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ആമുഖം

നാലഞ്ചു വയസ്സായിട്ടും ഞാെനാരു മന്തിെപ്പണ്ണായിരുന്നു എന്നാണു് എെന്റ അമ്മ
പറയാറുള്ളതു്. ഓടാനും ചാടാനും കളിക്കാനും ബഹളംകൂട്ടാനും തല്ലുകൂടാനും ഒന്നും
േപാകില്ല; കുട്ടികളാരും കൂട്ടാറുമില്ല. പെക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുതു�
ടങ്ങി. നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂക്കുന്ന ആകാശവും പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും പാറിപ്പറക്കുന്ന
െതാടികളും െകാേച്ചച്ചിയമ്മ പറയുന്ന കഥകളിെല പുരാണനായകന്മാരും വിക്രമാ�
ദിത്യനും േവതാളവും പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളിെല പാത്രങ്ങളും എല്ലാമുള്ള ഒരു സ്വപ്ന�
േലാകത്തായിരുന്നു ഞാൻ.

അമ്മ പറയുന്ന േജാലികൾ െചയ്യുേമ്പാഴും സ്കൂളിൽ േപാകുേമ്പാഴും നാമം ജപി�
ക്കുേമ്പാഴും എെന്റ മനസ്സു് മേനാഹര സ്വപ്നങ്ങളിൽ തെന്നയായിരുന്നു. അതിനു്
അമ്മയുെട അടി കുെറ െകാണ്ടു. പെക്ഷ, ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല; സത്യത്തിൽ എനി�
ക്കു കരയാനറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കാണുന്നതു് സ്വപ്നമാെണന്നും എനിക്കറിയി�
ല്ലായിരുന്നു. പെക്ഷ െപെട്ടാെന്നാരു ദിവസം ആ മന്തിെപ്പണ്ണു് സ്വപ്നങ്ങളുെട മഴ�
വിൽ േമലാപ്പിൽനിന്നും ഭൂമിയിെല െവറും മണ്ണിൽ വന്നു വീണു. ജീവിത യാഥാർ�
ത്ഥ്യങ്ങളുെട തീച്ചൂളയിേലക്കു് േനെര പതിച്ചു. അരികിട്ടാത്തതിനാൽ ദിവസങ്ങളാ�
യി കഞ്ഞിെവള്ളം േപാലും കുടിക്കാെത അമ്മ ഒരു ദിവസം തളർന്നുവീണു. േരാഗി�
യായ അച്ഛൻ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു േബാധം െകട്ടുവീണു. കരയാനറിയാതിരുന്ന എെന്റ
ഇടെനഞ്ചിൽ തീരാെത്താരു േതങ്ങൽ കൂടുകൂട്ടി. സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നു് എെന്റ മനസ്സു്
ചുറ്റുപാടുകളുെട ൈദന്യതകളിേലക്കു് തുറന്നു; ബുദ്ധിയും വിേവകവും അവയിേലക്കു്
ആഴ്ന്നിറങ്ങി. ഓേരാ ശബ്ദവും ചലനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയാെട പിടിെച്ചടുക്കാൻ മനസ്സു് ജാ�
ഗരൂകമായി. വീടും ചുറ്റുപാടുകളും കടന്നു് േലാകെത്ത അറിയാനുള്ള ആേവശവും
അത്യാർത്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂൾകുട്ടിയായി ഞാൻ മാറി. കാണുന്നതും േകൾക്കു�
ന്നതും മനസ്സിലാക്കിയ അറിവുകളും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത േചാദ്യങ്ങളും എല്ലാം പക്വത�
യില്ലാത്ത ആ പ്രായത്തിലും വള്ളിപുള്ളിവിടാെത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശീലിച്ചു.
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എെന്റ അമ്മ ശരിക്കും ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു; ഒരിക്കലും േശാഭിക്കാൻ അവ�
സരം കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭ. വളെര സരസമായി കഥകൾ പറയുമായിരുന്നു.
പുരാണങ്ങളിെല കഥകൾക്കും സറ്റയർ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു് കുട്ടികെള രസിപ്പിക്കും.
അതിനുമപ്പുറം അമ്മ പറഞ്ഞ പല കഥകളും ഒരു നാടിെന്റ ഒരു കാലഘട്ടത്തിെല
സാമൂഹികഘടനയും കുടുംബബന്ധങ്ങളിെല ൈവചിത്ര്യങ്ങളും അടുപ്പങ്ങളും വിടവു�
കളും അവകാശനിേഷധങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളും െകാടുംചതികളും അനാചാര�
ങ്ങളും എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നവയായിരുന്നു. ആ കഥകേളാേരാന്നും ചാട്ടുളിേപാെല
എെന്റ മനസ്സിെന കീറി മുറിച്ചു. അവെയല്ലാം എെന്റ െകൗമാരമനസ്സിൽ അവേശ�
ഷിപ്പിച്ച മുറിപ്പാടുകളാണു് ഞാൻ ഇഴ പിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

ൈഹസ്കൂൾകാലമായേപ്പാേഴക്കും വായനയുെട ഒരു വസന്തത്തിേലക്കു് എനി�
ക്കു കടക്കാനായി. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കു പുറെമ സ്വന്തം നാടിെന്റയും അതുകടന്നു
േലാകത്തിെന്റയും ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. കിട്ടാനാകുന്നിടേത്താളം േലാ�
കക്ലാസിക്കുകളും ചരിത്രാഖ്യായികകളും േതടിപ്പിടിച്ചു വായിച്ചു. ചില കവിതകളും
കഥകളും എഴുതി തുടങ്ങി. പെക്ഷ അവ തുടരാനായില്ല. െചറുപ്പത്തിേല തെന്ന
ജീവിതത്തിെന്റ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തലയിൽ േപറിയേതാെട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്
എത്തിേനാക്കിയ പൂർവകാല സ്മൃതികെള ഞാൻ അടക്കിനിർത്തി.

നീണ്ട നാൽപ്പത്തിെയാന്നു് വർഷെത്ത സർവീസ് കാലം കഴിഞ്ഞു് 2000-
ലാണു് ഞാൻ േജാലിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതു്. പിെന്ന ആദ്യം െചയ്തതു് മനസ്സി�
െന െചാറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ചില ഓർമ്മകെളയും സംഭവങ്ങെളയും കഥാപാത്ര�
ങ്ങെളയും മനസ്സിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നതാണു്. അങ്ങെന 2003 മുതൽ
ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഏഴു് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പ്രായത്തിെന്റ മടി എഴുത്തിെന
സാവധാനത്തിലാക്കിെയങ്കിലും.

പെക്ഷ അേപ്പാഴും മനസ്സിൽ േകാറിയിട്ട ചരിത്രത്തിെന്റ ഓർമ്മകൾ എെന്ന മു�
റിേവൽപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അവയുംകൂടി െവളിച്ചം കേണ്ട എനിക്കു് ജീവിതത്തിൽ�
നിന്നും യാത്രപറയാൻ പറ്റൂ എന്ന വാശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എെഴട്ടുെകാല്ലം മുൻ�
പ് െവറുെത കുറച്ചു യാത്രകൾ െചയ്തു എെന്റ ബാല്യെകൗമാരങ്ങൾ പിന്നിട്ട നാടുക�
ളിേലക്കു്. എെന്നക്കാത്തു് ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും അവിെട ഉണ്ടാവുെമന്ന പ്ര�
തീക്ഷയിലല്ല; ഒരുപെക്ഷ മനസ്സിെന ഒരുക്കാനുള്ള സഞ്ചാരം. കാലം ഒരുപാട്
കടന്നു േപാെയങ്കിലും മനസ്സിെന്റ താളുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഓർമ്മകൾ െതളിമേയാെട
എെന്റ ഭാവനയുെട അകമ്പടിേയാെട വിടർന്നുവന്നു. െവട്ടും തിരുത്തും മാറ്റിെയഴു�
ത്തും ഒെക്കയായി നാലഞ്ചു വർഷെമടുത്തു. പ്രായം മനസ്സിെന്റ മൂർച്ച കുറച്ചിരിക്കു�
ന്നു. എഴുത്തിെന്റ ഒഴുക്കും ഓർമ്മകളുെട ൈനരന്തര്യവും പലേപ്പാഴും വഴിമാറിേപ്പാ�
യി. എന്നിട്ടും ഞാൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. േകാവിഡിെന്റ തടസ്സങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീ�
കരണം പിെന്നയും ൈവകിച്ചു.
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ഇേപ്പാൾ ഇതു പുസ്തകമായി വായനക്കാരായ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ എത്തു�
േമ്പാൾ അതിനു ഞാൻ പലേരാടും കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എേപ്പാഴും എനിക്കു് േമാ�
ട്ടിേവഷനും നിർേദശങ്ങളും നൽകി കൂെട നിന്ന മകൾ സീമ, കെയ്യഴുത്തുപ്രതിയും
പ്രൂഫും വായിച്ചു് തിരുത്താനും ഗേവഷണത്തിെല സംശയനിവൃത്തിക്കും സഹായിച്ച
മകളുെട ഭർത്താവ് ജയരാജ്, എഴുത്തുമുറിഞ്ഞു് ഇനി എഴുതാൻ വെയ്യന്നു് പറഞ്ഞു
കരഞ്ഞ ഒരു രാത്രി എെന്റ തലയിൽ തേലാടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു െകാേണ്ടയിരുന്ന
െചറുമകൾ അപർണ്ണ; പുസ്തകത്തിെന്റ കവറിൽ േചർക്കാൻ മേനാഹരമായ ഒരു
െപയിന്റിംഗ് സമ്മാനിച്ച ചിത്രകാരി േശാഭ (എെന്റ മകെന്റ ഭാര്യയാണു്); ഒപ്പം ൈട�
പ്പ്െസറ്റിംഗിനും പ്രസാധകെര കെണ്ടത്താനുമുള്ള ചുമതലകൾ ഏെറ്റടുത്ത എെന്റ
ബന്ധുകൂടിയായ മേനാജ് പുതിയവിളയ്ക്കും; ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം ഏെറ്റടുത്ത സാ�
യാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷനും.
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ഭാഗം 1



 



1.1
ഒരു േഫാൺേകാളും കുെറഓർമ്മകളും

ലാബിൽ നിന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അമ്മു എേന്താ ആേലാചനയി�
ലാണു്. അതങ്ങെനയാണു്. അവളുെട അമ്മയുെട േഫാൺ വന്നാൽ പിെന്ന കുേറ
േനരേത്തയ്ക്കു് നിശ്ശബ്ദയാണു് അമ്മു; അമ്മെയ അവൾ വല്ലാെത മിസ് െചയ്യുന്നുെണ്ട�
ന്നു് ആദിക്കറിയാം…തനിേക്കാ…ആദി മനസ്സറിയാെത ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു.

പേക്ഷ അമ്മു അറിഞ്ഞില്ല; അവൾ അേത നടപ്പു തുടർന്നു…
െപെട്ടന്നു് അമ്മു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് പുഞ്ചിരിച്ചു. ആഹ്ലാദേത്താെട ആദിേയാടു

പറഞ്ഞു: ‘ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാം.’
അമ്മു മൗനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നതിലുള്ള സേന്താഷേത്താെട ആദി ഒപ്പം

നടന്നു.
അവർ കാന്റീനിേലയ്ക്കു കയറി.
കാപ്പിക്കു് ഓർഡർ െകാടുത്തേപ്പാൾ അവൾ എേന്താ ഓർമ്മിച്ചു് തന്നത്താൻ

ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“എന്താ അമ്മു ഇത്രയും രസമുള്ള കാര്യം?” ആദി േചാദിച്ചു.
“എനിക്കതു കിട്ടിെയടാ; മുഴുവൻ. ഒരു കണ്ണിേപാലും െപാട്ടാെത.”
“െവരിഗുഡ് ” ആദി അഭിനന്ദിച്ചു. ലാബിലിരുന്നു് ‘ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിെല്ലടാ’

എന്നു വല്ലാെത വിഷമിക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുേമ്പാൾ വലിയ സേന്താഷെമാന്നും
കാണിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുകയാണു് അവളുെട രീതി. അെതന്താ അങ്ങെന
എന്നു േചാദിച്ചാൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ ഫലം കിട്ടണം; അതു് സ്വാഭാവിക�
കാര്യം. അതിെലന്താ സേന്താഷിക്കാൻ എന്നാകും ഉത്തരം. ഇേപ്പാെളന്താ ഈ
വലിയ സേന്താഷത്തിനു കാരണെമന്നു് ആദി േചാദിച്ചില്ല.

“എന്താ കിട്ടിയെതന്നു നീ േചാദിക്കാത്തെതന്താ?” അമ്മു നീരസേത്താെട
േചാദിച്ചു.
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“ലാബിൽ?”
“േതങ്ങാെക്കാല! എപ്പളും ലാബ്… ഇതു ലാബല്ലടാ, ഒരു കഥ. അപ്പച്ചിയമ്മൂ�

മ്മ പറയുമായിരുന്ന കഥ. െകാച്ചിേല എേപ്പാഴും ആ കഥ പറയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു,
ഞങ്ങൾ… ഡാ, എത്ര െകാല്ലമാെയന്നറിേയ്യാ? ഇേപ്പാ ദാ, എനിക്കതു മുഴ്വൻ ഓർ�
മ്മ വന്നു, െചയിൻ െതറ്റാെത.” അമ്മുവിെന്റ സ്വരത്തിൽ തുളുമ്പുന്ന ആഹ്ളാദം!

“ആരു പറഞ്ഞ കഥ? ‘അപ്പച്ചി… യ… മ്മൂമ്മ’, ആ വാക്കു് എന്താ?” ആദി
ആകാംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു:

“അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ… അമ്മയുെട അച്ഛെന്റ സേഹാദരി… അമ്മയ്ക്കു് അപ്പച്ചി,
ഞങ്ങൾക്കു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ. നിങ്ങൾെക്കല്ലാരും ആന്റിയാണേല്ലാ, അേല്ലടാ”
അമ്മു വിശദീകരിച്ചു. ആദി ചിരിച്ചു. ‘അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ’ എന്നു ശരിയായി ഉച്ചരി�
ച്ചു; പിെന്ന സ്വയം അഭിനന്ദിച്ചു: “ഫന്റാസ്റ്റിക് ! ഞാനതു പറഞ്ഞു. ശരി, ഇനി
കഥപറ.”

“ഇേപ്പാേഴാ… ഒരു കാര്യം െചയ്യാം, ചുരുക്കിപ്പറയാം; ഇേപ്പാ കഥ പറയാ�
നായിട്ടു മുേന്നാട്ടുേപായി, അേത ഓർഡറിൽ റിേവഴ്സു് െചയ്തു് ൈക്ലമാക്സിെലത്തും…
പറയെട്ട:”

ഒരു കുട്ടത്തിപ്രാവു് ഒരു ആശാരിച്ചിയുെട മുറ്റെത്ത മാവിൻ െകാമ്പിൽ കൂടു�
െകട്ടി… അതിൽ അഞ്ചുമുട്ടയിട്ടു. പിേറ്റന്നു് പ്രാവു് തീറ്റേതടി പുറത്തു േപായേപ്പാൾ
ആശാരിച്ചിയുെട മക്കൾ മുട്ടകെളടുത്തു് അടുക്കളയിെല അരിെപ്പട്ടിയിെലാളിപ്പിച്ചു.
പ്രാവു് തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ കൂട്ടിൽ മുട്ടകളില്ല; അതിനു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആ
പ്രാവു് ആശാരിച്ചിേയാടു പറഞ്ഞു: ‘ആശാരിച്ചിയേമ്മ, ആശാരിച്ചിയേമ്മ എെന്റ മുട്ട�
കൾ തിരിച്ചുതരുേമാ?’

‘ഇല്ല, തരില്ല, നീ നിെന്റ പാട്ടിനുേപാ’ ആശാരിച്ചി പ്രാവിെന ഓടിച്ചു.
പ്രാവു് സങ്കടെപ്പട്ടു് ആ പറമ്പിെല േവലിപ്പത്തലിൽ െചന്നിരുന്നു. അങ്ങെന�

യിരിക്കുേമ്പാെളാണ്ടു് ഒെരലി പറമ്പിൽ തീറ്റ പരതി നടക്കുന്നു. കുട്ടത്തിപ്രാവിനു
ഒരു ഐഡിയാ േതാന്നി. പ്രാവു് എലിേയാടു േചാദിച്ചു സഹായിക്കാേമാെയന്നു്.

‘എങ്ങെന?’ എലി േചാദിച്ചു.
‘മുട്ട തിരിച്ചു തരാത്ത ആശാരിച്ചിയുെട മുറ്റത്തു നട്ടിരിക്കുന്ന േചമ്പും േചേനം കു�

ത്തിക്കളയാൻ െചന്നാൽ മതി; മുട്ട തിരിച്ചു െകാടുത്തിേല്ലൽ എല്ലാം കുത്തിക്കളയു�
െമന്നു പറയണം. ആശാരിച്ചി േപടിച്ചു മുട്ടതരും. നിനക്കു് േചമ്പും േചേനം കുത്താ�
േമാ എലീ?’ പ്രാവു് േചാദിച്ചു.

‘പിേന്ന എനിക്കിപ്പ അതിെന്റയാവശ്യമില്ല. േവെറെന്തങ്കിലും കിട്ടും’ എലി േവ�
ലിക്കൽ തീറ്റി തപ്പിനടന്നു.

കുട്ടത്തിപ്രാവിനു സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാെത അടുത്ത പറമ്പിെല മരത്തിൽ
െചന്നിരുന്നു. അേപ്പാളുണ്ടു് ഒരു പൂച്ച ഒരണ്ണാെന്റ പുറേക മരത്തിൽ േകറുന്നു.
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അണ്ണാൻ അടുത്ത കമ്പിേലയ്ക്കു ചാടി രക്ഷെപ്പട്ടു. കുട്ടത്തി പ്രാവിനു സേന്താഷമായി;
ഈ പൂച്ച സഹായിേച്ചക്കും.

‘പൂച്ചേച്ചട്ടാ എേന്നെയാന്നു സഹായിക്കാേമാ?’
പൂച്ച േചാദ്യഭാവത്തിൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
‘അേതയ്. എെന്റ മുട്ടകെളാളിച്ചുവച്ച ആശാരിച്ചിയുെട മുറ്റെത്ത േചമ്പും േച�

േനം കുത്താത്ത എലി, ദാ ആ േവലിക്കെലാണ്ടു്. അവെന കടിക്കാൻ െചല്ലാേമാ?
േചട്ടെനക്കണ്ടാൽ അവേനാടിേപ്പായി േചമ്പും േചേനം കുത്തും, അേപ്പാ എനിക്കു
അവർ മുട്ടെയടുത്തു തരും.’ പ്രാവു് ആശേയാെട േനാക്കി.

പൂച്ച െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു: ‘പിേന്ന ഞാെനന്താ നിെന്റ കളിപ്പിള്ളയാ. എലിെയ
േപടിപ്പിക്കണേത്ര!’ പൂച്ച തിരിഞ്ഞു നടന്നു… അങ്ങെനയങ്ങെന ഒരു െചയിൻ-
ആശാരിച്ചിമുറ്റത്തു പ്രാവഞ്ചുമുട്ടയിട്ടു. ആശാരിച്ചി മക്കെളടുെത്താളിച്ചുവച്ചു. മുട്ടതരാ�
ത്ത ആശാരിച്ചിയുെട മുറ്റെത്ത േചമ്പുംേചേനം കുത്താത്ത എലിെയ പിടിക്കാത്ത
പൂച്ചെയ കടിക്കാത്ത പട്ടിെയ തല്ലാത്ത അപ്പൂപ്പെന്റ താടിമീശയ്ക്കു തീെകാളുത്താത്ത
തീെയെകടുത്താത്ത െവള്ളെത്ത കുത്തിക്കലക്കാത്ത െകാമ്പനാേനെട മൂക്കിൽേക�
റി കടിക്കാേമാ കട്ടുറുേമ്പ?

ഇങ്ങെന െചയിൻ ഒരറ്റെത്തത്തി. പിെന്ന റിേവഴ്സ്… കട്ടുറുമ്പു്…
അമ്മു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് വലതു കയ്യിെല ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലുമുയർത്തി

വിജയചിഹ്നം കാണിച്ചു.
അടുത്ത േമശയിൽ കാപ്പികുടിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ േമശയിലടിച്ചു്

വാഹ്, വാഹ് വച്ചു. എന്നിട്ടു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു: ‘കലക്കി.’
ആദി പെക്ഷ അമ്മുവിെന മിഴിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. അമ്മു

കഥ പറഞ്ഞതു് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുെന്നങ്കിലും അവെനാന്നും മനസ്സിലായില്ല. അമ്മു�
വിെന്റ ഇടമുറിയാത്ത വാക്കുകളുെട ഒഴുക്കു് അവെന അത്ഭുതെപ്പടുത്തിെയന്നതു േന�
രു്. അമ്മുവിനു് പാവം േതാന്നി:

“എടാ പിടികിട്ടിയില്ല അേല്ല, പറഞ്ഞു തരാം. അതിെന്റ േഫാർേവഡ് ബാേക്വ�
ഡ് െചയിൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം… കുട്ടിക്കഥയാ… േവെറ കഥ േവേണാ… മണ്ണാംകട്ടയും
കരീലയും കൂടി കാശിക്കു േപായതു്… അെല്ലങ്കിൽ ഭീമനും ബകനും… ങും?”

“ഞാൻ കുട്ടിക്കഥകൾ േകട്ടേല്ല വളർന്നതു് !” നല്ല മൂഡിലായിരുന്ന അമ്മു അവ�
െന്റ സ്വഗതം േകട്ടില്ല. അവൾ ഓർമ്മകളിേലക്കു ഊളിയിട്ടിരുന്നു.

അമ്മുവിെന്റ േനരിട്ടുള്ള രണ്ടു് അമ്മൂമ്മമാർക്കു് കുട്ടിക്കഥകൾ പറയുന്ന സ്വഭാവ�
െമാന്നുമില്ലായിരുന്നു; അവെരേപ്പാഴും തിരക്കിലായിരുന്നു… േജാലികൾ, വായന,
ടീവിേഷാകൾ അങ്ങെന… അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും ആഫീസ്, ടൂറുകൾ… പേക്ഷ അമ്മ ചില�
േപ്പാൾ സമയം കിട്ടുേമ്പാൾ കഥ പറയും; ഒെക്ക സ്വയം കൃതികളാണു്. എന്നാലും
രസമായിരുന്നു.
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അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഇടയ്ക്കു വരുേമ്പാഴാണു് കഥകൾ േകൾക്കുന്നതു്. അപ്പച്ചിയമ്മൂ�
മ്മയുേടയും അപ്പൂപ്പേന്റയും അമ്മ ഭാരതിമുത്തശ്ശി. ആ മുത്തശ്ശിയുെട അമ്മ ദാക്ഷാ�
യണി വല്യമുത്തശ്ശി. ആ മുത്തശ്ശീെട േചച്ചിയുെട മകൾ മീനാക്ഷിമുത്തശ്ശീെട മകൾ
സാവിത്രി. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയും വലിയ കൂട്ടാണു്. അവർ
വന്നാൽ പിെന്ന നല്ലരസമായിരുന്നു. ഓടിക്കളിക്കാനും ഇലയിട്ടു കളിക്കാനും ഒളി�
ച്ചുകളിക്കാനുെമാെക്ക കൂടും. രാത്രിയിൽ കുട്ടികെള എല്ലാവേരയും അടുത്തുകിടത്തി
കുട്ടിക്കഥകൾ മുതൽ പുരാണവും, ചരിത്രകഥകളും വെര പറയും… അവർ ‘അേയ്യാ,
ലീവു തീർന്നു, േപായേല്ല പറ്റൂ’ എന്നുപറഞ്ഞു തിരിച്ചുേപാകുേമ്പാൾ അമ്മു കരഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇടയ്ക്കു വല്ലേപ്പാളുെമാെക്ക അവരുെട വീടുകളിലും േപാകും… പറഞ്ഞ കഥകൾ
തെന്ന ഒരായിരം വട്ടം പറയിക്കും…

പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു തെന്ന അെതാെക്ക വിട്ടു തങ്ങളുേടതായ കുട്ടിക്കളികളിേല�
ക്കു മാറി. അമ്മാവെന്റ മക്കൾ അനിലും അഹാനയും അമ്മൂം. സ്ക്കൂളും, കുസൃതികളും,
തല്ലുകൂടലും, കൂെട സ്വന്തം കഥ-കവിത നിർമ്മാണവും… മുത്തശ്ശിക്കഥകൾ േവണ്ടാ�
തായി; അവർ വലുതായേപാെല… കാലം എത്ര േവഗമാണു് കുട്ടിത്തങ്ങെള അക�
റ്റിക്കളഞ്ഞതു് ! ആധുനികത ൈകത്തുമ്പിൽ വച്ചു തരുന്ന അറിവുകളും ആഹ്ലാദങ്ങ�
ളും… ആെരങ്കിലും ടിവികണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, സ്ക്രീൻ മറച്ചു നിന്നു് ‘ഇതു് ഓഫ്
െചേയ്യ്വാ’ എന്നുവിളിച്ചു കരഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടിത്തം വിട്ടു്, ടിവി സ്ക്രീനിനു മുൻപിലും കം�
പ്യൂട്ടറുകൾക്കു മുൻപിലും മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കുന്ന അേന്വഷണ കുതുകികളാ�
യി മാറി.

സംഭവബഹുലമായിരുന്ന ഭൂതകാലത്തിെന്റ ചരിത്രം-പുതുതലമുറകൾക്കു തീർ�
ത്തും അന്യമായ സംഘർഷങ്ങളുേടയും ദുരന്തങ്ങളുേടയും ദാരിദ്ര്യത്തിേന്റയും അനീ�
തികളുെട േതർവാഴ്ചകളുേടയും കഥകൾ-മാത്രമല്ല, വർത്തമാനകാല ചരിത്രത്തിനു�
േപാലും കാേതാർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സങ്കീർണ്ണമായ തിരക്കുകളിേലക്കായി കുട്ടിക�
ളുെട ജീവിതം. അതുപേക്ഷ അവർ ആസ്വദിക്കുക തെന്നയായിരുന്നു.

െപെട്ടന്നു് അമ്മു ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്നു; ആദി അടുത്തുെണ്ടന്ന കാര്യം
േപാലും കുെറ േനരേത്തയ്ക്കു് മറന്നുേപായിരുന്നു. വാടിയ മുഖേത്താെട കാപ്പിക്കപ്പിൽ
േനാട്ടെമറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിെയ അവൾ കുറ്റേബാധേത്താെട വിളിച്ചു:

“ആദീ… േസാറി ആദീ…നീെയന്താ വല്ലാെത? ഞാേനേതാ ഓർമ്മകളിൽ…”
“ഒന്നുമില്ല…ഇല്ലമ്മൂ, ഒന്നുമില്ല. നീ വിേശഷങ്ങെളാന്നും പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. അമ്മ

എന്താ പറഞ്ഞതു് ?”, വല്ലായ്മ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയെപ്പട്ട ആദി ടവ്വെലടു�
ത്തു മുഖം തുടച്ചു. അമ്മു അവെന്റ േതാളിൽത്തട്ടി: “സാരമിെല്ലടാ, ഇത്തിരി േനര�
േത്തക്കു ഞാൻ നിെന്ന ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അേല്ല? േപാെട്ട, േസാറി ആദീ”

ആദി പുഞ്ചരിച്ചു. അമ്മു െപെട്ടന്നു് ഉത്സാഹേത്താെട പറഞ്ഞു: “ദാ… വിേശ�
ഷം പറയാൻ വന്നതാര്ന്നു. അപ്പളാ ആ കഥ എേടേക്കറി വന്നതു്… ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞിേല്ല, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയാണു്. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഇേപ്പാ അേമ്മെട അടുെത്താണ്ടു്.
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ഏേതാ െസ്പഷ്യലിസ്റ്റ് േഡാക്ടെറ കാണാൻ വന്നതാ; സുഖമില്ലെത്ര. എെന്ന കാ�
ണണംന്നു് നിർബ്ബന്ധം പറഞ്ഞെത്ര; പാവം അേല്ല… അമ്മ േചാദിക്കുന്നു ലീെവടു�
ക്കാേമാ എന്നു്. നാലുമാസമായി നാട്ടിൽ േപായിട്ടു്; അതു സാരമില്ല. അപ്പച്ചിയമ്മൂ�
േമ്മെട കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അറിയാെത പഴയകാലേത്തെയ്ക്കാരു യാത്ര േപായി,
അതാ…’

“നമുക്കു േപാകാം… ഞാനും വരുന്നു, ലീെവടുക്കാം.” ആദി െപെട്ടന്നു പറഞ്ഞു.
അമ്മു അതുേകട്ടു് അമ്പരന്നു േചാദിച്ചു: “നമുേക്കാ? നീ… നീയവ്െട എെന്റ നാട്ടിൽ?
ഭാേഷം കൂടി അറിയില്ല… അല്ല, നീ ശരിക്കും?”

“അേത അമ്മൂ… നമ്മൾ-നീയും ഞാനും, നിെന്റ നാട്ടിൽ േപാകുന്നു… എനിക്കു
നിെന്റ നാടുകാണണം, അമ്മൂമ്മമാെര കാണണം… ഞാൻ വരുന്നു.”

ആദി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.



1.2
െനാസ്റ്റാൾജ്യ

അമ്മു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടു് അവെന്റ തലയിൽ തട്ടി: “അതിനു ഞാൻ േപാകുന്നു�
െണ്ടന്നു പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ.”

“േങ… നീ േപാകുന്നിേല്ല? േപാകണം. വയസ്സായവരുെട ആഗ്രഹം, പ്രതീക്ഷ
നമ്മൾ…” ആദി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല; അറിയാെത ഉയർന്ന െനടുവീർപ്പിൽ ബാക്കി
അലിഞ്ഞുേപായി.

“ആദിത്യനാഥാ”, അമ്മു അലിേവാെട വിളിച്ചു; അവൻ അവെന്റ അച്ഛമ്മെയ
ഓർമ്മിച്ചുകാണും, അവൾക്കറിയാം.

“േനാ… േനാ. ആദി… ഒൺലി ആദി… എെന്റ ഗ്രാന്റ്മാ ഇട്ടേപരു് ആദി�
ത്യൻ…ഗ്രാന്റ്മാ ആദീേന്ന വിളിക്കാറുള്ളൂ.” അവെന്റ ശബ്ദം വികാരസാന്ദ്രമായി.

“ശരി… ആദി തെന്ന… ആദിത്യൻ, The God of Light!” അമ്മു ചിരിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ആദിയുെട േതാളത്തുതട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ ഘനം കുറച്ചു. ആദി ചിരിച്ചു.

“പേക്ഷ ആദീ… ഇേപ്പാ ഞാൻ ലീെവടുത്താൽ േജർണലിനു അയക്കാനുള്ള
മാറ്റർ… അെല്ലങ്കിലും ഇേപ്പാ അവെടേപ്പായാ േബാറാരിക്കും. േചട്ടനു് എക്സാം അടു�
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ലീെവടുക്കില്ല. േചച്ചിക്കും ലീെവടുക്കാൻ പറ്റില്ല… പിെന്ന വീട്ടിലിരുന്നു്
വല്യമ്മമാര്െട പഴം കഥകൾ േകൾക്കാം, അത്ര തെന്ന. എന്നാലും േപാകാമായി�
രുന്നു; എല്ലാേരം കാണാേല്ലാ… പേക്ഷ ലീവ്…”

“േജർണലിെനാള്ള മാറ്റർ െകാടുക്കാൻ സമയമുണ്ടു്. ലീെവടുക്കാം. സാറു
സമ്മതിച്ചിേല്ലൽ സിക്കു ലീവ് അൈപ്ല െചയ്യാം അമ്മൂ. ഞാെനന്തായാലും വരുന്നു�
ണ്ടു്.” ആദി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

“എടാ െനനെക്കന്താ? ലണ്ടനും, കൽക്കേട്ടം, ഡൽഹീം, േബാംേബം ഒന്നുമ�
ല്ല അവടം… ഒരു പാവം പാവം നാടു്… നീ േബാറടിച്ചു ചാകും!” അമ്മു ആദിെയ
നിരുത്സാഹെപ്പടുത്താൻ േനാക്കി.
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“അതല്ല… പട്ടണത്തിെന്റ േമാടികേളക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം നാട്ടിൻ പുറത്തിെന്റ
ശാന്തതയാെണന്നു നിനക്കറിയിേല്ല… േകരളം ഭംഗിയുള്ള നാടാെണന്നു ഞാൻ
േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന, എനിക്കു കഥ േകൾക്കണം…നീ പറഞ്ഞ പഴംകഥകൾ!”

“അേയ്യാ കഥേയാ! േബാറ്. െഫയറീ െടയ്ൽസല്ല, ഏലിയനും, ഡ്രാക്കുളയും
ഹാരിേപാട്ടർ സീരിസും േപാെലാന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ വലുതാേയപ്പിെന്ന അപ്പച്ചിയമ്മൂ�
മ്മ േബാധവൽക്കരണമാ… എന്നു വച്ചാ. ‘ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിട�
ക്കുേമ്പാൾ നമ്മൾ…’ എെന്നാെക്ക തുടങ്ങി െകാേറ കാര്യങ്ങൾ. ‘ഇന്നെത്ത പുേരാ�
ഗതി െപാട്ടിമുളച്ചെതാന്നുമല്ല. എത്രേയാ മനുഷ്യേസ്നഹികളുെട കഠിനപ്രയത്നവും
ജീവത്യാഗവും…’ അങ്ങെനയങ്ങെന… അഹാനേച്ചച്ചിക്കു് േദഷ്യം വരും: ‘േകട്ടു മടു�
ത്തമ്മൂേമ്മ. ചരിത്രെമാെക്ക സമയംേപാെല െനറ്റീേന്നാ വേല്ലാം േനാക്കിപ്പഠിേച്ചാ�
ളാം’എന്നും പറഞ്ഞു് ഞങ്ങെളഴുേന്നറ്റു േപാകും… െനനക്കു ശരിക്കും േബാറടിക്കും.”

ആദിയുെട മുഖം മ്ളാനമായി; അവൻ പതുെക്ക പറഞ്ഞു:
“എനിക്കു കഥകൾ േകൾക്കണം… കുട്ടിയായിരിക്കുേമ്പാൾ കഥകൾ േകട്ടല്ല

ഞാനുറങ്ങാറ്… ആയയുെട സ്ഥിരം പാട്ടുകൾ; ഗ്രാന്റ്മായുെട പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തി�
െല ദുഃഖഗാനങ്ങൾ. അേപ്പാൾ കരയാനാണു് േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.”

“അേമ്മം അച്ഛനുെമാന്നും കഥ പറയിേല്ല?” അമ്മു േചാദിച്ചു. “അമ്മ എന്നും
തിരക്കിലായിരുന്നു, അവരുെട കുടുംബത്തിെന്റ ബിസിനസ്. അച്ഛനു േജാലി
അയർലണ്ടിൽ, ഇടയ്ക്കുവരും; പേക്ഷ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകും. ഏഴു വയ�
സ്സുവെര ശരിക്കും ആയയാ എെന്ന വളർത്തീതു്… ഞാനും ആയയും ജൂലിയും കൂടി-
ജൂലി ഞങ്ങെട പട്ടിക്കുട്ടിയാ-ൈമതാനത്തു കളിക്കും; ഗ്രാന്റ്മാ േനാക്കിയിരിക്കും.
ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ ഗ്രാന്റ്മായുെട മടിയിൽ തലവച്ചു കിടക്കും. ഗ്രാന്റ്മാ മധു�
രമായി പാടും… പേക്ഷ അതും ഏേതാ അജ്ഞാതേവദനയുെട പാട്ടുതെന്ന.”

“സുഖമില്ലാതായ അച്ഛനമ്മമാെര േനാക്കാൻ ഏകമകളായ അമ്മയ്ക്കു് ഇറ്റലി�
ക്കു േപാേകണ്ടിവന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ തനിച്ചായി. അമ്മയുെട അച്ഛെന്റ ബിസിന�
സ്സിെന്റ മുഴുവൻ ചുമതലയും അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു. അേപ്പാൾ ഞങ്ങെള േനാേക്കണ്ട
ചുമതല അച്ഛനായി. അച്ഛൻ അയർലണ്ടിെല സ്വെത്തല്ലാം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന�
ങ്ങൾക്കു നൽകി ഇന്ത്യയിേലക്കു ഞങ്ങേളയും കൂട്ടിേപ്പാന്നു. കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു
അച്ഛൻ േപാസ്റ്റിംഗ് വാങ്ങിയതു്; അതിെനാരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു.”

“ഗ്രാന്റ്മായുെട അച്ഛൻ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു, പേക്ഷ ഗ്രാന്റ്മാ തെന്റ അച്ഛ�
െന കണ്ടിേട്ടയില്ല. അറിവായതിനുേശഷമാണു് വളർത്തച്ഛനും അമ്മയും ആ സത്യം
മകേളാടു പറയുന്നതു്… ഗ്രാന്റ്മാെയ എന്നും ദുഃഖിതയായി കാണുന്നെതന്താെണ�
ന്നുള്ള േചാദ്യത്തിെന്റ മറുപടിയായിരുന്നു അതു്… ഗ്രാന്റ്മായുെട അമ്മ േറായൽ
ഇന്ത്യൻ േനവിയിെല ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന സേഹാദരെന്റ കൂെട ഇന്ത്യ�
യിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരനായ ഒരു എൻ�
ജിനീയർ രഹസ്യമായി ഗ്രാന്റ്മായുെട അമ്മെയ അടുെത്താരു േക്ഷത്രത്തിൽ വച്ചു
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വിവാഹം െചയ്തു. േമലുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയായിരുന്നു എൻജി�
നീയർ. പേക്ഷ ഒരു ബംഗാളി ബ്രാഹ്മിൻ ആയ അേദ്ദഹത്തിനു് േമലുേദ്യാഗസ്ഥൻ
സ്വന്തം സേഹാദരിെയ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിച്ചുെകാടുക്കിെല്ലന്നുറപ്പുണ്ടായിരു�
ന്നു. ഗ്രാന്റ്മായുെട അമ്മയുെട നിർബ്ബന്ധം കാരണമാണെത്ര അവർ രഹസ്യമായി
വിവാഹം നടത്തിയതു്… ക്രേമണ തെന്റ സേഹാദരൻ ക്ഷമിക്കുെമന്നവർ വിശ്വസി�
ച്ചു. പെക്ഷ സംഭവിച്ചതു് മെറ്റാന്നു്. ഗ്രാന്റ്മാെയ ആറുമാസം ഗർഭമായിരിക്കുേമ്പാൾ
സേഹാദരൻ അവെര ബലമായി കപ്പൽ കയറ്റി സ്വന്തം സ്ഥലമായ ഇംഗ്ലണ്ടിേല�
ക്കയച്ചു. മരണം വെര എെന്നങ്കിലും ഭർത്താവിെന വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുെമന്ന
പ്രതീക്ഷേയാെട അവർ ജീവിച്ചു. കഥ േകട്ടേതാെട ഗ്രാന്റ്മാ അമ്മയുെട പ്രതീക്ഷ
ഏെറ്റടുത്തു.”

“എെന്റ അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ ഗ്രാന്റ്മായ്ക്കു് വാക്കുെകാടുത്തിരുന്നുവെത്ര ഇന്ത്യ�
യിൽ െകാണ്ടുേപാകാെമന്നു്… പെക്ഷ അേദ്ദഹം െപെട്ടന്നു മരിച്ചുേപായി. അമ്മ
ഇറ്റലിക്കു േപായേപ്പാഴാണു് ഗ്രാന്റ്മാ ആ ആഗ്രഹം അച്ഛേനാടു പറയുന്നതു്. അമ്മ�
യുെട ദുഃഖഭാവത്തിെന്റ കാരണമറിയാമായിരുന്ന അച്ഛൻ ആ ദൗത്യം ഏെറ്റടുത്തു.
ഗ്രാന്റ്മായുെട ആഗ്രഹപ്രകാരമാണു് അച്ഛൻ സ്വത്തുക്കൾ ചാരിറ്റിക്കു െകാടുത്തതു്.
കൽക്കട്ടായിൽ ഒരു ബംഗാളി ആയയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു്… അവരുെട ഇടെപ�
ടേലാ അേതാ സ്വന്തം അച്ഛെന്റ ജന്മനാട്ടിെലത്തിയതിെന്റ സേന്താഷേമാ എന്താ�
യാലും ഗ്രാന്റ്മാ കുറെച്ചാെക്ക ഉേന്മഷവതിയായി. അച്ഛെന അത്രയും കാലത്തിനു�
േശഷം കണ്ടുമുട്ടാനിടയിെല്ലന്നുള്ളതുെകാണ്ടാകാം വിവരങ്ങെളങ്കിലും അേന്വഷിക്ക�
ണെമന്നു ഗ്രാന്റ്മാ നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ചതു്. അേന്വഷണം നിഷ്ഫലമായി എന്ന അച്ഛ�
െന്റ വാക്കു് വിശ്വസിച്ചു് അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും നിർബ്ബന്ധം മാനിച്ചു് ഗ്രാന്റ ്മാ
ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം േപാന്നു, ഡൽഹിയിേലക്കു്… ഓ പറയാൻ പറന്നു, അമ്മയുെട
അച്ഛനമ്മമാർ അേപ്പാേഴക്കും മരിച്ചുേപായിരുന്നു. ബിസിനെസല്ലാം ൈവൻഡ�
പു് െചയ്തു അമ്മയും ഇന്ത്യയിേലക്കു മടങ്ങി വന്നു. ഗ്രാന്റ്മാ ഒറ്റയ്ക്കു് കൽക്കട്ടയിെല
ഏെതങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കണെമന്നു നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ചതാ�
ണു്. പെക്ഷ അമ്മ ഉറപ്പുനൽകി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തെന്ന െസറ്റിൽ െചയ്യാൻ
േപാകുന്നുെവന്നു്. അങ്ങെനയാണു് ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരാ�
കുന്നതു്.”

“ആദീ… ഗ്രാന്റ്മായുെട അച്ഛെന്റ ഒരു വിവരവും യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയില്ലാ�
യിരുേന്നാ?” അമ്മു േചാദിച്ചു.

അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം അവൻ പറഞ്ഞു: “കിട്ടി… അച്ഛൻ ഒരുപാ�
ടേന്വഷണം നടത്തി… അറിഞ്ഞ കാര്യം ഗ്രാന്റ്മേയാടു് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരു�
ന്നില്ല. സേഹാദരിെയ കപ്പൽ കയറ്റിയ ഉടെന ഗ്രാന്റ്മായുെട അമ്മയുെട സേഹാ�
ദരൻ ആ യുവ എൻജിനീയെറ എേങ്ങാേട്ടാ അയച്ചു. ത്രിപുരയിേലക്കു വളെര പ്ര�
ധാനെപ്പട്ട ദൗത്യവുമായി അയെച്ചന്നാണു് ഔേദ്യാഗികവിവരം. അേദ്ദഹം അവി�
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െട എത്തിയില്ല… പിന്നീടു് ഒരു വിവരവും അേദ്ദഹേത്തക്കുറിച്ചു് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടു�
മില്ലെത്ര.”

ആദിയുെട ശബ്ദത്തിെല ൈദന്യഭാവം അമ്മുവിെന വിഷമിപ്പിച്ചു. എേപ്പാഴും
സേന്താഷവാനായി മാത്രെമ അവെന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഡൽഹിയിൽ േപായിട്ടു വരു�
േമ്പാെഴാെക്ക ബംഗാളി സ്വീറ്റ്സും െചറിപ്പഴങ്ങളുമായാണു് ആദി വരുക. ഗ്രാന്റ്മാ�
യ്ക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ട വസ്തുക്കളാണെത്ര അതു്. അവർ നാലുേപരും കൂടി േഷാ�
പ്പിംഗിനു േപാകുേമ്പാൾ വാങ്ങുന്നതാണെത്ര… ഇത്തരെമാരു മൂഡിൽ അവെന
കണ്ടിട്ടില്ല…

അമ്മു െപെട്ടന്നു് ഉറപ്പിച്ചു. നാട്ടിൽ േപാകണം; ആദിെയ െകാണ്ടുേപാക�
ണം… എല്ലാവേരയും കാണണം.

“നമുക്കു േപാകാം ആദീ… കഥകൾ േകൾക്കണം… അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മം സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂേമ്മം… ഒരുപാടു കഥകളറിയാം അവർക്ക്. അതുമാത്രമല്ല, മൺമറ�
ഞ്ഞ കാലത്തിെന്റ മുഖമുദ്രകെളാരുപാടു് വാരിക്കൂട്ടി അടുക്കിെയടുത്തു് ഭദ്രമായി സൂ�
ക്ഷിച്ചിരിെപ്പാണ്ടു് മനസ്സിെന്റ േകാണിൽ. ഒന്നു േചാദിക്കേയ േവണ്ടൂ… അതുമാത്രമ�
ല്ല, എെന്തങ്കിലും ന്യൂസു് േകട്ടാൽ ഉടെന വരും ഒരു പഴംകഥ-ഉപേമം ഉൽേപ്രേക്ഷം
രൂപേകാം എല്ലാം കലർത്തി… പെണ്ടാരിക്കൽ ടീവീലു് മൂന്നാറിേലം വാഗമണ്ണിേല�
െമാെക്ക സ്ഥലം കേയ്യറ്റത്തിെന്റ ന്യൂസ്… ഒടെന വന്നു അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മെട കഥ
‘പിേന്ന ഇതാേപ്പാ ഇത്ര വേല്യ കാര്യം… എടാ മക്കേള ഇങ്ങെനാെക്കത്തെന്നയ�
േല്ല പേഴ ഭൂവുടമകളും ജന്മിമാരുെമാെക്ക ഒണ്ടാേയ… പേഴകാലത്തു്; നിയമങ്ങളു�
െടയും അധികാരികളുെടയും സഹാേയാം കിട്ടീെട്ടാണ്ടാകും എേന്നെയാള്ളൂ… രാജ�
ഭരണമല്ലായിരുേന്നാ? അല്ല, ഇപ്പളും അധികാരികൾ സഹായിക്കുെന്നാണ്ടാകും.
അതുേപാെട്ട. നമ്മെട വേകെലാരു വേല്യ കാർേന്നാര്… അേങ്ങർക്കു് െകാറച്ചു ഭൂ�
മിെയാെക്ക ഒണ്ടാര്ന്നു; െപണ്ണും െപടേക്കാഴീമില്ലാത്ത ഒറ്റത്തടി… എന്നിട്ടും പാവ�
െമാരു ഈഴവെന്റ പറമ്പിേക്കറിത്തൂറി ആ സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കി, പിെന്നയാ!”

അമ്മു പൂർത്തിയാക്കും മുൻപു് ആദി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു; ചിരിയടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
ചിരിക്കിടയിൽ ആദി േചാദിച്ചു:

“അെതങ്ങെന, അെതന്തു കഥയാ? പറ അമ്മൂ.”
അമ്മുവിനു് സേന്താഷമായി; അവൻ നല്ല മൂഡിലായിരിക്കുന്നു.
“ആ… എനിക്കറിയില്ല. ഞാനാക്കഥ േകട്ടിട്ടില്ല. അന്നങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടും

കഥ േകൾക്കാൻ ഞങ്ങളിരുന്നില്ല.”
“അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ കാണണം, സാവിത്രിയമ്മൂമ്മേയയും കാണണം, ഒരുപാ�

ടു കഥകൾ േകൾക്കണം. നാടുകാണണം. ഡൽഹീെലാരു േജാസഫങ്കിളുണ്ടു്… േക�
രളത്തിലാ വീടു്… േലാകത്തിെല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നാെടന്നാ പറയാറു്… ൈദ�
വത്തിെന്റ സ്വന്തം നാടാണെത്ര. നമുക്കു േപാകാം.” ആദി ഉത്സാഹേത്താെട
പറഞ്ഞു.
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സീറ്റിനു മുൻപിെല സ്ക്രീനിൽ കാേജാളും ഷാരുഖ്ഖാനും തകർത്തഭിനയിച്ച പഴയ
പ്രണയ സിനിമ. തെന്റ മുൻപിെല സ്ക്രീനിൽത്തെന്ന ബദ്ധശ്രദ്ധനായി ഇംഗ്ലീഷ്
സബ്ൈടറ്റിൽ വായിച്ചു് സിനിമ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആദി. ഹി�
ന്ദി േകട്ടാൽ കുറെച്ചാെക്ക മനസ്സിലാകും; പേക്ഷ സിനിമയിെല ഡയേലാഗ് ആദി�
ക്കു് കടുകട്ടി…

അമ്മുവിനു് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ േതാന്നിയില്ല; സീറ്റിൽ ചാരി വിമാനത്തിന്റ
വിൻേഡാഗ്ലാസ്സിലൂെട ആകാശം േനാക്കിയിരുന്നു.

ഇടെയ്ക്കേപ്പാേഴാ ആദി ശ്രദ്ധിച്ചു: “എന്താ എന്തുപറ്റി അമ്മൂ? സിനിമെയാന്നും
േവേണ്ട, അേതാ കാഴ്ച കാണുേന്നാ?” ആദി േചാദിച്ചു.

അമ്മു െവറുെത മൂളി… പുറെത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നെതങ്ങെന! മനസ്സേപ്പാൾ
രസകരമായ ഒേരാർമ്മെയ വിഷ്വൈലസു് െചയ്യുകയായിരുന്നു.

…പാണ്ഡവരും കുന്തിയും ഏേതാ ഗ്രാമത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ േവഷത്തിൽ
അജ്ഞാതവാസം െചയ്യുന്ന കാലം; ദൂെരെയവിെടേയാ ബ്രാഹ്മണർക്കു സദ്യയുെണ്ട�
ന്നറിഞ്ഞു് ഗ്രാമവാസികളായ മറ്റു ചില ബ്രാഹ്മണർെക്കാപ്പം പുറെപ്പട്ടു. നടന്നുനട�
ന്നു രാത്രിയായി… കാട്ടിെല ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂെടയാണു് യാത്ര. മുൻേപ ചൂട്ടുവീശി
ഒരാൾ… ഭീമനു പുറെക നടന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കു ചൂട്ടിെന്റ െവളിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല.

‘എടാ നാലാസനക്കാരാ, ഒന്നുമാറി നടേന്ന. ഞങ്ങക്കു െവളിച്ചം കിട്ടേണ്ട!’
പറഞ്ഞയാളും മറ്റു ബ്രാഹ്മണരും ആർത്തു ചിരിച്ചു, തമാശേകട്ടു്. ഭീമൻ ഒന്നും

മിണ്ടിയില്ല. മാറി നടന്നു. അങ്ങെന െചന്നേപ്പാൾ ഒരു വലിയ പുഴ, അതുകടന്നു
േവണം േപാകാൻ… അമ്മേയയും സേഹാദരങ്ങേളയും േതാളിലിരുത്തി ഭീമൻ പുഴ�
കടന്നു് അക്കെരെയത്തി. ബ്രാഹ്മണർ പുഴകടക്കാനാകാെത വിഷമിച്ചു, നിലയില്ലാ�
ത്ത െവള്ളം, നല്ല ഒഴുക്കും. ‘അേമ്മ, അേമ്മ!’ അവർ ഒന്നിച്ചു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു;
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കൂട്ടത്തിൽ പ്രായമായ ആൾ ദയനീയമായി അേപക്ഷിച്ചു: ‘അേമ്മ, േമാേനാടു പറ�
യൂ ഞങ്ങെളക്കൂടി…’ ‘പാവങ്ങൾ, അവെര സഹായിക്കൂ ഭീമാ’കുന്തിയും േജ്യഷ്ഠനായ
യുധിഷ്ഠിരനും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭീമൻ ഒരുമിനിട്ടു് ആേലാചിച്ചു നിന്നു; പിെന്ന െപെട്ട�
ന്നു് പുഴകടന്നു് ഇക്കെരെയത്തി ബ്രാഹ്മണെരെയല്ലാം േതാളത്തും, തലയിലും, െച�
വിയിലുെമാെക്കയായി ഇരുത്തി പുഴയിേലക്കിറങ്ങി.

‘ഭീമാ, കുസൃതിെയാന്നും കാട്ടേല്ല കുട്ടാ.’ കുന്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നിറെഞ്ഞാഴു�
കുന്ന പുഴ; ഭീമനു് മുേട്ടാളം െവള്ളേമയുള്ളൂ… നടുെക്കത്തി.’

‘ഓ…ഞാനിന്നു കുളിച്ചില്ലാര്ന്നു.’ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് ഒറ്റമുങ്ങ് ഭീമൻ!’
അമ്മു അറിയാെത ചിരിച്ചുേപായി.
ആദി െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞു േചാദിച്ചു: “എന്താ ചിരിേച്ച?” “ഒന്നുമില്ല, െവറുെത.”

ഊറിച്ചിരിച്ചു് അമ്മു മേനാരാജ്യത്തിേലക്കു തിരിച്ചുേപായി…
…പിടിവിട്ടു് െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങി ൈകകാലിട്ടടിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ;

ആേവാളം കലക്കെവള്ളം കുടിച്ചു… അക്കെര നിന്ന അനുജന്മാർ െപാട്ടിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. പെക്ഷ അമ്മയും േചട്ടനും പരിഭ്രമിച്ചു; ഭീമെന്റ കുസൃതികൾ അറിയാത്തവരല്ല;
േപാരാത്തതിനു് ഭയങ്കര അഭിമാനിയും. േമാേന ഭീമാ, മഹാപാപം െചയ്യാെത. േവ�
ഗം അവെര രക്ഷിച്ചു കരയിെലത്തിക്കൂ. േചട്ടനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘േവഗം.’ ഒന്നും
സംഭവിക്കാത്തതുേപാെല െവള്ളത്തിൽ വീണ എല്ലാവേരയും െപറുക്കിെയടുത്തു്
തലയിലും േതാളിലും െചവിയിലുെമാെക്ക വച്ചു് ഊറിച്ചിരിച്ചു് പുഴകടക്കുന്ന ഭീമൻ…
‘നാലാസനക്കാ‘രെനന്നു പരിഹസിച്ചതിനു് െചറിെയാരു ശിക്ഷ…’

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട എല്ലാ പുരാണ കഥകളിലും ഇങ്ങെന എെന്തങ്കിലും
തമാശ കാണും. എെന്താരു നർമ്മേബാധമാണു്; എന്തു രസകരമായ കഥ പറ�
ച്ചിൽ…

പെക്ഷ ഒരു ദിവസം താൻ കഥേകൾക്കൽ നിർത്തി… അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മേയാടു്
പിണങ്ങി… എന്നാണതു് ?

മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണന്നു്. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കു് െസ്പഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ െഡപ്യൂേട്ട�
ഷനാണു് തിരുവനന്തപുരത്തു്. തങ്ങൾെക്കാപ്പം താമസം. എന്നും കുട്ടികൾ മൂന്നു�
േപരും, താനും അമ്മാവെന്റ മക്കൾ അനിേലട്ടനും അഹാനേച്ചച്ചിയും കഥ േകട്ടുേക�
ട്ടാണു് ഉറക്കം. പതിവുകഥകൾ പലതും പറഞ്ഞു. പിെന്നയും നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ:
‘ശരി… ഒരു പുതിയ കഥ പറയാം… അമ്മെയ അനുസരിക്കാത്ത ആട്ടിൻ കുട്ടീെട
കഥ.’ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ ഉത്സാഹേത്താെട മൂളി.

‘മഹാകുസൃതിയും തേന്റടിയുമായിരുന്നു മണികണ്ഠൻ എന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി. അമ്മ
എേപ്പാഴും പറയും-േമാേന മണികണ്ഠാ, നീ എേപ്പാളും നിെന്റ േചട്ടേന്റം േചച്ചീേടം
അേമ്മേടെമാെക്ക കൂെടത്തെന്ന നിക്കേണ. ഒറ്റക്കിങ്ങെന ഓടിേപ്പായാ അപക�
ടം പറ്റും, ചുറ്റും ശത്രുക്കളുണ്ടു്-ഒറ്റയ്ക്കു് കാട്ടിലും കുന്നിലുെമാെക്ക നടന്നു് സാഹസം കാ�
ട്ടാൻ അവനു വലിയ ഇഷ്ടമാ. എെന്ന േനാക്കാൻ എനിക്കറിയാെമന്നു് േചട്ടേനാടും
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േചച്ചിേയാടും കൂട്ടുകാേരാടുെമല്ലാം അഹങ്കാരേത്താെട പറയും… നിലാവുള്ള ഒരു ദി�
വസം രാത്രി. മണികണ്ഠൻ പതുെക്ക കൂടിെന്റ വിടവിൽക്കൂടി ആരും കാണാെത നൂ�
ണ്ടിറങ്ങി…ഹാ…നിലാവത്തു് ഒറ്റയ്ക്കിങ്ങെന ഓടിനടക്കാനും കുത്തിമറിയാനും എന്തു�
രസം… കളിച്ചു കളിച്ചു ക്ഷീണിച്ചേപ്പാൾ മണികണ്ഠൻ അടുത്തുകണ്ട അരുവിയിലിറ�
ങ്ങി െവള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അേപ്പാൾ ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദം. അരുവിയുെട കുറച്ചു് മുകൾഭാഗത്തു് അവെന�
ത്തെന്ന േനാക്കി ഒരു ഭയങ്കരൻ െചന്നായ. ചുവന്ന കണ്ണുകൾ. നല്ല െകാഴുത്തുതു�
ടുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിെയ കണ്ടു് െകാതിയൂറിയ െചന്നായയുെട പിളർന്ന വായ മണിക�
ണ്ഠെന ഒന്നു േപടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും അവൻ ൈധര്യം വിട്ടില്ല. അവൻ ഒന്നും സംഭ�
വിക്കാത്തതുേപാെല വീണ്ടും െവള്ളം കുടിക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാേഴയ്ക്കും ഒരലർച്ചേയാ�
െട െചന്നായ പറഞ്ഞു; ‘എടാ ധിക്കാരീ… ഞാനിനിെയങ്ങെന െവള്ളം കുടിക്കും.
എനിക്കു കുടിക്കാനുള്ള െവള്ളം നീ കലക്കി നാശമാക്കി. അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ
തരുന്നുണ്ടു്.’ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ശാപ്പിടാൻ െചന്നായ ഒരു കാരണം കെണ്ടത്തി.

െചന്നായയുെട അലർച്ച േകട്ടിട്ടും അഹങ്കാരിയായ മണികണ്ഠനു് അപകടം
മനസ്സിലായില്ല. താൻ െവള്ളം കലക്കിയില്ല, പിെന്നന്തിനു േപടിക്കണം എന്നാ�
യിരുന്നു അവെന്റ ചിന്ത. മണികണ്ഠൻ േനെര നിന്നു് െചന്നായേയാടു് േചാദിച്ചു:
‘അെതങ്ങെനയാ? നിങ്ങൾ അരുവിയുെട മുകൾ വശത്തു് നിൽക്കുന്നു. ഞാനാേണ
വളെര താെഴ. അരുവിയിെല െവള്ളം േമേലാെട്ടാഴുകുകില്ലേല്ലാ. നിങ്ങൾ കള്ളം
പറയുന്നു.’

െചന്നായ അലറിെക്കാണ്ടു്… താൻ െപെട്ടന്നു് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് അപ്പ�
ച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട വാെപാത്തി… ഇേപ്പാൾ േപാലും തനിക്കു സങ്കടം വരുന്നുണ്ടു്… വീ�
ട്ടിൽ ആദ്യം വളർത്തിയിരുന്ന ആടുകളിൽ ഒന്നിെന്റ േപരു് മണിക്കുട്ടെനന്നായിരു�
ന്നു. േനാക്കാനാളില്ലാതായേപ്പാൾ എല്ലാത്തിേനം വിറ്റു. അന്നു മുറിയടച്ചിരുന്നു
കുേറക്കരഞ്ഞതാണു്… അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മെട കഥ അവിടം വെരെയത്തിയേപ്പാൾ
തെന്റ മുൻപിൽ മണിക്കുട്ടനായിരുന്നു.

‘ചീത്തയമ്മൂമ്മ… ഇനീം കഥ പറയണ്ട… സങ്കടം വരുന്ന കഥ പറയണ്ടാന്നു്
എപ്പളും പറഞ്ഞിട്ടു്…’ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പുതപ്പും ചുരുട്ടിെയടുത്തു് അച്ഛേന്റം
അേമ്മേടം കൂെടേപ്പായിക്കിടന്നുറങ്ങി…

പതുെക്കപ്പതുെക്ക കുട്ടിക്കഥകളും അമ്മയുെട പുതപ്പിെന്റ മണവും െകട്ടുകഥ�
യായി മാറി… താൻ വളരുകയായിരുന്നു, തെന്റ ചുറ്റുപാടുകളും… കംപ്യൂട്ടറും െമാ�
ൈബലും വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളും… പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുെട മഹാേമരു
മുന്നിൽ… പടവുകൾ ചവിട്ടിച്ചവിട്ടിക്കയറുന്ന തിരക്കിൽ ഉറക്കംതൂങ്ങി നില്ക്കുന്ന നാ�
ട്ടിൻപുറവും അമ്മൂമ്മക്കഥകളും ഓർമ്മകളിെലാന്നും എത്തിേനാക്കിയതു േപാലുമി�
ല്ല. കഥകെളന്നല്ല അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും സാവിത്രിയമ്മൂമ്മയും… ഫ്ൈളറ്റ് ലാൻഡു
െചയ്യുന്നു. അനൗൺസുെമന്റ് വന്നേപ്പാൾ അമ്മു ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നു.



1.4
ആഗമനം

ഫ്ൈളറ്റ് േലറ്റു്. ഒൻപതുമണിേക്ക എയർേപാർട്ടിെലത്തിയതാണു് അമ്മുവിെന്റ
അമ്മ േലഖയും അമ്മുവിെന്റ അമ്മാവെന്റ മക്കളായ അനിലും അഹാനയും. അമ്മു�
വിെനയും കൂട്ടുകാരെനയും ചൂേടാെട സ്വീകരിക്കാൻ. കാപ്പികുടി ഒപ്പമാകണെമന്ന
വാശിയായിരുന്നു പിേള്ളർക്കു്. പെക്ഷ പ്രായം മറന്നു് അനിൽ ചിണുങ്ങാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾ ഓേരാ കാപ്പി വാങ്ങിച്ചു; അനിലിനു ബർഗറും. അേപ്പാേഴയ്ക്കും അനൗൺ�
െസ്മന്റു വന്നു: േബാംബയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യാ ഫ്ൈളറ്റ് ലാൻഡു െചയ്യുന്നു…

ജാഥേപാെല ആളുകൾ ഇറങ്ങിവരുന്നു, െഫസ്റ്റിവൽ സീസെണാന്നുമല്ലാതി�
രുന്നിട്ടും ഇത്രയും മനുഷ്യർ… സമയം എല്ലാർക്കും വിലെപ്പട്ടതാണു്. അമ്മുവിേന്റ�
യും ആദിയുേടയും കാര്യം തെന്നെയടുക്കാം. െട്രയിനിലാെണങ്കിൽ േബാംബയിൽ
നിന്നും ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഇതിേപ്പാൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ! ഇരുപ�
തു മണിക്കൂർ ലാഭം!

അമ്മുവും കൂട്ടുകാരനും വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അനിലും അഹാനയും വിമാനയാ�
ത്രയുെട േദാഷവും ഗുണവും ചർച്ച നിർത്തി. അമ്മുവിെനാപ്പം ആ കുട്ടിയും ൈകവീ�
ശി… പുറത്തിറങ്ങിയതും അനിലും ആഹാനയും ആഗതെര െകട്ടിപ്പിടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു.
ആദ്യമായി കാണുന്നവരാെണങ്കിലും ചിരപരിചിതെനേപ്പാെലയാണു് ആദി െപരു�
മാറിയതു്. കാറിൽേക്കറിയതും നാലുേപരും കഥകളും ചിരിയും ബഹളവും തുടങ്ങി…

‘അഹാനക്കു് ലീെവടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മണിക്കൂർ െപർമിഷനിലാ വേന്നക്കു�
േന്ന. അനിലിനാെണങ്കിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു് െസമിനാറുണ്ടു്, േപപ്പർ പ്രസന്റു െചേയ്യ�
ണ്ടതവനാണു്…’ രണ്ടുേപേരയും അവരുെട വീടിനു മുമ്പിൽ ഇറക്കാനുണ്ടായിരുന്ന�
തുെകാണ്ടു് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ താമസിച്ചു വീട്ടിെലത്താൻ.

“നിങ്ങൾ ഫ്രഷായി വേന്നാളു. കാപ്പിെയാെക്ക െറഡി… അപ്പച്ചീം അേമ്മം
കൂടി േഹാസ്പിറ്റലിൽ േപായി, എന്താെണ്ടാെക്ക െടസ്റ്റുകളുണ്ടു് ”, വീട്ടിേലയ്ക്കു കയറു�
േമ്പാൾ േലഖ പറഞ്ഞു.
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“ങാഹാ… ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മം അമ്മാേമ്മെമല്ലാം എെന്ന
സ്വീകരിക്കാൻ പടിക്കൽത്തെന്ന ഒണ്ടാവൂംന്നു്. അച്ഛനും േപാേയാ അവരുെട കൂ�
െട?” അമ്മു.

“െകാള്ളാം അച്ഛനു് ഇന്നു എറണാകുളം ഇൻെസ്പക്ഷനാ, െവളുപ്പിേന േപാ�
യി.”

“ശരിക്കും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കു് എന്താ അസുഖം, എനിതിംഗ് സീരിയസ് ?”
അമ്മു ആകാംക്ഷെപ്പട്ടു.

“േഹയ് അത്രെയ്ക്കാന്നുമില്ല. ഓർമ്മക്കുറെവന്നാ പ്രധാന പരാതി. അതുപ�
േക്ഷ െവറുെതയാ… ഈ പ്രായത്തിലും പേഴ കാര്യങ്ങൾ ഒെന്നാഴിയാെത തേല�
െലാണ്ടു്. ഒന്നു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഉരുൾെപാട്ടി വരുന്നേപാെല പിെന്ന
ഒരു കുെത്താഴുക്കാ. കളരിയാശാന്റടുത്തു് നിലെത്തഴുത്തു പഠിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ മു�
തൽ-ഓലയുെട എണ്ണം േപാലും മറന്നിട്ടില്ല-ഈ എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സുവെര�
യുള്ള ജീവിതത്തിെന്റ നാൾവഴികൾ… കണ്ടതും േകട്ടതും അനുഭവിച്ചതും… കൃഷി�
യിറക്കാത്ത പാടങ്ങളിലും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലും വിരിഞ്ഞു നിറഞ്ഞ െനയ്യാമ്പൽ പൂ�
ക്കൾ േപാെല ആർദ്രമായ കാഴ്ചകളല്ല അവിടുള്ളതു്; അതു് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
ളുെട… േവണ്ടാ… എേന്ന കുഴിച്ചുമൂേടണ്ട ആ ഓർമ്മകെള എന്തിനു് നിങ്ങൾക്കു മുമ്പി�
േലയ്ക്കു വലിച്ചിടണം… എെന്നാരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തും. അേതസമയം
ചിലേപ്പാെഴാെക്ക അപ്പച്ചി മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകെള സന്ദർഭമനുസരിച്ചു് ഉപമയും
ഉൽേപ്രക്ഷയുെമാെക്കയായി സരസമായി അവതരിപ്പിക്കും.”

“ഇേപ്പാ ശരിക്കും വയ്യാേട്ടാ. ശ്വാസം മുട്ടലും കഫെക്കട്ടും, അതിത്തിരി കൂടുത�
ലായി. പിെന്ന കാലുേവദേനം നീരുെമാെക്ക സ്ഥിരമാണേല്ലാ. അപ്പച്ചീെട കുടുംബ�
ഡാക്ടർ ഇേപ്പാ ഇവെടയാ, െമഡിക്കൽേകാേളജിൽ. പത്തു പതിനഞ്ചു െകാല്ലായി
എെന്റ ശരീരത്തിേന്റം മനസ്സിേന്റം വല്ലായ്മകൾ േകട്ടുേകട്ടു് ഇെപ്പെന്റ േപരുേകട്ടാൽ
മതി; പെക്ഷ, ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാ. ഇനീപ്പം േവെറാരാ�
േളാടു് ചരിേത്രാന്നും വിസ്തരിക്കാൻ വയ്യാ’ന്നു് അപ്പച്ചി. കാര്യമതു മാത്രമല്ല, എല്ലാ�
േരം എടെയ്ക്കാന്നു കാണാെനാള്ള േമാഹാ.”

“ആരും അേങ്ങാെട്ടാന്നും േപാകാറില്ലേല്ല? അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കു ഇേങ്ങാട്ടുവരാ�
നും ബുദ്ധിമുട്ടേല്ല!” അമ്മുവിെന്റ മുഖം മ്ളാനമായി, എന്തിെനന്നറിയാെത. “കഴി�
ഞ്ഞ തവണ നീ വന്നേപ്പാഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതേല്ല അവിടം വെര േപാകാെമന്നു്.
അച്ഛനും ഞാനും കൂെട ഇതിെനേട രണ്ടുപ്രാവശ്യം േപായതാ. പെക്ഷ അപ്പച്ചിക്കു
നിെന്നക്കാണാനാ േമാഹം. എെന്റ േചട്ടേന കാണുന്നേപാലാന്നേല്ല പറയുേന്ന.”
േലഖ ചിരിച്ചു.

അമ്മു ചിരിച്ചില്ല.
“കഴിഞ്ഞ തവണ എനിെക്കാട്ടും പറ്റാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, രണ്ടു ദിവസം ലീവു കിട്ടി�

യതു തെന്ന എത്ര േസാപ്പിട്ടിട്ടാ.” അവളുെട സ്വരത്തിൽ കുറ്റേബാധമുണ്ടായിരുന്നു.
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“ങ്ഹാ… അപ്പച്ചിക്കു് യാത്ര െചയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അെന്നാ�
െക്ക. ആയൂർേവ്വേദാം തിരുമ്മും. സഹായിയായിട്ടു നിൽക്കുന്ന നന്ദിനീംന്നും പറ�
െഞ്ഞാരു െപണ്ണുണ്ടു്. അവളുെട നേന്മം മിടുക്കും െകാണ്ടാ പിടിച്ചു നിേന്ന.’ ആകു�
െമങ്കീ നീ വരുെന്നന്നു േകട്ടാൽ ഓടിെയത്തില്ലാര്േന്നാ! അവരു് േചട്ടനും അനീ�
ത്തീം തമ്മിെലാള്ള േസ്നേഹാം ആത്മാർത്ഥേതം… അപ്പച്ചിക്കു നിന്റപ്പൂപ്പൻ അച്ഛ�
െന്റ സ്ഥാനത്താര്ന്നു. അന്നു കിട്ടിയ വാത്സേല്യാം േസ്നേഹാം ആയിരിക്കും… സ്വ�
ന്തം മക്കളും െകാച്ചുമക്കളും ഉെണ്ടങ്കിലും… രണ്ടു മക്കെളാെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിെട്ടന്താ:
അവർക്കിപ്പം സ്വന്തം നാടു് അേമരിക്ക തന്നാ. െകാേറെക്കാല്ലായിേല്ല ഒന്നു വന്നിട്ടു്.
പിേള്ളര്െട പഠിത്തം, ലീവുകിട്ടാൻ പാടു്, വിസ പ്രശ്നാകും… അങ്ങെന… അവർക്കാ�
വശ്യെമാണ്ടാര്ന്നേപ്പാൾ ലീവും വിസയും ൈപസയുെമാന്നും പ്രശ്നമല്ലാരുന്നു.”

“അവെരന്താ അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ െകാണ്ടുേപാകാേത്ത?”
“ആഹാ… അവെരേന്ന നിർബന്ധിക്കുന്നു. അേങ്ങാട്ടുെചന്നാ അവർക്കു േകാ�

ളേല്ല. അന്യകുഞ്ഞുങ്ങേളാടുേപാലും അപ്പച്ചിക്കു് സ്വന്തം േപാലുള്ള േസ്നഹമാ.
അേപ്പാ പിെന്ന െകാച്ചുമക്കൾെട കാര്യം പറയേണാ. മക്കൾക്കു നാലുകയ്യും വീ�
ശി നടക്കാം. അപ്പച്ചിക്കിപ്പളും ഇരുപത്തഞ്ചുകാരീെട മനസ്സാ; എല്ലാക്കാേര്യാം
േനാക്കിേക്കാളും. അപ്പച്ചി വീട്ടീെന്നറങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ വീടും പറമ്പും വിറ്റുെകാണ്ടു�
േപാകാം. േകാടികൾെട കാര്യേല്ല. െകടന്നു നശിക്കണ്ടാന്നുവച്ചിട്ടാെണന്നു് അപ്പ�
ച്ചിെയ സമാധാനിപ്പിേക്കം െചയ്യാം. അപ്പച്ചീെട െപൻഷനും അച്ഛെന്റ െപൻഷനും
േവെറ. പിെന്നന്തു േവണം?”

