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രഘു, വാസു, കി ഈ മൂ സേഹാദരന്മാർ ം ശിക്കാർ നായാ മുതലായ
വിേനാദങ്ങളിൽ ഉള്ള വാസനയും സാമർത്ഥ്യവും പാരമ്പര്യമാണ്. അവരുെട
മ നനും സ്യാലനും ആയ സുകുമാരനും ഈ വാസനാ സാമർത്ഥ്യങ്ങൾ അവ 
കാശെപ്പട്ടിരു . ഈ നാലുേപരും കൂടി ഒരു ഞായറാ നായാട്ടിനു േപാകാൻ
ഏർപ്പാടു െച . ശനിയാ ൈവകുേന്നരം അവർ സംഗതിവശാൽ എെന്ന
ക മുട്ടി. എെന്നയും നായാട്ടിനു ക്ഷണി . നായാട്ടിെനപ്പറ്റി പറ േകട്ടതല്ലാ 
െത, അെതങ്ങെനയാെണന്ന് എൻെറ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല.
അെതാന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണെമന്ന് എൻെറ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഗൂഢമായ ഒരു
േകാണിൽ െചറിയ ഒരാ ഹം കുടിെകാണ്ടിരു എ ള്ളത് േനരാണ്. പേക്ഷ,
നരി, പന്നി മുതലായ മൃഗങ്ങെള നായാടുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള അപകടങ്ങെളപ്പ 
റ്റി ഞാൻ പലതു പറ േകട്ടതിനാലും പറേങ്ങാടൻ നായരുെട തല ആ വക
അപകടങ്ങളുെട സ്വഭാവെത്ത വിളംബരെപ്പടു ന്ന ഒരു മാതകയായി എൻ 
െറ മനസ്സിൽ പതി കിട ന്നതിനാലും, േമൽപ്പറഞ്ഞ ആ ഹെത്ത അതു
കിടന്നിരുന്ന േകാണിൽ നിന്ന് അനക്കാതിരിക്കയാണ് േമലാലുള്ള സുഖജീവിത 
ത്തിന് അനുകൂലമായ വർത്തിെയന്ന് ഞാൻ വിശ്വസി കഴിയുകയായിരു .
ഒരിക്കൽ ഒരു നരി കടി ം മാന്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന മുറിവുകൾ പറ്റിയിരുന്ന
പറേങ്ങാടൻ നായരുെട തല അശ്വനിേദവകൾ ഉണ്ടാക്കിയ േകശേപാഷണ
ൈതലം തെന്ന ധാര െചയ്താലും ഒരു േരാമം േപാലും പുതുതായി മുളയ്ക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. ആ വിധം, കലകൾ നിറഞ്ഞ്, പർവ്വതങ്ങെളയും താഴ്വരകെളയും
ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും കാണി ന്ന ഭൂേഗാളപടം േപാെല സ്ഥിതി െച ന്നത്
ഒരിക്കെലങ്കിലും കാണുവാൻ സംഗതി വന്നവരാരും നരിനായാട്ടിൽ മി വാ 
നിടയില്ല. അതുെകാണ്ട് നായാട്ടിൻെറ അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ േവണ്ടി പേക്ഷ,
ഒരു ജന്മം കൂടി ജനിേക്കണ്ടി വന്നാലും, മൂ കടി ന്ന വല്ല കരടിയുെടയും
വായിൽ െച ചാടുന്നത് അ വളെര സുഖകരമായി േതാ കയിെല്ലന്ന്
വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ കള്ളി ആേരാടും പറയാെത അടങ്ങിയിരി കയായിരു .

