“കഞ്ഞിക്കുഴി – പുതുപ്പള്ളി – കറുകച്ചാല് - മണിമല വഴി റാന്നീ... റാന്നീ...
റാന്നീ....ഇപ്പ്പാ പപാകുും ഇപ്പ്പാ പപാകുും...പകറ് പകറ്...അവിപ്െ പേട്ടാ ഒന്നന
ഒതുങ്ങി നിപ്ന്ന...പുറപകാട്ടന മാറിപക്ക.. റാന്നീ...!”
പകാട്ടയും – റാന്നി റൂട്ടില് ഓെുന്ന ‘പ ാമതി’യുപ്െ കിളിയാണീ ഇെതെവിലലാത്
കിെന്നന േിലയ്ക്ക്കുന്നത്.

പകാട്ടയും പ്െൌണിപ്ല പഴയ പ്രപവറ്റന ബസ് സ്റ്റാണ്ടന.

സ്കൂള ും പകാളജുും ഓഫീസുും ഒപ്ക്ക വിെുന്ന നാപലകാല് - നാലര സമയും!
ബസ്സിനുള്ളില് സൂേി കുത്താനിെയിലല. നലല േൂെുും ആവിയുും. ബപ്സ്സാന്നു
സ്റ്റാണ്ടന വിട്ടിരുപ്ന്നങ്കില് എന്നാര ഹിക്കുന്ന നിസ്സഹായരുും അക്ഷമരുും
അസവസ്ഥരരുമായ യാരതക്കാ്!
യാരതക്കാരുപ്െ കൂപ്െ പകാട്ടയും കളക്ടപരെറ്റില് വയ്പ്ലസ്സന

ഡിവിഷന്

സ്ക്കിള് ഇന്സ്പ്പക്ടറ്റ് രാജന് പാഴൂരുും ഉണ്ടന. അപേഹത്തിനുും
എപ്ന്നപപാപ്ല ഇരിക്കാന് സീറ്റന കിട്ടിയിലല. എപ്െ അയപലാക്കവുും പേട്ടപ്െ
സഹപാഠിയുമായ രാജന്. “ബീഡി വലിക്കുന്ന പരപതത്തിപ്ല” പജാസ്സിയുപ്െ
പേട്ടനാണ്.
സമയും കളയാന് പവണ്ടി ഓപരാന്നന പറപഞ്ഞാണ്ടന നില്ക്കുകയാണ് ഞാനുും
രാജനുും. കിളി അങ്ങപ്ന േിലച്ച പ്കാപണ്ടയിരുന്നു പപ്ക്ഷ ബസ് സമയും
കഴിഞ്ഞിട്ട ും നീങ്ങുന്നിലല.
ഒെുവില് സഹിപ്കട്ടപപ്പാള് രാജന് കിളിപയാട് പോദിച്ച
“ഇത് പറയാന് തുെങ്ങീട്ടന പനരും കുപ്റയായപലലാ, പപാകാറായിപലല”
അത് മിസ്റ്റ്. കിളിക്കന സുഖിച്ചിലല.
“അത് പറയപണ്ടാരു പറയുപപാ പപാകുും സാപ്റ”.
ആ ‘സാപ്റ’ എന്നുള്ള ഭാ ത്തിന് ഒരു ആക്കലിപ്െ വനവനി ഉണ്ടായിരുന്നു.
രാജന് യൂണിപഫാും ഇട്ടിട്ടിലല. സിവില് രഡസ്സന ആണ്. മെക്കിക്കുത്തിയ മുണ്ടുും
മുറിപ്ക്കയ്യന് ഷ്ട്ട ും ഒരു പ്േറിയ ബാ ുും. കണ്ടാല് ഒരു സ്ക്കിളിപ്െ
എെുപ്പനാലിറ്റി ഒന്നുമിലല.
മറുപെി എപ്െങ്കിലുും പറയുന്നതിന് പകരും രാജന് എപ്ന്ന പനാക്കിപ്യാന്നു
കണ്ണിറുക്കി േിരിച്ച

കാണിച്ച .

