




ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീര്	
(1908-1994)

1908	ജ വരി	19–ന്	ൈവ ം	താ ില്		തലേയാല റ ില്		ജനി .
തലേയാല റ ി 	മലയാളം	സ്	 ളി ം	ൈവ ം	ഇംഗ്ലിഷ്	സ്	 ളി ം	പഠി .
ഇ ്യന്		നാഷനല്		േകാണ്	ഗ്ര ില്		േചര്	 ്	സ്വാത ് യസമര ിന്	െറ	ഭാഗമായി
േകാഴിേ ാ നട 	ഉ സത്യഗ്രഹ ില്		പ െകാ .	അതിന്	െറ	േപരില്	
മര്	 ന ിനിരയാ ക ം	ജയില്	ശി 	അ ഭവി ക ം	െച .	പ 	വര്	ഷേ ാളം
ഇ ്യെയാ ാെക	സ രി ;	പി ീട്	ആഫ്രി ,	അേറബ്യ	 ട ിയ	രാജ്യ ളി ം.
ബാലകാലസഖി,	പാ ു ായുെട	ആട്,
ന്	റു ാെ ാരാേന ാര്	 ്!	എ ീ	 തികള്		ഇ ്യയിെല	പ്രധാന
ഭാഷകളിെലല്ലാം	തര്	 മെച 	പ്രസി െ ിയി ്.	മതിലുകള്	,
ശബ്ദ ള്	,	േപമേലഖനം	എ ീ	 തിക ം	പൂവന്	പഴം	ഉള്	െ െട	16
കഥക െട	ഒ 	സമാഹാര ം	ഓറിയന്	റ്	േലാങ്	മാന്		ഇംഗ്ലിഷില്		പ്രസി ീകരി .
സാഹിത്യ	അ ാദമി െട ം	േകരള	സാഹിത്യ	അ ാദമി െട ം	െഫേല്ലാഷി ്
ലഭി ി ്.	ഇ ്യാഗവെ ന്	റ്	പ മശ്രീ	നകി	ആദരി .	1994	 ൈല	5–ന്
നിര്യാതനായി.



ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീറിന്	െറ	ഞ ള്		പ്രസി ീകരി 	 തികള്	

േനാവല്	
അ രാഗ ിന്	െറ	ദിന ള്	,	ആനവാരി ം	െപാന്	 രി ം,
ജീവിതനിഴല്	 ാ കള്	,	താരാസ്	െപഷ്യല്	സ്,
ന്	 ാെ ാരാേന ാര്	 ്!,	പാ ാ െട	ആട്,
േപ്രമേലഖനം,	േപ്രംപാ ,	ബാല്യകാലസഖി,	മതി കള്	,
മരണ ിന്	െറ	നിഴലില്	,	മാ ിക ,

ീ കളി ാരന്	െറ	മകള്	,	ശ ള്	,
ലെ 	പ്രധാന	ദിവ്യന്	,	ബാല്യകാലസഖി ം	 െറ	െപ ം,
ീ കളി ാരന്	െറ	മക ം	ചില	ഗഡാഗഡിയന്		േനാവ ക ം,

പാ ാ െട	ആ ം	തിരെ 	േനാെവല്ലക ം

കഥകള്	
ആന ട,	ഒ 	ഭഗവ ഗീത ം	 െറ	 ലക ം,	ഓര്	 റി ്,
ചിരി 	മര ാവ,	ജ ദിനം,	‘നീലെവളി ’	 ം	മ ്	പ്രധാന	കഥക ം,
പാവെ വ െട	േവശ്യ,	ബഷീറിന്	െറ	10	കഥകള്	,	 മി െട	അവകാശികള്	,
വി ിക െട	സ്വര്	 ം,	വിശ ്,
വിശ്വവിഖ്യാതമായ	 ്,	ശി ിടി ന്	,	സ്വാത ് യസമരകഥകള്	

നാടകം
കഥാബീജം

േലഖന ള്	
അനര്	ഘനിമിഷം,	ജീവിതം	ഒര ഗ്രഹം,	ധര്	 രാജ്യം

േചാേദ ാ രം,	ക ുകള്	
േന ം	 ണ ം,	ബഷീര്		എ തിയ	ക കള്	,
ബഷീറിന്	െറ	ക കള്	

സ്മരണ
എം.പി.	േപാള്	,	ഓര്	 െട	അറകള്	

പഭാഷണം
െചവിേയാര്	 ക!	അ ിമകാഹളം

തിര ഥ
ഭാര്	 വീനിലയം



ബാലസാഹിത ം
സര്	 യ ം

പലവക
യാ	ഇലാഹീ!
ബഷീറിന്	െറ	കാ കള്	

•
ബഷീര്		സ ര്	 തികള്		(ര 	വാല്യ ള്	)
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മതിലുകള്	



ഉ ട ം

1
‘മതി ക’ െട	പണി രയില്	



മ തി കള്		*	എ 	േപരില്		ഒ 	െചറിയ	േപ്രമകഥ	നി ളാെര ി ം	േക ി േ ാ?
	പറ തായി	ഓര്	 	േതാ ില്ല.	‘ ീ െട	ഗ ം’	അെല്ല ില്	

‘െപ ിന്	െറ	മണം’	എ തിന്	ഏെത ി ം	ഒ 	േപരിടാെമ 	വിചാരി .	പിെ
ഇ െന,	ഇേ ാള 	പറ കയാണ്.	ശ്ര ി 	േക െകാ ണം.	സംഭവം	 െറ
പഴ താണ്.	ന ള്		സാധാരണമായി	കാലം	എെ ാെ 	പറയാ േല്ലാ.	ആ
മഹാകാല ിന്	െറ	അ െര	നി താണ്.	ഞാനിേ ാള്	
ഇ െരയാെണേ ാര്	 ണം.	ഏകാ മായ	 ദയം.	അതിന്	െറ	മഹാതീര നി
വ േച 	ഒ 	േശാകഗാനമാണിത്.

ഉയര്	 	ക തി കള്		ആകാശം	 	മാതിരി.	അത്	എെ ം	െസന്	ട്രല്	
ജയിലിെന ം	 ിെ ാ െന	നില്	 കയാണ്.	ഉ ില്		അേനകം	െക ിട ള്	.
അേനകം	മ ഷ്യര്	.	തട കാെരെയല്ലാം	അക ാ ി ഴി .	കാര്യമായ
ശ െളാ മില്ല.	െവ ി 	 ിെ ാേല്ല വ ്.	കാലാവധി	തീര്	 	നാെള
സ്വത േലാകേ 	േപാ വ ്.	എ ി ം	ആെക ടി	ഒ ...	ഒ 	പ്രശാ ത.

ഞ ള്		നട കയാണ്;	 മര ിന്	െറ	ഏതാ ്	അ ടി.	വളെര
വീതിയില്ലാ 	േറാഡ്.	ഇട ം	വല ം	െതാ ം	െന നീള ില്		മതി കള്	.	എന്	െറ
േ 	വാര്	ഡര്	.	ജയില്	വ ള്		ധരി ി ്	എെ 	ഒ 	ന ര്		ആ ിയി 	 െറ
മിനി കേള	ആയി .	ക 	വര 	െവ െ ാ ി,	െവ 	ഷര്	 ്,	െവ 	 ്,
കിട ാ 	ജ ാളം,	 ത ാ 	കരി ടം,	ഉ ാ ം	 ടി ാ 	പാത്ര ള്	...
എല്ലാ ി ്	ന ര്	.	ഞാെനാ 	ക ി ാരെനാ മല്ല.	 ം	 െറ	പ്രാവശ്യം
ജയി കളിെല	ന കളായി ്.	‘ന് മേറാളജി’	എ 	ഒ 	 കം	പ 	വായി
ഓര്	 	െവ െകാ ്	എന്	െറ	 ന്		ന ര്		ഞാെനാ 	േനാ ി.	അ െളല്ലാം
ഒ മി 	 ിേനാ ി.	നല്ലത്.	ഞാന്		ഒ താണ്!

ഒ തിന്	െറ	ഫലം	എെ ാെ യാണ്?	ഈ	ജയിലില്		അ ഭവെ ടാന്	
േപാ 	സംഭവവികാസ ള്		എെ ല്ലാം?	 ാ	ചി ി .	നട 	പ െ യാണ്.

‘ഒ ം	േവഗം	നട ാേമാ?’	വാര്	ഡ െട	ആ !	അ േക േ ാള്		എനി
ചിരിവ .	ചിരി ാ 	സ ര്	ഭ ള്		ഒരി ം	ഞാന്		പാഴാ ാറില്ല.
മാ ഷ ല ിനാ 	ഈശ്വരന്	െറ	പ്രേത്യകമായ	ഒര ഗ്രഹമാണ്	ഈ	ചിരി.

ഞാന്		േചാദി :
‘ഇത്ര	 തിയിെലേ ാ ാണ്...	ഈ	 േഗാള ില്	നി ്?’
വാര്	ഡര്		മി ിയില്ല,	നട കയാണ്.	ഞാന്		പറ :
‘എെ 	വല്ല	മാള ി ം	െകാ േപായി	അട ി ്	ഓടിേ ായി	വലിയ	ഒ

ക വടം	നട ാ േല്ല?’
എ ാെണ െവ ാല്		സംഗതി	ഒരല്	പം	ഗൗരവ താണ്.	ഒര ത പ



ൈമല്		 െര,	ഒ 	പ ണ ിെല	പ്രധാനെ 	ഒ 	േപാലീസ്	േലാ ില്		എെ
തടവില്		ഇ ിരി കയായി ;	ഒ 	പതിെനാേ ാ,	പതി ാേലാ	മാസം.
േകെസ കയില്ല.	 ാ	ഇ ിരി !	േപാലീസ്	ഇന്	സ്	െപ െട
ഉപേദശമ സരി 	ഞാന്		ബഹള ാ ി.	പ ിണി	കിട .	എ 	പറ ാല്	
നിരാഹാരവ്രതസത്യാഗ്രഹം!	അ െന	േകെസ ി .	ശി 	വാ ി .	ഒേര

ംബ ിെല	അംഗെമ 	നിലയിലാ 	ഞാന്		ആ	േപാലീസ്	േലാ ില്		പ
േപാലീ കാ െട ം	ഇന്	സ്	െപ െട ം	േമല്	േനാ ില്		കഴി ത്.	എന്	െറ
വല ൈക,	ന വിരലിന്	െറ	അ ം തല്		ഉരംവെര	അടി തകര്	 	പ ിയാ ി ള ം!
എേ ാ	മേ ാ	 െറ	റിസര്	വ്	േപാലീ കാര്		പറ ി ,	എന്	െറ
മാതാപിതാ േളാ ം	സേഹാദരീസേഹാദര ാേരാ ം.	സത്യ ില്		േപാലീ കാരല്ല
പറ ത്.	ഒ 	മജിസ്	േട്ര ാണ്!	േപാലീ കാ 	 ്!	എെ 	അറ ്	െചയ്യാന്	
വീ വള 	സ ര്	ഭം.	ഞാന്		അവിെട	ഉ ായി ില്ല.	ഒ വില്		എെ 	പിടി .	ആ ം
എെ 	തല്ലിയില്ല.	േപാലീ കാരില്		പല ം	എന്	െറ	ശിഷ്യ ാരായി ീര്	
മ ിലായി.	ഒ 	െഹഡ്	േകാണ്	 ബിളിന്	െറ	പ്രൗഢിയായി 	എനി വിെട.
േലാ ില്		കിട 	ഞാന്		 െറ	േപാലീ കഥക െമ തി.	കടലാ ം	െപന്	സി ം
േപാലീസ്	ഇന്	സ്	െപ ര്		ത താണ്.

ഞാന്		അവിെടനി ്	എല്ലാവേരാ ം	യാത്ര	പറ ിറ ി.	 െട	ര
േപാലീ കാ ായി .	അവ െട	ൈകയില്		ര 	േതാ ക ായി .
േപാ ില്		ൈകവില ം.	അവരാ 	െസന്	ട്രല്		ജയിലില്		എെ െ ാേ ല്	പി ത്.
ഇ റ െതാ മല്ല	സംഗതി.	ആ	േപാലീ കാര്		എനി 	ര 	െക 	ബീഡി ം	ഒ
തീെ ി ം	ഒ 	 ന്		േബ്ല ം	വാ ി 	ത ി ായി .	‘ഇെതാ ം	ജയിലില്	
അ വദി ാന്		പാടില്ല’	എ 	 രമായ	പ്ര ാവനേയാെട	എന്	െറ
േപാ ില്	നി ം	വാര്	ഡര്		അെതല്ലാം	എ .	എ ി 	തന്	െറ	മേഹാ തമായ
െതാ ിെയ ്	അതി ിലാ ിയി 	പഴ ണിെവ 	 ടി	തലയില്		കമ ി	ഒ ം
സംഭവി ി ില്ലാ 	മാതിരി	നട കയാണ്,	പരമേദ്രാഹി!	നട െ !

ആ	േബ്ലെഡ ിനാെണേ ാ!	നി ള്		ഉേ ശി തിെനാ മല്ല.
തീെ ിേ ാ കള്		ര ായി 	കീറാനാണ്.	ആറായി 	കീ 	മഹാകലാകാര ാെര	 ്
ഈ വന്		ക ി ്.	േബ്ല െകാ 	േവെറ 	പണി.	ജയിലില്		തീെ ി
ലഭമായി	കി ിെയ 	വരില്ല.	അതി 	കാ 	േവണമേല്ലാ.	അ 	ന െട

പ ലില്ല.	ആ	േബ്ലഡിെന	ഒ 	‘ച ി’	യാ ാം.	അവെന	ഒ 	ച ി	എ 	പറ ക
നിഷി ം.	ച ി െട	ജനനം	താെഴ	പറ 	പ്രകാരമാണ്:

സര്	 ാര്		കിട ാന്		ത ി 	ജ ാള ്.	അതിന്	െറ	 ല്	ഒ 	ര
വിരല്	വ ില്		സംഭരി ക.	നീളം	ൈക ി േട 	മതി.	ഒ 	ര ി 	തല
െവെ ാ 	െക ണം.	എ ി ്	ആ	തല	നല്ലവ ം	തീെകാ ി	കരി ക.	കരി
ഭാഗം	ഒ 	 കല്	 ഷണം	ര ായി	മട ി	അതില്	െവ 	െക കയാ 	വലിയ
കലാകാര ാര്		െച .	നെ േ ാ 	ദരിദ്രകലാകാര 	പ്ലാവില	കി ിയാ ം
മതിയാ ം.	ഇനി	ന 	േവ ത്	ഒ 	െചറിയ	ഉ കഷണമാണ്.	അത്	എവിെട
കി ം?	ഉ കഷണംതെ യല്ല	ബീഡി,	തീെ ി,	ക ാവ്,	ചാരായം,	ച ര	എ



േവ 	ഒ വിധം	ആവശ്യ െതല്ലാം	ജയിലില്		കി ം.	അതിെനാെ 	കാ 	േവണം.
ഒ 	േബ്ലഡ്	ൈകയി െ ില്		അ 	സിമന്	 തറയിേലാ,	കരി ല്ലിേലാ	ഉര ാല്	
തീെ ാരി ാ ം.	ആ	തീെ ാരി	മ വന്	െറ	കരി 	തലയില്	െ ാ ാല്		തീ	 ലഭം!
േബ്ലഡ്	ഒ 	കഷണം	മര ില്		ആ ി,	വാ ല	ശകലം	മാത്രം	െവളിയിലാ ി
െവ ണം.	ഇത്ര ം	വിേശഷ ളാണ്	ആ	വാര്	ഡര്	മഹാന്	െറ	മഹ ായ
െതാ ി ിലിരി ത്!

ഞാന്		പറ :
‘േപാലീ കാര്		ദരിദ്രവാസികളല്ല!’
വാര്	ഡര്		േക ിേല്ല?	അയാള്		മി ാെത	നട കയാണ്.	എല്ലാം	അയാള്	

വില്	 ം.	മ ള്	 ം	മ െട	മ ള്	 ം	ആച താരം	തി ാ 	വക	ദരിദ്രവാസി
ഇേ ാള്		സ ാദി കഴി !

ഞാന്		േചാദി :
‘വാര്	ഡര്	 	മ െളത്ര ്?’
മേനാരാജ്യ ില്	നി ണര്	 ്	വാര്	ഡര്		പറ :
‘ആറ്.	അ 	െപ ം	ഒരാ ം.’
പാവം	വാര്	ഡര്	!	അ 	െപേ !
ഞാന്		േചാദി :
‘ ള്	 ം	ത െമല്ലാം	 ഖംതെ 	അേല്ല?’
‘അെതയെത.’	വാര്	ഡര്		പറ :	‘േവഗം	നട ്!’	 തി െട	രഹസ്യം

ാല്		 ം!
ഞാന്		േചാദി :
‘നി ള്		മരി േപായാല്		അവ െട	 ിതി	എ ്?’
വാര്	ഡര്		പറ :
‘ൈദവം	ര ി ം.’
ഞാന്		പറ :
‘എനി 	സംശയമാണ്.’
വാര്	ഡര്		േചാദി :
‘അെത ാ?’
ഞാന്		പറ :
‘ദിവ്യ ാനം....!	എ െന	കി ി	എ 	പറയാം.	ഞാന്		പ ്	ഒ

സ ്യാസിയായി .	ഞാന്		െച 	താമസി ി ില്ലാ 	വി 	മ ജി കള്	,
ണ്യേ ത്ര ള്		ഇ ്യയിലില്ല.	െച 	 ളി ി ില്ലാ 	 ണ്യനദിക മില്ല.

െകാ ടികള്	,	താഴ്	വരകള്	,	വനാ ര ള്	,	മ മികള്	,	കടേലാര ള്	,	തകര്	 ടി
േദവാലയ ള്	’

‘അ െകാ ്?’
‘ൈദവം	നി െള	െവ െത	വി കില്ല!’
വാര്	ഡര്		പറ :



‘ഞാന്		െതെ ാ ം	െച ി ില്ലേല്ലാ?’
ഞാന്		േചാദി :
‘ഇ 	വാര്	ഡര്		നട ിയ	ഭയ ര	തീെവ ിെ ാ േയാ?’
വാര്	ഡര്	 ്	അ തം	േതാ ി.	അയാള്		േചാദി :
‘ഇ 	ഞാന്		എ 	തീെവ ിെ ാ 	നട ി?’
ഞാന്		പറ :
‘വാര്	ഡര്		മരി .	ആ ാവ്	ൈദവ ിന്	െറ	മഹാസ ിധിയില്		െചല് .

ൈദവം	േചാദി :	‘ദരിദ്രവാസിയായ	േഹ	ജയില്	വാര്	ഡേറ....!	ആ	പാവെ
ബഷീറിന്	െറ	ഒ 	േബ്ല ം	ഒ 	തീെ ി ം	ര 	െക 	ബീഡി ം	എവിെട?’

വാര്	ഡര്		മി ില്ല.	നില്	 കയാണ്.	ഞാന്		പറ :
‘വ ,	വ !	എെ െ ാ േപായി	 ിലട ി 	ക വട ി 	േപാകേ ?’
വാര്	ഡര്		അന ില്ല.	മി ില്ല.	അയാള്		പ െ 	 ി ി

ചിരി െകാ 	െതാ ി	ഊരി.	എ ി ്	എന്	െറ	സ്വ ള്		എല്ലാം	തിരിെയ .
‘നല്ല	വാര്	ഡര്	!’	ഞാന്		പറ :	‘ഗാ ിജി	നിരാഹാരവ്രത ാല്	

മരണശയ്യയിലാെണ ്	ഇ 	കാല ം	ആ	േപാലീസ്	ഇന്	സ്	െപ ര്		എേ ാ
പറ .	വാര്	ഡര്		വല്ല	വിേശഷ ം	േകേ ാ?’