അഥവാ, കഴിഞ്ഞ ഏേതാ ജന്മത്തിൽ ഒരു പറേങ്ങാടൻ നായരായിരുന്ന 
തു െകാണ്ടാണ് ഈ മൃഗയാ വിരക്തിയുണ്ടായെത ം ഊഹിക്കാമേല്ലാ.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും, േസ്നഹിതന്മാർ ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നായാെട്ട ം
വിേനാദെമ ം മാ മല്ലാെത നരിെയ ം, പന്നിെയ ം അേശഷം ആേലാചി 
ക്കാെത, ഞാൻ കൂടി വരാെമ വളെര ഉത്സാഹേത്താടും, സേന്താഷേത്താടും
ഉറപ്പായി വാഗ്ദാനം െച .
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എന്നാൽ ഇ രാ ി ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാം, കാല മൂ മണി 
ക്ക് എഴുേന്ന േപാേകണ്ടതേല്ലെയന്ന്, രഘു പറ . ഉടെനതെന്ന, ഊണും
അവിെടയാകാം എന്ന് സുകു ക്ഷണി . ഞാൻ രണ്ടിനും സമ്മതി . ഞങ്ങൾ
സമീപവാസികളാണ്. ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ േപായി വിവരം അറിയി വേന്ന 
ക്കാെമ പറ വീട്ടിേല നട . അവിെട എത്തി എൻെറ ഉദ്യമെത്തപ്പറ്റി
ഭാര്യേയാടു പറഞ്ഞേശഷം അവളുെട മറുപടി േകട്ടേപ്പാഴാണ്, പറേങ്ങാടൻ
നായരുെട തല ഓർമ്മ വന്നത്.

അല്ല നായാട്ടിേനാ? നിങ്ങേളാ? നിങ്ങൾക്ക് അറിേയാ നരിേയയും പന്നി 
േയയും െവടിവയ്ക്കാൻ? എ ള്ള ഭാര്യയുെട േചാദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയ ര
മൃഗങ്ങളുെട േപരുകൾ േകട്ട ഉടെന വയറ്റിൽ എേന്താ ഒരു തീജ്വാല ഉണ്ടായ 
തുേപാെല ഒരനുഭവം ഉണ്ടായി. അതു തെന്ന െനഞ്ചിലും വ്യാപി . എന്നി ം
ൈധര്യം വിട്ടില്ല. ീകളുെട വാ നിസ്സാരമാ ന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചി 
ലെതാെക്ക പറ . ഏതായാലും സുകുമാരൻ കൂടി ഉെണ്ട േകട്ടേപ്പാൾ,
ൈവഷമ്യത്തിെലാ ം െകാ േപായി തലയിടാൻ സംഗതിയിെല്ലന്ന് പത്നി
സമ്മതി .
ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ പുറെപ്പട്ട്, േസ്നഹിതന്മാരുെട വീട്ടിെലത്തി. കൂട്ടർ ശീ കളി
ആരംഭിച്ചിരി . ഞാനും േചർ . എന്നിൽ സാധാരണ കാണാറുള്ള
ആ ാദത്തിൻെറ അഭാവം, സമർത്ഥനായ സുകുമാരൻെറ മനസ്സിെന ക്ഷ 
ണത്തിൽ ആകർഷി . നായാട്ടിൻെറ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയും േതാ കാർ,
മരത്തിേന്മൽ ’പറ്റം’ അെല്ലങ്കിൽ ’മച്ചാൻ’ െകട്ടി ഇരി ന്നതിെന റി ം അവി 
െട യാെതാരുവിധ അപകടത്തിനും സംഗതിയിെല്ല ം ആപ വരുന്നതു
ചില വിഡ്ഢികൾ ദുർൈധര്യം െകാ താഴത്തിറങ്ങി വന്യമൃഗങ്ങളുെട േനെര
െച ന്നതു നിമിത്തമാെണ ം മ ം എെന്ന ൈധര്യെപ്പടു വാനാെണങ്കിലും
