മുപമ്പോേ്്മോത്തം.
തയെ ത്
ഈ ത്

ോണയ െുക്കോന് ഇ ി അെോള്ക്ക്കോേില്ല.
ോണയെ ഉെമസ്ഥന് തയെ രോഹുല് മോത്തമോണ്.

അപദ്ധഹത്തിയെ ത്

ോണന് തയെതോണ്.

അത് തയെ കകകളില്ോണ്.
ഒരു യേെിെുണ്ടയ്ക്പക്കോ േോളിപ ോ തയെ ത്
അേള്ക് പേച്ച് പേച്ച് തോപഴക്ക്

ോണയ

ശ്ിപ്പിക്കോന് ഇ ിെോേില്ല.

െന്നു.

പചോരെിറ്റുന്ന മുറിപ്പോെുകളില് അേള്ക് കകത്തല്മമര്ത്തിപ്പിെിച്ചു.
ച്ചപച്ചോരെുയെെും മോംസത്തിയെെും ഗന്ധം തുളച്ചുകെറുന്നു.
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അല്പ്പസമെത്തിന് പശ്ഷം കോേു

ോതപെോരത്ത്

ിര്ത്തിെിേിരുന്ന കോറി െുത്ത്

അേള്ക് എത്തി.
ഒരു േിധത്തില് അേള്ക് കോറി ുള്ളില് കെറിപ്പറ്റി.
മരുന്ന്് ിറച്ച ഷോള്ക് അേള്ക് ഒരു പ്ലോറിക്ട കേറി ുള്ളില് യേച്ചു.
ിയന്ന കോര് റോര്േ് യചയ്യോന് ത്ശ്മിച്ചു.
യെ ഇെതുകക ഉെര്ത്തോന് സോധിച്ചില്ല.
പതോളിയല് മോംസത്തി ുള്ളില് ഇപപ്പോഴും തീ ആളുകെോണ്.
യെ തോന്
തയെ ത്

രോജെയപ്പേുകൂെോ.

ോണന് ഇേിയെെല്ല.

അത് സര്പ്പ ദംശ് പമറ്റ് ശ്രീരം യേെിെോന് തുെങ്ങുകെോണ്.
തോന് പേദ

സഹിപച്ച

റ്റൂ.

കക എങ്ങയ യെങ്കില്ും ഉെര്ത്തണം.
ചുണ്ടുകള്ക്

കെിച്ചു

ിെിച്ച്

കണ്ണുകളെച്ച്

ദൃഡ ിശ്ച്െപത്തോയെ

അേള്ക്

കക

ഉെര്ത്തി.
മുറിേില്

ിന്ന്്അപപ്പോള്ക് രക്തം കുതിപച്ചോഴുകി.

അല്റിക്കരെോ ോെി തുെങ്ങിയെങ്കില്ും ചുണ്ടുകള്ക് കെിച്ച്

ിെിച്ച് അേള്ക് ശ്ബ്ദം

ിെത്ന്തിച്ചു.
ഒരു േിധത്തില് അേള്ക് റിെറിംഗില്
കോര് റോര്േ് യചയ്ക്ത് അേള്ക് തോപഴക്ക്

ിെിച്ചു.
ീങ്ങി.

തയെ ശ്രീരം േീണ്ടും രക്തത്തില്ും േിെര്പ്പില്ും
പതോളില്

ിന്നും കകമുേി ു തോയഴ

ദീ തീരയത്ത സമീ

ുതെുകെോണ്.

ിന്നും ഇപപ്പോഴും രക്തയമോഴുകുന്നു.

ിച്ചപപ്പോള്ക് എതിയര ഒരു േോഹ ം േരുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

ഈശ്വരോ....!
തോന് മരിച്ചിേില്ല എന്നറിഞ്ഞ് തയന്ന യേെിയേച്ച് േീഴ്ത്തിെ അജ്ഞോത ോെ ആ
മ ുഷയ ോെിരിക്കുപമോ അത്?
ഭഗേതീ രെിക്കപണ...
അേള്ക് മ മുരുകി ത്
"ദിപേയ!

ോര്ഥിച്ചുയകോണ്ട് ശ്രപേഗത്തില് കോര് മുപമ്പോേ്് ോെിച്ചു.

ിര്ത്ത്!!"

ല്ത്തീഫിയെ സവരം അേള്ക് പകേു.
ഈശ്വരോ....
തയെ മ സ്സ് കുളിര്ന്നുല്െുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
അേള്ക് യ
ിമ്പിയല്

യേന്ന്്പത്ബക്കിേു.
ില്ോേിപല്ക്ക് അേള്ക് ആെോസയപ്പേ്്പ ോക്കി.

ജീപ്പില് തയെ സുഹൃത്തുക്കള്ക് ഇരിക്കുന്നതും തുെര്ന്ന്്ല്ത്തീഫിപ ോയെോപ്പം അേര്
ചോെിെിറങ്ങി തയെ കോറിയ

സമീ

ിക്കുന്നതും അേള്ക് കണ്ടു.

"പഗോഡ്!!"
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കോറിയെ

പഡോര് തുറന്ന്് പചോരെില്

രിത്ഭോന്തിപെോയെ ല്ത്തീഫ്

ുതഞ്ഞ

തയെ പദഹപത്തക്ക്

പ ോക്കി

റഞ്ഞു.

"പമോപള...!! ഇയതന്തോെീ?"
ദിേയ

ുഞ്ചിരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"അയതോയക്ക...ല്ത്തീഫ് ദോദോ...അയതോയക്ക ...
ല്ത്തീഫിയെ

പതോളില്

ിെിച്ച്

ിയന്ന ..

പേദ യകോണ്ട്

ിയന്ന

റെോം..."

ുളെുന്നതി ിെെില്

അേള്ക്

റഞ്ഞു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ..പേഗം..ചര്ച്ചിപല്ക്ക് ...അപങ്ങോേ്്കോ് േിട്..."
ല്ത്തീഫ് കത്ഡേിംഗ് സീറ്റിപല്ക്ക് കെറി.
കൂേത്തില് േിന്യസെ്റും സിദ്ധോര്ഥ ും കെറി.
മറ്റുള്ളേര് ജീപ്പില് കോറിയ

ിന്തുെര്ന്നു.

സിദ്ധോര്ഥന് ദിേയയെ തയെ മെിെിപല്ക്ക് ചോെിച്ച് കിെത്തി.
"ദിപേയ..ഇയതോയക്ക എന്തോ പമോയള?"
േിന്യസെ്് പചോദിച്ചു.
അേന് കരെുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
അേന് അേളിയല് മുഖ്ത്ത്

ിന്ന്്േിെര്പ്പുകണങ്ങള്ക് തുെച്ചു കളഞ്ഞു.

"ആരോണ് ...എന്ന്്അറിെിയല്ലെോ..."
തയെ കയ്യില് മുറുയകപ്പിെിച്ചിരിക്കുന്ന േിന്യസെ്റിയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

പേദ ക്കിെെില് കോേില്
"േണ്ടി സിറ്റി പഹോ്
സിദ്ധോര്ഥന്

െന്ന സംഭേങ്ങളത്തെും അേള്ക് ചുരുക്കി േിേരിച്ചു.

ിറ്റല്ിപല്ക്ക് േിട് ല്ത്തീഫ് ദോദോ.."

റഞ്ഞു.

"പേണ്ട!!"
ഞരങ്ങി പേദ ിച്ച് ദിേയ
"എ ിക്ക് ...അകത്ത് ..ത്
ഉെപ

സോറിയെെെുത്ത്

റഞ്ഞു.
ശ് ം ....ഒന്നുമില്ല..പേദ െുണ്ട് ..കകയ്യില്...ഈ മരുന്ന്്
എത്തിക്കണം....മരുന്ന്് ...മരുന്നുണ്ടോക്കണം....സോറിയ

...മരുന്ന്്യകോെുത്തിേ് ഞോന് േരോം...എപങ്ങോേും ...സിറ്റി പഹോ്
േിപല്ലജ് പഹോ്

ിറ്റല്ിപല്പക്കോ

ിറ്റല്ിപല്പക്കോ...."

ല്ത്തീഫ് അതിത്ദുതം കത്ഡവ് യചയ്ക്തു.
കത്ഡേിങ്ങി ിയെ

അേന്

തിയെ

എപന്തോ

ഉരുേിേുയകോണ്ടിരിക്കുന്നത്

മിററില്ൂയെ സിദ്ധോര്ഥന് കണ്ടു.
"ഞങ്ങള്ക് ഫോദറിയെെെുത്തുന്ന്്..ചര്ച്ചില്ന്നോ േരുയന്ന,"
സിദ്ധോര്ഥന്

റഞ്ഞു.

"എല്ലോരും അേിയെെുണ്ട്....ദിേയ മരുന്ന്്
േരുേോരുന്നു.
ഒരിഞ്ചുപ

കയല്ോയക്ക

റിക്കോന് പ

ഞങ്ങള്

ോയെന്നറിഞ്ഞ് ഞങ്ങള്ക്

ദിപേയയ

തപ്പി െക്കോത്ത

ോല്ുേില്ല.... ിയെ യമോകബല് ഫുള്ക് കെം സവിച്ച് ഓഫ് ആരുന്നു...
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അങ്കിള്ക്മോയരോയക്ക േരോന് യതോെങ്ങീപ്പം ഞങ്ങളോ പേണ്ടോന്നു
യേെിയെോച്ച പകേു...ചത്ത് ജീേിച്ചോ ഞങ്ങള്

റയഞ്ഞ...ദൂപരയന്ന

ിയന്ന േപന്ന...."

തയെ പദഹത്ത് ജല്കണങ്ങള്ക് േീണപപ്പോള്ക് ദിേയ മുഖ്മുെര്ത്തി.
േിന്യസെ്് േീണ്ടും കണ്ണുകള്ക് തുെയ്ക്ക്കുകെോണ്.
"ആ .....പമോപ

ഇ ി കണ്ടോല് ല്ത്തീഫ് ദോദോ ....ആ യസക്കന്ഡില് അരിെുേോണ്

...അതിന് എയന്ന തൂക്കിയക്കോന്നോല്ും..."
േിന്യസെ്്

ല്ലിറുമ്മി.

"േി ു,"
ദിേയ ദെ ീെമോെി

റഞ്ഞു.

"അങ്ങ യത്ത യതറി

റെപല്ല....യചേിയ

"മിണ്ടിപെക്കരുത്..ഒരെരം പ

ോല്ും

ോത്തോന് എ ിക്ക്

റ്റില്ല..എയെ കക ...."

ീ,"

ല്ത്തീഫ്

ള്ളിപമെെുയെ പ യര കോപറോെിക്കപേ േിന്യസെ്് ദിേയപെോട്

"ഞങ്ങയള

ഒന്ന്് ഇന്പഫോം

യകോഴപ്പം യ

യചയ്ക്തിേ്

എഴുന്നള്ളിെോരുപന്നല്

റഞ്ഞു.

എന്തോെിരുന്നു

ക്ക്?"

ദിേയക്കും കുറ്റപബോധം പതോന്നി.
"േി ു ..എെോ അത്...യ

യേന്ന്്തയന്ന..."

രോഹുല്ിയെ കവോര്പേഴ്സി ു മുമ്പില് തെിച്ച്കൂെിെ ആളികളുയെ സമീ

ം കോര്

ിര്ത്തി ല്ത്തീഫ് ചോെിെിറങ്ങി.
േിന്യസെ്റും സിദ്ധോര്ഥ ും ദിേയയെ തോങ്ങിപ്പിെിച്ചിറക്കി.
"എയെ പമോപള..."
കൂേുകോരുയെ സഹോെത്തോല് കോറില്
ഗോെത്തിപദേി യ

ിന്നിറങ്ങി േരുന്ന ദിേയെുയെ രൂ

ം കണ്ട്്

ോേിക്കരഞ്ഞു.

അേര് മുപമ്പോേ്്േന്ന്്ദിേയയെ യകേിപ്പിെിച്ചു.
കണ്ടു

ിന്നേയരോയക്ക അേളുയെ രൂ

ം കണ്ട്്്തംഭിച്ചു.

"ഒന്ന്മില്ല മമ്മി,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"േോ...സോറിയെെെുപത്തക്ക്! ഒരു യസക്കണ്ട് പ
അേര് രോഹില്ിയ
"ങ്ങ്ഹോ...
തങ്ങയള

ോല്ും ്പ

ര് യചയ്യോ ില്ല,"

കിെത്തിെ മുറിെുയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.

ിയന്ന,"
ിന്തുെരുന്നേയരക്കണ്ട് ദിേയ

"എയെ കൂയെ രണ്ട് പ

റഞ്ഞു.

ര് മതി...ല്ത്തീഫ് ദോദ..

ിയന്ന േി ു

ീെും. ബോക്കിെുള്ളേര്

ുറത്ത് യേെിറ്റ് യചയ്യുക...."
അേര് രോഹുല്ിയ

കിെത്തിെിരുന്ന മുറിെില് കെറി കതകെച്ചു.

രോഹുല് കിെക്കെില്ോെിരുന്നു.
അേള്ക് അെോയള പ ോക്കി.
രോഹുല് ഇപപ്പോഴും അപബോധോേസ്ഥെില്ോണ്.
അേള്ക് അെോളുയെ കണ്പ

ോളകള്ക് തുറന്ന്്പ ോക്കി.
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േോെ തുറന്ന്് ോേു

രിപശ്ോധിച്ചു.

ോഡിമിെിപ്പും.
ിയന്ന അേള്ക് ഷോള്ക് അഴിച്ച് മരുന്നുകള്ക്
ല്ത്തീഫിയ
"ദ ത്

അേള്ക്

ുറയത്തെുത്തു.

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കി.

ിന്സ് േിത്ത് എ ഹീല്ിംഗ് െച്ച്...!"

ല്ത്തീഫ് മത്ന്തിച്ചു.
******************************************
അരമണിക്കൂറി ുള്ളില് രോഹുല്ിയെ മുറിെില്
ദിേയയെക്കോത്ത്

ഒരു

ിന്ന്്

ആംബുല്ന്്

ുറത്തിറങ്ങിെപപ്പോള്ക്

െൂ ിറ്റ്

ുറത്ത്

കോത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.
പഡോക്ടറ്റര്,

പ ഴ്സുമോര്,

ഉ

കരണങ്ങള്ക്,

മരുന്നുകള്ക്,

ഒപ്പപറഷന്

തീെറ്റര്

സര്വതും സജ്ജമോെിരുന്നു അതില്.
അ േധി േോഹ ങ്ങളും കൂറ്റന് ജ ോേല്ിെും അേിയെ തെിച്ച് കൂെിെിരുന്നു.
േിപ ോദ്

പമപ ോന്

എല്ലോത്തി ും

മുമ്പില്

ിന്ന്്

ിര്പദശ്ങ്ങയളോയക്ക

ല്കിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
േിേരമറിഞ്ഞ് അല്ക്ടസണ്ടറിപ ോയെോപ്പം ഷോര്മ്മില്ിെും ഓെിയെത്തിെിരുന്നു.
ദിേയയെ ആംബുല്ന്സി ുള്ളില് ത്
ിരിഞ്ഞുപ

ോകോയത

പേശ്ിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിേും ആളുകള്ക് ആരും

രിസരത്ത് തയന്ന

"അപപ്പോള്ക് ജെകൃഷ്ണന് ഈ

ിന്നു.

രിസരത്ത് തയന്ന ഉയണ്ടന്നോപണോ?"

േിപ ോദ് പമപ ോന് ല്ത്തീഫിപ ോട് പചോദിച്ചു.
"ഏത്

രിസരത്തോെോല്ും, പമപ ോന് സോപറ, കകെില് കിേും. േോപപ്പയെ ഗണ്ണിയെ

കല്സന്് ഞോന് റി യൂ യചയ്യിക്കും,"
ശ്ോന്ത ോെി,

തിയെ, േിപ ോദ് പമപ ോയെ കണ്ണുകളില് പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ഖ്ുദോ കസം!"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
യ

യേന്ന്് എല്ലോേരും പറോ്ല്ിയെ ആപേശ്ം

ിറഞ്ഞ േിളിപകേു തിരിഞ്ഞ്

പ ോക്കി.
യമോകബല് പഫോണില്ൂയെ സംസോരിക്കുകെോണ് അേള്ക്.
"ഒരു

യൂ് ഉണ്ട്,"

അേളുയെ സവരത്തില്
ആകോംെ
"

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ കൂേുകോര് അേയള യ

ോമ്പോേികയളോയക്ക

ഒയരണ്ണം യ
ഇപ്പം പ

രിത്ഭോന്തിെുണ്ടോെിരുന്നു.
ോമ്പിയ

ോതിഞ്ഞു.

സൂെിക്കുന്ന ഒരു കസ് കൂെിപല്ല? അത് പ

ോപഴയെ അെുത്ത്ന്ന്്
...ഏകപദശ്ം രോഹുല് സോറിയ

ോയല്

േിഷം യതോേിെത്ത്ന്ന്്

ോല്ീ് കയണ്ടെുത്തു..."

"ദോറ്റ് മീന്്!"
സിദ്ധോര്ഥന് മത്ന്തിച്ചു.
കൂേുകോര്

ര്

രം പ ോക്കി.
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"രോഹുല് സോറിയെ പ ര്ക്കുണ്ടോെത് ഒരു മര്ഡര് അറ്റംറ്റ് ആണ്,"
"അയതങ്ങയ

സിദ്ധോര്ഥന്?"

ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

"

േികയളയെോയക്ക യത്െെിന് യചയ്യിക്കുന്ന പ

യചയ്യിക്കോന്
"

ോയല്

ോംമ്പുകയളയെോയക്ക യത്െെിന്

റ്റുപമോ? ഒരോയളയകോല്ലോന്?"

റ്റും,"

പെോമി

റഞ്ഞു.

"ചില്ിെില് സോന്റിെോപഗോ

ഗരത്തി െുത്ത് ഒരു ത്ഗോമത്തില്

ോമ്പുകയള ഇങ്ങയ

യത്െെിന് യചയ്യിച്ച ഒരോയളപ്പറ്റി ഞോന് ഡി്ക്കേറി ചോ ല്ില് കണ്ടിേുണ്ട്,"
"ഗുരുജിെുയെ പ ര്ക്കുണ്ടോെത് യകോല്
ഭെം

ോതക ത്ശ്മപമോ?"

ിഴല്ിച്ച സവരത്തില് േിപ ോദ് പമപ ോന് പചോദിച്ചു.

"എങ്കില് ഞോന് എെര്പ

ോര്േിപല്ക്ക് പ

ോകുന്നു. സോറിന്ന് പഫോറിന് ത്െിപ്പ്്കഴിഞ്ഞ്

തിരിയച്ചത്തുകെോണ്,"
അെോള്ക് തയെ കോറി െുപത്തക്ക്

െന്നു.

ല്ത്തീഫ് മപ ോജിയ െും പെോമിപെെും യഫല്ിക്ടസിയ െും മോറ്റി
ിര്പദശ്ങ്ങള്ക്

ിര്ത്തി ചില്

ല്കി.

േിപ ോദ് പമപ ോയെ

ിന്നോയല് കബക്കുകളില് അേര് കുതിച്ചു.

ആംബുല്ന്സിയെ േോതില് തുറക്കയപ്പേു.
പഡോക്ടറ്റര്
ചുറ്റും

ുറപത്തക്ക് േന്നു.

ിന്നേര് ആകോംെപെോയെ പഡോക്ടറ്ററിയെ പ യര തിരിഞ്ഞു.

"സോര്,"
ഗോെത്തി പദേി മുപമ്പോേോഞ്ഞു.
"പ

െിക്കോയ ോന്നുമില്ല തമ്പുരോേി,"

പഡോക്ടറ്റര് ചിരിച്ചുയകോണ്ട്
"ദിേയക്ക്

റഞ്ഞു.

ല്ല മ സോന്നിധയമുള്ളത് ഗുണം യചയ്ക്തു. ബുള്ളറ്റ് രണ്ടും റിമൂവ്

യചയ്ക്തു. പബോണ്സിയ
ബ്ലഡ് ഒത്തിരി പ

െച്ച് യചയ്ക്തിരുന്നില്ല. രണ്ട് മൂന്ന്്ദിേസയത്ത യബഡ് ററ്.്

ോെി. അതുയകോണ്ട്,"

ഗോെത്തി പദേിപെോയെോപ്പം ല്ത്തീഫും അകപത്തക്ക് കെറി.
ദിേയ യബഡില് കിെക്കുന്നു.
തയെ അെുപത്തക്ക് േരുന്ന ഗോെത്തി പദേിപെെും ല്ത്തീഫിയ െും കണ്ട്്അേള്ക്
ുഞ്ചിരിച്ചു.
"പേണ്ട..പേണ്ട,"
ദിേയ എഴുപന്നല്ക്കോന് ഭോേിക്കുന്നത് കണ്ട്്ല്ത്തീഫ് േില്ക്കി.
"മമ്മി, സോറിന് ഇപപ്പോള്ക് എങ്ങയ

ഉണ്ട്,"

അേള്ക് തിരക്കി.
"സോര് ..ഓപക്ക ആെി...സംസോരിക്കുന്നു.. ിയെ കോരയത്തില്ോണ്..."
ല്ത്തീഫ് അേളുയെ മുെിെിഴകള്ക് തപല്ോെിയക്കോണ്ട്
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"പേദ

എങ്ങയ

ഉണ്ട് പമോയള?"

അേളുയെ േിരല്ുകളില് േിരല് പകോര്ത്ത് ഗോെത്തി പദേി പചോദിച്ചു.
"ഒരു ഉറുമ്പിന് കപണ്ണോളം,'
അേള്ക് ചിരിച്ചു.
" മുക്ക് പ
അേര്

ോകോം മമ്മി. എ ിക്ക് സോറിയ
ഇരുേരും

സഹോെിച്ചുയകോണ്ട്

അേയള

കോണണം,"

പതോളില്ും

കകകളില്ും

ിെിച്ച്

െക്കോന്

ുറപത്തക്ക് േന്നു.

"എയെ പദേീ,"
ുറത്ത് ഹര്ഷോരേം മുഴക്കുന്ന ആളുകയളക്കണ്ട് അേള്ക് അമ്പരന്നു.
"അപപ്പോള്ക് ഞോന് ഒരു സംഭേം തയന്നെോ അപല്ല?"
അേള്ക് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

ുറത്ത് കോത്തിരുന്ന ബന്ധുക്കളുയെെും സുഹൃത്തുക്കളുയെെും
മുഖ്ങ്ങളില് ആശ്വോസേും ആഹ്ലോദേും

ോേുകോരുയെെും

ിറഞ്ഞു.

അേയള സവീകരിക്കോ ോെി അേര് മുപമ്പോേെുത്തു.
സുഹൃത്തുക്കള്ക് അേള്ക്ക്ക് േല്െം തീര്ത്തു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...ഒരു പഹോപ്യല്്

യൂ് കൂെി,"

തയെ യമോകബല് പഫോണില്ൂയെ സംസോരിക്കുകെോെിരുന്ന പറോ്ല്ിന്

റഞ്ഞു.

അേര് അേയള പ ോക്കി.
"ഗോന്ധി ്കവെറില് രണ്ട് മി ിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു യഡഡ്പബോഡി പ
ഒരു ്പ ക്ക് ചോര്മര് ..

ോമ്പോേിെുയെത് ആയണന്ന്്പ

ോല്ീ് കയണ്ടത്തി.

ോല്ീ് ഐയഡെ്റികഫ

യചയ്ക്തിേുണ്ട്...എ പ ോര്ത്ത് ഇന്തയന് ഒറിജിന്,"
ആ േോര്ത്ത പകള്ക്േിക്കോരില്
"ആന്റ്റി പ
ആ

രത്തി.

െിക്കണ്ട,"

സംസോരമത്തെും

േിന്യസെ്്

ഭെപത്തോയെ

ോറല്പ

പകള്ക്ക്കുകെോെിരുന്ന

ഗോെത്തിപദേിപെോട്

റഞ്ഞു.

" ിങ്ങള്ക്ക്കോര്ക്കും ഒരു പ
"ഒരു പ

രിത്ഭോന്തി

ോറല് പ

ോല്ുപമല്ക്കോന് ഞങ്ങള്ക് സമ്മതിക്കില്ല,"

ോല്ുപമല്പ്പിക്കില്ല!!"

യഷറിന് ഒച്ചെിേു.
"എന്നിേ് ദിേയക്കിപപ്പോള്ക് ഓപ്പപറഷന് തീെറ്ററും യബഡ്യററും! ഐ ഫീല് യഷെിം
ഓണ് കമ യസല്ഫ്!"
തങ്ങള്ക് േല്ിയെോരു യതറ്റ് യചയ്ക്തതുപ

ോയല് അേര്

"അത് ഇേള്ക് ആയരെും അറിെിക്കോയത പ
കൂേുകോരുയെ

കുറ്റപബോധം

ിറഞ്ഞ

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

ോെത്യകോണ്ടപല്ല പമോയള,"

മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക്

പ ോക്കി

ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു.
" ിങ്ങളുയെ ആരുപെെും കുറ്റംയകോണ്ടല്ല അത്,"
"

ോറ് ഈ്

ോറ്,"

േിന്യസെ്റിയെ ദൃഡസവരം എല്ലോേരും പകേു.
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"ഇ ി
യ

ഇതുപ

ോയല്

ഒരു

സംഭേം

ഉണ്ടോകുന്നത്

എയെ

യഡഡ്

പബോഡീയെ

ോറപത്തോയെെോരിക്കും!"

അേര് രോഹുല്ിയെ കവോര്പേഴ്സിയ
ഇതിപ ോെകം സംഭേങ്ങളുയെ

സമീ

ൂര്ണ്ണരൂ

ിച്ചു.
ം രോഹുല് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ത ിക്ക് സര്പ്പ ദംശ് പമറ്റത്.
ദിേയ തയന്ന ഗത്ബിപെല്ച്ചയെെെുയത്തത്തിച്ചത്.
മരണോസന്ന ോെ തയെ ജീേന് രെിക്കുന്നതിന് പേണ്ടി മരുന്നുകള്ക് പശ്ഖ്രിക്കോന്
പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് ദിേയ ത ിച്ച് പ

ോെത്.

അേിയെ യേച്ച് അജ്ഞോത ോല് അേള്ക്ക്ക് യേെിപെറ്റത്.
അദ്ഭുതകരമോെി അേള്ക് രെയപ്പേത്.
തീര്ത്തും അസോധയമോെിരുന്നിേുകൂെി അേള്ക് മരുന്നുമോെി തിരിച്ചുേന്നത്.
ിയന്ന തയെ ജീേന് രെയപ്പെുത്തിെത്.
പറോ്ല്ിയെെും
സമീ

ത്

ിെങ്കെുയെെും

യഷറിയെെും

സഹോെത്തോല്

തയന്ന

ിക്കുന്ന ദിേയയെ രോഹുല് പ ോക്കി.

ഇെത് കക

ിറയെ ബോന്പഡജ് ഇേിേുണ്ട്.

െീണമുയണ്ടങ്കില്ും അേളുയെ സഹജമോെ

ിശ്ച്െദോര്ഡയേും കുല്ീ തവേും

അണുപ

ിറഞ്ഞു ിന്നിരുന്നു.

ോല്ും ത്ഭംശ്ം സംഭേിക്കോയത മുഖ്ത്ത്

തയന്ന കണ്ണിമയ്ക്ക്കോയത പ ോക്കുന്ന രോഹുല്ിയെ പ യര പ ോക്കി അേള്ക്
യഷറി ും ത്

ിെങ്കെും പറോ്ല്ി ും കൂേുകോരുയെ പ യര

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ീങ്ങി.

"ഇപപ്പോള്ക് ...ഇപപ്പോള്ക് എങ്ങയ െുണ്ട് സോര്...?"
അെോള്ക്ക്ക് അഭിമുഖ്മോെി ഇരുന്ന്്അേള്ക് പചോദിച്ചു.
രോഹുല് അേയള കൃതജ്ഞതപെോയെ പ ോക്കി.
"എയന്ന ചികിത്സിക്കുന്നത് ദിേയെപല്ല?"
അേളുയെ മിഴിെിണകല്ിപല്ക്ക് പ ോക്കി അെോള്ക്
"എ ത്

റഞ്ഞു.

ിന്സ് േിത്ത്്എ ഹീല്ിംഗ് െച്ച്..."

ദിേയെുയെ മ സ്സ് ആ ന്ദത്തോല് േീര്പ്പുമുേി.
പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്കോറ്റിറങ്ങി അേയര തഴുകി.

കതകില്

തുെര്ച്ചെോെി

ആപരോ

മുേുന്ന

ശ്ബ്ദം

പകേോണ്

പറോ്ല്ിന്

ഉറക്കമുണര്ന്നത്.
ആദയം അയതോരു പതോന്നല്ോയണന്ന് അേള്ക് അ ുമോ ിച്ചു.
എന്നോല് േീണ്ടും ശ്ക്തിെോെി മുേുന്ന ശ്ബ്ദം തുെര്ന്നപപ്പോള്ക് അേള്ക് കകയെത്തിച്ചു
യബഡ് ല്ോമ്പ് ഓണ് യചയ്ക്തു.
ിയന്ന ഭിത്തിെിയല് പക്ലോക്കിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
രണ്ടു മണി!
അേളുയെ യ റ്റിെില് ചുളിേുകള്ക് േീണു.
അേള്ക് സംശ്െപത്തോയെ

തിയെ എഴുപന്നറ്റു.

ിയന്ന സവിച്ചിേു.
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ആരോെിരിക്കോം ഈ സമെത്ത്?
അേള്ക് ജോല്കതി െുയത്തക്ക് പ

ോെി.

ശ്ബ്ദം പകള്ക്പ്പിക്കോയത അതിയെ ഒരു

ോളി തുറന്നു.

ിയന്ന അതില്ൂയെ കതകിയെ ഭോഗപത്തക്ക് പ ോക്കി.
"ഈപശ്ോപെ!"
അേള്ക് സംത്ഭമപത്തോയെ മത്ന്തിച്ചു.
ില്ോേില് , പചോരെും അഴുക്കും

മുറ്റയത്ത

കതകില് ചോരി

ിറഞ്ഞ േ്ത്തങ്ങപളോയെ ഒരോള്ക്

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

അെോള്ക് കിതയ്ക്ക്കുന്ന ശ്ബ്ദം ത ിക്ക് പകള്ക്ക്കോം.
ഒരു

ിമിഷം തയെ ഹൃദെത്തില് ഒരു മിന്നല്പ്പിണര് കെന്നുപ

ോകുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
തയെ കൂേുകോരില് ആര്പക്കോ

രിക്ക്

റ്റിെിരിക്കുന്നു!

അേള്ക് തിെുക്കത്തില് കതകി െുയത്തക്ക്

ീങ്ങി.

ധൃതിെില് അേള്ക് കതക്ട തുറന്നു.
തുറന്നു േന്ന കതക്ട

ോളികള്ക്ക്കപ്പുറത്തു

ില്ക്കുന്നെോയളക്കണ്ട് ഒരു

ിമിഷം

അേള്ക് ഭെന്നു.
സിദ്ധോര്ഥന്!
പചോരെില്

ഞ്ഞുകുതിര്ന്ന ഷര്േും

മുഖ്ത്തും പദഹം

ോന്റസും.

ിറയെെും മുറിേുകള്ക്.

അേന് ശ്വോസം കഴിക്കോന് േിഷമിക്കുന്നുയണ്ടന്നു അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
പറോ്ല്ിന്

ിഴല് േീണുകിെക്കുന്ന

രിസരങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"സിദ്ധൂ! എന്തോെിത്?"
അേള്ക് അേയെ കകയ്യില്

ിെിച്ചു.

"ദിേയ ...ദിേയയെ...ജെകൃഷ്ണന്..."
പറോ്ല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് ഭെത്തോല് േിെര്ന്നു.
അേന് േീഴോന് തുെങ്ങുന്നപ
അേള്ക് അേയ

തോങ്ങിപ്പിെിച്ചു.

ിയന്ന അേള്ക് അേയ
േീണുപ

ോകോന്

പചര്ത്തു

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

അകപത്തക്ക്

അേന്

െത്തിച്ചു.

ല്തേണ

തുെങ്ങിയെങ്കില്ും

ിെിച്ച് കിെക്കെുയെ അരികിപല്ക്ക്

"പറോ്...പേഗം...പേഗം..ല്ത്തീഫിയ

പറോ്ല്ിന്

അേയ

െത്തി.

േിളിക്ക്..."

െക്കുന്നതി ിെെില് അേന് ആെോസയപ്പേ്് റഞ്ഞു.
അേള്ക് അേയ

തയെ കിെക്കെില് കിെത്തി.

"എയെ...!"
അേയെ രൂ

ം കണ്ടു പറോ്ല്ിയെ കണ്ണുകള്ക്

"എയെ സിദ്ധൂ!
തയെ കരള്ക്

ിറഞ്ഞു.

ിയന്ന ആരോ ഇങ്ങയ ...?"

ിളരുന്നത് പ

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.
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"ഹോ...അയതോയക്ക...അയതോയക്ക...ഞോന്
...േിളിക്ക്.

ല്ത്തീഫിയ

അപല്ലല്

...

ിയന്ന

...പറോ്

റെോം

അപല്ലല്

... ീ

... ീെോദയം

ജെകൃഷ്ണന്...അേന്

ദിപേയയ ...ദിപേയയ ..."
അത്

റഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സിദ്ധോര്ഥന് കിെക്കെിപല്ക്ക് മറിഞ്ഞു.

"ജീസ്!!"
പറോ്ല്ിയെ ഹൃദെം
അേള്ക് ആ

ിെച്ചു.

ിമിഷം തയന്ന തയെ കോതുകള്ക് അേയെ യ ഞ്ഞിപല്ക്ക് പചര്ത്തു.

ഹൃദെം മിെിക്കുന്നുണ്ട്!
അേള്ക് യമോകബല്ിന് പമശ്പമല്
ോശ്ം! അത് യമപത്െോപ

രതി.

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബില് മറന്നുയേച്ചിരിക്കുകെോണ്.

അേള്ക് സിദ്ധോര്ഥയെ പ

ോക്കറ്റുകളില്ും

രതി.

അേിെേും ശ്ൂ യം.
ിയന്ന അേള്ക് മയറ്റോന്നും ആപല്ോചിക്കോയത
കതക്ട
ിയന്ന

ുറത്തുകെന്നു.

ുറത്തു ിന്നും അെച്ചു.
ിശ്ോേ്ത്തത്തില് തയന്ന അേള്ക് ഗോയരയ്ക്ജിപല്ക്ക്

അേിയെ

ിന്ന്്കസക്കിയളെുത്ത് യഗെിറ്റിന്

അേിയെ

ിന്ന്് ത്തുമി ിറ്റ്

ീങ്ങി.

ുറത്തു കെന്നു.

െയന്നത്തോേുന്ന ദൂരത്തില്ോണ് ല്ത്തീഫിയെ േീട്.

പബോധരഹിത ോെിക്കിെന്ന സിദ്ധോര്ഥയെ രൂ

േും അേന് അറിെിച്ച ഭീകരമോെ

സപന്ദശ്േും അേളുയെ കോല്ുകളുയെ പേഗം കൂേി.
േിജ മോെ ഇെേഴിെില്ൂയെ,

ില്ോേും മഞ്ഞും

ിറഞ്ഞ മരങ്ങള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ

അസോധോരണ പേഗത്തില് അേള്ക് കസക്കിപളോെിച്ചു.
"ഈപശ്ോപെ..അേന് ആ

യത്തോന്നും േരുത്തരുപത...!!"

അേള്ക് ഹൃദെം യ ോന്ത് ഉരുേിേു.
മി ിറ്റുകള്ക്ക്കുള്ളില് അേള്ക് ല്ത്തീഫിയെ േീേുമുറ്റയത്തത്തി.
േീെിയെ യതക്ക്ഭോഗപത്തക്ക് അേള്ക് കസക്കിപളോെിച്ചു.
അേിയെെോണ് ല്ത്തീഫിയെ മുറി.
യബല്ലെിച്ചു മറ്റോളുകയള അറിെിപക്കണ്ടന്ന്്അേള്ക് തീരുമോ ിച്ചു.
പറോ്ല്ിന് തിെുക്കത്തില് കതകില് മുേി.
ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് മുറിെില് ത്

കോശ്ം

രക്കുന്നത് അേള്ക് ജ ോല്െില്ൂയെ

കണ്ടു.
ിയന്ന, തുറന്നുേരുന്ന കതകിന്

ോളികള്ക്ക്ക്

ിമ്പില്, ഉറക്കച്ചെപേോയെെുള്ള

ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്േും.
"പറോ്!"
അേയളക്കണ്ട് അേന് അമ്പരന്നു.
" ീയെന്തി ോ ഈ സമെത്ത്..! ഇത്ത ..എന്ത്
ആ

..."

ില്പ്പില്ത്തയന്ന പറോ്ല്ിന്, സിദ്ധോര്ഥയെ ശ്ോരീരിക സ്ഥിതിെും അേന്

അറിെിച്ച കോരയേും അേപ ോെു േിേരിച്ചു.
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"പഗോഡ്!!"
ല്ത്തീഫ് അത് പകേതും മുറി ചോരിെിേ്

ുറത്തുകെന്നു.

"യദന് കപമോണ്!!"
േിേരണം

ൂര്ത്തിെോക്കുന്നതി ു

േല്ിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ് മുറ്റത്ത്

മുമ്പ്

അേളുയെ

കകക്ക്

ിര്ത്തിെിേിരുന്ന ജീപ്പി െുപത്തക്ക്

ിെിച്ചു
ീങ്ങി.

ധൃതഗതിെില് അേന് കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില് കെറി.
"കവിക്ക്...!!"
അേന് പറോ്ല്ിപ ോട്

റഞ്ഞു.

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് അേര് പറോ്ല്ിയെ യഗെിറ്റിയെ മുമ്പില് എത്തി.
"യ

യേന്ന്്േോ!"

കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്

ിന്ന്്ചോെിെിറങ്ങിയക്കോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

ജീപ്പ് യഗെിറ്റി ുള്ളിപല്ക്ക് കെത്തി േീേുകോയര ഉണര്ത്തോന് അേന് ആത്ഗഹിച്ചില്ല.
ല്ത്തീഫ് കതക്ട തുറന്നു.
കിെക്കെില് അപപ്പോഴും പബോധരഹിത ോെി കിെക്കുന്ന സിദ്ധോര്ഥയ

അേന്

കണ്ടു.
"െോ, അല്ലോഹ്ഹ്...!!"
പദഹം

ിറയെ മുറിേുകപളോയെ പചോരെില്

ല്ത്തീഫ്

ുതഞ്ഞ അേയെ െൂ

ം കണ്ടു

രിത്ഭമിച്ചു.

അേന് സിദ്ധോര്ഥയെ കകത്തണ്ട

ിെിച്ചമര്ത്തി.

"പറോ്ല്ിന്, പേഗം!!"
സിദ്ധോര്ഥയെ കകകളില്

ിെിച്ച് എെുത്തുെര്ത്തോന് ത്ശ്മിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.
അേളും പചര്ന്ന്്അേയ

തോങ്ങിപ്പിെിച്ചു.

ുറപത്ത ജീപ്പി െുയത്തക്ക് അേര് തിെുക്കത്തില് സിദ്ധോര്ഥയ െും യകോണ്ട്
മുന്സീറ്റില് അേര് സിദ്ധോര്ഥയ
"ഞോ ിേയ

ീങ്ങി.

കിെത്തി.

സിറ്റി പഹോ്പ്പിറ്റല്ില് എത്തിച്ചിേ് േിേരമറിെിക്കോം,"

ധൃതിെില് കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്ിരുന്നുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ഞോ ും കൂെി േരോം ല്ത്തീഫ് ദോദോ..."
പറോ്ല്ിന് ഇരുന്നു.
ിയന്ന സിദ്ധോര്ഥയെ തല്യെെുത്ത് തയെ മെിെില് യേച്ചു.
"അയല്ലങ്കി പഷക്ട യചയ്ക്ത് പബോഡി ഒത്തിരി െപെഡ് ആകും,'
അേള്ക് ല്ത്തീഫിപ ോട്

റഞ്ഞു.

"ശ്രി,"
ല്ത്തീഫ് ജീപ്പ് റോര്േ് യചയ്ക്തു.
*************************************
യറെില് പേ പറഷന്.
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മംഗളോ എക്ട്ത്

സിയെ ബി േണ് കമ്പോര്േ്യമന്റില്

ിന്ന്് ുറപത്തക്കിറങ്ങിെ

ദിേയ അദ്ഭുതയപ്പേു.
ല്ത്തീഫ് ദോദെും കൂേുകോരും തയന്ന കോത്ത് പ്ലോറ്റ്പഫോമില്

ില്ക്കുന്നു!

അേര് ആഹ്ലോദപത്തോയെ അേയര കകേീശ്ിക്കോണിച്ചു.
അേര് തിരിച്ചും.
ിറഞ്ഞ

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേള്ക് അേയര സമീ

ിച്ചു.

കൂേുകോര് കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത അേളുയെ േി്മിത യസൌന്ദരയം പ ോക്കി
'ഇയതന്ത്

ിന്നു.

റ്റി, ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"

അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഞോയ ന്നോ പമോദിജിെോപണോ, ഇത് പ
"അയതോയക്ക

റെോം

ീ േോ,"

ല്ത്തീഫ് യഗൌരേത്തില്
അേര്

ുറപത്തക്ക്

ോയല് സവീകരിക്കോന്?"

റഞ്ഞു.

െന്നു.

യേളിെില് ല്തീഫിയെ ്പകോര്പ്പിപെോ

ോര്ക്ക് യചയ്ക്തിരുന്നു.

അേര് ജീപ്പി ുള്ളില് കെറി.
"എേിയെ പറോസും മറ്റ് മൂന്ന്്തെിെന്മോരും?"
ദിേയ പചോദിച്ചു.
യഫല്ിക്ടസിയ െും സതീഷിയ െും മപ ോജിയ െുമോണ് അേള്ക് ഉപേശ്ിച്ചത്.
കൂേത്തില് ഏറ്റേും കോെിക െമതെും കരോയേ െൂര്ണ്ണയമെ്കളില് എപപ്പോഴും
േിജെിക്കുകെും

യചയ്യുന്ന

സംരെണത്തി ോെി ആശ്ു

അേയരെോണ്

ത്തിെില്

ല്ത്തീഫ്

സിദ്ധോര്ഥയെ

ിപെോഗിച്ചിരുന്നത്.

സിദ്ധോര്ഥന് യകോല്ലയപ്പേിേില്ല എന്നറിെുപമ്പോള്ക് രണ്ടോമയതോരു ആത്കമണത്തിന്
ജെത്കിഷ്ണന് മുതിരുയമന്ന്്അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു.
"പറോ് പറോസിയെ േുഡ് ബീയെ ശ്ുത്ശ്ൂഷിക്കുന്നു. യഫല്ിക്ടസും മപ ോജും സതീഷും
പറോസിയ െും േുഡ് ബീയെെും ഗോര്ഡ് യചയ്യുന്നു. സിറ്റി പഹോ്
യഷറിന്

ിറ്റല്ില്."

റഞ്ഞു.

ദിേയെുയെ മുഖ്ത്ത് ചുളിേുകള്ക് േീണു.
"േുഡ് ബീ? സിറ്റീ പഹോ്

ിറ്റല് ? എയന്തോയക്കെോ

ിങ്ങളീപ്പറെുയന്ന?"

അേള്ക് അസഹയതപെോയെ പചോദിച്ചു.
അേര് ദിേയപെോട് സംഭേങ്ങളുയെ രത് ച്ചുരുക്കമറിെിച്ചു.
പരോഹിതിയെ േീേില് ജെകൃഷ്ണ ും കൂേുകോരും ഒരുമിച്ചു കൂെിെതും ദിേയയെ
േകേരുത്തോ ുള്ള

ദ്ധതി ജെകൃഷ്ണന് ആേിഷ്ക്കരിച്ചതും അജ്ഞോതന്യറ

യെല്ിപഫോണ് സപന്ദശ്േും ജെകൃഷ്ണയെ

ദ്ധതിയെ സിദ്ധോര്ഥന് എതിര്ത്തതും

അ ന്തരം യകോന്നുകളെുക എന്ന ഉപേശ്പത്തോയെ ജെകൃഷ്ണ ും രോമകൃഷ്ണ ും
ത്കിറഫറും ഷോജഹോ ും സിദ്ധോര്ഥയ

ആത്കമിച്ചതും മരിച്ചു എന്ന്് കരുതി

മൃതത്

ഉപ

ോെ ോെ

സിദ്ധോര്ഥന്
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പറോ്ല്ിയെെെുയത്തത്തി

സിദ്ധോര്ഥന് ജെകൃഷ്ണയെ

ദ്ധതിയെപ്പറ്റി േിേരം

തന്നതുയമോയക്ക അേര് േിേരിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
എല്ലോം പകേുകഴിഞ്ഞ്

രിത്ഭോന്തിപെോയെ ദിേയ േിളിച്ചു.

"എങ്കില് േണ്ടി സിറ്റി പഹോ്പ്പിറ്റല്ിപല്ക്ക് തിരിച്ച് േിട്,"
" ിയന്ന ആദയം േീേിയല്ത്തിച്ചിേ്,"
ല്ത്തീഫ് േിപെോജിച്ചു.
"അതല്ല, ല്ത്തീഫ് ദോദോ,'
അേള്ക് േിശ്ദീകരിച്ചു.
" മ്മുയെ മുഴുേന് ത്ശ്ദ്ധെും ഇയപ്പോ സിദ്ധോര്ഥ ോണ് പേണ്ടത്.
സിദ്ധോര്ഥന് എപന്തല്ും

മ്മളില്ലോത്തയപ്പോ

റ്റിെോ ജീേിതകോല്ം മുഴുേ ും യേഷമിപക്കണ്ടി േരും

മുക്ക്. പസോ യല്റ്റ്്
് ഫറ് മൂവ് െു ഹിം,'
ദിേയെുയെ

ിര്ബന്ധത്തിന് േഴങ്ങി ല്ത്തീഫ് േണ്ടി തിരിച്ചു.

"ആയേ, എങ്ങ ുണ്ട് ഇയപ്പോ സിദ്ധോര്ഥന്?"
െോത്തോമപദ്ധയ ദിേയ ആകോംെപെോയെ തിരക്കി.
"കൃതയസമെത്ത് പഹോ്പ്പിറ്റല്ില് എതിച്ചില്ലോരുപന്നല്

റമ്പീന്ന് മോന്തെി ഒയരണ്ണം

യേേോരുന്നു,"
പെോമി
"

റഞ്ഞു.

യെ ഇപ്പം രണ്ടു ജന്മം സുഖ്മോെി ജീേിക്കോ ുള്ള ആെു് ഉണ്ട്."

യഷറിന് ചിരിച്ചു.
"അതിയെ മുഴുേന് യത്കഡിറ്റ് കേദയശ്ോ്ത്തത്തി ു മോത്തം അേകോശ്യപ്പേതല്ല.
രണ്ടു കോരണം. ഒന്ന്് മ്മുയെ ല്ീഡര് ഹി് കഹയ ് ല്ത്തീഫ് ദോദ. രണ്ടോമയത്ത,
ആ് െൂ പ ോ, മദര് യതപരസ പ
പറോ്ല്ിന്

പജോസഫ്

ോല്ും

എന്ന

ോണിച്ച് സുല്ലിെുന്ന തകര്പ്പന് ത്

ശ്ോന്തി

ുരം

പലോറന്്

കെ മോണ്

ക റ്റിംപഗല്

കോഴ്ച്ചയേച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നത്!"
*******************************************
ഒരോഴ്ച ക്ക് പശ്ഷം സിദ്ധോര്ഥയ
രിക്ക്

ആശ്ു

ഗുരുതരമോെിരുയന്നങ്കില്ും

ല്ഭിച്ചതുയകോണ്ടും കൂേുകോരുയെ ത്

ിന്ന്്ഡി്ചോര്ജ് യചയ്ക്തു.

കൃതയസമെത്ത്

കേദയ

പതയകിച്ചും പറോ്ല്ിയെ ത്ശ്ദ്ധോ

രിചരണം യകോണ്ടും സിദ്ധോര്ഥന് അ
ല്ത്തീഫിയെെും

ത്തിെില്

കൂേുകോരുയെെും

സഹോെം
ൂര്വമോെ

കെ ില് തരണം യചയ്ക്തു.
സഹോെപത്തോയെ

സിദ്ധോര്ഥയ

േീേിയല്ത്തിച്ചു.
കോരയങ്ങള്ക്

മുഴുേന്

അറിഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

അേയെ

കുെുംബോംഗങ്ങള്ക്

ഭെേിഹവല്രോെി.
മല്മുകളില്

ിന്ന്്േീണതോണ് എന്നോണ് ആദയം അേയര ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
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ദുസവഭോേിെോയണന്നറിഞ്ഞിരുയന്നങ്കില്ും
േികെില്

മെക്ക്

മരുന്ന്

ജെകൃഷ്ണന്യറ

ബിസി സ്സും

കുറ്റകൃതയങ്ങളുയെ

യകോല്

ോതകേുയമോയക്ക

ഉണ്ടോെിരുയന്നന്ന് അേര് കരുതിപെെില്ല.
"ഇ ി ആരുമോെും യ

ക്ക് െോയതോരു ചങ്ങോപത്തോം പേണ്ട!"

സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ചന് ദോപമോദരയ്യര് ത്
ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ല്ത്തീഫിയ

ഖ്യോ

ിച്ചു.

പ ോക്കി.

"അഥേോ പേണയമങ്കില് ഇേരുയെ കൂയെ!"
അത് പകേ് പറോ്ല്ിന്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ഛ ുമമ്മെും അ ിെത്തിെും അകപത്തക്ക്
പ

ോെി.

"കുയറ കോരയങ്ങള്ക് തീരുമോ ിക്കോ ുണ്ട്,"
കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ ല്തീഫിയ

പ ോക്കി.

ഒരു പസോഫെില് ചോരിക്കിെക്കുകെോെിരുന്ന സിദ്ധോര്ഥ ും കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചു.
"ശ്ത്തു

െയെോരുക്കം ഏതോണ്ട്

ൂര്ത്തിെോക്കി കഴിഞ്ഞു,"

തയന്ന ആകോംെപെോയെ പ ോക്കുന്ന കൂേുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി ല്ത്തീഫ്
റഞ്ഞു.
"ഏറ്റേും

സയൂേബിളോെ

ഒരു

ചോന്സിന്

പ ോക്കിെിരിക്കെോണ്

ശ്ത്തു.

ആഞ്ഞെിക്കോന്. അേയെ ഉന്നം ദിേയെോണ്,"
ിശ്ബ്ദതെുയെ ഒന്നു രണ്ടു

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞുപ

ോെി.

"ദിേയെുയെ ഒരു മുെി ോരിഴയെങ്കില്ും ശ്ത്തുേിന് പതോെണയമങ്കില് ആദയം

മ്മുയെ

ശ്വോസം തീരണം!"
ിശ്ബ്ദതെിപല്ക്ക് േിന്യസെ്റിയെ േോക്കുകള്ക് അഗ്നിെിരമ്പല്ോെി ചിതറി േീണു.
"ജെത്കിഷ്ണ ല്ല, അേയെ അപ്പന് മുത്തുപ്പേരു േന്നോപപ്പോല്ും േിേുയകോെുക്കില്ല
മ്മള്ക് ഇേയള!"
േിന്യസന്് ദിേയെുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

തയെ പതോളില് അമര്ന്ന അേയെ കകെുയെ ദൃഡതെില് അേളും.
"ആപേശ്ത്തിയെ ഊര്ജ്ജം സംസോരത്തില്ൂയെ കളെരുത്!"
ല്ത്തീഫ് എല്ലോേപരോെുമോെി

റഞ്ഞു.

"ഇന്ന് മുതല് എല്ലോേരും എക്ട്ത്െോ ചോര്ജ്ഡ് ആെിരിക്കുക! ദിേയക്ക് ചുറ്റും ഒരു
ത്മേയൂഹം. പഭദിക്കോ ോേോത്ത ഒരു കേചം. അങ്ങയ
കല്ക്ട എ സൂെികസഡ് ്കവോഡ്!
ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക്

മ്മുയെ

ആേുക എല്ലോേരും!

ോെിയെ േിളക്കോണിേള്ക്..."

ിറെുന്നത് അേര് കണ്ടു.

"കോറ്റ് ആഞ്ഞു േീശ്ും ഈ േിളക്ക് അണയ്ക്ക്കോന്,"
അേളുയെ മുഖ്ത്ത്
"

യെ

ിന്ന്്മിഴി ീയരോപ്പി ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.

മ്മുയെ കകകളില് സുരെിതമോണ് ഈ ദീ

അേന് അേയള പചര്ത്തു

ോളം,"

ിെിച്ചു .

അേയെ പതോളില് മുഖ്ം അമര്ത്തി അേളും.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

268

ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും
േോക്കുകളില്ൂയെ

ിറഞ്ഞു.

അേരുയെ

്പ ഹത്തിന്

ന്ദി

ത്

കെിപ്പിക്കുേോന്

അേള്ക്

ആത്ഗഹിച്ചു.
യെ േോക്കുകള്ക് യതോണ്ടെില് കുരുങ്ങുകെോണ്.
കരം കണ്ണിണകളോണ് സംസോരിക്കുന്നത്.
കണ്ണു ീരിന്യറ രൂ

ത്തില്.

കൃതജ്ഞതെുയെ ഭോഷ.
"അതുപ

ോയല് ത്

ധോ യപ്പേ മയറ്റോരു കോരയം സിദ്ധോര്ഥയെ സുരെെോണ്,"

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"സിദ്ധോര്ഥന്

ജീേപ ോയെെിരിക്കുന്നത്

അേന്യറെും

ദിേയയെ

പബോസിയെെും

േരുത്തോന്

ില് ില്പ്പിന്

ഭീഷണിെോണ്. പ
അതില്

േക

ജെകൃഷ്ണയ
അേയ

സിദ്ധോര്ഥന്

ഏല്പ്പിച്ച

ിെിപ്പിക്കും.
അേയെ

ജീേപ ോയെെിരിക്കുന്നത്

ഈ ഘേത്തില് േിേരമറിെിക്കുന്നത് ബുദ്ധിെല്ല.

ോല്ീസിയ

ല് കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. അതോണ് അയ്യരങ്കിളിയ

സിദ്ധോര്ഥയെ അച്ഛയ

ത്ഭോന്ത്

ഉപേശ്ിച്ച് ല്ത്തീഫ്

ഞോന് േില്ക്കിെത്,"

റഞ്ഞു.

"സിദ്ധോര്ഥയെ സുരെക്ക് ഞോന് ആപല്ോചിച്ചിേ് ഒരു മോര്ഗ്പമ കോണുന്നുള്ളൂ,"
കൂേുകോരുയെ ആകോംെ േര്ദ്ധിച്ചു.
ത്

പതയകിച്ച് പറോ്ല്ിയെ.

"ആ മോര്ഗ്ം ത്

പെോജ യപ്പെുത്തോന്

മുക്ക് സിദ്ധോര്ഥയെ അ ുേോദം പേണം,"

കൂേുകോര്ക്ക് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
അേര് അേയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, അത്,"
ആ പചോദയം സിദ്ധോര്ഥ ില്

ിന്നോെിരുന്നു.

കൂേുകോര് അന്തം േിേ് സിദ്ധോര്ഥയ െും ല്ത്തീഫിയ െും മോറി മോറി പ ോക്കി.
സിദ്ധോര്ഥന്

ആദയമോെി

ല്ത്തീഫിയ

'ല്ത്തീഫ്

ദോദ'

എന്ന്് സംപബോധ

യചയ്ക്തിരിക്കുന്നു!
ല്ത്തീഫ് ഒരു ത്

പതയക ഭോേത്തില് സിദ്ധോര്ഥയ

"ആ മോര്ഗ്പമതോയണന്നു ഞോന്
േിന്യസന്്
"

പ ോക്കി.

റെയേ ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

ുഞ്ചിരിപെോയെ പചോദിച്ചു.

റെൂ' എന്ന അര്ഥതില് ല്ത്തീഫ് തല്കുല്ുക്കി.

"ല്ത്തീഫ് ദോദ എന്ന പ
പറോ്ല്ിയെ മുഖ്ം ത്

ര് സിദ്ധോര്ഥന് തുെര്ന്നും ഉ
കോശ്

പെോഗിക്കുക,"

ൂര്ണ്ണമോെി.

കൂേുകോരില്ും അത് ആഹ്ലോദം

ിറച്ചു.

"എന്ന്്യേച്ചോല് സിദ്ധോര്ഥന്

മ്മുയെ ത്ഗൂപ്പില് പചരണയമന്ന്്
, അപല്ല?"

യഷറിന് പചോദിച്ചു.
"അതിന് സമ്മതമോപണോ സിദ്ധോര്ഥന്?"
ല്ത്തീഫ് സിദ്ധോര്ഥയ

പ ോക്കി .
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കൂേുകോയര അദ്ഭുതയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ട് സിദ്ധോര്ഥയെ കണ്ണുകള്ക്

ിറഞ്ഞു.

"എന്തോ സിദ്ധൂ?"
പറോ്ല്ിന് സോേധോ ം പചോദിച്ചു.
"ഞോന് ..."
ഇെറിെ സവരത്തില് അേന്

റെോന് ത്ശ്മിച്ചു.

" ിങ്ങയള ... ിങ്ങയളയെോയക്ക ..ഒരു
െക്കുന്ന

ജെകൃഷ്ണയെ

ോട് ..പത്ദോഹിച്ച ഞോന് ...ദിപേയയ
...ആ

കൂേത്തില്...എന്നിേ്

യകോല്ലോന്
...ഇപപ്പോള്ക്

എയന്ന

....കൂേുകോര ോക്കോന് ...ഞോന്..."
അേയെ സവരം മുറിഞ്ഞു.
കണ്ണീര് ത്

േോഹം േര്ദ്ധിച്ചു.

"യശ്യ, എന്തോെിത്? യകോച്ചുകുേികപളപപ്പോയല്?"
ദിേയ അേയെ െെുയത്തക്ക് േന്നു.്പ ഹ
അേയെ ഇരുപതോളുകളില്ും

ൂര്വം

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ടു അേള്ക്

ിെിച്ചു.

"എയന്ന രെയപ്പെുത്തോന് പേണ്ടി, എയെ ജീേന് രെിക്കോന് പേണ്ടി മരിക്കോന്
ോല്ും ഒരുങ്ങീേ്...എന്നിേോണ് ...എയന്ന പത്ദോഹിയച്ചന്ന്്..."

പ

ദിേയുയെ മിഴികളും

ഞ്ഞു.

"സിദ്ധോര്ഥയെ രണ്ടുതുള്ളിക്കണ്ണീര് കണ്ട്് ആശ്വസിപ്പിക്കോന് യചന്നതോ ദിേയ.
എന്നിേിപപ്പോള്ക് ബക്കറ്റ് കണക്കി ോ കണ്ണീര് പത്

ോഡെന്..."

ആബിദ് കളിെോക്കി.
ദിേയ കണ്ണുകള്ക് തുെച്ചു.
സിദ്ധോര്ഥ ും.
കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

" ോല് ഉത്തരേോദിത്തങ്ങള്ക് ഉണ്ട്

മ്മുയെ ചുമല്ില്, ഇപപ്പോള്ക്."

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ഒന്ന്്ദിേയെുയെ സുരെ, രണ്ട് സിദ്ധോര്ഥയെ സംരെണം, മൂന്ന്്ജെകൃഷ്ണയ
തിരെല്,

ോല് പകോത്ബോ ഹില്്

ിരീെണം,"

ല്ത്തീഫ് ഒരു യസക്കന്ഡ് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
"പകോത്ബോഹില്സിയെ

ിരീെണത്തിന്

ആബിദിയ െും മപ ോജിയ െുമോണ്.
ആ

പജോല്ി

ജെകൃഷ്ണയ
യ

റുക്കുക.

ഇേര്

മോര്ഗ്ങ്ങയളോയക്ക ഉ
ുറത്തു

ചോെിക്കുക.

മ്മള്ക്

ചുമതല്യപ്പെുത്തുന്നത്

ുപരോഗതിെിപല്ക്ക്

ീങ്ങിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന

ൂര്ത്തിെോക്കും.

തിരെും.
സകല്

ഇ ി

സിറ്റിെിയല്

യതരുേുകളും

രോജുേും
സകല്

പറോ്ല്ി ും

ഒളിത്തോേളങ്ങളും

പചരികളും.

അതി ു

ഇ ി

സിദ്ധോര്ഥയെ

സംരെണം.

അതിയെ

ൂര്ണ്ണ ആപരോഗയം ത്

അരിച്ചു

സോധയമോെ

പെോഗിക്കുക. അേന് ഏത് മെെില് ഒളിച്ചോല്ും

േിന്യസെ്റി ും പെോമി ുമോണ്. സിദ്ധോര്ഥന്
േയര

സതീഷും

ോ

ുകച്ചു
ചുമതല്
ിക്കുന്നത്

ിങ്ങള്ക് ഇേപ ോയെോപ്പം കഴിെണം. ദിേയെുയെ സംരെണം യഫല്ിക്ടസി ും

രോപജഷി ും ത്

ിെങ്കയ്ക്ക്കും യഷറി ുമോണ്...."
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അേന് കൂേുകോയര പ ോക്കി.
അേര് ആപേശ്ഭരിതരോണ്.
"

ഠിച്ച

എല്ലോ

ോഠങ്ങളുയെെും

മയറ്റോരു

അരപങ്ങറ്റത്തി ു

തയ്യോയറെുക്കുക!

സംശ്െകരമോെി ദിേയെുയെപെോ സിദ്ധോര്ഥയെപെോ അെുത്ത് ആയരക്കണ്ടോല്ും
യചപയ്യണ്ടത് ഒരു കോരയം മോത്തം,"
കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

"യകോല്ലുക!!"
ല്ത്തീഫിയെ

േികോരം

ജവല്ിക്കുന്ന

േോക്കുകള്ക്

അഗ്നിെോെി

കൂേുകോരില്

കത്തിപ്പെര്ന്നു.
"കകേിറയ്ക്ക്കണ്ട! മ സ്സ്

തറണ്ട!! ഒരു പ

പ്പേിയെ യകോല്ലുന്ന ല്ോഘേപത്തോയെ!

കോന്സര് ബോധിച്ച ശ്രീര ഭോഗയത്ത അറുത്തുകളെുന്ന
േിശ്ുദ്ധെുദ്ധത്തില്
കകക്കരുത്തില്

ിര്വികോരതപെോയെ!! ഒരു

ങ്കോളികളോേുന്നു എന്ന ചോരിതോര്ഥയപത്തോയെ!!

ഇറ്റു

േീഴുന്ന

ഓപരോ

പചോരത്തുള്ളിെും

കഴുകിത്തുെയ്ക്ക്കുന്ന ഔഷധത്തുള്ളിെോെിരിക്കും എന്ന ത്
ല്ത്തീഫിയെ

തീെണമോെ

കൂേുകോയര യ
"ആര് െൂ ത്

കണ്ണുകള്ക്

മ്മുയെ

സമൂഹയത്ത

ോര്ഥ പെോയെ....!!"

ആപേശ്ഭരിതരോെി

തയന്ന

പ ോക്കുന്ന

ോതിഞ്ഞു.

ിപ്പപെഡ്?"

"യെ്!"
അേര് ഒന്നെങ്കം

റഞ്ഞു.

"പഫോര് ആണ് ആെന് ? പഫോര് ബ്ലഡ് യഷഡ്?"
"യെ് ! യെ് !!"
"പഫോര് അേര് സര്കേേല്?ആന്ഡ് ദ േിക്ടറ്ററി?"
"യെ് ! യെ്!! യെ് !!!"
"യദന് േോച് ഔേ്്! ബീ അല്ര്േ് !! ബി ചോര്ജ്ഡ് േിത്ത് എ യഡഡ്ലി ്

ിരിറ്റ്്!!!

ഓപക്ക?"
"ഓപക്ക!!!"
കൂേുകോര് ആര്പ്പുേിളിച്ചു.
ആരേമെങ്ങിെപപ്പോള്ക് കൂെുകോര് കണ്ടത് ല്ത്തീഫ് ദിേയയെ പ ോക്കി ഗോഡമോെ
ഒരോപല്ോച യ്ക്ക്ക് കീഴെങ്ങി

ില്ക്കുന്നതോണ്,"

"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"
അേയെ ആപല്ോച െുയെ യഗൌരേം കണ്ട് ദിേയ പചോദിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് ഒന്നും

റെോയത പ ോേം തുെര്ന്നു.

ദിേയുയെ പചോദയം അേന് പകേില്ല എന്ന്്പതോന്നി.
കൂേുകോര് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"കപമോണ്, ല്ത്തീഫ് ദോദോ!"
ദിേയ േീണ്ടും
ഓര്മ്മെില്

റഞ്ഞു.
ിന്ന്്ല്ത്തീഫ് യഞേിെുണരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
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അേന് േോക്കുകള്ക്

രതുന്നതും.

"സുഹൃത്തുക്കപള..."
അേന് േീണ്ടും കൂേുകോയര പ ോക്കി.
" മുക്കിെെില് രഹസയങ്ങളില്ല. എന്നോല് ഇന്ന്്കഹല്ീ യസന്സിറ്റീവ് ആെ ഒരു
കോരയം

ദിേയപെോട്

എ ിക്ക്

സവകോരയമോെി. അതിന് എ ിക്ക്
കൂേുകോര്

ര്

പചോദിക്കോ ുണ്ട്.

രഹസയമോെി.

തികച്ചും

ിങ്ങളുയെ അ ുേോദം പേണം,"

രം പ ോക്കി.

"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഇത്?"
ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

"ഞങ്ങപളോട് എന്തി ോ ല്ത്തീഫ് ദോദോഅ ുേോദം പചോദിക്കുയന്ന? െൂ ആര് അേര്
ല്ീഡര്. അേര് ഗോര്ഡിെന്,"
"

രസയമോെി എ ിക്കത് ദിേയപെോട് പചോദിക്കോന് കഴിെില്ല. ത്

ിെങ്കോ, ഇറ്റ്്പമ

സംകെം് ഇന്സല്റ്റ് യഹര്,"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
ദിേയ േിളിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദയ്ക്ക്ക് എപന്നോട് എന്ത് കോരയേും പചോദിക്കോം.

രസയമോെി. ഇേരുയെ

മുമ്പില് യേച്ച്,"
"ദിപേയ, ഇത് സോധോരണ ഒരു കോരയമല്ല,"
"ഐ പഡോണ്ട് കമന്ഡ്,"
"ഇത് േളയര യസന്സിറ്റീവ് ആണ്,"
"ഐ പഡോണ്ട് പകെര്,"
"കഹല്ി പത്

ോപേോക്കിംഗ് ആണ്,"

"േോേ് എയേര് ഇറ്റ്്ഈ്,"
"ശ്രി,"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും യഗൌരേം
കൂേുകോര്
പകള്ക്ക്കോന്

ൂണ്ടു.

ിശ്ബ്ദരോെി.
പ

ോകുന്ന

േിേരം

എയന്തന്നറിെോ ുള്ള

ആകോംെ

അേരുയെ

മുഖ്ങ്ങളില് ക ത്തു.
"ഈ

കോരയം

എയന്ന

അസവസ്ഥ ോക്കോന്

തുെങ്ങിെിേ്

ഒരു

യകോല്ലമോെി.

ദിേയയ്ക്ക്കുണ്ടോെ ആദയയത്ത ആക്ടസിഡെ്റിന് പശ്ഷം..."
അേന് ഒരു

ിമിഷം പകോത്ബോഹില്സിയല്ക്ക് പ ോക്കി.

"ദിേയെുയെ രക്തത്തിന് പേണ്ടി ദോഹിക്കുന്ന ഒരജ്ഞോത ുണ്ട്.... മ്മള്ക് കോണോത്ത,
അറിെോത്ത ഒരോള്ക്. എന്തോണ് അെോളുയെ ഉപേശ്ം?

ണം! സമ്പത്ത്! േില്തീരോത്ത

യകോേോരം! അതിയല് േ്തുക്കള്ക്! അതിരുകളില്ലോത്ത എയറയ്ക്റ്റ്! ദിേയ ത്ഗൂപ്പ്
ഇന്ഡ്ത്െീ്

എന്ന

േയേസോെ

സോത്മോജയം!

പകോത്ബോഹില്സിയല്

ിധി!

യകോല്െോളികളുയെ കണ്ണുകള്ക് ഈ അതിരില്ലോത്ത സമ്പത്തില്ോണ്!!"
കൂേുകോര് കോപതോര്ത്തു.
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"

യെ..."

പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്് കണ്ണുകള്ക്

ിന്േല്ിച്ചു

അേന്

ദിേയെുയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"

യെ ദിേയയെ േകേരുത്തിെത്യകോണ്ട് അെോള്ക്ക്ക് ഈ സമ്പത്ത് എങ്ങയ

ല്ഭിക്കും? അയല്ലങ്കില് ദിേയ യകോല്ലയപ്പേോല് ഒരോള്ക്ക്ക് ഈ സമ്പത്ത് കിേണയമങ്കില്
അെോള്ക് ആരോെിരിക്കണം ?"
"ദിേയുയെ ബന്ധു!"
േിന്യസന്് യ

യേന്ന്

റഞ്ഞു.

"കമ പഗോഡ്!!"
കൂേുകോര്ക്കിെെില്

ിന്ന്്ഭെം

ിറഞ്ഞ ഒരോത്മഗതമുെര്ന്നു.

" മ്മ ആരും കോണോത്ത അറിെോത്ത ഒരു സപഹോദര ുണ്ട് ദിേയക്ക്!"
ഭെസംഭീതമോെ കണ്ണുകള്ക് ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്ത്ത് പകത്ന്ദീകരിച്ചു.
"ദിേയെുയെ ഡോഡിയ്ക്ക്ക് രഹസയബന്ധത്തില്ുണ്ടോെ ഒരു മകന്!"
ഒരു

ിമിഷം ദിേയെുയെ ഭോേം മോറി.

യരൌത്ദത്തിയെ ഒരു മിന്നല്ോേം.
ഒരു െത്തിെ േ ിതെുയെ യരൌത്ദം.
എന്നോല് അെുത്ത െണം അേള്ക്
ഒരു യ

ോേിയത്തറി കൂേുകോര് ത്

ൂര്വ ില് കകേരിച്ചു.

തീെിച്ചിരുന്നു.

എന്നോല് ത്കപമണ അേളില് മന്ദഹോസം േിെരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
അേള്ക് ശ്ോന്തെോെി േിളിച്ചു.
"ഇത്തരം ഒരു തിെറി രൂ
എ ിക്ക്

യപ്പെുത്തോന് ല്ത്തീഫ് ദോദയെ പത്

മ സ്സില്ോകും.

കൂേുകോയര...എയെ ഡോഡി
ഉറപ്പിച്ചു

യെ

േിശ്വസിക്ക്

രിപ്പിച്ച ഇെ്യറന്ഷന്

ല്ത്തീഫ്

ദോദോ.

എയെ

ൂറു ശ്തമോ േും യജെ്റില്മോന് ആണ്. ഞോന്

റെുന്നു, ഡോഡിെുയെ കല്ഫില് മമ്മിെല്ലോയത മയറ്റോരു ്ത്തീെില്ല,"

********************************************
രണ്ടോഴ്ചയകോണ്ട് സിദ്ധോര്ഥന് ൂര്ണ്ണമോെും സുഖ്ം ത്

ോ

ിച്ചു.

ആ ദിേസങ്ങളത്തെും േിന്യസെ്റും പെോമിെും അേന് കോേല്

ിന്നു.

അേര് അേപ ോയെോപ്പം ഉറങ്ങി.
എങ്കില്ും ജെകൃഷ്ണയെ ഭോഗത്തു ിന്ന്്െോയതോരു

ീക്കേുമുണ്ടോെില്ല.

രണ്ടോഴ്ചയ്ക്ക്ക് പശ്ഷമുള്ള മധയോഹ്നം.
പറോ്ല്ിന് സിദ്ധോര്ഥയെ േീേിപല്ക്ക് േരികെോെിരുന്നു.
പഗറ്റിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന അേള്ക് സിദ്ധോര്ഥയ
കസക്കിളില്

ിന്നിറങ്ങി അേള്ക് അേയ

കണ്ടു.

പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ആ േശ്യതെിപല്ക്ക് കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത അേ ും.
"എേിയെ പെോമിെും േി ുേും?"
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േരോന്തെിപല്ക്ക് കെറി അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"അേര് ദോ..അേിയെ...പറോഡില്
അേന്

ില്പ്പുണ്ട്,"

ുറപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി

റഞ്ഞു.

അേള്ക് അേന് അഭിമുഖ്മോെി ഒരു കപസരെില് ഇരുന്നു.
"എേിയെ ല്ത്തീഫ് ദോദോെും ദിേയെും ഒയക്ക?"
അേന് പചോദിച്ചു.
"അേയരോയക്ക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് േരും. ല്ത്തീഫ് ദോദോയെ ഇന്പഫോം യചയ്ക്തിേ്
ഞോന് പ രയത്ത പ

ോന്നു,"

അേളുയെ േശ്യമോെ

ുഞ്ചിരിെിയല്ക്ക് സിദ്ധോര്ഥന് േീണ്ടും കണ്ണുകള്ക്

േു.

കോറ്റില് ഇളകുന്ന ഭംഗിെുള്ള ഇെതൂര്ന്ന മുെിെിഴകള്ക്.
ീള്ക്മിഴികളില് കത്തുന്ന ത്

ണെ രഹസയം.

യെൌവ ോരംഭത്തിയല് കോമസുഗന്ധം

ിറം യകോെുത്ത പശ്ോണിമമോെ അധരങ്ങള്ക്.

ഭംഗിെുള്ള കഴുത്തില് ഒന്ന്്രണ്ടു േിെര്പ്പ് ബിന്ദുക്കള്ക്.
ചുേന്ന പെോപ്പി കത്ത് ശ്വോസഗതിെില് യ

ോങ്ങിെുെരുന്ന മോറിെം.

സിദ്ധോര്ഥയെ പ ോേത്തില് തയെ പദഹം മുഴുേന് േസന്ത ൃത്തമോെുന്നത് അേള്ക്
അറിഞ്ഞു.
ുറത്ത്

പദേദോരുേിന്യറ

ശ്ിഖ്രത്തില്

ഒരു

കുെില്

കുറുകുന്നത്

അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ശ്രീരത്തിയെ േി്മെ പകത്ന്ദങ്ങളില് ചൂെും
അേര്

ര്

േും

െയേേുന്നു.

രം കണ്ണുകള്ക് മോറ്റോയത പ ോക്കി.

ഈപശ്ോപെ...ഞോന് എന്തോ ഇങ്ങയ ...എ ിക്ക് ഇേയെ കണ്ണുകളില്
കണ്ണുകളും

മ സ്സും

റിച്ചുമോറ്റോന്

കഴിെുന്നില്ലപല്ലോ.

ിന്ന്്എയെ

എയെ

അധരം

േിതുമ്പുന്നുപണ്ടോ? ഞോന് അധരം കെിപച്ചോ?
"എേിയെ സിദ്ധൂയെ അച്ഛ ുമമ്മെും?"
രസരത്തിപല്ക്ക് മെങ്ങിേന്ന്്പറോ്ല്ിന് പചോദിച്ചു.
അേള്ക് അകപത്തക്ക് പ ോക്കി.
"അച്ചന് ഓഫീസില് പ

ോെി. അപമ്മം

സിദ്ധോര്ഥയെ അ ുജത്തിെോണ്
"സിദ്ധൂന്

അമ്പല്ത്തില്ും ത്

ളി ീം അമ്പല്ത്തില്,"

ളി ി.
ോര്ഥപ ല്ുയമോന്നും േിശ്വോസമിപല്ല?"

സിദ്ധോര്ഥന് അേയള സോകൂതം പ ോക്കി.
"ഒരു പദേിെില് എ ിക്ക് േിശ്വോസമുണ്ടോെിരുന്നു,"
സിദ്ധോര്ഥന് സോേധോ ം
"

യെ എത്ത ത്

ഞോന് ത്

ോര്ഥ

റഞ്ഞു.

ോര്ഥിച്ചിേും ആ പദേി എയെ ത്
ഉപ

ോര്ഥ

പകേില്ല. അത് യകോണ്ട്

െിച്ചു,"

"അതുശ്രി!"
പറോ്ല്ിന് ചിരിച്ചു.
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"ഉപധശ്ിച്ച കോരയം
പേപണ്ട?

ത്

െന്നില്ലോന്നു യേച്ച് ത്

ോര്ഥിക്കണം.