“അതാ ഞാൻ േചാദിേച്ച ഇവിടിങ്ങെന ഒറ്റയ്ക്കു് ?”
“അപ്പച്ചിയേല്ല ആള്, സ്വന്തം നാടുവിെട്ടാരു പരിപാടിയിെല്ലന്നാ. എന്നാ െകാ�

റച്ചുനാൾ അേമരിക്കയുെമാെക്ക കണ്ടുവരാെമന്നു മക്കൾ. ‘ആദ്യം ഞാൻ എെന്റ
നാടുമുഴ്വെനാന്നു കണ്ടു തീരെട്ട, എന്നിട്ടാകാം’ എന്നു അപ്പച്ചി. മക്കളുെട ആത്മാർ�
ത്ഥതയിൽ സംശയമാെണന്നതു േവേറ കാര്യം. നന്ദിനിേയാടു് അക്കാര്യം രഹസ്യ�
മായി പറഞ്ഞെത്ര! അപ്പച്ചിക്കു് ആറും േതാടും കാടും േമടും കുന്നും മലയുെമല്ലാം
വല്ലാെത്താരു േക്രസാ. അരിപ്പൂക്കളും കദളിയും, െനല്ലിപ്പൂവും, മുക്കുറ്റിയും, െകാങ്ങി�
ണിപ്പൂവും, തുമ്പയും തുളസിയും അവിെടെയല്ലാം അലസമായി പാറിനടക്കുന്ന പൂമ്പാ�
റ്റകളും നിറഞ്ഞ പാടവരമ്പുകളും പുഴേയാരങ്ങളും അച്ഛെന്റ നാട്ടിെല വിശാലമായ
െതാടികളുമാണു് മനസ്സിെലേപ്പാഴുെമന്നാ പറയാറു്. െവറുെതയിരിക്കുേമ്പാൾ അരു�
വികളിെല നീെരാഴുക്കിെന്റ താളാത്മകമായ സംഗീതം മനസ്സിെന ത്രസിപ്പിക്കാറു�
ണ്ടെത്ര… അപ്പച്ചി ഒരിക്കലും ഡൽഹീൽ അച്ഛേന്റമേമ്മെടമടുത്തു് േപായി നിന്നിട്ടി�
ല്ലേല്ലാ. എനിക്കു േപടി േതാന്നുന്നു, െചലേപ്പാ മനസ്സിനു വല്ലതും…”

“േഛ േവണ്ടാത്തെതാന്നും പറയാതേമ്മ! ചുമ്മാ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുതീർ�
ക്കുകാ.”
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“അതുതന്നാ േമാേള പ്രശ്നം. ആഗ്രഹം േപാെലാന്നും പറ്റുന്നില്ലിേപ്പാൾ, പ്രായ�
മായിേല്ല. എന്നാ ആേരാഗ്യെമാണ്ടാരുന്നേപ്പാ വല്ലതും നടേന്നാ, അതുമില്ല. െകാ�
ച്ചുമക്കൾ നാലുേപേരം നാലഞ്ചുവയസ്സു വെര വളർത്തിെക്കാടുത്തതു് അപ്പച്ചിയേല്ല.
‘ഞങ്ങടമ്മ േനാക്കുന്നടേത്താളം വരുേമാ ഏതു ക്രമെപ്പട്ട േബബി സിറ്റർമാരും’
എന്നു് മക്കൾ. ഓേരാ കുഞ്ഞുങ്ങെളാണ്ടായേപ്പാഴും നാട്ടിൽ അപ്പച്ചീടടുത്തു് െകാ�
ണ്ടാക്കി േപാകുവല്ലാരുേന്നാ; അന്നു് ഇടയ്ക്കിെട നാട്ടിൽ വന്നുേപാകാൻ ഒരസൗക�
ര്യവും ഇല്ലാരുന്നു മക്കൾക്കു്. പേക്ഷ അപ്പച്ചിക്കു് പത്തുപന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം സമാധാന�
മായിട്ടു് ഉറങ്ങാൻ േപാലും പറ്റീട്ടിെല്ലന്നാ അപ്പച്ചി പറയുേന്ന. അേന്ന ആ നന്ദിനി
ഒണ്ടാരുന്ന െകാണ്ടു് കിടന്നു േപായില്ലാേന്ന ഉള്ളൂ.”

“ഇപ്പ പേക്ഷ വയസ്സായീന്നു പറയുന്നതു ഇഷ്ടമല്ല, സങ്കടം െകാണ്ടാ. അേപ്പാ�
െളന്താ പറയുേന്നേന്നാ;’ ‘അതാ േമാേള പ്രശ്നം… ശരീരത്തിനു പ്രായമായീെന്നാള്ള�
തു വസ്തുത. പേക്ഷ മനസ്സു സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതിനിപ്പളും മുപ്പത്തഞ്ചാന്നാ വിചാ�
രം.’ അപ്പച്ചി ഉച്ചത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കും അതും പറഞ്ഞു്… അതുപെക്ഷ ഒരു പതി�
നാറുകാരിയുെട ചിരിയായിരുന്നു.”

േലഖ നിശ്ശബ്ദയായി, എേന്താ വല്ലായ്കേയാെട.
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ആദിക്കു് അമ്മു ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു… ആധുനിക അറിവുകളുെട മഹാസാഗരം
ആവാഹിെച്ചാരു ൈകക്കുമ്പിളിലാക്കാൻ െവമ്പുന്ന, മനസ്സിെന്റ അറകൾ മുഴുവൻ
അതിേലക്കു തുറന്നു വച്ചു് ആേവശേത്താെട അതിൽമാത്രം ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരിക്കു�
ന്ന അപർണ… അറിവുകളുെട ആകാശത്തിനും മീെത പറക്കാൻ െവമ്പുന്ന മനസ്സാ�
യിരുന്നു അവനും; എന്നിട്ടും ഇടയ്ക്കിെട അവെന്റ മനസ്സു് തെന്റ വിരസമായ ബാല്യ�
ത്തിെന്റ പരിസരങ്ങളിലലയാറുണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടാത്ത എന്തിേനേയാ േതടാറുണ്ടാ�
യിരുന്നു… ഗ്രാന്റ്മായുെട മടിയിൽ തലവച്ചു് ഗ്രാന്റ്മായുെട പതിഞ്ഞ, േവദന ഘനീ�
ഭവിച്ച ശബ്ദത്തിെല പാട്ടുേകട്ടു്, അവനു മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത ഏേതാ കടങ്കഥ�
കൾേപാലുള്ള കഥകളുെട െപാട്ടും െപാടിയും േകട്ടു് ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന അപൂർവ്വ അവ�
സരങ്ങളിെലല്ലാം…

ഇന്നിേപ്പാൾ അമ്മുവിെന്റ മാറ്റം ആദിക്കു വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല… അവളു�
െട മനസ്സിേപ്പാൾ നാട്ടിൻപുറത്തിെന്റ അഞ്ചു വയസ്സുകാരി കുട്ടിെയേപ്പാെല അപ്പ�
ച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട പഴം കഥകൾക്കു് മനസ്സിെന്റ ആയിരം അറകളും മലർെക്കത്തുറന്നു്
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു.

ആദി കാപ്പികുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു… അമ്മുവിെന്റ േപ്ലറ്റിൽ ഇഡ്ഢലിക്കരികിൽ
കൂടി സാമ്പാറും ചട്ണിയും േചർത്തുവരച്ച അേനകം വരകളും കുറികളും… വീണ്ടും
വീണ്ടും അവളുെട വിരലുകൾ വരച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. അടുക്കളപ്പണിയിൽ തി�
രക്കിലായിരുന്ന േലഖ ഇടയ്ക്കിെട ഒരു ചിരിേയാെട അമ്മുവിെന ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“അമ്മൂ” ആദി വിളിച്ചു.
അമ്മു െഞട്ടി തലയുയർത്തി.
“അമ്മയുെട േഫാൺ വന്നേപ്പാൾ മുതൽ നീ േവേറേതാ േലാകത്താണേല്ലാ.

നീെയാരുപാടു മാറിയിരിക്കുന്നു, എന്തുപറ്റി?”
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ആദി അങ്ങെനെയാരു േചാദ്യം േചാദിെച്ചങ്കിലും അവെന്റ മനസ്സിൽ തിരിച്ചറി�
യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഉേദ്വഗം ഉടെലടുത്തിരുന്നു… എേന്താ കെയ്യത്തും ദൂരെത്തത്തി�
െയെന്നാരു…

“ആദീ”, അമ്മു വിളിച്ചു.
അവെന്റ മുഖം പ്രകാശിച്ചു, കണ്ണിെലാരു പുതുെവളിച്ചം!
അമ്മു അവെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു; കാപ്പികുടി മതിയാക്കി ൈകകഴു�

കി വന്നു് അവെന്റ അരികിലായിരുന്നു:
“ആദീ, നിനക്കറിേയ്യാ മൂന്നാം ക്ലാസിെലത്തിേയപ്പിെന്ന ഞാൻ അമ്മൂമ്മക്കഥ�

കെളന്നല്ല, നാടിെന്റ ഒരു കഥകളും േകൾക്കാറില്ലായിരുന്നു. പഠനത്തിലായി ശ്ര�
ദ്ധ. താല്പര്യങ്ങളും മാറി വന്നു. ടി. വി., കംപ്യൂട്ടർ, ഇന്റർെനറ്റു്, പിെന്ന െമാൈബൽ
േഫാൺ… അങ്ങെനയങ്ങെന. ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിെന്റ ചിട്ടകൾ തെന്ന മാറിമറി�
ഞ്ഞു. സിറ്റിംഗ് റൂമുകളിൽ വീട്ടിലുള്ളവർ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതു് ടി. വി. പരിപാടി കാ�
ണാൻ മാത്രം; അതും അവരവർക്കു േതാന്നുേമ്പാൾ, ൈഡനിംഗ് േടബിളിൽ ഒന്നി�
ച്ചിരുന്നു കഴിക്കുന്ന ശീലേമ ഇല്ലാതായി. അവരവരുെട െബഡ്റൂം അകത്തുനിന്നുപൂ�
ട്ടി… കെയ്യത്തിപ്പിടിക്കാനാകാത്ത അത്രേയെറ പുതിയ അറിവുകളിേലക്കും ആധു�
നിക സാേങ്കതിക േമഖലകളിേലയ്ക്കും കണ്ണും മനസ്സുമർപ്പിച്ചു് തപസ്സിരുന്നു. അതിനി�
ടയിൽ വീട്ടിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുേപാലും കർക്കശമായ പരി�
ധി സ്വയം നിലവിൽ വന്നു…”

അമ്മു ഒന്നു നിർത്തി:
“ഞാനുമുണ്ടതിൽ… നിെന്റ വീട്ടിലും ഇെതാെക്കത്തെന്നയാകും.” ആദി മറുപടി

പറയുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന അമ്മു തുടർന്നു:
“വീടുകളിെലന്നല്ല ക്യാമ്പസ്സുകളിൽ േപാലും വാക്കുകൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലാ�

തായിേല്ല? പരസ്പരം കുശലാേന്വഷണങ്ങേളാ വിേശഷം പറച്ചിേലാ വാട്ട്സാപ്പുവ�
ഴി… വഴക്കടിക്കാൻ േപാലും വായ തുറക്കണ്ട, അതും വാട്സാപ്പിേലാ േഫസ്ബുക്കി�
േലാ െമയിേലാ െമേസേജാ വഴി… അതിനിടയിൽ മുത്തശ്ശിക്കഥകൾക്കു് ഒരു പ്രസ�
ക്തിയും േതാന്നാനിടയില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ, പെക്ഷ, ഞാനറിയുന്നു ആ കഥകളിൽ
അതാതു നാടിെന്റ അക്കാലെത്ത എഴുതെപ്പടാത്തതും ഒരുപെക്ഷ അധികെമാന്നും
അറിയെപ്പടാത്തതുമായ സാമൂഹ്യസാംസ്കാരികരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടു് ഒളി�
ഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടാവുെമന്നു്… മിത്തുകളായും, കടങ്കഥകളായും… യക്ഷിേപ്രതപ്പിശാ�
ചുക്കളും, ഒടിയനും, മാടനും, കുട്ടിച്ചാത്തനും…”

“സമ്പത്തിെന്റയും അധികാരത്തിെന്റയും േകന്ദ്രീകരണം കയ്യാളിയ വേരണ്യ�
വർഗ്ഗ സ്വാധീനങ്ങളും, ധാർഷ്ട്യങ്ങളും, െകാടുംചതികളും ക്രൂരതകളും… പിെന്ന രണ്ടു
േലാകമഹായുദ്ധങ്ങൾ… സഹ്യെന്റ മടിയിൽ അറബിക്കടലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര�
വും താരാട്ടുപാടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഈ െകാച്ചു തുരുത്തിെന എങ്ങെന ആ യുദ്ധ�
ങ്ങൾ ബാധിച്ചുകാണും, എങ്ങെന ഇവിടെത്ത പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായ സാധാരണ�
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ക്കാർക്കു് തീരാദുഃഖങ്ങൾ വരുത്തിവച്ചു… അതിനുത്തരം അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കറിയാമാ�
യിരിക്കും… നിസ്വരും അടിമകളുമായ, നടുെവാടിക്കുന്ന അധ്വാനവും െകാടുംദുരിത�
ങ്ങളും പട്ടിണിയും മൂലം ജീവിതം നരകതുല്യമായ കുറച്ചു മനുഷ്യരുെട റിേവാൾട്ടിെന്റ
ഉള്ളറക്കഥകൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയ്ക്കറിയാം…”

“പണ്ടു് ഗീതാമ്മൂേമ്മെട േമാൾ താരേച്ചച്ചീെട കല്യാണത്തിനു േപായേപ്പാ നമ്മ�
െളല്ലാരും മീനാക്ഷിമുത്തശ്ശീെട വീട്ടിലേല്ല താമസിേച്ച അേമ്മ; േചച്ചീം േചട്ടനും
എല്ലാരും. ഹാളിൽ നിലത്തു കിടക്കവിരിച്ചാണു് എല്ലാരും കൂടി െകടേന്ന. മുത്ത�
ശ്ശി അന്നു് ആ കട്ടിലിലിരുന്നു് എത്ര കഥയാ പറേഞ്ഞ. മുത്തശ്ശിക്കന്നു് എൺപത്ത�
േഞ്ചാ എൺപത്താേറാ വയസ്സുകാണും, എന്നിട്ടും എെന്താരു ഊർജ്ജമാണു് കഥ
പറച്ചിലിൽ… പലേപ്പാളും വല്ലാെത ഇേമാഷനലാകുേമ്പാ സാവിത്രിയമ്മൂമ്മ പറയും
‘അേമ്മ, അമ്മയിങ്ങെന ഇേമാഷണലാകേല്ല, ബീ. പി. കൂടുംന്നു്…’ യുദ്ധകാലെത്ത
പ്രശ്നങ്ങളും പുന്നപ്രവയലാറും… അന്നു ഞാൻ െവറുേത േകെട്ടേന്നയുള്ളൂ… ഇേപ്പാ�
െഴനിക്കറിയാം ഞാൻ െവറുേത േകൾക്കുകയല്ലാരുന്നു… അെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാെളങ്ങ�
െനയാ എെന്താെക്കേയാ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതു്.”

“അന്നു് സാവിത്രിയമ്മൂേമ്മം എെന്താെക്കേയാ കഥകൾ പറഞ്ഞു… ഒന്നും കൃ�
ത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ പത്തുപതിനഞ്ചു െകാല്ലം തുറക്കാെത കിടന്ന േഫാ�
േട്ടാ ആൽബത്തിെല നിറംമങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ േപാെല എെന്റ മനസ്സിൽ ആ കഥക�
ളിെല എെന്താെക്കേയാ വന്നുമറയുന്നു… എനിക്കു്… എനിക്കു ആ കഥകൾ േകൾ�
ക്കണം, ഒരുപാടുകഥകൾ… ഒരുപാടു്…”

“അമ്മൂ… നീെയന്താണിങ്ങെന!” സ്തബ്ധയായി അമ്മുവിെനത്തെന്ന േനാക്കി�
യിരുന്ന േലഖ പരിഭ്രേത്താെട േചാദിച്ചു.

അമ്മു ഉത്തരം പറയാെത ആദിെയ േനാക്കിച്ചിരിച്ചു:
“ഒരുപാടു കഥകളുെണ്ടടാ ആദീ… നീയും േകൾക്കണം.”
േലഖ ആശ്വാസേത്താെട ചിരിച്ചു: “നീ െകാള്ളാമേല്ലാ… ഇത്ര നീണ്ട വാചക�

േമള! ഇന്നുവെര നീയിങ്ങെന… ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ല. അപ്പച്ചീെട പേഴ വാചകമടി
അങ്ങെന തെന്ന… ഉപേമം ഉൽേപ്രേക്ഷം… എന്തുപറ്റീ നിനക്കു്… എന്തിനാ നിന�
ക്കീ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ!”

അമ്മു ചിരിച്ചില്ല, പകരം ഒരു േചാദ്യമായിരുന്നു:
“നമ്മെട സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂേമ്മെട അമ്മ മീനാക്ഷിമുത്തശ്ശി മരിച്ചു േപായി,

ഇേല്ല? സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ എവ്െടയാ? അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയാേണ കഥകളുെട
െപട്ടി പൂട്ടിവേച്ചക്കുകേല്ല, പെക്ഷ എനിക്കു കഥേകൾക്കണം…” ക്ഷീണിച്ചേപാെല
അമ്മു കേസരയിൽ ചാരി കണ്ണടച്ചിരുന്നു.

“അപ്പച്ചിേയാടു അമ്മ പറഞ്ഞുേനാക്കാം” േലഖ പറഞ്ഞു.
ആദിക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല; പേക്ഷ മനസ്സിൽ ഏേതാ അറിയാത്ത

ആകാംക്ഷയുെട പൂത്തിരി കത്തി. െവറുെതയല്ല… കഥ എന്ന വാക്കു് ഇേപ്പാൾ
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അവനറിയാം, ആ വാക്കിനു പുറേക േപായാൽ എവിെടാെക്കേയാ എത്തിേച്ചരു�
െമന്നും, ‘സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ’ ‘അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ’ ഒെക്ക അവനിേപ്പാൾ ആേരാ
ആെണന്ന േതാന്നലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

അവൻ അമ്മുവിെന േനാക്കി ഹൃദ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.



1.6
കഥകളുെട രാജകുമാരിമാർ

ആദിക്കും അമ്മുവിനും കാപ്പി പകർന്നു െകാടുക്കുന്നതിനിടയിലാണു് േലഖ ശ്രദ്ധിച്ച�
തു്. അമ്മു ഇവിെടങ്ങുമല്ല…

അമ്മു അേപ്പാൾ െകാല്ലങ്ങൾ പുറേകാട്ടു േപായിരുന്നു… േപാക്കുെവയിലിെന്റ
നനുത്ത ചൂടുള്ള മഞ്ഞെവയിലിൽ േകാഴിേക്കാടു കടപ്പുറത്തു് മണ്ണുവാരിക്കളിക്കുന്നു,
‘എെന്നപ്പിടിക്കാേമാ’ എന്നു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ അടിച്ചിട്ടു് ഓടുന്ന െകാച്ചുെപൺ�
കുട്ടി; ബീച്ചിെനതിെരയുള്ള വാടകവീടിെന്റ ബാൽക്കണിയിൽ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുമാ�
യി മത്സരിച്ചു് നിലാവിെന്റ ഇളം സ്വർണ്ണനിറം പൂശിയ കടൽത്തിരകെള എണ്ണി�
ത്തീർക്കാൻ േനാക്കുന്ന കുട്ടി; ‘ദാ േനാക്കു് കടലിെലന്തുമാത്രം മിന്നാമിനുങ്ങുകളാ�
െണ’ ന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപ്പാൾ തുള്ളിച്ചാടിയ കുട്ടിേയാടു്, ‘അേയ്യ പറ്റിേപ്പാേയ,
അതു മീൻവള്ളങ്ങളിെല വിളക്കാ’ എന്നുപറഞ്ഞു് െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചിയമ്മൂ�
മ്മ. അതുേകട്ടു് പിണങ്ങി അടിപിടികൂടുന്ന കുസൃതിക്കുട്ടി. സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ ഇട�
െയ്ക്കാെക്ക വരും; അേപ്പാഴായിരുന്നു കൂടുതൽ രസം. കഥ പറയാനും കുസൃതി പറയാ�
നും രണ്ടുേപരും തമ്മിൽ മത്സരിക്കും… ആഫീസുകാര്യത്തിനു വന്നതാണു് എന്നും
പറഞ്ഞു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ േവഗം േപാകും.

അമ്മ േകാേളജ് ലക്ചററാണു്, എേപ്പാഴും േജാലിത്തിരക്കു്. ‘േകാേളജ്, യൂണി�
യൻ, സാഹിത്യം അങ്ങെന… അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറയും: ‘നിെന്റ അമ്മ മിടുക്കിക്കുട്ടി�
യാ… എല്ലാത്തിലും അവളുണ്ടു്. എെന്റ കുഞ്ഞിേമാള് വലുതാവുമ്പം അേമ്മേപ്പാെല
മിടുക്കിയാകണം’ എന്നു്… അമ്മുവിനു് അമ്മയുെട അസ്സാന്നിധ്യം പ്രശ്നമായിരുന്നി�
ല്ല; എന്തിനും ഏതിനും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ കൂട്ടുണ്ടു്, പിെന്ന തെന്റ അമ്മ പുതയ്ക്കുന്ന പു�
തപ്പിെന്റ മണവും.

…അമ്മുവിെന്റ അമ്മയ്ക്കു േകാഴിേക്കാേട്ടക്കു സ്ഥലം മാറ്റമായി; ആെക പ്രശ്നം…
കുഞ്ഞിെന കൂെട െകാണ്ടുേപായാെലന്തു െചയ്യാനാ, േജാലിക്കാെര വച്ചു േനാക്കാ�
േനാ… അതുേവണ്ടാ. വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമുണ്ടേല്ലാ, അവളിവിെട നിേന്നാളും…
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അമ്മുവിെന്റ അമ്മ പേക്ഷ അമ്മുവിെന പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല; േജാലിക്കാ�
െര വയ്ക്കാം…

ആ വിവരമറിഞ്ഞതും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ വിളിച്ചുപറഞ്ഞെത്ര: ‘എെന്റ േചട്ടെന്റ
കുഞ്ഞുേമാേള േനാക്കാൻ േവലക്കാേരാ. അതുേവണ്ടാ. െനേന്നം െകാച്ചിേനം േനാ�
ക്കാെനാള്ള ആേരാേഗ്യാെക്ക ഇപ്പ എനിെക്കാണ്ടു്… േചട്ടനു് വയ്യാത്തെകാണ്ടേല്ല
േചട്ടത്തിക്കു നിെന്റ കൂെട വരാൻ പറ്റാെത്ത. എന്നിട്ടു് എേന്നാടാേലാചിക്കാൻ േതാ�
ന്നീല്ലേല്ലാ. ഞാനാരുമേല്ല നിങ്ങൾക്കു് ?’ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േദഷ്യെപ്പട്ടു.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ റിട്ടയർ െചയ്തിട്ടു് ആേറഴു വർഷമായിരുന്നു. അതിനുമുൻേപ
അപ്പച്ചിയപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചുേപായി. അെന്നാെക്ക േപരക്കുട്ടികൾ കൂെടയുണ്ടായിരു�
ന്നു. അവെര വളർത്തിവിട്ടുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിെന്ന വീടും പൂേന്താട്ടവുെമാെക്കയായി
േലാകം. അന്നും ഇടെയ്ക്കാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ േജാലി പ്രമാണിച്ചും, സാം�
സ്കാരിക പരിപാടികളുെമാെക്കയായി വരുേമ്പാൾ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ്ക്കാപ്പം നാല�
ഞ്ചുദിവസം നിൽക്കുമായിരുന്നെത്ര… അവർ പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരായിരുന്നു; ഇന്നും
അങ്ങെനയാണെത്ര. സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയുെട മനഃസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരി!

…കടൽത്തീരത്തു് നനഞ്ഞമണ്ണിൽ അമ്മുവും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെമാത്തു തീർ�
ക്കുന്ന മണൽേഗാപുരങ്ങളും അണെക്കട്ടുകളും ഓർക്കാപ്പുറെത്തത്തുന്ന വമ്പൻ തി�
രമാലയിൽ തകർെന്നാഴുകുേമ്പാൾ തനിെക്കാപ്പം ൈകെകാട്ടിയാർക്കുന്ന അപ്പച്ചി�
യമ്മൂമ്മ… അേപ്പാെളാെക്ക തങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരായിരുന്നു…

‘പേക്ഷ ഇേപ്പാ… പാവം ഒറ്റയ്ക്കു്… വലേപ്പാഴും സാവിത്രിക്കുട്ടിയപ്പച്ചി െചല്ലുമ്പ�
ഴാ ഒരുണർച്ച.’ കഴിഞ്ഞതവണ അമ്മു അവധിക്കു വന്നേപ്പാൾ േലഖ പറഞ്ഞിരു�
ന്നു. അന്നു പേക്ഷ ഓർമ്മെച്ചപ്പു തുറന്നു പഴയകാലെത്ത െപാടിതട്ടിേനാക്കാനുള്ള
ഗൃഹാതുരത്വെമാന്നും അമ്മുവിനു േതാന്നിയില്ല.

“റിട്ടയർെമന്റു് ജീവിതം മടുത്തു െതാടങ്ങീെട്ടാന്നുമായിരുന്നില്ല അന്നു നിെന്ന
േനാക്കാൻ വന്നതു്. നമ്മൾെക്കാപ്പം താമസിക്കുേമ്പാളുള്ള സേന്താഷത്തിനാ…
എല്ലാം ഇന്നെലക്കഴിഞ്ഞ േപാെല ഓർമ്മെയാെണ്ടനിക്കു് ”, േലഖ പറഞ്ഞു.

താനന്നു െകാച്ചായിരുന്നു, അമ്മു ഓർമ്മിച്ചു. മൂേന്നാ നാേലാ വയസ്സു്… പെക്ഷ
ചുറ്റുപാടുകെള ഉൾെക്കാള്ളാനും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള കഴിവു് കുറെച്ചാെക്ക
ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ പ്രായം; കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളായി മനസ്സിെന്റ അടി�
ത്തട്ടിെലവിെടേയാ അടിഞ്ഞുകിടന്നു…

പുതിയ കാലത്തിെല അതിശയകരമായ അറിവുകളുെട മഹാേമരുവിനു മുൻ�
പിൽ തപസ്സായിരുന്നു. പടവുകൾ തപ്പിപ്പിടിച്ചു േകറുവാനുള്ള യത്നത്തിലായിരു�
ന്നു… കാലത്തിനു മുൻേപ നടക്കാനുള്ള ആേവശത്തിലായിരുന്നു. വിവരസാേങ്ക�
തികവിദ്യെയന്ന മഹാത്ഭുതം മുൻപിെലത്തിച്ചുതരുന്നതു് കുേറ വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല�
േല്ലാ; വിേനാദങ്ങളുേടയും അറിവുകളുേടയും ഒരു മായാപ്രപഞ്ചം തെന്നയേല്ല!
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പേക്ഷ അമ്മയുെട ഇത്തവണെത്ത േഫാൺകാൾ… ‘ഓ എന്തുപറയാനാ,
കഥകളുെട രാജകുമാരിമാർ മൗനത്തിലാ. കഥയുെട സാമ്രാജ്യം മറവിയുെട കട�
ലിൽ മുങ്ങിേപ്പായിക്കാണും; കഷ്ടമായിേപ്പായി, അേല്ല േമാേള! രണ്ടുേപരും ഏതാ�
െണ്ടാരു േപാലാ, സമയത്തിനു മുൻേപ കുതിക്കുന്ന മനസ്സായിരുന്നു അവരുെട. കാ�
ണുന്നതും േകൾക്കുന്നതുെമല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു് ഇഴകീറി… കിട്ടുന്ന െപാട്ടും െപാടിയുെമ�
ല്ലാം മനസ്സിെന്റ െപാക്കണത്തിൽ കുത്തിനിറച്ചു്… ഇേപ്പാ ദാ, സമയം അവെര െക�
ട്ടിവലിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുകാ… നിെന്ന ഒന്നു കാണണെമന്നു വേല്യ േമാഹമാ രണ്ടു�
േപർക്കും നീയാര്ന്നേല്ലാ അവരുെട െമയിൻ േശ്രാതാവു്…’

പതിവില്ലാെത അമ്മ ഉപേയാഗിച്ച ആലങ്കാരിക ഭാഷ പേക്ഷ അമ്മുവിെന്റ
ഉള്ളിൽ തറച്ചു. അമ്മു േചാദിച്ചു:

‘കഥകളുെട സാമ്രാജ്യെമന്നു് പറഞ്ഞാൽ? കുട്ടിക്കഥകേളാ?’
“അല്ലേല്ലാ കുട്ടിക്കഥകൾ മാത്രമല്ലേല്ലാ… നിങ്ങൾക്കു് രാമേനം, കൃഷ്ണേനം, ഭീ�

മേനം, രാവണേനെമാെക്ക പരിചയെപ്പടുത്തിത്തന്നതാരാ; അതും െകാച്ചുെകാച്ചു
തമാശക്കഥകളിലൂെട. നീയെതാെക്ക മറന്നു… അവരു വായിച്ചിട്ടുള്ളത്രയും പുസ്ത�
കങ്ങൾ! െവറും കഥകെളാന്നുമല്ല… അതിെനാപ്പം വിപ്ലവചരിത്രങ്ങളും സ്വാത�
ന്ത്ര്യസമരകഥകളും… എന്നുേവണ്ടാ, സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ പ്രധാനെപ്പട്ടെതേന്നാ,
പ്രേത്യകതയുള്ളെതേന്നാ േതാന്നിയ േപപ്പർ കട്ടിംഗുകെളാെക്ക സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിെട്ടാ�
ണ്ടു്. ഒരു പത്തുമുപ്പതുെകാല്ലം മുമ്പുള്ളെതാെക്കെയാെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു… ‘വിവിധ
കാലഘട്ടങ്ങളിെല സാമൂഹ്യസംഭവങ്ങേളയും മനുഷ്യരുെട മാനസികനിലകേളയും
വിശകലനം െചയ്യാനാെണന്നു്…’ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി. വട്ടാെണന്നു്… ഇേപ്പാഴു�
ള്ളവർക്ക് അെതാെക്ക േനാക്കിനടക്കാെനവടാ സമയം? അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ�
ക്കു േപാലും സമയം തികയുന്നില്ല.”

േഫാണിൽ അമ്മയുെട ദീർഘസംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുേകട്ടുനിന്നു അമ്മു, സാധാ�
രണഗതിയിൽ ‘േബാറടിക്കുന്നൂ അേമ്മ’ എന്നുപറഞ്ഞു തേള്ളണ്ടതാണു്… േലഖയും
അമ്മുവും പരസ്പരം താന്താങ്ങളുെട വിേശഷങ്ങളും അമ്മുവിെന്റ േകാേളജ് ജീവിതവും
തമാശകളുമല്ലാെത കുടുംബവിേശഷങ്ങളിേലക്കു് കടക്കാേറയില്ല… പേക്ഷ അമ്മയു�
െട അന്നെത്ത വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മകളുെട ഓളങ്ങളുണർത്തി…

അന്നു് ലാബിൽ നിന്നു് ആദിെക്കാപ്പം ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ട
കഥ, ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത ‘ഇനീം പറ, ഇനീം പറ’ എന്നുവാശിപിടിച്ചു് അപ്പച്ചി�
യമ്മൂമ്മെയെക്കാണ്ടു് ഒരുനൂറുതവണെയങ്കിലും പറയിപ്പിച്ച കഥ മനസ്സിൽ ഓടിെയ�
ത്തി. ആ ആഹ്ലാദത്തിലാണു് ആദിേയാടു് ആ കഥ പറഞ്ഞതു്; അേതാെട േസ്നഹാർ�
ദ്രമായ ഓർമ്മകളുെട േവലിേയറ്റം…
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ഉച്ചയായേപ്പാേഴക്കും അവെരത്തി, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും അമ്മുവിെന്റ അമ്മൂമ്മയും…
കണ്ടപാെട അമ്മുവിെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട കണ്ണുകൾ ഈറന�

ണിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് അടുത്തുനിന്ന െചറുപ്പക്കാരെന അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന�
തു്. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട േനാട്ടത്തിനു് േലഖയാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്:

“അതു് ആദിയാണു് അപ്പച്ചീ. ആദി അമ്മൂെന്റാപ്പം ഐ ഐറ്റീലാ.”
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അമ്മുവിെന വിട്ടു് ആദിയുെട അടുേത്തക്കു െചന്നു: അവ�

െന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് െനറ്റിയിെലാരുമ്മ െകാടുത്തു. എന്നിട്ടു് തെന്റ േനെര നിർത്തി
േചാദിച്ചു:

“േമാേന, നീെയെന്ന അറിയുേമാ? ഇവളു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുേണ്ടാ? നീയും എനി�
ക്കു െകാച്ചുേമാൻ തെന്ന.”

പറഞ്ഞെതാന്നും മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ആദിക്കു് ആ ആേശ്ലഷവും ചുംബന�
വും മനസ്സിൽ ആർദ്രമായ ഓർമ്മകളുണർത്തി; തെന്റ ഗ്രാന്റ്മായുെട അേത ആേശ്ല�
ഷവും ചുംബനവും.

…പകൽ മുഴുവൻ പരസ്പരം വിേശഷങ്ങൾ ൈകമാറുകയായിരുന്നു പ്രധാന
പരിപാടി… അമ്മുവിെന്റ അപ്പൂപ്പെനത്തിയേപ്പാൾ രാത്രിയായി. േചട്ടനും അനുജ�
ത്തിയും കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാൾ ൈകമാറാെനാരുപാടു വിേശഷങ്ങൾ! അത്താഴേമശ�
യിൽ ‘േടബിൾ മാേനഴ്സ് ’ ഒെക്ക കാറ്റിൽ പറത്തി വർത്തമാനവും ചിരിയും ബഹ�
ളവുമായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ േലഖ പറഞ്ഞു: “അപ്പച്ചീ, അപ്പച്ചിക്കു രണ്ടുമൂന്നു
ദിവസം കഴിഞ്ഞുേപായാൽ േപാേര? അമ്മൂനു് കഥകൾ േകൾക്കണെമന്നു്, ആദി�
ക്കും… പേഴ മുത്തശ്ശിക്കഥകളും കുട്ടിക്കഥകളുെമാന്നുമല്ല…’ ‘അപ്പച്ചി ചിലേപ്പാെളാ�
െക്ക ‘അന്നങ്ങെനയായിരുന്നു’, ‘േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാൻ പാടുേണ്ടാ, അങ്ങെനയ�
ങ്ങു നടക്കും’ എെന്നാെക്ക പഴയ കാര്യങ്ങളുെട സൂചനകളും ഉദാഹരണങ്ങളും പറ�
യാറിേല്ല… ചില സൂചനകൾ ഞാനും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അമ്മുവിനും ആദിക്കും ആ കഥ�
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കൾ േകൾക്കണമെത്ര; െവറും കഥകളല്ലേല്ലാ. ഒരു േദശത്തിെന്റ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീ�
യാവസ്ഥകളേല്ല അതിലുള്ളതു്.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിന്താവിഷ്ടയായി… കുറച്ചുേനരം എേന്താ ആേലാചിച്ചിരുന്നു;
പിെന്നപ്പറഞ്ഞു:

“എല്ലാെമാന്നും എനിക്കത്ര നിശ്ചയമില്ല േകേട്ടാ. ഞാൻ േകാേളജിലും ഇട�
യ്ക്കു് ഡൽഹിയിലും… എെന്റ അമ്മൂേമ്മം മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മം പറഞ്ഞുേകട്ട ചില കഥ�
കൾ… പിെന്ന സരസ്വതിയമ്മായീം ശശിേയട്ടനുെമാെക്ക െചമ്പകേശ്ശരീെലാണ്ടാ�
യിരുന്നേപ്പാ കണ്ടതും േകട്ടതും… അങ്ങെന ചില െപാട്ടുംെപാടീെമാെക്ക അറിയാ�
െമേന്നയുള്ളൂ. പെക്ഷ ഒരുപാടു കഥകൾ അറിയാവുന്നവെരാണ്ടു്… നാട്ടിെലാെക്ക
ഒന്നു കറങ്ങിക്കൂേട, ഒരു െചറിയ യാത്ര ഒരു മൂന്നു ദിവസം… സാവിത്രിേയം വി�
ളിക്കണം.”

“നമ്മക്കു േപാകാം” -അമ്മു ചാടിേക്കറി പറഞ്ഞു
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചു:
“ശരി േപാകാം… േലേഖ, െനനക്കറിയിേല്ല െചമ്പകേശ്ശരീെല വല്യമ്മാവെന,

രാഘവനമ്മാവൻ. ആ വല്യമ്മാവെന്റ മകൻ ശശിധരൻനായർ, എല്ലാവർക്കും
ശശിേയട്ടൻ! വയസ്സു എൺപെത്തട്ടായിക്കാണും. കാര്യമായിട്ടു് അസുഖെമാന്നുമി�
െല്ലന്നാ അറിവു്… പിെന്ന യാത്രയിൽ വല്ലതുമാേണാേന്നയുള്ളൂ സംശയം. ആളി�
പ്പഴും ആക്ടീവാ. പേഴ വിപ്ലവകാരിയേല്ല. പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും
െതളിഞ്ഞും പെങ്കടുത്ത സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി, പിന്നീടു് േകാേളജ് സമരങ്ങളും ജയിലും…
1964-ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പിളർന്നേതാെട എെന്തല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. ൈച�
നാചാരന്മാർ എന്നു മുദ്രകുത്തെപ്പട്ടു; എന്തിെനന്നറിയാെത േവട്ടയാടെപ്പട്ടു് മറ്റു പല�
േരയും േപാെല ഒളിവിൽ േപാേകണ്ടിവന്നു… അക്കഥെയാെക്കപ്പറയാൻ തുടങ്ങി�
യാ ശശിേയട്ടൻ വലിയ ഉഷാറിലാകും…”

“പിെന്നാരാെളാണ്ടു്. ആളു േവെറ ലവലാ… പേക്ഷ ശരിക്കും കഥകളുെട കല�
വറയാ… ആളിപ്പഴും ജീവിച്ചിരിെപ്പാെണ്ടന്നാ അറിവു്; വയസ്സു നൂറുകഴിഞ്ഞുകാണും.
ഓർമ്മെയാെക്ക ഒേണ്ടാ ആേവാ. ആെളാരു ജഗജില്ലിയായിരുന്നു… വിപ്ലേവാം രാ�
ഷ്ട്രീേയാം ഒന്നുമല്ല േകേട്ടാ… കുടുംബചരിത്രങ്ങളും രഹസ്യകഥകളും… ഇരട്ടേപ്പരു്
നാരദെരന്നാ.”

“അെതന്താ നാരദെരന്നു് ”, അമ്മുവിനു രസം േതാന്നി.
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു:
“അേതാ… ഓേരാ സ്ഥലത്തുന്നും കിട്ടാവുന്ന ന്യൂെസാെക്ക േചാർത്തിെയടു�

ക്കും. അതു് െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും വച്ചു് അടുത്ത വീട്ടിെലത്തിക്കും… അേയ്യാ എന്നു�
വച്ചു കള്ളം പറയാറില്ല; ബന്ധുവീടുകളിേല േപാകാറുള്ളുതാനും. േകൾക്കുന്ന ന്യൂസു്
എന്തായാലും വിതരണം െചയ്യും എേന്നയുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായ ഒരു േനട്ടത്തിനുമ�
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ല്ല, അവർക്കാര് േടം ഒന്നും േവണ്ട. ചുമ്മാ ഒരു രസം, വീട്ടിലിരുന്നാ മടുപ്പാകൂേല…
േപാണം, നമുക്കു് േപാണം. അവെടേപ്പായാേല കുടുംബചരിത്രം മുേഴ്വാൻ കിട്ടൂ.”

“അല്ലാ അപ്പച്ചി, ആളാരാന്നു പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ”, േലഖ.
“കാളിക്കുട്ടി വല്യമ്മായി. നമ്മുെട അകന്ന ബന്ധത്തിെലാള്ളതാ, ബന്ധെമാ�

ന്നും എനിക്കറിയില്ല; എല്ലാരും വലിയമ്മയീന്നാ വിളിക്കുെന്ന. മാേന്താട്ടത്തു് തറ�
വാട്ടിെല കാരണവത്തിയാ.”

പിേറ്റന്നു രാവിെല അവർ ഇറങ്ങി:
“േനേര എറണാകുളേത്തക്കു വിേട്ടാളൂ േതാമേസ. ഇന്നു് സാവിത്രീെട കൂെട.

അവേളം കൂട്ടി കണ്ണൂർക്കു് ” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു.
“ശശിേയട്ടൻ അവിെടത്തെന്ന ഒേണ്ടാന്നറിയില്ലേല്ലാ.” േലഖ.
“അതുശരിയാ; ഇപ്പത്തെന്ന വിളിച്ചുേനാക്കാം. േതാമേസ, ഒന്നു നിർത്തുേമാ.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ൈഡ്രവേറാടു പറഞ്ഞു.
കാറു് ൈസെഡടുത്തു നിർത്തി. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േഫാണുമായി പുറത്തിറങ്ങി…

സേന്താഷേത്താെടയാണു് തിരിച്ചു കയറിയതു്:
“ശശിേയട്ടനവിെടാണ്ടു്. എേള േമാള് അരുേണം എത്തീെട്ടാണ്ടു്. മറ്റുള്ളവരും

െചലേപ്പാ എത്തിേയക്കുെമന്നു്. ശശിേയട്ടെന്റ െവഡ്ഡിംഗ് ആനിേവഴ്സറിയാണെത്ര
നാെള. സാരമില്ല, മറ്റന്നാൾ ശശിേയട്ടൻ ഫ്രീയാകുംന്നാ പറേഞ്ഞ.”

ഇേന്നാവ സ്പീെഡടുത്തു.
ഉച്ചയ്ക്കു മുൻേപ എറണാകുളെത്തത്തി. സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയുെട േസ്നഹവും

ആഹ്ലാദവും മുഴുവൻ േചർെത്താരുക്കിെയടുത്ത ഉച്ചഭക്ഷണം. ഊണുകഴിഞ്ഞയുടൻ
നാടുകാണാനിറങ്ങി. വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിെല ആഡംബരക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു�
വളർന്ന ആദിെയ എറണാകുളത്തിെന്റ പ്രൗഢിേയക്കാൾ ആകർഷിച്ചതു് നഗര�
പ്രാന്തങ്ങളിേലക്കുള്ള േബാട്ടുയാത്രകളായിരുന്നു; േഫാർട്ടുെകാച്ചിയിെല പഴമയുെട
സ്മാരകങ്ങളും.

രാത്രി പുറത്തുനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ മണി പതിെനാ�
ന്നര. ക്ഷീണിച്ചുേപായിരുന്നു എല്ലാവരും; കിടന്നയുടൻ ഉറക്കമായി.

പേക്ഷ ഇടെയ്ക്കേപ്പാേഴാ ഉറക്കമുണർന്ന അമ്മു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിലുള്ള വർ�
ത്തമാനം േകട്ടു. ശ്രദ്ധിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നാണു്. വാതിൽ
പതുെക്ക തുറന്നു… അമ്മൂമ്മമാരു കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നാണു്; ചാരിയ വാതിലി�
നടിയിൽക്കൂടി ൈലറ്റിെന്റ െവളിച്ചം… ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലാന്നു വ്യക്തം… ശബ്ദമുണ്ടാക്കാ�
െത വാതിൽ ചാരി അമ്മു കട്ടിലിൽ വന്നുകിടന്നു, അമ്മെയ ഉണർത്താെത…

രാവിെല ഉറക്കച്ചടേവാെട എഴുേന്നറ്റ അമ്മൂമ്മമാെരക്കണ്ടേപ്പാൾ അമ്മു
ചിരിച്ചു:

“ഇന്നെല രണ്ടുേപരും കൂെട െവളുപ്പാൻ കാലംവെര കഥ പറച്ചിലായിരുന്നു
അേല്ല? എന്താ ഞങ്ങെള കൂട്ടാതിരുേന്ന?”
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അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ങൂം… കഥകൾ തെന്ന. അമ്മുവിനു തെന്ന തരാം… ആദ്യം ഞാെനാന്നു േനാ�

ക്കെട്ട. അമ്മുവിെന്റ കുടുംബചരിത്ര ഗേവഷണപ്രബന്ധത്തിനു് ഒരു അനുബന്ധേമാ
രണ്ടാം ഭാഗേമാ ആക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു… ഇേപ്പാെളല്ലാരും േവഗം ഒരുങ്ങു്. നമു�
ക്കു് േനരേത്ത പുറെപ്പടണം.”

സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയുെട ചുണ്ടിൽ ഒരു നിഗൂഢമായ മന്ദഹാസം…
െപെട്ടന്നു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു: “സാവിത്രിക്കുട്ടീ, രണ്ടു േജാഡി ഡ്രെസ്സങ്കി�

ലും കൂടുതൽ കരുതിേക്കാളൂ; എന്തായാലും ഒരുവഴിക്കു േപാകുകേല്ല!”
പത്തുമണിേയാെട അവർ യാത്ര പുറെപ്പട്ടു.



1.8
സമരകഥകൾക്കു് ഒരുആമുഖം

േതാമസിെന്റ ശാന്തമായ ൈഡ്രവിംഗ്, വണ്ടി ഓടുന്നുേണ്ടാ എന്നു സംശയം േതാ�
ന്നാം… അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ നല്ല മൂഡിലായിരുന്നു; വഴിയിൽ കാണുന്നതിെനാെക്ക കമ�
ന്റു പറഞ്ഞു് ചിരിച്ചു. അേപ്പാഴായിരുന്നു അമ്മുവിെന്റ േചാദ്യം:

“പണ്ടു് രാജാവിെന്റ കാലത്തു് അമ്മൂേമ്മെട നാട്ടിൽ വലിയ സമേരാം െവടിെവ�
പ്പുെമാെക്കയുണ്ടായിേല്ല? ഒരുപാടുേപർ മരിച്ച സമരം…അെതന്തുകഥയാ?”

“ഒരു കഥയല്ല േമാേള, ഒരായിരം കഥകൾ… െവറും കഥയല്ല, ജീവിതം തെന്ന.
സ്വന്തം ജീവിതം നാടിനുേവണ്ടി േഹാമകുണ്ഡമാക്കി എരിഞ്ഞടങ്ങിയവർ! സ്വ�
ന്തം ജീവരക്തം െകാണ്ടു് നാട്ടിെന്റ മാറ്റത്തിെന്റ ചരിത്രം കുറിച്ചവർ! അവരുെട
കഥകൾ.”

“ഒരു നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, േലാകെത്തമ്പാടും
പലഘട്ടങ്ങളിലായി ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ! മലീമസമാകുന്ന
ചില മനുഷ്യമനസ്സുകളുെട ക്രൂരതാണ്ഡവങ്ങൾ. ഏെതല്ലാം തരത്തിലാണു് നിരപ�
രാധികളും പാവെപ്പട്ടവരുമായ സാധാരണ മനുഷ്യരുെട േമൽ അശനിപാതം േപാ�
െല അവ വന്നു വീഴുകെയന്നറിയാൻ വയ്യ.”

“മനുഷ്യെന്റ അധികാരാർത്തിയും ആക്രമേണാത്സുകതയും സമ്പത്തു േനടാനു�
ള്ള ത്വരയും എന്തുമാത്രം അധിനിേവശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുെണ്ടേന്നാ! അധിനിേവ�
ശങ്ങെളല്ലാം അടിച്ചമർത്തലിേന്റയും കഥയാണു്; എന്നാൽ അധിനിേവശരാജ്യങ്ങ�
ളിൽ മാത്രമായിരുേന്നാ അടിമത്തവും പീഡനങ്ങളും അരുംെകാലകളും അനീതിയും
നടന്നിരുന്നതു് ? അല്ല… സ്വന്തം നാടിെന്റ ഭരണാധികാരികൾ ഏകാധിപതിക�
ളാകുേമ്പാൾ, ഭരണവർഗ്ഗം തെന്ന മർദ്ദകസംഘങ്ങളാകുേമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്നതും
മെറ്റാന്നല്ല. അതിെനാപ്പം ജന്മിമുതലാളി ഭരണവർഗ്ഗകൂട്ടുെകട്ടും കൂടിയാകുേമ്പാൾ
അടിച്ചമർത്തലും, ക്രൂരപീഡനങ്ങളും, ജാതിമത വിേവചനത്തിെന്റ ക്രൂരമായ േവട്ട�
യാടലുകളും പാവെപ്പട്ടവരുെട േമൽ തെന്ന…”
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“െപാറുതിമുട്ടുേമ്പാൾ നഷ്ടെപ്പടാൻ സ്വന്തം ജീവിതവും ജീവനും മാത്രമുള്ളവർ
തിരിഞ്ഞുനിെന്നന്നു വരും, തേന്റയും തെന്റ സഹജീവികളുേടയും േമാചനത്തിനുേവ�
ണ്ടി പടെപാരുതിെയന്നുവരും. നിങ്ങൾക്കു േലാകചരിത്രമറിയാമേല്ലാ. പ്രശസ്ത�
മായ വിപ്ലവങ്ങളുെട കഥകൾ. െചഗുേവരേയയും കാേസ്ട്രാെയയും ക്യൂബേയയും, െല�
നിേനയും േസാവിയറ്റുയൂണിയേനയും. അതിെന്റെയാെക്ക ഒരു െചറിയ പതിപ്പു്-
അതാണു് പുന്നപ്രവയലാർ സമരം എന്നറിയെപ്പടുന്നതു്. വിേദശ അടിമത്തത്തി�
നും, ഒപ്പം രാജഭരണത്തിനും ജന്മി-മുതലാളി കൂട്ടുെകട്ടിനും എതിെര, മനുഷ്യരായി
ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനു േവണ്ടി നടത്തിയ ഐതിഹാസിക വിപ്ലവം!”

“അടിമത്തത്തിെന്റ നുകംേപറി വളഞ്ഞുേപായ നെട്ടല്ലുകളായിരുന്നു അവിട�
െത്ത പാവെപ്പട്ട െതാഴിലാളികളുേടതു്; ദാരിദ്ര്യവും അപമാനവും െകാണ്ടു് കുനിഞ്ഞു�
േപായ തലകളായിരുന്നു അവരുേടതു്; േപടിെകാണ്ടു് നിശ്ശബ്ദമാക്കെപ്പട്ട െതാണ്ട�
കളായിരുന്നു അവർക്കുള്ളതു്. മരവിച്ചുേപായ േബാധമണ്ഡലമായിരുന്നു അവർക്ക്.
തലമുറകളായി അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്തം. ജന്മദത്തെമന്നും, ഈശ്വരനിശ്ചയെമ�
ന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ!”

“തങ്ങളും മനുഷ്യരാെണന്നു്, ഈ ഭൂമിയും വിഭവങ്ങളും തങ്ങൾക്കും കൂടി അവ�
കാശെപ്പട്ടതാെണന്നു്, തങ്ങൾക്കും തലേച്ചാറും ചിന്താശക്തിയും ൈകക്കരുത്തും
മനക്കരുത്തുമുെണ്ടന്നു് അവർക്കു സ്വയം േബാധ്യെപ്പേടണ്ടിയിരുന്നു…”

“അതിനവർക്കു താങ്ങു േവണ്ടിയിരുന്നു… ഉണ്ടായി. അവെര ഉണർത്താൻ
ആളുണ്ടായി. ആദ്യം േകാൺഗ്രസ്സംഘടനയുെട കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര�
േസനാനികളും പിന്നീടു്, രാജഭരണേത്താടും ജന്മിത്തേത്താടുമുള്ള കാൺഗ്രസ്സിെന്റ
മൃദുസമീപനങ്ങളിൽ അപാകത േതാന്നി േസാഷ്യലിസ്റ്റു കാൺഗ്രസ്സു് എന്ന സംഘട�
നയുണ്ടാക്കിയവരും… പിന്നീടു് സവർണേമധാവിത്വവും അടിയാളരുെട പീഡിതജീ�
വിതവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ േവെറ വഴി േതടണെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ കമ്യൂണി�
സ്റ്റും ആയിത്തീർന്ന കുേറ മനുഷ്യേസ്നഹികളുെട തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനം…”

“ത്യാഗവും, കഷ്ടപ്പാടും, പീഡനങ്ങളും, ജീവഹാനിയുംവെര േനരിട്ടു െകാണ്ടുള്ള
പ്രവർത്തനം. പുറേകാട്ടു പുറേകാട്ടു േപായാൽ, േമാേള ഒരു അനന്തനും പറഞ്ഞു�
തീർക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര കഥകളുണ്ടു്.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കു് അക്ഷരങ്ങെളയും വാക്കുകെളയും ഒരുപാടിഷ്ടമാണു്. ഭംഗി�
യുള്ള വാക്കുകൾ അനായാസം തപ്പിെയടുത്തു് അടുക്കടുക്കായി േകാർത്തിണക്കി,
ഉപമകളും ഉൽേപ്രക്ഷകളും ഉപകഥകളുമായി അങ്ങെന നീണ്ടുനീണ്ടു് ഒരു മഹാഭാ�
രതം തെന്നയാകും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറയുക. പെക്ഷ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ആ കഥകൾ
പറയാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട നാവിനു വഴങ്ങുന്നതല്ലാന്നുേണ്ടാ ആ
കഥകൾ! കണ്ണുനീരിലും േചാരയിലും കുതിർന്ന കഥകളാണു്; അവയ്ക്കു് ചമയങ്ങൾ
ഒന്നും േചരില്ല. മാത്രമല്ല േകട്ടറിഞ്ഞ കഥകൾ ഒരാൾ പറയുന്നതിേനക്കാൾ കൺമു�
ന്നിൽക്കണ്ട ൈദന്യതകളുേടയും ക്രൂരതകളുേടയും ഭീകരതയുേടയും ചിത്രം ആ സമര�
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ങ്ങൾെക്കാപ്പം നടന്നയാൾ പറയുന്നതാകും നല്ലതു് എന്നാണു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറ�
ഞ്ഞതു്…

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഏേതാ അഗാധ ചിന്തയിലാണ്ടു… േകട്ടറിഞ്ഞതും വായിച്ചറി�
ഞ്ഞതും ഒെക്കയും സ്വന്തം അനുഭവമാക്കിമാറ്റുന്ന അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അക്കാലെത്ത
മനസ്സിൽ നിർമ്മിെച്ചടുക്കുകയായിരിക്കും…

“അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ”, അമ്മു വിളിച്ചു. െപെട്ടന്നു് ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്ന
അവർ ആർദ്രതേയാെട അമ്മുവിെന്റ തലയിൽ തേലാടി. അമ്മു േചാദിച്ചു:

“അവര്െട, ആ ആളുകളിേല്ല-സമരത്തിനു േപായവർ, അവര്െട കയ്യിലും േതാ�
െക്കാെക്കെയാണ്ടാര്േന്നാ?”

“പിേന്ന, ഒണ്ടാരുേന്നാന്നു് ! േതാെക്കാണ്ടാരുന്നു; ഒരു പീരങ്കിയും ഒണ്ടാരുന്നു.
പേക്ഷ അതു്…അതു്…” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട െതാണ്ട ഇടറിയേതാ, േലഖയുെട മുഖ�
െത്ത െചറുചിരി കണ്ടേതാ എന്നറിയില്ല, ഒരു നിമിഷം അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ നിശ്ശബ്ദയാ�
യി… “എന്നിട്ടു് ?” അമ്മു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.

“അതു് ഉപേയാഗിക്കാൻ പറ്റീല്ല േമാേള… ഒരുണ്ട മാേത്ര ഒണ്ടാരുെന്നാള്ളൂ…
” കുറച്ചുേനരേത്തക്കു് നിശ്ശബ്ദയായിരുന്നു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ… പിെന്ന മനസ്സാന്നിധ്യം
വീെണ്ടടുത്തു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:

“പണിമുടക്കു തുടങ്ങീരുന്നു… സി. പി. െട േപാലീസും പട്ടാളവും വീടുകൾേതാ�
റും േകറി പരിേശാധിച്ചു് ആണുങ്ങെള മുഴുവൻ പിടിച്ചുെകാണ്ടു് േപാവുകയായിരുന്നു…
ചിലേപ്പാൾ ശവംേപാലും കിട്ടില്ല; അെല്ലങ്കിൽ ജീവച്ഛവമായി ജയിലിേലാ ആശൂത്രീ�
േലാ… അതുെകാണ്ടു് േനതാക്കന്മാരുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ചു് പലസ്ഥലത്തും താ�
ത്ക്കാലിക ക്യാമ്പുകളിൽ കുേറേപർ ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചു െകാണ്ടു് ആക്രമണങ്ങെള
േനരിടാനും മറ്റും പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു. അതിെലാരു ക്യാമ്പിെലാണ്ടാരുന്നു തു�
രുത്തിൽ പത്മനാഭൻ എന്ന സഖാവ്… പീരങ്കിയും േതാക്കും റിവാൾവറുെമാെക്ക�
യായി വരുന്ന പട്ടാളത്തിേനാടു തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കരുതീെട്ടാ�
െണ്ടന്നു് ആ സഖാവു പറഞ്ഞു. അബു എെന്നാരാളാണെത്ര അതു് െകാടുത്തതു്.
കരിമഷി നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്റ്റീലിെന്റ ഒരു കുഴൽ, ഒന്നരയടി നീളം വരുമെത്ര;
ഒരറ്റം െചറുതും മേറ്റയറ്റം വലുതുമാണു്. അതിൽ വച്ചു് െവടിെവയ്ക്കാൻ എട്ടുപത്തു�
കിേലാ തൂക്കമുള്ള ഈയത്തിെന്റ ഒരു അരിമ്പു് എന്നുവച്ചാൽ പീരങ്കിയുണ്ട. അതു്
കുഴലിലിട്ടു് പട്ടാളത്തിനുേനെര െവടിവയ്ക്കും: പേക്ഷ അതിനു പറ്റുന്ന ഒരു െമഷീൻ
േവണം. അബു അതുെകാണ്ടുവരാെമന്നു പറഞ്ഞുേപായതാ… പെക്ഷ അതിനുമുൻ�
പു് പട്ടാളം ആക്രമണം തുടങ്ങി… എല്ലാം കഴിഞ്ഞു…” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ശബ്ദത്തിൽ
വന്ന പതർച്ച മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു് െവറുെത ചുമ വരുത്തി. സാവിത്രിക്കുട്ടി നിശ്ശബ്ദയാ�
യി മുഖം കുനിച്ചിരുന്നു.

ആദിയുേടയും അമ്മുവിേന്റയും മുഖം വിവർണമായി; േലഖ വിതുമ്പാൻ പാക�
ത്തിലായിരുന്നു… അമ്മു ൈധര്യം വീെണ്ടടുത്തു് േചാദിച്ചു:
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“ഒരുണ്ട മാത്രായിരുേന്നാ ആയുധം!”
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ വാചാലയായി:
“അല്ലല്ല… വാരിക്കുന്തം, ചീങ്കണ്ണിെയ എറിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ചാട്ടുളി, െവട്ടുക�

ത്തി, െകായ്ത്തരിവാൾ, ഓലാംവട്ടികൾ നിറെയ കല്ലും െമറ്റലും, െതറ്റാലി അങ്ങ�
െന…”

“വാട്ടു്, വാട്ട്… ൈമ േഗാഡ് !” ആദി െപെട്ടന്നു് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുേപായി.
അവൻ അവിശ്വാസേത്താെട അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മേയയും അമ്മുവിേനയും മാറിമാറി േനാ�
ക്കി… േകട്ടതു് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും അവനു് ജീവന്മരണ േപാരാട്ടത്തി�
നിറങ്ങിയ സമരക്കാരുെട ൈദന്യത മനസ്സിലായിരുന്നു. അവൻ അമ്മുവിെന ദയ�
നീയമായി േനാക്കി. സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ അവനു് വിശദീകരിച്ചുെകാടുത്തു:

“അേത, ആദി; സി. പി. യുെട-അന്നെത്ത ദിവാൻ-ക്രൂരത ആവാഹിെച്ചടുത്ത
മനസ്സും, ആേരയും െകാന്നുതള്ളാനുള്ള ഉത്തരവും യന്ത്രേത്താക്കും പീരങ്കിയുമായി
മുതലാളിമാരുെട വീടുകൾ താവളങ്ങളാക്കിയ പട്ടാളം ഒരുവശത്തു്… െകാടും പട്ടി�
ണിയും മർദ്ദനവും പീഡനവും മറുവശത്തു്… സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു മറ്റു േപാംവഴി�
യില്ലായിരുന്നു; േനരിേട്ട പറ്റൂ… വാരിക്കുന്തവും കല്ലും കവണയുെമാെക്കേയ അവർ�
ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.”

“ഐതിഹാസികമായ സമരമായിരുന്നു ആദീ അതു്; അന്നു് നൂറുകണക്കിനു�
േപർ െകാല്ലെപ്പെട്ടങ്കിലും… ഒരു സമരവും വിഫലമാകില്ല. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള
അതിെന്റ ഫലം വരും.”



1.9
ശശിേയട്ടൻകഥപറയുന്നു

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെടയും കൂട്ടരുേടയും വരവുകാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ശശിേയട്ട�
നും കുടുംബവും. വളെര നാളായി തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ
കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാഴുള്ള സേന്താഷവും കുശലപ്രശ്നങ്ങളും ഏെറ േനരം നീണ്ടുനിന്നു.
അമ്മുവിേനയും ആദിേയയും കാണാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സേന്താഷം ശശിേയട്ടൻ
മറച്ചുവച്ചില്ല. അതിനിടയിൽ എല്ലാവരുേടയും ഊണും കഴിഞ്ഞിരുന്നു…

എല്ലാവരുേടയും കൂടിയുള്ള വരവിെന്റ പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യം അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ
േഫാൺ െചയ്തേപ്പാൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ടായിരിക്കും ശശിേയട്ടൻ
എന്തിേനാ തിടുക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല. എല്ലാവരും തളത്തിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പച്ചി�
യമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു:

“കുട്ടികൾക്കു് പുന്നപ്രവയലാർ വിപ്ലവെത്തക്കുറിച്ചു് എെന്താെക്കേയാ അറിയ�
ണെമന്നു്. അതാ ശശിേയട്ടന്റടുത്തു വന്നതു്.”

ശശിേയട്ടെന്റ മുഖം തുടുത്തു… അന്നു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണു്…
കുറച്ചുേനരേത്തക്കു് ശശിേയട്ടൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു, മുഖത്തു് എെന്താെക്ക�

േയാ ഭാവങ്ങൾ മിന്നിമറയുന്നു. താൻ ഒപ്പം നടന്ന ഓർമ്മയിൽേപ്പാലും പുളകമ�
ണിയുന്ന ആ കാലഘട്ടം ഓർെത്തടുക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം കിട്ടിയതിൽ ആേവ�
ശം െകാണ്ട അേദ്ദഹം ആ കഥകൾ േകൾക്കാൻ താല്പര്യേത്താെട തെന്റ മുമ്പിെല�
ത്തിയ പുത്തൻ തലമുറെയ വാത്സല്യേത്താെട േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു:

“നിങ്ങൾക്കു്-ഞാൻ പറഞ്ഞതു്, പുത്തൻതലമുറയ്ക്കു്-ഇന്നു് ചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾ
തപ്പിേപ്പാകണ്ട, കഥകളായി േകൾക്കാൻ പ്രേത്യക സമയം കെണ്ടേത്തണ്ട; അവ�
രവരുെട സമയവും സൗകര്യവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ചു് വിരൽത്തുമ്പുെകാണ്ടു് വി�
വരങ്ങെള േതാണ്ടിെയടുക്കാം. പേക്ഷ അങ്ങെന കിട്ടുന്നതു് യാന്ത്രികമായ കുെറ
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളായിരിക്കും; വിേയാജിപ്പുകളും, വിവരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങളും ഒെക്ക കൂടിക്കലർന്നു കാണും.”
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“പെക്ഷ അനുഭവങ്ങളുെട േനർസ്സാക്ഷ്യം ഏതു പുസ്തകത്തിേനക്കാളും മീെത�
യാണു്. ആ സമരത്തിെന്റ കഥകൾ പലരും ഏെറക്കുെറ സത്യസന്ധമായിത്തെന്ന
എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്; ചരിത്രമായും േനാവലായും ഒെക്ക. പെക്ഷ ആ ഐതിഹാസിക
വിപ്ലവത്തിെന്റ യഥാർത്ഥവും സമ്പൂർണവുമായ ചരിത്രം ഇനിയും എഴുതെപ്പടാനി�
രിക്കുന്നേതയുള്ളൂ എന്നുതെന്നയാണു് ഞാനും എെന്നേപ്പാലുള്ളവരും വിശ്വസിക്കു�
ന്നതു്. നൂറുകണക്കിനു െതാഴിലാളികളും മറ്റു സാധാരണക്കാരും ആയ പാവെപ്പട്ട�
വരാണു് മനുഷ്യെനന്നുള്ള അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും അഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും
േനടിെയടുക്കാൻ സ്വയം ബലിെകാടുത്തതു്-പുന്നപ്ര, വയലാർ, കാട്ടൂർ, മാരാരിക്കു�
ളം, ഒളതല, േമനാേശ്ശരി… നിങ്ങളിതു വെര േകട്ടിട്ടുേപാലുമുണ്ടാകില്ല ഈ സ്ഥല�
േപ്പരുകൾ അേല്ല! അവിെട അവർ, ആ രക്തസാക്ഷികൾ ഉറങ്ങുന്നു… അവരുെട
േചാര വീണു പവിത്രമായ ആ മണ്ണിലാണു് നമ്മുേടയും േവരുകൾ!”

ശശിേയട്ടൻ ഒന്നു നിർത്തി… പ്രായം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശബ്ദത്തിേനാ ചിന്ത�
കൾേക്കാ തളർച്ച വരുത്തീട്ടില്ല. അേദ്ദഹം തുടർന്നു:

“നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട വിവരങ്ങേളക്കാളും എഴുതെപ്പട്ട
ചരിത്രങ്ങേളക്കാളും എത്രേയാ ദാരുണവും ബീഭത്സവുമായിരുെന്നേന്നാ അവിെട
നടന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ! നൂറുകണക്കിനു മനുഷ്യരാണു് ഓേരാ ക്യാമ്പിലും മരണ�
മടഞ്ഞതു്. െവടിയുണ്ടേയറ്റു തുളഞ്ഞ ശരീരവും ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങിയ ൈകകളും മാംസം
തൂങ്ങുന്ന കാലുകളുമായി സ്വന്തം സഖാക്കളുെട ശവശരീരങ്ങൾക്കിടയിലൂെട പുഴുവി�
െനേപ്പാെല ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി േതാട്ടിലും കുളങ്ങളിലും കപ്പപ്പായലിനടിയിൽ ഒന്നും�
രണ്ടും ദിവസം മുഴുവൻ മുങ്ങിക്കിടന്നു് എങ്ങെനെയാെക്കേയാ രക്ഷെപ്പട്ടു് ജീവിത�
ത്തിേലക്കുതിരിച്ചു േകറിയ ചിലർ അനുഭവങ്ങളുെട േനർസാക്ഷ്യവുമായി നമുക്കു് മു�
ന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. നടുങ്ങി വിറച്ചു് ശ്വാസെമടുക്കാെത കണ്ണിമെവട്ടാെത കുടിലിെന്റ
ഓലമറക്കീറിലൂെട തങ്ങളുെട പ്രിയെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടക്കുരുതി കണ്ടിരിേക്കണ്ടി വന്ന
സ്ത്രീകളും െകാച്ചുകുട്ടികളും പകർന്നു നൽകിയ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഭീകരതകളുെട കഥ�
കൾ…ഇന്നും കാണാനാകുന്ന അന്നെത്ത നരനായാട്ടിെന്റ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ…”

“കുളങ്ങൾ കുന്നുകളായി-ശവക്കുന്നുകൾ! േനരിട്ടു കാണേണാ, വയലാർ രക്ത�
സാക്ഷി മണ്ഡപം നിൽക്കുന്ന മണൽക്കുന്നു്… ശവക്കൂനയാണതു്. അെതാരു കുള�
മായിരുന്നു അന്നു്… േപരും വയസ്സും ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും േരഖെപ്പടു�
ത്തി വച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്രേയാ ത്യാഗികളായ മനുഷ്യരുെട നിശ്ശബ്ദമായ മുദ്രാവാക്യം
വിളിേകൾക്കാം അതിനുള്ളിൽ നിന്നു്: മനുഷ്യരാശി ജീവിക്കാൻ േവണ്ടി മരിച്ചവർ
ഞങ്ങൾ!”

“െവടിെകാണ്ടു വീണുകിടന്നിരുന്നവർക്കിടയിലൂെട പട്ടാളം പരതി നടന്നു. ജീ�
വെന്റ തുടിപ്പു് ഉെണ്ടന്നു േതാന്നിയവെര േതാക്കിെന്റ പാത്തിക്കിടിച്ചും ബയണറ്റുകു�
ത്തിയിറക്കിയും മരണം ഉറപ്പാക്കി. എന്നിട്ടും മരിക്കാെത കിടന്നവെര ശവങ്ങൾ�
െക്കാപ്പം വലിെച്ചടുത്തു് കുളത്തിലിട്ടു. കുളെമാരു കുന്നായി. കുന്നിനു മീെത പുണ്യാ�
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ഹം തളിക്കുംേപാെല െപേട്രാൾ തളിച്ചു് തീെകാടുത്തു. മുകളിൽ കിടന്നവരുെട ശരീ�
രങ്ങളിൽ തീേപ്പാളകളുണ്ടാക്കി അല്പേനരം െപേട്രാൾ കത്തി, അതണഞ്ഞു. വീണ്ടും
അതിനു േമൽ ശവങ്ങളിട്ടു.”

“തീർന്നില്ല… നാട്ടുകാർക്കു് കണ്ടു പാഠം പഠിക്കാൻ ശവക്കൂമ്പാരങ്ങൾ രണ്ടുമൂ�
ന്നു ദിവസം അങ്ങെന തെന്ന ഇട്ടിരുന്നു; പ്രായമായവർ മുതൽ കൗമാരക്കാർ വെര�
യുള്ള േപാരാളികളുെട ജീവനറ്റ ശരീരങ്ങൾ കടൽത്തീരത്തും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും അങ്ങ�
െന അനാഥമായിക്കിടന്നു. ആർക്കും അടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല; അെല്ലങ്കിൽ
ആരുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയായിട്ടു് ! പള്ളാത്തുരുത്തിയാറും, അറബിക്കടലും അതി�
േലെറയും ഏറ്റുവാങ്ങി. ബാക്കിയുള്ളവ കൂട്ടിയിട്ടു് െചറ്റമാടങ്ങൾ െപാളിച്ചിട്ടു് െപേട്ര�
ാെളാഴിച്ചു് അവിടത്തെന്ന കത്തിച്ചു, തീ കത്തുേമ്പാഴും ആ മനുഷ്യക്കൂനയിൽ ജീവ�
നുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു… അവരുെട പിടച്ചിലും നാട്ടുകാർ കാണെട്ട… ഇനിയാരും
അവകാശം പറഞ്ഞു രാജാവിേനയും ജന്മിമാേരയും അേലാസരെപ്പടുത്തരുതു്…”

“പെക്ഷ അവർക്കു െതറ്റി; എത്രേയാ െകാടിയ മർദ്ദനങ്ങൾ േനരിട്ടാണു് െതാ�
ഴിലാളികളുെട പ്രസ്ഥാനം-അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവരുെട പ്രസ്ഥാനം-അവിെട വെര�
െയത്തിയതു്.”

“പുന്നപ്രവയലാർ സമരം അടിച്ചമർത്തിയ രീതിയും അതിെനത്തുടർന്നു്
േകാൺഗ്രസ്സുകാരുെടയും ജന്മിമാരുെടയും മുതലാളിമാരുെടയും ഒത്താശേയാെടയു�
ള്ള അതിക്രൂരമായ േവട്ടയാടലും… അതു് െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിനു് കൂടുതൽ
ഊർജ്ജം പകരുകയാണുണ്ടായതു്. ‘പതിമ്മൂന്നര െസന്റു് ’ ഭൂമിക്കു േവണ്ടിയുള്ള
സമരമാണു് പുന്നപ്രവയലാർ സമരെമന്നു് സർ സി. പി. യും കാൺഗ്രസ്സും കള്ള�
പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു. പെക്ഷ എല്ലാം കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ സാധാരണ�
ക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസ്ഥാനേത്താടടുത്തു. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതി�
നു െതാട്ടുമുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവകരമായ
ബഹുജനമുേന്നറ്റങ്ങൾക്കു്-പ്രേത്യകിച്ചും തിരുവിതാംകൂറിൽ, േനതൃത്വം നൽകിയതു്
കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയാണു്, െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനമാണു്. േസ്റ്ററ്റ്േകാൺഗ്രസ് േനതാ�
ക്കന്മാർ സി. പി. യുമായി ചങ്ങാത്തമുണ്ടാക്കി ഒളിച്ചുകളി നടത്തുകയായിരുന്നു.’

“പുന്നപ്രവയലാർ സംഭവത്തിനു പ്രധാനമായും വഴിവച്ച െപാതുപണിമുടക്കു
തുടങ്ങുന്നതിനു െതാട്ടുമുൻപു് കുറച്ചു േനതാക്കന്മാർ ഒളിവിൽ േപായിരുന്നു. സമ�
രരംഗത്തുള്ളവർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായെമത്തിക്കാൻ ആെരങ്കിലുമുണ്ടാക�
ണമേല്ലാ… കാരണം േകാൺഗ്രസ്സുകാരുേടയും ജന്മിമാരുേടയും ഒറ്റുെകാടുക്കൽരീ�
തി െതാഴിലാളിേനതാക്കന്മാർെക്കതിെര മാത്രമല്ല അവർക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ആേരയും
എന്നതായിരുന്നു; േപാലീസിേന്റേയാ പട്ടാളത്തിേന്റേയാ കയ്യിൽെപ്പട്ടാൽ തിരിച്ചു�
വരവുണ്ടാകില്ല, അഥവാ വന്നാലും െവറും ജീവച്ഛവമായിരിക്കും… ആയിരക്കണക്കി�
നു െതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിെല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നാട്ടിൽനിന്നും പലായനം െച�
യ്തിരുന്നു: ജയിലിലാകുന്നവർക്കുള്ള നിയമസഹായങ്ങൾ… അവർക്കു തുണനൽ�
കാൻ കുേറേപ്പർ പ്രത്യക്ഷസമരത്തിൽ നിന്നുമാറിനിന്നിരുന്നു.”
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“പെക്ഷ സമരം കഴിഞ്ഞേതാെട െതാഴിലാളി സംഘടനകൾ നിേരാധിക്കെപ്പ�
ട്ടു. സമരക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായികളായി നിന്ന െതാഴിലാളികൾക്കും
അനുഭാവികൾ േപാലുമല്ലാത്ത െതാഴിലാളികൾക്കും ഒളിവിൽ േപാേകണ്ടിവന്നു.
അതിനുമുൻപുതെന്ന വളെരേപ്പർ തടവിലാക്കെപ്പട്ടു… ബാക്കിയായവർ ഒളിവിലിരു�
ന്നുെകാണ്ടും സജീവമായിത്തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഇടെപട്ടിരുന്നു. ദൂരവ്യാ�
പകമായ സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനു് കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി േനതൃത്വം െകാടുത്ത പുന്നപ്രവയ�
ലാർ സമരവും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണമായി എന്നതു് വസ്തുതയാണു്.
അതു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.”

ശശിേയട്ടൻ തളർന്നുേപായിരുന്നു; ഒേര ഇരിപ്പിൽ ഏതാെണ്ടാരു പ്രസംഗം
േപാെല ആേവശഭരിതനായാണു് സംസാരിച്ചതു്… അമ്മുവിനു് സംശയങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നിട്ടും ഇടെപടാൻ േതാന്നിയില്ല. ഒേര ഒഴുക്കിലങ്ങുേപാകെട്ടന്നു വച്ചു.

എല്ലാവേരം േനാക്കി െചറുതാെയാന്നു ചിരിച്ചു: “ഞാനിത്തിരിേനരം കിടക്ക�
െട്ട. ബാക്കി പിെന്നപ്പറയാം.” അരുണ െകാണ്ടുവന്നുെകാടുത്ത ചായ കുടിച്ചു് ശശി�
േയട്ടൻ മുറിക്കകേത്തക്കു േപായി.

“േചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുെമാെക്ക പിെന്ന…” അതുപറഞ്ഞു് എഴുേന്നറ്റ
അരുണെയ്ക്കാപ്പം മറ്റുള്ളവരും എഴുേന്നറ്റു. അരുണ പറഞ്ഞു:

“അച്ഛൻ, അച്ഛെന്റ ജീവിതകഥ-അച്ഛെന്റയും കുടുംബത്തിെന്റയും കഥകൾ-
നിങ്ങേളാടു പറയാനിരിക്കുകാ. സമരത്തിെന്റ കഥ േചാദിച്ചേപ്പാ അതങ്ങു പറഞ്ഞ�
താ ആദ്യം. അന്നു്-1946 ഒേക്ടാബർ ഇരുപത്തിനാലു മുതൽ ഇരുപേത്തഴുവെര�
യായിരുന്നു ആ െവടിെവെപ്പല്ലാം ഒണ്ടായതു്-ദിവാൻ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരു�
െട ഉത്തരവനുസരിച്ചു് പട്ടാേളാം േപാലീസും േനരേത്തതെന്ന ചില ജന്മിവീടുകളിൽ
താവളമടിച്ചു; അവിടെത്ത ജന്മിമാരുെട പരാതിയിലും ഒത്താശേയാെടയും ആയി�
രുന്നു. അച്ഛെന്റ ഒരു ബന്ധുവീടായ കളരിക്കലും പട്ടാളത്താവളമായിരുന്നെത്ര…
അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. പട്ടാളം െതാഴിലാളികേളയും നാട്ടു�
കാേരയും ആക്രമിച്ചു. െപണ്ണുങ്ങെള ബലാത്സംഗം െചയ്തു കുടിലുകൾ െകാള്ളയടിച്ചു.
ആടും േകാഴിയുമുൾെപ്പെട വളർത്തുമൃഗങ്ങെള വെര പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായെത്ര. കു�
ടിലുകൾ വലിച്ചുെപാളിച്ചു തീയിട്ടു െവലസി; വടക്കു് അരൂരു് വെര…”

“അക്കാലത്തു് െറയ്ഡിനുള്ള സി. പി. യുെട ഉത്തരവിെനതിെര പ്രതിേഷധി�
ച്ചു അച്ഛനും മറ്റു കുട്ടികളും ജാഥ തുടങ്ങി… കണ്ടും േകട്ടും വന്നവെരല്ലാം ജാഥയിൽ
േചർന്നു. അത്രയും വലിെയാരു ജാഥ അന്നുവെര ആ നാടുകണ്ടിട്ടില്ലാെത്ര. അക്കാ�
ര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ വല്ലാെത ഇേമാഷനലായേതാർക്കുന്നു. അതല്ലാെത
അധികം സമരകഥകൾ ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടുംബകഥകൾ തീേരം പറ�
ഞ്ഞിട്ടില്ല.”

“നിങ്ങൾ വരുെന്നന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഭയങ്കര സേന്താഷം… എന്നിട്ടുപറയുക�
യാ: ‘സാവിത്രിക്കുട്ടി വരുന്നുെണ്ടന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്… എനിക്കു് എെന്റ കുടുംബചരി�
ത്രം മുഴുവൻ പറയണം, ഒരുപാടുനാളായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവേളാെടാന്നു
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വരാൻ പറയാൻ… ഞങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന േവദനകൾ ഒരുപാടു് അനുഭവിച്ചവളാ�
ണവൾ; അതുമാത്രമല്ല, ആത്മാർത്ഥതേയാെട േകൾക്കുന്ന ഒരാളിേനാടു് മനസ്സില�
ടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന േവദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുേമ്പാേഴ മനസ്സു സ്വസ്ഥമാകൂ… അവരു വര�
െട്ട’ എന്നു്. നിങ്ങേളാടു പറയുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കും േകൾക്കാമേല്ലാ.”



1.10
േക്ഷത്രപ്രേവശനവിളംബരം

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ശശിേയട്ടൻ കഥ തുടർന്നു:
“മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മം നാരായണൻ ചിറ്റപ്പനുെമത്തിയേപ്പാൾ രാത്രിയായി. രവീ�

ന്ദ്രനന്നു് ൈകക്കുഞ്ഞാ. ഞങ്ങൾ തേലന്നു് എത്തിയിരുന്നു. ദാക്ഷായണിയമ്മൂ�
േമ്മെട േമാളിേല്ല അമ്മാളു, അമ്മാളുേച്ചച്ചീെട കല്യാണം. അതിനാണു് എല്ലാരും
എത്തീതു്. ലീെവടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുെകാണ്ടു് നാരായണൻ ചിറ്റപ്പൻ പിേറ്റന്നു രാ�
വിെല തെന്ന േപായി.”

“എനിക്കന്നു പേത്താ പന്ത്രേണ്ടാ വയസ്സുകാണും. രാവിെല എഴുേന്നറ്റു് ഉമിക്ക�
രീം മാവിേലമായിട്ടു് കുളക്കടവിേലക്കു െചന്നേപ്പാഴാ േകട്ടതു്:

‘കണ്ടിേല്ല… വല്യമനയ്ക്കെല വിഷ്ണ്വമ്പൂരീം എടത്തേട്ടെല വാസ്വമ്പീശനും ഒേക്ക�
ണ്ടു് വന്നിട്ടു്. എന്താേണ്ടാ െകാഴപ്പം തേന്നണു്.’ പാത്രം േതപ്പുകാരി പാറുക്കു�
ട്ടി പാത്രം കഴുകുന്നതിനിടിയിൽ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് അടുക്കളക്കാരൻ ശിവരാമേനാടു
പറയുന്നു.

‘ങൂം ഊം… േകട്ടിേല്ല… െതേക്കെല െകാച്ചുമൂപ്പിലു് തകർക്ക് ണന്നു് ’, ശിവരാമ�
െന്റ കമന്റു്.

“അേപ്പാഴാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു്… മുൻവശെത്ത തളത്തിൽ ആരുെടെയാെക്ക�
േയാ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം. വടേക്ക ജന്നലരികിൽ െചന്നു േനാക്കി.”

‘ശ്രീചിത്തിരതിരുനാളിെന്റ ഉത്തരവാണു്. എന്നുവച്ചാൽ രാജശാസനം. നാ�
െളമുതൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും േക്ഷത്രങ്ങളിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജാതി പറ�
ഞ്ഞു് മാറ്റി നിർത്താനാകില്ല. രാജാവിെന്റ അനുവാദം-േക്ഷത്രപ്രേവശന വിളംബ�
രം… എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂേല്ലാ.’

ഉേണ്യട്ടനായിരുന്നു അതു്. ദാക്ഷായണിയമ്മൂമ്മയുെട മൂത്തമകൻ ഉണ്ണിക്കൃ�
ഷ്ണൻ. ഡൽഹീലാരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉേണ്യട്ടൻ ഇരുന്നയുടൻ
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അവിെട കൂെടയിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എെന്താെക്കേയാ പറയുന്നു. െപ�
െട്ടന്നാെണാരാൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റതു്. ഊന്നുവടി നിലത്തു ശക്തിയായിടിച്ചു് അട്ട�
ഹസിച്ചു:

‘ഹായ്… ഹായ്… എനിക്കു േകക്കണ്ട ഒരൂട്ടം െനയമങ്ങേളയ് ! ഒള്ള ഹീ�
നജാതിക്കാെരാേക്കം നമ്മേള കൂട്ടിെത്താട്ടു് ശ്രീേകാവിലിനു മുമ്പീ നിന്നു െതാഴും�
െത്ര… ദാമൂം, േകാന്തീം, കാളിെപ്പാലക്കള്ളീം… ഛീ… ഛീ… ദ്  ന്താ ഞാൻ േകക്ക�
േണ! തീണ്ടലൂംല്ല, െതാടീലൂംല്ല… ശിവ… ശിവ… ദ് െക്ക നമ്മളാൽെച്ചലരു് സമ്മ�
തിക്കൂലാന്നു് അങ്ങടു് െതാറന്നു പറേഞ്ഞക്കൂ ശ്രീധരാ;’ “അതു െകാച്ചപ്പൂച്ചനാര്ന്നു;
അെന്നനിക്കറിയില്ലാരുന്നു േകേട്ടാ അേങ്ങേര… െകാച്ചപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞതു് അമ്മൂ�
േമ്മെട ഒരു കസിനായ ശ്രീധരൻ പിള്ളേയാടാണു്, പുന്നേശ്ശരിത്തറവാട്ടിെലയാണ�
െത്ര. ആെളാരു പ്രമാണിയാണു്.”

ഉേണ്യട്ടൻ എഴുേന്നറ്റു: ‘ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങെളാന്നും എടുത്തിടണ്ട. രാ�
ജാവിെന്റ ഉത്തരവായതുെകാണ്ടു മാത്രമെല്ലന്നറിയാമേല്ലാ. രാജാവിനു സ്വയേമവ
േതാന്നിയതുമല്ല. അതവരുെട അവകാശമാ. അതിനുേവണ്ടി സമരം നടക്കുന്ന�
െതാന്നും ആരും അറിയാത്തതല്ലേല്ലാ. അവരു േകറും, നടയ്ക്കൽ നിന്നു െതാഴുതു
പ്രാർത്ഥിക്കും’ ഉേണ്യട്ടെന്റ ഉറച്ച ശബ്ദം.

“അവിടന്നുമിവിടന്നുെമാെക്ക ഉറെക്കയുറെക്ക തർക്കിക്കുന്നു… ഇടയ്ക്കു് ഗാന്ധി�
ജി, േകാൺഗ്രസ്എെന്നാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി. സ്വാത�
ന്ത്ര്യസമരകഥകൾ കുറെച്ചാെക്ക ഞാൻ േപപ്പറിൽ നിന്നുെമാെക്ക അറിയാൻ തുട�
ങ്ങിയിരുന്നു.”

“ജന്നലരികിൽ നിന്നിറങ്ങി പടിഞ്ഞാെറ മുറ്റേത്തക്കു നടക്കുന്നതിനിേടലാ
കണ്ടതു് ഒരെപ്പേരെലേന്താ അനങ്ങുന്നു. ആരാന്നു േനാക്കാൻ െചന്നേപ്പാ വാതിൽ
അടച്ചിരിക്കുന്നു: പെക്ഷ അകത്തു് ആളനക്കം. മരയഴിയുെട വിടവിൽക്കൂടി ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാ മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മം, ഭാരതിച്ചിറ്റേമ്മം, നളിനിച്ചിറ്റേമ്മം പിെന്ന േവ�
െറ അഞ്ചാറു െപണ്ണുങ്ങളും. അക്കൂട്ടത്തിൽ വടക്കൂട്ടുതേറെല േദവയാനിെയ എനി�
ക്കു മനസ്സിലായി, െതാെണ്ടടുക്കാൻ വരാറുള്ള ദാേമാദരേച്ചാെന്റ േമാള്.”

“ദാേമാദരേച്ചാേനാ, അെതന്താ അങ്ങെന പറേഞ്ഞ?” അമ്മുവിെന്റ മുഖം
ചുളിഞ്ഞു.

“അന്നങ്ങെനയാ േമാേള. ഒറ്റേപ്പരു വിളിക്കുേകല, പ്രായമായ ആണായാലും
െപണ്ണായാലും ജാതിേപ്പരു േചർത്താ വിളിക്കുേന്ന… എന്നുവച്ചാൽ അവേരക്കാൾ
പ്രായം കുറഞ്ഞവർ… മത്തായിമാപ്പള, ഏലിെപ്പമ്പ്ള, ചാത്തൻ െപാേലൻ അങ്ങ�
െന… അേത സമയം നായന്മാെരെയാെക്ക-െകാച്ചുകുട്ടികളായാലും-തമ്പുരാൻ,
തമ്പുരാട്ടീ എെന്നാെക്കയാണു് ഹിന്ദുക്കളിെല ‘താണജാതിക്കാർ’ വിളിക്കുക. ക്രി�
സ്ത്യാനികളും മറ്റും അങ്ങുേന്നന്നും വല്യേമ്മന്നും പിേള്ളെര െകാച്ചു്, കുഞ്ഞു് എെന്നാ�
െക്കേച്ചർത്തും… ഇേപ്പാ അെതാെക്ക കുറ്റമാ… പേഴ കാര്യങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ
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അങ്ങെനയങ്ങു വന്നുേപാകും.” ശശിേയട്ടൻ ക്ഷമാപണസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഉട�
െന സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇടെപട്ടു:

“എനിെക്കാെക്ക പത്തുപതിേനഴു വയസ്സാകും വെര െകാച്ചുപിേള്ളരു വെര
ഞങ്ങെള തമ്പുരാട്ടീന്നു വിളിച്ചു. ഞങ്ങളവെര ഓേരാ പ്രാവേശ്യാം തിരുത്തും. േച�
ച്ചീ, േചട്ടാെന്നാെക്ക വിളിപ്പിച്ചു… ശശിേയട്ടനല്ലാരുേന്നാ േമാഡൽ. വേല്യ കഥക�
ളാ അമ്മുക്കുട്ടീ… അെതാെക്ക ഞാെനഴുതി വച്ചിെട്ടാണ്ടു്.”

“അതു പിെന്ന േനാക്കാം… ശശിേയട്ടൻ കഥ പറയെട്ട.” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ
പറഞ്ഞു.

“േദവയാനിെയ ഓർക്കുേമ്പാ സങ്കടം േതാന്നും… െമടെഞ്ഞടുത്ത ഓലെകാ�
ണ്ടു േമഞ്ഞ, ഓലത്തുമ്പുകൾ കുത്തിമറച്ച, ആവശ്യത്തിനു മാത്രം മറവില്ലാത്ത ആ
െകാച്ചുകുടിലിെല തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും ചിരിക്കാൻ മറക്കാത്ത
േദവയാനി. േദവയാനിയുെട അമ്മ കിടപ്പാണു്. ഇളയതായി ആറുേപർ… െതാണ്ടഴു�
ക്കിയും ചകിരി തല്ലിയും കയർ പിരിച്ചും േദവയാനിയുെട ൈക മുഴുവൻ ചകിരിക്കറ…
എന്നിട്ടും മുഖത്തു് എന്തു ഭംഗിയുള്ളതായിരുെന്നേന്നാ… എെന്ന വലിയ ഇഷ്ടമായിരു�
ന്നു. വട്ടക്കുളത്തിൽ നിന്നു് ൈക നിറെയ ആമ്പൽപ്പൂക്കൾ പറിച്ചുതരും, ഓലപ്പീപ്പി�
യും, ഓലെത്താപ്പിയുമുണ്ടാക്കിത്തരും. ആരും കാണാെതയാേണ. അേല്ലൽ തീ�
ണ്ടി, െതാട്ടൂെന്നാെക്കയാകും… അെതാെക്ക ഒരു കാലം… ങാ, ഉരപ്പുേരെല കാര്യ�
േല്ല പറേഞ്ഞാണ്ടിരുേന്ന… അരണ്ട െവളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു, ചിറ്റമ്മമാർ അവെര മുണ്ടു�
ടുപ്പിക്കുന്നു…ആെരേയാ േപടിക്കുന്നതുേപാെല തിക്കും പക്കും േനാക്കി തിരക്കിട്ടു്.”

െപെട്ടന്നു് പടിഞ്ഞാെറപ്പടിക്കൽ നിന്നും ഒരലർച്ച:
‘എവടാടീ ആ എന്ധ്യനിച്ചികള്…എറക്കിവിെടടീ അവറ്റകെള ഇേങ്ങാട്ടു്.’
‘േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛെന്റ ഒച്ച േകട്ടതും ആ െപണ്ണുങ്ങൾ ചിറ്റമ്മമാരുടുത്തുെകാടു�

ത്ത ഒന്നരയ്ക്കുമീെത കള്ളിമുണ്ടു പുതച്ചു് പുറത്തുചാടി വടേക്കപ്പടി കടേന്നാടി. ഒരെപ്പ�
േരടവെട ഒെരടേവലിെയാണ്ടാര്ന്നിേല്ല, അതുകാരണം െകാച്ചച്ഛനതു കണ്ടില്ല.

ചിറ്റമ്മമാരു് മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങിയതും െകാച്ചച്ഛൻ ചാടി അകത്തു കയറി. കയ്യി�
െലാരു വലിയ പുളിവടി. അേത വീേറാെട െകാച്ചച്ഛൻ പുറത്തുചാടി:

‘എവേടടീ ആ കൂത്തിച്ചി മക്കളു്… ഒറ്റച്ചവിട്ടിനു തീർക്കും ഞാെനല്ലാത്തിേനം…
ങാഹാ. െപണ്ണുങ്ങള് േകറിേക്കറി തേലേക്കേറ്വ? കണ്ട േചാത്തിേയം െപലക്ക�
ള്ളിേയെമാെക്ക അടിേച്ചന്റകത്തു് വിളിച്ചു േകേറ്റ്വ! ഇബ്െടന്താ ആണുങ്ങളില്ലാണ്ടാ�
േയാ… ആേരാടു് േചാദിച്ചിട്ടാടീ കണ്ട െപാലയാടി മക്കെള…’ െകാച്ചച്ഛൻ കലിതു�
ള്ളി മീനാക്ഷിച്ചിറ്റയുെട േനേര വടിേയാങ്ങി അടുത്തു. ദൂേരക്കുമാറി ചിറ്റമ്മ.

‘നിെക്കടീ അവ്െട. നീയാ ഇതിേന്റേക്കം െപാറകിെലെന്നനിക്കറിയാം. നി�
ന്റവെന്റ കാൺക്രെസാന്നും ഇബ്െട േവണ്ടാ… ഇത്തറവാട്ടിെലന്നു െമാതലാ െപ�
ണ്ണുങ്ങളു ഭരിക്കാൻ െതാടേങ്ങ്യെന്നാന്നറിയണേല്ലാ… ഇന്നെത്തെക്കാണ്ടു് െനെന്റ
ഭരണം ഞാൻ തീർക്കും കഴുേവർട േമാേള…’
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‘െതാട്ടുേപാകരുതു് !’
…ഒരു ഭയങ്കരശബ്ദം; ആര്െട? തല്ലാേനാങ്ങിയ കയ്യിൽ ബലമായി പിടിച്ചു�

നിൽക്കുന്നതു് നളിനിച്ചിറ്റമ്മയാണു്. െകാച്ചച്ഛൻ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നളിനിച്ചിറ്റ�
മ്മ ചീറി:

പ്രായമായ അനുജത്തിമാെര നനെഞ്ഞാട്ടിയ ഒറ്റേത്താർേത്താെട കുളത്തിൽ
നിന്നു വലിച്ചുേകറ്റി േകട്ടാലറയ്ക്കുന്ന െതറി വിളിച്ചു് തലങ്ങും െവലങ്ങും പുളിവടി െകാ�
ണ്ടടി; നീന്തിത്തുടിേക്ക്യം ഒച്ചത്തിൽ ചിരിേക്കം െചയ്തെത്ര… പിെന്നേയാ… ഒളിച്ചു�
നിന്നു റൗക്കയിട്ടുേനാക്കിയ മീനാക്ഷിേച്ചച്ചീെട റൗക്ക പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചു് വലിച്ചുകീ�
റി പൂരെത്തറീം… എന്താര്ന്നൂ ഇയാൾെട അഭ്യാസങ്ങൾ! അന്നു ഞാൻ െകാച്ചാ�
ര്ന്നു… അേല്ല കാണാര്ന്നു കാരണവരുകളീെട അവസാനം… നളിനിച്ചിറ്റമ്മ ഭദ്ര�
കാളിതുള്ളി. അതിനിെട സ്വന്തം കയ്യും വടിയും വലിെച്ചടുത്തു സ്വതന്ത്രമാക്കി െകാ�
ച്ചച്ഛൻ; എന്നിട്ടും വിടാെനാള്ള ഭാവമല്ല.

‘െനെന്ന ഞാൻ’ എന്നു് െകാച്ചച്ഛൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞതും ഉേണ്യട്ടൻ ൈകക്കു
കയറിപ്പിടിച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു.

‘എന്താ, എന്താ ഇവ്െട. എന്താകാര്യം േശഖേരട്ടാ?’ ഉേണ്യട്ടൻ േചാദിച്ചു.
‘അേതയ് േക്ഷത്രപ്രേവശനം തന്നാ. നാെള നമ്മെട ജാനുേച്ചാത്തീം, ദമയ�

ന്തീെമാെക്ക േക്ഷത്രത്തിൽ േപാകുന്നുണ്ടു്. അതിനു്…’ നളിനി പരുങ്ങി. മീനാക്ഷി�
ച്ചിറ്റമ്മയാണു് വിശദീകരിച്ചതു്. ‘സ്ത്രീകള് േക്ഷത്രമതിൽെക്കട്ടിനകത്തു േകറേണലു്
തറ്റുടുക്കണം. അേതതു ജാതിയായാലും, അതാ ആചാരം ഉേണ്ണ്യട്ടാ. അതില്ലാെണ്ട
െചന്നാ അതുങ്ങെള േഗാപുരവാതുേക്കേന്ന അടിേച്ചാടിക്കും. ഞങ്ങളവെര ഒന്നരയു�
ടുക്കാൻ പടിപ്പിക്ക്യാരുേന്ന.’

‘അതുശരി… എെന്റ േശഖേരട്ടാ, കാലം മാറുന്നതു കാണുന്നിേല്ല. മാടമ്പികളി�
െയാെക്ക ഇനി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അവേനാനു െകാള്ളാം… െപങ്ങമ്മാരു ക്ഷമി�
െച്ചന്നിരിക്കും, േചട്ടനേല്ലന്നു വിചാരിച്ചു്… പെക്ഷ അവരുെട ആണുങ്ങെട ൈകക്ക�
രുത്തു പരീക്ഷിക്കണ്ടാ’, ഉേണ്യട്ടൻ ഗൗരവത്തിലാ പറഞ്ഞതു്.

“ഒന്നും മറുപടി പറയാെത വടി ദൂെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു് ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു് പടി�
ഞ്ഞാെറപ്പടി കടന്നു പാടത്തിറങ്ങി തിരക്കിട്ടു നടന്നു െകാച്ചച്ഛൻ.”

“നല്ല കഥ” അമ്മു ചിരിച്ചു. കാര്യമായിട്ടാേണാ കളിയാക്കിയതാേണാ എന്നു
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല.
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വർത്തമാനത്തിനിടയ്ക്കു് കാപ്പികുടിക്കാെനടുത്ത ഇടേവളയിൽ അരുണ അമ്മുവിെന
മാറ്റിനിർത്തി രഹസ്യം പറഞ്ഞു:

“അച്ഛെനാന്നു േനാർമലാകെട്ട, നമുെക്കാന്നു പുറത്തിറങ്ങിയാേലാ? പേഴ കാ�
ര്യങ്ങൾ പറയാനവസരം കിട്ടാേറയില്ല, അച്ഛനു്. ഇതുേപാെല താല്പര്യമുള്ള ആെര�
െയങ്കിലും കിട്ടിയാൽ പിെന്ന എന്തു സേന്താഷമാെണേന്നാ! കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു
വല്ലാെത ഇേമാഷനലാകും… െചറിയ ശ്വാസം മുട്ടലുമുണ്ടു്. ഇത്തിരി വിശ്രമിക്കെട്ട.”

അമ്മു പറഞ്ഞു എല്ലാവേരാടുമായി:
“നമുെക്കാന്നു നാടു കണ്ടിട്ടുവരാം, അേന്നരേത്തക്കു് ശശി വല്യമ്മാവെന്റ പതി�

വു് നടത്തം കഴിയുമേല്ലാ.” അേപ്പാേഴയ്ക്കും കിടപ്പു് കഴിഞ്ഞു ശശിേയട്ടൻ വന്നു.
“ഓ ഇന്നിനി നടെപ്പാന്നും േവണ്ടാ, നിങ്ങളിരിക്കു്… ഒരുപാടു പറയാനുണ്ടു് ”,

ശശിധരൻനായർ ഉത്സാഹേത്താെട പറഞ്ഞു.
“അല്ല േചട്ടാ, ഈ പിേള്ളരു് ആദ്യായിട്ടു വന്നതേല്ല… നാെടാെക്കെയാന്നു

കേണ്ടാെട്ട… പിെന്ന െചറിെയാരു േഷാപ്പിംഗും. േവഗമിെങ്ങത്താം.” അപ്പച്ചിയമ്മൂ�
മ്മ െവറുെത പറഞ്ഞതാ േഷാപ്പിംെഗന്നു്, ഒരു ന്യായീകരണം…

…പാർക്കിെല പുൽത്തകിടിയിൽ വിേശഷങ്ങൾ ൈകമാറിയിരുന്നതിനിട�
യിൽ അരുണ പറഞ്ഞു:

“അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽ േപായതു് എത്രേയാ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണു്. ആെക
ഓർമ്മയിലുള്ളതു് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാ. രാത്രിയായി
ഞങ്ങൾ ടൗണിെലത്തിയേപ്പാൾത്തെന്ന. പാതിവഴി െചന്നേപ്പാൾ വലിയ ബഹ�
ളം േകൾക്കാം. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കാറു് വഴീന്നു മാറ്റി ൈലറ്റും ഓഫ് െചയ്തു് ഇേട്ടാ�
ളാൻ. അടുത്തുകണ്ട ഒരു പറമ്പിേലാട്ടു കാർ കയറ്റിയിട്ടു അച്ഛൻ. ഞങ്ങൾ കാറിനക�
ത്തു തെന്ന ഇരുന്നു; അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: ‘ആയില്യം പേടണിയാ…പുറത്തിറങ്ങണ്ട.’
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‘എെന്താരു കാഴ്ചയാരുന്നു അതു്, േപടീം അറപ്പും… ഞങ്ങൾ േപടിച്ചു വിറങ്ങ�
ലിച്ചു് ഇരുന്നു… വലിയ ചൂട്ടുമടലുകൾ അങ്ങെന തെന്ന കത്തിച്ചു് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു്…
കത്തുന്ന ഓല തീക്കനലുകളായി പാറി വീഴുന്നുണ്ടു്… പിെന്ന കത്തിച്ച വലിയ പന്ത�
ങ്ങളുമായി കുേറേപ്പർ. തീക്കനലുകൾ േദഹത്തു വീഴുന്നെതാന്നും അറിയണമട്ടില്ല;
കുടിച്ചു ലവലുെകട്ടു് ആടിയാടി… രേണ്ടാ മൂേന്നാ െസറ്റായിട്ടാ… േറാഡു നിറഞ്ഞു്…
എെന്താെക്കേയാ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു് അട്ടഹസിച്ചു് തുള്ളിച്ചാടി. അവർ
വിളിച്ചുകൂവുന്ന ഭാഷ എന്താെണന്നു് ഞങ്ങൾ പിേള്ളർക്കു പിടികിട്ടിയില്ല. ഇടയ്ക്കു്
െസറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ചവിട്ടും െതാഴിയും ഞങ്ങൾ േപടിച്ചു് കണ്ണും െച�
വിയും െപാത്തിയിരുന്നു…’

‘അവെരല്ലാം േപായിത്തീർന്നേശഷമാ ഞങ്ങൾ കാറു് േറാഡിേലക്കിറക്കിയ�
തു്. അപ്പളേല്ല അച്ഛൻ പറയേണ, അതു് ആയില്യം പടയണി േമളമാെണന്നു്.
േചർത്തല കാർത്ത്യായനി േദവീേക്ഷത്രത്തിെല പൂരം ഉത്സവമാണെത്ര. അതി�
െന്റ ഭാഗമാണെത്ര ആയില്യം പടയണിെയന്ന ആ ആഭാസത്തുള്ളൽ. അവരു്
വിളിച്ചുപറയുന്നെതല്ലാം െതറിയാെണന്നു്. െതറി എന്നു വച്ചാൽ അശ്ലീല വാക്കു�
കളാെണന്നറിയാം, പെക്ഷ േദവിയുെട ഉത്സവത്തിനു്… അതേല്ല തമാശ, േദവി�
െയ പ്രീതിെപ്പടുത്താനാണെത്ര െതറിപ്പാട്ടു പാടണതു്; േദവിക്കിഷ്ടം െതറിയാണ�
െത്ര. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും െഞട്ടിേപ്പായി… സാംസ്ക്കാരമില്ലാത്തവരും െതമ്മാടികളു�
െമാെക്കയെല്ല െതറിവാക്കു പറയുേന്ന, അതു േകൾക്കുന്നതുേപാലും അേരാചകമ�
േല്ല… അേപ്പാൾ പിെന്ന ഒരു ൈദവത്തിനു്… അതും ഒരു െപൺൈദവം…’

“അേപ്പാളാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിെയപ്പറ്റി. ഭരണിപ്പാട്ടു്
എന്ന വാക്കുതെന്ന െതറിപറയുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ൈശലിയാെണ�
ന്നു്. അവിെട െകാടുങ്ങല്ലൂരമ്പലത്തിൽ കുടുംബങ്ങെളാന്നടങ്കം കൂടിയിരുന്നു് പച്ച�
െത്തറി തെന്ന വിളിച്ചുപറയുെമന്നു്. അതാണെത്ര പ്രാർത്ഥന.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അരുണയുെട മുതുകിൽ തട്ടി: “അരുണ ആ
തമാശകെളാന്നും േകട്ടിട്ടില്ല, അേല്ല. ഇേപ്പാ െതറിപ്പാെട്ടാെക്ക നിേരാധിച്ചിരിക്കു�
ന്നു… പെണ്ടാെക്ക േചർത്തല ഉത്സവത്തിനു് സ്ത്രീകൾ േപാകുന്നതു് മകം നാളിൽ മാ�
ത്രമാണു്. ആയില്യം പടയണീടന്നു് വീട്ടിനു െവളിയിൽ േപാലും െപണ്ണുങ്ങളാരും ഇറ�
ങ്ങില്ല. കുടീം തല്ലും െകാല്ലുെമാെക്കയുണ്ടാകുമെത്ര. െതക്കുംമുറിക്കാരും വടക്കുംമുറി�
ക്കാരും തമ്മിലുള്ള ൈവരാഗ്യങ്ങെളാെക്ക തീർക്കുന്നതു് ആയില്യം പടയണീടന്നാ�
ണെത്ര. ഉടുതുണി ഊരിേപ്പാണേപാലും അവരറിയില്ല, അത്രയ്ക്കും ലവലിലാ. േപാ�
രാേത്തനു് വാശീം ൈവരാേഗ്യാം. രണ്ടും മൂന്നും ശവം ഒറപ്പാരുന്നെത്ര. അെതാെക്ക
പെക്ഷ കുേറ പണ്ടാരുന്നു. അെന്നാന്നും ഞങ്ങളാരും ഇവിെട സ്ഥിരതാമസമില്ലാ�
തിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല.”

“പിെന്നപ്പിെന്ന പല േകാണീന്നും പരാതികളായെത്ര. അങ്ങെന സർക്കാ�
േരാ േകാടതിേയാ ഒെക്ക ഇടെപട്ടു. ആചാരങ്ങളേല്ല, അെതന്തു െതമ്മാടിത്തരമാ�
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യാലും മതം, ആചാരം, വിശ്വാസം എെന്നാെക്ക പറയുേമ്പാൾ സർക്കാരിനും മുട്ടുവി�
റയ്ക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പ െവറും ചടങ്ങുകേളയുള്ളൂ, െതറിപ്പാട്ടും തല്ലുംെകാല്ലുെമാന്നു�
മില്ല. േകാടതി നിേരാധിച്ചതാണേത്ര.”

“അെതന്തു ആചാരമായിരുന്നു, േദവിെയ െതറി വിളിക്കുെന്ന; അെതങ്ങെന
വിശ്വാസമാകും?” അമ്മു അതിശയിച്ചു.

“ഇതിെനല്ലാം ഓേരാ കഥകളുണ്ടു്, ഐതിഹ്യകഥകൾ… േമാള് േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ
‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി. ങാ… േകട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ ഒത്തിരി
േകാമഡികളുണ്ടു്, ഇതുേപാെല… പെക്ഷ അതിെല ൈവരുദ്ധ്യം എന്താെണന്നറി�
യാേമാ… അതിെലല്ലാം ഒരുപാടു ചരിത്രസത്യങ്ങളുണ്ടു്… പെക്ഷ പല പല സ്വാർ�
ത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അതിൽ പല ചരിത്രവസ്തുക്കേളയും വളെച്ചാടിച്ചും അലകും പി�
ടിയും മാറ്റിയും അലങ്കാരങ്ങളും െതാങ്ങലും ചാർത്തിെക്കാടുത്തും തങ്ങൾക്കനുകൂല�
മായ മിത്തുകളാക്കി; എന്നു വച്ചാൽ അവയിൽ പ്രധാനെപ്പട്ടെതല്ലാം ബ്രാഹ്മണ്യ�
ത്തിേന്റയും പൗേരാഹിത്യത്തിേന്റയും പ്രഭാവവും അധികാരാവകാശങ്ങളും അപദാ�
നങ്ങളും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കഥകളാക്കി… മിത്തുകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും… അവ െവ�
ളിപാടുകളും പ്രവചനങ്ങളുമായി. ജാതിബലമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം മതമായി…
എന്നുവച്ചാൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങളാക്കി മാറ്റി.”

“മണ്ണിൽ ചവിട്ടിനിന്നു കവിതെയഴുതിയ മഹാകവികളായിരുന്നിേല്ല കുമാരനാ�
ശാൻ, ചങ്ങമ്പുഴയും പിെന്ന വയലാറുെമാെക്ക. ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയും ചണ്ഡാ�
ലഭിക്ഷുകിയും സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടവുെമാെക്ക അക്കാലത്തു് അവർേക്ക എഴു�
താൻ പറ്റൂ. എന്നുവച്ചാൽ ആ തേന്റടം അവർേക്ക ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നു്.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ, എനിക്കറിയാം ‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’-സ്ക്കൂളിൽ അഹാനേച്ച�
ച്ചീം ഞാനും ആ കവിതകൾ െചാല്ലി എത്രതവണ സമ്മാനം വാങ്ങീെട്ടാെണ്ടേന്നാ!
ചങ്ങമ്പുേഴെട ചില വരികൾ എനിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണു്, പെക്ഷ സ്ക്കൂളിൽ െചാ�
ല്ലാൻ പറ്റില്ല:

‘രണ്ടു തുേട്ടകിയാൽ ചുണ്ടിൽ ചിരിവരും
െതണ്ടിയേല്ല മതം തീർത്ത ൈദവം’,

പിെന്ന.

‘വിത്തനാഥെന്റ േബബിക്കു പാലും
നിർദ്ധനെച്ചറുക്കന്നുമിനീരും,
ഈശ്വേരച്ഛയാെണങ്കിലമ്മട്ടുേള്ളാ-
രീശ്വരെന ചവിട്ടുക നമ്മൾ!’

വാഴക്കുേലം പ്രകൃതിവർണേനെമാെക്ക പാടീെട്ടാണ്ടു്. വയലാറിെന്റ പല കവി�
തകളും പിെന്ന കുമാരനാശാേന്റം… ങാ, ‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകീ’ െല ഈ വരികേളാർ�
ക്കുേന്നാ അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ:
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‘ഇന്നെലെച്ചേയ്താരബദ്ധം-മൂഢർ-
ക്കിന്നെത്തയാചാരമാവാം;
നാളെത്ത ശാസ്ത്രമതാവാം…’

“എത്ര െറലവന്റാ”, അമ്മു ആഹ്ലാദേത്താെട പറഞ്ഞു. അെതല്ലാം ഓർമ്മവ�
ന്നതിെന്റ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു അമ്മുവിെന്റ മുഖത്തു്. ആദി അമ്മുവിെന േനാക്കി
അഭിനന്ദനഭാവേത്താെട ചിരിച്ചു മുതുകത്തു തട്ടി. അരുണയും േലഖയും സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയും അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ്ക്കാപ്പം കയ്യടിച്ചു. ഗീതേച്ചച്ചി അമ്മുവിെന അഭിനന്ദിച്ചു:
“മിടുക്കി. ഐ. ഐ. റ്റീലായിട്ടും തെന്റ മൂടു മറന്നിട്ടില്ല. െകാച്ചിേല തെന്ന യുക്തിചി�
ന്ത കടന്നുകൂടിെട്ടാണ്ടേല്ല:”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ െപെട്ടന്നു് ഇടയ്ക്കുേകറിപ്പറഞ്ഞു:
“അവെളെന്റ േമാളാ, അേല്ലടാ! എന്തുപറയാനാ-സ്വന്തം നിലനില്പിനും കാ�

ര്യലാഭത്തിനും തല്പരരായവർ എെന്തങ്കിലും വിഡ്ഢിത്തം വല്ലടത്തും കണ്ടാമതി; ഒട�
െന അതിെന വ്യാഖ്യാനിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചു്… യുക്തിേബാധേമാ സാമാന്യേബാധേമാ
ഉള്ളവർക്കതു ദഹിക്കില്ല. പെക്ഷ വലിയ വിേവചനശക്തിെയാന്നുമില്ലാത്തവർ,
അെല്ലങ്കിൽ പ്രേയാഗിക്കാത്തവർ േചാദ്യം െചയ്യാെത ഏേതാ വലിയ ശാസ്ത്രസത്യ�
മായി അങ്ങു സ്വീകരിക്കും… അടുത്ത കാലത്തു വന്നതേല്ല ‘അക്ഷരതൃതീയ.’ കുറച്ചു�
െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് സ്വർണക്കച്ചവടക്കാരു് ബിസിനസ് ഡള്ളായ സമയത്തു് േജ്യാ�
ത്സ്യന്മാെരേയാ പൂജാരിമാേരേയാ മേറ്റാ കൂട്ടുപിടിച്ചു് ഉണ്ടാക്കിെയടുത്ത ആചാരമാ�
ണു്… എന്തായാലും അതങ്ങു ഹിറ്റായി. കടം വാങ്ങിച്ചും ആ ദിവസം സ്വർണ്ണം വാ�
ങ്ങാേനാടുന്നവർ. എെന്താരു വിഡ്ഢിത്തം. ആർക്കാണതിൽ േനട്ടെമന്നു് ഒരു നിമി�
ഷം ഓടുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല.”

“അതുേപാകെട്ട. നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടതു് േദവി െതറി േകൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ
കഥയേല്ല?”

ഒന്നല്ല, പല കഥകളുണ്ടു്… േദ സാവിത്രിക്കുട്ടി പറയും… അവൾ കുറച്ചുനാൾ
ചില ഗേവഷണയാത്രെയാെക്ക നടത്തീരിക്കുന്നു… ഇന്നു നമുക്കു് ആ കഥ േകൾ�
ക്കാം, എന്താ?’

പാർക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി കടൽത്തീരത്തുകൂടി അവർ പതുെക്ക നടന്നു.



1.12
സാവിത്രിക്കുട്ടിെക്കാരു മുഖവുര

പാർക്കിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റു് കടൽത്തീരത്തുകൂടി െവറുെത തമാശകൾ പറഞ്ഞു നട�
ന്നു, അവർ. കുറച്ചു നടന്നേപ്പാൾ അമ്മു പറഞ്ഞു: “നമ്മക്കിനി കുറച്ചുേനരം കടൽ�
ത്തിരെയണ്ണാം… ഇവിടിരിക്കാം.”

എല്ലാവരും ചിരിച്ചു; ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം േനാക്കി അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും അമ്മുവും
ആദിയും ഇരുന്നു. കപ്പലണ്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ പയ്യെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ
കപ്പലണ്ടിെപ്പാതികളിൽ നിന്നു് മൂെന്നണ്ണം ആദിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ടു സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയും േലഖയും അരുണയും േനെര നടന്നു, അവേരേതാ വലിയ ചർച്ചയിലാ�
യിരുന്നു…

കപ്പലണ്ടികൾ ഓേരാെന്നടുത്തു് െതാണ്ടു തിരുമ്മിക്കളഞ്ഞു് യാന്ത്രികെമേന്നാ�
ണം വായിേലക്കിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ; ഏേതാ അഗാധമായ ചിന്ത�
യിലായിരുന്നു അവർ… അമ്മുവും ആദിയും പരസ്പരം കണ്ണുെകാണ്ടു് േചാദ്യങ്ങൾ
ൈകമാറി.

തലതല്ലിയലറുന്ന കടൽ, കാളിമ പരന്ന ആകാശം. കപ്പലണ്ടിെപ്പാടി കയ്യിൽ
നിന്നു തട്ടിക്കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞു് െവള്ളിേപാെല നരച്ച മുടിയിഴകൾ രണ്ടു ൈകെകാ�
ണ്ടും മാടിെയാതുക്കി അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ; പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിെന്റ കാളിമ ആ
മുഖത്തു പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

“ഞാൻ പറയാൻ േപാകുന്നതു് ഒരു കഥയല്ല, ഒരു സമസ്യയാണു്.” അപ്പച്ചിയ�
മ്മൂമ്മ െപെട്ടന്നു പറഞ്ഞു. മണലിൽ അവ്യക്തരൂപങ്ങൾ േകാറിയിട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന
അമ്മു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ േനാക്കി. ആർദ്രതേയാെട അമ്മുവിെന്റ തലയിൽ തേലാ�
ടിെക്കാണ്ടു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ആവർത്തിച്ചു: “സമസ്യ… അെതാന്നു െപയ്തു തീരെട്ട,
അേപ്പാൾ കുരുക്കു താേന അഴിേഞ്ഞാളും.”

അമ്മുവിനു് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല; അവൾ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മെയ േചാദ്യഭാവ�
ത്തിൽ േനാക്കി.
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“സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂേമ്മെട കാര്യമാ േമാേള… കാഴ്ചകളിലും േകൾവികളിലും
െപെട്ടന്നു് അസ്വാസ്ഥ്യെപ്പടുക; ഇടിമിന്നലിെന്റ ആഘാതേമറ്റേപാെല തളർന്നു�
േപാകുക… ഏതവസ്ഥകേളയും േപ്രരണകേളയും േനരിടാനും അവഗണിക്കാനുമു�
ള്ള കരുത്തു് നഷ്ടമാകുേന്നാ എന്നവൾ ഭയെപ്പടുന്നു… ൈനമിഷികമായ ഭ്രാന്തൻ
ഉൾേപ്രരണകൾ. ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങളുെട നിഴലുകൾ അവൾെക്കാപ്പമുണ്ടു്; ആ
നിഴലുകളാണവളുെട താളം െതറ്റിക്കുന്നതു്… അവയുെട േവട്ടയാടലിൽ നിന്നു രക്ഷ�
െപ്പടാനാണെത്ര അവെയല്ലാം കഥകളായി അവൾ േകാറി വച്ചിരിക്കുന്നതു്.” അമ്മു
െവറുെത മൂളി.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ തുടർന്നു:
“േവെറാരു തമാശ േകൾക്കേണാ… ചിലേപ്പാെളാെക്ക വിദൂരമായ ചില മുറി�

വുകളുെട ഓർമ്മ കനൽച്ചീളുകൾ േപാെല മനസ്സിേലക്കു പാെഞ്ഞത്തി അവേളാടു
മന്ത്രിക്കുമെത്ര; ‘നീ കുറ്റവാളിയാണു്, നീ െകാലപാതകിയാണു് !’ തലേച്ചാറിൽ കട�
ന്നൽക്കൂടിളകും, മുൻപിലുള്ളെതന്തും തകർെത്തറിയാനുള്ള ഒരു നിമിഷെത്ത തീവ്ര�
മായ േപ്രരണ… എങ്ങെനേയാ ആ േപ്രരണകെള കുടഞ്ഞുകളഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടുന്നു…
പേക്ഷ… എേപ്പാളും അതിനു കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ!”

“പ്രിയെപ്പട്ടവരുെട സാമീപ്യം അവൾ വല്ലാെത േമാഹിക്കുന്നു, േമാഹമല്ല, ദാ�
ഹിക്കുന്നു എന്നാണവൾ പറഞ്ഞതു്… സ്വയം മറന്നുേപാകുന്ന ആഹ്ലാദം, ആത്മ�
നിർവൃതിയാണെത്ര ആ സാമീപ്യം… അതു സ്വാഭാവികം… അേത സമയം അവൾ
ഭയന്നു പിൻവലിയുന്നു, തന്നിെലാരു കുറ്റവാളി ഒളിച്ചിരിപ്പുെണ്ടന്ന ഭീതിയിൽ… ബാ�
ല്യത്തിേലല്പിക്കെപ്പടുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എങ്ങെനെയാെക്കയാണു് മനുഷ്യമനസ്സു�
കെള ബാധിക്കുന്നതു്… അറിയാെത സ്വയം കുറ്റവാളിയായി സങ്കല്പിക്കുന്നു അവൾ.
വല്ലാെത്താരു സമസ്യ, അേല്ല?”

“എെന്റ മുഖവുര ഒരുപാടു നീണ്ടുേപായി. നിങ്ങേളാടു് ഇക്കാര്യം ചർച്ചെചയ്യ�
ണെമന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പെക്ഷ നമ്മുെട നാടിേന്റയും കുടുംബത്തിേന്റയും പഴ�
യകാല ചരിത്രങ്ങൾക്കു െചവിേയാർക്കാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെല വിവരമുള്ള തലമുറ
താല്പര്യം കാണിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കുറപ്പായി സാവിത്രിയുെട കഥകളും നിങ്ങൾ േകൾ�
ക്കുെമന്നു്. അവളുെട ജീവിതവുമായി, എന്നുവച്ചാൽ ബാല്യത്തിേന്റയും കൗമാര�
ത്തിേന്റയും-അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും നാടുകളിൽ, ശുദ്ധനാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ജീവിച്ച�
തു് അക്കാലത്താണേല്ലാ-ഓർമ്മകെളാെക്ക ആ നാടുകളുെട ചരിത്രവുമായി െകട്ടു�
പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണു്… െവറുെത െകട്ടുപിണഞ്ഞെതന്നും പറയാൻ പറ്റി�
ല്ല-അേന്ന അവൾ കൂട്ടിെക്കട്ടി, കൂട്ടിെക്കട്ടി സൂക്ഷിച്ചവ; അവളുെട ഭാവന ഓർമ്മക�
െള നിറം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം.”

“അത്രയ്ക്കു വിഷമിക്കാൻ മാത്രം എന്തു പ്രശ്നങ്ങളാ സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്മൂമ്മയ്ക്കു്.
െകാച്ചിലെത്ത കാര്യങ്ങളേല്ല… അമ്മ അടിച്ചേതാ, അച്ഛൻ വഴക്കു പറഞ്ഞേതാ,
േചട്ടന്മാരു് മിട്ടായി തട്ടിപ്പറിച്ചേതാ… അേതാ സ്ക്കൂളീന്നു് വിേനാദയാത്രയ്ക്കുേപാകാൻ
സമ്മതിക്കാത്തേതാ… എന്താ പ്രശ്നം?” അമ്മു േചാദിച്ചു.



49 1.12. സാവിത്രിക്കുട്ടിെക്കാരു മുഖവുര

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു് അമ്മുവിെന്റ താടിക്കു തട്ടി:
“േമാേള, അന്നു വിേനാദവുമില്ല, യാത്രയുമില്ല, മിട്ടായിയുമില്ല… ഓ. നാരങ്ങാ�

മിട്ടായി… ഓറഞ്ചല്ലിയുെട ആകൃതിയിൽ, മഞ്ഞമിട്ടായി. എന്തു സ്വാദായിരുന്നു…
പിെന്ന വല്ലേപ്പാളും അമ്പലത്തിെല ഉത്സവത്തിെനാരു ദിവസം െകാണ്ടുേപായാ�
ലായി… മഹാേബാറടി… അന്നു ആൺകുട്ടികൾക്കു് മണ്ണപ്പം ചുട്ടുകളിക്കാം, ഉണ്ടയി�
ട്ടു് ഓടിക്കളിക്കാം, കുട്ടീം േകാലും കളിക്കാം… അങ്ങെന. പേക്ഷ െപമ്പിേള്ളർക്കു്
മണ്ണപ്പം ചുടലും, ഒളിച്ചുകളീം മാത്രാ… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെമാെക്ക അതും നിേഷധി�
ക്കെപ്പട്ടവരാ േമാേള… പച്ചയായ ജീവിതത്തിെന്റ ചവർപ്പും പുളിപ്പും മാത്രം; മധുരം
സ്വപ്നങ്ങളിൽ േപാലുമില്ലായിരുന്നു. േവദനയുെട മഹാസമുദ്രങ്ങൾ നീന്തിക്കയേറ�
ണ്ടിയിരുന്നു… കാലം അതായിരുന്നു. തങ്ങളുെട ബുദ്ധിയും കഴിവുകളും ഈടുവച്ചു്
നീന്തിക്കയറാനായി ചിലർക്കു്… ചതിവും വഞ്ചനയും ൈകമിടുക്കും െകാണ്ടു് സമൂഹ�
െത്ത കാൽക്കീഴിലാക്കിയ സാമൂഹ്യവഞ്ചകെര േനരിട്ടുെകാണ്ടുതെന്ന.” അപ്പച്ചിയ�
മ്മൂമ്മയുെട ശബ്ദം പതറിയിരുന്നു.

അമ്മു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട ൈകപിടിച്ചമർത്തി സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. കാര്യെമാ�
ന്നും മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും ആദിയുെട മുഖം മ്ലാനമായി.

കുറച്ചുേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു:
“ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ ചരിത്രെമെന്നാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല േകേട്ടാ. പറ�

ഞ്ഞുവന്നേപ്പാൾ ആ തലമുറകൾ അനുഭവിച്ചുതീർത്ത സംഘർഷഭരിതമായ ജീ�
വിതത്തിെന്റ ഓർമ്മകൾ തലനീട്ടി… ഇത്തിരി ആലങ്കാരികമായി അവതരിപ്പിച്ചു,
അേത്രയുള്ളൂ.”

“സാവിത്രിയമ്മൂമ്മ, അേപ്പാ ആത്മകഥയായിട്ടാെണഴുതുന്നതു് അേല്ല?’ അമ്മു
േചാദിച്ചു.

“ഓ… എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടി ജീവിതത്തിെലാരിക്കലും
െവറുെമാരു കാഴ്ചക്കാരിേയാ േകൾവിക്കാരിേയാ വഴിേപാക്കേയാ ആയിരുന്നില്ല.
എല്ലാം, എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ േകാറിയിട്ടു അവൾ… അവെളഴുതുന്നതു്
ഏേതാ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിെന്റ ബാല്യകൗമാര ജീവിതപരി�
സരങ്ങളും ജീവിതവും-അതിൽ കാഴ്ചകളും േകൾവികളും ഇടെപടലുകളും എല്ലാംെപ�
ടും… ആ കഥ പറച്ചിലിനു് ഒരു നിയതരൂപേരഖയില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടിെയന്ന കഥാ�
കാരി കഥ പറയുന്നു, സാവിത്രിക്കുട്ടിെയന്ന കഥാപാത്രം കഥ പറയുന്നു, മെറ്റാരാൾ
സാവിത്രിക്കുട്ടിെയന്ന വ്യക്തിേയാടു പറയുന്ന കഥകൾ റിെപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്യുന്നു…
അങ്ങെനയങ്ങെന.”

“അവൾ പറയുന്നു, എത്ര എഴുതിയാലും തീരാത്തത്ര ഇനിയുമുെണ്ടന്നു്, ഓർമ്മ�
കളുെട ഒരു മഹാവനം…”



1.13
ഐതിഹ്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

“എനിക്കിപ്പഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല െകേട്ടാ ൈദവങ്ങൾക്കു് െതറി ഇഷ്ടമാകുന്നെതങ്ങ�
െനയാെണന്നു്, അതും െപൺൈദവങ്ങൾക്കു് ! തീെര സംസ്ക്കാരമില്ലാത്തവെര െത�
റി പറയൂ… അതു േകൾക്കുന്നതുേപാലും അേരാചകമാണു്. പിെന്നങ്ങെനയാ ൈദ�
വസന്നിധിയിൽ, അതും കുടുംബാംഗങ്ങെളാന്നിച്ചിരുന്നു്…”

ൈദവവിശ്വാസിയായ േലഖ അതുപറഞ്ഞതു േകട്ടേപ്പാൾ അതുവെര നിശ്ശ�
ബ്ദയായിരുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി ചിരിച്ചു. “സാവിത്രിയപ്പച്ചി ചിരിക്കണ്ട… എനിക്കു്
അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളാന്നുമില്ല. അമ്പലം നിരങ്ങാറുമില്ല. എനിക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത
ഏേതാ ഒരു ദിവ്യശക്തിയുണ്ടാകാെമെന്നാരു വിശ്വാസം മാത്രം… ഇത്തരം േഗാഷ്ടി�
കളും നാട്യങ്ങളുെമാന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല”, േലഖ പറഞ്ഞു.

“ഐതിഹ്യമാേലെലാണ്ടു് ഇങ്ങെന കുേറ കഥകൾ… വായിക്കാൻ നല്ല രസ�
മാണു്… തമാശകളാ. േചർത്തല േക്ഷത്രത്തിെല േദവിെയ വില്ല്വമംഗലത്തു സ്വാമി�
യാർ എെന്നാരു ബ്രാഹ്മണൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണു്… േദവി ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാഞ്ഞ�
പ്പം െതറിവിളിേച്ചാണ്ടു് മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചമർത്തി െചളീലിരുത്തിയെത്ര… അതി�
െന്റ േപരും ‘പ്രതിഷ്ഠ’ എന്നാ േകേട്ടാ.” േലഖ ചിരിച്ചു; “ശുദ്ധ അസംബന്ധം”, അപ്പ�
ച്ചിയമ്മൂമ്മ ഏറ്റുപിടിച്ചു; “ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ എെന്ത�
ല്ലാം കഥകളാ ഒണ്ടാക്കിേയക്കുേന്ന. അെതാെക്ക ഐതിഹ്യങ്ങളാക്കി; ആ ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾക്കു പതുെക്കപ്പതുെക്ക ചരിത്രത്തിെന്റ േമലാട ചാർത്തി മഹത്തായ കർ�
മ്മങ്ങളാക്കി ആേഘാഷിക്കുന്നു… ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള തമസ്ക്കരിച്ചു് തേദ്ദശീയ�
രായ ചില ഭൂപ്രഭുക്കളുെട ഒത്താശേയാെട ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ അധീശത്വം ഉറപ്പി�
ക്കാനുണ്ടാക്കിയ കഥകൾ! ഹീനമായ െകാള്ളയും െകാലയും നടത്തിത്തെന്നയാ�
ണു് ബ്രാഹ്മണസമൂഹം അധിനിേവശം നടത്തിയതു്; ഒപ്പം ൈദവവുമായി േനരിട്ടിട�
െപടുന്നവെരന്ന അവകാശവാദം െതാണ്ടെതാടാെത വിഴുങ്ങിയ വിഡ്ഢികളായ ചില
ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കളും രാജാക്കന്മാരും! ൈദവത്തിെന്റ ചലനങ്ങെളേപ്പാലും നിയന്ത്രി�
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ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണു് ബ്രാഹ്മണൻ… ൈദവത്തിെന്റ ചിന്തകളും ഇഷ്ടാനിഷ്ട�
ങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും അറിയുന്നവനും, അതിനു് എന്തു മറുകൃതി െചയ്താൽ ൈദവം
പ്രീതനാകുെമന്നു് അറിയുന്നവനും ബ്രാഹ്മണൻ… അതുെകാണ്ടു് ബ്രാഹ്മണനു് ദാനം
െകാടുത്തു് പുണ്യം േനടണം, മരണമായാലും മെറ്റന്തു ചടങ്ങായാലും… ഭൂമിയും പശു�
വും പണവും ദ്രവ്യങ്ങളും ദാനം െകാടുക്കണമായിരുന്നു, പട്ടിണി കിടന്നു ചത്തവെന്റ
കുടുംബങ്ങൾ േപാലും; ഇെല്ലങ്കിൽ പേരതാത്മാവു് ഇവിെടത്തെന്ന ചുറ്റിക്കറങ്ങും…
എെന്തല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണു് ചൂഷണം െചയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി പ്രചരിപ്പി�
ച്ചിരുന്നതു്. രാജാക്കന്മാർ േപാലും അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട അടിമകളാ�
യിരുന്നതു െകാണ്ടേല്ല േദവസ്വം, ബ്രഹ്മസ്വം എെന്നാെക്ക േപരിൽ കരെമാഴിവാ�
യി ഒരുപാടു വസ്തുവകകൾ പണ്ടുകാലത്തു് ബ്രാഹ്മണരുെട അധീനതയിൽ എത്തി�
െപ്പട്ടതു്.”

“ൈദവങ്ങെളേപ്പാലും ബ്രാഹ്മണൻ വരുതിക്കു നിർത്തും; എന്താന്നേല്ല… ൈദ�
വങ്ങൾ ഏതു േവഷം മാറി നടന്നാലും ബ്രാഹ്മണനു കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും; കല്ലാ�
യിക്കിടന്നാലും അറിയാം ൈദവൈചതന്യം ഉള്ള കാര്യം. ഉടെന ആ ബാഹ്മണൻ
തീരുമാനിക്കും ആ ൈദവത്തിെന എവിെട ഇരുത്തണെമന്നു്… അനുസരിച്ചിെല്ല�
ങ്കിൽ പുലയാട്ടു് വിളിച്ചു് അടിച്ചിരുത്തും…”

എല്ലാവരും ചിരിച്ചു; ആദിക്കുമാത്രം ഇത്രയുംേനരം അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞതും
മറ്റുള്ളവർ ചിരിച്ചതും ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. അവൻ ആകാംക്ഷേയാെട അമ്മുവിെന
േനാക്കിേച്ചാദിച്ചു:

“എന്തു കഥയാ പറഞ്ഞതു് ?” “ഞാൻ പിെന്ന പറഞ്ഞുതരാം”അമ്മു പറഞ്ഞു.
“അസ്സംബന്ധകഥകളാ േമാേന എല്ലാം… ഐതിഹ്യം എന്നും പറഞ്ഞു് എല്ലാ�

മങ്ങ് േനരാെണന്നു വിശ്വസിക്കും െകാേറേപ്പര്… എന്നിട്ടു് അെതാെക്ക ആചാരമാ�
ക്കും. ശരിക്കുള്ള ൈദവവിശ്വാസിക്കു് ഇത്തരം അവേഹളനം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.
പേക്ഷ ‘വിശ്വാസ‘െത്ത െതാടാൻ എല്ലാർക്കും േപടിയാ… ഏതു ‘വിശ്വാസം’ എന്ന�
താണു് പ്രശ്നം.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ആേവശഭരിതയായിത്തുടർന്നു:
‘േചർത്തലയിെല േദവീപ്രതിഷ്ഠയുെട കഥതെന്നെയടുക്കാം… വില്ല്വമംഗലത്തു

സ്വാമിയാർ ജ്ഞാനിയായ മഹാബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സ്ഥിരം േദശാട�
നത്തിലാണു്… അങ്ങെന േചർത്തല എന്നു് ഇേപ്പാൾ പറയുന്ന ഈ കരപ്പുറം േദശ�
െത്തത്തിയെത്ര… അടുെത്തങ്ങാനും വീടുകൾ വല്ലതുമുേണ്ടാ എന്നേന്വഷിച്ചു് നടക്കു�
േമ്പാൾ ആ വിജനപ്രേദശത്തു് ഒരു യുവതി െപാന്നൂഞ്ഞാലിൽ ആടിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു… ആരും ചിരിക്കണ്ട-ൈദവങ്ങൾക്കു് പേണ്ട സ്വർണത്തിേനാടു് കമ്പമുണ്ടായി�
രിക്കും! സർവ്വാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു െപണ്ണു്, വിജനപ്രേദശം… സ്വാമിയാർ േനേര
െപണ്ണിനടുേത്തക്കു െചന്നു. സ്വാമിയാെരക്കണ്ടതും െപണ്ണു് േപടിച്ചു് ഊഞ്ഞാലിൽ
നിന്നു ചാടിയിറങ്ങിേയാടി; അതിനിടയിൽ അവളുെട ഉടുവസ്ത്രം അഴിഞ്ഞു് കാറ്റത്തു
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പാറിേപ്പായി… പുറേക ഓടിവരുന്ന സ്വാമിയാെരക്കണ്ടു് െപണ്ണു് മുൻപിൽ കണ്ട കു�
ളത്തിൽ ചാടി… സ്വാമിയാരുേണ്ടാ വിടുന്നു… പിടിക്കാൻ െചല്ലുേമ്പാേളക്കും അവൾ
ചാടിേക്കറിേയാടി അടുത്ത കുളത്തിൽ ചാടും… നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത്രേയെറ
കുളേമാന്നു്, എെന്റ െചറുപ്പത്തിൽ േപാലും ഒരു പറമ്പിൽ ഒരു മൂന്നു കുളെമങ്കിലും
കാണും…”

“എന്നിട്ടു് സ്വാമിയാരു് െപണ്ണിെന പിടിേച്ചാ?” അമ്മു അക്ഷമേയാെട
േചാദിച്ചു.

“വരെട്ട, പറയെട്ട… ങാ… എന്നിട്ടു് ആ െപെങ്കാച്ചു് അങ്ങെന അയാളിൽ നി�
ന്നു് രക്ഷെപ്പേട്ടാടിേയാടി അഞ്ചു കുളങ്ങളിൽ ചാടി… അവിടന്നും േകറിേയാടി ആറാ�
മെത്ത കുളത്തിൽ ചാടി… സ്വാമിയാർ അടുെത്തത്തി… െവള്ളം വറ്റി കുളം മുഴുവൻ
െചളിനിറഞ്ഞിരുന്നു. കഴുത്തുവെര മൂടി… സ്വാമിയാർ തലയിൽ പിടികൂടി… പിടിവിടു�
വിക്കാൻ െപണ്ണു് ആകുന്നതു ശ്രമിച്ചു. വില്ല്വമംഗലത്തിനു േദഷ്യം വന്നു, ഇേത്രം ഇട്ടു്
ഓടിച്ചിട്ടു് പിേന്നം കുതറുേന്നാ… അയാൾ െപണ്ണിെന്റ മുടിക്കു കുത്തിപ്പിടിച്ചു് ‘അവി�
െടയിരിെയടീ പുംശ്ചലീ, ഇരിയവിെട’ എന്നലറി പുലയാട്ടു വിളിച്ചു േചറിൽ ബലമാ�
യി തലയമർത്തി ഉറപ്പിച്ചിരുത്തി. െപണ്ണിെന്റ തലയും േചറിൽ പുതഞ്ഞു. ജ്ഞാ�
നിയായ വില്ല്വമംഗലത്തിനു് മനസ്സിലായെത്ര അതു േദവിയാെണന്നു്; അതുെകാണ്ടു്
േദവിെയ ഈ സ്ഥലത്തുതെന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കണെമന്നു േതാന്നിയെത്ര… അതിനാണു്
േചറിൽ പൂഴ്ത്തിയതു്… തമാശയേല്ല കാര്യം-േദവിക്കറിയിേല്ല എവിെടയിരിക്കണം,
ഏതു നാടിനാണു് തെന്റ സാന്നിധ്യം േവണ്ടെതന്നു്… അതുേപാെട്ട… ഒരു സന്യാ�
സിവര്യൻ ഒരു െപണ്ണിെന കണ്ടേപ്പാൾ പുറേക ഓടുക; അതും ആ െപണ്ണു് തുണി�
െയടുത്തു് ഉടുക്കാെനാള്ള സാവകാശം േപാലും െകാടുക്കാെത… േദവിയാെണന്നറി�
േഞ്ഞാണ്ടാെണങ്കിൽ അതിലും വല്യ വിടത്തരമേല്ല… മഹാവിദ്വാനായ ആ സ്വാമി�
യാർക്കു് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ േപാരായിരുേന്നാ ‘േദവീ, ഈ സ്ഥലത്തു് താങ്കളുെട സാ�
ന്നിധ്യം േവണം, ഇവിെട എവിെടയാെണന്നു വച്ചാൽ അടിയൻ സ്ഥലം ശരിയാ�
ക്കാം’ എന്നു്… ഒന്നിലും േചാദ്യമില്ലേല്ലാ… ങാ, ആ ഭഗവതിയുെട േപരു് കാർത്ത്യാ�
യനി എന്നാണെത്ര… േദവിയുെട തല േചറിൽ െപാതിഞ്ഞതുെകാണ്ടു് നാടിനു് േചർ�
ത്തല (േചറിൽതല) എന്നു േപരു വന്നെത്ര. അതാണു് േചർത്തല കാർത്ത്യായനി.”
(പാർവ്വതീേദവിയുെട മെറ്റാരു േപരാണു് കാർത്ത്യായനി.)

“ആ കുളത്തിനു ചുറ്റും േക്ഷത്രം പണിതു. അനുസരിക്കാത്തവെള പുലയാട്ടു വി�
ളിച്ചു് ഇരുത്തിയതുെകാണ്ടു് േദവിെയ പിെന്ന സ്തുതിക്കുെന്നന്ന നാട്യത്തിൽ െതറിയ�
ഭിേഷകമായി, എെന്താരു വിേരാധാഭാസം, ഒരു സാധാരണക്കാരിക്കുേപാലും െത�
റിവിളി സഹിക്കില്ല. പിെന്നയേല്ല േദവി. ഇതിെന്റ മെറ്റാരു പതിപ്പാണു് െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ േക്ഷത്രവും അവിടെത്ത മീനഭരണി ഉത്സവവും.”

“വടേക്ക മലബാറിലും ഉണ്ടു് സമാനമാെയാരു ചരിത്രം. ആറേങ്ങാട്ടുകര കാർ�
ത്ത്യായനീേക്ഷത്രം. ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഉല്പത്തിക്കു് മെറ്റാരു ഐതിഹ്യമാണു്.
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അഷ്ടാവക്രൻ എന്ന അസുരൻ േദവിെയ േകറിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെത്ര. േദവി നട�
ക്കാനിറങ്ങിയതാരിക്കും േകേട്ടാ, േദവി െപെട്ടന്നു് അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു…”

“നിൽക്കേണ അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ… േദവി എന്നാൽ ഈശ്വരൻ തെന്നയെല്ല…
നമ്മുെട മുനിമാർക്കുേപാലും ആെര േവണെമങ്കിലും ശപിച്ചു ഭസ്മമാക്കാനുള്ള ശക്തി�
യുണ്ടായിരുെന്നന്നേല്ല! അേപ്പാ േദവിക്കു് ആ അസുരെന ശപിച്ചു് വല്ല കേല്ലാ പ്രതി�
മേയാ ആക്കാമായിരുന്നിേല്ല. അയാെള േപടിച്ചു് ഒളിച്ചെതന്തിനാ?” അമ്മു േചാദി�
ച്ചു; മറ്റുള്ളവർ െചറുചിരിേയാെട ശ്രദ്ധിച്ചു.

“േദ േമാേള, കഥയിൽ േചാദ്യമില്ല, പറേഞ്ഞക്കാം.” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ കൃത്രിമ
ഗൗരവം നടിച്ചു് കഥ തുടർന്നു: “പറഞ്ഞു വന്നെതന്താ… ങാ, േദവി അന്തർദ്ധാനം
െചയ്തു. ആ സ്ഥലത്തും പ്രതിഷ്ഠെയാന്നുമില്ല; ഒരു കുഴിമാത്രം. ആ േക്ഷത്രത്തിനും
േമൽക്കൂരയില്ല. ശ്രീേകാവിലിനകത്തുനിന്നു വളർന്നുവന്ന ‘മാധവീലത’ െയന്ന വൃ�
ക്ഷം അമ്പലത്തിനു മുകളിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.”

“ഇതിെല തമാശ മനസ്സിലാേയാ അമ്മൂ?” സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു. അമ്മുവും
േലഖയും േചാദ്യഭാവത്തിൽ േനാക്കി. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചു, സാവിത്രിെയേന്താ
കുനിഷ്ടു് പറയാൻ േപാകുന്നു:

“സാക്ഷാൽ േദവിയായിെട്ടന്താ കാര്യം… പുരുഷെന്റ ആക്രമേണാം െതറിവി�
ളീം; എന്നിട്ടു് മുടിക്കുത്തു ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു് െചളിയിൽ തല ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. അവന�
വെന രക്ഷിക്കാൻ േപാലും േദവിക്കു സാധിച്ചില്ല… എന്നിട്ടു് െതറിവിളിച്ചു് പ്രാർത്ഥി�
ക്കുന്നു. േദവീസങ്കല്പെത്തത്തെന്ന അപമാനിക്കുന്ന കഥ… ഐതിഹ്യമാണെത്ര.
ൈദവങ്ങൾക്കും മീെതയാണു് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നു വിളംബരം െചയ്യാെനാൈരതി�
ഹ്യം!” സാവിത്രിക്കുട്ടി െവറുേപ്പാെട പറഞ്ഞുനിർത്തി.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് കഥ തുടർന്നു: “എന്നാ േകേട്ടാ അമ്മൂ; േക�
രളത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം സദാ സഞ്ചരിക്കുന്നയാളായിരുന്നെത്ര വില്ല്വമംഗലം;
അങ്ങെനയുള്ള യാത്രകളിലാണെത്ര മിക്ക േദവീപ്രതിഷ്ഠകളും നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്.
പെക്ഷ, ഇതിെനപ്പറ്റി േവെറാരു കഥയുമുണ്ടു്. ഐതിഹ്യമല്ല, അറിവുള്ളവർ ഒരുപാ�
ടു അേന്വഷണങ്ങളും ഗേവഷണങ്ങളും നടത്തിക്കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണു്.”

“േചന്ദമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തു് ആേയാധനമുറെയാെക്ക പഠിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മ�
ണനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വില്ല്വമംഗലത്തു സ്വാമിെയന്നാണു് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന�
തു്. മഹാചട്ടമ്പിയും വഴക്കാളിയുമായിരുന്നെത്ര. ചട്ടമ്പിത്തരവും അടിപിടിയുെമാ�
െക്കയായി നാടുചുറ്റലായിരുന്നു പണി. അങ്ങെന അയാൾ േചർത്തലയിലുെമത്തി.
പഴയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർെക്കല്ലാം പടയാളികളുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ, നായർ പടയാളി�
കൾ. നാടുവാഴികളുെട രാജാധികാരം അവസാനിക്കയും യുദ്ധത്തിെന്റ ആവശ്യം
ഇല്ലാതാകുകയും െചയ്തേപ്പാൾ നായർ പടയാളികൾ വഴിയാധാരമായി. അവർക്കാ�
േണൽ മെറ്റാരു പണി െചയ്തു ശീലവുമില്ല. അങ്ങെനയുള്ളവർ കൂടുതലും ചാേവറു പട�
യാളികളായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് േചർത്തലയിെല വലിയ മാടമ്പി /ജന്മി കുടുംബ�
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ങ്ങൾക്കു് ഓേരാരുത്തർക്കും സ്വന്തമായി ഗുണ്ടാപ്പടയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നെത്തേപ്പാ�
െല അംഗരക്ഷകരായും ക്വേട്ടഷൻ സംഘങ്ങളായും േജാലിയില്ലാതായ നായർ പട�
യാളികളായിരുന്നു ഗുണ്ടാപ്പടയായതു്. േചന്ദമംഗലത്തുകാരൻ വില്ല്വമംഗലം സ്വാമി�
യും അവർെക്കാപ്പം കൂടി.”

“േചർത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ പ്രേദശങ്ങളിെലാെക്ക ബുദ്ധമതം ഏറ്റ�
വും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അതു്. മരുേത്താർവട്ടം ൈവദ്യപാ�
ഠശാല, ധന്വന്തരി മഠം, തിരുവിഴാേക്ഷത്രം തുടങ്ങി അേനകം ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും
സന്യാസിനീമഠങ്ങളും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. േചർത്തലയിെല ചില
പ്രഭുകുടുംബങ്ങൾക്കു് ബുദ്ധമതാനുയായികേളാടു് വിേരാധമായിരുന്നു. പ്രധാനകാ�
രണം ആ കുടുംബങ്ങളിെല ബ്രാഹ്മണസംസർഗ്ഗം തെന്ന. ബുദ്ധമതശാസനങ്ങ�
ളും അവരുെട ആചാരങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരുെട ജാതിചിന്തയും അധികാരെക്കാതിയും
അധീശത്വചിന്തയുമായി ഒരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടുന്നവയല്ലേല്ലാ. സ്വാഭാവികമാ�
യും ജന്മിമാർ ബ്രാഹ്മണരുെട അധീശത്വത്തിനു വശംവദരായിത്തീർന്നിരുന്നു.”

“േചന്ദമംഗലത്തുനിന്നും കുടിേയറിയ ചട്ടമ്പി വില്ല്വമംഗലവും േചർത്തലയിെല
രണ്ടു പ്രമുഖ പ്രഭുകുടുംബങ്ങളും അവരുെട ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും േചർന്നു് ബുദ്ധവിഹാ�
രങ്ങളും സന്യാസിനീമഠങ്ങളും ആക്രമിച്ചു കീഴ്െപ്പടുത്തി. ബുദ്ധസന്യാസിമാേരയും
സന്യാസിനിമാേരയും പിടികൂടി െകാന്നുകളയുകേയാ അടിേച്ചാടിക്കുകേയാ െചയ്തു.
ആറു സന്യാസിനീമഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെത്ര. അധിനിേവശക്കാരായ ബ്രാഹ്മ�
ണർ പ്രഭുകുടുംബങ്ങെളയും രാജാവിെനത്തെന്നയും വശീകരിച്ചു് ഒപ്പംകൂടി തങ്ങളുെട
അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ചു.”

“അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധസന്യാസിനിെയ പിടിക്കാേനാടിച്ച വില്ല്വമംഗലം,
ആ സ്ത്രീ രക്ഷേതടി കുളത്തിൽ ചാടിയേപ്പാൾ ആ െചളിക്കുളത്തിൽ തെന്ന അവ�
െര മുക്കിത്താഴ്ത്തി. അത്തരം ഹിംസകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും മറയിടാനുള്ളതാണു്
ഐതിഹ്യങ്ങൾ!”

“േചർത്തലയിെല പല േക്ഷേത്രാല്പത്തികേളയും കുറിച്ചു് ഒരുപാടു് അേന്വഷ�
ണങ്ങളും ഗേവഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച കൂടുതൽ വിശ്വസനീയ�
മായ ചരിത്രകഥകളുണ്ടു്. പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു േചർത്തലക്കാരെന്റ പരിശ്ര�
മഫലമാണതു്. പെക്ഷ ആ കെണ്ടത്തലുകൾക്കു് അർഹമായ അംഗീകാരവും പ്രചാ�
രവും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാെത േപായതു് മലയാളക്കരയ്ക്കു വലിയ നഷ്ടമാണു്. പ്രശസ്ത
സാഹിത്യകാരനും ഗേവഷകനുമായ ശ്രീ. േചലങ്ങാട്ടു േഗാപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന മഹ�
ദ് വ്യക്തിയാണു് സ്വന്തം നാടിെന്റ പൗരാണിക ചരിത്രെത്തയും, കൂടാെത മലയാ�
ളസിനിമയുെട ചരിത്രെത്തയും ഒെക്കപ്പറ്റി ഒരുപാടു ഗേവഷണം നടത്തിയതും വി�
ലപിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയതും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗേവഷണക്കുറിപ്പുകൾ
പഠനവിേധയമാക്കിയാൽ ഒരുപാടു് സത്യസന്ധമായ അറിവുകൾ ലഭിേച്ചക്കാം,
പേക്ഷ…”
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അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േരാഷേത്താെടയാണു് ആ ‘പേക്ഷ’ പറഞ്ഞതു്. അപ്പച്ചിയ�
മ്മൂമ്മയുെട ആേവശവും േരാഷവും മറ്റുള്ളവെര രസം പിടിപ്പിച്ചു. അവെരേന്താ പറ�
യാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്കും അരുണ വിളിച്ചു.