ആ നാട്യേമ പുറ കാണിക്കാെത സുകുമാരൻ വിസ്തരി പറ തുടങ്ങി.
അതിൻെറ ഉേദ്ദശ്യം ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ ധരിക്കയും, േസ്നഹിതെന മന  
െകാ ബഹുമാനി കയും െച െവങ്കിലും അവെയാെക്ക ഞാൻ ധാരാളം
അറിയുന്ന സംഗതികളാെണ ഞാനും നടി കയും ഇടയ്ക്കിെട അതിെന
ബലെപ്പടു ന്ന ചില അഭി ായങ്ങൾ ആേലാചി പുറെപ്പടുവിക്കയും െച .
ഊണിന് അ നല്ല സുഖമുണ്ടായില്ല. വിശപ്പില്ലാത്തതുെകാണ്ടല്ല; െതാണ്ടയിൽ
നിന്ന് ഭക്ഷണം സുഗമമായി താേഴാട്ടിറങ്ങായ്കെകാണ്ട്. െനഞ്ചിൽ എേന്താ ഒരു
പിടിത്തം. ധാരാളം െവള്ളം കുടി . ഉറക്കത്തിനും ഉണ്ടായില്ല സുഖം. ക
ചിമ്മിേപ്പാെയങ്കിൽ പറേങ്ങാടൻ നായരുെട തല സ്വപ്നം കാണുകയായി.
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എന്താണു വിദ്യ? രാവിെലയായാൽ വയറ്റിനു നല്ല സുഖം േപാെര പറ 
ഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞാേലാ? അേയ്യാ! അതു പ കയില്ല. േശഷം മൂ േപരും പേക്ഷ
വിശ്വസിച്ചാലും സുകുമാരനു കാര്യം മനസ്സിലാകും. മറ്റാേരാടും പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും
അയാളുെട മനസ്സിൽ ഞാെനാരു െവറും ഭീരുവാെണന്ന് ഉറപ്പി ം. അതുെകാണ്ട്
വരുന്നതു വരെട്ട, വിധിവിഹിതേമവനും ലംഘി കൂടുേമാ? എൻെറ തലവിധി
നരിയുെട വായിൽ തലെകാണ്ടിടണം എന്നാെണങ്കിൽ ആർക്ക്, എങ്ങിെന,
അെല്ലന്നാക്കാൻ സാധി ം? മരി ന്നതിലല്ല േഖദം; തല പറേങ്ങാടൻ
നായരുെട തല േപാെല ആയിത്തീർ െവങ്കിൽ, പിെന്ന ജീവിച്ചിെട്ടന്താണ്?
ഇങ്ങെന പലതും ആേലാചിച്ച്, മനസ്സിൽ വാദ തിവാദങ്ങൾ നടത്തിയും
തിരി ം മറി ം കിട ം, വളെര േനരം കഴി . തല മീെത െവച്ചിരു 
ന്ന ഘടികാരം മണി ർ കഴിയുന്നതു കുറി വാൻ പുറെപ്പടുവി ന്ന ശബ്ദം
മാ മല്ല, അതിൻെറ ടിക്, ടിക് ശബ്ദം േപാലും എനി നല്ലവണ്ണം േകൾക്കാമാ 
യിരു . മനസ്സിെല ഭയവും ഉറക്കത്തിൻെറ ശക്തിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങെന വളെര
േനരം ബലാബലങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച േശഷം, ഒടുവിൽ ഉറക്കം ജയി . ഞാൻ
അൽപം ഉറങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാഴ ം േക , ഘടികാരത്തിൻെറ ’എലാറം’
കറ കറ എ ശബ്ദി . അതുവെര വളെര മനസ്സമാധാനേത്താടുകൂടി
ഗാഢനി യിലണഞ്ഞിരുന്ന എൻെറ ചങ്ങാതിമാർ ചാടിെയഴുേന്നറ്റ് എെന്ന
വിളി . സ ജിത്തിനു സ്യമന്തകം മണി വീ ം െകാ വ െകാടുത്ത