ോര്ഥപ ം േിശ്വോപസോം ഉപ

തുെര്പച്ച,

ഉപദ്ധശ്ിച്ച കോരയങ്ങള്ക് എന്തോെോല്ും

ിര്ത്തോയത

ത്

ോര്ഥിക്കണം.

െികയോ
അപന്നരം

െക്കും."

"തീര്ച്ചെോപണോ?"
"തീര്ച്ച ! ഒന്ന്് രീെിച്ചു പ ോക്കൂ,"
"ശ്രി!"
സിദ്ധോര്ഥന് കണ്ണുകള്ക് അെച്ച്്കകകള്ക് കൂപ്പി.
പറോ്ല്ിന് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"ഞോന് ഇപ്പം യചയ്യോന് അല്ല

റയഞ്ഞ. ഇത്ത യ

യേയന്നോരു മോ സോന്തരപമോ?

േണ്ടര്ഫുള്ക്!"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"എയെ പദേി..."
അേന് ത്

ോര്ഥിക്കോന് തുെങ്ങി.

"എത്ത തേണ ഞോന് ത്
ഒരിക്കല്പപ്പോല്ും

ോര്ഥിച്ചു! ആെിരം ...ല്െം ...പകോെി തേണ...

ീ എയെ ത്

പകേില്ല.

ോര്ഥ

്പ ഹിക്കുന്നു എന്ന്്ഞോന് യ ഞ്ചുരുക്കി േിളിച്ചു

ിയന്ന ഇഷ്ട്െയപ്പെുന്നു,
റഞ്ഞു. എന്നിേും

ഇഷ്ട്െയപ്പേില്ല ...്പ ഹിച്ചില്ല ...അപപ്പോള്ക് ഞോന് കരുതി
ആെിരിക്കുന്നത്

യകോണ്ടോയണന്ന്...എയെ

ോെില്ലോത്ത അകല്ത്തില് ...എന്നോല്
േീേില്ുണ്ട് ...എന്നിേും

ീയെയെ ത്

ശ്ബ്ദം

ിയെ

യെ
ിയന്ന

ീയെയന്ന

ീ ഒത്തിരി അകയല്
സമീ

ത്ത്

എത്തോന്

ീ ഇപപ്പോള്ക് എയെ അെുത്തുണ്ട് ...എയെ
ോര്ഥ

പകള്ക്ക്കോത്തയതന്ത്?

ിപന്ന ഞോന്

്പ ഹിക്കുന്നു ...ത്ഭോന്തമോെി..."
പറോ്ല്ിയെ ഹൃദെം േിറയ്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
സിദ്ധോര്ഥന് ഉപേശ്ിക്കുന്നയതന്തോണ്?
അേന് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
അേയള

ിര്വികോരതപെോയെ പ ോക്കി.

"ഇതോ ഞോന് ത്

ോര്ഥപ ം േിശ്വോപസോം

അേന്

റഞ്ഞു.

"എയെ ത്

ോര്ഥ യ്ക്ക്ക്

ിര്ത്തീത്!"

ീ ഉത്തരം തന്നില്ലപല്ലോ,"

"സിദ്ധൂ!"
അേള്ക് അല്പ്പം കൂെി അേപ ോെു പചര്ന്നിരുന്നു.
" ീ ..."
സിദ്ധോര്ഥന് അേയള കണ്ണിമയ്ക്ക്കോയത പ ോക്കി.
അേയെ കണ്ണുകളില് ഒരോെിരം ദോഹ

ുഷ്പ്പങ്ങള്ക് േിരിെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

" ീെോണ് ..."
അേന് സോേധോ ം

റഞ്ഞു.

" ീെോണ് പറോ് ...ആ പദേി..."
"എയെ സിദ്ധൂ,"
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ിെത്ന്തിക്കോ ോേോത്ത

േികോരത്തള്ളിച്ചെില്

പറോ്ല്ിന്

അേയ

ഇറുയകപ്പുണര്ന്നു.
" ീെറിഞ്ഞില്ലപല്ലോ എയെ േിഷമം..."
അേയെ യ ഞ്ചിപല്ക്ക് തയെ മോറിെത്തിയെ ഉത്തുംഗതെും അതിയെ േി്മിതമോെ
മൃദുതവേും അമര്ത്തിയക്കോണ്ട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

" ി ക്ക് പേണ്ടി ഞോയ പന്തോരം ഉരുകീന്ന്്
...എപന്തയര േിഷമിയച്ചന്ന്്
..എപന്തോയര
ോര്ഥിയച്ചന്ന്്....എന്നിേ്...!"

ത്

കണ്ണു ീരി ിെെില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

സിദ്ധോര്ഥയെ കകകളും അേയള േല്െം യചയ്ക്തു.
തയെ യ ഞ്ചില് അമരുന്ന അേളുയെ മുല്കള്ക് തരുന്ന സുഖ്ം സിദ്ധോര്ഥയ
ആപേശ്ത്തില്ോക്കി.
ഇതുേയര അറിെോത്ത ഒരു ഉണര്വ്...
ശ്രീരത്തിയെ സകല് തന്മോത്തകളും
ബഹിരോകോശ്ത്തിപല്യക്കന്നപ

ിെയഞ്ഞഴുപന്നല്ക്കുന്നു.

ോയല് മുപമ്പോേ്്കുതിക്കുന്നു.

പറോ്ല്ിയെ ആല്ിംഗ ത്തിയെ ശ്ക്തി കൂെി.
അേരുയെ അധരങ്ങള്ക്

ര്

ദിേയയമന്ന്് പതോന്നിെ
്

രം അെുത്തു.

ഒരു

സുേര്ണ്ണമുഹൂര്ത്തത്തില്

അേ

ര്

രം

ര്ശ്ിച്ചു.

അമര്ന്നു.
ോദം മുതല് ശ്ിരസ്സ്്
േയര തീ ചിതറുന്ന ഒര ുഭേം പറോ്ല്ിന് അറിഞ്ഞു.
അധരങ്ങള്ക്

ര്

രം അമര്ന്നുരഞ്ഞു.

ഞ്ഞു.
ിയന്ന അേയെ

ല്ലുകള്ക് തയെ അധരയത്ത യകോത്തിപേദ ിപ്പിക്കുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ആ സുഖ്ത്തില്, അതിയെ

ോരമയത്തില് അേള്ക് മുല്കള്ക് േീണ്ടും ശ്ക്തിെോെി

അേയെ യ ഞ്ചില് അമര്ത്തി.
യ

യേന്ന്് ുറത്തു ിന്ന്്കബക്കുകളുയെ ശ്ബ്ദം പകേുതുെങ്ങി.

"അപയ്യോ..ല്ത്തീഫ് ദോദോയെോയക്ക േരുന്നുണ്ട്!"
അേള്ക് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.
തല്മുെി മോെിയെോതുക്കി.
ഭിത്തിെിയല് കണ്ണോെിെില് മുഖ്ം പ ോക്കി.
ിമിഷങ്ങള്ക്ക്കുള്ളി ല്ത്തീഫും സംഘേും മുറ്റത്ത്്േന്നു.
സിദ്ധോര്ഥ ും എഴുപന്നറ്റു.
"പറോ്! സിദ്ധൂ! കപമോണ് !!"
േിന്യസന്് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"എപന്തോ കോരയമുണ്ട്!"
പറോ്ല്ിന് മത്ന്തിച്ചു.
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സിദ്ധോര്ഥ ും പറോ്ല്ി ും മുറ്റപത്തക്ക് ഇറങ്ങി അേരുയെെെുയത്തക്ക് യചന്നു.
"േോ,

മുയക്കോരിെം േയര പ

രോജു

ോകണം!"

റഞ്ഞു.

പറോ്ല്ിന് യഷറിയെ കബക്കില്ും സിദ്ധോര്ഥന് ല്ത്തീഫിയെ കബക്കില്ും കെറി.
സംഘം

ദീതീരപത്തക്ക്

ോഞ്ഞു.

പെത്തപ്പെേില് അേര് എത്തിപച്ചര്ന്നു.
സംഘം

ുല്പ്പരപ്പില്ും

െേില്ും ഇരുന്നു.

"യസെിെ് പമരീസിയല്

ുതിെ ല്ക്ടചറര് രോഹുല്

പകോത്ബോഹില്സില് കണ്ടു. രോത്തിെും
ല്ത്തീഫ്

ോരോെണയ

മ്മള്ക്

ല്തേണ

കല്ും..."

റഞ്ഞു.

"അത് ഒരു കോരയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അെോള്ക് േന്നത്
അത്തരക്കോര്ക്ക്

ോം

ല്കിെിേുള്ള

ിധി ല്െയമോക്കിെോണ്.
ശ്ിെ

ഒരിക്കല്ക്കൂെി

ആേര്ത്തിക്കുകെോണ്,"
സംഘോംഗങ്ങള്ക് ആയേപശ്ോജ്ജവല്രോെി.
"അെോള്ക് ഇപപ്പോള്ക് യമപത്െോപപ്പോളിറ്റന് ക്ലബ്ബില് ഉണ്ട്,"
"എന്തോ പ്ലോന്?"
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
" മ്മള്ക് ഇപപ്പോള്ക് ക്ലബ്ബിപല്ക്ക് പ
ദിേയ

ോകുന്നു,"

റഞ്ഞു.

"അെോയള

ുറപത്തക്ക് േിളിപ്പിക്കുന്നു. ആദയം ഗോന്ധിജിെുയെ അഹിംസ. എന്ന്്

യേച്ചോല് കോരയങ്ങള്ക്

റഞ്ഞ് മ സ്സില്ോക്കി ഇന്ന്്തയന്ന സ്ഥല്ം കോല്ിെോക്കോന്

മ്മള്ക് ആേശ്യയപ്പെുന്നു. അതി െോള്ക് േഴങ്ങിെിയല്ലങ്കില്
സോെുധേിപ്ലേം. സര്ക്കോരിയെ േികല്ോംഗയപ്പന്ഷന്
പ

രുകൂെി സ്ഥോ ം

ിയന്ന പച ഗുപേരെുയെ
േികെില് അെോളുയെ

ിെിക്കുന്നു,"

കൂേുകോര് ആരേപത്തോയെ മുഷ്ടിചുരുേി അേളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക്

ിന്തുണപെകി.

"ഇ ി പകോത്ബോഹില്സിയല്ക്ക് സഞ്ചരിക്കോന് അെോള്ക്ക്ക് കോല്ുകള്ക് ഉണ്ടോകരുത്!"
അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ല്ത്തീഫ്

ദോദെുയെ

പദഹത്ത്

മോ യപദഹത്തിയെ തിരുസവരൂ

കകയേച്ചിേു

യഞളിഞ്ഞു

െക്കുന്ന

ആ

ം എ ിയക്കോന്ന്്കോണണം!"

അേളുയെ കണ്ണുകളില് പദഷയം ചിതറി.
"എന്നിേ് അെിച്ചു
തിരിച്ചറിെോന്
പെോമി

രത്തണം അെോള്ക്യെ പമോന്തോെം! ജ ിപ്പിച്ച തള്ളയ്ക്ക്ക് പ

ോല്ും

റ്റോത്ത രീതിെില്!"

റഞ്ഞു.

"ചില്പപ്പോള്ക്
എക്ട്യ

അെോളുയെ കൂയെ ഒരു പഫോഴ്് തയന്ന കപണ്ടക്കോം. അതുയകോണ്ട്

ക്ടറ്റ്്ദ േഴ്റ്!!"

ല്ത്തീഫ് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ിയന്ന അേര് കബക്കുകളില് കെറി.
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തീത്േമോെ ആത്കമണ േീരയപത്തോയെ അേര് യമപത്െോപ
കബക്കുകളില്

ോളിറ്റന് ക്ലബ്ബിയല്ത്തിപച്ചര്ന്നു.

ിന്നും ചോെിെിറങ്ങി അകപത്തക്ക് കുതിക്കുന്ന ല്ത്തീഫിയ െും

സംഘയത്തെും കണ്ട്്ആളുകള്ക് അമ്പരന്നു.
" ോഗത്തോന് മപല്ല്
ഒരോള്ക്

ിധിപതെി ആപരോ എത്തീപേോണ്ട്,"

റെുന്നതേര് പകേു.

"ആ എന്നോ ഇയന്നോരു ശ്േമെക്ക് കൂെോം!"
മയറ്റോരോള്ക് അതിപ ോട് ത്

തികരിച്ചു.

അേര് ക്ലബ്ബി ുള്ളിപല്ക്ക് കെന്നു.
പകോറിപഡോറുകള്ക്
ഹോള്ക് ഏകപദശ്ം

ിന്നിേ് അേര് ഹോളി ുള്ളിപല്ക്ക് കുതിച്ചു.
ിറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരു ഇംലീഷ് ആല്ബത്തില്

ിന്നുള്ള

തിഞ്ഞ

ോേ് .

അന്തരീെത്തില് സിഗയരറ്റ്് ുക.
മദയ
യ

ിക്കുകെും

ഭെണം

കഴിക്കുകെും

ോേിച്ചിരിക്കുകെും േര്ത്തമോ ം

യചയ്യുന്നേര്

ഉച്ചത്തില്

റെുകെും യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്നു.

ല്ത്തീഫിയെെും ദിേയെുയെെും പ തൃതവത്തില് അേര് ഹോളി ുള്ളിപല്ക്ക് കെറി.
ദിേയ ഒരു

ീല് ജീന്സും ചുേന്ന െീ ഷര്േും മഞ്ഞ

ിറത്തില്ുള്ള ജോക്കറ്റും

ധരിച്ചിരുന്നു.
മുഖ്ത്ത് സണ്ലോ്.
തല്െില് ഒരു യകൌപബോയ്ക് ഹോറ്റ്.
അേയരക്കണ്ടു ഹോള്ക്
ഒരു ആ

ിശ്ബ്ദമോെി.

ത്ത് മുമ്പില് കണ്ടത് പ

ോയല് അേര് ആ സംഘയത്ത േീെിച്ചു.

ല്ത്തീഫും ദിേയെും സംഘേും ഹോളിയെ മദ്ധയത്തിപല്ക്ക് ത്

പേശ്ിച്ചു.

തയന്ന അദ്ഭുതപത്തോയെ പ ോക്കുന്ന ഒരോളുയെ പമശ്ക്കരികില് എത്തിെപപ്പോള്ക് ദിേയ
ിന്നു.
"പമപ ോന് അങ്കിള്ക്!"
ദിേയ അെോപളോട് പചോദിച്ചു.
"ഈ രോഹുല്

ോരോെണന് എേിയെ?"

അെോള്ക് അേയര സംശ്െപതോയെെും സംത്ഭമപത്തോയെെും പ ോക്കി.
ിയന്ന അെോള്ക് മുമ്പിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
"അതോ,"
അെോള്ക് ചൂണ്ടിക്കോണിച്ചിെപത്തക്ക് ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ഒരുമിച്ച് പ ോക്കി.
അേിയെ ഒരു പമശ്യ്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഒരോള്ക്

ുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

"എന്തോ പമോയള ?"
പമപ ോന് ദിേയപെോട് പചോദിച്ചു.
ദിേയ അത് പകേില്ല.
അേള്ക് സോേധോ ം അെോയള സമീ
സംഘം അേളുയെ

ിന്നോയല്

ിച്ചു.

ീങ്ങി.
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ഹോളിയല് ജ ക്കൂേം

ിശ്ബ്ദതപെോയെെും ഭീതിപെോയെെും അെുത്ത ിമിഷത്തിന്

കോപതോര്ത്തു.
"മിറര് രോഹുല്

ോരോെണന്!"

ുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നെോളുയെെെുയത്തത്തി ദിേയ കോര്ക്കശ്യപത്തോയെ േിളിച്ചു.
അെോള്ക് സോേധോ ം തല്തിരിച്ചു.
ദിേയ യഗൌരേത്തില് അെോയള പ ോക്കി.
അെോള്ക് ഇരിപ്പിെത്തില്

ിന്ന്്എഴുപന്നറ്റ്, ത്

കോശ്ത്തില്

ിന്ന്്
, അേയള പ ോക്കി.

"കമ പഗോഡ്!!"
അെോയളക്കണ്ട് ദിേയ മത്ന്തിച്ചു.
ശ്രീരമോസകല്ം ഒരു മിന്നല്ത്

േോഹം അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

തയെ ശ്വോസം

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

ില്ക്കുന്നതു പ

തയെ പബോധത്തിയെെും ഓര്മ്മകളുയെെും

ിശ്ച്ല് അഗോധതെിപല്ക്ക് ഒരു

മഞ്ഞുമല് േീണെിെുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
ഹൃദെത്തില്

ിന്ന്്മിന്നല്പ്പിണര്

ോെുന്നതും.

"ഈശ്വരോ!"
അേള്ക് േീണ്ടും മത്ന്തിച്ചു.
ദിേയ സണ് ലോ് മുഖ്ത്ത്

ിന്നും മോറ്റി.

അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അെോളും തയെ കണ്ണുകളിയല് ഭോഷതിരെുകെോയണന്ന് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.
"യെ്,"
അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം അെോള്ക്

"ഐം രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ോരോെണന്!"

ദിേയ തയെ ശ്ിരസ്സില്

ിന്ന്്യകൌപബോയ്ക് ഹോറ്റ് എെുത്തു. ലോസ്സും ഹോറ്റും

ിമ്പില്

ിന്നിരുന്ന േിന്യസന്റിയെ കകെില് അേള്ക് യകോെുത്തു.
ിയന്ന അേള്ക് അല്പ്പംകൂെി അെോപളോെെുത്തു.
അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക് കകകള്ക് കൂപ്പി.
തുെര്ന്ന്്
, കു ിഞ്ഞ്,

തയെ

രണ്ടു കകത്തല്ങ്ങളും അെോളുയെ

ോദത്തില്

അര്പ്പിച്ചു.
ല്ത്തീഫും സംഘേും േോയ്ക് തുറന്ന്്കണ്ണുകള്ക്
ിയന്ന ദിേയ

ിളര്ത്തി ആ കോഴ്ച പ ോക്കി

ിേര്ന്ന്്
, അെോയള പ ോക്കി, യതോഴുകകകപളോയെ

ിന്നു.

ിന്തിരിഞ്ഞു.

്തംഭിച്ചു ില്ക്കുന്ന തയെ കൂേുകോരുയെെും ജ ക്കൂേത്തിയെെും ഇെെില്ൂയെ
ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

"ദിപേയ!!"
ല്ത്തീഫ് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.
ദിേയ അത് പകേില്ല.
"ഭെം പതോന്നുന്നുപണ്ടോ ദിേയക്ക്?"
േിപ ോദ് പമപ ോന് പ

ോെിക്കഴിഞ്ഞ് രോഹുല് അേപളോട് പചോദിച്ചു.
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ദിേയെുയെ ആദയയത്ത ത്
സംഗീതം മുളങ്കോെിയ

തികരണം ഒരു മന്ദഹോസമോെിരുന്നു.
പ ോക്കി ത്

ണെപത്തോയെ മന്ദഹസിക്കുന്നത് അങ്ങയ െോണ്

എന്ന്്രോഹുല്ിന് പതോന്നി.
ുഞ്ചിരിക്കുന്ന

ൂേുകള്ക് തയെ ധമ ികളില് രക്തപത്തോയെോപ്പം ത്

േഹിക്കുന്നത്

അെോള്ക് അറിെുകെോെിരുന്നു.
ഇത്ത മോദകമോെ അ ുഭേമോെിരുപന്നോ യ
അേളുയെ ത്

ണ്ണ്?

ണെം?

അേളുയെ ഗന്ധം?
"ഇല്ല,"
അെോള്ക് ദിേയെുയെ ശ്ബ്ദം പകേു.
"ഇങ്ങയ യെോരോള്ക് എ ിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇസഡ് കോറ്റഗറി യസകയൂരിറ്റിെോെി
ിക്കുേപല്ല?"
അേര് മണല്പ്പുറത്ത് അഭിമുഖ്മോെി ഇരുന്നു.
പകോത്ബോഹില്സില്

ിന്ന്്ഇളം കോറ്റിറങ്ങിേന്ന്്അേളുയെ ഇെതൂര്ന്ന മുെിയെ

ഉല്ച്ചു.
അപപ്പോള്ക്

പകോത്ബോഹില്സില്

സുഷുപ്തിയകോള്ളുന്ന

മുഴുേന്

ഇത്ന്ദ ീല്ങ്ങപളക്കോള്ക് കോന്തി അേളുയെ കണ്ണുകളില് അെോള്ക് കണ്ടു.
അെോളുയെ പ ോേത്തിയല് ത്

ണെം ഒരു േര്ഷമോെി തയന്ന

യ്ക്ക്കുന്നത് അേള്ക്

അറിഞ്ഞു.
ഓപരോ പ ോേേും ഓപരോ മഴ ീര്ത്തുള്ളിപ

ോയല് ത

ിച്ച് മദിക്കുന്ന തയെ പദഹയത്ത

യതോെുന്നു.
പദഹം

ിറയെ തോത്ന്തികമോെ തോളം.

ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന പ ോേത്തിയെ ്

ര്ശ്ം...

"ഇയതോയക്ക എപപ്പോള്ക് തീരും സോര്?"
രിസരത്തിപല്ക്ക് തിരിച്ചു േന്നുഅേള്ക് പചോദിച്ചു.
"പരോഹിത്

അങ്കിളിയെ

ത്ശ്മിച്ചെോള്ക്...സോറിയ

മരണത്തിന്
സര്പ്പ

ിമ്പിയല്

രഹസയം?എയന്ന

േിഷപമല്പ്പിച്ച്...

ിയന്ന

യകോല്ലോന്

ഇന്ന്് കോറില്

ആ

പബോംബ്...അയതോയക്ക ...?"
പ

ോല്ീ്

മുഴുേന്

ഊര്ജ്ജേുമു

പെോഗിച്ച്

അപ വഷണം

െത്തിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്നുയണ്ടങ്കില്ും ദിേയയെ യകോല്ലോന് ത്ശ്മിച്ചെോയളക്കുറിച്ച്
ഇതുേയരെും ഒരറിേും കിേിെില്ല.
ജെകൃഷ്ണയ െും അേയെ കൂേോളികളോെ രോമകൃഷ്ണന്, ഷോജഹോന്, ത്കിറഫര്
എന്നിേയരെും അതില്പ്പിയന്ന ആരും കണ്ടില്ല.
പ

ോല്ീസിന്

ുറപമ ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും പകോത്ബോഹില്സും

രിസരങ്ങളും

ജെകൃഷ്ണയ െും കൂേയരെും കണ്ടുമുേോന് സോധയതെുള്ള മറ്റ് പകത്ന്ദങ്ങളും
അരിച്ചു യ

റുക്കി

രിപശ്ോധിക്കുന്നുയണ്ടങ്കില്ും
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സിദ്ധോര്ഥയ

യകോല്യപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിച്ചതി ു പശ്ഷം അേര് ഏപതോ ഒരജ്ഞോത

പകത്ന്ദത്തില് ഒളിേില്ോണ്.
" രിമറ്റം അങ്കിള്ക് ആപണോ... മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശ്ത്തു?"
അേള്ക് തുെര്ന്ന്്പചോദിച്ചു.
"എല്ലോ പചോദയങ്ങള്ക്ക്കും ഉത്തരമുണ്ട്, ദിപേയ..."
ആപല്ോച കൂെോയത രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ആ േോക്കുകളിയല് ശ്ക്തി അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ത്

കോശ്ം

ിറച്ചു.

ഇ ിെും ആ േിഷെയത്തക്കുറിച്ച് പചോദയങ്ങപളോ സംശ്െപമോ പേണ്ട എന്ന്്അേള്ക്
തീരുമോ ിച്ചു.
എല്ലോം ഈശ്വര ില്ും രോഹുല്ിയെ ഉറപ്പില്ും അേള്ക് സമര്പ്പിച്ചു.
"സോര് ...അത് കപണ്ടോ..."
പകോത്ബോ ഹില്് തുെങ്ങിന്നിെപത്തക്ക് ദിേയ യ

യേന്ന് േിരല് ചൂണ്ടി.

ദിെുയെ മറു തീരത്ത്, ദൂയര പദേദോരുക്കള്ക്ക്കിെെില്ൂയെ, യേളുത്ത സോരി ധരിച്ച്
ഒരു ്ത്തീ,

ണ്ട് പരോഹിത് തോമസിച്ച േീെിയെ പ യര

െക്കുന്നു.

"ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി...!"
അേള്ക് മത്ന്തിച്ചു.
ദുുഃഖ് സോത്ന്ദമോെ കണ്ണുകപളോയെ രോഹുല് അത് പ ോക്കി
"ഇപങ്ങോേ് ..ശ്ോന്തി

ിന്നു.

ുരപത്തക്ക് േരുന്ന കോരയം ഞോന് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയെ

അറിെിച്ചിരുന്നു..."
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

ദിേയ അദ്ഭുതയപ്പേു.
"റിെല്ി?"
അേള്ക് പചോദിച്ചു.
രോഹുല് ശ്ിരസ്സ ക്കി.
"ഇേിയെ േന്നതിയെ

ിപറ്റന്ന് കേകുപന്നരം ഞോ േയര േീേില് യചന്ന് കോണുകെും

യചയ്ക്തിരുന്നു. േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷമുള്ള ആ കൂെിക്കോഴ്ച്ച!...ഇറ്റ്്േോ് യസോ
ഇപ ഫബിള്ക്..."
രോഹുല്ിയെ സവരം േികോര സോത്ന്ദമോെി.
"ഞോന്

യഡല്ലിെില്....യജ

എന്

െൂേില്

ി

ജി

കഫ ല്

യചയ്യുപമ്പോഴോണ്

ആദയമോെി ഷോര്മ്മില്ി ആദയം പചച്ചിയെ കോണുന്നത്... പചേയെ കൂയെ. റിസര്ച്ചിയെ
പ

രില് അേര് പചേയെ കൂയെ ഒരു പ ോര്ത്ത് ഇന്തയന് ത്െിപ്പ്്
. അങ്ങയ െോണ്

എയന്നക്കോണോന് അേിയെ േരുന്നത്..."
രോഹുല് സുന്ദരമോെ ഒരു ഓര്മ്മെില്
"ത്

തീെിച്ച പ

ഷ്ട്െയപ്പേു.

ോയല് െോെിരുന്നില്ല അേര്..."

അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
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"പചേന് ഭെങ്കര ്മോര്േ് അപല്ല? എപപ്പോഴുംചിരിെും േര്ത്തമോ േും തമോശ്കളും
...പചച്ചി എെ്റെര്ല്ി ഡിഫറെ്് ആെിരുന്നു. യേരി കോം ..യേരി കവെറ്റ് ...ഐ
യഫൌണ്ട് എ സകബ്ലം യസറി റ്റി ഇന് യഹര്..."
ുഴെുയെ

ീല് േിതോ ത്തിപല്ക്ക് അെോള്ക് ഒരു

ിമിഷം പ ോക്കി.

മുകളില് ഒഴുകിപ്പറക്കുന്ന മഞ്ഞചിറകുള്ള പദശ്ോെ പ്പെികളിയല്ക്കും.
"സീതോ പദേിെുയെ മുമ്പില്
അേയര കകകൂപ്പി
എയന്ന

ില്ക്കുന്ന ല്െമണയ പപ്പോയല് പതോന്നി എ ിക്ക്.

മ്ക്കരിച്ചപപ്പോഴും

പതോളില്പ്പിെിച്ച്

ോദങ്ങള്ക് യതോേ് േന്ദിച്ചപപ്പോഴും അേര്

എഴുപന്നല്പ്പിച്ചപപ്പോഴും

എ ിക്ക്

പതോന്നി...എയെ

അമ്മ...എയെ അമ്മ തിരിച്ചു േന്നിരിക്കുന്നു..."
അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് മുറിഞ്ഞു.
േികോരസോത്ന്ദത ദിേയപെെും ്

ര്ശ്ിച്ചു.

എത്ത തരളഹൃദെ ോണ് സോര് !
അേള്ക് ഓര്ത്തു.
യഡല്ഹി

െൂണിപേഴ്സിറ്റിെില്

അമ്മയെക്കുറിച്ച് രോഹുല്
അധയോ

ഫിപല്ോസഫി

റീഡറോെിരുന്ന

തയെ

റഞ്ഞു.

ക ും ഗോന്ധിെ ും

രിസ്ഥിതിത്

േളയര യചറുപ്പമോെിരുന്നപപ്പോള്ക് മരിച്ചുപ

േര്ത്തക ുമോെിരുന്ന അച്ചന് തോന്
ോെി.

അതി ു പശ്ഷം തയന്നെും പരോഹിതിയ െും കൂേി അമ്മ ഗോന്ധിജിെുയെ സബര്മതി
ആത്ശ്മത്തിപല്ക്ക് പ

ോെി.

ിയന്ന അേിയെെോെിരുന്നു അമ്മെുയെ ശ്ിഷ്ടകോല്ം.
അഞ്ച് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് അമ്മെുയെ മരണം.
ബ ോറസ്സില് യേച്ച് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയ
അപദ്ധഹപത്തോയെോപ്പം ഉജ്ജെി ിെിപല്ക്ക് പ

കോണുന്നു.

ോകുന്നു.

"പചേന് മരിക്കുപമ്പോള്ക് ഞോന് ബ്തറിയല് ദണ്ഡകോരണയത്തില്ോണ്,"
അെോള്ക് ശ്ോന്തമോെ സവരത്തില് തുെര്ന്നു.
"യകോെുങ്കോേില്. മുരിെോ പഗോത്തക്കോരുയെകൂയെ. മഹുേോ മദയത്തില് സംഗീതേും
ൃത്തേും

രതിെും

രചിക്കുന്നേര്....കുയറക്കോല്ം

മപ ോഹോരിതെില് അല്ിഞ്ഞ് ...

ആ

സം്ക്കോരത്തിയെ

ിയന്ന ഉജ്ജെി ിെിപല്ക്ക് തിരിച്ചു പ

ോകോന്

ഒരു ഉള്ക്േിളി. മൂന്ന്്മോസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് ...ആത്ശ്മത്തില് തിരിയച്ചത്തുപമ്പോള്ക് ആദയം
കിേുന്നത് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിെുയെ കത്തോണ്. പചേയെ മരണം അറിെിച്ചുയകോണ്ട്്
.
ഈ പല്ോകത്ത് അേപശ്ഷിക്കുന്ന രക്തബന്ധത്തിപല് അേസോ യത്ത കണ്ണിെും
അറ്റുപ

ോെി

എന്ന്്

സങ്കല്പ്പിച്ചിരുന്നില്ല. യ
പചേന്

ഇേിയെ

ഞോ റിെുന്നത്

അപപ്പോഴോണ്.

ോേിച്ചിരിച്ചും ഉറയക്ക േര്ത്തമോ ം

ഉണ്ടോകും

അത്

ഒരിക്കല്ും

റഞ്ഞും എപപ്പോഴും

എന്ന്് േിശ്വസ്സിച്ചിരുന്നത്യകോണ്ട്

ഞോന്

എയെ

ഇഷ്ടത്തിന് ജീേിച്ചു... ഇപപ്പോള്ക് ഞോന് അച്ഛ ില്ലോയത ...അമ്മ ...അമ്മെുമില്ലോയത
...അങ്ങയ
ദിേയ യ

ആരുമില്ലോയത...ഞോന് ...."
യേന്ന്്അെോളുയെ കയ്യില്
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അരുത് എന്ന്്കണ്ണുകളില്ൂയെ അപ

െിച്ചു.

"എല്ലോരും ഉണ്ട്...അച്ചന് ..അമ്മ ..കുയറ സപഹോദരങ്ങള്ക് ....ഡോഡീം മമ്മീം ല്ത്തീഫ്
ദോദ മുതല് എത്തപെോ...

ിയന്ന ...

ിയന്ന ഇ ിെുള്ള എല്ലോ ...എല്ലോ ജന്മങ്ങളില്ും

ഇേളിപല്ല...?"
ൂക്കള്ക്

ിറഞ്ഞ മഹോചോരുതെുള്ള േന്മരത്തിയെ യേെില് സുഗന്ധം അേളുയെ

േോക്കുകളില്

ിന്ന്്അെോളുയെ ഹൃദെം യതോേു.

ദൂയര മല്യഞ്ചരിേില് പരോഹിതിയെ േീെിയെ േോതില്പ്പെിെില് ഷോര്മ്മില്ിെുയെ
പ ര്ത്ത രൂ

ം അേര് കണ്ടു.

"പചേയെ മരണം അ ോഥമോക്കിെത് ഞങ്ങയള രണ്ടു പ

യരെുമോണ്. ഷോര്മ്മില്ി

പചച്ചിപെെും എയന്നെും,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഇ ിയെോരിക്കല്ും കോണില്ല, തിരച്ചു േരില്ല എന്നറിഞ്ഞിേും ഇപപ്പോഴും അേര്
പചേയ

്പ ഹിക്കുന്നു. ത്ഭോന്തമോെി..."

അതി ിെെില്

േിപ ോദ്

പമപ ോന്

ഷോര്മ്മില്ിപെോട്

േിേോഹോഭയര്ഥ

െത്തിെതും ഷോര്മ്മില്ി അത് തിര്ക്കരിച്ചതും ദിേയ രോഹുല്ിപ ോട്
"അതും ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചി

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞിേുണ്ട്,"

രോഹുല് ചിരിച്ചു.
"മോത്തമല്ല, ഞോന് തയന്ന കെിയെ അേരുയെ മുമ്പില് കണ്ടിേുണ്ട്.അതും പചച്ചിയെ
കോണോന് യചന്ന ആദയദിേസം തയന്ന,"
മണല്പ്പുറത്ത് സൂരയ രശ്മികള്ക്

ിറഞ്ഞു.

പകോത്ബോ ഹില്സിയെ യകോെുമുെികളില്
പ

ിന്ന്് മഞ്ഞ്

ൂര്ണ്ണമോെും േോര്ന്ന്്

ോെി.

ഇപപ്പോള്ക് ത്

ഭോത യേെില്ിയെ ശ്ുത്ഭതെില് മുങ്ങിക്കുളിച്ച്....

" മുക്ക് പ

ോകോം സോര്?"

അെോള്ക് തല്കുല്ുക്കി.
അേര് എഴുപന്നറ്റു.
ദിേയ യ

യേന്ന്് ിമ്പിപല്ക്ക് കോല് യതറ്റി േീണു.

"ഓഹ്ഹ്..."
പേദ

ിറഞ്ഞ ഒരു ഞരക്കം അേളില്

ിന്നും പകേു.

പ ോക്കിെപപ്പോള്ക് മിഡിെുെര്ന്ന്് ഗ്നമോക്കയപ്പേ മുേിന് പമല്, തുെെില്, പചോര
കി ിെുന്നു.
മുമ്പിയല് ഒരു കല്ലിന് മുകളിപല്ക്ക് േീണതോണ്.
േീണ് ഉരഞ്ഞ് തുെെില് മുറിപ്പോട് േീണിരിക്കുന്നു.
രോഹുല് അേയള
"

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

തിയെ എഴുപന്നല്ക്ക്..."

അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"സൂെിച്ച്..."
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അെോള്ക് അേളുയെ കയ്യില് അല്പ്പം കൂെി ബല്ം യകോെുത്തു.
"എ ിക്ക് എഴുപന്നല്ക്കോന് േയ്യ...ഇത് കപണ്ടോ...പ ോക്ക്,"
അേള്ക് എഴുപന്നല്ക്കോയത മിഡിെുെര്ത്തിക്കോണിച്ചു.
"ആ യചെിെുയെ ഇല്
തീരത്ത് കൂേമോെി

റിച്ച്

ിന്ന്്യചെിപ്പെര്പ്പുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക്

രോഹുല് അപങ്ങോേ് പ
േളര്ന്ന്് െര്ന്നു

ീരോക്കി തിരുമ്മിെോല് മതി..."
റഞ്ഞു.

ോെി.

ിന്ന യചെികളില് ിന്ന്്കുറച്ച് ഇല്കള്ക്

അേളുയെെെുയത്തത്തി

മുമ്പില്ിരുന്ന്,

റിയച്ചെുത്തു.

കകയേള്ളെില്ിേ്

ഞരെിത്തിരുമ്മി

ീരോക്കി.
"മുറിവ്

റ്റിെ ഭോഗം

ന്നോെി കഴുക്ട, ദിപേയ,"

അേള്ക് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് കല്ിപപ്പോയെ പ ോക്കി.
"ഏയ്ക്, മിറര്!"
അേള്ക് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
"യ

ണ്ണിയ

ഒന്ന്്യതോേു എന്ന് കരുതി ഒരു മഹോഋഷിക്കും ത

േസിഷ്ഠ ും ദുര്വോസോേി ും പ

ശ്ശക്തി

ഷ്ടയപ്പേിേില്ല.

ോല്ും!"

രോഹുല് അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
കോറ്റില് ജോതിമല്ലിപ്പൂക്കളുയെ ഗന്ധം

ിറഞ്ഞത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

ദിേയെുയെ കണ്ണുകളില് കോമസുഗന്ധം തീപ
അേള്ക് അധരം

ോയല് യ

യ്ക്തിരിമ്പുന്നു.

ച്ചു.

"എ ിക്ക് േയ്യോഞ്ഞിേപല്ല...പ്ലീ്..."
തിയെ, ദോഹിക്കുന്ന സവരത്തില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

രോഹുല് ഇെത് കക യേള്ളത്തില് മുക്കി.
യേള്ളയമെുത്ത് അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
ിയന്ന മുേി ു പമല് തുെെില് കകത്തല്മമര്ത്തി.
"ഓഹ്ഹ്..."
അേളുയെ ചുെു ിശ്വോസം അെോളുയെ മുഖ്ത്ത് യതോേു.
തുെെുയെ േശ്യമോദകതവതില് അെോളുയെ കകത്തല്മമര്ന്നപപ്പോള്ക് തയെ പദഹം
കുഴെുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
ശ്വോസം േര്ദ്ധിക്കുന്നു.
മോറിെം ഉെര്ന്നുല്െുന്നു.
അപങ്ങോേ്്അെോള്ക് ഒന്ന്്പ ോക്കിെിരുയന്നങ്കില് എന്ന്്അേള്ക് യകോതിച്ചു.
ോേും ചുണ്ടുകളും േരളുന്നു.
രോഹുല്

ിയന്ന

ച്ചില് മരുന്ന്്അേളുയെ മുറിേില് അമര്ത്തിപതച്ചു.

അേളുയെ പദഹം അെിമുെി േിറഞ്ഞുല്െുപമ്പോള്ക്, യേളുത്ത് യകോഴുത്ത തുെകളുയെ
മോദക ഭംഗിെില് രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് അമര്ന്നു.
അെോള്ക്

ിയന്ന കണ്ണുകള്ക് ഉെര്ത്തി അേയള പ ോക്കി.
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കോമസുഗന്ധിെോെ

യ

ണ്ണിയെ

ഭോേം

അെോളുയെ

ഞരമ്പുകളില്

്പഫോെ ം

ിറച്ചു.
അേളുയെ ല്ോസയ ല്ോേണയ ല്ഹരിെിറ്റുന്ന കണ്ണുകള്ക് അെോളില് ഉന്മത്തത
്

ര്ശ് ത്തിയെെും

തപല്ോെല്ിയെെും

സുഖ്

ല്ഹരിെില്

ിറച്ചു.

അെോളുയെ

കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി അേള്ക് ചോഞ്ഞിരുന്നു.
ത്

ണെത്തിയെ

ത്ഗീഷ്മ

ുഷ്പ്പങ്ങള്ക്

തളിര്ത്തുല്െുന്ന

കണ്ണുകപളോയെ

അേര്

ര്പ്പരം പ ോക്കി.
പേദ

പ ര്ത്ത്്പ ര്ത്ത്്അത്

അേളില്
"ഇത് പ

തെയമോെി.

ിന്ന്്ഞരക്കം അേസോ ിച്ചു.

ോയല് എയന്ന യതോെുയമങ്കില്...."

ഒരു മത്ന്തണത്തിയെ സംഗീത േശ്യതപെോയെ അേള്ക്
"..എങ്കില്

...ശ്രീരം

ിറയെ...എല്ലോെത്തും

റഞ്ഞു.

മുറിേുകള്ക്

ഉണ്ടോേോന്

ഞോന്

യകോതിക്കയോണ്. ..."
തയെ രക്തധമ ികളില് ഇരമ്പിത്തുെങ്ങിെ അഗ്നി

ിെത്ന്തണോതീതമോേുകെോണ്.

ഇതുേയര അജ്ഞോതമോെിരുന്ന ഒരു ശ്ക്തി, ഒരു അദൃശ്യപത്

രണപ

ോയല് തന്നില്

ല്ോേണയത്തിയെ

മോത്ന്തികത

ഉണരുന്നു.
ശ്രീരയത്ത

കെന്നോത്കമിക്കുന്ന

േി്മിത

ഉച്ചസ്ഥോെിെിപല്യക്കത്തിപച്ചരുകെോണ് .
ഇതുേയര

ത ിക്ക്

യകോെുങ്കോറ്റുപ

ിഗൂഡമോെിരുന്ന

ിറങ്ങളുയെ

ൃപത്തോത്സേം

ഒരു

ോയല് തയന്ന ഉല്യ്ക്ക്കുന്നു.

രോഹുല് കണ്ണുകള്ക് അെച്ചു.
"ഇത്ന്ദിപെഭയം

രം മപ ോ മ സ...."

അെോള്ക് ഉരുേിേു.
"കപമോണ്! യഗറ്റപ്പ്!"
അന്തര് ത്

പചോദിത ോെി രോഹുല് എഴുപന്നറ്റു.

അേയള കയ്യില്

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

" െക്കോപമോ?"
അേള്ക് തല്കുല്ുക്കി.
അേര് കോറി െുപത്തക്ക്

െന്നു.

"ഇ ിെും ഇതി ുള്ളില് മറ്റു പബോംബുകള്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന്്േിശ്വസ്സിക്കോം,"
അേളുയെ കകെില്
രോഹുല്

ിന്ന്് തോപക്കോല് േോങ്ങി കത്ഡേിംഗ് സീറ്റില്ിരിക്കപേ

റഞ്ഞു.

"അങ്ങയ െങ്ങ് േിശ്വസിക്കണ്ട ,"
അെോളുയെ അെുത്ത് ഇരുന്ന്്അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഒരു മ ുഷയപബോംബ് സോറിയെെെുത്ത് തയന്നെുണ്ട്്
. ഒരു യചറിെ ്
പേണ്ടി യകോതിച്ച് കോത്തിരിക്കയോണ് യ
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അേയള

ഗോഡമോെി

കെിയച്ചെുക്കോ ും ഒരു
ത്

ണെ

ോരേശ്യം

ആല്ിംഗ ം

യചയ്യോ ും

അധരത്തിയല്

ത്

ണെോമൃതം

ിമിഷം രോഹുല് യകോതിച്ചു.

ിറഞ്ഞ അേളുയെ മിഴികള്ക് കണ്ടപപ്പോള്ക്.

രോഹുല് കത്ഡവ് യചയ്ക്തു.
ദിക്ക് സമോന്തരമോെി കോര്
"ആപരോ

മ്മുയെ

ീങ്ങി.

ിന്നോയല് ഉയണ്ടന്ന് പതോന്നുന്നു,"

കസഡ് മിററില്ൂയെ പ ോക്കി രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"അത് ല്ത്തീഫ് ദോദെും തെിെന് മപ ോജുയമോയക്കെോണ്,"
ലോ് തോഴ്ത്തി

ിമ്പിപല്ക്ക് പ ോക്കി ദിേയ

റഞ്ഞു.

കോര് മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.
അല്പ്പ സമെത്തിന് പശ്ഷം അേര് ആല്ിന് ചുേേിയല് ഭഗേതിെുയെ അെുയത്തത്തി.
"ഒര് മി ിറ്റ്

ിര്ത്ത് സോര്,"

രോഹുല് പത്ബക്കിേു.
ദിേയ പഡോര് തുറന്നു.
ഭഗേതിെുയെ േിത്ഗഹത്തി ു മുമ്പില് അേള്ക് കണ്ണുകളെച്ചു.
ശ്ിരസ്സ് കു ിച്ചു.
കകകള്ക് കൂപ്പി ധയോ ല്ീല്െോെി.
ത്

ോര്ഥ ക്ക് പശ്ഷം മുഖ്ം തിരിച്ചപപ്പോള്ക്

ിമ്പില് രോഹുല്

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക്

കണ്ടു.
"അേിയെെിരുന്നോല് പ

ോരോരുപന്നോ?"

ിര്ത്തിെിേ കോറി ു പ യര കണ്ണുകള്ക് കോണിച്ച് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഗന്ധര്വന് ഈ
േീണ്ടും

ത്

ോേത്തിയെ ത്

ണെ

ോര്ഥപ ം മുെക്കിയെ അെങ്ങൂ എന്നുപണ്ടോ?"

ോരേശ്യം

തളിര്ക്കുകെോണ്

അേളുയെ

ശ്ബ്ദത്തില്ും

കണ്ണുകളില്ും.
രോഹുല്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"മുമ്പ് ആകോശ്ം ഇെിഞ്ഞുേീണോല്ും ഈ ആല്ിന് പചോേില് ഭഗേതീയെ മുമ്പി
ിക്കുമ്പം എ ിക്ക് പകോണ്യസന്പത്െഷന്
അേള്ക് അെോളുയെ കയ്യില്

ഷ്ടയപ്പെില്ലോരുന്നു. ഇപ്പം..."

ിെിച്ചു.

അേളുയെ മപ ോഹരമോെ േിരല്ുകളില്

ിന്ന്്തന്നിപല്ക്ക് തോ

ം സംത്കമിക്കുന്നത്

അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
"ഈ കണ്ണുകളും മുഖ്ം രൂ

േും കണ്ട്്കണ്ട്്...എ ിക്ക് ...എ ിക്കോയക ...ചൂട്

ിെിക്കയോണ്....ഭഗേതീയെ മുമ്പി

ിക്കവോണ് എയന്നോന്നും കരുതില്ലേ ഞോന്...കെന്ന്

ിെിച്ച് കളെും..."
തയെ കകെില് രോഹുല്ിയെെും
യ

യേന്ന് ദൂയര

ിെിമുറുകുന്നത് അേള്ക് അറിഞ്ഞു.

ിന്ന്്മയറ്റോരു േോഹ ത്തിയെ ഇരമ്പല് പകേു തുെങ്ങി.

"പയ്യോ ..ല്ത്തീഫ് ദോദയെോയക്ക യ
അേള്ക് അെോളുയെ കയ്യില്

യേന്ന് ഇയങ്ങത്തും...! േോ

മുക്ക് പ

ോകോം,"

ിെിച്ച് േല്ിച്ചു.
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അേര് െോത്ത തുെര്ന്നു.
ആരണയ
ജല്

ിഗൂഡതെില്ൂയെ.

ിര്ജ്ജരികളുയെ ചെുല്തോളം പകേുയകോണ്ട്.

പദശ്ോെ പ്പെികളുയെ

ിറേി്മെങ്ങള്ക് കണ്ടുയകോണ്ട്.

മര ശ്ിഖ്രങ്ങളില് രതി ദോഹം തീര്ക്കുന്ന കോറ്റിയെ യ
ത്

ണെത്തിയെ

ത്

ഗോഡതെില്ൂയെ,

പല്ോഭ ീെമോെ
ഒരു

ര്ശ്മറിഞ്ഞ്.

ൌരുഷ ്

യസൌന്ദരയത്തില്

മറന്ന്്
, കോെിയെ

മതി

ച്ചത്തുരുത്തില്ൂയെയെന്നേണ്ണം

അേര്

മുകളിപല്ക്ക്

കെറിപപ്പോയ്ക്യക്കോണ്ടിരുന്നു.
മണിക്കൂറുകള്ക്ക്ക്

പശ്ഷം,

മുമ്പ്

കെറിെ

ഗുഹെുയെ

അെുത്ത്

അേര്

ഒരു

േല്ിെ

മല്യെ

ദവോരത്തിയെ

ആരംഭം

എത്തിപചര്ന്നു.
"അേിയെ പ

ോകപണോ?"

ഗുഹെുയെ പ യര പ ോക്കി അേള്ക് പചോദിച്ചു.
അെോള്ക് തല് കുല്ുക്കി.
അേര് കോറില്
ആകോശ്യത്ത

ിന്നിറങ്ങി ഗുഹെുയെ പ യര
മറച്ചുയകോണ്ട്

തുളച്ചുയകോണ്ട്

കെന്നു

െന്നു.

ഉത്തുംഗമോെി

കെന്നുപ

ോകുന്ന

ഒരു

ിന്ന

പ

ോയല്

േൃത്തോകൃതിെില്ുള്ള ആ ഗുഹോമുഖ്ത്തിയെ മുമ്പില് ഏതോ ും പദേദോരുക്കള്ക്
ിന്നിരുന്നു.
അേെുയെ

ദീര്ഘശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്ക്ക്

തോയഴ

ത്

ശ്ോന്തമോെ

തണല്ില്

അേര്

എത്തിപചര്ന്നു.
"അല്പ്പ സമെം ഇേിയെെിരിക്കോം,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

അേര് മുഖ്ോമുഖ്മിരുന്നു.
കപണ്ണോെുകണ്ണ്

പ ോക്കിെിരിക്കുപമ്പോള്ക്

തങ്ങളുയെ

ഭോേം

മോറുന്നത്

ഇരുേരുമറിഞ്ഞു.
"ഞോന് സോറിയെ മെിെില് തല്യേച്ച് കിെപന്നോയേ?"
ശ്രീരം തോ

ത്തോല്

ൂത്ത് േിെരുന്ന പേളെില് ദിേയ അെോപളോട് പചോദിച്ചു.

അ ുേോദത്തി ു കോത്തു ില്ക്കോയത അേള്ക് അെോളുയെ മെിെില് തല്യേച്ച്
മല്ര്ന്ന് കിെന്നു.
അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേളുയെ കക േിരല്ുകളില്

ിെിച്ചു.

പദേദോരുേില് ചോരിെിരിക്കുകെോെിരുന്നു അെോള്ക്.
യെൌവ ത്തിന്യറ ത്ഭോന്തന് ആസക്തികളും ക യകോതവത്തിയെ േിശ്ുദ്ധിെും ഒരു
പ

ോയല് ത്

സരിക്കുന്ന അേളുയെ ശ്രീരഭംഗി അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില്

ിറഞ്ഞു.
ശ്വോസഗതിെില് ഉെര്ന്ന്് തോഴുന്ന

ിറമോറില്ും കോറ്റ്

ഗ്നമോക്കിയക്കോണ്ടിരുന്ന

അേളുയെ കോല്ില്ും അെോളുയെ മിഴികള്ക് തറഞ്ഞു.
അത് ദിേയ കണ്ടു.
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അേിയെ അെോളുയെ ്

ര്ശ് ത്തിന് അേള്ക് യകോതിച്ചു.

യെ അദൃശ്യമോെ ഒരു പത്
അല്പ്പം

മുകളില്

രണെോല് അെോള്ക് അേിയെ

ആകോശ്യത്ത

്

ര്ശ്ിച്ചു

ിന്നും പ ോേം മോറ്റി.

ില്ക്കുന്ന

യകോെുമുെികളുയെ

ഔന്നതയത്തിപല്ക്ക് അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് തറഞ്ഞു.
"പകോത്ബോ ഹില്സിയെ പജയോത്ഗഫി

ഠിക്കോന് കണ്ട പ രം!"

അത് കണ്ട്്അ ിഷ്ടപത്തോയെ അേള്ക്
"

റഞ്ഞു.

ിയന്ന എന്ത് യചയ്യണം?"

അെോള്ക്
"പത്

ുഞ്ചിരിപെോയെ പചോദിച്ചു.

മിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കണം,"

കകെുെര്ത്തി അെോളുയെ കേിളില് തപല്ോെിയക്കോണ്ട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"കപണ്ണോെു കണ്ണ്...കോപതോട് കോത് ...ചുപണ്ടോട് ചുണ്ട്...യമപയ്യോെു യമയ്ക്...."
േീണ്ടും അന്തരോളത്തില് ഇരമ്പല്ുെരുന്നു.
"അല്ലോയത

ആയരെോ

േിഴുപങ്ങയണ്ടന്ന്് തക്കം

പ ോക്കിെിരിക്കുന്ന

കോളകൂെേിഷമുള്ള കിംഗ് യകോപത്ബയെ മല്െുയെ പജയോത്ഗഫി

ിറയെ

ഠിക്കല്ല്ല...."

"രോജകുമോരിക്ക് ഭൃതയപരോട് ഒേും കരുണെില്ലപല്ലോ,"
ുഞ്ചിരിപെോയെ രോഹുല്
"രോയേപന്നോ

റഞ്ഞു.

കയല്പന്നോ േയതസമില്ലോയതെോണ് കണ്ണിയല്ണ്ണെുയമോഴിച്ച്

ിധി കോക്കുന്നത്. എന്നിേോണ് അതിയ

ഇങ്ങയ

ോേം

ിന്ദിക്കുന്നത്!"

"ഋഷികുമോര പല്ല? കോരുണയം കൂെും!"
അേളുയെ കക േീണ്ടും അെോളുയെ കേിളിയ

പതെിയെത്തി.

"എ ിക്കോ കിംഗ് പകോത്ബപെോട് അത്ത കോരുണയയമോന്നും പതോന്നുന്നില്ല. ആയളോരു
്ത്തീ േിപദവഷിെോ,"
"്ത്തീ േിപദവഷിപെോ?
"

ോപമ്പോ?

ല്ല കഥ!"

ിന്നല്ലോയത!"

അേള്ക് യചോെിപപ്പോയെ

റഞ്ഞു.

"ത്ഗോ ീം കല്ത്ബിറീപല് അന്നയത്ത ത്ഗന്ഥങ്ങളുയമോയക്കപ്പറെുന്നത് കെി ആയളോരു
്ത്തീ

േിപദവഷിെോയണന്നോണ്.

മോപത്തെുള്ളൂ.
പ

യെ

ോകുന്നെോളുയെ

ഒരു

എല്ലോ

്ത്തീകപളോെുമില്ല.

റിഡെന്

കൂയെെോപണല്

ഉണ്ട്.

കെി

ക യകോ

ക യക
ഉ

േിപദവഷം

ഭര്ത്തോേോകോന്

ത്ദേിക്കില്ലന്നു

മോത്തല്ല

ആശ്ീര്േദിക്കുകകൂെി യചയ്യും,"
അേള്ക് ആ

ുരോേൃത്തം

റഞ്ഞു.

ദശ്ല്െക്കണക്കിന് േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പോണ്. സവര്ഗ്ത്തില്ോണ് സംഭേം. ഒരു
ഗന്ധര്േ കുമോര ും അപ്സര ക യകെും ത്

ണെത്തില്ോെി. എന്നോല് അപ്സര

ക യകെുയെ അച്ചന് അേയള ഒരു പദേകുമോരന് േിേോഹം യചയ്ക്ത് യകോെുക്കോന്
ിശ്ച്്ച്ചെിച്ചു.
ഗംഗെിയല്
ിശ്ച്െത്

ഒരു

അതറിഞ്ഞ ഗന്ധര്േ കുമോര ും അപ്സര ക യകെും ആകോശ്
േിദൂര

പഗോളത്തിപല്ക്ക്

ഒളിപച്ചോെുേോന്

തീരുമോ ിച്ചു.

കോരം അെോള്ക് അേളുയെ മണി മന്ദിരത്തിയെ ഉദയോ ത്തിന് മുമ്പില്
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കോത്തിരുന്നു. എന്നോല് അന്ന് രോത്തി പദേകുമോരയ
ഗന്ധര്േ

കുമോരയ

മറന്നു.

കോത്തിരുന്ന്

കോണോന് ഇെെോെ അേള്ക്

െമ

ശ്ിച്ച

ഗന്ധര്േ

കുമോരന്

അേസോ ം അേളുയെ കിെപ്പുമുറിെിപല്ക്ക് കെറിയച്ചന്നു. അെോളില്
അത്തരം ഒരു സോഹസം ത്

ിന്ന്്

തീെിച്ചിരുന്ന അേള്ക് അച്ഛയ െും ബന്ധുക്കപളെും

പ രയത്തതയന്ന േിേരമറിെിച്ചിരുന്നു. അേര് അെോയള ബന്ധിച്ചു. അേരുയെ
മുമ്പില് യേച്ച് അേള്ക് അെോയള തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ബന്ധിത ോെ അെോളുയെ മുമ്പില്
യേച്ചുതയന്ന പദേകുമോരയെെും അപ്സ്സര ക യകെുയെെും േിേോഹം
മ സ്സ് തകര്ന്ന ഗന്ധര്േ കുമോരയ

െന്നു.

അപ്സര ക യകെുയെ അച്ചന് മോത്ന്തിക

േിദയെില്ൂയെ ഒരു രോജയേമ്പോല്െോക്കി ഭൂമിെിപല്ക്കെച്ചു.

ോഗമോെി മോറിെ

കെെങ്ങിെില്ല.

ഗന്ധര്വന് അേപളോെുള്ള

ക യകോ േര്ഗ്യത്ത മുഴുേന് അേന് യേറുക്കുന്നു.
രോഹുല് മുഴുേന്
" ി ക്ക്

ുരോേൃത്തേും

ോഗരോജോേിയ

പ

ുഞ്ചിരിപെോയെ പകേു.

െിെുപണ്ടോ?"

"എന്തിന്?"
" മ്മയള രണ്ടോയളെും ഇേിയെ യേച്ച് അേന് കണ്ടോല്?"
അേള്ക്

ിഗൂഡമോെ ഒരു

ിയന്ന

ുഞ്ചിരിപെോയെ മല് ശ്ിഖ്രങ്ങളില്ൂയെ കണ്ണുകപളോെിച്ചു.

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേള്ക് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"േരൂ,"
എഴുപന്നറ്റുയകോണ്ട് അേള്ക്
" മുക്ക് മല്മുകളിപല്ക്ക് പ
അെോളുയെ കയ്യില്
അേര്

റഞ്ഞു.
ോകോം,"

ിെിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക്

തിയെ മുകളിപല്ക്ക്

പദേദോരുക്കള്ക്

െന്നു.

ീങ്ങി.

ിറഞ്ഞ േ ഗഹ തിെില്ൂയെ അേര് മല് കെറി.

കോറ്റിളകോന് തുെങ്ങി.
ഒരു സവപ് ത്തിയെ പചപതോഹര

ിമിഷങ്ങളിയല്ന്നപ

ോയല് അെോളുയെ കയ്യില്

ിെിച്ച്, അെോപളോട് ഉച്ചത്തില് സംസോരിച്ച്, അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ച്,
ആഹ്ലോദിച്ച്, േിജെത്ശ്ീല്ോളിതെോെി അേള്ക്

െന്നു.

പകോത്ബോഹില്സിയെ ഏകോന്തേും േിജ േുമോെ മുകള്ക്പ്പരപ്പില് അേര് എത്തി.
അതിയെ ഉത്തുംഗതെില്ൂയെ, േി്മിത പ ത്തെോെി അേള്ക് അെോളുയെ കക
ിെിച്ചു

െന്നു.

ആകോശ്യത്ത യതോെുന്ന പകോത്ബോഹില്സിയെ മുകള്ക്പ്പരപ്പ്.
കോറ്റിയെ ആസക്തിെുള്ള കുളിര്.
ദൂയര തോഴ്േോരത്തിയെ ദൃശ്യസങ്കീര്ണ്ണതകള്ക്.
തോയഴ

അഗോധ ീല്ിമെോര്ന്ന

മല് ിരകള്ക്

കോഴ്ച്ചെുയെ

അതിരുകള്ക്

ിറയെ

ചിതറിക്കിെന്നു.
അേയ്ക്ക്കിെെില്

ുഴെുയെ

പ ര്ത്ത

േിദൂര

പരഖ്െും

ആര്ത്തു

തിക്കുന്ന

യേള്ളച്ചോേങ്ങളും.
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േ ോന്തരത്തില്
യ

ിന്ന്്പഗോത്ത സംഗീതത്തിയെ ഇരമ്പല്ുെര്ന്നു.

രുമ്പറെുയെ കരള്ക് യതോെുന്ന തോളം.

"യേൌ!!! േണ്ടര്ഫുള്ക്!!"
ആ

രിസരത്ത് ആദയം എത്തിപചര്ന്നത് പ

ോയല് ആഹ്ലോദ സവരത്തില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.
അേളുയെ മ സ്സ് അഴപകോയെ മിന്നിത്തുെിച്ചു.
"സോര്!!"
അേള്ക് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.
അേള്ക് അെോളുയെ കക

ിെിച്ചു േല്ിച്ചു.

"സോര് ..കപമോണ് ....കം..."
അെോളുയെ കക

ിെിച്ച് അേള്ക് മല് മുകളില്ൂയെ ഓെോന് തുെങ്ങി.

"സോര്..ഇറ്റ്്ഈ് അപമസിംഗ് ...അപമസിംഗ്..."
ത്ഭോന്തമോെ ആപേശ്പത്തോയെ അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"സോര് പ ോക്ക്...ഈ ശ്ില്കള്ക്....പമഘങ്ങപള തല്െിപല്റ്റിെ ഈ മരങ്ങള്ക്...േൃെ
സുന്ദരികളുയെ
... ിറയെ

ച്ചില് കോര്ക്കൂന്തല്....സോര്....ഈ

.. മ്മുയെ

യചെികളില്
..എയെ ജന്മ

ണെമോണ്....ഈ

അന്തരീെം

ിറയെ...െൂ പ ോ

ിറയെ...ഇേിയെ

ൂക്കളോെി...ഈ മരങ്ങളില് കോറ്റോെി .... മ്മുയെ ത്

ഈ

ണെം...എയെ

ുണയം....ഓ .....ല്വ്..."

അെോളുയെ കക
രിസരം

ത്

രിസരം

ിെിച്ച് അേള്ക് ആ ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങളും തുമ്പികളും

ിറയെ ഓെി

ിറഞ്ഞ

െന്നു.

അേളുയെ േികോരോപേശ്ം രോഹുല്ില് അദ്ഭുതമുണര്ത്തി.
"ഈശ്വരന് ത്

ഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതിയെ ആദയ

ിമിഷങ്ങളോണിത്...!"

അേള്ക് ആപേശ്പത്തോയെ തുെര്ന്നു.
"സോര് ഇത് ..ഇത് ഏദ ോണ്...ഗോര്ഡന് ഓഫ് ഈഡന്..."
അേള്ക് ആകോശ്ത്തിപല്ക്ക് ഇരുകകകളും േിെര്ത്തി.
ിയന്ന അേള്ക് അെോള്ക്ക്കഭിമുഖ്മോെി

ിന്നു.

"െൂ ആര് ആഡം,"
അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്കും

ിയന്ന കോറ്റ് തഴുകിെുണര്ത്തുന്ന ചുറ്റു

ോെുകളുയെ

ഹരിതഭംഗിെിപല്ക്കും പ ോക്കി അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"ആന്ഡ്

...ആന്ഡ്

..ഐം

ഈവ്

....ഈ

ത്

ഞ്ചത്തില്

മ്മള്ക്

രണ്ടുപ

ര്

മോത്തം...ഐ കോണ്റ്റ് ബില്ീവ് ഇറ്റ്്
..."
കോറ്റിയെ തോളം മുറുകി.
ദൂയര പഗോത്ത സംഗീതത്തിയെ ഇരമ്പല്ിന് പേഗം കൂെി.
" മ്മള്ക് ഇേിയെ മരിക്കുപേോളം കഴിെും..."
അെോപളോട് പചര്ന്ന്് ിന്ന്്അേള്ക് തുെര്ന്നു.
"എയെ ഗന്ധര്വോ.... ിയെെെുത്ത് ഇങ്ങയ ...പചര്ന്ന്്..പചര്ന്ന്്.... ിന്ന്്...
ഇങ്ങയ

ിയന്ന

യതോേ്..."
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അേള്ക് അെോളുയെ കക

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

"ഉമ്മ യേച്ച്..."
അേള്ക് ചുണ്ടുകള്ക് അെോളുയെ കക യേള്ളെില്മര്ത്തി.
അെോളുയെ ശ്രീരം

ിറയെ പകോരിത്തരിപ്പുെര്ന്നു.

ധമ ികളില്ൂയെ രക്തപേഗം കൂെി.
ശ്രീരം ഒരു മരുഭൂമി പ

ോയല് ചുേു

ഴുത്തു.

ഒരു ജല് കണികയ്ക്ക്ക് പേണ്ടി ത്ഭോയന്തെുത്തു.
"

ിയന്ന ഇങ്ങയ

യകേിപ്പിെിച്ച്..."

അേളുയെ കകകള്ക് അെോയള േല്െം യചയ്ക്തു.
അേളുയെ ഉച്ചവോസ േോെുേിയെ ചൂട് അെോളുയെ മുഖ്ത്ത് തേി.
അേളുയെ മോറിെത്തിയെ മൃദുല്ത അെോളുയെ യ ഞ്ചിയെ യ
അപപ്പോള്ക് മുമ്പിയല് ദൃശ്യങ്ങള്ക് അത്

ൌരുഷത്തില്മര്ന്നു.

തെയമോകുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

കണ്മുമ്പില് ഇപപ്പോള്ക് ഒപരയെോരു െോഥോര്ഥയം.
ദിേയ.
"

ിയന്ന ....

അഗ്നി

ിയന്ന ഇങ്ങയ ..."

ുഷ്പ്പങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞ അേളുയെ സവരം അെോള്ക് പകേു.

ദിേയ അധരം അെോളുയെ അധരപത്തോട് അെുപ്പിച്ചു.
തയെ ശ്ക്തി മുഴുേന് തകര്ന്നുെെുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
ിെത്ന്തണം ത്

ണെത്തിയെ ത്

ളെത്

േോഹത്തില് തകര്ന്ന്

അേളുയെ ചുണ്ടുകള്ക് അെോളുയെ അധരയത്ത ്

ുറുങ്ങുന്നു.

ര്ശ്ിച്ചു.

"ഓഹ്ഹ്...."
അെോളുയെ കിതപ്പും ചൂെും അേള്ക് സവീകരിച്ചു.
യ

യേന്ന്്രോഹുല് കുതറിമോറി.

"ദിപേയ...!"
അേളുയെ മുഖ്ത്ത് പ ോക്കോയത, കണ്ണുകള്ക് തുറക്കോയത അെോള്ക് േിളിച്ചു.
"ഇപപ്പോള്ക്...ഇപപ്പോള്ക്...അരുത്...െോഗത്തി ി ി

..ഇ ി

..ഏതോ ും

ദിേസങ്ങപളെുള്ളൂ..."
"എന്ത് െോഗം?"
അസഹീ ത

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അേള്ക് പചോദിച്ചു.

"ഐ പഡോണ്ട്റ്റ് പകെര്!!"
രോഹുല് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
"ഈ

കല്ലി ും

യേള്ളത്തി ും

മണ്ണി ും
കോറ്റി ും

അങ്ങയ

യതോെോം...

മഴയ്ക്ക്കും

ഒയക്ക

ഇല്കള്ക്ക്കും

അങ്ങയ

മരങ്ങള്ക്ക്കും

യതോെോം

...എ ിക്ക്

എ ിയക്കന്തുയകോണ്ട്....?"
മരങ്ങയളല്ലോം േ യമോെ കോറ്റില് ആെിെുല്െുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് കോറ്റിയെ തോഡത്തില് അമര്ന്നുല്െുന്നു.
ആകോശ്ം

ിറയെ പമഘങ്ങളുയെ

ഖ്െതങ്ങള്ക്.
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ആര്ത്ത്

തയഞ്ഞോഴുകുന്ന

യേള്ളച്ചോേങ്ങളുയെ

ഇരമ്പല്ി ും

മീയത

പഗോത്ത

സംഗീതത്തിയെ ചെുല് തോളം അെോള്ക് പകേു.
ദിേയെുയെ േ്ത്തങ്ങള്ക് കോറ്റില്ുല്െുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
അേളുയെ

ിറയെൌവ ത്തിയെ േിപല്ോഭ ീെത അെോളില് േീണ്ടും ഉന്മത്തത

ിറച്ചു.
തയെെും േ്ത്തങ്ങള്ക് കോറ്റില്ുല്െുന്നു.
ത്

ഞ്ചത്തിയെ

ഭോേത്തിപല്ക്കും

ദിേയെുയെ

രൂ

ത്തിപല്ക്കും

അെോള്ക്

ഒരിക്കല്ക്കൂെി പ ോക്കി.
ിയന്ന ദൃഡമോെ ഭോേപത്തോയെ അെോള്ക് അേയള സമീ

ിച്ചു.

അേയള ഉറ്റുപ ോക്കി.
ിയന്ന അെോള്ക് അേളുയെ കരം
അേളുയെ ശ്രീരം

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

ിറയെ പകോരിത്തരിപ്പുെരുന്നതും കണ്ണുകള്ക് കൂമ്പിെെെുന്നതും

അെോള്ക് കണ്ടു.
അെോളുയെ ചുണ്ടുകള്ക് അേളുയെ കകത്തല്ത്തില് അമര്ന്നു.
കകത്തണ്ടെില്ൂയെ ചുണ്ടുകള്ക്

ിയന്ന അേളുയെ പതോളിയല്ത്തി/

"ആഹ്ഹ്....ആഹ്ഹ്..."
അേള്ക് കുറുകി.
ിയന്ന

ിന് കഴുത്തില്.

യ റ്റിെില്.
കണ്പ

ോളകളില്.

കേിള്ക്ത്തെങ്ങളില്.
അേസോ ം ത്

ണെോമൃതമിറ്റുന്ന

േിഴധരത്തില്.

ദിേയെുയെ കകകള്ക് അെോയള ചുറ്റിേരിഞ്ഞു.
മോറിെം അെോളുയെ യ പഞ്ചോെു പചര്ത്ത് യഞരിച്ചു.
അരയക്കേ് അെോളുയെ അരയക്കേിപ ോട് പചര്ത്ത് അമര്ത്തി.
ദീര്ഘേും സുഖ്ദേുമോെ ഒരോല്ിംഗ ത്തിയെ മോ്മരികതെില് അേര് അമര്ന്നു.
ത്

പഞ്ചോല്പ്പത്തി

അത്

ുകഞ്ഞുയകോണ്ടിരുന്ന

ഒരഗ്നി

ര്വതത്തിയെ

തീെിതമോെ ഒരു ്പഫോെ ം അേര് അറിഞ്ഞു.

ശ്രീരത്തിയെ
ത്

മുതല്

ആകോശ്മണ്ഡല്ത്തില്

പകോെി

സൂരയന്മോര്

ഒരുമിച്ചുെര്ന്നു

കോശ്ിക്കുന്നു.

ആത്മോേി ും ശ്രീരത്തി ുമിെെില് പകോെി സമുത്ദങ്ങളുയെ സംഗീത ത്
സവര്ണ്ണപമഘങ്ങളും
യ

രുകി

മഴേില്ലുകളും

ചിത്തശ്ല്ഭങ്ങളും

ിറെുന്ന േസന്ത ഋതുേോെി ഓപരോ ഇത്ന്ദിെേും

ഉച്ചവോസത്തിയെ സുഗന്ധം
ഹൃദെമിെിപ്പിയെ തോളം

േോഹം.

േര്ണ്ണത്തുമ്പികളും
രിണമിക്കുന്നു.

ര്പ്പരം കകമോറി.
ര്പ്പരം

ങ്കുയേച്ച്.

ഇണെുയെ ത്

ണെ ദോഹം ശ്മിപ്പിക്കോന്

ഇണെുയെ ത്

ണെ തീെണതയ്ക്ക്ക് മുമ്പില്
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പദേദോരുേിയെ ചുേേില്.
"എയന്ന....എയന്ന ....കിെത്ത്..."
അേളുയെ അധരത്തില്

ിന്ന്്ചുണ്ടുകള്ക് പേര്യ

െുത്തിെ ഒരു മുഹൂര്ത്തത്തില്

അെോള്ക് ആ േോക്കുകള്ക് പകേു.
അത് പകള്ക്ക്കോയത അെോള്ക് േീണ്ടും അേയള ത്ഭോന്തമോെി ചുംബിച്ചു.
ശ്രീരത്തിയെ

ിഗൂഡേി്മെങ്ങളിപല്ക്ക്

്

ര്ശ് ങ്ങളും

ചുംബ ങ്ങളും

അമര്ന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു പേളെില് േികോരേിെുബ്ധതപെോയെ ദിേയ കണ്ണുകള്ക്
തുറന്നു.
ശ്രീരത്തിന്യറ

േസന്തത്തിപല്ക്ക്

യ

യ്ക്തിറങ്ങുന്ന

ത്

ണെമഴെുയെ

അതിരുകളില്ലോത്ത സുഖ്ോ ുഭൂതിെില് േീണ്ടും കണ്ണുകളെയ്ക്ക്കോന് തുെങ്ങിെ
അേള്ക് മുമ്പിയല് കോഴ്ച കണ്ട്

കച്ചു.

"ദിപേയ..."
അേളുയെ ഭോേമോറ്റമറിഞ്ഞ് രോഹുല് േിളിച്ചു.
അേള്ക് ശ്ബ്ദിച്ചില്ല.
"േോേ് ഹോയപ്പന്ഡ് റ്റു െൂ?"
അെോള്ക്

തിയെ പചോദിച്ചു.

"സോര് ...അത് ...!!"
അേളുയെ ശ്ബ്ദം േിറ

ൂണ്ടിരിക്കുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

രോഹുല് സോേധോ ം തല് തിരിച്ചു പ ോക്കി.
ഒരു

ിമിഷം ---

തയെ ശ്രീരേും േിറയകോള്ളുന്നത് രോഹുല് അറിഞ്ഞു.
യ

യേന്ന്്തയന്ന രോഹുല് മ സ്സോന്നിധയം േീയണ്ടെുത്തു.

ഭെ േിഹവല്െോെ ദിേയയെ അെോള്ക് പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

അേര്ക്ക് മുമ്പിയല് ഉത്തുംഗമോെ ഒരു ശ്ില്െുയെ

ോര്ശ്വത്തില്ൂയെ ഒരു ഭീകരന്

രോജയേമ്പോല് തോപഴക്ക് ഇഴഞ്ഞു േന്നുയകോണ്ടിരുന്നു.
മ സ്സോന്നിധയമില്ലോത്ത

ആരില്ും

കിെില്ം

ിറയ്ക്ക്കുന്നത്ത

ീളേും

േണ്ണേും

അതി ുണ്ടോെിരുന്നു.
"സുപേോളജിക്കല് മോര്യേല്!"
രോഹുല് മത്ന്തിച്ചു.
തോന് ്പ യ്ക്ക്ട

ോര്ക്കുകളില് കണ്ടിേുള്ള രോജയേമ്പോല്യെക്കോള്ക് ഇരേി േല്ിപ്പം

അതി ുയണ്ടന്ന് രോഹുല്ിന് പതോന്നി.
ഉന്നതമോെ ആ ശ്ില്യെ
ദീര്ഘ

ശ്രീരം

ീളത്തില്

ശ്ില്െുയെ

മറു

കുത്തുയകോണ്ട് അതിയെ സവര്ണ്ണ ിറമുള്ള
ചരിേില്

ിന്ന്്

തിയെ

ുറത്ത്

േന്നുയകോണ്ടിരുന്നു.
സൂരയത്

ഭെില് അതിയെ രോജകീെതയ്ക്ക്ക് തിളക്കപമറി.

േൃെശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്
കോറ്റ്

ൂര്ണ്ണമോെും

ിശ്ച്ല്മോെത് ദിേയ കണ്ടു.
ില്ച്ചിരിക്കുന്നു.
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തങ്ങയള ചൂഴ്ന്ന ത്

കൃതി േീര്പ്പെക്കി

ില്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

ിശ്ബ്ദതെുയെ ക പ്പ് കൂെുന്നു.
"സോര്..!! ഇത് ...!!"
ഭെം യകോണ്ട് േിറച്ച സവരത്തില് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഈ ...ഈശ്വരോ...ഇത്ത േല്ിപ്പം ! ഇത് തയന്നെോപണോ ആ കിംഗ് പകോത്ബോ?"
അെോള്ക് േിറയകോള്ളുന്ന അേളുയെ ശ്രീരയത്ത പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

രോജയേമ്പോല്യ്ക്ക്കും തങ്ങള്ക്ക്കുമിെെിയല് അകല്ം ചുരുങ്ങി യചറുതോകുന്നത്
അേര് കണ്ടു.
"അപപ്പോള്ക് ....അപപ്പോള്ക് ...ആ
മുക്ക് പ

ിധിെുയെ കഥയെോയക്ക പ ര് തയന്നെോണ്..സോര്! കം!

