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ഒരു െപാല്ലീസ് ഇൻെ ക്ടരുെട വധം - ഖണ്ഡകാവ്യം

ഒടുവിൽ കുഞ്ഞി ഷ്ണേമേനാൻ

മറ്റാരായാലുെമാക്കാെത്താരു നിലയിലതി ദ്ധയായ് നീതിമാർഗ്ഗം
െതറ്റാേത ച വർത്തിത്തിരുവടി പരിപാലിെപ്പാരിബ്ഭാരതത്തിൽ
”ഇറ്റാെബ” ള്ള ദി ണ്ടതു വളെര വടക്കാണ് േകട്ടാകിലുള്ളം
െചറ്റാടീടും പടിക്കീയിെടയവിെടനടേന്നാരു വൃത്താന്തേമാതാം . 1

ദൂരംേപായി,ക്കട ള്ളികൾ ചിലതുപിരച്ചാത്മേഗഹത്തിെലത്താൻ
േനരം േപാരാതുഴേന്നാരുവ, നവനേഹാ സഞ്ചി ര കയ്യിൽ;
പാരം േപടി , തട്ടിപ്പറി വഴിയിൽ നട ള്ളതായ് േക്ക , രക്ഷാ
ഭാരം േപറുന്ന െപാല്ലീസ് പരിഷകൾ മരുവും േസ്റ്റഷനിൽെച്ച േകറീ. 2

മത്തന്മാരായ് തകർത്തങ്ങിെന മരുവുെമാരാ ട്ടർതൻ മന്നിലായ് ത്തൻ
വിത്തം െമെല്ലന്നിറിക്കി, ബഹുവിനയെമാടാപ്പാന്ഥേനവം പറഞ്ഞാൻ:-
”സത്തന്മാരാം ഭവാന്മാർക്കിവനുടയ പണസ്സഞ്ചി സൂക്ഷി നല്കാൻ
ചിത്തം മന്ദിച്ചിടാേത കനിയണ, മിവനില്ലന്യരാരും സഹായം”. 3

േദാഷം െതണ്ടിപ്പിടി ന്നവരുെട തലയാളാകുമിൻ ക്ടെരാ ം
േരാഷം തട്ടാതുരച്ചാൻ; ”പണമിവിെട വൃഥാ വാങ്ങിെവ ന്നതല്ല;
േശഷം േപരിങ്ങിരിെക്കപ്പരജനഭയേമാ; സഞ്ചി താൻതെന്നെവച്ചീ
േസ്റ്റഷൻ പാറാവുകാെരാത്തിരവിവിെടയുറങ്ങാ; മിറങ്ങാമുഷസ്സിൽ”. 4

ഗീേരവം േക ൈധര്യെത്താടുമവനവരാൽ ദത്തമാം െമത്തതേന്മൽ
േനേര േകറിക്കിടന്നാൻ; പണമുടയതതിന് േചാട്ടിലും നീട്ടിെവച്ചാൻ.
േപാേരെറക്കണ്ട െപാല്ലീസധിപതിയഥതൻ കീഴിലുേള്ളാെരെയല്ലാം
ചാേര ശീ ം വിളിച്ചിട്ടതുമിതുമവേരാേടാതിനാൻ ഗുഢമായി. 5

െപാല്ലീസിൻെ ക്ടർ കൂട്ടാളികെളാടു മുറേപാലി കാരം സ്വകാര്യം
െചാല്ലീടും വാ േകൾക്കായ് കിലുമവനതിൽ െവ ള്ളിലാട്ടം കട ;
സല്ലീലം മ േജാലിക്കാർ മുഴുവനേഹാ രാ ിയിൽെപ്പട്ടേനരം
മല്ലീബാണാന്തകസ്വാമിെയ മനസ്സി നിരൂപി മുറ്റത്തിറങ്ങി. 6
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തിണ്ണം തൻെകാ കു ങ്ങെള വലിയമരഞ്ചാടിമാറത്തടു ം
വണ്ണം പാന്ഥൻ പണസ്സഞ്ചിെയ നിജതനുവിൽ േചർ റപ്പി െകട്ടി;
വണ്ണംകൂടിസ്സമീപത്തമരുെമാരുമരെക്കാമ്പിലാ മ്പത ം
െപാണ്ണൻ െപാത്തിപ്പിടിച്ചങ്ങിെന കയറിയിരുന്നീടിനാൻ വിർപ്പടക്കി. 7

മിണ്ടാതിൻെ ക്ടർ വന്നാൻ ഝടിതി; പഥികെന േസ്റ്റഷനിൽക്കണ്ടിടാഞ്ഞി
ണ്ടാേയാരു േകാപെത്താടുമവനവെനത്തെന്നയാദ്യം ശപി .