അഞ്ചാറ് മിനിട്ടിനകും ഞങ്ങപ്ളയുും വഹിച്ച പ്കാണ്ടന പ ാമതി എന്ന ശകെും
പകാട്ടയും നാട്ടകും പ്രപവറ്റന ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് നിന്നുും പുറപ്പ്പട്ട .

പ ാമതിപ്ക്കാരു ഖയാതിയുണ്ടന; ഒരിക്കലുും മുപ്പത് കിപലാമീറ്ററില് കൂെുതല്
പവ ത ഉണ്ടാവിലല, ഏതവന് എപപ്പാ എവിപ്െ പ്കകാണിച്ചാലുും നിറുത്തുും,
പ്കാന്നാലുും സമയനിഷ്ടനെ പാലിക്കിലല....ഇങ്ങപ്ന ഒപ്ക്ക ആപ്ണങ്കിലുും പ ാമതി
നമ്മപ്ള എപത്തണ്ടിെത്തന എത്തിക്കുും. വഴിയില് കിെന്നന പപാകിലല.
പ ാമതിയുപ്െ കണ്ടക്ടറ്റ് പബബി. വയസ്സന മിനിമും അറുപത്. ബസിനുും
ഏകപദശും അപത രപായും! ആത്സനമക്കാരനായ പബബീപ്െ പപാപ്ല മൂളലുും
ഞരപക്കാും ഇഴച്ചിലുും ഒപ്ക്ക ബസ്സിനുും ഉണ്ടന. സ്റ്റാ്ട്ടന ആയാല് ആപ്യന്നു
പറയാും. പരബക്കിെുപപാള് നിപ്ന്നങ്കില് നിപ്ന്നന്നന പറയാും. റൂട്ടിനിെയില് മഴ
പ്പയ്ക്താ ഒരുതുള്ളി പപാലുും പ്വളിയില് പപാവിലല.
പകാട്ടയും – മണിമല 36 കിപലാമീറ്റ്. സാവനാരണ ബസ്സ കള് ഒപന്നകാല്
മണിക്കൂ് പ്കാണ്ടന ഓെിപ്യത്തുും. നിരങ്ങീും വലിഞ്ഞുും കിതച്ച ും
ഒപന്നമുക്കാല് മണിക്കൂറ് പ്കാണ്ടന പ ാമതി മണിമലയില് എത്തി. ഞങ്ങള്
ഇറങ്ങി.
അക്കാലത്തന മണിമലയില് നിന്നുും പുലിക്കലലിന് ബസ്സിലല. നെന്നു പപാകണും
അപ്ലലങ്കില് ൊക്ടസി വിളിക്കണും. മിണ്ടീും പറഞ്ഞുും പപാകാന് ഒരാള് കൂപ്െ
ഉപ്ണ്ടങ്കില് ഞങ്ങള് പുലിക്കലല കാ്ക്കന നെപ്പ്പാരു രപേനപമയലല. പ്പാെിപ്പ ും
പ്താങ്ങലുും വച്ച ള്ള രാജപ്െ പ്വെിക്കഥകള് പകട്ടന ഞങ്ങള് നെന്നു.
ഇെയ്ക്ക്കിപ്െ പ്വറുപ്ത മൂള പകും തലയാട്ട പകും ‘ശരിക്കുും’ എന്നന പറഞ്ഞന
കണ്ണ