ോകോം. ..അയല്ലങ്കില്...?"

"പഡോണ്റ്റ് േറി.."
രോഹുല് മത്ന്തിച്ചു.
"ഒന്നും സംസോരിക്കരുത്! ശ്വോസം പ
ിശ്ച്ല്ം

ില്ക്കുക! എയന്ന പചര്ത്ത്

ോല്ും

ിെത്ന്തിച്ച് അ ങ്ങോയത

ില്ക്കുക...!

ിെിക്കുക....! ശ്രീരയത്ത ഒരു കോരണേശ്ോല്ും

അ ക്കരുത്...!"
ദിേയ അെോയള ഇറുയകപ്പിെിച്ച്
രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് ധയോ
അെോള്ക് േീണ്ടും സൂരയയ

ിശ്ച്ല്ം

ിന്നു.

ില്ീമതങ്ങളോെി.

പ ോക്കി.

ിയന്ന കണ്ണുകളെച്ചു.
"ഓം..! ത്തെംബകം െജ്ഞോമപഹ...."
അെോള്ക് മഹോമൃതയുഞ്ജെ മത്ന്തം യചോല്ലോന് തുെങ്ങി.
"ഓം ത്തെംബകം െജ്ഞോമപഹ...സുഗന്ധിം

ുഷ്ടിേര്ദ്ധ ം...

ഉര്വോരുകമിേ ബന്ധ ോന് മൃതയൂര്മുെീെ മോമൃതോത്...."
അന്തരീെം

ിറയെ ഭക്തി സോത്ന്ദമോെ മത്ന്തധവ ികള്ക്

രോജയേമ്പോല് അേയര സമീ

ിറഞ്ഞു.

ിച്ചു.

അത് അേര്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു േല്ിെ േൃത്തോകൃതിെില് സഞ്ചരിച്ചു.
മൃതയുഞ്ജെ മത്ന്തത്തിയെ സംഗീതോത്മകതെില് ല്െിയച്ചപന്നോണം
േീണ്ടും ത്

ോഗരോജോവ്

ദെിണം തുെര്ന്നു.

ിയന്ന മത്ന്തേിശ്ുദ്ധി

ിറയഞ്ഞോഴുകുന്ന അന്തരീെത്തില് അത് ശ്ില്െുയെ പ യര

തിരിഞ്ഞു.
തോന് ഇറങ്ങി േന്ന മോര്ഗ്ത്തില്ൂയെ അത് തിരിയക
അല്പ്പസമെത്തി ു പശ്ഷം മപത്ന്തോച്ചോരണം

ീങ്ങോന് തുെങ്ങി.

ില്ച്ചു.

"കണ്ണു തുറപന്നോളൂ,"
രോഹുല്ിയെ സവരം അേള്ക് പകേു.
" ോഗരോജോവ് മെങ്ങിപപ്പോെി.

മ്മയള അ ുത്ഗഹിച്ചിേ്...സംതൃപ്തിപെോയെ..."

"ഇല്ല..."
ദിേയെുയെ സവരത്തില് അപപ്പോഴും േിറെല്ുണ്ടോെിരുന്നു.
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"ഞോന് കണ്ണ് തുറക്കില്ല...എയെ പമത്ത്ന്ന്്കകയെെുക്കരുത്! മുറുയക്കപ്പിെിക്ക്..."
"ദിപേയ

ോഗരോജോവ് പ

ോെി..."

"പ ര്?"
"പ ര്,"
"ഓപക്ക ..ഓപക്ക..."
ആല്ിംഗ ത്തിയെ ഗോഡതെില്
"അത് പ
എന്ന്്

ിന്നുമകല്ോയത ദിേയ തുെര്ന്നു.

ോെിരിക്കോം...എന്നോല് ....എന്നോല് അതിപപ്പോഴും
േിശ്വസിക്കോ ോണ്

എ ിക്കിഷ്ടം.... മ്മുയെ

മ്മുയെ അെുത്ത് ഉണ്ട്

അെുത്ത്

ിന്ന്്

അത്

മോറരുയതന്നും....എങ്കില് ...മരിക്കുപേോളേും അത് കഴിഞ്ഞും എയന്ന ഇതുപ

ോയല്

യകേിപ്പിെിപച്ചോണ്ടിരിക്കൂപല്ലോ..."

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ ഓഫീ് റൂം.
ആ ബിസി ് രോജോവ്

യല്ലോരു കല്ോസവോദക ും കൂെിെോയണന്ന് ചുറ്റും പ ോക്കി

രോഹുല് മ സ്സില്ോക്കി.
അതയന്തോധു ിക െത്ന്ത സംേിധോ ങ്ങള്ക്യക്കോപ്പം അതയ

ൂര്വമോെ ശ്ില്പ്പങ്ങളും

ചിത്തങ്ങളും ആ മുറിെില്ുണ്ടോെിരുന്നു.
േല്ിെ ജോല്കങ്ങള്ക് പകോത്ബോഹില്സി ഭിമുഖ്മോെി തുറന്നു.
സോല്േപഡോര് ഡോല്ി എന്ന േിഖ്യോത ്
സര്റിെല്ിറിക്ട

"യ

ചിത്തം

ോ ിഷ് ചിത്തകോരയെ ത്

ര്സിറന്്

ഓഫ്

യമമ്മറി"

സിദ്ധമോെ
െിപല്ക്ക്

പ ോക്കിെിരിക്കെോെിരുന്നു രോഹുല്.
ഇത്ന്ദിെങ്ങള്ക്യകോണ്ടറിെോ ും
സവപ് ങ്ങളില്ും
ശ്ബ്ദങ്ങയളെും

ഉന്മോദങ്ങളില്ും
്

ചിത്തകോരയെ അ ു
ദയ

അ ുഭേിക്കോ ും
മോത്തം

ര്ശ്ങ്ങയളപപ്പോല്ും

സോധിക്കോത്ത,

അ ുഭേയപ്പെുന്ന

ചിന്തകളില്ും
ദൃശ്യങ്ങയളെും

കോന്േോസിയല്ക്കോേോഹിച്ച

മോത്ന്തിക

മമോെ സൃഷ്ടി.

ര്സിറന്് ഓഫ് യമമ്മറി.

ഓര്മ്മകളുയെ ക രന്തരയം.
"യസൌകരയങ്ങള്ക്...ഒയക്ക ...മതിപെോ ? എയന്തങ്കില്ും ബുദ്ധിമ്മുേിക്കുന്നുപണ്ടോ?"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഭേയതപെോയെ പചോദിച്ചു.
"യസൌകരയങ്ങള്ക് ആേശ്യത്തിയല്യറെോണ്,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഇത്തയെോന്നും എ ിക്കോേശ്യമില്ല,"
െോഗത്തിയെ മുഹൂര്ത്തം

ിശ്ച്െിക്കയപ്പേിരുന്നു.

മഹര്ഷി പദേ ോരോെണയെ

ിര്പദശ്ത്

കോരം രോഹുല് യകോേോരത്തില് അന്ന്

മുതല് തോമസം തുെങ്ങിെിരുന്നു.
മിക്കേോറും ദിേസങ്ങളില് യകോേോരത്തില് ഭജ െും ആരോധ െുമുണ്ട്.
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അതി ോല്

െോഗം

േര്മ്മെുയെ
അപേഹം

കഴിെുന്നത്

േീെിയെ

േയര

രോഹുല്ിയെ

രിസരങ്ങളില്ും

സോന്നിധയം

യകോേോരത്തില്ും

രോജപശ്ഖ്ര

ഉണ്ടോേണയമന്ന്

ിശ്ച്െിച്ചു.

അന്ന്്രോേിയല് ദിേയെുയെ കോറിയെ ഡിക്കിെില്

ിന്ന്്കയണ്ടെുത്ത പബോംബ്

രോജകുെുംബോംഗങ്ങയള അെരോര്ഥത്തില് യഞേിച്ചു കളഞ്ഞു.
ദിേയക്ക്

മുമ്പ്

അേള്ക്ക്ക് പ യര

പ രിപെണ്ടി

േന്ന

ആ

ത്തുകളുയെെും

െന്ന േധത്ശ്മത്തിയെെും

പകോത്ബോഹില്സില്

ശ്ച്ോത്തല്ത്തില് ഈ

ുതിെ സംഭേം

അേയരക്കൂെുതല് ജോഗരൂകരോക്കി.
േിപ ോദ് പമപ ോയെ സംരെണത്തിന് പ
അത്

ോല്ീ് ഒരുക്കമോെിരുയന്നങ്കില്ും അെോള്ക്

ിരസിച്ചു.

ല്ത്തീഫിയെ

കുതി സംഘം ദിേയെുയെ േീെിയെ

രിസരങ്ങളില് കോേല്

ിന്നു.

ബോക്കിെുള്ളേര് ദിേയെുയെെും രോഹുല്ിയെെും സംരെണപമയറ്റെുത്തു.
കണിശ്മോെ കര്ത്തേയപബോധപത്തോയെ ഉറക്കം പ

ോല്ും യേെിഞ്ഞ് അേര് കോേല്

തുെര്ന്നു.
പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ് എന്ന

രിമറ്റം മോത്തച്ചയ

ക്കുറിച്ച്

ിന്നീട് ആര്ക്കും

ഒരറിേും കിേിെിരുന്നില്ല.
അെോള്ക് േെപക്കന്തയെിപല്ക്ക് തയന്ന കെന്നുകളഞ്ഞിരിക്കോം എന്ന്് മിക്കേരും
അ ുമോ ിച്ചു.
പ

ോല്ീ്

ഗരം മുഴുേന് അരിച്ചുയ

റുക്കിയെങ്കില്ും അെോയള കണ്ടുകിേിെില്ല.

അെോള്ക് തയന്നെോണ് േിപ ോദ് പമപ ോയ

യകോല്യപ്പെുത്തോന് ദിേയെുയെ കോറില്

പബോംബ് യേച്ചയതന്ന് അസന്നിഗ്ദ്ധമോെി േിശ്വസ്സിക്കയപ്പേു.
അയല്ലങ്കില് അെോള്ക്ക്ക് കെന്നുകളപെണ്ട ആേശ്യമില്ലോെിരുന്നു.
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

കുെുംബത്തിന്

പ യര

െക്കുന്ന

കുറ്റകൃതയങ്ങളില്

അെോളുയെ സോന്നിധയം യേളിയപ്പെുത്തുന്നതോെിരുന്നു ഇപപ്പോഴയത്ത അെോളുയെ
അസോന്നിധയം.
പ

ോല്ീ്

രിമറ്റം

േര്ക്കിയെ

പചോദയം

യചയ്ക്യതങ്കില്ും

കോരയമോെ

ുപരോഗതിയെോന്നുമുണ്ടോെില്ല.
അതി ിെെില് അെോളുയെ മകന് പജോല്ി യചയ്യുന്നയതന്ന് േിശ്വസ്സിക്കയപ്പേിരുന്ന
കോ ഡെിയല് മോരിെറ്റ് പഹോേല് ത്ഗൂപ്പുമോെി രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ബന്ധയപ്പേു.
എന്നോല് അമ്പരപ്പുളേോക്കുന്ന ഒരു േിേരമോണ് അേിയെ
അങ്ങയ യെോരു

േയക്തി

തങ്ങളുയെ

സ്ഥോ

ത്തില്

ിന്നും ല്ഭിച്ചത്.
പജോല്ി

യചയ്യുന്നിയല്ലന്ന്

പഹോേല് അധികൃതര് അറിെിച്ചു.
ദിേയയെ പകോത്ബോഹില്സില് യേച്ച് രോത്തിെില് യേെിയേച്ചതും രോഹുല്ിയ
അ

ോെയപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിച്ചതും േിപ ോദ് പമപ ോയ

യകോല്ലോന് കോറില് പബോംബ്

യേച്ചതും ജെകൃഷ്ണയെ തല്േ ും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദൃശ്യ ോെ ശ്ത്തുേും
പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ് എന്ന

രിമറ്റം മോത്തച്ച ോയണന്ന് എല്ലോേരും ദൃഡമോെി

േിശ്വസിച്ചു.
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"

റ്റിെ

ആയളത്തയന്നെോണ്

ഞോന്

യസകയൂരിറ്റി

ഓഫീസറയെ

കപസപരല്

ഇരുത്തീത്..."
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ചിരിച്ചു.
രോഹുല് എയന്തങ്കില്ും
അേള്ക് ഒരു പത്െെില്

റെുന്നതിന് മുമ്പ് ദിേയ േോതില്ക്കപല്ക്ക് േരുന്നത് കണ്ടു.
ോ ീെങ്ങളും

ഴങ്ങളുയമെുത്തിരുന്നു.

" മ്ക്കോരം,"
അേള്ക് രോഹുല്ിയ
ിയന്ന

പത്െ

പമശ്പ്പുറത്ത്

ോ ീെങ്ങള്ക്
"ഈ

പമജര്

അെോയള

പ ോക്കി തല്കു ിച്ചുയകോണ്ട്
യേച്ച്

റഞ്ഞു.

രോഹുല്ി ും

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മയ്ക്ക്കും

ല്കി.
മോതയു

േര്ഗ്ീസിയെ

ശ്ച്ോത്തല്യമോന്നും

അപ വഷിച്ചിരുന്നിപല്ല

ിെമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്?"

രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"ത്

പതയകിച്ചും

അെോളുയെ

പജയഷ്ഠയെ

ത്കിമി ല്

യറപക്കോഡിയ പ്പറ്റി

എല്ലോേര്ക്കും അറിേുള്ളപപ്പോള്ക്...."
"അപ വഷണയമോയക്ക
അപേഹം

െത്തിെിരുന്നു,"

റഞ്ഞു.

"േിപ ോദിയ െോണ്
ശ്ച്ോത്തല്ം മോറ്റി

ഞോ തിന്

ചുമതല്യപ്പെുത്തിെത്.

ിര്ത്തിെോല് മയറ്റോരു പ

പജയഷ്ഠയെ

ത്കിമി ല്

ോരോയ്ക്മെും കയണ്ടത്തോ ോെില്ല.

മോത്തമല്ല അെോള്ക് കഹല്ി ഏബിള്ക് ആയണന്ന് യതളിെുകെും യചയ്ക്തിരുന്നു.
യ

യേന്നിങ്ങയ യെോരു ഡീേിപെഷന്..."

യ

േന്ന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ യമോകബല് ശ്ബ്ദിച്ചു.

അത് അറ്റന്ഡ് യചയ്യുേോന് അപേഹം ദിേയെുയെ പ യര കണ്ണുകള്ക് യകോണ്ട്
ആേശ്യയപ്പേു.
"ഓ...! ഡോഡീ..."
യമോകബല്ില്

ിന്ന്് സപന്ദശ്ം സവീകരിച്ച ദിേയ, ആകോംെെും അദ്ഭുതേും

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അപദ്ധഹയത്തെും രോഹുല്ിപ െും മോറിമോറി പ ോക്കി.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും രോഹുല്ും അേളുയെ സവരത്തിയല് ത്
ഇരിപ്പിെങ്ങളില്

പതയകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ്

ിന്ന്്ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.

"എന്തോ പമോയള? ആരോ?"
അപേഹം അേളുയെ അെുപത്തക്ക് യചന്നു.
"ഡോഡി പമജര് അങ്കിള്ക്! പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ്!"
അേള്ക് സംത്ഭമം

ിറഞ്ഞ സവരത്തില്

രോഹുല്ും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും
അപേഹം ദിേയെുയെ കയ്യില്

റഞ്ഞു .

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

ിന്നും പഫോണ് േോങ്ങി.

"ഹപല്ോ.."
അപേഹം സംസോരിക്കോന് തുെങ്ങി.
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"മോത്തച്ചപ ോ?

...എേിയെ?....യ

േീേില്? ...രോത്തി

ോപഴയെ

അെുപത്തോ?

പരോഹിത്

തോമസിച്ചിരുന്ന

തിയ ോന്നു മണിക്ക് പശ്ഷം? യെ്...ഷുേര്...ഞോന് േരും,"

പഫോണ് പമശ്പമല് യേച്ച് അപേഹം രോഹുല്ിയ െും ദിേയപെെും ആപേശ്പത്തോയെ
പ ോക്കി.
"എന്തോ ഡോഡീ?"
ആകോംെെെക്കോയത ദിേയ പചോദിച്ചു.
"എന്തോ തമ്പുരോന്?"
രോഹുല്ും തിരക്കി.
" രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

ണ്ട് പരോഹിത് തോമസിച്ചിരുന്ന േീേില്ുണ്ട്,"

അപേഹം ഉത്സോഹപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"അെോള്ക്

ആത്ഗഹിക്കുന്നു.

എയന്നക്കോണോന്

കൂേണം എന്നും

എപന്നോയെോപ്പം

അങ്ങയെക്കൂയെ

റഞ്ഞിരിക്കുന്നു,"

ദിേയ േി്മെപത്തോയെ അേയര ഇരുേയരെും മോറി മോറി പ ോക്കി.
"അതിയ ന്തോ
രോഹുല്
"

മുക്ക് പ

റഞ്ഞു.

യെ..."

ദിേയ േിപെോജിപപ്പോയെ
"

ോയ്ക്ക്കളെോം,"

റഞ്ഞു.

ോതിരോത്തീല്....രണ്ടോളും ത ിച്ച് ...എ ിക്ക് പ

െിെോകുന്നു..."

അപേഹം അേളുയെ ശ്ിരസ്സില് കക പചര്ത്തു.
"ഒന്നും േരില്ല പമോയള,"
അപേഹം
"അെോള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു.

റഞ്ഞിരിരിക്കുന്നത്

മറ്റോയരെും

കൂേി

േരികപെോ

ആയരെും

അറിെിക്കുകപെോ യചയ്യരുത് എന്നോണ്,"
"ബേ് ...ഡോഡി..ഇറ്റ്്കയോന് ബി എ ത്െോപ്..."
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പമശ്ക്കെിെിപല് ഒരു പബോക്ട് തുറന്നു.
അതില് ിന്ന്്ചുേന്ന

ിറത്തില് ഒരു പഹോള്ക്റര് എെുത്തു.

അതിയെ സിബ്ബ് േല്ിച്ചു തുറന്നു.
മുറിെിപല് ത്

കോശ്ത്തില് ഹോന്ഡ് ഗണ്ണിയെ കറുത്ത ത്

തല്ം തിളങ്ങി.

"ഗുരുജി െമിക്കണം,"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"ഹിംസിക്കോ ല്ല. ഭെയപ്പെുത്തോന്.

ിയന്ന പമോളുയെ ഭെം മോറ്റോ ും,"

രോഹുല് ചിരിച്ചു.
" രിമറ്റം കുെുംബത്തിയല് ഒരോയള ഹിംസിക്കരുത് എന്ന്്

റെോ ുള്ള പെോഗയത

എ ിക്കില്ല, തമ്പുരോന്,"
ദിേയെില്ും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെില്ും ആ േോക്കുകള്ക് ചിരിെുണര്ത്തി.
"ഇത് പ

ോയര?"

പതോക്ക് മുകളിപല്ക്ക് ഉെര്ത്തി അപേഹം ദിേയപെോട് പചോദിച്ചു.
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എന്നിേും അേളുയെ മുഖ്യത്ത ഇഷ്ടമില്ലോയ്ക്മ മോറിെില്ല എന്ന്്അപേഹം കണ്ടു.
"എന്തോണ് ഉപേശ്ം എന്ന്്അെോള്ക്

റപഞ്ഞോ?"

രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"അതോണ് പമോറ്്പഷോക്കിംഗ്,"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അദ്ഭുതപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

ദിേയെും രോഹുല്ും അപദ്ധഹയത്ത ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
"പരോഹിതിയെ മരണയത്തക്കുറിച്ചും

ഷ്ടയപ്പേ മോപ്പിയ ക്കുറിച്ചും ചില്

ുതിെ

േിേരങ്ങള്ക് തരോന്,"
"ഈശ്വരോ,"
ആശ്ച്രയത്തോല് ദിേയ േോയ്ക് യ
രോഹുല് േി്മെോധീ

ോത്തി.

ോെി.

"ഡോഡി..."
അേള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

"ഡോഡീം സോറും ത ിച്ച് എന്തോെോല്ും പ
അറിെിക്കോം. അേരുയെ കൂയെ പ
"അത്

മുക്ക് ല്ത്തീഫ് ദോദോപ ം ഒയക്ക

ോെോല് മതി. പ്ലീ് ഡോഡി..."

റ്റില്ല പമോയള..."

അപേഹം അേയള പചര്ത്തു
"ഒരു

ോകരുത്.

ിെിച്ചു.

ോട് ആളുകയള കോണുപമ്പോള്ക് അെോള്ക് കെന്നു കളെോന് സോധയതെുണ്ട്,"

അത് ശ്രിെോയണന്ന് ദിേയക്കും പതോന്നി.
അഴിെോയത

കിെക്കുന്ന

ല്

കുരുക്കുകളും

ഇപപ്പോള്ക്

രിമറ്റം

മോത്തച്ചയെ

കകകളില്ോണ്.
ഒന്നുകില് അെോള്ക് തയന്നെോെിരിക്കോം ഈ

ിഗൂഡതകളുയെയെല്ലോം

ിമ്പില്.

അയല്ലങ്കില് അെോള്ക് മറ്റോരുയെയെങ്കില്ും ആജ്ഞോ ുേര്ത്തിെോെിരിക്കോം.
ഏതോെോല്ും

അെോളില്

ിന്നും

അതീേ

ത്

ോധോ യമര്ഹിക്കുന്ന

ല്

കോരയങ്ങളുമറിെോ ുണ്ട്.
യെ േിപ ോദ്അങ്കിളിയെ കോറില് പബോംബ് യേച്ച് അപദ്ധഹയത്ത യകോല്ലോന്
ത്ശ്മിച്ചെോളിയെ മുമ്പിപല്ക്ക് എങ്ങയ
തയെ രഹസയം
അേയര അ

ത ിച്ചു േിെും ഡോഡിപെെും സോറിയ െും?

ുറത്തോക്കയപ്പേതിന്യറ

ിരോശ്െില്ും ത്

തികോരത്തില്ും അെോള്ക്

ോെയപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിച്ചോല്?

മോത്തമല്ല സോറിയ െും ഡോഡിപെെും മോത്തം ത ിച്ച് േിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അേയര
യകോല്യപ്പെുത്തോ ല്ല എന്ന്്ആരറിഞ്ഞു?
ദിേയക്ക് അസവസ്ഥതെെ ക്കോ ോെില്ല.
അേള്ക് രഹസയമോെി ല്ത്തീഫിന് യമപസജ് യചയ്ക്തു.
ബി അറ്റ്്പരോഹിത് അങ്കിള്ക്് പഹോം അറ്റ്്ഇല്േന്. ഡോഡി ആന്ഡ് സോര് േില് ബി
പദര്.

പദ

ീഡ്

യത്

ോയേെന്.

എന്

എം

ഈ്

കഹഡിങ്ങ്

പദര്.

പകോണ്ഫിയഡന്ഷയല്.
അേള്ക്ക്ക് ആശ്വോസം പതോന്നി.
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ദിേയ

ഴങ്ങള്ക്

ിറഞ്ഞ

ോത്തങ്ങള്ക് അേരുയെ മുമ്പില് യേച്ചു.

" രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ്യത്െെിറ്റ് ആയണന്നോണ് ഞോന് കരുതിെത്,"
ആപ്പിള്ക് കഷണം പഫോര്ക്കിയല്െുത്തുയകോണ്ട് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

റഞ്ഞു.

"യസകയൂരിറ്റി ഓഫീസറുയെ പജോല്ി അെോള്ക് എപന്നോട് പചോദിച്ച് േോങ്ങിെതോണ്.
മുയമ്പോരിക്കല് എയെ കകെില്
സയൂേ്പക് അെോളോണ് കണ്ടു

ിന്ന്് ഷ്ടയപ്പേുപ

ോെ ഇപമ്പോര്േെ്റോെ

ിെിച്ച് തന്നത്. അതിന് ഒരു ത്

തയു

ഒരു

കോരം യചയ്യോന്

ഞോന് പ ോക്കിെിരിക്കെോെിരുന്നു,"
രോഹുല് ത്ശ്ദ്ധപെോയെ അപദ്ധഹത്തിയെ േോക്കുകള്ക് പകേു.
"രണ്ടോഴ്ചപെ ആെുള്ളൂ അെോള്ക് പ്ലോെ്റില് പചര്ന്നിേ്,"
അപേഹം തുെര്ന്നു.
"ബേ് ഐ യഫൌണ്ട് ഹിം യ

ര്ഫക്ടറ്റ് ഇന് േര്ക്ക്. ആ
യതറ്റിച്ചിേില്ല.

േയര

...

യെ

ങ്ങ്ചവോല്ിറ്റിെും മില്ിേറി

ചിേകളും

ഇന്ന്

ഇന്ന്് രോേിയല്െുണ്ടോെ

സംഭേം....

ിയന്ന ഇപപ്പോഴയത്ത അെോളുയെ പകോള്ക്...ഐ പഡോണ്ട് അണ്ടര്റോന്ഡ് ദ

മിററി എയറൌണ്ട് ഹിം..."
"ഇതി ു മുമ്പ് എേിയെെോെിരുന്നു അെോള്ക്?"
രോഹുല് തിരക്കി.
"അയതല്ലോം

ഞോന്

േിശ്ദമോെി

യഡറോഡൂണില്ോെിരുന്നു,

തിരക്കിെിരുന്നു.

അെോള്ക്.

േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷമോണ് ഇേിയെ
മൂത്തമക ും

മരിച്ചു

ഡിഫന്്

റിേെര്

അക്കോദമിെില്.

യചയ്യുപമ്പോള്ക്
ഇരു

പതോളം

ോേില് തിരിയച്ചത്തുന്നത്. ഈ േര്ഷം ഭോരയെും

എന്നോണ്

അെോള്ക്

റഞ്ഞത്.

കയോ ഡെില് ഒരു പഫമ് പഹോേല് ത്ഗൂപ്പില്ോയണന്നും.

രണ്ടോമയത്ത

മകന്

യെ ആള്ക് ദീ് ഇന്പഫോ

ഈ് ബെ്ഡ് ആന്ഡ് ഫോത്ബിപക്കറ്റഡ്..."
ഗോെത്തി പദേി കെന്നുേന്നു.
അേര് രോഹുല്ിയ

കകകൂപ്പി േണങ്ങി.

ിയന്ന രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ സമീ
"

യെ േര്ക്ക് യ

മിരുന്നു.

ര്യഫെയെ കോരയത്തില് േര്ക്ക് ഇന്പേോള്ക്വ്യമെ്റിയെ

കോരയത്തില് ഒരോള്ക് മോത്തപമ എ ിക്ക്
െങ്ങ്മോന്.

എ

ൂര്ണ്ണ സംതൃപ്തി

േര്ക്കപഹോളിക്ക്....

എ

ല്കിെിേുള്ളൂ. േണ്

റിെല്

എ ര്യജറ്റിക്ട

പഹോഴ്്...പരോഹിത്.."
ദിേയെുയെ കണ്ണുകള്ക് രോഹുല്ിയ

പതെി.

"ങ്ങ്ഹോ, ഞോന് പകേിേുണ്ട്..."
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിദൂരമോെ ഓര്മ്മകളില്

ഷ്ടയപ്പേു.

"അയന്നോയക്ക ഓപരോ ദിേസേും ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഉത്സേമോെിരുന്നു,"
ഓര്മ്മകളില്

ിന്ന്്മെങ്ങിേരോയത അപേഹം തുെര്ന്നു.

"എന്നും ഇേിയെ ഈ േീേില്

ോേും ഡോന്സും..ആപഘോഷങ്ങള്ക്...ചിരിക്കുന്ന

മുഖ്പത്തോയെെല്ലോയത ആരും അെോയള കണ്ടിേില്ല...സംസോരത്തില് ഒരു ഹയൂമര് െച്ച്
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...അയതപപ്പോഴും

ഉണ്ടോെിരുന്നു

യകോെുക്കോയത...എല്ലോേര്ക്കും
എ ിക്ക് ...എന്തോ
ഒരു

യ

അെോള്ക്ക്ക്

അേന്

...ആര്ക്കും

യകോെുത്തത്

ഒരു

ഒന്ന്് മോത്തം.

ത്

ശ് േും

സപന്തോഷം.

റയ്യോ ..സവന്തം അ ുജയ പപ്പോയല്െോെിരുന്നു...അേന്. ഇന്നും

ണ്കുേി

അേ ു

പേണ്ടി

കണ്ണീയരോഴുക്കുന്നുണ്ട്...അങ്ങ്

േര്ത്തകെോണ്...ഒരു ഷോര്മ്മില്ി ..എയെ ഒരു

അറിെും..അങ്ങെുയെ ഒരു സഹത്
്പ ഹിതന്യറ മകള്ക് ..."
"യെ്..ഞോന് അറിെും അേയര.."
രോഹുല് സവോഭോേിക ഭോേം

ില് ിര്ത്തോന് ത്ശ്മിക്കുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.

"കണ്ണീയരോഴുക്കോന് ഇേിയെെുമുണ്ട് ഒരോള്ക്,"
അപേഹം ദിേയയെ പ ോക്കി.
േിഷോദം

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ അേള്ക് അപദ്ധഹയത്തെും.

"ഞോപ ോ ഇേളുയെ അമ്മപെോ യകോെുക്കോതത്ത ്പ ഹം അേന് ഇേള്ക്ക്ക്

ല്കി.

ഇേളുയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്..."
ിയന്ന അപേഹം ജോല്കത്തില്ൂയെ പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"

യെ..."

അപേഹം

റഞ്ഞു

തുെങ്ങുന്നതിന്

മുമ്പ്

ുറയത്ത

യേളിച്ചത്തില്ൂയെ

ആയരോയക്കപെോ േരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
"േിപ ോദോണ്. കൂേത്തില് മറ്റോയരോയക്കപെോ ഉണ്ടപല്ലോ..."
ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു.

കതക്ട തുറന്ന് േിപ ോദ് പമപ ോന് കെന്ന്്േരുന്നത് അേര് കണ്ടു.
അെോളുയെ

ിമ്പില്

ില്ക്കുന്നേയരക്കണ്ടു ദിേയ അമ്പരന്നു.

മറ്റുള്ളേരും.
രോഹുല് മോത്തം ഭോേമോറ്റം കൂെോയത ആഗതയര പ ോക്കിെത് ദിേയയെ ഒന്നുകൂെി
അദ്ഭുതയപ്പെുത്തി.
കകകളില് േില്ങ്ങുമോെി രോമകൃഷ്ണന്, ത്കിറഫര്
അേപരോയെോപ്പം ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹോമും മൂന്ന്്പകോണ്റബിള്ക്മോരും.

തോെിെും മുെിെും േളര്ന്ന്്ത ി ത്
"ഞങ്ങളിേയര യ

ിയന്ന ഷോജഹോ ും.

ോകൃതരൂ

ത്തില്ോെിരുന്നു മൂേരും.

ോക്കി,"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ പ ോക്കി ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹം

റഞ്ഞു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അേരുയെെെുപത്തക്ക് േന്നു.
അപേഹം അേരുയെ മുഖ്പത്തക്ക് മോറിമോറി പ ോക്കി.
അേര് മുഖ്ം കു ിച്ചു.
"പകോത്ബോഹില്സിയെ അപ്പുറയത്ത ചരിേിയല് ഒരു കഹഡ് ഔേില്ോെിരുന്നു
ഇേന്മോര്,"
ഇന്്യ

കെര് തുെര്ന്നു.

"ജെകൃഷ്ണയെ പക്ലോ് അപസ്സോസിപെറ്റ്സോ ഇേമ്മോര്. ജെകൃഷ്ണന് ...
മ്മയെ പബോംബര്

ിയന്ന

രിമറ്റം ...രയണ്ടപണ്ണോ എേയെ ആണ് എന്ന് ഇേമ്മോര് ഇതുേയര
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റഞ്ഞിേില്ല...ജ കമത്തി പ

ോല്ീ് പറഷന് എന്ന പബോഡ് യകോറച്ച് പ രം ഒന്ന്്

കമഴ്ത്തി യേച്ച്

ല്ല മൂന്നോം മുറക്കഷോെം

എന്നോയല് േോെീന്ന്

ല്ല കിളിപ്പോേ് േരയത്തോള്ളൂ..."

"പ

ോല്ീസിയെ മുറയ്ക്ക്ക് തയന്ന കോരയങ്ങള്ക്

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഇന്്യ
"മൂന്നോം

മുറെോെോല്ും

പെോഗങ്ങപള

െക്കയേ,"

കെര് അത്ബോഹോമിയ
ോല്ോം

ചേിേിത്തിരുമ്മിെോല്
ത്

ോകത്തിന് ഒന്ന്് യകോെുക്കണം.

പ ോക്കി.
കുഴപ്പമില്ല.

മുറെോെോല്ും

േീണ്ടും

ിേര്ന്ന്്

ില്ക്കോന്

ിന്നീട്

ോകത്തില്ുള്ള

ോല്ും കുരുത്തിേില്ല,"

െത്തോേൂ.മീശ്പ

"തമ്പുരോന് ഇേയര ശ്രിക്ക് അറിെോപമ്മല്ോഞ്ഞിേോ,"
ോക്ക്

കെിച്ചുയകോണ്ട്

കുറ്റേോളികയള

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മപെോട്
"ഇേയെയെോയക്ക

മൂേയരെും

പ ോക്കി

ഇന്്യ

കെര്

റഞ്ഞു.

പമോന്തോെം

യതണ്ടിത്തരത്തിയെ കോരയത്തി

കണ്ടോ

പ ഴ്സറീല്ോന്ന്

പതോന്നും.

യെ

ി എച്ച് ഡീെോ,"

അപേഹം അേരുയെ പ യര ചുരുേിെ മുഷ്ടിെുെര്ത്തി.
"സവോമിജീം തമ്പുരോ ും തമ്പുരോേീം ഒയക്ക
ിയെയെോയക്ക

ിക്കുേോ...അപല്ലല് ഇേയെ യേച്ച് തയന്ന

രിപ്പിളക്കോന് കക തരിക്കുന്നുണ്ട്... െയക്കെോ,"

പകോണ്റബിള്ക്മോര് മൂന്ന്്പ

രും അേയര ഉന്തിത്തള്ളി

ുറപത്തക്ക് പ

ോെി.

"എല്ലോം ഒന്ന്്കല്ങ്ങിയത്തളിെോന് ഇ ി അധികം സമെയമെുക്കില്ല തമ്പുരോന്,"
ഇന്്യ

കെര് ശ്ുഭോപ്തി േിശ്വോസപത്തോയെ

അപേഹം രോഹുല്ിയ

റഞ്ഞു.

പ ോക്കി.

"ഏറിപപ്പോെോല് ഒരോഴ്ച്ച. അതി ുള്ളില് തീരും സകല് മിററീം,"
"ഓപക്ക...തോങ്കയൂ ഇന്്യ
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

കെര്,"

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു.

"യബറ് ഓഫ് ല്ക്ക്,"
അപേഹം ഇന്്യ
അപേഹം

ക്ടറ്ററുയെ കക

ുറപത്തക്ക്

"സോര്, ഞോ ും പ

ിെിച്ചമര്ത്തി.

െന്നു.

ോകുന്നു,"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ പ ോക്കിെതിന് പശ്ഷം േിപ ോദ് പമപ ോന്

ുറത്ത് കെക്കോന്

ഭോേിച്ചു.
"േിപ ോദ്
േര്മ്മ

ില്ക്കൂ,"
റഞ്ഞു.

േിപ ോദ് പചോദയഭോേത്തില് തിരിഞ്ഞു ിന്നു.
"എന്തോ സോര്?"
"മറ്റു

അപപ്പോെിെ്്യമെ്റുകള്ക്

ഒന്നുമിയല്ലങ്കില്

ഉെന്

തിരിയച്ചത്തണം.

ഒരു

എമര്ജന്സിെുണ്ട്,"
"യെ്, സോര്,"
അെോള്ക് േോച്ച് പ ോക്കിപ്പറഞ്ഞു.
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"ഇപപ്പോള്ക് യസേന് പതര്േി. ഐല് ബി ബോക്ക് ബിപഫോര് യസേന് പഫോര്േി കഫവ്,"
അെോള്ക് സവപതെുള്ള ത്

സരിപപ്പോയെ

ുറത്ത് കെന്നു.

അതി ിെെില് ദിേയെും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തി പദേിയെ
മോത്തച്ച ില്

ിന്ന്്ല്ഭിച്ച അ

രിമറ്റം

കെകരമോെ സപന്ദശ്ം അറിെിച്ചു.

ഭെപത്തോയെെോണ് അേര് അ േിേരം സവീകരിച്ചത്.
"എന്തോെോല്ും ആ സമെത്ത് അപങ്ങോേ്്പ

ോകരുത്,"

അേര് ശ്ക്തിെോെി േിസമ്മതിച്ചു.
"കോരയം എത്ത യഗൌരേമുള്ളതോയണങ്കില്ും,"
"തമ്പുരോേി

രിത്ഭമിക്കോതിരിക്കൂ,"

രോഹുല് ആത്മേിശ്വോസപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"തമ്പുരോപ ോയെോപ്പം ഞോ ുമുണ്ട്. ആ
അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് അേരില്

ത്തുകയളോന്നും േരില്ല,"

ിന്നും ഭെം

ീക്കി.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഇരിപ്പിെത്തില്

ിന്നുയമഴുപന്നറ്റു.

ജോല്കത്തി രികില്

ദൂയര

പ

ോെി,

ില്ോേില്,

ശ്ിഖ്രങ്ങളില് കോറ്റ് മരങ്ങയള ഉല്യ്ക്ക്കുന്നത് പ ോക്കി
ആ

ില്പ്പ്

പകോത്ബോഹില്സിയെ

ിന്നു.

ിമിഷങ്ങപളോളം തുെര്ന്നു.

"എന്തോ ഡോഡി?"
ദിേയ പചോദിച്ചു.അേള്ക് എഴുപന്നറ്റ് അപദ്ധഹത്തിയെെെുപത്തക്ക് യചന്നു.അപേഹം
അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
ിന്നീട് ആ പ ോേം ഗോെത്തി പദേിെില്ും അേസോ ം രോഹുല്ിയെ പമല്ുയമത്തി.
"

റെോന്

പ

ോകുന്ന

േിഷെം

എങ്ങയ െോണ്

അേതരിപ്പിക്കുക

എന്ന

ആപല്ോച െില്ോണ് ഞോന്,"
അപേഹം
അേര്

റഞ്ഞു.
ര്പ്പരം പ ോക്കി.

"ഓ...! ഡോഡീ..േോേ് ഹോയപ്പന്ഡ് റ്റു െൂ?"
ദിേയ അപദ്ധഹത്തിയെ കയ്യില്
"ഈ രോത്തിഒരു പെണിംഗ് പ

ിെിച്ചു.

ോെിെ് ആണ് എയെ കല്ഫിയല്..."

അപേഹം സോേധോ ം തുെര്ന്നു.
"എയെ ഭോരയ...മകള്ക്..എയെ കൂയെെുള്ളേര് ...ഇന്നുമുതല് എപന്നോട് എങ്ങയ
യ

രുമോറും...എപന്നോെുള്ള അേരുയെ ആറ്റിറ്റേൂഡ് എന്തോെിരിക്കും...ഇയതോയക്ക

എയന്ന േിഷമിപ്പിക്കുന്നു....ഞോ ിത് തുറന്ന്് റഞ്ഞോല്..."
ദിേയ ഭെപത്തോയെ ഗോെത്തി പദേിയെ പ ോക്കി.
അേരുയെ മുഖ്ത്തും ഭെം

ിഴല്ിക്കുന്നത് രോഹുല്ും ദിേയെും കണ്ടു.

"ഈ ഡോഡിയ്ക്ക്ക് ഇയതന്ത്

റ്റി മമ്മി?"

ഈര്ഷയെും

സംത്ഭമേും

കല്ര്ന്ന

സവരപത്തോയെ

ദിേയ

ഗോെത്തി

പദേിപെോട്

പചോദിച്ചു.
"ഒന്ന്്ഞോന് തീരുമോ ിച്ചു,"
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സോേധോ യമങ്കില്ും ദൃഡസവരത്തില് അപേഹം

റഞ്ഞു.

"എന്തോ ഇങ്ങയ യെോയക്ക സംസോരിക്കുയന്ന?"
ഉത്ക്കണ്ഠപെോയെ ഗോെത്തിപദേി അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
"അതും ഗുരുജി ഇേിയെ ഉള്ളപപ്പോള്ക്..."
അേര് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

അെോളുയെ മുഖ്ത്ത്
"അങ്ങിേിയെ

ഉ

യെ െോയതോരു ഭോേപഭദേും അേര് കണ്ടില്ല.

സ്ഥിത ോെത്യകോണ്ടോണ്

എല്ലോം

തുറന്ന്്

റെോം

ഈശ്വര ില് ആത്ശ്െിച്ച് ഞോന് തീരുമോ ിച്ചത്...അതി ോെിേോണ് അങ്ങയ

എന്ന്
ഞോന്

ഇപപ്പോള്ക് ഇപങ്ങോേ് േിളിപ്പിച്ചത്,"
രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി അപേഹം തുെര്ന്നു.

അെോള്ക്

അപദ്ധഹത്തിന്യറ

ഭോേങ്ങളും

േോക്കുകളും

സസൂെമം

േീെിക്കുകെോെിരുന്നു.
"െോഗം തുെങ്ങോന് ഇ ി അധികം ദിേസങ്ങളില്ല. അതി ു മുമ്പ് ഒരു ആത്മശ്ുദ്ധി
ആേശ്യമോണ് എയന്ന ിക്ക് പതോന്നി,"
ദിേയ അപദ്ധഹത്തിയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

തയെ മുഖ്ം അപദ്ധഹത്തിയെ യ ഞ്ചില് പചര്ത്ത് അേള്ക് അമര്ത്തി.
"ഡോഡി ...പ്ലീ് ..ഇങ്ങയ യെോയക്ക
അേള്ക് േിഷോദ സവരത്തില്
ുറത്ത് േിപ ോദ് പമപ ോന് ത്

റെപല്ല ..."

റഞ്ഞു.
തയെ ോെി.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അെോയള പ ോക്കി.
"കമിന്, േിപ ോദ്,"
അപേഹം ഉറയക്കപ്പറഞ്ഞു.
േിപ ോദ് അകത്ത് കെറി.
"ആന്ഡ്..പക്ലോ് ദ പഡോര്,"
അപേഹം അെോപളോട്

റഞ്ഞു.

േിപ ോദ് കതകെച്ചു.
ിയന്ന അേരുയെെെുയത്തക്ക് േന്നു.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അെോപളോട് ഇരിക്കോന് ആംഗയം കോണിച്ചു.
േിപ ോദ് രോഹുല്ിയ

േണങ്ങിെതിന് പശ്ഷം അെോളുയെെെുത്തിരുന്നു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അേരുയെ മുമ്പില്ൂയെ ഒന്നുരണ്ടു ത്

ോേശ്യം

ിയന്ന ഗോെത്തി പദേിെുയെ അെുയത്തത്തി അേരുയെ മുമ്പില്

െന്നു.
ിന്നു.

അപേഹം അേരുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ഗോെത്തി..."
അപേഹം ശ്ോന്ത ോെി േിളിച്ചു.
" ീ ഓര്ക്കുന്നിപല്ല ല്ളിതോ പമപ ോയ ?"
ആ പ

ര് പകേപപ്പോള്ക് അേരില് അതിരില്ലോത്ത

രിത്ഭമം

ിറഞ്ഞത എല്ലോേരും

കണ്ടു.
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ആ ഭോേപത്തോയെ അേര് ദിേയയെ പ ോക്കി.
ിയന്ന അ ിഷ്ടം

ിറഞ്ഞ മുഖ്പത്തോയെ അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.

"ങ്ങ്ഹോ ഓര്ക്കുന്നു!"
പകോ
"

ത്തിയെ

ിറമുള്ള സവരത്തില് ഗോെത്തിപദേി

റഞ്ഞു.

യെ ...അതിപപ്പോള്ക് ..ഇേിയെ ...ഇേിയെ എന്തി ോണ്...?"

അപേഹം ആ പചോദയം അേഗണിച്ചു.
"പമോയള.."
ദിേയെുയെ

പ യര

തിരിഞ്ഞ്

അേളുയെ

പതോളില്

ിെിച്ചുയകോണ്ട്

അപേഹം

റഞ്ഞു.
"ബിസി സ്സിന്യറ േളര്ച്ചയ്ക്ക്ക് പേണ്ടിപപ്പോല്ും ഇല്ലീഗല്ോെി െോയതോന്നും ഞോന്
യചയ്ക്തിേില്ല.

ബിസി സ്സും

കത്കമുമോെുള്ള

യചറുതോെിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോല്ത്ത്പ

ോല്ും...

ദൂരം

യെ ...

േളയര

യെ ..."

അപേഹം േീണ്ടും എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
"

യെ എയെ േയക്തിജീേിതത്തില് ഞോന് േല്ിയെോരു യതറ്റ് യചയ്ക്തു..."

ദിേയ അദ്ഭുത്തബ്ധെോെി.
അേള്ക് അപദ്ധഹയത്തെും ഗോെത്തിപദേിയെെും മോറിമോറി പ ോക്കി.
രോഹുല്ിയെ മുഖ്ത്ത് ഇപപ്പോഴും ഒരു ഭോേപഭദേുമില്ല എന്ന്്അേള്ക് കണ്ടു.
ഗോെത്തിപദേിെില്

രിത്ഭമം േര്ദ്ധിച്ചു.

"അയങ്ങന്തി ോണ് ഇയതോയക്ക ഇപപ്പോള്ക് ഇേിയെ

റെുന്നത്?"

അേര് എഴുപന്നറ്റു.
മറ്റുള്ളേയര, ത്

പതയകിച്ച് ദിേയയെ അേര് െോച ോഭോേത്തില് പ ോക്കി.

"അങ്ങ് ഒരു യതറ്റും യചയ്ക്തിേില്ല..."
അേര് അപദ്ധഹയത്ത അഭിമുഖ്ീകരിച്ചു.
"എല്ലോം എ ിക്കറിെോം...അേള്ക് അങ്ങയെ േഞ്ചിച്ചതപല്ല...? എന്നിേ്?"
"യേെിറ്റ്!"
അപേഹം അേയര പ ോക്കി കകതല്മുെര്ത്തി േില്ക്കി.
"യല്റ്റ്്മീ കണ്ടി യൂ...പമോയള..ഞോന്
ഒരു

ല്ളിതോ

പമപ ോയ

തീരുമോ ിച്ചിരുന്നു.
"

ിയെ മമ്മിയെ േിേോഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

്പ ഹിച്ചിരുന്നു.

ഞങ്ങള്ക്

േിേോഹിതരോേോ ും

യെ...."

യെ മയറ്റോരോയള കണ്ടപപ്പോള്ക് അേള്ക്

ിയെ ഡോഡിയെ മറന്നു,"

ഗോെത്തി പദേി േര്ധിച്ച േീരയപത്തോയെ േീണ്ടും ഇെെില് കെറി.
"്പ ഹത്തിയെ

േില്പെോ

ിയെ

ഡോഡിെുയെ

മ സ്സിയെ

േിശ്ുദ്ധിപെോ

തിരിച്ചറിെോന് കഴിേില്ലോത്ത, ചിരിച്ചു കോണിക്കുന്ന ഏയതോരോണിയെെും
പ

ോകുന്ന ഒരു ചീപ്, അണ്പചറ് ആന്ഡ്

ിറയക

ിംപഫോമോ ിെോക്ക് ...."

അേര് കിതച്ചു.
"

ിയന്ന

ിയെ ഡോഡിക്ക് ജീേിതം പേണ്ട...ഭോേി പേണ്ട...അങ്ങയ

ിരോശ് ോെി

ത്ഭോന്തയ പപ്പോയല്

ജീേിക്കുപമ്പോഴോണ്
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കണ്ടുമുേുന്നതും ഇഷ്ടയപ്പെുന്നതും ഒയക്ക ... ിയെ ഡോഡി ഒരു യതറ്റും യചയ്ക്തിേില്ല
ിയെ ഡോഡി ... മ്മുയെ

പമോപള...ത ിത്തങ്കമോണ്
"ഞോന്

ുണയം...എന്നിേോണ്...."

റെയേ, ഗോെത്തി..."

അപേഹം അേയര പ ോക്കി.
ിയന്ന ദിേയപെെും.
" ിയെ മമ്മി

റ്റിെില്ല.

കഴിക്കോന്
അപേഹം

റഞ്ഞത് പ

ോയല് ആ ബന്ധം

യെ...."

രീെീണതപെോയെ എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.

ിയന്ന ആയരെും അഭിമുഖ്ീകരിക്കോയത
"

ീണ്ടു ിന്നില്ല. എ ിക്കേയര േിേോഹം

റഞ്ഞു .

യെ..."

അപേഹം ഒന്ന്് ിര്ത്തി.
"

യെ ..അേയരയെ കുഞ്ഞിയ

ഗര്ഭം ധരിച്ചിരുന്നു..."

ദിേയെുയെെും ഗോെത്തിപദേിെുയെെും മുഖ്ങ്ങള്ക് ആശ്ച്രയത്തോല് ്തബ്ധമോെി.
"ഡോഡി..!!!"
ദിേയെുയെ കക അപദ്ധഹത്തില്

ിന്നും പേര്യ

േു.

"േോേ് ....േോേ് ഡൂ െൂ മീന്?"
േിറെോര്ന്ന േോക്കുകള്ക് ഗോെത്തി പദേിെില്
ഏറ്റേും അേിശ്വസ ീെമോെത് പകേത് പ

ിന്നും

ുറത്ത് േന്നു.

ോയല് തരിച്ചു

ില്ക്കുകെോണ് ദിേയ

ഇപപ്പോഴും.
"എന്നിേ്?"
അേള്ക് ശ്ോന്തത േരുത്തി പചോദിച്ചു.
"എന്നിേ്...എന്നിേ് എേിയെ ഡോഡി ആ കുഞ്ഞ്?"
അപേഹം

േീണ്ടും

ജോല്കത്തില്ൂയെ

ില്ോവ്

േീണ

പകോത്ബോഹില്സിയെ

ചരിേുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട്....ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട് അേന്..."
േി്മെത്തോല്

ദിേയെുയെെും

ഗോെത്തി

പദേിെുയെെും

മുഖ്ങ്ങള്ക്

േിേര്ണ്ണമോെി.
" മ്മുയെ കൂേത്തില് ...ഈ മുറിെില്ത്തയന്നെുണ്ട് അേന്..."
ആശ്ച്രയത്തോല്

രിസരത്ഭംശ്ം േന്നിരിക്കുപമ്പോള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും

അേര് പകേു.
ഗോെത്തി പദേിെും രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും ആശ്ച്രയഭരിതരോെി
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിപ ോദിയ െും രോഹുല്ിയ െും സമീ
അപേഹം േിപ ോദിയെ പതോളില്
"ഇേ ോണ് ദിപേയ,
അപേഹം

ില്ക്കുപമ്പോള്ക്

ിച്ചു.

ിെിച്ചു.

ിയെ പജയഷ്ഠന്,"

റഞ്ഞു.

"ഇത് പമോള്ക്യെ അങ്കിളല്ല സപഹോദര ോണ്,"
ദിേയെുയെെും ഗോെത്തിപദേിെുപെെും ആശ്ച്രയം
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

ൂര്ണ്ണമോെി.
www.kambistories.com

306

ദിേയ

ുതിെ ഒരോയളക്കോണുന്നപ

ോയല് േിപ ോദിയ

പ ോക്കി.

തോന് ഏത് രീതിെില്ോണ് സവീകരിക്കയപ്പെുകയെന്നുള്ള ജിജ്ഞോസ േിപ ോദിയെ
മുഖ്ത്ത്

ിറഞ്ഞു.

അെോള്ക് ദിേയപെെും ഗോെത്തിപദേിപെെും മോറിമോറി പ ോക്കി .
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േീണ്ടും ജോല്കത്തി
അഴികളില്

ിെിച്ച്

ുറപത്തക്ക്

െുപത്തക്ക് പ

പകോത്ബോ

ോെി.

ഹില്സിന്യറ

ശ്ിഖ്രങ്ങളിപല്ക്ക്

പ ോക്കി.
തയെ ഹൃദെമിെിപ്പ്്അപേഹം പകേു.
ഇതുപ

ോയല് ഒരു കേകോരിക മുഹൂര്ത്തം മുമ്പ് ഉണ്ടോെിേില്ല.

േയക്തി ജീേിതത്തില്ും ഔപദയോഗിക ജീേിതത്തില്ും.
ഏത്

ിമിഷേും

ഒരു

ില്ക്കുപമ്പോള്ക് തയെ

യ

ോേിയത്തറി

ത്

തീെിച്ച്

ജോല്കത്തി രികില്

ിമ്പില് ദിേയയെ അപേഹം കണ്ടു.

അേളുയെ കണ്ണുകളില് എന്തോയണന്ന് അപേഹം ഉറ്റുപ ോക്കി.
േിേരോണോതീതമോെ ആഹ്ലോദപത്തോയെ അേള്ക് തയെ അപദ്ധഹത്തിന്യറ പതോളില്
ിെിച്ചു.
അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്

ിറഞ്ഞിരുന്നു.

അേള്ക് അപദ്ധഹത്തിയെ കേിളില് ഉമ്മയേച്ചു.
"ഐ ല്വ് െൂ, ഡോഡി,"
സപന്തോഷോത്ശ്ുക്കള്ക് യ

ോഴിച്ചുയകോണ്ട്്ദിേയ

റഞ്ഞു.

ആശ്വോസപത്തോയെ േിപ ോദ് എല്ലോേപരെും പ ോക്കി.
"എ ിക്ക്...ഈശ്വരോ...! എന്തോ

റയ്ക്ക എന്ന്്ഒരു

ിെീം കിേണില്ലപല്ലോ...എ ിക്ക്

ഒരു ഏേന്...ഞോന് ഇപപ്പോള്ക് ഒരു ..ഒരു അ ുജത്തി..."
അപദ്ധഹത്തിയെ യ ഞ്ചില് മുഖ്ം പചര്ത്ത് അേള്ക് ആ ന്ദോത്ശ്ുക്കള്ക് ഒഴുക്കി .
ആശ്വോസപത്തോയെ അപേഹം അേയള പചര്ത്തു
ിയന്ന അപദ്ധഹത്തിയെ കരേല്െത്തില്

ിെിച്ചു.

ിന്ന്്അേള്ക് േിപ ോദിയ

സമീ

ിച്ചു.

അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
അേള്ക് അെോളുയെ ഇരു പതോളുകളില്ും

ിെിച്ചു.

"എേിയെെോെിരുന്നു ഇതുേയര? ഇത്തെുംകോല്ം?"
ിശ്ച്ല്

ിശ്ബ്ദമോെ

എല്ലോേയരെും ്

അന്തരീെത്തിപല്ക്ക്

അേളുയെ

ഊഷ്മളമോെ

പചോദയം

ര്ശ്ിച്ചു.

േിപ ോദ് അേയള പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

ിയന്ന േിപ ോദ് ഗോെത്തിപദേിയെ സമീ

ിച്ചു.

അേന് അേരുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ഞോന്..."
അേന് േോക്കുകള്ക്

രതി.

"അമ്മ എന്ന് േിളിക്കോന്...അങ്ങയ
ിയന്ന കു ിഞ്ഞ് അേരുയെ

േിളിക്കോന് ..അങ്ങയ െോണ്...എ ിക്ക്..."

ോദങ്ങള്ക് ്
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അേര് അെോയള പതോളില്

ിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.

ിയന്ന അെോയള പചര്ത്തു
േികോരഭരിത ോെി

ിെിച്ചു.

ആ

രംഗങ്ങളത്തെും

പ ോക്കി

ില്ക്കുകെോെിരുന്നു

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ.
തോന്

ഇതുേയര

അ ുഭേിക്കോത്ത

ഒരു

മപ ോഹോരിത

ത ിക്കു

ചുറ്റും

ിറെുകെോണ്.
അപദ്ധഹപമോര്ത്തു.
"ല്റ്റ്് ഹോയേ

ോര്േി, ഡോഡി,"

ദിേയ ഉത്സോഹപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

" ോയളത്തയന്ന,"
"

ോെില്ല പമോയള,"

അപേഹം യ

യേന്ന് േിപെോജിച്ചു.

"െോഗത്തി ി ി ഏതോ ും ദിേസങ്ങപളെുള്ളൂ. അതുയകോണ്ടോണ് ഞോ ീക്കോരയം
ിങ്ങപളോട് ഇപപ്പോള്ക്

റഞ്ഞത്.െോഗത്തിന്യറ അേസോ ം ഞോ ിത്

യേളിയപ്പെുത്തോ ിരുന്നതോണ്.

ോര്േിയെോയക്ക

മുക്ക്

രസയമോെി

െോഗത്തിന്

പശ്ഷം

െത്തോം,"
ദിേയ അസന്തുഷ്ടിപെോയെെോയണങ്കില്ും അതംഗീകരിച്ചു.
"മോത്തമല്ല ഇപപ്പോള്ക് തയന്ന ഞോ ും ഗുരുജിെും േിപ ോദും
പ

രിമറ്റയത്ത കോണോന്

ോകുകോ,"

" രിമറ്റപമോ? എേിയെ"
േിപ ോദിയെ മുഖ്ത്ത് സംഭീതമോെ ഒരോശ്ച്രയം ദൃശ്യമോെി.
"

ണ്ട് പരോഹിത് തോമസിച്ച േീെിപല്ല? അേിയെ,"

ആശ്ച്രയ ചകിത ോെി
മോറി മോറി

ില്ക്കുന്ന േിപ ോദിപ ോട് ദിേയെും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും

രിമറ്റം മോത്തച്ച ില്

ിന്ന്്കിേിെ യെല്ിപഫോണ് സപന്ദശ്യത്തക്കുറിച്ച്

റഞ്ഞു.
"ഭെം പതോന്നുന്നുപണ്ടോ?"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിപ ോദിപ ോട് പചോദിച്ചു.
"പതോപന്നണ്ടതോണ്,"
സംശ്െപത്തോയെ അെോള്ക്
"

റഞ്ഞു.

പെ സോറിയെെും ഗുരുജിെുപെെും കൂയെെപല്ല? പസോ പ ോ ഫിെര്,"

"സോറല്ല, ഡോഡി,"
ദിേയ േിപ ോദിയ

തിരുത്തി.

"സോപറന്നപല്ല ഇപത്തം

ോളും േിളിപച്ച? അപത േോെില് േരൂ...മോത്തമല്ല െോഗം

കഴിഞ്ഞതി ു പശ്ഷം അങ്ങയ

േിളിച്ചോല് മതി എപന്നോര്ത്ത് ഇരിക്കയോരുന്നു,'

"അത് മതി േിപ ോദ്,"
അതുേയര

ിശ്ബ്ദ ോെിരുന്ന രോഹുല്

റഞ്ഞു.

അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
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എന്നോല്

മുക്ക് ഇറങ്ങോം തമ്പുരോന്?"

രോഹുല് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ പ ോക്കി.
പമശ്േല്ിപ്പില്

ിന്ന്് അല്പ്പം

മുമ്പ്

എെുത്ത

അതയന്തോധു ികമോെ

പതോക്ക്

അപേഹം േീണ്ടും എെുത്തു.
"പ

െിക്കണ്ട,"

അസന്തുഷ്ടിപെോയെ തയന്ന പ ോക്കുന്ന ഗോെത്തിപദേിപെോട് അപേഹം

റഞ്ഞു.

"ത്കിെകയളോയക്ക േോക്കുകള്ക് യകോണ്ട് തീര്ക്കോം. ഇയതോരു അല്ങ്കോരത്തി ോണ്,"
"യ

യേന്ന്്തയന്ന േരിക,"

അേര്

ുറപത്തക്ക്

െന്നപപ്പോള്ക് ഗോെത്തി പദേി

റഞ്ഞു.

"ഞോ ും അമ്മെും പമോളും ഇേിയെ ത ിച്ചോണ്,"
അപേഹം അേയര പ ോക്കി ചിരിച്ചു.
"അതിയല് ിക്ക് ഒരു ഭെേുമില്ല,"
അപേഹം

റഞ്ഞു.

"രോജകുമോരീയെ ്യ
കോറ്റ് പ

ഷയല് യത്

ോയേെന് പഫോഴ്് ഈ

ോല്ും ഇപങ്ങോേ് കെക്കുന്നത് അേയര

രിസരത്ത് തയന്നെുണ്ട്.

ോ് കോണിച്ചിേോണ്,"

ല്ത്തീഫിയ െും കൂേുകോയരെും ഉപേശ്ിച്ചോണ് അപേഹം അത്
ദിേയ ആരും കോണോയത രോഹുല്ിയ

റഞ്ഞത്.

പ ോക്കി.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും സംഘേും ഗോയരജിയല്ക്ക്

െന്നു.

ഓെിയെത്തിെ കത്ഡേയറ അപേഹം തിരിച്ചെച്ചു.
ഒരു യേളുത്ത ്പക്കോര്പ്പിപെോെില് അേര്

ുറയപ്പേു.

േിപ ോെോെിരുന്നു കത്ഡവ് യചയ്ക്തിരുന്നത്.
ുഴക്ക് സമോന്തരമോെിക്കിെന്ന
തിരിെുന്ന

ിറത്തില്

ിന്ന്് ജീപ്പ് പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്

ോതെിപല്ക്ക് കെന്നു.

ത്ത് മി ിറ്റ് കഴിഞ്ഞ്, പരോഹിത് തോമസിച്ചിരുന്ന േീെി ു സമീ

ം അേര്

ജീപ്പിറങ്ങി.
"ഗുരുജി,

ില്ക്കൂ. ഞോന് മുമ്പില്

െക്കോം,"

പതോക്ക് കകയ്യിയല്െുത്ത് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ മുപമ്പോേിറങ്ങി.
ില്ോവ്

രിസരങ്ങയള സുതോരയമോക്കി.

കോെും മല്യഞ്ചരിേും തോയഴ

ുഴെുയെ ത്

ശ്ോന്ത ദൃശ്യേും

ില്ോേിയെ

ിറേില്

കുതിര്ന്നുകിെന്നു.
ിതോന്ത

ിശ്ബ്ദമോെ അന്തരീെത്തില്ൂയെ അേര് മുപമ്പോേ്് െന്നു.

രിസരങ്ങയള

സസൂെ്മം

ിരീെിച്ച്,

അതീേ

ജോത്ഗതപെോയെ

അേര്

പരോഹിതിയെ േീെി ു മുമ്പില് എത്തിപച്ചര്ന്നു.
"കതക്ട തുറന്ന്്കിെക്കുന്നു!"
േിപ ോദ് മത്ന്തിച്ചു.
"ആള്ക് അകത്തുണ്ടോേും!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

റഞ്ഞു.
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ീേിപ്പിെിച്ച പതോക്കുമോെി അപേഹം മുപമ്പോേ്് ീങ്ങി.
അപദ്ധഹത്തിന്യറ

ിമ്പില് േിപ ോദും രോഹുല്ും.

"മിറര് മോതയു േര്ഗ്ീ്!"
േരോന്തെിപല്ക്ക് കെറി അപേഹം ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.
തികരണമുണ്ടോെില്ല.

അകത്തു ിന്നും ആരുപെെും ത്
"േിപ ോദ്!"
അെുത്ത്

ിന്ന േിപ ോദിപ ോട് അപേഹം മത്ന്തിച്ചു.

"എയെ പ

ോക്കറ്റില് പെോര്ച്ച് എെുക്ക്!"

അെോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ

ോന്്സിയെ പ

ോക്കറ്റില്

ിന്നും പെോര്ച്ച്

എെുത്തു.
"യതളിക്ക്!"
അപേഹം മത്ന്തിച്ചു.
േിപ ോദ് ഒന്ന്്സംശ്െിച്ചു.
"ഭെയപ്പപെണ്ട! ഇങ്ങ് തരൂ!"
രോഹുല് അെോളുയെ കയ്യില്

ിന്നും പെോര്ച്ച് േോങ്ങി.

യതളിച്ചു.
അല്പ്പം തുറന്നു കിെന്ന കതക്ട അെോള്ക് സോേധോ ം

ൂര്ണ്ണമോെി തുറക്കോന്

തുെങ്ങി.
"ഗുരുജീ, സൂെിച്ച്...!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േീണ്ടും അെക്കിെ സവരത്തില്
കതക്ട സോേധോ ം
പെോര്ച്ചിയെ ത്

റഞ്ഞു.

ൂര്ണ്ണമോെി തുറക്കയപ്പേു.

കോശ്ത്തില് അേര് പമശ്കളും കപസരകളും കേില്ും കണ്ടു.

ചുമരുകളില്

ിറം മങ്ങിെ ചിത്തങ്ങളും.

"അകത്ത് ആരുമില്ലപല്ലോ...!"
രോഹുല് അെക്കിെ സവരത്തില്
പെോര്ച്ചിയെ ത്

കോശ്ം മുകളിപല്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു.

േിപ ോദ് അല്റി
ത്

റഞ്ഞു.

ില്േിളിച്ചു.

കോശ്ത്തിയെ പഫോക്കല് േൃത്തത്തില് അേര് കണ്ടു.

സീല്ിംഗ്ഫോ ില്
ഒരു

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്നു!

ിമിഷം ആശ്ച്രയത്തോല് തണുത്തുറഞ്ഞതുപ

ോയല് അേര്ക്ക് പതോന്നി.

"കമ പഗോഡ്!"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെില്

ിന്നും േിറങ്ങല്ിച്ച ശ്ബ്ദം

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്യറ കണ്ണുകള്ക്

ുറത്ത് േന്നു.

ുറപത്തക്ക് തള്ളിത്തുറിച്ചിരുന്നു.

മുഖ്ത്തിയെ ആകൃതി േല്ലോയത മോറിെിരുന്നു.
േോയ്ക് ഭീകരമോെ രീതിെില് തുറന്നിരുന്നു.
ഒറ്റ പ ോേത്തില് ആരും ഭെന്നു
രോത്തിെുയെെും

ില്േിളിക്കുന്ന രീതിെില് ഭെയപ്പെുത്തുന്ന രൂ

ം.

ിശ്ബ്ദതെുയെെും മൃതേര്ണ്ണയത്ത അത് കെുപ്പിച്ചു.
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യ

യേന്ന് േീെിയെെെുയത്തക്ക് ആപരോ ഓെിെെുക്കുന്ന ശ്ബ്ദം അേര് പകേു.

"ബോക്ക്!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ യ
ിമ്പില്

യേന്ന് മുപമ്പോേ്് േന്ന് േിപ ോദിയ െും രോഹുല്ിപ െും

ിര്ത്തി.

"ആന്ഡ് കീപ് െുേര് ഐ് ഓപ്പണ്!"
േീെി ു

ുറത്ത്, മുറ്റത്ത്,

ീണ്ട ഒരു ിഴല് ത്

തയെയപ്പേു.

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ േിരല് ത്തിഗറില് അമര്ന്നു.
ിഴല് േരോന്തെിപല്ക്ക് കെറി.
"ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹം!"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ മത്ന്തിച്ചു.
അപദ്ധഹത്തിന്യറ കയ്യില് സര്വീ് റിപേോള്ക്േര് അേര് കണ്ടു.
"ആരോ അകത്ത്?"
ഇന്്യ

ക്ടെര് േിളിച്ചു പചോദിച്ചു.

"ഇത് ഞങ്ങളോണ് ഇന്്യ

കെര്,"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിളിച്ചു
അപപ്പോപഴക്കും ഇന്്യ

റഞ്ഞു.

കെര് അത്ബോഹം അകപത്തക്ക് കെറി.

"എേിയെ?"
അപേഹം ഉപദവഗപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"എേിയെ

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്?"

റഞ്ഞു മുഴുമിക്കുന്നതി ു മുമ്പ് അപദ്ധഹത്തിയെ കണ്ണുകള്ക് മുകളിപല്ക്ക് പ
പെോര്ച്ചിയെ ത്

ോെി.

കോശ്ത്തില് തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന ജഡം അപദ്ധഹം കണ്ടു.

"കര്ത്തോപേ!!"
അപേഹം തയെ കയോപ്പ് തല്െില്
"എന്തോ ഇന്്യ

ിയന്നെുത്ത് ചകിതമോെ ഭോേപത്തോയെ മത്ന്തിച്ചു .

ക്ടെര്?"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ആരോഞ്ഞു.
"അരമണിക്കൂര് മുമ്പ് മോത്തച്ചന് േിളിച്ചിരുന്നു, പറഷ ിപല്ക്ക്,"
അെോളുയെ

ജഡത്തിപല്ക്കും

ത്ശ്ദ്ധിച്ചുയകോണ്ട് അപേഹം
"എപന്നോട്

യ

യേന്ന്

േീെിയെ

രിസരങ്ങളിപല്ക്കും

സസൂെ്മം

റഞ്ഞു.

േരണയമന്നും

ജെകൃഷ്ണന്

േള്ളിയക്കേു പക്കോരണം പറഷ ീന്നു യ

കൂയെെുയണ്ടന്നും.

യേന്ന്്േരോന്

ഒരു

റ്റീല്ല. മോത്തേല്ല ഒറ്റ

പകോണ്റബിള്ക്സും പറഷ ില് ഉണ്ടോരുന്നില്ല അപപ്പോള്ക്,"
"ജെകൃഷ്ണന്?"
ഭീതിെും ആശ്ച്രയേും

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് േിപ ോദ് പചോദിച്ചു.

"അേന് ഇേിയെ...ഇേിയെ ഉണ്ടോരുയന്നപന്നോ?"
"

ിന്നല്ലോയത!"

ഇന്്യ

കെര്

റഞ്ഞു.
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"അേന് ഇേിയെത്തയന്നെുണ്ട്. ബില്ോത്തീല്ും അേയെപമ്മയെ പകോതമംഗല്ത്തും
ഒന്നുേല്ല. തമ്പുരോന്
ോേും

റഞ്ഞ പ

ോെി ഒരു മുറെങ്ങു ത്

ോയല് ഒരു മുകറ േന്ത്

പെോഗിച്ചപപ്പോള്ക് തത്ത

ോര്ത്തോെോ എന്ന

റെുന്ന പ

ോയല്

റഞ്ഞു,

യ

ോക്കോയത

അേന്മോര്. ജെകൃഷ്ണയെ കഹഡ് ഔേ്്
! ഇന്ന്് രോത്തി അേയ
ഒറങ്ങുപകല്ന്നു തീരുമോ ിപച്ചക്കുേോ!"
ിശ്ച്െദോര്ഢയം

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് ഇന്്യ

കെര്

റഞ്ഞു.

"അതിരിക്കയേ,"
ഇന്്യ

കെര് മൂേയരെും സംശ്െപത്തോയെ പ ോക്കി.

" ിങ്ങള്ക്.. ിങ്ങയളന്തോ ഇപപ്പോള്ക് ഇേിയെ?"
അപേഹം പചോദിച്ചു.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

രിമറ്റം മോത്തച്ച ില്

സപന്ദശ്യത്തക്കുറിച്ച് ഇന്്യ

ക്ടപറോട്

ിന്ന്് ത ിക്ക് ല്ഭിച്ച യെല്ിപഫോണ്

റഞ്ഞു.

"മോറ്റര് യസന്പസഷണല് ആണ്. ആയരെും അറിെിക്കരുത് എന്ന്് ത്
റഞ്ഞു.

യെ

അരമണിക്കൂര്

മുമ്പ്

മോത്തച്ചന്

സോറിയ

പതയകം

േിളിക്കുകെും

യചയ്ക്തു!"
അപേഹം അദ്ഭുതപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"അരമണിക്കൂര് മുമ്പ് േയര ഇെോപളോയെോപ്പം ജെകൃഷ്ണന് ഉണ്ടോെിരുന്നു,"
ഇന്്യ

ക്ടെര് തുെര്ന്നു.

"അതി ര്ഥം സോഹചരയയത്തളിേുകള്ക് അ ുസരിച്ച് ജെകൃഷ്ണപ ോ അെോളുയെ
സോന്നിധയത്തില് മറ്റോപരോ ആണ് ഇെോയള യകോല്യപ്പെുത്തി യകേിത്തൂക്കിെതോേണം.
അയല്ലങ്കില്

ിെമം

തയന്ന

യചയ്ക്തതോെിരിക്കണം.

പതെിയെത്തുന്നതിന്

അത്

പ

ോറ്്
പമോര്േം

മുമ്പ്

ഇെോള്ക്

റിപപ്പോര്േ്

ആത്മഹതയ

കണ്ടതിന്

പശ്ഷം

ിശ്ച്െിക്കോം,"
"അല്പ്പം കൂെി പ രയത്ത േന്നിരുയന്നങ്കില് ഒരു ജീേന് രെിക്കോമോെിരുന്നു. കഷ്ടം!"
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

രിത

ിച്ചു.

ശ്ക്തിെോെ കോറ്റെിക്കോന് തുെങ്ങി.
ുറത്ത്

ിന്ന്്കോറ്റ് അകപത്തക്ക് അെിച്ചുകെറി.

തൂങ്ങിക്കിെന്ന ജഡം

തിയെ അ ങ്ങി.

അപപ്പോള്ക് ഭിത്തിെിയല്,

ിറം മങ്ങിെ പഫോപേോ അേര് കണ്ടു.

"ഓ.."
അല്പ്പം ഭെന്ന്്േിപ ോദ് ശ്ബ്ദമിേു.
"ഏതോെോല്ും പരോഹിതിയെ പത്
അപേഹം

തത്തിന് ഒരു കൂേോെി,"

റഞ്ഞു.

േൃത്തോകൃതിെില് യത്ഫെിം യചയ്യയപ്പേിരുന്നു അത്.
ിറം മങ്ങിെിരുയന്നങ്കില്ും അെോളുയെ മുഖ്ം അേയര പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"അപല്ലല് ആര്ക്കറിെോം, പരോഹിതിയെ അത്മോേോരിക്കും ഇെോയള ഇപങ്ങോേ്
ഓെിച്ച് പകറ്റീത്...!"
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ഇന്്യ

കെര് സവെം

"ഇ ി ജെകൃഷ്ണയ

യ

അപേഹം അേപരോട്
"അേയെ

ിറു

ിറുത്തു.

ോക്കണം!"
റഞ്ഞു.

കകയ്യില്ോണ്

ഈ

പകസിയെ

ബോക്കി

തുമ്പുകയളോയക്ക!

അേയ യപ്പോക്കണം! ജീേപ ോയെ!!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും രോഹുല്ും േിപ ോദും

രിമറ്റം മോത്തച്ചയ ക്കോണുേോന്

പരോഹിത്

േീേിപല്ക്ക്

തോമസിച്ചിരുന്ന

ുഴക്കരെിയല്

പ

ോെതി ുപശ്ഷം

േിേരിക്കോ ോേോത്ത ആഹ്ലോദത്തിമര്പ്പില്ോെിരുന്നു ദിേയ.
തോന്

ഒരു

അ ുജത്തികൂെിെോയണന്നുള്ള

ുതിെ

അറിവ്

അേയള

യചറുതോയെോന്നുമല്ല സപന്തോഷിപ്പിച്ചത്.
അപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന അേള്ക് ല്ത്തീഫിയ

പഫോണില്ൂയെ ബന്ധയപ്പേു.

എല്ലോേരും ഉെന് തയന്ന തയെ േീേില് എത്തിപച്ചരോന് അേള്ക് ആേശ്യയപ്പേു.
പ രില് കോണുപമ്പോള്ക് കോരണം
അത ുസരിച്ച്

ല്ത്തീഫും

റെോം എന്ന് അേള്ക് അറിെിച്ചു.
സംഘേും

തി ഞ്ചു

മി ിറ്റുകള്ക്ക്കുള്ളില്

എത്തിപച്ചര്ന്നു.
ദിേയെുയെ മുറിെില് അേര് ഒത്തുകൂെി.
"എന്തോ ദിപേയ?"
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
"രണ്ട് മി ിറ്റ്..ഒന്ന് രണ്ടോളുകള്ക് കൂെിയെോന്ന് േപന്നോയേ,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"ആരോ ഈ മറ്റ് ഒന്നുരണ്ടോളുകള്ക്?"
ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

ദിേയ എയന്തങ്കില്ും

റെുന്നതിന് മുമ്പ്

ുറത്ത് ഒരു യേളുത്ത ്പകോര്പ്പിപെോ

േന്നു ിന്നു.
"അേയരത്തി!"
ദിേയ ആഹ്ലോദപത്തോയെ
അേള്ക് പ

റഞ്ഞു.

ോര്ച്ചിപല്ക്ക് കുതിച്ചു.