“ദാ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടു േകേട്ടാ.”



1.14
പുന്നപ്രവയലാർ

ശശിയമ്മാവൻ സ്വീകരണമുറിയിൽ ചാരുകേസരയിൽ ചാരിക്കിടക്കുകയായിരു�
ന്നു. എല്ലാവരും അേങ്ങാട്ടു െചല്ലുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് േനെരയിരുന്നു;
ആൾ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കുന്നു.

ശശിയമ്മാവൻ പറഞ്ഞു: “ങാ, ഇരിക്കു് ഇരിക്കു്… േനരേത്ത നിങ്ങെളെയാ�
െക്കക്കണ്ട സേന്താഷം ഒരു വശത്തു്; ആ സമരെത്തപ്പറ്റി ഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾ മന�
സ്സിെനാരു ഉലച്ചിൽ. ആ മൂഡിൽ ഞാെനെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞു. ഇേപ്പാഴും ആ
കഥകൾ ഓർക്കുേമ്പാഴും അതിെനപ്പറ്റി വല്ലതും പറയുേമ്പാഴും വല്ലാെത ആേവശം
െകാള്ളുന്നു.”

അമ്മാവൻ ഒരിടനിർത്തി ടീേപ്പായിൽ വച്ചിരുന്ന െവള്ളെമടുത്തു് ഒരിറക്കു കുടി�
ച്ചു. കുറച്ചുേനരം എേന്താ ആേലാചിച്ചിരുന്നു; പിെന്ന തുടങ്ങി: “അത്തരത്തിെലാരു
സമരത്തിനു പശ്ചാത്തലെമാരുങ്ങിയെതങ്ങെനെയന്നറിയേണ്ട; പറയാം. ഐതി�
ഹാസികമായ ഒരു സമരമായിരുന്നതു്. ഇന്ത്യയുെട-േകരളത്തിേന്റയും, സ്വാതന്ത്ര്യ�
സമര ചരിത്രത്തിൽ രക്തം െകാെണ്ടഴുതിേച്ചർത്ത ഉജ്ജ്വലമായ ഒേരടു്-അതാണു്
‘പുന്നപ്ര വയലാർ’…”

“നിങ്ങെളന്താ പരസ്പരം േനാക്കുേന്ന? അന്നു േകരളമില്ലേല്ലാ എന്നേല്ല? ശരി�
യാണു്. അന്നു് രാജഭരണത്തിലുള്ള തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി എന്നീ രണ്ടു നാട്ടുരാ�
ജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള മലബാറും ആയിരുന്നു; മലബാർ, മദ്രാസ് പ്ര�
സിഡൻസിയുെട ഭാഗം. അതുമൂന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്താണു് േകരളെമന്ന േസ്റ്ററ്റ് ഉണ്ടായ�
െതന്നും അതു് എന്നാെണന്നും അമ്മൂനും ആദിക്കും അറിയാമേല്ലാ അേല്ല?” ശശിയ�
മ്മാവൻ ഞങ്ങെള േനാക്കിച്ചിരിച്ചു; ആദി ഒന്നും മനസ്സിലാകാെത മിഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അമ്മൂ, േമാള് ആദിക്കു പറഞ്ഞുെകാടുക്കെണ… എവിെടയാ ഞാൻ നിർത്തീ�
തു്. ങാ, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിെന്റ സദ്ഫലങ്ങളിെലാന്നാണതു്. ഒരുപേക്ഷ
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ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായാലും നമ്മളിങ്ങു െതക്കു് തിരുവിതാംകൂർ എെന്നാരു നാട്ടുരാജ്യ�
ത്തിെല രാജാവിെന്റ പ്രജകളായി അവരുെട ദിവാൻമാരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ
പഴയ അടിമ ജീവിതം നയിേച്ചെന.”

“പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിനു് വിേദശാധിപത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള േമാചനം മാ�
ത്രമായിരുന്നില്ല ലക്ഷ്യം. രാജാധികാരത്തിൽ ദിവാെന്റ കിരാതഭരണമായിരുന്നു
അന്നു നിലനിന്നതു്; െകാച്ചിരാജ്യം സമാധാന ഉടമ്പടിപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂറിനു
വിട്ടുെകാടുത്ത ‘കരപ്പുറം േദശ’ മാണേല്ലാ േചർത്തലയും ആലപ്പുഴയും. കരപ്പുറം
േദശത്തു് അന്നു് വലിയ ജന്മി മാടമ്പികുടുംബങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നയ�
വിശാരദനായ ദിവാൻ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ ജന്മിമാെരയും മുതലാളിമാെര�
യും-അന്നു വലിയ കയർ ഫാക്ടറികളുണ്ടായിരുന്നു; പിെന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും, കയ�
റും, െകാപ്രയും തുടങ്ങി ഒരുപാടു കയറ്റുമതി ഇടപാടുകളും. ആലപ്പുഴ വലിെയാരു
വാണിജ്യേകന്ദ്രമായിരുന്നേല്ലാ. ഈ ഫാക്ടറിഉടമകളും വലിയ കച്ചവടക്കാരുമാ�
ണു് അന്നെത്ത മുതലാളിമാർ-സ്വാധീനിച്ചു കൂെട നിർത്തി. െതാഴിലാളികെളയും
അടിയാളെരയും മൃഗതുല്യം കരുതിയിരുന്ന ജന്മിമാരും മുതലാളിമാരും സി. പി. യു�
െട മർദ്ദനഭരണത്തിനു് ചൂട്ടുപിടിച്ചു. പാവെപ്പട്ട കർഷകരും െതാഴിലാളിസമൂഹവും
സാധാരണക്കാരും സഹിേക്കണ്ടിവന്ന പീഡനങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും, േനരി�
േടണ്ടിവന്ന ക്രൂരമായ ജനേദ്രാഹനിയമങ്ങളും മർദ്ദനമുറകളും ജനങ്ങെള േരാഷാകു�
ലരാക്കി.”

‘അതിനിെട രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കൂടു�
തൽ രൂക്ഷമായി; എല്ലാം യുദ്ധാവശ്യത്തിെനന്നായി. വിളവുകെളല്ലാം ബലമായി
െലവി അളപ്പിച്ചു് അധികൃതർ െകാണ്ടുേപാകും. അേതാെട ജന്മിമാർ ഭക്ഷ്യധാന്യ�
ങ്ങൾ പൂഴ്ത്തിവച്ചു. ഒരുനാഴി അരിേയാ െനേല്ലാ ആെരങ്കിലും െകാണ്ടുേപാകുന്നതു പി�
ടിച്ചാൽ അറസ്റ്റു െചയ്യും. എല്ലാത്തിനും വില േകറി; പെക്ഷ കരിഞ്ചന്തയിൽേപ്പാ�
ലും ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല. കൂടുതൽ േപർക്കും വാങ്ങാനുള്ള േശഷിയുമില്ല. രൂ�
ക്ഷമായ െതാഴിലില്ലായ്മ, െതാഴിൽ െചയ്യുന്നവർേക്കാ നിസ്സാരകൂലി. അതും പല�
േപ്പാഴും െകാടുക്കില്ല. േചാദിച്ചാൽ ക്രൂരമർദ്ദനം, പിരിച്ചുവിടൽ അങ്ങെന… കർഷക�
െത്താഴിലാളികെള പാടെത്ത െചളിയിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം.’

‘പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നാൽ കിട്ടാവുന്ന ജീവിതസൗകര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും േജാലികിട്ടുെമന്നും പിരിഞ്ഞുേപാരുേമ്പാൾ കിട്ടാൻ േപാകുന്ന
പണെത്തപ്പറ്റിയും എല്ലാം നിറം പിടിപ്പിച്ച പരസ്യങ്ങളാണു് പത്രത്തിൽ വന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്നതു്. ആ പ്രേലാഭനങ്ങളിൽ ഒരുപാടു പട്ടിണിക്കുന്തങ്ങൾ വീണു. ഒരുപാടു
നാട്ടുകാർ പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നു. മിക്കവാറുംേപർ കൂലിപ്പട്ടാളമായിരുന്നു. ആസ്സാം
കാടുകളിലൂെട ബർമ്മയിേലക്കും മറ്റുമുള്ള േറാഡുെവട്ടലാണു് പണി. െകാടുംൈശത്യ�
വും മലമ്പനിയും മറ്റുമായി ഒരുപാടുേപർ ചെത്താടുങ്ങി…’

‘രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം തീർന്നേപ്പാൾ സ്ഥിതി വീണ്ടും വഷളായി. യുദ്ധം
തീർന്നതും എല്ലാവേരയും െവറും ൈകേയാെട പിരിച്ചുവിട്ടു. അേതാെട െതാഴിലി�
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ല്ലായ്മ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. യുദ്ധം തീർെന്നങ്കിലും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനു അറുതി വന്നി�
ല്ല. െകാടും പട്ടിണി, ഒപ്പം ദിവാെന്റയും ജന്മിമാരുെടയും മുതലാളിമാരുെടയും മർദ്ദ�
നഭരണത്തിെന്റ തീവ്രതയും. സമാനമായ അവസ്ഥകെളാെക്കത്തെന്നയായിരുന്നു
െകാച്ചിയിലും മലബാറിലും. കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങെള അണിനിര�
ത്തി, അടിച്ചമർത്തലിെനതിേരയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായും വ്യാപകമായി
സമരങ്ങൾ നടത്തി. പെക്ഷ സർക്കാരിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതു് ഭീകരമായ മനു�
ഷ്യേവട്ടയാണു്. വിേദശാധിപത്യത്തിെനതിെര മലബാറിൽ ഇതിനകം പല സമ�
രങ്ങളും അരേങ്ങറിയിരുന്നു. ൈവേദശികമായാലും രാജവാഴ്ചയുേടതായാലും അടി�
മത്തവും അടിച്ചമർത്തലും അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാെണന്നുള്ള തിരിച്ചറിവു് െതാഴി�
ലാളി സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സാധാരണക്കാരിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു�
പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കു സാധിച്ചു…’

‘തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
അത്രെയ്ക്കാന്നും സജീവമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ 1938-ൽ തിരുവിതാംകൂർ േസ്റ്ററ്റു
േകാൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചേതാെട േകാൺഗ്രസിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉഷാറാക്കി.
മലബാറിലാണേല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി ആദ്യം രൂപംെകാണ്ടതു്. അവിെട നിന്നും
പി. കൃഷ്ണപിള്ളയും എ. െക. ജി. യും ഇ. എം. എസ്സും െക. ദാേമാദരനും തിരുവി�
താംകൂറിേലക്കു വന്നിരുന്നു. അവരും ആദ്യകാല േകാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണു്.
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നതു േപാെല തെന്ന പ്രാധാന്യമുള്ളതാണു് രാജവാഴ്ചയുേട�
യും ജന്മിത്വത്തിേന്റയും ചൂഷണങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും നിന്നു് കൃഷിക്കാരുെടയും
െതാഴിലാളികളുെടയും േമാചനവും സവർണേമധാവിത്വത്തിെന്റ െകട്ടുപാടിൽ നി�
ന്നു് അധഃകൃതവർഗ്ഗങ്ങളുെട േമാചനവുെമന്നു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.’

‘രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി സമൂഹത്തിെല േമൽത്തട്ടിലുള്ളവരും
ബുദ്ധിജീവികളുമടങ്ങുന്നവരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സമരവും ഒപ്പം കർഷകേരയും
െതാഴിലാളികേളയും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും അധഃകൃതസമൂഹെത്ത ജാതിയടിമത്ത�
ത്തിൽനിന്നും േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരങ്ങളും പലയിടത്തും നടന്നിരുന്നു. ക്രൂര�
മർദ്ദനങ്ങളും അറസ്റ്റുമായി ആ സമരങ്ങെള അടിച്ചമർത്താനാണു് അധികാരികൾ
തുനിഞ്ഞതു്. മദ്യപാനികേളയും ഗുണ്ടകേളയും െകാണ്ടു് സമരക്കാെര മർദ്ദിപ്പിക്കുക,
സമരക്കാരുെട വീടുകൾ െകാള്ളയടിക്കുക, കള്ളേക്കസുകൾ െകട്ടിച്ചമയ്ക്കുക അങ്ങ�
െന പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. സി. പി. യുെട കുതിരപ്പട്ടാളവും
േപാലീസും േകാേളജുകളിൽ കയറി വിദ്യാർത്ഥികെള േപാലും മാരകമായി തല്ലിച്ച�
തച്ചു; പ്രകടനങ്ങളും േയാഗങ്ങളും നിേരാധിച്ചു…അതിെനതിെര നിയമലംഘന സമ�
രം നടത്തുെമന്ന േസ്റ്ററ്റു േകാൺഗ്രസിെന്റ മുന്നറിയിപ്പു വന്നേതാെട േസ്റ്ററ്റു േകാൺഗ്ര�
സ്സിെനയും നിേരാധിച്ചു സി. പി.’

‘അതിെനത്തുടർന്നു് നിയമലംഘന സമരങ്ങളുെട േഘാഷയാത്രയായി. ഒരു�
പാടു അക്രമസംഭവങ്ങളും െവടിെവപ്പും ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങളും കസ്റ്റഡിെക്കാലപാതക�
ങ്ങളും ഉണ്ടായി. സമരം രൂക്ഷമായി. സമരത്തിനു് ആേവശം പകരാൻ നിരവ�
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ധി വാളണ്ടിയർമാർ രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും എത്തി. േനതാക്കന്മാർ
വളെരേപ്പർ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിനു് െതാ�
ഴിലാളികൾ ഒറ്റെക്കട്ടായി കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട െകാടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു.
ആലപ്പുഴയിെല േബാട്ടുകളിെല നാവികെത്താഴിലാളികളും പണിമുടക്കി. തുലാം
ഏഴിനു് ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ജന്മദിനത്തിൽ കയർഫാക്ടറി െതാ�
ഴിലാളി വാളണ്ടിയർമാർ നിരാഹാരം കിടന്നു. അന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു് േസ്റ്ററ്റു
േകാൺഗ്രസ് മഹാരാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് നടത്തിയ ജാഥയിൽ ആലപ്പു�
ഴയിെല െതാഴിലാളികളും പെങ്കടുത്തിരുന്നു.’

‘സി. പി. കുറുക്കനായിരുന്നു. േസ്റ്ററ്റു േകാൺഗ്രസ്സിേന്റയും യൂത്തു് ലീഗിേന്റയും
നിേരാധം നീക്കി. തടവിലാക്കിയിരുന്ന േനതാക്കന്മാെര വിട്ടയച്ചു. ഇതും സമരക്കാ�
രുെട ആവശ്യത്തിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നേല്ലാ. പെക്ഷ, ആലപ്പുഴയിെല സമരക്കാ�
െര സി. പി. േനാക്കിവച്ചിരുന്നു. രാത്രി ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്തു് േയാഗം കഴിഞ്ഞിറ�
ങ്ങിയ െതാഴിലാളികേളയും വാളണ്ടിയർമാേരയും അതിഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചു് കാലും
കയ്യും െനഞ്ചും തല്ലിത്തകർത്തു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു. യൂണിയനാഫീസ് തല്ലിെപ്പാളിച്ചു,
അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നവെര തല്ലി ജീവച്ഛവമാക്കി. പ്രതിേഷധിച്ചു് ജാഥ നടത്തി�
യവർക്ക് േനെര െവടിവച്ചു. രണ്ടുേപർ അവിെടത്തെന്ന മരിച്ചുവീണു. പിേറ്റന്നു് ഫാ�
ക്ടറിപ്പടിക്കെലത്തിയ സമുന്നതരായ േനതാക്കന്മാെര അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. പി.
കൃഷ്ണപിള്ളയും എ. െക. ജി. യും െക. െക. വാരിയരും യൂത്തു് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും
സമരെത്ത കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപായി. അേതസമയം േസ്റ്ററ്റു
േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കളായ പട്ടംതാണുപിള്ള, ടി. എം. വർഗീസ് തുടങ്ങിയവെരാ�
ന്നും പണിമുടക്കു് ഭാഗേത്തക്കു േനാക്കിയേതയില്ല. േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരും ഒന്നിച്ചുനിന്ന ആ േപാരാട്ടത്തിെന ചില േനതാക്കൾ ദിവാനും മുതലാളിമാരു�
മായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കി വഞ്ചിച്ചു. പെക്ഷ ഭൂരിഭാഗം െതാഴിലാളികളും പിന്മാറിയി�
ല്ല. സമരത്തിെന്റ ഫലമായി കൂലിയിൽ െചറിയ വർധനവ് നൽകാൻ മുതലാളിമാർ
തയ്യാറായി. തുടർന്നു യൂണിയൻ തെന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു.’

“അതുേപാെട്ട; ചുരുക്കിപ്പറയാം… ഞാൻ കാടുേകറുന്നു. േസ്റ്ററ്റുേകാൺഗ്രസ്സി�
ലും, പിന്നീടു് രൂപീകരിച്ച േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റുപാർട്ടിയിലും
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പലരും പതുെക്കപ്പതുെക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി മാറിയിരുന്നു.
അങ്ങെനയാണു് അവസാനം 1939-ൽ േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റു
പാർട്ടി കമ്മിറ്റി അപ്പാെട കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയായിത്തീർന്നതു്. െതാഴിലാളി സമ�
രങ്ങൾ നടക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം വിപ്ലവാടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടന്നു. കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റു് പാർട്ടിയുെട െചറുഗ്രൂപ്പുകൾ, രാഷ്ട്രീയ ക്ലാസ്സുകൾ, വിപ്ലവ േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്ര�
വർത്തന ൈശലി… അങ്ങെനയങ്ങെന ചിട്ടയായ േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം
പരിശീലിപ്പിച്ചു; ഒപ്പം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര േപാരാളികളുമായി.”
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‘രണ്ടാംേലാക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സമയത്തു് സമരങ്ങൾ െകാടുമ്പിരിെക്കാ�
ണ്ടു. െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുെമല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യേബാധവും വർഗ്ഗേബാധവുമു�
ള്ളവരായി മാറിയിരുന്നു… അേപ്പാഴാണു് ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കാനും
അനുഭാവവും സഹകരണവും പിടിച്ചുപറ്റാനും ദിവാൻ സി. പി. മഹാരാജാവിെന മു�
ന്നിൽ നിറുത്തി ഒരു പുതിയ തന്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചതു്: സ്വതന്ത്രതിരുവിതാംകൂറും അേമ�
രിക്കൻ േമാഡൽ ഭരണസമ്പ്രദായവും.’

“അേമരിക്കൻ േമാഡൽ എന്നുവച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാേമാ അമ്മൂ?”
ശശിയമ്മാവൻ േചാദിച്ചു. “അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പണ്ടു് പറഞ്ഞതു േകട്ടിട്ടുണ്ടു് ‘അേമരി�
ക്കൻ േമാഡൽ അറബിക്കടലിൽ’ എെന്നാെക്ക മുദ്രാവാക്യം വിളിേച്ചാണ്ടായിരുന്നു
അന്നു് െതാഴിലാളികൾ സമരം െചയ്തെതന്നു്.” അമ്മു പറഞ്ഞു.

“ങാ… പേക്ഷ അേമരിക്കൻ േമാഡൽ എന്നു് ദിവാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു് രാജഭര�
ണത്തിെന്റ കീഴിൽ പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശേത്താടുകൂടിയ െതരെഞ്ഞടുപ്പിലൂ�
െട അസംബ്ലിയും ദിവാെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവടങ്ങുന്ന ഗവൺെമെന്റ�
ന്നുമാണു്. പെക്ഷ അസംബ്ലിക്കു് എക്സിക്യൂട്ടീവിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമി�
ല്ല. എന്നുവച്ചാൽ ജനങ്ങളുെട പ്രതിനിധികളായി കുറച്ചുേപർക്കു് അവിെട േപായിരി�
ക്കാം. ദിവാെന്റ ഇഷ്ടം േപാെല ഭരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യാരാജ്യം സ്വതന്ത്രയാ�
കുേമ്പാൾ തിരുവിതാംകൂർ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമായി നിലനിൽക്കും. െതാഴിലാ�
ളികളും കർഷകരും പഴയപടി ജീവിതത്തിെന്റ പുറംേപാക്കിൽ പുഴുക്കെളേപ്പാെല
തുടരും…”

‘െതാഴിലാളികൾക്കു് ഇതു സ്വീകരിക്കാനാവുന്നതായിരുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂ�
റിൽ ഉത്തരവാദഭരണ പ്രേക്ഷാഭം മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകുെമന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ
നിന്നു് പട്ടം പ്രഭൃതികൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. എന്നാൽ സി. പി. െയ എതിർത്ത േകാൺ�
ഗ്രേസ്നതാക്കളായ സി. േകശവൻ, കുമ്പളത്തു ശങ്കുപ്പിള്ള, ആനിമസ്ക്രീൻ തുടങ്ങിയവ�
െര സർക്കാർ ഒറ്റെപ്പടുത്തി. ദിവാൻ പട്ടെത്ത വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹ�
െത്ത മാന്യനായി അംഗീകരിച്ചു വശത്താക്കി. സി. പി. ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിക�
ളിൽ സമർത്ഥനായ ആളാെണന്നും അേമരിക്കൻ േമാഡൽ ഭരണപരിഷ്ക്കാരം പരീ�
ക്ഷിച്ചു േനാക്കണെമന്നും പട്ടം നിലപാെടടുത്തു. സി. പി. സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ
പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു് സ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടന്മാരായ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകേളയും കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കേളയും േവട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി. സി. പി. യുെട േപാലീസിെന്റ േവട്ടയാടലിനു് പട്ടം
തുടങ്ങിയ േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കളും മുതലാളിമാരും ജന്മിമാരും അവരുെട ഗുണ്ടാ�
പ്പടയും ഒത്താശ െചയ്തു.’

‘ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു് ദിവാൻ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഉത്തരവാദ�
ഭരണം അനുവദിക്കുക, അേമരിക്കൻ േമാഡൽ പിൻവലിക്കുക, രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാ�
െര വിട്ടയക്കുക, നാട്ടുകാെര േവട്ടയാടാൻ തുറന്ന േപാലീസ് ക്യാമ്പുകൾ പിൻവലി�
ക്കുക തുടങ്ങി കുെറ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അമ്പലപ്പുഴ-േചർത്തല താലൂക്കുക�
ളിെല െതാഴിലാളിസംഘടനകൾ ഒന്നടങ്കം പണിമുടക്കിനിറങ്ങിയയതു്.’
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“പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതു് ‘തിരുവിതാംകൂറിൽ ലഹള… െകാള്ളയും െകാ�
ലയും തീെവപ്പും നിർബ്ബാധം നടക്കുന്നു. പട്ടാളനിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു.’ എന്നാണു്.
‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണു് ഇതിെന്റെയല്ലാം പിറകിൽ; പട്ടാളത്തീന്നു പിരിഞ്ഞു വന്ന
ചിലെര ലഹളയ്ക്കുേവണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപാലീസിേന്റയും പട്ടാളത്തിേന്റയും
കയ്യിൽ നിന്നു് ഒരുപാടു് ആയുധങ്ങൾ അവർ പിടിെച്ചടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അവർ അതു
കൃത്യമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നു’ എെന്നാെക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർെക്കതിെര ഒന്നുരണ്ടു
വാർത്ത വന്നുെവന്നു് പിന്നീടു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു് ”, സാവിത്രിക്കുട്ടി വിശ�
ദീകരിച്ചു.

“അതു്…” ശശിയമ്മാവൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി: “പത്രങ്ങൾക്കു് കർക്കശമായ
െസൻസർഷിപ്പായിരുന്നു. പരമപ്രധാനമായ 27 ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാ�
ണു് െതാഴിലാളികൾ സമരം തുടങ്ങിയതു്. പാരലലായിട്ടു് ജന്മികളും അവരുെട ഗു�
ണ്ടാ റൗഡിെസറ്റും േചർത്തല നഗരം ചുറ്റി ദിവാനും രാജാവിനും ജയ് വിളിച്ചു ജാഥ
നടത്തി. ഞങ്ങൾ അന്നു് സ്ക്കൂൾൈഫനൽ ക്ലാസ്സിലുൾെപ്പെടയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും
സമരെത്ത അനുകൂലിച്ചും ‘ദിവാൻ േഗാ ബാക്ക് ’ വിളിച്ചും ഉഗ്രൻ പ്രകടനം നടത്തി.
അത്രയും വലിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജാഥ അന്നാദ്യമായിരുന്നു.”

“പെക്ഷ ജാഥ കഴിെഞ്ഞത്തിയ ഗുണ്ടാ റൗഡിസംഘങ്ങൾ േപാലീസിേനാെടാ�
പ്പം േചർന്നു് വീടുകളും കടകളും െകാള്ളയടിക്കുകയും ആളുകെള മർദ്ദിക്കുകയും വീടു�
കൾ െപാളിച്ചു തീയിടുകയും മറ്റും െചയ്തു. ഓ, ഞാൻ േനരെത്ത അക്കാര്യം പറഞ്ഞു
അേല്ല?”

“അതിനിെട ഒരു കഥയുണ്ടു്. നമ്മുെട ബന്ധുവായ ഒരു ജന്മിയുെട ഗുണ്ടാത്തല�
വനായിരുന്നു കണ്ടത്തിൽ പാച്ചുപിള്ള. കണ്ടത്തിൽ കുടുംബം അന്തസ്സും ആഭിജാ�
ത്യവുമുള്ള സമ്പന്ന കുടുംബമാണു്. വിദ്യാസമ്പന്നരും ആ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളമു�
ണ്ടു്. പെക്ഷ ഇയാൾ റൗഡിയായി ജീവിക്കാനാണു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു്. ഭാേര്യം കുട്ടിക�
േളം ഉേപക്ഷിച്ചു് ഒറ്റെയ്ക്കാരു വീട്ടിലാണു് താമസം. താമസെമന്നു പറഞ്ഞാൽ വല്ല�
േപ്പാഴും തങ്ങുെന്നാരിടം. ബാക്കി സമയെമാെക്ക െവട്ടും കുത്തും അടിപിടീം. ഇതിനി�
െട ജന്മിയുെട ശത്രുക്കളായ വാലന്മാെര ഓടിക്കാൻ െചന്നു പാച്ചുപിള്ളയും കൂട്ടരും.
എതിർത്തുനിന്ന വാലന്മാരിൽ ചിലെര കടലാവണക്കിൻ പത്തലിനു് അടിച്ചുെകാ�
ന്നു് കായലിെലറിഞ്ഞു. തടയാൻ െചന്ന േപാലീസിെന്റ ൈക മഴുവിനു െവട്ടിമുറിച്ചു.”

“വാെളടുത്തവൻ വാളാൽ എന്നെല്ല. അവസാനം ഏേതാ ചതിവിലാ ചത്ത�
തു്. പാച്ചുപിള്ളയ്ക്കു് ഒരു തട്ടാത്തി സ്ത്രീയിലുണ്ടായ മകൻ തട്ടാൻേവലു ഒറ്റിെക്കാടുത്ത�
താണെത്ര. പാച്ചുപിള്ള മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അയാെട വീട്ടിെല അരെപ്പട്ടി (അന്നു്
ട്രെങ്കാന്നും സാധാരണയല്ല. പല അളവിെല തടിെപ്പട്ടികളാണു് ) നിറെയ ആയുധ�
ങ്ങൾ-വടിവാള്, കഠാരി, മഴു, െവട്ടുകത്തി, ഇടിക്കട്ട അങ്ങെന…”

“സാവിത്രിക്കുട്ടിെയേന്താ പറയാേനാങ്ങിയേപാെല… ഓ നീ േമനാേച്ചരീലും
രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളിലുെമാെക്ക അടുത്തിെട േപായേല്ലാ. അക്കാര്യം പറയാ�
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നാ അേല്ല? പറേഞ്ഞാ പറേഞ്ഞാ… അത്ര േനരം ഞാെനാന്നു െകടക്കാം.” ശശി�
യമ്മാവൻ അകെത്ത മുറിയിേലക്കു േപായി. ‘ക്ഷീണിച്ചുകാണും.’



1.15
േമനാേച്ചരി-രക്തം മണക്കുന്നഓർമ്മകൾ

“സാവിത്രിയമ്മൂമ്മ എവിെടേപ്പായീന്നാ പറഞ്ഞതു് ? ഫ്രണ്ട് സിെനേയാ റിേലറ്റീ�
വ്സിേനേയാ കാണാൻ േപായതാരുേന്നാ?” അമ്മു േചാദിച്ചു.

“ഫ്രണ്ട്സും റിേലറ്റീവ്സുെമാന്നും അവിെടയില്ല. ഞാൻ േപായതു്; പല തവണ
പറഞ്ഞുേകട്ടു് മനസ്സിെന്റ ഭിത്തികളിൽ േകാറിയിട്ട ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ടു്, ഏഴു പതിറ്റാ�
ണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ! എെന്റ അമ്മ ഒരു സന്ധ്യക്കു് ഏഴുമാസം പ്രായമു�
െള്ളാരു കുഞ്ഞിെന വയറ്റിലും മൂന്നു വയസ്സുെള്ളാരു കുഞ്ഞിെന ൈകത്തണ്ടയിലും
താങ്ങി ഒരു േബാട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു. പുറെക അപരിചിതത്വത്തിെന്റ അമ്പരേപ്പാ�
െട ഒരു പതിനാറുകാരൻ പയ്യനും. ആ േബാട്ടുകടവും തളർന്നു് ആെക പരിശ്രമിച്ചു്
നിന്ന ആ അമ്മേയയും കുട്ടികേളയും സുരക്ഷിതരായി അവരുെട ബന്ധുവീട്ടിെലത്തി�
ച്ച ഏേതാ ഒരു ബസ് േപായ വഴികളും ഏതാണ്ടു ഗൃഹാതുരതേയാെട കണ്ടു; ഒപ്പം
പണ്ടു് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും. ഓ, അതു ഞാൻ േനരേത്ത എേപ്പാ�
േളാ പറഞ്ഞു അേല്ല!”

“അതിെനാപ്പം തെന്ന ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണു് പുന്നപ്രവയ�
ലാർ സമരത്തിൽ െവടിവയ്പു നടന്ന സ്ഥലങ്ങളും ആ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യേസ്ന�
ഹികളുറങ്ങുന്ന രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളും. ബാലകേലാത്സവം നടത്തിപ്പിെന്റ മുഴു�
വൻ ചാർജ്ജുമുള്ള വിജയടീച്ചർ കുറച്ചു സമയേത്തക്കു് ഉത്തരവാദിത്വം മെറ്റാരു ടീച്ച�
റിെന ഏല്പ്പിച്ചു് എനിെക്കാപ്പം സേന്താഷേത്താെട വന്നു, വയലാർ രക്തസാക്ഷി
മണ്ഡപവും, പ്രിയെപ്പട്ട വയലാർ രാമവർമ്മയുെട സ്മൃതിമണ്ഡപവും കാണാൻ.”

“േമനാേച്ചരി െവടിവയ്പു നടന്ന ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്തിെന്റ കഥ ഒരുപാടു തവണ േക�
ട്ടിരുന്നു. അവിെട േപാകണെമന്നതു് എെന്റ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു.
ൈഡ്രവർക്ക് അവിടെമാെക്ക പരിചിതമാെണന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ടീച്ചർ തിരിച്ചു�
േപായി.”
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“വീട്ടുമുറ്റത്തും നിലവറയിലുമായി നൂറിേലെറേപ്പർ െവടിേയറ്റു വീണ, കൂരാപ്പി�
ള്ളി വീടു്; പുരയിടത്തിേലക്കു കയറുന്നതിനു് ഇടതുവശത്തായി ചത്തും ചാകാെതയും
കത്തിക്കെപ്പട്ട സമരഭടന്മാരുറങ്ങുന്ന രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം. ആ െവടിവയ്പ്പിനും
കൂട്ടെക്കാലയ്ക്കും ദൃക്സാക്ഷിയായ ഖദീശാ ഉമ്മയുെട മകൾ ൈസനബയും അവരുെട
മകളും േപരക്കുട്ടിയുമാണവിെട താമസം. അന്നു് െവടിവയ്പ്പു് നടക്കുന്നയന്നു് ൈസ�
നബയ്ക്കു് അേഞ്ചാ ആേറാ വയസ്സാണു്. പെക്ഷ അന്നു് ഖദീശാ ഉമ്മയും മൂത്തമകൻ
അബ്ദുൾഖാദറും മാത്രേമ അവിടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള മക്കൾ അവരുെട ഉപ്പായു�
െട വീട്ടിലായിരുന്നു. മൂന്നുനാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണു് ൈസനബയും മറ്റും വരുന്നതു്.
സംഭവം മുഴുവൻ േനരിട്ടുകണ്ട ഉമ്മയും േചട്ടനും പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും ൈസനബ
വന്നേപ്പാൾ ആ മുറ്റത്തും പറമ്പിലും നിലവറയിലും കണ്ട കൂട്ടെക്കാലയുെട ബാക്കി�
പത്രങ്ങളും ൈസനബയുെട മനസ്സിൽ ഇന്നും െതളിമേയാെട ഉണ്ടു്. പേക്ഷ പറയു�
േമ്പാൾ ഇടയ്ക്കിെട അവരുെട ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നു.” ഒരിട സാവിത്രിക്കുട്ടി നിർത്തി.

ആയിരം തവണ പറഞ്ഞുേകട്ടും വിശദമായ വിവരണങ്ങളടങ്ങിയ പുസ്തക�
ങ്ങൾ വായിച്ചും ചർച്ചെചയ്തും, െവടിവയ്പ്പിെനയും തടവറെയയും അതിജീവിച്ച പ്രാ�
യേമെറെച്ചന്നിട്ടും ഓർമ്മവറ്റാത്ത ചില സമരഭടന്മാരിൽ നിന്നു േനരിട്ടുേകട്ടും, പഴ�
കിയ ചരിത്രമായിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െനഞ്ചിെലേന്താ തടയുംേപാെല; അവരു�
െട കണ്ണുനിറഞ്ഞു. സാവിത്രിക്കുട്ടി സങ്കടം ഉള്ളിെലാതുക്കാെനാരു ശ്രമം നടത്തി.
അതു ശ്രദ്ധിച്ച അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു: “ഇല്ല പാടില്ല. തങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മാത്രമ�
ല്ല, വരും തലമുറകൾക്കു േവണ്ടിക്കൂടി ൈധര്യേത്താെട െപാരുതി മരിച്ച വീരന്മാരാ�
ണവർ. ആ ധീരസഖാക്കളുെട ഓർമ്മകെള നീ അപമാനിക്കരുതു്.”

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് ഉഷാറായി: “കൂരാപ്പിള്ളി വീട്ടുമുറ്റത്തു് വീണ േചാര�
െയത്രെയേന്നാ, എല്ലാ ജാതിമതസ്ഥരുേടയും േചാര ഒന്നിെച്ചാഴുകിപ്പരന്നു മണ്ണില�
ലിഞ്ഞു േചർന്നു. ശരീരത്തിൽ െവടിയുണ്ട െകാണ്ടതിെന്റ മറുവശത്തുനിന്നും െതറി�
ച്ചുവീണു കിടക്കുന്ന രക്തം കിനിയുന്ന മാംസത്തുണ്ടുകൾക്കും ജാതീം മേതാമില്ലായി�
രുന്നു. ആ മുറ്റത്തും പറമ്പിലും വീടിെന്റ നിലവറക്കുഴിയിലും കമിഴ്ന്നു വീണുകിടക്കുന്ന
സമരഭടന്മാരുെട കയ്യിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച വാരിക്കുന്തേമാ, േചറ്റുകത്തിേയാ ചാട്ടുളി�
േയാ ഓലാംവട്ടിയിെല കരിങ്കൽച്ചീളുകേളാ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചങ്കുപിളർക്കുന്ന കാഴ്ച.”

‘അന്നു തുലാം പത്തു്. പുന്നേപ്രം, ഒളതേലം, വയലാറും, കടക്കരപ്പള്ളീലും പി�
െന്ന േമനാേച്ചരീലും െതാഴിലാളികളുെട ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിരുന്നു. ഒരുപാടു് ആളു�
കൾ ഇവിടെത്ത ക്യാമ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പണിമുടക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ, കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാരു മാത്രമല്ല, ചില േകാൺഗ്രസ്സുകാരും, പട്ടിണി കിടന്നുമടുത്ത നാട്ടുകാ�
രും അവെര സഹായിക്കാനും സമരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാനും തയ്യാറായി. െകായ്ത്തരി�
വാളുമായി ധാരാളം സ്ത്രീകളും.’

‘േചർത്തലയിൽ പേലടത്തും ഒരാഴ്ച മുൻപു മുതൽ പട്ടാളം ക്യാമ്പു െചയ്തു തുട�
ങ്ങിയിരുന്നു. േബാട്ടുകളിലാണു് വന്നിറങ്ങുന്നതു്. മുതലാളിമാരുെട വീടുകളിലാണു്
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പട്ടാളക്കാർ ക്യാമ്പു് െചയ്തതു്. ദിവേസാം ഒരു തവണ മാർച്ച് പാസ്റ്റു് നടത്തും, ചില�
േപ്പാൾ രണ്ടു തവണയും. ആ മാർച്ചിനിടയിൽ പാവെപ്പട്ടവരുെട വീടുകളിൽ കയറി
പുരുഷന്മാെര മർദ്ദിക്കും, അവരുെട മുൻപിലിട്ടു് സ്ത്രീകെള ബലാത്സംഗം െചയ്യും. കി�
ട്ടിയെതല്ലാം െകാള്ളയടിച്ചു് ആടിേനം േകാഴിേയം വെര എടുത്തു് െകാണ്ടുേപാകും.
ജനങ്ങൾക്കുള്ള താക്കീതാണെത്ര. ഇതു ഭയന്നു് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വയസ്സായവരും
പല വീടുകളിൽ നിന്നും ദൂെരയുള്ള ബന്ധുവീടുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ആണുങ്ങൾ
ക്യാമ്പുകളിൽ ഒന്നിച്ചു എന്തിേനയും േനരിടാനുറച്ചു്; അത്രയ്ക്കും സഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു അവർ.’

‘േമനാേച്ചരിയിലും േബാട്ടിൽ പട്ടാളം വന്നിറങ്ങി. േമടയിൽ കർത്താവിെന്റ വീ�
ട്ടിലാണു് ക്യാമ്പു െചയ്തതു്. അവിെട നിന്നാൽ കൂരാപ്പിള്ളി വീടു് േനെര കാണാം. ഇട�
യ്ക്കു് ഒരു പുരയിടമുണ്ടു്. കൂരാപ്പിള്ളി വീടിനു സമീപത്തായിരുന്നു േമനാേച്ചരി ക്യാമ്പു്.
മറ്റു ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവരുെട േനർക്കു് െവടിവയ്പു നടക്കുന്ന വിവരം േമനാേച്ചരി ക്യാ�
മ്പിലറിഞ്ഞയുടെന േതാളത്തു് കരിങ്കൽ ചീളുകൾ നിറച്ച ഓലാെങ്കാട്ടയും തൂക്കിയി�
ട്ടു് കയ്യിൽ വാരിക്കുന്തങ്ങളും െകായ്ത്തരിവാളും ഒെക്കയായി പട്ടാളെത്ത എതിരിടാൻ
സമരഭടന്മാർ തയ്യാറായി, കൂരാപ്പിള്ളി വീട്ടുമുറ്റത്തും പറമ്പിലുമായി അണിനിരന്നു.’
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നു നിർത്തി.

അമ്മുവിെന്റ മുഖത്തു് ഒരു വാടിയ ചിരി. അവൾ പതുെക്ക പറഞ്ഞു: “ഇതു് തങ്ങ�
െള ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഇസ്രാേയൽ ടാങ്കറുകളുേടയും േബാംബർ വിമാനങ്ങളുെട�
യും േനർക്കു് പാലസ്തീൻ കുട്ടികൾ െചറിയ കല്ലുകൾ െപറുക്കി ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു് േന�
രിടുന്നതു് ടിവിയിൽ കണ്ട േപാെലയുണ്ടു്… കഷ്ടം!”

ആ മുറിയാെക നിശ്ശബ്ദത പരന്നു. നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു വിരാമമിട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി പറ�
ഞ്ഞുതുടങ്ങി: ‘േമടയിൽ കർത്താവിെന്റ വീട്ടിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന പട്ടാളം മുറ്റത്തിറങ്ങി
നിരന്നുനിന്നു് മുകളിേലാട്ടു െവടിവച്ചു. കൂരാപ്പിള്ളി വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നവർ അനങ്ങിയി�
ല്ല, അവിെടത്തെന്ന നിരന്നു നിറഞ്ഞുനിന്നു, അനങ്ങാെത. െപെട്ടന്നു് പട്ടാളക്കാർ
മുേന്നാട്ടു മാർച്ചുെചയ്തു് െവടിതുടങ്ങി, േനെരതെന്ന ഉന്നംപിടിച്ചു്, ഓർക്കാപ്പുറത്തു് തു�
ടങ്ങിയ ഇടതടവില്ലാത്ത െവടിവയ്പ്പിൽ ആളുകൾ തുരുതുരാ െവടിെകാണ്ടു വീണു.
എന്നിട്ടും പിൻതിരിേഞ്ഞാടാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത സമരഭടന്മാർ, കുറച്ചുേപർ കൂരാപ്പിള്ളി
വീടിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് ചൂട്ടും വിറകും സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഓടിക്കയ�
റി പതുങ്ങിയിരുന്നു. പട്ടാളക്കാർ െവടിയുതിർത്തു െകാണ്ടു പാഞ്ഞുവന്നു. മുറ്റത്തും
പുരയിടത്തിലും നിറെയ െവടിേയറ്റു വീണവർ, പുരയ്ക്കുചുറ്റും പരതിയ പട്ടാളക്കാർ
എേന്താ അനക്കം േകട്ടപാെട നിലവറയിേലക്കു െവടിവച്ചു. അതിനകത്തുണ്ടായി�
രുന്നവർ എല്ലാം ചത്തുെവന്നു് േബാധ്യം വരുംവെര അവർ െവടിയുതിർത്തു. നില�
വറയിലും മുറ്റത്തും പറമ്പിലുമായി മരിച്ചു കിടന്നവർ എത്രേപരുണ്ടായിരുെന്നേന്നാ
അവരാെരാെക്കയായിരുെന്നേന്നാ ആർക്കും അറിയില്ല. ക്യാമ്പു തുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഓേരാ ക്യാമ്പിേലക്കും ആളുകൾ സ്വയം ഒഴുകിെയത്തുകയായിരുന്നുവെത്ര.
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േതാളിൽ തൂക്കിയ ഓലാംകുട്ടയും കയ്യിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച വാരിക്കുന്തവും അരിവാളും
േചറ്റു കത്തിയുമായി കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ജീവനറ്റ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവിടം മുഴുവൻ.’

‘പലരുെടയും ശരീരത്തിൽ െവടിെകാണ്ടിടത്തു് ഒരു െപാട്ടുമാത്രം, അപ്പുറം പാ�
ഞ്ഞ െവടിയുണ്ടകൾ ശരീരത്തിൽ വലിയ ദ്വാരം സൃഷ്ടിച്ചു, െതറിച്ചു വീണു േചാരെയാ�
ലിപ്പിച്ചു തുടിക്കുന്ന മാംസത്തുണ്ടുകൾ, ചിതറിെത്തറിച്ച തലേച്ചാർ…’

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് അടിവയറ്റിൽ ഉരുണ്ടു േകറിയ ഛർദ്ദി അടക്കിപ്പിടി�
ച്ചു് അകേത്തേയ്ക്കാടി. വാഷ്േബസിനിൽ വായും മുഖവും കഴുകി, െകറ്റിലിൽ നിന്നു്
ഒരിറക്കു െവള്ളം കുടിച്ചു് ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു് സമനില വീെണ്ടടുത്തു: ‘അടുെത്താരു
െതങ്ങിൻേചാട്ടിൽ ഒരു അറുപതു കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. വലതുൈക െവ�
ടിെകാണ്ടു് ചിതറിേപ്പായി. ഇടതു കയ്യിൽ അരിവാൾ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു് േവദന കടിച്ചുപി�
ടിച്ചു് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പുറെത്താരു ൈതെത്തങ്ങിൻ കുഴിയിൽ െവടിെകാണ്ടു് തുളകൾ
വീണ രണ്ടു കുട്ടികളുെട ശവശരീരങ്ങൾ. അവരുെട േതാളിലും ഓലാംെകാട്ട. കുറച്ചു�
മാറി മെറ്റാരാൾ മരിച്ചുകിടക്കുന്നു. പട്ടാളത്തിൽ നിന്നു ലീവിനു വന്നതായിരുന്നെത്ര
അേദ്ദഹം.’

‘ആെരാെക്കയാണു് ഓേരാ ക്യാമ്പിലും രാജഭരണത്തിേന്റയും ജന്മിത്തത്തിേന്റ�
യും ധാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ ക്രൂരതെയ്ക്കതിെര െപാരുതി മരിച്ചവർ? െതാഴിലില്ലാതായ
ആയിരങ്ങൾ, െതാഴിലുെണ്ടങ്കിലും അധികാരത്തിെന്റ മുഷ്ക്കിൽ ഒരു േനരെത്ത അന്ന�
ത്തിനു വകയില്ലാതായവർ, യുദ്ധം തീർന്നേപ്പാൾ പിരിച്ചുവിടെപ്പട്ട പട്ടാളക്കാർ, വി�
ശന്ന വയറും മുറിേവല്പിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ അപമാനവും േപറി വലഞ്ഞവർ, പിെന്ന
നാടിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും നാട്ടുകാരുെട മനുഷ്യാവകാശവും േനടിെയടുക്കാൻ പ്രതി�
ജ്ഞാബദ്ധരായവർ… ന്യായത്തിനും നീതിക്കും േവണ്ടി സ്വേമധയാ സമരത്തിൽ
അണിേചർന്ന നാട്ടുകാർ…’

‘കൂരാപ്പിള്ളി പുരയിടത്തിനരികിെല കുഴിയിൽ ചത്തവേരയും പാതിജീവൻ വി�
ടാെത കിടന്നവേരയും എല്ലാം വാരിയിട്ടു. കുഴിെയാരു കുന്നായി. അതിനടുത്തുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഒരു വീടുെപാളിച്ചു് ഓലയും വാരിയും ശവക്കൂനയ്ക്കു മുകളിലിട്ടു് െപേട്രാെളാഴി�
ച്ചു് കത്തിച്ചു പട്ടാളക്കാർ.’

‘ആ െവടിവയ്പ്പു നടക്കുേമ്പാൾ കൂരാപ്പിള്ളി വീട്ടുടമസ്ഥയായ ഖദീശൂമ്മയും മൂ�
ത്തമകനും കൂട്ടിനു വിളിച്ച ഒരു സ്ത്രീയും ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സമരക്കാെര െവ�
ടിവച്ച ആ നിലവറയ്ക്കു മുകളിലെത്ത മുറിയിൽ േപടിച്ചു ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു് വാതിലി�
െന്റ വിടവിലൂെട ആ ഭീകരതകെളല്ലാം കാണുകയായിരുന്നു. നിലവറയിേലക്കു വച്ച
ചില െവടികൾ ഉമ്മയുെട കയ്യിലുരസി, ഇല്ല എന്ന മട്ടിലാണു് കടന്നുേപായതു്. െവ�
ടിെയാച്ചെയല്ലാം ശമിച്ചേപ്പാൾ ഖദീശുമ്മ ൈധര്യമായി പുറത്തിറങ്ങി. േതാക്കും ചൂ�
ണ്ടിവന്ന പട്ടാളക്കാേരാടു് അവർ പറഞ്ഞു, ‘ഇെതെന്റ വീടാണു്, ഭർത്താവും മറ്റു മക്ക�
ളും ദൂെരെയാരു വീട്ടിലാണു്, സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എത്തിയതാണു് ’ എന്നു്. േവ�
ഗം െപാേക്കാളാൻ പറഞ്ഞു് പട്ടാളക്കാർ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. അേന്നരം േപാെയങ്കി�



67 1.15. േമനാേച്ചരി-രക്തം മണക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ

ലും ൈവകിട്ടു് അവർ വീണ്ടും വന്നു. കൂട്ടക്കുരുതിയുെട കണെക്കടുക്കാനാകുേമാ, ജീ�
വനുള്ള വല്ലവരും അവേശഷിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എെന്നാെക്ക പരിേശാധിക്കാൻ… ആരും
അവേശഷിച്ചിരുന്നില്ല.’

‘മൂന്നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണെത്ര കുട്ടികെള െകാണ്ടുവന്നതു്. വന്ന പിേറ്റന്നു്
ൈസനബെയന്ന ആറുവയസ്സുകാരി കണ്ട കാഴ്ച അവർ പറഞ്ഞേപാെല പറയാം:
‘ഓ, ആ കാഴ്ച കണ്ടു് ഞാൻ അലറിവിളിച്ചു കരഞ്ഞു. ഞങ്ങളുെട പറമ്പിൽ രണ്ടു
മൂന്നു പട്ടികൾ ഒരു മനുഷ്യൈക്ക കടിച്ചു പറിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും ഓർക്കുമ്പം… ആ
മണ്ഡപം പണിയുന്നതിനു കുറച്ചുനാൾ മുൻപുവെര പല ആളുകളും വന്നു് അസ്ഥിക്ക�
ഷ്ണം മാന്തിെയടുത്തു െകാണ്ടുേപാകും. െനറ്റിയിൽ അരച്ചിട്ടാൽ തലേവദന കുറയുെമ�
ന്നു് വിശ്വാസം. അതുകഴിഞ്ഞു് ഏതാണ്ടു പത്തുവർഷത്തിനു േശഷം വീടു നന്നാക്കു�
ന്ന സമയത്താണു് നിലവറ െപാളിച്ചതു്. അന്നും നിലവേറെല മണ്ണിനു കടുംചുവപ്പു
നിറമായിരുന്നു. നിലവറയിെലല്ലാം േനരെത്ത പഞ്ചാരമണലായിരുന്നൂന്നു് ഓർക്ക�
ണം. ആ മണ്ണു് മുഴുവൻ തൂത്തുവാരി പറമ്പിലിട്ടു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞാണു് പറമ്പിൽ
പച്ചക്കറി കൃഷി െചയ്തതു്. ആ േചാരമണ്ണിട്ടിടത്തും നടുതലയുണ്ടായിരുന്നു… അവിെട
പാവലാരുന്നു. നിറെയ പാവയ്ക്ക. പേക്ഷ േചാരചുവച്ചിട്ടു് തിന്നാൻ വയ്യായിരുന്നു.’

“ൈസനബയുെട േനരനുഭവങ്ങളാണു് ഇപ്പറഞ്ഞെതല്ലാം. ഭാരം തൂങ്ങിയ മന�
സ്സുമായാണു് ഞാൻ അവിടന്നിറങ്ങിയതു്. എന്തു േസ്നഹമായിരുെന്നേന്നാ അവർ�
ക്ക്. ചായയും പലഹാരങ്ങളും തന്നു് ഇനിയും കാണണെമന്നു പറഞ്ഞു. വരാെമന്നു
ഞാനും.”
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കൂരാപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ നിന്നു് യാത്ര പറഞ്ഞു് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അവരുെട പുരയിടത്തി�
െന്റ ഒരു ൈസഡിൽ കുറച്ചു താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തു് കുടങ്ങളിൽ െവള്ളവുമായി
മൂന്നുനാലു സ്ത്രീകൾ.

‘എല്ലാവരും വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി നടണം. ഭൂമി െവറുെതയിടരുതു് എെന്നാ�
െക്ക സർക്കാർ പറയുെന്നന്നു് കുടുംബശ്രീ െസക്രട്ടറിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു. മാരാരിെക്കാ�
ളെത്താെക്ക ഒരുപാടു് കൃഷിയുണ്ടു്. ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്കാരാ. ൈസനബത്താ�
ത്ത സമ്മതിച്ചു ഈ പറമ്പിൽ െചേയ്താളാൻ. ഞങ്ങൾക്കു് ആ കൂരയിരിക്കുന്നത്ര
സ്ഥലേമയുള്ളൂ. കപ്പയും മുളകുെചടിയും േചമ്പും ചീരയുെമാെക്കയുണ്ടു്. രണ്ടുേനരവും
കുളത്തിൽ നിന്നു് െവള്ളം േകാരിെക്കാണ്ടുവന്നു നനയ്ക്കും…’

“എനിക്കു സങ്കടവും നിരാശയും േതാന്നി. അവിെട ചുറ്റുപാടും കണ്ടവെരല്ലാം
ജീവിതത്തിെന്റ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വല്ലാെത പാടുെപടുന്നവരാണു്. അടച്ചുറപ്പുള്ള
വീടുേപാലുമില്ല. ഒരു വികസനവും കടന്നുെചല്ലാത്ത ഒരു പാവം നാട്ടിൻപുറം.”

ൈഡ്രവർ പറഞ്ഞു: ‘അടുെത്താരു സഖാവിെന്റ വീടുണ്ടു്. സമരത്തിൽ പെങ്ക�
ടുത്തു െവടിെകാണ്ടു വീണു. എങ്ങെനേയാ രക്ഷെപ്പട്ടു. ഇപ്പം െചറിയ ഓർമ്മക്കുറ�
െവാെക്കയുണ്ടു്. െതാണ്ണൂറു വയെസ്സങ്കിലും കാണും. പെക്ഷ സമരത്തിെന്റ കാര്യം
പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആേവശമാ.’

‘ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിെലത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരുമറന്നു. േസ്നഹം േതാന്നുന്ന
നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ; കണ്ണിനു് അല്പം കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടു്. ഞങ്ങെള അറിയാൻ വെയ്യങ്കി�
ലും ആ കഥകൾ േകൾക്കാൻ വന്നതാെണന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉഷാറായി. പത്തറു�
പതു വയസ്സു േതാന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു: ‘അച്ഛെന ഒരുപാടു സംസാരിപ്പി�
ക്കരുതു്. ആേവശം േകറിയാൽ പിെന്ന നിർത്തുേകല. കുേറെശ്ശ വലിവുണ്ടു്. അതുകൂ�
ടിയാ ആശൂത്രി േപാകണ്ടിവരും… അതുെകാണ്ടാ, സഖാവിനു വിഷമം േതാന്നരുതു്.
ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടു്… െചലേപ്പാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാടുേകറും.’
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അേദ്ദഹം കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി: ‘എെന്റ കൂട്ടുകാരനാരുന്നു രാഘവൻ. േമനാ�
േച്ചരി െവടിവയ്പിലാ മരിേച്ച. അന്നവനു് 17 വയസ്സാ… നിങ്ങക്കു േകക്കേണാ, അവ�
ന്റനിയൻ മാധവൻ-അവനന്നു െകാച്ചുെചറുക്കനാ-അവര്െട വീടിെന്റ ഓലവിടവി�
ക്കൂെട എല്ലാം േനാക്കിയിരിക്കാര്ന്നു, േപടിച്ചുവിറച്ചു്. െകാേച്ചമാര്െട-എന്നു വച്ചാ
യഹൂദമ്മാര്-മാളിേക വീഴാതാെണ െവടിവയ്ക്കുേന്ന. െപാന്നാംെവളീന്നു് വള്ളേത്ത�
ലാര്ന്നു പട്ടാളം വെന്നറങ്ങീതു്. അവെര കണ്ടപാെട സഖാക്കളങ്ങ് ഒച്ചത്തിൽ മു�
ദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു് േനെര െചന്നു. അവരു് െവടീം െതാടങ്ങി. െകാേറേപ്പരു് െവടി�
െകാണ്ടു വീണു. പേക്ഷങ്കിലു് ആരും പിന്തിരിേഞ്ഞാടിയില്ല. താെഴ കമിഴ്ന്നു കിടന്നു.
തൽക്കാലേത്തക്കു് െവടിനിർത്തി പട്ടാളക്കാരു്; വിശ്രമിക്കാനാരിക്കും, അവ്െട നി�
ന്നു. ഒടെന അവർക്ക് കരിക്കിട്ടു് െതാണ്ടുെചത്തി കുടിക്കാൻ സഹായിച്ചതാരാന്ന�
റിയേണാ, ആനേക്കാട്ടിൽ കർത്താവും കൂട്ടരും. അല്ല, അെതന്തിനാ പറയെണ,
അവെരാെക്കയേല്ല സി. പി. ക്കു് ആ കൂട്ടെക്കാലെയാെക്ക നടത്താൻ ഒത്താശ െച�
യ്തു െകാടുത്തതു് !’

‘െകാറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാെഴാണ്ടു് ഉച്ചത്തിലങ്ങെന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു് േഘാ�
ഷയാത്രയായി സഖാക്കൾ വരുന്നു; െതേക്ക ക്യാമ്പിൽ നിന്നാരുന്നു. അവരുെട
കയ്യിൽ ഇഷ്ടംേപാെല ആയുധെമാെക്കെയാണ്ടാരുന്നു-ഓലാംെകാട്ടകൾ െനറെയ
കരിങ്കൽ ചീളുകളും, വാരിക്കുേന്താം അരിവാളും… ആനേക്കാട്ടിൽ കർത്തായുെട
െപാരയിടത്തിലൂെട അേപ്പാെളാണ്ടു് േവെറാരു സംഘം പട്ടാളക്കാരു്; ചട്ടിെത്താ�
പ്പീം കാൽച്ചേട്ടമിേട്ടാണ്ടു്. അവര്െട കയ്യീ െമഷീൻ ഗണ്ണാര്ന്നു. പിെന്നയങ്ങു തുരു�
തുരാ െവടിയല്ലാര്േന്നാ… നമ്മെട സഖാക്കക്കു് ആയുധങ്ങെളടുത്തു െപരുമാറാെന�
വടാ സമയം! വരിയായി വന്ന സഖാക്കൾ വരിയായിത്തെന്ന െവടിെകാണ്ടു വീണു.
അക്കൂട്ടത്തിലാര്ന്നു രാഘവൻ’

അേദ്ദഹം ഒരിടനിർത്തി. നിറഞ്ഞുവന്ന കണ്ണുതുടച്ചു് മകൻ െകാണ്ടുവന്ന ചൂടു�
െവള്ളം കുടിച്ചു. ഒരു ദീർഘശ്വാസെമടുത്തേശഷം തുടർന്നു:

‘അവെന്റ തലേച്ചാറു ചിതറി… പതിേനഴു വയേസ്സ ഒണ്ടാര്െന്നാള്ളൂ അവനു്.
തേലന്നും ആ സഖാക്കെളല്ലാം പട്ടിണിയായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കഴിക്കാൻ.
ക്യാമ്പിെലാണ്ടാരുന്നവർക്ക് പലർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒണ്ടാക്കിയതു് േവ�
ഗം തീർന്നു, അേത്രം പട്ടിണിക്കുന്തങ്ങളേല്ല ക്യാമ്പിേലക്കു എത്തിെക്കാണ്ടിരുേന്ന.
വിശന്ന വയേറാെട തെന്ന അവരുേപായി… നിങ്ങക്കറിയാേമാ സഖാേവ, അവെട�
ത്തെന്ന നൂറിൽക്കൂടുതൽ ശവങ്ങെളാണ്ടാര്ന്നു. എന്നിട്ടു നമ്മളു പിന്മാറിേയാ; ഇല്ല.
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും രണ്ടാമെതാരു ജാഥ വന്നു. വരുന്ന വഴി തെന്ന പട്ടാളം
െമഷീൻ ഗണ്ണുെകാണ്ടു േനരിട്ടു… എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ചത്തവേരം പാതി ജീവെനാ�
ണ്ടാര്ന്നവേരം വലിച്ചു് വള്ളേത്തലിട്ടു് െകാണ്ടുേപായി വയറുകീറി കടലിെലറിഞ്ഞൂ�
ന്നാ പറഞ്ഞു േകട്ടതു്.’

അന്നു് ഒരുപാടു സ്ത്രീകളുെമാണ്ടാര്ന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ… ഒെക്ക മറന്നു… ചീരമ്മ,
കമലാക്ഷി, കാർത്ത്യായനി ഒെക്കെയാണ്ടാര്ന്നു. െവടിയുണ്ടേയറ്റിട്ടും േതാട്ടിൽചാ�



മാനസിേദവി: സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സഞ്ചാരങ്ങൾ 70

ടി കപ്പപ്പായലിന്നടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു രക്ഷെപ്പട്ടവരിൽ ചില െപണ്ണുങ്ങളുെമാണ്ടാ�
ര്ന്നു. അന്നു് ചത്തവര്െട ശരിെക്കാള്ള കണക്കു് തീർച്ചെപ്പടുത്താെനാന്നും പറ്റില്ല.
കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതി.’

‘സ്വന്തം പ്രജകളായ അടിയാളവർഗ്ഗെത്ത െകാെന്നാടുക്കിയിട്ടും ജനങ്ങളുെട
െപാന്നുതമ്പുരാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല, േകട്ടില്ല. തുലാം ഏഴു് ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാ�
രാജാവിെന്റ-എന്നുവച്ചാ നമ്മെട രാജാവിെന്റ-ജന്മദിനമായിരുന്നു. അന്നാരുന്നു
ആദ്യെത്ത കൂട്ടുക്കുരുതി. പുന്നപ്ര െവടിവയ്പു്. രാജാവിെന്റ ദീർഘായുസ്സിനു േവണ്ടി
നടത്തിയ മനുഷ്യക്കുരുതിയാരിക്കും…’

അേദ്ദഹം ഒരാേവശത്തിൽ പറഞ്ഞുനിർത്തി. വല്ലാെത കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരു�
ന്നു. മകൻ ഞങ്ങെള അേപക്ഷാ ഭാവത്തിൽ േനാക്കി. ഞങ്ങെളഴുേന്നറ്റു. നന്ദി പറ�
ഞ്ഞിറങ്ങി. െനഞ്ചിൽ കരിങ്കല്ലു േകറ്റിവച്ച ഭാരവുമായിട്ടു്.
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േബാട്ടുകടവിെലറങ്ങിയേപ്പാേഴയ്ക്കും മീനാക്ഷിയമ്മ തീർത്തും തളർന്നു. ഒരിടനിന്നു
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. തവണക്കടവു േബാട്ടുജട്ടി; ഒരു മാറ്റവുമില്ല, മൂന്നു വർഷം കഴി�
ഞ്ഞു വന്നിട്ടു്.

പടിഞ്ഞാെറ ചക്രവാളത്തിൽ െചേഞ്ചാരപ്രളയം; മുങ്ങിത്താഴുന്നു സൂര്യബിം�
ബം… ഒരു നിമിഷം മീനാക്ഷിയമ്മയുെട കണ്ണുകൾ ആ കാഴ്ചയിലുടക്കി, കുഴിഞ്ഞു�
താണ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു… പിെന്ന െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞുനടന്നു, കാൽ വലിച്ചുവച്ചു്
നടന്നിട്ടു് ഒപ്പെമത്താൻ പാടുെപടുന്ന മൂന്നു വയസ്സുകാരിയുെട കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലി�
ച്ചുെകാണ്ടു്.

ഹാവൂ… ശങ്കരച്ചാര്െട മാടക്കേടെട മുൻപിൽ ബസ് കിടപ്പുണ്ടു്… തവണക്കട�
വിനു് ഇെന്നന്താ പെണ്ടങ്ങുമില്ലാത്ത മൂകത! ആളുമനേക്കാമില്ല, കാളവണ്ടീം ചര�
ക്കുകളും ഒന്നും കാണാനില്ല… അവടവെട മൂന്നുനാലാളുകൾ; മിണ്ടാട്ടമില്ല. അവർ
പരസ്പരം േനാക്കുന്നുകൂടിയില്ല. ആണ്ടിെലാരിക്കലാേണലും പണ്ടും ഇതിേലതെന്ന�
യേല്ല വരവും േപാക്കും. ഇേപ്പാെളന്തായിതു്… േകെറ്ററക്കിെനാെക്ക വേല്യകടവു
വല്ലതും ഒണ്ടാക്കിക്കാണും… ‘ആ… എന്തു കുേന്താെമങ്കിലുമാെട്ട.’ മീനാക്ഷിയമ്മ പി�
റുപിറുത്തു.

കടയിെല പഴക്കുല ചൂണ്ടി ‘അേമ്മ ഒരു പയം’ എന്നുള്ള കുഞ്ഞിെന്റ ചിണങ്ങ�
ലിനു െചവിെകാടുക്കാെത േനെര ബസ്സിനടുേത്തയ്ക്കു തിരക്കിട്ടു നടന്നു മീനാക്ഷിയമ്മ.

ബസ്സിെന്റ പുറകുവശത്തു് ചതുരത്തിലുള്ള അറയിേലയ്ക്കു് കരിേകാരിയിട്ടു, ഒരാൾ.
പിെന്ന കുഴലുെകാണ്ടു് ഊതിയൂതി കനെലരിയിച്ചു… ബസ്സ് പുറെപ്പടാറായിക്കാ�
ണും…

“ബസ്സിനകത്തു് തീ കത്തിക്കുേന്നാ, അെതന്തു പരിപാടി?”
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അമ്മു േചാദിച്ചു. അമ്മുവിനു് ചിരിയടക്കാനാകുന്നില്ല,
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എെന്താരു തമാശ, ബസ്സിനകെത്താന്നും ഒരു സിഗററ്റു് ൈലറ്റർ േപാലും കത്തി�
ക്കാൻ പാടില്ല… എന്നിട്ടു് കരി ഊതികത്തിക്കുന്നു!

ശശിയമ്മാവനു് അമ്മുവിെന്റ ചിരി ഇഷ്ടെപ്പട്ടു. അമ്മാവൻ വിശദീകരിച്ചു:
“നിങ്ങക്കിപ്പം തമാശ… അങ്ങെനാരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. കരിബസ്സ് യാത്ര

കഴിയുമ്പം കരിംഭൂതം േപാലാകും… െപേട്രാളും ഡീസലും സ്വിച്ചിട്ടാൽ സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന
േമാേട്ടാെറഞ്ചിനുെമാന്നും നമ്മുെട നാട്ടിെലത്തീരുന്നില്ല, അന്നു്. ബസ്സുകൾക്കു് അട�
െച്ചാറെപ്പാള്ള േബാഡിയും വാതിലുെമാന്നുമില്ലായിരുന്നു. െവറും കമ്പിയഴിയാ ചുറ്റി�
ലും. സീെറ്റാെക്ക കമ്പികൾ; നടുവും െപാേറാം േവദനിക്കും.”

വലിയ ജിജ്ഞാസെയാന്നും േതാന്നിയിെല്ലങ്കിലും അമ്മു െചറിയ കൗതുക�
േത്താെട കഥ ശ്രദ്ധിച്ചു; ആദിക്കു് തർജ്ജമ െചയ്തു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

“ന്ന്ട്ടു് ?” ആ കഥകൾക്കു പുറകിെല യാതനകളുെടയും േവദനകളുെടയും
ചരിത്രം കുെറെയാെക്ക േകട്ടിട്ടുള്ള അമ്മുവിെന്റ അമ്മ േലഖ ആകാംക്ഷേയാെട
േചാദിച്ചു.

‘ബസ്സിനരികിൽ ബീഡിവലിച്ചു നിന്നിരുന്ന െചറുപ്പക്കാരൻ ബസ്സിനടുേത്തയ്ക്കു
നീങ്ങിയ യാത്രക്കാരിെയ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി. മീനാക്ഷിയമ്മ സാരിവലിച്ചിട്ടു് വീർത്ത�
വയർ മറച്ചു.’

‘നിങ്ങളീ രണ്ടും െകട്ട േനരത്തു് ? എവ്െടേപ്പാകാനാ? അതും ഈ പരുവ�
ത്തീ… േപാരാേത്തനു് െകാച്ചും… എേങ്ങാട്ടു േപാകാനാ?’ അയാൾ ചിലമ്പിച്ച സ്വ�
രത്തിൽ േചാദിച്ചു. അതു േചാദ്യമായിരുന്നില്ല, ഭയപ്പാേടാെടയുള്ള സ്വഗതം. ‘ങും.
എന്താ? ഞങ്ങക്കു ഒറ്റപ്പുന്നക്കവേലെലറങ്ങണം, പടിഞ്ഞാട്ടാേപാെണ്ട. അതിേല�
യുള്ള ബസ്സേല്ല, പിെന്നന്താ?’

‘അയാെടാരു േചാദ്യം’ മീനാക്ഷിയമ്മയുെട ശബ്ദത്തിൽ അക്ഷമയും െവറുപ്പു�
മുണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട പാരവശ്യം മനസ്സിലായ ൈഡ്രവർ പരിഭ്രമേത്താെട
പറഞ്ഞു:

‘അേയ്യാ േപാകുേകല, ബസ്സു േപാകുേകല; അേങ്ങാെട്ടാന്നും േപാകുേകല…
ആെളെയടുക്കുന്നില്ല. െഷഡ്ഡീേക്കറ്റാം േപാകുവാ.’

‘േപാകുേകേല… എനിക്കുേപാേയ പെറ്റ്വാള്ളൂ… േപാകുേകലേന്നാ, വണ്ടി വിട�
േടാ.’ മീനാക്ഷിയേമ്മെട ശബ്ദമുയർന്നു.

‘അേയ്യാ അതല്ല, എല്ലാേടാം േപാലീസാ. പുന്നേപ്ര േപാലീസുകാരു ക്യാമ്പു
െചേയ്തക്കുന്നു, അേപ്ലാൻ അറൗജിെന്റ വീട്ടിലാ… പട്ടാളേത്ത എറക്കീെട്ടാണ്ടു്. സം�
ഘടനക്കാര്െട േനതാക്കന്മാെര അറസ്റ്റു െചയ്തു. ആെക െകാഴപ്പാ; പട്ടാളം േറാന്തു
ചുറ്റുകാ.’ ൈഡ്രവറുെട ശബ്ദം പതറിയിരുന്നു.

മീനാക്ഷിയമ്മ െഞട്ടിേപ്പായി; െവറുെത െഞട്ടുകയല്ല, സർവ്വാംഗം തളർന്നു…
രാവിെല പുറെപ്പട്ടതാണു്. ൈവക്കെത്തത്തിയേപ്പാൾത്തെന്ന ഉച്ചയായി. പി�

െന്ന േബാട്ടിനുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു. വിശപ്പും ക്ഷീണവും; ബസ്സിെന്റ പടിയിൽ
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ഒരുകാൽ കയറ്റിവച്ചപടി നിന്നുേപായി. എെന്തങ്കിലും േചാദിക്കാൻ നാവുെപാ�
ന്തിയില്ല.

േചാദിേക്കണ്ടി വന്നില്ല, കണ്ടക്ടർ വിവരിച്ചു:
‘ആലപ്പുഴയിലും േചർത്തലയിലുെമല്ലാം കയർെത്താഴിലാളികളും മത്സ്യെത്താ�

ഴിലാളികളും എന്നുേവണ്ട എല്ലാെത്താേറേലം െതാഴിലാളികളും പണിെമാടക്കിേയ�
ക്കുന്നു. ഇന്നെലെത്താട്ടാ. േചർത്തേലം, വയലാറിലുെമല്ലാം െതാഴിലാളികള് ക്യാ�
മ്പുകളിലാ. ഒരുപാടു നാട്ടുകാരുെമാണ്ടു്… െവറുെതയല്ല പാവങ്ങെളാത്തുകൂേട്യതു്…
കഴിഞ്ഞ ദിവസെമാണ്ടായതു േകക്കേണാ… അഞ്ചുവണ്ടി േപാലീസാ വെന്നറങ്ങീ�
തു്. കലവൂരു െതാടങ്ങി അരൂര്  വെര വഴിയിൽ കണ്ടവെരെയല്ലാം തല്ലിച്ചതച്ചു് നടു�
െവാടിച്ചു. അവരു് േപായ വഴീെലാള്ള കുടിലും െചേറ്റെമല്ലാം വലിച്ചുെപാളിച്ചു തീയി�
ട്ടു. വീട്ടുസാധനങ്ങളും ചട്ടീംകേലാം വെര നശിപ്പിച്ചു. വയസ്സായവേരം െകാച്ചുങ്ങേളം
വെര പതം വരുത്തി. െകാച്ചുെപമ്പിള്ളാേരം െനറവയറായിട്ടുനിന്ന ഗർഭിണികേളം
വെര അവമ്മാര്…’

െപെട്ടന്നു് ‘മിണ്ടേല്ല’ എന്നു് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ൈഡ്രവർ, പരിഭ്രമേത്താെട ചു�
റ്റുംേനാക്കി. ആരും േകൾക്കുന്നിെല്ലന്നുറപ്പാക്കി, മീനാക്ഷിയമ്മേയാടു പറഞ്ഞു:

‘ഇവിടെത്ത വിേശഷങ്ങെളാന്നും അറിഞ്ഞില്ല, അേല്ല? ഈ അവേസ്ഥല്…
ഏതായാലും ഇവിടിങ്ങെന നിക്കണ്ട. േചച്ചിയിങ്ങു േകറു്. ടൗണിെലറക്കിത്തരാം.
ഇേന്നതായാലും പടിഞ്ഞാട്ടു േപാണ്ട, അപകടാ… േചച്ചി േകറു്.’

പരവശയായ, നിസ്സഹായതയുെട ആൾരൂപം േപാെല നിന്ന മീനാക്ഷിയമ്മ
ൈഡ്രവെറ േസ്നഹേത്താെട േനാക്കി. പിെന്ന വയർ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് ബസ്സിേലയ്ക്കു
കയറി. കണ്ടക്ടർ കുഞ്ഞിെന മീനാക്ഷിയമ്മയുെട അരികിൽ കയറ്റിയിരുത്തി.

പുറേക കയറിയ പയ്യെന സംശയേത്താെട േനാക്കി കണ്ടക്ടർ േചാദിച്ചു:
‘ഇയാെളേങ്ങാട്ടാ? ഇവെടങ്ങും ഇതിനു മുമ്പു് കണ്ടിട്ടില്ലേല്ലാ. ആൺതരിെയ�

ക്കണ്ടാൽ അപ്പ െപാക്കും േപാലീസ്.’
െവളുത്തുെമലിഞ്ഞ ആ പതിനാറുകാരൻ കണ്ടക്ടെറ മിഴിച്ചു േനാക്കിയതല്ലാ�

െത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല; അവെന്റ കണ്ണുകളിൽ കണ്ട ഭയം കണ്ടക്ടെറ വിഷമിപ്പിച്ചു:
‘േപാലീസും പട്ടാേളാം എപ്പളാ ചാടി വീഴാന്നറീല്ല. അതേല്ല വണ്ടി ടൗണു

വേരള്ളൂന്നു് പറെഞ്ഞ. ആരാന്നറിഞ്ഞാ എേന്തലും പറഞ്ഞു നിക്കാ. പറ… െകാച്ച�
വെനവ്ട്ന്നു വരണൂ?’ കണ്ടക്ടറുെട സ്വരത്തിൽ ഭയവും സംശയവും നിഴലിച്ചു.