വാര്	ഡര്		പറ :
‘അേ ഹം	നിരാഹാരവ്രതം	അവസാനി ി ്	മ രനാര നീ 	 ടി .’
സേ ാഷം.	േമാഹന്	ദാസ്	കരംച ്	ഗാ ി	നീണാള്		ജീവി െ !	എല്ലാ

മ ഷ്യ ം!
ഞ ള്		പല	ഇ വാതി ക ം	കട െന	െപായ്	െ ാ ി .	മതി കള്	!

മതി കള്	!
ഞാന്		േചാദി :
‘ഇേ ാള്		ഈ	ജയിലില്		രാ ീയ ട കാരായി	എത്ര	േപ ്?’
‘നി െള	െകാ േപാ ിട 	പതിേന 	േപ ്.	നി ം	േചര്	 ്

പതിെന ാ ം.’
അ 	ശരി.	ഒ 	പ്രേത്യക	 ലേ ാണേല്ല	െകാ േപാ ത്?

സര്	 ാര്		ഈ വെന	േവ ത്ര	ഗൗരവേ ാ ടി െ 	വീ ി ്.
നല്ലത്!

അ െന	നട േ ാള്		ഈ	േലാക ില്	െവ ്	ഏ ം	മാദകമായ	പരിമളം:
ീ െട	ഗ ം!	െപ ിന്	െറ	മണം!

ഞാന്		ആെക	ഇളകിേ ായി.	എന്	െറ	ഓേരാ	അ ം	ഉണര്	 .	എന്	െറ
നാസാര ള്		വിടര്	 .	ഞാന്		ഈ	േലാകെ 	 വ ം	എ ിേല ്...	എ ിേല
വലി .

എവിെട	അവള്	?
ഞാന്		 ി ം	േനാ ി.	ആ മില്ല!	ഒ മില്ല!
അ െന	നട േ ാള്		ഈ	േലാക ില്		വ ്	ഏ ം	മേനാഹരമായ	ശ ം:



ീ െട	ചിരി!
ഈ	ശ ം	ഗ ം	ഒ മി വ താേണാ?	അേതാ	ഒ ില്	നി 	മെ ാ

ഞാന്		ഭാവന	െച േതാ?
ീ	എ 	അ ത ിെയ	ഞാന്		മറ ിരി കയായി ;

മറ ിരി യായി .
ഞാന്		േക 	ചിരി	സത്യം!	എ ിേല 	പാ 	വ 	ഗ ം	സത്യം!
ഞാന്		പറ 	േസാ ിന്	െറ	ഗ മല്ല.	ഇ െടേയാ,	താളി െടേയാ,

എ െടേയാ	ഗ മല്ല.	പൗഡ ം	വിയര്	 ം	 ടി ലര്	 	ഗ മല്ല.	സാ ാല്	
ീ െട	അതിശയകരമായ	ഗ ം!

ഇെതവിെടനി ്...	ആ	ചിരിേയാ?
ആ	ഗ ം	പിെ ം	ഞാന്		ഓര്	 ...	എനി ാെക	ഒ 	ശ്വാസം േപാെല.

നാസാര ള്		വീ ം	വീ ം	വിടര്	 .	 ദയം	ഉ ക േയാെട	െപാ ാന്	
േപാ േപാെല.	െപേ 	നീ	എവിെട?

ഞാന്		േചാദി :
‘ആ	േക 	െപ ിന്	െറ	ചിരി	എവിെടനി ്?’
വാര്	ഡര്		പരിഹസി 	മ ില്		േചാദി :
‘കല്യാണം	കഴി ി ിേല്ല?’
ഞാന്		പറ :
‘ഇല്ല...	പേ ,	എന്	െറ	േചാദ്യ മായി	ഈ	കല്യാണ ാര്യ ിെന

ബ ം?’
‘അെതല്ലാം	ശ്ര ി െത ിന്?’
‘ഭീതി	ജനി ി 	െസന്	ട്രല്		ജയിലിനക ്...	െകാല് 	 മര ിന്	െറ

പരിസര െവ ്...	ഒ 	 ീ െട	ചിരി	േക .	അതി ടെന	ഞാന്		കല്യാണം
കഴി ണം!	എ ാല്		മാത്രേമ	അെതവിെടനി ാെണ 	േചാദി ാന്		എനി ്
അവകാശ ?	നല്ല	ന്യായം!’

വാര്	ഡര്		ചിരി .	അയാള്		പറ :
‘അ 	െപണ്	ജയിലില്	നി ാണ്.	അതിന്	െറ	െതാ ാ 	നി ള്	

താമസി ാന്		േപാ ത്.’
ഇട ്	ഒ 	മതിേല .
ശി 	എത്ര	കാലം!
‘ര 	െകാല്ലം	കഠിനതട ം	ആയിരം	 പാ	പിഴ ം.	പിഴ	ഒ ിയിെല്ല ില്	

മ മട്	ആ 	മാസം ടി!	എനി ം	െപണ്	ജയിലി മിട ്	ഒ 	മതില്		മാത്രേമ
ഉ ായിരി .	അേല്ല?’

മതില്	...	െപണ്	ജയില്	.	ത ട േള!
ഞ ള്		നട .	ജ ാള ം	കരി ട ം	ഞാന്		എന്	െറ	 ദയേ ാട ി .

ഇ ഴിവാതില്		 റ 	ഞ ള്		ഒ 	പ്രേത്യക	മതില്	െ ി ില്		കട .	വളെര
ള്	.	അധിക ം	പ്ലാവാണ്.	 െറ	േകാേ കള്	.	കിഴേ ാ



തിരി നില്	 േ ാള്		 െരയായി	ഇ വശ ം	ഓേരാ	വ തി കള്	.	വല വശെ
മതിലിന റം	വിശാലമായ	സ്വത േലാകം.	ഇട വശെ 	മതിലിന റ ്....
െപണ്	ജയില്	.

ഈ	േകാേ കേളാേരാ ം	െച മതി കളാല്		 െ 	േലാ കളാണ്.
എെ 	അവിെട 	വാര്	ഡര്		ഏ വാ ി.	 െട	വ 	വാര്	ഡെറ	ഞാന്	

െതാ .	അയാള്		എെ ം	െതാ തി േപായി.	നല്ല	വാര്	ഡര്	.	ൈദവം	ര ി െ !
ന്		വാര്	ഡര്		എെ 	ഒ 	േകാേ ജിേല 	െകാ േപായി.	അതിന്	െറ

ഇ വാതില്		 റ .	വളെര	െചറിയ	ഒ 	 റി.	 റി 	െവളിയില്		ഒ 	വശ 	 െര
ക സ്.	വാതിലിന െ വ ം	ൈപ ്.	ഞാന്		ആ	ൈപ 	 റ 	ൈകകാല്	 ഖം
ക കി.	 െറ	െവ ം	 ടി ്	ഒ 	പാത്ര ില്		െവ മായി	ഈശ്വരനാമം
ഉ രി െകാ 	വല കാല്	വ 	െച ജയിലിന്	െറ	അക 	കയറി.

മതി ക െട,	മതി ക െട,	അേനകമേനകം	മതി ക െട	അക ാ 	ഞാന്	.
വാര്	ഡര്		ഇ ഴിവാതില്		അട 	താഴി 	 ി.
ഞാന്		പറ :
‘െപാ സര്	 ാരിന്	െറ	ഈ	 തിയ	അഗതി ്	അ ാഴം	ത ില്ല!’
വാര്	ഡര്		പറ :
‘ഇ െ 	കണ ിലല്ല	നി ള്		വ ത്.	നാെള	കാല തല്		കി ം!’
ഞാന്		പറ :
‘എ ാല്	,	എെ 	 റ വി .	നാളെ 	കണ ില്		വരാം!’
വാര്	ഡര്		േചാദി :
‘േകെ ാണ്?’
ഞാന്		പറ :
‘എ ്...	രാജേദ്രാഹം.’
വാര്	ഡര്		െഞ ിെ റി 	മ ില്		പറ :
‘രാജേദ്രാഹം....!	ശ്രീപ നാഭാ!	ര ി േണ!	*	രാജഭ ന്	!	േലാ ിന്	െറ

ക ിയഴിവാതിലി 	െവളിയിലായി	 കളില്		ഭയ ര	െവളി 	ഒ 	ബള്	ബ്	െതളി .
വാര്	ഡര്		േപായി.	പ്രപ മാ 	മഹാജയിലി ിെല	െചറിയ	ജയിലില്		ഞാന്	
തനി ്.

ഞാ ം	അന ത ം!
ഞാന്		ജ ാളം	ശരിെ ി.	പാത്ര ള്		 ലയില്		െവ .	സ ്യ

മയ ിവരികയാണ്.	ഞാ ം	േലാ ിനക ം	നല്ല	െവളി ിലാണ്.	ഞാന്	
ഇ െ 	കണ ി വ മല്ല!	ൈദവേമ,	അ െകാ 	രാത്രി	പ ിണികിട ണം.
എെ ി ം	ആഹാരം	വ ാന്		ന ായി	എനി റിയാം.	ഇ വാതില്		പിടി
ഭയ രമായി	 ി	വാര്	ഡെറ	വിളി വി	ബഹള ാ ാം.	ജയിലര്	,	 പ്ര ്
തലായവെര	വ ക ം	െചയ്യാം.	അ െന	ആഹാരം	കി ം.	ഞാന്		വിചാരി ,
േവ .	സാഹിത്യ ിന്	െറ	േപരില്		എെ ി െമാെ 	െചറിയ	ത്യാഗം
അ ി ണമേല്ലാ.	നാടിന്	െറ	സ്വാത ് യ ി 	േവ ി	 െറ	ഏെറ



അടിഇടിെയാെ 	വാ ി ി ്.	വളെര	ദയേവാെട	േതാ ിന്	െറ	പാ ിെകാ ്
എന്	െറ	െന ിടി ്	എെ 	പ െ 	വീ ിയി ്.	െത വി െട	വലി ിഴ
െകാ േപായി ്.	അ െന	 െറ	പ്രാവശ്യം	ജയിലി ം	കിട .	ഇനിേയാ?

ഇേ ാഴെ 	ഈ	ജയില്	വാസം	സാ ാല്		സാഹിത്യ ി 	േവ ിയെത്ര...!
രാ ീയ ്.	ഓര്	 േ ാള്		ശകലം	അഭിമാനെമാെ 	േതാ ി.	 െറ	െവ ം	 ടി .

േബ്ലഡ്	എ 	തീെ ി 	ര ായി	പിളര്	 ാന്		മറ .	ഒ 	 വന്	
േകാ തെ 	ക ി 	രാജകീയമ ില്		ഒ 	ബീഡി	വലി .	അ ാ 	വലി
വലി തി േശഷം	ബീഡി	െക ിെവ .	 ര്	 	നല്ലതല്ല!

അ െന	ഇ 	ഞാന്		ശ്ര ി .	 ീ െട	ചിരി	േകള്	 ില്ല!	െപ ിന്	െറ
മണം	അ ഭവെ ില്ല!	എ ാ 	കാരണം?	ഞാനിരി ത്	െപണ്	ജയിലിന്
അ ാ താ ം.	നീ	എവിെടയാണ്	െപേ ?

െപ ിന്	െറ	ആ,	ആദിമമായ	മണം—ഒ പേ ,	എന്	െറ
ഭാവനയായിരി േമാ....?	പ ്...	അന േകാടി	മന്വ ര ള്	 	 ്...	ആദമായി
ഏദന്	േതാ ില്		ഉണര്	 േ ാള്		അ ഭവെ 	ഹവ്വ െട	അ തകരമായ	മണം.....!
എന്	െറ	ആ ാവില്		സംഭരി 	െവ ി തായിരി ാം...	മ മിയില്		ദാഹി വല
തളര്	 	യാത്ര ാരന്		കാ 	െതളിനീര്	തടാകം—െവ ം	മരീചിക...	അ േപാെല
എല്ലാം	മാ േപായി.	പേ ,	ഉണര്	 	ആ ാവ്...	വിടര്	 	നാസാര ള്	...
െപാ ാന്		േപാ 	 ദയം...	െപേ !

എവിെട	ആ	മേനാഹരശ ം...?	എവിെട	എവിെട	ആ	മാദകപരിമളം?
ഞാന്		ഇ ഴികളി െട	െവളിയിേല 	േനാ ി.	െവളി ിന്	െറ	ഉഗ്രത

കാരണം	ഒ ം	കാണാന്		വയ്യ.	േലാകെ 	ഇ ള്		 ടി ഴി .	എ ാല്	,	ഇ ിെന
ശരി 	കാണാ ം	വയ്യ.

ഒ 	മന ിലായി.	ഞാനി വെര	ഇ 	ക ി ില്ല....!	ഒ ം	കാണാന്	
കഴിയാ 	അ തകരമായ	ആദിമമായ	 രി േള!	അ മില്ലാ
ആകാശവിശാലതയില്		മി ി,	മി ി ിള 	ന ത്രേകാടികേള!
ച ികാചര്	 ിതമായ	േമാഹന,	േമാഹനരാേവ!

നി െള...	നി െള	ഞാനി വെര	ക ി ില്ലേല്ലാ...?
ഇ 	ശരിയല്ല!	ക ി ്.	എല്ലാം	ഞാന്		ക ി ്.	േവ ത്ര

ശ്ര ി ി ിെല്ല 	മാത്രം.	രാത്രി െട ം	മ ം	സൗ ര്യം	ആ 	വകെവ !	ആ
ശ്ര ി ?

യാമിനീ!
ഓര്	 േ ാള്		പ െ 	ഒ 	 രരാത്രി	ഓര്	മ	വ .	ഒ 	െച ഗ്രാമം.

പിെ യേ ാ ്	ആയിരമായിരം	ൈമല്		െവ ം	െപാടിമണല്		നിറ 	മ മി.
ചക്രവാളം,	മഹാചക്രവാളം	നിറെയ.	ഇ േപാ 	ഒ 	സ ്യ.	ഞാന്		ആ
മ മിയിേല ിറ ി.	ഏതാ ്	ഒ 	ൈമല്		നട കാ ം...	 ം
െവണ്	പ വിരി േപാെല....	മണല്	 ര മാത്രം.	ഞാന്		ആ	മഹാപ്രപ ിന്	െറ
ഒ 	ന 	തനി ്...	തനി ്...	തല 	മീെത	ൈകെയ ി 	െതാടാ 	ഉയര ില്	
െതളിേവറിയ	 ര്	ണച ന്	.



ക കി	െവടി ാ ിയ	നീലാകാശം.
ര്	ണച ം	ന ത്ര ം.

വളെര	 േ ാെട	തിള 	ന ത്ര ള്	.	േകാടി....	അന േകാടി....
എ മില്ലാ 	ന ത്ര ള്	.

ര്	ണ ില്		ച ന്	.
നി പ്രപ ം....	എ ാല്	....	എേ ാ....	ഏേതാ	ദിവ്യമായ

നി സംഗീതംേപാെല...	നാദബ്ര ിന്	െറ	അന മായ	വിഭ്രമം...	എല്ലാം
അതില്		 കിേ ായിരി .	ആന ാ തേ ാെട	ഞാന്		നി .	എന്	െറ	അ ത ം
ആന ം	ക നീരായി	മാറി.	ഞാന്		കര .	ആവതില്ലാെത	ഞാന്		കര െകാ ്
മ ഷ്യ െട	ഇടയിേല ്	ഓടി.

‘േലാകാേലാക െട	സ്ര ാേവ...!	എെ 	ര ി ്.	എനി ിെത ില്	
ഉള്	െ ാ ാന്		തീെര	കഴി ില്ല.	നിന്	െറ	ഈ	മഹാപ്രാഭവം...ഈ	മഹാ തം...
ഞാന്		വളെര	െചറിയ	ഒ 	ജീവിയാണേല്ലാ.	എനി 	വയ്യ;	എെ 	ര ി ്!’

പി ീെടനി ്	ഓര്	മവ ത്	ജയില്		വാര്	ഡര്		രാവിെല	വ 	താ 	 റ ്
ഇ ഴികളില്		പിടി ്	ഒ 	 ിയേ ാഴാണ്.

‘െസലാം	പ്രപ േമ!’	ഞാന്		എണീ .	കഷണം	ബീഡി ം	ക ി 	േപായി
രാജകീയമ ില്	 െ 	പ്രഭാത ത്യ ള്		ആരംഭി .

പല് 	േത ത്	ഒ 	ആര്യേവ ിന്	െറ	ക െകാ ാണ്.	പ ്	ഞാന്	
ഹിമാലയസാ ളില്		ഇ േപാെല	ആര്യേവ ിന്	ക െകാ 	പല് കള്	

ിയാ ിയി .	ൈപ ി 	താെഴ	നി 	രാജകീയമ ില്	 െ 	 ളി .	എ ി ്
ജയില്		ഉ കള്		ധരി ്	ക ി 	പാത്രം	എ 	ക കിയി ്	േനതാ ാെര
കാണാന്		േപായി.	അവിെട വെരല്ലാംതെ 	േനതാ ാരാണ്.	എല്ലാവെര ം
ക കഴി േ ാള്		വലിയ	ഒ 	പാത്ര ില്		ക ി	വ .	സ മായി	ച ്ണി ം
േചര്	 	ക ി	 ടി .	വാ വ ില്		കഴി ത്	‘കേ ാ’	യാണ്.	ഈ	കേ ാ െട
വിധി	ശരി 	പറയാം.	ക ിെവ ം	ആദ്യം	 െറേയെറ	അ വലി ടി ക.
എ ി ്	ച ്ണിയി 	 ഴ 	സ്	ൈ ലനായി	വാരിവാരി	േചാറ്	ഉ ക.	അതി േശഷം
ൈകയ്,	വായ്,	പാത്രം	ഒെ 	ക കണം.	അതി േശഷം	പ െവ ം	േലശം ടി
ടി ക...	ജീവിതം	പരമ ഖം!	ഇ െന	 ഖം	വ ിയതി േശഷം	ഒ

തീെ ിേ ാല്		ര ായി	കീറി	ഒ 	ബീഡി	ക ി 	വലി .	അ 	െക ിെവ ി ്
ജയിലിനകെ 	േലാകം	കാണാന്		ഇറ ി.	എ വ ാല്		ജയില്		ആെക	ഒ
സ ര്	ശി ാന്	തെ .	എനി 	േതയില	േവണം.	പ സാര	േവണം.	ജയിലാെണ ി ം
ശകലം	ചായ	 ടി ണം.	ക ംചായ	മതി.	േനതാ ാ െട	പ ല്		േതയില മില്ല,
പ സാര മില്ല.	ഒ ഗ്രന്		േനതാവിന്	െറ	ൈകയില്		രഹസ്യമായി	‘ഇേനാസ്
ഫ് ്	സാള്	 ്’	ഉ ്.	അതില്ലാെത	അേ ഹ ി 	പ്രഭാത ത്യ ള്		ആരംഭി ാന്	
തെ 	വയ്യ.	േവെറാ 	െമാശടന്		േനതാവിന്	െറ	പ ല്		രഹസ്യമാ ത്	കാറല്	
മാര്	ക്	സിന്	െറ	‘ക്യാ ി ല്	’	എ 	തകര്	 ന്		 കമാണ്.	േവെറാ 	രസികന്	
േനതാവിന്	െറ	പ ല്		രഹസ്യമായി	ര 	ചീ ക ്;	എെ 	ബ്രി ജ്	എ
അ തകളി	പഠി ി ാം!