ഗോെത്തി പദേിെും ഇറങ്ങി േന്നു.
ദിേയെുയെ

ിന്നോയല് ല്ത്തീഫും സംഘേും

"എന്ത്

റ്റി ഡോഡി?"

ജീപ്പില്

ിന്ന്്

ുറപത്തക്കിറങ്ങുന്ന

ീങ്ങി.
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മപെോട്

അേള്ക്

ആകോംെപെോയെ തിരക്കി.
ിന്നോയല് രോഹുല്ും ഇറങ്ങി.
"എേിയെ േിപ ോദ് അങ്കിള്ക്? അല്ല േിപ ോദ് ഏേ..."
ദിേയ യ

യേന്ന്് ിര്ത്തി.

"േിപ ോദിയ

ഞോന് കവോര്പേഴ്സില്ിറക്കി പമോയള,"
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അേര് അകപത്തക്ക് കെറി.
"മോത്തച്ചയ

കപണ്ടോ?"

ഗോെത്തി പദേി തിരക്കി.
" രിമറ്റപേോ?
യഫല്ിക്ട് ഒച്ചെിേു.
"എേിയെ അെോള്ക്?"
രോഹുല്ും രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെും അത്

തീെിതേും ഭെോ കേുമോെ ആ സംഭേം

േിേരിച്ചു.
പരോഹിതിന്യറ

േീേിയല്

ആത്മഹതയെല്ല

ജെകൃഷ്ണന്

ഇന്്യ

അത്ബഹോമിയെ

കെര്

രിമറ്റം

മോത്തച്ചയെ

െത്തിെ

യകോല്

ിഗമ േും

ആത്മഹതയെും

അത്

ോതകമോെിരിക്കോം

എന്ന

പകള്ക്േിക്കോരില്

ഭീതിെും

അമ്പരപ്പും േിതച്ചു.
"ഡോഡി, േിപ ോദങ്കിള്ക് ത ിച്ചപല്ല? എയന്തങ്കില്ും അ
"അേന്

സമ്മതിച്ചില്ല

പമോയള.

കെം?"

തല്പേദ യെെുക്കുന്നു

ഉറങ്ങണം

എന്ന്്

റഞ്ഞപപ്പോള്ക് ഞോന് സമ്മതിച്ചു,"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,

മുക്ക് ആയരപെല്ും േിപ ോദ് അങ്കിളിയെെെുപത്തക്ക് േിെണം,"

ദിേയ ല്ത്തീഫിപ ോട്
"ദിേയ പ

റഞ്ഞു.

െിക്കണ്ട. അതി ുള്ള ഏര്പ്പോെുകയളോയക്ക യചയ്ക്തിേുണ്ട്,"

ല്ത്തീഫ് യഗൌരേം േിെോയത

റഞ്ഞു.

" മ്മുയെ മപ ോജിപ ം സതീഷിപ ം േിന്യസെ്റിപ ം ഞോന്

ിയെ േിപ ോദങ്കിളിയെ

ിന്നോയല് േിേിേുണ്ട്,"
അേള്ക് ല്ത്തീഫിയ

ഇഷ്ട്െപത്തോയെ പ ോക്കി.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, എല്ലോരും എയെ റൂമിപല്ക്ക് യ

ോപക്കോ. ഞോന് സോറിപ ം കൂേി ദോ

ഇപ്പത്തയന്ന േരോം..."
അേള്ക്

അേയര

േിേ്

ഗോെത്തി

പദേിപെോെും

സംസോരിക്കുകെോെിരുന്ന രോഹുല്ിയെെെുപത്തക്ക് പ

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മപെോെും

ോെി.

"െമിക്കപണ,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

രോഹുല് തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.
"സംസോരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എയെ മുറിെിപല്ക്ക് േരണം. ല്ത്തീഫ് ദോദയെോയക്ക
േന്നിേുണ്ട്. സോറും കൂെി േന്നിപേവണം എ ിക്ക് അേപരോട് ഒരു കോരയം
"ദിേയ യ
രോഹുല്

റെോന്,"

ോപക്കോളൂ. ഞോന് എത്തിപെക്കോം,"
റഞ്ഞു.

ദിേയ തയെ മുറിെില് കോത്തിരിക്കുന്ന കൂേുകോരുയെെെുപത്തക്ക് പ

ോെി.

"എന്തോ ദിപേയ കോരയം?"
ആബിദ് േീണ്ടും തിരക്കി.
"

റെോെോ. സോറും കൂെി ഒന്ന്്േരയേ,"
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അേള്ക്

റഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് രോഹുല് അകപത്തക്ക് േന്നു.

എല്ലോേരും എഴുപന്നറ്റു.
രോഹുല് കയ്യുെര്ത്തി അേപരോട് ഇരിക്കുേോന് ആംഗയം കോണിച്ചു.
ിയന്ന ല്ത്തീഫിയെെെുത്ത് ഇരുന്നു.
അേര് ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേളുയെ മുഖ്ത്ത് ആഹ്ലോദേും േി്മെേും

ിറെുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

അേള്ക് എല്ലോേയരെും മോറി മോറി പ ോക്കി.
"സോര്...ല്ത്തീഫ് ദോദോ..എയെ ത്
അേള്ക്

ിെയപ്പേ കൂേുകോയര..."

റഞ്ഞു തുെങ്ങി.

"എപന്തോ...."
കൂേുകോര് ഒന്നെങ്കം േിളിച്ചുകൂേി.
" മ്മള്ക് ഇേിയെക്കൂെിെിരിക്കുന്നത് രോജയം പ രിെുന്ന േളയര ത്

ധോ യപ്പേ ഒരു

േിഷെം ചര്ച്ച യചയ്യോ ോണ്,"
യഫല്ിക്ട് മുഷ്ടിചുരുേി കമക്ക് പ
"ഇ ി പമപര
ത്

ിെങ്ക

ത്

റഞ്ഞു.

യോപര പദശ് േോസിപെോ എന്ന് കൂെിപ്പറ,"

റഞ്ഞു.

ചിരിെല്കള്ക് മുറിെില്
"ഒരു ത്

ോയല് ചുണ്ടില് പചര്ത്തുയകോണ്ട്

ിറഞ്ഞു.

ധോ യപ്പേ ദിേസമോണ് ഇന്ന്്എയെ ജീേിതത്തിയല്,"

ിെങ്കെുയെ പ യര ഇെിക്കോയ ന്ന പ

ോയല് കകചുരുേിക്കോണിച്ചുയകോണ്ടു ദിേയ

തുെര്ന്നു.
"ഇന്ന്്േയര ഞോന് കരുതിെിരുന്നത് ഞോന് എയെ ഡോഡിപെം മമ്മീയെം മകള്ക്
മോത്തമോണ്,

ിങ്ങള്ക്യെയെോയക്ക കൂേുകോരി മോത്തമോണ് എന്നോണ്...

യെ ഇന്ന്്

രോത്തി ...കൃതയമോെിപ്പറഞ്ഞോല് എ ിക്ക് മയറ്റോരു സ്ഥോ ം കൂെി കിേി...ഞോന്
.....ഓ...എയെ

ഈശ്വരോ

..എങ്ങ യോ

റയ്യോ

അത്...ഞോന്

ഒരു

അ ുജത്തി

അേിശ്വസ ീെതപെോയെ

ര്പ്പരം

കൂെിെോണ് എന്ന്..."
"ങ്ങ്പഹ?!!
ല്ത്തീഫും

രോഹുല്ുയമോഴിയകെുള്ളേര്

പ ോക്കി.
അേര്

ര്പ്പരം പ ോക്കി കണ്ണുകള്ക് മിഴിച്ചു.

അേര്ക്കിെെില് ഒരോരേമുെര്ന്നു.
"േോേ്...േോേ് ഡൂ െൂ മീന്..?"
പറോ്ല്ിന് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
തോരിളം പത ിയെ

ിര്േൃതിപെോയെ ദിേയ അേയള പ ോക്കി.

ധ യമോെ ഭോേം.
ആഹ്ലോദയത്ത േോക്കുകളില്ോക്കോന് േിസമ്മതിക്കുന്നത്ത േി്മെോതിപരകം.
"ആരുയെെ ുജത്തി?"
പെോമി പചോദിച്ചു.
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ആ പചോദയത്തിന് മുമ്പില്

ില്ോേില്ുല്െുന്ന

ിശ്ോഗന്ധിയെപപ്പോയല് ദിേയ മുഖ്ം

ോതിമറച്ചു.
"േിപ ോദ് പമപ ോന്,"
അേള്ക്

റഞ്ഞു.

"എയെ ഏേന്! േിപ ോപദേന്!"
അേരുയെ മുഖ്ങ്ങളിയല് ആശ്ച്രയത്തിയെ ഉറേ േീണ്ടും േര്ദ്ധിച്ചു.
ിയന്ന ദിേയ ആ സോഹചരയം േിേരിച്ചു.
തയെ

ിതോേിയെ േിേോഹ

ൂര്വ ബന്ധയത്തപ്പറ്റി.

ഗോെത്തി പദേിയെ കണ്ടുമുേിെ സോഹചരയം.
കൂേുകോര് ആശ്ച്രയഭരിതരോെി അേളുയെ േോക്കുകള്ക് പകേിരുന്നു.
"എയന്ത ല്ത്തീഫ് ദോദോയ്ക്ക്ക് ഇയതോന്നും പകേിേ് ഒരു സപന്തോപഷോം ഇല്ലോയത്ത?"
േിേരണം അേസോ ിപ്പിച്ച് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
അേയെ മുഖ്ം ആദയം മുതല് േികോര രഹിതമോെിരുയന്നന്ന് അേള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചിരുന്നു.
"

റെോം,"

സവപതെുള്ള യഗൌരേപത്തോയെ ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ദിേയ ആദയമോെി ആ േോതില്ും ജന്നല്ുകളുയമോയക്ക ഒന്നെപച്ച,"
അേള്ക്ക്ക് േിചിത്തമോെിപത്തോന്നി; അേയെ േോക്കുകള്ക്.
അേയ

ഒന്ന്്പ ോക്കിെതിന് പശ്ഷം അേള്ക് മുറിെുയെ ജോല്കങ്ങളും േോതില്ും

ബന്ധിച്ചു.
"എന്തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ?"
അേള്ക് ആകോംെപെോയെ പചോദിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് അല്പ്പ സമെം എപന്തോ ആപല്ോചിച്ചു.
ിയന്ന രോഹുല്ിയ
രോഹുല്

പ ോക്കി.

റെോന് ല്ത്തീഫിയ

കണ്ണുകള്ക് യകോണ്ട് ആംഗയം കോണിച്ചു.

ിശ്ബ്ദരോെി, ആകോംെപെോയെ തയന്ന പ ോക്കുന്ന കൂെുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്കും
ദിേയപെെും അേന് മോറി മോറി പ ോക്കി.
ിശ്ബ്ദത

ിയന്നെും േര്ദ്ധിച്ചു.

"േിപ ോദ് പമപ ോന് ആരോണ് എന്നോണ് ദിേയ

മ്മപളോട്

റഞ്ഞത്?"

ല്ത്തീഫ് കൂേുകോപരോട് പചോദിച്ചു.
"ദിേയെുയെ ഏേന്,"
കൂേുകോര് ഒന്നെങ്കം മറു

െി

റഞ്ഞു.

"മയറ്റയന്തങ്കില്ും േിപശ്ഷണമുപണ്ടോ ദിേയെുയെ എേന്?"
അെോള്ക് േീണ്ടും കൂെുകോപരോട് പചോദിച്ചു.
അേര്ക്ക് അേയെ പചോദയം മ സ്സില്ോെില്ല.
അേര്

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

ിയന്ന കകമല്ര്ത്തിെും പതോളുകള്ക് കുല്ുക്കിെും കോണിച്ചു.
"ങ്ങ്ഹോ, ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
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ആബിദ് യ

േന്ന്

റഞ്ഞു.

കൂേുകോര് എല്ലോേരും അേയ
"േിത്ത് സോര്് യ

ര്മിഷന്,"

അേന് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി

'

പ ോക്കി.
ുഞ്ചിരിച്ചു.

റെൂ' എന്ന അര്ഥത്തില് രോഹുല് കണ്ണുകള്ക് യകോണ്ട് ആബിദി ു പ യര ആംഗയം

കോണിച്ചു.
"രോഹുല് സോറിയെ അളിെന്,"
അേന്

റഞ്ഞു.

ദിേയ ല്ജ്ജപെോയെ രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

രോഹുല് മന്ദഹസിച്ചു.
"മയറ്റയന്തങ്കില്ും േിപശ്ഷണം?"
ല്ത്തീഫ് യഗൌരേം േിെോയത ആരോഞ്ഞു.
"എ മിറിരിെ്...പഷോക്കിംഗ്...ആന്ഡ് ...എബവ് ആള്ക്..."
"എബവ് ആള്ക്...?"
അേയെ സവരത്തിയല്

ിഗൂഡത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദിേയ ഇെയ്ക്ക്ക് കെറി പചോദിച്ചു.

"എബവ് ആള്ക് ദ പമോറ്്എ ിഗ്മോറ്റിക്ട കവോളിറ്റി ഓഫ് േിപ ോദ് പമപ ോന്?"
ത ിക്ക് ചുറ്റും അസുഖ്കരമോെ, അദൃശ്യമോെ, ഒരു ഭെം േല്യ യ്യുന്നത് ദിേയ
അറിഞ്ഞു.
ല്ത്തീഫ് ദോദെുയെ േോക്കുകളില് അ
ല്ത്തീഫ്

ദോദെുയെ

കെമുണ്ട്.

േോക്കുകയള

ൂര്ണ്ണമോെും

അംഗീകരിച്ചോണ്

സോറുമിരിക്കുന്നത്.
യെ എന്തോണത്?
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...സോര്..."
ഇരുേരുയെെും മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക് മോറി മോറി പ ോക്കി ദിേയ േിളിച്ചു.
"എന്തോ...എന്തോ അത്?"
ഭെമുണ്ടോെിരുന്നു അേളുയെ പചോദയത്തില്.
ല്ത്തീഫ് രോഹുല്ിയ
"സോര്

പ ോക്കി.

റെൂ,"

ല്ത്തീഫ് രോഹുല്ിപ ോട്

റഞ്ഞു.

"ദിപേയ,"
രോഹുല് ഇരിപ്പിെത്തില്

ിന്ന്്എഴുപന്നറ്റു.

തിയെ അേയള അഭിമുഖ്ീകരിച്ചു.
അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ഒരു പജയഷ്ഠയ ക്കിേിെ ബിഗ് എക്ടകസറ്റ്യമെ്റില്ോണ്
എ ിക്ക്, ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഊഹിക്കോം.
"

ീ.

ിയെ ആഹ്ലോദം

യെ..."

യെ...?"

ദിേയ യ

േന്ന് പചോദിച്ചു.
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ഇതളിതളുകളോെി യതളിെുേോന്

ിഗൂഡതകള്ക് കോത്തിരിക്കുന്നു.

ദിേയയ്ക്ക്ക് അതിയെ ഗന്ധം കിേി.
"

യെ

എന്തോ?

എന്തോ

എപന്നോയെോളിക്കുയന്ന?

സോര്?

എന്തോ

എന്തോപണല്ും

റ

സോറും

ല്ത്തീഫ്

എപന്നോട്.

ഐം

ദോദെുയമോയക്ക
ത്െെിംഗ്

െു

ബി

പബോള്ക്ഡ്...പബോള്ക്ഡ് ഇ ഫ് െു പഫ് എ ി തിംഗ്!!"
കൂേുകോരും ഒന്നും മ സ്സില്ോകോയത ല്ത്തീഫിയ െും രോഹുല്ിയ െും മോറി മോറി
പ ോക്കി.
"െൂ ആര് പബോള്ക്ഡ്!"
ല്ത്തീഫും എഴുപന്നറ്റു.
അേളുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

"പബോള്ക്ഡ് ഈഫ് െു യഫയ്ക്് എ ിതിംഗ്! അതോണ് ഞങ്ങളുയെ ഭോഗയേും,"
അേന് അേളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ദിപേയ ,"
അേന് േിളിച്ചു.
"േിപ ോദ് പമപ ോന്
സോറിന്യറ
സവത്തിയെ

ിയെ പജയഷ്ഠ ോണ്. ആബിദ്

അളിെ ോപകണ്ട

ആളുമോണ്.

അയത

റഞ്ഞത് പ
സമെം

ോയല് രോഹുല്

ിയെ

ഡോഡിെുയെ

ുതിെ ഒരേകോശ്ിെുമോണ്,"

ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക് ദിേയെില് ത്

പതയകിച്ച് ഒരു മോറ്റേും േരുത്തിെില്ല.

" ിയെ ഡോഡിെുയെ ബിസി ് സോത്മോജയത്തിയെ

ുതിപെോരേകോശ്ി,"

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ആെിരക്കണക്കിന് യഹക്ടെപറോളം േരുന്ന എപററ്റിയെ, യകോേോരത്തി കയത്ത
േില്മതിക്കോ ോേോത്ത സമ്പത്തിയെ, ഇതിയെയെോയക്ക

ുതിപെോരേകോശ്ി,"

അേന് ദിേയയെ പ ോക്കി.
"ഇ ി

റ"

ല്ത്തീഫ് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി പചോദിച്ചു.
" ീ യേെിപെറ്റ്്യകോല്ലയപ്പേോല് ആര്ക്കോണ് ഗുണം? എന്തോണ് അ ഗുണം?"
ഉപദവഗം
ആ

ിറഞ്ഞ ഒരോരേം കൂേുകോര്ക്കിെെില്ുെര്ന്നു.

പചോദയങ്ങള്ക്

മോത്തമല്ല

അേെുയെ

ഉത്തരങ്ങളും

അേരുയെ

മ സ്സിയ

േിറങ്ങല്ിപ്പിച്ചു.
തയെ ഉള്ളില് ഒരു മിന്നല്പ്പിണര്
" ി ക്ക് പ യര
േഴിയെ പ
കിേും?

െന്ന േധത്ശ്മങ്ങള്ക് എന്തി ു പേണ്ടിെോണ്?

ോകുന്നേര്

ിയന്ന

ോെുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.

ിയന്ന യകോന്നത് യകോണ്ട്

ണത്തി ു പേണ്ടി.

ിയെ സവത്ത്്എങ്ങയ

അേര്ക്ക്

ിയെ സവത്ത്്കിേോന്പേണ്ടി ഒരോള്ക് യകോല്ലോന് ത്ശ്മിച്ചോല് അെോള്ക്

ആരോെിരിക്കണം? ബന്ധു. അെുത്ത ബന്ധു,"
പത്

തബോധപെറ്റതുപ

"ദിപേയ,

ോയല് അേളുയെ മുഖ്ം േിളറി.

ീ ഓര്ക്കുപന്നോ, ല്ത്തീഫ് ദോദോ ഇപത കോരയം മുമ്പും

റഞ്ഞിരുന്നു,"

പറോ്ല്ിന് ഓര്മ്മയപ്പെുത്തി.
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ദിേയ

ിശ്ച്ല്െോെി

ആരും

ില്ക്കുകെോണ്.

അറിെോയത

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മയ്ക്ക്ക്

ദിേയയെക്കൂെോയത

മയറ്റോരു

അേകോശ്ിെുംകൂെിെുണ്ടോേോം എന്ന സോധയത ല്ത്തീഫ് മുന്കൂേി കണ്ടിരുന്നു.
അതേന് കൂേുകോരുയെ സോന്നിധയത്തില് ദിേയപെോട് പ രിേ് പചോദിച്ചതുമോണ്.
ദിേയെുയെ മിഴികള്ക്

ിറയഞ്ഞോഴുകുന്നത് അേര് കണ്ടു.

രോഹുല് അേളുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

േിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുയകോണ്ട് അേള്ക് അെോളുയെ പതോളില് മുഖ്മമര്ത്തി.
"ദിപേയ,

ിയെ അേസ്ഥെിപപ്പോള്ക് എ ിക്ക് ..ഞങ്ങള്ക്ക്ക് എല്ലോം ഊഹിക്കോന്

കഴിെും..."
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

" ിയെ പജയഷ്ഠന് മിറര് േിപ ോദ് പമപ ോ ോണ് കഥെിയല് േില്ലന്!"
തയെ ശ്രീരം

ുറുങ്ങിച്ചിതറുന്ന പേദ

അേള്ക്ക്ക് അ ുഭേയപ്പേു.

യേെിപെറ്റ്്േീണപപ്പോള്ക് പേദ ിച്ചതിപ ക്കോപളയറ....
" ിയന്ന

ല്തേണ അ

ോെയപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിച്ച ജെകൃഷ്ണയെ പബോസ്സ് േിപ ോദ്

പമപ ോ ോണ്..."
ല്ത്തീഫിയെ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും അേള്ക് പകേു.
"രോഹുല് സോറിയ
ോതിരോത്തിെില്

അ

ോെയപ്പെുത്തോന് േിഷസര്പ്പയത്ത അെച്ചത് അെോളോണ്!

പകോത്ബോഹില്സില്

അെോളോണ്. അേസോ ം

ിയന്ന

യേെി

ിയന്നെും രോഹുല് സോറിയ െും

യേച്ച്

േീഴ്ത്തിെത്

ിയെ കോറില് പബോംബ്

യേച്ച് യകോല്യപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിച്ചതും അെോളോണ്!"
ഓപരോ േോക്കും അേളില് അ്ത്തം പ
"എ ിക്ക്

ോയല് തറഞ്ഞുകെറി.

ിയെ മോ സികോേസ്ഥ ഊഹിക്കോന് കഴിെും,"

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"സവന്തം പജയഷ്ഠന് തയന്ന ത്
ല്ത്തീഫ്

തിസ്ഥോ ത് േരുപമ്പോഴുണ്ടോകുന്ന അേസ്ഥ!"

റഞ്ഞു മുഴുമിക്കുന്നതി ു മുമ്പ് ദിേയ രോഹുല്ിയെ പതോളില്

ിന്ന്്

മുഖ്മുെര്ത്തി.
ഇപപ്പോള്ക് അേളുയെ മുഖ്ത്ത് കണ്ണു ീരില്ല.
െത്തിെ സഹജമോെ ഒരു തീത്േേീരയം അേളുയെ മുഖ്ത്ത് തിളങ്ങുന്നത് അേര്
കണ്ടു.
"ഒരു ചരിത്തമുണ്ട്,"
തയന്ന ആകോംെപെോയെ പ ോക്കുന്ന കൂേുകോയര പ ോക്കി അേള്ക്
"ത്

ോതോ

റഞ്ഞു.

േര്മ്മന് എന്ന സൂരയേംശ്ത്തിപല് രോജോേിയെ ധ കോരയമത്ന്തി സവന്തം

അ ുജ ോെിരുന്നു.

രോജയത്തിയെ

ഖ്ജ ോവ്

പശ്ോഷിക്കുന്നതിയെ

കോരണം

അപ വഷിച്ച മഹോരോജോവ് യഞേിത്തരിച്ചു. പമോഷ്ട്െോവ് സവന്തം അ ുജന്!
ദിേസം ജ ങ്ങളുയെ മുമ്പില് ഒരു േിചോരണ
ഒരേസരം

കൂെിയകോെുക്കോന്

ജ ങ്ങള്ക്

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

െന്നു. ത്

ിയറ്റ

തിെോക്കയപ്പേ അ ുജയ ,

ആേശ്യയപ്പേിേും

ത്

തോ

www.kambistories.com

േര്മ്മന്

319

തൂക്കിപല്റ്റി. ജ ങ്ങളുയെ േിെര്പ്പും അേരുയെ േിശ്പ്പും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭരണം
െത്തിെ മഹോരോജോവ് ജ ങ്ങളുയെ
അേള്ക്

ണം പമോഷ്ടിച്ച അ ുജയ ത്തയന്ന യകോന്നു!"

ിര്ത്തി കൂേുകോയര പ ോക്കി.

ിയന്ന ല്തീഫിയ െും രോഹുല്ിയ െും.
ിശ്ബ്ദതെും ഉദവിഗ്നതെും ക ക്കുകെോണ്!
"സോര്!"
അേള്ക് രോഹുല്ിയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"മഹോ ോെ ത്

തോ

േര്മ്മ മഹോരോജോേിയെ േംശ്ത്തില് ജ ിച്ചേള്ക് ആണ് ഞോന്!

അയത രക്തമോണ് എയെ ഞരമ്പുകളില്ൂയെെുപമോെുന്നത്!"
അേളുയെ ശ്ബ്ദം െോത്ത പതജസ്സില് കുതിര്ന്നു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ!"
േികോര തീത്േത

ഷ്ടയപ്പെോയത അേള്ക് തുെര്ന്നു.

"സമ്പത്തിയെെും

അധികോരത്തിയെെും

ഭിെക്കോര ോയണങ്കില്ക്കൂെി
അെോള്ക്ക്ക്

ദിേയ!

ുതിെ

അേകോശ്ി

രണ്ടോമയതോന്നോപല്ോചിക്കോയത

യെ

പജയഷ്ഠ ോെോല്ും

ഒരു

േിേുയകോെുക്കും

അ ുജ ോെോല്ും

സ്ഥോ ം

കുറ്റേോളികളുയെ ല്ിറില് ആയണങ്കില് അെോയള സംരെിക്കോന് കൂേു ില്ക്കില്ല
ദിേയ!
ത്

തോ

തല്െരിഞ്ഞു

യകോല്മരത്തില്

യകേിത്തൂക്കും!

അതി ു

ദിേയക്ക്

േര്മ്മ മഹോരോജോേിയെ അ ുത്ഗഹം മതി! സിംഹോസ ം പേണ്ട!"

തങ്ങളുയെ പദഹം തരിച്ചു കെറുന്നത് പ

ോയല് കൂേുകോര്ക്ക് പതോന്നി.

അേര് കയ്യെിച്ച് എഴുപന്നറ്റ് അേയള സമീ
"ഐം യത്

ിച്ചു.

ൌഡ് ഓഫ് െൂ, ദിേയ,"

ല്ത്തീഫ് അേളുയെ കരം കേര്ന്നു.
തയന്ന സമീ

ിക്കുന്ന കൂേുകോയര പ ോക്കി, അേരുയെ കണ്ണുകളിയല് അഭിമോ ം കണ്ട്്

ദിേയ കകകള്ക് കൂപ്പി.
"സോര്,"
ിയന്നെേള്ക് രോഹുല്ിയെെും ല്ത്തീഫിയെെും പ യര തിരിഞ്ഞു.
"ഈ

കഥെുയെ

ഇ ിയെങ്കില്ും

രഹസയങ്ങയളല്ലോം
മുക്ക്

ഇത്

ിങ്ങള്ക്ക്ക്

രണ്ടുപ

അേസോ ിപ്പിച്ചുകൂയെ?

ര്ക്കുമറിെോം.
ഡോഡിെുയെെും

മമ്മിെുയെെും ജീേന് ഏത് പ രേും ഭീഷണിെുണ്ടോേിപല്ല?"
ആ സംശ്െം തങ്ങളും

ങ്കുയേക്കുന്നു എന്ന് കൂേുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങള്ക്

റഞ്ഞു.

അേര് ല്ത്തീഫിയെെും രോഹുല്ിയെെും േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
"േിപ ോദ് അേയെ യഗെിമിയെ അേസോ
രോഹുല്

ഘേത്തിപല്ക്ക് കെന്നിരിക്കുകെോണ്,"

റഞ്ഞു.

"തമ്പുരോയെ

ഇന്നയത്ത

ഭെപക്കണ്ടതില്ല.

യേളിയപ്പെുത്തല്

എന്നോല്ും

കോരണം

തമ്പുരോയ െും

ഇതറിെിക്കോന് സോധയമല്ല. അങ്ങയ

ആ

ആ

മഹോറോണിപെെും

സംഭേിച്ചോല് ഏത്

രഹസയം മണത്തറിെും. അേന് കെന്നു കളെും.
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യതളിേുകള്ക്

പേണം.

ശ്ക്തമോെ

അേസ്ഥെില് അേയ തിയര

യതളിേുകളും

സോെികളും.

ഇപപ്പോഴയത്ത

മുക്ക് െോയതോന്നുമില്ല,"

"ഡോഡിെുയെെും മമ്മിെുയെെും സുരെപെോര്ത്തു ദിേയ പേേല്ോതിയപ്പപെണ്ട,"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"രോഹുല് സോര് ഈ യകോേോരത്തിയെ
രണ്ടുപ

രിസരങ്ങളില്ുള്ള കോല്പത്തോളം അേര്ക്ക്

ത്തും േരില്ല. മോത്തമല്ല െോഗത്തിന് പശ്ഷം മോത്തപമ തമ്പുരോന്

ര്ക്കും ഒരോ

ുറത്തിറങ്ങകെുള്ളൂ. ഗുരുജി പദേ ോരോെണന് അങ്ങയ
.. മ്മുയെ

ത്

കകപയ്യോയെ
ല്ത്തീഫ്

അതല്ല...േിപ ോദ്

ശ് ം

പമപ ോയ

കല്പ്പിച്ചിരിക്കെോണ്.

എങ്ങയ

യതോണ്ടി

സഹിതം

ിെിക്കോം എന്നോണ്..."
റഞ്ഞു

ിര്ത്തിെതും പറോ്ല്ിയെ യമോകബല് പഫോണ് ശ്ബ്ദിക്കോന്

തുെങ്ങി.
"ല്ത്തീഫ് ദോദയ്ക്ക്കോണ്,"
അേള്ക് പഫോണ് ല്ത്തീഫിന് കക മോറി.
"

െച്ച തമ്പുരോയ ...!!"

സപന്ദശ്ം സവീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ഭുത

രതത്ന്ത ോെി ല്ത്തീഫ് മത്ന്തിച്ചു.

അേയെ സവരത്തിയല് ചൂെും സംത്ഭമേും കൂേുകോരില് ഭീതിെുണര്ത്തി.
"േോേ് ഹോയപ്പന്ഡ്?"
രോഹുല് ഉപദവഗപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"ബീ കവിക്ക്!!"
ല്ത്തീഫ് യ
"മപ ോജും

യേന്ന്

റഞ്ഞു.

സതീഷും

ീങ്ങിെിരിക്കുന്നു!
ഫോളി ുപ യരെോണ്
തങ്ങളുയെ പദഹം യ

േിന്യസറ്റുമോണ്!

കൂയെ

േിപ ോദ്

ജെകൃഷ്ണ ുമുണ്ട്!

പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്

പകോത്ബോ

ഹില്സിപല്

േോേര്

ീങ്ങിെിരിക്കുന്നത്! കോല് െെോെി!!"
രുത്തുകെറുന്നത്പ

ോയല് ഓപരോരുത്തര്ക്കും പതോന്നി.

"ഇത്തേണ ആെന് ഞങ്ങളുമുണ്ട്,"
പറോ്ല്ിന് ആപേശ്പത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"യദന് കം!"
രോഹുല് േോതില്ി ുപ യര കുതിച്ചു.
ിന്നോയല് മറ്റുള്ളേരും .
ല്ത്തീഫിയെ ്പകോര്പ്പിപെോെില് അേര് തങ്ങളുയെ അെുത്ത സോഹസികതയ്ക്ക്ക്
പേണ്ടി ആ രോത്തിെില് പകോത്ബോ ഹില്സിയല്ക്ക്

ുറയപ്പേു.

പകോത്ബോ ഹില്സിപല് ഏറ്റേും േല്ിെ യേള്ളച്ചോേത്തി െുപത്തക്ക്, ആ രോത്തിെില്
ീങ്ങിയക്കോണ്ടിരിയക്ക,

ആപേശ്ഭരിതരോെിരുയന്നങ്കില്ും

ആകോംെെും

ഉപദവഗേും ഒരു പേള പ രിെ ഭെേും സംഘോംഗങ്ങയള കീഴ്യപ്പെുത്തിെിേുയണ്ടന്ന്
ല്തീഫി ും രോഹുല്ി ും പതോന്നി.
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അതുയകോണ്ട്

തയന്ന

തങ്ങളുയെ

മുഖ്ങ്ങളില്

രമോേധി

ശ്ോന്തത

േരുത്തി,

ഉപത്തജിപ്പിക്കുന്ന കോരയങ്ങള്ക് സംസോരിച്ച് അേയര ഊര്ജ്ജസവല്രോക്കോന് അേര്
ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
ദീര്ഘേും അ
കെക്കോന് പ

കെകരേുമോെ സംഭേങ്ങളുയെ അേസോ

രംഗത്തിപല്ക്ക് തങ്ങള്ക്

ോേുകെോണ് എന്ന് അേര് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരു േര്ഷപത്തോളമോെി തങ്ങളുയെ െമപെെും കോെികേും യബൌദ്ധികേുമോെ
കഴിേുകപളെും

രീെിച്ചുയകോണ്ട് രഹസയ

ൂര്ണ്ണമോെ അ േധി സംഭേങ്ങള്ക്

അേെുയെ കജത്തെോത്ത തുെരുകെോണ്.
ഒരു

യെ ഇന്ന് രോത്തി ഈ സോഹസികെോത്തോ

തല്പച്ചോറിയ

കുഴയ്ക്ക്കുന്ന ഈ ത്

രമ്പരെുയെ അന്തയമോെിരിക്കും.

ശ് ം ഇപന്നോയെ അേസോ ിക്കുമോെിരിക്കും.

ക ത്ത ഇരുേിപ ോയെോപ്പം കേിെോെി െ മൂെല് മഞ്ഞും

രിസരത്ത് ചൂഴ്ന്നു

ിന്നു.

അപതോയെോപ്പം ശ്ക്തമോെ കോറ്റു േീശ്ോ ും തുെങ്ങി.
ോതയ്ക്ക്കിരുേശ്പത്തെും

മരങ്ങളുയെ

ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്

ആെിെുല്െുന്നത്

അേര്

അറിഞ്ഞു.
തണുപ്പ് തങ്ങളുയെ അസ്ഥികളിയല്ക്ക് കൂെി അരിച്ചിറങ്ങുന്നതും.
കത്ഡവ് യചയ്യോന് പെോമി

പന്ന

ോെുയ

േു.

എല്ലോേരും പരോമക്കുപ്പോെേും യതോപ്പികളും ധരിച്ചിരുന്നു.
അേര്

ോല്ഞ്ചു പെോര്ച്ചുകള്ക് കരുതിെിരുന്നു.

"ഇയതന്നോ പകോത്ബോ ഹില്സിയെ മപണ്ടല് കപ്പ

റിക്കോന് പ

ോകുേോപണോ?"

രോജുേിയെ കകയ്യില്ിരുന്ന േോക്കത്തി എെുത്തുെര്ത്തി യഫല്ിക്ട്

റഞ്ഞു.

"എല്ലോേരുയെെും കകയ്യിയല് ആെുധങ്ങള്ക് കോണുമ്പം,"
മിക്കേരുയെെും

കകകളില്

തിളങ്ങുന്ന

കത്തികളും

ത്കിക്കറ്റ്

ബോറ്റുകളുമുണ്ടോെിരുന്നു.
തയെ

ിറള്ക് പ

ോക്കറ്റില് തയന്നെുയണ്ടന്ന്്ല്ത്തീഫ് ഉറപ്പ് േരുത്തി.

ുഴയ്ക്ക്ക് സമോന്തരമോെി കിെക്കുന്ന പറോഡില്
തിരിെുന്ന

ിന്ന്് പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക്

ോതെിപല്ക്ക് ജീപ്പ് കെറി.

"ഇേിയെം മുതല് ത്ശ്ദ്ധിക്കുക,"
ല്ത്തീഫിയെ സവരം എല്ലോേരും പകേു.
"ല്ത്തീഫും മപ ോജും സതീഷും േഴികസഡില് എേിയെയെങ്കില്ും കോണും,"
സംഘോംഗങ്ങള്ക്

മുപമ്പോേു

ചല്ിക്കുന്ന

ോതപെോരങ്ങളിപല്ക്കും ചുറ്റുമുള്ള േ
അതുേയര

അഗോധ

ത്

കോശ്

േല്െത്തില്

ഗഹ തെിപല്ക്കും കണ്ണുകള്ക്

ചിന്തെില്ോെിരുന്ന

ദിേയ

യ

േന്ന്

േു.

ല്ത്തീഫിയെെും

രോഹുല്ിയെെും മുഖ്ങ്ങളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
മുന് സീറ്റില് അേരുയെ മദ്ധയത്തില്ോെിരുന്നു അേള്ക് ഇരുന്നത്.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
അേള്ക് േിളിച്ചു.
അേന് അേയള പ ോക്കി.
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"സോറി ും ല്ത്തീഫ് ദോദയ്ക്ക്കും എല്ലോം അറിെോം. എ ിക്കോയക േീര്പ്പ് മുേുേോ.
മറ്റുപള്ളോര്ക്കും. ഇ ി ആ രഹസയങ്ങള്ക്. ഞങ്ങള്ക് കൂെി ഒന്നറിെയേ. പ്ലീ്!"
ല്ത്തീഫും രോഹുല്ും

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

ിയന്ന ദിേയെുയെ മുഖ്പത്തക്കും.
"അ ുമോ ങ്ങളും അഭയൂഹങ്ങളും മോത്തപമ ഞങ്ങളുയെ കകെില്ുള്ളൂ ദിപേയ,"
രോഹുല്
"

റഞ്ഞു.

യെ..ഇപ്പ

െക്കുന്ന ഓപരോ കോരയങ്ങള്ക് ...അയതോയക്ക ആ അ ുമോ ങ്ങയള

ശ്രിപേക്കുന്നിപല്ല, സര്?"
സിദ്ധോര്ഥന് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"സോര്, ഈഫ് െൂ പഡോണ്ട് കമന്ഡ്.."
ത്

ിെങ്ക രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"...എയന്തോയക്കെോണ് ആ അ ുമോ ങ്ങള്ക്...? അഭയൂഹങ്ങള്ക്...?"
രോഹുല് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

"ജെകൃഷ്ണയെ ഭോഗത്ത്
ല്ത്തീഫ്

ിന്ന്്ദിേയെുയെ പ യര േധോത്ശ്മമുണ്ടോെി,"

റഞ്ഞു.

"ഒന്നിപല്യറത്തേണ.

ിയന്ന ഈ അെുത്ത കോല്ത്തോെി

ആളുകളുയെ ഭോഗത്ത്

മുക്ക് അറിെില്ലോത്ത

ിന്നും. അപപ്പോള്ക് ഒരു കോരയം എ ിക്ക് തീര്ച്ചെോെി.

തമ്പുരോന് മയറ്റോരു മകപ ോ മകപളോ ഉയണ്ടന്ന്്
. ദിേയയെക്കൂെോയത. ഞോപ ോ
കോണോത്ത, അറിെോത്ത ഒരോള്ക്! ദിേയപ

ിങ്ങപളോ

ോല്ും അറിെോത്ത ഒരു ത്ബദര് അയല്ലങ്കില്

സിറര്..."
ജീപ്പ് കെറ്റം കെറിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
തണുപ്പിയെ കോഠി യം േര്ദ്ധിച്ചു.
എങ്കില്ും

തങ്ങള്ക്

അഭിമുഖ്ീകരിക്കോന്

പ

ോകുന്ന

സോഹസിക

രംഗങ്ങയളക്കുറിച്ചുള്ള ആപേശ്ത്തിയെ ചൂട് അേരില് േര്ദ്ധിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നു.
"ഒന്നര േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ്...."
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"അതോെത്
പ

രണ്ടോെിരത്തി

തി ോ്

ോെിസണ് അകത്ത് യചന്ന്്പഹോ്

ജ ുേരി

േംബര്

തിപ ഴ്...ദിേയ

യഡഡ്

ിറ്റല്ില്ോേുന്നു. രണ്ടോെിരത്തി

തിപ ഴ്

തി ോല്...എക്ട്കര്ഷയെെിെെില് ദിേയ കെറിെ പബോേിന് അ

റ്റുന്നു. രണ്ടോെിരത്തി

തിയ േ് ജ ുേരി ഇരു

ല്ി
കെം

ത്തിയെേ്...ജെകൃഷ്ണ ും

ത്കിറഫറും ഗോങ്ങും ദിേയയെ ആത്കമിക്കോന് ത്ശ്മിക്കുന്നു. രണ്ടോെിരത്തി

തിപ ഴ്

മോര്ച്ച് എേ്....േീണ്ടും ത്കിറഫറും ഗോങ്ങും ദിേയയെ യമപത്െോപപ്പോല്ിറ്റന് ക്ലബ്ബിയല്
പറോര് റൂമില്

ൂേിെിെുന്നു.

തിപ ഴ്....രോത്തിെില്
യേെിപെല്ക്കുന്നു....ഇന്നയല്

ിയന്ന രണ്ടോഴ്ച്ച മുമ്പ് രണ്ടോെിരത്തി
പകോത്ബോഹില്സില്
ജൂണ്

രണ്ട്....ദിേയെുയെ

തിയ േ് യമയ്ക്

യേച്ച്
ജോഗവോറില്

ദിേയയ്ക്ക്ക്
പബോംബ്

യേയ്ക്ക്കയപ്പെുന്നു..."
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മോസങ്ങളും തീെതികളും കൃതയമോെി ഓര്ത്ത് ല്ത്തീഫ് േിേരണം തുെര്ന്നപപ്പോള്ക്
കൂേുകോര്ക്ക് അമ്പരപ്പ്

ിെത്ന്തിക്കോന് സോധിച്ചില്ല.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...!!"
അേിശ്വസ ീെതപെോയെ, േികോരഭരിതമോെ സവരത്തില് ദിേയ േിളിച്ചു.
അേള്ക് അേയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

“എന്തോ ദിപേയ?”
ല്ത്തീഫ് അേയള പ ോക്കി.
“ഇയതോയക്ക ഇത്ത കൃതയമോെി...! പഡറ്റുകള്ക് പ
അേ ില് ത്

ോല്ും ഓര്ത്ത്....!”

പതയകിച്ച് ഭോേമോറ്റയമോന്നുമുണ്ടോെില്ല.

“ ിങ്ങള്ക് എയന്ന ല്ീഡര് എന്ന്്േിളിക്കുന്നു,”
അേന്

റഞ്ഞു.

“ഒരു
പ

ല്ീഡര്ക്ക്

തയെ

ഏറ്റേുമെുത്തസുഹൃത്തുക്കയളക്കുറിച്ച്

ോല്ുയമോന്നുമറിെിയല്ലങ്കില്പ്പിയന്ന അെോള്ക് എന്ത് ല്ീഡറോണ്?”

ഗോഡമോെ ്പ ഹത്തിയെ ്

ര്ശ്ം അേര്ക്ക് അ ുഭേയപ്പേു.

അേര് ആരോധ പെോയെ ല്ത്തീഫിയ
“ഈ പഡറ്റുകള്ക്ക്ക് മയറ്റോരു ത്

പ ോക്കി.

പതയകത കൂെിെുണ്ട്,”

സിദ്ധോര്ഥന് ചിരിച്ചു.
കൂേുകോര് അേയ

പ ോക്കി.

“അപപ്പോയഴോയക്കെോണ്

ജ റല്

പ ഴ്സുമോര്ക്കും അേര്കെം
ഓര്പത്തോ

പഹോ്

ിറ്റല്ിയല്

പഡോക്ടറ്റര്മോര്ക്കും

ണി യചപയ്യണ്ടി േന്നിേുള്ളത്. ത്

പതയകിച്ചും

ീഡിെോത്െിക്ട്, യഡെ്റല് എന്നീ ഡിപ്പോറ്റ്യമെ്കളിയല്...”

പകള്ക്േിക്കോര്ക്ക് സിദ്ധോര്ഥന് എന്തോണ് ഉപേശ്ിച്ചയതന്ന്്മ സ്സില്ോെില്ല.
“ഭോഗയേശ്ോല് ആതുരശ്ുത്ശ്ൂഷ എ ിക്കും കിേി,”
സിദ്ധോര്ഥന് തുെര്ന്നു.
“കോരണം ല്ത്തീഫ് ദോദോ ഇപ്പം
ചില്തില് ഞോ ും

റഞ്ഞ പഡറ്റുകളില്

െന്ന ഒപ്പപറഷ ുകളില്

യങ്കെുത്തിേുണ്ട്,”

കൂേുകോര്ക്ക് കോരയം മ സ്സില്ോെി.
“അയതന്തോ ഭോഗയേശ്ോല് എന്ന്് റഞ്ഞത്?”
ത്

ിെങ്ക പചോദിച്ചു.

“അന്ന്

അങ്ങിയ യെോയക്ക

കിേുമോെിരുപന്നോ? ഇതുപ
അേന് പറോ്ല്ിയ

സംഭേിച്ചില്ലോെിരുയന്നങ്കില്
ോയല്െുള്ള കൂേുകോയര ....

ഈ

ഭോഗയം

എ ിക്ക്

ിയന്ന..”

പ ോക്കി.

അേളുയെ മുഖ്ത്ത് മപ ോഹരമോെ ഒരു

ോണം തളിര്ക്കുന്നത് കൂേുകോര് കണ്ടു.

“എ ിക്ക് പഡറ്റുകളും മോസങ്ങളും ....ജീേിതേും ഒയക്ക ഇങ്ങയ

കൂേിത്തന്നത്

ിങ്ങപളോയക്കെോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ...”
കൃതജ്ഞത

ിറഞ്ഞ മിഴികപളോയെ അേള്ക് അേയ
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ല്ത്തീഫ് ചുേന്ന ചരട് യകേിെ തയെ കകത്തല്ം അേളുയെ മുഖ്ത്തിന് കണ്ണുകള്ക്ക്ക്
മുമ്പില്ുെര്ത്തി.
" ീെീ രോഖ്ിച്ചരട് എയെ കകയ്യില് യകേോന് തുെങ്ങീേ് എത്ത േര്ഷമോെി?"
എല്ലോേരും അേയ

പ ോക്കി.

യകൌതുകപത്തോയെ രോഹുല്ും.
"അതിപപ്പോ ...കുഞ്ഞിപല് മുതല് ...എ ിക്ക് ഓര്മ്മെുള്ളപപ്പോള്ക് മുതല്..."
അേള്ക് ഓര്ക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
രോത്തിെുയെ ഗോഡതമസ്സ്.
ിഗൂഡതെും സോഹസികതെും മരണേും ഒളിപ്പിച്ച് തങ്ങയള കോത്തിരിക്കുന്ന
ല്െയസ്ഥോ ം.
സംഘത്തിയെ ആപേശ്ം അേെില്

ിന്ന്് ിന്േോങ്ങി ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക്

ചുറ്റും കറങ്ങി.
"സുല്ത്തോന്

മുഹമ്മദ്

പഗോറിെുയെ

ആദയയത്ത

ഇന്തയന്

െോത്തെില്

ഒരു

ുപരോഹിത കുെുംബേും അെോപളോയെോപ്പമുണ്ടോെിരുന്നു..."
ല്ത്തീഫ് ആ ബന്ധത്തിയെ ആഖ്യോ ം തുെങ്ങി.
"

ുപരോഹിതന്യറ പ

ര് സയ്യദ് അല്ോേുേീന് യഷറീഫ്. പസോമ ോഥ പെത്തത്തിയെ

രിസരത്ത് തമ്പെിച്ചു സുല്ത്തോന്.
പസോമ ോഥ

പെത്തത്തിയെ

യസൌഹൃദത്തില്ോെി.

ഒരു

ത്

ുപരോഹിതന് സയ്യദ് അല്ോേുേീന് യഷറീഫ്

ധോ

മഹോ

ൂജോരി
സൌഹൃദം.

ആ

ജെപദവ്

ശ്ര്മ്മെുമോെി

ബന്ധം

ുപരോഹിതയെ

കോഴ്ച്ചപ്പോെുകയള മോറ്റി മറിച്ചു. ഇന്തയെും പസോമ ോഥ പെത്ത
അപചത മോെ

രിസരേും

ോറക്കഷണത്തില്പപ്പോല്ും ഈശ്വരയെ മഹോപതജസ്സ് കോണുേോന്

മ ുഷയയര ത്

ോപ്തരോക്കുന്ന ഒരു മഹോ സം്ക്കോരേും

അല്ോേുേീയ

േി്മെിപ്പിച്ചു...."

ുപരോഹിതന് സയ്യദ്

രോഹുല് തോല്പ്പരയപത്തോയെ ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക് പകള്ക്ക്കുന്നത് ദിേയ ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
"ഒരു ദിേസം

ുപരോഹിതന് സുല്ത്തോയ

ആത്കമിക്കോ ുള്ള

ദ്ധതി ഉപ

മുഖ്ം കോണിച്ച്

റഞ്ഞു: "ഇന്തയയെ

െിക്കുക." പസോമ ോഥ പെത്തത്തിയല് അളേറ്റ

സമ്പത്ത് യകോള്ളെെിക്കോന് േന്ന സുല്ത്തോന് യ

ോേിച്ചിരിച്ചു. യകോല്ച്ചിരി. യകോള്ള

ഫല്േത്തോെി

ധോ

െക്കണയമങ്കില് പെത്തത്തിയല് ത്

മത്ന്തേോദികള്ക് സുല്ത്തോയ
ത്

ധോ

ൂജോരിയെ േധിക്കണയമന്ന്

അറിെിചിേുണ്ടോെിരുന്നു.

ിപറ്റ ദിേസം തയന്ന

ൂജോരി ജെപദവ് ശ്ര്മ്മയെെും കുെുംബയത്തെും േകേരുത്തി പെത്ത

സമ്പത്ത് യകോള്ളെെിക്കോന് സുല്ത്തോന്
സയ്യദ്

അല്ോേുേീയെ

ഉ

ദ്ധതിെിേിരിക്കെോണ്.

പദശ്ങ്ങപളോ

അഭയര്ഥ കപളോ

ുപരോഹിതന്
സുല്ത്തോന്

യചേിയക്കോണ്ടില്ല..."
ജീപ്പ് മല്കെറിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
കോറ്റെങ്ങി.
േ

ിഗൂഡതകളില്

ിന്ന്്

ിശ്ോചര

ജീേികളുയെ

ശ്ബ്ദേും

ഇപപ്പോള്ക്

പകള്ക്ക്കോ ില്ല.
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"അന്ന് കേകുപന്നരം അേസോ മോെി

ുപരോഹിതന് സയ്യദ് അല്ോേുേീന് യഷറീഫ്

ജെപദവ് ശ്ര്മ്മ എന്ന പസോമ ോഥ പെത്തത്തിയല് ത്
യചന്നു. സുല്ത്തോന്യറ ആത്കമണ
അറിെിച്ചു.

മത്ന്തേോദികളുയെ

കുെുംബപത്തെും

േധിക്കുേോന്

ശ്ര്മ്മയെ അറിെിച്ചു. ത്

ധോ

ദ്ധതിയെപ്പറ്റി

ഉ

ുപരോഹിതന്

പദശ്മ ുസരിച്ച്

തയ്യോയറെുക്കുന്നു

ൂജോരിയെ കോണുേോന്
അെോള്ക്

ൂജോരിയെ

ൂജോരിപെെും

എന്ന്് അപേഹം

ജെപദവ്

ോണരെയ്ക്ക്ക് പേണ്ടി സുരെിതമോെ ഒരിെപത്തക്ക്

ഓെിപപ്പോകുേോന് സയ്യിദ് അല്ോേുേീന് യഷറീഫ് അപദ്ധഹപത്തോട് ആേശ്യയപ്പേു....."
ല്ത്തീഫ് ഒന്ന്് ിര്ത്തി കൂേുകോരുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"...തയെ കൂെോരത്തില് തിരിയച്ചത്തിെ

ുപരോഹിതന് കോണുന്നത് ഭെഭീതരോെ

കുെുംബോംഗങ്ങയളെോണ്..."
കൂേുകോരുയെ മുഖ്ങ്ങള്ക് ആകോംെോഭരിതമോകുന്നത് ല്ത്തീഫ് കണ്ടു.
"പസോമ ോഥ

പെത്തത്തിയല്

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ൂജോരിയെക്കോണോന്

പ

ോെത്

സുല്ത്തോന്

ുപരോഹിതന് തിരിയച്ചത്തിക്കഴിഞ്ഞോല് തല്യേേോന് കല്പ്പ

യകോെുത്തിരിക്കുകെോണ്..."
മഞ്ഞിയെ കോഠി യേും തണുപ്പും അറിെോയത കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിയെ ആഖ്യോ ം
പകേിരുന്നു.
"ആ

ിമിഷം തയന്ന ഉള്ളയതല്ലോം യകേിയപ്പറുക്കി തങ്ങളുയെ കുതിരകളുയെപമല്

ുപരോഹിത ും കുെുംബേും േിശ്വസ്ഥരോെ അെിമകളും കൂെോരം േിേിറങ്ങി..."
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"രോജപകോ

ം

ഭെന്ന്്

അേര്

മോസങ്ങപളോളം...രോജകല്പ്പ

ല്ോെ ം

അറിഞ്ഞിരുന്നു.

കെന്നു.

ിയന്ന

സഹയോത്ദിെുയെ

ദിേസങ്ങപളോളം,

ശ്ിരസ്സോ േഹിച്ച് തങ്ങളുയെ ജീേ ുപേണ്ടി ദോഹിച്ച്

സുല്ത്തോന്യറ കിങ്കരന്മോര് ഏത്
അേര്

തുെര്ന്നു.

ിമിഷേും തങ്ങളുയെ

ഗംഗോതെത്തില്

േിദര്ഭെിപല്ക്ക്.

ിന്നോയല്യെത്തുയമന്ന്

ിന്ന്് അേര്

മോള്ക്േെിപല്ക്ക്

േിജെ ഗരം...തഞ്ചോേൂര്...അേസോ ം

ോേിയല് മുഴുേന് രോജോേോെ സൂരയ േംശ്ത്തിയല് രോഘപേത്ന്ദ

േര്മ്മെുയെ യകോേോരത്തില് അഭെോര്ഥികളോെി അേര് എത്തി..."
കൂേുകോരുയെ കണ്ണുകള്ക് േിെര്ന്നു.
അേര് ദിേയയെ അദ്ഭുതപത്തോയെ പ ോക്കി.
അേര് ആ ചരിത്തം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
"സംഗീതയത്തെും

കല്കയളെും

തതവചിന്തപെെും

പത്

ോത്സോഹിപ്പിച്ചിരുന്ന

രോജപേത്ന്ദ േര്മ്മ രോജോവ് അേര്ക്ക് അഭെം യകോെുത്തു..."
ല്ത്തീഫ്

ുരോേൃത്തത്തിയെ അേസോ ഭോഗപത്തക്ക് കെന്നു.

"... ികുതിെിളപേോയെ ഫല്ഭൂെിഷ്ഠമോെ ഭൂമി കല്പ്പിച്ച്
ണിത്

ല്കി.

രോജയത്തിയല്

സോം്ക്കോരിക

തിച്ചു

ല്കി.

േിഭോഗത്തിയെ

മത്ന്തിെോെി

സംഗീതജ്ഞ ും തതവചിന്തക ുമോെ സയ്യിദ് അല്ോേുേീന് യഷരീഫിയ
മഹോ

ള്ളി

ിെമിച്ചു.

ണ്ഡിത ോെ സയ്യദ് തയെ കകത്തണ്ടെില് ആദയമോെി രോഖ്ി ബന്ധിച്ചു.

മഹോരോജോവ്

രോഘപേത്ന്ദേര്മ്മത്തമ്പുരോന്യറ
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ആരയോപദേിത്തമ്പുരോേി
തുെങ്ങി ദിപേയ, യ

അങ്ങയ

അപദ്ധഹത്തിയെ

സപഹോദരിെോെി....അന്നു

ോയ്ക്ത്തുംകെവ് മുസ്ീം കുെുമ്പം സൂരയ േംശ്രോജോക്കന്മോരുയെ

ദോസന്മോരോണ്....കല്പ്പികോയതതയന്ന ജീേന്

റിച്ച് കോല്ച്ചുേേില് യേക്കോന്

കെയപ്പേേരോണ്..."
കൂേുകോര് ആപേശ്ഭരിതരോെി.
ദിേയ ആ ചരിത്തം അറിഞ്ഞിരുന്നു.
അേളുയെ േളയരയച്ചറുപ്പത്തില് ല്ത്തീഫിയെ േപ്പച്ചി സയ്യദ് അബ്ദുല് റഹ്മോന് ആ
കഥ അേള്ക്ക്ക്

റഞ്ഞുയകോെുത്തിരുന്നു.

ദിേയോ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീസിപല് ഒരു എക്ടസികയൂേീവ് ആണ് അപേഹം.
"അയതോയക്ക പ

ോകയേ,"

ല്ത്തീഫ് ചരിത്തത്തില്

ിന്ന്്തിരിയകയെത്തി.

"കൂെുതല് അറിപെണ്ടേര് കോശ് യകോെുത്ത്

ു്തകം േോങ്ങി മതി.

ിയന്ന ഞോന്

മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച സംഭേങ്ങളുണ്ടപല്ലോ, ദിേയെുയെ പ ര്ക്ക് ...ആ ആറു േയതയ്ത
േധത്ശ്മങ്ങള്ക്.....അേെുയെയെോയക്ക പമോേിപേഷന്...ഒന്നോണ് അത്. പദ ആള്ക് മൂവ്
എയറൌണ്ട്

എ

സമ്പത്തോണ്
ക

പകോമണ്

അേരുയെ

തൃകമോെി

പമോേിപേഷന്...അതിയെ
ല്ക്ടഷയം.

സൂരയ

ിമ്പില്

േംശ്ത്തിയെ

ആരോെോല്ും.

സവത്ത്്
...ദിേയക്ക്

സവത്ത്്
...ദിേയോ

ല്ഭിക്കുന്ന

ത്ഗൂപ്പ്

ഇന്ഡ്ത്െീ്...എപററ്റുകള്ക്...യകോേോരത്തിയല് കല്ോ സോമത്ഗികള്ക്...േില് തീരോത്ത
ഈ

സമ്പത്ത്

ദിേയയെക്കൂെോയത

ല്ഭിക്കുന്നത്

ദിേയയെക്കൂെോയത

മറ്റ്

രണ്ടു

തരത്തില്ുള്ള ആളുകള്ക്ക്ക് മോത്തമോണ്..."
ഒരു മല്െുയെ മുകളില്

ിന്ന്്ജീപ്പ് തോപഴക്കിറങ്ങി.

"ഇ ി അെുത്തത് ഹ ുമോന് കുന്ന്്
,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

പകോത്ബോഹില്സിപല് ഓപരോ മല്െുപെെും പ
"ആ രണ്ടുപ

ര് അേള്ക്ക്ക് ഹൃദിസ്ഥമോണ്.

ര് ഇേരോണ്..."

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"ദിേയെുയെ ഭര്ത്തോവ്. അയല്ലങ്കില് ദിേയെുയെ സവന്തം

ിതോേില്

ിന്ന്്ജ ിച്ച മറ്റ്

സപഹോദരന് അയല്ലങ്കില് സപഹോദരി...സിദ്ധോര്ഥന് പ യരെുള്ള േധത്ശ്മപത്തോയെ
ജെകൃഷ്ണ ല്ല

ആ

അജ്ഞോതന്

അറിെോേുന്ന

ഒരോള്ക്.

എന്ന്് േയക്തമോെി...ജെകൃഷ്ണന്

ദിേയെുമോെി

േിേോഹബന്ധത്തിന്

മോത്തം

ത്ശ്മിക്കോന്

റ്റോത്തെോള്ക്. എങ്കില് അെോള്ക് തീര്ച്ചെോെും സപഹോദരപ ോ സപഹോദരിപെോ
ആെിരിക്കും...സപഹോദരി എന്ന ആശ്െം ഞോന്
"

ൂര്ണ്ണമോെും തള്ളിക്കളഞ്ഞു..."

യെ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഒരു സംശ്െം,"

രോജു പചോദിച്ചു.
"ഈ കഥെില് ദിേയെുയെ മയറ്റോരു സപഹോദരയെ പറോള്ക് എന്തിന് സംശ്െിക്കണം?
ദിേയയ്ക്ക്ക് പശ്ഷം സവയത്തല്ലോം മറ്റ് ബന്ധുക്കള്ക്ക്ക്കൂെി അേകോശ്യപ്പെോേുന്നതപല്ല?
ഉദോഹരണത്തിന്

തമ്പുരോയെ

അങ്കിളിയെ
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അപദ്ധഹത്തിന്യറ അ ുജന് യഡല്ലിെില് ബിസിയ ് യചയ്യുന്ന േിഷ്ണു േര്മ്മ,
ിയന്ന മയറ്റോരു അെുത്ത ബന്ധു അപമരിക്കെിയല് പത്
കൂേുകോര് ല്ത്തീഫിയ

ോഫസ്സര് സോേിത്തി പദേി..."

ഉറ്റുപ ോക്കി.

"അത് ഞോ ും ചിന്തിച്ചിരുന്നു..."
ല്ത്തീഫ്
"

റഞ്ഞു.

യെ ഒരു കോരയം ത്ശ്ദ്ധിക്കണം...തമ്പുരോയെ ജ റല് മോപ ജര് പരോഹിതിയെ

മരണപശ്ഷമോണ്

ദിേയെുയെ

പ ര്ക്ക്

ഞോന്

റഞ്ഞ

ആറു

േധത്ശ്മങ്ങള്മുണ്ടോകുന്നത്. അതോെത് ഏകപദശ്ം ഒന്നര േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുന്പ്,
ഏകപദശ്ം...ദിേയെുയെ
സല്സവഭോേികളോെി

ജ

ം

മുതല്

ജീേിച്ചിേ്

യ

തി ഞ്ച്

തി ോ്

യേന്ന്് ..ഒന്നര

േര്ഷം

േര്ഷങ്ങപളോളം
മുമ്പ്

മുതല്

അേയരല്ലോേരും ഒരുമിച്ച് ദുഷ്ടന്മോരോെിതീര്ന്നു എന്ന്്കരുതുന്നത് ഇറോഷണല്
ആണ്. മോത്തമല്ല ദിേയെുയെ പ ര്ക്ക് ഉണ്ടോെിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഭേങ്ങളില്
അേര്യക്കല്ലോം യജ ുേി ോെി ദുഖ്മുയണ്ടന്നും ഞോന് മ സ്സില്ോക്കി.."
"രേി അങ്കിളും േിഷ്ണു അങ്കിളുമോണ് മമ്മീയെ അെുത്ത് എപപ്പോഴും െജ്ഞത്തിയെ
കോരയം

റഞ്ഞുയകോണ്ടിരുന്നത്...ഡോഡി കമ്മയൂണിറോ.. ീെോ ഉത്സോഹിപക്കണ്ടത്

എന്ന്്സോേിത്തി ആെിെും ഒരിക്കല് മമ്മിപെോെു

റെുന്നത് പകേിേുണ്ട്..."

ദിേയ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
"അതി ി എന്തി ോ

റെുയന്ന?"

യഫല്ിക്ട് ചിരിച്ചു.
"േില്ലന് ചന്തുപമപ ോയെ േപകയല് അളിെയെ മച്ചമ്പി േിപ ോദ് പമപ ോന് ആയണന്ന്
മ സില്ോെിപല്ല?"
"സിദ്ധോര്ഥന്

ജെകൃഷ്ണ ില്

ിന്ന്് അകന്ന

പശ്ഷം

കോരയങ്ങളുയെ

കിെപ്പ്

കൂെുതല് േയക്തമോെി,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"അതോെത് ജെകൃഷ്ണന് ഒരു പബോസ്സ് ഉണ്ട്.
അെോള്ക് ആണ് ദിേയയെ അ
പകോത്ബോഹില്സിപല്

രിമറ്റം േര്ക്കിയെക്കൂെോയത.

കെയപ്പെുത്തോന് ത്ശ്മിക്കുന്നത്. അെോള്ക് തയന്നെോണ്

ിധിെുയെ

ിന്നോയല്െും. യഞേിപ്പിക്കുന്ന കോരയം അെോള്ക്

ദിേയെുയെ സപഹോദര ുമോണ്. അതി ു പശ്ഷം ഞോന് രണ്ടോഴ്ച്ച ഉറങ്ങിെിേില്ല.
യകോല്

ോതകങ്ങള്ക് അെക്കമുള്ള കുറ്റകൃതയങ്ങളുമോെി ബന്ധയപ്പേിരിക്കുന്നേര്

ര്പ്പരം കണ്ടുമുേോതിരിക്കില് എന്ന്്ഞോന് തീര്ച്ചയപ്പെുത്തി. ഞോന്
പ

ോല്ും മറച്ച് യേച്ച്

കണ്്ത്െെന്സിയെ

ഗരത്തിയെ രഹസയോത്മക ഭോഗങ്ങളില് കറങ്ങി. പക പക
ണി തീരോത്ത യകേിെങ്ങള്ക് എയെ ത്ശ്ദ്ധെോകര്ഷിച്ചു. ഒരു

പസ്റ്റ് കളര് ഹയൂണ്ടോെി അേിയെ

ല്പപ്പോഴും എത്തിപച്ചരോറുണ്ട് എന്ന്്എ ിക്ക്

േിേരം കിേി. േിപ ോദ് പമപ ോയെ കോറിയെ
ശ്ോന്തി

ിങ്ങപളോട്

ിറം എ ിപക്കോര്മ്മ േന്നു. അെോള്ക്

ുരത്ത് േന്ന സമെം ഞോന് കണക്ക്കൂേി. ജെകൃഷ്ണുമോെി േഴക്കുണ്ടോെ

ദിേസം ഈ കോേില്

ിന്ന്്അെോള്ക് ഇറങ്ങിേന്നത് ഞോന് ഓര്ത്തു. എങ്കില്ും

േിപ ോദ് പമപ ോന് ദിേയെുയെ സപഹോദര ോെിരിക്കുയമപന്നോ അെോള്ക്ക്ക് ഈ
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സംഭേങ്ങളുമോെി ബന്ധമുണ്ടോേുയമപന്നോ േിശ്വസിക്കോന് എ ിക്കോെില്ല. പക പക
കണ്്ത്െെന്സിയെ യകേിെങ്ങളിപല്ോന്നില് ഒരു രോത്തി രണ്ടുമണിക്ക് േിപ ോദ്
പമപ ോയ െും

ജെകൃഷ്ണയ െും

ഒരുമിച്ച്

സവന്തം

കണ്ണുകള്ക്യകോണ്ട്

ഞോന്

കോണുന്നത് േയര..."
"ഓ..! പഗോഡ്.."
"അപമ്മ..."
"റിെല്ി...??
കൂേുകോരുയെ കണ്ണുകള്ക് അദ്ഭുതം യകോണ്ട് േിെര്ന്നു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...!"
ദിേയ അേയെ കയ്യില് മുറുയക്കപ്പിെിച്ചു.
"അപത പമോയള,"
അേയള പ ോക്കി
ല്ത്തീഫ്

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ്

ുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അ

റഞ്ഞു.

ൂര്വമോണ്.

"ഞോ േയര കണ്ടു!"
ല്ത്തീഫ് ആ രംഗം േീണ്ടും മുമ്പില് കണ്ടത്പ

ോയല്

റഞ്ഞു.

"െൂ പകോണ്റ്റ് ഗ് യഹൌ ഐ യഫല്റ്റ്! പദഹം േിറഞ്ഞു തരിച്ച് കെറി...! തമ്പുരോയെ
ിഴല് പ

െന്ന്്
...കുെുംബത്തിയല് ഏറ്റേും അെുപ്പമുള്ള അംഗമോെി

ോയല് കൂയെ

മോറിെിേ്...ദ

ബ്ലഡി

ചീറ്റ്...!

േയോജമദയേോറ്റുകോരും
േിഹരിക്കുന്ന
തന്തയ്ക്ക്ക്
ഈ

ആ

അേിയെ

ചൂതോേക്കോരും

രോത്തിെില്

യതരുവ്

ിെമയത്തപെോ

യകേിെത്തില്...ഇരുേിയെ

മറേില്

ിറക്കോത്തേ ുമോെി അേന് കൂേുകൂെുന്നു ....

പേശ്യകളും

ഭരണകൂെയത്തപെോ
ജെകൃഷ്ണന്

എന്ന

മ്മുയെ ചങ്കിയെ ചങ്കോെ

ോെിയെ േിളക്കോെ, മ സ്സില് ഈശ്വരന് മോത്തമുള്ള

സൂരയേംശ്ത്തിന്യറ

െത്തക്കുേി...ദിേയയെ യകോല്ലോ ുള്ള തത്ന്തങ്ങള്ക് യമ െുന്നു...."
പകള്ക്േിക്കോര് േീര്പ്പെക്കി ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക് പകേു.
ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക് ദിേയയെ ്

ര്ശ്ിച്ചു.

അേള്ക് അേയെ പതോളില് ശ്ിരസ്സ് പചര്ത്തു.
ല്ത്തീഫ് അതിരില്ലോത്ത േോത്സല്യപത്തോയെ അേയള പചര്ത്ത്
"അേയെ ചങ്കിന്കൂട് അെിച്ച്

ിെിച്ചു.

രത്തോന് എയെ കക തരിച്ചു,"

ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"

യെ ഞോന്

ിെത്ന്തിച്ചു. അേന് എേിയെ േയര പ

ോകുയമന്ന് എ ിക്കറിെണം.

അേയെ രഹസയങ്ങള്ക് മുഴുേ ും എ ിക്കറിെണം. അങ്ങിയ യെോയക്ക ഓര്ത്ത്
ഞോന് ഒരു േിധത്തില് കപത്ണ്ടോള്ക് യചയ്ക്തു.
പ ോക്കിെപപ്പോള്ക്

ിെത്ന്തിച്ച കല്ിയപ്പല്ലോം

യെ േീണ്ടും അേയെ പ യര
ിയന്നെും യ

ോങ്ങിേന്നു.

ില്ത്ത്

കിെന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് േെി ഒച്ചപകള്ക്പ്പിക്കോയത ഞോയ െുത്തു. അേരുയെ പ യര സകല്
കല്ിപ്പുയമെുത്ത് ഞോന് ചുേട് യേച്ചു. അപപ്പോഴോണ്..."
ല്ത്തീഫ് ഒന്ന്് ിര്ത്തി.
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കൂേുകോരുയെ ശ്വോസമെക്കിപ്പിെിച്ച പ ോേങ്ങളിപല്ക്ക് കണ്ണുകള്ക്

േു.

"അപപ്പോള്ക്...?"
അസഹയമോെ ആകോംെപെോയെ യഷറിന് പചോദിച്ചു.
"...അപപ്പോള്ക് ഇരുേില്

ിന്ന്്
....ഇരുേിയെ മറേില്

ിന്ന്്ഒരു കകത്തല്ം എയെ

പതോളില് അമര്ന്നു...!"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...!!"
കൂേുകോര് ഒന്നെങ്കം േിളിച്ചു.
"ആര്? ആരോെിരുന്നു?"
അേര് പചോദിച്ചു.
"ഞോന് യഞേിത്തി രിഞ്ഞു പ ോക്കി...കണ്ടു..."
"ആയര? ല്ത്തീഫ് ദോദോ..പ്ലീ് യെന്ഷ െിപ്പിക്കോയത..."
ത്

ിെങ്ക

റഞ്ഞു.

"ആരോരുന്നു?"
ല്ത്തീഫ് എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
അേസോ ം അേയെ കണ്ണുകള്ക് െിേിെില് തറഞ്ഞു.
"ഈ കഥെിയല് റിെല് ഹീപറോ!"
അേന് സോേധോ ം
"എയന്നക്കോള്ക്

റഞ്ഞു.

മുപമ്പ

േില്ലയ

ആപേശ്പത്തോയെ േില്ലയെ

തിരിച്ചറിഞ്ഞേന്!

എയന്നക്കോള്ക്

ഇരേി

ിന്നോയല് അല്െുന്നേന്! സൂരയേംശ്ത്തിപല് അെുത്ത

രോജകുമോരന്..."
ല്ത്തീഫിയെ കകത്തല്ം രോഹുല്ിയെ പതോളില് അമര്ന്നു.
"ആന്ഡ് ദോറ്റീ്..."
കോരയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൂേുകോര് ആപേശ്പത്തോയെ ശ്ബ്ദമിേു.
"രോഹുല്

ോരോെണന് സോര്!!!"

അേര് ഒന്നെങ്കം േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"യേൌ!!! ഹയൂയ്ക്...യേൌ!!!"
സംഘോംഗങ്ങള്ക്ക്കിെെില്

ിന്ന്്േി്മെത്തിയെ ആരേമുണര്ന്നു.

രോഹുല് അേര്ക്ക് മുമ്പില് ഒരു േി്മെക്കോഴ്ച്ചെോെി.
ആരോധ െും ത്

ണെേും കത്തുന്ന മിഴികപളോയെ ദിേയ അെോയള പ ോക്കി.

"എന്നിേ്?'
അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ആദയം ഞോയ ോന്നമ്പരന്നു,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"രോഹുല് സോറിയ

മ്മള്ക് േില്ലന്മോരുയെ

േികെില്ോണപല്ലോ യ

സോയറയന്ന േില്ക്കി. എയന്ന തെഞ്ഞു. ഇപപ്പോള്ക് സവെം
കോത്തിരിക്കുക.

അേരുയെ

ദ്ധതികളുയെ

െുത്തിെിരുന്നത്.

ിെത്ന്തിക്കുക. കുറച്ചുകൂെി

അെിത്തേുേയര

ോം

അറിെണം

എയന്നോയക്ക സോര് അന്ന്്എയന്നപ്പറഞ്ഞു പബോധയയപ്പെുത്തി. ഈ പകസില് തയെ
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തോല്പ്പരയയമന്തോണ് എന്ന്്സോര് അന്ന് എപന്നോട് തുറന്നു
യേറും അണ്ഇംപ
ഹില്സിപല്

റഞ്ഞു. ജെകൃഷ്ണന്

ോര്േെ്് ഘെകം മോത്തമോണ് എന്ന്്അപേഹം

റഞ്ഞു. പകോത്ബോ

ിധിപേേ അെക്കമുള്ള എല്ലോ യസന്സിറ്റീവ് ഇഷയൂസിയെെും

േിപ ോദ് പമപ ോന് മോത്തമല്ല,
യേളിയപ്പെുത്തി.

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് കൂെിെുണ്ട് എന്നും രോഹുല് സോര്

അതി ു

േിന്യസെ്റിപ െും

ിമ്പില്

പശ്ഷം

എപപ്പോഴും

സതീഷിപ െും

േിപ ോദ്

പമപ ോയ

മപ ോജിയ െും

ിരീെിക്കോന്

ഞോന്

ിെമിച്ചു. കോരണം അപ വഷിക്കോയത േിപ ോദ് പമപ ോയെ സകല് മൂവ്യമെ്്സും
ിരീെണ േിപധെമോക്കി റിപപ്പോര്േ് ഞോന്
േരുത്തോയത ഹണ്ത്ഡഡ് പ

ിര്പേശ്ിച്ചു. അല്പ്പം പ

ോല്ും

ിഴവ്

ര്യസെ്റും ഭംഗിെോെി അേര് ആ പജോല്ി യചയ്ക്തു.

അതിയ ോരു ഉദോഹരണമോണ് ദിേയെുയെ കോറില് പ്ലോെ്് യചയ്ക്ത പബോംബ്.
അേരില്

ിന്ന്് കിേിെ

റിപപ്പോര്േ്

യചയ്യുകെോെിരുന്നു. അേര്ക്ക്
േിപ ോദ് പമപ ോയെെും

ഞോന്

രോഹുല്

സോറിന്

ോ്

ുറപമ ഞോ ും രോഹുല് സോറും തമ്പുരോെ്യറെും

ിന്നോയല്െുണ്ടോെിരുന്നു.

ഞങ്ങള്ക് തമ്പുരോയെെും

േിപ ോദ് പമപ ോയെെും പബോഡി ല്ോംപഗവജ് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു. ത ിച്ച് കണ്ടുമുേുപമ്പോഴും
സംസോരിക്കുപമ്പോഴും ഒരു ഫോദര് - സണ് െച്ച് അേരുയെ പബോഡി ല്ോംപഗവജില്
ഞങ്ങള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു..."
“ല്ത്തീഫ് ദോദോ...”
പറോ്ല്ിന് യ
“അതോ

യേന്ന് ഉച്ചത്തില് േിളിച്ചു.

ില്ക്കുന്നു അേര്! സതീഷും േിന്യസെ്റും മപ ോജും! ആ ഈേിെുയെ

അെുത്ത്.

ോപറയെ ചുേേില്!”

സംഘോംഗങ്ങള്ക് ത്
തോയഴ

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.

ോതെുയെ ഓരത്ത് കോെിയെ ഉള്ളിപല്ക്ക് പചര്ന്ന് കറുത്ത ജോക്കറ്റ് ധരിച്ച

മൂന്ന്്രൂ
സമീ

കോശ്േല്െത്തില്ൂയെ

ങ്ങള്ക് കോണോെി.