”പണ്ടാരംെവ േപാെട്ട; കഴ,കഴുതകെളൻ കീഴിലുേള്ളാരേശഷം
െതണ്ടാേനാേപായ? താെട്ട, പിഴയിടുമവർെക്കാെക്കയും, നാെളയാേട്ട” 8

എേന്നാതിെത്ത മുേമ്പ പഥികനവനുേപക്ഷിച്ചെമത്ത റത്തായ്
െച്ചേന്നാേരാേരാ വിചാരെത്താടു െചറുതുകിടന്നീടിനാനക്ഷണത്തിൽ
വേന്നാരൂക്കൻ തളർച്ചയ്ക്കവനുടനടിമെപ്പ െമെയ്യാ ചാച്ചാ;
നേന്നാടിെച്ച നി ാംഗനയവനിയലും ക തിണ്ണന്നട . 9

”വന്നിേല്ല മൂപ്പ,െരേന്താ കഥ”, “വരുമുടേന” “തെന്റെയാച്ച”, “യേങ്ങാർ
തന്നിേല്ല േവേണ്ടാരക്ക ന?” “തടിമടലൻ കൂർക്കമായ് േപ്പാർ േപാെല;”
“നന്നിത്തക്കം”, “വിളെക്കന്തിനു?”, “െവറുെതയുണർേത്തണ്ട,”
“വാൾകയ്യിലിേല്ല?”
എന്നിത്ഥം ഹന്ത! െപാല്ലീസ് ജകൾ കുശുകെശേപ്പശിനാരത്തരത്തിൽ 10

േമലാെളക്കാ കാത്തങ്ങിെന പലനിമിഷം പാർ ; പിെന്നെപ്പാറുപ്പാൻ
േമലാതായീ; കടുംൈകകളിൽ മനെമഴുേവാർക്കക്ഷമത്വം സദ്ധം;
േമലാെലക്കാര്യേമാർക്കാതവെരാരസിയുമായ്െച്ച െമെല്ലക്കഴുത്തിൻ
േമലായാെഞ്ഞാ െവട്ടീ! തലയുടനുടേലാടുള്ള ബന്ധം െവടി . 11

കത്തിക്കാളുന്ന ദാവാനലെനാടുകിടയായ് വല്ലാതിരമ്പി
ത്തിച്ചാടുന്ന േചാര ഴയുെട െകാടുതായുെള്ളാഴുക്കത്തിനാലും

തത്തിത്തള്ളിച്ചടി ം പൃഥുകര ചരണത്തല്ലിനാലും കുലുക്കം
ഹൃത്തിൽത്തട്ടാെത്താരീ ട്ടെരയമഭടരായ് മാറ്റീയാൽ േദാഷമുേണ്ടാ? 12

േ ാഹത്തിൽക്ക റ ള്ളവരിതുവകെവക്കാെത ഹാഹാ! പണത്തിൻ
േമാഹത്താൽ തപ്പലായീ; പുനരതുകിടയാഞ്ഞെപ്പാഴും തപ്പലായീ.
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േദഹത്തിൽത്തപ്പിേനാ െമ്പാഴുതിെലാരിടിവാേളറ്റതിൻ മ െപാല്ലീസ്
വ ഹത്തിൻ മ മാറീ, തമവരിെലാരാൾ ദീപവുംെകാ െച 13

”െതറ്റീകാര്യം; പറഞ്ഞിട്ടിനിെയാരു ഫലമി മാേയാരബദ്ധം
പറ്റീ; ൈദവം ചതി ; പരമശിവ! മൃതിെപ്പട്ടതിൻെ ക്ടരേല്ലാ;
ചുറ്റീ, ചുറ്റി മാ ള്ളിക, െളാഴിവു നിനേപ്പാളവും കാണ്മതിേല്ല!”
െചറ്റീവണ്ണം കുഴ ന്നളവതിലുടേന മെറ്റാരുത്തൻ പറ :- 14

”പട്ടി ട്ടം കണെക്കക്കരയുവതുശിരന്മാർ േചർ ള്ളതല്ലാ;
കാട്ടിത്തന്നാൻ മഹാനീ ഗുരുവതിലിനി നാമാചരിേക്കണ്ടമാർഗ്ഗം;
കൂട്ടിെക്കേട്ടണമിക്കണ്ടതു മുഴുവനുമീ െമത്തയിൽത്തെന്ന മുമ്പിൽ

ട്ടി ത്തി ഴി െള്ളാരു കുഴിയിൽ മുറക്കി ടൻ തട്ടിമൂടാം” 15

ധാരാളം സമ്മതി സകലവുമിതേഹാ െക െകട്ടി റെപ്പ
ട്ടാരാവം േലശേമശാതവരതി ധൃതിയിൽസ്സം രിച്ചാർ, തിരിച്ചാർ;
”േഹ! രാേവ! കൃഷ്ണവർണ്ണം കലരുകിലുമധർമ്മങ്ങളിൽ സാക്ഷിയായ് നീ
തീരാെനേന്ത? കളങ്കി ടയ ദയിതയായ് പാർക്കയാലായിരിക്കാം”. 16

എല്ലാട ം സമീക്ഷിച്ചളവിെലാരുവനും കണ്ടതിെല്ല റച്ചി
ല്ലാസേത്താടുറങ്ങീ; നരബലി പരിശീലിച്ച മർത്ത്യാശരന്മാർ.