ഞാന്		േനതാ ാെര	വര്	ജി .
ഒ 	മാസം	കഴി േ ാള്		രാജകീയനിലയില്		‘ഡീലക്	സ്	ൈലഫ്’	ആണ്

ന േടത്!
ന െട	 ടിന്	െറ	 ലയില്		ര ി ികക ്.	അ തെ 	പ്ലാവിന്	െറ	വ ം

റ 	ഉണ െ ാ കള്		ഒ 	െക ്.	അതിന ്	ഒ 	െചറിയ	പാത്രം.	ചായ
ഉ ാ ാനാണ്.	േതയില ം	പ സാര ം	ര 	കടലാ െക കളില്		കിട െട
അടിയില്		െച തലയിണകളായി	പ്രേശാഭി .	പിെ 	ഒ 	ഡീലക്	സ്	ച ി.
ഇ ംേപാെല	ബീഡി.	എ താ 	കടലാ കള്	.	െപന്	സില്	.	ഒ 	വലിയ	ക ി.	ഈ
ക ി	ജയില്	 പ്ര ്	സദയം	എനി 	പ്രേത്യകമായി	അ വദി ത താണ്...	മാവ്
പതിെവ ക,	ഒ ി ക,	െചടികള്		ന വളര്	 ക	എ ീ	കലയില്		ൈന ണ്യ െ ്
അേ ഹ ി 	മന ിലായി.	എന്	െറ	േലാ െ 	െച ജയിലിന്	െറ	േനെര	 ന്	വശ
ദീര്	ഘച ര ില്		ഒ 	 ാ ിയി ്.	 ിന്	െറ	അതി കള്		 വ ം	വിടര്	
പരിമളം	പര 	പനിനീര്	െ ടികളാണ്.	പിെ 	ഊണി 	മീന്		വ ത്,	േകാഴി ,
കരള്	,	ഒ 	സ്	െപഷ്യല്		ച ്ണി...	ഈ	ഐശ്വര്യ ര്	ണമായ
രാജകീയജീവിത ിന്	െറ	 ട ം	രാവിെല	ക ി	െകാ വ 	മഹാന്	 തലാണ്.
അേ ഹം	ഒ 	 വ 	െതാ ി ാരനാ .	എ 	പറ ാല്		ഒരാെള	െകാ ി ്!

ിലി ില്ല.	ജീവപര്യ ം	കഠിനതടവ്.	വ ഖ ം	മ ഹസി 	ക ക 	ഒ
െവ 	തടിയനാ 	അേ ഹം.

ഞാന്		കാലെ 	എണീ 	ചില്ലറ	കസര്	െ ല്ലാം	െചയ് ം.	െചറിയ
േതാതില്		ഫയല്	വാനാണേല്ലാ.	എന്	െറ	പനിനീര്	േതാ ിന ്	വളെര	ഉയര ില്	
േപാ ,	വ ം	 റ 	ഒ 	പ്ലാ ്.	അതിന്	െറ	താഴ 	െകാ ്	എന്	െറ
ട െട	വ താണ്.	അ 	ഞാന്		ബാറാ ി	അതി ം	ചില	കസര്	 കള്	െചയ് ം.

ഇെതല്ലാം	കഴി ്	 ളി വ േ ാള്		അേ ഹം	(ചിരി 	ക ക 	 വ
െതാ ി)	എന്	െറ	കേ ാ ം	ഒ 	സ്	െപഷ്യല്		ച ്ണി ം	േലാ റിയില്	
ടിെവ ി ാ ം.	ക ി	എ 	ഡി ാര്	 െമന്	റില്ല.	േചാറാണ്.	എ ാല്	,
േചാറാേണാ?	 റ 	ക ിെവ ്.	ആദ്യമായി	എനി 	ക ി	ഒഴി ത േ ാള്	
അേ ഹം	പ െ 	എേ ാ 	പറ :	‘ആ പത്രി	ഓര്	ഡര്	ലിെയ	െച 	കാണണം.
ചായ	ഉ ാ ിെവേ ം!’

ഞാന്		െച .	ഞാന്		ക .	ക 	െമലി 	ഒ 	സിംബ്ലന്		മീശ ാരന്	.
നല്ല	െവ 	പല് കള്	.	 രമായ	ചിരി.	എന്	െറ	ഒ 	പഴയ	സ്	േനഹിതനാണ്.
അേ ഹ ിന്	െറ	നാ ില്		ഞാന്		താമസി ി ്.	അേ ഹം	ഒ 	തീെവ േകസില്	െപ .
അ ില്		ര ്	ആ കെള ം	െകാ ി ്.	 വ 	െതാ ി.	ജീവപര്യ ം
കഠിനതടവ്.	സ്വഭാവ ണംെകാ ം	വിദ്യാഭ്യാസം	െകാ ം	ആ പത്രി
ഓര്	ഡര്	ലിയായി.	േതയില,	പ സാര,	 ,	കരള്	,	െറാ ി,	പാല്	,	ബീഡി
എ ിത്യാദികള്	 	േമലില്		ഞാന്		 ി േ 	ആവശ്യമില്ല...	അ െന
േനാ േ ാള്		േറാസെ ടിക െട	ഒ 	വനം.	ആ പത്രി െട	പിറകില്	.
േവ െപാ ി ാെത	മേ ാെട	െകാ വ 	ന താണ്.	എന്	െറ	ചി ജയിലിന്	െറ
ന്	വശ 	പനിനീര്	േതാ ം!	എന്	െറ	 േ ാ ം	ക േ ാള്		േനതാ ാര്	 ം



േവണം	അ ര ിെലാ 	വീതം!	എല്ലാവര്	 ം	ഓേരാ ാ ിെ ാ .
േനതാ ാര്		 റംേലാക മായി	സ ര്	 ം	 ലര്	 ി	വ .	ജയില്	
വാര്	ഡര്	മാര്	വഴിയാണ്.	എ കള്		െകാ േപാ ം.	എ കള്		െകാ വ ം.
അതിെനാെ 	പണെ ല ്.	െവളിയില്		നി 	രാത്രികാല ളില്		ചില	െപാതികള്	
ഉയര്	 	മതിലി 	മീെത ടി	അക 	വീ ം!	കാലേ 	േനതാ ാര്		അെതല്ലാം
െപ ിെയ ം.	കായ്	വ ത്,	ശര്	 ര േ രി,	നാര ാ	അ ാറി ത്	 തലായവ.
ചിലേ ാള്		െചറിയ	ടി ക ം	പാ ക ം	െപ ാന്		ഞാ ം	 ം.	ഒ 	ദിവസം	ഒ
േനതാവ്	എനി 	ശകലം	നാര ാ	ഉ ിലി 	ത .	ഹാ,	എെ ാ 	 ചി!	എത്ര
അ ല്യമായ	ഒ 	പദാര്	 ം....അ 	ത േ ാ 	അേ ഹ ിന്	െറ	ആ	 ഖഭാവം...
അതിന്	െറ	 ണഗണ െള ി	ഒ 	മഹാകാവ്യംതെ 	രചി െകാ ാ ം	ന െട
കടമ	തീ കില്ല!

ഞാന െന	എന്	െറ	 ം	ശിഷ്യ ാ മായ	 വ 	െതാ ി ാേരാ
േചര്	 ്	സ ഖം	വാണ .	ഒ ി ം	ഒരല്ല മില്ല.	ചിലേ ാള്		ഞാന്	
െപണ്	ജയില്	ഭാഗേ 	േനാ ം.	ഭീകര ം	ൈപശാചിക മായ	മതില്	...!	ഞാന്		േക
ചിരി	ഓര്	 ം.	അ ഭവെ 	മണ ം....!	ഞാന്		ആ	 േ ാ ിന്	െറ	അ
പ്ലാവില്		വലി ി	കയ ം.	േനതാ ാ ം	മ ം	ഊ കഴി ്	ഉ യ്	െ ാ
മയ 	സമയ ാണ്.	പ്ലാവിന്	െറ	ഉ ിയില്		ഞാന്		കയറി	നില്	 ം....
സ്വത േലാക ്	അെല്ല ില്	,	എ 	സ്വത േലാകം?	 േഗാളംതെ 	ഒ 	വലിയ
ജയിലാണേല്ലാ.	ഏതായാ ം	വന്	മതിലി 	െവളിയില്	...	 െര...	 െര 	േറാേഡ
ീ ഷ ാര്		ഈ	െചറിയ	ജയിലിെല	വിവരെമാ മറിയാെത	നട േപാ .

െള,	ഒ ിേ ാ 	തിരി േനാ ്...!	ഞാന്		പറ ത്
ീജന േളാടാണ്.	ഒ 	തിരി േനാ !	നി െള	ഒ 	ക ്	കണ്	 ളിര്	 ി െ !

അ െന	 െറകഴി 	താെഴയിറ ിേ ാ ം.	ഞാന്		ഈ	പറ ത്	ജയിലി
ഓേരാ	 ഷ ം	പറയാന്		കഴി ം.	എന്	െറ	വിചാരവികാര ള്	തെ 	ഓേരാ
ജയില്	 ി േട െമ ്	വിചാരി ക.	ഞ െട	ഏകാ രാത്രികള്	...	ഞ െട
ഏകാ ചി കള്	....	ഞ െട	ൈലംഗികസ്വ ള്	.	ഏതായാ ം	ഞ െട
ദയ ളിേല 	 ഴി ിറ ാതിരി താ 	നല്ലത്.

ഞാെനന്	െറ	പനിനീര്	േതാ ിന്	െറ	ന ്	 ാ	നില്	 ം.	 ം	വിടര്	
സൗരഭ്യം	പര 	 ള്	.	സൗ ര്യ ്.	മണ ്.	പേ ,	എേ ാ	ഒ ില്ല.
ആ െടേയാ	എ ിന്	െറേയാ	ഒരഭാവം...	എ ാണത്?

േവ ,	ഈ	ചി കള്		നല്ലതല്ല.	െപ ിേല ാ 	ചി കെളല്ലാം
േപാ ത്.	ഞാന്		എണീ 	നട .	പേല	മതി കള്	.	പേല	വാതി കള്	.
എല്ലായിട ം	വാര്	ഡര്	മാ ്.	വാര്	ഡര്	മാ െട	ക ില്	െ ടാെത	ജയിലില്		ഒ ം
നട ാന്		സാധ്യമല്ല.	ഉയര ില്		നി 	േനാ ാന്		വലിയ	േഗാ ര ്.

ഞാന്		ആ	േഗാ ര ിന്	െറ	പരിസര ടി	നട കയാണ്.	അേ ാള്		ഒ 	കാ
ക .	ഞാന്		നി 	ചിരി േപായി.	അത്ര 	നെല്ലാ 	വരവ്...!	 ച ലകളി 	ഒ
മദയാന.	അല്ല...	മ ഷ്യന്	.	ക 	െതാ ി.	െവ 	നീ 	ഒ 	വ 	ഒ
വാവ്.	േതേജാമയ ളായ	ക കള്	.	തല	എ പിടി 	പിറേകാ 	വള 	 ി ി



നട .	ക ില്	നി ം	ര 	ച ലകള്		 റ ടി	കാ കളില്		തള ിരി .
അതിന്	െറ	വലിവാണ്	ആ	വളവ്.	ജയില്		ചാടാന്		ശ്രമി 	വല്ല	ക മാേണാ?	ഞാന്	
അ 	െച 	 നായി	നി േപായി...	എന്	െറ	ഒ 	പഴയ	ക്ലാസ്	േമ ാണ്!
ഞ െട	ക കള്		േനാ ി.	ഞ െട	മന കള്		ഓര്	മി .	ഞ ള്		ചിരി .	ഞ ള്	
പേല	വര്	 മാന ം	പറ .	പിെ ം	ഞ ള്		ചിരി .	 ര്		എെ
എ െനെയ ി ം	രഹസ്യമായി	കാണാന്		ഇറ ി ിരി ിരി കയാണ്!

ഞാന്		േചാദി :
‘ആെരെയ ി ം	പറ യ ാന്		വയ്യായി േ ാ?’
‘ന ള്		ത ില്		പരിചയ െ ്...	ആ കളറി ാല്		നി ള്	

റ ിലേല്ല?’
‘നിന്	െറ	സ്	േനഹിതനാെണ 	പറെയടാ	ക ബ േസ	ഞാന്	.	 േല്ല!’
ഞാന്		െക ി ിടി 	കവിളില്		ഒ 	 ംബനം	െവ െകാ .	അ 	ഞാന്	

ജയിലിെല	ഓേരാ െര ം	 ംബി േപാെലയായി.	ഈ	 ംബന ാ ം
ജയിലാെക	അറി .	ജയില്		േരാമാ ംെകാ !

ഈ	ച ല ി 	േതേജാമയ ളായ	ക ക െട	ഉടമ ന്	...	ജീവി ിരി
ജയിലിെല	ഒ 	ഇതിഹാസമാണ്!	ര സാ ിയാണ്!

ര്		ഒ രെ ാല്ലെ 	ശി മായി	വ 	ഒ 	ക നാ .	ബീഡി,
െചറിയ	ച ര,	ഉണ രവ	എ ിവക െട	ബിസിന ്	ജയിലില്		 ര്	 ിേ ാ ം.
ജയിലില്		വ ്	ഒരാ മാസം	കഴി േ ാള്		ഒ 	െചറിയ	സംഭവ ായി.	ഒ 	ജയില്	
വാര്	ഡന്		ഒ 	 ശാ ം	ഒ ി .	 ്	ഒ 	വാര്	ഡ ം	െചയ്യാ താണ്.	പ്രേത്യകം
ശ്ര ി ണമിത്.	ന ്	ആ	വാര്	ഡെറ	‘ ശാ വാര്	ഡര്	’	എ 	വിളി ാം.
ശാ വാര്	ഡ െട	ൈചതി	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ി 	പിടി ില്ല.	ഈ	ജയിലില്	

നട 	ബിസിന ിന്	െറ	ലാഭ ില്		ഒരംശം	ഒ മാതിരി	വാര്	ഡര്	മാര്	െ ല്ലാ ്.
ജയിലി 	 റ 	 െര	ചില	 ല ളില്		പാറ	െപാ ി ാ ം	മ മായി	 െറ	അധികം
ജയില്	 ികെള	 റേ 	െകാ േപാ ം.	ആ	ഭാഗ ളില്		ആള്	 ാര്	 	ധാരാളം
ടി ക ്.	അവിെടയാ 	െമാ വടം.	പിെ ...!	അ െന	എന്	െറ

ക്ലാസ്	േമ ്	ജയിലിെല	ഒ 	വലിയ	ബിസിനസ്	മാനായി ീര്	 .	ലേ ാ ി	വഴിയാണ്
പല ം	ജയിലി ില്		വ ത്.	േഗ ില്		പരിേശാധന ്.	 ണി	ഒ രി
കാണി ണം.	കാല്	നിമിഷം	മതി.	ക്ലീന്	!	എ ാെണ െവ ാല്		െതാ ി,	ഷര്	 ്,	 ്,
േതാര്	 ്	ഇത്ര ം	ജയിലില്		നി 	െകാ താണ്.	അെതാെ 	പരിേശാധി .
അതിെലാ ം	ഒ 	 ം	ക ില്ല.	ലേ ാ ി	ജയിലിന്	അ ാതമാണ്!	ഒ പേ ,
അ 	മ ഷ്യ െട	ഒ 	ഭാഗമായിരി ാം.	ഇ െന	േപാ 	കി .	ഇതിെലാ ം
കാര്യമായി	ശ്ര ി ണെമ ില്ല.	ഞാന്		പറ വ 	േവെറയാണ്.	ന െട
ശാ വാര്	ഡര്		ഒ 	 ശാ ം	ഒ ി 	എ 	പറ േല്ലാ.	ആ	 ശാ വാര്	ഡ െട

കരണ ി 	ര 	 രന്	വീ ്	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ്	െവ െകാ ....!	വിവരം
ജയിലാെക	അറി .	ആണ്	ജയില്	തെ യല്ല	െപണ്	ജയി ം.	ര ി ം
േരാമാ ായി.....!	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ി 	 ാലിയില്		െക ി	പ ്	നല്ല	അടി
കി ി.	ക്ലാസ്	േമ ിന്	െറ	ശി 	വര്	 ി .	 	െകാല്ലമായി!	 റി കള്		ഉണ ി.



എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ്	ശരി 	നട ട ി.	െവളിയില്		കല് 	െപാ ി ാന്	
േപാകണമേല്ലാ.	പേ ,	 ശാ വാര്	ഡര്		അതിന്	എതിര്.

‘നി ള്	 ്	എെ 	അറി ടാ.	എന്	െറ	നാ ം	അറി ടാ.	 ാ	പിടിേ ാ!’
എ 	ഉശിരന്		 ഖപ്രസംഗേ ാെട	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ്	െവ െകാ
ശാ വാര്	ഡ െട	ച ി 	ര 	 ്.	േമെ ാടി	എ വ ം	നാഭി ്	ഒ

പരമരസികന്		െതാഴി ം!
ഇതില്		കാര്യമായ	െതെ ാ മില്ല.	ജയിലി 	െവളിയിലായാ ം

ശാ വാര്	ഡര്		ജയിലില്		െച 	ൈചതികള്		േക ാല്		അയാെള	ആ ം	ഓടി ി ടി ം.
അത്ര 	സംസ്	കാര ന്യമായ	പണിയാണ്	അയാള്		െച ത്.	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ി

ാലിയില്		െക ി	ഇ പ ിനാലടി ടി	കി ി.	അേ ഹം	അെതല്ലാം	നി െകാ .
േബാധ യ ായില്ല.	ശി യ െന	ആ 	െകാല്ലമായി!

ജയിലില്		 ശാ വാര്	ഡര്		ഒ െ .	 ികളായ	 ിക െടെയല്ലാം
േനാ ിയായി.	ഓേരാ െട ം	ക കളില്		അയാള്		ക
െകാലപാതക ിന്	െറ	തിള മാണ്.	ക ി 	െഞ ി ിടി
െകാ കളെ ിേലാ?	െവളിയില്		അത്യാവശ്യമായ	േജാലി െ 	കാരണം
പറ ്	 ശാ വാര്	ഡര്		േപടി 	േജാലി	രാജിവ േപായി!

ജന ള്		ഒ െ ായി	നില്	 ണം	എെ ാെ 	പറയാ േല്ലാ.	ജയിലില്	
ഒ െ ായി െ 	നി !	കല് െപാ ി ാന്		െവളിയില്		േപായിെല്ല ി ം	ജയിലിെല
ക വടെമല്ലാം	നട ത്	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ാണ്!

ഈ	വിധെമല്ലാം	പരമസൗഖ്യ ില്		ഞാന്		ജീവി .
അത്യാവശ്യസാധന െളല്ലാം	എന്	െറ	 ി ്.	ഇത്	ഒ 	മി 	ആ കള്	 ം
അറിയാം.	പലേ ാ ം	ഒ 	അസി ന്	റ്	ജയിലര്		എന്	െറ	േലാ ില്		വ ം.	ഹാ ം
കാ ി	ഷര്	 ം	കാ ി	പാന്	 ം	 ം	ധരി 	വിേനാദപ്രിയനായ	ഒ 	െവ
െച ാരന്	.	അേ ഹെ 	അനിയന്	ജയിലര്		എ ാണ്	 ികള്		വിളി ത്.
അേ ഹം	എന്	െറ	അ 	വ ത്	േലാ ്	പരിേശാധി ാനല്ല,	 ാ
വര്	 മാനം	പറയാനാണ്.	അേ ഹ ി 	െചറിയ	ഒ 	അള്	േസഷ്യന്		നായ ്.
േജാ ര്		എ ാണ്	അവന്	െറ	േപര്.	അവന്	െറ	പരിശീലനം,	വ്യായാമം,	ആഹാരം
എ ീ	വിഷയ െള ി	ഞ ള്		സംസാരി ം.	ഞാന്		 െറയധികം	പ ി ഥകള്	
പറ ം.	അനിയന്	അെതല്ലാം	േകള്	 ാന്		ബ രസമാണ്.	ഞാന്		അേ ഹ ി
ക ംചായ	ഉ ാ ിെ ാ ം.	എന്	െറ	പ ല്		േതയില ം	പ സാര െ
മി വര്	 ം	അറിയാം.	െവ ിന്	അ മണി 	 ിെ ാല്ലാന്		േപാ 	ചില

ികള്	 	രാത്രി	േലശം	ചായ	 ടി ണെമ 	േതാ ം.	വാര്	ഡര്		എെ
വിളിെ ണീ ി 	വിവരം	പറ ം.	ഞാന്		ക ംചായ ാ ിെ ാ യ ം.	ഒ ര
ബീഡി ം	തീെ ി ം.	ൈധര്യമായിരി ാന്		പറ യ ം.	മരണെ 	ര 	വിധ ില്	
േനരിടാെമ 	പറ യ ം.	കര െകാ ്;	ചിരി െകാ ്...	എ െനയായാ ം
മരി ം.	ആയതിനാല്		ചിരി െകാ തെ 	മരണെ 	േനരി ക!	മംഗളം!