പ്കാണ്ടന അത്ഭുതും ഭാവിക്കുപകും പ്േയ്ക്താ കാരയും ലീനീന്. പുള്ളി

ഹാപ്പി. പറയുന്നത് മുഴുവന് ഞാന് അങ്ങന വിശവസിച്ച

എന്നന വരുത്തിയാ

പപാപ്ര.
വള്ളുംേിറ പള്ളിപ്പെിക്കന മുന്പപ രാജപ്െ വീപ്െത്തിയപപ്പാള് ഞങ്ങള് രണ്ടു
വഴി പിരിഞ്ഞു. പപാകുന്നതിന് മുന്് രാജന് പറഞ്ഞു പിപറ്റന്നന നാലുമണി
കഴീപും പ്രപവറ്റന സ്റ്റാണ്ടന വപ്ര ഒന്നന വരാന്. വരാപ്മന്നന ഞാപനറ്റ .
***************
രാജന് പറഞ്ഞതനുസ്സരിച്ചന പിപറ്റന്നന ഞാന് നാല് മണിക്കന തപ്ന്ന സ്റ്റാന്ഡില്
എത്തി. പ ാമതി പപായിട്ടിലല. ഞാന് േുറ്റ ും പനാക്കിപ്യങ്കിലുും രാജപ്ന
അവിപ്െങ്ങുും കണ്ടിലല. പതിവുപപാപ്ല കിളി േിലക്കുന്നുണ്ടന.
“കഞ്ഞിക്കുഴി – പുതുപ്പള്ളി – കറുകച്ചാല് - മണിമല വഴി റാന്നി റാന്നി
റാന്നി...ഇപ്പ്പാ പപാകുും ഇപ്പ്പാ പപാകുും...പകറ് പകറ്...”

മൂന്നാല് മിനിറ്റന ഞാന് കാത്തന നിന്നു. അപപ്പാള് കാണാും ഡിപ്പാ്ട്ടനപ്മെന വക
ജീപ്പില് സ്വരപതാപവാനായി രണ്ടന പ്ഹഡ് പകാണ്സ്റ്സ്റ്റബിള മാരുപ്െ
അകപെിപയാപ്െ വന്നിറങ്ങുന്നു രാജന്. ജീപ്പന നി്ത്തുന്നതിന് മുന്പപ
രശീനിവാസ്സന് പ്സ്റ്റലില് ോെിയിറങ്ങി ബസ് സ്റ്റാെില് പാ്ക്കന
പ്േയ്ക്തിരിക്കുന്ന പ ാമതിപ്യ ലക്ഷയമാക്കി രാജന് നെന്നു. മീശ പിരിച്ച
മുകളിപലക്കന വച്ചിട്ട ണ്ടന. കൂപ്െ ഒരു കൂളിുംഗ് ഗ്ലാസ്സ ും. രാജന് നന്നായി
പ്വള ത്തതാണ്. നിപറാും കാക്കീും കൂളിുംഗ് ഗ്ലാസ്സ ും പ്പാപക്കാും വപണ്ണാും ആ
നെപ്പ ും...എലലാും കൂെി നലല പ്സ്റ്റല് എങ്കിലുും സവതപവയുള്ള കൂന്
ഇപ്പഴുമുണ്ടന.
ഞാനുും കൂപ്െ നെന്നു.
പ ാമതിയുപ്െ പഡാറിപ്െ അെുപ്ത്തത്തിയപപ്പാള് രാജന് കൂളിുംഗ് ഗ്ലാസ്
എെുത്തുമാറ്റി. കിളി അപപ്പാഴാണ് രാജപ്ന രശദ്ധിച്ചത്.
അതുവപ്ര ഫുട്ടന പബാ്ഡില് പറന്നു നിന്നിരുന്ന കിളി വിനയാനവിതനായി
ഭൂമിയിപലക്കന പതിപ്യ പറന്നിറങ്ങി
രാജപ്ന കണ്ട അവന് സിുംഹത്തിപ്െ മുന്പില് പ്പട്ട ഇരപ്യപപാപ്ല നിന്നന
പരുങ്ങി. ഇപ്പ്പാ അെി വീഴുപ്മന്നന അവന് ഭയന്നു. അയാള പ്െ മുണ്ടന
പതിപ്യ നനഞ്ഞു തുെങ്ങി. അവന് രാജപ്െ കാലില് വീണിലല എപന്നയുള്ള
ബാക്കി എലലാും പ്േയ്ക്തു. എന്നിട്ടന പതിവ് പലലവി
രാജന് എപ്െങ്കിലുും പറയുകപയാ പോദിക്കുകപയാ പ്േയ്യ ന്നതിന് മുന്്
തപ്ന്ന “ഏമാപന ഒരു പ്തറ്റന പറ്റിയതാ...പ്പാറുക്കണും. ഇനി ഉണ്ടാവിലല” എന്നന
പറഞ്ഞന കിളി പമാങ്ങാന് തുെങ്ങി.
അതിന് മറുപെിപ്യാന്നുും പറയാത് രാജന് അവപ്െ പതാപളല് കൂെി പ്കയിട്ടന
പറഞ്ഞു
“അനിയന് ഈ രെിപ്പിനു പപാകണ്ട. നമ്മുപ്ക്കാരിെും വപ്ര പപാകാും”
അതൂപ്െ പകട്ടപപ്പാള് കിളിയുപ്െ നലല ജീവന് പപായി. ആ രെിപ്പിന്
പപായിപ്ലലങ്കില് പിപ്ന്ന പിപറ്റന്നന രാവിപ്ല വപ്ര പസ്റ്റഷനില്! പപാലീസ്
പസ്റ്റഷനില് ഒന്നന പകറി ഇറങ്ങിയാ പിപ്ന്ന പരസഹായും ഉപ്ണ്ടങ്കില് പപാലുും
ശിഷ്ടനെജീവിതത്തില് പനരാുംവണ്ണും മൂരതും ഒഴിക്കാന് സാവനിക്കിലലാന്നന
അവനറിയാും.
“പ്പാ...പന്ന..മാ..പന...ആളറിയാത് പറ്റിയതാ. ഇനി ഉണ്ടാവിലല.
മാപ്പാക്കണും...ക്ഷമിക്കണും എപ്െ പ്പാന്നു സാപറ...”