ത്ത് കബക്കുകളും.

പെോമി ജീപ്പ് അേരുയെെെുത്ത്
ല്ത്തീഫ് ലോ് തോഴ്ത്തി

ിര്ത്തി.

ുറപത്തക്ക് തല്െിേു.

അേര് മൂേരും ഓെിേന്നു.
“എന്തോെി?”
ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
“എല്ലോരും എറങ്ങ്,”
സതീഷ്
“ഇ ി

റഞ്ഞു.
െക്കണം. ഇതോ, ഇത് േഴിെോണേര് പ

ോെത്!”

മൂേരും കോെി ുള്ളിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക് പചര്ന്ന്

ിണഞ്ഞ് തുരങ്കത്തിയെ ആകൃതിെില് ഒരു കോേു

ോത

കോണയപ്പേു.
“ഈശ്രോ!”
ദിേയ തല്െില് കകയേച്ചു.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

331

“േീരചോമുണ്ടയെ മല്െിപല്പക്കോ?”
കൂേുകോരും ഭെയപ്പേ്

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

പഗോത്ത േര്ഗ് േിശ്വോസമ ുസരിച്ച് മത്ന്തേോദികളുയെ കദേം േീരചോമുണ്ട ോണ്
ആ മല്െുയെ അധി

ന്.

അേിയെ അ േധി ഗുഹോപെത്തങ്ങളുണ്ട്.
ഓപരോ

പെത്തത്തിയെെും

മധയഭോഗത്ത്

പരതരോെ

പഗോത്തരോജോക്കന്മോരുയെ

ശ്രീരങ്ങള്ക് "മമ്മി"കളോെി സൂെിക്കുന്നു.
േിശ്വോസികളും

ുരോേ്തുശ്ോ്ത്തജ്ഞന്മോരും ഗപേഷകരും േിദയോര്ഥികളും

അേിയെ സ്ഥിരമോെി സന്ദര്ശ്ിക്കോറുണ്ട്.
അേര്

ിന്നിരുന്ന കോേു

മുകളിപല്ക്ക്
േ ത്തി ു

ോതെില്

ിന്ന്്ഏകപദശ്ം മൂന്ന്്കിപല്ോമീറ്റയറങ്കില്ും

െക്കണം; മല്മുകളിയല് ഗുഹോപെത്തങ്ങള്ക്ക്കരികിയല്ത്തോന്.
െുേില്ൂയെെുള്ള തുരങ്കത്തിയെ ആകൃതിെില്ുള്ള കോേു

രണ്ടു മണിക്കൂര് തുെര്ച്ചെോെി

െക്കണം.

കോേു

മരങ്ങളുയെ

ോതയ്ക്ക്കിരുേശ്മുള്ള

ശ്ിഖ്രങ്ങള്ക്

ോതെില്ൂയെ

തമ്മില്

ിണഞ്ഞ്

േളഞ്ഞു ിന്നിരുന്നു.
"സോര്,"
പഡോര് തുറന്ന്് ുറത്തിറങ്ങിയക്കോണ്ട് ല്ത്തീഫ് രോഹുല്ിയ
"കുറഞ്ഞത്

ഒന്ന്് രണ്ട്

മണിക്കൂയറങ്കില്ും

...ഇങ്ങ യത്ത േഴീയക്കോയെ...കുത്ത് കെറ്റമോണ്.
സോറിന് ഒരു ത്

േിളിച്ചു.

െക്കണം...അതും

കോെി ു െുക്ക്

ല്ല മഞ്ഞും കോറ്റും ഉണ്ട്.

െപ്പ്

ശ് മോപെക്കും,"

"യ േര്!"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഞോ ുമുണ്ട് അങ്ങ് േയര,"
"ഞോപ തോെോല്ും േരുന്നുണ്ട്,"
അേപരോയെോപ്പം

ുറത്തിറങ്ങിയക്കോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഹിമോല്െത്തിപല്ക്ക് ആയണങ്കില്ക്കൂെി,"
ോല്ഞ്ച്

പെോര്ച്ചുകളുയെ

ത്

കോശ്ത്തില്

ജെകൃഷ്ണന്യറ

അ ക്കമറ്റ

ശ്രീരം

അേര്ക്ക് മുമ്പില് കിെന്നു.
“ഹീെീ് യഡഡ്!”
പെോമി മത്ന്തിച്ചു.
അേന് ചകിതമോെ ഭോേപത്തോയെ മുഖ്മുെര്ത്തി കൂേുകോയര പ ോക്കി.
രോഹുല് ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്രീരത്തിന് മുമ്പില് കു ിഞ്ഞിരുന്നു.
കകത്തണ്ടെില്

ിെിച്ച്

ോഡിമിെിപ്പ്

രിപശ്ോധിച്ചു.

ിയന്ന കു ിഞ്ഞ് യ ഞ്ചില് യചേി പചര്ത്തു.
കണ്ണുകളെച്ച്

ശ്വോസമില്ലോയത

ശ്രീരത്തിപല്ക്കും രോഹുല്ിയെ ത്

കിെക്കുന്ന

ജെകൃഷ്ണന്യറ

േിറങ്ങല്ിച്ച

േര്ത്തികളിപല്ക്കും മറ്റുള്ളേര് മോറി മോറി

പ ോക്കി.
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“ല്ുക്ക്!”
യ

യേന്ന് ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണന്യറ ഉപ്പൂറ്റിെിപല്ക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.

അേിയെ ഒരു േല്ിെ മുറിപ്പോട് അേര് കണ്ടു.
രോഹുല് ജെകൃഷ്ണന്യറ ജീന്് മുകളിപല്ക്ക് േല്ിച്ചുെര്ത്തി.
രണ്ടുമൂന്ന് മുറിപ്പോെുകള്ക് കൂെി അേര് അേയെ കോല്ുകളില് കണ്ടു.
ദിേയ കു ിഞ്ഞ് ജെകൃഷ്ണന്യറ മുറിേുകളില് മണത്ത് പ ോക്കി.
അേള്ക് മുഖ്മുെര്ത്തിെപപ്പോള്ക് അേിയെ ആശ്ച്രയേും സംത്ഭമേും അേര് കണ്ടു.
“എന്തോ ദിപേയ?”
രോഹുല് പചോദിച്ചു.
“സോര്, ഇേയ
അേള്ക്

േിഷം തീണ്ടിെതോണ്!”

റഞ്ഞു.

“ഉത്ഗേിഷമുള്ള മൂര്ഖ്ന്!

ല്തേണ കെിച്ചു!!”

കൂേുകോര് ഭെയപ്പേ് ചുറ്റു

ോെുകള്ക് പ ോക്കി.

“എയെ ഗീേര്ഗ്ീ്

ുണയോളോ...!”

പറോ്ല്ിന് ഭീതിപെോയെ ചുറ്റും പ ോക്കിയക്കോണ്ട്

റഞ്ഞു.

“എന്നോ അെുത്ത് എേിപെല്ും േിപ ോദും കോണും,”
“അയത!”
ചുറ്റു

ോെുകള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ച്ചുയകോണ്ട് സതീഷും

“രണ്ടും യകോയെ

റഞ്ഞു.

ിധി പതെിേന്നപ്പം പകോത്ബോ യകോത്തി!”

“ജീേ ുപണ്ടോ?”
ആബിദ് പചോദിച്ചു.
ദിേയെും ജെകൃഷ്ണയെ
യെ മുഖ്ത്ത്

ള്ക്സും ഹൃദെമിെിപ്പും

രിപശ്ോധിച്ചു.

ിരോശ്െോണ് അേര് കണ്ടത്.

“ഏതോെോല്ും ഒരു

ിമിഷം പ

ോല്ും

ോഴോക്കോയത ആയള സിറ്റിപഹോ്പ്പിറ്റല്ില്

എത്തിക്കണം,”
േിന്യസന്്

ിര്പേശ്ിച്ചു.

“ഇക്കോരയത്തില് ദിേയപെക്കോള്ക് േല്ിെ പഡോക്ടറ്റര് ഇന്തയോ മഹോരോജയത്ത് ഇല്ല,”
മപ ോജ്

റഞ്ഞു.

ദിേയ എഴുപന്നറ്റു.
“ല്ത്തീഫ് ദോദോ,”
അേള്ക് േിളിച്ചു.
അേന് അേയള പ ോക്കി.
“സോറും കൂെി േോ,”
അേര് ഇരു േശ്ത്തും
“ ിങ്ങള്ക് രണ്ടുപ

ിന്ന ല്ത്തീഫിയെെും രോഹുല്ിയെെും കകകളില്

ിെിച്ചു.

രും എയെ കൂയെ േോ,”

അേര് കോെി ുള്ളിപല്ക്ക് കെറി.
“യഫല്ിക്ടപസ,”
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ല്ത്തീഫ് യ
ീെും

യേന്ന് തിരിഞ്ഞു

ആബിദും

ിന്നു.

രോജുേും

കൂെി

ആ

േിപ ോദിയ െും

അെുയത്തേിയെല്ും േീണുകിെപ്പുണ്ടോേും. പകോത്ബോയ
“പ

പ

തിരെൂ.

അേന്

െിെുപണ്ടോ?”

െിയെോയക്ക ഉണ്ട്,”

ആബിദ് ചിരിച്ചു.
“

യെ ഇേമ്മോര്

ിധിയകോപണ്ടോകോന് േന്നതോന്ന് പകോത്ബോ മ സ്സില്ോക്കീങ്കില്

മ്മള് അതി ല്ലന്നു മ സ്സില്ോക്കോ ും പകോത്ബോയ്ക്ക്ക്

റ്റും,”

“ശ്രി,”
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

“ബോക്കിെുപള്ളോരു ജെകൃഷ്ണന്യറ അെുത്ത് തയന്ന
യഫല്ിക്ടസും

രോജുേും

ആബിദും

മുമ്പിയല്

ില്ക്കണം,”

ഗുഹോപെത്ത

സമുച്ചെതിയല്ക്ക്

കുതിച്ചു.
ബോക്കിെുള്ളേര് ജെകൃഷ്ണന്യറെെുത്ത് ജോത്ഗതപെോയെ കോേല്

ിന്നു.

ത്ത് മി ിറ്റി ുള്ളില് ദിേയെും ല്ത്തീഫും രോഹുല്ും തിരിയകയെത്തി.
അേരുയെ കകകളില് ഔഷധ ഇല്കളും
ദിേയ

ൂേുകളും

കുഴമ്പുപ

ഇല്കളും

ൂേുകളും കോയ്ക്കളുമുണ്ടോെിരുന്നു.
കകയേള്ളെില്

തിരുമ്മി

മര്ദിച്ചു

ോയല്െോക്കി.

ിയന്ന സമീ

ത്ത് കൂെി ഒഴുകുന്ന

ീര്ച്ചോല്ില്

ിന്ന്്അല്പ്പം യേള്ളയമെുത്ത്

മരുന്നില് പചര്ത്ത് ജെകൃഷ്ണയെ മൂക്കില്ൂയെെും േോെില്ൂയെെും ഒഴിച്ചു.
ല്ത്തീഫ് ദിേയക്ക് പെോര്ച്ച് യതളിച്ച് ത്

കോശ്ം കോണിച്ചു യകോെുത്തുയകോണ്ടിരുന്നു.

അതി ുപശ്ഷം ദിേയ ജെകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കിെിരുന്നു.
അേള്ക് േീണ്ടും

ോഡിമിെിപ്പ്

രിപശ്ോധിച്ചു.

"എന്തോ ദിപേയ?"
ല്ത്തീഫ് ആകോംെപെോയെ പചോദിച്ചു.
അേയെ കണ്ണുകള്ക് ജെകൃഷ്ണയെ മുഖ്ത്ത് തറഞ്ഞിരുന്നു.
അേള്ക്

ിരോശ്പെോയെ കൂേുകോയര പ ോക്കി.

"ജീേയെ ഒരു തരി ല്െണം പ
അേള്ക് കദ യതപെോയെ

ോല്ും ഇപപ്പോള്ക് കോണിക്കുന്നില്ല ല്ത്തീഫ് ദോദ,"

റഞ്ഞു.

ദിേയ േീണ്ടും ജെകൃഷ്ണന്യറ യ ഞ്ചില് യചേി പചര്ത്തു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ...ആ മരുന്ന്്ശ്രിക്ക് ഒന്ന്്അരച്ച് തപന്ന,"
ീര്ച്ചോല്ിന് സമീ
പ ോക്കി ദിേയ

മുള്ള കല്ലിപന്മല് യേച്ച കോെകളിപല്ക്കും

ൂേുകളിപല്ക്കും

റഞ്ഞു.

ല്ത്തീഫ് യ ല്ലിക്കപെോളം േല്ിപ്പമുള്ള ചോര ിറമുള്ള രണ്ടു കോെകള്ക് എെുത്തു.
ഒരു കല്ലിപന്മല് യേച്ച് അേ അരയ്ക്ക്കോന് തുെങ്ങി.
"ഒരു
ദിേയ

രീെണമോണ്,"
റഞ്ഞു.
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"ജീേയെ ഒരു പ ര്ത്ത കണികയെങ്കില്ും ഉള്ളില് അേപശ്ഷിക്കുന്നു എങ്കില്
ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ആള്ക് രെയപ്പെും,"
ല്ത്തീഫ് അേയള പ ോക്കി.
മറ്റുള്ളേരും.
'മൂര്ക്കന് കെിച്ചിരികുന്നതിന്

ുറപമ അതിമോരകമോെ ഒരു രോസല്ോെ ികൂെി

ജെകൃഷ്ണന്യറ പദഹത്ത് കെന്നിേുണ്ട്. മുറിേുകള്ക് മണത്ത് പ ോക്കിെപപ്പോള്ക്
എ ിക്ക് അങ്ങയ െോണ് പതോന്നിെത്.

ോമ്പിന് േിഷത്തിപ ോയെോപ്പം ആ ല്ോെ ി

കൂെി രക്തത്തില്കല്ര്ന്നോല് അരമണിക്കൂറില്ത്തയന്ന മരണം തീര്ച്ച. ഈ കോയ്ക്
മോത്തമോണ് അതി ുള്ള മരുന്ന്്
! ആരയ
ല്ത്തീഫ് കോെകള്ക് അരച്ച് കഴമ്പ് രൂ
"ഇ ി കകകള്ക്
അേള്ക്
"ആരയ

ത്തി..."
ത്തില്ോക്കി.

ന്നോെി കഴുക്ട ല്ത്തീഫ് ദോദോ..."

റഞ്ഞു.
ത്തി അരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കക മുഖ്ത്തിന് പ യര

ിെിച്ചോല് മതി സുഖ്മോെി

പബോധം യകെോന്!"
"

െപച്ചോയ !!"

ല്ത്തീഫ് യ

യേന്ന്്തയന്ന

ദിേയ കല്ലിപന്മല്

ീര്ച്ചോല്ില് കകകള്ക് േൃത്തിെോെി കഴുകി.

ിന്ന്്ല്ത്തീഫ് അരച്ചു യേച്ച മരുയന്നെുത്ത് ത്

ോര്ഥ പെോയെ

ജെകൃഷ്ണന്യറ േോെില് സോേധോ ം ഒഴിച്ചു.
ീര്ച്ചോല്ില്

ിന്ന്്അല്പ്പം യേള്ളേും.

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞുപ

ോെി.

കൂേുകോര് ആകോംെപെോയെ ജെകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്പത്തക്ക് തയന്ന പ ോക്കിെിരുന്നു.
"എന്തോെി ദിപേയ?"
രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"അര മണിക്കൂര് കഴിപഞ്ഞ എയന്തങ്കില്ും

റെോന്

റ്റൂ സോര്...മരുന്ന് ഉള്ളിപല്ക്ക്

ഇറങ്ങുന്നുപണ്ടോ എന്നറിെോന് മോര്ഗ്മില്ല..."
മല്മുകളില്

ില്ോവ് ക ത്തു.

ചുറ്റുേേങ്ങളിയല് ഗുഹോപെത്തങ്ങള്ക് ഇപപ്പോള്ക് കൂെുതല് സുതോരയമോെി.
സമീ

ത്തുള്ള യേള്ളച്ചോേേും.

"ആ യഫല്ിക്ടസും രോജുേും ആബിദും ഇതുേയര േന്നില്ലപല്ലോ,"
ല്ത്തീഫ് ചുറ്റു

ോെുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"അതോ മുകളില് യേേം!"
യഷറിന് മല് മുകളിപല്ക്ക് കക ചൂണ്ടി.
ദൂയര മുകളില് പെോര്ച്ചുകളുയെ ത്

കോശ് േൃത്തങ്ങള്ക് അേര് കണ്ടു.

"ഹൂയ്ക്,"
ല്ത്തീഫ് ഉറയക്ക കൂേി.
മുകളില്

ിന്ന്്രോജുേിയെ മറുകൂേല് പകേു.
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"േിപ ോദ്

ചില്പ്പം

ജെകൃഷ്ണന്

ോമ്പ്്

കെിപെറ്റ്

എന്നറിഞ്ഞ്

ഓെിപപ്പോെിക്കോണും,"
േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"ല്ത്തീഫ്,"
രോഹുല് േിളിച്ചു.
" മുക്ക് ഏതോെോല്ും ജെകൃഷ്ണയ
പരോഹിത്
േിപ ോദിയ

തോമസിച്ചിരുന്ന

ഇേിയെ കിെത്തിെിേ് ഒരു ത്

േീേിപല്ക്ക്

മുക്ക്

ഇെോയള

പെോജ േുമില്ല.
യകോണ്ടുപ

ോകോം.

ഇ ി ഇേിയെ കയണ്ടത്തോ ോേുപമോ എന്നും അറിെില്ല,"

യഫല്ിക്ടസും രോജുേും ആബിദും മല്െിറങ്ങി േന്നു.
കൂേുകോര് അേയര ആകോംഷപെോയെ പ ോക്കി.
"ഒരു രെെുമില്ല ല്ത്തീഫ് ദോദോ!"
രോജു

റഞ്ഞു.

'ഇേിയെയെങ്ങും അെോളില്ല,"
"എങ്കില് േിപ ോദ് കെന്നു കളഞ്ഞിേുണ്ട്,"
ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

"ജെകൃഷ്ണന് യകോല്ലയപ്പേു എന്ന്്അെോള്ക് കരുതിക്കോണും,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"എങ്കില് ഇ ി സമെം കളെോ ില്ല!"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

" മുക്ക് ജെകൃഷ്ണയ െും യകോണ്ട് പ

ോകോം,"

ആ സമെമത്തെും ദിേയ ശ്ുത്ശ്ൂഷ തുെരുകെോെിരുന്നു.
അരച്ചു യേച്ച മരുന്ന്്േീണ്ടും േീണ്ടും അേള്ക് ജെകൃഷ്ണന്യറ േോെിപല്ക്ക്
ഒഴിച്ചുയകോെുത്തുയകോണ്ടിരുന്നു.
"എയെ ഭഗേതീ...കക േിെപല്ല...!"
അേള്ക് ഉള്ളുരുകി ത്

ോര്ഥിച്ചു.

ിമിഷങ്ങള്ക് േീണ്ടും കെന്നുപ
രോപ്പെികള്ക് ദൂയര

ോയ്ക്യകോണ്ടിരുന്നു.

ിന്ന്് റന്നെുക്കോന് തുെങ്ങി.

മല്മുകളില് കശ്തയം ക ത്തു.
പ ര്ത്ത ഒരു കോറ്റ് േന്ന്്അേയര തഴുകി.
"പയ്യോ.....ഇത് കപണ്ടോ പ ോക്ക്....!!!"
അേിശ്വസ ീെതെും ആഹ്ലോദേും േോക്കുകളില്
കൂേുകോര് യഞേിത്തിരിഞ്ഞ് ജെകൃഷ്ണയ

പ ോക്കി.

അേരുയെ കണ്ണുകള്ക് ആപേശ്പത്തോയെ അേയ
ആകോംെ

ിറഞ്ഞ

അേരുയെ

ിറച്ച് ദിേയ േിളിച്ചുകൂേി.

പകത്ന്ദീകരിച്ചു.

കണ്ണുകയള

േി്മെയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ട്

ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്രീരം അ ങ്ങുന്നത് അേര് കണ്ടു.
"എയെ ഭഗേതീ...!!"
ദിേയ കകകള്ക് കൂപ്പി.
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അേളുയെ കണ്ണുകള്ക്
ആഹ്ലോദത്തിന്യറെും

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അേര് കണ്ടു.
കൃതജ്ഞതെുയെെും

ഭോരത്തോല്

അേളുയെ

മിഴികള്ക്

ിറഞ്ഞു.
എല്ലോേരില്

ിന്നും ആശ്വോസത്തിയെ ശ്ബ്ദമുെര്ന്നു.

"അയല്ലങ്കില്ും

ീ പതോല്ക്കുപമോ ദിപേയ?"

ല്ത്തീഫ് അേളുയെ പതോളില് കകത്തല്മമര്ത്തി.
കൂേുകോര് അേയള യ

ോതിഞ്ഞു.

ആല്ിംഗ ം യചയ്ക്തു.
അേയള ഉമ്മ യേച്ചു.
"ദ ത്

ിന്സ് േിത്ത് എ ഹീല്ിംഗ് െച്ച്,"

അേളുയെ യ റ്റിെില്

ിന്ന്്ചുണ്ടുകള്ക് പേര്യ

ദിേയെും കൂേുകോയര പചര്ത്തു

െുത്തി േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

ിെിച്ചു.

ിയന്ന അേള്ക് ല്ജ്ജപെോയെ, േികോരതീത്േതപെോയെ രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

അെോള്ക് അേളുയെ കരം ത്ഗഹിച്ചു.
"ഗുഡ്....പജോബ്..."
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"അപത്തെുള്ളൂ?"
യഷറിന് കുസൃതിപച്ചോദയയമറിഞ്ഞു.
"അറ്റ്്
ല്ീറ്
യ

ഒരു

കിയസ്സങ്കില്ും?

സോറിന്

ോണേോപണല്

ഞങ്ങള്ക്

കണ്ണു

ോത്തിപക്കോളോം,"

സവപത യഗൌരേത്
"അത് സോ് യ
ല്ത്തീഫ്

കൃതിെോെ ല്ത്തീഫും

ുഞ്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലോേരും കണ്ടു.

ഴ്സണല് ആെി യകോെുപത്തോളും,"

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"െോഗം ഒയക്ക കഴിഞ്ഞിേ്...!"
"പശ്യോ..ല്ത്തീഫ് ദോദ..പ്ലീ്...!"
ദിേയെുയെ മുഖ്ം
ത

ോണം യകോണ്ടു ചുേന്നുതുെുത്തു.

ിക്കുന്ന കണ്ണുകപളോയെ അേള്ക് രോഹുല്ിയ

ല്ജ്ജെോല്

േീര്പ്പുമുേിെ

അേളുയെ

പ ോക്കി.

േി്മെ

യസൌന്ദരയം

എല്ലോേരും

കണ് ിറയെ കണ്ടു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോയെ കോരയം!"
പറോ്ല്ിന്

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"ഒരു റിെല് പറോമന്് പ രില് കോണോ ുള്ള ചോന്സോ ഇല്ലോണ്ടോക്കിയെ,"
എല്ലോേരും ചിരിച്ചു.
ദിേയ യ
"

യേന്ന് യഗൌരേോ വിതെോെി ജെകൃഷ്ണ ിയല്ക്ക് ത്ശ്ദ്ധ തിരിച്ചു.

ോമ്പിന് േിപഷോം സെക ഡ് യസോല്യൂഷ ും ജെകൃഷ്ണന്യറ പബോഡീല് എത്തീേ്

ഒന്നര മണിക്കൂര് എങ്കില്ും ആെീന്നോ ഞോന് കരുതപണ,"
ജെകൃഷ്ണന്യറ മിഴികള്ക് തുറന്ന്്യകോണ്ട് ദിേയ
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" ൂറു ശ്തമോ ം മരണം തീര്ച്ചെോരുന്നു. ഈ
യെ ഇ ി ജെകൃഷ്ണന്

രീെണത്തിന് മുതിര്ന്നില്ലോരുപന്നല്.

ല് ജന്മങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജീേിക്കും. സോര്..ല്ത്തീഫ്

ദോദോ...ഇറ്റ്്
് റിെല്ി എ മിറക്കിള്ക്...ഇത് േപരം ആരയ
യചയ്ക്തിേില്ല...എയെ

ഓര്പമ്മല്

ആരും

തയന്ന

ത്തി ഞോന് ആരില്ും െൂ്
ഇത്

ഇയപ്പോ

െൂ്

യചയ്യുന്നുപണ്ടോന്നും സംശ്െം..."
കൂേുകോര് അദ്ഭുതപത്തോയെ ദിേയെുയെ േോക്കുകള്ക് പകേിരുന്നു.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഇ ി കേകണ്ട,"
ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഇ ി ജെകൃഷ്ണയ

പരോഹിത് അങ്കിളിയെ േീേിയല്ത്തിക്കോം . ബോക്കി അേിയെ

യേച്ച്. അപല്ലല് ഈ തണുപ്പത്ത്

മ്മള്ക് ബോക്കി കോണില്ല,"

ആബിദും േിന്യസെ്റും ജെകൃഷ്ണയ
രോപജഷ് മധയത്തില്

തല്ക്കും കോല്ില്ുമോെി എെുത്തുെര്ത്തി.

ിന്നു.

പെോമിെും രോജുേും ഇരു തല്യ്ക്ക്കല്ും കൂെി.
ിയന്ന തോപഴക്ക്

െക്കോന് തുെങ്ങി.

" മുക്ക് അല്പ്പം കൂെി മരുന്ന്് റിക്കണം,"
ദിേയ ല്ത്തീഫിപ ോെും രോഹുല്ിപ ോെും
"അേര്

റഞ്ഞു.

െക്കയേ,"

ല്ത്തീഫും രോഹുല്ും േീണ്ടും ദിേയപെോയെോപ്പം കോേിപല്ക്ക്
പേണ്ടത്ത

മരുന്ന്്

റിയച്ചെുത്തതിന്

പശ്ഷം

െന്നു.

അേര്

തിെുക്കത്തില്

മറ്റുള്ളേപരോയെോപ്പയമത്തി.
മെക്കെോത്ത അതിദുഷ്ക്കരമോെിരുന്നു.
"സോര് േിപ ോദ് പമപ ോന് എേിയെപപ്പോെിക്കോണും?"
ദിേയ തിരക്കി.
"എയെ അ ുമോ ം അെോള്ക് ജെകൃഷ്ണയ

ോമ്പ്്കെിക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കോം.

ഭെന്ന്്സ്ഥല്ം േിേിരിക്കോം...ഓ ...!! പ ോ...!!"
യ

യേന്ന്്ഒരു

ുതിെ ആശ്െം കിേിെത് പ

ോയല് രോഹുല് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.

"ഞോന് ആപല്ോചിക്കുന്നത് തയന്നെോപണോ സോറും ആപല്ോചിക്കുന്നത്?"
ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
രോഹുല് പചോദയരൂ

ത്തില് ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

"അതോെത്..."
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"േിപ ോദ്

ത ിയക്കതിയര

ശ്ിപ്പിക്കുകെോണ്!
ോമ്പോേിയെ!

കബ

േരോേുന്ന
മര്ഡര്!

യതളിേുകള്ക്

പകോള്ക്ഡ്

ബ്ലഡഡ്

സോെികള്ക്
മര്ഡര്!!

ഒയക്ക

ആദയം

ആ

രിമറ്റത്തിയ ...!!അേസോ മിതോ ജെകൃഷ്ണയ !!"

കൂേുകോര് സംത്ഭമസംഭീതരോെി.
"സോറിയ

അ

ോെയപ്പെുത്തോന് ഉ

പെോഗിച്ച അപത രീതി,"

േിന്യസെ്് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
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"ഇ ി എന്തോെിരിക്കോം േിപ ോദ് പമപ ോയെ അെുത്ത പ്ലോന്?"
ആബിദ് തിരക്കി.
"എയെ ഊഹം ശ്രിെോണ് എങ്കില് അെോള്ക് മരയോദ
പ

ുരുപഷോത്തമ ോകുേോന്

ോകുന്നു,"

രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"തമ്പുരോന് അെോളുയെ
അപ്പം ഇ ി മരയോദോ
ല്ത്തീഫ്

ിതൃതവം

ോേുകെപല്ല?

രസയമോെി യേളിയപ്പെുത്തോന് പ
റ്റില്ല,"

ുരുപഷോത്തമന് ആകോയത

റഞ്ഞു.

"തമ്പുരോയെ

ുത്ത ോന്ന്

ുറത്ത്

രസയമോെി ക്കഴിഞ്ഞ് ദിേയക്ക് എപന്തല്ും

റ്റിെോ പല്ോകം യമോത്തം തയന്ന സംശ്െിക്കൂന്നു ആ ബുദ്ധിമോന് അറിെോം,"
"അതുയകോണ്ട്,"
രോഹുല് ബോക്കി

റഞ്ഞു.

തമ്പുരോയെ മൂത്ത

ുത്തന് എന്ന

ില്ക്കുള്ള

ിെമ

രമോെി ത ിക്ക് ല്ഭിക്കോേുന്ന

സവത്തില്ോണ് ഇപപ്പോള്ക് അെോളുയെ പ ോേം,"
"അതോെത്,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"അചയുതം
മരയോദോ

പകശ്േം

രോമ ോരോെണം

ോെി

സന്ധയോ

േന്ദ േും

ുരുപഷോത്തമന് ആെി ജീേിക്കോന് യഫല്ിക്ട് മുപമ്പ

യചോല്ലി

റഞ്ഞ ചന്തു

പമപ ോയെ മച്ചമ്പി േിപ ോദ് പമപ ോന് തീരുമോ ിച്ചിരിക്കുന്നു,"
"അപപ്പോള്ക്,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"...അപപ്പോള്ക് തയെ
സോധയതെുണ്ട്.

ഴെ കൂേോളികള്ക് ഭോേിെില് തയന്ന ബ്ലോക്ക് യമെില് യചയ്യോന്
അത്

ോെില്ല.

സംഭേിക്കോന്

അതുയകോണ്ട്

അേയര

ഓപരോരുത്തരോെി യകോയന്നോെുക്കുകെോണ് അെോള്ക്!!"
"

യെ സോര്, ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"

യഷറിന്

റഞ്ഞു.

"യഗെിമി ി ഫുള്ളോെും
അെോയെ

തല്മണ്ട

മ്മുയെ കയ്യില്പല്ല?"

പ ോക്കിെെിയ്ക്ക്കോ ുള്ള

ന്ത്

മ്മയെ

കയ്യില്ിപല്ല

ഇപ്പം?

ജെകൃഷ്ണന്!"
"

യെ

മപ ോജ്

ന്തിയെ ബ്ലോഡര് യ

ോേി!"

റഞ്ഞു.

"അപതോര്ത്ത് ആരും പ

െിക്കണ്ട,"

സതീഷ് ചിരിച്ചു.
"

കരം

ുതിെ ഒന്നോന്തരം ഒരു ബ്ലോഡര് ദിേയ മോ ുഫോക്ടച്ചര് യചയ്യുന്നുണ്ട്.

അതി ു പശ്ഷം അേള് അതില് ഒന്നോന്തരം

യുേര് എെറും യ റയ്ക്ക്കും,"

ജെകൃഷ്ണയ െും ചുമന്നുള്ള ഇറക്കം അതി കഠി മോെിരുന്നു.
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എങ്കില്ും മഞ്ഞും ശ്ക്തിെോെ കോറ്റും േീശ്ിെെിക്കുപമ്പോള്ക് കോെിന്യറ മധയത്തില്ൂയെ
അേര് ഉത്സോഹം യേെിെോയത
േിപ ോദ് പമപ ോയ

െന്നു.

പകത്ന്ദ കഥോ

ോത്തമോക്കി, ഇ ിെും യേളിയപ്പെോത്ത കോരയങ്ങയള

ഭിന്ന തല്ത്തില്ൂയെ േിശ്കല് ം യചയ്ക്ത്, പചോദയങ്ങള്ക് പചോദിച്ച്, അ ുമോ ങ്ങളും
അഭയൂഹങ്ങളും
ിയന്ന

ങ്കുയേച്ച് സംഘം അേസോ ം ജീപ്പി െുത്ത് എത്തിപച്ചര്ന്നു.

ജെകൃഷ്ണയ െും

തോമസിച്ചിരുന്ന,

യകോണ്ട്

അേര്

േോഹ ങ്ങളില്,

പരോഹിത്

ദീതീരയത്ത, മല്യഞ്ചരിേില്ുള്ള, േീേിയല്ത്തി.

അേിയെ ദിേയ ജെകൃഷ്ണന്യറ ചികിത്സെുയെ രണ്ടോം ഘേം തുെങ്ങി.
ിപറ്റ ദിേസം മദ്ധയോഹ്നം

തിയ ോന്നു മണി.

ദീതീരത്തി െുത്തുള്ള പരോഹിതിയെ േീട്.
അകപത്ത കിെക്കെില് ജെകൃഷ്ണയ

കിെത്തിെിരുന്നു.

ദിേയ അേയെ മുഖ്പത്തക്ക് കണ്ണുകള്ക്
സമീ

േ് ത്ശ്ദ്ധപെോയെെിരുന്നു.

ത്ത് ജോത്ഗതപെോയെ രോഹുല്ും.

ജെകൃഷ്ണന്യറ കിെക്കെുയെ സമീ

ത്തുള്ള പമശ്പമല് ദിേയ തയ്യോര് യചയ്ക്ത

ല്

േിധത്തില്ുള്ള ഔഷധങ്ങള്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്്
.
"എയെ

അ ുമോ ം

ശ്രിെോണ്

എങ്കില്

ഏതോ ും

മി ിറ്റുകള്ക്ക്കുള്ളില്

ജെകൃഷ്ണന് കണ്ണുകള്ക് തുറക്കും,"
ദിേയ രോഹുല്ിപ ോട്

റഞ്ഞു.

ിയന്ന അേള്ക് ജോല്കത്തില്ൂയെ
ല്ത്തീഫും സംഘേും േീെിയെ

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.
രിസരങ്ങളില് തയന്നെുണ്ട്്
.

തയെ കബപ ോക്കുല്റില്ൂയെ മപ ോജ്
ഇത്തേണ

േിപ ോദിയ

രിസര േീെണം

ിരീെിക്കോന്

രണ്ട്

പ

െത്തുന്നു.

യര

മോത്തമോണ്

ല്ത്തീഫ്

ിപെോഗിച്ചത്.
രോപജഷിയ െും ആബിദിപ െും.
മറ്റുള്ളേയര േീെിയെ

രിസരങ്ങളില്, ജെകൃഷ്ണന്യറ സുരെിതതവത്തി ു

പേണ്ടി ല്ത്തീഫ് തപന്നോയെോപ്പം

ിര്ത്തി.

ജെകൃഷ്ണന് സുരെിത ോെുണ്ട് എന്ന േോര്ത്ത ഏത് േിപധയ െും േിപ ോദ്
അറിഞ്ഞോല് അെോള്ക് സര്വ സന്നോഹപത്തോയെ തിരിച്ചെിക്കോന് സോധയതെുണ്ട് എന്ന്്
ല്തീഫ് അ ുമോ ിച്ചു.
"േീേില് തിരക്കിെപപ്പോള്ക് എന്ത് കോരണം

റഞ്ഞു?"

രോഹുല് പചോദിച്ചു.
"

ോതി കള്ളം

അേള്ക്

റഞ്ഞു.

ോതി പ രും,"

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"ഒരോയള േിഷം തീണ്ടി എന്ന്് റഞ്ഞ് ആള്ക് േന്നു. സോറിയെെും ല്ത്തീഫ് ദോദോപെം
ഒയക്ക കൂയെപപ്പോെി എന്ന്് റഞ്ഞു,"
രോഹുല്

ുഞ്ചിരിച്ചു.
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ദിേയെും രോഹുല്ും ഒരു പസോഫെുയെ പമല്ോണ് ഇരുന്നത്.
ദിേയ ഒരു കറുത്ത ്കര്േും ചുേന്ന ഷര്േും ധരിച്ചിരുന്നു.
രോഹുല് കോേി

ിറമുള്ള കുര്ത്തെും കറുത്ത മുണ്ടും.

"ഈ ത്െീറ്റ്യമെ്റിയെ പ ോേ്് ഒയക്ക സൂെിക്കോറുപണ്ടോ?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"

ല്പപ്പോഴും ഓര്ക്കും അത്. ഒയക്ക യറപക്കോഡ് യചയ്യണന്ന്്
.. യെ ഇതുേയര

അങ്ങയ

ഉണ്ടോെില്ല,"

അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

മുറി

റഞ്ഞു.

ിറയെ അേളുയെ

ുഞ്ചിരിെുയെ പമോഹ മോെ ത്

കോശ്ം

ിറെുന്നത്

അെോള്ക് കണ്ടു.
"എന്തോ...?"
അെോളുയെ പ ോേത്തിയെ ആഴത്തില് കുതിര്ന്ന്്അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"മെുത്തിപല്ല....? ററ് ഒന്നുമില്ലോയത ഇങ്ങയ ..."
"എയെ അെുത്ത് ഇങ്ങയ

ഇരിക്കുേപല്ല..."

അെോളുയെ അെുപത്തക്ക് അല്പ്പം കൂെി യചര്ന്ന് ിരുന്നുയകോണ്ട് അേള്ക്
"ഒരു മെുപ്പും പതോന്നില്ല ....ഈ മപണോം
ഇങ്ങയ

ിപറോം പ ോപേോം ഒയക്ക എയെ അെുത്ത്

ഇരിക്കുമ്പം...."

അേള്ക് അെോളുയെ കകയ്യില്
"ഇപ്പം

റഞ്ഞു.

ിെിച്ചു.

യെ ശ്രിക്കും ഒരു മെുപ്പ് പതോന്നണുണ്ട്.... മെുപ്പ് മോറ്റോന് ആത്ഗഹം പണ്ടോ?"

അെോളുയെ കകത്തണ്ടെില്

ിെിമുറുക്കി തയെ പദഹത്തിയെ തോ

ം അെോള്ക്ക്ക്

ല്കിയക്കോണ്ട് അേള്ക് പചോദിച്ചു.
"ബൂറ് ...പകോമ്പലോന് ഒന്നും പേണ്ട...എ ിക്ക് ഒരു ...ഒരു ....എയന്ന ഒന്ന്് ഉമ്മ
യേയ്ക്ക്ക്..."
ദിേയെുയെ രണ്ടു കകകളും അെോളുയെ പതോളില്മര്ന്നു. അെോളുയെ കകകള്ക്
അേളുയെ അരയക്കേിയെ യേണ്ണപതോല്ക്കും മൃദുല്തെില്ും.
"ഇേിയെ..."
അേള്ക് അധരം മൃദുേോെി കെിച്ചു.
കണ്ണുകള്ക് ത്

ണെോഗ്നിയെരിെിച്ച് അേര്

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

അെോളുയെ മുഖ്ം തയെ മുഖ്ത്തിന് പ യര സോേധോ ം സമീ
കണ്ണുകള്ക്
ിയന്ന
തോ

ിക്കുപമ്പോള്ക് അേള്ക്

തിയെ അെച്ചു.

തയെ

അധരയത്ത

യതോെുന്ന

േെല്ിയെ

സവര്ണ്ണ

അെോളുയെ

ചുണ്ടുകളുയെ

മൃദുേോെ

മറിഞ്ഞു.

".....ഹ്ഹ്...ഹ്മം..."
കതിരണിഞ്ഞ

യേളിച്ചത്തില്ുമുല്െുന്ന പ

േര്ണ്ണം

ഇളം

കോറ്റില്ും

സൂരയ

ോയല് ദിേയ ഒന്ന്് ിെഞ്ഞു.

ല് തേണ.
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േികോരത്തിയെ ത്

ളെത്തില് േീണുപ

ോകോതിരിക്കോന്

ര്പ്പരം ഗോഡമോെി

ആല്ിംഗ ത്തില് ബന്ധിച്ച്....
കണ്ണുകളില്ും കേിളുകളില്ും അധരത്തില്ും കഴുത്തില്ും

ര്പ്പരം ചുണ്ടുകള്ക്

യകോണ്ട് ല്ോളിച്ച്....
മുറുകി ഇളകിത്തരിക്കുന്ന മോറിെത്തിയെ ഭോരം േിരിഞ്ഞ യ
യ ഞ്ചില് പേര്യ

െുത്തോ ോത്ഗഹമില്ലോത്തത് പ

ൌരുഷം തുളുമ്പുന്ന

ോയല് അമര്ത്തി....

ഇെയ്ക്ക്ക് ദിേയ കണ്ണുകള്ക് തുറന്നപപ്പോള്ക് കിെക്കെില് ജെകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്ം കണ്ടു.
ഈശ്വരോ...!
അേളുയെ ഭോേമോറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രോഹുല്ും സമ ില് േീയണ്ടെുത്തു.
ഭഗേതീ...!!
ജെകൃഷ്ണയ ങ്ങോ ും കണ്ണുകള്ക് തുറന്നിരുയന്നങ്കില്...!!
മോത്തമല്ല േീെിന്
ഇത്തെും

ുറത്ത് കോേല്ിരിക്കുന്ന കൂേുകോയരക്കുറിച്ചും ഓര്ത്തില്ല.

ിെത്ന്തണമില്ലോത്ത യ

ണ്ണോപണോ തോന്!

അേള്ക് സവെം ശ്ോസിച്ചു.
അേള്ക് രോഹുല്ിയ

ല്ജ്ജപെോയെ പ ോക്കി.

തന് ചുംബ ം യകോണ്ട് ചുേപ്പിച്ച അേളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് രോഹുല്ും.
"ഭോഗയത്തിന് രെയപ്പേു,"
അേള്ക്

ോണപത്തോയെ

റഞ്ഞു."

"ല്ത്തീഫ് ദോദപെോ ആപരല്ും ഇപങ്ങോയേങ്ങോ ും േന്നോരുപന്നല്! പദേീ, ഓര്ക്കോന്
കൂെി

റ്റ്ണില്ലേ..."

രോഹുല് അേളുയെ ശ്ബ്ദത്തിയെെും ഭോേങ്ങളുയെെും യസൌന്ദരയത്തിയെ ല്ഹരി
ആസവദിക്കുകെോെിരുന്നു.
"ഇങ്ങയ യെോയക്ക എയെ പ യര പ ോക്കിെോല്

ോേം ഞോയ ന്ത് യചയ്യും?"

അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് പമല് കകത്തല്ം യകോണ്ട് അേള്ക് മറെുണ്ടോക്കി.
"ഞോയ ോരു സോധോരണ മ ുഷയ ്ത്തീെോണ്. ഒര് പദേതയ്ക്ക്ക് കൂെി പ
ിെത്ന്തണം പ

ോകോയത

ിെിച്ചിരിക്കയോന്

ോല്ും

റ്റില്ലേ..."

രോഹുല് തയെ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില്ിരുന്ന അേളുയെ കകത്തല്ം

ിെിച്ചുമോറ്റി.

ിയന്ന അേര് ഒരുമിച്ച് ജെകൃഷ്ണയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ദിേയ പ ോക്കുപമ്പോള്ക് രോഹുല് ഗോഡമോെ ഒരോപല്ോച െില്ോണ്.
"എന്തോ ഇത്ത ഡീപ്പ് ആെി ആപല്ോചിക്കുയന്ന?"
അെോള്ക് ആദയം ഒന്നും

റഞ്ഞില്ല.

അേയള പ ോക്കിെതല്ലോയത.
"കപമോണ്!!"
അേള്ക്

ിര്ബന്ധിച്ചു.

"െോഗത്തിന്യറ ദിേസങ്ങള്ക് യതോേെുയത്തത്തി,"
അല്പ്പ സമെയത്ത ആപല്ോച യ്ക്ക്ക് പശ്ഷം രോഹുല്
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"ഇ ി രപണ്ടോ മൂപന്നോ ദിേസങ്ങള്ക് മോത്തം! ഗുരുജി
യമോരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ോയള എത്തിപച്ചരും. െോഗമണ്ഡ

മറ്റ്

ൂര്ത്തിെോെിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു....

ഒരുക്കങ്ങളും

യെ എയെ മ സ്സ് ഇതുേപരം..."

ദിേയ അെോയള തുെരോന് അ ുേദിക്കോയത അെോളുയെ ചുണ്ടില് േിരല് പചര്ത്തു.
"അങ്ങയ യെോയക്കപ്പറെപല്ല,"
അേള്ക് ദൃഡസവരത്തില്

റഞ്ഞു.

"എല്ലോം ...സര്വതും ...പ യരെോകും...ഈശ്വരന് എല്ലോത്തി ും തുണ തരും,"
ദിേയ

ിയന്ന എപന്തോ ആപല്ോചിക്കുന്നതും അതിയ ത്തുെര്ന്ന്്മുഖ്ം കു ിക്കുന്നതും

അെോള്ക് കണ്ടു.
"എയെ ഭഗേതീ..."
അേള്ക് കകകൂപ്പി മത്ന്തിച്ചു.
"എയെ ത്

ോര്ഥപ ം ത്േപതോം ഒന്നും യേറുയത ആേപല്ല..."

ിയന്ന അേള്ക് അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
അേളുയെ മിഴികളില്
"എന്ത്

വ്

െര്ന്നിരിക്കുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

റ്റി?"

അദ്ഭുതപത്തോയെ അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഞോന് ഇങ്ങയ ..ഇങ്ങയ യെോയക്ക ...യചയ്യുന്നത് യകോണ്ടോപണോ ....ഒേും കപത്ണ്ടോള്ക്
ഇല്ലോയത

ിെിപക്കവം ..ഒയക്ക യചയ്യുന്ന യകോണ്ടോപണോ...അങ്ങെുയെ ഒരുക്കത്തിന്

തെസ്സം?"
തുെര്ന്ന്്കണ്ണീര് ത്

േോഹമുണ്ടോെി.

അെോള്ക് അേളുയെ മുഖ്ം
" ീ ഇങ്ങയ

ിെിച്ചുെര്ത്തി.

എയെകൂയെെുള്ളത് യകോണ്ടോണ്..."

കണ്ണു ീര് േിരല്തുമ്പില് മോെിച്ചുയകോണ്ട് അെോള്ക്
"...അതുയകോണ്ടോണ്

മ സ്സിന്

ഈശ്വരതവം എയെ യ

പണ്ണ..."

റഞ്ഞു.

അല്പ്പയമങ്കില്ും

കധരയമുള്ളത്.... ിന്നിയല്

ദിേയ ഒന്നും മ സ്സില്ോകോയത അെോയള പ ോക്കി.
"ഒരുക്കം

ഒയക്ക

ദര്ഭയെെുക്കുന്ന

ൂര്ണ്ണമോകും
സമെം

െോഗകുണ്ഠത്തിന്

....ആദയയത്ത

അരണി

...ആദയയത്ത

മുമ്പില്

കെെുപമ്പോള്ക്....ഹേിസ്സിയെ

ആദയയത്തെംശ്ം ആഹുതി യചയ്യുന്ന സമെം....ആ ഒരു പമോമന്റ്റ് മതി ...എപപ്പോഴും
എ ിക്ക് അങ്ങയ െോണ്...അല്ലോയത
യ

യേന്ന്്അെോളുയെ പതജസ്സുെരുന്നത് പ

"ഗുരുജി
" ീ

ോയല് ഒന്നുമില്ല കുേി..."

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

റഞ്ഞിേുണ്ട്,"

അയല്ൌകികമോെ ഒരു പല്ോകത്തില്
സൂരയപതജസ്സിപ ക്കോള്ക്

ദഹിപ്പിക്കോന്
ത്

ീ കരുതുന്നപ

സൂരയയ

ശ്ോന്തോതെിപല്ക്ക്

ിയന്നന്നപ

ഉെരത്തില്

അ ുേദിക്കരുത്.

ീ സഞ്ചരിക്കണം.

യെ

ോയല് രോഹുല്

റഞ്ഞു.

സഞ്ചരിക്കണം.
അതയഗോധമോെ

യെ

ിയന്ന

സമുത്ദത്തിയെ

ിയന്ന മരേിപ്പിക്കോന് അേിെുയത്ത

മഞ്ഞുമല്യെ അ ുേദിക്കരുത്..."
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രോഹുല്ിയെ പതജസ്സിറ്റുന്ന തരുണ പ ത്തങ്ങള്ക് അേയള േീണ്ടും തഴുകി.
"എയെ ആ സൂരയപതജ്
സോമീ

ീെോണ്... ിര്മ്മല്മോെ ആ ഹിമകശ്ല്േും... ഈശ്വര

യം....ദിേയസോന്നിധയം... ിധിെോണ്... ീ.."

അെോളിപല്ക്ക് യ ഞ്ചിന്യറ യ

ൌരുഷത്തിപല്ക്ക് അേള്ക് മുഖ്മമര്ത്തി.

"സബര്മതി ആത്ശ്മത്തില് യേച്ച് അമ്മ

റെുമോെിരുന്നു..."

അേളുയെ മുഖ്ം യ ഞ്ചിപല്ക്ക് പചര്ത്ത് അെോള്ക്
"മ ുഷയര് എപപ്പോഴും
ണം

ഒയക്കെോണ്.

ഒയക്ക...അങ്ങയ
ഞോന്

റഞ്ഞു.

ിധി അപ വഷിക്കുന്നേരോണ്. ചില്ര്ക്ക്
ചില്ര്ക്ക്

ിധി

േിദയെോണ്.

ിധി സവര്ണ്ണം,

ജ്ഞോ ം.

സിദ്ധികള്ക്

ഒരു അപ വഷണം എ ിക്കുമുണ്ടോെിരുന്നു. എയെ സവപ് ത്തില്

ല്പപ്പോഴും

ഒരു

ിധി

പേേക്കോര ോെി

അപ വഷിച്ചോണ് ഞോ ും ഇേിയെ േന്നത്.
കയണ്ടത്തി. പകോത്ബോ ഹില്സില് ആ

ല്രും

സവെം

കണ്ടിേുണ്ട്...അതും

രോജെയപ്പേപപ്പോള്ക് ഞോന്

ിധി,"

ദിേയയ്ക്ക്ക് മ സ്സില്ോെില്ല.
പകോത്ബോ കോേല്

ില്ക്കുന്ന

ിധിയെക്കുറി ച്ചോപണോ സോര്

റെുന്നത്?

"സോര്?"
അേള്ക് അെോളുയെ യ ഞ്ചില്
"പകോത്ബോഹില്സില് സോര്
അെോള്ക്

ിന്ന്്മുഖ്യമെുത്ത് അെോയള പ ോക്കി.

ിധി കയണ്ടതിയെപന്നോ?"

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"എേിയെ?"
അെോള്ക്

ഇരുകകകള്ക്

യസൌന്ദരയേും ്

യകോണ്ടും

അേളുയെ

മുഖ്ത്തിയെ

മൃദുല്തെും

ര്ശ്ിയച്ചെുത്തു.

"ഇത്...!!"
മുഖ്ം അേളുയെ മുഖ്പത്തോട് അെുപ്പിച്ച് അെോള്ക്
"ഇതോണ് പകോത്ബോഹില്സില് ഞോന് കണ്ട

റഞ്ഞു.

ിധി....പകോത്ബോഹില്സിയല്

അെോളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്കും കണ്ണുകള്ക്ക്കും മുമ്പില് തോന് േീണ്ടും

ിധി...."
രിസരം

േി്മരിക്കുന്നത് ദിേയ അറിഞ്ഞു.
അെോളുയെ അധരത്തിയല് ചുേപ്പ് കെിയച്ചെുക്കോന് അേള്ക് േീണ്ടും യകോതിച്ചു.
അപപ്പോഴോണ് അേള്ക് ആ അദ്ഭുതം കണ്ടത്.
മുമ്പില്, കിെക്കെില്, ജെകൃഷ്ണന് അ ങ്ങുന്നു!
അേള്ക് രോഹുല്ിയെ മുഖ്ത്ത്

ിന്ന്് കണ്ണുകള്ക് പേര്യ

െുത്തി ജെകൃഷ്ണയ

പ ോക്കി.
ദിേയ ആശ്ച്രയത്തോല് േീര്പ്പുമുേി.
ജെകൃഷ്ണന് കണ്ണുകള്ക് തുറന്ന്്കിെക്കുന്നു.
"തോങ്ക് പഗോഡ്!!"
ദിേയ യ ഞ്ചില് കക പചര്ത്ത്

റഞ്ഞു.

കണ്ണുകള്ക് തുറന്ന്്തല്െ ക്കോയത ജെകൃഷ്ണന് ചുറ്റു

ോെും പ ോക്കി.

തോന് േൃത്തിെുള്ള േ്ത്തങ്ങള്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു!
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തയെ സമീ

ത്ത് മരുന്നുകള്ക് ഇരിക്കുന്നതും!

അേയെ മുഖ്ത്ത് അദ്ഭുതേും സംശ്െേും േിെര്ന്നു.
അേന് ഓര്മ്മിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
അേസോ ം അേയെ തളര്ന്ന കണ്ണുകള്ക് ദിേയെില്ും രോഹുല്ിയെ പമല്ും എത്തി.
രോഹുല് അേയെ പതോളില്

തിയെ

"എന്ത് പതോന്നുന്നു ഇപപ്പോള്ക്? പേദ

ിെിച്ചു.

എേിയെയെങ്കില്ും പേദ ?"

അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
അേന് അെോയള ഇമകള ക്കോയത പ ോക്കി.
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ദിേയപെെും.
ദിേയെുയെകണ്ണുകളില്

ിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

കരുണെുയെ

മഹോസോഗരം

അേന്

കണ്ടു.
ജെകൃഷ്ണന്യറ കണ്ണുകള്ക്

വ്

ിറഞ്ഞു.

അേന് തയെ പതോളില്ിരുന്ന രോഹുല്ിയെ കകയ്യില് അമര്ത്തിപ്പിെിച്ചു.
"ഞോന്...ഞോന് ...എ ിക്ക്..."
ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്ബ്ദം കണ്ണു ീരില്

ുറുങ്ങി.

"സംസോരിപക്കണ്ട..."
അേള്ക് ഹൃദെം യതോെുന്ന സഹോ ുഭൂതിപെോയെ
അേയെ കേിളില് ്

റഞ്ഞു.

ര്ശ്ിച്ചു.

"ദിപേയ..ഞോന്..."
അേന് കകകള്ക് കൂപ്പോന് ത്ശ്മിച്ചു.
"ഇറ്റ്്
് ഓപക്ക...ഇറ്റ്്
സോള്ക് കററ്റ് ..."
അേള്ക് അേയെ കകെില്പ്പിെിച്ച് േില്ക്കി.
ിയന്ന അേയ
യ

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കി.

യേന്ന് എപന്തോ ഓര്ത്ത് അേള്ക് പമശ്പ്പുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.

"സോര്...ആ

ചുേന്ന

ോത്തത്തിയല്

മരുന്ന്്

എെുക്ക്...ഉണര്ന്നെുെയ

യകോെുപക്കണ്ടതോണ്..."
രോഹുല് ചുേന്ന െംബ്ലറില് തയ്യോര് യചയ്ക്ത് യേച്ചിരുന്ന മരുയന്നെുത്ത് ദിേയക്ക്
യകോെുത്തു.
"

തിയെ...

തിയെ..."

സോേധോ ം ആ മരുന്ന്്അേയെ േോെിപല്ക്ക് ഇറ്റിച്ചുയകോണ്ട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

" ല്ല കകപ്പോെിരിക്കും ...പഡോണ്ട് കമന്ഡ്...യമോത്തം കുെിക്കണം പകപേോ..."
അേള്ക്

ുഞ്ചിരിച്ചുയകോണ്ട്

റഞ്ഞു.

"സോര്..."
അേയ

മരുന്ന്്കുെിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അേള്ക് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"ചില്പപ്പോള്ക് ചര്ധിപച്ചക്കോം...അങ്ങയ യെങ്കില് ദോ ...ആ പബോേില്ിയല് യസോല്യൂഷന്
യകോെുക്കണം...ഞോന് ഇപ്പ േരോം ല്ത്തീഫ് ദോദോയ
ദിേയ

ിയന്ന

ുറപത്തക്ക്

ഒയക്ക േിളിക്കയേ..."

െന്നു.
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അേള്ക് േോതിക്കയല്ത്തി

ുറപത്തക്ക് പ ോക്കി.

"ല്ത്തീഫ് ദോദോ..."
അല്പ്പം അകയല് സംസോരിച്ച് യകോണ്ട്

ിന്ന കൂേുകോയരപ ോക്കി അേള്ക് േിളിച്ചു.

"ജെകൃഷ്ണന് ഓപക്കെോെി ...കണ്ണു തുറന്നു...പേഗം ആ കരിക്കുംയകോണ്ട് േോ,"
കൂേുകോര് ചോെിയെഴുയന്നല്ക്കുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.
"റിെല്ി!!"
േീെി ുപ യര കുതിച്ചുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"യെ്! ല്ത്തീഫ് ദോദോ...പേഗം േോ!!"
ിന്നോയല് മറ്റുള്ളേരും കുതിച്ചു.
തയെ മുമ്പിപല്ക്ക് ഓെിേരുന്നേയരക്കണ്ട് ജെകൃഷ്ണന് അമ്പരന്നു.
ല്ത്തീഫ്, േിന്യസന്്, സതീഷ്, ത്

ിെങ്ക....

അേസോ ം തയെ മുമ്പിയല്ത്തിെ ആയളക്കണ്ട് അേയെ അമ്പരപ്പ് കൂെി.
"സിദ്ധോര്ഥന്!!"
ജെകൃഷ്ണന് േിളിച്ചു.
"അപത സുഹൃപത്ത..."
സിദ്ധോര്ഥന് അേയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

"

മദ്ധയത്തിപല്ക്ക്

ുതിെ

സുഹൃത്തുക്കളുയെ

സവോഗതം!

ുതിെ

ഒരു

ജീേിതത്തിപല്ക്കും!"
ജെകൃഷ്ണന് േീണ്ടും കണ്ണുകളില്

വ്

ിറച്ചു.

"ഓ!! ദിേയോ...ഇറ്റ്്
് പത്ഗറ്റ്!!"
ആപേശ്ഭരിതരോെ കൂേുകോര് ദിേയയെ എെുത്തുെര്ത്തി.
സപന്തോഷ
അ

ൃത്തംയേച്ചു.

രംഗമത്തെും

േികോരേിപെോഭോത്തോല്

പ ോക്കിക്കോണുകെോെിരുന്നു

ജെകൃഷ്ണന്.
അേെുയെ അര്ഥം അേന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ശ്ത്തുക്കളോണ് എന്ന്്തോന് കരുതിെിരുന്നേര് തയെ ജീേിതം ആപഘോഷിക്കുന്നു!
തയെ മരണയത്ത

െയേേി കീഴ്യപ്പെുത്തിെ രോജകുമോരിയെ എെുത്തുെര്ത്തി

അേര് ആ ന്ദ ൃത്തം യചയ്യുന്നു!
ഈശ്വരോ ....!
"ആ കരിക്ക് ഇപങ്ങോയേെുക്ക് മപ ോജ്,"
ല്ത്തീഫ് ആേശ്യയപ്പേു.
മപ ോജ്

ല്കിെ കരിക്ക് ല്ത്തീഫ് ഒരു ലോസ്സിപല്ക്ക്്ചരിച്ചു.

"ഇങ്ങ് തോ ല്ത്തീഫ് ദോദോ, ഞോന് യകോെുക്കോം,"
ദിേയ ഇള ീര്

ിറഞ്ഞ ലോ് ല്ത്തീഫിയെ കകെില്

അതി ിയെ ഒന്നുരണ്ടു പ

ര് ജെകൃഷ്ണയ

ിന്നും േോങ്ങി.

കേില്ില് ചോെിച്ച് ഇരുത്തി.

ദിേയ ലോ് അേയെ ചുപണ്ടോെെുപ്പിച്ചു.
"കുെിക്ക്,"
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അേള്ക്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു.

കൂേുകോര് ആ കോഴ്ച്ച കണ്ടുയകോണ്ട്
തയെ ജീേന്

ിന്നു.

ിന്നോയല് രക്തദോഹിെോെ യചന്നോെയെപപ്പോയല്

െന്ന ജെകൃഷ്ണന്

ദിേയ രണ്ടോമത് ജീേന് യകോെുക്കുന്ന കോഴ്ച്ച.
രണ്ടു മൂന്ന്്മണിക്കൂറുകള്ക്ക്ക് പശ്ഷം രോഹുല്ും ല്ത്തീഫും ദിേയെും സംഘേും
ജെകൃഷ്ണയ

കിെത്തിെിരുന്ന മുറിെിപല്ക്ക് േീണ്ടും േന്നു.

ആ േല്ിെ മുറിെില്

ല്െിെത്തോെി അേര് ഇരുന്നു.

ജെകൃഷ്ണന് ആദയം പബോധം േന്നതി ു പശ്ഷം അേര് അേന് ഭെണേും
ോ ീെേും യകോെുത്തിരുന്നു.
ഭെണത്തിന് പശ്ഷം ദിേയ അേപ ോെു േിത്ശ്മിക്കോന്

ിര്പദശ്ിക്കുകെോെിരുന്നു.

"എങ്ങയ െുണ്ട് ഇപപ്പോള്ക്?"
ദിേയ പചോദിച്ചു.
" ല്ല സുഖ്ം പതോന്നുന്നു,"
ജെകൃഷ്ണന് തയെ മുമ്പില്ിരിക്കുന്നേയര മോറി മോറി പ ോക്കി.
ചിര

രിചിതരോെ

സുഹൃത്തുക്കയളപപ്പോയല്

എല്ലോേരും

അേയ

പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അേന് കണ്ടു.
എന്നോല് ല്ത്തീഫ് മോത്തം യഗൌരേത്തില്ോണ്.
അേന് തയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് തറച്ചുപ ോക്കുന്നത് കണ്ട്്ജെകൃഷ്ണന് പ ോേം
മോറ്റോന് ത്ശ്മിച്ചു.
"ഈ ഒയരോറ്റ ദിേസം യകോണ്ട്

ിയെ ചോപരോം അസ്ഥികളും ഒരു മണ്കല്ത്തില്

േോരിയപ്പറുക്കി എെുക്കോമോെിരുന്നു!"
ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണയ

പ ോക്കിപ്പറഞ്ഞു.

അേന് ദിേയെുയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

"ഇേള്ക് ഇല്ലോരുപന്നല്!"
ജെകൃഷ്ണന് കദ യതപെോയെ ദിേയയെ പ ോക്കി.
"ഇേള്ക്..ദിേയ...ദിേയോ
മുെിഞ്ഞ് പ

രോജകുമോരി... ിയെയെോയക്ക

ോപകണ്ട ഈ

ിന്നോണ് ഇേള്ക്

ോെിയ

സംരെിച്ച്

തരേഴിത്തരം

ിര്ത്തുന്ന ഈ പദേത...മരണത്തില്

ിയന്ന തിരിയക യകോണ്ടുേന്നത്...അറിെോപമോ

കൂേുകോര് ജെകൃഷ്ണയ

യകോണ്ട്

ി ക്ക്? "

ഉറ്റുപ ോക്കി.

"അറിെോം ല്ത്തീഫ്..."
കണ്ണുകള്ക് തുെച്ചുയകോണ്ട് ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഞോന് െമെര്ഹിക്കുന്നില്ല...ആരുയെെും..."
അേയര

അദ്ഭുതയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ട്

ധോരധോരെോെി
അേര് സഹതോ
യഗൌരേഭോേം

ീര് ത്

ജെകൃഷ്ണന്യറ

കണ്ണുകളില്

ിന്ന്്

േഹിച്ചു.

പത്തോയെ

ര്പ്പരം പ ോക്കി.എന്നോല് ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്ത്ത്

ില് ിന്നു.
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" ിയെ

കണ്ണു ീരും

എങ്കില്

ീെീപ്പറെുന്ന

ീ ദിേയപെോട്

ഡെപല്ോഗുകളുയമോയക്ക

േോ്തേമോണ്

ന്ദി കോണിക്കണം!"

ിശ്ബ്ദമോെ അന്തരീെത്തിപല്ക്ക് ല്ത്തീഫിയെ േോക്കുകള്ക് ചിതറി േീണു.
"എങ്ങയ

ല്ത്തീഫ്?"

ജെകൃഷ്ണന് ദെ ീെമോെി പചോദിച്ചു.
"ഞോന്

....ഞോ ി ി

എന്ത്

യചയ്ക്തോല്ോണ്

..

.ദിേയപെോട്

...ഒരംശ്യമങ്കില്ും

എ ിക്ക്..."
" ി ക്ക് ഒന്ന്്യചയ്യോന്

റ്റും!"

ജെകൃഷ്ണയ

ുേദിക്കോയത ല്ത്തീഫ്

തുെരോ

റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണന് ആകോംെപെോയെ ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"േിപ ോദ് പമപ ോന് എന്ന

ിയെ പബോസ്സിയ , ദിേയെുയെ ഏേ ോെ..."

"പ ോ ല്ത്തീഫ്...!!"
ല്ത്തീഫിന് പ യര കകയ്യുെര്ത്തി േില്ക്കി ജെകൃഷ്ണന് യ

യേന്ന്

റഞ്ഞു.

അേയെ ശ്ബ്ദത്തിയല് ആപേശ്തീത്േത എല്ലോേയരെും അമ്പരപ്പിച്ചു.
അേര്

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

ിയന്ന ജെകൃഷ്ണയെ പ യരെും.
തയെ

പ യര

പചോദയഭോേത്തില്

പ ോക്കുന്ന

ല്ത്തീഫിയ െും

ദിേയപെെും

രോഹുല്ിയ െും മറ്റുള്ളേയരെും ജെകൃഷ്ണന് മോറി മോറി പ ോക്കി.
ിയന്ന ദൃഡസവരത്തില്

റഞ്ഞു.

"േിപ ോദ് പമപ ോന് ദിേയെുയെ എേ ല്ല!!"
ഭെോത്കോന്തെോെി ദിേയ ല്ത്തീഫിയ െും രോഹുല്ിയ െും മോറിമോറി പ ോക്കി.
ഒരഗ്നി സമുത്ദത്തില്
അത്

തീെിതേും

തീതിെോെിരുന്നു ദിേയക്ക്.

തിച്ച ത്

അേിശ്വസ ീെേുമോെ

സുഹൃത്തുക്കളും ്തംഭിച്ചുപ
ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിഞ്ഞുപ

ആ

േോര്ത്തക്ക്

മുമ്പില്

തയെ

ോകുന്നത് അേള്ക് കണ്ടു.

ോയക, ആദയയത്ത ്തംഭ ോേസ്ഥ മോറി ദിേയെുയെ മുഖ്ം

ദൃഡമോകുന്നത് എല്ലോേരും കണ്ടു.
"ജെകൃഷ്ണന്

റെൂ,"

അേളുയെ സവരത്തിയല് െത്തിെ േീരയം അേര് പകേു.
"

ിയന്ന ആരോ അെോള്ക്? എയെ ഡോഡിയെ േഞ്ചിച്ച് കൂേത്തില് കൂെിെിരിക്കുന്ന ആ

യചകുത്തോന് ആരോ?"
എല്ലോേരുയെെും കണ്ണുകള്ക് ജെകൃഷ്ണന്യറ പമല് തറഞ്ഞു.
"േിമല് മോതയു,"
തന്നില്

ആകോംെപെോയെ

ജെകൃഷ്ണന്

പകത്ന്ദീകരിക്കയപ്പേിരിക്കുന്ന

കണ്ണുകയള

പ ോക്കി

റഞ്ഞു.

"ല്ളിതോ പമപ ോന് എന്ന യകമി്ത്െി യത്

ോഫസ്സരുയെപെെും

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് എന്ന

പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീസിയെെും മകന്!"
"പഗോഡ്!!!"
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ല്ത്തീഫും ദിേയെും രോഹുല്ും മറ്റുള്ളേരും ആശ്ച്രയഭരിതരോെി.
"അയത, ല്ത്തീഫ്!"
ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്ബ്ദം അേര് േീണ്ടും പകേു.
"േിപ ോദ് പമപ ോന് എന്ന പ
േിമല്

മോതയു.

രില്ോണ് അേതോരം. റിെല് പ

തമ്പുരോന്

ല്ളിതോ

ഴ്സന്, റിെല് യ െിം

പമപ ോ ില്

ഉണ്ടോെ

മക ോണ്

എന്നേകോശ്യപ്പേോണ് തമ്പുരോയെ അെുത്ത് അേന് േന്നത്. ദിേയ പജയഷ്ഠ ോണ്
എന്ന്്ഈ

ിമിഷം േയര ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കഥോ

ഇന്നയല് അെക്ക് കഴിഞ്ഞ
ദിേയ അെുത്ത്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്...!!"

ിന്ന ല്ത്തീഫിയെ കകയ്യില് അമര്ത്തിപ്പിെിച്ചു.

തയെ പദഹം കുഴെുന്നത് പ

ോയല് അേള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

അത് മ സില്ോക്കി രോഹുല് അേയള പചര്ത്ത്
കൂേുകോര്

ോത്തത്തിയെ റിെല് തന്ത

ിെിച്ചു.

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

" മ്മള്ക് ഒരു സ്യ
പെോമി സവെം

ന്് കത്കം ത്തില്ലറിയല് കഥോ

ോത്തങ്ങള്ക് ആപണോ?"

റഞ്ഞു.

"അപത..."
അത് പകേ് ത്
"ഒരു കഥപ

ിെങ്കെും

റഞ്ഞു.

ോയല്...എയന്തോയക്ക െവിറും പെണ്സുമോണ്...!!!"

"ഞോന് എല്ലോം

റെോം ദിപേയ,"

അതി ിെെില് പസോഫെില് ഇരുന്ന ദിേയയെ പ ോക്കി ജെകൃഷ്ണന്
"യചയ്ക്ത് കൂേിെ

ോ

ങ്ങള്ക്ക്ക് ....ഒരംശ്ത്തിയണങ്കില്ും ത്

റഞ്ഞു.

തിത്കിെെോെോല്..."

അേയെ മുഖ്ം ആപല്ോച ോമഗ്നമോെി.
എല്ലോേരും കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചു.
"കഥ തുെങ്ങുന്നത് ഇേിയെെല്ല.."
ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു തുെങ്ങി.

"യഡറോഡൂണില്.

ോഷണല് ഡിഫന്് അക്കോദമിെുയെ കോമ്പസ്സില്. രോജയയത്ത

യബറ് മില്ിേറി ഓഫീസര്മോയര േോര്യത്തെുക്കുന്ന ആ യറ
കയോ

സ്സില്ോണ്

ഈ

കഥെുയെ

ബിഗി ിംഗ്

പ

യൂേഡ് സ്ഥോ

ത്തിയെ

ോെിെ്...ഏകപദശ്ം

ഒന്നര

േര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ്..."
യഡറോഡൂണ്

ോഷണല്

ഡിഫന്്

അക്കോഡമിെിയല്

ത്

സിദ്ധരോെ

മില്ിേറി

യത്െെി ര്മോരിയല്ോരോളോെിരുന്നു പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ്.
അക്കോഡമി കോമ്പസ്സില് തയന്നെുള്ള കവോര്പേഴ്സില്ത്തയന്നെോെിരുന്നു അെോള്ക്
തോമസിച്ചിരുന്നത്.
ഭോരയ ല്ളിതോ പമപ ോപ ോെും മക്കളോെ േിപ ോദിപ ോെും േിമല്ിപ ോെുപമോപ്പം.
മൂത്തമകന് േിപ ോദ് മോതയു തയെ അമ്മ ല്ളിതോ പമപ ോയ ോയെോപ്പം യഡറോഡൂണ്
ഗരത്തിയല് േിഖ്യോതമോെ േില്പഫോഡ് പകോപളജില് ജയൂ ിെര് ല്ക്ടചറര് ആെി
പജോല്ി യചയ്യുന്നു.
ഇളെേന് േിമല് മോതയു ബിസിയ ് അഡ്മി ി്പത്െഷ ില് േിദയോര്ഥി.
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ഒരു േര്ഷമോെി ല്ളിതോ പമപ ോന് ശ്യ്യോേല്ംബിെോണ്.
ബ്ലഡ് കയോന്സര്.
ഏത് സമെത്തും മരണം ത്

തീെിച്ച് കിെക്കുന്നു.

അന്നും മോതയു േര്ഗ്ീ് ഭോരയെുയെ കിെക്കെുയെ അരികില് ഇരിക്കുകെോെിരുന്നു.
"മക്കള്ക് എേിയെ?"
തളര്ന്ന സവരത്തില് ല്ളിതോ പമപ ോന് പചോദിച്ചു.
അേര്

ുറപത്തക്ക് പ

ോെിരിക്കുകെോണ്.

സോധോരണ ഗതിെില് അമ്മ കിെക്കയെ ശ്രണം ത്

ോ

ിച്ചതി ു പശ്ഷം േിപ ോദും

േിമല്ും േീെി ുള്ളില് സമെം ചില്േിെുമോെിരുന്നു.
യെ മോതയു േര്ഗ്ീ് അേയര

ിര്ബന്ധിച്ച്

ുറപത്തക്ക്

റഞ്ഞുേിെും.

യചറുപ്പക്കോരോണേര്.
അമ്മെുയെ പരോഗത്തിന് ത്

തിേിധി മരണം മോത്തപമെുള്ളൂ.

അതില് അപങ്ങെറ്റം ദുഖ്ിതരോണേര്.
അത് കോണോന് അെോള്ക് ആത്ഗഹിച്ചില്ല.
"അേര് അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് േരും,"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

അേര് ചുറ്റും പ ോക്കി.
"എന്തോ?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"ആ കതക്ട അെയ്ക്ക്കൂ,"
അേര്

റഞ്ഞു.

അെോള്ക്ക്ക് ആ ആേശ്യം േിചിത്തമോെി പതോന്നി.
എങ്കില്ും അത് ത്

കെിപ്പിക്കോയത അെോള്ക് പ

ോെി കതക്ട ചോരിെിേ്്തിരിയക േന്നു.

"എയെ അെുത്ത് േന്നിരിക്കൂ,"
അെോള്ക് േീണ്ടും അേരുയെ കിെക്കെുയെ അരികില് േന്ന്്ഇരുന്നു.
"എന്തോ ല്ളിപത?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
അസഹയമോെ പേദ െുയെ

ോരമയതെില് അേര്

ുളെുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

"അല്പ്പം കൂെി അെുത്ത് േരൂ,"
പേദ െില് ചിതറുന്ന ശ്ബ്ദത്തില് അേര്

റഞ്ഞു.

"ഉച്ചത്തില് സംസോരിക്കോന് േയ്യ എ ിക്ക്,"
അെോള്ക് അേരുയെ മുഖ്ത്തിന് യതോേെുത്ത് പചര്ന്നിരുന്നു.
"എ ിക്ക്

ിങ്ങപളോട് ഒരു കോരയം

റെോ ുണ്ട്,"

പേദ െുയെ അസഹയതെില് അേര് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.

"എന്തോ ല്ളിപത?"
"ഹോങ്ങ്...ഓ...!"
അേര് പേദ െില് ഞരങ്ങി.
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"ഈ പേദ യ്ക്ക്ക് ...അല്പ്പം....അല്പ്പം കുറവ് ഉണ്ടോെിരുയന്നങ്കില്...1 ഞോന് എല്ലോം
റഞ്ഞ് തീരുന്നത് േയര...ഓ...!"
തയെ കകെില്

ിെിച്ചിരിക്കുന്ന ഭര്ത്തോേിയെ മുഖ്പത്തക്ക് അേര് പ ോക്കി.

" ിങ്ങള്ക് എ ിക്ക് േോക്ക് തരണം,"
െോച ോ സവരത്തില് അേര്

റഞ്ഞു.

"എയെ മരണ പശ്ഷേും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങപളെും ഒരു പ

ോയല് തയന്ന കോണണയമന്ന്..."

അെോള്ക് അദ്ഭുതയപ്പേു.
"ഇയതന്ത് പചോദയമോ ല്ളിപത?"
അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"ഞോയ പപ്പോയഴങ്കില്ും ആപരോയെങ്കില്ും േയതയോസം കോണിച്ചിേുപണ്ടോ?"
"പത്

ോമി് യചയ്യ്്
..."

അേര്

ിര്ബന്ധിച്ചു.

അെോള്ക്ക്ക്

േിചിത്തമോെി

പതോന്നിയെങ്കില്ും

അേരുയെ

കകെില്

അെോള്ക്

മുറുയകപ്പിെിച്ചു.
"ശ്രി..! പത്

ോമി്..!"

മോതയു േര്ഗ്ീ്

ുഞ്ചിരിപെോയെ അേയര പ ോക്കി.