അേ ാെഴാെ 	ഞാന്		ഉറ ാതിരി ം.	അ മണി 	 ിെ ാല്ലല്	
കഴി ്	ആ മണിേ 	ഞാന്		കിട .	മയ ിേ ാ േ ാഴായിരി ം,	േനതാ ാര്	



ആെര ി ം	വ ്	എെ 	വിളി ണര്	 ത്.	ഇ 	േദ്രാഹ ിേയാെടയല്ല.	ഞാന്	
മരണ ി 	 ിരി യായി 	എ വര്	 റി ടേല്ലാ.

അവിെട	വാദപ്രതിവാദ ം	െപാ ി ിരി മാണ്.	ആെക ടി	ഒ 	െചറിയ
ടൗണ്	.	തര്	 ള്	,	ഒ ,	ചിരി,	ബഹളം.	ചിലേ ാള്		അനിയന്	ജയില െട െട
ജയില്	 പ്ര ം	വ ം.	േനതാ ാ മായി	വര്	 മാനം	പറ ി ്	എന്	െറ
േ ാ ില്		വ ം.	എനി 	 െള ം	െചടികെള െമാെ 	വലിയ	ഇ മാണ്.

ഓേരാ	 െ ം	ഓേരാ	െചടിെയ ം	ഞാന്		സ്	േനഹി .	ഞാന്		വര്	 മാനം
പറ ാല്		െചടികള്	 ം	 ള്	 ം	മന ിലാ ം	എ വെര	എനി 	േതാ ീ ്.
ജയില്	 പ്ര ി ം	ഇേത	ഭാവമാണ്.	ഞ ള്		െചടികെള ി	സംസാരി ം,

െള ി	സംസാരി ം.	അതിന്	ഇേട 	വളം,	െചേയ്യ 	 ശ് ഷകള്	
എല്ലാം.	അ െന	വര്	 മാനം	പറ െകാ 	ഞ ള്		നട ം.
ജയില്	 പ്ര ിന്	െറ	വീ ില്		ഒ 	ആ 	ച ി	നല്ല	േറാസാെ ടിക ്.	അെതല്ലാം
ഈ വന്		െകാ യ താണ്.	ഈ	ജയില്		 പ്ര മാ 	എന്	െറ	 െക ്
എന്	െറ	 ളായ	ചില	 വ 	െതാ ി ാര്	 ്	ഇ മായില്ല.	അയാ െട
പാര്	ശ	 ടാെത	ഇവിെട	ജീവി ാന്		വേയ്യ?	എ ിനയാേളാ 	ചിരി ഴ

വര്	 മാനം	പറ ?	അയാളേല്ല	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ിന്	െറ	 ാലിയില്	
െക ി 	അടി	ര 	ഡസനാ ിയത്?	ആ	അനിയന്	ജയിലര്		അയാെള ാള്	
എത്രേയാ	നല്ലവന്	!

സംഭവ െട	േപാ 	കേ ാ?	ഏെത ി ം	ഒ 	പാര്	 ിയില്		േച കതെ
േവണം!	ഒ 	േചരിയി ം	േചരാെത	ഒ 	സ്വത 	മ ഷ്യനായി	എല്ലാവെര ം
സ്	േനഹി െകാ 	ജീവി ാന്		സാ ്യമല്ല!

ഞാന്		അധിക ം	 ില്	 െ യാണ്.	അെല്ല ില്	,	െചടികേളാേടാ
േളാേടാ	വര്	 മാനം	പറ െകാ 	നില്	 ം.	ഇ െന 	ഒ 	സമയ ്

അനിയന്	ജയിലര്		വ 	പറ ,	രാ ീയ ട കാെര	എല്ലാം	വിടാന്		േപാ !
എല്ലാവര്	 ം	സേ ാഷമായി.	ചിരി ം	ബഹള ം	ആര്	 ം.	എല്ലാവ െട ം

വ ള്		അനിയന്	ജയിലര്		വ ി 	ത .
അെതല്ലാം	അല ി	ഇ ി	ഇടീ 	കടലാ െപാതികളിലാ ിവ .	സ മായി

എല്ലാവ ം	 ടിെവ ി ്,	േഷവ്	െച .	 ില്		ഈ വന്	െറ	കഷ ി ലയിെല
എളിയ	േതാതി 	 ടി ം	െവ ി 	 ഖ ം	വടി ി .	മീശ	നിര്	 ി.	 രനായി	എ
വിശ്വാസേ ാെട	സേ ാഷി .

ഞ ള്		േപാകാന്		തയ്യാറായി.
ഞാന്		ക ാ ം	െകാലപാതകിക മായ	 േളാെടല്ലാം	യാത്ര

പറ .	എല്ലാവര്	 ം	ക കളയ ാെമ 	പറ .	എല്ലാവര്	 ം
ക ളയ െകാ ാെമേ .

അ െന	വി തല്	സമയ ം	പ്രതീ ി ിരി ായി.
വിടാന്		ഓര്	ഡര്		വ .
വി !
ഒരാെള	ഒഴി ്!	ഈ	പാവെ വെന	വിടാന്		ഓര്	ഡര്		ഇല്ല!	പിശകായിരി ം!



അനിയന്	ജയിലര്		ഓടി.	ജയില്	 പ്ര ിെനെ ാ ്	എനി ായി	ഒ 	സ്	െപഷ്യല്	
േഫാണ്		െചയ്യി ി .	ശരിതെ !	ഈ വെന	വി ില്ല!	നല്ലത്.	േവ ത്ര
പാകത	വരാ െകാ ായിരി ം!

േനതാ ാര്		ആഹ്	ളാദേ ാെട	യാത്രയായി.	ഇേനാസ്	ഫ് ്	സാള്	 ്,
കാറല്		മാര്	ക്	സിന്	െറ	ക്യാ ി ല്	,	ര 	െപ ി	ചീ കള്	,	ഒ 	െചറിയ	 ി	നിറെയ
നാര 	ഉ ിലി ത്,	വലിയ	ഒ 	മിഠായി	ടിന്		നിറെയ	കായ്	വ ത്,	വലിയ	ഒ
പാളെ ാതി	നിറെയ	ശര്	 ര േ രി,	 െറ	ഇടി ിയ	 കയില,	െവ ില,	അട ാ,

ാ ്	എല്ലാ ിന്	െറ ം	ഏക	അവകാശി	ഈ വനായി ീര്	 !
മ ഹാസേ ാെട	േനതാ ാര്		എല്ലാവ ം	േപായി...	ശ മില്ല,

അന മില്ല.	ആെളാഴി േപായ	പ ണ ില്		ഞാന്		തനി ായ േപാെല...
അെല്ല ി ം	ഈ	മഹാേലാക ില്		തനി ാണേല്ലാ.	തീ ാന്		വി 	 ില്	നി ്
ഒ 	 നാടിെന	മാത്രം	വിടാെത	പിടി െക ിയിരി .	എ ിന്?	കശാ ി തെ .
ഏേതാ	വലിയ	ആപ 	വരാന്		േപാ േപാെല.	ചിരിയില്ല,	സേ ാഷമില്ല,
യാെതാ മില്ല.	ആെക ടി	മന ില്		രാ ം	പക ം	അല്ലാ 	ഒ 	നില...	കാറല്	
മാര്	ക്	സിന്	െറ	ക്യാ ി ല്		ഞാന്		അനിയന്	ജയിലര്	 	െകാ .	ശര്	 ര േ രി
ആ പത്രിയി ം	മെ ല്ലാ	 ള്	 ം	െകാ ാന്		ഏല്	പി .	ചീ െക കള്	
എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ി 	പ്രേത്യകം	െകാ .	 ാ ത്	ക ി	െകാ വ
െകാലപാതകി	ശിഷ്യ 	െകാ .	കായ്	വ ത്	 േറെ 	എല്ലാവര്	 ം
െകാ ...	കായ്	വ 	ബാ ി	അര ാ .	നാര 	ഉ ിലി 	 വ ം	ഇേനാസ്
ഫ് ്	സാള്	 ം	എന്	െറ	േലാ ില്		ഇ .	ഒ 	ര 	ദിവസം	കഴി ്	‘ഇേനാസ്
ഫ് ്	സാള്	 ്’	ജയിലി 	െവളിയില്		വന്	മതിലി 	 കളി െട	വലിെ റി .
എ ി െന	ഭയസംഭ്രമ േളാെട	ജീവി .

ആെക ടി	ഞാന്		പറ ിേല്ല,	മന ി 	 ഖമില്ല.	എനിെ ാ
സംഭവി ാന്		േപാ ത്?	മ വെര	ന ്	ഉപേദശി ാം.	ധീരതേയാെട
അഭി ഖീകരി 	എെ ല്ലാം	പറയാം;	കര െകാ ം	ചിരി െകാ ം.	അ െകാ ്
ചിരി െകാ 	േനരി ക!

ൈദവേമ,	എനി 	ചിരി ാന്		കഴി ില്ല.	ഞാന്		വളെരവളെര	നി ാരനായ
ഒ 	മ ഷ്യനാണ്.	 	പാവം.	എെ 	ര ി .	ഞാന്		എ ാ 	െചേയ്യ ത്?

ര െ ക....!	എ 	പറ ാല്		ജയില്		ചാടാ റ .	എനി ം
റംേലാക ി മിട 	ര 	 വ ക ്.	ഒ 	 ള 	 റ ിറ ി	മെ ാ

കയറിയിറ ണം.	ജയില്	വാര്	ഡര്		രാത്രി	കിട റ ം.
കാ ം	മഴ ം	ഇടിമി 	േഘാരരാത്രി	വരെ !
ജയില്		ചാടാ 	പ തി	താെഴ	പറ വിധം	ഞാന്		സംഘടി ി .	എന്	െറ

ചി ജയിലായ	േലാ ിന്	െറ	 വര്	വളെര	ക ി തല്ല.	അ 	 ര 	െവളിയില്	
ഇറ ാന്		എന്	െറ	പ ല്		ആ ധ ്.	രാത്രി െട	ഏകാ തയില്		െവളിയില്	
ഇറ .	പിെ 	ജയിലിന്	െറ	ഉയര്	 	 രാതന	മതില്	.	അത്	ഇ ികെകാ
നിര്	മി താണ്.	ര ി ികക െട	ഇടയില്		 ായ ്.	ഒ 	പ പ 	വലിയ
ആണികള്		േവണം.	കരി ല് കഷണ ില്		 ണി	െപാതി 	ശ ാ ാെത



ആണി	അടി 	കയ ണം.	അ െന	മതിലി 	 കളില്		എ .	ജ ാളം,	കരി ടം,
്,	േതാര്	 കള്		കയറാ ി,	കയറിന്	െറ	 ്	ആണിയില്		െക ി	പ െ 	മ വശ ്

ഊര്	 	 ി	ഇറ ി	ര െ ടാം.	പ്ലാന്		പ ം.	ആണികള്		േവണമേല്ലാ....?
ജയിലിന്	െറ	മതിലിനരികില്		ഒ 	 ലയില്		അേനകമേനകം	ക സ്	ബ കള്	

പിടി 	ദ്രവി കിട ്....	 ി ിടി ാ 	അതിന്	െറ	വളയ ള്		യാെതാ
േക പാ ം	 ടാെത	വളെരേയെറ	കിട ്.	ഞാനെതല്ലാം	എ 	തല്ലിനിവര്	 ി
ആണികളാ ി	ഒ 	 ല 	 ി .	ഒ 	 െത ം.	എ ി 	കാ ിരി ായി.

വരെ .	കാ ം	മഴ ം	ഇടിമി 	േഘാരരാത്രികള്	!
അ െന	വ 	ഒ 	പകല്	.
വ 	െതാ ി ാരായ	എന്	െറ	 െറ	 ം	ശിഷ്യ ാ ം	ഒ

വാര്	ഡ ം	 ടി	വ .	അവര്		െപണ്	ജയിലിന്	െറ	മതിലിന ്	ഒ
പ റിേ ാ ാ വാന്		േപാ .	വ േ ാ?

ഇല്ല.	എനിെ ാ ി ം	താല്	പര്യമില്ല.	ജീവിത ിന്	െറ	 ം	െവളി ം
െപായ്	േപായിരി .	നി െട	പാ ി 	േപാ.	ആര്	 	േവണം	പ റി....?	കാ ം
മഴ ം	ഇടി 	േഘാരരാത്രിെയ	പ്രതീ ി ിരി യാ 	ഞാന്	.	എെ
ശല്യെ േല്ല!

പേ ,	അവര്		വി ില്ല.	 ാ	എ ി 	 നിേപാലിരി ?	പ പ ്
വിേനാെടാ ി ്	ഇ 	 ഹയില്		ധ്യാനി 	 നിയാ 	ഞാന്	!

ഞാ ം	െച .	ഞാ ം	സഹായി .	ഞ ള്		േതാ ാ ി.	അേ ാള്		ഒ
്	ഒ 	വിേശഷം	കാണി ത .	ഒ 	മാതിരി	 വ 	മതിലിന്	െറ	താഴ

സിമന്	റി ട 	വലിയ	ക 	പ ടം	മാതിരി	ഒ 	 ം!
്	അ 	േഭദെ 	ഒ 	വലിയ	 ളയായി .	അേനക	മണി കളിെല,

അേനക	ദിവസ ളിെല,	അേനക	മാസ ളിെല,	അേനകം	ആ െട
േപ്രമനിര്	ഭരമായ	നിമിഷ ളിെല,	അത്യ ്വാനമായി 	ആ	 ള!

!	അത െന	നി .	ദിവസ ള്	,	മാസ ള്	,	വര്	ഷ ള്		അ െന	നി .
ജയില്	 ികെളല്ലാം	മര്യാദ ാ ം	അ സരണ വ മായി.

ആ	 ളവഴി	െപണ്	ജയി ം	ആണ്	ജയി ം	 ഖ ം	മ ം	ക ി ...	 ഖ ം	മ ം.
ശ ം	േക ി .	മണംപിടി ി .	സേ ാഷം.

െപ ിന്	െറ	മണം	അ വഴി	ആണ്	ജയിലില്		പര ി .	പരമ ഖം.	സം ി.
ഇ 	വളെര	ഭദ്രമായ	രഹസ്യെമാ മായി ില്ല.	ക ില്ല,	േക ില്ല...

അ െന	േപായി	സംഭവം...	ഇവിെട	േവണെമ ില്		ഒ യര്	 	പീഠ ിലി ്
സദാചാരെ ി ം	സംസ്	കാരെ ി ം	ഉഗ്രന്		പ്രസംഗ ള്		നട ാം?
വാേതാരാെത	ഉപേദശി ാം...!	 ാ	േപാ!

എ ാല്	,	സര്	വ ണസ ര്	ണനായ	േഹ	മഹാ ാേവ,	ഞ ള്	
കാമേക്രാധിക 	െവ ം	മ ഷ്യരാണ്.	ഒ വളെര	ബലഹീനതകള്		ഞ ള്	 ്.
ഞ േളാ 	ക ണ	കാണി ക.	ൈദവ ിന്	െറ	അ ഗ്രഹമാണ്	േഹ	ആണ്	െപണ്	
ആകര്	ഷണത.	മറ േല്ല.	ആകര്	ഷണം!	ൈദവ ിന്	െറ	ദിവ്യമായ
സഹാ തിേയാെട	േവണം	നി ള്		ഞ െള	േനാ ാന്	!



േനാ ി.	എല്ലാവ ം	േനാ ി.
എ ാല്		 ശാ വാര്	ഡര്		ഇവിെട	ഒ 	നല്ല	ബിസിനസ്	ക .	ആ

ളയി െട	േനാ തിന്	ഒ 	െചറിയ	നി തി	 മ ി.	ഒരാള്	 ്	*	ഒരണ!
ഇവിെട	പാവെ വ ം	പണ ാര ്.	പാവ ള്		എ 	െചയ് ം?

ൈലംഗികദാഹം	സമം!
എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ്	പറ :
‘വാര്	ഡേറ,	ഇ 	ശരിയല്ല?’
‘ശരിയെല്ല ില്		ഞാനീ	 ള	അട കള ം!’
ശാ വാര്	ഡര്		ഭീഷണിെ ി.	തെ മല്ല,	സിമന്	റി ്

ശാ വാര്	ഡര്		ആ	 ള	ക് രതേയാെട	അട കള .	 ീ െട ം	 ഷന്	െറ ം
േചാര	ഒഴി ല്ല	ആ	സിമന്	റ്	 ഴ ത്!	എ ി ം	ശിര 	 നി ്	ആ	സിമന്	റി 	ഭാഗം
ഞാന്		മണ ി 	േനാ ി.	െപ ിന്	െറ	മണ േ ാ?

നാലരെ ാല്ല ം	 ാറടി ം	എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ി
കി ിയതി െനയാണ്!

സേ ാഷേ ാെട	ഞ ള്		പ റിേ ാ ം	നിര്	മി .	എന്	െറ	ജയില്	ഭാഗം
ന്യം.	ഞാ ം	ഉറ ം	 	ഒ 	വാര്	ഡ ം	മാത്രം.	ഒ 	വലിയ

മതില്	െ ി ില്		ഞാന്		മാത്രം!
രാവിെല	പ റിേ ാ ം	നന ാന്		ര 	േപര്		വ ം.	ഒ 	പ്രേത്യക

വാര്	ഡ െട	അക ടിേയാെട	ഞാന്		 ാ	നട ം.	തകര്	 ടി 	മഹാനഗര ിന്	െറ
ഏകാ മായ	െത വീഥികളി െട േപാെല.	മ്ലാനത.	എ ം	നി ത.	ഞാന്	
നട േപാ േ ാള്		ഇട 	നി േപാ ം.	ഈ	നി ത	ഘനീഭവി ാന്	
േപാകയാേണാ!	ഞാന്		 ള ം.	െചടികേളാ ം	 േളാ ം	വര്	 മാനം	പറ ം.
അവിെട	ഒ പാട്	അ ാ ്.	ഒ ിെന	പിടി 	വളര്	 കതെ 	എ 	തീ മാനി .
ഇേ ാടി 	മര ില്		കയ ം.	എ ി ്	എറി 	വീഴി ാന്		ശ്രമി ം.

അ െന	ഒ 	ദിവസം	െപണ്	ജയിലിന്	െറ	മതിലി രികി െട
ള ിെ ാ ്	തനി െന	നട േ ാള്		ഒ 	സ്വര്	ഗീയനാദം...!