മെക്കിക്കുത്തുും തപലല്പ്കട്ട ും അഴിച്ചന താണുവീന്നു പകഴുകയാണ് കിളി.
ഇപ്പ്പാ കരയുപ്മന്ന അവസ്ഥര. ഈ രും ും കണ്ടു നിന്ന ബസ് പ്രഡവറുും
കണ്ടക്ടട്ടറുും യാരതക്കാരുും ഒപ്ക്ക കരുതി രാജന് അവപ്ന തൂക്കിപ്യെുത്തന
ജീപ്പില് ഇട്ടന പസ്റ്റഷനില് പ്കാണ്ടുപപായി പ്പരുമാറുപ്മന്നന.
അവപ്െ ദയനീയമായ പകഴല് പകട്ടന രാജന് നിന്നു. എന്നിട്ടന അവപ്െ പകാള്
പേ്ത്തുപിെിച്ചന അവപ്െ കണ്ണിപലക്കന പനാക്കി പോദിച്ച ...

“ഇനി നീ യാരതക്കാപ്ര മരയാദ പഠിപ്പിക്കാന് പപാപവാ?”
“ഇപലലമാപ്ന...സതയമായുും ഇലല”
രാജന് അവപ്െ പകാളറീന്നന പ്ക എെുത്തു...
“എന്നാ പ്പപ്ട്ടന്നന സ്റ്റാണ്ടന വിട്”.
ഒരു പുതുജീവന് കിട്ടിയപപാപ്ല കിളി തിരിച്ച

പറന്നു...പ ാമതിയുപ്െ ഫുട്ടന

പബാ്ഡ് പനാക്കി...എന്നിട്ടന പനരും കളയാത് ഡബിള് പ്ബലലെിച്ചന വണ്ടി വിട്ട .
രാജന് എപ്ന്ന പനാക്കി വീണ്ടുും കണ്ണിറുക്കി േിരിച്ച . എപ്ന്ന മാരതും!
എനിക്കപപ്പാള് പതാന്നിയ അഭിമാനും! അതിവിപ്െ വിവരിക്കാന് പറ്റിലല.
രാജന് ഇപ്പ്പാ കാണിച്ച ഈ നാെകും കളിക്കാപനാ അയാപ്ള വിരട്ടാപനാ
പകസ് എെുക്കാപനാ ഒന്നുമുള്ള അവനികാരും രാജനിലല പപ്ക്ഷ കാക്കിയുപ്െ
ഒരു വിലയുണ്ടപലലാ...അതാണ് പപാലീസിപ്െ വില. അതാണ് പപാലീസ്!
അതാവണമൊ പപാലീസ്!