എല്ലാം കാണുന്നതായിെട്ടാരുവനുപരിയുെണ്ടന്ന കാര്യം വിചാരി
ച്ചില്ലാ പാവങ്ങെളേന്ത കഥ, മനുജെനഴുന്നജ്ഞതയ്ക്കറ്റമുേണ്ടാ? 17

മാസാദ്യം േസ്റ്റഷനിൽെപ്പെട്ടാരു പണിപരിേശാധി വാൻ സു ഭാത
ീസാനന്ദം വിള ന്നളവവിെട യസിസ്റ്റാ സൂേ വ ,

േശവാസാേപതം മരത്തി കളിലധിവസിേപ്പാെനാരാശ്വാസപൂർവ്വം
”േഹ! സാേഹബ് ജി! സലാ, മീയഗതിയിലലിവുണ്ടാവേണ”, െയ രച്ചാൻ. 18

’ആരിേപ്പാെള നിന്നിങ്ങെന പറയുവെത’ന്നന്തരാ ചിന്തെചയ്താ
രി ൗഢൻ കുഴ ന്നള, “വിവിെടയിതിൻ േമാളി”െലേന്നാതിവീ ം;

ഗീരിൻമാർഗ്ഗം പിടിച്ചി പരി മിഴിെയറിഞ്ഞെപ്പാളാശ്ചര്യഭാവം
പൂരിച്ചസ്സായ് പ് “കാര്യം പറയുകുടനിറങ്ങീടുെക”ന്നാജ്ഞനൽകി 19
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”േബാധിപ്പിപ്പാൻ കുറ ണ്ട;തിനിയിവിെട നിന്നാകിെലാക്കില്ല, കണ്ഠം
േരാധി മ െകാ ം, നിശി െചറുതുമുറങ്ങായ് കെകാ ം മഹാത്മൻ
േബാധിപ്പി ം ാണദണ്ഡക്കയർ വഴി കയറിേപ്പാ ഞാ, നങ്ങിറങ്ങാൻ
സാധിക്കില്ലി കാരം, കനിെവാെടാരു െനടും േകാണി ക ിച്ചിേടണം” 20

അക്കല്യാത്മാവിനുല് ക്കണ്ഠയു, മതിദയയും േ ാധവുംകൂടിവന്നാ
ത്തക്കത്തിൽത്തത്സമീപത്തമരുമിരുവരിൽത്തൽക്ഷണം കണ്ണയച്ചാൻ
െപാക്കംകൂടുന്ന വൃക്ഷെത്താടുകിടെപാരുതുംേകാണിെയാന്നാഭടന്മാർ
െവക്കം േപായ് െക്കാ വന്നാര,തുവഴി വഴിയായ് െമെല്ല െമെല്ലന്നിറങ്ങി. 21

താനാദ്യം േസ്റ്റഷനിൽപുക്കതു, മവെരാളിൽെച്ചാന്നവാക്കിൽബ്ഭയെപ്പ
നാേപതം മരംപുക്കതു, മവർ കുഴികുത്തീടുവാൻ േപായലാ ം,

താനാെണേന്നാർ െതറ്റായ് കുലപതിെയ വധം െചയ്തതും, െമത്തെയാത്താ
േസ്സനാനാഥെന്റ േദഹം കുഴിയിലഥ കുഴിച്ചിട്ടതും പാന്ഥേനാതി. 22

ക ാന്തേക്കാളടിച്ചിട്ടിളകിടുമുദധിെക്കാപ്പമത േകാപാൽ
െക ാർ േള്ളാരു സാ ിൻ മിഴിയിണ ബഡവാഗ്നി തുല്യം ജ്വലി .
നൽപ്പായക്കപ്പൽ പായും പടി ജവെമാടവൻ േസ്റ്റഷനുള്ളിൽക്കട
പിൽപ്പാടുണ്ടായ േകാലാഹലനില പറവാനാർ േമ ശക്യമല്ല. 23

അേക്കസിൽെപ്പട്ടനാലാെളയുമുടനുടേന ൈകവിലങ്ങി േവഗം
െതേക്കമൂലയ്ക്കൽമൂടീടിന കുഴിയിെലഴും പണ്ടെമല്ലാെമടു .
അേക്കമൻതാൻ നടത്തീടിന നടവടിതൻശക്തിയാൽ നാരകത്തിൽ
പുേക്കെറസ്സന്തപി ന്നതിനു കഴുമരം േകറിനാർ നാലുേപരും. 24

ഈവണ്ണം േവലിതേന്നവിളവുകളശനം െചയ് വതിന്നായ് മുതിർന്നാൽ
ൈദവം നി ല്യശക്ത്യാ നിജഹൃദികരുതിെച്ചയ് വതും യുക്തമേ .
ഏവ ം പൂർവ്വജന്മാർജ്ജിത സുകൃതഫലംേപാെല വിത്താദിസർവ്വം
ൈകവന്നീടും, പരസ്വെക്കാതിെപടുകിലിേതമ കഷ്ടത്തിലാകും. 25
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