ീഷ്ണഭഗവാെന ഗാഢമായി സ്മരി െകാണ്ട്, ഞാനും എഴുേന്ന .

ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും േതാക്കിൻെറ തിരകളും മ ം ഒരുക്കിെവച്ചിരുന്നവെയ ഒരു
ഭൃത്യെനെക്കാെണ്ടടുപ്പിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ ഇരട്ട ഴൽേത്താ ം
താങ്ങി പുറെപ്പ . മുറ്റത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അകായിൽ നി ം സുകുമാരൻെറ
ഭാര്യയാെണ േതാ , ഇതാ കാ മുയലിെന കിട്ടിയാൽ ഉടെന ഇേങ്ങാെട്ട 
ത്തിക്കേണ, സാധിെച്ചങ്കിൽ ജീവേനാടുകൂടി പിടി വാൻ േനാക്കണം, എ
പറ .

ആവൂ, എനി വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായി. ഇ ട്ടർ മുയലിെന െവടിെവ 
ക്കാനാണു േപാകുന്നത്. നരിയുെടയും പന്നിയുെടയും കഥെയാെക്ക എൻെറ
െവറും ഊഹമായിരു എ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വലിെയാരു ദീർഘനിശ്വാസം
കഴി . ഈ ആശ്വാസം ര മിനി േനരം എൻെറ മനസ്സിൽ കുടിെകാൾവാൻ
വാസു അനുവദിച്ചില്ല. അയാൾ െമെല്ല ഇങ്ങെന പറ . ഞങ്ങൾ മുയലിെന
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െവടിെവ വാൻ േപാകയാെണന്നാണ് ീകൾ വിചാരിച്ചിരി ന്നത്. നരിെയ
െവടിെവ വാനാെണന്ന് അറിഞ്ഞിരുെവങ്കിൽ ഇവിടു പടിയിറങ്ങാൻ അമ്മ
നമ്മെള അനുവദിക്കില്ല.

ഹതവിധി! എനി പിെന്നയും ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം തുടങ്ങി. വഴിയിൽ
േസ്നഹിതന്മാർ പല േനരേമ്പാ കളും പറയു ണ്ട്. ഞാൻ യാെതാ ം േകൾ 

ന്നില്ല. േകട്ടെതാ ം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചിരിെച്ചങ്കിൽത്തെന്ന വായല്ലാെത,
ഹൃദയം അതിൽ പ െകാ ന്നില്ല.

സൂര്യൻ ഉദയഗിരിയിെലത്തി. ഞങ്ങൾ ഒരു കാട്ടിൻെറ സമീപ ം എത്തി.
അവിെട ഞങ്ങളുെട വരവും കാത്ത് ര േപാലീസ് കാൺസ്റ്റബിൾമാർ
നിൽ ണ്ടായിരു . ഇൻെ ക്ടെറ കണ്ടയുടെന അവർ, ശരീരത്തിെല
മാംസേപശികെളെയാെക്ക േനെര നിർത്തി, സല െച . അവേരാട് വാസു,
കാടു െതളിയി ന്നവർ എത്തിേയാ? എ േചാദി .

ഇതാ, അവെരാെക്ക തയ്യാർ എ പറ : അവെര വിളി വാൻ േവ 
ണ്ടി കാൺസ്റ്റബിൾമാർ അൽപ്പം ദൂരേത്ത നട േപായി. അതിനിട
ഞങ്ങൾ അവിെടയിരു കുെറ കാപ്പിയും പലഹാരവും മ ം കഴി . ചുരുക്കിപ്പ 
റയാം. സൂര്യൻ നല്ലവണ്ണം കാശി . ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ കയറി, െചറിെയാരു
േതാട്ടിൻെറ വക്കിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിെടയാണ് ഒരു കടുവയുള്ളെതന്ന്
ഒരാൾ പറ . വലിെയാരു മരത്തിേന്മൽ െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ’പറം’ ചൂണ്ടിക്കാ 
ണിച്ച്, നിങ്ങൾ ഇതിേന്മൽ കയറി ഇരു െകാൾവിൻ, എ വാസു എേന്നാടു
പറ . ഒരു പശുവിനു കഷ്ടി നട േപാകുവാൻ മാ ം വിസ്താരമുള്ള ഒരു
വഴിയുെട അടുക്കലാണ് ആ ’പറം’. അതിനു അൽപ്പം ദൂരത്തായി, മെറ്റാരു
പറം ഉണ്ടായിരുന്നതിെന ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട്, അതിേന്മൽ ഞാനിരിക്കാം
എ സുകുമാരൻ പറ . കി എൻെറ അടുക്കൽ വ പുറ തട്ടിെക്കാണ്ട്,
എന്താ േപടിയുേണ്ടാ? ഒ ം േപടി വാനില്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇരു െകാൾവിൻ.
വല്ല മൃഗേത്തയും നല്ല ലാക്കിൽ കെണ്ടങ്കിൽ മാ ം െവടിെവച്ചാൽ മതി എന്ന്
ഇം ീഷിൽ പറ വളെര േ ാത്സാഹജനകമായ വിധത്തിൽ മേനാഹരമായി
ഒ മന്ദഹസി . ഞാനും ഒരു പച്ചച്ചിരി ചിരി . മൃഗത്തിനു െവടിെകാണ്ടാലും
ഇെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങെളാെക്ക മടങ്ങി ഇവിെടെയ ന്നതുവെര താഴത്തിറങ്ങരുത്,
എ രഘുവും പറ .
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അതു വലിെയാരു മരമായിരു . താഴ നി ര വാര ഉയരത്തിൽ
അതിൻെറ വലിെയാരു െകാ െവട്ടിെയടുത്ത സ്ഥലം ചാണക്ക േപാെല
പര മൃദുവായിരു . ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ മരത്തിേന്മൽ കയറി. ഇരി 
ക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള ’പറം’. ഒരു പേക്ഷ ഉറങ്ങിേപ്പാെയങ്കിൽ ഉരു താെഴ
വീണുേപാകാൻ സംഗിതിയില്ല. ഞാൻ അവിെട കയറി ഇരിപ്പായി. േതാക്കിൽ
ര തിരകൾ നിറ . കാലുകൾ നീട്ടി േതാക്കിൻെറ കുഴലുകൾ കാലിൻെറ
മദ്ധ്യത്തിലാക്കിപ്പിടി . സുകുമാരൻ മേറ്റ പറത്തിേന്മലും കയറി ഇരു .
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാം. സുകു കുെറ അടയ്ക്കാക്കഷണം വായിൽ ഇ
ചവ ം ഇറക്കിയും െകാണ്ട് യാെതാരു കൂസലും ഇല്ലാെത അവിെട ഇരി ന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ, എനിക്ക് അസൂയ േതാന്നി. കൂട്ടെരാെക്ക കാട്ടിേല കയറി.
േസ്നഹിതന്മാെരാെക്ക ഓേരാ പറത്തിേന്മൽ കയറി ഇരുന്നിരിക്കണം. വളെര
േനരേത്ത യാെതാരു ശബ്ദവും ഇല്ല. ഞാൻ പഠിച്ച ഈശ്വര തികളും,
േസ്താ ങ്ങളും ഉരുവി െകാണ്ടിരു .