മീനാക്ഷിയമ്മ അേപ്പാഴാണു് കണ്ടക്ടറുെട േചാദ്യം േകട്ടതു്. ‘എെന്റ കൂെടാള്ള�
താ. േചട്ടെന്റ േമാനാ; കൂട്ടിനുവന്നതാ.’ അതും പറഞ്ഞു് മീനാക്ഷിയമ്മ െപെട്ടന്നു്
സുകുവിെന അടുത്തു പിടിച്ചിരുത്തി, േപടിേയാെട ചുറ്റും േനാക്കി.

‘ഇന്നു് എല്ലാടത്തും എന്തു വേല്യ മീറ്റിംഗുകളാ നടേന്നേന്നാ, ഇനീപ്പം എന്താ
ഒണ്ടാേവ്വന്നാ… നാെള െപാന്നുതമ്പുരാെന്റ തിരുനാളാ… െതാഴിലാളികള് എന്താ�
െണ്ടാെക്ക പ്ലാൻ െചേയ്തക്കുന്നെത്ര… ഇവെടയീ യുദ്ധം നടക്കുമ്പം അതിെന്റ നടു�
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വിേലയ്ക്കു്…’ കണ്ടക്ടർ മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല, ബസ്സിെന കടന്നു് മൂന്നുനാലു പട്ടാളവണ്ടികൾ
ചാഞ്ഞുേപായി.

ബസ്സിനുള്ളിൽ ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസത്തിെന്റ ശബ്ദം േപാലും േകൾക്കാനില്ലായി�
രുന്നു.



1.18
‘െപാന്നുതമ്പുരാെന്റ’പ്രജകൾ

പാവം വയസ്സൻ കരിവണ്ടി. ഏങ്ങിയും വലിഞ്ഞും ഓടുന്നതിനിടയിൽ െപെട്ടന്നു്
ഒരു കുലുക്കേത്താെട മുേന്നാട്ടും പിേന്നാട്ടും ഒന്നുലഞ്ഞു് ബസ് നിന്നു.

എവിെടനിേന്നാ ബസ്സിനു മുൻപിേലയ്ക്കു് ചാടിവീണു രണ്ടു േപാലീസുകാർ.
അതിെലാരാൾ ബസ്സിേലയ്ക്കു ചാടിക്കയറി ആെകെയാന്നു വീക്ഷിച്ചു. സീറ്റിെന്റ അരി�
കുേചർന്നു് ചൂളിക്കൂടി പകച്ച കണ്ണുകളുയർത്തി ദയനീയമായി േനാക്കുന്ന രണ്ടുവയ�
സ്സന്മാർ; എല്ലും േതാലുമല്ലാെത ഒരു കഴഞ്ചുമാംസം ശരീരത്തിലില്ല. അതിെലാരു
വയസ്സെന്റ നെട്ടേല്ലാെടാട്ടിയ പുക്കിൾക്കുഴിക്കു േനെര േപാലീസുകാരൻ ലാത്തിനീ�
ട്ടിെയാരു കുത്തും ശബ്ദമുയർത്തി ഭീഷണിയുെട സ്വരത്തിെലാരു േചാദ്യവും:

‘എന്താടാ… േമാേന! െനനെക്കാന്നും ക്യാമ്പും സംേഘാെമാന്നുമിേല്ലടാ…
േമാേന.’

വയസ്സെന്റ െതാണ്ടയിൽ നിന്നുവന്ന വിചിത്രശബ്ദം അയാൾ വാെപാത്തി
അടക്കി.

േപാലീസുകാരൻ സ്ത്രീയുെട േനേരതിരിഞ്ഞു ശൃംഗാരച്ചിരിേയാെട. അെഞ്ചട്ടുമാ�
സം ഗർഭിണിയായ മധ്യവയസ്ക, കൂെട ഒരു പയ്യനും കുഞ്ഞും. േപാലീസുകാരെന്റ
ചുണ്ടുകൾ എേന്താ െതറിവാക്കു് മന്ത്രിച്ചു.

വാൈക്കയും െപാത്തി നില്ക്കുന്ന കണ്ടക്ടറും തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻ ൈധര്യമില്ലാ�
െത നിശ്ചലമിരിക്കുന്ന ൈഡ്രവറും. ആ പ്രതിമകെള േനാക്കി മീശപിരിച്ചു് വളച്ചുവച്ചു്
ഒന്നു മൂളിയിരുത്തി േപാലീസുകാരൻ. പിെന്ന ൈഡ്രവറുെട മുതുകിൽ ആെഞ്ഞാരടി�
െകാടുത്തു് ‘േവഗം െഷഡ്ഡിേക്കറ്റിയിടടാ… േമാേന’ എന്നലറി ഇറങ്ങിേപ്പായി.

വണ്ടി വിട്ടു…
‘അമ്പലത്തിന്റവെടവെര േപാകും ബസ്സ്. അതിനടുത്തു് പരിചയക്കാരാേരലും

ഒേണ്ടാ?’ കണ്ടക്ടർ മീനാക്ഷിയമ്മേയാടു േചാദിച്ചു. ‘ഒണ്ടു്, അമ്പലത്തിനു െകാറച്ച�
പ്പുറം അമ്മാവെന്റ വീെടാണ്ടു്, വക്കീലാ; ആർ. ബി. പിള്ള.’
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‘കർത്താേവ നീ വലിയവൻ!’ കണ്ടക്ടർ േമേല്പാട്ടു കയ്യുർത്തി എേന്താ േസ്താത്രം
ഉരുവിട്ടു് കുരിശുവരച്ചു. പിെന്ന ഭവ്യതേയാെട മീനാക്ഷിയമ്മെയ േനാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

‘അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സാറിെന്റ അനന്തിരവളാേല്ല. കർത്താവീേശാമിശിഹാ�
യ്െട േവണ്ടെതാണ്ടാേയാണ്ടാ ബസ് െപാറെപ്പടാൻ ൈവകീതു്. അതേല്ല നിങ്ങെള
ഈ ബസ്സീ േകറ്റിെക്കാണ്ടുേപാരാൻ പറ്റീതു്… എന്തായാലും ഈ രാത്രീല്… സാ�
രല്ല, ദാ നമ്മളിപ്പ എത്തും.’ അയാൾ തിടുക്കത്തിൽ ൈഡ്രവറുെട അടുത്തുെചന്നു്
എേന്താ പറഞ്ഞു.

ബസ് ആകാവുന്നത്ര സ്പീഡിൽ പാഞ്ഞു.
വക്കീലിെന്റ വീടിെന്റ തുറന്നുകിടന്ന േഗറ്റിനകേത്തയ്ക്കു് വന്ന സ്പീഡിൽ തെന്ന

ബസ് വളച്ചുേകറ്റി നിർത്തി:
‘േവഗം എറങ്ങിെക്കാണ്ടാെട്ട.’ കണ്ടക്ടർ െപെട്ടന്നു് കുഞ്ഞിെന എടുത്തു് താെഴ

നിർത്തി. മീനാക്ഷിയമ്മയും സുകുവും ഇറങ്ങിയതും ബസ് പുറേകാെട്ടടുത്തു് േറാഡി�
ലിറങ്ങി അേത സ്പീഡിൽ വിട്ടുേപായി.

വണ്ടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടതും അമ്മായിയും രണ്ടാമെത്ത മകൾ രാജവും അടു�
ക്കളക്കാരൻ േകശവൻകുട്ടിയും ഓടി പുറത്തുവന്നു. ആഗതെര കണ്ടതും െപെട്ടന്നു്
അകേത്തയ്ക്കു കയറ്റി. വാതിലടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴയ്ക്കും മുറ്റത്തു് ബൂട്ട് സിെന്റ ചടപ�
ടാ ശബ്ദം.

അമ്മായിയും രാജവും െപെട്ടന്നു പുറേത്തയ്ക്കു വന്നു.
‘ഇവടാരാ ഇേപ്പാൾ വന്നതു് ? സത്യം പറയണം, എവിെട അവർ? ഞങ്ങൾ

വീടുകയറി തപ്പാനിടയാക്കരുതു്.’ പട്ടാളക്കാരിെലാരാൾ കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ
പറഞ്ഞു.

മീനാക്ഷിയമ്മേയയും കുഞ്ഞിേനയും സുകുവിേനയും രാജം വരാന്തയിേലയ്ക്കു വി�
ളിച്ചു; ‘ഇതു് ഇവടെത്ത അനന്തിരവളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാ. പാലായിൽ നിന്നുവന്ന�
താ; തറവാട്ടിേലയ്ക്കു േപാണം-ഇന്നിനി േപാകാൻ പറ്റാത്തെകാണ്ടു് ഇവിെടറങ്ങി.’
അമ്മായി വിശദീകരിച്ചു.

രണ്ടുമൂന്നു മിനിട്ടുകൂടി പരിസരം ശ്രദ്ധിച്ചു്, സുകുവിെന ഒന്നൂന്നി േനാക്കി പട്ടാള�
ക്കാർ േഗറ്റിനു പുറത്തിറങ്ങി.

പട്ടാളക്കാർ േപായ ഉടെന അകത്തുകയറി വാതിലടച്ചു അമ്മായി. പാരവശ്യം
താങ്ങാനാവാെത ഊണുമുറിയുെട അരികിലിട്ടിരുന്ന ദിവാനിൽ ചാരിക്കിടന്നു മീനാ�
ക്ഷിയമ്മ. വിശന്നു തളർന്ന കുഞ്ഞിെന രാജം കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി കയ്യും മുഖവും
കഴുകിച്ചു് ആഹാരം െകാടുക്കുന്നതു േനാക്കിക്കിടന്ന മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു സങ്കടം െപാ�
ട്ടിേപ്പായി. ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് അവർ േചാദിച്ചു.

‘ഇവ്െടയിെതെന്താെക്കയാ അമ്മായീ നടക്കുേന്ന! ഞങ്ങെളാന്നുമറിഞ്ഞില്ല.
ഒരു കാേര്യാം പത്രത്തിൽ കണ്ടതായും ഓർക്കുന്നില്ല. ഞാെനന്തു െചയ്യും ഈ രണ്ടു�
പിേള്ളേരം െകാണ്ടു്, വീടുവെര എത്തേണ്ട!’
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‘എന്തുപറയാനാ െന്റ മീനാക്ഷി. ദാ നമ്മ്െട വീടിനു ചുറ്റും പട്ടാളം േറാന്തുചു�
റ്റുകാ. േകറി തപ്പാെത്ത അമ്മാവെന്റ സ്ഥാേനാം േമാളിെലാള്ള പിടീം െകാണ്ടാ.
ലഹ്ളക്കാര്െട േനതാവാ മുരളീംന്നു പറഞ്ഞു പട്ടാേളാംണ്ടു് ഇന്നെല േകറി വേന്ന�
ക്കണു, അറസ്റ്റു െചയ്യാൻ. അവെന ചൂണ്ടിെക്കാടുത്തിട്ടുെണ്ടന്നു് മിനിയാേന്ന അറി�
േഞ്ഞ; അതുകാരണം രക്ഷെപ്പട്ടു. മിനിയാന്നു രാത്രീലാ അവൻ തിരുവനന്തപുരത്തൂ�
ന്നു വേന്ന, ടി. വി.1 െകാെണ്ട വിട്ടു. അതു ചൂണ്ടിെക്കാടുക്കാൻ നമ്മെട സ്വന്തക്കാരു്
തേന്നണ്ടേല്ലാ. അതുേപാെല നമ്മെള അപ്പത്തെന്ന അറീക്കാനും ആെളാണ്ടായീ�
ന്നു കേണ്ടാ.’

‘ന്ന്െട്ടന്താ; ഇന്നെല രാവിെല തെന്ന അവൻ ഒരുങ്ങി നിക്ക്വാേണ, പാർട്ടി
കമ്മിറ്റിക്കു േപാണംെന്നാറ്റ വാശീലു്. അമ്മാവൻ അവെന പിടിച്ചു് മുറീലിട്ടുപൂട്ടി, താ�
േക്കാലും െകാെണ്ടാരു േപാക്കു്. അവര്െട കയ്യീക്കിട്ടിയാ… ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ മദിരാ�
ശീലാേയാണ്ടു് ആ േപടീല്ല, അെല്ലങ്കിലും അവനീ ലഹേളം, സമേരാം സംഘടേനം
പണിെമാടക്കുെമെന്നാെക്ക േകട്ടാൽ കലിയാ…’

‘എന്തു സമരമാ, എന്തിനാ പണിമുടക്കുേന്ന, ആരാ ലഹളെയാണ്ടാക്കുേന്ന?’
മീനാക്ഷിയമ്മ പരിഭ്രമേത്താെട േചാദിച്ചു.

അമ്മായി അവരുെട അറിവിെന്റ വാതിലുകൾ തുറന്നു:
‘െതാഴിലാളികെളാെക്ക പണിെമാടക്കിലാ; എല്ലാരും ക്യാമ്പുകളിലാ താമ�

സം. ഒളതേലം, വയലാറിലും കളവംേകാടത്തും എല്ലാം ക്യാെമ്പാണ്ടു്. െതാഴി�
ലാളികൾ മാത്രല്ല ഒരുപാടു നാട്ടുകാരും ക്യാമ്പിെലത്തുെന്നാണ്ടു്; േവേളാർവട്ടത്തൂ�
ന്നും കടക്കരപ്പള്ളീെന്ന്വാെക്ക ആേളാെളാണ്ടു്; ഇഷ്ടം േപാെല െപണ്ണുങ്ങളൂണ്ടു്. കൂ�
ടുതലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളാ; കാൺഗ്രസ്സുകാരുമുണ്ടു്. ഒന്നൂല്ലാേത്താരും, ഇപ്പം നാട്ടുകാ�
രും അവര്െട കൂെട കൂടിേയക്കണു. കുടികളിെലാന്നൂേപ്പാ ആൺതരികെളാന്നുമില്ല.
േപാലീസിെന േപടിച്ചു് നാടുവിേട്ടാരുണ്ടു്. യുേദ്ധാം, ക്ഷാേമാം, പട്ടിണീം… ഇപ്പളാ�
േണ പണീമില്ല. ക്യാമ്പിൽ െചന്നാൽ കഞ്ഞിേയലും കിട്ടും. കഞ്ഞീം പുഴുക്കും െച�
ല്ലുന്നവർെക്കല്ലാം െനെറ െകാടുക്കൂംന്നു് മുരളി പറഞ്ഞു. നാേളപ്പം ന്താ ഒണ്ടാേവ്വ�
ന്നാ. േപാലീസ് പുന്നേപ്രലു് അേപ്ലാനറൗെജന്നു പറയണ െമാതലാളീെടവീട്ടി ക്യാ�
മ്പാ. േതാക്കും െതേരെമാെക്ക ആവശ്യം േപാെല കരുതീെട്ടാണ്ടു്. േപാരാേത്തനു്
സി. പി. പട്ടാളത്തിനും ഓഡറു െകാടുേത്തക്ക്ന്നൂ. അരിവാളും, േചറ്റുകത്തീം, വാ�
രിക്കുേന്താം, കല്ലും കവേണമായിട്ടങ്ങു െചല്ലെട്ട, ഈ പട്ടിണിക്കുന്തങ്ങള്; സി. പി.
േയാടാ കളി. െവടിെവെപ്പാറപ്പാെത്ര. എേത്രണ്ണാ ചേത്തന്നു േനാക്കിയാമതീന്നാ
ഇവിെട അമ്മാവൻ പേറെണ…’

അമ്മായി പറഞ്ഞെതല്ലാെമാന്നും മീനാക്ഷിയമ്മയുെട േബാധത്തിേലെയ്ക്കത്തി�
യില്ല; വായിെലാഴിച്ച െവള്ളം െതാണ്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ‘മൂത്ത
മൂന്നുമക്കളും കുട്ടികളുെട അച്ഛനും എന്തു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും… അരികിട്ടിയിട്ടു മൂന്നാലു

1 ടി. വി.-സഖാവു് ടി. വി.േതാമസ് 
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ദിവസമായി. േഗാതമ്പും ബജറയും… ഒന്നും ഓർമ്മിക്കണ്ട… ഇവിടെത്ത ബഹളം
അറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ പുറെപ്പടില്ലായിരുന്നു… എന്നും ബാങ്കിൽ നിന്നുവരുേമ്പാൾ
മാതൃഭൂമി പത്രം െകാണ്ടുവരുന്നതാണു്. പത്രത്തിെലാന്നും ഒരു വാർത്തയും കണ്ടി�
ല്ലായിരുന്നേല്ലാ.’

മുറ്റത്തു കാർ വന്നുനിന്ന ശബ്ദം മീനാക്ഷിയമ്മെയ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർത്തി.
കാറിനു പുറെക രണ്ടുമൂന്നു പട്ടാളക്കാർ മുറ്റെത്തത്തി. അമ്മാവൻ കാറിൽ നി�

ന്നിറങ്ങി അകത്തു കയറുന്നതു വെര േനാക്കിനിന്ന പട്ടാളക്കാർ കാറിനകത്തു ൈഡ്ര�
വർ മാത്രേമയുള്ളൂെവന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തി േഗറ്റിനു പുറത്തിറങ്ങി.

അകേത്തയ്ക്കു കയറിയ അമ്മാവൻ അനന്തിരവെള കണ്ടുനടുങ്ങി:
‘നീയിവിെട, ഈ രാത്രീല് ! എങ്ങെനെയത്തി? ഇവ്െട ലഹളയാ നടക്കുേന്ന,

ലഹള; കമ്യൂണിസ്റ്റു ലഹള, ആർെക്കതിെരയാ! മഹാരാജാവിനും ദിവാൻ സർ സി.
പി. യ്ക്കുെമതിെര! കല്ലും കവേണമായിെട്ടറങ്ങിേയക്കുന്നു െതണ്ടിപ്പരിഷകള്… അതി�
െനേട നീയും… നീയും ലഹളയ്ക്കു കൂടാൻ വന്നതാ?’

‘എന്താണിങ്ങെന! ഇവെരാെക്ക എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണു് സംസാരിക്കുന്നതു് !’
മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു് തളർച്ചയുെടയിടയിലും രക്തം തിളച്ചുവന്നു.
‘രാത്രി എട്ടു മണിയാകുന്നേതയുള്ളൂ; എന്നിട്ടും അമ്മാവെന്റ േപടിപ്പിക്കുന്ന

േചാദ്യം. ഈ രാത്രിയിൽ എന്തിെനന്നു്… ഇവിടെത്ത രാത്രികൾ ഇത്രയ്ക്കും ഭയാനക�
മായതു് എന്നു മുതലാണു് ! നിറവയറുമായിരിക്കുന്ന താെനന്തിനു് കുഞ്ഞുമായി ഇത്ര�
ദൂരം സഞ്ചരിെച്ചത്തി എന്നു േചാദിക്കാൻ തെന്റ അമ്മാവനു േതാന്നിയില്ലേല്ലാ…’

െപെട്ടന്നു മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു േതാന്നി; ‘ഇതുലഹളയല്ല, ഇതു ജീവിക്കാൻ േവ�
ണ്ടിയുള്ള സമരമാണു്. താനും പങ്കാളിയാേകണ്ട സമരം…’

മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു രാത്രി ഒരുേപാള കണ്ണടയ്ക്കാനായില്ല, േനരം പുലരുന്നതിനു
കാേതാർത്തു്. െചമ്പകേശ്ശരിയിേലെക്കത്തുന്നേതാർത്തു്…



ഭാഗം 2



2.1
നീലാണ്ടപ്പണിക്കെരന്നകാരണവർ

“നമ്മടപ്പൂപ്പെന്റ ഒേരെയാരു ലക്ഷ്യവും പരിശ്രമവും േമലാംേകാട്ടു തറവാടിെന്റ ഉയർ�
ച്ചയ്ക്കും അവിടുള്ളവരുെട സുഖത്തിനും സേന്താഷത്തിനും േവണ്ടിയായിരുന്നു. പഠി�
ക്കാൻ ആഗ്രഹവും കഴിവുമുളള, മൂത്തചിറ്റമ്മയുെട ആൺമക്കേളയും, ചിറ്റമ്മയുെട
മകളുെട ഭർത്താവിേനയും ഉന്നതപഠനത്തിനയച്ചു; ഒപ്പം ഒന്നുകൂടിെച്ചയ്തു-സ്വന്തം
അമ്മാവെന്റ മകനും ഭാര്യയുെട അനുജനുമായ ഹരികൃഷ്ണേനയും കാേളജിലയച്ചു…
എേളചിറ്റമ്മ മക്കേളാെടാപ്പം ഡൽഹിയിൽ വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ ഭർത്താവി�
െന്റ കൂെടയായിരുന്നു താമസം”, ശശിേയട്ടൻ കുടുംബപുരാണം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

ഒരു സങ്കടം ബാക്കിനിന്നു അപ്പൂപ്പനു്, സ്വന്തം അനുജൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠി�
ത്തം നിർത്തി. അച്ഛൻ േനരെത്ത മരിച്ചുേപായതുെകാണ്ടു് അമ്മയും അമ്മാവനും
അവെന ഒരുപാടു് ലാളിച്ചു; ഇഷ്ടങ്ങെളന്തും സാധിച്ചു െകാടുത്തിരുന്നു… മാടമ്പി വീ�
ട്ടിെല പയ്യൻ അലമ്പായി നടന്നു; ഒരുപാടു് അനുചരന്മാർ… കുടിച്ചുകൂത്താടി കാണു�
ന്നിടെത്താെക്ക തല്ലും വഴക്കുമുണ്ടാക്കി നടന്നെത്ര: ‘ശിവശങ്കരൻ െവറും പാവം കു�
ട്ടിയായിരുന്നു. അവെനങ്ങെന ഇങ്ങെനയായീന്നറിയില്ല… േവണ്ട സമയത്തു് ഇട�
െപടാനും അവെന തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരാനും പറ്റിയില്ല… എല്ലാവരും പറഞ്ഞതു വി�
ശ്വസിച്ചു് ഞാനുമവെന െവറുത്തു… അപ്പൂപ്പൻ േഖദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെത്ര.’

‘അപ്പൂപ്പൻ പാവമായിരുന്നു… ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടെന്റ ഫലം െചയ്യുെമന്നു പറയുേമ്പാ�
െലയായിേപ്പായി കാര്യങ്ങൾ. തറവാട്ടിലുള്ളവർ എന്തുപറഞ്ഞാലും അപ്പൂപ്പനു് വി�
ശ്വാസമാണു്, അേത വിശ്വസിക്കൂ. േമലാംേകാടു തറവാടിെന്റ സംസ്ക്കാരത്തിൽ
അപ്പൂപ്പനു് ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു. വല്ലേപ്പാഴുമാണു് ഭാര്യയുേടയും മക്ക�
ളുേടയും അടുെത്തത്താൻ സാധിക്കുക. ‘തറവാട്ടിെല ചുമതലകൾ േവെറയാരാ
േനാക്കുക ശങ്കരീ’ന്നു് ഭാര്യെയ േബാധ്യെപ്പടുത്തും. പേക്ഷ കാര്യങ്ങെളല്ലാം ശങ്ക�
രി അമ്മൂമ്മ േനാക്കിനടത്തി. ആറുവയസ്സിൽ, കളിപ്പാട്ടമായിട്ടു് ഒരു െകാമ്പനാന�
ക്കുട്ടിെയത്തെന്ന മകൾക്കു വാങ്ങിച്ചുെകാടുത്ത േമലാംേകാടു േകശവപ്പണിക്കെര�
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ന്ന അച്ഛെന്റ ആ പുന്നാരേമാൾ എന്തിനും പ്രാപ്തയായിരുന്നു… അച്ഛെന്റ െമയ്യഭ്യാ�
സമുറകൾ അറിയിെല്ലങ്കിലും ആ തേന്റടവും കാര്യപ്രാപ്തിയും തടിമിടുക്കും കിട്ടിയിരു�
ന്നു; എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിനില്ലായിരുന്ന സ്വാർത്ഥതയും തന്നിഷ്ടവും േവണ്ടുേവാള�
മുണ്ടായിരുന്നുതാനും. നമ്മടപ്പൂപ്പനു് സ്വന്തം കുടുംബഭരണത്തിൽ ഒരു കയ്യുമില്ലാതാ�
യതിെന്റ തുടക്കം അവിെട നിന്നായിരിക്കണം…’

‘…േമലാംേകാെട്ട പയ്യമ്മാരും മൂേത്തടെത്ത പയ്യനും പഠിച്ചു േകമന്മാരായി തി�
രിെച്ചത്തി… വിവാഹിതരായി, ഉേദ്യാഗസ്ഥരായി. കൂടപ്പിറപ്പിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മ�
കളിൽ ദുഃഖിതനായിരുെന്നങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ മിടുക്കന്മാരായതിൽ ഒരുപാടു സേന്താ�
ഷിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും െചയ്തു തറവാട്ടു കാരണവർ! മാധവപ്പണിക്കർക്കു്-
മൂത്തചിറ്റേമ്മെട മൂത്തമകൻ-േകാേളജ് െപ്രാഫസറായി േജാലി കിട്ടി. നമ്മടപ്പൂപ്പൻ
നിലെത്തങ്ങുമല്ലാരുന്നെത്ര അഭിമാനം െകാണ്ടു്…’ കുറച്ചുനാൾ കഴിെഞ്ഞാരു ദിവ�
സം അേങ്ങരു് അപ്പൂപ്പേനാടു േചാദിച്ചു.

‘മൂേത്തടത്തു് ശങ്കരിേച്ചച്ചീം പിേള്ളരും വല്ലാെത ശ്വാസംമുട്ടിയാ കഴിയെണ
അേല്ല, ഏട്ടാ? ഞാനിന്നെല അവ്െട േകറിയാരുന്നു. മൂത്തവൻ മാേത്ര സ്ക്കൂളിൽ
േപാണുള്ളൂന്നാ പറഞ്ഞതു്. അതിെനേള രണ്ടുേപെര സ്ക്കൂളിൽ േചർക്കണ്ട പ്രായാ�
യിട്ടിേല്ല? ഞാനവെര കണ്ടു് എന്താ സ്ക്കൂളിൽ വിടാേത്തന്നു് േചച്ചിേയാടു േചാദിച്ചു.
അവിടെത്ത തിരക്കിനിടയ്ക്കു് ഒരുത്തെന വിടുന്നതുതെന്ന പാടാ. അവൻ മൂന്നാം ക്ലാ�
സ്സിെല ആയിെട്ടാെള്ളങ്കിലും ഒെക്ക തെന്നത്താൻ േനാക്കുംന്നു്… ഇത്തിരി േനെര
ഞാനവിടിരുെന്നാള്ളു; ഞാനേപ്പാ കണ്ടു േചച്ചീെട ബുദ്ധിമുട്ടു്. േചച്ചിക്കും പിേള്ളർ�
ക്കും ഒരു സ്വാതേന്ത്ര്യാെക്ക േവേണ്ട; ഇതു് എല്ലാരും കൂെട… ഒരു കാര്യം െചയ്യ്,
ഏട്ടെനാരു വീടുവയ്ക്കു്, അവെര മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കാം.’

തെന്റ കുടുംബെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആ ശ്രദ്ധ അപ്പൂപ്പെന വല്ലാെത സേന്താഷിപ്പിച്ചു:
‘മാധവൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാ… ഞാനെതാന്നും ഓർമ്മിക്കാറില്ലാര്ന്നു… വീടു�

വയ്ക്കാം… പെക്ഷ അതിപ്പം… എവ്െടയാ…’
‘െകാള്ളാം… മൂേത്തടത്തു് െതേക്കപ്രത്തു് നമ്മെട പറമ്പേല്ല. േതങ്ങയിടീ�

ക്കാൻ േപായിട്ടുണ്ടു്. കാര്യസ്ഥെന്റ കൂെട; സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പഴാ. അവടാേണ
അമ്മായിക്കു് െവഷമം േതാന്നണ്ട കാേര്യാമില്ല. തീെര കിടപ്പല്ല, ഞാൻ േകറിക്ക�
ണ്ടു. ഓർമ്മെയ്ക്കാന്നും ഒരു െകാഴേപ്പാമില്ല, എല്ലാ വിേശേഷാം േചാദിച്ചു, അമ്മായി.’

െപ്രാഫസറിട്ട ചൂണ്ടയിൽ അപ്പൂപ്പൻ െകാത്തി.
‘അനിയൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാണേല്ലാ എന്നു് അപ്പൂപ്പനു േതാന്നി. മാറിത്താ�

മസിച്ചാൽ ശങ്കരീെട ബുദ്ധിമുട്ടും കുറയും. ൈകക്കുഞ്ഞുെണ്ടങ്കിലും സഹായത്തിനു്
രണ്ടുേപെര വച്ചുെകാടുക്കാം…’ അപ്പൂപ്പൻ തീരുമാനിച്ചു.

വീടുപണിതു; അമ്മൂേമ്മം നാലുമക്കളും മാറി. രണ്ടു െപണ്ണുങ്ങൾ സഹായി�
കൾ… അപ്പൂപ്പനു സേന്താഷമായി. മൂേത്തടേത്ത ആൾത്തിരക്കില്ല; ഭാര്യേയാടു് മന�
സ്സു തുറന്നു സംസാരിക്കാം; ആെരങ്കിലും േകൾക്കുെമന്നു േപടിേവണ്ട…
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‘േമലാംേകാടു തറവാടിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ േവവുന്ന പദ്ധതികെളാന്നും
അപ്പൂപ്പനറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൂപ്പൻ അവിടില്ലാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം േമലാംേകാട്ടു തറ�
വാട്ടിെല മറ്റുള്ളവർ തളത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി. െപ്രാഫസറിെന്റ പ്ലാനായിരുന്നു അതു്.’
മുഖവുരയില്ലാെത അയാൾ പറഞ്ഞു: ‘ഏട്ടൻ കാരണവസ്ഥാനം ഒഴിയെട്ട; െകാേറ
നാളായിേല്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കുടുംബത്തുണ്ടേല്ലാ. അവരു േനാക്കെട്ട ഇനി.
േചട്ടൻ ഇത്രനാളും തറവാട്ടീന്നു സമ്പാദിച്ചു കടത്തിയതിരിക്കെട്ട. ഇനി േവണ്ട.’

‘േഛ! എന്താ മാധവാ… നീ പറയുന്നതു മുഴുവൻ ശരിയല്ല. നീലാണ്ടൻ ഒന്നുെമ�
ടുേത്താണ്ടു േപായിട്ടില്ല. അവൻ കാർേന്നാരാേയപ്പിെന്ന എത്രേയാ െമാതലു തറ�
വാട്ടിേലെയ്ക്കാണ്ടാക്കീെട്ടാണ്ട് ! അമ്മാവേന്റം അവന്റേമ്മേടെമാെക്ക അവകാശം
ഇവ്െട െകടക്ക്ണിേല്ല? അെതാെക്ക ഒന്നിനു പത്തായി ഈ തറവാട്ടിൽത്തെന്ന�
െയാണ്ടു്… അവെനാന്നുെമടുത്തിട്ടില്ല.പിെന്ന.െനനക്കു് അങ്ങെനെയാരാഗ്ര ഹെമാ�
െണ്ടങ്കിൽ… പെക്ഷ േസ്നഹമായിട്ടു് കാര്യങ്ങൾ പറയണം; അവൻ നിങ്ങെക്കാെക്ക
േവണ്ടിയാ ഇത്രനാളും കഷ്ടെപ്പട്ടതു്. അവർെക്കാള്ള അവകാശങ്ങെളാെക്ക െകാടു�
ക്കണം.’ മൂത്ത ചിറ്റമ്മ എല്ലാവേരാടുമായി പറഞ്ഞു.

‘പിേന്ന, മാധവാ, പിണക്കാെത കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ േനാക്കണം. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്കാ. പ്രമാണങ്ങൾ െമാത്തം അയാെട കസ്റ്റഡീലേല്ല…തർക്കത്തി�
േലക്കു േപായാൽ അവകാശെപ്പട്ട വീതം െകാടുത്തു് ഒഴിവാേക്കണ്ടിവരും, ഒരാൾ�
ക്കല്ലാന്നു് ഓർക്കണം. മാധവനു കാരണവസ്ഥാനം കിട്ടണം. നയത്തിൽ അതു
സമ്മതിപ്പിക്കണം. അതിനിേട പ്രമാണങ്ങൾ കയ്ക്കലാക്കണം…അേങ്ങെരാരു മണ്ട�
നാ… പ്രമാണങ്ങൾ കയ്യിലിെല്ലങ്കിൽ എന്താ ഏതാന്നു് ഒരു നിശ്ചേയാംണ്ടാവില്ല.
അേങ്ങർെക്കെന്തങ്കിലും െകാടുത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു െപാേക്കാളും. പാവമാ. വഴക്കി�
നും വക്കാണത്തിനുെമാന്നും വരാെനാള്ള ൈധേര്യം കഴിവുെമാന്നും അേങ്ങർക്കില്ല.
അഥവാ ആെരങ്കിലും അങ്ങെന വന്നാൽ നമ്മെട കയ്യിൽ വക്കീലമ്മാർക്കാേണാ
പഞ്ഞം?’ െപ്രാഫസറുെട അളിയൻ േഗാവിന്ദൈക്കമൾ സമർത്ഥിച്ചു.

‘പ്രമാണങ്ങൾ എടുക്കുന്നെതാന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല, ഏട്ടൻ അത്രയ്ക്കും ബന്തവ�
സ്സിലാ സൂക്ഷിേച്ചക്കുേന്ന. ചില ദിവസം രാത്രീൽ ആഫീസുമുറി അടച്ചിട്ടിരുന്നു് പരി�
േശാധനയുണ്ടെത്ര. എല്ലാം നല്ല തിേട്ടാമുണ്ടാകും.’ െപ്രാഫസറുെട അനിയൻ പത്മ�
നാഭൻ പറഞ്ഞു…

‘ഒരു വഴിയുണ്ടു്… രാത്രീൽ വീട്ടിേലക്കുള്ള േപാക്കിേല്ല, അേപ്പാൾ വഴിയിൽ വീ�
ണുമരിച്ചു; എേന്താ കണ്ടു േപടിച്ചതാ… അേല്ലൽ േതങ്ങാ തേലൽ വീണു… അനി�
യൻ ശിവശങ്കരൻ വഴക്കേല്ല. അയാേളാടു്-ഭാഗം കിട്ടാനാ അവെന്റ പിടി-തറവാടു
ഭാഗം വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമിെല്ലന്നേല്ല നീലാണ്ടപ്പണിക്കര്െട െനലപാടു്. അേതാെട ശിവ�
ശങ്കരൻ ഭയങ്കര ൈവരാഗ്യത്തിലാ… അയാടച്ചെന്റ വീതെമാെക്ക കിട്ടീതു വിറ്റുതീർ�
ന്നു… ആ േദേഷ്യാെമാണ്ടു്. അയാെള പതുെക്ക പാട്ടിലാക്കി എരിവുേകറ്റിവിടാം. ഭാ�
ഗം വയ്ക്കാെനതിരു് അയാെട േചട്ടനാണു് എന്നങ്ങ് ഒറപ്പിച്ചു പറയണം… ഒരു െവടി�
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ക്കു രണ്ടു പക്ഷി!’ െപ്രാഫസറുെട ബന്ധുവും, അനുചരന്മാരായുള്ള ഗുണ്ടകളുെട തല�
വനുമായ കൃഷ്ണൻകർത്താ വിദ്യ പറഞ്ഞു െകാടുത്തു.

“അങ്ങെന നമ്മടപ്പൂപ്പെന്റ െപാറേക പല െചകുത്താന്മാർ പമ്മി നടക്കാൻ
തുടങ്ങി… അപ്പൂപ്പെനാന്നുമറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും തെന്ന അളവറ്റു േസ്നഹിക്കുന്നു�
െവന്ന മൂഢസ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹം. തെന്റ സ്വന്തം അനിയൻ മാത്രേമ
തെന്ന ശത്രുവായിക്കാണുന്നുള്ളൂ എന്നും കരുതി; അതിലേദ്ദഹം വല്ലാെത േവദനി�
ക്കുകയും െചയ്തു.”



2.2
ആക്രമണം,പിെന്നാരുസാഹസികത

ഒരു ദിവസം.
അപ്പൂപ്പൻ േമലാംേകാട്ടുനിന്നു് െചമ്പകേശ്ശരിേലക്കു വരുന്ന വഴിയാണു്. രാത്രി

കുറച്ചിരുട്ടി; ഒറ്റയ്ക്കാണു്. കത്തുന്ന ചൂട്ടുകറ്റ വീശിയാണു് നടക്കുന്നതു്…
െപെട്ടന്നു് അപ്പൂപ്പെന്റ മുൻപിേലക്കു് ഒരാൾ ചാടിവീണു് ഒറ്റച്ചവിട്ടു്. ഓർക്കാപ്പുറ�

ത്തുള്ള ആഘാതത്തിൽ അപ്പൂപ്പൻ പുറേകാട്ടുവീണു; അെല്ലങ്കിലും ആേരാടും എതിർ�
ത്തു നില്ക്കാെനാള്ള െമയ്ക്കരുത്തും ൈധേര്യാെമാന്നുമില്ലേല്ലാ. അപ്പൂപ്പൻ വീണ വഴി�
െയ അയാൾ െനഞ്ചത്തു കയറിയിരുന്നു കുത്താൻ കത്തി േമേല്പാട്ടുയർത്തിയതും
ആേരാ അതു തട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു. അപ്പൂപ്പെന്റ െനഞ്ചത്തിരുന്നയാൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു്
ഓടി മറഞ്ഞു. ഒരു ൈക അപ്പൂപ്പെന പിടിേച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു:

‘വല്യമ്പ്രാെന മാപ്പാക്കേണ… അേട്യൻ തീണ്ടിെത്താട്ടു.’
തെന്റ മുൻപിൽ താണു വണങ്ങി നിൽക്കുന്നതാരാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ

സമയെമടുത്തു; അപ്പൂപ്പൻ വല്ലാെത േപടിച്ചു േപായിരുന്നു. “ചാമിയാേണ വല്യ�
മ്പ്രാ…” ചാമി മൂത്രെമാഴിക്കാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങിയതാണു്; ചൂട്ടുകറ്റയുെട െവളിച്ചം കണ്ടു്
േനാക്കി. തമ്പുരാനാെണന്നറിഞ്ഞു് ഭവ്യതേയാെട േനാക്കിനില്ക്കുേമ്പാളാണു് ആേരാ
തമ്പുരാെന്റ േനർക്കു ചാടിവീഴുന്നതും ചൂട്ടുകറ്റേയാെട തമ്പുരാൻ മലർന്നടിച്ചു വീഴുന്ന�
തും കണ്ടതു്. കയ്യിൽക്കിട്ടിയ പത്തലുെമടുത്തു് ഓടിെയത്തി തമ്പുരാെന രക്ഷിച്ചു…
പെക്ഷ ആക്രമിച്ചയാെള മനസ്സിലായില്ല. താെഴ വീണുകിടന്നു മിന്നിക്കത്തിയ ചൂട്ടു�
െവളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു; െനറെയ കരിവാരിപ്പൂശിയ ഒരു വികൃതരൂപം. ചാമി ചൂട്ടുകറ്റ
വീണ്ടും കത്തിച്ചുെകാടുത്തു; അപ്പൂപ്പൻ േവണ്ടാന്നു പറഞ്ഞിട്ടും െചമ്പകേശ്ശരി േവലി�
ക്കൽ വെര പുറേക െചന്നു.

‘ആരാണു് തെന്ന െകാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെതന്നു് അപ്പൂപ്പനു് ഊഹിക്കാൻ േപാ�
ലും കഴിഞ്ഞില്ല. തേന്നാടു് ശത്രുത വരാെനാള്ള ഒരു കാര്യവും െചയ്തിട്ടില്ലേല്ലാ
ആേരാടും…’
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‘വീട്ടിൽ ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൂപ്പൻ… അതിരാവിെല തെന്ന േമ�
ലാംേകാെട്ടത്തി… െചമ്പകേശ്ശരിയിലറിയും മുൻേപ വിവരം തറവാട്ടിെലത്തിയിരി�
ക്കുന്നു… അെതങ്ങെന! ചാമി മൂേത്തടെത്ത അടിയാനാണു്. അവിെടപ്പറയാെത
ഇവിെട? ഇല്ല, അവൻ ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞുകാണും…’

തറവാട്ടിെലല്ലാരും അപ്പൂപ്പെന്റ മുൻപിെലത്തി, അപ്പൂപ്പേനാടു് തങ്ങളുെട സം�
ശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ചിറ്റമ്മേയാടു് അപ്പൂപ്പൻ തീർത്തുപറഞ്ഞു: ‘ഇല്ല… എന്തായാ�
ലും അവനല്ലിതു െചയ്തതു്. ശിവശങ്കരൻ ഒരിക്കലും എെന്ന െകാല്ലാൻ േനാക്കില്ല,
ആേളം അയക്കില്ല. അവെനെന്റ അനിയനാ.’

െപ്രാഫസർ ചാടിവീണു: ഏട്ടെനങ്ങെനയാ അത്ര ഒറപ്പിച്ചു പറയുേന്ന…
അവെന്റ തനിനിറം ശരിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ… ഇന്നും ഇന്നെലയും തുടങ്ങിയതല്ലേല്ലാ
അവൻ… പലതും ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചാ ശിവെന്റ നടപ്പു്: എന്തു േതാന്ന്യാസത്തിനും
കൂട്ടുകാെരാണ്ടേല്ലാ. അവനങ്ങെനെയാന്നും െചയ്യുേകെലന്നു് പറഞ്ഞു സമാധാനി�
ച്ചിരിക്കണ്ട. ഇതിലും വലുതാരിക്കും ഇനിെയാണ്ടാവുക. സൂക്ഷിച്ചാെകാള്ളാം!

…ൈവകിട്ടു െചമ്പകേശ്ശരിയിെലത്തിയേപ്പാൾ അവെട വലിയ ചർച്ചയും ബഹ�
ളവും-െകാച്ചപ്പൂപ്പൻ സ്വന്തം േചട്ടെന െകാല്ലാൻ ആെള വിെട്ടന്നു്. അപ്പൂപ്പൻ അതു
നിേഷധിച്ചു.

‘അവൻ േതാന്ന്യാസിയാ, സമ്മതിച്ചു. പെക്ഷ അവെനെന്ന ആക്രമിക്കില്ല.
അവനല്ല അതു്. അവനയച്ച ആളും അല്ല.’ ‘പിന്നാരാ? ഇവിടുേത്താടു് ശത്രുതെയാ�
ള്ള േവറാരും നമ്മെട നാട്ടിെലാന്നും ഇല്ല, ഒണ്ടാകുേകമില്ല.’ കാര്യസ്ഥൻ ശങ്കുച്ചാരു്.

അപ്പൂപ്പെനാന്നും പറഞ്ഞില്ല; അപ്പൂപ്പനും ആേലാചിച്ചതതാണു്.
അഞ്ചാറു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കാണും. േതങ്ങയിടീക്കാൻ േപായ ശങ്കുച്ചാെരാ�

ണ്ടു് ഓടിപ്പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു; െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ പനി പിടിച്ചു കിടപ്പാരുന്നു അപ്പൂ�
പ്പൻ. ഒരു രഹസ്യവാർത്തയുണ്ടു്. േമലാംേകാടു് മാളികെപ്പാേരെല അേറന്നു് പ്രമാ�
ണങ്ങൾ ൈകവശെപ്പടുത്താൻ ആേലാചന നടക്കുന്നുണ്ടെത്ര.

‘അെതങ്ങെന? ആ മുറീേടം അേറേടം െപട്ടികൾേടം താേക്കാലു് എെന്റ കയ്യി�
ലേല്ല; ഞാനേല്ല പൂട്ടിേപ്പാരുന്നതു്. പിെന്നങ്ങെനടുക്കും!’

‘കുത്തിെപ്പാളിച്ചൂേടന്നാ അങ്ങുേന്ന.’
‘അതാരു പറഞ്ഞു?’
‘െകാച്ചങ്ങുന്നും കൂട്ടരും മടത്തിപ്പറമ്പിെല െപാളിഞ്ഞുെകടക്കണ േതങ്ങാെപ്പാ�

േരെട െപാറകിലു് കൂട്ടം കൂടിേയക്കണു. അവര്െട വർത്താനാ… ‘െപാളിക്കേണ
െപാളിക്കാം, നമ്മക്കു സഹായിക്കാനാെളാെണ്ടന്നാ െകാച്ചങ്ങുന്നു പറേഞ്ഞന്നു്.
പരമു േകട്ടതാ… അവനാ പറെഞ്ഞ അങ്ങുന്നിേനാടു പറയാൻ.’

‘അതാരു് സഹായിക്കാൻ, അവെന്റ ഭാര്യ വീട്ടുകാേരാ’, സ്വന്തം അനുജൻ!
അപ്പൂപ്പൻ സങ്കടവും േദഷ്യവും െകാണ്ടു് സ്വന്തം തലയ്ക്കടിച്ചു… മറ്റാെരങ്കിലും തനിെക്ക�
തിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുേണ്ടാന്നു സംശയിച്ചേത െതറ്റു്…അവൻ തെന്ന ശത്രു.’
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‘േമലാംേകാടു തറവാടിെന്റ പരിസരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ േവലൻ പരമൂെനത്തെന്ന
ഏല്പിച്ചു അപ്പൂപ്പൻ; അയാൾ അടുത്ത പറമ്പിലേല്ല താമസം. അപ്പൂപ്പൻതെന്ന വിളി�
ച്ചു് കുടികിടപ്പു് െകാടുത്തതാ; ആ ഭക്തി എന്നും അയാെക്കാണ്ടാര്ന്നു…’

‘അപ്പൂപ്പൻ പനി കഴിഞ്ഞു് േമലാംേകാടു േപാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു രണ്ടു ദിവസ�
േമ ആയുള്ളൂ. ക്ഷീണമുള്ളതുെകാണ്ടു് രാത്രിയാകാൻ നിക്കാെത മടങ്ങി. വഴിയിൽ
പരമു കാത്തുനില്ക്കുന്നു-എേന്താ പരിപാടിെയാെക്ക ഒരുക്കുന്നുണ്ടു് െകാച്ചമ്പ്രാനും കൂ�
ട്ടരും… വല്യമ്പ്രാനിങ്ങു േപാന്നെയാടെന ശിവൻ െകാച്ചമ്പ്രാൻ തറവാട്ടിേലക്കു േക�
റിേപ്പായി. എറയത്തു നിേന്നാണ്ടു് വേല്യെകാച്ചമ്മേയാടു് എേന്താ വാങ്ങിച്ചുകുടിച്ചു.
ഒടെന എറങ്ങിേപ്പായി… അേട്യൻ അവിടന്നു് ഓടി വേര്വ.’

അപ്പൂപ്പൻ ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം രഹസ്യമാക്കി വച്ചു. താൻ
തെന്ന േനരിട്ടു അവരുെട മുൻപിൽ െചന്നാേലാ? ശിവശങ്കരെന്റ കൂട്ടുകാരുെട മു�
ട്ടിടിക്കും, പെക്ഷ അവൻ? മദ്യലഹരിയിലാെണങ്കിൽ… അഥവാ പിന്തിരിഞ്ഞാലും
വീണ്ടും ശ്രമമുണ്ടായാേലാ! അപ്പൂപ്പൻ പലവഴിയും ആേലാചിച്ചു…

‘രാത്രി അധികം ഇരുട്ടും മുൻപു് ശങ്കുച്ചാേരം കൂട്ടി അപ്പൂപ്പനിറങ്ങി. െകാച്ചുചിറ്റ�
മ്മ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു് വന്നേപ്പാൾ െകാടുത്ത േടാർച്ച്-െഞക്കുവിളെക്കന്നാ പറ�
യുക-കയ്യിെലടുത്തിരുന്നു. േമലാംേകാടു് മാളികയ്ക്കടുത്തുള്ള േതങ്ങാെപ്പാേരെലാളി�
ച്ചിരുന്നു. അവിടിരുന്നാൽ മാളികമുറ്റവും വരാന്തയുെമാെക്ക നന്നായിക്കാണാം, െച�
റിയ നാട്ടുെവളിച്ചമുണ്ടു്… കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നാലഞ്ചുേപെരത്തി. അതിനും വള�
െര മുൻേപ എട്ടുെകട്ടിെന്റ വാതിെലല്ലാമടച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അകെത്ത െവളിച്ചവുമ�
ണഞ്ഞു. ആഫീസ് മുറിക്കു മുൻപിൽ വരാന്തയിൽ ചുറ്റിയിരുന്നു വന്നവർ. അവരുെട
സംസാരം േകൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അധികം കഴിയും മുമ്പു് ഒരാൾ തറവാട്ടുമുറ്റത്തി�
െന്റ വടേക്കയറ്റത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അയാളുെട കയ്യിൽ തിരിതാഴ്ത്തി വച്ച റാന്തൽ
വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു, അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ കണ്ടു അയാൾക്കു പുറേക മെറ്റാരാളു�
മുണ്ടു്. അയാളുെട േതാളിലും കയ്യിലും ഓേരാ വലിയ മൺകുടങ്ങളുണ്ടു്. അയാളതു്
വരാന്തയിൽ വച്ചു ദൂെര മാറിനിന്നു. റാന്തലു പിടിച്ചിരുന്നയാൾ വരാന്തയിലിരുന്ന
ഒരാെള അടുത്തുവിളിച്ചു് എെന്താെക്കേയാ വളെരപ്പതുെക്ക സംസാരിച്ചിട്ടു് റാന്തൽ
ആ ആൾക്കു െകാടുത്തു… ആ െവളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു. റാന്തലുമായി വന്നയാൾ ചട്ട�
മ്പിൈക്കമളാണു്, കൃഷ്ണൈക്കമൾ. േഗാവിന്ദൈക്കമളുെട ബന്ധുവാണു്; പലേപ്പാഴും
തറവാട്ടിൽ വന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അയാെളങ്ങെന തെന്റ അനിയനുമായി അടുപ്പത്തി�
ലായി! െപെട്ടന്നു് കാറ്റും മഴയും തുടങ്ങി… വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റു്, മഴയാെണങ്കിൽ
തുള്ളിെക്കാരു കുടെമന്ന കണക്കിൽ… തിരിതാഴ്ത്തി അരികിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന റാന്തലി�
െന്റ െവളിച്ചത്തിൽ കാണാം കുടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്…’

കാത്തുനിൽക്കാം. ആഞ്ഞടിച്ച പൂതാനിൽ റാന്തൽ െകട്ടു, റാന്തലിനുള്ളിൽ
മഴെവള്ളം വീണു കാണും… േനരിയ നാട്ടുെവളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു വരാന്തയിെല നി�
ഴലുകൾ വീതികൂടിയ വടേക്ക വരാന്തയിേലക്കു് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നതു്… മഴ കുറയുന്നി�
ല്ല… കുറച്ചു േനരമായി അനക്കെമാന്നും കാണുന്നില്ല.
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‘അപ്പൂപ്പനും ശങ്കുച്ചാരും പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി വരാന്തയ്ക്കരികിെലത്തി ശ്രദ്ധിച്ചു. പല
സ്ഥായിയിലുള്ള കൂർക്കം വലി മഴയുെട ഇരമ്പലിലും െതളിഞ്ഞുേകക്കാം, പിെന്നാ�
ന്നും േനാക്കിയില്ല; മുറി തുറന്നു അകത്തു കയറി, അറ തുറന്നു… കയ്യിൽക്കരുതിയ
െവള്ളിെകട്ടിയ വടി െപെട്ടെന്നടുക്കാൻ പാകത്തിൽ വാതിലിൽ ചാരി വച്ചു. ഉടു�
ത്തിരുന്ന മുണ്ടഴിച്ചു് േതാളിലിട്ടിരുന്ന േതാർത്തുടുത്തു. മുണ്ടിൽ പ്രമാണെമല്ലാം വാ�
രിെക്കട്ടി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം െപട്ടികളും അറയും വാതിലും പൂട്ടി െചമ്പകേശ്ശരിയി�
േലക്കു നടന്നു… മഴ െപയ്യുന്നുണ്ടു്, ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’

‘െപാന്നാംപറമ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ വാസന കിട്ടി, ചക്കരച്ചി മാമ്പഴത്തിെന്റ…
അവിെടമ്പാടും വിരിച്ചിട്ടേപാെല െചറുനാരങ്ങയുെട അത്രമാത്രം വലിപ്പമുള്ള േതൻ�
പഴം! ‘ശങ്കൂച്ചാേര’ അപ്പൂപ്പൻ വിളിച്ചു. ശങ്കുച്ചാർ ഒട്ടും സംശയിച്ചില്ല, ഉടുത്തിരുന്ന
േതാർത്തു് പിഴിഞ്ഞുവിരിച്ചു് മാമ്പഴം െപറുക്കി നിറച്ചു. ‘ഓ. അങ്ങേത്ത’ന്നു് അപ്പൂപ്പ�
െന േനാക്കി, ശങ്കുച്ചാരുെട അപേക്ഷ. ശങ്കുച്ചാരുെട ആേവശം കണ്ടേപ്പാൾ അതി�
േലെറ മാങ്ങാെക്കാതിയനായ അപ്പൂപ്പൻ േതാർത്തഴിച്ചു െകാടുത്തു.’

“അേയ്യ മുണ്ടില്ലാെത… എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. ‘ചിരിക്കണ്ട’ ശശിേച്ചട്ടൻ പറ�
ഞ്ഞു: നല്ല ഒന്നാംതരം േകാണകമുടുത്തിെട്ടാണ്ടു്. പാതിരാത്രി കാറ്റത്തും മഴയത്തും
ആരുകാണാനാ!”



2.3
വീണ്ടുംഇരുട്ടടി

ആരുെമാന്നുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല, തെന്റ സാഹസികതയ്ക്കു പ്രപഞ്ചവും ശങ്കുച്ചാരും മാത്രം
സാക്ഷി… അപ്പൂപ്പൻ സുഖമായുറങ്ങി…

രാവിെല േമലാംേകാട്ടു് െചല്ലുേമ്പാൾ നല്ല േമളമാണവെട; എല്ലാവരും മുറ്റത്തു�
ണ്ടു്. അപ്പൂപ്പേനാടു് ചിറ്റമ്മ സംഭവം വിവരിച്ചു:

‘രാത്രിേയെറെച്ചന്നപ്പഴാ മഴെയാന്നു േതാർന്നുെതാടേങ്ങ്യ… പുറെത്തേന്താ
ശബ്ദം േകെട്ടന്നു് േതാന്നിയ മാധവൻ പുറത്തിറങ്ങി. എറയത്തു നിന്നു് ചുറ്റും ൈല�
റ്റടിച്ചു േനാക്കുമ്പ മാളികവരാേന്തലു് എേന്താ ഒരനേക്കാം ഒേച്ചം… അവനകത്തുേക�
റി േഗാവിന്ദൈക്കമേളം വിളിേച്ചാണ്ടു് പതുെക്കെച്ചന്നു േനാക്കിയേപ്പാ തലങ്ങും െവ�
ലങ്ങും െകടക്കണു നാലഞ്ചു തടിമാടമ്മാരു്; ഉടുത്തിരുന്ന തുണിെയാെക്ക എങ്ങാ�
ണ്ടു െകടക്കണു; വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും ഒണരേണ്ട, േബാധംെകട്ട ഉറക്കം! േഗാവിന്ദ�
ൈക്കമെളാരുത്തനിട്ടു് ഒെരാറ്റച്ചവിട്ടു്. അയാളുരുണ്ടു പിരണ്ടു ദാ െകടക്കണു മിറ്റത്തു്.
ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് ഒരു മൂച്ചിനു് േകാേറ െതറി… ഒേച്ചം ബഹേളാം േകട്ടു് ചാടിെയഴു�
േന്നറ്റവർ ചീത്തവിളിയും അടിയും തുടങ്ങ്യേത്ര… അേപ്പാന്താ അവെട എേറത്തിെന്റ
അരികിൽ െവട്ടരിവാളും കമ്പിപ്പാേരം ഉളീം െകാട്ടൂടീം എന്നുേവണ്ടാ… എന്തിെനാ�
ള്ള ഭാവമാരുേന്നാ എേന്താ! എന്നാലും േദവീ കാത്തു… ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എെന്റ
േദവീ, ഭഗവതി!’

ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് അപ്പൂപ്പൻ സ്തബ്ധനായതുേപാെല നിൽക്കുകയായിരു�
ന്നു… െപെട്ടന്നു േചാദിച്ചു: ‘എന്നിട്ടു്, അവെരവെട?’

‘ആഹാ േഗാവിന്ദൈക്കമെളന്താ േമാശാ! പിെന്ന പത്മനാഭനും ഒണ്ടാരു�
േന്ന… അടിേച്ചാടിച്ചു… ശിവശങ്കരനും കൂട്ടരുമാരുേന്ന… നീലാണ്ടേനാെടങ്ങനാ പറ�
യുേന്നന്നു വച്ചാ ആദ്യം േപരു പറയാതിരുേന്ന.’ ചിറ്റമ്മ ദുഃഖം അഭിനയിച്ചു…

‘ങാ േപാെട്ട… എന്നാലും രാത്രീലു് എന്താ അവർക്കിവിെട കാര്യം; അതും തൂ�
േമ്പം േകാടാലിമായിട്ടു് ? വല്ല അടിപിടിേക്കസും കഴിഞ്ഞുവരുന്ന വഴി മഴവന്നപ്പം
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േകറിെക്കടന്നതാരിക്കും… സാരമില്ല.’ അപ്പൂപ്പൻ നിസ്സാരമാക്കിത്തള്ളി. േനേര�
േപായി മാളിക തുറന്നു ആഫീസുമുറിയിൽ കയറി വാതിലുമടച്ചു…

‘അപ്പൂപ്പെന്റയുള്ളിൽ സംശയങ്ങൾ നുരകുത്തി; െചറിയ അസ്വസ്ഥത മനസ്സി�
െന ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റാെരാെക്കേയാ ഇതിെന്റ പുറകിലുണ്ടു്. ശിവശങ്കരെന മു�
ന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കുകയാണു്… എന്തിനാണു് മാധവൻ ഇന്നെല രാത്രിയിൽ തറ�
വാട്ടിൽ തങ്ങിയതു്; മാറിത്താമസിച്ചതിൽ പിെന്ന രാത്രിയിൽ തറവാട്ടിൽ തങ്ങാറി�
ല്ല. കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യാേനാ പണത്തിെന്റ കാര്യങ്ങൾേക്കാ വന്നാൽ കാര്യം
കഴിഞ്ഞു് ഉടെന തിരിച്ചുേപാകാറാണു് പതിവു്. പിെന്ന േഗാവിന്ദൈക്കമൾ! ൈത�
ക്കാട്ടുേശ്ശരീൽ താമസിക്കുന്ന അയാെളന്താ ഇന്നെല രാത്രീൽ ഇവിെടക്കൂടാൻ?
വല്ലേപ്പാഴും വന്നാൽത്തെന്ന പൂമുഖത്തിരുന്നു സംസാരിക്കും. ആഹാരം കഴിക്കാൻ
വലിയ തളത്തിേല ഇരിക്കൂ. അടുക്കളത്തളത്തിേലക്കു േപാകുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ല.
പെക്ഷ രണ്ടു ദിവസം മുൻപു് വലിയചിറ്റമ്മയും മരുമകനും കൂടി അടുക്കളത്തളത്തി�
ലിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു, ശബ്ദം തീെര താഴ്ത്തി. െകാച്ചുചിറ്റമ്മയുെട ഇളയമകെന്റ
പഠിത്തകാര്യം േചാദിക്കാൻ െചന്നതാണെത്ര അപ്പൂപ്പൻ. അപ്പൂപ്പെന കണ്ടതും സം�
സാരം നിർത്തി… ഒരു പെക്ഷ ചിറ്റമ്മ സ്വന്തം മകളുെട കാര്യം തെന്നയായിരിക്കും
സംസാരിച്ചതു്. ഓ അതുമാത്രമല്ലേല്ലാ… രാത്രിയിൽ കള്ളുകുടങ്ങളും റാന്തലുമായി
വന്നതു് ചട്ടമ്പിൈക്കമളായിരുന്നേല്ലാ. അയാൾ ഒന്നുമറിയാത്ത മട്ടിൽ എല്ലാർക്കു�
െമാപ്പം… അയാെള വിളിേച്ചാണ്ടു് മാധവൻ വടേക്കപ്രേത്തക്കു േപായെതന്തിനായി�
രിക്കും? ആ കള്ളുകുടങ്ങളും േലാട്ടകളുെമവെട?’

‘അപ്പൂപ്പനു ശരിക്കും േപടിേതാന്നി. എന്നിട്ടും ഒന്നും ഭാവിച്ചില്ല. പതിവുേപാ�
െല തറവാട്ടിൽ വരും, കുടുംബേക്ഷത്രത്തിൽ പതിവു പ്രാർത്ഥന, ചിറ്റമ്മേയാ കുട്ടിക�
േളാ െകാണ്ടുെക്കാടുക്കുന്ന െപാടിയരിക്കഞ്ഞി കുടിക്കും. തറവാട്ടിേലക്കു െചലവിനു
േവണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ രൂപയും, പത്തായം തുറന്നു് ആവശ്യത്തിനു െനെല്ല�
ടുക്കാനായി താേക്കാലും വലിയചിറ്റമ്മയുെട കയ്യിൽ െകാടുക്കും. കലവറ മുറീേടം
അകേത്ത അേറേടം ആ അറിയിലിരിക്കുന്ന, പരമ്പരാഗതമായി ൈകമാറി വന്ന വി�
ലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളുള്ള അറയുേടയും എല്ലാം താേക്കാൽ വലിയചിറ്റമ്മയുെട
കയ്യിൽത്തെന്നയാണു്… വല്ലേപ്പാഴുെമാെക്ക മാധവെനയും കൂട്ടി വസ്തുക്കളുെട പ്രമാ�
ണങ്ങളടുക്കിെക്കട്ടി വയ്ക്കാനും-േകസും കൂേട്ടാം വരുേമ്പാെളാെക്ക പല പ്രമാണങ്ങ�
ളും െപട്ടിയിൽ നിെന്നടുേക്കണ്ടിവരും-വിേശഷെപ്പട്ട ആഭരണങ്ങൾ വല്ലതും ഏെത�
ങ്കിലും വിേശഷാവസരങ്ങളിൽ തറവാട്ടിെല െപണ്ണുങ്ങൾക്കു ധരിക്കാെനടുത്തതു് തി�
രിച്ചുവച്ചു് കണക്കു ശരിയാക്കാനും അപ്പൂപ്പൻ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു… ആ പതിവങ്ങു
േവണ്ടാന്നു വച്ചു.’

‘പ്രമാണങ്ങൾ അന്യാധീനെപ്പട്ടു േപാകാതിരിക്കാനാണു് അത്രയും കഷ്ടെപ്പ�
ട്ടു് മാറ്റിയതു്. എല്ലാെമാന്നു് പരിേശാധിച്ചു് തരം തിരിച്ചു് െകട്ടിമാറ്റിവയ്ക്കണം-ഒറ്റി പ്ര�
മാണങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടു്. അതു പലതും അമ്മാവൻ േകശവപ്പണിക്കരുെട സ്വന്തം
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േപരിലുള്ളതാണു്. മാധവനും പത്മനാഭനും ചിറ്റമ്മമാരുെട െപണ്മക്കളിൽ രണ്ടുേപ�
രും വീടുവയ്ക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ട സ്ഥലം തെന്ന െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ അമ്മയ്ക്കുള്ള�
േതാ അമ്മാവനുള്ള വീതേമാ ആയിട്ടു് ഒന്നും അവെരടുത്തിട്ടില്ല, െകാടുത്തിട്ടുമില്ല…
ആരുമറിയാെത പ്രമാണങ്ങെളല്ലാം തിരിച്ചുെകാണ്ടുവയ്ക്കുന്ന അന്നുതെന്ന വക്കീലി�
െന വരുത്തണം, രണ്ടു സഹായികെളയും കൂട്ടിേക്കാെട്ട. വിേല്ലജാഫീസേറം ഏർ�
പ്പാടാക്കാം. മൂന്നാലു നാട്ടുപ്രമാണിമാരും േവണം, സാക്ഷികളായിട്ടു്. എല്ലാരും കൂടി
വക്കീലന്മാരുെട മുമ്പിൽ വച്ചു് സംസാരിക്കെട്ട. ശിവശങ്കരേനം വിളിക്കണം…’

അപ്പൂപ്പൻ മനേക്കാട്ട െകട്ടി നടക്കുന്നു; രാവിെല ആഫീസുമുറിയിൽ കയറിയി�
രിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കു പൂട്ടിയിറങ്ങുന്നു… പുതിയ െകാടുക്കൽ വാങ്ങലുകെളപ്പറ്റിയും പാട്ടം
കിട്ടാൻ താമസിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കും പഠിത്തെച്ചലവു് അമാന്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള
വഴികൾ േതടുന്നതിെനപ്പറ്റിയും സാധാരണ മാധവപ്പണിക്കേരാടാണു് ചർച്ച െച�
യ്യാറ്… കുറച്ചു ദിവസമായി എല്ലാം തനിെയ മാേനജു െചയ്യുന്നു അപ്പൂപ്പൻ… മാധവ�
പ്പണിക്കർ കുറുക്കനാണു്, അതിബുദ്ധിയാണു്… ‘ഏട്ടൻ ശക്തനാകുേന്നാ!’

അങ്ങെന ഒരു ദിവസം അതു സംഭവിച്ചു… അപ്പൂപ്പൻ േമലാംേകാട്ടുനിന്നു് െച�
മ്പകേശ്ശരീേലക്കുള്ള യാത്രയിലാണു്. ശങ്കുച്ചാെരാണ്ടു് കൂെട. രാത്രി കുറച്ചിരുട്ടി…
െകായ്ത്തും െമതീം… െതാഴിലാളികെള എല്ലാം അളന്നു െകാടുത്തു് പറഞ്ഞുവിട്ടു കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ തളർന്നുേപായി… എന്നാലും അവരുെട സേന്താഷവും തൃപ്തിയും കണ്ടു്
മനസ്സുനിറഞ്ഞുള്ള യാത്രയാണു്; ചുറ്റുപാെടാന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേതയില്ല, അത്രയും
സേന്താഷവാനായിരുന്നു…

െപെട്ടന്നു് നാലഞ്ചുേപർ അപ്പൂപ്പേനം ശങ്കുച്ചാേരം വളഞ്ഞു. കണ്ണും മൂക്കും വച്ച
കമുകിൻ പാളെകാണ്ടു് മുഖംമൂടിയവർ. ശങ്കുച്ചാെര ൈകപുറകിൽ െകട്ടി ദൂെര മാറ്റി
ഒരു െതങ്ങിൽ െകട്ടിയിട്ടു. അപ്പൂപ്പെന പിടിച്ചവർ അധികം ഉയരമില്ലാത്ത തിങ്ങിനി�
റഞ്ഞ േതങ്ങാക്കുലകളുള്ള ഒരു െതേങ്ങാടു േചർത്തു െകട്ടി നിർത്തി: ‘എന്തായിതു്,
എന്തിനാ എെന്ന െകട്ടിയിടുേന്ന? പറ നിങ്ങൾെക്കന്താ േവേണ്ട, ആരാ നിങ്ങൾ?
എന്തുേവണം നിങ്ങൾക്കു അതുപറ; എന്തായാലും ഞാൻ തരാം…’ അപ്പൂപ്പൻ.

‘അേട്യങ്ങൾെക്കാന്നും േവണ്ട. വല്യമ്പ്രാെന െകട്ടിയിട്ടതു െകാല്ലാനാ. േത�
ങ്ങാ തേലവീണു് വല്യമ്പ്രാൻ ചാകണംന്നാ അേട്യങ്ങക്കു കിട്ടിയ കല്പന. േതങ്ങാ�
െക്കാല ഒടിഞ്ഞു വീണതാേന്ന നാട്ടുകാരു വിജാരിക്കു… അേട്യങ്ങേള േനാക്കാൻ
ആളു െപാറെകെയാണ്ടു്, ആ ചട്ടമ്പിൈക്കമള്… പാപ്പുക്കുട്ടി െതേങ്ങേക്കറുന്ന കണ്ടു�
കാണും, വല്യമ്പ്രാെന െകട്ടിയിട്ടതും കണ്ടിെട്ടാണ്ടു്… ഇനീപ്പം ചൂട്ടുെകടുത്താൻ േപാ�
ക്വാ വല്യമ്പ്രാ… െതങ്ങാെക്കാല താെഴ വീഴുമ്പം ഞങ്ങളാേരലും ഒച്ചത്തിൽ കര�
േഞ്ഞാളാം… അപ്പ അയ്യാളു െപാേക്കാളും…’

അപ്പൂപ്പെന്റ െകട്ടഴിച്ചു അയാൾ… അപ്പൂപ്പൻ മാറിനിന്നു.
‘െതങ്ങിൽേക്കറിയ പാപ്പുക്കുട്ടി േതങ്ങാെക്കാല െവട്ടിയിട്ടു, ഒന്നല്ല മൂന്നു്.

ഓേരാന്നും വീഴുേമ്പാൾ അതിെലാരാൾ കരഞ്ഞു. ആദ്യം അലറിക്കരഞ്ഞു, പിെന്ന
േവദനേയാെട, മൂന്നാമെതാരു ഞരക്കം മാത്രം…’
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അപ്പൂപ്പെന്റ െകട്ടഴിച്ച ആൾ പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങെട വല്യമ്പ്രാെന െകാല്ലാൻ
അേട്യങ്ങക്കു വയ്യാ. പറഞ്ഞാേകട്ടിേല്ല പാടെത്ത െചളീ ചവിട്ടിത്താത്തുംന്നാ…
അവരതു െചയ്യുേന്നാരാ…അേട്യങ്ങളാ അഴിച്ചുവിേട്ടന്നു് പറയേല്ല വല്യമ്പ്രാ. തലയ്ക്കും
കയ്യിനും ഏനേക്കടു പറ്റീംന്നും പറഞ്ഞു് വല്യമ്പ്രാൻ മൂന്നാലുെദവസം കണിയാൻ
േവലൂെന വിളിച്ചു് ഓതിക്കണം, എേണ്ണം െകാഴമ്പുമിടണം… തറവാട്ടിേലക്കു പിെന്ന
േപായാ മതി…’

മുഖംമൂടി മാറ്റാെത തെന്ന അവർ േപായി… ആെരാെക്കെയന്നു കണ്ടില്ല; ‘േവ�
ണ്ട, ആളാരാെണന്നു് എന്തിനറിയണം…അവരുെട മനസ്സറിഞ്ഞിേല്ല, അതുമതി…’

‘വീട്ടിൽവന്നു പറഞ്ഞതു് ഉണങ്ങിനിന്ന േതങ്ങ തലയിൽ വീെണന്നു്. എണ്ണയും
കുഴമ്പും കണിയാരുെട ഓതലും തുടങ്ങി… േസ്നഹവും സഹതാപവുമായി ആളുകേളാ�
േരാന്നായി എത്തി. തലയിൽ ഒരു െകട്ടു്; തലയുെട ഇടതുവശത്തു് ആ െകട്ടു് വീർ�
ത്തിരിക്കുന്നു… പച്ചമരുന്നുകൾ അരച്ചു പുരട്ടി െകട്ടി വച്ചതാണു്, അവിെട ചതവുണ്ടു്,
നീരുമുണ്ടെത്ര! ഇടതു ൈക കഴുത്തിൽക്കൂടിയിട്ട േതാർത്തിൽ െകട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരി�
ക്കയാണു്… അപ്പൂപ്പൻ അഭിനയിച്ചു. അപ്പൂപ്പേന്റയും അമ്മൂമ്മയുേടയും അടുത്തുനിന്നു്
ദുഃഖിക്കുകയും േരാഷം െകാള്ളുകയും പകരം േചാദിക്കുെമന്നു വീമ്പുപറയുകയും െച�
യ്തവരിൽ ചിലർ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ തങ്ങളുെട നിരാശ പരസ്പരം പറഞ്ഞു് സമാ�
ധാനിച്ചു തൽക്കാലേത്തക്കു്…’
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‘ഇത്രനാളും താെനാരു മൂഢ സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് അപ്പൂപ്പ�
െന തളർത്തി… ഏഴു മക്കളുെട അച്ഛനാെണന്ന സത്യം ഓർമ്മയിെലത്തുന്നതു്
അേപ്പാൾ മാത്രം. ഭാര്യയുേടേയാ മക്കളുേടേയാ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറി�
യാെനന്നല്ല, തെന്റ മക്കെള േസ്നഹിക്കാേനാ ലാളിക്കാേനാ േപാലുമുള്ള സാവകാ�
ശം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവെര; എന്നല്ല െമനെക്കട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണു് ശരി. എല്ലാം
തറവാടും അവിടുള്ളവരുമായിരുന്നു… അവിെട ഓേരാരുത്തരുേടയും ആവശ്യങ്ങ�
ളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറേവറ്റുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു താൻ; തറവാട്ടിെല മുതലിെന
ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള വൃഗ്രതയിലും… താൻ നല്ല ഭർത്താവായില്ല, നല്ല അച്ഛനായില്ല…
ക്രൂരമായ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അേദ്ദഹെത്ത െപാള്ളിച്ചു… കാരണവസ്ഥാനം െകാ�
ണ്ടു് തനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളുെട വലിപ്പം വളെര വലുതാെണന്നു് അപ്പൂപ്പൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു.’