േലാക ിേല ംെവ ്	ഏ ം	മേനാഹരമായ	ശ ം....	മതിലിന്	െറ	അ റ നി ്...
െപണ്	ജയിലിന്	െറ	വക	ഒ 	േചാദ്യം:

‘ആരാ	അവിെട	 ളയടി ത്?’
െപെ 	 ഗ ം	പ്രകാശ ം	പര േപാെല.	അ തം.
ആണ്	ജയിലീ ല്ല	എനി 	േരാമാ ായി.	ഞാന്		തി ം	േപാ ം

േനാ ി.	എ ി 	ൈധര്യേ ാെട	പറ :
‘ഞാനാണ്!’	ഞാന്		ആെക	ഇളകി.	ദാ	െപ ്!
െറ	ഉ ില്	 െ 	േവണം	വര്	 മാനം	പറയാന്	.	അവള്		മതിലിന്	െറ

അ റ ്.	ഞാന്		ഇ റ ്.
അവള്		േചാദി :
‘േപെര ാ?’



ഞാന്		േപ 	പറ െകാ .	ശി െട	കാലാവധി,	എന്	െറ	െതാഴില്	,
ഞാന്		എ തിയതായ	രാജേദ്രാഹ ം,	എല്ലാം.	അവ ം	ജീവിത ില്		െച
െത കെള ി	പറ .

അവ െട	 രമായ	േപര്:	നാരായണി.
അവ െട	 രമായ	വയ ്:	22
അവള്	 ്	എ താ ം	വായി ാ ം	അറിയാം.	ശകലം	വിദ്യാഭ്യാസ ്.

പതി ാ 	വര്	ഷേ ാ 	കഠിനതടവ്.	വ ി ്	ഒ 	െകാല്ലമായി.
സേ ാഷമില്ലാ 	ഒ 	െകാല്ലം!

ഞാന്		പറ :
‘നാരായണീ,	ന േളതാ ്	ഒ മി ാണീ	ജയിലില്		വ ത്!’
‘അ െനയാേണാ?’	 േറ	േനരെ 	നി ത.	എ ി ്	നാരായണി	േചാദി :
‘എനി ്	ഒ 	േറാസാെ ടി	ത േമാ’
ഞാന്		േചാദി :
‘നാരായണി	എ െന	അറി ,	ഇവിെട	േറാസാെ ടി െ ്?’
നാരായണി	പറ :
‘ജയിലേല്ല...!	എല്ലാവ ം	അറി ം.	ഇവിെട	രഹസ്യ െളാ മില്ല

ത േമാ?’
അവള്		പറ 	േകേ ാ?	രഹസ്യ െളാ മിെല്ല ്!	എനി

െപണ്	ജയിലിെന ി	എ റിയാം?	അവിെട 	 ീകെള ി	എ റിയാം?
നാരായണി	വീ ം	േചാദി :
‘ഒ 	േറാസാെ ടി	ത കിേല്ല?’
‘നാരായണീ!’	ഞാന്		 ദയം	പറി േപാ 	ശ ിേയാെട	ഉ ില്		 കി:
‘ഈ	 വന ി 	എല്ലാ	പനിനീര്	െ ടിക ം	നാരായണി 	ത ം!’
നാരായണി	ചിരി ,	അേനകായിരം	െചറിയ	ത മണികള്		കി ംവ ം.	അ

േക േ ാള്		എന്	െറ	 ദയം	 റായിരം	െച കഷണ ളായി
ചിതറിേ ായ േപാെല.

അവള്		പറ :
‘ഒ 	മതി.	ഒെര ം	മതി.	ത േമാ?’
അവള്		േചാദി 	േകേ ാ.	ഒെര ം	ത േമാ	എ ്!	നാരായണിെയ

എ ാ 	െചയ് ക?	െക ി ിടി 	െഞരി ്	ഉ െവ 	ശ്വാസം ി കളയണം,
പി ല്ലാെത!

‘നാരായണീ!’	ഞാന്		വിളി പറ :	‘അവിെട െ 	നില്	 ്.	ഒ ിേ ാള്	
െകാ വരാം,	േകേ ാ?’

നാരായണി	പറ :
‘േക .’
ഞാന്		ഓടി.	അേ ാള്		എെ 	അ ാര്	 ാെരല്ലാം	ഓടി

മര ളില്	 യറി!	ഞാന്		പറ :



‘എെ േട,	ബ കെള,	ഓടി	മര ില്	 യ ത്?	നാണമിേല്ല	 ാ
ഇറ ി	ഇവിെടല്ലാം	നട െട!’

എ ി ്	ഓടി	പനിനീര്	േ ാ ില്	െ .	അ തം!	 കെളല്ലാം
മ ഹാസേ ാെട	െവയിലില്		 ളി നില്	 ...	ഏ ം	ഭംഗി ം	വളെരയധികം

ക ക 	ഒ 	േറാസാെ ടി	േവ കള്		െപാ ി ാെത	േചനമാതിരി	 ം
മ നി ിെയ .	 വട്	ഒ 	ചാ ിന്	കഷണ ില്		ഭദ്രമായി	വരി െക ി.
ചില്ലകള്		എല്ലാം	ഒ ിെ ി.	എ ി ്	ഓടി	മതിലിന 	െച .

‘നാരായണീ!’	ഞാന്		വിളി .
ആ ം	വിളിേക ില്ല!	അവള്		േപാേയാ?	എടീ!!!
‘നാരായണീ!’
ഞാന്		വീ ം	വിളി .	അേ ാള്		ഒ 	ചിരി.	എ ി ്:
‘േ ാ!’
ഞാന്		േചാദി :
‘ഞാന്		വിളി േ ാള്		എവിെടയായി !’
‘ഇവിെട െ 	ഉ ായി !’
‘എ ി ്?’
‘ഞാന്		മി ാെത	ഒളി നില്	 കയായി !’
‘ക ീ!’
അവള്		ചിരി .	അവള്		േചാദി :
‘േറാസാെ ടി	െകാ വേ ാ?’
ഞാന്		മി ിയില്ല.	എ ാെണ െവ ാല്		ഞാന്		 ംബി കയായി .

ഓേരാ	പനിനീര്	 വി ം,	ഓേരാ	െമാ ി ം,	ഓേരാ	തളിരി ം.
നാരായണി	എന്	െറ	േപ 	പറ 	വിളി .
ഞാന്		മി ിയില്ല.
ഞാന്		 ംബി കയായി .	ഓേരാ	 ി ം	ഓേരാ	ക ി ം.	പിെ ം

നാരായണി	ഉ ക േയാെട	എന്	െറ	േപ 	പറ 	വിളി .
ഞാന്		വിളി	േക !
അേ ാള്		നാരായണി	പരിഭ്രമേ ാെട	പറ :
‘ൈദവ ിെന	ഇത്ര	സ്	േനഹേ ാെട	വിളി ി െ ില്	....!’
ഞാന്		േചാദി :
‘വിളി ി െ ില്	?’
അവള്		െചാടി :
‘സ്	േനഹേ ാെട	വിളി ി െ ില്		എ ാ 	ഞാന്		പറ ത്!’
‘സ്	േനഹേ ാെട	വിളി ി െ ില്	...?’
അവള്		പറ :
‘ൈദവം	എന്	െറ	 ില്		പ്രത്യ െ മായി !’



‘അ േവ്വാ?’
ഞാന്		പറ :
‘ൈദവം	ആ െട	 ി ം	പ്രത്യ െ കയില്ല!	ൈദവം	ന െട

അ ്.	പ്രപ ളായ	എല്ലാ	പ്രപ െട ം	െവളി ം;
ൈചതന്യം.....നാരായണീ!	പ്രത്യ െ ടാ 	ഞാനേല്ല!’

‘ഞാന്		വിളി ിെ േ 	പിെ 	ഇത്ര ം	േനരം	വിളി	േകള്	 ാ ത്?’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാന്		 ംബി കയായി .’
‘മതിലിേലാ?’
‘അല്ല!’
‘പിെ ?’
‘ഓേരാ	േറാസാ വി ം	ഓേരാ	ക ി ം	ഓേരാ	ഇലയി ം.’
നാരായണി	പറ :
‘ൈദവേമ,	എനി 	കര ി വ !’
ഞാന്		വിളി :
‘നാരായണീ!’
‘േ ാ!’
‘ വ ിെല	െക ഴി ത്.	ഒ 	 ഴി	 ഴി ്	അതില്		ഈശ്വരനാമ ില്		വ ക.

എ ി 	മ ി 	െവ ം	ഒഴി ണം	േകേ ാ?’
‘േക !’
ഞാന്		പറ :
‘എ ാല്	,	ദാ	വ !’

ിെ ിയ	ശിഖര ില്	 ിടി ്	ആ െപാ ി	വന്	മതിലിന്	െറ
അ റേ ി െകാ .

‘കി ിേയാ?’
‘ൈദവേമ!’	ഒ 	മഹാസാമ്രാജ്യം	കി ിയ	സേ ാഷേ ാെട	നാരായണി

പറ :
‘കി ി!’
ഞാന്		പറ :
‘ക കളിെല	െക കള്		അഴി ണം.’
‘അഴി ാം.’	അവള്		പറ :	‘ഞാന്		 െളല്ലാം	 ി	എ െവ ാന്	

േപാ കയാണ്!’
‘എവിെട,	 ടിെ ിേലാ?’
‘അല്ല!’
‘പിെ ?’
‘ ദയ ി ില്	....!	ബ്ലൗസി ില്	!’



അതില്		എന്	െറ	 ംബന ്!	ഞാന്		മതിലില്		ചാരിനി .	മതിലിെന	ഞാന്	
പ െ 	തേലാടി.

നാരായണി	പറ :
‘ഞാന്		ന 	െവ ം	ഒഴി ി 	വരാം.	എേ ാ ം	മതിലിന്	െറ	 കളില്		േനാ ണം.

ഞാന്		വ േ ാള്		ഒ ണ ിയ	ക ്	എേ ാ ം	മതിലി 	 കളിേല ി ം.	ക ാല്	
വ േമാ?’

ഞാന്		പറ :
‘വ ം!’
ഒ 	കര ില്	മാതിരി!
‘െഹന്	െറ	ൈദവേമ!’
‘എ ാ	നാരായണീ?’
നാരായണി	പറ :
‘എനി 	കരയാന്		േതാ !’
ഞാന്		േചാദി :
‘കാരണെമ ്?’
നാരായണി	പറ :
‘ഹറി ടാ!’
ഞാന്		പറ :
‘നാരായണി	േപായി	 ഴി ി ി ്	വ .’
‘ഞാന്		ഉണ ി ം!’
‘ഞാന്		അ 	േനാ ിയിരി ം!’
‘ക ാല്		വ േമാ?’
‘വ ം!’
ഞാന്		എന്	െറ	േലാ ില്	െ .	 ിേകടിന്	െറ	കശ!	ഞാന്		അെതല്ലാം

വാരി	െവടി ാ ി.	കിട 	വളെര ാലമായി 	ശരിെ ാ 	 ട വിരി .
േലാ ിനകം	ആെക	ഒ 	ചി ം	ച ം	ഒെ 	വ ി.	എ ി 	 െര	മതിലിന്	െറ
കളിലായി	ആകാശ 	േനാ ി	ഇ ായി.	ഉണ ിയ	ക ്	ഉയ 	കാ ില്ല!
ൈദവേമ!	നാരായണീ	എന്	െറ	കാര്യം	മറ േപാേയാ?

ഉണ ിയ	ക ്	ആകാശ ില്		ഉയ കില്ല.....!	എ 	വിചാരി േ ാള്	
പ്രപ േമ,	 രമായ	ഒ 	കാ !

ഒ ണ ിയ	ക ്	ആകാശേ യ !	ഞാന്		അന ിയില്ല.	ക
പിെ ം	ഉയര്	 .	ഞാന്		അന ിയില്ല.	ക 	പിെ ം	ഉയര്	 .	ഞാന്		അന ി.
പിെ 	എണീ ്	ഓടി ാ 	െച .	അ ാര്	 ാര്		അേനകം	േപര്		മര ളില്	
പ്രാണഭീതിേയാെട	പാ കയറി	എെ 	കണ ി 	 ലഭ്യം	പറ !

ഞാന്		വിളി :
‘നാരായണീ!’



മതിലിന്	െറ	അ റം	നി ം!	ഞാന്		വീ ം	വിളി .	ഒ വില്		അവള്	
േദഷ്യേ ാെട	വിളി	േക :

‘ ാണ്?	എ ാ	േവ ത്?’
‘ഓ!’
നാരായണി	പറ :
‘പി ല്ലാെത!	കെ റി 	കെ റി 	ൈക െട	 ഴപറി േപായി!’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാന്		തടവി	ശരിെ ാം.’
അവള്		പറ :
‘ ാ	ൈക!	തടവി	ശരിെ ്!	ഞാന്		മതിലില്		െകാ ി െവ ിരി യാണ്!’
ഞാന്		പറ :
ഞാനീ	മതിലില്		തട ്!	 ംബി ്!’
അവള്		പറ :
‘ഞാന്		മതിലില്		െന മര്	 ി...	അമര്	 ി	 ംബി ്!’
ഞാന്		േചാദി :
‘നാരായണീ,	അവിെട	എത്ര	 ീക ്?’
നാരായണി	ചിരി .	അവള്		പറ :
‘ഞാന്		മാത്രേമ !’
‘ക ിെ േ !	േന 	പറ .	എത്രെയ ്?’
‘ െറ ്.	എല്ലാം	പ കിഴവികളാണ്!’
‘എത്ര?’
‘എണ്	പേ ഴ്!’
‘ രികെളത്ര,	കിഴവികെളത്ര?’
നാരായണി	പറ :
‘ഒ 	 രി ം	എണ്	പ ിയാ 	പ കിഴവിക ം!’
ഞാന്		േതാ .	ഞാന്		േചാദി :
‘നി െട	ജയിലില്		േറാസാെ ടികളിേല്ല?’
‘ഇല്ല!’	നാരായണി	പറ :	‘ഒ മില്ല...	ഞാേന,	േകള്	 െണാേ ാ?’
ഞാന്		പറ :
‘േകള്	 ്!’
‘നാെള...	ബജറാ	വറ 	െപാടി ത്...	ഒ 	സ ിയിലാ ി...	ഇ തരാം...	ച ര

േചര്	 	തി ണം.	തി േമാ?’
‘തി ം!’
‘ഇല്ല!’	നാരായണി	തീര്	 	പറ :	‘വലിെ റി കള ം!’
‘ഞാേനാ?’	ഞാന്		പറ :	‘ഒ 	തരിേപാ ം	കള കയില്ല!’
നാരായണി	േചാദി :



‘ ഖം	എ െന?’
‘ഒ 	ശകലം	നീ 	െവ താണ്.	 ടി	ക്രാ 	െച ിരി .	േലശം

കഷ ി ്.’
‘ക കള്	?’
ഞാന്		പറ :
‘ഒ 	മാതിരി	െചറിയ	ആന ്.’
നാരായണി	പറ :
‘എന്	േറത്.....വലിയ	ആന കളാണ്.	െന ്?’
‘ റ 	വിരി താണ്.’
നാരായണി	പറ :
‘എന്	െറ	െന ം	വിരി താണ്.	അരെ ്?’
ഞാന്		പറ :
‘എന്	െറ	അരെ ്	ഒ ിയതാണ്.’
നാരായണി	പറ :
‘എന്	െറ	അരെ െ െനയാെണേ ാ?...	പറയാന്		മന ില്ല.’
ഞാന്		പറ :
‘വീ ിേപാെലാ ’
നാരായണി	െച താെയാ ലറി.	അവള്		പറ :
‘എനി 	മാ ിെ ാളി 	കടി കീറാന്		േതാ െ ാ ്!’
‘നാരായണീ!’
‘േ ാ!’
‘നിറെമ ്?’
‘എവിടെ !’
‘ രമായ	നിന്	െറ	 ഖ ിന്	െറ.’
‘ റ 	െവ താണ്.’
ഞാന്		വിളി :
നാരായണീ!
‘േ ാ!’
‘െപ ിന്	െറ	മണം....	എനി ഭവെ !’
‘ഹിേ ാേഴാ!...	ഹേയ്യാ!’
ഞാന്		പറ :
‘ഇേ ാഴല്ല.	ഞാനീ	ജയിലില്		വ 	കയറി	ഇ 	വ േ ാള്	!’
നാരായണി	േചാദി :
‘അെതവിട ്!...	െഹന്	റതായിരി േമാ?’
‘എനി റി ടാ.’
അവള്		പറ :



‘ആണ്	ശരീര ിന്	െറ	മണം...	അവിടെ 	മണം	എ െനയിരി ം?’
ഞാന്		പറ :
‘എനി റി ടാ.	നാരായണീ...	നിന്	െറ	ശരീര ിന്	െറ	ആ	മണം!’
ഞാന്		നാസാര ള്		വിടര്	 ി	ശ ിേയാെട	വലി .	ഒ 	അവള്	

േക കാ േമാ?	നാരായണി	േചാദി :
‘വ േ ാ?’
ഞാന്		പറ :
‘ഇല്ല!’
നാരായണി	പറ :
‘എനി ം	കി ില്ല.	അസ മതില്!’
ഞാന്		േചാദി :
‘നാരായണീ!	ഈ	മതിലില്		ഒ 	ദ്വാര ായി .	ക ി േ ാ?’
നാരായണി	പറ :
‘സിമന്	റി ട 	 ലം	ക ി ്.	ഞാന്		െതാ േനാ ീ ്.	അ

ഞാനിവിെട	വ േച തി 	 ്	അട കള !’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാനാ	ഭാഗം	മണ ി 	േനാ ി!’
നാരായണി	പറ :
‘അതട 	വാര്	ഡെറ	ഒരാ 	തല്ലി.	തല്ലിയ	ആെള	 ാലിയില്	െ ി	അടി

എ 	േക .	അടി	ഓേരാ ം	ഇവിെട 	 ീകള്		േവദനേയാെട	എ ി!’
ഞാന്		പറ :

ാലിയില്	െ ി	 ാറടി	അടി !	അതിവിെട 	 ഷ ാ ം
േവദനേയാെട	എ ി!’

നാരായണി	പറ :
‘ക മായിേ ായി.’
‘ഞാന്		പറ :
‘അടിെകാ 	ആള്		എന്	െറ	ക്ലാസ്	േമ ാണ്.	എന്	െറ	നാ കാരന്	!’
‘േനേരാ?’
‘േനര്.’
അ െന	മതിലിന്	െറ	 കളി െട	നീ 	െവ 	ഒ 	 ണിസ ി	വ .

ബജറാ	വ െപാടി ത്.	 ള വ ്	ഉ ം ി	െപാടി ം	വ .	നാര ാ	ഉ ിലി
െച .	കായ്	വ ം	പാ േയാെട	െച .