അതാ ഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദം! ൈകെകാ ം ആർ വിളിയും, ടിന്നിനു മു  
ന്ന ശബ്ദവും േക തുടങ്ങി. ഞാൻ േസ്താ ം െചാ ന്നതും മുറുകി ടങ്ങി. കുെറ
േനരം കഴി െപെട്ട താേഴാ േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ട കാ എ പറയു !
വല ക ം, ഇട കാലും അൽപ്പം മുേമ്പാ വച്ച്, ആരാണീ ധിക്കാരികൾ,
എ േചാദ്യം േചാദി േമ്പാഴുള്ള കൃതിെയ അഭിനയി ന്ന േനാട്ടങ്ങേളാ 
ടുകൂെട, വാലിൻെറ അ ംമാ ം ചലിപ്പി െകാ നിൽ , ഒരു വ്യാ ം.
എൻെറ വയറ്റിൽ െപാക്കിളിൻെറ അടുെക്കയായി, െപെട്ടെന്നാരു വിദ ച്ഛക്തി

കാശിച്ചേപാെല ഒരനുഭവമുണ്ടായി. പുറ നടുെവല്ലിൽ കൂെട ഒരു പുഴു
ഇഴ കയറു െണ്ട േതാന്നി. വിേവകാനന്ദസ്വാമിെയ ഒരവസരത്തിൽ

ീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ െതാട്ടേപ്പാൾ, എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഭവനങ്ങളും എ  
േവണ്ടാ സർവചരാചരങ്ങളും കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞ് അന്തർദ്ധാനം െചയ്ത്, രണ്ടാമതും
പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആയതുേപാെല സ്വാമിക്ക് ഒരനുഭവമുണ്ടായിരുന്നതായി
പറ േകട്ടി ണ്ട്. ഏകേദശം അതുേപാെലയുള്ള ഒരനുഭവം എനിക്ക് ഈ അവ 
സരത്തിലുണ്ടായി. ഭക്തി ം ഭയത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യം, ആ വാ കളുെട
ആദ്യവർണ്ണങ്ങളിൽ മാ മെല്ലന്ന് എനി േതാന്നി. എൻെറ പരി മത്തിൽ നി 