‘രണ്ടുമൂന്നു ദിവസേത്തക്കു് അപ്പൂപ്പൻ തറവാട്ടിേലക്കു േപായില്ല; സുഖമിെല്ലന്നു
പറയാൻ ആെളവിട്ടു… അമ്മൂമ്മേയാടു് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല… എെന്താെക്കേയാ പുക�
യുന്നുെണ്ടന്നു് അപ്പൂപ്പെന്റ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും െതറ്റുന്ന ദിനചര്യകളും കണ്ടു് ശങ്കരി�
യമ്മൂമ്മയ്ക്കു മനസ്സിലായി. അമ്മൂമ്മ ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല, എന്തായാലും േനരിടാൻ തനി�
ക്കറിയാം എന്ന തേന്റടമായിരുന്നു അമ്മൂമ്മയ്ക്കു്… തികച്ചും സമാധാനപ്രിയനും ശാ�
ന്തസ്വഭാവിയുമായ അപ്പൂപ്പനു് കാർക്കശ്യവും താൻേപാരിമയും ഉള്ള അമ്മൂമ്മേയാടു്
പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ പറ്റില്ലാന്നുള്ള േപടിെകാണ്ടാണെത്ര തറവാട്ടിെല കുഴപ്പങ്ങൾ പറ�
യാതിരുന്നതു്… അമ്മൂമ്മ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കില്ല പറയുന്നതു്, കർശനനിർേദ്ദ�
ശങ്ങളായിരിക്കും െകാടുക്കുക. അതുപാലിക്കാനുള്ള ൈധര്യേമാ തേന്റടേമാ അപ്പൂ�
പ്പനില്ല…’

അപ്പൂപ്പൻ ആേലാചനയിലായിരുന്നു. എന്തു നിലപാെടടുക്കണം… ഇത്രനാ�
ളും തെന്റ മുൻപിൽ േസ്നഹം അഭിനയിച്ചു് ചിരിച്ചു െകാണ്ടു് തെന്റ കഴുത്തറക്കാൻ



93 2.4. പടിയിറക്കം

ആെള വിട്ട തറവാട്ടുകാെര ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം… “േവണ്ട, േവണ്ട, േവണ്ടാ…
അടുത്ത നിമിഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സു് ആ ചിന്തയിൽ േഖദിച്ചു… അമ്മാവേന്റ�
യും തേന്റയും അധ്വാനത്തിെന്റ ഫലമാണു് ഇന്നെത്ത േമലാംേകാടു് തറവാടും നാ�
ട്ടിെലമ്പാടുമുള്ള ഭൂമിയും, അറയിെല നിധിയും… േവണ്ട, തെന്റ സ്വന്തെമന്നു കരുതി
േസ്നഹിച്ച തറവാട്ടിൽ ഒരു അന്തഃഛിദ്രം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ആരുമായും െകാമ്പുേകാർ�
ക്കാനും തനിക്കു വയ്യ… ശരിയാണു്, എത്ര വലിയ ക്രൂരതയും ചതിയുമാണു് അവർ
തേന്നാടു കാണിച്ചതു്; അതും തെന്റ സ്വന്തം അനുജെനത്തെന്ന കരുവാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു്… ‘എേന്നയും ഒപ്പം എെന്റ അനിയേനയും തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള പദ്ധതി;’ അപ്പൂപ്പ�
െന്റ സ്വഗതം അമ്മൂമ്മ േകട്ടു. ‘എന്താദു്, എന്താ പറഞ്ഞതു് ?’ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്
‘ഓ, ഒന്നുമില്ല. പണ്ടെത്ത ആ രാത്രീലെത്ത സംഭവം ഓർമ്മിച്ചതാ’ എന്നുത്തരം
െകാടുത്തു. അമ്മൂമ്മ ഒന്നിരുത്തി മൂളിയേത്ര.”

‘…അപ്പൂപ്പൻ ഉറപ്പിച്ചു, ഇനിെയാന്നിനും താനില്ല. കാലഹരണെപ്പട്ട, ഊതി
വീർപ്പിക്കെപ്പട്ട ഈ അധികാരത്തിെന്റ മാറാപ്പു് വലിെച്ചറിയണം.’

നാലാംദിവസം െവളുപ്പിേന തെന്ന അപ്പൂപ്പൻ തറവാട്ടിെലത്തി. ആഫീസുമുറി
തുറന്നു് പ്രമാണങ്ങെളല്ലാം അറയിൽ വച്ചു പൂട്ടി പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ നാണിത്തള്ള
മുറ്റമടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തനിക്കു് ഓർമ്മവച്ച നാൾ മുതൽ നാണിത്തള്ള�
െയ കാണുന്നതാണു്; ആ ചട്ടുകാൽ വലിച്ചുവച്ചു് തറവാടിെന്റ ചുേറ്റാടുചുറ്റുമുള്ള മുറ്റം
മുഴുവൻ അടിച്ചുവാരി ചാണകെവള്ളം തളിച്ചു്… ‘അവർക്കു മടുത്തിേല്ല, ഇെട്ടറിഞ്ഞു്
െപായ്ക്കൂേട!’

കാടുകറാൻ തുടങ്ങിയ മനസ്സിെന തളച്ചു് േനെര കുളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിക്കുളിച്ചു.
േക്ഷത്രനടയിൽ അടച്ചിട്ട ശ്രീേകാവിലിനു മുൻപിൽ നിന്നു് േദവിെയ വിളിച്ചു് ഏെറ�
േനരം പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നു. നട തുറക്കാെനത്തിയ പൂജാരി അത്ഭുതെപ്പട്ടു; എന്നും
േമലാംേകാട്ടുകാരണവർ കുളിച്ചു് ശ്രീേകാവിലിനു മുൻപിെലത്തുന്ന സമയവും നട�
തുറക്കുന്ന സമയവും കൃത്യമായിരിക്കും… ആദ്യം ദീപാരാധന െതാഴുന്നതും പ്രസാ�
ദം വാങ്ങിക്കുന്നതും അേദ്ദഹം തെന്ന… അങ്ങെന അന്തിച്ചുേനാക്കി നിന്നേപ്പാൾ
കണ്ടു അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു; പൂജാരി അന്ധാളിച്ചു. പെക്ഷ
േചാദിക്കാൻ വയ്യാ… എന്നും എെന്തങ്കിലും കുശലം േചാദിക്കുന്ന, േക്ഷത്രാവശ്യ�
ങ്ങൾ േചാദിച്ചറിയുന്ന, തെന്റ േക്ഷമാേന്വഷണം നടത്തുന്ന കാരണവർ ഒന്നു േനാ�
ക്കുകേയാ ഒരക്ഷരം പറയുകേയാ േചാദിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല എന്നതു് അയാെള വി�
ഷമിപ്പിച്ചു.

െതാഴുതു തിരിഞ്ഞുനടന്നു തുടങ്ങിയ അേദ്ദഹം െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞു് പൂജാരിെയ
േനാക്കി ഒരു തളർന്ന പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു…

എട്ടുമണിക്കുതെന്ന കുടുംബവക്കീലും രണ്ടു സഹായികളും, വിേല്ലജാഫീസറും
എത്തിേച്ചർന്നു. മാളികപ്പുരയുെട പൂമുഖത്തിട്ട കേസരകൾ അതിഥികെള സ്വീകരി�
ച്ചു; അല്ല, അേപ്പാേഴക്കും തറവാട്ടിലുള്ളവർ അവെര സ്വാഗതം െചയ്തു. ൈവകാെത
സ്ഥലെത്ത രണ്ടുമൂന്നു നാട്ടുപ്രമാണിമാരും എത്തിേച്ചർന്നു.
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ഇെതന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാെണന്നു് ചിറ്റമ്മമാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു് പരിഭ്രമിച്ചു.
പെക്ഷ കുറുക്കെന്റ ബുദ്ധിയുള്ള മാധവപ്പണിക്കർക്കു് ‘നാെള വക്കീലുെമാെക്ക വരും,
എല്ലാവരും സ്ഥലത്തുണ്ടാകണം’ എന്നു് അപ്പൂപ്പെന്റ കുറിപ്പും െകാണ്ടു് ആളു വന്ന�
േപ്പാൾത്തെന്ന മനസ്സിലായി. േചട്ടൻ, ശുദ്ധൻ മാത്രമല്ല മരമണ്ടനും കൂടിയാെണ�
ന്നു്. ആള് നേല്ലാണം േപടിച്ചിെട്ടാണ്ടു്, ഏതാണ്ടു് ആനമണ്ടത്തരം ഒപ്പിക്കാൻ േപാ�
കുന്നുെവന്നതുറപ്പു്… അയാൾെക്കാപ്പം അേത സേന്താഷേത്താെട അളിയൻ േഗാ�
വിന്ദൈക്കമളും ഹാജരുണ്ടു്… െകാച്ചപ്പൂപ്പനും എത്തി, അപ്പൂപ്പൻ പ്രേത്യകം ആളയ�
ച്ചു വരുത്തിയതാണു്.

അപ്പൂപ്പൻ വന്നു് കേസരയിലിരുന്നു. സൂചി വീണാൽ േകൾക്കാവുന്ന നിശ്ശ�
ബ്ദത. അപ്പൂപ്പൻ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു, പിെന്ന പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:

‘േമലാംേകാട്ടു നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ സ്വന്തബന്ധങ്ങെള വിലമതിക്കുന്നവനാ�
ണു്, ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണു്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ബന്ധുജനങ്ങളുമായി ഇട�
യാേനാ അവെര ചതിച്ചു് എെന്തങ്കിലും േനടാേനാ േവദനിപ്പിക്കാേനാ ഞാൻ നിൽ�
ക്കില്ല; അതല്ല ചതിക്കണെമങ്കിേലാ, എെന്തങ്കിലും േനടണെമങ്കിേലാ എേന്ന
ആകാമായിരുന്നു…’

ഒന്നു നിർത്തി, ശ്വാസെമടുത്തു്; പിെന്ന തുടർന്നു:
‘മാധവനു ഭരണം േവണം; ആ കാര്യം സമാധാനപരമായിട്ടു് എെന്ന അറിയി�

ക്കാമായിരുന്നു… പ്രമാണങ്ങെളല്ലാം പരിേശാധിക്കാനും തരംതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കാ�
നും പാട്ടക്കാേരാടു് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുെമല്ലാം ഞാൻ മാധവെനത്തെന്ന�
യേല്ല വിളിക്കാറ് ? മാധവനു് കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയമാവെട്ട എന്നു ഞാൻ ആഗ്ര�
ഹിച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രമാണു്… കാരണവസ്ഥാനം ഞാൻ തട്ടിെയടുത്തേതാ, ആഗ്ര�
ഹിച്ചു വന്നേതാ അല്ലേല്ലാ, ഏെറ്റടുേക്കണ്ട സ്ഥിതി വന്നതുെകാണ്ടാെണന്നു മന�
സ്സിലാക്കാെനാള്ള പ്രായമായിരുന്നേല്ലാ നിങ്ങൾക്കു് ! നിെന്റ ആഗ്രഹം… ഒന്നു
സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നേല്ലാ, ഒരു മടിയുമില്ലാെത, ഒരു തർക്കങ്ങളുമില്ലാെത
ഞാൻ വെച്ചാഴിയുമായിരുന്നിേല്ല? ഈ വളഞ്ഞവഴി നിെന്റ ബുദ്ധിയാേണാ മാധ�
വാ, അേതാ…’

‘ചിറ്റമ്മയ്ക്കു പറയാമായിരുന്നേല്ലാ എേന്നാടു് ? എെന്റയമ്മ മരിച്ചതിൽ പിെന്ന
ചിറ്റമ്മയായിരുന്നിേല്ല എനിക്കമ്മ? ഇവിടുെത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവെര എന്റടുത്തുവ�
രാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നിേല്ല? എെന്ന പുകച്ചുതെന്ന
പുറത്തുചാടിക്കണം, അതു െകാന്നിട്ടായാലും േവണ്ടില്ല എന്നു ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങ�
െള േപ്രരിപ്പിച്ചെതന്താണു് ? സ്വന്തം വീട്ടിെല അറയിൽ േമാഷണം നടത്താനുള്ള
നാണം െകട്ട വിദ്യ ആരു പറഞ്ഞുതന്നു?’

‘ആദ്യെമല്ലാം ഞാൻ ശിവശങ്കരെന െതറ്റിദ്ധരിച്ചു, അവെന െവറുത്തു, എെന്റ
അനുജെന ഞാൻ ശപിച്ചു… അവേനാടു ഞാൻ മാപ്പു പറയുന്നു. പഴയ ചരിത്രെമാ�
െക്ക ഞാനറിയുന്നതു് രണ്ടു ദിവസം മുൻപുമാത്രമാണു്…എെന്റ െതറ്റുതെന്ന…’
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‘സ്ക്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടർ, പ്രേത്യകിച്ചു് മാധവനും പിെന്ന മാധവെന്റ അളിയ�
നായി വന്ന േഗാവിന്ദനും ശിവശങ്കരെന ഉപദ്രവിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ലായിരുന്നു;
എന്താ അങ്ങെനയല്ലാരുേന്നാ? പഠിത്തത്തിൽ അല്പം പുറേകാട്ടായിരുന്ന അവ�
െന മാനസികമായി തളർത്താൻ മാത്രമല്ല, ക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കാനും
നിങ്ങൾ മടിച്ചിരുന്നില്ല. നിങ്ങേളക്കാൾ ഇളയവനാെണന്നു േപാലും പരിഗണിച്ചില്ല
നിങ്ങൾ… െമയ്ക്കരുത്തു കാട്ടാനുള്ള അനുയായികൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുമുണ്ട�
േല്ലാ അേല്ല!’

‘പേക്ഷ അവെനാന്നും ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല, പരാതിെപ്പട്ടില്ല… നിങ്ങെളപ്പ�
റ്റി പരാതിെപ്പട്ടാൽ ആെരങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമായിരുേന്നാ. അത്രയ്ക്കും നല്ല പിള്ള�
കളായേല്ല അഭിനയിച്ചിരുേന്ന. സഹിെകട്ടു് അവൻ പഠിത്തം നിർത്തി, നിങ്ങൾ
കാരണം, അവനും അച്ഛനുമമ്മയും അന്നു് അച്ഛെന്റ വീട്ടിലായിരുന്നേല്ലാ താമസം.
എെന്റ േജാലിത്തിരക്കിനിടയിൽ അവിെട േപാകാൻ േപാലും സമയം കിട്ടിയിരു�
ന്നില്ലേല്ലാ… െപെട്ടന്നുണ്ടായ അച്ഛെന്റ മരണം. ശരിക്കും തകർന്നുേപായി അവൻ,
അവെന്റ േചട്ടനു് മുഴുവൻ േസ്നഹവും കരുതലും നിങ്ങേളാടാെണന്ന േതാന്നലായി�
രുന്നു അവനു്; ഏെറക്കുെറ ശരിയുമായിരുന്നു, അവെന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.
അവൻ ആശ്വാസം കെണ്ടത്തിയതു് അവേനേപ്പാെല തെന്ന കുരുന്നിേല വാടി�
േപ്പായ കുട്ടികളുെട സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. േകമെപ്പട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും സമൂഹ�
ത്തിൽ സ്വാധീനവും മെറ്റല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടു് നിങ്ങക്കു്; എന്തും എവിേടയും െവ�
ട്ടിപ്പിടിക്കാനും, അടിച്ചമർത്താനും േവണെമങ്കിൽ െകാന്നു് െചളിയിൽ താഴ്ത്താനും
തയ്യാറുള്ള റൗഡിെസറ്റും… അവെന്റ കൂട്ടുകാെര എന്തിനു കുറ്റെപ്പടുത്തണം!’

‘േപാെട്ട…ഇത്രെയങ്കിലും പറയണം എനിക്കു്…ഇനിെയാരവസരം ഇല്ലാ.’
എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായിരുന്നു േകട്ടു; കാരണം നീലാണ്ടപ്പണിക്കർക്കു് ഇത്ര�

െയാെക്ക െവട്ടിത്തുറന്നു പറയാനാകുെമന്നു് ആരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. എത്രേയാ വർ�
ഷെത്ത പരിചയമുള്ള വക്കീലാണു് ഏെറ അത്ഭുതെപ്പട്ടതു്… അപ്പൂപ്പൻ ആഫീസു�
മുറിയിൽ നിന്നു് പ്രമാണങ്ങളുെട െകട്ടുകൾ എടുപ്പിച്ചു് വക്കീലിെന്റ മുൻപിൽ വച്ചു�
പറഞ്ഞു:

‘മാധവാ, െനനക്കു നല്ല നിശ്യമുെണ്ടെന്നനിക്കറിയാം എത്ര പ്രമാണങ്ങളു�
െണ്ടന്നു്. ഞാൻ അറിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്ന നിെന്ന കൂെടക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാ. പെക്ഷ
സഹായിക്കാൻ വരുേമ്പാഴും അല്ലാെതയും നീ പ്രമാണങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുന്നതു്
എനിക്കറിയാം. ഞാനതിൽ നിെന്നാന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതു മാറ്റി�
യിരുെന്നങ്കിലും നിങ്ങൾെക്കാന്നും െചയ്യാൻ പറ്റില്ല… എനിക്കവകാശെപ്പട്ടതുേപാ�
ലും മാറ്റിയിട്ടില്ല… ലിസ്റ്റു് േനരേത്തതെന്ന തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നതാ. പരിേശാധി�
ക്കാം. വക്കീലിേന്റയും കരപ്രമാണിമാരുേടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ… മാധവനിേങ്ങാ�
ട്ടു വരൂ… പത്മനാഭനും കൂടെട്ട.’

മാധവപ്പണിക്കർെക്കാപ്പം േഗാവിന്ദൈക്കമളും എഴുേന്നറ്റു വക്കീലിനടുേത്തയ്ക്കു
നടന്നു… േവണ്ടാ, ൈകമെളേങ്ങാട്ടാ? ഇവിടുെത്ത പിേള്ളെരാണ്ടു് പരിേശാധന�
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യ്ക്കു്. അവരു േനാക്കിയാൽ മതി. വക്കീലിനു േബാധ്യെപ്പടണം; കരപ്രമാണിമാെര
ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണു്, അവരും സാക്ഷിയാകണം.

‘ഇവിെട ഭാഗെമാന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇേപ്പാൾ. ഞാനിെതല്ലാം താെഴവയ്ക്കുന്നു.
അടുത്ത കാരണവർക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ ഭാഗം നടത്തും… പിെന്ന, ചിറ്റേമ്മ ഇവർ�
െക്കാെക്ക കാപ്പിേയാ പലഹാരേമാ ഒെക്കയാവാം. ഇനിയിങ്ങെന ഉത്തരവിടാ�
െനാന്നും ഞാൻ വരില്ലാ േകേട്ടാ, ചിറ്റേമ്മ. ഇന്നേത്തക്കു കൂടി ക്ഷമിക്കാം അേല്ല?’
െപാട്ടിച്ചിരി പതിവില്ലാത്ത അപ്പൂപ്പൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

‘ങാ… പിെന്നാരു കാര്യം… ശിവശങ്കരനവകാശെപ്പട്ടതു െകാടുക്കണം… അറി�
യാമേല്ലാ അമ്മയുെട വീതം അവനും കിട്ടണമേല്ലാ. അമ്മാവനു് അവകാശെപ്പട്ട�
തു് ശങ്കരിക്കും സേഹാദരങ്ങൾക്കും കിേട്ടണ്ടതേല്ല… എനിെക്കെന്തങ്കിലും തരാൻ
എെന്റ കുടുംബക്കാർക്കു മനസ്സുെണ്ടങ്കിൽ തരെട്ട… ഇന്നുവെര ഞാെനാന്നും െകാ�
ണ്ടുേപായിട്ടില്ല, അവകാശെപ്പട്ടതു പിടിച്ചു വാങ്ങാനും ഞാനില്ല… െചമ്പകേശ്ശരി
വീടുവച്ചതു് അച്ഛെന്റ തറവാട്ടുവക സ്വത്തു കിട്ടിയതിെല ആദായം െകാണ്ടാണു്-
അതിെന്റ വിവരങ്ങെളല്ലാം മാധവനറിയാം. പിെന്ന ആ ആദായങ്ങളിൽ നിെന്നടു�
ത്തു വാങ്ങിയ ഒറ്റിഭൂമികളുേടയും വിലയാധാരമായി വാങ്ങിയവയുേടയും പ്രമാണങ്ങ�
ളും ഇക്കൂട്ടത്തിെലാണ്ടു്. ഞാൻ വീടുവച്ച പുരയിടം മാധവൻ തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച�
താണു്. ഞാനതിെന്റ പ്രമാണം േനാക്കിയിട്ടില്ല. അതും ഇവിെടത്തെന്നയുണ്ടു്.’

‘പ്രമാണങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കാൻ ശിവശങ്കരൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നാണു്
എനിക്കു വിവരം കിട്ടിയതു്. അെതല്ലാം അവെന്റ കയ്യിെലത്തിയാൽ എന്താകും
സ്ഥിതി എന്ന അന്ധാളിപ്പിലാണു് ഞാൻ കാവലിരുന്നതും തക്കസമയത്തു് പ്രമാ�
ണങ്ങൾ മാറ്റിയതും… നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ അെതല്ലാം നിങ്ങളുെട
കയ്യിെലത്തുമായിരുെന്നന്നും എെന്റ അനുജൻ ജയിലഴികൾക്കുള്ളിലാകുമായിരു�
െന്നന്നും പിേറ്റന്നു രാവിെലയാണു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. പ്രമാണങ്ങൾ ശിവ�
ശങ്കരേന്റയും കൂട്ടരുേടയും കയ്യിെലത്തി അന്യാധീനെപ്പട്ടുേപായാേലാ എന്നായിരു�
ന്നു ഞാൻ േപടിച്ചതു്… െവറും നാണം െകട്ട കാര്യങ്ങളാണേല്ലാ എെന്റ തറവാട്ടിൽ
നടക്കുന്നെതന്നു ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു… എന്നിട്ടും സത്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തിമായറിയാനാ�
ണു ഞാൻ കാത്തതു്… കുത്തിെക്കാല്ലാൻ പറ്റിയില്ല; േതങ്ങ വീണിട്ടും ചത്തില്ല, അടു�
ത്ത പടി കാക്കാൻ ഞാനില്ല… ഇല്ല… ഞാനിറങ്ങുന്നു…’

‘ചിറ്റേമ്മ, ഒരേപക്ഷയുണ്ടു്. ഇവിടെത്ത േക്ഷത്രക്കുളത്തിൽ കുളിച്ചു് േദവിെയ
െതാഴുതു് ദിവസം തുടങ്ങുന്നതു് ഓർമ്മയായ കാലംമുതലുള്ള ചിട്ടയാണു്. ആ കുള�
ത്തിൽ കുളിക്കാനും േദവിെയ െതാഴാനും മാത്രമുള്ള എെന്റ അവകാശം നിേഷധി�
ക്കരുതു്…’

അപ്പൂപ്പൻ വല്ലാെത വികാരാധീനനായി… നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ആരും കാണാ�
െത െപെട്ടന്നു പുറത്തിറങ്ങി; സന്തതസഹചാരികളായ ഊന്നുവടിയും െമതിയടി�
യും മാത്രം കൂെട… േഗറ്റിനു പുറത്തിറങ്ങി ഒരു പിൻവിളിേയാർെത്തന്നേപാെല ഒരു
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നിമിഷം നിന്നു… ശങ്കുച്ചാർ ഓടിയിറങ്ങി വന്നു; ‘അങ്ങുേന്ന. എന്താ, എേന്തലുംകൂ�
ടി.?’ ‘ഒന്നുമില്ല ശങ്കുച്ചാേര.’

തിരിഞ്ഞുനടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശങ്കുച്ചാെര െപെട്ടന്നു അപ്പൂപ്പൻ വിളിച്ചു: ‘ഇങ്ങു�
വരു ശങ്കുച്ചാെര, ഒരു കാര്യം ചിറ്റമ്മേയാടു പറയണം… േകശവെന എനിക്കു
തരാൻ പറെഞ്ഞന്നു പറയണം. അവനില്ലാെത എനിക്കു ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവ�
നുമേതം… അവെന്റ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ എേന്നേപ്പാെല മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടേല്ലാ…
അവെന ദുഃഖിപ്പിക്കരുതു്, േദഷ്യം പിടിപ്പിക്കയുമരുതു്… എെന്റ കൂെട അവെനന്നും
സുഖമായിരിക്കുെമന്നും പറയണം…’

തിരിഞ്ഞുേനാക്കി അപ്പൂപ്പൻ, പതുെക്ക നടന്നു, അന്നാദ്യമായി േമലാംേകാടു്
നീലകണ്ഠപ്പണിക്കെരന്ന മനുഷ്യൻ ദുഃഖിച്ചു, തനിക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാ�
നാകാെത േപായേതാർത്തു്… കാരണവരുെട നിർേദ്ദശത്തിനു വഴങ്ങി അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സഹായിയായി… തറവാട്ടു ഭരണത്തിനുള്ള പരിശീലനമാണെതന്നു് രണ്ടു�
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലായതു്… േമലാംേകാടു് കാരണവെരന്ന കിരീ�
ടം തലയിൽ വച്ചുതന്നു് അമ്മാവൻ വിശ്രമജീവിതത്തിനുേപായി…

അന്നു് അഭിമാനമായിരുന്നു, സേന്താഷമായിരുന്നു… എല്ലാവരുേടയും അഭിന�
ന്ദനങ്ങളും അനുഗ്രഹവും ഏറ്റുവാങ്ങുേമ്പാൾ ആ പെത്താൻപതുകാരെന്റ മനസ്സിൽ
അൻപതുകാരെന്റ കാര്യഗൗരവവും ഉത്തരവാദിത്വേബാധവും നിറയുകയായിരുന്നു.
മനസ്സും ശരീരവുമർപ്പിച്ചു് കാരണവരുെട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഓേരാന്നായി പൂർ�
ണതയിെലത്തിക്കുേമ്പാെഴാന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അെതാരു മുൾക്കിരീടമാെണ�
ന്നു്… ആ മുള്ളുകേളല്പിച്ച മുറിവുകൾക്കുേമൽ താൻ േസ്നഹിച്ചവരിൽ നിന്നുതെന്നയു�
ള്ള ചതിവിെന്റ ചാട്ടവാറടിേയറ്റു് അപമാനിതനായി പടിയിറേങ്ങണ്ടി വരുെമന്നു്…
അതിേലെറ. ഇക്കാലമത്രയും താൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയതു് എത്ര വിലപിടിച്ച കാര്യ�
മായിരുെന്നന്നു് അന്നാദ്യമായി അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു… തെന്റ മക്കളുെട സാമീ�
പ്യം, അവരുെട കളിചിരികൾ, അവർക്കു നൽേകണ്ടിയിരുന്ന ഒരച്ഛെന്റ േസ്നഹവാ�
ത്സല്യങ്ങൾ…

‘ഒരിടനിന്നു്, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിൽ െപാള്ളുന്ന ചിന്തകെള കുടെഞ്ഞറി�
യാൻ ശ്രമിച്ചു… നല്ല ഒരു ഭർത്താവും അച്ഛനുമാകാനുറച്ചു് ഉറച്ച കാൽവയ്പുകേളാെട
അപ്പൂപ്പൻ നടന്നു, െചമ്പകേശ്ശരിയിേലക്കു്.’
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“ഭാഗപത്രം തയ്യാറായി; ആരുെട നിർേദ്ദശത്തിലും േമൽേനാട്ടത്തിലുെമന്നു പറേയ�
ണ്ടേല്ലാ.”

പ്രമാണങ്ങളിെലാന്നുേപാലും അപ്പൂപ്പൻ തുറന്നു േനാക്കിയില്ല… അത്രയ്ക്കും
അപമാനിതനും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പട്ടവനുമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അേദ്ദഹം.
‘അെതാന്നു േനാക്കേണ്ട?’ എന്നു േചാദിച്ച അമ്മൂമ്മേയാടു് പറഞ്ഞെത്ര ‘എനി�
ക്കു വിധിച്ചതു അതിനാത്തു കാണും’ന്നു്. ആരു വിധിച്ചെതന്നു് അപ്പൂപ്പൻ മനസ്സിൽ
പറഞ്ഞു കാണും. കിേട്ടണ്ടതു്, വിധിച്ചതു് എെന്നാന്നുമല്ല, പിടിച്ചുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന�
ത്രയും പിടിച്ചു വയ്ക്കണമായിരുന്നുെവന്ന പക്ഷക്കാരിയാണു് അമ്മൂമ്മ. അപ്പൂപ്പെന്റ
അർത്ഥമില്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥേസവനങ്ങളും മണ്ടത്തരം വെരെയത്തി നിൽക്കുന്ന
ശുദ്ധതയും അമ്മൂമ്മയ്ക്കു പുച്ഛമായിരുന്നു. െകാലെകാമ്പനായിരുന്ന തെന്റ അച്ഛനുമാ�
യി അപ്പൂപ്പെന താരതമ്യെപ്പടുത്തിയായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മയുെട വിമർശം… പെക്ഷ
േകശവപ്പണിക്കർ മക്കൾക്കു് എന്തുേനടിെക്കാടുത്തു! അപ്പൂപ്പൻ അതുേചാദിച്ചില്ല.
എന്നാൽ അമ്മൂമ്മയുെട മുൻപിൽ െതറ്റുകാരനായി എന്ന േതാന്നൽ അേദ്ദഹെത്ത
നിശ്ശബ്ദനാക്കി; ആലംബമറ്റവെനേപ്പാെലയായി…

‘അേതസമയം ഹരിനാരായണനമ്മാവനിേല്ല, അമ്മൂേമ്മെട അനുജൻ… നയ�
വിശാരദൻ, മാധവപ്പണിക്കരുെട സതീർത്ഥ്യന്നും ഉറ്റസുഹൃത്തും. േപാരാത്തതിനു്
േപരുേകട്ട, ജനസമ്മതനായ ഡാക്ടറും. എെന്തങ്കിലും െകാടുത്തു് എല്ലാവേരയും
ഒഴിവാക്കിയതുേപാലല്ല, അമ്മാവനു്. ഒരു െവട്ടിനു് ഒറ്റെത്തങ്ങീന്നു് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതു
േതങ്ങകിട്ടുന്ന ഒരാൾെപാക്കം മാത്രമുള്ള ൈതെത്തങ്ങുകൾ നിരനിരയായി നിൽ�
ക്കുന്ന ആയില്യംചാലിനരികിെല വലിയ ചിറയുൾെപ്പെട അേങ്ങർക്കാവശ്യമുള്ളതു
വാങ്ങിെയടുത്തെത്ര. പറഞ്ഞുേകട്ട അറിവേല്ല നമുക്കുള്ളൂ.’

പേക്ഷ ശിവശങ്കരൻ െകാച്ചപ്പൂപ്പൻ വഴങ്ങിയില്ല. േനേര േപായി േകാടതീൽ
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േകസ് ഫയൽ െചയ്തു. തെന്റ െകാക്കിെലാതുങ്ങുന്ന ഒരു വക്കീലിെന വക്കാലേത്ത�
ല്പിച്ചു. അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാധവപ്പണിക്കർ പറഞ്ഞെത്ര:

‘ങ്ഹാ ഹാ… അതുശരി… െകാച്ചിെല ഞങ്ങെട കിഴുക്കും ഏെറ െകാണ്ടു് വാ�
ലും ചുരുട്ടിേയാടിയവനാ… ഇേപ്പാ അവനു് െകാമ്പുമുളേച്ചക്കുേന്നാ! എന്നിട്ടു് ആ
പീറവക്കീലിേനം െകാണ്ടു് അവെനേന്നാടു് യുദ്ധത്തിനു വരുന്നു… ഇപ്പം ഞാനുരുട്ടി�
െക്കാടുക്കാം.’ മാധവപ്പണിക്കർ നിസ്സാരനല്ല. അയാൾക്കു് പണമുണ്ടു്; െകാലെകാ�
മ്പൻ വക്കീലന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളായുണ്ടു്. ഇനീം േകമമ്മാെര, ശരിക്കും ആടിെന
പട്ടിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളവെര ഇറക്കിക്കളിക്കാൻ െകല്പുണ്ടു്…

‘പേക്ഷ മാധവാ… അയാളു് രജിസ്ട്രാഫീസിന്നു് ആെരെയാെക്കേയാ വശത്താ�
ക്കി വിവരെമല്ലാം അറിഞ്ഞിെട്ടാെണ്ടന്നു്. ദാ, ഇപ്പ കൃഷ്ണനാ വന്നു പറേഞ്ഞ. അയാ�
ക്കു ന്യായമായതു കിട്ടിയില്ലാന്നു് െതളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ… േവേറം പ്രശ്നങ്ങൾ…’
ബന്ധുക്കളിെലാരാൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാധവപ്പണിക്കർ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് ചു�
റ്റും കൂടി നിന്നവെര േനാക്കി ഒരു െവല്ലുവിളി നടത്തി:

‘ഓേഹാ… അവനു് ഡീെറ്റയിൽെസല്ലാം അറിയാമേല്ല; ങ്ഹൂം അവനറിഞ്ഞി�
ട്ടുവരെട്ട… ഇനി അവനു് ഇതീന്നു് ഒരടി മണ്ണു് െകാടുേക്കണ്ടിവന്നാൽ ദാ എെന്റയീ
ഉള്ളം കയ്യീന്നു് േരാമം പറിച്ചുതരും ഞാൻ.’ അയാൾ ധാർഷ്ട്യേത്താെട സത്യം െച�
യ്തു:‘ഇതു് സത്യം സത്യം സത്യം… നിങ്ങെളല്ലാം സാക്ഷി.’

പെക്ഷ കാര്യം നിസ്സാരമല്ലായിരുന്നു… മാധവപ്പണിക്കർ േകേസല്പിച്ച വക്കീൽ
ഒരു ദിവസം േമലാംേകാട്ടുവന്നു.

‘പണിക്കരു സാേറ… കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല; എന്നല്ല, പ്രശ്നമാണു താനും.
ഞാൻ വിശദമായിത്തെന്ന പഠിച്ചു. ഈ േകസ് േകാടതീ വന്നാ െകാഴപ്പമാ… സൂത്ര�
പ്പണികെളാെക്ക െവളിച്ചത്താേകം െചയ്യും; തെന്നയല്ലാ… നിയമപരമായിത്തെന്ന
പ്രമാണങ്ങൾ െപാളിെച്ചഴുേതണ്ടിയും വരും; എന്നുവച്ചാൽ…’

‘നിങ്ങെളാന്നു െവറുേതയിരി മാത്തൻ വർഗ്ഗീേസ… ആ ഞായറാഴ്ച വക്കീെല�
ന്തു കാണിക്കുംന്നാ? അഥവാ അയാെളേന്തലും െകാണ്ടുവന്നാ… അതിനേല്ല നിങ്ങ�
െളാെക്ക. അതു തടുക്കണം, അല്ലാെണ്ടന്താ.’ മാധവപ്പണിക്കർക്കു േദഷ്യം വരുന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു.

‘അങ്ങനല്ല പണിക്കരു സാേറ… പറഞ്ഞു വരുമ്പം ന്യായം അവരുെട ഭാഗ�
ത്താേണ…’ മാധവപ്പണിക്കർ ഇടയ്ക്കു ചാടിവീണു് അലറി. ‘േഛ! ഇതുപറയാ�
നാേണാ നിങ്ങെള േകേസല്പിേച്ച? നിങ്ങളിേപ്പാ അയാെട വക്കീലിേനേപ്പാലാ�
ണേല്ലാ…’

‘അതു സാറിനു കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാ. ഞാൻ മദ്രാ�
സ് ൈഹേക്കാടതീെല പരേമശ്വരൻ നായരും, െസൽവരാജും ഒെക്കയായി എല്ലാ
വശങ്ങേളക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു… ഒത്തുതീർപ്പാ നല്ലെതന്നാ അവരും പറയുേന്ന…
അതുെകാണ്ടു തീരുമേല്ലാ കാര്യങ്ങെളന്നാ… അതിലിപ്പം മാനേക്കടു വിചാരിക്കണ്ട.
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സ്വന്തക്കാരുമായി േകസു നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല, അതുശരിയല്ലാന്നു േതാന്ന്യെകാ�
ണ്ടു്… ആ വക്കീലിെനെക്കാണ്ടു ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം… കാര്യം താേന്താന്നിയായി�
ട്ടാ നടെപ്പങ്കിലും ആ ശിവശിങ്കരപ്പണിക്കെരാരു പാവമാന്നാ എെന്റ അേന്വഷണ�
ത്തിലറിഞ്ഞതു്.’

മാധവപ്പണിക്കർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല… വക്കീൽ ക്ഷമിച്ചു് കാത്തിരുന്നു. കുേറക്ക�
ഴിഞ്ഞാണു് മാധവപ്പണിക്കർ വാ തുറന്നതു്: ‘എന്നാലും… പുത്തൻമഠത്തിെല നാ�
ലുെകട്ടു് ! അതു ൈകവിടുകാന്നു വച്ചാ… മുഴ്വൻ േതക്കും ഈട്ടിയുമാ… അതു ഞാൻ
എെന്റ മൂത്തമകൾ കമലയ്ക്കു േവണ്ടി നിശ്ചയിച്ചതാ… ആ പറമ്പാേണ ഒന്നരേയ�
ക്കർ; മാവും പ്ലാവും എന്നുേവണ്ടാ… അതുവിട്ടു കളയാന്നുവച്ചാ… മറ്റു വല്ലതും ഓഫർ
െചയ്താേലാ വക്കീേല?’

‘േവെണ്ടേന്ന ഞാൻ പറയൂ… െവറുെത പുലിവാലുപിടിക്കണ്ട… എന്നാലും േമ�
ലാംേകാട്ടുകാർക്കു തെന്ന ജയം… അതുെകാണ്ടു് തീരും െപാല്ലാപ്പു്… അത്തരം
പത്തുവീെടാണ്ടാക്കാെനാള്ള െമാതലു കയ്യിലിരിക്കും… അതേല്ല െമച്ചം?’

‘…േകസ് ഒത്തുതീർന്നു. ഉള്ളംൈകയിൽ േരാമം മുളയ്ക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു്
അതുപറിച്ചു് കാണിേക്കണ്ടി വന്നില്ല മാധവപ്പണിക്കർക്കു്.’

“ശിവശങ്കരനപ്പൂപ്പെന്റ മുൻപിൽ െചറുതാെയാന്നു ക്ഷീണിച്ചതിനുംകൂടി അപ്പൂപ്പ�
േനാടു പകരം വീട്ടി മാധവപ്പണിക്കർ. അെല്ലങ്കിലും അയാളേത െചയ്യൂന്നു് എല്ലാർ�
ക്കും അറിയാമായിരുന്നു.” “എന്താതു് ശശിയമ്മാവാ?” അമ്മു ഉേദ്വഗേത്താെട
േചാദിച്ചു.

ശശിേയട്ടനു സേന്താഷമായി. ഇക്കഥെയാന്നും ഭാനുമതിേക്കാ, സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിേക്കാ ഒന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല. അവരാരും അത്രെയ്ക്കാന്നും താല്പര്യം കാണി�
ച്ചിട്ടുമില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പൂപ്പെന െകാല്ലാൻ േനാക്കിയ കാര്യം മീനാ�
ക്ഷിച്ചിറ്റമ്മ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു് ഭാനുമതി പറയാറുണ്ടു്… ഇേപ്പാളിതാ ഈ കു�
ട്ടികൾ കുടുംബത്തിെന്റ പഴംകഥകൾ താല്പര്യേത്താെട േകൾക്കുന്നു… ശരിയാണു്…
ബന്ധങ്ങൾെക്കന്തർത്ഥെമന്നു് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം… പണ്ടും ഇേപ്പാഴും…
എത്രെയത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തിൽ, രാജ്യങ്ങളിൽ… സമ്പത്തിനും അധി�
കാരത്തിനും േവണ്ടി എെന്തന്തു ക്രൂരതകൾ!

“എന്താ വേല്യട്ടാ?” ശശിേയട്ടെന്റ നിശ്ശബ്ദതകണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു…
െപെട്ടന്നു് ശശിേയട്ടൻ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നു:

“എന്താന്നു വച്ചാൽ… േകശവെന വിട്ടുെകാടുത്തില്ല.”
‘പതിനായിരം പവൻ ചങ്ങഴിക്കളന്നുെകാടുത്തു് ആനക്കുട്ടിെയ േലലം െകാടു�

ത്തതു് േമലാംേകാട്ടു േകശവപ്പണിക്കരേല്ല… സ്വന്തം േപാക്കറ്റീെന്നടുെത്താന്നുമല്ല�
േല്ലാ അതു്; േമാെള െകാഞ്ചിക്കാൻ തറവാട്ടു െമാതെലടുത്തു കളിച്ചതേല്ല. അതിവി�
െട നിക്കേട്ട’ന്നു് മാധവപ്പണിക്കർ തീരുമാനെമടുത്തു.
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‘നമ്മെക്കന്തിനാ ഇതിെന… െകാേറ കാശു െചലവാക്കാംന്നു മാത്രം. നീലാ�
ണ്ടനു തെന്ന അതിെന വിട്ടുെകാടുേത്തക്കു കുട്ടാ’ എന്നു് ഉപേദശിച്ച അമ്മേയാടു
കയർത്തു മാധവപ്പണിക്കർ.

‘തറവാട്ടമ്പലത്തിൽ െതാഴാൻ േപാകുേമ്പാെളാെക്ക അപ്പൂപ്പനും േകശവനും
േസ്നഹം പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നെത്ര. ഒരു ദിവസം അപ്പൂപ്പൻ െകാച്ചമ്മേയാടു സങ്ക�
ടം പറഞ്ഞു: ‘േകശവൻ വല്ലാെത ക്ഷീണിച്ചിെട്ടാണ്ടു്. ആഹാേരാം ചികിേത്സെമാ�
െക്ക…’ പൂർത്തിയാക്കാെത അപ്പൂപ്പൻ േപാന്നു.

‘അതറിഞ്ഞ മാധവപ്പണിക്കർ അന്നുതെന്ന പാപ്പാന്മാെര വിളിച്ചുവരുത്തി
അമ്മെയ സാക്ഷിയാക്കി തീരുമാനം പറഞ്ഞു: ‘അമ്പല പുനരുദ്ധാരണക്കമ്മിറ്റി�
െയാണ്ടാക്കിയ കാര്യം എല്ലാർക്കും അറിയാമേല്ലാ.’

‘ങ്ഹാ, അതു െകാള്ളാം… നീയേല്ല ആ കമ്മിറ്റീേടം പ്രസിഡന്റ് ? നിങ്ങൾക്കു്
ഞാൻ കഴുേത്തലും കേയ്യലും െകടന്നെതാെക്ക ഊരിത്തന്നതേല്ല… എന്താ അങ്ങ�
െന പറഞ്ഞതു് ?’ െകാച്ചമ്മ േചാദിച്ചു.

‘നമ്മൾ േകശവെന േക്ഷത്രത്തിനു െകാടുക്കുന്നു… േചട്ടനും, വേല്യാപ്പക്കുെമാ�
ന്നും എതിരു വരണ്ട കാര്യമില്ല… ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കണം… ഞങ്ങളവെട പിരി�
വിനു െചന്നപ്പ എെന്നക്കണ്ടിട്ടു് ഒരു പരിഭേവാം കാണിക്കാെത വേല്യാപ്പ കഴുേത്ത�
െക്കടന്ന മൂന്നാലുപവൻ വരുന്ന മണിമാലയാ ഊരി എെന്റ കയ്യിേലാട്ടു തേന്ന…
അവെന കാണണെമന്നു േതാന്നുന്നവർക്ക് േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു് കരേയാഗം ആഫീ�
സുവെര േപായാൽ മതിയേല്ലാ. അവെട തളയ്ക്കാം തത്കാലം.’

‘അങ്ങെന േകശവൻ േദവീെട ആനയായി. കരേയാഗം വക പറമ്പിെല ഒരു
െതങ്ങിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി. െവറുെത ഒരാെന തീറ്റിേപ്പാറ്റുന്നെതന്തിനാ… വല്ല�
േപ്പാഴും ഒെരഴുന്നള്ളത്തു്… കമ്മിറ്റിക്കാർ അറിഞ്ഞും അറിയാെതയും േകശവെന കൂ�
പ്പിൽ തടിപിടിപ്പിക്കാൻ െകാണ്ടുേപായി. അങ്ങെനെയങ്ങാണ്ടാ േകശവൻ െവര�
േണ്ടാടി വന്നതും അപ്പൂപ്പൻ ശാന്തനാക്കി പറഞ്ഞയച്ചതും.’

“തടിപിടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അവെന അടിച്ചും കുത്തിയും െപാള്ളിച്ചുെമാ�
െക്ക അനുസരിപ്പിച്ചെത്ര. ഒരു ദിവസം പെക്ഷ േകശവൻ എതിർത്തു; തിരിഞ്ഞു്
ഒെരാറ്റേയാട്ടം. പാപ്പാന്മാരും െകാേറ നാട്ടുകാരും െപാറേക. എങ്ങെനേയാ അതി�
െന ഓടിച്ചു് പടിഞ്ഞാെറ ചാലിേലയ്ക്കു് ഓടിെച്ചറക്കി; ഏറും കുത്തും കത്തിച്ച ചൂട്ടും…
അങ്ങെന െവരണ്ടു ചാടീതാ… ആയില്യം ചാലേല്ല, എന്താ ആഴം… അടീ െനറെയ
െചളീം. കഴുത്തറ്റം താണു. െചളീൽ കാെലാറച്ചുേപായി…അനങ്ങാൻ പേറ്റ്വാ!”

“ആരും അതിെന രക്ഷിക്കാൻ േനാക്കിയിേല്ല?” അമ്മൂനും ആദിക്കും സങ്കടം
വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“ആരു രക്ഷിക്കാൻ, എങ്ങെന? അേല്ലലും മനപ്പൂർവ്വം െചയ്തതാെത്ര. പാ�
പ്പാന്മാർക്കു് ശമ്പേളാമില്ല, ആേനെട െചലവിനും ഒന്നും േനരത്തിനും കാലത്തിനും
െകാടുക്കുേകലാരുന്നെത്ര. പാപ്പാന്മാർക്കു മടുത്തപ്പം െചയ്തതാ… അപ്പൂപ്പെനാന്നും
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വിവരമറിഞ്ഞതുമില്ല. അറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യെമന്താ! അേത്രം വേല്യ ജീവിെയ െപാ�
ക്കിെയടുക്കാെനാള്ള െക്രയിേനാ ഒന്നും അന്നില്ലേല്ലാ… പാവം, ദിവസങ്ങേളാളം
തുമ്പിൈക്ക െപാക്കിപ്പിടിച്ചു് ദയനീയമായി ചിന്നം വിളിച്ചുനിന്നു അവൻ… പിെന്ന
ഒരു ദിവസം…” ശശിേയട്ടൻ പൂരിപ്പിച്ചില്ല.

എന്തിെനന്നറിയാെത നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പരസ്പരം കാണാതിരിക്കാൻ തല�
താഴ്ത്തി അവരാറുേപർ!



2.6
െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാടിെന്റപുതിയ മുഖം

“ഓ, കഥ വഴിമാറിേപ്പായാരുന്നു… ഭാഗം കിട്ടിയ വസ്തുക്കളുെട പ്രമാണങ്ങേളാടു
മുഖം തിരിച്ച അപ്പൂപ്പേനയും, േമലാംേകാട്ടു േകശവപ്പണിക്കരുെട പുന്നാരേമാൾ
ഒരു ചക്രവർത്തിനിയുെട തലെയടുപ്പുള്ള അമ്മൂമ്മേയയും വഴീ നിർേത്ത്യക്കുവേല്ല
നമ്മൾ!” ശശിേയട്ടൻ എേന്താ തമാശപറഞ്ഞേപാെല ചിരിച്ചു; അന്തരീക്ഷത്തി�
െന്റ ഘനം കുറയ്ക്കാനാകും.

“നമുക്കവിടന്നു തുടങ്ങാം…”
‘േമലാംേകാട്ടു നിന്നു പ്രമാണങ്ങളുമായി വന്ന ശങ്കുച്ചാർ പിെന്ന തിരിച്ചു േപാ�

യില്ല.’ വല്യങ്ങുന്നില്ലാത്ത ആ തറവാട്ടിൽ ഞാൻ നിക്കില്ല; ആ പണി ശങ്കുച്ചാർക്കു
േവണ്ടാ. എല്ലാവർക്കും സമ്മതാേണ ശങ്കുച്ചാർ ഇബ്െട കൂടിേക്കാളാേമ.’

‘എല്ലാർക്കും സമ്മതമായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പനു ആശ്വാസവുമായി… വസ്തുവകക�
െളക്കുറിെച്ചല്ലാം പൂർണവിവരമുണ്ടു്. അടിയാന്മാരായാലും മറ്റുെതാഴിലാളികളായാ�
ലും അവേരാെടാെക്ക മര്യാദയ്ക്കും േസ്നഹേത്താെടയും െപരുമാറുന്നയാൾ; ഒരു പരാ�
തിക്കും ഇടവരുത്തീട്ടില്ല.’

‘കിട്ടിയെതന്തായാലും അതുേനാക്കി നടത്തണം, െമച്ചെപ്പടുത്തണം… ശങ്കു�
ച്ചാരുമായി അക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചെചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ അപ്പൂപ്പെന്റ അടുേത്തക്കു വന്ന
അമ്മൂമ്മ േലശം ധാർഷ്ട്യം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു:

‘ങൂം… എന്താ ആേലാചന, ഞാൻ കൂടി േകക്കെട്ട… ശങ്കുച്ചാേര എന്താ നിർ�
േത്ത്യതു്. പറ േകക്കെട്ട. ഓേരാ പ്രമാേണാം എടുത്തു വിസ്തരിച്ചു പറേഞ്ഞാളൂ
എവ്െടാെക്കയാ, എെന്താെക്കയാണു്… ഇനി മുതൽ കാര്യങ്ങെളല്ലാം എെന്ന ധരി�
പ്പിച്ചാൽ മതി. അങ്ങുന്നിെന ശല്യെപ്പടുത്തണ്ട. ഇനി കുറച്ചു വിശ്രമിക്കെട്ട. എെന്താ�
െക്കയാ എങ്ങെനാെക്കയാ എെന്നാെക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം… മൂത്തവനു പടി�
ത്തം പടിത്തംെന്നാരു വിചാേരള്ളൂ, അേല്ലലും മദ്രാസിലേല്ല, കുടുംബത്തിനു പ്രേയാ�
ജേനാന്നുമില്ലേല്ലാ… അവൻ േപാെട്ട; േശഖരെനാണ്ടേല്ലാ… അഞ്ചാം ക്ലാസ്സീ പടി�
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പ്പും നിർത്തി െതക്കുവടക്കു നടക്കുവേല്ല. അവൻ ശങ്കുച്ചാർെക്കാപ്പം കൂടെട്ട. കാര്യ�
ങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്തു ശീലിക്കെട്ട. േമലാേലക്കു് അവൻ താങ്ങാവും. എന്തായാ�
ലും തേന്തേപ്പാെല െകഴങ്ങെനാന്ന്വല്ല േശഖരൻ. തേന്റടെമാണ്ടു്… മൂക്കത്താ ശുണ്ഠീ�
േന്നള്ളൂ… ങാ അെതാരു കണക്കിനു ഗുണാംന്നു കൂട്ടിേക്കാളൂ…’

‘…അെതാരു സത്യം തെന്നയായിരുന്നു. േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛനന്നു് വയസ്സു്
പതിനാറു്. െകഴങ്ങനല്ല, പാവവുമല്ല… അറുെതമ്മാടി; സ്വാർത്ഥതയുേടയും അഹ�
ങ്കാരത്തിേന്റയും ദുഷ്ടതയുേടയും പ്രതിരൂപം. േസ്നഹെമന്ന വാക്കു് അയാെട നിഘ�
ണ്ടുവിലില്ല. അടിയാന്മാരും അടിയാത്തിെപ്പണ്ണുങ്ങളും മാത്രമല്ല സ്വന്തം വീട്ടിെല സ്ത്രീ�
കളും തെന്റ െചാല്പടിക്കു നില്ക്കണം. െപണ്ണുങ്ങളുെട ചിരിേയാ ശബ്ദമുയർത്തിയുള്ള
സംസാരേമാ േകട്ടുേപാകരുതു്. പടിഞ്ഞാെറ പാടവരമ്പത്തു് അയാെളത്തുേമ്പാേള�
ക്കും െചമ്പകേശ്ശരി അടുക്കളത്തളത്തിൽ പലകയിട്ടു് ഇലകഴുകിത്തുടച്ചതിട്ടു് േചാറും
കറികളുമായി െപങ്ങന്മാർ വിളമ്പാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണം. ഉേപ്പാ എരിേവാ
കുറഞ്ഞാേലാ കൂടിയാേലാ പിെന്ന െപങ്ങമ്മാെര വിളിക്കുന്ന െതറി… അടുക്കേള�
െല പാചകക്കാരൻ ശിവരാമേനാടു മാത്രം കയർക്കില്ല. അവനുമായി പല രഹസ്യ
അഡ്ജസ്റ്റുെമന്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നെത്ര.’

“അെതാന്നുമല്ല, പല കഥകളുമുണ്ടു് അേങ്ങെരപ്പറ്റി… െചലെതാെക്ക നിങ്ങൾ
േനരെത്ത േകട്ടുകാണും… അല്ല ഭാനുമതീം സാവിത്രിക്കുട്ടീം േകട്ടിട്ടിേല്ല വീരകഥ�
കൾ… ഞങ്ങെളാെക്ക േനരിട്ടനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു് കുട്ടികേള.”

ശശിേയട്ടൻ െനടുവീർപ്പിട്ടു… നിശ്ശബ്ദനായി തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നു അല്പേനരം…
ഓർമ്മകളിേലക്കു് ഊളിയിട്ടു്… പിെന്ന െപെട്ടന്നുണർന്നു് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി:

“അക്കാലെത്തങ്ങാണ്ടാണെത്ര നമ്മെട കുടുംബചരിത്രത്തിലിടം പിടിച്ച കുഞ്ച�
മ്മാൻ രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നതു്. ശങ്കുച്ചാരു് അതിെനേടൽ െപെട്ടന്നങ്ങു മരിക്കു�
േകം െചയ്തു… പിെന്ന ഭരണം േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മാനും കൂടായി, അമ്മൂ�
മ്മയുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ. അമ്മൂമ്മയ്ക്കു് തെന്റ മകൻ േശഖരേനം കുഞ്ഞമ്മാേനം
വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു, വിശ്വാസമായിരുന്നു… രണ്ടുേപരും അവസരം മുതെലടു�
ത്തു; രണ്ടുതരത്തിൽ… േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛെന്റ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സ്വന്തം മുതലു്
നശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു; അേതസമയം കുഞ്ചമ്മാൻ സ്വന്തം േപരിൽ മുതൽക്കൂ�
ട്ടാനാണു് ശ്രമിച്ചതു്…”

“അപ്പൂപ്പൻ തീർത്തും പിൻവലിഞ്ഞേപാലായിരുന്നെത്ര… അത്യാവശ്യകാര്യ�
ങ്ങളിലല്ലാെത ഒന്നിലും ൈകകടത്താൻ നിന്നില്ല. പലേപ്പാഴും ദൂെരയുള്ള േക്ഷത്ര�
ങ്ങളിൽ ദർശനത്തിനു േപാകും, ഭജനയിരിക്കും… എല്ലാം പെക്ഷ മക്കളുെട ഐശ്വ�
ര്യത്തിനു്… നിസ്സഹായനായിേപ്പായ ഒരച്ഛെന്റ േവവലാതികളായിരുന്നു ഓേരാ യാ�
ത്രയുെടയും േപ്രരണ. ഒരിക്കൽ മൂകാംബിക േക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനയിരുന്നു. തിരിച്ചു�
േപാരുേമ്പാൾ േദവിയുെട ചിത്രം ൈചതന്യം ആവാഹിച്ചു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വന്നാ�
ണെത്ര നമ്മുെടെയാെക്ക ഓർമ്മയിലുള്ള ആ െകാച്ചുേക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കീതു്. െച�
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മ്പകേശ്ശരിത്തറവാടിെന്റ െതക്കുകിഴേക്ക മൂലെയ്ക്കാരു ശ്രീേകാവിൽ ഉണ്ടാക്കി അവി�
െട പ്രതിഷ്ഠിച്ചു; േമലാംേകാട്ടു് തറവാട്ടുേക്ഷത്രം വെര േപാകാനുള്ള വീട്ടുകാരുെട
അസൗകര്യം-സത്യത്തിൽ മനസ്സുകളുെട അകൽച്ച-അങ്ങെന മറികടന്നു. രാവി�
െലയും ൈവകിട്ടും പൂജകളും ദീപാരാധനയും… ആൺകുട്ടികേളാ പത്തുവയസ്സുവെര�
യുള്ള െപൺകുട്ടികേളാ ആണു പൂജ. പൂജാമന്ത്രങ്ങൾ അവെര െചാല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കു�
ന്നതു് അപ്പൂപ്പൻ തെന്നയായിരുന്നു… അപ്പൂപ്പൻ അേപ്പാഴും തറവാട്ടുേക്ഷത്രത്തിൽ
േപായി കുളിച്ചുെതാഴുതുവരും.”

െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉത്സാഹേത്താെട ഇടയ്ക്കു കയറിപ്പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
പൂജിച്ചിെട്ടാണ്ടു് ശശിേയട്ടാ. ഒരിക്കൽ െവേക്കഷനു് നാട്ടിൽ വന്നേപ്പാളായിരു�
ന്നു. ഞാനാരുന്നു പൂക്കൾ പറിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നതും, പൂജാപാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും
അമ്പലക്കുളത്തിെല െവള്ളെമടുത്തു പൂജിച്ചു തീർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നതും ത്രിമധുരം േന�
ദിക്കുന്നതുെമല്ലാം… നടയ്ക്കു രണ്ടുവശത്തും മൂന്നുനില തൂക്കുവിളക്കു തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു.
എനിക്കു െപാക്കം േപാരാത്തതുെകാണ്ടു് േവെറ ആെരങ്കിലുമാ അതിെലല്ലാം എണ്ണ�
െയാഴിച്ചു് തിരിയിട്ടു കത്തിക്കുന്നതു്… എെന്റ വേല്യട്ടൻ െകാച്ചാരുന്നേപ്പാൾ പൂജ
കഴിഞ്ഞു് നടതുറന്ന സമയത്തു് ആര്േടേയാ ൈകതട്ടി തൂക്കുവിളക്കു് െകാളുത്തൂരി വീ�
ണു; െതാഴുതുനിന്ന വേല്യട്ടെന്റ തേലലാണെത്ര വീണതു്. ഞാെനാണ്ടാകുേന്നനും
മുമ്പാ. വേല്യട്ടെനാരിക്കൽ ഭയങ്കരപനീം വേല്യനീരും വന്നു; മുഖത്താ നീരു്. നീരു�
വീർത്തു കുരുവായി പഴുത്തുെപാട്ടി… വേല്യട്ടൻ േവദനെകാണ്ടു് കരയുേമ്പാ ഞാേനാ�
ടി അടുക്കളപ്പുറത്തുേപായി നിന്നു് കരയും, ആരും കാണാെത. ഞാനന്നു രണ്ടിേലാ
മൂന്നിേലാ പഠിക്കുവാ…അെതാെക്ക ഓർേമ്മണ്ടു്, പെക്ഷ മന്ത്രം മറന്നുേപായി.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി അന്തം വിട്ടിരുന്നു: “എടീ െപ�
േണ്ണ, നീയാളു െകാള്ളാമേല്ലാ… എെന്റ ൈകതട്ടിയാ വിളക്കു വീണതു്. രവീന്ദ്ര�
നന്നു് മൂന്നരേയാ നാേലാ വയസ്സാ… ൈദവേമ, ഞങ്ങെളാെക്ക അന്നു നിന്നുരു�
കി… ആ െകാച്ചുകുഞ്ഞു സഹിച്ച േവദന… തേലടരുകിെലങ്ങാണ്ടു മുട്ടിയേതെയാ�
ള്ളൂ, എന്നാലും എന്തു കനെമാള്ള സാധനാ…ഇെതാെക്ക മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മ പറഞ്ഞ�
താരിക്കും അേല്ല? രാധാമണിയാരുന്നു അെന്നാെക്ക മാലെകട്ടുന്നതും വിളക്കുെകാ�
ളുത്തുന്നതുെമാെക്ക… എന്നാലും… നീയിെതാെക്ക ഓർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടീ!”

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു വാടിയ ചിരിചിരിച്ചു.
“നമ്മടപ്പൂപ്പെനാരു പുേരാഗമനക്കാരനായിരുന്നു, ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ

ൈധര്യം കാട്ടി. പ്രതിഷ്ഠ നടത്തീതു് ബ്രാഹ്മണെനെക്കാണ്ടാെണന്നു പറഞ്ഞുേകട്ട�
തായി ഓർക്കുന്നു. പെക്ഷ നിത്യപൂജ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുമതി എന്നു തീരു�
മാനിച്ചേല്ലാ. ഭയങ്കര േദവീഭക്തനായിരുന്നിേല്ല അപ്പൂപ്പൻ… േഗാമതിച്ചിറ്റയ്ക്കു ഭയ�
ങ്കര പനി; കണിയാൻ ൈവദ്യൻ കെയ്യാഴിഞ്ഞമട്ടായി. അപ്പൂപ്പൻ േനെര മൂകാംബി�
കാേക്ഷത്രത്തിെലത്തി േദവിയുെട മുൻപിൽ പ്രതിജ്ഞെചയ്തു് ഭജനംതുടങ്ങി. പ്രതി�
ജ്ഞ എന്താരുെന്നേന്നാ-മകളുെട പനിമാറി കുളിച്ചുകഴിേഞ്ഞ വീടിെന്റ പടിചവിട്ടൂ.
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ഇെല്ലങ്കിൽ തെന്റ ജന്മം തിരുനടയിൽ തീർക്കും… രണ്ടാഴ്ച കഠിനതപസ്സു്. ഒരു ദിവ�
സം രാവിെല ഒരു ഉൾവിളി-മകൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഉടെന മടങ്ങി… കയറിവരു�
േമ്പാൾ േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മ പാൽക്കഞ്ഞി സ്വയം േകാരിക്കുടിക്കുന്നു. അതിലും കഠിന�
തപസ്സാരുന്നെത്ര ഭാരതിച്ചിറ്റമ്മ ഏഴാം മാസം പ്രസവിച്ചേപ്പാ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും
േവണ്ടി നടത്തീതു്; ഒന്നരമാസം… പാവം! മക്കേളാടുള്ള േസ്നഹം, അതും െപൺമ�
ക്കേളാടുള്ള കരുതൽ… അതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമനില െതറ്റിച്ചതു്. ഭാര്യയുെട
മുൻപിൽ േതാറ്റുേപായി, അവിേടം ചതിയിൽെപടുത്തി. മക്കേളാടുള്ള കടമ നിറേവ�
റ്റാൻ കഴിയാെത േപായതിെന്റ േവദന, നിസ്സഹായത പലേപ്പാഴും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മനസ്സിെന്റ താളം െതറ്റിച്ചു. അേപ്പാെഴാെക്ക ആരുമറിയാെത പുറെപ്പട്ടുേപാകും…
അമ്മൂമ്മയ്ക്കു നല്ല ൈധര്യമായിരുന്നു; ‘വല്ല അമ്പലത്തിലും ഭജനമിരിക്കുന്നുണ്ടാകും…
മതിയാകുമ്പം തിരിച്ചുവരും’ എന്നു്. അതു ശരിയുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളവി�
െടയുള്ളേപ്പാൾ േപടിച്ചിട്ടുണ്ടു്, താളം െതറ്റിയ മനസ്സുമായാണു് േപാക്കു്; വല്ല കടും�
കയ്യും…”

“േപാെട്ട… ഇനീം കാടുേകറണ്ടാ… കാര്യത്തിേലക്കു തിരിച്ചു വരാം.”
‘കാലം ഒരുപാെടാരുപാടു് സംഭവപരമ്പരകളിലൂെട ആ കുടുംബങ്ങെള നട�

ത്തിച്ചു… ഞങ്ങടച്ഛൻ ബി. എ. ഓേണഴ്സു് കാരനായി; കല്യാണം കഴിച്ചു; പിേന്നാ�
േരാരുത്തരും ഈ രണ്ടുേപരും… േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛനും കല്യാണം കഴിച്ചു… ഒരു
മഹാദുരന്തമായിത്തീർന്നു അതു്. നിങ്ങളാക്കഥ േകട്ടുകാണാം. എന്തായാലും ഏഴു�
േപരുെടയും കല്യാണം നടന്നു… ഓ അതിനിടെയ്ക്കാരു കാര്യം മറന്നു. ബാക്കി മക്ക�
ളാരും ഡിഗ്രിക്കാരായില്ല. െപണ്മക്കെള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകഴിഞ്ഞു വിടുന്നതു് അശ്രീ�
കരം… എന്നിട്ടും േഗാമതിച്ചിറ്റേമ്മം സുനന്ദചിറ്റേമ്മെമാെക്ക ൈഹസ്ക്കൂൾ കടെന്നന്നു
േതാന്നുന്നു.’

‘അവസാനം വിദ്യാധരൻ െകാച്ചച്ഛൻ െകാട്ടും കുരവയുമായി തിരുവനന്തപുര�
ത്തു േകാേളജിൽ േചർന്നു. ആള് പഠിക്കാൻ േപായതല്ല, ആഡംബര ജീവിതത്തി�
നായിരുന്നു. ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു പഠിെച്ചന്നു മിടുക്കുപറയാൻ മാത്രമായി രണ്ടുെകാ�
ല്ലം െകാണ്ടു് കാര്യസ്ഥൻ േവലുെച്ചട്ട്യാരുെട കണക്കുബുക്കിൽ കയറിയ െചലവു�
കണക്കു് ആയിരങ്ങളാണെത്ര; അതേത്രാം വരുന്നതു് വീട്ടുെചലവായിട്ടാെന്നാള്ള
തമാശ േവെറ.’

‘സ്വത്തുമുഴുവൻ കൃഷ്ണൻനായരുചിറ്റപ്പനു് ഇഷ്ടദാനെമഴുതിയതിനുേശഷമുള്ള
കളികളാ അെതാെക്ക. എന്തു െചലവായാലും േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ചിറ്റപ്പൻ, െകാച്ചളി�
യെന്റ േപരിൽ എെന്തഴുതിയാലും അമ്മായിയമ്മേയാടു േചാദിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടു�
കയിെല്ലന്നു െചട്ട്യാർക്കു നല്ല േബാധ്യമുണ്ടു്. അേതസമയം കാലേക്കടുവന്നേപ്പാൾ
മാത്രം-കാലേക്കടിനു കാരണം െചമ്പകേശ്ശരി വീടുതെന്ന-സ്വന്തം അച്ഛെന്റ വീട്ടിൽ
താത്ക്കാലികാഭയം േതടിയ ഞങ്ങൾക്കും അമ്മയ്ക്കുമായാലും, വല്ലേപ്പാളും മാത്രം
വരുന്ന ഭാരതിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കുമായാലും, ഗതിേകടുെകാണ്ടുമാത്രം സ്വന്തം വീ�
ട്ടിെലത്തിയ മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കുമായാലും ഒരു േനരേത്ത കഞ്ഞിക്കുള്ള
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െനല്ലു് പത്തായത്തിൽ നിെന്നടുക്കാൻ അമ്മാമ്മയ്ക്കു് കൃഷ്ണൻചിറ്റപ്പെന്റ അനുവാദം
വാങ്ങണമെത്ര.’ ‘കൃഷ്ണൻനായേരാടു് േചാദിക്കെട്ട-ശിവരാമാ, അെല്ലങ്കിൽ കുട്ടിക്കൃ�
ഷ്ണാ (അടുക്കള വയ്പുകാരാേണ)… ഒള്ള തീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങെട വയറടയ്ക്കാൻ േതാന്ന്യ�
േപാെല വാരിെയടുക്കാൻ പേറ്റ്വാ, അയാെട കയ്യിെല െമാതലാ. അയാക്കു ദയ�
േതാന്ന്യാ…’

‘മറ്റാർക്കും െചലവിനു നിയന്ത്രണങ്ങളും കണക്കു േചാദിക്കലും േവണ്ടാ.
പെക്ഷ പിന്നീടു് േശഖരനും ഭാര്യയും മക്കളുെമാന്നും അവെട േകറരുെതന്നായി.
അതിലും തമാശ ‘കുടുംബം രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ’ അളിയേനം േചച്ചിേയം സഹായി�
ക്കാെനറങ്ങിയ േവണൂെന്റ സ്ഥിതിയാ… േകായമ്പത്തൂരുനിന്നു് േവണുച്ചിറ്റപ്പൻ ലീ�
െവടുത്തുവന്നു് കയ്യിെലാള്ള കാശുംകൂടിയിട്ടു് ശ്രമദാനവും നടത്തി തങ്ങൾക്കും കൂടി
കിേട്ടണ്ടിയിരുന്ന കണ്ണായ പൂവത്തുംപറമ്പിൽ ‘സുനന്ദേച്ചച്ചീെട’ വീടുപണിയിച്ചു…
കാര്യം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവണുവും കളത്തിനു െവളിയിൽ… േപാെട്ട ഒെക്ക കഴിഞ്ഞ
കാര്യങ്ങൾ!’

“എന്നാലും സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മെയ കല്യാണം കഴിച്ച കൃഷ്ണൻനായരുെട േപരിൽ
അപ്പൂപ്പെന്റ സ്വത്തു മുഴുവൻ എങ്ങെനെയത്തിെയന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട? ഒരു
വലിയ കഥയാ… ചതിയുെട, ചൂഷണത്തിെന്റ, ഒരമ്മയുെട അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷ�
പാതത്തിെന്റ… അതിലും ഭീകരമായ ദുഷ്ടലാേക്കാെട എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു
െചമ്പകേശ്ശരി വിട്ടുെകാടുക്കാെമന്നുള്ളതു്.”
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ശശിേച്ചട്ടൻ കഥ തുടർന്നു:
“െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാടിെന്റ പതനത്തിനു ആക്കം കൂട്ടിയതു് പല കാരണങ്ങ�

ളാണു്… തെന്റ സ്വന്തെമന്നു കരുതി േസ്നഹിക്കുകയും േസവിക്കുകയും െചയ്ത േമലാം�
േകാട്ടു് തറവാട്ടിെല ബന്ധുക്കേളല്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അപ്പൂപ്പെന്റ നി�
ഷ്ക്രിയത്വം, െചമ്പകേശ്ശരിയിെല സ്വത്തുക്കൾ ൈകകാര്യം െചയ്തവരുെട െകടുകാര്യ�
സ്ഥത, കുടുംബത്തിനകത്തു തെന്നയുള്ളവരിൽച്ചിലരുെട സ്വാർത്ഥത, അതിനു ചൂ�
ട്ടുപിടിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയുെട പക്ഷപാതിത്വപരമായ നിലപാടുകൾ, സാമൂഹ്യാചാര�
ങ്ങൾ… അതിെലാരു തിരുത്തു േവണം-ആചാരങ്ങെളന്നല്ല അനാചാരങ്ങൾ എന്നു
പറയണം.”

“െചമ്പകേശ്ശരിയിൽ വലിയ ആർഭാടമായിട്ടാണു് വീട്ടിെല െപൺമക്കളുെട
താലിെകട്ടു കല്യാണങ്ങൾ നടത്തിയതു്. അവസാനം നടത്തീതു് നാലുമക്കൾെക്കാ�
രുമിച്ചു്… അന്നു് സുമിത്രയ്ക്കു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ വയസ്സാണെത്ര.”

“അെതന്താ അങ്ങെന, ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സിൽ താലിെകേട്ടാ!” അമ്മു അത്ഭു�
തേത്താെട േചാദിച്ചു.

“പണ്ടു് അെതാെക്ക കുടുംബമഹിേമെട പ്രശ്നങ്ങളാ… വയസ്സറിയിക്കുന്നതിനു�
മുമ്പു് െപൺകുഞ്ഞുങ്ങളുെട താലിെകട്ടു നടത്തണം… ഭാരിച്ച െചലവാ. അതു താ�
ങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും അല്ലാെത തെന്ന ബന്ധുക്കളായവരും ചിലേപ്പാൾ കു�
േറ കുട്ടികളുെട ഒന്നിച്ചു് നടത്തും… തമാശയതല്ല. താലിെകട്ടുന്നതു് ബ്രാഹ്മണൻ
േവണം! ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ ചൂഷണങ്ങൾക്കും അധീശത്വത്തിനും കുടപിടിക്കുന്ന
ദുരാചാരങ്ങളിെലാന്നു്, ബ്രാഹ്മണസമ്മന്തം േപാെല. ബ്രാഹ്മണേരാടുള്ള വിേധയ�
ത്വത്തിെന്റ, അടിമ മേനാഭാവത്തിെന്റ ബാക്കി പത്രം! ഏെതങ്കിലും കിഴട്ടു ബ്രാഹ്മ�
ണൻ വരും… ഏെതാെക്കേയാ ചടങ്ങുകൾ. ഒരാെള താലിെകട്ടും, ൈകകഴുകും…
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പിേന്നം ഏേതാ വൃത്തിെകട്ട ചടങ്ങും… പറയാൻ െകാള്ളുേകല. നമ്പൂരി കൂലീം വാ�
ങ്ങിേപ്പാകും. കല്യാണ പ്രായമാകുമ്പം പിെന്ന താലിെകട്ടില്ല, പുടവ െകാടുക്കേല
ഉള്ളൂ. ഇന്നുമുണ്ടേല്ലാ പുടവ െകാടുക്കൽ. കല്യാണെച്ചക്കൻ പന്തലിൽ വച്ചു് പര�
സ്യമായി െപണ്ണിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കണം തുണി. അതുടുേത്ത െചറുക്കെന്റ വീട്ടിൽ
േകറാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി മുതൽ ഞാനാണു് നിെന്റ രക്ഷിതാവു് എന്നായിരിക്കും താ�
ലിെകട്ടും, െപാടെകാേടം െകാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നതു്…എന്നാ എനിക്കുേതാന്നുേന്ന.”

അമ്മു ചിരിച്ചു. ആദിക്കു തർജ്ജമ െചയ്തുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ശശിേയട്ടൻ
ചിരിച്ചില്ല, അല്പേനരം മൗനിയായിരുന്നേതയുള്ളൂ.

“അതവെട നിക്കെട്ട. നമുക്കു നമ്മുെട കഥ പറയാം… ങാ താലിെകട്ടുകല്യാ�
ണം… നാലുനിലപ്പന്തലിട്ടു് നാടുമുഴ്വൻ വിളിച്ചു നാലു ദിവസെത്ത ആേഘാഷങ്ങൾ;
സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മ വെരയുള്ളവർക്കു നടത്തി. അെതാന്നും പെക്ഷ അപ്പൂപ്പനു പ്രശ്ന�
മായിരുന്നില്ല; ആ കുടുംബത്തിെന്റ തനതായ വസ്തുവകകളും േവണ്ടേപാെലതെന്ന
േനാക്കിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ െചമ്പകേശ്ശരി�
ക്കില്ലായിരുന്നു.”

‘എന്നാൽ, േമലാംേകാടു് കാരണവസ്ഥാനം വിട്ടുെകാടുത്തുവന്ന അപ്പൂപ്പെന
‘മൂലയ്ക്കിരുത്തുക‘യാണു് അമ്മൂമ്മയും േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛനും െചയ്തതു്… അേതാെട�
യാണു് കുടുംബം കുളംേതാണ്ടാൻ െതാടങ്ങിയതെത്ര!’