" മ്മുയെ രണ്ടു മക്കയളെും എക്കോല്ത്തും ഞോന് ഒരുപ

ോയല്പെ കോണുകെുള്ളൂ..."

അേര് േളയര പ രം അെോയള ഉറ്റുപ ോക്കിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
"എന്തോയണങ്കില്ും
അെോള്ക്

റെൂ,"

ിര്ബന്ധിച്ചു.

അേര് അെഞ്ഞുകിെന്നിരുന്ന കതകിപല്ക്ക് േീണ്ടും പ ോക്കി.
ചോരിെിേിരുന്ന ജോല്കങ്ങളിപല്ക്കും.
"കപമോണ് ല്ളിതോ...!!"
മോതയു േര്ഗ്ീ് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.

"ആരുമില്ല ഇേിയെ,"
േീണ്ടും അേര് അെോയള അല്പ്പ ിമിഷങ്ങള്ക് പ ോക്കിക്കിെന്നു.
ിയന്ന, തയന്ന യഞരിച്ചമര്ത്തുന്ന പേദ
"േിപ ോദ്

റഞ്ഞു.

ിങ്ങളുയെ മക ല്ല...!!"

അെോള്ക് അേരുയെ കകെില്
അെോള്ക്

േകയേക്കോയത

ിന്ന്് ിെുത്തം േിേു.

ിപമ്പോേുചോെുന്നത് അേര് കണ്ടു.

മോതയു േര്ഗ്ീ് തയെ കണ്ണെ ഊരി.
അെോളുയെ കണ്ണുകളിയല് േികോരം അേര്ക്ക് കോണോന് കഴിഞ്ഞില്ല.
"േോേ് ഡൂ െൂ മീന്?"
ഒരു േിദൂര ത്ഗഹത്തില്

ിയന്നന്നപ

ോയല്, േളയര അ

രിചിതമോെ ഒരു ശ്ബ്ദം

അേര് പകേു.
"എപന്നോട് െമിക്കൂ,"
ിറകണ്ണുകപളോയെ ല്ളിതോ പമപ ോന് തുെര്ന്നു.
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"ഓ..! ഈശ്വരോ...ത്
....രോജയെ

റിെുന്ന പേദ ...മോതയൂ...രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ

ോണന്

മകന്...രോജയെ

...യജ

മക ോണേന്.... ിങ്ങള്ക്ക്കറിെിപല്ല

എന്

െൂേില്..."
തയെ തല്യ്ക്ക്ക് മുകളില്, ഉള്ളില്, ആെിരം കെന്നല്ുകള്ക് ഇരമ്പുന്നത്പ

ോയല് മോതയു

േര്ഗ്ീസിന് പതോന്നി.
"ഇങ്ങെുത്ത് േരൂ..."
അേര് േീണ്ടും ഭര്ത്തോേിയ

പ ോക്കി.

"മയറ്റോന്ന്്കൂെിെുണ്ട്..."
മോതയു േര്ഗ്ീസിയെ കണ്ണുകള്ക് ല്ളിതെുയെ കണ്ണുകളില് പകോര്ത്തു.
"രോജന് ഇെയ്ക്ക്കിയെ ഒരു

ിധിയെക്കുറിച്ച്

റെുമോെിരുന്നു...ആഹ്ഹ്...ഓ...! ഒരു

പകോത്ബോഹില്സില്....യെ്...! പകോത്ബോഹില്്...!! ദ ത്െഷര് യമൌണ്ടന്...! രണ്ട്
മോപ്പുകള്ക്

ഉണ്ട്

അത്

കണ്ട്്

ിെിക്കോന്...!!

യകോേോരത്തിയല്

കല്ത്ബറിെില്

എേിയെപെോ ആണത്....!! ആ മോപ്പുകള്ക് കയണ്ടത്തൂ.....ഓ ...! അപമ്മ....! ഹോങ്ങ്...പഗോ
റ്റു ദ പകോത്ബോ ഹില്്...! ദ ത്െഷര് യമൌണ്ടന്...!! അത്
ഡെമണ്ട്്...!

എത്മോള്ക്ഡ്്...!

സഫപെഴ്്...!!പ

ിറയെ

ിധിെോണ്...!!

ള്ക്്...!

ഓ

ല്്...!

കോര്ബങ്കിള്ക്്...! റൂബീ്..."
പേദ െുയെ തീത്േതെില് ല്ളിതോ പമപ ോന് േീണ്ടും

ുളഞ്ഞു.

മോതയു േര്ഗ്ീ് േീണ്ടും അേരുയെ കകത്തല്മമര്ത്തി.
സഹോ ുഭൂതിപെോയെ അേരുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"ല്ളിപത..."
അെോള്ക് േിളിച്ചു.
പേദ

കെിച്ചമര്ത്തി അേര് അെോളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

" ീ സമോധോ ിക്ക്...േിപ ോദും േിമല്ും എയെ മക്കള്ക് തയന്നെോണ്.എ ിക്കി ി
മയറ്റോരുരീതിെില് ചിന്തിക്കോന്പ

ോല്ും കഴിെില്ല. മരണം േയര അേരോരും

ഇതറിെില്ല...ഉറപ്പ്..െൂ കയോന് ബില്ീവ് മീ..."
ല്ളിതോ പമപ ോയെ മുഖ്ത്ത് ആശ്വോസം

ിറഞ്ഞു.

രക്തപകോശ്ങ്ങയള കീഴ്യപ്പെുത്തിെ പരോഗ ബീജങ്ങള്ക് അത്

തെയമോെതുപ

ോയല്

അേര്ക്ക് പതോന്നി.
"ഓ..!"
അേര്

ുഞ്ചിരിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"...ഇപപ്പോള്ക് ..ഇപപ്പോള്ക് എയന്തോരോശ്വോസം...!!!"
സുഖ്ദമോെ ഒരു ഭോേം
"പേദ യെല്ലോം
പ

ോകുന്നു....ഞോന്

കകെില്
പ

ോയല്

ണിയപ്പേുേരുത്തിയക്കോണ്ട് ല്ളിതോ പമപ ോന്

....പേദ യെല്ലോം
..ഞോന്

യ

ോയ്ക്പപ്പോേുന്നു....എയെ

...സമോധോ മോെി

മരിക്കോന്

പ

റഞ്ഞു.
ഭോരയമോയക്ക

ോകുന്നു...എയെ

ിെിക്കൂ....മുറുയക്ക....ഹോങ്ങ് ....അങ്ങയ ....മരണം ഒരു പമഘചീന്ത്
റന്നുേരുന്നത് എ ിക്ക് കോണോം...മരണം ഇപപ്പോള്ക് ഒരു കുഞ്ഞിയെ
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കകകപളോയെ എയെ മുഖ്ത്ത് യതോെുന്നത് എ ിക്കറിെോം ....എയെ കണ്ണുകളില്
....എയെ ഹൃദെത്തില് മരണം ഉമ്മയേക്കുന്നു...."
അേരുയെ ശ്രീരം
കോറ്റ്

ൂര്ണ്ണമോെി

ിശ്ച്ല്മോെി.

ിമ്പിയല് ജ ോല് തുറന്നപപ്പോള്ക് മോതയു േര്ഗ്ീ് തിരിഞ്ഞു പ ോക്കി.

ജ ോല്ക്ക്്

ിമ്പില്

ിറകണ്ണുകപളോയെ

േഹിക്കുകെോെിരുന്ന േിപ ോദിയ
അേയെ

ആ

രംഗങ്ങള്ക്യക്കല്ലോം

സോെയം

അെോള്ക് കണ്ടു.

ിമ്പില് േിമല്ിയ െും.

ല്ളിതോ പമപ ോയെ മരണത്തിന് പശ്ഷം മോതയു േര്ഗ്ീ് തയെ

ഴെ കോല്ം

ഓര്മ്മിക്കുകെോെിരുന്നു.
ആഭിജോതയ സമൂഹത്തിയെ തോേളമോെ യകോണോേ് പപ്ലസിപല് ഒരു
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മപെോയെോപ്പം

ോര്േിക്കിെെില്

ൃത്തം യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്ന ല്ളിതോ പമപ ോന്

എന്ന സുന്ദരിയെ ആദയമോെി കണ്ടത്.
ജേോഹര്ല്ോല് യ ത്ഹു െൂണിപേഴ്സിറ്റിെില് േിദയോര്ഥികളോെിരുന്നു അേര്.
ആദയപ ോേത്തില്ത്തയന്ന അേള്ക് തയന്ന ത്ഭോന്ത ോക്കിെത് അെോള്ക് ഓര്ത്തു.
ല്യരെും

മുമ്പ്

പത്

മിച്ചിേുയണ്ടങ്കില്ും

ല്രുയെെും

ങ്കിേിേുയണ്ടങ്കില്ും ്ത്തീ ഒരു അ ുഭൂതിെോെി സിരകളില്
ദിേസങ്ങപളോളം മോസങ്ങപളോളം തയെ ഉറക്കം
ിന്നീട്

തയന്നപത്തെിയെത്തിെ

പതോന്നിപ്പിക്കോത്ത

രീതിെില്

ഒരു

കിെക്ക

െരുന്നത് അന്നോണ്.

ഷ്ടയപ്പെുത്തിെ സുന്ദരി.

്ത്തീെില്പപ്പോല്ും

അേള്ക്

കൂയെ

അങ്ങയ

ത ിക്ക്

മ സ്സില്ും

തോല്പ്പരയം
രക്തത്തില്ും

കത്തി ില്ക്കുകെോെിരുന്നു.
ിയന്ന അേയള തയെ േരുതിെില്ോക്കോന് എത്ത എത്ത ത്ശ്മങ്ങള്ക്
അേസോ ം
ത്

തയെ

ഉദയമങ്ങള്ക്

േിജെം

കണ്ടപപ്പോള്ക്

െത്തി.

പല്ോകം

തീതിെോെിരുന്നു.

കേദയശ്ോ്ത്തം അേളുയെ മരണം തീര്ച്ചയപ്പെുത്തിെപപ്പോള്ക് പ
ത്

കീഴെക്കെിെ

തീതിെില്

ിന്ന്് ിപമ്പോേു പ

ോല്ും തോന് ആ

ോെില്ല.

യെ....
തയെ

സുഹൃത്ത്

മോത്തമോണ്

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

എന്നോണ്

ല്ളിത

അന്ന്്

റഞ്ഞിരുന്നത്.
ജീേിതോന്തയം

േയര

അേപളോെുള്ള

ത്

ണെത്തിയെ

ത്ഭോന്ത്

തന്നില്

ിന്നും

ഒഴിെോതിരുന്നത് യകോണ്ട് ഒരിക്കല്ും തോന് അേയള അേിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.
അേള്ക്ക്കെോപളോട്

ത്

ണെമുണ്ട്

എന്ന്് തപന്നോട്

തുറന്നു

റഞ്ഞോല്ും

തോന്

കോരയമോക്കുമോെിരുന്നില്ല.
അയതോയക്ക

സവോഭോേികം

എയന്നോയക്ക

കോണുേോ ുള്ള

േിപേകേും

ത ിക്കുണ്ടോേുമോെിരുന്നു.
അതും അേപളോട് തുറന്ന്് റഞ്ഞതോണ്.
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എന്നിേും

അേള്ക്

ആണെിേു

റഞ്ഞു,

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മ

സുഹൃത്ത്

മോത്തമോെിരുയന്നന്ന്.
എന്നിേ് മരണക്കിെക്കെില് യേച്ച്

റഞ്ഞത്!!

േിപ ോദ് അെോളുയെ മക ോണ് എന്ന്!
ഇക്കോല്മത്തെും അത് അേള്ക് ഒളിച്ച് യേച്ചു.
തയന്ന

േിഡ്ഢിെോക്കി,

കബളിപ്പിച്ചു,

തയെ

സഹിഷ്ണുതോ

മപ ോഭോേയത്ത

രിഹസിച്ചു.
യ

യേന്ന് തയെ മുമ്പില് േിപ ോദും േിമല്ും

ില്ക്കുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

ല്ളിതെുയെ മരണപമല്പ്പിച്ച ആഘോതപത്തോയെോപ്പം തോയ ോരു ജോരസന്തതിെോണ്
എന്ന തിരിച്ചറിേിയെ ദുുഃഖ്ം േിപ ോദിയെ മുഖ്ത്ത്
അന്ന് ല്ളിത പമപ ോന്

ിന്നും അെോള്ക് േോെിച്ചു.

റഞ്ഞ മുഴുേന് സതയങ്ങളും ജ ോല്യ്ക്ക്കപ്പുറത്ത്

പകേതിന് പശ്ഷം േിപ ോട് ദിേസങ്ങപളോളം

ിന്ന്്

ുറത്തിറങ്ങോയത മുറിക്കകത്ത് തയന്ന

കഴിഞ്ഞുകൂെുകെോെിരുന്നു.
ആയരയെങ്കില്ും

കോണോപ ോ

ആപരോയെങ്കില്ും

സംസോരിക്കോപ ോ

അേന്

കൂേോക്കിെില്ല.
മോതയു േര്ഗ്ീ് എഴുപന്നറ്റ് അേയര സമീ
അെോള്ക് േിപ ോദിയെ പതോളില്

ിച്ചു.

ിെിച്ചു.

"േിപ ോദ്,"
അെോള്ക്
" ീ

റഞ്ഞു.

ിയെ അപ്പയ

േിളിക്കണം. ഐ മീന്

ിയന്ന ജ ിപ്പിച്ചെോയള,"

"എന്തിന്?"
േിമല് പചോദിച്ചു.
" ീ

റെണം,"

േിപ ോദിയെ മുഖ്ത്ത് പ ോക്കി അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"... ീ അെോപളോട്

സവീകരിക്കണം. അെോളുയെ സമ്പത്തിയെ അേകോശ്ി
േിപ ോദ് ഒന്നും
"

യെ,

ീ എന്ന്. അെോള്ക്

റെണം, അെോളുയെ മക ോണ്

ിയന്ന

ീെോെിരിക്കണം,"

റഞ്ഞില്ല.

പ്പോ..."

േിമല് സംശ്െപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
" മുയക്കന്തിന്..."
" മുക്ക് ആരുപെെും
േിമല്ിയ

ണം ആേശ്യമില്ല,"

തുെരോന് അ ുേദിക്കോയത മോത്തച്ചന് തുെര്ന്നു.

ിയന്ന അെോള്ക് േിപ ോദിയ
"

പ ോക്കി.

യെ സതയം മറച്ച് യേക്കോന് ആര്ക്കും അേകോശ്മില്ല. സതയം ജെിക്കണം.

അെോള്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം യകോെുത്തുയേങ്കില് അെോളത് അറിെണം, അതി ു
പശ്ഷം യചപയ്യണ്ടോയതന്തോണ് എന്നും,"
അെോള്ക് അേയര കോരയങ്ങള്ക്

റഞ്ഞ് പബോധയയപ്പെുത്തി.
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ഈ ദിേസങ്ങളില് സോധയമോെ എല്ലോ രീതികളും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെക്കുറിച്ച്
അെോള്ക് അപ വഷിച്ചിരുന്നു.
്തംഭിച്ചു പ

ോകുന്ന കോരയങ്ങളോണ് അപ വഷണത്തില് അറിഞ്ഞത്.

ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീ് എന്ന േയേസോെ സോത്മോജയത്തിയെ അധി

ോണ്

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ.
ആെിരക്കണക്കിന് ഏക്കര് േി്തീര്ണ്ണ മുള്ള ഒരു എപററ്റിയെ ഉെമെുമോണ്
അെോള്ക്.
പകോെികള്ക് േില്മതിക്കുന്ന ചരിത്ത സോമത്ഗികള്ക് അെോളുയെ യകോേോരത്തി കത്ത്
തയന്നെുണ്ട്്
.
ഈ മഹോസമ്പത്തിയ

ിസ്സോരമോക്കുന്ന അളേറ്റ ഒരു

ിധിപശ്ഖ്രം അെോളുയെ

എപററ്റ്

രിധിെില്യപ്പേ പകോത്ബോ ഹില്സില്ുയണ്ടന്ന് കരുതയപ്പെുന്നു.

അേയെ

കകക്കല്ോക്കുേോന്

സഹോെിക്കുന്ന

രണ്ട്

മോപ്പുകള്ക്

യകോേോരം

കല്ത്ബറിെില് ഉണ്ട്.
"അത് യകോണ്ട് േിപ ോദ്,"
മോതയു േര്ഗ്ീ് ഉ
"ഈ

രോജയത്ത്

സംഹോരതിപല്ക്ക് കെന്നു.
തയന്ന

ഇത്തെും

സമ്പത്ത്

സവന്തമോെുള്ള

ചുരുക്കം

ആളുകളിയല്ോരോളോണ് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ എന്ന ജന്മം യകോണ്ട്
ിതോേോെ
കൂെിെോണ്.

ആ

മ ുഷയന്.

അത്

ിെമ

പേണ്ട

രമോെി

അതിയെ

എന്ന്് യേക്കോ ുള്ള

ിയെ

ഒരേകോശ്ി

ബുദ്ധിപമോശ്യമോന്നും

ചില്
ിയെ
ീെും
ീ

കോണിക്കരുത്,"
അത ുസരിച്ച് േിപ ോദ് യെല്പഫോണ് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുമോെി ബന്ധയപ്പേു.
ല്ളിതോ പമപ ോന് മരിയച്ചന്നും മരണ സമെത്ത് തോന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെില്

ിന്ന്്

ജ ിച്ചതോണ് എന്നകോരയം അേര് യേളിയപ്പെുത്തിയെന്നും അേന് അപദ്ധഹയത്ത
അറിെിച്ചു.
ിപഷധേും തിര്ക്കരണേുമോണ് േിപ ോദ് ത്

തീെിച്ചത്.

എന്നോല് അ ല്പ്പമോെ സപന്തോഷപത്തോയെെോണ് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ത്

തികരിച്ചത്.

േിപ ോദിയ

ുരത്ത് തയെ

ഉെപ

േസതിെില്

കോണോന് തോന് ആത്ഗഹിക്കുന്നു എന്നും ശ്ോന്തി

എത്തിപച്ചരുക

എന്ന

ത്

തികരണമോണ്

അപദ്ധഹത്തില്

ിന്നുമുണ്ടോെത്.
"യ ഗറ്റീവ് ആെ ഒരു യറ്പ

ോന്് ആണ് ഞോന് ത്

േിേരമറിഞ്ഞ് മോതയു േര്ഗ്ീ്
" മുക്ക്
ഇ ി

തീെിച്ചത്,"

റഞ്ഞു.

ിെമത്തിയെ േഴി പതപെണ്ടി േരും എന്ന്്ഞോന് കരുതി. ഏതോെോല്ും

അതിയെ

ആേശ്യയമോന്നുമില്ല.

ആേശ്യയപ്പേിരിക്കുകെോണ്

ിപന്നോട്

രോജപശ്ഖ്ര

ോയള

േര്മ്മ.

തയന്ന
ിയന്ന

ുറയപ്പെോന്
മക ോെി

സവീകരിക്കുേോന് അെോള്ക് സന്നദ്ധ ോെിരിക്കുന്നു,"
അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് േിപ ോദില് ഒരു ചല് േുമുണ്ടോക്കിെില്ല.
"േിപ ോദ്,"
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മോതയു േര്ഗ്ീ് േിളിച്ചു.
അെോള്ക് േിപ ോദിയെ അെുപത്തക്ക് േന്നു.
അേയെ പതോളില്

ിെിച്ചു.

" ീ ഒരു േല്ിെ പകോെീശ്വര ോകോന് പ

ോേുകെോണ്,"

അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"േല്ിയെോരു ബിസിയ സ്സ് സോത്മോജയത്തിയെ, േല്ിയെോരു എപററ്റ്യെ. അതി ും
ുറപമ ഒരു േല്ിെ
േിപ ോദ് ഒന്നും

ിധിപശ്ഖ്രത്തിയെ..."

റഞ്ഞില്ല.

അേയെ മുഖ്ം േികോര രഹിതമോെിരുന്നു.
ുതിെ സംഭേങ്ങയളോന്നും തയെ ഇഷ്ടോ ുസരണമല്ല.
തയന്ന സംബന്ധിച്ച് ഒപരയെോരു െോഥോര്ഥയം തയെ അന്തരോത്മോേിപല്ക്ക് തുറിച്ച്
പ ോക്കുന്ന ജോരസന്തതി എന്ന

ുതിെ പേഷമോണ്.

അന്ന് രോത്തി േിമല് ഉറങ്ങോയത സിയറ്റൌേില്ിരിക്കുന്നത് മോതയു േര്ഗ്ീ് കണ്ടു.
"എന്തോ, ഉറക്കം േരുന്നിപല്ല?'
അേയെ പതോളില് കക യേച്ച് അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
േിമല് ഒന്നും

റഞ്ഞില്ല.

ിശ്ബ്ദ ോെി മോതയു േര്ഗ്ീസിയ
"

ോപ്പോ

ോയള േിപ ോദ് പ

അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് അേന്

പ ോക്കിെിരുന്നു.

ോകുന്നു,"
റഞ്ഞു.

അെോള്ക് അേയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി
"അേന് പ

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ോേുകെില്ല!!"

അെോളുയെ സവരത്തിയല് മോറ്റം േിമല് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.
േിമല് അദ്ഭുതപത്തോയെ അെോയള പ ോക്കി.
" ീപ

ോകും!!"

"ഞോന്?"
േിമല്ിന് ഒന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
"ബേ് യഹൌ?"
ദൃഡസവരത്തില് മോതയു േര്ഗ്ീ്
" ീ പ

ോകും!!

മകന്!!

റഞ്ഞു.

ീ രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെക്കോണും!!

ീ ആെിരിക്കും അെോളുയെ അേകോശ്ി!!

ീ ആെിരിക്കും അെോളുയെ
ീെോെിരിക്കും േിപ ോദ്!!

േിപ ോദ് പമപ ോന്,"
േിമല്ിന്യറ കണ്ണുകള്ക്ക്ക് മുമ്പില് കണ്ണന്ചിക്കുന്ന ത്

കോശ്ജവോല്കള്ക്

തോന് ആകോശ്ത്തിയല്

ില്ക്കുന്നത് പ

െത്തങ്ങളുയെ മധയത്തില്

ിറഞ്ഞു.
ോയല് അേ ു

പതോന്നി.
"

യെ

പ്പോ.. ..േിപ ോദ്?"

"അേന് പ

ോേുകെില്ല!"

അെോളുയെ സവരത്തിയല് േിറങ്ങല്ിപ്പ് േിമല് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
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"ആരോയെ പമോന് പകോെീശ്വര ോെിേ് എ ിയക്കന്ത് കോരയം. അേയെ യമോഖ്പത്തക്ക്
പ ോക്കുന്ന ഓപരോ

ിമിഷേും എയന്ന േഞ്ചിച്ച അേയെ അമ്മെുയെ രൂ

മോണ്.

ിന്യറം അമ്മ ആപണല്ും!!"
േിമല്ിന്യറ

ോസോരത്ന്ദങ്ങളിപല്ക്ക് മദയതിന്യറരൂെഗന്ധം തുളച്ചിറങ്ങി.

" മുക്കേയ
അെോള്ക്

ീ േോ. "

പേയറ ഒരിെപത്തക്ക് അെക്കോം.

ിയന്ന േിപ ോദിയെ മുറിെിപല്ക്ക് പ

അേന് േ്ത്തങ്ങള്ക്

ോെി.

ോയ്ക്ക്ക് യചയ്യുകെോെിരുന്നു.

യേളുപ്പിന് അഞ്ചുമണിക്കോണ് കലറ്റ്.
മോതയൂ േര്ഗ്ീസും േിമല്ും അേയ
"

സമീ

ിച്ചു.

ോക്കിംഗ് കഴിെോറോപെോ േിപ ോദ്?"

അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞു
അേന്

പ്പോ,"
റഞ്ഞു.

"ഇ ി ഈ ത്ഡസ്സ് കൂെി മോത്തം,"
അേന്

ോക്കിംഗ് തുെര്ന്നു.

മോതയു

േര്ഗ്ീ്

മുരെ ക്കുന്ന

പ ോക്കിെപപ്പോള്ക് തയെ

സവരം

പകേുേിപ ോദ്

ിഷോ േ്ത്തത്തിയെ പ

ോക്കറ്റില്

മുഖ്മുെര്ത്തി
ിന്ന്്അെോള്ക് ഒരു

റിപേോള്ക്േര് എെുക്കുന്നത് അേന് കണ്ടു.
"

പ്പോ...ഇത്?"

അെോള്ക് അേയ

പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ിയന്ന ഒരു ചുേട് കൂെി അെുത്തു.
"്പത്െഞ്ച് ആെ ഒരു സ്ഥല്പത്തക്ക് അപല്ല പ
സവരത്തില് േിറങ്ങല്ിപപ്പോയെ അെോള്ക്
"്യത്െെിന്ച്

ആെ

ോകുന്നത്?"

റഞ്ഞു.

ആളുകളുയെ

അ ുഭേങ്ങളിപല്ക്ക്?അപപ്പോള്ക്

ഇെെിപല്ക്ക്?

്പത്െഞ്ച്

ആെ

്പത്െഞ്ച്

ആെ

ആെുധങ്ങള്ക്

കൂെി

കകെില്ിരിക്കയേ,"
"

യെ

പ്പോ..എ ിക്കിത് ഉ

പെോഗിക്കോന് അറിെില്ല,"

"സോരമില്ല,"
േിറങ്ങല്ിച്ച
"ഞോന്

ുഞ്ചിരി

പമജര്

ില് ിര്ത്തി അെോള്ക് തുെര്ന്നു.

മോതയു

േര്ഗ്ീ്,

കളിപ്പോേം

പ

ോയല്

പതോക്ക്

ഉ

പെോഗിക്കുന്നേന്...യകോല്

ോതകം ത്ഡഗ് ആെി കണ്ടിരിക്കുന്നേന്, ഇയതങ്ങയ

ഉ

പെോഗിക്കണയമന്ന്

ഠിപ്പിക്കോം,"

അെോള്ക് ബുയള്ളറ്റ്
"ഇത് ഇങ്ങയ

ിയന്ന

ിറയ്ക്ക്കുന്ന ഭോഗം തുറന്നു.

തുറന്ന്....

ിയന്ന..."

അെോള്ക് ഓപരോ അറെില്ും ബുള്ളറ്റ്
"ഇങ്ങയ

ിറച്ചു.

പല്ോഡ് യചയ്ക്ത് ...."

അെോള്ക് ആഭോഗം അെച്ചു.
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"

ിയന്ന ഇങ്ങയ

പല്ോക്ക് യചയ്ക്ത്...."

അെോള്ക് റിപേോള്ക്േര് അല്പ്പം ഉെര്ത്തി.
"

ിയന്ന ശ്ത്തുേിയ

കോണുപമ്പോള്ക് ഇതുപ

ോയല് പ

ോെിെ് യചയ്ക്ത്..."

അെോള്ക് േിപ ോദിയെ പ യര റിപേോള്ക്േര് ചൂണ്ടി.
"

ിയന്ന ഇതുപ

ോയല് ത്െിഗര് േല്ിച്ച്..."

അെോളുയെ േിരല് ത്െഗറില് അമര്ന്നു.
"

ിയന്ന ഇങ്ങയ ..."

േിരല് സോേധോ ം

ിപമ്പോേു ചല്ിച്ചു.

"മതി!!"
േിപ ോദ്

ുഞ്ചിരിപെോയെ

"മതി ...മതി
"

റഞ്ഞു.

പ്പോ..!"

ിയന്ന ഇതുപ

ോയല് ഷൂേ്്യചയ്യണം!!"

അെുത്ത െണം േിപ ോദിയെ ഇെത് യ ഞ്ച് തുളച്ച് യേെിെുണ്ട
"

ീങ്ങി.

പ്പോ...!!!"

അല്റിക്കരഞ്ഞുയകോണ്ട്, കുഴഞ്ഞ് േിപ ോദ് മുപമ്പോേോഞ്ഞു.
അപപ്പോഴോണ് മോതയു േര്ഗ്ീസിയെ

ിമ്പില്

ില്ക്കുന്ന േിമല്ിയ

േിപ ോദ് കണ്ടത്.

"േിമല്...!!!"
േിപ ോദ് അല്റി
"

ിയന്ന ഇതുപ

ില്േിളിച്ചു.

ോയല് ഷൂേ്്യചയ്യണം,"

ത്കൂരമോെ, േിറങ്ങല്ിച്ച

ുഞ്ചിരി

ില് ിര്ത്തി അെോള്ക് േീണ്ടും ത്െിഗര് േല്ിച്ചു.

മയറ്റോരു യേെിെുണ്ട േിപ ോദിയെ േല്ത് യ ഞ്ച് തുളച്ച്

ോഞ്ഞു.

അേന് കകെുെര്ത്തി കുഴഞ്ഞ് േീഴോന് തുെങ്ങി.
കണ്ണുകള്ക്
ോവ്

ുറപത്തക്ക് തള്ളി.

ുറപത്തക്ക്

യെ േീണ്ടും
"

ിയന്ന ഇതുപ

ിേര്ന്ന്് ില്ക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
ോയല്..."

േിപ ോദിയെ യ റ്റി
"ദ കഫ ല്

ീണ്ടു.

ിളര്ത്തിയക്കോണ്ട് മയറ്റോരു യേെിെുണ്ട

ോഞ്ഞു.

ോക്കിംഗ്!!"

മോതയു േര്ഗ്ീസില്

ിന്ന്്പചോര മണക്കുന്ന േോക്കുകള്ക് കുതിര്ന്ന് േീണു.

യകോല്ക്ക് പശ്ഷമുള്ള അപത രോത്തി.
ഭോേി

രി

ോെിക്ക് കൃതയമോെ ഒരു രൂ

പരഖ് തയ്യോറോക്കോന് മോതയു േര്ഗ്ീസും

േിമല്ും േീണ്ടും ചര്ച്ചെോരംഭിച്ചു.
" ോളയത്ത കലറ്റി ു ഞോ ും പകരളത്തിപല്ക്ക് ഉണ്ടോേും,"
അെോള്ക് മകപ ോട്

റഞ്ഞു.

"രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ തോമസിക്കുന്ന സിറ്റീല് തയന്നെോണ് േര്ക്കിച്ചോെ ും,"
േിമല് അെോയള പചോദയരൂ

ത്തില് പ ോക്കി.
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" ിയെ േര്ക്കി അങ്കിള്ക്,"
അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"കള്ളപ ോേും കള്ളക്കെത്തും ത്ഡഗ് ബിസി സ്സും പ
ോേം ജീേിച്ച് പ

ോല്ീ് പകസും ഒയക്കെോെോണ്

ോകുന്നത്. ഞോന് േര്ക്കിച്ചോെയെ കൂയെെുണ്ടോേും,"

"യേല്..."
"ഇരു

ത്തി രണ്ടോമയത്ത േെസ്സില്

ഇതുേയര ഞോന് പകരളത്തില് പ

േോള ഓഫീസോെി

ോെുേിേതില്

ിയന്ന

ോെിേില്ല. അതി ു പശ്ഷം േര്ഷത്തില് ഒപന്നോ

രപണ്ടോ പഫോണ് പകോള്ക്...അതില് കൂെുതല് ഒരു പകോണ്ടോക്ടറ്റും ഉണ്ടോെിേില്ല.
ഇ ിെയത്ത

എയെ

േോസം

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ

േര്ക്കിച്ചോെയെ

കൂയെെോണ്.

ിയെ

യ

ോറുതി

ോല്സില്ും,"

േിമല് ത്ശ്ദ്ധപെോയെ പകേു.
"ഞോന്

ിയെ

പ്പോെോണ് എപന്നോ

ീ എയെ മകന് ആണ് എപന്നോ അന്നോേിയല്

ആരും അറിെരുത്,"
അെോള്ക്

ദ്ധതി േിശ്ദീകരിച്ചു.

"തികച്ചും

അ

രിചിതയരപപ്പോയല്

യ

രുമോറുക.

അറിെില്ല. ഞോന് േിഭോരയന്. കേഫ് കയോന്സര്

േര്ക്കിചോെ ുപ

ോല്ും

ിെിച്ച് യതോല്ഞ്ഞു. എല്ഡര്

ുത്ത ും ഓള്ക്പസോ. െൂ ആര് ഇന് കയോ ഡ...മ സ്സില്ോകുന്നുപണ്ടോ?"
"യെ്,

പ്പോ,"

"ഗുഡ്!"
അെോള്ക് ഉത്സോഹപത്തോയെ തുെര്ന്നു.
"രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. ദിേയ. ദിേയ േര്മ്മ. ഊേിെിയല് ഒരു
ഇെര് ോഷണല് ്കൂളില്

ഠിക്കുകെോണേള്ക്. അെോളുയെ സമ്പത്തിയെ ഈക

അേകോശ്ി...കിരീെോേകോശ്ി. സൂരയ േംശ്ത്തിയല് രോജകുമോരി..."
േിമല് ജോത്ഗതപെോയെ അെോയള പ ോക്കി.
ഒരു ഗോഡ ിശ്ബ്ദത അേര്ക്കിെെില്

ിമിഷങ്ങളപളോളം തളം യകേി.

"അേള്ക് ജീേിച്ചിരിക്കരുത്!"
ിശ്ബ്ദതയെ േിറങ്ങല്ിപ്പിച്ചുയകോണ്ട് അെോളുയെ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും മുഴങ്ങി.
"ആര്ക്കും സംശ്െം ഉണ്ടോകോത്ത രീതിെില് അേയള ഈ ഭൂമുഖ്ത്ത്
മോറ്റണം.

സവന്തം

േിശ്വ്തരോെ

യചയ്യോയമങ്കില്
എ്ക്ടപ

മ സ്സില്ോകുന്നുപണ്ടോ
"യെ്

ര്േ്

ഏറ്റേും
ആെ

ന്ന്...അയല്ലങ്കില്

മറ്റോയരയെങ്കില്ും

ഉ

ിന്ന്്തുെച്ച്
ഏറ്റേും
പെോഗിച്ച്.

ി ക്ക്?"

പ്പോ!"

" ന്നോെി ആക്ടറ്റ് യചയ്യുക!"
അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"ഏയതോയക്ക യേഷം യകേോപമോ അയതോയക്ക. ജെിക്കും ഷുേര്. അപപ്പോള്ക് സവത്ത്
മുഴുേന് യ
ിന്നും

ക്ക്!! പേണ്ട ഉ

പദശ്േും

ിര്പദശ്ങ്ങളും അതോത് സമെത്ത് എന്നില്

ി ക്ക് കിേിയക്കോണ്ടിരിക്കും...മ സ്സില്ോപെോ?"
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"െ്

പ്പോ!"

"ഗുഡ്!"
അെോള്ക് ചിരിച്ചു.
" മ്മുയെ കത്

മറി ല്ക്ടഷയം ഇയതോന്നുമല്ല. ആ മോപ്പുകള്ക് യകോേോരം കല്ത്ബറിെില്

ിന്ന്്അെിച്ച് മോറ്റണം. അതോണ്

മ്മുയെ മിഷന്. ഒരു

ര്വേതമുണ്ട്. പകോത്ബോ ഹില്്!
ിധിെിപല്ക്ക്

എത്തിപച്ചരോ ുള്ള

ിയെ മമ്മി
മോര്ഗ്

ിധി മറഞ്ഞുകിെക്കുന്ന

റഞ്ഞ ത്െഷര് യമൌണ്ടന്! ആ

പരഖ്കളോണ്

അേ.

അതോദയം

കരസ്ഥമോക്കണം!!"
േിമല് ത്ശ്ദ്ധപെോയെ അെോളുയെ

ദ്ധതി ത്ഗഹിച്ചു.

"പസോ..."
അെോള്ക് ഉ

സംഹരിച്ചു.

"രണ്ട് ല്െയങ്ങള്ക് ഉണ്ട്

മ്മുയെ പകരളോ െോത്തക്ക്. ഒന്ന്്രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ

മകയള യകോല്ലുക! രണ്ട്
"യെ്

ിധി കരസ്ഥമോക്കുക!! മ സ്സില്ോപെോ?"

പ്പോ.."

അെോള്ക് അേയ

ഒന്ന് പ ോക്കി.

" ീ പ ഴ്സറിെില്

ഠിച്ചിരുന്ന കോല്ം ഞോന് ഓര്ക്കുന്നു,"

അെോള്ക് എഴുപന്നറ്റു.
"അന്ന്്

ി ക്ക് ഏറ്റേും ഇഷ്ടമുള്ള കറം, പ ഴ്സറിപ്പോേ് ഏതോണ് എന്ന്

ീ

ഓര്ക്കുപന്നോ?"
േിമല് അെോളുയെ പചോദയം പകേ് ഒന്നും മ സ്സില്ോകോയത പ ോക്കി.
"എ ിക്ക് ഓര്മ്മെുണ്ട്,"
മോതയു േര്ഗ്ീ്

റഞ്ഞു.

"പജോണീ പജോണീ ..യെ്
പ്പോ യെ്

ീ ഇപപ്പോള്ക് കുയറ പ രമോെി യെ്

പ്പോ എന്ന്് റഞ്ഞുയകോണ്ടിരിക്കുന്നു! അേസോ ം പ ോ

റപഞ്ഞോണ്ട്
പ ഴ്സറി...

പ്പോ...എന്നോ കറം.

എയെ

യെ

കഴുത്തിന്

ിെിപച്ചക്കരുത്!

കറം

യകോണ്ട്....പചോരെും

ോപെണ്ടത്

ജീേ ും

കല്ഫ്

ഈ്

പ്പോ എന്നും
എ

ബിഗ്

പതോക്കുയകോണ്ടോ...തത്ന്തങ്ങള്ക്

യകോണ്ട്.. െത്തങ്ങളുയെ

ഇെെില്

രോജകുമോരയ പപ്പോയല് ജീേിപക്കപണ്ട? അതി ു ഒരു കറം മോത്തം ഓര്ത്തോല് മതി.
യേെിെുണ്ടെുയെ റിഥം

ിറഞ്ഞ ചീറ്റിയത്തറിക്കുന്ന പചോരെുയെ സിംഫണി

ിറഞ്ഞ

ഒരു കറം..."
ിപറ്റ ദിേസം േിമല്ും പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീസും പകരളത്തിയല്ത്തി.
േിമല് ശ്ോന്തി

ുരയത്തത്തി.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെക്കണ്ടു.
തോന് േിപ ോദ് ആയണന്ന് സവെം
ല്ളിതോ പമപ ോയെ ത ി
അക്കോരണം
യ ല്ലിെപ

രിചെയപ്പെുത്തി.

കര്പ്പോെിരുന്നു േിമല്.

യകോണ്ട്

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ

മ സ്സില്

സംശ്െത്തിയെ

ോല്ുമുണ്ടോെില്ല.
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േിേോഹം കഴിച്ചതിയെ ആദയയത്ത മോസം തയന്ന അമ്മെുയെ ഭര്ത്തോവ് അേയര
ഉപ

െിച്ച്

മയറ്റോരു

േളര്ത്തുേോ ും

്ത്തീെുയെ

കൂയെപപ്പോെി

ഠിപ്പിക്കുേോ ും അമ്മ ഒരു

എന്നും

ിയന്ന

തയന്ന

ോട് കഷ്ട്െയപ്പേു എന്നും തപല്

ആഴ്ച്ച മരിക്കുന്ന ദിേസമോണ് തോന് േയേസോെിെോെ രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ
മക ോണ് എന്ന് അമ്മ യേളിയപ്പെുത്തിെയതന്നും േിമല് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ
റഞ്ഞു േിശ്വസിപ്പിച്ചു.
േിപ ോദിയ

ഒരിക്കല്പപ്പോല്ും കണ്ടിേില്ലോത്ത രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിമല്ിയ

സവന്തം

മക ോെി സവീകരിച്ചു, അംഗീകരിച്ചു.
തയെ

ിതൃതവം

രസയമോെി യേളിയപ്പെുത്തോന് അല്പ്പം കൂെി സമെം പേണയമന്ന്

അപേഹം േിമല്ിയ
യ
ത്

യേന്ന്്

അറിെിച്ചു.

ിതൃതവം

രസയമോക്കിെോല്

തയെ

കുെുംബോംഗങ്ങള്ക്

എങ്ങയ

തികരിക്കുയമന്ന ചിന്ത തയന്ന േിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അപേഹം അേപ ോെു
റഞ്ഞു.
ിതൃതവം

രസ്സേമോക്കുന്നത്

േയര

ദിേയ

ത്ഗൂപ്പ്

ഓഫ്

ഇന്ഡ്ത്െീസില്

എക്ടസികയൂേീവ് ആെി പചരോന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ േിമല്ിപ ോട് ആേശ്യയപ്പേു.
അേന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ എക്ടസികയൂേീവ് റോഫില് പചര്ന്നു.
സവന്തം കുെുംബോംഗയത്തപപ്പോയല് തോന് കണ്ടിരുന്ന ജ റല് മോപ ജര് പരോഹിതിപ ോട്
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ

ുതിെ സംഭേങ്ങള്ക്

ങ്കുയേച്ചു.

എന്നോല് അയതോയക്ക പകേുകഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക് പരോഹിതി ു സംശ്െമുണ്ടോെി.
േിപ ോദിയെ

യ

യേന്നുള്ള

രംഗത്

പേശ്േും

മറ്റും

അെോളില്

സംശ്െങ്ങളുണര്ത്തി.
യെ തയെ സംശ്െങ്ങള്ക് അെോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ അറിെിച്ചില്ല.
സവന്തം

മകന്

എത്തിപചര്ന്നതില്

അപേഹം

അതയധികം

സപന്തോഷേോേോ ോെിരുന്നു.
തത്ക്കോല്ം അതിന്ഭംഗം േരുപത്തണ്ട എന്ന്്പരോഹിത് േിചോരിച്ചു.
എന്നോല് അെോള്ക് രഹസയമോെി േിമല്ിന്യറ ചല് ങ്ങള്ക് േീെിച്ചു.
അെോള്ക്

പ

ോകുന്നെിെങ്ങളും

കണ്ടുമുേുന്നെോളുകളും

അെോള്ക്

ിരീെണ

േിപധെമോക്കി.
പകോത്ബോ ഹില്സില്ും
ആെിെക്ക്
േര്ക്കിെുയെ

രിസരത്തും അെോള്ക് േിമല്ിയ

ഗരത്തില്

എത്തിപച്ചര്ന്ന,

അ ുജന്

േര്ഗ്ീസിപ ോയെോപ്പം േിമല്ിയ

രിമറ്റം

കണ്ടു.

അപധോപല്ോക

മോത്തച്ചന്

എന്ന

ോെകന്
പമജര്

രിമറ്റം
മോതയു

അെോള്ക് പകോത്ബോഹില്സില് കണ്ടു.

അയതല്ലോം അെോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ അറിെിക്കോന് ആത്ഗഹിയച്ചങ്കില്ും
അല്പ്പം കൂെി കോത്തിരിക്കോന് പരോഹിത് തീരുമോ ിച്ചു.
അതി ിെെില്

പകോത്ബോഹില്്

മുഴുേന്

ിരീെണ േല്െത്തില്ോണ് എന്ന്്േിമല്ും

ല്ത്തീഫിയെെും

കൂേുകോരുയെെും

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും മ സ്സില്ോക്കി.

ല്ത്തീഫിയ െും സംഘയത്തെും ഒതുക്കുേോന് അേര് തീരുമോ ിച്ചു.
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അതി ു

റ്റിെ ഒരോയള അേര് തിരഞ്ഞുയകോണ്ടിരുന്നു.

ോേുകോര്ക്ക് യ

ോതുശ്ല്യമോെ,

ഒരംഗമോെിരുന്ന ജെകൃഷ്ണയ
ഒരു എതിര്ത്ഗൂപ്പ് രൂ

രിമറ്റം േര്ക്കിെുയെ അപധോപല്ോക േല്െത്തില്
അേര് മദയേും

ീകരിക്കോന് പത്

ജെകൃഷ്ണപ ോട് അേര്

ണേുയമോഴുക്കി േശ്ത്തോക്കി.

രിപ്പിച്ചു.

ദ്ധതി േിശ്ദീകരിച്ചു.

ല്തീഫിയ െും കൂേയരെും അെിയച്ചോതുക്കുക.
ദിേയയെ യകോല്ലുക.
േല്ിയെോരു ത്

തിഫല്ത്തുക അേര് േോഗ്ദോ ം യചയ്ക്തു.

അഡവോന്സും

ല്കി.

എന്നോല് ബുദ്ധിമോ ോെ ജെകൃഷ്ണന് േിമല്ിപ െും
ചുറ്റിപ്പറ്റി

ില്ക്കുന്ന

രിമറ്റം മോത്തച്ചയ െും

ിഗൂഡതയെന്തോണ് എന്ന്്യേളിയപ്പെുത്തോന് ആത്ഗഹിച്ചു.

തോന് ഏയറ്റെുക്കോന് പ

ോകുന്ന യദൌതയം അതീേയഗൌരേമുള്ളതോണ്.

രോജയം അറിെുന്ന ബഹുമോ ിക്കുന്ന ഒരു കുെുംബത്തിയല് അംഗയത്തെോണ് തോന്
യകോല്ലോന് പ

ോകുന്നത്.

അപപ്പോള്ക് ത ിക്ക് മുഴുേന് കോരയങ്ങളുമറിപഞ്ഞ മതിെോകൂ എന്ന്്ജെകൃഷ്ണന്
ശ്ഠിച്ചു.
അതറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞോല് മോത്തപമ തോന് ദിേയയെ യകോല്യപ്പെുത്തൂ എന്ന്്അേന്
അേപരോട് തീര്ത്തു

റഞ്ഞു.

മദയത്തിയെ അകമ്പെിെില്

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും േിമല്ും അേയര സംബന്ധിച്ച

സര്വ രഹസയങ്ങളും ജെകൃഷ്ണപ ോട് തുറന്നു
ദിേയയെ

യകോല്ലുേോന്

സര്പ്പേിഷപമല്പ്പിച്ച്

റഞ്ഞു.

ല്മോര്ഗങ്ങളും

യകോല്യപ്പെുത്തി

പകോത്ബോ

ആപല്ോചിയച്ചങ്കില്ും

ഹില്സില്

യകോണ്ടുപ

ോെി

കിെത്തുക എന്ന തത്ന്തമോണ് അേസോ ം സവീകരിക്കയപ്പേത്.
അതി ു പേണ്ടി ഒരു
അതി ിെെില്

ോമ്പു

േിമല്

രിശ്ീല്കയ

ഒരുക്കി

രഹസയമോെി

ിര്ത്തിെിരുന്നു.

യകോേോരത്തി കത്ത്

മോപ്പുകള്ക്

തിരഞ്ഞിരുന്നു.
ചില്പപ്പോള്ക്

അേയെ

സഹോെത്തോല്

രിമറ്റം

മോത്തച്ച ും

രഹസയമോെി

യകോേോരത്തില് എത്തിപച്ചരുമോെിരുന്നു.
ഇരുേരും േളയരപെയറ തിരയഞ്ഞങ്കില്ും ആ മോപ്പുകള്ക് കിേിെില്ല.
അേസോ ം.
ഒരു യ

ൌര്ണ്ണമി രോത്തിെില്,

തിവ്പ

ോയല് േിമല് കല്ത്ബറിെില് ആെിരുന്നു.

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും, രോത്തിെുയെ മറ

റ്റി ല്ത്തീഫിയെെും കൂേുകോരുയെെും

കണ്ണുകള്ക് യേേിച്ച്, േിമല്ിന്യറ സഹോെത്തോല് യകോേോരത്തില് എത്തിെിരുന്നു.
യകോേോരം കല്ത്ബറി േളയര േല്ിെ ഒരു ഹോള്ക് ആെിരുന്നു.
യ

ൌരോണിക

കോല്യത്ത,

മൃഗപത്തോല്ുകളില്ും

തോളിപെോല്കളില്ും

യചപപ്പെുകളില്ും എഴുതിെ ശ്ോസ ങ്ങളും േിളംബരങ്ങളും ല്ിഖ്ിതങ്ങളുമെങ്ങിെ
ത്ഗന്ഥങ്ങള്ക് അക്കൂേത്തില് ഉണ്ടോെിരുന്നു.
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കല്ലച്ചുകളില് ത്

ിെ് യചയ്ക്ത ആദയകോല്യത്ത പ

അതയന്തോ ുധിക

േിജ്ഞോ പകോശ്ങ്ങള്ക്

േയര

ആ

പ്പര്

ു്തകങ്ങള്ക് മുതല്

ഹോളിയല്

ൂറുകണക്കിന്

യഷല്ഫില് ഉണ്ടോെിരുന്നു.
ആ േല്ിെ കല്ത്ബറിെില് കെറുപമ്പോള്ക് ഒരു രോേണന് പകോേെില് കെറുന്ന
ത്

തീതിെോെിരുന്നു.

ഓപരോ

യഷല്ഫിയെെും

മുമ്പില്

അന്നും

അേര്

രിപശ്ോധ െില്

ഏര്യപ്പേിരിക്കുകെോെിരുന്നു.
"ഓ..

പ്പോ..!"

ോല്ഞ്ചു

യഷല്ഫുകള്ക്ക്കിെെില്

തിരെുകെോെിരുന്ന

മോത്തച്ചപ ോട്

േിമല്

റഞ്ഞു.
"അത്

ിറയെ

ഇരു

തോം

തപ്പിയക്കോണ്ടിരുന്നോല്

ൂറ്റോണ്ടിയല്

ചുേന്ന

പ

േില്

ോയെത്െി

കളെന്സോ.

േരച്ചുണ്ടോക്കിെ

അേിയെ

ആ

മോപ്പ്

കിേുന്നയതങ്ങയ െോ?"
"എ ിയക്കങ്ങും

റ്റത്തില്ല ഈ യമ യക്കേ

തല് യചോറിഞ്ഞുയകോണ്ട്

ണി!!"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് േിമല്ിന്യറെെുയത്തക്ക് േന്നു.

"എത്ത ദിേസങ്ങളോെി!!"
പഡോണ്ട് േറി

പ്പോ!"

േിമല് മത്ന്തിച്ചു.
"ആ മോപ്പുകള്ക് ഈ കല്ത്ബറീല് തയന്നെുണ്ട്്
. ഇപന്നതോെോല്ും

മുക്ക് അത് കിേും.

കപമോണ്!"
അേര് കല്ത്ബറിെുയെ മയറ്റോരു ഭോഗപത്തക്ക് ീങ്ങി.
"ഈ കല്ത്ബറി േിറ്റോല്ത്തയന്ന
മോത്തച്ചന്

ത്ത് തല്മുറക്ക് ജീേിക്കോ ുള്ള േകെുണ്ട്,"

റഞ്ഞു.

ഓപരോ യഷല്ഫും

ിന്നിേ് കെന്നുപ

ോകുന്നതി ിെെില്

ില്ത്ത് ഒരു േല്ിെ േൃത്തം

അേര് കണ്ടു.
"

പ്പോ...ഇത്...!"

േിമല് അതിയെ മുമ്പില്

ിന്നു.

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും േിമല്ും

ില്ത്ത് കു ിഞ്ഞിരുന്നു.

ആ േൃത്തത്തി ു പമല് കകത്തല്മമര്ത്തിെപപ്പോള്ക് അത് അ ങ്ങുന്നത് അേര്
കണ്ടു.
"തോയഴ ഒരു അണ്ടര്യത്ഗൌണ്ട് ഉണ്ട്,"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

റഞ്ഞു.േളയര സമെയത്ത അധവോ ത്തിന് പശ്ഷം അേര് ആ

േൃത്തം ഇളക്കിയെെുത്തു.
തോപഴക്ക് ഒരു തുരങ്കം ത്
മുകളില്

ിന്ന്്തോപഴക്ക്

പെോര്ച്ചിയെ ത്

തയെയപ്പേു.
ീണ്ടുപ

കോശ്ത്തില് ആ

ോകുന്ന ഒരു പഗോേണി അേര് കണ്ടു.
ില്േറ ആഴമുള്ളതോണ് എന്ന്്അേര് കയണ്ടത്തി.

"കപമോണ്!!"
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പഗോേണിെുയെ ആദയയത്ത

െിെില് കോല് യേച്ചുയകോണ്ട് േിമല്

റഞ്ഞു.

"ഇത് തയന്നെോണ് സ്ഥല്ം!"
രിമറ്റം മോത്തച്ച ും തോപഴക്കിറങ്ങി.
മുമ്പില് പെോര്ച്ച് യതളിച്ചുയകോണ്ട് േിമല് ഇറങ്ങിയക്കോണ്ടിരുന്നു.
"േിമല് സൂെിച്ച്!!"
ഇെയ്ക്ക്ക്
അല്പ്പ

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം അേര്

ക ത്ത് ഇരുേില്
യ

റഞ്ഞു.

ിറഞ്ഞു

ിന്ന

ില്േറയെ ്

ര്ശ്ിച്ചു.

ില്േറെില്, പെോര്ച്ചിയെ ത്

കോശ്ത്തില് കുയറ

േികള്ക് അേര് കണ്ടു.

ഇരുമ്പുയകോണ്ടും
യ

യചമ്പുയകോണ്ടും

പമല്ത്തരം

മരങ്ങള്ക്യകോണ്ടും

ഉണ്ടോക്കിെ

േികള്ക്.

"മുമ്പ്

ോട് മുെിച്ച് ഭരിച്ചേന്മോരുയെ ശ്േങ്ങല്ോെിരിക്കും ഇതില്,"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

റഞ്ഞു.

"ശ്ശ്..!!"
േിമല് അെോയള േില്ക്കി.
"ശ്ബ്ദമുണ്ടോക്കോയത േോ..!"
ആയ

േികള്ക്യക്കോന്നും

ൂേില്ലോെിരുന്നു.

ീേിപ്പിെിച്ച റിപേോള്ക്േറുകളുമോെി അേര് അേയെോയക്ക തുറന്നു.
ല്തരം തുകല് ചുരുളുകളില് ല്ിഖ്ിതങ്ങള്ക് അേര് കണ്ടു.
യ

ൌരോണിക

രോജകീെ

ഉെെോെകളും

ആെുധങ്ങളും

ചില്തില്

അെക്കം

യചയ്ക്തിരുന്നു.
ചില് യ
"പ

േികളില് അസ്ഥികളും തല്പെോെുകളും അേര് കണ്ടു.

െിെോകുന്നുപണ്ടോ?"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പചോദിച്ചു.
"മിണ്ടരുയതന്നപല്ല
ത്

റഞ്ഞത്!!"

തിധവ ികപളോട് കൂെി േിമല്ിന്യറ ശ്ബ്ദം ഉെര്ന്നു.

"തീക്ക പല്ല് ചേിേി

ില്ക്കുന്നത് പ

ോയല്െോ ഞോന്! അതിയെ എപെല് മപറ്റെയത്ത

ഓപരോ പചോദയങ്ങളും! മിണ്ടോയത േോ!!"
അന്ന്്
അ

േിമല്ിന്യറ

സവരത്തിയല്

േയതിെോ േും

രിചിതതവേും രിമറ്റം മോത്തച്ചന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

അെോള്ക്
ഓപരോ യ
തോഴിേു
"

ആദയമോെി
ിശ്ബ്ദമോെി മകയ

ിന്തുെര്ന്നു.

േിെും തുറന്ന്് രിപശ്ോധിച്ച് മുപമ്പോേ്് െക്കുന്നതി ിെെില്ോണ് േല്ിെ
ൂേിെ ഒരു മുറി േിമല്ിന്യറ ത്ശ്ദ്ധെില് യ

േത്.

പ്പോ...അത്!!"

അേന്

രിമറ്റം മോത്തച്ചപ ോട് മത്ന്തിച്ചു.

അേര് സോേധോ ം അതിയ
മെുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്

സമീ

ിച്ചു.

ോകത ഗന്ധം അേര്ക്ക് അ ുഭേയപ്പേു.
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ആയരോയക്കപെോ തങ്ങളുയെ പ യര ഓെിേരുന്നത് പ
തങ്ങളുയെ

സമീ

ത്ത്

ആരുയെയെോയക്കപെോ

ോയല് അേര്ക്ക് പതോന്നി.

ആയരോയക്കപെോ

ഉച്ചവോസേോെു

ില്ക്കുന്നത്

തങ്ങളുയെ

പ

ോയല്െും ആ ഇരുേില് അേര്ക്ക് അ ുഭേയപ്പേു.

"

പ്പോ...!!"

ഭെന്ന്്േിമല്

മുഖ്ത്ത്

്

പ

ോയല്െും

ര്ശ്ിക്കുന്നത്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്യറ കകെില് കെറിപ്പിെിച്ചു.

"ഫ!!! കഴ്വ്യര്െ പമോപ !!"
ഇരുളിയ പ്പിളര്ന്ന്

രിമറ്റം മോത്തച്ചയെ ശ്ബ്ദം മുഴങ്ങി.

"മയറ്റത്തിപല് േര്ത്തോ ം

ൂേ്്
!!"

റെോയത യേെിയേച്ച് തകര്യക്കെോ അതിയെ

മിെിക്കുന്ന ഹൃദെപത്തോയെ േിമല് റിപേോള്ക്േറിന്യറ ബോരല്

ൂേിന്പമല് മുേിച്ചു.

ിയന്ന കണ്ണുകളെച്ച് ത്െിഗര് േല്ിച്ചു.
കസല്ന്സര് ഘെിപ്പിച്ച റിപേോള്ക്േറില്

ിന്നുള്ള ബുള്ളറ്റ്

ൂേിയ

ിളര്ത്തി.

"തുറക്ക്!!"
അെോള്ക് േിമല്ിപ ോട്

റഞ്ഞു.

േിറയ്ക്ക്കുന്ന കകകപളോയെ േിമല് മുപമ്പോേ്്ചുേട് യേച്ചു.
കതകിന് പമല് കയ്യമര്ത്തി .
അതി ു െോയതോരു അ ക്കേുമുണ്ടോെില്ല.
ശ്ക്തിെോെി തള്ളി.
മോത്തച്ച ും കൂെി ആഞ്ഞു തള്ളി.
േല്ലോയത്തോരു ശ്ബ്ദപത്തോയെ കതക്ട സോേധോ ം തുറന്നു.
കതകില്
യ

ിന്നും

ോെിെും ത്

ിെുത്തം േിേ് രണ്ടുപ

ോചീ

ഗന്ധേും മുറിെില്

രും കിതച്ചു.
ിന്ന്്ബഹിര്ഗ്മിച്ചു.

"ല്ുക്ക്!!"
പെോര്ച്ച് യതളിച്ചു

ിെിച്ചുയകോണ്ട്

തുറന്നിരിക്കുന്ന കതകിന്
പെോര്ച്ചിയെ ത്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

റഞ്ഞു.

ോളികള്ക്ക്കുള്ളില്ൂയെ േിമല് അകപത്തക്ക് പ ോക്കി.

കോശ്ത്തില്, ആ മുറിെുയെ മധയത്തില് തിളങ്ങുന്ന ഒരു യ

േി അേന്

കണ്ടു.
"കപമോണ്!!"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

റഞ്ഞു.

അേര് അകത്ത് കെറി.
ിശ്ച്ല്മോെിക്കിെന്ന

ൂറ്റോണ്ടുകളുയെ മണം അേര് ശ്വസിച്ചു.

അേര് സോേധോ ം ആ യ
യചമ്പില് തീര്ത്ത ഒരു യ

േിയെ സമീ

ിച്ചു.

േിെോെിരുന്നു അത്.

അതിയെ

ോല്ുേശ്ത്തും സര്പ്പത്തില് തീര്ത്ത യകോത്തു

"പ ോക്കി

ിക്കോയത ഇതിയെ

ൂേ്്യേെിയേച്ച്

ണികള്ക് ഉണ്ടോെിരുന്നു.

റിയക്കെോ!!"

മോത്തച്ചന് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
േിമല്ിന്യറ േിരല്ുകള്ക് േീണ്ടും ത്െിഗറില്മര്ന്നു.
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അതിയെ

ൂേ്്യതറിച്ചുപ

ോെി.

"തുറക്ക്!!"
അെോള്ക് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.േിറയ്ക്ക്കുന്ന കകകപളോയെ അേന് അതിയെ പമല്ഭോഗം

തുറന്നു.
"ല്ുക്ക്!!!"
മോത്തച്ചയെ ശ്ബ്ദം അേന് പകേു.
പെോര്ച്ചിയെ ത്

കോശ്ത്തില്, അതില് മെക്കിയേച്ച രണ്ട് ചുേന്ന

േുതുണികള്ക്

അേന് അതില് കണ്ടു.
"അയതെുത്ത്

ിേര്ത്തി പ ോയക്കെോ!"

േീണ്ടും അേന് അെോളുയെ ശ്ബ്ദം പകേു.
േിമല് അേെിയല്ോയന്നെുത്തു

ിേര്ത്തി.

"കമ പഗോഡ്!!"
അേന് മത്ന്തിച്ചു.
അതില് അതയോഹ്ലോദത്തിയെ ്

ര്ശ്മുണ്ടോെിരുന്നു.

ഒരു യചറിെ ത്

െമോെിരുന്നു അത്.

പദശ്ത്തിയെ ഭൂ

"യെ്!!"
ആപേശ്ം

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് േിമല്

റഞ്ഞു.

"ഐ പഗോേ് ഇറ്റ്്
! ഐ പഗോേ് ഇറ്റ്്
!! പ ോക്ക്

പ്പോ....! ഇതുതയന്ന ആ മോപ്പ്...! ഇത്

ുഴ...!

ഇത് ഹ ുമോന് കുന്ന്്
...! ഇത് േീര ചോമുണ്ടയെ മല്..! പ ോക്ക് ...ഈ ആപരോ മോര്ക്ക്
മുകളിപല്ക്ക് ആണ് പ
"എന്ത്

ോകുന്നത്...! റ്റു ദ പ ോര്ത്ത്...!

യെ...

യെ..."

റ്റീെോ?"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പചോദിച്ചു.
മോത്തച്ചന് മോപ്പിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
അമ്പെെോളം അേസോ ിക്കുന്നിെത്ത് ഒരു സം്കൃത പേോകമോണ്.
അെോള്ക് അത് േോെിയച്ചെുക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
"ഉത്തര

ോഗ

ര്വതം,"

അത് േോെിച്ചുയകോണ്ട്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

റഞ്ഞു.

"എന്ന്്യേച്ചോല് പകോത്ബോ ഹില്സിയെ േെക്ക്. അതോെത് സം്കൃതം. ഒന്നോന്തരം
ഒരു സോന്്ത്കിറ്റ് ഇംലീഷ് ഡിെണറി കിേിെോല് മതി..."
േിമല് അത് മെക്കി പ

ോക്കറ്റില്

ിയന്ന അെുത്ത മോപ്പ് എെുത്ത്

ിപെ

ിച്ചു.

ിേര്ത്തി.

ആദയപത്തതിപ ക്കോള്ക് േളയര യചറുതോെിരുന്നു അത്.
ആദയ മോപ്പില് കണ്ട അപതചിഹ്നങ്ങളും അെെോളങ്ങളും പേോകങ്ങളും മോത്തപമ
അതില്ും ഉള്ളൂയേന്ന് അേര് കണ്ടു.
എങ്കില്ും േിമല് അതും മെക്കി പ
ിയന്ന അേര് ആ യ

ോക്കറ്റില് യേച്ചു.

േി അെച്ചു.

അതി ു പശ്ഷം മുറിെുയെ

ുറപത്തക്ക്
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"

പ്പോ....അത്!!"

മുറിെുയെ

ുറപത്തക്ക്

കെന്ന്

കഴിഞ്ഞ്,

അപങ്ങെറ്റപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി േിമല്
ഷൂ് ധരിച്ച ഒരോളുയെ
ത്

പെോര്ച്ചിയെ

ത്

കോശ്ത്തില്,

റഞ്ഞു.

ോദങ്ങള്ക് അേര് പെോര്ച്ചിയെ ത്

കോശ്േൃത്തത്തില് കണ്ടു.

കോശ്ം മുകളിപല്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു.

അതെോളുയെ മുഖ്യത്തത്തി

ിന്നു.

ചൂണ്ടിപ്പിെിച്ച റിപേോള്ക്േറുമോെി തങ്ങളുയെ മുമ്പില്

ില്ക്കുന്ന ആയളക്കണ്ട്

അേര് അമ്പരന്നു.
"പരോഹിത്!!"
േിറങ്ങല്ിച്ച ശ്ബ്ദം േിമല്ില്

ിന്ന്് ുറത്ത് േന്നു.

ഇെോള്ക് എപപ്പോള്ക് േന്നു?
രണ്ടോഴ്ച കഴിപഞ്ഞ േരൂ എന്ന്് റഞ്ഞ് മി ിങ്ങോന്ന് മുതല് ല്ീേില്ോെിരുന്നിേ്...!!
ആ കധരയത്തില്ോണ് ഇന്ന്്േിശ്ദമോെ തിരച്ചില്ിന് മുതിര്ന്നത്.
യ

യേന്ന്

പരോഹിതിന്യറ

ഭിത്തിെിപല്ക്ക്
അെുത്ത

ീണ്ടുപ

ിമിഷം ആ

കക

തങ്ങള്ക്

ില്ക്കുന്നതിയെ

സമീ

ത്തുള്ള

ോകുന്നത് അേര് കണ്ടു.

ില്േറ മുഴുേന് കേദയുത ത്

കോശ്ത്തില്

ിറഞ്ഞു.

" രിമറ്റം മോത്തച്ചന് എന്ന പമജറ്റ് മോതയു േര്ഗ്ീ്!"
പരോഹിത് അേരുയെ പ യര ചുേെുകള്ക് യേച്ചു.
"അള്ക്ത്െോ

ക റ്റ്മോരിഷ്

ഡിസിപ്ലിന്ഡ്

പസോള്ക്ജയര്

മില്ിേറി

ഇന്

യത്െെി ര്!

ദ

എ ിമി

കയോമ്പ്്!

എക്ട്ത്െോ

അണ്പകോത്മ്പമിസിംഗ്

ആര്മി

അഡ്മി ി്യത്െറ്റര്!!"
പരോഹിത് അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് തറിച്ച് പ ോക്കി.
"ഈ പഗോള്ക്ഡന് േിപശ്ഷണങ്ങള്ക് ഉള്ള പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ് എന്ന ഭൂതേും മകന്
േിപ ോദ് പമപ ോന് എന്ന േിമല് മോതയു കുേിഭൂതേും ഈ അര്ദ്ധരോത്തിെില് ഏത്
ിധി പതെിെോണ് അല്െുന്നത്?"
ആ േോക്കുകള്ക് പകേ് അേര് യഞേിത്തരിച്ചു.
തങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിെയപ്പേു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
തങ്ങള്ക്

അച്ഛ ും

മക ും

ആയണന്നുള്ള

രഹസയം

പരോഹിത്

മ സ്സില്ോക്കിെിരിക്കുന്നു!!
എങ്ങയ ?
"പരോഹിത് സോര്...!"
േിമല്ിന്യറ ശ്ബ്ദം േീണ്ടും യതോണ്ടെില് കുരുങ്ങി.
"യഡൌണ് േിത്ത് പദോ് ബ്ലഡി ഗണ്്!! ഉം!!"
പരോഹിത് ആപത്കോശ്ിച്ചു.

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും പരോഹിതും തങ്ങളുയെ ആെുധങ്ങള്ക്

ില്ത്ത് യേച്ചു.
" ിങ്ങള്ക് തന്തെും മക ും ഈ ശ്ോന്തി
രഹസയം ഞോന് എങ്ങയ

ുരത്ത് ഇങ്ങയ

ചേിേ്

ോെകം കളിക്കുന്ന

മ സ്സില്ോക്കിയെന്ന്്അദ്ഭുതയപ്പെുന്നുണ്ടോേും,"
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രിഹോസയമോെ

ുഞ്ചിരി

ില് ിര്ത്തി പരോഹിത് തുെര്ന്നു.

ഡിഫന്് അക്കോഡമിെിയല് തിെറി ക്ലോസ്സുകപളോ േല്ിെ

േോള ബുദ്ധിപെോ

ഒന്ന് ും ആേശ്യമില്ല പമജര്! അല്പ്പം തല്മണ്ടെും ഒത്തിരി ഈശ്വരോ ുത്ഗഹേും
മോത്തം മതി!

ിയന്ന സവന്തം പദശ്പത്തോട് േിേുേീഴ്ചെില്ലോത്ത ്പ ഹേും! ഐം

അത്ഗസീവ് ല്ി

ോത്െിപെോേിക്ട! ഈ യകോേോരപത്തോട്! ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീ്

എന്ന സോത്മോജയപത്തോട്! തിന്നുന്ന പചോറിപ ോട്!"
ചൂണ്ടിപ്പിെിച്ച പതോക്കിന്

ിമ്പില് പരോഹിതിന്യറ മുഖ്ം ജവല്ിക്കുന്നത് അേര്

കണ്ടു.
"

പത്തോ

ത്ന്തപണ്ടോ പഫോണ് പകോള്ക്!"

പരോഹിത് തുെര്ന്നു.
"ആര്മിെില് എ ിക്കുമുണ്ട് കണെന്സും സുഹൃത്തുകളും.

ിയന്ന അറിഞ്ഞ

കോരയങ്ങയളോയക്ക ക്ലോരികഫ യചയ്യോന് യഡറോഡൂണിപല്ക്ക് ഒരു െോത്തെും.

ിയെ

ഫോമില്ി ആല്ബമെക്കം മക്കള്ക് േിപ ോദിയെെും േിമല്ിന്യറെും യബര്ത്ത്്
പഡ
സര്േിഫിക്കറ്റുകളും അക്കോദമിക്ട പഡോകയുയമെ്സും എല്ലോം എ ിക്ക് കിേി. ആ
ഫെല് പകോെതിെില് എത്തിെോല്,

ീ ഇപപ്പോള്ക്

ിധിെുയെ രഹസയം കയണ്ടത്തി

ഇറങ്ങിേന്ന ആ മുറിെുയെ േല്ിപ്പമുള്ള മയറ്റോരു മുറി

ി ക്ക് സവന്തമോക്കോം.

ജെില്!!"
തങ്ങള്ക് ആഴമുള്ള ഒരു ഗര്ത്തത്തിപല്ക്ക്

തിക്കുന്നത് പ

ോയല് പതോന്നി

രിമറ്റം

മോത്തച്ച ും േിമല്ി ും.
"ഒരു കോരയം കൂെി അറിഞ്ഞോല് മതി എ ിക്ക്!"
പരോഹിത് അേരുയെ പ യര അല്പ്പം കൂെി അെുത്തു.
"തമ്പുരോയെ മകന് േിപ ോദ് എേിയെ? അേയ
യ

യേന്ന്

എന്ത് യചയ്ക്തു

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്യറ കകകള്ക് അതുദൃതം ത്

പരോഹിതിയെ കകെില്

ിന്ന്്റിപേോള്ക്േര് യതറിച്ചുപ

ിങ്ങള്ക്?"

േര്ത്തിച്ചു.
ോെി. ആ

ിമിഷം േിമല്

അെോളുയെ പമല് ചോെി േീണു.
എന്നോല് പരോഹിതിയെ കകക്കരുത്തി ു മുമ്പില് േിമല്ിന്യറ അെി യതറ്റി.
ില്ത്ത് േീണ േിമല്ിയ

േിേ് പരോഹിത് മോത്തച്ച ു പ യര തിരിഞ്ഞു.

"െൂ പഡര്േി യഡേിള്ക്!"പരോഹിത് അെോയളപ്പിെിച്ച് എഴുപന്നല്പ്പിച്ച് ചുരുേിെ മുഷ്ടി
അെോള്ക്ക്ക് പ യര ഉെര്ത്തി.
അെോളുയെ
ത്

യരൌത്ദ

ഭോേത്തി ും

തിപരോധിക്കോ ോേോയത

എന്നോല്

കോെികക്കരുത്തി ും

മുമ്പില്

രിമറ്റം കണ്ണുകളെച്ചു.

ിമിഷങ്ങള്ക് കഴിെുംപതോറും തയെ കഴുത്തിയല്

ിെി അെെുന്നത്

അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.സംശ്െിച്ച് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നപപ്പോള്ക് കോണുന്നത്

ില്പത്തക്ക്

കുഴഞ്ഞുേീഴുന്ന പരോഹിതിയ െോണ്.
അെോളുയെ

ിമ്പില് ത്

തയെമോേുന്ന േിമല്ിന്യറ രൂ

അെോളുയെ കയ്യില് ഒരു

ീണ്ട ഇരുമ്പുേെി!

അെോള്ക് അമ്പരപപ്പോയെ

ില്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
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അസഹയമോെ പേദ െില്
തല്ക്ക്

ുളെുന്ന പരോഹിതിയ

കണ്ടു.

ിമ്പില് അെോള്ക് കകകള്ക് അമര്ത്തുന്നു.

എഴുപന്നല്ക്കോന് ത്ശ്മിച്ച പരോഹിതിന്യറ

ിമ്പില് കല്ിെെങ്ങോയത അേന് േീണ്ടും

േീണ്ടും ആഞ്ഞോഞ്ഞെിച്ചു.
യ റുകെില് ആ േെി േീണ്ടും ആഞ്ഞു

തിച്ചു.

"െൂ മരണത്തി ും ജീേ ുമിെെിയല് അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങളില് അെോള്ക് േിമല്ിയ

പ ോക്കി ആപത്കോശ്ിച്ചു.
"ഒരോണ്ട് തികക്കില്ല

ീ....ഓര്ത്തിരുപന്നോ ....ഒരോണ്ട് ..."

ിയന്ന അെോളുയെ ശ്രീരം ജഡമോെി.
"ഓ..

പ്പോ...!!"

പരോഹിതിന്യറ

ശ്രീരം

ൂര്ണ്ണമോെി

ിശ്ച്ല്മോകുന്നത്

കണ്ട്്

േിമല്

ആര്ത്തുേിളിച്ചു.
അേന്

ിെത്ന്തണോതീതമോെ ആഹ്ലോദപത്തോയെ തുള്ളിച്ചോെോന് തുെങ്ങി.

ആദയമോെി കെല്ത്തീരം കോണുന്ന ഒരു യകോച്ചുകുേിെുയെ സപന്തോഷപത്തോയെ അേന്
ൃത്തം യചയ്ക്തു.
"ഞോന് യകോന്നു!!"
കകകള്ക് മുകളിപല്ക്ക് ഉെര്ത്തി അേന്

റഞ്ഞു.

"....ഞോന് യകോന്നു!! ഐം ആള്ക്പസോ എ മര്ഡറര്!!
തിെിരുന്ന്! ശ്ത്തുേിയെ
ീ്

ീസോെി പചോര് മണിപ

അേയെ പചഷ്ടകളില് ത്ഭോന്തിയെ ്
"ല്ുക്ക്

ോയല് തയന്ന!

ിശ്ബ്ദമോെി...!! യേൌ!! ഡിഷ് ..ഡിഷ് ....രണ്ടെി!!

ിന്നോയല്

ആദയയത്ത അെിക്ക് ഇേയെ തല്പെോെു യ
തല്പച്ചോര്

പ്പോ യകോല്ലുന്നത് പ

ോേിക്കോണും! രണ്ടോമയത്ത അെിക്ക്

ോയല് ചിതറിക്കോണണം...!!!"

ര്ശ്ം അെോള്ക്ക്ക് അ ുഭേയപ്പേു.

പ്പോ..."

അേന് തയെ കകത്തല്ങ്ങള്ക് രണ്ടും

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്യറ പ ര്ക്ക് ഉെര്ത്തി.

"ഈ കകകളില് മരണമുയണ്ടന്നു എ ിക്ക് കോണിച്ചു തന്നത്

പ്പെോണ്. ഐ തോങ്കയൂ

യേരി മച്ച്...! ഇന്ന്്ഞോന് ആദയമോെി ഒരോയള യകോന്ന ദിേസമോണ്! ഇപന്നതോെോല്ും
മുക്ക് ആപഘോഷിക്കണം...! ഇ ിെും എത്തയെത്ത മരണങ്ങളുയെ കഥകള്ക് ഈ
കകകളില് മറഞ്ഞിരുപ്പുണ്ടോേോം...!!"
അന്ന്്രോത്തി തയന്ന പരോഹിതിയെ ജഡം

രിമറ്റം മോത്തച്ച ും േിമല്ും പകോത്ബോ

ഹില്സിന്യറ മുകളില് എത്തിച്ചു.
ഉെരത്തില്

ിന്ന്് ോറക്കൂേങ്ങളുയെ പമല് േീണു എന്ന്്കരുതുന്നത് പ

ോയല് ജഡം

കിെത്തി.
അെോളുയെ പ
കല്ത്ബറിെില്

ോക്കറ്റില് യേച്ചു.ആളുകയളല്ലോം പരോഹിത് രോജപശ്ഖ്ര േര്മെുയെ
ിന്ന്്മോപ്പുകള്ക് പമോഷ്ടിച്ചു എന്ന്്േിശ്വസിച്ചു.