ഞാൻ അൽപ്പം നിവൃത്തനായയുടെന, സുകുമാരെന ഒ േനാക്കി. അയാൾ
േതാെക്കടു സൂ ം പിടി വാൻ ഭവിക്കയാെണ കണ്ടയുടെന എൻെറ
േതാക്കിൻെറ കാഞ്ചികൾ ര ം ഞാനറിയാെത എൻെറ വിരലുകൾ േപാക്കി,
േതാെക്കടു സൂ ം േനാക്കാൻ ൈക െട വിറയൽ അൽപ്പം ശമിക്കെട്ട എ
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വിചാരി തീരുന്നതിനു മുൻപിൽ, കാഞ്ചികൾ വീണു. െവടി െപാട്ടി. ഞാൻ
പിേന്നാ ചാ വീണു; േതാ കയ്യിൽനി താഴ ം വീണു. അൽപ്പേനരം
മൂർഛി േവാ എെന്നാരു ശങ്ക. അടുക്കരുത്, അടുക്കരുത് എ സുകുമാരൻ
വിളി പറയുന്നതുേക , ഞാൻ നിവർന്നിരുന്ന്, താേഴാ േനാ വാൻ ഒരുവിധം
ൈധര്യെപ്പ . നരി െവടിെകാ വീണുരുളു . എനി ണ്ടായ ആശ്വാസവും
സേന്താഷവും അഭിമാനവും ധീരതയും ഒ ം പറവാനില്ല. അടുക്കരുത്, അടു 
ക്കരുത് എന്ന് ഞാനും നിലവിളി . അടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവസരെമാെക്ക
കഴിഞ്ഞിരു . അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം എൻെറ നിലവിളി േകട്ടേപ്പാൾ സുകു 
മാരൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചത്. നരി അനങ്ങാെത േകവലം മൃത ായനായി കിട .
സുകുമാരൻ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഭാവി െണ്ട കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ,
ഇതാ ഇറങ്ങരുത്-രഘു പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? എ നിലവിളി പറ . സുകുമാരൻ
എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കാനായിരി ം, അവിെടത്തെന്ന ഇരു . അതിൽ
പിെന്ന ഉച്ചത്തിൽ, നരിയാണ്, ചത്തിരി , അടുക്കാം എന്ന് അേദ്ദഹം
പറ . മൂ നാലു മിനി കഴി . കാടുെതളിക്കാൻ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന ചിലർ
ചാടിെയത്തി. അതിെലാരു ധിക്കാരി ഇതാരുേടതാണ് േതാ താഴത്ത്?
എ േചാദി . ഞാൻ ഇതിനു മറുപടി പറായാെത മിഴി നിൽ ന്നതു കണ്ട 
േപ്പാൾ അതു മരത്തിേന്മൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അയാൾ
താഴേത്തക്കിട്ടതാണ് - എ സുകുമാരൻ പറ . ഞാനും സുകുവും താഴത്തി 
റങ്ങി. ഉടെന േസ്നഹിതന്മാർ മൂ േപരും ചാടിെയത്തി. എെന്ന എല്ലാവരും
അഭിനന്ദി .

നരിക്ക് െവടി എവിെടയാെണ േനാക്കിയേപ്പാളഅ വല െചവിയുെട
താഴത്താെണ ക . എൻെറ ’പറം’ നരിയുെട ഇട ഭാഗത്താണേല്ലാ
എ ഞാൻ ഉടെന ഓർമ്മി . ഞാൻ സുകുമാരൻെറ മുഖ ഗൂഢമാെയാ
േനാക്കി. പല നിലയിലും പല കാരവും പല നാളും കാത്ത..... സുകുമാരൻ
ഉടെന, കാട്ടിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന്, ഈ നരി രണ്ടാമതു മടങ്ങാനാണ് ഭാവിച്ചത്,
അേപ്പാഴാണ് ഇയാളുെട െവടി എ പറഞ്ഞ്, എെന്ന ഒ കടാക്ഷി .
നരിെയ െകട്ടിെയടുത്ത് എല്ലാവരും പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന
മരത്തിനിടയിൽ ചാണക്ക േപാെല ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞ സ്ഥലം,
സുകുമാരൻ എെന്ന സ്വാകാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണി ത . അവിെട രണ്ട് ഉണ്ടകൾ
തറച്ച ദ്വാരങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കാണാമായിരു . നരി ചത്തത് സുകുമാരൻെറ
െവടിക്കായിരു െവന്ന് ഇനി പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പേക്ഷ ഞാൻ ഇ ം
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വലിയ നരിനായാ കാരനായിട്ടാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്.
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