നാരായണി	േചാദി :
‘ഞാന്	...	ഈ...	കായ്...	വ ത്...	എല്ലാവര്	 ം	ഓേരാ	കഷണം

െകാ െ ?’
ഞാന്		പറ :



‘എല്ലാവര്	 ം	െകാ ്.	നാരായണി േട ം	എന്	േറ ം	േപരില്	.’
നാരായണി	േചാദി :
‘എെ ...	എെ 	മാത്രം	സ്	േനഹി േമാ?’
ഞാന്		േചാദി :
‘എ ാ	നാരായണീ,	ഇത്ര	സംശയം?’
‘ഇവിെട,’	നാരായണി	േലശം	േവദനേയാെട വ ം	പറ ,	‘എേ ാള്	

രിക ്.	ഞാന്		വലിയ	 രിെയാ മല്ല!’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാന്		 രെനാ മല്ല.’
അവള്		പറ :
‘എനിെ ാ 	കാണണം.’
ഞാന്		പറ :
‘എനി ം	ഒ 	കാണണം.’
അവള്		പറ :
‘െഹന്	െറ	ൈദവേമ....!	ഞാനി 	രാത്രി	കിട 	കര ം!’
കാ ം	മഴ ം	ഇടി 	േഘാരരാത്രി	വ !	െവളി ില്		 ിയ

ഇ ഴി ില്		ഞാന്		ഇരി .	 ടിക ികള്	േപാെല	മഴെവ ം	വീ ്;	ചരല്	
വാരി	എറി േപാെല.	ഈശ്വരന്	െറ	അ ഗ്രഹം.	െപയ്യേ 	മഴ!	െകാ ാേ ,
വീശിയടിേ ാ .	പേ ,	മര െള	ഒ ം	പി െതറിയേല്ല!	േമഘ േള,	പ െ ...
പ െ 	ഗര്	ജി ക!...	നി െട	ഈ	േഘാരാ ഹാസം	േക ാല്		പാവം	 ീകള്	
ഭയ േപാ ം!	പ െ ....	പ െ !

േനരം	െവ .	വാര്	ഡര്		വ 	വിള ണ 	കത റ .	ഞാന്	
റേ ിറ ി.	ക കി	 മാ ിയ	 തിയ	േലാകം.	അേ ാെഴനി 	േതാ ി,	ജയില്	

ചാ 	നല്ലതല്ല!	ഇത്ര	ക െ 	ജയില്		ചാടി	െവളിയില്		െച ിെ
െചയ്യാനാണ്?	െവളിയില്		എ 	പറ ത്,	വന്	ജയി തെ ,	അേല്ല?

കാ ം	മഴ ം	ഇടി ം	മി 	േഘാരരാത്രികള്		ഇനി ാ ം.
പേ ,	അധര്	മം!	ഞാനാ	വലിയ	ആണികള്		െവ 	 ലം	തെ 	അ ്	മറ കള .
ജയില്		ചാ ത്	അധര്	മമാെണ 	േബാേധാദയ ായി	എ 	 ം!

മതിലി 	േചാര ം	നീ ം	െവ 	കാ കയില്ല.	പേ ,	അതിെനാരാ ാവ്
ഉ ായി ിേല്ല	എെ ാ 	സംശയം.	മതില്		പല ം	േക .	പല ം	ക .

ഉണ മ ്യം	വ ത്,	കരള്		െപാരി ത്,	 ,	െറാ ി.	പല ം	മതിലി
കളി െട	അ റേ 	െച .

ഒ 	ദിവസം	ഞാന്		േനാ േ ാള്		മതിലിന്	െറ	 റ ്	ഒ 	വലിയ
അ ാനിരി .	അവന്		എെ 	േനാ കയാണ്!

ഞാന്		പറ :
‘ഇറ ിേ ാടാ	ക 	ബ േസ	അവിെട	നി ്.	നിന 	നാണമിേല്ല?’
നാരായണി	േചാദി :



‘ആെരയാ 	ചീ 	പറ ത്?’
ഞാന്		പറ :
‘ഒര ാെന.	അവന്		മതിലിന്	െറ	 റ ി 	ന െള	ശ്ര ി !	ക ന്	!’
‘അവിെട	ഇ േ ാെ .’	നാരായണി	പറ .
ഞാന്		പറ :
‘അവന്		എെ 	പരിഹസി ാന്		വ ിരി യാണ്.	അവെന ം	അവന്	െറ

ബ െള ം	ഞാന്		ഇേ ാടി ി ്!’
ഞാന്		 െറ	ചര 	വാരിെയറി .	അ ാന്		ഓടിേ ായി.
ഒ 	പരിഭവം	കലര്	 	േവദനേയാെട	നാരായണി	പറ :
‘േനാ ിേ !	എന്	െറ	 ലയിലാ	കല് 	വ 	വീണത്!’
ഞാന്		േചാദി :
‘െനാേ ാ?’
നാരായണി	പറ :
‘ത ിെലാ 	കാണാെന 	വഴി?’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാെനാ 	വഴി ം	കാ ില്ല!’
നാരായണി	പറ :
‘ഞാനി 	രാത്രി	കിടേ ാര്	 	കര ം!’
ഞാ ം	അ 	രാത്രി	കിടേ ാര്	 .	കിനാ 	ക !
രാ കള്	,	പക കള്	,	അ െന	കട േപായി.
‘ഞാന്		ആ പത്രിയില്		വരാന്		ശ്രമി ം!’	നാരായണി	ഒ 	ദിവസം	പറ :

‘പ കയാെണ ില്	...	എെ ാണാന്		ആ പത്രിവെര	വ േമാ?	എനി
െരനിെ ി ം	ഒ 	ക ാല്		മതി!’

ഞാന്		പറ :
‘ഞാന്		ഓടിവ 	െക ി ിടി ്	ഉ െവ ം.	 ഖ ം,	ക ി ം,	 ലകളി ം,

നാഭിയി ം?’
അവള്		േചാദി :
‘എെ ാല്		എ െന	അറി ം?’
ഞാന്		പറ :
‘ ഖം	കാ േ ാള്		അറി ം!’
നാരായണി	പറ :
‘എന്	െറ	വല കവിളില്		ഒ 	ക 	മ ്.	അ 	േനാ േമാ?’
എനി ാ	ക 	മ കില്		െത െതെര	 ംബി ണം!’
‘വരാതിരി ത്.	എന്	െറ	 െട	േവെറ ം	 ീക ാ ം!’
ഞാന്		പറ :
‘ഞാന്		തനി ായിരി ം.	എന്	െറ	തലയില്		െതാ ി	കാ കയില്ല.	ശകലം



കഷ ി.	എന്	െറ	ൈകയില്		ഒ 	 വ 	േറാസാ 	കാ ം.’
‘ഞാന 	േനാ ം!’
‘ആ പത്രി	ഓര്	ഡര്	ലി	എന്	െറ	ഒ 	പഴയ	 ാണ്.’
‘അെതനി 	േതാ ി.’
‘എ െന?’
‘ ...	കരള്	...	െറാ ി...	ഞാന്		മരി േപായാല്		എെ 	ഓര്	 േമാ?’
‘ഇനി	േറാസാെ ടികള്		േവേണാ?	ഇവിെട	ഒ പാ ്.’
‘േവ .	ത തില്	നി 	ഞാെനാ 	 ാവനം	ഉ ാ ി ട ി...	ഞാന്	

മരി േപായാല്		എെ 	ഓര്	 േമാ?’
‘പ്രിയെ 	നാരായണീ!	മരണെ ി	ഒ ം	പറ ക	സാ ്യമല്ല.	ആര്,

എേ ാള്	,	എ െന	മരി െമ ്	ഈശ്വര 	മാത്രേമ	അറി .	ഞാനായിരി ം
ആദ്യം	മരി ത്.’

‘അല്ല,	ഞാനായിരി ം.	എെ 	ഓര്	 േമാ?’
ഞാന്		പറ :
‘ഓര്	 ം!’
നാരായണി	േചാദി :
‘എ െന?...	െഹന്	െറ	ൈദവേമ!	അെ െ 	എ െന	ഓര്	 ം!	അെ െ

ക ി ില്ല.	െതാ ി ില്ല.	എ െന	ഓര്	 ം?’
‘നാരായണി െട	അടയാളം	ഈ	 േഗാള ിെല ്!’
േവദനേയാെട	നാരായണി	േചാദി :
‘ േഗാള ിെല േമാ?...	അ ്	 ഖ തി	പറ െത ിന്?’
ഞാന്		പറ :
‘നാരായണീ,	 ഖ തിയല്ല!	പരമസത്യം...	മതി കള്	...	മതി കള്	!’
ഞാന്		മതിലില്		േനാ ിനി .	അ റം	നി മാണ്.	 െറ ഴി ്

നാരായണി	പറ :
‘ഞാെനാ 	െപാ ി രയെ ?’
ഞാന്		പറ :
‘ഇേ ാള്		േവ .	ഓര്	 	രാത്രി	കര െകാ .’
െറ	സമയെ 	നി ത 	േശഷം	നാരായണി	പറ :

‘ആ പത്രിയിെല 	കാണാെമ 	ഞാന്		നാെള	പറയാം.’
ഉത്	ക േയാെട	ഞ ള്		പിരി .	രാത്രി	വ .	വിള 	െതളി .	വാര്	ഡര്	

വ .	വിള ണ .	വാതില്		 റ .	ഞാന്		 റ ിറ ി.	പല് േതയ്	പ്,	കസര്	 ്,
ളി	എല്ലാം	േവഗം	നട ി.	ആഹാരം	കഴിെ വ ി.	ച ിയില്		ഒ 	ബീഡി

ക ി .	അ െന	 കവി െകാ ിരി ായി.	അനിയന്		ജയിലര്		 ശലം
അേന്വഷി ാന്		വ .	അേ ാഴാണ്	മതിലിന്	െറ	 കളില്		നീലാകാശ ്	ഉണ ിയ
ക 	െപാ ിയത്!



ഞാനാെക	ഇ 	വിയര്	 .	ഞാനാെക	ഇ 	 ക .	എ െചയ് ം?
ഹാ !	ഒ വില്		അനിയന്		ജയിലര്		േപായി.	ഞാന്		ഓടി:
‘നാരായണീ!’
‘േ ാ!’
‘എ ്?’
നാരായണി	പറ :
‘ഇ 	തി ളാ .	വ്യാഴാ 	പകല്		പതിെനാ 	മണി 	ഞാന്	

ആ പത്രിയി ാ ം.	വല കവിളില്		ക 	മ ക്.	മറ േല്ല?’
‘ഓര്	മി ം!	എന്	െറ	ൈകയില്		ഒ 	 വ 	േറാസാ വ്!’
‘ഓര്	മി ം!’
തി ള്	,	െചാവ്വ,	 ധന്		ഉ ്	ഊ കഴി ്	ഒ 	മയ ി.	എണീ ്	ഒ

ളി .	അ െന	ഇരി േ ാള്		അനിയന്		ജയിലര്		ചിരി െകാ ്	എന്	െറ	പനിനീര്	
ാവന ില്		വ 	 െറ	പനിനീര്	 ള്		 ി	എ ി 	േലാ ില്		കയറിവ ്

എന്	െറ	കിട യിലി .
‘ കള്		േവേണാ?’	അനിയന്		ജയിലര്		േചാദി .
എനി 	ചിരിവ .	ഞാന്		പറ :	‘ഞാന്		 ാവനമാ ;	 ം!’
‘കായേല്ല?’
‘കാ ം!’
അ െന	ഞാന്		േനാ േ ാള്		മതിലിന്	െറ	 കളില്		നീലാകാശ ്

ഉണ യ !
അനിയന്		ജയിലര്		പറ :
‘നി െള	ഞാന്		സാധാരണ	ഡ്ര ില്		ഇ വെര	ക ി ില്ല!’
ഞാന്		പറ :
‘ ാ ം	 ം.’
അല ി	മട ി	െപാതി 	വ ിരി 	എന്	െറ	ഡ്ര ്	അനിയന്		ജയിലര്	

എ ്	അഴി .
ഞാന്		പറ :
‘ ഷി േപാ ം!’
‘ഇെതാ 	ധരി .	ഒ 	കാണാനാണ്!’
ഞാന്		പറ :
‘ ഷി േപാ ം!’
‘അതിെന ്?	അല ി ാന്		വേയ്യ?’
‘ശരി.’	ഞാന്		 	 ായി .
‘എ ടി?’	ഞാന്		േചാദി .
‘െകാ ാം!’	അനിയന്		ജയിലര്		വളെര	സേ ാഷേ ാെട	നാടകീയമ ില്	

പറ :



‘ 	കാന്		േഗാ	മി ര്		ബഷീര്	;	 	ആര്		ഫ്രീ!’
ഞാന്		ന ിേ ായി.	എന്	െറ	ക കള്		കാണാതായി.	െചവികള്	

േകള്	 ാതായി.	ആെക ടി	ഒ 	എര ്.	എനിെ ാ ം	മന ിലായില്ല.	ഞാന്	
േചാദി :

‘ൈവ	 ഡ്	ഐ	ബീ	ഫ്രീ...	 	വാണ്	ഡ്	സ്	ഫ്രീഡം?’
അനിയന്		ജയിലര്		ചിരി .	അേ ഹം	പറ :
‘നി െള	വിടാന്		ഉ രവായി ്.	നി ള്		ഈ	നിമിഷം	 തല്	

സ്വത നാണ്.	നി ള്	 	സ്വത 	േലാകേ 	േപാകാം!’
‘സ്വത ന്	...!	സ്വത േലാകം...!	ഏ 	സ്വത േലാകം?

വന്	ജയിലിേല 	േവണമേല്ലാ	േപാകാന്	!	ആര്	 	േവണം	ഈ	സ്വാത ് യം?’
അനിയന്	ജയിലര്		പറ :
‘നാ ിെല ാ 	കാ ം	വാ ി 	നി ള്	 	േപാകാം.	വല്ല ം

എ ാ േ ാ?’
അേ ഹം	കിട 	മട ി.	അതിന്	െറ	അടിയില്		ഞാന്		ജീവപര്യ ാര്	

വായി ാന്		എ തിെവ 	‘േപ്രമേലഖനം’	എ 	കഥ	ഉ ായി .	അേ ഹം	അ
മട ി	എന്	െറ	േപാ ില്		െവ .	േവെറ	 െറ	കഥകള്		ജീവപര്യ ാ െട
പ ്.	സാരമില്ല.	അനിയന്		ജയിലര്		സേ ാഷേ ാെട	എന്	െറ	ൈക പിടി
േലാ ില്	നി 	 റ ിറ ി.	ഞാന്		െച ്	എന്	െറ	പനിനീര്	 ാവന ില്		നി .
സ്വ ിെല േപാെല	ഒ 	 വ 	േറാസാ വ്	ഇ െ 	 ംബി െകാ
േനാ ി.

മതിലി 	മീേത	നീലാകാശ ില്		ഉണ ിയ	ക യ !....	ഉയ !!
ഉയ !!!

ൈദവേമ!
അനിയന്	ജയിലര്		എന്	െറ	േലാ 	 ി.
ശരി,	നാരായണീ	മംഗളം!
നാ ില്	െ െ ാ 	കാ മായി	വലിയ	ജയില്	േഗ ി െട	ഞാന്		െവളിയില്	

ഇറ ി.
ജയിലിന്	െറ	പ ന്		വാതില്		ഭയ രശ േ ാെട	എന്	െറ	പിറകില്		അട .
ഞാന്		തനി ായി.	ഞാന്		ആ	 ഗ ം	പര 	 വ 	േറാസാ

ൈകയിെല 	േനാ ിെ ാ ്	ആ	െപ വഴിയില്		 നായി	വളെരേനരം	നി .
മംഗളം!	സര്	വമംഗളം!

ഭം

*	മതി കള്	,	ശ ള്	–ഇംഗ്ലീഷില്		പ്രസി െ ിയി ്.	Voices/The	Walls.



ഹി ിയി ം.	ആവാേസം	ഔര്		ദിവാേരം.
*	തി വന രം	െസന്	ട്രല്		ജയില്	.	എെ 	ശി ി െകാ വ ത്	െകാല്ലം
ക ബാ	േപാലീസ്	േലാ ില്	നി ാണ്.	ഭരണകാലം	ശ്രീചി ിരതി നാള്	
മഹാരാജാവിന്	േറത്.	തി വിതാം ര്		രാജ്യം.
*	ആ 	ൈപസ



‘മതിലുക’ള െട	പണി രയില	്
പഴവിള	രേമശന്	

ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീറിന്	െറ	മതി കള്		എ 	കഥെയ ി ം	ഈയിെട
വാദപ്രതിവാദ ള്		നട ക ായി.	അതിന്	െറ	ഭാഗേമാ	അ ബ േമാ	അല്ല	ഇത്.
ആ	കഥ െട	പണി രയില്		ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീറിേനാെടാ ം	ഉ ായി
വ്യ ി	എ 	നിലയില്		ചില	കാര്യ ള്		ഓര്	മി ി കയാണ്.	‘കൗ ദി’
ആ തി ിന്	െറ	1964െല	ഓണം	വിേശഷാല്	പ്രതിയിലാണ്	മതി കള്		ആദ്യമായി
പ്രസി ീകരി ത്.	അതിന്	െറ	രചന 	േപ്രരകമായ	സംഭവ െള ം	ആ	കഥ
എ താ ായ	സാഹചര്യ െള ം	േപ്രരി ി 	വ്യ ികെള ംപ ി,	അത്രക
വ തകള്	 	നിര ാ 	രീതിയില്		ബഷീര്		എവിെടെയാെ േയാ	 ചി ി ി ്.
അ െകാ തെ 	സത്യസ മായി	ഈ	വിവരണം	ആവശ്യമായിവ .

ടി.	െക.	പരീ ി	ച താര െട	ബാനറില്		നിര്	മി 	‘ഭാര്	ഗവീനിലയം’	എ
ചല ിത്ര ിന്	െറ	തിര ഥ	ബഷീര്		അറിേ ാ	അറിയാെതേയാ	കൗ ദി
പത്രാധിപരായ	െക.	ബാല ന്		ൈകവശെ ി.	‘കൗ ദി	ഓണം
വിേശഷാല്	പ്രതി’	യില്		പ്രസി ീകരി ാന്		േപാ 	വിവരം	പരസ്യംവഴി	അറി ്
പാരവശ്യെ ്	ബഷീര്		തി വന ര 	വ ്	‘ഭാര്	ഗവീനിലയം’	തിര ഥ 	പകരം
കൗ ദി േവ ി	എ തി 	കഥയാണ്	മതി കള്	.	തി വന ര ്	ത ാ
അരിസ്	േ ാ	േഹാ ലിന്	െറ	അെനക്	സില്		ഇ ്	നാ 	ദിവസംെകാ ്	എ തി ീര്	
മതി കള്	,	ബഷീറിന്	െറ	രചനാരീതി	േനരി 	മന ിലാ ാന്		ഞ ള്	 വസരം	നല്	കി.
ഞ െള ്	ഇവിെട	 ചി ി ത്	പ്രധാനമാ ം	അ െ 	കൗ ദി
പത്രാധിപസമിതിയി ായി 	ഞാ ം	ഇേ ാള്		പി.	എസ്.	സി.	െമ റായിരി
ടി.	െജ.	ച ഡ ം.	അ ര്	വമായ	ഒ 	ഭാഗ്യം.	ഈ	കഥ	എ തിെ ാ ി േ ാള്	
ബഷീറിന്	െറ	സ തസഹചാരിയായി	ഞ േളാെടാ ം	ഉ ായി 	ര േപ െട
േപ കള്		പ്രസ ളാണ്.	അ െ 	മാ മി	തി വന രം	ബ് േറായിെല	പി.
സി.	 മാരന്		നായ െട ം	ഇ െ 	എം.പി.യായ	വ ം	 േഷാ മന്	െറ ം.
അ ്	വ ം	സമയം	ധാരാളം	െചലവഴി ാന്		കഴി 	രാ ീയമില്ലാ 	ഒ
ക്രിമിനല്		വ ീല്		മാത്രമായി .

െക.	ബാലകൃഷ്ണന്	െറ	ദിഗ ിജയം
ഓണം	വിേശഷാല്		പ്രതി െട	തിര ി 	േജാലികള്		നട െകാ ിരി .	 മതലകള്	
എെ ം	ച ഡെന ം	ഏപി ി ്	കൗ ദി െട	െക.	എസ്.	െചല്ല ന്		എ



സര്	വാണി മായി	െക.	ബാല ന്		വിേശഷാല്	പ്രതി ്	ആവശ്യമായ	മാ ര്		േതടി
റെ .	‘കൗ ദി’	 ം	എ കാ മാ 	ബ ിന്	െറ	 ചീ ാണ്	ഈ

പതി യാത്ര.	ഏതാ ്	േകരളം	 വന്		പര 	 ി 	ഒ 	േപാ ാണ്.
പി ീടറി ,	െക.	ബാല േനാെടാ ം	വ ം	 േഷാ മ ം	പി.	സി.