‘േഗാമതിച്ചിറ്റേമ്മെട കല്യാണം ആർഭാടമായിട്ടായിരുന്നു. പെക്ഷ കടം വന്നു�
െവന്നു് പറയുന്നതു് സുനന്ദച്ചിറ്റേമ്മേടം സുമിേത്രേടം അത്യാർഭാടമായി നടത്തിയ
കല്യാണത്തിനുേശഷമാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കടക്കാരനാക്കിയതു് എന്റച്ഛെന�
യാണു്, സ്വന്തം മകേനയും കുടുംബേത്തയും ഇരുട്ടടിയടിച്ചു അമ്മൂമ്മ; േശഖരൻെകാ�
ച്ചച്ഛനും സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയുമായിരിക്കണം കൂട്ടുനിന്നവർ… മൂത്തമകെന്റ പതനം പൂർ�
ത്തിയാക്കാൻ പുതിയ മരുമകനും കൂട്ടുനിന്നിരിക്കണം… സത്യെമന്താെണന്നറിയി�
ല്ല, ഞങ്ങൾ െപരുവഴിയിലായി.’

…എെന്റ അമ്മയുെട അച്ഛെന്റ നിർബന്ധപ്രകാരമാണു് എെന്റ അച്ഛൻ മദ്രാ�
സിെല േജാലി രാജിവച്ചു് ആലപ്പുഴയിെല സ്ഥാപനത്തിെന്റ ചുമതല ഏെറ്റടുത്തതു്.
വലിയ കച്ചവടസ്ഥാപനം-െമാത്തക്കച്ചവടവും കയറ്റുമതിയും… ആലപ്പുഴപട്ടണം
കത്തിനില്ക്കുന്ന കാലമാണു്. ആലപ്പുഴത്തുറമുഖം വ്യാവസായിക തുറമുഖെമന്ന നി�
ലയിൽ അന്നും തിരേക്കറിയ തുറമുഖമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ നഗരം േലാകത്തിെന്റ
ഒരു െചറിയ പതിപ്പായിരുെന്നന്നു പറയാം. കച്ചവടാവശ്യങ്ങൾക്കും വ്യവസായിക�
ളായിട്ടുെമാെക്ക വന്ന സ്വേദശികളും വിേദശികളും… കറാച്ചിയിൽ നിന്നുവന്ന കച്ചി�
ക്കാർ, ഗുജറാത്തികൾ, പാഴ്സികൾ, ജൂതന്മാർ, െകാങ്ങിണികൾ, ഡച്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീ�
ഷുകാർ… അങ്ങെന… എത്രെയത്ര ഫാക്ടറികൾ, പാണ്ടികശാലകൾ… ഞങ്ങളുെട
കച്ചവടസ്ഥാപനം അതിെന്റ സുവർണദശയിലായിരുന്നു.
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‘കല്യാണസാധനങ്ങെളല്ലാം െനെന്റ കേടന്നുതെന്ന എടുക്ക്വേല്ല രാഘവാ.’
എന്നു് കല്യാണനിശ്ചയത്തിന്റന്നുതെന്ന അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. അച്ഛനു സേന്താഷമു�
ള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുദിവസം െചമ്പകേശ്ശരീ തങ്ങി, കാര്യങ്ങെളല്ലാം
തീരുമാനിച്ചിട്ടു േപായാൽ മതീന്നു് അമ്മൂേമ്മെട നിർേദ്ദശം.

“േനരെത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞിെല്ല അത്യാർഭാടമായിരുന്നു സുനന്ദച്ചിറ്റേമ്മേടം
സുമിത്രച്ചിറ്റേമ്മേടം കല്യാണത്തിെനന്നു്… കരയടച്ചാ ക്ഷണിച്ചതു്… ഒരു ദിവസ�
െത്ത കല്യാണെമന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്രേയാ ദിവസങ്ങളിെല ഒരുക്കമാ അെന്നാ�
െക്ക. വീടു േമാടിപിടിപ്പിക്കലും, പുരയിടം വൃത്തിയാക്കലും പന്തലിടലും… പി�
െന്ന ബന്ധുജനങ്ങളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും… അടുക്കള എേപ്പാഴും ഉണർന്നി�
രിക്കണം… െചലവു് ഊഹിച്ചാൽ മതി… മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും-കല്യാണ സദ്യ�
യ്ക്കു മാത്രമല്ല, അതിനും എത്രേയാ ദിവസം മുമ്പുമുതലുള്ള െചലവിനു േവണ്ടതു്-
അച്ഛെന്റ കടയിൽ നിന്നാെണടുത്തതു്… അച്ഛെന്റ പരിചയക്കാരുെട കടയിൽ നി�
ന്നു തെന്ന ആഭരണങ്ങളും ഡ്രസ്സും എടുത്തു, അച്ഛെന്റ െകയേറാഫിൽ… എന്നു�
വച്ചാൽ ൈപസ െകാടുത്തില്ല. ‘േതങ്ങാക്കാരെന്റയും, പാട്ടത്തിേന്റയും എല്ലാം
ൈപസ ഒരുപാടു കിട്ടാെനാണ്ടു്, കിട്ടിയാലുടൻ െകാണ്ടുവരാം. അതുവെര േചട്ട�
െനാന്നു മറിച്ചാൽ മതി’ എന്നു േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛൻ.”

‘വലിയ ചതി! മനസ്സറിയാെത ചാടിയ െകണി… അനിയെന്റ ഉഷാറു കണ്ട�
േപ്പാൾ തെന്റ കടയിൽ മാത്രേമ കടം പറച്ചിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്നു വിശ്വസിച്ചതു് േനാട്ട�
ക്കുറവു്. ഒന്നും പറയാെത െകാച്ചച്ഛനും കൂട്ടാളികളും കാളവണ്ടിയിൽ സാധനം കയ�
റ്റി േപാകാെനാരുങ്ങിയേപ്പാൾ അച്ഛൻ മടിച്ചുമടിച്ചു േചാദിച്ചു: ‘അതു േശഖരാ ആ
കടകളിെലെയങ്കിലും… എല്ലാം കൂടി ഉടെന മറിക്കാൻ…’

“അനിയെന്റ മറുപടി അച്ഛെന വല്ലാെത തളർത്തിക്കളഞ്ഞു: ഞാൻ സാക്ഷി�
യാണു്, അച്ഛെന സഹായിക്കാൻ ഞാൻ കടയിൽ നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.”

‘തത്കാലം േചട്ടൻ െകാടുക്കു്… േചട്ടനിപ്പം അത്ര വേല്യ ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നുമിെല്ല�
െന്നനിക്കറിയിെല്ല… അേല്ലലും…’ ‘അർേദ്ധാക്തിയിൽ നിർത്തിയ ആ വാചകത്തി�
െന്റ അർത്ഥം അച്ഛെന കുത്തിേനാവിച്ചു. തെന്റ കാേളജുപഠിത്തത്തിനു് ൈപസ
െചലവാക്കിയതിെന്റ കണക്കു് തെന്റ അമ്മയും അനുജനും ഇടയ്ക്കിെട കുത്തുവാക്കാ�
യി എടുത്തിടാറുണ്ടു്. തെന്റ ഭാര്യവീട്ടിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണവും പണവും
ഒെരതിർപ്പുമില്ലാെത േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മയുെട കല്യാണത്തിനു െകാടുത്തു്. വരുേമ്പാ�
െളാെക്ക ഒരുപാടു കാഴ്ചവസ്തുക്കളുമാേയ എത്തീട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും തെന്ന പഠിപ്പിച്ചതി�
െന്റ കടം വീട്ടിയിേല്ല!’

‘പല പ്രാവശ്യം അമ്മൂമ്മെയ കണ്ടു. ‘േശഖരൻ െകാെണ്ടത്തന്നിേല്ല, ഞാനവ�
േനാടു പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ‘ന്നു് ഒെരാഴുക്കൻ മറുപടി. േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛെന കണ്ടുകി�
ട്ടിയേപ്പാൾ ആെളാരു മാതിരി മുട്ടാേപ്പാക്കിൽ രക്ഷെപ്പടാൻ േനാക്കി: ‘ഞാൻ പല�
പ്രാവശ്യായിട്ടു് മുക്കാലും െകാെണ്ടത്തന്നു.’ ‘േചട്ടനു് ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞാ’, ‘കടയിലാ
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െകാടുേത്ത; ശശിെയാണ്ടാര്ന്നേല്ലാ’ അങ്ങെന. ഗതിേകടിെന്റ പാരമ്യത്തിൽ നി�
ന്ന അച്ഛൻ േദഷ്യം െകാണ്ടുവിറച്ചു. ൈകവയ്ക്കുെമന്നായേപ്പാൾ സത്യം പറഞ്ഞു: സു�
നേന്ദെട ആവശ്യത്തിനു രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യമായി കുേറ കാശു മറിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടി�
വന്നു… അവൾ തിരിച്ചുതരും.’ അമ്മൂമ്മ ന്യായീകരിച്ചു.

അച്ഛൻ വല്ല കടുംൈകയും െചയ്യുെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ േശഖരൻ െകാച്ച�
ച്ഛൻ സത്യം െചയ്തു:

‘മൂന്നു ദിവസത്തിനകം രണ്ടായിരം രൂപ അവിെട എത്തിയിരിക്കും.’
അമ്മൂമ്മയും സേപ്പാർട്ടു െചയ്തു: ‘ഉവ്വു് േമാേന, ഏർപ്പാടാക്കീെട്ടാണ്ടു്.’
“എത്തിയില്ല, ഒരു ൈപസയും എത്തിയില്ല… മൂന്നല്ല, മുപ്പതു ദിവസമായി…

അേന്വഷിച്ചു േപാകാൻ അച്ഛനു വയ്യ. ഞാൻ േപായി… േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛെന
രണ്ടാഴ്ചയായി കാണാനില്ല; അമ്മൂമ്മ ൈകമലർത്തി!”
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“ഞങ്ങളുെട പതനേത്താടു േചർത്തു്, അതിലും ഭീകരമായ ഒരു തകർച്ചയുെട കഥകൂ�
ടി പറഞ്ഞാേല ചരിത്രം പൂർത്തിയാകൂ.”

“കളരിക്കൽ േഗാവിന്ദൈക്കമൾ, ഞങ്ങെട അമ്മയുെട അച്ഛൻ, അതിസമ്പന്ന�
നായിരുന്നു. ഒരുപാടു് ഭൂസ്വത്തു്, കയറ്റുമതി വ്യാപാരം, സ്വന്തമായി േബാട്ടും െകട്ടുവ�
ള്ളങ്ങളും, വൻസ്വർണ്ണ നിേക്ഷപം… നാലേഞ്ചക്കറിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന പതിനാ�
റു െകട്ടു്.”

പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു; കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂന്നു മക്കളുമായി, എന്നിട്ടും വീട്ടുകാ�
ര്യങ്ങളിെലാന്നും േസാമനാഥനമ്മാവൻ താല്പര്യെമടുക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഏതുേനര�
വും വായന; അന്നു ലഭ്യമായിരുന്ന േലാകക്ലാസിക്കുകൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും
അമ്മാവൻ. അപ്പൂപ്പൻ മകെനപ്പിടിച്ചു കയറ്റുമതി വ്യാപാരത്തിെന്റ ചുമതലയിലാ�
ക്കി… എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള േബാട്ടിൽ ഒരു രാജകുമാരെന്റ പ്രൗഢിേയാെടയാ�
ണു് അമ്മാവൻ സ്വർണച്ചങ്ങലയും സ്വർണബട്ടനുകളും സ്വർണക്കസവുപൂക്കളും തു�
ന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച േകാട്ടിട്ടു് ചരക്കുകയറ്റിയ വള്ളങ്ങെള അനുഗമിക്കുക… സഹായികളു�
മുണ്ടാകും.

അമ്മാവെന്റ പിടിപ്പുേകേടാ, അലസതേയാ, ചതി പറ്റിയേതാ എന്നറിയില്ല,
രണ്ടുമൂന്നു തവണ വ്യാപാരത്തിൽ നഷ്ടം വന്നു; അന്നുവെര അപ്പൂപ്പെന്റ ബിസിന�
സ്സിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം. അപ്പൂപ്പൻ നഷ്ടം നികത്തി; നാലു െപണ്ണുങ്ങൾ�
ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഒേരെയാരു ആൺതരിെയന്ന വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൂപ്പനു്…
ഓേരാ തവണയും താക്കീതുെചയ്യാൻ മറന്നില്ല. മൂന്നാമെത്ത തവണ കർക്കശമാ�
യി മുന്നറിയിപ്പുെകാടുക്കുക മാത്രമല്ല അപ്പൂപ്പെന്റ േദഷ്യം മുഴുവൻ പുറത്തുകാണിക്കു�
കയും െചയ്തു… േമലാൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അപ്പൂപ്പൻ ഇടെപടുകയിെല്ലന്നു് ഉറപ്പി�
ച്ചു പറഞ്ഞു.
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പെക്ഷ വീണ്ടും നഷ്ടം വന്നു; വൻനഷ്ടം. അത്തവണ അയച്ച ചരക്കു മുഴുവൻ
മടക്കിയെത്ര; എേന്താ വൻചതി നടന്നു… സഹായികളുണ്ടായിരുന്നു, സഹവ്യാപാ�
രി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, െതാഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു… ഇതിലാെര സംശയി�
ക്കും! സംശയിച്ചിെട്ടന്തു കാര്യം!

അപ്പൂപ്പൻ ൈകമലർത്തി. അമ്മാവൻ മുറിക്കകത്തു െവറുെതയിരുന്നു. ഞങ്ങ�
ളാരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; സേഹാദരിമാരുമായിേപ്പാലും ഒന്നും െഷയർ െച�
യ്യുന്ന സ്വഭാവമില്ലായിരുന്നു അമ്മാവനു്. അപ്പൂപ്പൻ ‘െപണ്ണുങ്ങളങ്ങെന വലിയ
കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടണ്ട, അതിനു് ആണുങ്ങളുണ്ടു് ’ എന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു
താനും. പേക്ഷ സത്യഭാമച്ചിറ്റമ്മ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടു്; എന്നല്ല
അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കിെട വീട്ടിൽ േപാകും, ചികഞ്ഞുചികഞ്ഞു കാര്യങ്ങളറിയും;
എല്ലാം സ്വാർത്ഥതെകാണ്ടും പണത്തിേനാടുള്ള ആർത്തിെകാണ്ടുമായിരുന്നു േക�
േട്ടാ. ഞങ്ങൾ അന്നു് പ്രാരാബ്ധക്കാരാണു്, പേക്ഷ സത്യഭാമച്ചിറ്റമ്മ സമ്പന്നയാ�
യിരുന്നു. ചിറ്റമ്മ അടിക്കടി വന്നു് വസൂലാക്കുന്ന ൈപസ കനത്ത സ്ത്രീധനത്തി�
നും മീെതയായിരുന്നെത്ര. പിെന്ന മരുമകനു് അപ്പൂപ്പൻ ഏർപ്പാടാക്കിെക്കാടുത്ത
ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗവും. അച്ഛെന്റ സ്വത്തിനു് അവകാശികളാകുെമന്നതിെന്റ േപരിൽ
സേഹാദരങ്ങെള െവറുപ്പായിരുന്നു ആ ചിറ്റമ്മയ്ക്കു്…

…കാര്യങ്ങളുെട കിടപ്പു് മനസ്സിലാക്കിയ ഇടപാടുകാർ പാെഞ്ഞത്തി. െകാപ്ര�
യും അരിയും െമാത്തം എത്തിച്ചിരുന്നവർ. കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അവ�
രായിരുന്നേല്ലാ അെന്നാെക്ക അധ്വാനിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണരുേടയും നാ�
യന്മാരുേടയും പറമ്പായ പറമ്പും പാടവുെമല്ലാം പാട്ടത്തിെനടുത്തു കൃഷി നടത്തുന്ന�
തും കച്ചവടം നടത്തുന്നതുെമല്ലാം. പിെന്നച്ചില ഈഴവരുമുണ്ടായിരുന്നു. പണിെച�
യ്തു ജീവിക്കാൻ ശീലിച്ചവർ!

കളരിക്കൽത്തറവാടിെന്റ മുറ്റത്തു ബഹളമായി… അമ്മാവൻ ഇറങ്ങി വന്നേത�
യില്ല. അപ്പൂപ്പൻ കെയ്യാഴിഞ്ഞു… അവർ േനെര േപായി േകസുെകാടുത്തു.

അമ്മാവൻ അതിനിെട ഭാര്യേയയും മക്കേളയും ഭാര്യവീട്ടിൽ െകാണ്ടുെചന്നാ�
ക്കിയിരുന്നു. േകസിെന്റ കാര്യങ്ങെളാന്നും അമ്മാവൻ അേന്വഷിച്ചില്ല. കാര്യസ്ഥൻ
എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വക്കീലിെന വയ്ക്കാൻ അപ്പൂപ്പനും തയ്യാറായില്ല… കാര്യസ്ഥെന
അപ്പൂപ്പൻ പിരിച്ചുവിട്ടു… സ്വാഭാവികമായും േകസ് എക്സ്-പാർട്ടി വിധിയായി; കളരി�
ക്കൽത്തറവാടും സ്ഥാവരജംഗമവസ്തുക്കളും ജപ്തിെചയ്യാൻ…

അപ്പൂപ്പൻ അകേമ ചിരിച്ചു; വരെട്ട: ജപ്തിെയന്നു േകട്ടതുെകാണ്ടു് മകെനന്താ�
യാലും തെന്റ മുൻപിൽ വരും… വരെട്ട… അതുവെര അവൻ വിഷമിക്കെട്ട; ഒരു പാ�
ഠം പഠിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവെനങ്ങെന ജീവിക്കും!

മകൻ അേത നിസ്സംഗത തുടർന്നു… ഇനി കാത്തിരുന്നു കൂടാ. ജപ്തി
െചയ്യാനാളുവരുേമ്പാൾ േകാടതി വിധിച്ച തുകയ്ക്കിരട്ടിക്കുള്ള സ്വർണ്ണം-പവൻ-
താസിൽദാരുേടയും മറ്റുേദ്യാഗസ്ഥരുേടയും മുൻപിൽ െചാരിഞ്ഞിടും… അപ്പൂപ്പൻ
തീരുമാനിച്ചു.
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മക്കെള ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണെമേന്ന അപ്പൂപ്പൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ…
അപ്പൂപ്പനു രാത്രിയിൽ പാലുെകാടുത്ത െമാന്തെയടുക്കാൻ വന്ന െകാച്ചുചിറ്റമ്മ

എേന്താ ഒരു ശബ്ദം േകട്ടതുേപാെല ചുറ്റുംേനാക്കി. അച്ഛെന്റ എല്ലാക്കാര്യവും േനാ�
ക്കുന്ന പുന്നാരേമാളായ െകാച്ചുചിറ്റമ്മ െപെട്ടന്നാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്; അച്ഛൻ കട്ടിലി�
ലില്ല, റാന്തൽ തിരിെപാക്കി ഓവുമുറിയിൽ േനാക്കി. അവിടില്ല. പിേറ്റന്നു ജപ്തിയാ�
ണു്. ഉള്ളുനീറി നടക്കുകയായിരുന്ന െകാച്ചുചിറ്റമ്മ േപടിച്ചു് അലറിക്കരഞ്ഞു. അമ്മാ�
വനും അമ്മിണിച്ചിറ്റമ്മയും േവലക്കാരും റാന്തൽവിളക്കും ചൂട്ടുകറ്റകളുമായി മുറ്റത്തും
പറമ്പിലും കിണറ്റിലും കുളങ്ങളിലും… െപെട്ടന്നു് എേന്താ ഓർമ്മിച്ചേപാെല അക�
േത്തേക്കാടിയ െകാച്ചുചിറ്റമ്മയുെട പുറേക മറ്റുള്ളവരും. മുറികളും ഇടനാഴികളും താ�
ണ്ടി അവസാനം കെണ്ടത്തി; പ്രധാന അറേയാടു േചർന്നു് തുറന്നുകിടക്കുന്ന വാ�
തിൽ. വാതിൽപ്പടിയിലും നിലവറയ്ക്കകെത്ത കിളച്ചുമറിച്ച മൺകൂമ്പാരത്തിലുമായി
കിടക്കുന്നു അപ്പൂപ്പൻ. െതറിച്ചു ദൂെര വീണ േടാർച്ച്; വലതു കയ്യിൽ നിന്നു പിടിവിടാ�
ത്ത തൂമ്പാ. കാലിെല മുറിവിൽ േചാരകിനിയുന്നു… മൺകൂമ്പാരത്തിനിടയ്ക്കു് രണ്ടുമൂ�
ന്നു സ്വർണനാണയങ്ങൾ മിന്നുന്നു; മെറ്റാന്നുമില്ല.

െകാച്ചുചിറ്റമ്മ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു: ‘അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒന്നും േപ�
ടിക്കണ്ട. ഒന്നും വരില്ല. മൂന്നു മക്കളായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത െനെന്റ േചട്ട�
േനം ആർത്തിെപരുത്ത െനെന്റ േചച്ചി ഭാമേയയും േപടിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ മിണ്ടാ�
തിരുന്നതു്. ഇതേല്ല ഇതിെന്റ നൂറിരട്ടി, അച്ഛൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിെട്ടാണ്ടു് േമാേള. ജപ്തി�
യുെട തേലന്നു് അച്ഛനെതടുക്കും’ ന്നു പറഞ്ഞാരുന്നു. ‘ഉരുളീം െകാടങ്ങളും ആരും
കാണാെത ഞാനാ അച്ഛെന്റ മുറീെക്കാെണ്ട െകാടുേത്ത. െകാേറ നാളായി. എവ�
െടയാ വേച്ചന്നു് എനിക്കറിയാൻ േമലാര്ന്നു…’

ആശുപത്രിയിേലക്കു െകാണ്ടു േപാേകണ്ടിവന്നില്ല; നിലവറയിൽ നിന്നു പുറ�
െത്തടുക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ഹൃദയമിടിപ്പു നിലച്ചിരുന്നു…’

“അമ്മാവൻ ആെകത്തകർന്നു േപായി. അേപ്പാൾ മാത്രമാണു് സാഹചര്യങ്ങ�
െള വിലയിരുത്തണെമന്ന േതാന്നൽ വന്നതു്:”

‘ഇടയ്ക്കിെട ഓേരാ ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു് കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും അച്ഛെന്റ പുറ�
െകകൂടി കാര്യം സാധിെച്ചടുത്തു േപാകാറുണ്ടായിരുന്ന ഭാമച്ചിറ്റമ്മേയാ ചിറ്റപ്പേനാ
േകസും കൂട്ടവുെമാെക്കയുണ്ടായിട്ടും ഒരിക്കൽ േപാലും വന്നേന്വഷിച്ചില്ല. ജപ്തിക്കാ�
ര്യം അറിഞ്ഞയന്നുവന്നു് കുേറ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടു േപായി. കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ സ്ഥിര�
താമസക്കാരനായിരുന്ന, അച്ഛൻ മകെനേപ്പാെല േസ്നഹിക്കുകയും ലാേകാേളജിൽ
വിട്ടു പഠിപ്പിച്ചു വക്കീലാക്കുകയും െചയ്ത അനന്തിരവൻ ഭാസി-ഭാസ്ക്കരൻനായർ-
െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം അവിടന്നു താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. ഇടപാടുകാർ േകസു�
െകാടുത്തതറിഞ്ഞിട്ടും താെനെന്തങ്കിലും െചയ്യാെനാേണ്ടാ എന്നുേപാലും അേന്വ�
ഷിച്ചില്ല.’
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‘മരിച്ചുകിടക്കുന്ന അച്ഛനരിെക പതം പറഞ്ഞു് കരഞ്ഞുകാണിച്ച ഭാമച്ചിറ്റമ്മ
ദഹനം കഴിഞ്ഞയുടെന കുട്ടികെള അവിെട നിർത്തി ഭർത്താവിെനക്കൂട്ടി വീട്ടിൽ�
േപായി. പിേറ്റന്നു രാവിെലയാണു വന്നതു്. അടിയന്തിരം തീരുംവെര അതായിരു�
ന്നു പരിപാടി. ഭാസി എങ്ങും െതാടാത്തമട്ടിൽ അവിെടാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു.’

‘മരണത്തിെന്റ േപരിൽ ജപ്തി മൂന്നാഴ്ചേത്തക്കു മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. അടിയന്തിരം
കഴിഞ്ഞ പിേറ്റന്നു മുതൽ ഇടപാടുകാരിൽ പലരുെമത്തി. േകസിൽ കക്ഷിേചരാ�
ത്തവരാണെത്ര. അപ്പൂപ്പൻ അവർക്കു വാക്കുെകാടുത്തിരുന്നു. അവർക്ക് പണത്തി�
നു പകരം വസ്തുെകാടുക്കാെമന്നു്; അതിെനാള്ള കടലാസും െകാടുത്തിട്ടുണ്ടെത്ര.
ൈകവശമുള്ള പാട്ടവസ്തുക്കൾ അവർെക്കഴുതിെക്കാടുക്കാെനാള്ള എല്ലാ തയ്യാെറ�
ടുപ്പുകേളാേടയുമാണു് അവർ വന്നതു്. ‘എനിെക്കന്തവകാശം?’ എന്നു് അമ്മാവൻ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവരിൽ നിന്നാണറിഞ്ഞതു് എല്ലാ സ്വത്തിേന്റയും പവർ ഓഫ്
അേറ്റാർണി അമ്മാവനാെണന്നു്…’

‘ഒന്നും േനാക്കിയില്ല പാട്ടക്കാരുെട കയ്യിെല ഒരു െറേക്കാർഡും പരിേശാധിച്ചി�
ല്ല, ആേരയുേമാർത്തില്ല, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാടുത്തിടെത്താെക്ക ഒപ്പിട്ടുെകാടുത്തു.
ഏതാണ്ടു വാശിേയാെട.’

‘…ജപ്തി നടന്നു. കളരിക്കൽ പുരയിടവും പതിനാറുെകട്ടും അതിനുള്ളിെല വില�
കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും േബാട്ടും വള്ളങ്ങളും… വിലയില്ലാത്ത രണ്ടു െപൺകുട്ടികൾ
മാത്രം പടിക്കുപുറത്തു്… തേലന്നു രാത്രി മുതൽ അമ്മാവെന ആരും കണ്ടിട്ടില്ല,
എവിെടേപ്പാെയന്നുമറിഞ്ഞില്ല.’

‘ആരും ആശ്രയമില്ലാതായ ആ െപൺകുട്ടികെള കളരിക്കൽ അടുക്കളയിെല
വയ്പുകാരനായിരുന്ന വാസുവും അപ്പൂപ്പെന്റ സഹായിയായിരുന്ന ശിവനും കൂടി കൂ�
ട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. പിേറ്റന്നു് അവരുെട വീട്ടുകാരുേടയും സുഹൃത്തുക്കളുേടയും സാ�
ന്നിധ്യത്തിൽ വാസുവും ശിവനും അമ്മിണിച്ചിറ്റമ്മേയയും െകാച്ചുചിറ്റമ്മേയയും അമ്പ�
ലത്തിൽ വച്ചു് താലിെകട്ടി സനാഥരാക്കി, േസ്നഹം മാത്രം സ്ത്രീധനം സ്വീകരിച്ചു�
െകാണ്ടു്.’

“കുറച്ചുനാൾ മുമ്പു് ഭാരതിച്ചിറ്റേമ്മെട എേള മരുമകളുെട ആങ്ങളയാ പറഞ്ഞതു്
കളരിക്കൽ തറവാടു് െവട്ടിമുറിച്ചും ൈകമറിഞ്ഞുെമാെക്കേപ്പാെയന്നു്. ഇേപ്പാ ഒരു
ഭാഗത്തു് താമസിക്കുന്ന േഗാപാലൻ കണിയാനു് നിധി കിട്ടിെയന്നു്. ഉണങ്ങി വീഴാ�
റായ വലിെയാരു മാവു മുറിച്ചു് േവരുമാന്തിെയടുക്കാൻ കുഴിച്ചേപ്പാൾ അടച്ചുെകട്ടിയ
കുടത്തിൽ പവൻനാണയങ്ങൾ! നിലവറ നിറച്ചു, ബാക്കി പറമ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. മുക�
ളിൽ മരം നട്ടു!”
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“േബാറടിപ്പിേച്ചാ ഞാൻ, അമ്മു ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല?”
ശശിേയട്ടെന്റ േചാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ മാത്രം തലയുയർത്തിയ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയു�

െട കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു; ചുണ്ടുകൾ വിറെകാള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കഥയി�
െല ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നില്ല അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ; പേക്ഷ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി�
യായിരുന്നേല്ലാ. ദാക്ഷായണിയമ്മൂമ്മയുെട മൂത്തമകൾ ഭാരതിഅമ്മയുെട മകളായ
ഭാനുമതി-മണി-അച്ഛനമ്മമാർക്കും േചട്ടനുെമാപ്പം ഡൽഹിക്കു േപാകാെത അമ്മൂ�
മ്മെയ്ക്കാപ്പം നാട്ടിൽക്കൂടി. ശശിേച്ചട്ടെന്റ അനുജത്തി രാധാമണിയും മീനാക്ഷിച്ചിറ്റ�
യും ശശിേച്ചട്ടനുെമാെക്കയായിരുന്നു മണിക്കു പ്രിയെപ്പട്ടവർ.

അവിശ്വസനീയമായെതെന്താെക്കേയാ േകട്ട അങ്കലാപ്പിലായിരുന്നു േലഖ�
യും കുട്ടികളും. സാവിത്രിക്കുട്ടി തലയുയർത്തിയേതയില്ല. അമ്മയിൽ നിന്നും േകട്ടിട്ടു�
ള്ള കഥയിലും അവർെക്കാപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും അവരുെട തറവാട്ടിെല ജീ�
വിതത്തിനു് ഇത്രയും ഭീകരതയുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല…

അവസാനം അമ്മു തെന്ന നിശ്ശബ്ദത േഭദിച്ചു: “അേപ്പാ, ശശിയമ്മാവെന്റ
അച്ഛനും അേമ്മം നിങ്ങളുെമാെക്ക?”

“അേത, അതുതെന്ന. അെതാരു േചാദ്യമാണു്. ഉത്തരം േനരേത്ത പറഞ്ഞ
കഥയിലുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ…” ശശിേയട്ടൻ വികാരാധീനനായി തുടർന്നു:

“മണീ, െനനെക്കല്ലാം അറിയാമായിരിക്കുമേല്ലാ. അമ്മൂമ്മ ഒറ്റക്കാശും തന്നി�
ല്ല; ചിറ്റപ്പനും തരില്ലാന്നു തീർത്തു പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിനു േവണ്ടി െചയ്തതു് കടമാ�
െണന്നു കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലാെത്ര. കച്ചവടം ഇല്ലാതായേതാെട സ്ഥിരം കസ്റ്റേമഴ്സു് േവെറ
കടേതടിേപ്പായി. അതുവെര പറ്റിയ കാെശാന്നും തരാെത പലരും മുങ്ങി.

എല്ലാവഴീം അടഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മ അേമ്മെട അച്ഛെനേപായിക്കണ്ടു. അന്നു�
വെര സ്വന്തം അച്ഛേനാടു് ഒന്നും ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ല അമ്മ; അച്ഛൻ അതിനു് ഇടവ�
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രുത്തിയിട്ടുമില്ലെത്ര. കുട്ടികൾക്കു സമ്മാനമായിേപ്പാലും തരുന്ന ൈപസ വാങ്ങി�
ക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല…

അമ്മാവനു് കച്ചവടത്തിൽ വീണ്ടും നഷ്ടം ഉണ്ടായേതാ വലിയ പ്രശ്നമായേതാ
ഒന്നും അമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അെല്ലങ്കിലും അവരാരും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങെളാ�
ന്നും െഷയർ െചയ്യാറില്ലാര്ന്നു.

“കച്ചവടത്തിൽ കുറച്ചു നഷ്ടം വെന്നന്നും, കിട്ടാനുള്ള കാശു കിട്ടാെത വന്ന�
തുെകാണ്ടു് േസ്റ്റാെക്കടുക്കാനാകുന്നിെല്ലന്നും, െകാടുക്കാെനാള്ള കാശിനു് ഇടപാടു�
കാർ െപാറുതിമുട്ടിക്കുെന്നന്നും തത്കാലം അച്ഛെന്റ സഹായം േവണെമന്നും പറ�
ഞ്ഞു് അമ്മ കരഞ്ഞു.”

‘അന്നുവെര ഒരു കാര്യത്തിലും അച്ഛനു തെന്റ േനെര ഒന്നു കയർേക്കണ്ട
സന്ദർഭം േപാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത മൂത്തമകളുെട േനെര ആ അച്ഛൻ അതിഭീ�
കരമായി െപാട്ടിെത്തറിച്ചു: ‘നിങ്ങെളാെക്ക നശിപ്പിക്കുന്നതിനു നശിപ്പിക്കുന്നതിനു
എടുത്തു തരാൻ ഞാെനന്താ നിധി കുഴിച്ചിേട്ടക്കുേന്നാ! െനെന്റ നായരിേല്ല, അയാ�
െളവെട? അയാളു ൈകവിട്ടു കളിച്ചിട്ടേല്ല, അയാെട വീട്ടുകാരു ചതിച്ചതേല്ല. അവ�
േടെമാണ്ടേല്ല ആവശ്യത്തിനു െമാതല്… അവെടേപ്പായിെത്തണ്ടടീ… ഞാനിവിെട
ഏതു െകാളത്തിച്ചാടണംന്നു വച്ചിരിക്കുമ്പം…’

മുഴുവൻ േകൾക്കാൻ നില്ക്കാെത അമ്മയിറങ്ങിേപ്പാന്നു. പുറേവലി കടന്നേപ്പാ�
േളക്കും െകാച്ചുചിറ്റമ്മ ഓടിെയത്തി. ‘ഇത്തവണ ഭയങ്കരനഷ്ടാ വേന്ന േചട്ടെന്റ
കയ്യീന്നു്. എടപാടുകാരു് േകസുെകാടുത്തിരിക്ക്വാ. അച്ഛെന്റ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തി�
നു പണമുണ്ടു്. േചച്ചി േപടിക്കണ്ട. ഇേപ്പാഴെത്ത െടൻഷൻ െകാണ്ടാ… ഇതു�
കഴിയെട്ട.’

അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നു രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് ജപ്തിക്കു വിധിയാ�
യി എന്നറിയുന്നതു്; ‘എല്ലാം വേല്ലാരും െകാണ്ടുേപാകെട്ട… ഇവെടാള്ളവരു് െപരു�
വഴീെലറങ്ങിെത്തണ്ടെട്ട. എെന്റ കയ്യീ കാശില്ല’ എന്ന വാശീലാ അപ്പൂപ്പൻ എന്നു്
കാര്യസ്ഥൻ വന്നുപറഞ്ഞു. അയാെള പിരിച്ചുംവിട്ടെത്ര.

കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛനു വലിയ വിഷമമായി… ‘ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനാ�
ള്ള കഴിവില്ല നമ്മക്കു്. പെക്ഷ ആ െപെങ്കാച്ചുങ്ങളും രണ്ടും േകാേളജീ പഠിക്കുവേല്ല.
അവെരെയങ്കിലും നമുക്കു് ഇവിെടെക്കാണ്ടു നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാരുന്നു… അതുങ്ങളു
െടൻഷനടിച്ചു്…’

‘ഒന്നു െവറുെതയിരീേന്ന… അച്ഛെന്റ കയ്യിൽ പൂത്തപണമുണ്ടു്; സൂക്ഷിച്ചുവച്ചി�
െട്ടാണ്ടു്. അേല്ലലും കയറ്റുമതീെല ലാേഭാം പാട്ടക്കാശും േനരിെട്ടറക്കുന്ന കൃഷീം
എല്ലാെമാണ്ടാര്ന്നിേല്ല. േമാെന്റ കാര്യേല്ല. അച്ഛൻ കടംവീട്ടും… പിെന്ന തറവാ�
ടു് ജപ്തി െചയ്യാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കൂംന്നു േതാന്നുന്നുേണ്ടാ… നമ്മള് നാളെത്ത
കഞ്ഞിക്കു് എന്താ വഴീന്നു് േനാക്കിയിരിക്കുമ്പം! ദിവാകരേന്റം ശശീേടം കഴിഞ്ഞ
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മാസെത്ത ഫീസിെന്റ അവധി കഴിഞ്ഞു… കുറ്റം പറയുകാന്നു വിചാരിക്കണ്ട. താ�
ങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരം തേല വലിച്ചുവച്ചു േവണാര്േന്നാ വീട്ടുകാേരാടു് േസ്നഹം കാ�
ണിക്കാൻ!’

അച്ഛെന്റ തല താണു ‘ശരിയാ… എല്ലാം എെന്റ കുറ്റമാ. ആേരാടും േനാ പറ�
യാൻ പഠിച്ചില്ല. നിെന്റ അച്ഛേനാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല… നീയറിയാത്ത കാര്യങ്ങെളാ�
ണ്ടു്… സത്യഭാമയുെട കല്യാണത്തിനു തത്കാലം നിെന്റ ആഭരണങ്ങൾ െകാടു�
ക്കാൻ അച്ഛൻ േചാദിച്ചു. അതു ഞാൻ െകാടുത്തു… അത്രയും െപാന്നു് വാങ്ങിെക്കാ�
ടുത്തു… നിനക്കും മക്കൾക്കും നാണേക്കടു േതാന്നണ്ട ഒരിടത്തും…’

അന്നുരാത്രി രണ്ടു പ്ലാവിെല കഞ്ഞിേകാരിക്കുടിെച്ചഴുേന്നറ്റു അച്ഛൻ. ഇേപ്പാ
വരാെമന്നു പറഞ്ഞു തിരക്കിട്ടു പുറേത്തക്കു് ഇറങ്ങിയതാണു്. രാത്രിേയെറയായി,
േനരം െവളുത്തു… അച്ഛൻ വന്നില്ല.

ഒരു കുറിെപ്പഴുതി വച്ചിരുന്നു എനിക്കു്… ദിവാകേരട്ടനു് ഒന്നും േനരിടാനുള്ള
കഴിവില്ലാതിരുന്നതു െകാണ്ടാകാം:

‘അമ്മയും നിങ്ങളും ഉടെന കടയടച്ചു് െചമ്പകേശ്ശരിേലാട്ടു േപാകണം… ഞാൻ
ഒരിക്കൽ വരും നിങ്ങെള കൂട്ടി െകാണ്ടുേപാകാൻ.’ അത്രമാത്രം…

“ഉള്ളതുവാരിെക്കട്ടി അച്ഛെന്റ വീട്ടിൽ ഞങ്ങേളഴുേപർ അഭയാർത്ഥികളാ�
യി…”

അച്ഛൻ എവിെടയുെണ്ടേന്നാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ടേന്നാ േപാലും അറിയാെത
െചമ്പകേശ്ശരിയിെല നരകജീവിതം… അതിനിെട അറിഞ്ഞു ജപ്തിക്കു തീയതി നി�
ശ്ചയിച്ചു, േനാട്ടീസ് പതിച്ചു എന്നു്. അമ്മയും ഞാനും കൂടി േപായി. കണ്ടവഴിെയ
അപ്പൂപ്പൻ അമ്മയുെട േനെര ചാടി: ‘എന്തിനാ ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളിേയ, കാെശാ�
േണ്ടാ കയ്യിൽ? ഒേണ്ട െകട്ടിവയ്ക്കു്… അതല്ല കണ്ടു് സേന്താഷിക്കാേനാ സഹതപി�
ക്കാേനാ ആണു വന്നെതങ്കിൽ േവഗം സ്ഥലം വിേട്ടാ.’

‘അച്ഛെന്റ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുകാണും; ഉണ്ടു്. അെതടുത്തു് കടം വീടച്ചാ…
പണം നമ്മെളാണ്ടാക്കുന്നതേല്ല… അേല്ലൽ ഭാേമാടു് വാങ്ങിക്കു്. തിരിച്ചുെകാടു�
ത്താൽ മതീേല്ലാ… എേന്തലും െചയ്യച്ചാ’, ഞങ്ങെടയമ്മ േതനൂറുന്ന സ്വരത്തിൽ
അച്ഛേനാടു യാചിച്ചു.

അതിെനാെരാറ്റ ആട്ടാരുന്നു മറുപടി: ‘െപാേക്കാണം എെന്റ മുമ്പീന്നു്. ഉപേദ�
ശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു!’

ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുേപാന്നു; വണ്ടിക്കൂലിക്കു കാശു തികയില്ലായിരുന്നു. കുറച്ചുദൂരം
കാളവണ്ടി കിട്ടി. പിെന്ന ഏഴുൈമൽ നടന്നു.

ജപ്തിക്കു പറഞ്ഞ ദിവസം അതിരാവിെല ഞാനും അമ്മയും കൂടി നടന്നും കാ�
ളവണ്ടീലുെമാെക്കയായി കളരിക്കെലത്തി. ജപ്തിക്കു വരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥർക്കു മു�
ന്നിൽ പണം എണ്ണിെക്കാടുത്തു് എല്ലാവേരം േതാല്പിേച്ച എന്ന മട്ടിൽ െഞളിഞ്ഞു�
നിന്നു ചിരിക്കുന്ന അച്ഛെന പ്രതീക്ഷിച്ചു െചന്ന അമ്മ കണ്ടതു്. േകാടി പുതപ്പി�
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ച്ചു കിടത്തിയ അച്ഛെന… അടിയന്തിരം കഴിയും വെര ഞങ്ങൾ-േചട്ടൻ കുട്ടികേള�
യും െകാണ്ടുവന്നു-എങ്ങെനേയാ കഴിച്ചുകൂട്ടി; ബന്ധുക്കളുേടയും നാട്ടുകാരുേടയും കു�
റ്റെപ്പടുത്തുന്ന േനാട്ടങ്ങൾക്കും മുള്ളുവച്ച േചാദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടിയില്ലാെത അപമാ�
നിതയായി തലകുനിച്ചു് അമ്മ.

അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞയുടൻ ഞങ്ങളിറങ്ങി… യാത്രപറയാൻ െചന്ന അമ്മ
െകാച്ചനുജത്തിമാെര െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു: ‘േസാമൻ നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാ�
കും… പഠിത്തം കളയര്തു്, എത്ര കഷ്ടെപ്പട്ടാലും ഗതിെകട്ട േചച്ചിക്കു് ഇേപ്പാെളാ�
ന്നും െചയ്യാൻ കഴിവില്ല മക്കേള… നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. തത്കാലേത്തക്കു് നി�
ങ്ങൾ േസാമന്റടുത്തു നില്ക്കു്. േചട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നാെലാടെന നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു
േപാകാം… പഠിപ്പിേക്കം െചയ്യാം. െവഷമിക്കണ്ട.’

“കരഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്ന അമ്മ ഇറങ്ങി നടന്നു, ജീവച്ഛവം േപാെല നിൽക്കുന്ന
നിരാലംബരായ അനുജത്തിമാെര തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻ ൈധര്യമില്ലാെത… ഞങ്ങ�
ളുെട അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിെപ്പാേണ്ടാന്നുേപാലും അറിയില്ല; എന്നിട്ടും അമ്മ പ്രതീക്ഷ
ൈകവിടാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു; അമ്മ അന്നു ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു
അച്ഛൻ ഉടെന തെന്ന മടങ്ങിവരുെമന്നും അനുജത്തിമാെര രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുെമ�
ന്നും… ഒന്നിനും കഴിയാെത േപായതിലുള്ള നീറ്റൽ അമ്മയുെട മരണം വെരയുണ്ടാ�
യിരുന്നിരിക്കും; അവെരാെക്ക രക്ഷെപ്പട്ടു േപായിട്ടും അമ്മ പലേപ്പാഴും സ്വയം കുറ്റ�
െപ്പടുത്തുമായിരുന്നു.”
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“രണ്ടുെകാല്ലം… ഞങ്ങളുെട അച്ഛൻ, ശങ്കരിയമ്മ പ്രസവിച്ച മകൻ തെന്നേയാ
എന്നു േചാദിക്കണെമന്നു പലതവണ കരുതിയതാ. ദിവാകേരട്ടൻ സമ്മതിച്ചി�
ല്ല… ദിവാകരൻേചട്ടനും േവണുെക്കാച്ചച്ഛനും സമപ്രായക്കാരായതുെകാണ്ടു് േചട്ട�
നു് ആഹാരമുണ്ടു്… ഞങ്ങൾ അവഗണനയും അപമാനവും സഹിച്ചു്… ചിറ്റമ്മമാരു�
െട വീടുകളിൽ േതങ്ങ െപാതിച്ചുെകാടുത്തും െതാണ്ടുചുമന്നും പാടത്തു തടം േകാരി�
െക്കാടുത്തും, കശുവണ്ടി െപറുക്കിവിറ്റും… പട്ടിണി കിടന്നും… നാലുേപരുെട സ്ക്കൂൾ
ഫീസ്, ഉടുതുണി എല്ലാം എങ്ങെനേയാ… ദിവാകേരട്ടൻ അന്നു സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽ
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.”

അെന്നാരു ദിവസം മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മം നാരായണൻ ചിറ്റപ്പനും വന്നു; രവീന്ദ്ര�
നു് നാലഞ്ചു വയസ്സു കാണും അന്നു്…

‘െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാട്ടിൽ എെന്താെക്കേയാ പുകയാൻ തുടങ്ങീട്ടു കുറച്ചു ദിവ�
സങ്ങളായി. േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മയും മക്കളും സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയും ചിറ്റപ്പനും േമാനും അവി�
െട സ്ഥിരതാമസമാ. ഇടയ്ക്കിെട സുമിത്രയും ഭർത്താവും വരും. പിെന്ന േവണുെക്കാ�
ച്ചച്ഛനും േഗാപിെക്കാച്ചച്ഛനും വിദ്യാധരൻെകാച്ചച്ഛനും നന്ദിനിയും അവിെടയുണ്ടു്.
പ്രധാനെപ്പട്ടവെരല്ലാം ആഹാരം കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാേല ഞങ്ങക്കു് അടുക്കളത്തളത്തി�
േലക്കു പ്രേവശനമുള്ളൂ… പിെന്ന അവർ വിളമ്പിത്തരുന്നതു് മിണ്ടാെത കഴിേച്ചാണ്ടു
േപാരണം… ചിലേപ്പാൾ അമ്മയ്ക്കു മാത്രമല്ല നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കുെമാന്നും
കഞ്ഞിയും കറിയും ആവശ്യത്തിനുണ്ടാകില്ല.’

“ഓ… ഞാൻ പറയാൻ വന്നതതല്ല.”
‘പ്രേത്യകമായി പറഞ്ഞിട്ടാണു് മീനാക്ഷിച്ചിേറ്റം ചിറ്റപ്പനും, ഭാരതിച്ചിേറ്റം വന്ന�

തു്-ഭാരതിച്ചിേറ്റെട ചിറ്റപ്പൻ ഇത്തിരി ഡംഭുകാരനാ; ഇവിടുള്ളവെര കണ്ടുകൂടാ-
അതുെകാണ്ടു് വന്നില്ല… ഞങ്ങടച്ഛനും ഇല്ല. ഇതിനിടയിൽ-ഇവെരാെക്ക വരും മുൻ�
പു് -അമ്മൂമ്മയുെട കലവറമുറിയിൽ േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മയും സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയും കൃഷ്ണൻ ചി�
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റ്റപ്പനും കൂടി പല ദിവസങ്ങളിലും കൂടിയാേലാചന കണ്ടു, അടക്കിപ്പിടിച്ച സംസാ�
രം… പരേമശ്വരൻ ചിറ്റപ്പൻ ഇത്തരം കുനിഷ്ഠുകളിൽ കൂടുന്നയാളല്ല. പിെന്ന േശഖ�
രൻെകാച്ചച്ഛൻ എേപ്പാഴും കള്ളിെന്റ ലഹരിയാലായതുെകാണ്ടാവും ഗൂഢാേലാചന�
കളിൽ കൂട്ടാതിരുന്നതു്.’

‘മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മം നാരായണൻചിറ്റപ്പനും വന്ന ദിവസം ൈവകിട്ടു് എല്ലാവ�
േരം പടിഞ്ഞാെറ മിറ്റെത്ത പന്തലിേലക്കു വിളിച്ചു.’ േവനക്കാലത്തു് ചൂടീന്നു രക്ഷെപ്പ�
ടാൻ വലിയ െകട്ടുപന്തലിടും; അതു പതിവാരുന്നു.

‘കാര്യം ഇേത്രയുള്ളൂ-രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറു രൂപാ കടെമാണ്ടു്… ഞാൻ േനാ�
ക്കീട്ടു് വീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിെനന്താ േവേണ്ടന്നു് ആേലാചിക്കാനാ എല്ലാേരാടും
വരാൻ പറേഞ്ഞ.’ അമ്മൂമ്മയുെട സ്വരത്തിൽ സ്വതേവയുള്ള ധാർഷ്ട്യത്തിനു ഒട്ടും കു�
റവില്ലായിരുന്നു.

‘അെതങ്ങനാ അേത്രം കടം വേന്ന?’ േഗാപിച്ചിറ്റപ്പൻ േദഷ്യത്തിലാണു് േചാ�
ദിച്ചതു്.

‘അെതന്തു േചാദ്യമാടാ േഗാപീ… രാഘേവട്ടെന്റ കടം വീട്ടാൻ പലിശെയ്ക്കടുത്ത
രണ്ടായിരം… ബാക്കി ഇബ്ടെത്ത…’ േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മ.

‘അതിനു ഞങ്ങെക്കാറ്റക്കാശും തന്നില്ലേല്ലാ; പിന്നാര്െട കടമാ വീട്ടിേയ?
പാട്ടം കിട്ടീതും േതങ്ങാ വിറ്റതുെമാെക്ക-സുനന്ദയ്ക്കു മറിച്ചുെകാടുത്തു; അെതാടേന
തരും. അെല്ലങ്കിലും പാട്ടം ഇനീം വരാെനാണ്ടു്. കാെശാടെന എത്തിക്കാംന്നു് ഉറ�
പ്പു പറഞ്ഞതേല്ല അേമ്മം േശഖരനും… പിെന്ന നിങ്ങളാേരലും അക്കാര്യം മിണ്ടീെട്ടാ�
േണ്ടാ? എത്ര പ്രാവശ്യം േശഖരെന അേന്വഷിച്ചു് േചട്ടനും ശശീം വന്നു; എന്നിേട്ടാ?
ദിവാകരന്റച്ഛൻ നാടുവിട്ടതിെനന്താ കാരണം?’ അമ്മയുെട െതാണ്ടയിടറി.

െപെട്ടന്നു് അമ്മൂമ്മ ശബ്ദമുയർത്തിപ്പറഞ്ഞു: ‘കാശു മുഴ്വൻ േശഖരൻ െകാെണ്ട�
ത്തന്നിെട്ടാണ്ടു്. മനുേഷ്യാര്െട െമാഖത്തുേനാക്കി കള്ളം പറയര്തു്. എങ്ങാണ്ടു
െകാണ്ടുേപായി മുടിച്ചിട്ടു്… !’

‘േശഖരൻ െകാെണ്ടെക്കാടുത്തതു് കള്ളുഷാപ്പിലാരിക്കും, അേതാ വല്ല… മു�
േഴ്വാൻ എേന്നെക്കാണ്ടു പറയിക്കണ്ട.’ അമ്മ കരഞ്ഞുേപായി.

േഗാമതിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കും, മൂലെയ്ക്കങ്ങാണ്ടു കിറുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛ�
നും വീറുേകറി:

‘ചിട്ടിക്കാരൻ വറീതിേന്റം, വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ െകാച്ചുേഗവിന്ദക്കുറുപ്പിേന്റം
കയ്യീന്നാ കടം വാങ്ങിേച്ച. അങ്ങെന തെന്ന രാഘേവട്ടെന്റ കയ്യിലാ െകാടുേത്ത.’

ഞാൻ െപെട്ടന്നു് ചാടിെയഴുേന്നറ്റു; സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമായിക്കഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു… എെന്ന ഒരു ൈകെപാക്കി തടഞ്ഞുെകാണ്ടു് മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മ ഇടെപട്ടു:

‘ഇല്ല, ഇതിെലേന്താ പന്തിേകെടാണ്ടു്. േചട്ടത്തിെയന്തിനാ കള്ളം പറയുേന്ന?
വേല്യട്ടൻ നാടുവിട്ടതു് െവറുെതയാകില്ല. േശഖരേഞ്ചട്ടനേല്ല െകാെണ്ടെക്കാടുെത്ത�
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ന്നു പറയുേന്ന. അേങ്ങെര അമ്മയ്ക്കേല്ല നേല്ലാണം അറിയുേന്ന; ആ പറഞ്ഞതു് കള്ള�
മായിക്കൂേട?’

“മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മ അങ്ങെനയാരുന്നിേല്ല, മനസ്സിൽ േതാന്നുന്നതു െവട്ടിത്തുറ�
ന്നു പറയും.”

‘പ്രശ്നം വഴക്കിേലക്കു് േപാകുന്നതു കണ്ടാകണം നാരായണൻ ചിറ്റപ്പൻ ഇട�
െപട്ടു:’ തർക്കം നിർത്തു്… കടം വീട്ടണം. അതിെനന്താ മാർഗ്ഗം എന്നാേലാ�
ചിക്കാം. വേല്യട്ടെന്റ പണം െകാടുക്കണം. പരിശെയ്ക്കടുത്ത കടവും വീട്ടണം.
അതിനു്…’

‘ഞങ്ങെളാരു കാര്യം ആേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണൻനായരും സുനേന്ദം സമ്മതി�
ച്ചിെട്ടാണ്ടു് അവരു് കടം വീട്ടാംന്നു്.’ അതിെനാെരാറപ്പായിട്ടു് അഛെന്റ േപരിെലാ�
ള്ള വസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണൻനായര്െട േപർക്കു് ഇഷ്ടദാനെമഴുതണം; ആദായെമടുത്തു്
കടം വീട്ടും… മൂന്നുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞാെലാടെന തിരിെച്ചഴുതിത്തരും… ഞാൻ വിജാ�
രിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കുേകലാ… കൃഷ്ണൻനായെര എനിക്കു വിശ്വാസമാ.’ നാരായ�
ണൻ ചിറ്റപ്പൻ പറഞ്ഞു തീരുംമുൻപു് അമ്മൂമ്മ േകറിപ്പറഞ്ഞു.

‘അെതന്താ അങ്ങെന? അേപ്പാ സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കു മറിച്ചു െകാടുത്ത കാേശാ?
അതു തിരിച്ചുതരുമ്പം അച്ഛെന്റ കാശു തരുംന്നു് എേന്നാടാ പറേഞ്ഞ? അക്കാര്യ�
േമാ?’ ഞാൻ േചാദിച്ചു.

‘അതവരു തരും.’ അമ്മൂമ്മ ഒെരാഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
‘അതത്ര ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. േവെറാരു മാർഗ്ഗം ആേലാചിച്ചു കൂെട?

െമാത്തം കടവും…’ നാരായണൻ ചിറ്റപ്പൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ അമ്മൂമ്മ വീ�
ണ്ടും ഇടെപട്ടു: ‘െമാത്തം കടെമന്നു പറയണ്ട. പലിശെയ്ക്കടുത്ത രണ്ടായിരം രൂേപ�
െട കാര്യത്തിനാ.’

നാരായണൻ ചിറ്റപ്പൻ എന്റമ്മെയ േനാക്കി. വിങ്ങിെപ്പാട്ടി അമ്മ. ഉത്കണ്ഠ�
യും പ്രതിേഷധവും നിഴലിക്കുന്ന മുഖവുമായി മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മയും ഭാരതിച്ചിറ്റമ്മയും…
നിർവികാരമായ മറ്റുമുഖങ്ങൾ.

‘ശരി, രണ്ടായിരം… അച്ഛെന്റ സ്വത്തു് പതിെനാന്നായി ഭാഗം െചയ്തുവയ്ക്കുക.
േവണൂനു് േജാലിയായില്ല, വിദ്യാധരനും നന്ദിനീം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ…
അേപ്പാ ആ രണ്ടായിരം എട്ടായി വീതിച്ചു് മറ്റു എട്ടുമക്കളിൽ ഓേരാരുത്തരുേടയും
ബാധ്യതയാക്കി വയ്ക്കുക. അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും കാലേശഷം മാത്രേമ മക്കൾ�
ക്കാർക്കായാലും വസ്തുവിൽ അവകാശമുണ്ടാകൂ; എട്ടുേപർക്കു് ഓേരാരുത്തർക്കും
ഇരുന്നൂറ്റമ്പതു രൂപ വീതം ബാധ്യത. അവരതു കുേറേശ്ശെയങ്കിലും വീട്ടും. വീട്ടിയി�
െല്ലങ്കിൽ അവർ തെന്ന ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും. ഇവിെട സ്ഥിരമായി താമസി�
ക്കുന്നതു് നാലഞ്ചുേപരേല്ല ഉള്ളൂ. അേപ്പാൾ ഇവിടുെത്ത െചലവുകളും വേല്യട്ടെന്റ
കടം േപാലും, ആദായെമടുത്തു വീട്ടാവുന്നേതയുള്ളൂ. എന്തുപറയുന്നു പരേമശ്വരൻ
േചട്ടാ?’ നാരായണൻ ചിറ്റപ്പൻ വേല്യ ചിറ്റപ്പേനാടു േചാദിച്ചു.
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അതുവെര നിശ്ശബ്ദനായി എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പരേമശ്വരൻ ചിറ്റ�
പ്പൻ െപെട്ടന്നുഷാറായി: ‘ങ്ഹാ… അതു നല്ല െപ്രാേപ്പാസലാ നാരായണൻ നായ�
േര… അതാേലാചിക്കാവുന്നതാ. അമ്മ എന്തുപറയുന്നു?’

അമ്മൂമ്മയുേടയും കൃഷ്ണൻനായർ ചിറ്റപ്പേന്റയും സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയുേടയും മുഖമിരു�
ണ്ടതു് ഞാൻ കണ്ടു. മറ്റാരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ‘ആേലാചിച്ചു പറയാം.’ അലക്ഷ്യ�
മായി അതുപറഞ്ഞു് അമ്മൂമ്മ എഴുേന്നറ്റുേപായി. പുറേക എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു.

“ഒന്നുമറിയാെത, ഒന്നും േകൾക്കാെത, ഒരു പെക്ഷ േകൾപ്പിക്കാെത-ഒന്നിലും
പങ്കില്ലാെത ഒരു മനുഷ്യജീവി മുൻവശെത്ത വരാന്തയിെല ചാരുകേസരയിൽ േദവീ�
േസ്താത്രമുരുവിട്ടു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു-ഞങ്ങളുെട അപ്പൂപ്പൻ!”

പിെന്ന എന്നാണു്, അതു സംഭവിച്ചെതന്നാരുമറിഞ്ഞില്ല; ആരും എന്നു പറ�
യാൻ പറ്റില്ല. അറിേയണ്ടവർ അറിഞ്ഞുതെന്ന. അപ്പൂപ്പെന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന
മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും കൃഷ്ണൻനായർ ചിറ്റപ്പെന്റ േപർക്കു് ഇഷ്ടദാനെമഴുതി. എത്ര
പറഞ്ഞിട്ടും നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഒപ്പിടാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന ‘ഇതു ചതിയാണു്. ഈ
ചതിക്കു ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. എെന്റ മറ്റുമക്കെള ഒന്നുമില്ലാത്തവരാക്കേല്ല ശങ്കരീ’
എന്നു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ-അപ്പൂപ്പെന ഭീഷണെപ്പടുത്തി ഒപ്പിടീച്ചു… ഭീഷണി എന്താ�
യിരുെന്നേന്നാ-അമ്മൂമ്മ വിഷംകുടിച്ചു മരിക്കുെമന്നു്; വിഷവുമായി അപ്പൂപ്പെന്റ മുൻ�
പിൽ െചന്നുനിന്നു് ഭീഷണി മുഴക്കി ഒപ്പിടീച്ചു. ‘േലാട്ടയിൽ കട്ടൻകാപ്പിയായിരുന്നി�
രിക്കുെമന്നു് ദാക്ഷായണിയമ്മൂമ്മ!’

ഒരിക്കലും തിരിെച്ചഴുത്തു് ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾക്കു് തരാെനാള്ള പണെത്ത�
പ്പറ്റി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ േപാലും കൂട്ടാക്കിയില്ല. സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയുെമാെക്ക
എത്രേയാ കാലം അവെട സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു, സുഭിക്ഷതേയാെട-പെക്ഷ,
ആഹാരം കഴിച്ചും, കഴിക്കാെതയും ഞങ്ങൾ െചമ്പകേശ്ശരീൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളി�
െല െചലവിെന്റ കണക്കുകൾ അമ്മൂമ്മ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.
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ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭം തെന്ന കൂടുതൽ വറുതിയിേലക്കായിരുന്നു.
എങ്ങും പട്ടിണീം പരിവേട്ടാം. െതാഴിലില്ല, െതാഴിൽെചയ്താലും കൂലി ഒരു േനര�
െത്ത ആഹാരത്തിനുണ്ടാകില്ല. കൃഷിസാധനങ്ങൾക്കു വിലയില്ല, വാങ്ങാൻ സാ�
ധാരണക്കാരനും പാവെപ്പട്ടവർക്കും കഴിവില്ല… അക്കാലത്താണു് വൻേതാതിൽ
ആളുകൾ മലയായിേലക്കും െകാളംബിേലക്കുെമാെക്ക െതാഴിൽ േതടി കുടിേയ�
റാൻ തുടങ്ങിയതു്.

തിേട്ടൽ ഗംഗാധരക്കുറുെപ്പന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനും െകാളംബിനു േപാ�
കാൻ തീരുമാനെമടുത്തു. േപാകാനും അവിെടെയത്തിയാൽ എെന്തങ്കിലും െതാ�
ഴിൽ കിട്ടുന്നതുവെരയും കഴിയാനും കാശു േവണം… ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് ശങ്കരിയമ്മ�
െയ കണ്ടു. മൂേത്തടത്തു തറവാടിെന്റ വടേക്കപ്രത്തു് കിടക്കുന്ന മഠത്തിപ്പറമ്പു് ഒന്നര�
േയക്കെറാണ്ടു്, ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിനു കുടുംബവീതം കിട്ടീതു്. അതു് ഒറ്റിെയടുേത്താണ്ടു്
ഒള്ള കാശു തരണം. േമലാംേകാടു് േകശവപ്പണിക്കരുെട കാര്യസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാ�
ളായിരുന്നു ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിെന്റ അച്ഛൻ; ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് ൈകക്കുഞ്ഞായിരിക്കു�
േമ്പാൾ അേദ്ദഹം നടപ്പുദീനം വന്നു മരിച്ചുേപായി… ശങ്കരിയമ്മയ്ക്കു് ഗംഗാധരക്കുറുപ്പി�
േനാടു് അങ്ങെനെയാരു വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യെമാന്നു മടിെച്ചങ്കിലും ഭാര്യ�
യുെട തീരുമാനങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും എതിരു നിൽക്കാത്ത നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ ആ
പറമ്പു് ശങ്കരിപ്പിള്ളയുെട േപരിൽ ഒറ്റിവാങ്ങി… കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്ന മൂേത്തടെത്ത
അറ അത്രയ്ക്കും ഭദ്രമെല്ലന്നു േതാന്നിയതുെകാേണ്ടാ എേന്താ സ്വന്തം േപരിലുള്ളതും
ശങ്കരിപ്പിള്ളയുെട േപരിലുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങളും േമലാംേകാട്ടു് മാളികയിൽത്ത�
െന്നയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു്.

കാലം കടന്നുേപാെക ഒറ്റിേയതു്, തീേറതു് എന്നെതാെക്ക നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ
മറന്നുേപായിരുന്നു. അല്ല, ഓർത്തിരിേക്കണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു… കാലം അതാ�
ണേല്ലാ; ഒറ്റിവാങ്ങുന്നതു് തീറുവാങ്ങുന്നതിനു തുല്യം തെന്ന. ഒറ്റിതിരിെച്ചഴുേതണ്ട
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സന്ദർഭം അക്കാലത്തു് േകട്ടുേകൾവി േപാലുമില്ല.
നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ േമലാംേകാട്ടു കാരണവരായിരുന്ന സമയത്തു് കുറുക്കെന്റ

ബുദ്ധിയുളള മാധവപ്പണിക്കർ ‘േചട്ടനു് അവെടെയാരു വീടു വച്ചുകൂെട? അമ്മായീെട
തറവാടിനു െതാട്ടടുത്തു തെന്നയേല്ല, ശങ്കരിേച്ചച്ചി ആ ആൾക്കൂട്ടത്തീന്നു രക്ഷെപ്പടു�
മേല്ലാ’ന്നു് ഉപേദശിച്ചേപ്പാൾ അനുജെന്റ കരുതൽ േകട്ടു സേന്താഷിച്ച നീലാണ്ടപ്പ�
ണിക്കർ… അവിെട ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വീടുപണിതു. അങ്ങെന െചമ്പകേശ്ശരിത്ത�
റവാടുണ്ടായി; കുടുംബം പടർന്നു പന്തലിച്ചു.

മുപ്പതുെകാല്ലം… തിേട്ടൽ ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് കൂടും കുടുക്കയുെമാെക്കയായി തി�
രിച്ചുേപാന്നു; ഒപ്പം ഭാര്യയും മകനും. ഇടയ്ക്കു വല്ലേപ്പാഴും വന്നുേപായിരുന്നു കുറുപ്പു്.
അെന്നാന്നും കിടപ്പാടം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല; അമ്മ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു…

…അക്കാലെത്ത എണ്ണം പറഞ്ഞ സിവിൽ േകസ് വക്കീലായിരുന്ന ഈശ്വ�
രപിള്ളയുെട പ്രധാന ഗുമസ്തനായിരുന്നു ചീരങ്കണ്ടത്തു കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട മരുമക�
നായിരുന്ന േവലായുധൻകുട്ടി… ഒന്നാംതരെമാരു കുറുക്കനാണു്, ഏതു േകസിലും
തെന്റ കക്ഷിക്കനുകൂലമായ ഒരു േപായിെന്റങ്കിലും കെണ്ടത്തുന്ന വക്കീലിേനക്കാൾ
മുൻേപ ആ േപായിന്റു കെണ്ടത്തിയിരിക്കും ഗുമസ്തൻ േവലായുധൻകുട്ടി… കാരണം
വക്കീലിനും മുൻേപ അയാൾ േകസുപഠിക്കുമെത്ര… േവലായുധൻകുട്ടിക്കു് ഒരു ൈസ�
ഡ് ബിസിനസ്സു കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു-വസ്തുദല്ലാൾ പണി.

ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് േവലായുധൻകുട്ടിേയാടു് തെന്റ കഴിവിെനാത്ത ഒരു െകാച്ചുപ�
റമ്പു് ഏർപ്പാടാക്കിത്തരാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആേരാടും െപെട്ടന്നു ചങ്ങാത്തം കൂടുന്ന
േവലായുധൻകുട്ടി കുറുപ്പിെന്റ അടുത്ത സുഹൃത്തായി. സന്ദർഭവശാൽ തനിക്കു കുടും�
ബസ്വത്തായി കുറച്ചു ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും നാടുവിടാനായി അതു് ൈകമാറ്റം
െചെയ്തന്നും െവളിെപ്പടുത്തി.

േവലായുധൻകുട്ടി അതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു: ‘അതു് നമുക്കു തിരിെച്ചടുക്കണം.’
പേക്ഷ കുറുപ്പിനു കുറ്റേബാധം: ‘ഞാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചു് അവേരെക്കാണ്ടു് എടുപ്പിച്ചതാ.
തിരിച്ചുേചാദിക്കില്ലാന്നു വാക്കു പറഞ്ഞു.’

‘വാക്കും പഴംചാക്കും ഒരുേപാലാ… അതുകള. നമ്മക്കു േചാദിക്കാം. അവർ�
ക്ക് ധാരാളം ഭൂമിെയാള്ളവരാ. തനിക്കാേണ േവെറ െകടപ്പാേടാമില്ല. അേപ്പാ ന്യാ�
യം നമ്മെട ഭാഗത്താ. അെല്ലങ്കിൽ ബാക്കി കാശുതരെട്ട.’

ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് െചമ്പകേശ്ശരീൽ െചന്നു. നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ സ്ഥലത്തില്ല.
പതിവുേപാെല മൂകാംബികേക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനയിരിക്കാൻ േപായതാകുെമന്നു് വി�
ദ്യാധരൻ. ശങ്കരിയമ്മെയക്കണ്ടു് തെന്റ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറഞ്ഞു. ‘ഇത്രയും കാ�
ലം െകാണ്ടു് സമ്പാദിക്കാനായതു് തുച്ഛമായ തുകയാണു്. ഭാര്യയും പത്തുവയസ്സായ
മകനുമുണ്ടു്. ഒരു കിടപ്പാടമുണ്ടാകണം. ഈ പുരയിടത്തിെന്റ തീറുെവല കണക്കാ�
ക്കി ഒറ്റിക്കാശിെന്റ ബാക്കി കിട്ടിയാൽ…’
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ശങ്കരിയമ്മ കയർത്തു; ‘വീടും പറമ്പും ഒഴിയാനും ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല; ഒറ്റിക്കാശി�
െന്റ ബാക്കി എെന്നാരു അവകാശത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല’ എന്നു തീർത്തുപറഞ്ഞു.
വിദ്യാധരൻ ഒരുപടി കൂടി കടന്നു, ‘താൻ േവേണെക്കാെണ്ട േകസുെകാടു് ’ എെന്നാ�
രു ഭീഷണിയും.

ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് േകസുെകാടുത്തു; തെന്റ വസ്തു തിരിച്ചുകിട്ടണം. േവലായുധൻ�
കുട്ടിക്കു േവണ്ടെപ്പട്ടവനായ കുറുപ്പിെന്റ േകസിെന്റ വക്കാലത്തു് ഈശ്വരപിള്ള ഏെറ്റ�
ടുത്തു. േകസ് നീണ്ടുേപായി… രണ്ടുെകാല്ലമാകുന്നു. അേപ്പാഴാണു് കുറുപ്പു് അറിയുന്ന�
തു് മീനാക്ഷിയമ്മയും മക്കളും െചമ്പകേശ്ശരീലുെണ്ടന്നും അവർക്ക് േപാകാനിടമിെല്ല�
ന്നും. കറുപ്പിനു സങ്കടമായി; അവരുെട ശാപം വലിച്ചുവയ്ക്കുേമാ താൻ!

േവലായുധൻകുട്ടിെയ കണ്ടു: ‘നമുക്കു് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം േവലായുധൻകുട്ടീ…
ആ അേമ്മേടം മക്കൾേടം ശാപം എെന്റ തേലൽ വീഴും… എനിക്കു െകാറെച്ച�
െന്തങ്കിലും കൂടിതന്നാൽ േകസു പിൻവലിച്ചു് െവലയാധാരമാക്കിെക്കാടുക്കാം. താ�
നും കൂടിവാ.’

കറുപ്പിെന്റ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി േവലായുധൻകുട്ടിയും ഗംഗാധരക്കുറുപ്പും
കൂടി െചമ്പകേശ്ശരീെലത്തി. നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ പൂമുഖത്തു് ചാരുകേസരയിൽ കിട�
ന്നു െകാണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ േകട്ടു, േകട്ടില്ല…ശങ്കരിയമ്മെയ വിളിച്ചു പണിക്കർ…ശങ്കരി�
യമ്മെയ്ക്കാപ്പം പൂമുഖേത്തക്കുവന്ന കൃഷ്ണൻനായരും സുനന്ദയും വിദ്യാധരനും ഒന്നിച്ചു
േചാദിച്ചു: ‘കാര്യെമന്താ, എന്താ നിങ്ങളു വേന്ന?’

അവർ കാര്യം പറഞ്ഞു; ഇെതാരു തറവാടാണു്, ഇെതാഴിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമി�
ല്ല. അന്നെത്ത വാശിക്കു് േകസുെകാടുത്തതാ. കുറച്ചു കാശുകൂടി കിട്ടിയാൽ ഒരു കി�
ടപ്പാടം ഉണ്ടാക്കിേക്കാളാം… ഒറ്റിയുെട ബാക്കി കിട്ടിയാൽ േകസ് പിൻവലിക്കാം.
‘പിേന്ന… ഇതു് തറവാടാെണന്നും പറഞ്ഞേല്ല എല്ലാരും േകറി െനരങ്ങണതു്. ഇതു്
വേച്ചാണ്ടിരിക്കാനുേദ്ദശമില്ല. ഞങ്ങക്കീ പറമ്പും വീടും േവണ്ടാ… ഒറ്റിക്കാശും വീടി�
െന്റ െവേലം കിട്ടണം. ഇനി അതിനാ േകസ് പറയാൻ േപാേണ’, ശങ്കരിയമ്മ തീർ�
ത്തുപറഞ്ഞു.

‘അല്ലാ കൃഷ്ണന്നായേര, പൂവത്തുംപറമ്പീ വീടുവയ്ക്കാം േപാണൂന്നേല്ല പറേഞ്ഞ.
ഒറ്റിക്കാശും വീടിെന്റ കാശും നഷ്ടപരിഹാേരാം കിട്ടണം. അെതാേണ്ട അവെട
ഒന്നാന്തരെമാരു വീടുവയ്ക്കാം. നിങ്ങളു വച്ച വീടാന്നു പറയുമ്പം ഞങ്ങളവെടാേണ്ട�
ലും കണ്ട അലവലാതികെളാന്നും േകറിവരുേകലാ. പിെന്ന ഞങ്ങക്കും കൂടീട്ടേല്ല.
േഗാപിേയാടും േവണൂേനാടും െകാറച്ചു് കാശുതരാൻ പറയാം.’

േകസ് േവഗം വിധിയായി. ഒറ്റിക്കാശും നഷ്ടപരിഹാരവുെമാെക്ക ഗംഗാധര�
ക്കുറുപ്പു് േകാടതീൽ െകട്ടിവച്ചെത്ര.

വിധി വന്ന ഏഴാംപക്കം മീനാക്ഷിയമ്മയും മക്കളും പത്തുരൂപ മാസവാടക�
യിൽ ഒരു വീട്ടിേലക്കു മാറി, പഴയ രണ്ടു െമത്തപ്പായകളും രണ്ടു തഴപ്പായും ഒരു
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കാക്ക വിളക്കും, ഒരു അലുമിനിയം കലവും ചരുവവും രണ്ടു് ഗ്ലാസ്സുകളുമായിരുന്നു കൂ�
െടെക്കാണ്ടു േപാകാനുണ്ടായിരുന്നതു്. ങാ, പിെന്ന പുസ്തകങ്ങളും േനാട്ടുബുക്കുകളും,
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുേടയും േദവികയുേടയും.

