


















































ചിലർ പറ��ത് �മി���ം കാരണമാെണ�ം 
മ� ചിലർ പറ��ത് �ടിെവ�ം കി�ാെത അവർ 
മരണെ�� എ�ം, അെ��ിൽ അവ�െട �ലം 
ഉേപ�ി�േപായി എെ�ാെ�യാണ്. എ�ാൽ അ 
ധിക�ം പറയെ��� കഥ മെ�ാ�ാണ്... 
��ാ�കൾ� �ൻെപേ�ാ അവി�െ� ദിവാനായി 
�� സലീം സിങ്, �ൽധാര യിെല �ാമ�ലവെ�  
��രിയായ മകെള കാ�വാൻ ഇടയായി എ�ം,  
അവളിൽ േമാഹിതനാ�ക�ം െചയ്�വേ�....  
അവെള വി� െകാ��ിെ��ിൽ കഠിനമായ നി�തി 
�മ�ം എ�് ദിവാൻ അവെര ഭീഷണിെ���ി... 
മകെള വി� െകാ��ിെ��ിൽ ��ം െചയ്തി�ാെണ 
�ി�ം െപൺ��ിെയ െകാ�േപാ�െമ� പറ� 
യാൾ  �ാമ�ലവെന ഭയെ���ി... എ�ാൽ ആ 
െപൺ��ിെയ വി�െകാ��ാൻ �ാമവാസികൾ 
ത�ാറായി��ി�. എ�ാൽ ആ ദിവാ�മായി 
െപാ�തി ജയി�ാൻ ഉ� ശ�ി�ം ആൾബല�ം 
അവർ�് ഇ�ായി��. അ�� ദിവസം മകെള 
��ം െചയ്� പിടി� െകാ�േപാ�ം എ�� 
അയാ�െട ഭീഷണി� ��ിൽ അവർ എ�� 
തീ�മാനം ആയി�� അവിടം വി� േപാ�ക 
എ��ത്... അ�് േനരം �ല�ം �േ� ആ 
�ാമവാസികൾ  ആ �ാമം ഉേപ�ി�് േപാ�ക 
യായി��. എ�� െകാ�് േപാ�വാൻ പ�� 
െതാെ��ം അവർ െകാ�് േപായി. ബാ�ി വ� 
വസ്��ൾ എ�ാം തെ� അവിെട എവിെടേയാ 
ഇ�ം രഹസ�മായി ��ി�െ��� എ�ാണ് 
വിശ�ാസം... േപാ��തി� �േ� ഇനി ഒരി��ം 
ആർ�ം ഇവിെട ഒ� രാ�ി േപാ�ം കഴി� ��ാൻ 
കഴിയി� എ�ം അതി� �മി�ാൽ ഫലം മരണം 
ആയിരി�ം എ�ം ആ �ാമ�ി� േമെല  ഒ� ശാപം 
വിത�ാണ് ആണ് അവർ േപായത്... 
�ാ�ണ ശാപം... 

എ�ാ�ം അവർ നി�നിൽ�ിൽ എേ�ാ�ാണ് 
അ�തീ�ിതമായത് എ�് ഇ�ം ആർ�മറിയി�.. 
അതിന് ഒ� േരഖേയാ െത��കേളാ ഇ�...
ഇ�ം േക�റി� കഥകൾ മാ�മാണ് യഥാർ� 
�ിൽ അവിെട എ�ാണ് സംഭവി�െതേ�ാ, അവി� 
െ� �ാമവാസികൾ എവിെടേ�ായി എേ�ാ ഉ�ത്  
ഇ�ം ഒ� ��ളഴിയാ� നി�ഢത ആയി തെ� 
കിട��... അവർ മരണെ�� എ�് ഒ� ��ം 
ആ�കൾ പറ�േ�ാൾ േപാ�ം അതിൽ എ�മാ�ം 
സത�ം ഉെ�� ആർ�ം അറിയി�... പേ� 
അതി�േശഷം അവിെട ആർ�ം ഒ� രാ�ി േപാ�ം 
��മി�ി�ാൻ കഴി�ി�ി�.. ഇ�ം �ൽധാരയിെല 
വീ�ക�ം അ�ല��ം ��ാ�കൾ� �േ� ഉേപ�ി 
� േപായ അേത രീതിയിൽ തെ� നില നില്��... 
പകൽ സമയ�് �റി�കെള ആകർഷി�� 
�ൽധാര, �ര�ൻ അ�മി� കഴി�ാൽ ഭയാനക 
മായ നി��ത�് അടിമെ��ം...  �ൽധാരെയ പ�ി 
കഥകൾ ഇനി�ം അേനക��്. യാഥാർഥ�ം ഇതാണ്,  
സമീപ �ാമവാസികൾ നി�െള രാ�ിയിൽ അവിെട 
െച�വാൻ അ�വദി�ി�.. �ൽധാര എ�് േകൾ� 
േ�ാൾ തെ� അവരിൽ ഒ�തരം േപടിയാണ്.. 
�ൽധാര ഇ�് എ. എസ്. ഐ �െട  ( ആർ�ിേയാള 
ജി�ൽ സർേവ ഓഫ് ഇ��) നിരീ�ണ�ിലാണ്.... 
എ�ായാ�ം െഹാറർ കഥക�ം അമാ�ഷിക അ� 
ഭവ��ം മ�ം ഇ�െപ�� എെ�േ�ാെല �റ�േപർ 
�് ഇെതാെ� അറിയാ�ം വായി�ാ�ം ഏെറ 
കൗ�കം തെ�യാണ്... 
എെ��ി�ം �ൽധാര�െട സത��ൾ �റ� വ�ം 
എ�് ന��് വിശ�സി�ാം. അത് വെര എ�ി�ം 
�ൽധാര എ� �ാമം ന��് ��ിൽ ഭയ�ിെ� 
മെ�ാ� േപരായി നില നിൽ�െ�.
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