മാരന്	നായ ം	മിനര്	വാ	 ന്	 ി ം	ഉെ ്.	ഇ െന 	യാത്രക െട
നിറ കി ിെന ി	തി വന ര ിരി 	ഞ ള്		ര ദിവസം	കഴി ാല്	
അറി 	 ട ം.	ഓേരാ	േക ി ം	െക.	ബാല ന്		െകാ 	െച കള്	
ബാ ില്		വ വഴിയാണ്	ഈ	അറിവ്.	ഈ	യാത്ര ം	െകേ മമായി െവ ാണ്
ഓര്	മ.

അ െന	ഒരാ െ 	യാത്രകഴി ്	സംഘം	തിരിെ .	ആ െട	 ഖ ം
പറയ 	യാത്രാ ീണെമാ മില്ല.	പകരം	വലിയ	ഉ ാഹ ം	സം ി ം.
ഇെത ാ	ഇ െന	എ ാേലാചി 	നില്	 േ ാള്		ഒ 	വലിയ	െപാതിെ ്	െക.	എസ്.
െചല്ല നില്	നി 	വാ ി	ഞ െള	ഏല്	പി ി ്	െക.	ബാല ന്	:	‘ബഷീറിന്	െറ
സ്	ക്രി ാണ്.	േനാ ാെനാ മില്ല.	ഇ തെ 	പ്ര ില്		െകാ 	 ട ണം.’

കൗ ദി െട	ഓണം	േബാണസ്	പ്രശ്	നെ ം	പത്രാധിപര്		െകാ
വ െകാ ിരി 	െച കെള ംപ ി	ഞ േളാട്	താടി 	ൈക ംെകാ ്
മാേനജര്		പി.	ബാല ന്		സംസാരി െകാ ിരി േ ാഴായി 	പത്രാധിപ െട
യാത്ര	കഴി 	വരവ്.	ബഷീറിന്	െറ	മാ ര്		ൈകയില്		കി ിയേ ാള്		മാേനജര്	
മന ിേല ി	െവ 	ഭാര ള്		ഞ ള്	 	പ ിെ കളായി.	കി ാ 	കി ിയ	മ ില്	
ഞ ള്		ര ാ ം	െപാതിയഴി ്	േപജ്	ൈകമാറി	വായന	 ട ി.

െകാല്ല നി ിറ ിയി 	‘പ്രഭാതം’	ദിനപത്ര ിന്	െറ	വിേശഷാല്	
പ്രതിയില്		‘നീലെവളി ം’	എ 	േപരില്		വളെര	 വ 	െച കഥ െട
ചല ിത്രാവിഷ്	കാരമാണ്	‘ഭാര്	ഗവീനിലയം’.	ക്യാമറാമാനായ	എ.	വിന്	െസന്	റ	◌്
നടാെട	സംവിധാനം	െചയ്യാന്		േപാ 	പ്ര ത	ചിത്ര ിന്	െറ	തിര ഥയാണ്
ഇേ ാള്		ഞ െട	ൈകയിലിരി ത്.

പത്രാധിപര്		പറ 	 ിതി ്	ആേലാചി ാെനാ മിെല്ല ി ം	ആ
കാല ്	ചിത്രം	ഇറ തി 	 ്	തിര ഥകള്		ആ കാലിക ളില്	
പ്രസി ീകരി 	പതിവില്ലായി 	തിര ഥ	പ്രസി ീകരി 	കഴി ാല്		ചിത്രം
കാണാനാ ാ കയിെല്ല 	വിശ്വാസമായി 	നിര്	 ാതാ െട	ഇടയില്	.	ഈ
സംഗതി	ന ായറിയാമായി 	ഞ ള്	 ്	മാ ര്		പ്ര ില്		െകാ േ ാള്		എേ ാ
ചില	സംശയ ള്		ഉ ാകാതി ില്ല.	പത്രാധിപ െട
ഉ രവാദി ിലാണേല്ലാ.	േഫാര്	മാന്		 െന	മാ േറല്	പി േ ാള്		ശ്ര ി .
എെ ാ 	െതളി മാണ്	ആ	 ഖ ്.	പ് ഫ്	ഞ ള്	തെ 	േനാ ാെമേ .	മന ി
വല്ലാ 	ആശ്വാസം.	ഇനി	ഒ 	മാ ം	കി ിയിെല്ല ില്	തെ 	ഇ വണെ
വിേശഷാല്	പ്രതി	േജാറായി.

മ നാടന്		ഉറ ്
ഞ െള ാള്		ഉ ാഹം	പ്ര ിെല	ജീവന ാര്	 ാണ്.	പാവ ള്	.	സഹി ത



എെ ാ ്	എെ 	ഏ മധികം	േബാ ്യെ ി ി ത്	അവരാണ്.	എല്ലാ
വര്	ഷ ം	വിേശഷാല്	പ്രതി	ഇറ വെര	അവര്	 ്	സേ ാഷ ിന്	െറ	 ഖമാണ്.
വിേശഷാല്	പ്രതിയിെല	േലഖന െള ം	മ 	വിഭവ െള ംപ ി	ഹരംപിടി
സംസാരി ം.	വിേശഷാല്	പ്രതി	ഇറ ി	വിതരണ ി 	േപായി ഴി ാല്	
േബാണ ിന്	െറ	പ്രശ്	നമായി.	അ വെര	ഒ 	തട ം	പറയാ 	അവര്	
സമര ിലാ ം.	 റ 	ദിവസം	ഇരി ം.	ന െ 	ഒ 	ഓണ ിന്	െറ
ഃഖാ ഭവേ ാെട	സമരം	നിര്	 ി	േജാലിയില്		പ്രേവശി ം.	പത്രാധിപ െട
ഒരി ം	പാലി െ ടാ 	‘മയ്യനാടന്		ഉറ ി’	േ ല്		സമരം	നിര്	 കയാണ്
പതിവ്.	േബാണ ി 	പണമില്ലാതാ തിന്	െറ	പ്രധാന	കാരണം
വിേശഷാല്	പ്രതി െട	മാ ര്		േതടി 	പത്രാധിപ െട ം	 െട ം	േകരള
പര്യടനമാെണ ം	അവര്	 റിയാം.	പേ ,	ഈ	പര്യടന ി 	ഒ ളില്	
പെ ാ ം	അവര്	 	മടിയില്ല.	ഇ ിരാ	പ്രിന്	റിങ്	വര്	ക്	സിെല	ജീവന ാെര
പറ ാല്		അവരില്		പല ം	തി വന രെ 	ഇ െ 	േട്രഡ്	 ണിയന്		രംഗെ
േനതാ ളാണ്.

അ െന	ഭാര്	ഗവീനിലയ ിന്	െറ	കേ ാസി ം	പ് ഫ്	വായന ം
േപ െക ം	േഫാറം	അടി ം	നട െകാ ിരി .	ഒ 	േഫാറം	നാ 	േപ വി ്
കയ ിെയ ാണ്	എന്	െറ	ഓര്	 .	വി.	എം.	ബാലന്		േപ കളിെല	ഇല്ലസ്	േട്രഷന്	 ം
മ ം	ശരിെ ിയത്	എത്ര	 തിയിലായി .	പ്രിന്	േറഴ്	സ്	േബ്ലാ ിെല	ദാസ്
തന്	െറ	 തലാളി ാനം	മാ ിെവ ി ്	എ 	േബ്ലാ കള്		അ ഴേ ാള്	
െകാ വ െകാ ി .	വിേശഷാല്	പ്രതി െട	നാല്	പേതാളം	േപ വ
മാ റാണ്.	വിേശഷാല്	പ്രതിയില്		വരാന്		േപാ 	‘ഭാര്	ഗവീനിലയ’	 ിന്
ഗര്	ഭശ്രീത്വം	നല്	 	ബഹള ിലാണ്	െക.	എസ്.	െചല്ല ന്	.
അ െനയിരിെ 	ഒ 	ദിവസം	ൈവ േ രം	ഞാ ം	ച ഡ ം
ഭാര്	 വീനിലയ ിന്	െറ	തെ 	പ് ഫ്	േനാ ിെ ാ ിരി കയാണ്.	േഫാണ്	
ശ ി .	എ േ ാള്		പ ഷമായ	ശ ം:

‘ഞാന്		ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീര്	.’
െഞ ിേ ായി.	ഞാന്		േഫാണിന്	െറ	മൗ ്പീസ്	െപാ ി ിടി ി ്	 ഡേനാട്

പറ :
‘എേടാ	സംഗതി	 ഴ മായി.	ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീര്	.’
ൈക	മാ ിയി ്	േചാദി :	‘എവിെടനി ാണ്	വിളി ത്.’
‘തി വന ര 	നി തെ .	ദാ,	ഇവിെട.’	 റ േനരേ 	നി ം.

പി ീട്	ആേരാേടാ	 ലം	ബഷീര്		അേന്വഷി തിന്	െറ	േനരിയ	ശ ം.	എ ി
പറ :

‘ഇവിെട	പാളയ ്,	ശിവറാം	 ഡിേയാവില്		നി ാണ്.	ഇേ ാള്		വ .
ബാലെനവിെട?’

െക.	ബാല ന്		അേ ാള്		ഓഫീസില്		ഉ ായി ില്ല.
എവിെടയാെണെ ാ റിയാ ം	പാടില്ല.	ഞാന്		 ഡന്	െറ	ൈകയില്		േഫാണ്	
െകാ .	 ഡന്		പറ :



‘ഞ ള്		ഉടന്		തെ 	 ഡിേയാവിെല ി	 ിെ ാ 	വേ ാളാം.	ഒ 	പ
മിനി ്.’

ബാലന്	െറ	കടുംൈക
പാളയേ 	വി 	ടാക്	സിയിലിരി േ ാള്		ബഷീറിന്	െറ	വരവിെന റി 	ഉത്	
ക ാജനക ളായ	സംശയ ളായി .	ബഷീറിെന	ഞ ള്	 ്	ര ാള്	 ം
പരിചയമില്ല.	കൗ ദിയിെല	േലഖന ളി െട	പരിചയ െ ിലായി.	അെതാെ
അേ ാര്		വായി ി േവേ .	വ 	വ 	പത്രമാസികകെളാെ 	വലിെ ്
ലയിേലെ റി തായാണേല്ലാ	തി െമാഴികള്	.	സംശയ ള്	
ൈകമാറിെ ാ ിരി േ ാള്		വ ി	ശിവറാം	 ഡിേയാ െട	 ിെല ി ഴി .
ബഷീറിന്	െറ	 പം	ശരി ം	മന ില്		േപറിെ ാ 	േലശം	അറേ ാെട	വ ിയില്	
നി ിറ ി.	അ താ െതേ ാ	െച 	രീതിയി 	അവാച്യമായ	ഒ 	ഭയം	ഞ െള
ര ാെള ം	ബാധി ി .	 ഡിേയാ െട	െടലിേഫാണ്		െവ ി 	ഇ 	േകാണില്	
ബഷീര്		നില്	 ായി .	വലിയ	െതളി മില്ലാ തായി 	ആ	 ഖം.	ഞ ള്	
സ്വയം	പരിചയെ ി.	ഞ െട	പരിചയെ ലില്		താ പര്യമില്ലാ മ ില്	
കന 	സ്വര ില്		ബഷീര്		േചാദി :

‘ബാലെനവിെടേ ാെയ ാ	പറ ത്?	അവന്		എേ ാട്	ഒ 	ക ംൈക
കാണി ി ാ	േപാ ത്.	ഞാന്		പരീ ി േവ ി	എ തിയ	തിര ഥ	എ 	െകാ
േപാ 	േപാകെ ,	വിേശഷാല്	പ്രതിയില്		അ 	പ്രസി െ ാന്		േപാ തായി
പരസ്യ ം	െച ിരി .	കൗ ദി	വാരികയിെല	പരസ്യം	ക 	ഒരാള്		ഇ െല
േഫാണ്		െച േ ാഴാണ്	ഞാന്		അറി ത്.	ഇവന്		എെ ാ ന്	?	പരീ ി	എെ
െവ േത	വിടില്ല.	ഞാന്		സ്	ക്രി ്	വാ ിെ ാ 	േപാകാനാ 	വ ത്.	ഇ തെ
േപാ ക ം	േവണം.’

സംഗതി െട	കിട ്	ഞ ള്	 	മന ിലായി.	 ഴ മാണ്.	കേ ാസ്
െച െകാ ിരി 	കാര്യം	അറിയിേ .	പത്രാധിപര്		വ ി ്	സംഗതി
േനെരയാ െ .	അ വെര	തി മന ിന്	െറ	സമയം	േപാ 	കാര്യ ിലായി
ഞ െട	േവവലാതി.	പത്രാധിപെര	എവിെട	േതടാനാണ്.	ഞ െള
െതാടാന വദി ാെത	സാമാന്യം	വലിയ	ഒ 	സ് ്	േകസ്	 ഡിേയാ െട	 ലയില്	
െചെ െകാ ്	ബഷീര്		കാറില്		കയറി.	ഞ ള്		ഇേ ാ 	ബസ്
യാത്രെയ ി ം	പരസ്യം	െകാ േപാെയ ി ം	പത്രാധിപര്		സംഗതി െട
ഗൗരവം	മന ിലാ ി	പ്രശ്	നം	പരിഹരി െമ െമാെ 	പറ ്	ഉ ാ െയ
സമാധാനി ി ാന്		ശ്രമി .	ഞ െട	ശ്രമം	ഫലിെ 	േതാ .	ഓ
വ ി െട	പാര്	ശ്വ ളിേല 	േനാ ി	അതീതകാലചി കളില്		അല
മന മായി െകാ ്	അേ ഹം	പറ :

‘ബാലന്		കാരണം	വീ ം	തി വന രെ ാ 	വരാന്	പ ി.	പ ി പ
െകാല്ലം	 ്	തി വന രം	െസന്	ട്രല്	ജയിലിെല	ഒ 	തട കാരനായി	വ താണ്.
ബാലെന	എവിെട ാണ്	ഒ 	കി ക.	ഏതായാ ം	ഈ
വ ിനക തെ േല്ലാ.’



എവിെടനി ായാ ം	കൗ ദി	ഓഫീസിെല ി	അരമണി റിനകം
പത്രാധിപ െട	സ ിധാന ിെല ി 	െകാ ാെമ ്	ഞ േള .	അേ ഹ ി

ിയായി.	േപ 	അ ാറായേ ാഴാണ്	ഞ െള ി 	വിവര െളാെ
തിര ത്.	എല്ലാം	അറി കഴി േ ാള്		െപ 	സേ ാഷം.

അ തെമ 	പറയെ ,	ഞ ള്		കൗ ദി	ഓഫീസിന്	െറ	നടയിെല ിയേ ാള്	
സാ ാല്		െക.	ബാല ന്		ഞ െള	കാ ്	അവിെട	നില്	 ായി .	 െട
പബ്ലിക്	െഹല്	 ്	ലാബ്	ഡയറ ര്		േഡാ.	ശ ര ി ്.	ഞ െടെയാെ
െച ിന്	െറ	വി തികള്	െ ാെ 	നെ ല്ലാ 	േച നാണേ ഹം.	പി ീ
സംസാര ില്	നി ്	പബ്ലിക്	െഹല്	 ്	ലാബി ായി 	പത്രാധിപര്		എേ ാ
ആവശ്യ ിന്	ഓഫീസിേല ്	വിളി േ ാള്		കാഷ്യര്		അ ാവനില്	നി 	വിവരം
അറി േത്ര.	ഓഫീസിന്	െറ	എല്ലാ	ചലന ം	അ വനില്	
നി ാണാരംഭി ി ത്.

പത്രാധിപര്		ഞ െള	സ്വീകരി ത്	േലശം	ഗൗരവ ിലാണ്.	ബഷീര്	
വ തിന്	െറ	ഉേ ശ്യം	േനരെ 	മന ിലാ ി.	തെ 	 െ ാ
പ തട കയാണ്	ഈ	ഗൗരവ ിന്	െറ	അര്	 െമ ്	നിര രസ ര്	 ംെകാ ്
എനി ം	 ഡ ം	അറിയാം.	ബഷീറിെന	കാറില്	നി ്	ൈകപിടി ്	ഇറ തിനിടയില്	
ഖംതിരി ്	അ നി 	മാേനജര്		പി.	ബാല േനാടായി	ഗൗരവംവിടാെത
പത്രാധിപര്		പറ :

‘െകാ ാ 	ഒ 	േഹാ ലില്		നല്ല	സൗകര്യ 	ഒ 	 ം	 ്	െചയ് .
മസ്	ക ിേലാ	അരിസ്	േ ായിേലാ	േവ ില്ല.’

ഈ	നിര്	േദശം	േക 	ബഷീര്		േചാദി :
‘എ ിന്?	എനി ാേണാ?	പ ില്ല	എനി ്	ഇ തെ 	േപാകണം.

എറണാ ള 	െച ി ്	പിടി 	േജാലി ്.	എ ാ ം	ബാലാ,	നീയി 	പ ി േല്ലാ.
ആ	പരീ ി ം	വിന്	െസന്	 െമാെ 	എത്ര	േബജാറിലാെണ റിേയ്വാ?’

ഇെതാ ം	ശ്ര ി ാന്		പത്രാധിപര്	 	കഴി ില്ല.	ൈഡ്രവര്	
റെ 	ബഷീറിന്	െറ	വലിയ	സ് ്	േകസ്	േനാ ിെ ാ ്	പറ :

‘ങാ	ആ,	ഇതില്		തി വന ര 	 റ കാലം	താമസി ാ
വക േല്ലാ.’

ഇത്ര ം	പറ ി ്	പത്രാധിപ െട	 റിയിേല ്	ബഷീറിെന
ആനയി േ ാള്		ഞ േളാടായി	പത്രാധിപര്		പറ :	‘ആ
ബാല െനെ ാ ാവില്ല.	നി ള്	 ടി	െച ്	 റി	ശരിെ 	കാര്യം	െചയ് .
േവഗം	േവണം.’

തി വന ര ്	അ ്	െകാ ാ 	ര 	േഹാ കേള —മസ്	ക ം
അരിസ്	േ ാ ം.	അരിസ്	േ ാ െട	അനക്	സില്		സ് ്	സൗകര്യ 	വിശാലമായ
റി ്.	ഞ െട	ബഹള ള്	െ ാെ 	പലേ ാ ം	ഇടമാകാ വിടം.
അരിസ്	േ ായില്		വിളി േ ാള്		ഉേ ശി 	 റിതെ ്.	 ്	െച .	ഉടന്		ആ
വ െമ ം	അറിയി .	ഹീ ര്	വെര	ഓണ്		െചയ്യാ 	നിര്	േദശം	നല്	കി.

ബഷീര്		വ ത്	േചര്	 െകാ ിരി 	മാ ര്		വാ ിെ ാ



േപാകാനാെണ ്	അേ ാള്	 െ 	പ്ര ിലാെക	അറി കഴി ി .
ആെകെയാ 	മ്ലാനത.	ജീവന ാര്		ഒ ി 	പിറെക	ഒ ായി	ഞ െട	 റിയില്		വ
വിവരം	അേന്വഷി .	അ ്	പ്ര ്	ജീവന ാരായി	പ 	േപര്		ഇ ിരാ
പ്രിന്	റിംഗ്	വര്	ക്	സി ്.