ിധി അപ വഷണത്തി ിെെില് കിംഗ് പകോത്ബയെക്കണ്ട് ഭെന്ന്്
മുകളില്

ിന്ന്്
തോയഴ

ോറകളിപല്ക്ക് േീണു മരിച്ചു എന്നും.
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ിന്നീട് മോപ്പ് കിേിയെങ്കില്ും പകോത്ബോ ഹില്് എപപ്പോഴും ല്ത്തീഫിന്യറെും
കൂേുകോരുയെെും

ിെത്ന്തണത്തില്ും

ിരീെണത്തില്ുമോണ്

എന്നും

അേര്

മ സ്സില്ോക്കി.
മോത്തമല്ല അതി ു പശ്ഷം യസെിെ്് പമരീ് പകോപളജില് അധയോ
എത്തിെ രോഹുല്

ോരോെണപ െും അേര്

ക ോെി

ല് തേണ പകോത്ബോഹില്സില് യേച്ച്

കണ്ടു.
രോഹുല് ജെകൃഷ്ണന്യറ
ജെകൃഷ്ണയ

ല് ത്

േര്ത്ത ങ്ങള്ക്ക്കും തെസ്സമോെി.

കോെികമോെി ആത്കമിക്കുകെും പ

ോല്ീ് പകസില് കുെുക്കുകെും

യചയ്ക്തു.
ഇക്കോരണത്തോല്
അതി ിെെില്

ിധി അപ വഷണം അേര് തോത്ക്കോല്ികമോെി

രണ്ട്

കോരയങ്ങള്ക്

രിമറ്റം

ിര്ത്തിയേച്ചു.

മോത്തച്ചയ െും

േിമല്ിയ െും

അല്േുന്നുണ്ടോെിരുന്നു.
മോപ്പിയല്

ചിഹ്നങ്ങയളെും

സൂച കയളെും

ഭോഷപെെും

അേര്ക്ക്

േയോഖ്യോ ിക്കോ ോെില്ല.
തങ്ങള്ക്

അച്ഛ ും

മക ുമോയണന്ന

രഹസയം

മുതല്

അ

കെകരമോെ

ല്

േിേരങ്ങളും പരോഹിത് പശ്ഖ്രിച്ചിേുയണ്ടന്നും അേ ഒരു ഫെല്ില്ോയണന്നും
മരണത്തി ു മുമ്പ് പരോഹിത്

റഞ്ഞിരുന്നത് അേര് എപപ്പോഴും പ

െിപെോയെ

ഓര്ത്തു.
പരോഹിതിയെ

േീട്

അരിച്ചുയ

റുക്കി

രിപശ്ോധിയച്ചങ്കില്ും

ആ

ഫെല്

കണ്ടുകിേിെില്ല.
പരോഹിത് തയെ കോമുകിെോെ ഷോര്മ്മില്ിയെ ആ ഫെല് ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കോം എന്ന്്
േിമല് അ ുമോ ിച്ചു.
തയെ

സമ്മതപതോയെെല്ലോയത

ആ

ഫെല്

തുറക്കരുത്

എന്ന്

പരോഹിത്

ഷോര്മ്മില്ിയെയക്കോണ്ട് േോഗ്ദോ ം യചയ്യിചിരിക്കോം എന്നും.
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ
അത്

േീേില്

കെറി

രിപശ്ോധിക്കോം

എന്നത്

പെോഗികമോെിരുന്നു.

അേളുയെെെുത്ത്

പഷക്ട്

ത്

െത്തുന്നതും

ണെോഭയര്ഥ

ിെര്

ക്ലോസ്സുകളുയെ

ആ

ഫെല്

െയൂഷന്

അേളുയെ

ത്ശ്മിക്കുന്നതും

േീേില്ുപണ്ടോ

എന്ന്്

രിപശ്ോധിക്കോ ോെിരുന്നു.
പരോഹിതിയ ക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മകളില് ജീേിക്കുന്ന സുചരിതെോെ ഷോര്മ്മില്ി
േിമല്ിന്യറ ആേശ്യം

രിഹോസ

ൂര്വം

ിരസിച്ചു.

കോരയങ്ങളുയെയെല്ലോം ഗതിമോറ്റിെ ഒരു സംഭേം ഒരോഴ്ച്ചമുമ്പ്

െന്നു.

േിമല് തയന്നെോണ് മോപ്പ് സൂെിച്ചിരുന്നത്.
തയെ കവോര്യേഴ്സിയല് യഷല്ഫിയല് ഒരു രഹസയ അറെില് .
ആ സ്ഥല്യത്തക്കുറിച്ച്

രിമറ്റം മോത്തച്ച ു മോത്തപമ അറിേുണ്ടോെിരുന്നുള്ളൂ.
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അന്ന്്

രോത്തി,

ദിേയോ

ത്ഗൂപ്പ്

ഇന്ഡ്ത്െീസിയെ

പബ്ലോക്കി െുത്തുള്ള തയെ കവോര്പേഴ്സില്ിരുന്ന്

അഡ്മി ി്പത്െറ്റീവ്

ത്തം േോെിക്കുകെോെിരുന്നു,

രിമറ്റം മോത്തച്ചന്.
ുറത്ത്

ഒരു

കോര്

േന്ന്്

ില്ക്കുന്നത്

കണ്ട്് അെോള്ക്

ത്തത്തില്

ിന്ന്്

മുഖ്മുെര്ത്തി.
േിമല് കോറില്
"എന്ത്

ിന്നിറങ്ങി േരുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

റ്റി?"

അേയെ ഭോേേയതയോസം കണ്ട്്അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"എ ി യഡേല്പ്യമന്്?"
"ഹും!!"
േിമല്ിന്യറ കളി ബോധിച്ച സവരം അെോള്ക് പകേു.
"യഡേല്പ്യമന്്!!"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ഒന്നും അറിെോത്തത് പ
"

ോയല് അെോയള പ ോക്കി.

ോപ്പോ എന്തി ോ ആ മോപ്പ് എെുത്തത്?"

"മോപപ്പോ?"
മോത്തച്ചന് എഴുപന്നറ്റു.
അെോള്ക്യക്കോന്നും മ സ്സില്ോെില്ല.
"എന്തസംബന്ധമോ
"

ീെീ

റെുയന്ന?"

പ്പോ പഡോണ്ട് ബീ ഓേര് ്മോര്േ്!!"

േര്ദ്ധിച്ച പദഷയപത്തോയെ േിമല് അെോളുയെ പ യര േിരല് ചൂണ്ടി.
"എ ിക്ക്

ിങ്ങയള

ന്നോെി അറിെോം! ബുദ്ധിമോ ോണ്

ിങ്ങള്ക്!

ിധി ഒറ്റക്ക്

കകക്കല്ോക്കോന് മോപ്പ് പമോഷ്ട്െിച്ചിേ് ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ല എന്ന്് െിക്കുപന്നോ?"
മോത്തച്ചന്

െുങ്ങി.

മോപ്പ് പമോഷണം പ

ോെി എന്ന കോരയപമോര്ത്തും േിമല്ിന്യറ ഭോേ േയതിെോ ം

കണ്ടും.
" ീ

റെുന്നത് എ ിക്ക് മ സ്സില്ോകുന്നില്ല!"

"എങ്കില് മ സ്സില്ോക്ക്!"
അെോള്ക് മോത്തച്ചയെ പ ര്ക്കെുത്തു.
"മോപ്പ്

കോണുന്നില്ല!

എ ിക്കും

ിങ്ങള്ക്ക്കും

മോത്തപമ

അയതകുറിച്ച്

അറിെോമോെിരുന്നുള്ളൂ!"
"മറ്റോയരങ്കില്ും?"
"മറ്റോരുമല്ല!! കള്ളന് കപ്പല്ില് തയന്നെുണ്ട്!

ോയള എ ിക്കത് കിേണം ! അയല്ലങ്കില്...!"

അേന് തയെ കകകള്ക് അെോളുയെ പ ര്ക്ക് ഉെര്ത്തി.
അേെുയെ

ിഴല്ുകള്ക് ഭെന്ന്്തുെങ്ങിെ അെോളുയെ മുഖ്ത്ത്

"....അയല്ലങ്കില് യകോല്ലും ഞോന്
തോന് അകയപ്പേിരിക്കുന്ന അ

തിച്ചു.

ിങ്ങയള !!"
കെത്തിയെ മുഴുേന് ചിത്തേും

രിമറ്റം മോത്തച്ച ു

മ സ്സില്ോെി.
CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

371

േിമല് തയന്ന യകോന്നുകളെുയമന്നോണ്
അത്

റഞ്ഞത്.

റഞ്ഞപപ്പോള്ക് അേയെ കണ്ണുകളില് കത്തി ിന്ന ത്കൂരതെുയെ തീച്ചൂട് ആ

തണുപ്പില്ും അെോള്ക് ഓര്ത്തു.
േിമല്ിന്യറ മുമ്പില് യേച്ചോണ് തോന് അേയെ പജയഷ്ഠയ
അേന് ആദയമോെി യകോല്
യകോല്

യേെിയേച്ച് യകോന്നത്.

ോതകിെോേുന്നത് തയെ സോന്നിധയത്തില്ോണ്.

ോതകിെുയെ മുമ്പില്

ിതോപേോ സപഹോദരപ ോ ഇല്ല.

ശ്ത്തു മോത്തപമെുള്ളൂ.
ഇപപ്പോള്ക് തോ ോണ് അേയെ ശ്ത്തു.
ിതോവ് ആയണയന്നോന്നും അേന് ചിന്തിക്കില്ല.

തോന് അേയെ

അയല്ലങ്കില് തോന് തയന്നെോപണോ അേയെ

ിതോവ്?

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ േഞ്ചിച്ച് േിേോഹം കഴിച്ചേളോണ് ല്ളിത.
അതിന്

പശ്ഷം

അേളുയെ

എത്തപെോ

ുരുഷന്മോരുയെ

പ

രുകളുമോെി

ബന്ധയപ്പെുത്തി

ല് കഥകളും തോന് തയന്ന പകേിരിക്കുന്നു.

യെ അേയെോയക്ക അേപളോെുള്ള ത്ഭോന്തമോെ ത്

ണെം ഉള്ളില് സൂെിച്ചിരുന്നത്

യകോണ്ട് തോന് ആ കഥകയളയെല്ലോം അേിശ്വസിക്കുകെോെിരുന്നു.
ിപറ്റ ദിേസം ഉച്ചക്ക് ഡയൂേിെില്ോെിരിക്കുപമ്പോള്ക്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ഒരു

യെല്ിപഫോണ് പകോള്ക് ഉണ്ടോെിരുന്നു.
അെോയള അദ്ഭുതയപ്പെുത്തിയക്കോണ്ട് ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്ബ്ദം മറുതല്ക്കല് പകേു.
"ജെകൃഷ്ണപ ോ?"
അെോള്ക്

രിത്ഭോന്തിപെോയെ ചുറ്റും പ ോക്കി.

" ീ... ീയെന്തി ോ ഇപപ്പോള്ക് ഇപങ്ങോേ്..ഇപങ്ങോേ് േിളിപച്ച?"
"രോഹുകോല്ം പ ോക്കി േിളിക്കോയ ോന്നും എ ിക്ക് യസൌകരയയപ്പെില്ല,"
ജെകൃഷ്ണന്യറ

രുക്കന് സവരം അെോള്ക് പകേു.

"ത ിക്ക് തൂക്ക് കെ് പേണ്ടോ എങ്കില് ഞോന്

റെുന്നത് ത്ശ്ദ്ധിച്ച് പകള്ക്ക്ക്!"

"തൂക്ക് കെപറോ?"
അെോളുയെ ശ്ബ്ദത്തില് ഭീതി
" ീയെന്തോെീ

റെുയന്ന?"

"കൂള്ക് യഡൌണ് എന്ന്്എ ിക്ക്
അേന്

ിറഞ്ഞു.
റെണന്നുണ്ട്.

യെ കോരയം കൂള്ക് അല്ല,"

റഞ്ഞു.

"തയെ അതി ബുദ്ധിമോ ോെ മകന് േിമല് മോതയു എന്ന മന്ദബുദ്ധി ഇന്ന്്ദിപേയയെ
കോറില് പബോംബ് യേച്ചു,"
"എന്നിേ്?"
ചുറ്റു

ോെും പ ോക്കി അെോള്ക് പചോദിച്ചു.

"സംഗതി

െപന്നോ?"
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" െന്നില്ല. ഓെും. തോന് ഓെും. എേിയെയെങ്കില്ും ഓെിപപ്പോെി ഒളിയക്കപെോ. അപല്ലല്
ആ ഇന്്യ

കെര് പല്ോക്കപ്പില്ിേ് തയന്ന ഇെിച്ച് യകോല്ലുപന്നന് മുമ്പ് ല്ത്തീഫും

അേയെ ആള്ക്ക്കോരും തയെ യകോരേള്ളി കണ്ടിക്കും!"
ജെകൃഷ്ണന് സംഭേം േിശ്ദീകരിച്ചു.
േിമല് ദിേയെുയെ കോറില് പബോംബ് യേച്ചു.
രോഹുല് അത് കണ്ടു
തല്ക്കോല്ം

ിെിച്ചു.

രെയപ്പെോന്

പേണ്ടി

േിമല്

രിമറ്റം

മോത്തച്ചന്യറ

പ

ര്

റഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എേിയെയെങ്കില്ും

പ

ോെി

ഒളിക്കോന്

റെോന്

േിമല്

ജെകൃഷ്ണപ ോട്

ആേശ്യയപ്പേിരിക്കെോണ്.
"ഞോയ േിയെപപ്പോെി ഒളിക്കും?"
ോപഴയെ യകഴയക്ക യചരിേില്, പറോഡരികില് ഒരു േീെുണ്ട്.

യ

തോമസിച്ചിരുന്ന േീട്. അതി ോത്ത് എങ്ങും ആരുേില്ല. എയെ
കൂെോറുണ്ട്.

അതി ോത്ത്
പത്

പരോഹിതിന്യറ

തയത്തപപ്പോെിേ് കദേയത്തപപ്പോല്ും യ

ആ
പ

ിയന്ന

ിമിഷം തയന്ന

പത്

ണ്ട് പരോഹിത്
ിപള്ളര് യചല്പ്പം
പതോം.

ത ിക്ക്

െിെില്പല്ലോ. കഹഡ് പദര്!"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പരോഹിത് തോമസിച്ചിരുന്ന േീേിപല്ക്ക്

ോെി.

സദോ സമെേും കോറ്റിരമ്പുന്ന ഒരു
കോറ്റില്

ആ

േീെിയെ

രിസരമോെിരുന്നു അത്.

ജ ല്ുകളും

േോതില്ുകളും

അ ങ്ങി

ശ്ബ്ദം

പകള്ക്പ്പിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നു.
കോട് േളര്ന്ന്് ിന്നിരുന്ന ആ േീെിയെ

രിസരത്ത് കോല്കുത്തിെപപ്പോള്ക്ത്തയന്ന ഒരു

പരതോത്മോേിന്യറ സോന്നിധയം അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
യെ
പ

തയന്ന

ിന്തുെര്ന്ന്്

എത്തിയക്കോണ്ടിരുന്ന

ോല്ീസിയ ക്കുറിപച്ചോര്ത്തപപ്പോള്ക് കധരയം സംഭരിച്ച് അെോള്ക് അതി കത്ത്

കെറി.
ജ ോല്കള്ക് തുറന്നപപ്പോള്ക് അകപത്ത ഇരുേ്

ീങ്ങി.

അകത്ത് കിെന്ന കേില്ില് കിെന്നപപ്പോള്ക് അെോള്ക്ക്ക് പരോഹിതിയ
കേില്ില്
കണ്ണുകള്ക്

ഓര്മ്മ േന്നു.

ിന്ന്്യഞേി എഴുപന്നറ്റു.
ിയന്ന

തിഞ്ഞത് ഭിത്തിെില്ോണ്.

അേിയെ പരോഹിതിന്യറ പഫോപേോ അെോള്ക് കണ്ടു.
അെോളുയെ പ ോേം തന്നിയല്ക്ക് ഇരമ്പിെിരച്ച് കെറുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
കോറ്റില് പഫോപേോ അ ങ്ങി.
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് േിെര്പ്പില് കുതിര്ന്നു.
പ

ോക്കറ്റില് കരുതിെിരുന്ന റം പബോേില് അെോള്ക് എെുത്തു.

അെപ്പ് തുറന്ന് അതിയെ

കുതിപെോളം അെോള്ക് േോെിപല്ക്ക് കമിഴ്ത്തി.

ിയന്ന തല്കുെഞ്ഞ് കണ്ണുകള്ക് തിരുമ്മി കേില്ിപല്ക്ക് ചോഞ്ഞു.ആ സമെം
േര്ക്കി

രിമറ്റം

െത്തുന്ന ഒരു ചൂതോേ പകത്ന്ദത്തില്ോെിരുന്നു ജെകൃഷ്ണന്.
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സിദ്ധോര്ഥന് ല്ത്തീഫിയെ സംഘത്തില് പചര്ന്നതി ു പശ്ഷം ഏത് സമെത്തും
ഒരോത്കമണം

ത്

തീെിച്ചിരുന്ന

ജെകൃഷ്ണന്

മിക്കേോറും

ദിേസങ്ങളില്

അേിയെത്തയന്നെോെിരുന്നു.
ഒരു മെക്കം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നപപ്പോള്ക് മുമ്പില് േിമല്

ില്ക്കുന്നത് അേന്

കണ്ടു.
"കപമോണ്! യഗറ്റപ്പ് !!"
കോര്ക്കശ്യപത്തോയെ േിമല്

റഞ്ഞു.

അേന് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.
"ഒരു മിഷന് കൂെി ഏല്പ്പിക്കുകെോണ്
ജെകൃഷ്ണന് പചോദയരൂ
"ഇത്

ിയന്ന,"

ത്തില് േിമല്ിയ

പ ോക്കി.

ീ എന്തോെോല്ും യചയ്ക്തിരിക്കണം!"

േിമല്
അേന് പ

റഞ്ഞു.
ോക്കറ്റില്

ിന്ന്്ഒരു റിപേോള്ക്േര് എെുത്തു.

ജെകൃഷ്ണയെ കകെില് യകോെുത്തു.
" ീ ഇന്നുതയന്ന
" ിയെ

രിമറ്റം മോത്തച്ചയ

കോണണം!"

പ്പോയെപെോ?"

"എയെ മുമ്പില്ിപപ്പോള്ക്

പ്പോെും മമ്മീം ഒന്നുേില്ല!"

അേയെ മുഖ്ം ഭീഷണമോെി.
മുഖ്ത്ത് യേറുപ്പും ത്കൂരതെും

ിറഞ്ഞു.

"പദ ആര് ഡോംഡ് ആന്ഡ് ഡൂംഡ്...!!"
ക

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അേന്

റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണന് േിമല്ിന്യറ േോക്കുകള്ക് മ സ്സില്ോെില്ല.
അേന് പചോദയരൂ

ത്തില് േിമല്ിയ

പ ോക്കി.

"അന്ന്്കല്ത്ബറീന്ന്്കിേിെ മോപ്പ് അെോയെ കയ്യില്ുണ്ട്,"
േിമല് തുെര്ന്നു.
"ഈ ഗണ് കോണിച്ച്

ീ അത് േോങ്ങിക്കണം!"

ജെകൃഷ്ണന് തല്കുല്ുക്കി.
"ദിപേയയ

യസോന്തം യകോപന്നോളോന്ന്് റഞ്ഞിേ് ഇപ്പ എന്നോെി?"

ജെകൃഷ്ണന്

രിഹോസപത്തോയെ പചോദിച്ചു.

"എന്തോേോന്!"
ആത്മ ിന്ദപെോയെ േിമല്

റഞ്ഞു.

"അന്ന്്രണ്ട് യേെി ശ്രിപക്കറ്റതോ. േളയര കണ്ണിങ്ങോെി ഇന്ന്്പബോംബും യേച്ചു.
അേയളങ്ങയ
പത്

ചോകോന്! അയതങ്ങ ോ ചത്ത് പ

ോെ ഏപതോ ഒരു മറ്റേളുയെ

തേപല്ല അകത്ത് യകെക്കുയന്ന!"

അന്ന്്സന്ധയക്കോണ്

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ഉറക്കത്തില്

ിന്നും മദയ ല്ഹരിെില്

ിന്നുമുണര്ന്നത്.
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ഉറക്കതില്

ിന്ന്് കണ്ണുകളും

ഓര്മ്മകളും

പ യര

പ

ോെത്

പരോഹിതിയെ

പഫോപേോെിപല്ക്കോണ്.
അെോളുയെ

ുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖ്േും തറച്ചിറങ്ങുന്ന പ ോേേും അെോയള േീണ്ടും

രിത്ഭോന്ത ോക്കി.
ുറപത്ത

ില്ോേും ഇരുേും കല്ര്ന്ന ഭൂേിഭോഗേും ആകോശ്ത്തിപല്ക്ക് ഉെര്ന്ന്്

ില്ക്കുന്ന പകോത്ബോഹില്സിയെ ശ്ിഖ്രങ്ങളും അെോളുയെ ഭീതി േര്ധിപ്പിച്ചു.
പഫോപേോെിയല് പരോഹിതി ു ജീേന് േക്കുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
അെോള്ക്

പഫോപേോെുയെ

യത്ഫെിമില്

ിന്ന്് ലോസ്സുകള്ക്

യ

ോേിച്ച്

ഇറങ്ങി

േരികെോണ്.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ
മോപ്പുകളുമോെി

കല്ത്ബറിെിയല്

ില്േറെില്,

തോ ും

േിമല്ും

ുറപത്തക്ക് ഇറങ്ങി േന്നുയകോണ്ടിരുന്നപപ്പോള്ക് തങ്ങയള എതിപരറ്റ

അപത പരോഹിത്!
കയ്യില് റിപേോള്ക്േര്!
കണ്ണുകളില് അപത തീയ്ക്! അെോളുയെ രൂ

ം തയെ അെുയത്തത്തിെതും അെോള്ക്

റിപേോള്ക്േറിയെ ബോരല് തയെ യ റ്റിെില് മുേിച്ചതും അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
"പരോഹിത്!!"
അല്റി

ില്േിളിച്ചുയകോണ്ട് അെോള്ക് ചോെി എഴുപന്നറ്റു.

ആ രൂ

ം കല്റ്റര് യതളിയ്ക്ക്കുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.

യതളിച്ചു

ിെിച്ച കല്റ്റര് അെോള്ക് മുഖ്ത്തിയെെെുപത്തക്ക് യകോണ്ടുപ

കല്റ്ററിന്യറ

യേളിച്ചത്തില്

ത ിക്കഭിമുഖ്മോെി

ില്ക്കുന്ന

ോെി.

ആളുയെ

മുഖ്ം

അെോള്ക് കണ്ടു.
ജെകൃഷ്ണന്!
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ആശ്വോസപത്തോയെ ദീര്ഘ
തയെ

യ റ്റിെില്

അെോള്ക്

മുേി

ില്ക്കുന്ന

ിശ്വോസം യചയ്ക്തു.

റിപേോള്ക്േറിന്യറ

ബോരല്ിപല്ക്ക്പ ോക്കി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"കപമോണ്!!"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ആ സോധ ം എയെ യ റ്റീന്ന്്
മോറ്റ്! മുല്കുെി മോറോത്ത

ിപള്ളര്ക്ക് കളിക്കോ ുള്ളതല്ല

അത്! യദന് പെക്ട െുേര് സീറ്റ്!"
ജെകൃഷ്ണന്

ുഞ്ചിരിച്ചില്ല.

ിര്വികോരമോെി അേന് അെോളുയെ മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
"എയെ മിഷന് എന്തോണ് എന്ന് ത ിക്കറിപെോ? അറിഞ്ഞിരുപന്നല് തോന് എയന്ന ഇത്
പ

ോയല് സവോഗതം യചയ്യുപമോ?"

അേന് പചോദിച്ചു.
"മിഷപ ോ?"
സംത്ഭോന്തിപെോയെ അെോള്ക് പചോദിച്ചു.
"എന്ത് മിഷന്?"
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"യെ്!!"
അെോളുയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് തറച്ചുപ ോക്കി അേന്

റഞ്ഞു.

"ഐം ഓണ് എ മിഷന്! എ മിഷന് റ്റു കില് െൂ!!"
"ജെകൃഷ്ണോ!!"
രിമറ്റം മോത്തച്ചന്

ിപമ്പോേ് ചുേട് യേച്ചു.

"എയന്ന യകോല്ലോപ ോ? എപന്നത്തിന്? ആര്

റഞ്ഞിേ്?"

"ഹീ യസന്് മീ,"
ത്െിഗറില് േിരല്മര്ത്തി ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

"േിമല്!!"
ആ

പ

ര്

തയന്നെോണ്

ജെകൃഷ്ണന്യറ
പ

രിമറ്റം

ോേില്

മോത്തച്ചന്

ത്

തീെിച്ചിരുന്നയതങ്കില്ും

ിന്ന്്തയന്ന അത് പകേപപ്പോള്ക് തയെ പദഹം കുഴെുന്നത്

ോയല് അെോള്ക്ക്ക് പതോന്നി.

തോന് േിറയ്ക്ക്കുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
"ജെകൃഷ്ണോ,"
അെോള്ക്

റെോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"അയതയെ കകയ്യില്ില്ല! ആ മോപ്പ് ഞോന് എെുത്തിേില്ല!"
ിസ്സഹോെ ോെി െോച

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

ജെകൃഷ്ണന് അെോയള പ ോക്കി മന്ദഹസിച്ചു.
ിയന്ന ഉച്ചത്തില് ചിരിച്ചു.
അതി ു

പശ്ഷം

അേന്

അെോളുയെ

യ റ്റിെില്

മുേിച്ചിരുന്ന

റിപേോള്ക്േര്

ിന്േല്ിച്ചു.
അത് മുമ്പിയല് പമശ്പ്പുറത്ത് യേച്ചു.
പേണ്ടും അെോയള പ ോക്കി മന്ദഹസിച്ചു.
അേന് േോതില്ക്കപല്ക്ക് തിരിഞ്ഞു.
"ഞോന്

ിങ്ങയള യകോല്ലോയ ോന്നും േന്നതല്ല,"

ുറപത്തക്ക്

െന്നുയകോണ്ട് േിമല്

റഞ്ഞു.

"ഞോ ോയരെും യകോന്നിേുമില്ല. ഞോന് പ

ോകുന്നു,'

രിമറ്റം ആശ്വോസപത്തോയെ യ െുേീര്പ്പിേു.
"ബേ് കമന്ഡ് െൂ!"
ജെകൃഷ്ണന് തിരിഞ്ഞു

ിന്നു.

"േിമല് േരും! എയന്നപപ്പോയല് േോചകമെിക്കോയ ോന്നും അേന്
സില്പമപല് ഹീപറോ്
പെോക്ട എന്നും

റെുന്നപ

ില്ക്കില്ല. െോങ്കീ

ോയല്. യേന് െൂ േോണ്ട് റ്റു ഷൂേ്്
, ഷൂേ്്
. പഡോണ്ട്

റപഞ്ഞോണ്ട്..!"

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് എന്നഅതികോെന്യറ ഏറ്റേും സിസ്സഹോെത

ിറഞ്ഞ മുഖ്ം

ജെകൃഷ്ണന് കണ്ടു.
"തോ ോ െഥോര്ഥ തന്ത!"

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

376

രിഹോസം
"ഇങ്ങയ

ിറഞ്ഞ സവരത്തില് ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

പേണം മക്കയള ഒണ്ടോക്കോന്! സവന്തം തന്തെുയെ ആെുസ്സിയെ

േീതിെും

ിശ്ച്െിക്കുന്ന

മക്കയള!

എങ്ങെോപെോ

തപന്നോട്

ഗുഡ്

ീളേും

ല്ക്ക് എന്ന്്

റെുക?"
സവന്തം മകന് തയെ ജീേയ െുക്കുയമന്നു മോത്തച്ച ു തീര്ച്ചെോെി.
രണ്ടോമയതോരോയള

ആ

പജോല്ി

ഏല്പ്പിച്ച

േിമല്

അത്

സവെം

യചയ്യോ ും

മെിക്കില്ല.മുമ്പിയല് ഭീകരതപെോര്ത്ത് അെോളുയെ ഉള്ള് േിറച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണോ

ില്ക്ക്,"

അെോള്ക് അപ

െിച്ചു.

ുറത്തിറങ്ങിെ ജെകൃഷ്ണന് തിരിഞ്ഞു
"അല്പ്പം കൂെി! അല്പ്പം കൂെി കഴിഞ്ഞ് പ

ിന്നു.
ോകോം,"

ജെകൃഷ്ണന് അകപത്തക്ക് കെറി.
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് പ

ോക്കറ്റില്

ിന്ന്്യമോകബല് പഫോണ് എെുത്തു. അെോള്ക്

ഡെല് യചയ്ക്തു.
"ഹപല്ോ പ

ോല്ീ് പറഷ പല്ല..."

അെോള്ക് സംസോരിക്കോന് തുെങ്ങി.
"ഞോ ോണ് പമയ്ക്ജര് മോതയു േര്ഗ്ീ്! ദിേയ ത്ഗൂപ്പ് ഇന്ഡ്ത്െീസിപല് യസകയൂരിറ്റി
ഓഫീസര്. ..എന്തോ? ഇന്്യ

കെര് ഇപല്ല! ഞോന്

ദീതീരയത്ത ആള്ക്പ്പോര്പ്പില്ലോത്ത

േീേില് ...അയത പരോഹിതിന്യറ...ഡീറ്റെില്് ഞോന് ഇ ്യ

കെപറോട് പ രിേ്

റെോം...ഒന്ന്് രണ്ട് മണിക്കൂര് കഴിപഞ്ഞോ? ഓപക...ങ്ങ്പഹ?....അല്ല ത ിച്ചല്ല
...ജെകൃഷ്ണ ുമുണ്ട്..."
അെോള്ക് അത്

റഞ്ഞു മുഴുമികുന്നതി ു മുമ്പ് ജെകൃഷ്ണന് പഫോണ്

ിെിച്ചു

േോങ്ങി.
"തോന് എയന്ന യകോല്ക്ക് യകോെുപത്ത അെങ്ങൂ എന്ന്്പതോന്നുന്നപല്ലോ..."
അേന് കു
"പ
പ

ിത ോെി.

ോല്ീ് എയെ യ
ോല്ീ് യ

ോറയക ഒണ്ട്ന്ന്്ത ിക്കറിെിപല്ല? എയെ ത്ഫണ്ട്സിയ

ോക്കി. എല്ലോം ത ിക്ക് പേണ്ടി തന്തെില്ലോ

യമോത്തം

ണിക്ക് കൂേു ിന്നിേ്!

എന്നിേിപപ്പോള്ക്...!"
"ഞോ പതോര്ത്തിള്ള ജെകൃഷ്ണോ,"
അെോള്ക് െമോ

ണപത്തോയെ

അേര് സിയറ്റൌേിപല്ക്ക്
"ഇപപ്പോള്ക് എന്നതോ

റഞ്ഞു.

െന്നു.

റെുയന്ന എന്നതോ യചയ്യുപന്ന എയന്നോന്നും ഒരു ഓര്പമ്മം

ഇല്ലെോ,"
അെോള്ക് സിയേൌേിയല് ഒരു കപസരെില്ിരുന്നു.
"ഇരിക്ക്!"
അെോള്ക്

റഞ്ഞു.
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"അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് പ
"

ോകോം,"

റ്റില്ല!"

ജെകൃഷ്ണന് മുറ്റപത്തക്ക് ഇറങ്ങി.
"ഇേിെുയത്ത സകല് കോരയങ്ങളും അച്ഛന്യറ യചേീല് എത്തി,"
ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
"്ത്െിക്ടറ്റ്

ഓര്ഡറോ,

ഇതുേയരയെോള്ള
ിയന്നോയക്ക

എഴരക്ക്

കോരയങ്ങള്ക്

മുമ്പ്

ഒയക്ക

രെയപ്പെോന്

േീേില്

അച്ചന്

അച്ചന്

എത്തിപക്കോണം

െമിച്ചു.

ഒന്നോന്തരം

ഏര്പ്പോെോക്കീയേോണ്ട്. തയെ പചേന് കഴുപേറിെിപല്ല,
യമോഖ്ത്ത് പ ോക്കി

ത്ത് യതറി

എന്ന്്
.

ഊരോക്കുെുക്കില്

ഒരു

േക്കീല്ിപ ം

രിമറ്റം േര്ക്കി! അേയെ

റഞ്ഞിേോ ഞോന് ഇപങ്ങോേ് േന്നത്!"

ജെകൃഷ്ണന്യറ ശ്ബ്ദത്തിയല്

ുതിെ േയതിെോ ം അെോള്ക് ത്ശ്ദ്ധിച്ചു.

"ഇ ിപെല്ും ഈ കൂതറ യേഷം അഴിച്ച് യേച്ചിപല്ലല്

ോയള ഇന്തയ ഗേയണ്മെ്്

എയെ തല്യ്ക്ക്ക് പകോെികള്ക് േില്െിെും! ദ പമോറ്്േോണ്ടഡ് ത്കിമി ല്ോെിേ്! കോരണം
സഹേോസം തയന്നപപ്പോയല്െുള്ള തന്തക്ക്
ജെകൃഷ്ണന് പ

ിറക്കോത്ത

ന്നികളുയെ കൂയെെപല്ല?"

ോെിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് യചയ്യണയമന്നറിെോയത മോത്തച്ചന് കുഴങ്ങി.

കുയറ കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക് അെോള്ക്ക്ക് കോരയങ്ങള്ക് േയക്തമോെി.
തയെ മകയെ കകകളോല് തയന്ന തയെ അന്തയം അെോള്ക്ക്ക് ഉറപ്പോെി.
ദിേയപെെും രോഹുല്ിയ െും യകോല്യപ്പെുത്തോന് കോറില് പബോംബ് യേച്ചിേ് ആ
ത്ശ്മം
പ

രോജെയപ്പേപപ്പോള്ക്

ോല്ീസിയെെെുത്തും തയെ പ

ഇപപ്പോള്ക് ഇതോ ജെകൃഷ്ണയ

രോജപശ്ഖ്ര

ര്

േര്മ്മെുയെെെുത്തും

റഞ്ഞത് അതുയകോണ്ടോണ്.

ആെുധേും യകോെുത്ത് േിേിരിക്കുന്നു!

ഇ ി?
ഇ ി ഒരു മോര്ഗ്ം മോത്തപമ അേപശ്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ.
രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മയെ പ രില്ക്കണ്ട് എല്ലോം തുറന്നു
േിപ ോദിയ

റെുക!

യകോന്ന കുറ്റത്തിന് ആജീേ ോന്തം യജെില്ില് കിെപക്കണ്ടി േന്നോല്ും

സവന്തം മകയെ കകയ്യോല്ുള്ള മരണപത്തക്കോള്ക് എത്തപെോ പഭദമോെിരിക്കും അത്!
അെോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മക്ക് ഡെല് യചയ്ക്തു.
തോന്

പരോഹിതിന്യറ

മരണയത്തക്കുറിച്ചും
സഹോെിക്കുന്ന,
അേയെക്കുറിച്ച്

േീേില്

ഒളിച്ച്

ഷ്ടയപ്പേുപ

തോമസിക്കുന്നുയണ്ടന്നും

ോെ, പകോത്ബോ ഹില്സിയല്

മോപ്പുകയളക്കുറിച്ചുമുള്ള
പ രിേ്

സംസോരിക്കോന്

േിേരങ്ങള്ക്

പരോഹിതിന്യറ
ിധികയണ്ടത്തോന്

ത ിക്കറിെോയമന്നും

ആത്ഗഹിക്കുന്നുയണ്ടന്നും

അെോള്ക്

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയെ അറിെിച്ചു.
രോത്തി

ത്ന്തണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് രോഹുല്ിപ ോയെോപ്പം അേിയെ എത്തിപച്ചരോന്

അെോള്ക് അപദ്ധഹപത്തോട് ആേശ്യയപ്പേു.
പബോേില്ില് അേപശ്ഷിച്ചിരുന്ന റം മുഴുേ ും അെോള്ക് ഒറ്റെിരുപ്പില് േോെിപല്ക്ക്
കമിഴ്ത്തി.
അതിന് പശ്ഷം കിെക്കെിപല്ക്ക് ചോഞ്ഞു.
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അെോള്ക്ക്ക്
കഴിഞ്ഞുപ

കഴിഞ്ഞില്ല.

ഉറങ്ങോന്

മണിക്കൂറുകള്ക്

ിരര്ഥകങ്ങളോെി

ോകുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

ഉറയ്ക്ക്കോത്ത ചുേെുയേപ്പുകപളോയെ അെോള്ക് കിെക്കെില്

ിന്ന്്എഴുപന്നറ്റു.

തോന് എന്തിന് ഭെയപ്പെണം?
റിേപെഡ് പമജര് ആണ് തോന്!
തയെ പജയഷ്ഠന് ഈ

ഗരത്തില് േളയര സവോധീ

പശ്ഷിെുള്ളെോളോണ്.

തയന്ന എത്തകോല്ം പേണയമങ്കില്ും സംരെിക്കോന് അപദ്ധഹത്തിന് സോധിക്കും.
എന്നിേോണ് ഒരു എല്ിയെപപ്പോയല് തോന് ഇേിയെ ഭെയപ്പേ് ഒളിച്ചുകഴിെുന്നത്!
അപങ്ങോേ്്പ

ോേുക തയന്ന!

ജെകൃഷ്ണന് പമശ്പ്പുറത്ത് യേച്ചിേ് പ
ുറപത്തക്ക്

െക്കോന് തുെങ്ങിെ

േോതില്ക്കല്
ആ രൂ

രിമറ്റം മോത്തച്ചന് യ

ിശ്ച്ല്മോെി ഒരു ദീര്ഘരൂ

തിന്യറ ഗന്ധേും ത്

ം

യേന്ന്

ിന്നു.

ില്ക്കുന്നു!

പതയകതകളും അെോള്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

"േിമല്...!!

ീ ??"

അെോളില്

ിന്ന്്േിറെോര്ന്ന ശ്ബ്ദം

അ രൂ

ോെ റിപേോള്ക്േര് അെോള്ക് എെുത്തു.

ം സോേധോ ം അെോയള സമീ

ുറത്ത് േന്നു.
ിച്ചു.

ഭിത്തിെിയല് പരോഹിതിയെ പഫോപേോ കോറ്റില്ുല്െുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
ഇരുേില്ൂയെ തയന്ന സമീ

ിക്കുന്ന േിമല്ിന്യറ പ യര അെോള്ക് റിപേോള്ക്േര് ചൂണ്ടി.

"അെുക്കരുത്!!"
സംഭീതമോെ ശ്ബ്ദത്തില് അെോള്ക്

റഞ്ഞു.

"ഐല് ഷൂേ്്െൂ!!"
യെ

േിമല്

തോകീതിയ

േകയേക്കോയത

സോേധോ ം

െന്ന്് അെോളുയെ

അെുയത്തത്തി.
മുറിെിപല് അരണ്ട ത്

കോശ്ത്തില് അേയെ മുഖ്ം അെോള്ക് േയക്തമോെി കണ്ടു.

"ആരോയെ മക്കയള യേെിയേച്ചിെുന്ന യശ്ൌരയം ത ിക്ക് ഇപപ്പോഴുമുപണ്ടോ?"
മരേിച്ച സവരത്തില് േിമല് പചോദിച്ചു.
"തയെ തയന്ന

ശ്ിച്ച േിത്തോെ എയന്നെും യേെിയേച്ചിെോന്??"

അെോള്ക് റിപേോള്ക്േര് തോഴ്ത്തി.
"ജെകൃഷ്ണന് ഇേിയെ േന്നിപല്ല?"
ഇരുേില്ൂയെ േികോരരഹിതമോെ ശ്ബ്ദത്തിന്യറ മരേിപ്പ്

രിമറ്റം മോത്തച്ചയ

യതോേു.
"ങ്ങ്ഹോ, േന്നിരുന്നു.

യെ..."

"എന്നിേ്? എന്നിേ് ആ മോപ്പ്
"േിമല്!

ിങ്ങള്ക് അേയ

ീ എന്തോ... ിപന്നോെപല്ല

എല്പ്പിപച്ചോ?"

റയഞ്ഞ ഞോന് അയതയെ കകയ്യില് ...!!"

"െൂ യറച്ചഡ് ഓള്ക്ഡ് റോ്ക്കല്...!!"
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അേയെ ശ്ബ്ദത്തിയല് മരേിപ്പ് മോറുന്നതും പദഷയത്തിന്യറ ചൂട് ആ മുറിെില്
ിറെുന്നതും അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.
അേയെ ശ്വോസത്തില്

ിന്ന്് കഞ്ചോേിയെ ചൂര് തയെ

ോസോരത്ന്ദങ്ങളില്ൂയെ

ആത്മോേിയല്ക്കിറങ്ങുന്നതും.
േിമല്ിന്യറ കകകള്ക് അെോളുയെ പകോളറില് അമര്ന്നു.
"പ ോക്കയേ ഞോന് പ ര്

റെിക്കോപമോന്ന്്
!!"

അെോള്ക് കുതറി.
യെ േിഫല്മോെി.
േിമല്ിന്യറ കോെിക കരുത്തും മെക്ക് മരുന്നിയെ ഉന്മോദേും അേയെെുള്ളിയല്
ഐശ്ോചിക ശ്ക്തിെും ഒരുമിച്ച് പചര്ന്നപപ്പോള്ക് അമിതമോെി മദയ
രിമറ്റം മോത്തച്ചന് ദെ ീെമോെി
"

ിെെോപ

ിച്ച്

ില്യതറ്റിെ

കഴിഞ്ഞുള്ളു.

റ!!"

േിമല് അല്റി.
തോന്

ില്ക്കുന്നിെം കുല്ുങ്ങുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

"സതയം

റ1 എേിയെ? എേിയെെോ മോപ്പ് ??"

അേയെ കകകള്ക് അെോളുയെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും മരണച്ചങ്ങല് തീര്ത്തു.
"പമോപ ..."
അെോള്ക് േില്
"പമോപ

ിച്ചു.

..ഞോന്..."

േിമല്ിന്യറ കകകളുയെ മരണതോളം മുറുകി.
"ഞോന്

ിയെ അപ്പ ോണ്...! എയന്ന േിശ്വസ്സിക്ക്!! ഞോന് ..ഞോന് .. ിയെ അപ്പന്...!!"

ശ്വോസം കിേോയത അെോളില്
"എല്ലോ പ

പ്പേിെും

ിന്ന്്അ്

േിക്കുഞ്ഞിപ ോട്

അെോളുയെ കഴുത്തില് േീണ്ടും

ഷ്ടമോെി േോക്കുകള്ക്

ുറത്ത് േന്നു.

റെുന്നതും ഇത് തയന്നെോ...!!"

ിെി മുറുക്കിയക്കോണ്ട് അേന് മുരണ്ടു.

"െൂ പ ോ ..കമ മദര് േോ് ദ പമോറ്്അണ്പചറ് േുമണ്.... !എ പത്

ോറിറ്റേൂേ്...! െൂ

ആയറ കില്ലര് ....! െൂ കില്ഡ് കമ ത്ബദര്... ! െൂ പെോേ് മീ യഹൌ റ്റു കില് എ കല്ഫ്...!
"
േിമല്

ിര്ത്തോയത ചിരിച്ചു.

ചിരിപെോയെോപ്പം മോത്തച്ചന്യറ കഴുത്തിയല്
"... ീ എയന്ന

ണത്തിയെ കഥ

റഞ്ഞ് യകോതിപ്പിച്ചു...!"

രോെസീെമോെ ഭോേത്തില്, പത്

തത്തിയെ സവരത്തില് അേന് തുെര്ന്നു.

"...സവത്തിന്യറ...േയേസോെ

സോത്മോജയത്തിയെ

രജകുമോര ോക്കോയമന്ന്് ീ എയന്ന
ുഴുങ്ങിത്തിന്നോന് പേണ്ടി
കുപ്പിെില്െക്കോന്
തുറന്നു

ിെി അേന് കൂെുതല് മുറുക്കി.

ക കക്കിരീെം

േച്ച

റഞ്ഞു യകോതിപ്പിച്ചു...! എന്നിേ് എയെ ശ്േം

ീയെയന്ന ചതിച്ചു...! രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ എന്ന, ഞോന്

ത്ശ്മിക്കുന്ന

ഭൂതത്തോന്യറെെുത്ത്

ീ

എയന്നക്കുറിയച്ചല്ലോം

റെോന് ത്ശ്മിച്ചു...!!"
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രിമറ്റം മോത്തച്ചയെ ശ്ക്തി

ൂര്ണ്ണമോെും െെിച്ച് കഴിഞ്ഞത് േിമല് അറിഞ്ഞില്ല.

അേന് ത്ഭോന്തമോെ ആപേശ്പത്തോയെ അെോളുയെ കഴുത്തില് േീണ്ടും േീണ്ടും
ൂര്ണ്ണശ്ക്തിപെോയെ യഞരിച്ചു.
"എ ിക്കോ

ിധി പേണം...!!"

അേന് േീണ്ടും അല്റി.
"പകോത്ബോ ഹില്്

ിറയെ

ൂത്തുല്ഞ്ഞ ആ

ിധി...!! അതിയെ തോപക്കോല്

ിയെ

കകെില്ോണ്! അത് ഏത് കെല്ിന്യറ അെിത്തേിപല്ക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞോല്ും
ിയന്നയക്കോണ്ട് തയന്ന ഞോന് അത് എെുപ്പിക്കും...!! കപമോണ്!! യെല്...!! എേിയെ?
എേിയെ ആ മോപ്പ്??"
തയെ കകകള്ക്ക്കുള്ളില്

ിെഞ്ഞുയകോണ്ടിരുന്ന ശ്രീരം

ിശ്ച്ല്മോെത് അേന്

അരിഞ്ഞത് അല്പ്പ സമെം കഴിഞ്ഞോണ്. അത് മ സ്സില്ോക്കിെപപ്പോള്ക് അേന്

ിെി

േിേു.
തണുത്ത് േിറങ്ങല്ിച്ച മോത്തച്ചയെ ശ്രീരം

ിപമ്പോേു േീണു.

കോറ്റില്ുല്ഞ്ഞുയകോണ്ടിരുന്ന പരോഹിതിയെ പഫോപേോ

ിശ്ച്ല്മോെി.

ജെകൃഷ്ണന് േിേരിച്ച അേിശ്വസ ീെമോെ സംഭേങ്ങള്ക് പകേ് എല്ലോേരും
ിശ്ച്ല്

ിശ്ബ്ദരോെി.

അേര് േികോരഭരിതരോെി ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേളുയെ കണ്ണുകളില്
അേപളോട് എന്തോണ്

ിന്നും കണ്ണു ീര്ക്കണങ്ങള്ക് അെര്ന്നുേീണുയകോണ്ടിരുന്നു.
റപെണ്ടത് എന്ന്്ആര്ക്കും അറിെില്ലോെിരുന്നു.

ഏക സപഹോദരയെ ചതിെില്യപ്പേുള്ള മരണേും ജീേയ പപ്പോയല് ്പ ഹിച്ച
പരോഹിതിയെ മരണേും അേള്ക്ക്ക് ഉള്ക്യക്കോള്ളോേുന്നതില്ുമധികമോെിരുന്നു.
ല്ത്തീഫും രോഹുല്ും മറ്റുള്ളേരും ദിേയയെ പചര്ത്ത്

ിെിച്ചു.

രോഹുല്ിയെ കരുണോര്ത്ദമോെ കണ്ണുകള്ക് തയന്ന യതോെുന്നത് ദിേയ കണ്ടു.
ആ പ ോേത്തിയെ സോന്തവ ത്തില് അേള്ക് േീണ്ടും തകര്ന്നുപ
മുഖ്ം യ

ോത്തി

ിെത്ന്തിക്കോ ോേോയത അേള്ക് യ

കൂേുകോര് േീണ്ടും അേയള പചര്ത്തു
അേരില്

ോെി.

ോേിക്കരഞ്ഞു.

ിെിച്ചു.

ല്രുയെെും അേസ്ഥ അേളുയെതിന് തുല്യമോെിരുയന്നങ്കില്ും.

"പരോഹിത് സോറിയ ക്കുറിച്ചുള്ള
അേസോ ം ല്ത്തീഫ്

ിയെ േിശ്വോസം േളയര ശ്രിെോെിരുന്നു ദിപേയ,"

റഞ്ഞു.

"പകോ ന് പഡോെല്ിന്യറ ത്ബൂ്

ോര്േിംഗ്റ്റണ് പ്ലോ ിയല് കോഡഗണ് യേറിയ

ഓര്മ്മ േരുന്നു,"
മിഴികള്ക് തുെച്ചുയകോണ്ട് യഷറിന്
"അതുപ

റഞ്ഞു.

ോയല് പരോഹിത് അങ്കിളും..."

അേളുയെ പതോളിപല് രോഹുല്ിയെ ്

ര്ശ്ം മുറുകി.

അതറിഞ്ഞ് അേള്ക് അെോയള പ ോക്കി.
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"ഈശ്വരന്
ത്

ിയന്ന തുണക്കയേ.

ി ക്ക് ശ്ക്തി തരയേ. എല്ലോം മറക്കോന്

ിയന്ന

ോപ്തെോക്കയേ,"

അെോളുയെ ശ്ബ്ദത്തിയല് കോരുണയം തയെ മ സ്സിയല് മുറിേുകള്ക്ക്ക് പമല്

െരുന്നത്

ദിേയ അറിഞ്ഞു.
ിയന്ന േിേരണത്തിയെ തുെര്ച്ചയ്ക്ക്ക് എല്ലോേരും ജെകൃഷ്ണയ
" രിമറ്റം മോത്തച്ചയ

കണ്ടതി ുപശ്ഷം ഞോന് േീേിപല്ക്ക് ആണ് പ

പ ോക്കി.
ോെത്,"

ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
"ഏത് സമെത്തും ഒരു യറയ്ക്ഡ് ത്
യകേിെത്തില്ോണ്

തീെിച്ചിരുന്ന ഞോന് റബ്ബര് ഷീറ്റ് ഉണക്കുന്ന ഒരു

ഉറങ്ങിെിരുന്നത്.

അറിെുകെുള്ളൂ.
ഉണര്ന്നപപ്പോള്ക്

രോത്തി
മുറിെില്

അമ്മയ്ക്ക്കും

േിമല്ി ും

മോത്തപമ

അത്

തിയ ോന്ന്

മണിെോെിക്കോണണം...ഒന്നുറങ്ങി

ത്

കണ്ടു...പ ോക്കുപമ്പോള്ക്

കോശ്ം

എയെ

യബഡ്ഡിയെെെുത്ത് ഒരു റൂളിപന്മല് േിമല് ഇരിക്കുന്നു!"
ജെകൃഷ്ണന് ഒന്ന്് ിര്ത്തി.
തയെ േോക്കുകളിപല്ക്ക് മോത്തം കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ല്തീഫിയ െും
സംഘയത്തെും പ ോക്കി.
"അെോള്ക്ക്ക്

ിമ്പില് ഞോന് ഇതുേയര കണ്ടിേില്ലോത്ത മൂന്ന്് ോല് പ

രുകള്ക് കൂെി,"

ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
"അല്പ്പ

സമെം

മുന്പ്

സവന്തം

അച്ഛയ

കഴുത്ത്

യഞരിച്ച്

യകോന്ന്

യകേിത്തൂക്കിെേ ോണ് എയെ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നയതന്ന് ഞോ റിഞ്ഞില്ല. അേന്
എയെ പ യര പ ോക്കി ചിരിച്ചു. ഞോന് എയന്തങ്കില്ും

റെുന്നതിന് മുമ്പ് യലൌസിേ

അേയെ കക എയെ േോയ്ക് യ

ിന്നേര് എയെ കകകളില്

ോത്തി...1

ിമ്പില്

ിെിച്ചു....കോല്ുകളില്ും. എ ിയക്കോന്നും മ സില്ോെില്ല. േിമല് എയെ കകകള്ക്
യകേി. മറ്റുള്ളേര് എയന്ന എഴുപന്നല്പ്പിച്ചു.
ിമ്പില് പതോക്കുമോെി
പചോദിയച്ചങ്കില്ും ഒരു ത്

ുറപത്തക്ക്

െന്നു. എന്തി ോണ് അങ്ങയ

െത്തി. ഒരോള്ക് എയെ

യചയ്യുന്നയതന്ന് തുെര്ച്ചെോെി

പതയക ചിരി മോത്തമോെിരുന്നു റികപ്ല...."

േിേരണത്തി ിെെില്

പമശ്പ്പുറത്തിരുന്ന

കരിക്കിന്

യേള്ളയമെുത്ത്

ജെകൃഷ്ണന് കുെിച്ചു.
"

ുറത്ത്

ിര്ത്തിെിരുന്ന കോറി െുപത്തക്ക് അേര് എയന്ന

െത്തി,"

ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
"കുറച്ച്

പ രം

േീരചോമുണ്ടയെ

കോറി കത്ത്

സഞ്ചരിച്ച

മല്െിപല്ക്ക്

പ

ോെി.

പശ്ഷം
ആ

അേര്

എയന്നെും

യകോണ്ട്

െോത്തെില്

എല്ലോം

എ ിക്ക്

മ സില്ോെി. ശ്രിക്കും ഒരു ത്ഭോന്തയ പപ്പോയല്െോെിരുന്നു േിമല്! അേന് തയന്ന
േിേരിച്ചു തോന് എങ്ങയ െോണ് തയെ അച്ഛയ
റഞ്ഞു, തമ്പുരോന് അേയ

മക ോെി ത്

ഖ്യോ

യകോന്നയതന്ന്!! അേന് തുറന്നു
ിക്കോന് പ

കിേുകെില്ല. തമ്പുരോയെ സവത്തിന്യറ ഭോഗം ത ിക്ക് കിേോന് പ
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ഞോ െക്കമുള്ള അേയെ പത്ഫോഡ് അറിെുന്ന ആളുകള്ക് ആരും ജീേിച്ചിരിക്കോന്
ോെില്ല!,"
ജെകൃഷ്ണന് കിതപപ്പോയെ

ിര്ത്തി.

"േയയ്യങ്കില് സംസോരിക്കണ്ട,"
ദിേയ അേപ ോെു

റഞ്ഞു.

"ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല,"
അേന് േിദൂരതെിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"മല്െിയല്ത്തിക്കഴിഞ്ഞ് എയന്ന അേര് ഒരു മരത്തില് യകേിെിേു,"
ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
കൂേത്തിപല്ോരുേോന് ഗുഹയ്ക്ക്കുള്ളില്
ഒരു സര്പ്പയത്ത

ിന്ന്്അേിയെ യേച്ചിരുന്ന കൂെെില്

ുറയത്തെുത്തു. ദിേയയെയകോല്ലോന്

ിന്ന്്

ദ്ധതി തയ്യോറോക്കുപമ്പോഴും

ോമ്പിയ യക്കോണ്ട് കെിപ്പിച്ചുയകോല്ലുക എന്നതോെിരുന്നു അേയെ തത്ന്തം..."
" െന്നതോ,"
േിന്യസന്്

രിഹസിച്ചു.

"കുേിച്ചോത്തോന്യറ കുണ്ടിയ്ക്ക്കിേോ അേന് ഏല്സ്സ് യകേോന് പ ോക്കുയന്ന.

ുച്ഛം.

അേജ്ഞ,"
കൂേുകോര് ചിരിച്ചു.
" ോല്ഞ്ച് തേണ എയന്ന

ോമ്പിയ യക്കോണ്ട് കെിപ്പിച്ചു,"

ജെകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.
"

ിയന്ന

യേച്ച്

ല് തേണ എപന്തോ ആെിബപെോേിക്ട കുത്തിയേച്ചു...യ ഞ്ചി കത്ത് ക ം
േരുന്നത്

ഓര്മ്മെുണ്ട്....

േയര

ിയന്ന

ഞോന്

കോണുന്നത്

ിങ്ങയളയെോയക്കെോണ്..."
ജെകൃഷ്ണന് േിേരണം അേസോ ിപ്പിച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണോ,"
ല്ത്തീഫ് എഴുപന്നറ്റു.
"അന്ന്്പരോഹിത് ഒരു ഫെല്ിയ പ്പറ്റി

റഞ്ഞിപല്ല? േിമല്ിയ െും

രിമറ്റെും

കുറിച്ചുള്ള എല്ലോ കോരയങ്ങളും റിപക്കോഡ് യചയ്ക്ത ഒരു ഫെല്? അയതേിയെ?"
"അയതയെ കകെില്ുണ്ട്,"
ജെകൃഷ്ണന് യ

യേന്ന്് റഞ്ഞു.

"യേൌ!!"
കൂേുകോര് ആരേം മുഴക്കി.
ദിേയെും രോഹുല്ും ല്ത്തീഫും ആശ്വോസപത്തോയെ എന്നോല് അട്ഭുതപതോയെെും
ര്പ്പരം പ ോക്കി.
"ഇ ി മയറ്റോന്നും പേണ്ട ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
േിന്യസന്് ആഹ്ലോദപത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"ജെകൃഷ്ണന്, പഷര്ല്ി, ആ ഫെല്...അേയ

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

മുക്ക് അെ

െല്ം

ൂേോം,"

www.kambistories.com

383

കൂേുകോര് ശ്രിയേച്ചു.
"ആ ഫെല്ിന് പേണ്ടി ഞോ ും പരോഹിതും മോത്തച്ച ും പരോഹിതിയെ േീട് അരിച്ച്
യ

റുക്കി. എ ിക്കത് കിേി.

യെ ഞോ ത് മുക്കി.

ിയന്ന ബ്ലോക്ക് യമെില് യചയ്യോന്ന്്

കരുതി..."
ജെകൃഷ്ണന് ജോളേതപെോയെ

റഞ്ഞു.

"ആ മോപ്പ് എേിയെ?"
യഷറിന് പചോദിച്ചു.
"േിമല്ിന്യറ േീേില്

ിന്ന്്കോണോതോെ മോപ്പ്?"

"അത് എ ിക്കറിെില്ല യഷറിന്,"
ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

"തമ്പുരോന് മക ോെി അംഗീകരിക്കൂന്ന്്ഒറപ്പ് കിേീപ്പം എല്ലോേപരം ഒതുക്കുയന്നയെ
ഭോഗേോെി അപ്പപ ം ഒതുക്കോന് അേന് യകേിച്ചമച്ച ഒരു ത്ഡോമ ആരിക്കും അത്,"
"അത് പ

ോയേ,"

ജെത്കിഷണയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് ത്ശ്ദ്ധ

ല്കോയത ല്ത്തീഫ്

" ീ ഇപപ്പോള്ക് േൃത്തിെോെ ഒരു കഥ

റഞ്ഞു ജെോ,"

ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണയ
"ആ കഥ േള്ളി

പ ോക്കി.

ുള്ളി യതറ്റോയത പ

കധരയമുപണ്ടോ യ

റഞ്ഞു.

ോല്ീ് യറഷ ില്ും പകോെതീല്ും

റെോ ുള്ള

ക്ക്?"

"അതി ുള്ള ഭോഗയേും ആെുസ്സും എ ിക്കുയണ്ടങ്കില്,"
ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

"അതും രണ്ടും

ി ക്കുണ്ട്. ദിേയ കോരണം,"

ല്ത്തീഫ് ദിേയയെ പ ോക്കി.
ല്ത്തീഫ് അല്പ്പ സമെം ആപല്ോചോ ോമഗ്ന ോെി.
"സോര്,"
അേസോ ം അേന് രോഹുല്ിയ
എല്ലോേരും ല്ത്തീഫിയ

േിളിച്ചു.

പ ോക്കി.

"ഇ ി തോമസിക്കുന്നില്ല,"
അേന് തുെര്ന്നു.
" ോയള െോഗം തുെങ്ങുന്നു. െോഗത്തിന്യറ മൂന്നോം ദിേസം അതോെത് അേസോ
ദിേസം അന്തയരംഗത്ത് േിമല് മോതയുേിയെ കകകളില് േില്ങ്ങ് േീണിരിക്കണം!"
രോഹുല്ും അത് തയന്ന ആപല്ോചിക്കുകെോെിരുന്നു.
"ഇ ി ഒരു

ിമിഷം പ

ോഴോക്കോ ില്ല!"

ോല്ും

ഊര്ജ്ജസവല്തപെോയെ അേന്
" മ്മുയെ

കണ്ണുകളും

റഞ്ഞു.

കോതുകളും

തമ്പുരോയെെും

ദിേയെുയെെും അെുത്ത് തയന്ന പേണം! ഹീെീപസ കസപക്കോ

തമ്പുരോേിെുയെെും
ോത്ത്! എ യഡഡ് ല്ി

സീരിെല് കില്ലര്!"
ദിേയ

രിത്ഭോന്തിപെോയെ രോഹുല്ിയ
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"പഡോണ്ട് േറി ദിപേയ,"
അത് കണ്ട്്ല്ത്തീഫ്
"പ

റഞ്ഞു.

ോല്ീ് അേപരോപെോപ്പമുണ്ട്. പദ ഗോര്ഡ് പദം,"
ിയന്ന അേന് ചുറ്റും പ ോക്കി.

"യഫല്ിക്ട് സതീഷ്, ത്

ിെങ്ക!!"

അേന് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി േിളിച്ചു.
"യെ് ല്ത്തീഫ് ദോദോ!!"
മൂേരും ആപേശ്പത്തോയെ േിളിപകേു.
അേര് മുപമ്പോേ്്േന്നു.
" ിങ്ങള്ക് മൂന്ന്്പ

രും േിമല്ിയെ

രിസരത്ത് ഇപപ്പോഴും പേണം!!"

"യെ്, യെ്!!"
അേര് ഉച്ചത്തില്

റഞ്ഞു.

"രോജുേും പെോമിെും യഷറി ും തമ്പുരോയെെും തമ്പുരോേിെുയെെും ഗോഡ്്!!"
ല്ത്തീഫ് മൂേയരെും പ ോക്കി.
"യെ്, യെ്!!"
അേര് കകകളുെര്ത്തിപ്പറഞ്ഞു.
അേര് എഴുപന്നറ്റു.
"ഇപപ്പോള്ക് േിമല്ിയ

േോച്ച് യചയ്യുന്ന ആബിദും രോപജഷും ജെകൃഷ്ണയ

യചയ്യും. യകോേോരത്തിയല് കല്ത്ബറി ഹോളില്. െോഗമണ്ഡ
യ

ഗോഡ്

ത്തിപല്ക്ക് ജെയ

യേന്ന്്യകോണ്ടുേരോന് അതോണ് സൌകരയം..."

എല്ലോേരും തല് കുല്ുക്കി.
"സിദ്ധോര്ഥന്, മപ ോജ്, പറോ്ല്ിന് േില് ബി േിത്ത് ദിേയോ!"
"യെ്, യെ്!!"
അേര് മൂേരും കകകളുെര്ത്തി.
"ബീ അല്ര്േ് ! ബീ േോച്ച്ഫുള്ക്!! ആന്ഡ് പഡറിംഗ്!! ഡി് ഈ് ഔര് കഫ ല് േോര്!!
ബീ എ സൂെികസഡ് ്കവോഡ്!! യഫെലര് ഈ് യഡത്ത്!! പഗോേ് ഇറ്റ്്
?"
"യെ്! യെ് !! യെ് !!!"
കൂേുകോര് ഒന്നെങ്കം കകകള്ക് ഉെര്ത്തി ആപേശ്പത്തോയെ േിളിച്ചു.
അേര് ല്ത്തീഫിയെ

ിന്നോയല്

ുറപത്തക്ക് കുതിച്ചു.

യകോേോരയക്കേുകള്ക്ക്കിെെിയല്
െജ്ഞമണ്ഡ
മുമ്പ്

േിശ്ോല്മോെ

െുത്തളത്തില്ോെിരുന്നു

യമോരുക്കിെിരുന്നത്.

െത്തയപ്പേിരുന്ന

മഹോമൃതയുഞ്ജെപഹോമങ്ങളുയെ

രംഗഭൂമിെും

അത്

തയന്നെോെിരുന്നു.
അേിയെെോണ് രോഹുല് ദിേയയെ പെോഗധയോ ം

രിശ്ീല്ിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

െോഗത്തിയെ മൂന്നോമയത്തെും അേസോ യത്തെും ദിേസമോെിരുന്നു അത്.
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രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ യകോേോരത്തില്

െത്തയപ്പെുന്ന മഹോമൃതയുന്ജെെോഗം

ഇതിപ ോെകം മോധയമങ്ങളില് േല്ിെ ത്ശ്ദ്ധ പ െി.
അതിയെ ചരിത്തേും ഐതിഹയങ്ങളും അ
സോം്ക്കോരിക
ത്

ത്

േര്ത്തകരുയെ

അഭിത്

ത്ഗഥിക്കയപ്പേു.
ോെങ്ങള്ക്

േന്

ത്

ോധോ യപത്തോയെ

സിദ്ധീകരിക്കയപ്പേു.
ഗരത്തിയല് യെല്ിേിഷന് പകബിള്ക് ഒപ്പപററ്റര്മോര്, പദശ്േിപദശ് ചോ ല്ുകളിയല്

റിപപ്പോര്േര്മോര് െജ്ഞം തത്സമെസംപത്
െജ്ഞത്തിയെ

അേസോ

കൂേുകോരുയെ

ത്

ഷണം

ദിേസം,

േര്ത്തികള്ക്ക്ക്

െത്തി.

െജ്ഞമണ്ഡ

ത്തിന്

പമല്പ ോേേും

െിഞ്ഞോപറേശ്ത്ത്

ിര്പേശ്ങ്ങളും

ല്കി

ില്ക്കുകെോെിരുന്നു ല്ത്തീഫ്.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ,"
യ

യേന്ന് അേന് പെോമിെുയെ േിളി പകേു.

തിരിഞ്ഞു പ ോക്കുപമ്പോള്ക് േിപദശ് യെല്ിേിഷന് ചോ ല്ുകോരുയെ മുമ്പില്

ില്ക്കുന്ന

പെോമിയെ കണ്ടു.
ല്ത്തീഫ് അേരുയെെെുയത്തക്ക് യചന്നു.
"എന്തോെോ?"
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ..ഇേമ്മോര് എപന്നോട് ഒെുക്കയത്ത സംശ്െങ്ങള്ക് ഒയക്ക പചോദിക്കുേോ.
ഞോന് എത്ത
പ

റഞ്ഞിേും ഇേമ്മോര്ക്ക് തിരിെുന്നില്ല. ഇേമ്മോരുയെ ഇംലീഷ്

ോരോ.ല്ത്തീഫ് ദോദോ ഒന്ന്്
..."

"ഉം ...ഉം ..."
ല്ത്തീഫ് അേയെ പ യര പ ോക്കി അമര്ത്തി മൂളി.
ിയന്ന മോധയമ ത്

േര്ത്തകയര പ ോക്കി.

"കയോന് ഐ ബി ഓഫ് എ ി യഹല്പ് പഫോര് െൂ,"
സവരത്തില് േി െം േരുത്തി ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"േി ഹോവ് എ ഫയൂ കവറേന്് റിഗോഡിംഗ് ദി് റീചവല്,"
"കകന്ല്ി ആ്ക്ട,"
"ഈസിെ്് ഇറ്റ്്എ

ോര്േ് ഓഫ് ഇന്തയോ് കളക്ടറ്റീവ് സൂപ്പര്റീഷന്്? എ

റീച്ചവല് കല്ക്ട ഡി് ഇന് ദി് യസന്ച്ചുറി? ഡസിെ്് ഇറ്റ്്യസൌണ്ട് ഫണ്ണി?"
അേരില് ചില്ര്

രിഹോസരൂപ

ണ ചിരിക്കോന് തുെങ്ങി.

എത്ത ത്ശ്മിച്ചിേും തയെ മുഖ്ഭോേം മോറ്റോതിരിക്കോന് ല്ത്തീഫി ോെില്ല.
"ഹോഡ് എ ി േണ് ഓഫ് െൂ ബീന് ഇന് ദ യകോപറോപണഷന് യസറിമണി ഓഫ് കിംഗ്
ചോള്ക്് ല്ോറ് ഇെര്?"
അേന് അേപരോട് പചോദിച്ചു.
"ഷവര്, ഐ ഹോഡ് ബീന് പദര്,"
അേരില്

ല്രും

റഞ്ഞു.
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"ഹോഡ് എ ി േണ് ഓഫ് െൂ ബീന് ഇന് ദ ഫങഷന് ഇന് േിച്ച് ദ യത്കൌണ് ത്

ിന്്

ഓഫ് യസൌദിഅപറബയ േോ് ഏല്ിപേറ്റഡ് ഇന്െു ദ കിംഗ്?"
"ഷവര് . േീ ഹോഡ് ബീന്...ബേ് യഹൌ കുഡ് ....."
"ഹോഡ് െൂ യഫല്റ്റ് ഇറ്റ്്േോ് ദ
അേര് എപന്തോ

ോര്േ് ഓഫ് യദെര് കളക്ടറ്റീവ് സൂപ്പര്റീഷന്?"

റെോന് ത്ശ്മിച്ചു.

"ഹോഡ് ആറ് ദ യസെിം കവറേന്് റ്റു പദം?"
റഞ്ഞില്ല.

അേര് ഉത്തരം

"െൂ ഹോഡ്െ്് ആന്ഡ് െൂ കുഡ്െ്്. െൂ ആര് അകത്ഫഡ് ഓഫ് ദ ഇന്പെോളറന്്
ദ

ോര്േ് ഓഫ് യദെര് കള്ക്ച്ചര്. ആന്ഡ് െൂ ആര് എക്ട്പപ്ലോെിറ്റിംഗ് ദ ബിഗ്

പെോളറന്് േീ ഹോവ് ഇന് ദി് കത്ണ്ടി..."
അേര്ക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നും
അന്തരീെത്തിന്യറ ത്
"സോര്...ദി്

ഈ്

റെോന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ോധോ യം മ സ്സില്ോക്കി ല്ത്തീഫ്
എ

ോര്േ്

ഓഫ്

യറ്യ

ുഞ്ചിരിച്ചു.

ക്ടറ്റിംഗ്

ഔര്

ോറ്,

ഔര്

ത്െഡീഷന്...ആന്ഡ് േീ പഹോണര് ഇറ്റ്്
..."
അേരും

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"െൂ ആര് ഔര് ഗറ് ആന്ഡ് ഗറ്് ആര് പഗോഡ്് പഫോര് അ്,"
അേന്

റഞ്ഞു.

"യജെ്റില് മോന് െുേര് യ െിം ഈ്?"
ഒരോള്ക് പചോദിച്ചു.
കയോമറകള്ക് അേയ

പകത്ന്ദീകരിച്ചു.

"സയ്യദ് അബ്ദുല് ല്ത്തീഫ്,"
അേന്

റഞ്ഞു.

"മുസ്ിം??"
അേര് അതിശ്െപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"യെ്, ഐ അം,"
ല്ത്തീഫ്
യ

ുഞ്ചിരിപെോയെ

റഞ്ഞു.

യേന്ന് പെോമിെും അേപ ോെു പചര്ന്ന്് ിന്നു.

"ഐ ആം പതോംസണ് ആെണി. പെോമി. ത്കി്തയന്,"
ിയന്ന അേര്
"

ത്തോം

ിന്തിരിഞ്ഞു.

ൂറ്റോണ്ട്

ജീേിപച്ചോമ്മോരോ

േയര

തുണിപ

മ്മയള കള്ക്ച്ച്

പെോമിപെോയെോപ്പം െജ്ഞമണ്ഡ

ോല്ും

ഉെുക്കോണ്ട്

കോേില്

ഗുപഹല്

ഠിപ്പിക്കോന് േരുയന്ന!"
ത്തിന് പ യര

െക്കപേ ല്ത്തീഫ് പെോമിപെോട്

റഞ്ഞു.
െജ്ഞം

രിസമോപ്തിെിയല്ക്ക്

െജ്ഞകുണ്ഡത്തിന്
മത്ന്തങ്ങള്ക് ഉ

മുമ്പില്

ീങ്ങുകെോെിരുന്നു.

െോഗേ്ത്തമോെ

ചുേന്ന

േുെുത്ത്

രോഹുല്

ോസിക്കുന്നു.

CoBra Hillsile Nidhi Novel | Author :Smitha

www.kambistories.com

387

സമീ

ത്ത് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്.

അേര്ക്ക്

ിമ്പില്

കണ്ണുകളെച്ച്

ിരേധി കേദികര്.

ഹേിസ്സ്

ആഹുതി

യചയ്യുന്ന

രോഹുല്ിന്

അഭിമുഖ്മോെി

രോജകുെുംബോംഗങ്ങള്ക് ഇരുന്നു.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ, ഗോെത്തി പദേി, ദിേയ, അേരുയെ ബന്ധുക്കള്ക്.
അേര്ക്ക് യതോേു

ിമ്പില് േിമല്.

അേപ ോയെോപ്പം

മത്ന്തിമോര്,

കല്ോകോരന്മോര്,

േയേസോെരംഗയത്ത അതികോെര്, രോജയോന്തരത്

ചല്ച്ചിത്ത

തോരങ്ങള്ക്,

ശ്്തരോെ എഴുത്തുകോര്....

ിയന്ന ഒരു േന് ജ ോേല്ിെും.
അതീേ

ജോത്ഗതപെോയെ

ല്ത്തീഫും

കുെുംബോംഗംങ്ങള്ക് ഇരുന്ന
ബഹുല്മോെ

സംഘേും

ിരെുയെ സമീ

ജ സഞ്ചെതി ിെെില്

ത്ത്

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

ിന്നിരുന്നു.മണ്ഡ

ത്തിയല് അതി

െൂണിപഫോമിേ

പ

ോല്ീസുകോര്

ജോഗരൂകരോെി.
ിര്പേശ്ങ്ങളുമോെി

ഇന്്യ

കെര്

അത്ബോഹം

രിസരങ്ങയള

േീെിച്ചുയകോണ്ടിരുന്നു.
ല്ത്തീഫിയെ സംഘത്തില് ആബിദും യഫല്ിക്ടസും സതീഷും ഉണ്ടോെിരുന്നില്ല.
മപത്ന്തോച്ചോരണങ്ങളും സങ്കീര്ത്ത ങ്ങളും അതിയെ ഉച്ചസ്ഥോെിെിയല്ത്തി.
ഭക്തി സോത്ന്ദമോയ്ക് അന്തരീെത്തിയെ

േിത്തത ജ സഞ്ചെയത്ത േളെം യചയ്ക്തു.

അേര് കണ്ണുകളെച്ച് കകകള്ക് കൂപ്പി െജ്ഞത്തിയെ അ ുഭേം ഉള്ക്യക്കോണ്ടു.
സോതവിക േിശ്ുദ്ധിെുയെ പതജ്
മുമ്പില് യ
യ

ിറഞ്ഞ രോഹുല്ിയെ രൂ

ം െജ്ഞോഗ്നിെുയെ

ൌപരോഹിതയകര്മ്മം തുെര്ന്നു.

യേന്ന്്ആകോശ്ത്ത് കോര്പമഘങ്ങള്ക് ഉരുണ്ടുകൂെി .

ആ ധ യമുഹൂര്ത്തത്തില് രോഹുല് കണ്ണുകള്ക് തുറന്നു.
അെോളുയെ മിഴികളുെര്ന്നു.
ആകോശ്

ീല്ിമയെ കീഴ്യപ്പെുത്തി ഇരയച്ചത്തുന്ന കോര്പമഘങ്ങയള അെോളുയെ

മിഴികള്ക് ്

ര്ശ്ിച്ചു.

മഴത്തുള്ളികള്ക് അെര്ന്ന്്േീണു.
ആളുകള്ക് ആഹ്ലോദത്തോല് ആര്പ്പ് േിളിച്ചു.
"സോയറന്നോ ഋശ്യശ്ൃംഗ ോപണോ?"
രോപജഷ് അദ്ഭുതപത്തോയെ പചോദിച്ചു.
"പഹോമം യചയ്ക്ത് മഴയ

യ്യിക്കോന്?"

രോഹുല് അപപ്പോള്ക് മുന്നില്ിരിക്കുന്നേയര പ ോക്കി.രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ, ഗോെത്തി
പദേി, ദിേയ, േിമല്, ബന്ധുക്കള്ക്...
അേയരക്കെന്ന്്െജ്ഞ മണ്ഡ

ത്തില് സന്നിഹിതരോെിരുന്ന േന് ജ ോേല്ിെുയെ

പ ര്ക്ക് അെോള്ക് കണ്ണുകപളോെിച്ചു.
യെല്ിേിഷന് കയോമറകള്ക് രോഹുല്ിയ
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അല്പ്പമകയല് ആളുകള്ക്ക്കിെെില് ഷോര്മ്മില്ിയെ അെോള്ക് കണ്ടു.
െജ്ഞത്തി ു മുമ്പ് അേയര രോഹുല് േീേില്പപ്പോെി ത്

പതയകം െണിച്ചിരുന്നു.