്	െച 	 റി െട	വിവര ം	മ ം	േഫാണ്	മാര്	ഗം	പത്രാധിപെര	അറിയി .
അ 	നിര്	േദശ ി 	കാ ്	െച തീര്	 ാ 	ചില	േജാലികള്		 തിയില്	
മി െകാ ്	ഞ ള്		ഇ .	ഒ 	പതിന ്	മിനി 	കഴി കാ ം.	മന 	നിറെയ

എേ ാ	ചില	വല്ലാ കളാണ്.	െടലിേഫാണിന്	െറ	ബ ര്		ശ ി .	പത്രാധിപരാണ്.
ബഷീറിന്	െറ	മാ ര്		േചര്	േ െ ം	ഷീ കള്		അ ി	 റിയിെല ി ാ മാണ്
ഉ രവ്.	ആെരെയാെ േയാ	ശപി െകാ ്	നിര്	േദശം	േഫാര്	മാന്	ൈകമാ േ ാള്	
പത്രാധിപര്		വ ിെവ 	വിനകെള റിേ ാര്	 ്	 ഃഖി യായി .	കരി ര
ഷീ കള്		അ ി	ഞ ള്		പത്രാധിപ െട	 റിയിേല 	െച .	ഞ െട	 ഖഭാവം
ക ്	അര്	 ം	മന ിലാ ിയ	രീതിയില്		പത്രാധിപര്		പറ :

‘വിഷമി ാെനാ മില്ല.	ഇതിെന ാള്		ഉഗ്രന്		ഒ 	സാധനം	ഇവിെട	ഇ ്
എ തി രാെമ ്	ഏ ി ്.	അ 	സ തി തി 	േശഷമാണ്	മാ ര്		തിരി
നല്	കാെമേ ത്.	ആ	 ന്	 ി ം	 േഷാ മ ം	 ം	സദാശിവന്	
കണ്	ട്രാ ം	ഇേ ാ 	വ .	അവര്		വ േശഷം	േഹാ ലിേല 	േപാകാം.’

സമാധാനമായി.	അല്	പസമയ ി ില്		പറ വെരാെ 	എ ിേ ര്	 .
ഇനി	േഹാ ലിേല 	 റ ാടാണ്.	അരിസ്	േ ാ െട	അനക്	സ്	 ര്	ണമാ ം
ഞ ള്	 ായി	ഒഴി ിടാന്		പി.	സി.	 മാരന്		നായ െട	വകയായി	ഏര്	 ാ െച .
ഇനി	ഞ െട	ബ ാെടാഴി .	എല്ലാ	കാര്യ ം	 ം	മിനര്	വാ

ന്	 ി ം ടി	ഏെ െകാ ം.	വ പാെട	ബഷീറിന്	െറ	പല	േപാസി
േഫാേ ാകള്		 ന്	 ി െട	ക്യാമറ	പകര്	 ി ഴി ി .

അനുഭവകഥകള്	
ബഷീര്		നല്ല	 ഡിലായി.	തന്	െറ	സ്വാത ് യസമരകഥക ം	കാല്	നടയാ
ഭാരതപര്യടന ം	പല	പല	കഥക െട	അക ടിേയാെട	അവതരി ി െകാ ി
അേ ഹം.	 ില്		തി വന രം	െസന്	ട്രല്		ജയിലിെല	തന്	െറ
ജീവിതെ ി ം	അ െ 	രസകര ളായ	സംഭവ െള ി ം	ഒ 	കഥ െട
അ േ ാ ം	ചി േയാ ം ടി	അേ ഹം	അവതരി ി .	ഈ	പറ 	കാര്യ ള്	
ഏെത ി െമാ ്	‘ഇ ിണി	വലിയ	ഒ ാ ി’	ത ാല്		മതിെയ ായി	െക.
ബാല ന്	.	 െട	ഉ ായി 	ഞ ം	അ 	ശരിെവ .	ൈനസാമിന്	െറ
െകാ ാര ില്		െവ ായ	അ ഭവ െട	പ ാ ല ി 	കഥയായിരി ം
നല്ലെത 	ചിലര്	.	അതല്ല,	തി വന രം	െസന്	ട്രല്		ജയിലിന്	െറ
പ ാ ല ില്		െപണ്	ജയിലിന്	െറ	സാമീപ്യ ി ായതായി	രസകരമായി
അവതരി ി 	സംഭവ ള്		പ ാ ലമാ 	മതിെയ 	മ 	ചിലര്	.	ഇേ ാള്	
പത്രാധിപ െട	 റി	നിറെയ	ആളാണ്.	ബഷീര്		വ 	വിവരമറി ്	‘േകരളകൗ ദി’
യില്	നി ്	എം.	എസ്.	മണി,	പി.	െക.	ബാല ന്	,	ജി.	േവ േഗാപാല്	



ട ിയവെരാെ 	എ ിയിരി .	ഇവിടി 	സമയം	ൈവകി ാെത
അരിസ്	േ ായിേല 	േപാ തായിരി ം	നല്ലെത ്	എല്ലാവര്	 ം	േതാ ി.
അ െന	 റെക	വരാെമ 	വ്യവ യില്		ഞാ ം	 ഡ െമാഴി വര്		
കാറിലായി	അരിസ്	േ ായിേല 	 റെ .	േചര്	 േപായ	മാ ര്		ഒഴിവായ

ലെ റി ം	പ്ര മാ ം	േഫാര്	മാ മാ ം	ചില	ധാരണക ാ ാന്	
േവ ിയാണ്	ഞ ള്		പ്ര ില്	 െ 	ഇ ത്.

ഒ 	മണി ര്		കഴി കാ ം,	അരിസ്	േ ായില്	നി ്	പി.സി. െട
േഫാണാണ്.	ബഷീറിന്	എ താന്	േവ ി	ക്വാര്	 ര്		ഷീ ്	കടലാസ്	ഭംഗിയായി	ക െച ്
ഉടന്		അരിസ്	േ ായില്		എ ി ണം.	 െട	ഞ ം	ഉ ാവണം.	ഇേ ാള്		 തല്	
ആശ്വാസം.	പറ തീരാ 	താമസം	ക െച 	കടലാെ ി.	അ
ഷീേ ാള ്.	തല്	 ാലം	ഇ 	മതി.	ഞ ള്		അരിസ്	േ ായിേല 	ഗമി .

അവിെട	െചല് േ ാള്		 റിയില്		ബഷീറില്ല.	 ളി ാന്		കയറിയിരി കയാണ്.
ം	പാര്	 ി ം	പത്രാധിപ െട	േന ത്വ ില്		േലശം	ഉേ ജന ിലാണ്.

അതി 	േവ ി	അ 	 റി	സ മാ ിയിരി .	പത്രാധിപര്	 ്	അട ാനാവാ
സേ ാഷം.	ഞ െള	ക 	മാത്രയില്		പറ :

‘ടാ,	നീെയാെ 	എെ റി ്	എ 	ധരി ?	ഉഗ്രന്		ഒ 	സാധനമാണ്	ന ്
കി ാന്		േപാ ത്.	 ജ ര	െസന്	ട്രല്		ജയിലിന്	െറ	പ ാ ല ില്		ഉഗ്രന്		ഒ
സാധനം.	എന്	െറ	സജഷനാണ്.’

പല ം	സംസാരി ്	േനരം	േപാ തിനിടയില്		ബഷീര്		 ളികഴി ്	വ .
രാത്രിയില്		ആവശ്യമായ	ആഹാരെ ം	േനരം	 ലര്	 കഴി ാല്		േവ
കാര്യ െള ം	പ ി	വിശദമായി	അേന്വഷി ്	എല്ലാം	ഏര്	 ാടാ ി.	ബഷീറിന്	െറ

ിരം	 ിന്	െക.	എസ്.	െചല്ല െന ം	എെ ം	 ഡെന ം	 മതലെ ി.
വ ം	 േഷാ മന്		ഏ 	േസവന ി ം	തയ്യാറാെണ ്	സ്വയം	പ്രഖ്യാപി .
പറ േപാെല	അേ ഹം	പ്രവര്	 ി ക ം	െച .	ബഷീര്		തി വന ര
നി 	േപാ വെര	അേ ഹ ിന്	 ഷി ാ ാ 	ഒ 	ച ാതിയായി	വ ം
െട	ഉ ായി .

കഥ െട	രചന	അ 	രാത്രിതെ 	ആരംഭിെ ്	പിേ ്	രാവിെല
അരിസ്	േ ായിെല ിയേ ാള്		മന ിലായി.	എ തി	കീറി ള 	ഒ 	 േ ാളം
കടലാസ്	ചവ യില്		കിട ി .	ഭംഗിയായി	എ തി ീര്	 	 നാ 	ഷീ ്
കടലാസ്	േമശ റ ി .	പണി റ	തീര്	 	ഭാഗമാണ്.	രാവിെല	ഞാന്		െച േ ാള്	
അത്ര ം	ഭാഗം	എെ 	വായി േകള്	 ി .	എനി 	പിറേക	പി.	സി.,	 ന്	 ി,
വ ം,	െക.	ബാല ന്		ഇ െന	ഓേരാ രായി	വ .	എ ിന്
ശല്യ ാ ാെത	ഉടന്	തെ 	പിരി െപായ്	െ ാ ാം	എ 	 ഖ രേയാെടയാണ്
എല്ലാവ െട ം	വരവ്.	വ വെരെയല്ലാം	എ തി ീര്	 	ഭാഗം
വായി േകള്	 ി .	തീര്	 ിടംെകാ ്	എല്ലാവര്	 ം	ഗംഭീര	 ി.	ഇതിനിടയില്	
തേലദിവസം	രാത്രിയി ായ	ഭ്രാ മായ	ചില	അ ഭവ െള ി ം	ബഷീര്	
കഥാ േപണ	പറ ്	ഞ െള	രസി ി .	ഒ 	രാത്രി ം	പകലിന്	െറ	ഞ ള്	
വ തി 	െതാ 	 	 ംെകാ ്	അരിസ്	േ ായിെല	ജീവന ാെര	 വന്	



ബഷീര്		ൈകയിെല കഴി ി .

കഥയുെട	പണി ര
മണി കള്		ഇടവി ്	ഞ ളില്		ആെര ി ം—ഞാേനാ	ച ഡേനാ	വ േമാ
െക.എസ്.	െചല്ല േനാ—അവിെട	െച െകാ ി .	ഓേരാ	പ്രാവശ്യം
െചല് േ ാ ം	എ തിയിടേ ാളം	ഭാഗ ള്		ഞ െള	കാണി ം.	ഞ ള്	
ആവശ്യെ ി ായി ില്ല.	ഒ 	പ്രാവശ്യം	െചല് േ ാള്		എ തി ീര്	 ത്	പ
േപജായിരി ം.	പി ീടത്	ഇ പ േപജാ ം.	ഇനിെയാരി ലാകെ ,	ഈ
ഇ പ 	േപജ്	അപ്രത്യ മായി	പകരം	ഏെഴ 	േപജായി	 ിയിരി ം.
ഇ െന	നീ ി ം	 ി ം	പിെ ം	നീ ി 	ഈ	രചനാരീതി	ഞ െളെയാെ
അ തെ ി.	എത്ര	േബാധ ര്	വ 	രചന.	സാഹിത്യെ 	ഇത്രക
ഗൗരവേ ാെട	സമീപി 	ഒ 	എ കാരന്		ന ിെല്ല ം	ബഷീര്	 തിക െട
അ ര്	വത 	കാരണം	അസ്വാരസ്യ െട	എല്ലാ	പ മട െകാ 	ഈ
േബാധ ര്	വ 	രചനാരീതിയാെണ ം	എനി 	േതാ ി.	ര 	ദിവസം	കഴി േ ാള്	
എ ിന്	െറ	ഒ ിന്	തട ാകാതിരി ാന്		ഞ ള്		കഴിവ ം	ആ	 റിയില്	
േപാകാെതയായി.	ഞ െട	സ ര്	ശനം	ൈവ േ ര 	മാത്രമായി.	എല്ലാ
ദിവസ ം	ര 	പ്രാവശ്യെമ ി ം	പത്രാധിപര്		േ മാേന്വഷിയായി
അരിസ്	േ ായിെല ം.	തന്	െറ	സ്വതസി മായ	സമയംേപാ ല്		പരിപാടിെയാ ം
ഇവിെട	പ്രേയാഗി ാറില്ല.	എ െന ം	ബഷീറിെനെ ാ ്	സംഗതി	എ തി
വാ ി ി ാ 	ഒ 	തപസ്യ െട	ഗൗരവമാണ്	പത്രാധിപര്	 ്.	സ്വ ം
കാര്യമാണേല്ലാ.

ഇ െന	നീ ി ം	 റ ളള	ബഷീറിന്	െറ	രചന	നാലാമെ 	ദിവസം
ൈവ േ രമായേ ാള്		പരിസമാ ിയിെല ി.	വായി 	േക േ ാള്		േക െകാ ി
ഞ െളാെ 	വി യഭരിതരായി.	എത്ര	പണി റ	തീര്	 	ശില്	പം.	എെ ാര ര്	വ്വ
ചാ ത.	ഇതിെന	ജയി ാന്		മെ ാ ം	ഈ	കാലയളവിേലാ	അ െ േമാ	ഉ ാകാന്	
േപാ ില്ല.	ഉ ാ െ ില്		അത്	ബഷീറില്	നി തെ യാവണം.
‘ഭാര്	ഗവീനിലയം’	തിര ഥ	േചര്	 ാതിരി ാന്		ഇട ാ ിയ	സാഹചര്യ െള
മനസാ തി കയായി .

േക ി വെരല്ലാം	നി േരാ	നി േരാ	ആണ്.	ബഷീറാണ്	ആ	നി ത
ഭ ി ത്.	അേ ഹം	ശ യര്	 ി:

‘മാന്യമഹാജന െള,	കഥ	നി ള്	 	േബാധ്യെ െ 	േതാ .	ഇതിെന
നാം	െക.	ബാല ന്		എ 	 ശ്	മാ െ ,	നി െള	സാ ി	നിര്	 ി	ഏ	പി .
അവന്		െകാ േപായി	എ ം	െച െകാ െ .’

െക.	ബാല ന്		ഏേതാ	വലിയ	ആഴ ളില്		 ി ിരി കയാണ്.
മൗന ിന്	െറ	ഭാരം	ഏ വാ ിെ ാ 	നീ ാന്		പ്രയാസെ 	നിമിഷ ള്	.
ര ൈക ം	നീ ി	പത്രാധിപര്		അ 	വാ ി.	ഒ 	വലിയ	േന ിന്	െറ	 വന്	
പ്രകാശ ം	ആ	 ഖ ായി .	ഒ 	ൈക ിെനെയ േപാെല	മാ ര്	
ഡെന	ഏ	പി .	എ ി ്	ബഷീറിന്	െറ	ര 	കവിളി ം	മാറി	മാറി	 ംബി .



കഥ	ഏ വാ േ ാള്		ജീവിത ില്		എല്ലാ	കാല ം	ഓര്	മിേ ാമനി ാന്	
കഴി 	ഒ 	വലിയ	 ര്	 ം	ഞ ള്	 	ൈകവ കയായി .	അല ്യ ം
അനാഥ മായി 	ആ	കാലഘ ിെല	ജീവിത ിന്	െറ	ആശ്വാസം	ഇ രം

ര്	 ളായി േല്ലാ.
ഇേ ാള്		ബഷീറി 	േപാകാന്		 തിയായി.	പിേ ദിവസം	രാവിെല

എറണാ ളേ ്	ഒ ി േപാകാെമ ായി	പത്രാധിപര്	.	വല്ലവിധ ം	ബഷീറിെന
പറ 	സ തി ി 	യാത്ര 	ഒ ളായി	പിെ .	പറ േപാെലതെ
പിേ 	രാവിെല	അവര്		എറണാ ളേ 	തിരി .	 ിന്	െക.	എസ്.	െചല്ല ം
‘മ ’	എ 	േപരില്		പത്രാധിപ െട	അംഗര കനായി	അറി 	ത ്.
ഞ െള ടി	 ണിെ ി ം	വിേശഷാല്	പ്രതി 	ൈകവ 	മഹാഭാഗ്യ ില്		 കി
സമയം	അതി േവ ി	െചലവഴി ാന്		തി വന ര തെ 	 ടി.

പിേ 	േനരം	െവ േ ാള്		പത്രാധിപ ം	സംഘ െമ ി.	െക.	എസ്.
െചല്ല ന്	യാത്രാ ീണേമയില്ല.	േമശയില്		തലെവ റ ി ിട 	എെ
വിളി ണര്	 ിയി 	പറ :

‘ഏതായാ ം	നി ള്		വരാതി ത്	ക മായിേ ായി.	ബഷീര്		അവിടംവെര
നി െളെയാെ ിയാ 	സംസാരി ത്.	മട ില്		തകഴിേയ ം	ക .	മാ ര്		ര
ദിവസ ിനകം	കി ം.	ഏയ്,	പിെ 	േവെറാ 	കാര്യം.	ബഷീറിന്	ബാലന്		ഒ 	െച ്
െകാ ി ്.’

ഇ 	േക 	മാത്രയില്		ഞാന്		ഉറ ിന്	െറ	അവസാനേവ ം	പറിെ റി ി
േചാദി :

‘എത്ര	 പ െട?’
അ െ 	അവ െട ം	െക.	ബാല ന്	െറ	മഹാമനസ്	കത െട ം

ആഴമറിയാ െകാ ാണ്	അ ംവി െന	േചാദി േപായത്.
‘ബ്ലാ ്	െച ്.’	െചല്ല ന്	െറ	മ പടി.	എ ി ്	എേ ാടായി:

‘ബാ ിെലെ ി േ ാ?’	ഞാെന 	പറയാനാണ്.
ര 	ദിവസ ി േശഷം.	സമയം	ഉ േയാട ം.
‘ര േപ ം	ഇേ ാ 	വാ.’	എക്	 ന്	ഷന്		േഫാണി െട	പത്രാധിപ െട

ആ .	ര േപര്		ഞാ ം	ച ഡ മാണ്.	എ 	 നാം െ റിയാ
പ ലില്		ഞ ള്		െചല് .

പത്രാധിപ െട	 ഖ 	പതിവില്ലാ 	മ ഹാസം.	ഒ 	കവര്		ഞ െട
േനെര	നീ ി.	ഞാന 	വാ ി	ഉ ിെല	ക 	 റെ .	ഒ 	ബ്ലാ ്	െച ം
അതിേനാ 	പിന്		െച 	േചര്	 	ക ം.	എേ ാ	രസകരമായ
സംേബാധനയിലായി 	 ട ം.	സംേബാധന	ഓര്	 ില്ല.	പേ ,	ക ്
ഇ െനയായി :

‘തി വന ര ്	േപ 	എ 	മഹാരാജ്യ ്	ച ിക	എ 	േപ 	ഒ
െപണ്	 ി	വ ം	വാ ാന്		വശമില്ലാെത	അല തായി	നാം	അറി .	അവള്	 ്
ഒ 	സാരി	വാ ി	െകാ ാന്		ഈ	കേ ാെടാ ം	പിന്	െച 	േചര്	 ി 	െച ്
ഉപേയാഗെ ക.’



സ ം	ബഷീര്	

വിേശഷാല്	പ്രതി	 റ വ .	മതി കള്		പ്രസി ീകരി െകാ തെ 	ഈ
വിേശഷാല്		പ്രതി ്	ഉടന്		ഒ 	ര ാം	പതി ം	അടിേ ി	വ .	ആ കാലിക
പ്രസി ീകരണ െട	ചരിത്ര ില്		അത്	ഒര ര്	വ	സംഭവമായി	ഇ ം
അവേശഷി .
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