അെോള്ക് ആളുകളുയെ പ യര പ ോക്കി കകകള്ക് കൂപ്പി.
മഴെുയെ

ഉത്സേോപഘോഷത്തി ും

പമപല്

കോതെപ്പിക്കുന്ന

കരപഘോഷേും

ഹര്ഷോരേേും മുഴങ്ങി.
"

ിതൃതുല്യ ോെ എയെ ഗുരു ോഥന് ത്

ണോമം,"

ഉച്ചഭോഷിണികളില്ൂയെ രോഹുല്ിയെ ഘ ഗോംഭീരയമുള്ള ശ്ബ്ദം ത്

തിധവ ിച്ചു.

"മറ്റ്

തമ്പുരോന്

ഗുരുജ ങ്ങപള,

ഹി്

കഹയ ്

രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മ

കഹയ ് ഗോെത്തിപദേി തമ്പുരോേി, ദിേയ രോജകുമോരി, ത്
മണ്ഡ

ത്തില് ക ത്ത

യഹര്

ിെ സപഹോദരപര..."

ിശ്ബ്ദത േീണു.

ആളുകളുയെ കണ്ണുകളും കോതുകളും രോഹുല്ില് പകത്ന്ദീകരിച്ചു.
"സമോധോ ം

എന്ന

േിത്ത

ശ്ക്തിെോണ്

െജ്ഞം

എന്ന

സ ോത

അ ുഷ്ഠോ ത്തില്ൂയെ സൃഷ്ടിക്കയപ്പെുന്നത്,"
രോഹുല്ിയെ പതജസുള്ള േോക്കുകള്ക് തുെര്ന്ന്്പകള്ക്ക്കയപ്പേു.
"മ ുഷയയെെും

ത്

കൃതിെിയല്

സതവത്തില്പപ്പോല്ും ആധി

സകല്

തയം സ്ഥോ

ചരോചരങ്ങയളെും

സൂെ്മ

ിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുേിയെ സോന്നിധയയത്ത

ിര്വീരയമോക്കുന്ന ആെുധമോണ് സമോധോ യമന്ന ആ ശ്ക്തി. മൂന്ന്്ദിേസങ്ങളോെി
ഈ

േിത്ത അന്തരീെത്തില്

െന്ന്് േരുന്ന മഹോമൃതയുന്ജെ െജ്ഞത്തിയെ

ല്െയേും മയറ്റോന്നോെിരുന്നില്ല ... "
സദസ്സ് ശ്വോസമെക്കിപ്പിെിച്ച് അെോളുയെ േോക്കുകള്ക് പകേു.
ല്ത്തീഫ് േിമല്ിയെെെുയത്തക്ക് അല്പ്പം കൂെി പചര്ന്ന്് ിന്നു.
സംഘോംഗങ്ങള്ക് തീെ്ണ ജോത്ഗതെുള്ളേരോെി.
" ിങ്ങള്ക്ക്കറിെോം

ോഗത്തോന് മല്െില് സംഭേിച്ചുയകോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോണ്

എന്ന്..."
രോഹുല് തുെര്ന്നു.
"അേിയെയെേിയെപെോ

അമൂല്യമോെ

ഒരു

ിധി

പശ്ഖ്രമുയണ്ടന്ന്

േിശ്വസ്സിക്കയപ്പെുന്നു. ആ സ്ഥല്ം ഹി് കഹയ ് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ തമ്പുരോയെ
എപററ്റ്

രിധിെില്ോണ്.

ഭോഗയോപ വഷികള്ക്

അേിയെ

ിധിയെക്കുറിച്ച് പകേറിയഞ്ഞത്തുന്ന സോഹസികരോെ
ിരന്തരം

കെറിെിറങ്ങിയക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു... ൂറു

കണക്കിന് േര്ഷങ്ങളോെി ഇത് തുെര്ന്നുയകോപണ്ടെിരിക്കുന്നു...അപ കമപ കം
അ

മൃതയുേില്േസോ ിച്ച ഭോഗയ

രോഹുല് സദസ്സിയ

രീെണങ്ങള്ക്! "

ഒന്ന്്പ ോക്കി.

ിയന്ന ല്തീഫിയ െും.
"അെുത്ത കോല്ത്ത് രണ്ട് മരണങ്ങള്ക് കൂെി അത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടോെി. രോജപശ്ഖ്ര
േര്മ്മ തമ്പുരോയെ ജ റല് മോപ ജര് സര്പ്പദംശ് പമറ്റ് യകോല്ലയപ്പേ

ില്െില്

ോഗത്തോന് മല്െില് കോണയപ്പേു...!"
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രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് ഷോര്മ്മില്ിെുയെ മുഖ്ത്ത്

തിഞ്ഞു.

അേള്ക് േികോര രഹിതെോെി തയന്ന ത്ശ്ദ്ധിക്കുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
"....ഏകപദശ്ം

ോല് ദിേസങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പ് പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ് എന്ന ദിേയ ത്ഗൂപ്പ്

ഇന്ഡ്ത്െീസിപല് ചീഫ് യസകയൂരിറ്റി ഓഫീസര് പരോഹിതിയെ േീേില് ആത്മഹതയ
യചയ്യയപ്പേ

ില്െില് കോണയപ്പേു..."

രോഹുല്ിയെ കണ്ണുകള്ക് േിമല്ിയ
അേന് അെോയള പ ോക്കി
"ദുരന്തങ്ങളുയെ

പതെി.

ുഞ്ചിരിച്ചു.

േിക തീര്ന്നില്ല..."

രോഹുല് തുെര്ന്നു.
'സൂരയേംശ്ത്തിയല് ഇപങ്ങെറ്റയത്ത കണ്ണിെോെ ദിേയോ േര്മ്മ രോജകുമോരിെുയെ
പ ര്ക്ക്

ല്തേണ േധത്ശ്മമുണ്ടോെി. ഭെയ േിഷം മുതല് പബോബ് പ്ലോെ്റിംഗ്

േയര..."
രോഹുല് ല്ത്തീഫിയ
ല്ത്തീഫിയെ സമീ

പ ോക്കി.
ം ജോത്ഗതപെോയെ

രിസരേീെണം

െത്തുന്ന കൂേുകോയരെും.

"..ഞോന് ..."
സദസ്സിയ

ആകമോ ം േീെിച്ച് രോഹുല് തുെര്ന്നു.

"...ഞോന്

ിങ്ങള്ക്ക്ക് മുമ്പില് ഒരു

ുതിെ കഥ അേതരിപ്പിക്കോന് പ

ോകുന്നു..."

സദസ്സിയെ, രോജകുെുംബോംഗങ്ങളുയെെും ആകോംെപെറുന്നത് രോഹുല് കണ്ടു.
"തികച്ചും അേിശ്വസ ീെമോെ കഥ! തികച്ചും േിചിത്തമോെ കഥ! എ ്പത്െഞ്ച്,
പറെര് ആന്ഡ് അണ്ബില്ീേബ്ളി ഡോര്ക്ക് പറോറി...!!"
ദൃഡസവരത്തില് രോഹുല്ിയെ ശ്ബ്ദം ഒഴുകി.
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെും

ഗോെത്തി

പദേിെും

രോജ

ബന്ധുക്കളും

സദസ്സും

ആകോംെപെോയെ അെോളുയെ േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
രോഹുല് ഷോര്മ്മില്ിയെ പ ോക്കി.
"പരോഹിത് സര്പ്പദംശ് പമറ്റല്ല മരിച്ചത്!"
ിശ്ബ്ദതെിപല്ക്ക് രോഹുല്ിയെ േോക്കുകള്ക് ്പഫോെ മോെി കെന്നു േന്നു.
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ സംഭീതമോെ ഭോേപത്തോയെ രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

സദസ്സും.
"...അപേഹം

ത്കൂരമോെി

യകോല്യചയ്യയപ്പെുകെോെിരുന്നു!

ഷ്ടയപ്പേ

മോപ്പുകള്ക്

പമോഷ്ടിച്ചത് അപേഹമല്ല! അേയെ സംരെിക്കുേോ ുള്ള ത്ശ്മത്തില് അപേഹം
അരുംയകോല് യചയ്യയപ്പെുകെോെിരുന്നു! "
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ്തംഭിച്ചു പ

ോെി.

അപേഹം അേിശ്വസ ീെതപെോയെ രോഹുല്ിയ
തകര്ന്ന മ പസ്സോയെ തയെ സമീ

പ ോക്കി.

ത്തിരിക്കുന്ന ഗോെത്തി പദേിയെെും അപേഹം

പ ോക്കി.
ദിേയയെ പ ോക്കുപമ്പോള്ക് അേള്ക് കണ്ണു ീര്

ിെത്ന്തിക്കോന്

ോെുയ

െുകെോണ്!

"പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീ് ആത്മഹതയ യചയ്ക്തതല്ല!"
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രോഹുല് തുെര്ന്നു.
"അെോളും യകോല്ലയപ്പെുകെോെിരുന്നു! ഇത് രണ്ടും യചയ്ക്തത് ഒരോളോണ്! അെോള്ക്
ഇേിയെ ഇപപ്പോള്ക് ഉ

സ്ഥിത ോണ്!"

ആളുകള്ക് അദ്ഭുത്തബ്ധരോെി.
ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹോമിയെ മുഖ്ത്ത് ചുളിേുകള്ക് േീണു.

അപേഹം

ഏതോ ും

പകോണ്റബിള്ക്മോരുയെ

അകമ്പെിപെോയെ

െജ്ഞകുണ്ഡത്തി െുപത്തക്ക് േന്നു.
"ഈ രണ്ടു യകോല്
േധിക്കോന്
യകോല്

ോതകങ്ങള്ക് മോത്തമല്ല, ദിേയോ രോജകുമോരിയെ

ത്ശ്മിച്ചത്,

ോതകങ്ങള്ക്,

പ

ോല്ീ്

യകോല്

ഇപപ്പോള്ക്

ോതക

അപ വഷിക്കുന്ന

ല്ത്തേണ

ഒന്ന്് രണ്ട്

ത്ശ്മങ്ങള്ക്...ഇതിയെയെോയക്ക

മറ്റു

ിമ്പില്ും

അെോളോണ്...!!"
സദസ്സ് ഭെസംഭീതരോെി ചുറ്റും പ ോക്കി.
അേര്ക്കിെെില് ആരേമുെര്ന്നു.
"അെോള്ക്

ിെമത്തിന് കീഴെങ്ങണം!"

രോഹുല് തുെര്ന്നു.
"...േയക്തമോെ,

അ ിപഷധയമോെ

യതളിേുകളുയെെും

ിന്ബല്ത്തില്ോണ് ഞോന് സംസോരിക്കുന്നത്! േിത്ത് ത്
ആന്ഡ് എന്െോങ്കലിംഗ് ത്

സോെികളുയെെും

ികസ് എേിയഡന്്

ൂഫ്്.."

രോഹുല് ജ ക്കൂേയത്ത ആയകയെോന്ന് പ ോക്കി.
അേര്

ിശ്ച്ല്രോണ്.

സംഭേങ്ങളുയെ

ുതിെ പേഷപ്പകര്ച്ച അേയര അമ്പരപ്പിച്ചു.

"ഞോന് േീണ്ടും അഭയര്ഥിക്കുന്നു, അെോള്ക്

ിെമത്തിന് കീഴെങ്ങുക!"

ആളുകള്ക് അപങ്ങോേുമിപങ്ങോേും പ ോക്കോന് തുെങ്ങി.
അേര്ക്കിെെില്

ിന്ന്് തിയെ മര്മ്മരേും ആരേേും േീണ്ടുമുെര്ന്നു.

"ശ്രി...!"
സദസ്സ് േീണ്ടും രോഹുല്ിയെ ശ്ബ്ദം പകേു.
"...എങ്കില്..എങ്കില്
പ

ഞോന്

ചില്

സോെികയള

ഇേിയെ

ഹോജരോക്കുേോന്

ോേുകെോണ്!"

അെോള്ക് കല്ത്ബറിെിപല്ക്കുള്ള ത്

പേശ് കേോെത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"സതീഷ്! യഫല്ിക്ട്! ആന്ഡ് ആബിദ്..."
അെോള്ക് േിളിച്ചു

റഞ്ഞു.

"ത്ബിംഗ് പദം ഹിെര്!!"
എല്ലോ കണ്ണുകളും കല്ത്ബറിെുയെ കേോെത്തിപല്ക്ക്
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെെും

ീണ്ടു.

ഗോെത്തിപദേിെുയെെും

ബന്ധുക്കളുയെെും

സദസ്സിയെെും ആകോംെെിരേിച്ചു.
"എന്തോണ് സംഭേിക്കോന് പ

ോകുന്നത്?
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യ

യേന്ന് എല്ലോേരുയെെും കണ്ണുകള്ക് അദ്ഭുതം യകോണ്ടു േിെര്ന്നു.

തുറന്ന്്േരുന്ന േോതില്ില്ൂയെ
അേയെ

ുറപത്തക്ക് േരുന്ന ജെകൃഷ്ണന്!

ിമ്പില് ഒരു െുേതി!

അേപരോയെോപ്പം യഫല്ിക്ടസും ആബിദും സതീഷും!
ല്ത്തീഫിയെ

ിര്പേശ്ങ്ങള്ക് ഉള്ക്യക്കോണ്ട് സംഘോംഗങ്ങള്ക് തയ്യോയറെുത്തു.

"ജെകൃഷ്ണന്!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ അദ്ഭുതയപ്പേു.
"പഷര്ല്ി..! അേയളങ്ങയ ?"
"ഇന്്യ

കെര്...!"

തന്യറ

സമീ

പത്തക്ക്

േരുന്ന

ഇന്്യ

കെര്

ജെകൃഷ്ണപ െും പഷര്ല്ിപെെും ചൂണ്ടിക്കോേി രോഹുല്

അത്ബോഹോമിപ ോട്
റഞ്ഞു.

"ഇേരോണ് സോെികള്ക്! ഇേര് കുേേോളികളല്ല! യേറും സോെികള്ക് മോത്തമോണ്!"
ജ ക്കൂേത്തിന്യറ

കണ്ണുകപളോയെോപ്പം

കയോമറകളും

ജെകൃഷ്ണ ില്ും

പഷര്ല്ിെില്ും പകത്ന്ദീകരിച്ചു.
രോഹുല് േിമല്ിയ

പ ോക്കി.

യതോേുമുമ്പില്
കണ്ടിയേന്നപ

്പഫോെ ത്തിന്

തയ്യോയറെുക്കുന്ന

ഒരഗ്നി

ര്വതം

ോയല് അെോളുയെ മുഖ്ം ഭെോത്കോന്തമോെത് രോഹുല് കണ്ടു.

സതീഷും യഫല്ിക്ടസും ആബിദുയമോഴിയകെുള്ളേര് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെെും
ഗോെത്തിപദേിെുപെെും ദിേയെുയെെും േിമല്ിയെെും സമീ
"യ

ത്ത് അണി ിരന്നു.

യേന്ന് േിമല് ചോെിയെഴുപന്നറ്റു.

"െൂ ബോറോഡ്!!"
അേന് ജെകൃഷ്ണയെ പ യര കുതിച്ചു.
"െൂ ചീറ്റ്...!!"
േിപ ോദ്

ില്ക്കൂ..!"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ എഴുപന്നറ്റു.
" മ്മള്ക് അേയ
യ

ഒന്നും യചയ്യണ്ട!

ിെമം അതിയെ കോരയങ്ങള്ക് യചയ്യയേ!"

യേന്ന് േിമല് കു ിഞ്ഞു.
ോെ്് ഉെര്ത്തി പസോക്ടസി കത്ത് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു റിപേോള്ക്േര് എെുത്തു.

ല്ത്തീഫിപ ോ മറ്റോര്പക്കോ എയന്തങ്കില്ും യചയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അെോള്ക് ദിേയെുയെ
കയ്യില്

ിെിച്ച് റിപേോള്ക്േര് അേളുയെ യ റ്റിെില് മുേിച്ചു.

"യഗറ്റപ്പ്...!
അെോള്ക്

ത്ഭോന്തമോെ

പേഗത്തില്

ചുറ്റു

ോെും

പ ോക്കി

ിയന്ന

ദിേയ

െുയെ

കണ്ണുകളില് പ ോക്കി അല്റി.
"യഗറ്റപ്പ്...! െൂ ബ്ലഡി പഹോര്...!!"
തയെ തല്പച്ചോറില് തീെോളുന്നത് ല്ത്തീഫ് അറിഞ്ഞു.
കൂേുകോരും

രിത്ഭമത്തിന് അധീ രോെതും അേന് കണ്ടു.
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ആ

ീക്കം ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹോമിയ െും കുഴക്കി.

ആളുകള്ക് ആശ്ച്രയ സംഭീതരോെി.
എന്നോല് രോഹുല് മോത്തം അപെോഭയ ോെി

ിന്നു.

"േിപ ോദ്...!!"
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും യഞേിത്തരിച്ച.
"എന്തോെിത്...??"
അപേഹം ഭെഭീത ോെി പചോദിച്ചു.
"ആരും അെുക്കരുത്...!"
ദിേയയെ പതോക്കിന് മു െില്

െത്തിയക്കോണ്ട് അെോള്ക് േീണ്ടും അല്റി.

ിയന്ന അെോള്ക് ഉച്ചത്തില് ചിരിച്ചു.
"അെുത്തോല്...!!!"
ചിരിക്കിെെില് അെോള്ക് തുെര്ന്നു.
"....അെുത്തോല്

ഇേളുയെ

പറോെല്

യകോെിച്ചിപ്പേിക്കും തിന്നോന്

യത്ബെിന്

ില്ത്ത്

േീഴും!

ഒരു

റ്റോത്ത രീതിെില് യഞരിച്ചുെയ്ക്ക്കും ഞോന് ഇേളുയെ

തല്മണ്ട!!"
ആ്തത്

ജ്ഞരോെ ആളുകളുയെ ഇെെില്ൂയെ േിമല് ദിേയയെ

ുറപത്തക്ക്

െത്തി.

"ഈശ്വരോ...! എയെ പമോള്ക്..!!"
ഗോെത്തിപദേി േില്
"എെോ ഇന്്യ
ഇന്്യ

ിച്ചു.അേര് കപസരെില് തളര്ന്നിരുന്നു.

കെര് സോപറ,"

കെര് അത്ബോഹോമിയ

പ ോക്കി ചിരി

"പഡോണ്ട് ബീ ഓേര് ്മോര്േ്! രണ്ട് പ

ിര്ത്തോയത േിമല്

യര യകോന്നോല്ും

റഞ്ഞു.

ീെെക്കമുള്ള സകല്

കഴുപേറികയളെും ആറ്റംപബോംബിേ് യകോന്നോല്ും എ ിക്ക് കിേോന് പ

ോകുന്ന

തൂക്കുകെറിയെ എണ്ണം ഒന്നില് കൂെില്ല!!"
ിയന്ന അെോള്ക് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"കള്ള സന്നയോസി!!"
അെോള്ക് ചിരി

ിര്ത്തി രോഹുല്ിയെ പ യര പ ോക്കി ആപത്കോശ്ിച്ചു.

"ബുദ്ധിമോന്! അതി ബുദ്ധിമോന്!!
യ

ോെിയെ പമോപ ... ശ്രിയക്കോള്ള ബുദ്ധിയെന്നതോന്ന്

ക്ക് കോണപണോ? ഞോന് കോണിച്ചു തരോം. ഇപ്പ കോണിച്ചു തരോം!!"

അെോള്ക് ദിേയയെ

ിെിച്ചുല്ച്ചു.

"ഉം...!"
േിമല് േീണ്ടും അല്റി.
" െയക്കെീ!! ആരും ...ആരും... അെുക്കരുത്...!!"
ല്ത്തീഫിയെ െമ

ശ്ിച്ചു.

ദിേയ തയെ കകത്തണ്ടെില് ബന്ധിച്ച രോഖ്ിചരട് അേന് യ പഞ്ചോെു പചര്ത്തു.
ിയന്ന േല്ത് മുഷ്ടി ചുരുേി മുപമ്പോേ്്കുതിച്ചു.
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പ ോക്കി .റിപേോള്ക്േര് ല്ത്തീഫിയെ പ യര

ഭെോത്കോന്ത ോെി േിമല് അേയ
ചൂണ്ടി.
"ല്ത്തീഫ് ദോദോ"
ഭെഭീതെോെി ദിേയ േിളിച്ചു.

"പേണ്ട...അെുക്കണ്ട...മൂവ്..മൂവ് ബോക്ക്!!!"
ല്ത്തീഫ് അത് പകേില്ല.
മുറിപേറ്റ ഒരു സിംഹത്തിയെ യത്കൌരയപത്തോയെ േിമല്ിന്യറ കണ്ണുകളിപല്ക്ക്
പ ോക്കി അേന് ചുേെുകള്ക് യേച്ചു.
അെുത്ത

ിമിഷം േിമല്

ിറയെോഴിച്ചു.

"െോ അല്ലോഹ്ഹ്...!!"
അസഹയ പേദ െോല് ല്ത്തീഫ് അല്റി.
യെ ആ

ിമിഷം തയന്ന അേന് േിമല്ിന്യറ പ യര ചോെി േീണു.

അേയെ ചേിപേറ്റ് റിപേോള്ക്േര് യതറിച്ചുപ

ോെി.

അെുത്ത യസക്കന്റ്റില് സംഘോംഗങ്ങള്ക് േിമല്ിയ

േളഞ്ഞു.

" ോെിയെ പമോപ !"
ഇെത് പതോളിയല് മുറിേില് അമര്ത്തിപ്പിെിച്ച് ല്ത്തീഫ് മുരണ്ടു.
"പകോത്ബോ ഗോങ്ങ് എന്തോയണന്നോ

ിയെ േിചോരം?"

"എയെ ല്ത്തീഫ് ദോദോ...!"
ദിേയ കരഞ്ഞുയകോണ്ട് ല്ത്തീഫിയ
'

പചര്ത്തു

ിെിച്ചു.

ിയന്ന ആള്ക്ക്കൂേത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"പഡോക്ടെറങ്കിള്ക്..കപമോണ്!!"
മുന്

ിരെില്

ിന്ന ഒരോപളോട് അേള്ക്

റഞ്ഞു.

അെോള്ക് ഓെിേന്നു.
"പേഗം േോ അങ്കിള്ക്!"
അേള്ക് അെോളുയെ കകെില്
െജ്ഞപത്തോെ ുബന്ധിച്ച്
ത്

ിെിച്ചു.
യകോേോരത്തില്

ഒരു

ആശ്ു

ത്തി

െൂ ിറ്റ്

േര്ത്തിച്ചിരുന്നു.

പഡോക്ടറ്റര്മോരുയെെും പ ഴ്്മോരുയെെും പസേ ങ്ങള്ക് അേിയെ ല്ഭയമോെിരുന്നു.
"സോര് ചെങ്ങ് തുെരപേ,"
ദിേയപെോെും

പഡോക്ടെപറോെുയമോപ്പം

ല്ത്തീഫ് രോഹുല്ിപ ോട്

യകോേോരത്തിപല്ക്ക്

െക്കോന്

തുെങ്ങിെ

റഞ്ഞു.

"ഞോന് ദോ, എത്തി. േിന്യസന്്! യെയ്ക്ക്ക് ചോര്ജ്!!"
അേര് അകപത്തക്ക് പ

ോെി.

"െൂ!!"
േിന്യസെ്റിയെ യചകിെെിച്ചുള്ള അെിപെറ്റു േിമല് േീണ്ടും
"ല്ത്തീഫ് ദോദോയെ പദഹത്ത് യതോേ

ില്ം

തിച്ചു.

ിയന്ന ഞോന്..."
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ബൂേിേ േിന്യസെ്റിയെ
"ഇന്്യ

ോദം

ില്ത്ത് മല്ര്ന്നു േീണ േിമല്ിയെ പ യര ഉെര്ന്നു.

കെര്!!"

രോഹുല് ശ്ബ്ദമുെര്ത്തി.
"അയററ്്ഹിം! ഹീെീ് ദ മോന്! ദ കള്ക്ത്

ിറ്റ്! ദ മര്ഡറര്!!"

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തിപദേിെും ഒന്നും മ സ്സില്ോകോയത

ര്പ്പരം

പ ോക്കി.
സദസ്സും.
"തമ്പുരോന്!"
രോഹുല് രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെുയെ ചകിതമോെ ഭോേത്തിപല്ക്ക് പ ോക്കി.
"അങ്ങ് കരുതുന്നപ

ോയല് ഇേന് േിപ ോദ് പമപ ോന് അല്ല! ഇേന് േിമല് ആണ്!

പമജര് മോതയു േര്ഗ്ീസിയെെും ല്ളിതോ പമപ ോയെ െും മകന്!"
അതയന്തം

അത്

തീെിതമോെ

ഗോെത്തിപദേിെും

ആ

േോര്ത്തക്ക്

മുമ്പില്

അപേഹേും

കച്ചു ിന്നു.

അേരുയെ മുഖ്ങ്ങളില് േിേരണോതീതമോെ അദ്ഭുതം അെോള്ക് കണ്ടു.
"ഇന്്യ

ക്ടെര്,"

രോഹുല് ഇന്്യ
"ഒരു

കെര് അത്ബഹോമിയ

ത്ത് മി ിറ്റ് േിമല്ിയ

പ ോക്കി.

തമ്പുരോയെെും തമ്പുരോേിെുയെെും കൂയെ േിെണം,"

"ത ിപച്ചോ? സോധയമല്ല ഗുരുജി. ഇത്ത യകോെും ത്കിമി ല്ിയ ..."
"സോര് ഭെയപ്പപെണ്ട!"
രോഹുല് ചിരിച്ചു.
"ല്ത്തീഫിയെ

കുേികള്ക്

തമ്പുരോയെ

കൂയെയപ്പോപക്കോളും!

ഇ ി

േിമല്

ത്തിെുെര്ത്തില്ല. ത്െറ് മീ,"
ഇന്്യ

കെര് അസന്നിഗ്ധ ഭോേത്തില് രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"ശ്രി,"
"തോങ്കയൂ സോര്,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

ിയന്ന അെോള്ക് േിന്യസെ്റിയ

പ ോക്കി.

"േിന്യസന്്!"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"കോരയം മ സ്സില്ോെപല്ലോ.
റെിപ്പിക്കുക.

ത്ത് മി ിറ്റ്. ഇേയ

ജെകൃഷ്ണ ും

േരും.

തമ്പുരോയെ മുമ്പില് യേച്ച് കഥ

എന്നിേ്

പേഗം

തിരിയക

േരിക.

തമ്പുരോേി..."
അെോള്ക് ഗോെത്തിപദേിപെെും പ ോക്കി.
"

ിയന്നന്തോ സോര്,"

േിന്യസന്് േിമല്ിയ

പകോളറില്
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"ഇേയ യക്കോണ്ട്
റെിക്കുന്ന പ

കോരയങ്ങള്ക്

ോയല് ഞങ്ങള്ക്

സംഘോംഗങ്ങള്ക്ക്ക്

െുേില്,

തത്ത

റെുന്ന

റെിക്കിപല്ല?

പ

ോയല്െല്ല

തുഞ്ചയെ

തത്ത

െയക്കെോ..."

ജെകൃഷ്ണപ ോയെോപ്പം,

ഗോെത്തി പദേിപെോപെോപ്പേും േിമല് അകപത്തക്ക്

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെും

െന്നു.

അേര് അകത്ത് കെറി.
പെോമി േോതില്ുകളും ജ ല്ുകളുമെച്ചു.
"േിമല് മോതയു,"
േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"െജ്ഞം ആത്മീെമോെി അേസോ ിച്ചു എപന്നെുള്ളൂ.
റെിക്കോന്, പേണ്ടി േന്നോല്, മ ുഷയ ബല്ിെില് ത്
പേണ്ടി

ിയന്നയക്കോണ്ട് സതയം

സോദിക്കുന്ന കദേങ്ങള്ക്ക്ക്

ിയെ േൃത്തിയകേ ശ്രീരം െജ്ഞകുണ്ഡത്തില്ത്തയന്ന ഗുരുജി രോഹുല്

സോര് ആഹുതി യചയ്യും...അതുയകോണ്ട്..."
േിന്യസന്് േിമല്ിന്യറ പ യര അല്പ്പം കൂെി അെുത്തു.
"

റയെെോ... ിയെ എല്ല് യേള്ളമോകണ്ട എങ്കില്,"

അേന് ആപത്കോശ്ിച്ചു.
യ

യേന്ന് കതകില് മുേ് പകേു.

േിന്യസന്റിയെ

ിര്പദശ്മ ുസരിച്ച് യഷറിന് കതക്ട തുറന്നു.

മുമ്പില് ഷോര്മ്മില്ി.
"ഓ... പസോറി ആെി..."
േിന്യസന്്

റഞ്ഞു.

"ആന്റ്റി തീര്ച്ചെോെും ഇേിയെ പേണം. ഇേന് കഥ
ഷോര്മ്മില്ി േിമല്ിയ

സമീ

റെുമ്പം,"

ിച്ചു.

" ീെോണ്..."
പേദ െും പരോഷേും

ിസ്സഹോെതെും

ിറഞ്ഞ ശ്ബ്ദത്തില് അേള്ക് േിമല്ിപ ോട്

പചോദിച്ചു.
" ീെോണ് എയെ പരോഹിതിയ ...!"
അേളുയെ കണ്ണുകളില് അഗ്നി്ഫുല്ിമ്ഗങ്ങള്ക് അേര് കണ്ടു.
കണ്ണു ീരി ിെെില്.
േിമല് മുഖ്ം കു ിച്ചു.
ഷോര്മ്മില്ിെുയെ പ ോേം രോജപശ്ഖ്രേര്മ്മെിയല്ത്തി.
കുറ്റപബോധം

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകപളോയെ അപേഹം അേയള പ ോക്കി.

അപേഹം അേളുയെ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പി.
ഗോെത്തിപദേിെും.
ജെകൃഷ്ണ ില്

ിന്ന്് രോഹുല്ും

ല്ത്തീഫും

ദിേയെും

കൂേുകോരും

പകേ

അേിശ്വസ ീെമോെ കഥ േിമല് ആേര്ത്തിച്ചു.
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ഓപരോ േിേരണേും

ിന്നിെുപമ്പോള്ക് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മയ്ക്ക്കും ഗോെത്തിപദേിക്കും

തങ്ങളുയെ േി്മെം

ിെത്ന്തിക്കോ ോെില്ല.

കല്ത്ബറിെിയല്
അെോളുയെ

മോപ്പ്

യകോല്

പമോഷണ

ോതകേും

ത്ശ്മേും

പരോഹിതുമോെുള്ള

േിേരിക്കയപ്പേപപ്പോള്ക്

സംഘേ േും

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മ

ദുുഃഖ്ോകുല് ോെി.
പരോഹിതുമോെി തോന്

ിന്നിേ ദിേസങ്ങള്ക് അപദ്ധഹത്തിന്യറ ഓര്മ്മെിപല്ക്ക്

േന്നു.
തയെ

പ ര്ക്കുണ്ടോെ

അെോളുയെ

േിശ്വസ്ഥതെുയെ

ആഴപമോര്ത്തപപ്പോള്ക്

അപദ്ധഹത്തിന് ആത്മന്ദപതോന്നി.
എത്ത ത്കൂരമോെി തോന് പരോഹിതിയ

അേിശ്വസിച്ചു.

അെോളുയെ മരണത്തി ു തോ ോണ് കോരണം.
അപേഹം ഷോര്മ്മില്ിയെ പ ോക്കി.
കകത്തല്ം യകോണ്ട് മുഖ്ം മറച്ച് കു ിഞ്ഞിരിക്കെോണ് അേള്ക്.
അപേഹം അേയള സമീ

ിച്ചു.

"പമോയള..."
അപേഹം അേളുയെ പതോളില് കകത്തല്മമര്ത്തി.
ഷോര്മ്മില്ി കണ്ണു ീപരോയെ അപദ്ധഹയത്ത പ ോക്കി.
അതി ിെെില് മയറ്റോരു സതയം കൂെി
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

ുറത്ത് േന്നു.

യസത്കേറി

പഷര്ല്ിയെ

യകോല്ലോ ും

േിമല്

േോെകയക്കോല്െോളികയള ഏര്പ്പോെോക്കിെിരുന്നു.
പഷര്ല്ിെും ജെകൃഷ്ണ ുമോണ് ത ിയക്കതിയര േരോേുന്ന യതളിേുകള്ക് എന്ന്
േിമല് അറിഞ്ഞിരുന്നു.
അേര് ജീേിച്ചിരുന്നോല്ുണ്ടോേുന്ന ആ
േിേരണം

കഴിഞ്ഞപപ്പോള്ക്

െജ്ഞകുണ്ഡത്തി െുയത്തക്ക്
േിമല്ോണ്

ദിേയെുയെ

ത്തുകള്ക് അേന് മുന്കൂേി കണ്ടിരുന്നു.
സംഘം

േീണ്ടും

േിമല്ിയ

െത്തിച്ചു.

പ ര്ക്കുണ്ടോെ

േധത്ശ്മങ്ങളുയെയെോയക്ക

ിന്നില്

എന്നറിഞ്ഞ് ജ ക്കൂേം ഇരമ്പി മറിഞ്ഞു.
അേര് അെോളുയെ പ ര്ക്ക് ഇരയച്ചത്തി.
രോഹുല്ിയെ

ിര്പേശ്ം അ ുസരിച്ച് ഇന്്യ

മോപരോയെോപ്പം േിമല്ിയ

ുറത്ത്

കെര് അത്ബോഹം പകോണ്റബിള്ക്

ോര്ക്ക് യചയ്ക്തിരുന്ന ജീപ്പി െുപത്തക്ക്

അപപ്പോപഴക്കും പതോളില് തറഞ്ഞുകെറിെ യേെിെുണ്ട
ദിേയെും പഡോക്ടറ്ററും

െത്തി.

ീക്കം യചയ്ക്ത് ല്ത്തീഫും

ുറപത്തക്ക് േന്നു.

ഷോര്മ്മില്ി രോഹുല്ിയെ പ യര തിരിെുന്നത് എല്ലോേരും കണ്ടു.
അേള്ക് അെോളുയെ പ യര കകകള്ക് കൂപ്പി.
"ഒരു

ോട് ...ഒരു

ോട്

ന്ദിെുയണ്ട ിക്ക്...."

ിറകണ്ണുകപളോയെ േിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകപളോയെ അേള്ക്
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"എ ിയക്കയെ
അ

പരോഹിതിയ

തയെെും കണ്ണുകള്ക്

ിന്നും

ിന്നു.

ിറെുന്നത് അെോള്ക് അറിഞ്ഞു.

അേപളോട് എന്തോണ്
ോല്ീ്

മോ ങ്ങളില്

ിന്നും ..."

േോദങ്ങളില്

രോഹുല് അേയള പ ോക്കി

പ

....അ

മെക്കിത്തന്നതിന്

റപെണ്ടത് എന്ന് അെോള്ക്ക്ക് അറിെില്ലോെിരുന്നു.

പറഷ ിപല്ക്കുള്ള

െോത്തെില്,

ജീപ്പില്

യേച്ച്

േിമല്

ത്ഭോന്തമോെ

പചഷ്ടകള്ക് കോണിക്കോന് തുെങ്ങി.
അേന് സവെം തല്മുെി േല്ിച്ചു
കകകള്ക് യകോേി
േിമല്

ത്ഭോന്ത്

ോേ്

റിച്ചു.

ോെുേോന് തുെങ്ങി.

അഭി െിക്കുകെോണ്

എന്ന്

ഇന്്യ

കെര്

അത്ബോഹോമിന്

മ സ്സില്ോെി.
യ

യേന്ന്

ിമ്പില്

ിന്ന്്േിമല് കത്ഡവ് യചയ്ക്തുയകോണ്ടിരുന്ന പകോണ്റബിളിയെ

കഴുത്തില് ചോെിപ്പിെിച്ചു.
അേന് അെോളുയെ യചേി കെിച്ചു.
അസഹയമോെ പേദ െോല് കത്ഡവ് യചയ്യുേോ ോേോയത അെോള്ക് േിമല്ിയ
േിെുേിക്കോന് ത്ശ്മിച്ചു.
അതി ിയെ

ിെത്ന്തണം

മറിഞ്ഞ ജീപ്പില്

ഷ്ടയപ്പേ ജീപ്പ് മല്യഞ്ചരിേിപല്ക്ക് മറിഞ്ഞു.

ിന്ന്്ഒരു േിധം

പറോഡിയല്ത്തി േിമല് ഒരു

ുറത്ത് കെന്ന് േിമല് ഓെി.

ിമിഷം

ിന്നു.

ുഴെുയെ തീരത്ത് ദൂയര പരോഹിതിയെ േീട് അെോള്ക് കണ്ടു.
അേന് ആ േീട് ല്െയമോക്കി പേഗത്തില്

െന്നു.

ുഴെിറങ്ങി േീെിയെ പ യര മല് കെറി.
േീെിയെ

രിസരം

ിറയെ കോറ്റിരമ്പോന് തുെങ്ങി.

ജോല്കങ്ങളും കതകുകളും തുറക്കുകെും അെെുകെും യചയ്യുന്നത് അെോള്ക് കണ്ടു.
അെോളുയെ കണ്ണുകള്ക് ദൂയര പകോത്ബോഹില്സിയെ യകോെുമുെികളില് തറഞ്ഞു.
ിയന്ന ത്ഭോന്തമോെ ആപേശ്പത്തോയെ അെോള്ക് േീെിയെ മുറ്റപത്തക്ക് ഓെിക്കെറി.
ത്

ധോ

േോതില് തുറന്ന്്കിെന്നിരുന്നു.

അതില്ൂയെ അെോള്ക് അകപത്തക്ക് കെറി.
യ

യേന്ന് തീെില് ചേിേിെത് പ

ോയല് അെോള്ക്

ിന്നു.

ഭിത്തിെിയല് പരോഹിത്തിന്യറ പഫോപേോ പ ോക്കി
യ

ില്ക്കുകെോെിരുന്ന ഒരു ്ത്തീ

യേന്ന് തയന്നക്കണ്ട് തിരിെുന്നു.

"ഷോര്മ്മില്ി...!!"
േിമല് മത്ന്തിച്ചു.
"യെ്...!"
ഷോര്മ്മില്ിെും മത്ന്തിക്കുന്ന സവരത്തില്
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"യേല്കം...!!"
െോഗത്തിയല്

അന്തയരംഗത്തിയല്

ത്

ഭോഷണത്തിയെ

അേസോ ഘേത്തിയല്ത്തുകെോെിരുന്നു, രോഹുല്.
".....രഥെോത്തകള്ക്
ചേുകങ്ങള്ക്

െത്തി രോത്ഷ്ടീെക്കോയര അധികോരത്തിപല്റ്റോന് സഹോെിക്കുന്ന

അല്ല

ീഡ ങ്ങളും

സന്നയോസിമോര്.

ജോതി

േിണിെും

േയേസ്ഥെും

ഈ

യതോഴില്ില്ലോയ്ക്മെും

രോജയത്തിയെ

ഉഴേുചോല്ുകള്ക് തീര്ക്കുപമ്പോള്ക് കൃത പത്തതോ ദവോ

ോഡിഞരമ്പ്

രെുഗങ്ങളുയെ

്ത്തീ
കീറി

ോഴികെും

േി ോഴികെും ഗുണിച്ചും ഹരിച്ചും പ ോക്കല്ല്ല സന്നയോസിെുയെ ധര്മ്മം. സന്നയോസം
ഒരു ജിേിത സം്ക്കോരമോണ്!
േിഭിന്നമോെ

ുല്യക്കോെി മുതല്

ത്ബഹ്മോണ്ഡകെോഹത്തിയല്

സഹേസിച്ചും ത്

െത്ത സമൂഹങ്ങള്ക് േയര

ഓപരോ

ജീേ

്ഫുല്ിംഗപത്തോെും

തികരിച്ചും അറിഞ്ഞും തിരുത്തിെും മുപന്നറുന്ന കൂേോയ്ക്മെോണ്

സന്നയോസം! കോല്പമോ പദശ്പമോ സം്ക്കോരപമോ പഭദമില്ലോയത അധര്മ്മ യദൌതയം
ജീേിത മോര്ഗ്മോക്കിെ േിമല്ിയ പപ്പോയല്െുള്ളേയര കയണ്ടത്തല്ോണ് സന്നയോസം!
സതയയമന്ന

െോഥോര്ഥയം

ഇപപ്പോഴും

ില് ില്ക്കുന്നുയണ്ടന്നും

േിജെമോണ് അന്തിമ േിജെയമന്നും േീണ്ടും േീണ്ടും
ആധു ിക ദുശ്ോസ ന്മോരുയെ തല്പെോെു

ിളര്ക്കോന്

സതയത്തിയെ

റഞ്ഞുറപ്പിക്കുേോന്,

ിയന്നെും ഉെിയരെുക്കുന്ന

അേതോര യദൌതയമോണ് സന്നയോസം!"
രോഹുല് ത്

ഭോഷണം അേസോ ിപ്പിച്ചു.

ആളുകള്ക് ആപേശ്പത്തോയെ കരപഘോഷം മുഴക്കി.
അതിയെ അല്കള്ക് അേസോ ിച്ചപപ്പോള്ക് മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന് എഴുപന്നറ്റു.
"മഹോമൃതയുഞ്ജെ െോഗം ശ്ുഭമോെി ത്

െവസോ ിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിഥികളോെി

സംബന്ധിച്ച് ഇേിയെയെത്തിെ എല്ലോേരും ഭെണ ശ്ോല്െിപല്ക്ക് പ
ആളുകള്ക് ശ്ോന്തരോെി

തിയെ ഭെണ ശ്ോല്െിപല്ക്ക്

ോകണം,"

െന്നു.

രോഹുല് എഴുപന്നറ്റു.
പഹോമകുണ്ഡത്തിയെ മണ്ഡ

ത്തിന്

ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെും ഗോെത്തി പദേിെും ദിേയെും ബന്ധുക്കളും ല്ത്തീഫും
സുഹൃത്തുക്കളും

ജെകൃഷ്ണ ും

പഷര്ല്ിെും

രോഹുല്ിയെെും

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണയെെും അെുപത്തക്ക് േന്നു.
അേര് അട്ഭുതോദരങ്ങപളോയെ ഇരുേയരെും പ ോക്കി.
"അങ്കിള്ക്,"
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞ് ല്ത്തീഫ് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മപെോട്

റഞ്ഞു.

" ഷ്ട്െയപ്പേ ആ മോപ്പ് രോഹുല് സോറിയെ കയ്യില്ുണ്ട്!"
അപേഹം അദ്ഭുത

രതത്ന്ത ോെി.

ഗോെത്തിപദേിെും ജെകൃഷണ ും രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ ബന്ധുക്കളും ആ
അദ്ഭുതം

ങ്കുയേച്ചു.
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അപേഹം രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.രോഹുല് പറോ്ല്ിയ െും.

അേള്ക് തയെ ചുമല്ില് തൂക്കിെ ബോഗില്

ിന്ന്് ൂറ്റോണ്ടുകളുയെ മണമുള്ള, ചുേന്ന

േില് േരച്ചുണ്ടോക്കിെ മോപ്പ് അപദ്ധഹത്തിയെ കകെില് യകോെുത്തു.
"ഇയതങ്ങയ

അങ്ങെുയെ കകെില്...?"

േിശ്വോസം േരോയത അപേഹം രോഹുല്ിയ

പ ോക്കി.

"അതി ു മുമ്പ് മയറ്റോരു കോരയം കൂെി അറിെോ ുണ്ട്,"
ല്ത്തീഫ് തുെര്ന്നു.
"രോഹുല് സോര് ആരോണ്? എന്തിന് അപേഹം ഇേിയെ, ശ്ോന്തി

ുരപത്തക്ക് േന്നു?

ഈ രണ്ടു കോരയങ്ങള്ക്,"
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെെും

ഗോെത്തി

പദേിെുപെെും

ജെകൃഷ്ണയെെും

ബന്ധുക്കളുയെെും കണ്ണുകള്ക് േീണ്ടും രോഹുല്ില് പകത്ന്ദീകരിച്ചു.
"

റെൂ..."

േി്മെമെക്കോയത രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പചോദിച്ചു.
"അങ്ങ് ...!!"
"തയെ പജയഷ്ഠയെ മരണത്തിന്

ിമ്പിയല് രഹസയങ്ങള്ക് പതെി േന്നതോണ് രോഹുല്

സോര്!"
"പജയഷ്ഠന്?"
അദ്ഭുതംയകോണ്ട് േിേശ് ോെി രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പചോദിച്ചു.
"യെ്!"
ല്ത്തീഫ് ആപേശ്പത്തോയെ

റഞ്ഞു.

"ഫിെ ില് ഒയക്ക മോത്തപമ അത്തരം ഒരോയള കോണൂ അങ്കിള്ക്. അത്ത പഹോണറ്്
! അത്ത
കപറജിെ്!

അത്ത

യഫെിഥ്ഫുള്ക്!

അത്ത

ല്േബിള്ക്...അങ്കിളിയെ

ല്ഫ്റ്റ െ്്!

ദിേയെുയെ പരോഹിത് അങ്കിള്ക്!"
"ഈശ്വരോ...!"
തയെ ഹൃദെത്തില്ൂയെ ഒരു മിന്നല്

ോെുന്നത് അപേഹമറിഞ്ഞു.

തോങ്ങോ ോേോത്ത ഒരു ഭോരത്തിന് അെിയപ്പേത് പ
രപജോഗുണങ്ങള്ക്

മോത്തം

കോണയപ്പേിരുന്ന

പശ്ോകോകുല്മോകുന്നതും െോത്ത പതജ്

ോയല്.
രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെുയെ

മുഖ്ം

ിറഞ്ഞ കണ്ണുകള്ക് ജല്ോര്ത്ദമോകുന്നതും

എല്ലോേരും കണ്ടു.
"ഡോഡീ..."
ദിേയ അപദ്ധഹത്തിന്യറ കയ്യില്
അപേഹം ആ

ിെിച്ചു.

ില് തുെര്ന്നു.

േികോരഭരിതമോെ രംഗം ആളുകള്ക് േീര്പ്പെക്കി േീെിച്ചു.
അല്പ്പ

ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം അപേഹം തയെ

ില് േീയണ്ടെുത്തു.

"അങ്ങ് എങ്ങയ െോണ് ഈ രഹസയങ്ങള്ക് എല്ലോം അറിഞ്ഞത്?"
അപേഹം രോഹുല്ിപ ോട് പചോദിച്ചു.
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"പരോഹിത് രോജയേമ്പോല്െുയെ ദംശ് പമറ്റോണ് മരിച്ചയതന്നുള്ള ആശ്െം ഞോന്
ൂര്ണ്ണമോെും
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"പരോഹിതിയെ
യകോല്

ിരോകരിച്ചു..."
സവഭോേ

മഹിമെില്ുള്ള

േിശ്വോസമോണതി ു

ോതകമോണ് എന്ന ഉറപ്പിന്പമല്ോണ് എയെ അപ വഷണം

കോരണം.

അത്

ീങ്ങിെത്..."

രോഹുല് എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
"മോപ്പ് പമോഷ്ട്െോക്കള്ക് തയന്നെോണ് യകോല്ക്ക്

ിമ്പിയല്ന്നു സോര് അ ുമോ ിച്ചു,"

ല്ത്തീഫ് േിേരണപമയറ്റെുത്തു.
"അങ്ങയ യെങ്കില്

അേയര

രോത്തികളില്ും

കല്ുകളില്ുയമോയക്ക

പകോത്ബോ

ഹില്സില് കണ്ടുമുേോന് സോധയതെുയണ്ടന്ന് സോര് േിശ്വസിച്ചു..."
"സോര് ദിേസങ്ങപളോളം പകോത്ബോഹില്സില് ചുറ്റിക്കറങ്ങി.."
ദിേയ

റഞ്ഞു.

"ഒരു ദിേസം സോര് അേയര കയണ്ടത്തി..."
ദിേയെില്

ിന്ന്്േിേരണം സതീഷ് ഏയറ്റെുത്തു.

"പകോത്ബോഹില്സില്

രഹസയമോെി

ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന

രിമറ്റം

മോത്തച്ചപ െും

േിപ ോദ് പമപ ോന് എന്ന േിമല് മോത്തച്ചപ െും...സോര് അേരുയെ േീെുകള്ക് സര്ച്ച്
യചയ്ക്തു..."
"േിമല്ിന്യറ േീേില്
പറോ്ല്ിന്

ിന്ന്്സോറിന് ആ മോപ്പുകള്ക് കിേി..."

റഞ്ഞു.

"േിമല് മോത്തച്ചയ

മോപ്പ് പമോഷ്ടോേോെി സംശ്െിച്ചു. അക്കോരണത്തോല് അെോയള

യകോന്നു..."
"എന്നിേും എ ിക്ക് കോത്തിരിപക്കണ്ടി േന്നു,"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

"ഒരു സോെി എ ിക്ക് പേണ്ടിെിരുന്നു. ശ്ക്ത ോെ സോെി. ഈശ്വരന് രണ്ട് പ

യര

തന്നു. ജെകൃഷ്ണപ െും പഷര്ല്ിപെെും,"
"ബോക്കിയെോയക്ക
ദിേയ

െന്നത്,"

റഞ്ഞു.

"ല്ത്തീഫ് സവന്തം ജീേന്
അേള്ക് അേയെ പതോളില്

ണെയപ്പെുത്തി എയന്ന രെിച്ചതെക്കം!"
ിെിച്ചു.

"േിമല് മോതയുേിയ പപ്പോയല് ഔ േൃത്തിയകേേന് അേസോ ിപ്പിക്കോ ുള്ളതല്ല
ദിപേയ
ത്

ിെങ്ക

മ്മയെ ല്ത്തീഫ് ദോദോയെ ജീേന്!"
റഞ്ഞു.

അല്പ്പ സമെം അേര്ക്കിെെില്
ഒപരോരുത്തരോെി

ിശ്ബ്ദത

രത്തി.

ിരിഞ്ഞു.
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അേസോ ം രോഹുല്ും ദിേയെും ല്ത്തീഫും കൂേുകോരും ജെകൃഷ്ണ ും ഗോെത്തി
പദേിെും

രോജപശ്ഖ്ര

േര്മ്മെും

മഹര്ഷി

പദേ ോരോെണ ും

മോത്തം

അേപശ്ഷിച്ചു.
ജെകൃഷ്ണന് എല്ലോേയരെും പ ോക്കി.
"ല്ത്തീഫ് ...എന്നോല് ഞോന് ..."
അേന് ല്ത്തീഫിയ
ുറപത്തക്ക്

പ ോക്കി.

െക്കോന് ഭോേിച്ചു.

" ില്ക്ക്!"
ല്ത്തീഫിന്യറ കോര്ക്കശ്യമുള്ള സവരം അേര് പകേു.
ജെകൃഷ്ണന്

ിെിച്ചുയകേിെത് പ

" ീ ഞങ്ങള്ക്ക്ക് ഒത്തിരി

ോയല്

ിന്നു.

ഷ്ടം േരുത്തിെിേുണ്ട്!"

കോര്ക്കശ്യം േിെോയത ല്ത്തീഫ്

റഞ്ഞു.

" ീ ഞങ്ങയള ഒത്തിരി േല്ച്ചിേുണ്ട്!"
ജെകൃഷ്ണന്

ിസ്സഹോെ ോെി അേയ

പ ോക്കി.

" ിയന്ന യേറുയത േിെോന് ഞങ്ങള്ക് ഉപേശ്ിക്കുന്നില്ല,"
ല്ത്തീഫ് േീണ്ടും

റഞ്ഞു.

സംഘോംഗങ്ങള്ക് അമ്പരന്നു.
ല്ത്തീഫ് ദോദോ എന്തോണ് ഉപേശ്ിക്കുന്നത്?
" ീ ശ്ിെെര്ഹിക്കുന്നു!"
എല്ലോേരും ല്ത്തീഫിയ

പ ോക്കി.

എന്തും സഹിക്കോന് തയ്യോറോണ് എന്ന ഭോേത്തില് ജെകൃഷ്ണന് ല്ത്തീഫിയ
പ ോക്കി.
"ശ്ിെ ഇതോണ്!"
എല്ലോേരും കോതുകള്ക് കൂര്പ്പിച്ചു.
ല്ത്തീഫിയെ അെുത്ത േോക്കുകള്ക്ക്ക് കോപതോര്ത്തു.
ല്ത്തീഫ് ജെകൃഷ്ണയെ പ യര ഒരു ചുേെുകൂെി അെുത്തു.
ിയന്ന അേയെ കണ്ണുകളിപല്ക്ക് തറച്ചുപ ോക്കി.
"ഇന്ന് മുതല് പകോത്ബോ ഗോങ്ങില് അംഗമോണ്
ആഹ്ലോദഭരിതരോെി കൂേുകോര്

ീ,"

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

അേര് ആര്പ്പുേിളിച്ചു.
അ

ൂര്വമോെ

ുഞ്ചിരി ല്ത്തീഫിയെ മുഖ്ത്ത് േിെര്ന്നു.

ജെകൃഷ്ണന്യറ മുഖ്ം േി്മെത്തോല് കുതിര്ന്നു.
"എന്തോ സമ്മതമപല്ല?"
ല്ത്തീഫിയെ

കകത്തല്ം

തയെ

പതോളില്

അമര്ന്നിരിക്കുന്നത്

ജെകൃഷ്ണന്

അറിഞ്ഞു.
തോന് തളരുന്നത് പ

ോയല് ജെകൃഷ്ണന് പതോന്നി.

അേന് ല്ത്തീഫിയ

അമര്ത്തിപ്പുണര്ന്നു.
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ല്ത്തീഫിയെ കകകളും അേയ

േല്െംയചയ്ക്തു.

അണമുറിെോയത കണ്ണു ീര് ജെകൃഷ്ണയെ കണ്ണുകളില്

ിന്ന്്ത് േഹിച്ചു.

"ല്ത്തീഫ്.... ഞോന്..."
ആഹ്ലോദത്തിയെ അസഹ ീെത കൂേുകോരുയെ കണ്ണുകയളെും ഈറ ണിെിച്ചു.
ിമിഷങ്ങള്ക്ക്ക് പശ്ഷം ല്ത്തീഫും ജെകൃഷ്ണ ും ആല്ിംഗ ത്തില്

ിന്നകന്നു.

ജെകൃഷ്ണന് എല്ലോേപരെും പ ോക്കി കകകള്ക് കൂപ്പി.
കൂേുകോര് അേയ

ുഞ്ചിരിപെോയെ പ ോക്കി.

"ദിപേയ...ഞോന്..."
ദിേയ

ീേിെ കകകള്ക് കൂേിപ്പിെിച്ച് കണ്ണു ീരി ിെെില് ജെകൃഷ്ണന്

റെോന്

ത്ശ്മിച്ചു.
"പ ോ ..പ ോ..."
ിറഞ്ഞ മന്ദഹോസപത്തോയെ ദിേയ
"കൂേുകോര്ക്കിെെില്

റഞ്ഞു.

കണ്ണു ീരില്ല.

െമോ

ണങ്ങളില്ല.

കൂേുകോര്ക്കിെെില്

്പ ഹം മോത്തം...ഓപക്ക...?"
സുഖ്ദമോെ

ിശ്ബ്ദത.

"ല്തീപഫ,"
രോഹുല് േിളിച്ചു.
"െീമില്

അംഗം

ആകണം

എന്ന്്

റഞ്ഞപപ്പോള്ക്

ജെകൃഷ്ണന്

യെ്

എന്ന്്

റഞ്ഞില്ല. ത്ശ്ദ്ധിപച്ചോ? അതി ു കോരണമുണ്ട്..."
കൂേുകോര് മ സ്സില്ോകോയത

ര്പ്പരം പ ോക്കി.

"ശ്രിെോ..ജെകൃഷ്ണന് യെ് എന്ന്് റഞ്ഞില്ലപല്ലോ..."
ആബിദ്

റഞ്ഞു.

എല്ലോേരും ജെകൃഷ്ണയ

പ ോക്കി.

"അതി ു കോരണമുണ്ട്..."
രോഹുല് തുെര്ന്നു.
എല്ലോേരും രോഹുല്ിയ
"ഇന്നയല്

പ ോക്കി.

രോത്തിെോണ്..അര്ദ്ധരോത്തി

കിെക്കുന്നത്

ഞോന്

കഴിഞ്ഞോണ്

ത്ശ്ദ്ധിച്ചത്....കോരണം

....ജെകൃഷ്ണന്

തിരക്കിെപപ്പോള്ക്

ഉറങ്ങോയത

...ഞോന്

...എന്തോ

റെുക..."
രോഹുല് ഒരു

ിമിഷം

ിര്ത്തി.

"എന്തോ സോര്?"
കൂേുകോര് ഒരുമിച്ച് പചോദിച്ചു.
"ജെകൃഷ്ണന്...ഗുരുജിപെോയെോപ്പം ഉജ്ജെി ിെിപല്ക്ക് പ
പേദ

ഠ ത്തിന് ...

ോേുകെോണ്...അേിയെ

ിയന്ന സന്നയോസത്തിപല്ക്കും..."

അതിരില്ലോത്ത േി്മെപത്തോയെ എല്ലോേരും ജെകൃഷ്ണയ
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അഭിമോ േും ല്ജ്ജെും മിത്ശ്ിതമോെ ഒരു ഭോേം അേയെ മുഖ്ത്ത് എല്ലോേരും
കണ്ടു.
"ഭോഗയത്തി ോണ്....ഈശ്വരന് അന്ന്് ിങ്ങളുയെ രൂ
രൂ

ത്തില് ത്

പതയകിച്ച് ദിേയെുയെ

ത്തില് അേിയെ േന്നില്ലോെിരുപന്നല് ഞോന്..."

ജെകൃഷ്ണന്

റഞ്ഞു.

"ആദയയത്ത ജന്മം ഈശ്വരയ

അറിെോയത ജീേിച്ചു..."

േികോരഭരിത ോെി അേന് തുെര്ന്നു.
"...രണ്ടോം

ജന്മമോണിത്....അത്

ഈശ്വര ുള്ളതോണ്...അതോണ്

എയെ

...എയെ

തീരുമോ ം,"
കൂേുകോരുയെ േി്മെം േല്ുതോേുകെോെിരുന്നു.
"

ത്ന്തണ്ട് േര്ഷം കഴിെുപമ്പോള്ക് മഹോമൃതയുന്ജെ െോഗം

മണ്ഡ

ത്തില് ആരറിഞ്ഞു അത്

െക്കുപമ്പോള്ക് ഈ

െത്തുന്ന ഗുരുജി ജെകൃഷ്ണന് ആെിരിക്കില്ല

എന്ന്?"
രോഹുല്

റഞ്ഞു.

അഭിമോ ം

ില്ോവ് പ

ജെകൃഷ്ണന്

ോയല്

ിയന്ന

എല്ലോേരും അേയെ പ

ിറഞ്ഞുതുെുത്തു ജെകൃഷ്ണയെ മുഖ്ത്ത്.

ുറപത്തക്ക് പ

ോെി.

ോക്ക് പ ോക്കി

ിന്നു.

പകോത്ബോഹില്സിപല് കോറ്റില് അേയെ മുെിെിഴകള്ക്

ോറിെിളകുന്നത് അേര്

കണ്ടു.
അതി ിെെില് യ
"മയറ്റോരു ത്

യേയന്നപന്തോ ഓര്മ്മിച്ച് രോഹുല് ചുറ്റു

ധോ യപ്പേ കോരയം

ോെും പ ോക്കി.

റെോ ുണ്ട്..."

ഗോെത്തി പദേി രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മപെോട്

റഞ്ഞു.

എല്ലോേരും അേയര പ ോക്കി.
"ദിേയയെക്കുറിച്ച് ആണ്..."
"ദിേയയെപ്പറ്റിപെോ?"
അപേഹം യ റ്റി ചുളിച്ചു.
"എയന്തങ്കില്ും കുഴപ്പം?"
"സവന്തം പമോയളക്കുറിച്ച് പകള്ക്ക്കുന്നയതല്ലോം കുഴപ്പം
അേര്

ിെിച്ചതോയണന്നോ േിചോരം?"

ുഞ്ചിരിപെോയെ പചോദിച്ചു.

"എന്തോയണങ്കില്ും

റെൂ,"

അപേഹം അെമപെോയെ പചോദിച്ചു.
ഗോെത്തി പദേി ദിേയയെ പ ോക്കി മന്ദഹസിച്ചു.
"എന്തോ ഗോെത്തി?"
"അേള്ക്ക്ക് ഒരോയള ഇഷ്ടമോണ്,"
"ഇപമ്പോസ്സിബിള്ക്!"
അപേഹം യ

യേന്ന്

റഞ്ഞു.
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"പമോയള എ ിക്ക്

ന്നോെി അറിെോം!"

"അല്ല!"
മഹര്ഷി പദേ ോരോെണന്
"തമ്പുരോേി അത്

റഞ്ഞു.

ിങ്ങയള അറിെിക്കോന് പ രയത്ത തീരുമോ ിച്ചതോണ്. ഞോ ോണ്

തെഞ്ഞത്!"
സതയമോപണോ?"
അപേഹം ഗോെത്തി പദേിയെ പ ോക്കി േീണ്ടും പചോദിച്ചു.
"എങ്കില്

റെൂ, ആരോണെോള്ക്?"

"ഊഹിച്ചുപ ോക്കൂ,"
ഗോെത്തി പദേി

ുഞ്ചിരിച്ചു.

"സവന്തം കുല്ത്തിയെ ഐതിഹയേും ചരിത്തേുയമോയക്ക

ിശ്ച്െമുള്ളെോളപല്ല?

ഇേയെെുണ്ട് ആള്ക്..."
രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ ഓപരോരുത്തപരെും മോറി മോറി പ ോക്കി.
"അങ്കിള്ക് എയന്ന പ ോക്കുന്നയതന്തി ോ?"
അപേഹത്തിയെ പ ോേം തന്നിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക് ത്
"ഞോന് ഒരു യ

ിെങ്ക

റഞ്ഞു.

ണ്ണോണ്..."

പ ോേം അേസോ ം രോഹുല്ില് എത്തി.
അസംഭോേയം!
ഋഷീശ്വര ോണ്!
അപേഹം അെോളില്
യ

ിന്ന്്പ ോേം മോറ്റോന് തുെങ്ങി.

യേന്ന് തീത്േമോെ ഒരോപല്ോച ക്ക് കീഴ്യപ്പേ്്അപേഹം േീണ്ടും രോഹുല്ിയെ

മുഖ്പത്തക്ക് പ ോക്കി.
രോഹുല്

ുഞ്ചിരിച്ചു.

അപേഹം കകകള്ക് കൂപ്പി.
"ഇത് സതയമോപണോ?"
േി്മെം

ിറഞ്ഞ ശ്ബ്ദത്തില് അപേഹം പചോദിച്ചു.

രോഹുല് മുപമ്പോേ്്േന്ന് തയന്നകൂപ്പിെ കകകയള േിെുേിച്ചു.
ിയന്ന അപേഹം ദിേയയെ പ ോക്കി.
അേള്ക്

ല്ജ്ജപെോയെ

സോരിത്തുമ്പില്

ഗോെത്തിപദേിെുയെ

ിമ്പിപല്ക്ക്

പ

ോെി

അേരുയെ

ിെിച്ചു.

"ഈശ്വരോ...!!"
അപേഹം കണ്ണുകള്ക് മുകളിപല്ക്ക് ഉെര്ത്തി യ ഞ്ചില് കക യേച്ചു.
യ

യേന്ന് രോഹുല് േീണ്ടും ആകോംെപെോയെ ചുറ്റു

ോെുകളിപല്ക്ക് പ ോക്കി.

"എന്തോ സോര്?"
രോഹുല്ിയെ മുഖ്യത്ത ആകോംെെും യഗൌരേേും ത്ശ്ദ്ധിച്ച് ല്ത്തീഫ് പചോദിച്ചു.
"ല്ത്തീഫ് ഷോര്മ്മില്ി പചച്ചിയെ കോണുന്നില്ലപല്ലോ..."
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യ

യേന്ന് രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മെുയെ യമോകബല് പഫോണ് ശ്ബ്ദിച്ചു.

"ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹം ആണപല്ലോ,"

അപേഹം

റഞ്ഞു.

മറ്റുള്ളേര് അപദ്ധഹയത്ത ആകോംെപെോയെ പ ോക്കി.
എന്തോെിരിക്കോം ഇന്്യ

കെര്ക്ക് ഇപപ്പോള്ക്

റെുേോ ുള്ളത്?

അപേഹം പഫോണ് കോപതോട് പചര്ത്തു.
"ഈശ്വരോ...!!!"
സപന്ദശ്ം സവീകരിക്കപേ അപേഹം

രിത്ഭോന്ത ോകുന്നത് എല്ലോേരും കണ്ടു.

"എന്തോ ഡോഡി?"
ദിേയ പചോദിച്ചു.
"കപമോണ്!!"
അപേഹം

ുറപത്തക്ക്

െന്നു.

"പരോഹിതിയെ േീേിപല്ക്ക്..!! ഷോര്മ്മില്ി അേിയെ...!!"
പരോഹിതിന്യറ േീേിപല്ക്ക് േോഹ ങ്ങള്ക് കുതിച്ചു.
െോത്തക്കിെെില് അേര് കണ്ടു, പ

ോല്ീ് ജീപ്പ് മറിഞ്ഞു കിെക്കുന്നു!

പരോഹിതിന്യറ േീെി ു മുമ്പില് െൂണിപഫോമിേ പ

ോല്ീസുകോര്

ില്ക്കുന്നത്

ദൂയര ിപന്ന അേര് കണ്ടു.
പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് തിരിെുന്ന േഴിെില്ൂയെ അേര് േോഹ ങ്ങള്ക് ഓെിച്ചു.
േീെിയെ സമീ

ത്ത്

ിര്ത്തി, ചോെിെിറങ്ങി മുറ്റപത്തക്ക് കുതിച്ചു.

േീെിയെ മുറ്റപത്തക്ക് ഓെിയെത്തിെ അേര് ്തംഭിച്ചു
െൂണിപഫോമിേ പ

ോല്ീസുകോര്ക്ക്

െുേില്,

ിന്നു.

ില്ത്ത് മല്ര്ന്നുകിെക്കുന്ന േിമല്ിയെ

മൃതപദഹം!
േെറിന്പമല് ആഴത്തില് തറഞ്ഞുകെറിെ ജന്നല് ലോസ്സിയെ
കണ്ണുകള്ക്

ുറപത്തക്ക് തള്ളി,

ോവ് േോെില്

ിന്ന്്

ീണ്ട കഷണം!

ുറപത്തക്ക് േന്ന്

ില്ത്ത്

രയന്നോഴുകിെ രക്തത്തിന് പമല്...!!
മുഖ്ത്ത് ഏറ്റേും ത്

ോകൃതേും ഭീകരേുമോെ ഭോേ

"എേിയെ ഇന്്യ

കെര് ഷോര്മ്മില്ി?"

രിണോമം!

രോജപശ്ഖ്ര േര്മ്മ പചോദിച്ചു.
ഇന്്യ

കെര് മുറ്റത്ത്

ിന്ന്്അകപത്തക്ക് കെറി.

മിെിക്കുന്ന ഹൃദെപത്തോയെ ഓപരോരുത്തരും അപദ്ധഹയത്ത

ിന്തുെര്ന്നു.

അകത്ത് പരോഹിത്തിന്യറ യബഡ് റൂമിയല്ത്തിെപപ്പോള്ക് ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹം

ിന്നു.
ിയന്ന അപേഹം അകപത്തക്ക് േിരല് ചൂണ്ടി.
പകോത്ബോഹില്സിപല്ക്ക് തുറക്കുന്ന േല്ിെ ജോല്കമുള്ള ആ കിെപ്പ് മുറിെിപല്
കിെക്കെില് കണ്ണുകളെച്ച് കിെക്കുന്ന ഷോര്മ്മില്ി.
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ഭിത്തിെില് തൂങ്ങിക്കിെന്ന പരോഹിതിയെ പഫോപേോ മോപറോട് പചര്ത്ത് അേള്ക്
കിെക്കുന്നു.
"..പചച്ചീ..."
രോഹുല് േിളിച്ചു.
"ഷീെീ് പ ോ പമോര്...!"
ഇന്്യ

കെര് അത്ബോഹോമിന്യറ സവരം അേര് പകേു.

അപപ്പോള്ക് േീെിയെ യെറസ്സില്

ിന്ന്്രണ്ട് യേള്ളരിത്പ്പോേുകള്ക് പകോത്ബോഹില്സിയെ

ഏറ്റേും ഉെരമുള്ള ശ്ിഖ്രം പതെി

റന്നകന്നു.

[അവസോനിച്ചു]

ോഗരോജോേിയെ

ഇരു

ത്തിയെോന്

ത്ത്

ൂര്ത്തിെോകുപമ്പോള്ക് തോയഴപ്പറെുന്നേയര

ത്

ദെിണ

േഴികള്ക്

ന്ദിപെോയെ ്മരിക്കുന്നു:

കസറ്റിയെ ജീേത്മോക്കളും

രമോത്മോക്കളുമോെ പഡോക്ടെര് കുേന്, പഡോക്ടറ്റര്

ക

ഴെ ഒരു പ

ല്ി. അഭിത്

ോെങ്ങളുയെ

ജില് പകോത്ബോഹില്് അെപച്ചോയേ

എന്ന്് അേപരോട് അ ുേോദം പചോദിച്ചിരുന്നു. യസക്ട് ഒേുമില്ല, കസറ്റിയെ
ത്

പതയകതകള്ക്ക്ക് േഴങ്ങുന്ന രച െല്ല എയന്നോയക്ക

കധരയമോെി അെപച്ചോളൂ എന്ന മറു
പത്

ോത്സോഹ ത്തിന് ത്

റഞ്ഞിരുന്നു. എന്നോല്

െിെോണ് കസറ്റില്

പതയകമോെി േീണ്ടും

ന്ദി

ിന്നും ല്ഭിച്ചത്. ആ

റെുന്നു.

ഈ കഥ േോെിച്ചേര്ക്ക്.
ഈ കഥ േോെിച്ച് “like” ബേന് ത്
കഥ ത്

് യചയ്ക്തേര്ക്ക്.

സിദ്ധീകരണത്തിന് അെയ്ക്ക്കുപമ്പോള്ക് അന്

കല്ക്കുകള്ക്

ത്

തീെിച്ചത്.

എന്നോല്

തി ും

എഴു ൂറുേയര

ൂറി ുമിെെില്ോണ്
കല്ക്കുകള്ക്

ല്ഭിച്ച

അദ്ധയോെങ്ങളുണ്ട്്
.
ഈ കഥ േോെിച്ച് കമന്റ്റ് യചയ്ക്ത തോയഴപ്പറെുന്നേര്ക്ക്:

അഖ്ില്, അര്ജ്ജുന്, ആത്മോവ്,അജ്ഞോതപേല്ോെുധന്,അസുരന്, ആധു[Aadhu],
അറക്കളം

ീല്ി, ആശ്ു, അഭിരോമി, അജീഷ്, ആല്ബി, അഭിരോം, അശ്വത്, അ ു,

അപശ്ോക്ട, അര്ച്ച , അകദവത്, അ ു ആ ന്ദ്[സോെി], അസുരേിത് [പേതോളം],
അ ൂപ് എ് എ്, അജിത്, അമ്പു ത്െിേോത്ണ്ടം, അല്ന്, അഖ്ില് അത്കൂ്, അല്ലു,
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അച്ചു, ആര് ഡി എക്ട്, ഈപ്പച്ചന് മുതല്ോളി, ഇെിയേേ് ഇത്ന്ദജിത്ത്, ഇംതിെോ്,
ഇമ, ഇരുേ്, ഉണ്ണിപമോന്, എഡ്ഗോര്, എം േി ജി, എ് എക്ട് ത്

ിന്്, കിപഷോര്,

യകോച്ചു, കിച്ചു, യകോച്ചൂഞ്ഞു, കണ്ണന്, യകേിന്, കുഞ്ഞന്, കുേന്, കുേൂ്, പകോെോ,
കേപ്പ െിയല് ഋതിക്ടപറോഷന്, കപതോല്ക്കച്ചന്, കോല്ം സോെി, കൃഷ്ണ, കല്യോണ
രോമന്, കമ്പിമോന്, കമ്പിക്കഥെുയെ അെിമ, കോമുണ്ണി, കിരോതന്, കൂേുകോരന്, പത്കസി,
ത്കിറി, ചന്തുക്കുേന്, ചോര്ല്ി, ചോണകയന്, പജോ, ജിന്ന്്
, യജ് , പജോണ്[Jhon],
പജോണ്[John], പജോയ്ക്്, പജോസഫ്, ജോരി, പജോബ്, ജത്ബോന് അ ീഷ്, പജോര്ദോന്, പജോ
അറു ൂറ്റി

അറു

ത്തിെോ്

,

െോര്സന്

ഷോഫി,

ത്ഡോക്കുള,

ഡോര്ക്ക്

തമോശ്ക്കോരന്, , തൂല്ിക, ത ു, പദേ, പദേജിത്ത്, ദോസന്, ദില്ീപ്, ദീ
െോഷ, ക റ്റ് കിംഗ്,
ത്

പമോദ്,

യ

ോന്നു,

ോേുകോരന്, യ പമോ,
ത്

ിെംേദ,

ത്

ങ്കോളി,

ിെതമന്,

ത്

ോപ്പന്, പത്

കോശ്,

ക

പല്ോഡ്,
ു,

സീമ,

ോഫസ്സര് ലിറ്റവിക്ട,
പത്തോണ്,

പ

രില്

എന്തിരിക്കു,ന്നു ഫഹദ് സല്ോം, യബന്സി, ബോബു, ബ്ലോഡവിന്, ബോംലൂര് മല്ലു,
ഭഗേോന്, ഭത്ദ, മോപച്ചോ, മന്ദന്രോജോ, മോക്ട്, മോഡ് മോക്ട്, കമഥില്ി, കമക്കിള്ക്
ആശ്ോന്, മ ുജന്, മല്െോളം കററ്റര്, മഹോപദേന്, മോംപഗോ. കമ ോ്, മോറര്,
മോഡി,മൃദുല്, മോത്തുക്കുേി, മഞ്ചു, െമു , രോജോവ്, രോജന്, രോഘപേത്ന്ദന്, രഹോന്,
രോജ് മുകുന്ദന്, പരഖ്, ഋഷി, പറോബിന്ഹുഡ്, റഷീദ്, റഷീദ്[ Rasheed], പറോബ്ന്
[Robn], പറോബിന്, റീഡര്, ല്ൂസിഫര്, പല്ോല്ന്, ല്ീ , ല്െ്മി, യല്െ്മി, ല്െ്മി എന്ന
ല്ച്ചു, േിജെകുമോര്, യേെിയക്കേ്്
, േിപ ോദ്, േക്കീല്, േിപ് േിപ്, േി എഫ് സി
മോന്, േി
സൂരയത്

ിന്, കേഗോ, യഷന്, പഷര്ല്ി, സു ില്, സോം, സിദ്ധോര്ത്ത്, റോല്ു,

സോദ്, സണ്ണി, സിപമോണ, ഹരി,

ഈ കഥെുയെ രച ോപേളകളില്

ിര്പല്ോഭമോെ പത്

ോത്സോഹ ം തന്ന മന്ദന്രോജ,

അഭിരോമി എന്നീ സുഹൃത്തുക്കള്ക്ക്കും.
എയെ സവന്തേും ആത്മമിത്തങ്ങളുമോെ, േോട്് ആപ് ത്ഗൂപ്പ് സഖ്ികള്ക് ത്ശ്ീല്ത,
ിഷ, ല്ീ , അര്ച്ച , പരണുക, പരേതി, ഷഹോ , ഷി ി, പമരി, ഷോപരോണ്
എന്നിേര്ക്ക് ത്
പത്

പതയകമോെി

ന്ദി

റെുന്നു.

ോത്സോഹ േും എ ിക്ക് മയറ്റോരിെത്ത്

അതി ോല് “പകോത്ബോഹില്സിപല്

ിധി”
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ിങ്ങള്ക് തന്ന അളേറ്റ

ിന്തുണെും

ിന്നും ല്ഭിച്ചിേില്ല.

ിങ്ങള്ക്ക്കുള്ള സമര്പ്പണമോണ്.
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