തട്ടുമ്പുറത്തു് നിരന്നിരുന്ന വലിയ വലിയ ചീനഭരണികൾ, കലവറമുറീൽ അടു�
ക്കായി വച്ചിരുന്ന െചമ്പുകൾ, കുട്ടകൾ, െചമ്പു്, പിച്ചള, ഓട്ടുപാത്രങ്ങളുെട വൻേശ�
ഖരം, വീട്ടിക്കട്ടിലുകൾ… എല്ലാെമവിെട! ദാക്ഷായണിയമ്മൂമ്മയാണു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിയുെട അമ്മേയാടു േചാദിച്ചതു്: ‘എല്ലാം എവ്ടാടീ െപേണ്ണ? ഒരു കട്ടിെലങ്കിലും
െനനക്കു തരാൻ പറയാര്ന്നിേല്ല; ആ സൂേക്കടുകാരനു് െകടക്കാൻ?’

മറുപടി േവണ്ടാത്ത േചാദ്യം.
“അേപ്പാ അവിടെത്ത അമ്പേലാം േദവീം?” അമ്മു േചാദിച്ചു.
“ഓ… നീയേതാർത്തുവച്ചിരുന്നു? മിടുക്കി… അതു േവെറാരു കഥയാ…”
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“ഇരുപ്പൂ നിലങ്ങളാണു് െചമ്പകേശ്ശരിവക ഉള്ളതിൽ കൂടുതലും… ഒരുപ്പൂ നിലങ്ങ�
ളിൽ േവനൽക്കൃഷിയുണ്ടു്; പച്ചക്കറികൾ, വരമ്പുകളിൽ ഏത്തവാഴകൾ… െകായ്തു
െമതിച്ചു് പതിരുകളഞ്ഞ െനല്ലുണക്കിെയടുത്തു് ചാക്കുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നേതാെടാപ്പം
െചമ്പകേശ്ശരി െതേക്ക വരാന്തയിെല പത്തായത്തിലും െനല്ലുനിറയ്ക്കും. അതു് തറവാ�
ട്ടിനുള്ള വിഹിതം. ചാക്കിൽ നിറച്ച െനല്ലു് വലിയ േലാറിയിൽ പാലക്കാടിനു േപാ�
കും; ഏത്തക്കുലകളും പച്ചക്കറിയും. േതങ്ങ െവട്ടിയാൽ അതതു പറമ്പിൽ നിന്നു�
തെന്ന േതങ്ങാക്കാരൻ േതങ്ങെയടുക്കും. കാെശല്ലാം ഒന്നിച്ചു് കാര്യസ്ഥൻ േഗാവി�
ന്ദൻ െചട്ട്യാര്െട കയ്യിൽ െകാടുക്കും… െചട്ട്യാർ അമ്മൂമ്മെയ ഏല്പിക്കും. േലാറികൾ�
െക്കാപ്പം രൂപയും പാലക്കാെട്ടത്തും… ഒന്നാംതരം തരികിടയാണു് െചട്ട്യാർ. രണ്ടു�
െകാല്ലെത്ത കാേളജുപഠിത്തെമന്ന ആഡംബരവാസം കഴിെഞ്ഞത്തി കാരണവരു
കളിച്ചുനടക്കുന്ന വിദ്യാധരൻ തേന്നക്കാൾ തരികിടയാെണന്നു് െചട്ട്യാർക്കറിയാം.
അയാൾ ആദ്യേമ തെന്ന വിദ്യാധരെന കയ്യിെലടുത്തു. ഒരഡ്ജസ്റ്റുെമന്റിൽ രണ്ടുേപ�
രും അവവരുെട കാര്യം ഭംഗിയായി േനാക്കും.”

‘ആയിടയ്ക്കാണു് സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയുെട മൂന്നാമെത്ത പ്രസവം. വലിയ േകാം�
പ്ലിേക്കഷനായിരുന്നേത്ര. സീരിയസാരുന്നു, ഓപ്പേററ്റു െചയ്താ കുഞ്ഞിെനെയടു�
േത്ത… േവണുെക്കാച്ചച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നപ്പളാ കഥെയാെക്കപ്പറേഞ്ഞ.
ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിനു േപാന്നേശഷം കണക്ഷൻ വളെര കുറവാരുന്ന�
േല്ലാ, ങാ അതു നിക്കെട്ട… ചിറ്റമ്മയ്ക്കു മൂന്നുമാസം െറസ്റ്റുേവണം, കിടന്നകിടപ്പുേവ�
ണം. മൂത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഓടിക്കളിക്കുന്ന പ്രായം, െകാച്ചുകുഞ്ഞു്… േരാഗിേയയും
ശുശ്രൂഷിക്കണം. വീട്ടുേജാലിക്കാരിക്കു് എല്ലാം കൂടി പറ്റില്ലേല്ലാ… അതിപ്പം ഞാൻ…
വിഷമമുണ്ടു് േചാദിക്കാൻ… നന്ദിനി െവറുെത നിക്ക്വേല്ല. അവൾക്കു കാേളജിെലാ�
ന്നും േപാകാനിഷ്ടമില്ലതാനും… സുനന്ദ എഴുേന്നൽക്കുന്നതുവെര… നന്ദിനിക്കു് അവ�
െടയാേണ അടുത്തു് ഒരു വായനശാേലേക്കണ്ടു്… പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം… േജാ�



129 2.12. നന്ദിനിച്ചിറ്റ

ലിെയാെക്ക െചമ്പകാമ്മാള് െചേയ്താളും…’ കൃഷ്ണൻനായർ ചിറ്റപ്പെന്റ ആവശ്യം ന്യാ�
യമാെണന്നു അമ്മൂമ്മയ്ക്കു േതാന്നി… സേന്താഷേത്താെട സമ്മതിച്ചു.

‘പെക്ഷ നന്ദിനിക്കു സങ്കടമായി. അച്ഛേനയും അമ്മേയയും വിട്ടു്… അമ്മയ്ക്കു്
ആരുേടയും സഹായം േവണ്ട; പെക്ഷ എന്തിനും ഏതിനും താനാണു് അച്ഛനു് ആശ്ര�
യം…’ േചച്ചിയുെട അവസ്ഥേയാർത്തേപ്പാൾ േപാകാതിരിക്കാനും വയ്യ.

നന്ദിനി യാത്രപറയാൻ െചന്നേപ്പാ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുകാര്യം
സംഭവിച്ചു… െകാച്ചുമകെള െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ആ അച്ഛൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു… കരച്ചിലിനി�
ടയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെത്ര. ‘അവെള വിടണ്ടാ, അവെള വിടണ്ടാ ശങ്കരീ’ന്നു്.

“അപ്പൂപ്പനു് തെന്റ അരക്ഷിതാവസ്ഥേയാർത്താേണാ അേതാ മകെളക്കുറിച്ചു�
ള്ള ആധിേയാ… ഹൃദയം െകാടുത്തു േസ്നഹിച്ചിരുന്ന ഒരച്ഛെന്റ ആറാമിന്ദ്രിയം പ്രവർ�
ത്തിച്ചുകാണുമായിരിക്കും, അേല്ല?”

ശശിേച്ചട്ടൻ കുറച്ചുസമയം കേസരയിൽ തലചായ്ച്ചു് കണ്ണടച്ചിരുന്നു…
“േചട്ടൻ ക്ഷീണിേച്ചാ; ഞാൻ പറയേണാ? െകാറെച്ചാെക്ക ഞാനും േകട്ടിെട്ടാ�

ണ്ടു് ”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േചാദിച്ചു.
ശശിേച്ചട്ടൻ തലയാട്ടി… അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
“നന്ദിനി-എേന്നക്കാളും എേളതാരുന്നു, െവറും പാവമായിരുന്നു. ചിറ്റമ്മമാ�

രിൽ ഏറ്റവും പാവം. മീനാക്ഷിച്ചിറ്റേമ്മെട നല്ല മനസ്സാ, പെക്ഷ ഒട്ടും പാവമല്ല;
ഒരുപാടു കഴിവുകളുള്ള നല്ല ൈധര്യമുള്ളയാളായിരുന്നു. നന്ദിനി അവിടുണ്ടാരുന്ന
നന്ദിനിപ്പശുവിേനേപ്പാെല ശാന്ത; ഒരു ൈധേര്യാമില്ല… കളിയും പൂജയും നാമജപ�
വും വീട്ടുകാര്യങ്ങളുെമാെക്കയായി ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന സ്വഭാവം. ആേരാടും എതിരുപറ�
യാൻ ൈധര്യമില്ല… മനസ്സില്ലാ മനേസ്സാെടയാണെത്ര നന്ദിനി േപായതു്…”

േവണുമ്മാവൻ േബാംബയിൽ നിന്നു് സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി പാലക്കാടു് േജായ്ൻ
െചയ്തു. പിേറ്റന്നു് സുനന്ദച്ചിറ്റേമ്മെട വീട്ടിെലത്തി. മൂന്നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കു�
ഞ്ഞിേനയുെമടുത്തു് ഒരു സ്ത്രീ വടേക്കമുറ്റത്തു്… ആളനക്കംേകട്ടു് അവർ െഞട്ടിത്തിരി�
ഞ്ഞു. സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയ േവണുമ്മാവൻ സ്തംഭിച്ചുനിന്നു. ആേറഴുമാസം മുൻപു് ലീവു�
കഴിഞ്ഞു േപാരുേമ്പാൾ താൻ െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്ത ഏറ്റവും പുതിയ ഡിൈസ�
നിലുള്ള ബിന്നി സിൽക്കുസാരിയുടുത്തു നിന്ന സുന്ദരിക്കുട്ടി, തെന്റ അനുജത്തി…
േവരിനിടയിലിട്ടു വലിെച്ചടുത്തേപാെല ഒരു േപേക്കാലം! വിളർെത്താട്ടിയ കവിളു�
കൾ… േചട്ടനും അനുജത്തിയും െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു: ‘അവൾെട കണ്ണുകളും കണ്ണു�
നീരും എേന്നാെടേന്താ കഥകൾ പറയാെത പറഞ്ഞു… അവളുെട കണ്ണുനീരിെന്റ ചൂ�
ടു് എെന്റ മനസ്സിെന െപാള്ളിച്ചു. എനിക്കറിയില്ല അെതന്താെണന്നു്:’ േവണുമ്മാ�
വൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണതു്.

പെക്ഷ പുറത്തുേപായിരുന്ന സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയും ചിറ്റപ്പനും വന്നേപ്പാൾ കഥ േവ�
െറയായി. ‘നന്ദിനിക്കു പനി വന്നു, ൈടേഫായ്ഡായി. കലശലാര്ന്നു. രണ്ടാഴ്ച
ആശുപത്രിയിൽ. ഇേങ്ങാട്ടില്ലാന്നു േപടിച്ചുേപായി. നിങ്ങെളെയാെക്കയറിയിച്ചാ
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േപടിക്കൂംന്നു് േചട്ടൻ പറഞ്ഞു. അമ്മേയാ അച്ഛേനാ അറിഞ്ഞാ വേല്യ പ്രശ്നാവി�
േല്ല? േപാരാേത്തനു് പകരുന്ന പനീമേല്ല. ആശുപത്രിക്കാേരാടു് പറഞ്ഞു് പ്രേത്യകം
നഴ്സിെന വച്ചാ േനാക്കീതു്. ഇനീപ്പം െകാഴേപ്പാംന്നൂല്ല. േദഹം നന്നാകാൻ മരുന്നു
െകാടുക്കുെന്നാണ്ടു് ’, സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മ വിശദീകരിച്ചു. േവണുമ്മാവൻ നിശ്ശബ്ദനായി നി�
സ്സഹായനായി േകട്ടുനിന്നു… ഒരു പെക്ഷ സുനന്ദേച്ചച്ചി പറയുന്നതാണു സത്യെമങ്കി�
േലാ! േചച്ചിെയ അവിശ്വസിക്കുന്നെതങ്ങെന! സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മേയാടു് വല്ലാെത്താരു
വിേധയത്വമുണ്ടു് േവണുമ്മാവനു്. േനെര മൂത്തേചച്ചിയാ, െകാച്ചിെല കൂട്ടു് േചച്ചിയാ�
യിരുന്നു, എല്ലാ കുസൃതിക്കും.

‘ങാ േവണൂ, നീെയവ്െടയാ ഇന്നെലത്തങ്ങിേയ? െവറുെത േലാഡ്ജിെലാ�
ന്നും േപായി കഷ്ടെപ്പടണ്ടാ. ഇവ്െട മുറിയേല്ല െകടക്കേണ. നീ േപായി െപട്ടീം
െകടേക്കെമടുത്തുവാ. ഇവ്െടത്താമസിച്ചാ മതി!’ ഒരാജ്ഞേപാെലയുണ്ടായിരുന്ന�
െത്ര സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയുെട വാക്കുകൾ. സുനന്ദച്ചിറ്റേമ്മേടം ചിറ്റപ്പേന്റം മുൻപിൽ താൻ
ദുർബലനായിേപ്പാകുമായിരുന്നു; അതു് തെന്റ തറവാടിെന രക്ഷിക്കാൻ നിേയാഗി�
ക്കെപ്പട്ടവെരന്ന ഇേമജാര്ന്നു അവെരക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നതു് എന്നതുെകാണ്ടാണ�
െത്ര. എന്നാൽ േവണുമ്മാവെന്റ േകന്ദ്രശമ്പളത്തിെന്റ േമന്മയായിരുന്നു കൂെടത്താ�
മസിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിനു പിന്നിെലന്നു പതുെക്കയാണു് മനസ്സിലായതെത്ര… എഴു�
പത്തഞ്ചുരൂപ മാസം േചച്ചിക്കു െകാടുക്കും. വീട്ടിന്നു് രാവിെലയും രാത്രിലും മാത്രേമ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ. അക്കാലത്തു് വാടകവീട്ടിേലാ േലാഡ്ജിേലാ തന്നത്താൻ
പാകം െചയ്തുെമാെക്കയാെണങ്കിൽ സുഭിക്ഷമായിക്കഴിയാൻ ഒരു മുപ്പതു്, അേങ്ങയ�
റ്റം മുപ്പത്തഞ്ചുരൂപ മതി. എല്ലാ െചലവും കൂടി. എന്നിട്ടും ആെക കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തി�
െന്റ െതാണ്ണൂറുശതമാനം േചച്ചിക്കു െകാടുത്തു. എന്നിട്ടും ഒരു ദിവസം സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മ
അനിയേനാടു പറഞ്ഞു:

‘സാധനങ്ങൾെക്കാെക്ക എന്താ െവലെയന്നു് വല്ല നിശ്ചേയാേണ്ടാ നിങ്ങ�
െക്കാെക്ക. ഞാൻ േനാക്കീട്ടു് വീടുനടത്തിെകാണ്ടുേപാകാൻ വല്യപാടാ… നീെയ�
േന്തലും കൂടി കൂട്ടിത്തരണം!’ ഒരുളുപ്പുമില്ലാത്ത േചച്ചിയുെട വർത്തമാനം േവണുമ്മാ�
വനു െകാണ്ടു.

‘പിേറ്റമാസം േവണുമ്മാവൻ േലാഡ്ജിേലക്കു മാറി, സംഘടനാപ്രവർത്തന�
ങ്ങളുെട തിരക്കു പറഞ്ഞു്… ആ അമ്മാവൻ തെന്നയാണു് പിന്നീടും ‘സുനന്ദേച്ചച്ചി�
ക്കു‘േവണ്ടി പൂവത്തും പറമ്പിൽ കയ്യും െമയ്യും മറന്നു് വീടുപണിക്കു കൂടിയതു്; കയ്യിലു�
ള്ളതു മുഴുവൻ അതിനു െപാടിക്കുേകം െചയ്തു.’

‘കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞാണു് ഈ കഥ േവണുമ്മാവൻ പറയുന്നതു്. അേപ്പാൾ
പറയുകയാ ‘അന്നു് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെത ഗതിെകട്ടലയുന്ന സ്വന്തം മീ�
നാക്ഷിേച്ചച്ചിേയയും കുടുംബേത്തയും ഒരു നിമിഷം േപാലും ഓർക്കാതിരുന്നതിെന്റ
ശിക്ഷയായിരുെന്നന്നു്… ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു-ലക്ഷപ്രഭുവിൽ നിന്നു് ഊരുെതണ്ടി നാ�
ട്ടിെലേത്തണ്ടിവന്ന േഗാപിയമ്മാവെന്റ പതനത്തിെന്റ കഥ. മദ്രാസിലും ബാംഗ്ലൂരി�
ലും സിനിമാനിർമ്മാണവും ചൂതുകളിയും കുതിരപ്പന്തയവുമായി പറന്നു നടന്നിരുന്ന,
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േകാട്ടും സൂട്ടുമില്ലാെത പുറത്തിറങ്ങാത്ത േഗാപാലകൃഷ്ണൻ-എം. എൻ. പിള്ള. ഒരു
േവനൽക്കു പൂവത്തുംപറമ്പിെല വീടിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ മുറ്റത്തുെകട്ടിയ വലിയ െക�
ട്ടുപന്തലിെല േമശപ്പുറത്തു ഫയലുകൾ വച്ചു കണെക്കഴുതുന്ന േഗാപിെയന്ന ലക്ഷ�
പ്രഭു… േവനലവധിക്കു് രണ്ടുമൂന്നാഴ്ചേത്തക്കു വീട്ടിൽ വിടാനായി സാവിത്രിക്കുട്ടിേയം
െകാണ്ടുവന്നതാ രാഘവമ്മാവൻ. ബാക്കി നീ പറ സാവിത്രിക്കുട്ടീ.’

അന്നു് ഫിഫ്ത്തിെല േവനലവധിയാര്ന്നു. രാഘവമ്മാവൻ എെന്ന നാട്ടിൽ�
െക്കാണ്ടുവിടാൻ വന്നതാ… ഞങ്ങൾ ടൗണീനു് ഒരു ൈപ്രവറ്റുബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങി.
പൂവത്തും പറമ്പുവഴി േകറിേപ്പാകുന്നതാ എളുപ്പം; പിെന്ന രാഘവമ്മാവനു് രണ്ടുദി�
വസം അവിെട താമസിേക്കം േവണം. അങ്ങെന ഞങ്ങൾ േകറിവന്നേപ്പാൾ ഇരി�
ക്കുന്നു േഗാപീമ്മാവൻ, തലെപാക്കിേനാക്കി, ഒരു ഭാവേഭദവുമില്ലാെത തലതാഴ്ത്തി
ഫയലിേലക്കു്. വല്യമ്മാവൻ വിളിച്ചു: ‘എടാ േഗാപീ, ഇതാരാന്നു നീ കേണ്ടാ? തീ�
െര െകാച്ചാരിക്കുമ്പം കണ്ടതേല്ലടാ… ഇതു് നമ്മെട മീനാക്ഷീെട േമാളാ സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി… മിടുക്കിയാ… നൂറിൽ നൂറാമാർക്കു്. െമറിറ്റ് േസ്കാളർഷിപ്പുണ്ടു്. ഇപ്പം ഫി�
ഫ്ത്തിലാ, അടുത്താഴ്ച പിള്ളാരാേരലും വരും അവെള െകാണ്ടുേപാകാൻ; അവിടാ
പഠിക്കുേന്ന.’

“പതുെക്ക തലെപാക്കി കടുത്ത മുഖഭാവേത്താെട എെന്ന ഒന്നുേനാക്കി, തല�
തിരിച്ചു. അത്രതെന്ന. ഞാനങ്ങുേപായി വല്യമ്മാവെന്റ വളിപ്പുകാണാൻ നിക്കാ�
െത.” സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞുനിർത്തി.

“ങാ അതാ േവണുമ്മാവൻ പറേഞ്ഞ: ‘മീനാക്ഷിേച്ചച്ചിക്കും േചട്ടനും മക്കൾ�
ക്കും േവണ്ടസമയത്തു് ഒരുെചറിയ സഹായം േപാലും െചയ്യാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന
േഗാപിേച്ചട്ടനു് കിട്ടിയ ശിക്ഷ വളെര വലുതാരുന്നൂ’ ന്ന് ”, ശശിേച്ചട്ടൻ കഥപറച്ചിൽ
ഏെറ്റടുത്തു:

“കഥ വഴിമാറിേപ്പായി, ഞാൻ േകട്ടിരുന്നൂേന്നെയാള്ളൂ…”
“േവണുെക്കാച്ചച്ഛൻ പാലക്കാടു വന്നു് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നന്ദിനിെയ

തിരിച്ചുെകാണ്ടുവിട്ടു. അന്നു് എേന്താ കുറച്ചു ആഭരണം കയ്യിൽ െകാടുത്തു; േവണു�
െക്കാച്ചച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചുെകാടുത്തതാെണന്നും േകട്ടിെട്ടാണ്ടു്. ‘കല്യാണം ആേലാചി�
ക്കുെന്നാണ്ടു്, പരേമശ്വരൻേചട്ടേനാടും പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്. സുമിത്രവഴീം ആേലാച�
നവന്നു… േനാക്കാം… നല്ല ബന്ധമാേണ സമ്മതിക്കണം… നല്ല സ്ത്രീധനം െകാ�
ടുക്കാം, പണമായല്ല. കുെറ വസ്തുക്കൾ അവരുെട േപർക്കു് എഴുതിെക്കാടുേത്ത�
ക്കാം… അമ്മേയാടും ഞാനിക്കാര്യം പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്.’ കൃഷ്ണൻനായർ ചിറ്റപ്പൻ ഒരു�
ളുപ്പുമില്ലാെത േവണുെക്കാച്ചച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു തിരിെച്ചാന്നും േചാദിക്കാേതം പറയാ�
േതം േവണുെക്കാച്ചച്ഛൻ!”

“ഓ… പിേന്നം കഥ വഴിമാറി… പറയാൻ വന്ന കഥ അതല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു
ഞാൻ പലേപ്പാഴും കാടുേകറുന്നു…”

സ്വഗതം േപാെല പറഞ്ഞു് ശശിേച്ചട്ടൻ എഴുേന്നറ്റു് അകേത്താട്ടുേപായി.
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എല്ലാവരും പതുെക്ക എഴുേന്നറ്റു. ൈകകാൽ കുടഞ്ഞും മുറ്റത്തിറങ്ങി രണ്ടുചാൽ നട�
ന്നും ഒന്നു ഫ്രഷായേപ്പാേഴക്കും ശശിേച്ചട്ടൻ എത്തി:

“അമ്മൂ, നമ്മൾ െചമ്പകേശ്ശരീൽ കുടിപാർത്തിരുന്ന േദവീെട കാര്യമേല്ല പറ�
യാൻ വന്നതു് ? ശരി ശരി. അതുപറയാം.”

‘നിത്യപൂജയും ദീപാരാധനയും നിേവദ്യവുെമാെക്ക പേണ്ട നിന്നുേപായിരുന്നു.
രാവിെലയും ൈവകിട്ടും വിളക്കുകൾ കഴുകിത്തുടച്ചു് കത്തിക്കും നന്ദിനി; നന്ദിനി െതാ�
ടാൻ വയ്യാതായാൽ അടുക്കളക്കാരൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ. വിദ്യാധരൻ ഒന്നിനും കൂട്ടാക്കി�
ല്ല. േശഖരൻ െകാച്ചച്ഛൻ പേണ്ട വഴക്കിട്ടു മാറിത്താമസിേക്കം െചയ്തു. അെല്ലങ്കിലും
അേങ്ങര്െട കാര്യം പറയണ്ടേല്ലാ. അവരാരും പടിേകറാൻ അമ്മൂമ്മ സമ്മതിേക്ക�
മില്ല. ആ സമയത്താണു് നന്ദിനി പാലക്കാടിനു േപാണതു്. അപ്പൂപ്പൻ ധർമ്മസങ്ക�
ടത്തിലായി. കടുത്ത ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ അപ്പൂപ്പൻ തെന്റ ഉപാസനാമൂർത്തി�
യായ മുകാംബികാേദവിയുെട ശാപെത്തക്കുറിച്ചല്ല േപടിച്ചതു്; അേദ്ദഹെത്ത അല�
ട്ടീതു് േദവീൈചതന്യെത്ത അപമാനിക്കുന്നതാണു്. താൻ ഭക്തിപൂർവ്വം ആവാഹി�
ച്ചു് ആനയിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിച്ച േദവിക്കു് നിത്യനിദാനം േപാലും മുടങ്ങീരിക്കു�
ന്നു. ആരും െതാഴാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനും ആ നടയിെലത്തുന്നില്ല. േദവി അപ�
മാനിതയായിരിക്കുന്നു! അനാഥയായിരിക്കുന്നു… തെന്റ ദുഃഖം ആർക്കും മനസ്സിലാ�
കുന്നില്ല!’

‘നിരാശനായ അപ്പൂപ്പൻ തെന്റ ഇഷ്ടേദവതയ്ക്കു എല്ലാ മാന്യതേയാെടയും കുടി�
യിരിക്കാൻ ഒരിടം േതടി കണ്ടുപിടിച്ചു… ൈതക്കാട്ടുേശ്ശരീലാ. ബ്രാഹ്മണരുെട വക�
യായി വളെര വളെര പഴക്കമുള്ള േക്ഷത്രം-അേമ്പാറ്റിക്കുന്നു് േക്ഷത്രം. നല്ല നില�
യിൽ നടന്നുേപാകുന്നു. പൂജയും ശീേവലിയും എന്നല്ല എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുക�
ളും േനരാംവണ്ണം നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നുണ്ടു്. പുതിയ അവകാശിയായ നമ്പൂരി
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സേന്താഷേത്താെട അപ്പൂപ്പെന്റ അേപക്ഷ സ്വീകരിച്ചു; േദവിക്കു് ഉചിതമായ സ്ഥല�
ത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കും. േജാത്സ്യേരയും പൂജാരിമാേരയും വിളിച്ചു എല്ലാ ചടങ്ങുകേളാെട�
യും ആവാഹിച്ചു് അേമ്പാറ്റിക്കുന്നു േക്ഷത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അപ്പൂപ്പെന്റ മൂകാംബി�
കാ േദവിെയ. അതുെകാണ്ടു് െചമ്പകേശ്ശരി ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തേപ്പാ േദവിക്കു വാട�
കവീടേന്വഷിേക്കണ്ടി വന്നില്ല…’

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് കയറിപ്പറഞ്ഞു:
“അല്ല ശശിേയട്ടാ. ആ കഥയ്ക്കു വലിയ ട്വിസ്റ്റുണ്ടു്. േദവിക്കു െപണക്കാെത്ര…

െചമ്പകേശ്ശരീെല പുതിയ അവകാശികൾക്കു േദവീെട ശാപം… !”
എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. “നീെയന്നാ സാവിത്രിക്കുട്ടീ വിശ്വാസിയാേയ? േദവി പി�

ണങ്ങി; ഒന്നുമറിയാത്തവെര ശപിക്കുന്നൂ… െകാള്ളാേല്ലാ… ങാ പറേഞ്ഞാ േകക്ക�
െട്ട”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു.

“ങൂം. പറയാം… തിേട്ടൽ ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിെന്റ മകെന്റ മകൾ ഒരിക്കൽ
എെന്ന അേന്വഷിച്ചു വന്നു. ഞാനമ്പരന്നു േപായി. ജീവിതത്തിലാെക മൂേന്നാ
നാേലാ െകാല്ലമാ ഞാൻ അമ്മയുെട ജന്മനാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതു്. അവെടയാേണൽ
കുടുംബേക്ഷത്രം കുടുംബാംഗങ്ങെളല്ലാവരും േയാജിച്ചു് പുതുക്കിപ്പണിയുകയും പൂജ�
യും ഉത്സവവും നടത്തുകയുെമാെക്ക െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഞാനാേണൽ അതിെലാന്നിലും
പങ്കുകാരിയല്ല, കാരണം േദവീേദവന്മാരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം പതിനഞ്ചു വയസ്സിൽ
ഉേപക്ഷിച്ചതാണു്. പുതുതായി ബന്ധം വച്ചിട്ടുമില്ല.”

“ഓ എെന്റ സാവിത്രിക്കുട്ടീ, നീ കാര്യം പറ വളച്ചുെകട്ടാെത”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ
തിടുക്കെപ്പട്ടു.

‘അതാ പറയുേന്ന… എെന്ന അേന്വഷിച്ചുവന്ന സ്ത്രീ ഭയങ്കര നിരാശയിലും വിഷ�
മത്തിലുമായിരുന്നു. അവർ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കുെമാപ്പം ഗൾഫിലാണു്. അവ�
രുെട അമ്മയാണു് െചമ്പകേശ്ശരീൽ താമസം. മകൾ അവർക്കായി ഒരു വീടുപണി
തുടങ്ങീട്ടു് മൂന്നുവർഷമായി. ഇത്രകാലമായിട്ടും ഒരു നില വാർത്തിട്ടേതയുള്ളൂ. പണി
മുേമ്പാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓേരാ തവണയും വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത തട�
സ്സം വരും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നുമില്ല. മെറ്റെന്തങ്കിലും ഒടക്കു്. വീടുപണിക്കി�
റക്കിയിട്ട സാധനങ്ങൾ െകാേറ േമാഷണം േപായി. മേഴം െവയിലുേമറ്റു് അങ്ങെന
െകാേറ…’

‘നിവൃത്തിയില്ലാതായേപ്പാ ഒരു േജ്യാത്സ്യെര േപായിക്കണ്ടു. േപരുേകട്ട േജാ�
ത്സ്യരാ… അേദ്ദഹം പ്രശ്നം വച്ചു… േദവീ ശാപം! െചമ്പകേശ്ശരീലു് അമ്പേലാം വച്ചു�
പൂേജെമാണ്ടാര്ന്നെത്ര. ആ േദവി ഇേപ്പാ അനാഥാവസ്ഥയിലാണെത്ര. ആ േദവീ�
െട ശാപാ. അതിനു പരിഹാരം കണ്ടാേല രക്ഷെയാള്ളൂന്നാ പറെഞ്ഞ… ഞാനിനി
എന്തുെചയ്യും! എെന്റ അച്ഛൻ െകാച്ചാര്ന്നേപ്പാ ആ വീട്ടി വന്നതാ. ആരും പറഞ്ഞു
േകട്ടിട്ടില്ല അങ്ങെനാരു അമ്പലത്തിെന്റ കാര്യം. ഇപ്പഴാേണ അടുെത്താള്ള ബന്ധു�
ക്കേളാടു േചാദിച്ചേപ്പാ അവർക്കും അറിയില്ല. അല്ല, അവരും എേന്നേപ്പാെല പു�
തിയ തലെമാേറേല ആളുകളല്ല! േചച്ചി സഹായിക്കണം. േചച്ചീെട ഒരു ബന്ധു
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അവെടയടുെത്താണ്ടേല്ലാ, ആ കുട്ടിയാ പറെഞ്ഞ േചച്ചിെയക്കണ്ടാൽ കാര്യം നട�
ക്കൂംന്നു്.’ ആ സ്ത്രീ ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ എേന്നാടു പറഞ്ഞുനിർത്തി.

“പേഴ വീടിെന്റ ഏതു ഭാഗത്തായിട്ടാ പുതിയതു പണിയുേന്ന?” ഞാൻ െവറു�
െത ഒരു കൗതുകത്തിനു േചാദിച്ചു.

“അപ്പഴേല്ല തമാശ! അവരു് ആ പറമ്പിെലന്നല്ല, അവ്െടയടുെത്തങ്ങുംേപാ�
ലുമല്ല വീടുവയ്ക്കുേന്ന; ടൗണിെലവിെടേയാ. േദവിെയ പൂജിച്ചിരുന്നവരുമായി ഒരു
ബേന്ധാമില്ലാത്ത നിങ്ങെള ശപിേക്കണ്ട കാര്യെമന്താ േദവിെക്കന്നു് േചാദിച്ചുേപാ�
യി.” ആ സ്ത്രീയങ്ങു വല്ലാണ്ടായി: ‘കളിയാക്കണ്ട േചച്ചീ. ഞങ്ങെട ഗതിേകടുെകാ�
ണ്ടാ. േചട്ടനാേണ ലീവുകിട്ടുന്നൂമില്ല. എങ്ങേനലും ഒന്നുതല്ലിക്കൂട്ടാെമന്നു വച്ചപ്പ�
ഴാ… േചച്ചി സഹായിക്കണം. േജാത്സ്യരു് ഒറപ്പായിട്ടു പറഞ്ഞതാ പരിഹാരം െച�
യ്താൽ മതീന്നു്. അതിനു് േദവി എവ്ടാന്നു് അറിയേണ്ട!’

േജാത്സ്യരു് എല്ലാര് േടം ചരിത്രമേന്വഷിച്ചിട്ടു് തെന്നയാകും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. അയാളുെട വയറ്റിപ്പിഴപ്പു് ! ആ പാവം സ്ത്രീേയാടു് അന്ധവിശ്വാസെത്തപ്പറ്റി പ്ര�
സംഗിച്ചിട്ടും യുക്തിവാദം നടത്തീടും കാര്യമില്ല. അേന്വഷിച്ചു് ഉടെന അറിയിക്കാെമ�
ന്നു ഞാേനറ്റു…

“കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞ ചരിത്രാേന്വഷണ യാ�
ത്രയ്ക്കു് േപായതു്. അന്നു് കൂട്ടായി ഭാരതിേച്ചച്ചിയേമ്മെട െകാച്ചുേമാൻ സേന്താഷും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഒരു ദിവസം െപെട്ടന്നു വഴിയിൽവച്ചു പറഞ്ഞു, ‘നമ്മുെട
തറവാട്ടീന്നു് െകാണ്ടുവന്ന േദവിെയ പ്രതിഷ്ഠിച്ച സ്ഥലം ഇവിെടയടുെത്തവിെടേയാ
ആെണ’ന്നു്. ആ േക്ഷത്രത്തിെന്റ േപരും േചച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞു് അവനു് ഓർമ്മെയാ�
ണ്ടാര്ന്നു. ഞങ്ങെട ടാക്സി ൈഡ്രവർ അവിടുത്തുകാരനാ. അയാൾക്കറിയാം ആ
േക്ഷത്രം. അയാൾ കാണിച്ചുതന്നു. വലിയ ഒരു േകാമ്പൗണ്ട്… കാടുപിടിച്ചു കിടക്കു�
ന്നു. ആ പുരയിടത്തിനു നടുവിലായി മൂന്നുനാലു് ഓടിട്ട േമൽക്കൂരകൾ കാണാനുണ്ടു്;
വളെര പഴക്കം േതാന്നുന്ന ഓടുകൾ. ആ ൈഡ്രവറാ പറെഞ്ഞ, വളെരനാളായി
അവിെട പൂേജെമാന്നുമില്ല, അമ്പലം തുറക്കാേറയിെല്ലന്നു്. അതിെന്റ പുതിയ ഉടമ�
സ്ഥർ േജാലിയായി വിേദശെത്തവിെടേയാ ആണെത്ര.”

“ഞങ്ങൾ കാറിലിരുന്നു കണ്ടേതയുള്ളൂ. േദവിെയ സഹായിക്കാെനാന്നും ഞാ�
നാളല്ലാത്തതു െകാണ്ടു് ഇറങ്ങിയില്ല. േദവിയും ഞാനുമായി കുേറ പണ്ടു് വളെര െച�
റിയ കാലയളവിെല അടുപ്പം വച്ചു് ഞാൻ േദവിേയാടു് മനസ്സിൽ േചാദിച്ചു: െചമ്പക�
േശ്ശരീന്നു് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടു് ഞങ്ങളാരും ആേരയും ശപിച്ചില്ല, ആേരാടും പിണങ്ങിയില്ല,
ആേരം ആശ്രയിച്ചുമില്ല. പണിെയടുത്തു മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നു. േദവിെയന്താ ആ
വഴിേനാക്കാേത്തന്നു്… പിെന്ന ഇറക്കി വിട്ടവരുമായി ഒരു ബേന്ധാമില്ലാത്ത ആ
പാവങ്ങെള ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ എനിക്കിത്തിരി പരിഭവെമാെണ്ടന്നു്.”

ശശിേച്ചട്ടൻ ചിരിച്ചു: “ഓ, നീ എഴുത്തുകാരിയാണേല്ലാ; അതിെന്റയാ ഈ വാ�
ചകങ്ങൾ അേല്ല?”
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ആരുെമാന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഓർമ്മകളിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടങ്ങെന
ഇരിക്കുന്നു.

െപെട്ടന്നു് അമ്മു േചാദിച്ചു: “ആ നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മ? അവെരവ്െടയാ ഇേപ്പാ?”
ഒരു നിമിഷേനരേത്തക്കു് ശശിേച്ചട്ടനും െപെട്ടന്നുണർന്ന അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും

അമ്മുവിെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയിരുന്നു, മറുപടി മറന്നേപാെല. സാവിത്രിക്കുട്ടി മറു�
പടി പറഞ്ഞു:

“ഇല്ല േമാേള, നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മ േപായി… എേന്ന േപായി! കല്യാണം കഴിഞ്ഞു.
കൃഷ്ണൻനായരു ചിറ്റപ്പൻ െകാണ്ടുവന്ന ആേലാചനയായിരുന്നേത്ര. നല്ല പ്രായ�
വ്യത്യാസം; ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ശശിേച്ചട്ടനും മണിേച്ചച്ചീം േപായിരുന്നതേല്ല.
ഞങ്ങളന്നു േകാഴിേക്കാടാ. പെക്ഷ പിന്നീെടാള്ള കഥ ഞാനറിഞ്ഞതു് ദിവാകേര�
ട്ടെന്റ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പഴാ… നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മ മൂന്നുനാലു തവണ പ്രഗ്നന്റായി, രണ്ടാം�
മാസമാകുേമ്പാേഴക്കും ബ്ലീഡിംഗ്; അേബാർഷനാകും… അവസാനം ഒരു മാസം മു�
ഴുവൻ ആശുപത്രി… എന്താ അസുഖം എന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലാെത്ര. വീടും
ആശുപത്രീമായി കുേറനാൾ… വല്ലാെത്താരു ദുരന്തകഥ! നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മയുെട ഹൃദ�
യമിടിപ്പു് കുറഞ്ഞുവന്നു. ഡാക്ടറുെട പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നില്ല. കൂട്ടിരിക്കുന്ന�
തു് അമ്മൂമ്മ. തെന്റ കൺമുന്നിൽ െപാന്നുേമാളുെട ഹൃദയമിടിപ്പു് താഴ്ന്നു താഴ്ന്നുേപാകു�
ന്നതു് പരിഭ്രാന്തിേയാെട ശ്രദ്ധിച്ചു് ആ അമ്മ… അവസാനം കാറിൽ തെന്റ മടിയിൽ
തലവച്ചു് കിടത്തിയ െകാച്ചുമകളുെട ജഡവുമായി ആ വൃദ്ധയായ അമ്മ തങ്ങളുേടത�
ല്ലാത്ത വീട്ടിേലക്കു്… അപ്പൂപ്പൻ ഭാഗ്യവാൻ, േനരേത്ത തെന്ന കടന്നുേപായി. പൂവ�
ത്തുംപറമ്പിൽ താമസമായി അധികം കഴിയുംമുൻപു് തെന്നയാണതു്.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അറിയാെത ഒന്നു േതങ്ങി; ആ നിശ്ശബ്ദതയിൽ അെതാരു െപ�
രുമ്പറേപാെല!
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“കൂടുതൽ കുടുംബപുരാണം േകൾക്കണെമങ്കിൽ മാേന്താട്ടത്തു കാളിക്കുട്ടി വലിയ�
മ്മായിെയ കാണണം. അവരിേപ്പാ േചർത്തലയിൽ തെന്ന ഒേണ്ടാ എേന്താ.”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അമ്മേയാടു് പറയുന്ന ആ േപരു േകട്ടേപ്പാൾ അമ്മുവിനു് തല�
യിൽ ഒരു േടാർച്ചു മിന്നി-ശ്രീകുമാർ, േചർത്തലക്കാരൻ ശ്രീകുമാർ-ക്ലാസ് േമറ്റും അടു�
ത്ത സുഹൃത്തുമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ. അെന്നേപ്പാെഴാ യാദൃച്ഛികമായി പറഞ്ഞ
കുടുംബവിേശഷങ്ങളിൽ കഥകളുേടയും േഗാസിപ്പുകളുേടയും കലവറയായ തെന്റ മു�
ത്തശ്ശിെയപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. അവരാേണാ? അെല്ലങ്കിൽ അവരറിയുന്നവരാ�
കും, തീർച്ച. അമ്മു കേയ്യാെട ശ്രീകുമാറിെന വിളിച്ചു. ശ്രീകുമാറിെന്റ മുത്തശ്ശി തെന്ന�
യാണു് കക്ഷി; അവരിേപ്പാഴും ആേരാഗ്യവതിയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു! ശ്രീകുമാർ
പറഞ്ഞു, ‘േനരെത്ത പറയണ്ട, ഒരു സെസ്പൻസ്.’

അങ്ങെനയാണു് അേന്വഷണത്തിെന്റ അടുത്ത ഘട്ടമായി മാേന്താട്ടേത്തയ്ക്കുള്ള
യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചതു്. സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയ്ക്കു് സേന്താഷം അടക്കാൻ വയ്യായി�
രുന്നു, ‘എത്രകാലമായി അവെര കണ്ടിട്ടു്.’

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി മാേന്താട്ടത്തു കുടുംബഭരണം ഏെറ്റടുത്തതു് ഉത്തര�
വാദിത്തങ്ങളുെട ഒരു വൻ ചുമടുമായാണു്. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ പറയാറു�
ണ്ടു്. ‘വലിയമ്മായി പുഷ്പംേപാെല എല്ലാം ശരിയാക്കി, ദാന്നു പറയേണന്നു മു�
േമ്പ’, എന്നു്.

െകട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞുനിന്ന മൂന്നു് അനുജത്തിമാർ-അതും ‘ഞാേനാ നീേയാ’
എന്ന മട്ടിൽ ആജാനുബാഹുക്കളായ െപണ്ണുങ്ങൾ-ഇതും മീനാക്ഷിയമ്മയുെട പരാ�
മർശങ്ങളിലുള്ളതായിരുന്നു. അനുജനാേണൽ പട്ടാളത്തിലും. മൂന്നുേപർക്കും വര�
ന്മാെര കെണ്ടത്തി, കല്യാണം നടത്തി. െവറുെതയങ്ങു െകട്ടിച്ചു െകാടുത്തതല്ല. വ്യ�
ക്തമായ വ്യവസ്ഥകളും, അവ ലംഘിക്കെപ്പട്ടാലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളും പറഞ്ഞു
േബാധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന:
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വലിയ അടുക്കള, ആവശ്യത്തിനു മുറികളും, അത്യാവശ്യം പുരയിടങ്ങളും കണ്ട�
ങ്ങളും; െതാഴുത്തിൽ നാലഞ്ചു പശുക്കളും ഒേരറുകാളകളും. എല്ലാവരും മാേന്താട്ട�
ത്തു തറവാട്ടിൽത്തെന്ന താമസിക്കണം, എല്ലാവരും പാടത്തും പറമ്പിലും അടുക്ക�
ളയിലും അധ്വാനിക്കണം. സ്വന്തം ഭർത്താവിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ വലിയമ്മാ�
യിെയ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണതു്. വരവും െചലവും തുല്യമായി ഭാഗിക്കും. എല്ലാം കൃ�
ത്യം കണക്കായിരിക്കണം. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ െചലവുകൾ തങ്ങൾക്കു കിട്ടു�
ന്ന വീതത്തിൽ നിന്നു് നടത്തിെക്കാള്ളണം.

വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കെപ്പട്ടാൽ വഴിയാധാരം!
വലിയമ്മായി മാത്രം ‘അമ്പലക്കാള’ െയേപ്പാെല സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രയായി നട�
ന്നു. എന്നുവച്ചു് അപഥസഞ്ചാരെമാന്നുമല്ല. മാേന്താട്ടത്തു തറവാട്ടിെല മാത്രമല്ല മറ്റു
ബന്ധു വീടുകളിെലല്ലാം ശരിെക്കാരു ‘വലിയമ്മായി’യായി നടക്കും, അത്ര തെന്ന.

അസൂയാലുക്കൾ പറയുമായിരുന്നു: ‘വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ േനാക്കാൻ മൂന്നാലു
െപണ്ണുങ്ങളും പുറം പണിക്കു് അവര്െട ഭർത്താക്കന്മാരും! അവർക്കു പിെന്ന അമ്മാ�
യിചമഞ്ഞു് പഞ്ചായത്തും പറഞ്ഞു് നാടുനീെള നടക്കാം. അവര്െട അരി ലാഭെപ്പടു�
േത്ത്വം െചയ്യാം; അതാ ബുദ്ധി!’

എന്നും രാവിെല അന്നേത്തയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറേത്തെയ്ക്ക�
ടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കലവറമുറീം അേറം തെന്റ മുറീം പൂട്ടി െമാത്തം താേക്കാൽക്കൂ�
ട്ടം എളിയിൽ തിരുകി ഇറങ്ങും. വലിയമ്മായിയുെട േവഷം നല്ല രസമാണു്. അല�
ക്കിെയടുത്ത മൽമലിെന്റ ഡബിൾ മുണ്ടാണുടുക്കുക. ഒന്നര പതിവുള്ള അക്കാലത്തു്
ഒന്നരയല്ല വലിയമ്മായിക്കു്; െചറിയമുണ്ടു് തറ്റുടുത്തു് മുകളിൽ ഡബിൾമുണ്ടുടുക്കും. മൂ�
ന്നു വീതിയുള്ള മുണ്ടു് കാലിെന്റ കണ്ണയ്ക്കു് അരയടി മുകളിൽ നിൽക്കും. ‘െദന്താ കാ�
ളിക്കുട്ടീ, െവള്ളെപ്പാേക്കാേണ്ടാവ്െട?’ എന്ന ഭർത്താവിെന്റ േചാദ്യത്തിനു് ദഹിപ്പി�
ക്കുന്ന ഒരു േനാട്ടമാണുത്തരം. പിെന്ന പുളിയിലക്കരയൻ കസവു േനരിയതു മട�
ക്കി േതാളിലിടും. കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി ജനിച്ചിട്ടു് റൗക്കയിട്ടിട്ടില്ല, മക്കളും അനു�
ജത്തിമാരുെമല്ലാം ബ്ലൗസും െസറ്റുമുണ്ടും സാരിയുെമാെക്കയാെയങ്കിലും ദൂെരയാത്ര
െചേയ്യണ്ടി വന്നാലല്ലാെത വല്യമ്മായി മാറുമറയ്ക്കില്ല. ‘ൈദവം തന്നതാ; എല്ലാർക്കു�
െമാള്ളതുേപാെല രെണ്ടണ്ണം എനിക്കും, അതിപ്പം െപാതിഞ്ഞു െകട്ടാഞ്ഞിട്ടാർക്കാ�
ടാ െദണ്ണം?’ എന്നു് േദഷ്യം പിടിക്കും േനരിയതു പുതയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ. അേഞ്ച�
മുക്കാലടി െപാക്കവും അതിെനാത്ത തടിയുമുള്ള വലിയമ്മായിയുെട കുടവയറിൽ
വിശ്രമിക്കുന്ന വലിയ മുലകൾ അന്നു് കുട്ടികൾക്കു് ഒരു കാഴ്ചതെന്നയായിരുന്നു. മൂ�
ന്നുമക്കൾക്കു് മുമ്മൂന്നു വയസ്സുവെര മൂക്കുമുെട്ട അമൃതുചുരത്തിെക്കാടുത്ത അമൃതകും�
ഭങ്ങൾ! കീരിക്കാട്ടു മഠത്തിെല കുഞ്ഞിക്കുട്ടെന്റ വകയാണു് ‘അമൃതകുംഭങ്ങൾ’ പ്ര�
േയാഗം. അയാൾ കവിയാണു്.

വലിയമ്മായിയുെട വർത്തമാനമാണു് അതിെലാെക്ക രസം. ഉറച്ച ശബ്ദം.
സന്ദർഭമനുസരിച്ചുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിേലാെടയാണു് സംസാരം.
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‘എെന്റ മുത്തശ്ശിക്കു് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളിെല്ലന്നാ േതാന്നേണ.
ശരിക്കുെമാരു വിക്കീപ്പീഡിയാ തെന്ന.’ എന്നാണു് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്,
അമ്മു ഓർമ്മിച്ചു. കഥപറയൽ വലിയമ്മായിക്കു വലിയ താല്പര്യമാണു്. േകൾവി�
ക്കാർ ആസ്വദിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കണ്ടാൽ ഒന്നിൽ നിന്നു മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു കണ്ണിേചർ�
ത്തങ്ങെന േപാകും.

െചറുപ്പത്തിൽ നാട്ടിലായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരുപാടുകഥകളുെട മുക്കും മൂലയും സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്, ഒളിച്ചുനിന്നു്. വലിയവർ സംസാരിക്കുന്നതിെന്റ ഏഴയ�
ലത്തു വരാൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല. ‘വലിയവർ കാര്യം പറ�
യുന്നടത്തു് െനനെക്കന്താടീ കാര്യം’ന്നു് തല്ലിേയാടിക്കും. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ കാളിക്കു�
ട്ടി വലിയമ്മായിയിൽ നിന്നുതെന്ന കഥകേളതാെണ്ടാെക്ക േകട്ടിരിക്കുന്നു; കുറച്ചുനാ�
േള അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുെള്ളങ്കിലും.

“വലിയമ്മായിയുെട കഥപറച്ചിൽ േനരിട്ടുതെന്ന േകൾക്കണം, അതിെന്റ രസ�
െമാന്നു േവെറ തെന്ന. എല്ലാം കൺമുന്നിൽ സംഭവിക്കും േപാെല…” മാേന്താട്ടത്തു
വീട്ടിേലയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ കാറിലിരുന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. “അെല്ല�
ങ്കിലും നിനക്കേല്ല വലിയമ്മായിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം? സാവിത്രിക്കുട്ടിയിലൂെട�
യേല്ല ഇക്കണ്ട കഥകളുെടെയല്ലാം വാതിൽ വീണ്ടും തുറന്നിട്ടുള്ളത് ” എന്നു് അപ്പച്ചി�
യമ്മൂമ്മ. അസുഖങ്ങൾ പലതും ഉെണ്ടങ്കിലും രണ്ടമ്മൂമ്മമാരും കൂടി ദീർഘയാത്രക്കു്
വന്നതു് അമ്മുവിനും ആദിക്കും േലഖയ്ക്കും ഉത്സാഹം വർധിപ്പിച്ചു.

കാളിക്കുട്ടിയമ്മായിയുെട നാലാം തലമുറക്കാരൻ ശ്രീകുമാറിേനാടു വിശദമായി
വഴി േചാദിച്ചു് എഴുതിവച്ചിരുെന്നങ്കിലും ഇടെയ്ക്കാെക്ക കാർ നിർത്തി അേന്വഷിേക്ക�
ണ്ടി വന്നു. പിെന്ന അവേനാടു് വഴിയിൽ കാത്തുനിൽക്കാൻ വിളിച്ചുപറേയണ്ടിയും
വന്നു. രാവിലെത്ത കാപ്പിെക്കത്തുെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, പെക്ഷ താമസിച്ചുേപായ�
തുെകാണ്ടു് ഇടയ്ക്കു നിറുത്തി പ്രാതൽ കഴിച്ചു.
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“ആരാ, ശ്രീക്കുട്ടാ അവ്െട?”
മുറ്റത്തു കാർ നിർത്തിയതും അകത്തുനിന്നും ഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ േചാദ്യ�

മുയർന്നു; ഒപ്പം നൂറ്റിമൂന്നു വയസ്സിെന്റ ഒരുപാരവശ്യവും തപ്പുംതടയലുമില്ലാെത മാ�
േന്താട്ടത്തു കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി തിടെമ്പഴുന്നള്ളിച്ചുവരുന്ന ആനയുെട തലെയ�
ടുേപ്പാെട വരാന്തയിേലയ്ക്കു വന്നു.

കാറിൽ നിന്നു് നാലഞ്ചു അപരിചിതർ ഇറങ്ങുന്നതു േനാക്കി നിന്ന കാളിക്കുട്ടി
വലിയമ്മായി അല്പെമാന്നമ്പരന്നു:

“എടാ െചറുക്കാ, െനെന്റ കൂട്ടുകാരു് വരുെന്നാെണ്ടന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്; ഈ വയ�
സ്സിെപ്പണ്ണുങ്ങളാ െനെന്റ കൂട്ടുകാര് ?” രൂക്ഷമായ േചാദ്യം.

ശ്രീകുമാർ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു: “മുത്തശ്ശിെയ ശരിക്കും പറ്റിച്ചു!”
കാലത്തിനു ക്ഷതേമല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകളും, ഒട്ടും തളർച്ചേയാ പതർ�

ച്ചേയാ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളും േനാക്കുകളും ചലനങ്ങളുമായി ആ വലിയമ്മായി കൺ�
മുൻപിൽ; ശരീരത്തിനു മുൻേപാെട്ടാരു െചറിയ വളവുേണ്ടാന്നു് സംശയം, അല്ലാ�
െതാരു േകാട്ടവുമില്ല. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയും േനരെത്ത വി�
വരിച്ച രൂപത്തിൽ നിന്നും പേക്ഷ, വ്യത്യാസമുണ്ടു്: ഒതുക്കിെക്കട്ടി വച്ച റൗക്കയും
േനർത്തകസവു കരയുള്ള മുണ്ടും േനരിയതും, കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണം െകട്ടിയ വലിയ
രുദ്രാക്ഷമാല. വലിയ രണ്ടുേതാടകൾ െചവികളിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നു.

അമ്മുവും ആദിയും വലിയമ്മായിെയ അത്ഭുതേത്താെട, ആദരേവാെട േനാ�
ക്കിനിന്നു.

അേപ്പാളാണു് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആളിെന കാളിക്കുട്ടി
വലിയമ്മായി ശ്രദ്ധിച്ചതു്.

“ഇവെള എനിക്കറിയാമേല്ലാ, ഇതു്… ഇതു്… ങ്ഹാ… ഇവേളാ… ഇതു് സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയേല്ല… അേതെത, സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്ന; െചമ്പകേശ്ശരീെല മീനാക്ഷീ�
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െട േമാള്… ഇെതാെക്കയാരാടീ? ങാ നീയിങ്ങുവേന്ന… എത്രകാലാെയടീ കണ്ടിട്ടു് !
ന്നാലും െനെന്ന എവ്െടക്കണ്ടാലും എനിക്കു മനസ്സിലാകും, മീനാക്ഷീെട എേളവള്
അമ്മിണിക്കുട്ടീെട തത്സരൂപം… ഇവ്ടന്നു് േപായിട്ടു് ആെക ഒേന്നാ രേണ്ടാ തവ�
േണ നീ വന്നിെട്ടാള്ളൂ അേല്ല? അമ്മാളുക്കുട്ടീെട േപരക്കുട്ടീ ലീേനെട കല്യാണത്തി�
നേല്ല്യാടീ നീ അവസാനം വേന്ന; എനിക്കു നല്ല ഓർേമ്മണ്ടു്.”

േതാരാെത വർത്തമാനം പറയുന്നതിനിടയിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ൈകപി�
ടിച്ചു് െനേഞ്ചാടു േചർത്തു് വലിയമ്മായി പരിഭവം പറഞ്ഞു: “നാടു മുഴ്വൻ സഞ്ചരിക്കു�
േന്നെനേട ജനിച്ചനാടിെനക്കൂെട ഓർക്കാര്ന്നിേല്ലടീ െനനക്കു് ? േവണ്ടെപ്പട്ടവരാ�
െരങ്കിലുെമാെക്ക ജീവേനാെടാെണ്ടേന്നാർത്തില്ലാ, അേല്ല?”

എെന്താരു േസ്നഹപ്രകടനം! സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അത്ഭുതം േതാന്നി. െച�
റുപ്പത്തിൽ താൻ ഈ നാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഈ േസ്നഹെമാന്നും
കണ്ടിട്ടില്ല. തെന്ന അടിമുടി നിരീക്ഷിച്ചു് അമ്മേയാടു് േലശം െവറുപ്പുകലർന്ന ശബ്ദ�
ത്തിൽ പറയും:

‘പത്തുപതിേനഴു് വയസ്സായ െപണ്ണിെന ഇനീം പടിപ്പിക്കാം വിട്വാ? നീെയ�
ന്താ അവെള കളക്ടറാക്കാെമന്നു് േനർന്നിെട്ടാേണ്ടാ! പിടിച്ചു െകട്ടിച്ചു െകാടുെക്കടീ
മീനാക്ഷി.’

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായിയുെട കടിച്ചുപിടിച്ചുള്ള ആ വർത്തമാനം േകൾക്കു�
േമ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കാലിൽ നിെന്നാരു വിറകയറും. പെക്ഷ ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത മാറിെപ്പായ്ക്കളയും.

മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വലിയമ്മായി വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവ�
െര വിളിക്കുന്നതു് ‘നാരദരമ്മായി’ എന്നാണു്. പ്രധാന േഹാബി ബന്ധുവീടുകളിെല
വിേശഷങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും േചാർത്തിെയടുത്തു് െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും േചർത്തു്
േഗാസിപ്പുകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി വിതരണം െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ആ യാത്ര�
കളിൽ ആദ്യം കയറുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടിലായിരുന്നു. അതിനു േപ്രരണ
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മയുെട കയ്യിലുള്ള വാസനപ്പുകയിലയാണു്.

കയറിവരുേമ്പാേഴ മുറുക്കാൻ െപട്ടി വലിച്ചുവച്ചു് വിസ്തരിെച്ചാരു മുറുക്കാണു്.
എന്നിട്ടു് ‘ഞാെനാരു ചവയ്ക്കാെനാള്ള െപായില എടുക്ക്വാടീ’ എന്നും പറഞ്ഞു് ഒരു
മൂന്നുനാലു മുറുക്കിനുള്ള പുകയില, ഡപ്പിയിൽ നിന്നു് േതാണ്ടിെയടുത്തു് െപാതിഞ്ഞു്
മടിയിൽ തിരുകും.

ശർക്കരയും ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പൂവുെമാെക്കേച്ചർത്തു് ഇടിച്ചുകൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന ജാപ്പാ�
ണം പുകയിലയാണു്. വലിയമ്മായി വരുന്നതു ദൂേരന്നു കണ്ടാൽ മീനാക്ഷിയമ്മ പു�
കയില ഡപ്പി കാലിയാക്കി വച്ചു് ദുഃഖം നടിക്കും:

‘പല്ലുേവദനെയടുത്തിട്ടു വയ്യ. ഇവടന്നു് കിട്ട്യ ഈ വടക്കൻെപാകേലെട െഞട്ടു്
ചവച്ചിട്ടു് വാ കയ്ക്കുന്നു. െനെന്റ െചക്കേനാടു് പറ, ടൗണീേപായി ഇത്തിരിെപായില
വാങ്ങാൻ.’ വലിയമ്മായി ആജ്ഞാപിക്കും.
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‘ങാ പിേന്ന… അരി വാങ്ങാെനന്താ േവേണ്ടന്നു വച്ചു നിക്ക്വാ ഞാൻ. അപ്പളാ
െപാകല!’ മീനാക്ഷിയമ്മ ഒട്ടും മയമില്ലാെത പറയും. അന്നു പിെന്ന കഥകെളാ�
ന്നുമുണ്ടാകില്ല. മീനാക്ഷിയമ്മ പറയുന്നതിൽ സത്യമുെണ്ടന്നുള്ളതു് മെറ്റാരു കാര്യ�
മായിരുന്നു.

തറവാടിെന്റ ഒരകന്ന താവഴിയാണു് മാേന്താട്ടത്തു്. കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി�
യുെട േജ്യഷ്ഠൻ ഭാസ്ക്കരപിള്ള കുടുംബകാരണവരായി. അയാൾ ഭരിച്ചുഭരിച്ചു സമ്പ�
ത്തു േചാർത്തിെയടുക്കുന്നതു കണ്ടു സഹിെകട്ടു് കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി ഭീരുക്ക�
ളായ മറ്റു സേഹാദരങ്ങെള കൂെടക്കൂട്ടി ഒരു തുറന്ന േപാരുതെന്ന നടത്തി. െപാരി�
ഞ്ഞ വഴക്കു്, േകസും കൂേട്ടാം. ആവുന്നത്ര കയ്ക്കലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അയാൾ െത�
േക്കടത്തു പുത്തൻ വീെടാെന്നാരു തറവാടുണ്ടാക്കി ഒഴിഞ്ഞുേപായി.

മാേന്താട്ടത്തു തറവാട്ടുകാരണവത്തിയായി കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി. കാളി�
ക്കുട്ടി വലിയമ്മായിയുെട കുടുംബഭരണം രസമുള്ള കഥയാണു്; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട
അമ്മ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

“േകൾക്കണ്ട കഥയാ, വലിയമ്മായീെട കുടുംബകഥ”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അമ്മു�
വിെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു.

“എന്താ ഒരു രഹസ്യം, ഞാനുംെകാെട േകക്കെട്ട… ങ്ഹാ, ഇതാെരാെക്കയാ�
ന്നു് പരിചയെപ്പടുത്തിത്താടീ േമാേള.”

വലിയമ്മായി വിരുന്നുകാെര കൂട്ടി അകേത്തയ്ക്കു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിേയാടു പറഞ്ഞു.
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സാവിത്രിക്കുട്ടി പരിചയെപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴയ്ക്കും വലിയമ്മായിെയ േനാക്കി
വരാന്തയിൽത്തെന്ന നിൽക്കുന്ന അമ്മുവിേനയും ആദിേയയും ചൂണ്ടി വലിയമ്മായി
േചാദിച്ചു:

“സാവിത്രിക്കുേട്ട്യെട െകാച്ചുേമാളും െകേട്ട്യാനുമാ അേല്ല്യാ. ആ െചക്കൻ
സായിപ്പാ?”

േലഖ തിരുത്തി:
“അമ്മു എെന്റ മകളാ… ഞാൻ ഭാനുമതിഅപ്പച്ചീെട േചട്ടൻ നേരന്ദ്രെന്റ േമാള്

േലഖ. അതു് അമ്മൂെന്റ കൂട്ടുകാരനാ, കൂെടപ്പഠിക്കുന്ന കുട്ടി.”
വലിയമ്മായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു:
“ങ്ഹാ, അങ്ങെന വരെട്ട. അവൾെട മുതുമുത്തശ്ശി േവലിയാ ചാടീതു്. അേപ്പാ

അവള് േകാട്ടമതിൽ തെന്ന ചാടും. ആരും പിണങ്ങാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അെതാട്ടു
േമാശമായ കാര്യമാന്നു വച്ചിട്ടില്ലാ ഞാൻ. അന്നതു വേല്യ വിപ്ളവം തന്നാരുന്നു.
അതിെനാള്ള അവസേരാം തേന്റേടാം ഒത്തു കിട്ടീല്ലേല്ലാന്നു് ഇച്ചിെര മനസ്താപം
ഒെണ്ടന്നും കൂട്ടിേക്കാ. ആേരലും വിളിക്കാെനാണ്ടാര്േന്ന…” വലിയമ്മായി വാചകം
ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിെലാതുക്കി.

എല്ലാവരും ചിരിച്ചു, വലിയമ്മായി ചിരിച്ചില്ല. അമ്മുവും ആദിയും ചിരിച്ചില്ല.
“എന്താന്നു വച്ചാ ചിരിക്കെണ എല്ലാരും? ആർേക്കലും അറിേയ്യാ അക്കാേര്യ�

ാെക്ക?” വലിയമ്മായി ഗൗരവത്തിൽ േചാദിച്ചു.
ആദിക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തതുെകാണ്ടു് അവൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.

പെക്ഷ അമ്മുവിനു് പറഞ്ഞതിൽക്കൂടുതൽ മനസ്സിലായതുെകാണ്ടു് വിഷമം േതാന്നീ�
ട്ടാണു ചിരിക്കാതിരുന്നതു്; ‘പാവം മുത്തശ്ശി’ എന്നവൾ മനസ്സിൽ കരുതി. എന്നിട്ടു
പ്രസന്നത അഭിനയിച്ചു് േചാദിച്ചു: “അെതന്താ മുത്തശ്ശീ കഥ?”
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കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായിക്കു സേന്താഷമായി. അവർ അത്ഭുതേത്താെട
േചാദിച്ചു:

“എടീ സാവിത്രിക്കുട്ടീ, നീയും േകട്ടിട്ടിേല്ല; െനെന്റ അമ്മയ്ക്കു് അറിയാത്തതല്ല�
േല്ലാ. എന്നിട്ടു് നിങ്ങേളാടാേരാടും പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? ന്നാ ബാ.”

മുത്തശ്ശി കഥപറയാൻ തയ്യാെറടുക്കുന്നതു കണ്ട ശ്രീകുമാർ തടഞ്ഞു:
“നിക്കേണ മുത്തശ്ശീ. ഉണ്ണാനിനീം േനരമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് െവേള്ളാ വല്ലതും

കുടിക്കെട്ട അവർ. എന്നിട്ടു സമാധാനമായിരുന്നു പറയാം. അതിനു മുൻപു് ഇതാ�
െരാെക്കയാന്നു് പരിചയെപ്പേട്വം െചയ്യാം!”

വലിയമ്മായി തലയാട്ടി ചിരിച്ചു െസറ്റിയിലിരുന്നു.
സാവിത്രിക്കുട്ടി എല്ലാവേരയും പരിചയെപ്പടുത്തി. സായിപ്പിനു് ‘ആദി’ െയ�

ന്ന േപരുേകട്ടേപ്പാൾ അതിശയമായി; അെതന്താ അങ്ങെന എന്നു േചാദ്യമായി.
അവൻ ബംഗാളിലാ ജനിേച്ച, അതുെകാണ്ടു് ഇന്ത്യൻ േപരായ ആദിത്യൻ എന്നുേപ�
രിെട്ടന്നു് പറഞ്ഞു് വളെര കൂളായി അമ്മു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

ജ്യൂസും പഴവും ഉണ്ണിയപ്പവുെമാെക്കയായി ലഘുഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതും കാത്തി�
രുന്നേപാെല വലിയമ്മായി കഥ തുടങ്ങി.

“അേത സാവിത്രിക്കുട്ടീ, െനന്റേമ്മെട മുത്തശ്ശി ചാടിേപ്പാന്നതാ മുത്തശ്ശെന്റ കൂ�
െട. നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല ഇതുവേരം!” വലിയമ്മായി േചാദിച്ചു.

“അങ്ങെനയല്ല പറഞ്ഞുേകേട്ടക്കെണ. ആ മുത്തശ്ശീെട അമ്മാവനു് മുത്തച്ഛ�
െനെക്കാണ്ടു് മുത്തശ്ശിെയ സംബന്ധം െചയ്യിക്കുന്നതു് ഇഷ്ടമല്ലാര്ന്നു. മുത്തച്ഛൻ
വേല്യ നാട്ടുപ്രമാണിയല്ലാരുേന്നാ. അേപ്പാ േനെര െചന്നു് മുത്തശ്ശിെയ വിളിച്ചിറക്കി�
െക്കാണ്ടുവന്നു് താലി െകട്ടീന്നാ.” “ങ്ഹാ… ഹാ… അതായിേപ്പായി കൂത്തു് ! ഒരു
െപണ്ണിനു് ഒരിക്കേല താലിെകട്ടൂ, പണ്ടു്. ശരിെക്കാള്ള താലിെകട്ടു് െനെന്റ മുതു�
മുത്തശ്ശി പാർവ്വതിപ്പിേള്ളെട ഒന്നരവയസ്സീക്കഴിഞ്ഞതേല്ല; നാടുമുഴ്വൻ വിളിച്ചു് നാ�
ലുനിലപ്പന്തലിട്ടു്… ഇങ്ങേനരു സദ്യവട്ടം ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാന്നു് എന്റമ്മൂമ്മ
പറഞ്ഞുേകേട്ടക്ക്  ണൂ… ആ െപെങ്കാച്ചിനു് പതിനഞ്ചുെതകഞ്ഞപ്പേളയ്ക്കും അതിെന്റ
തന്ത രാമൻകർത്താവു് നാട്ടിലില്ലാത്ത തരത്തിനു് കാരണവരു് ഒരു െകളവൻ പാ�
ണ്ടിപ്പട്ടെരെകാണ്ടു് സമ്മന്തം െചയ്യിച്ചു. രാമൻ കർത്താവിെന നാണം െകടുത്തി
എറക്കി വിട്ടതല്ലാര്േന്നാ അയാൾ.”

“പാർവ്വതിപിള്ളക്കു് രണ്ടാം െകാല്ലം ഒരു െകാച്ചും ജനിച്ചു.”
െകാച്ചുമകൾ ഇടിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന മുറുക്കാൻ വായിലിട്ടു് വലിയമ്മായി കഥ�

യ്ക്കു് ഒരു െചറിയ ഇടേവള െകാടുത്തു.
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കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി എഴുേന്നറ്റു േപായി മുറുക്കാൻ ചവച്ചുതുപ്പി വായ വൃത്തിയാ�
ക്കി വന്നതും അക്ഷമേയാെട അമ്മു േചാദിച്ചു:

“ആ മുത്തച്ഛനു് മുത്തശ്ശിെയ ഇഷ്ടമായിരുെന്നങ്കിൽ േനരേത്ത വിളിേച്ചാണ്ടു
േപാകാമായിരുന്നിേല്ല. അേത്രം നാെളന്താ മിണ്ടാതിരുേന്ന; പട്ടരു് െപാടവെകാടു�
ക്കുന്നതു് തടയാരുന്നിേല്ല? അേതാ ആ മുത്തച്ഛൻ ഈ നാട്ടിലല്ലാരുേന്നാ?”

അമ്മുവിെന്റ േചാദ്യത്തിലും ഏതാെണ്ടാെക്ക മനസ്സിലാക്കിെയടുത്ത ആദിയു�
െട േനാട്ടത്തിലും കണ്ട ആകാംക്ഷ േലഖയ്ക്കു അതിശയമായി. വർത്തമാനകാല
സൗകര്യങ്ങളും സൗന്ദര്യേബാധവും ൈകെവള്ളയിലമ്മാനമാടുന്ന ഈ കുട്ടികൾ
നാലഞ്ചുതലമുറ മുൻപുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മക്കഥ അതീവ താല്പര്യേത്താെട ശ്രദ്ധി�
ക്കുന്നു!

അമ്മുവിെന്റ േചാദ്യം വലിയമ്മായിയിൽ കൗതുകമുണർത്തി:
“ഞാനും മനസ്സിൽ പലതവണ േചാദിച്ച േചാദ്യമാ േമാേള; ഉത്തരമറിയാെമ�

ങ്കിലും ചില േചാദ്യങ്ങൾ നമ്മുെട മനസ്സിലു് െവറുെത ആവർത്തിച്ചു് േചാദിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരിക്കും… അതുേപാെട്ട. അതല്ലകാര്യം-എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ടു്. കാേലാം
സമേയാം ഒത്തുവരുേമ്പാ സംഭവിക്കാെനാള്ളതു സംഭവിക്കും. ഒരു െകളവൻ പട്ട�
ര്െട െകാച്ചിെന െപറണെമെന്നാരു നിേയാഗം, ശാപംന്നുപറ, കിടക്ക്  ണൂ പാർവ്വ�
തിപ്പിള്ളയ്ക്കു്; അതായിക്കൂേട!”

“എന്നാലെതാന്നുമാരുന്നില്ല പ്രശ്നം. പതിനാറുവയസ്സാകുേമ്പാേളയ്ക്കും പുന്നേശ്ശ�
രി കാരണവരു് അത്രയ്ക്കും േതേനപാേലന്നു േതാറ്റിേത്താറ്റി വളർത്തിയ െകാച്ചിനു്
സമ്മന്തക്കാരെന ഒണ്ടാക്കൂംന്നു് അയാൾ-േകശവപ്പണിക്കരു് െനനച്ചില്ല. െകാതി�
േതാന്നിയ െപണ്ണിെന െകാത്തിെക്കാണ്ടു േപാരാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ളവനാര്ന്നു; പെക്ഷ
െപണ്ണിനു് പതിനാറു െതകഞ്ഞിട്ടു് മാനം മര്യാദയായി െപണ്ണു േചാദിക്കാംന്നു് ഒരു
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മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു േകശവപ്പണിക്കരു്. േമലാംേകാടു് കാരണവരുെട ഈ ആഗ്ര�
ഹം എങ്ങെനേയാ മണത്തറിഞ്ഞൂ പുന്നേശ്ശരിക്കാരണവർ. േമലാംേകാടു കാരണ�
വർ തേന്നക്കാൾ േകമെനാന്നുമല്ല, തറവാട്ടുമഹിമയിൽ. പേക്ഷ, നാട്ടുപ്രമാണിത്ത�
മുണ്ടു്. സമ്പത്തു്, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവുമായി അടുപ്പം, മഹാരാജാവിൽ നി�
ന്നു െചമ്പുപട്ടയം കിട്ടിയ തറവാടു്, സ്ഥാനമഹിമ, പിെന്നേയാ തീെര െചറുേപ്പാം
അതിെന്റ ഹുങ്കും. േകശവപ്പണിക്കേരാടുള്ള കുശുമ്പു് പകയായി തിളച്ചുെപാങ്ങി പു�
ന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിള്ളയുെട മനസ്സിൽ. ആ പക തീർത്തതു് തെന്റ പുന്നാര അന�
ന്തിരവളായ പതിനാറുതികയാത്ത പാറൂട്ടിെയ വയസ്സൻ പട്ടര്െട കാമം തീർക്കാൻ
ബലിെകാടുേത്താണ്ടു്… ശപ്പൻ!”

“ങാ, എന്നിട്ടു്… േകശവപ്പണിക്കരു് മഹാരാജാവിനു് കണ്ടുകാേഴ്ചെമാെക്കയാ�
യി െമാഖം കാണിക്കാൻ േപാേയക്കുവാരുന്നെത്ര. തിരിച്ചു വന്നപ്പളാ കാര്യം ൈക�
വിട്ടു േപായതറിയുേന്ന. അേപ്പാ, പെക്ഷ ഏതാെണ്ടാെക്ക ഗുലുമാലുകളിലാരുന്ന�
െത്ര അയാള്… ഓ അെതാെക്ക വേല്യ കഥകളാ. െകാെറെയാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കറിയാമാരിക്കും, മീനാക്ഷി പറയാതിരിക്കില്ല. സർക്കാരുമായും മറവന്മാരുമായും
ഒേക്കം മല്ലടിച്ചു ജയിച്ചുവന്നവനാ. ചില്ലറക്കാരനാന്നാ വിചാരിേച്ച! അതിെനേട
െപട്ടുേപായി െകാറച്ചുനാെളെന്നാള്ളതു ശരിയാ, േകസും കൂേട്ടാം…”

“എല്ലാം ശരിയായി വന്നേപ്പാേളയ്ക്കും േസ്നഹിച്ച െപണ്ണിെന െകളവൻ പട്ടരു്
െകാണ്ടുേപായീന്നുമാത്രമല്ല, ഒരു െകാച്ചുമായി. ഓ… അതത്ര വേല്യ കാര്യാ! തെന്റ
െപണ്ണിനു ഒരു െകാെച്ചാണ്ടായി… അതും തനിെക്കാള്ളതു തെന്ന എന്നുതെന്ന കരു�
തി അയാൾ.”

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി െപെട്ടന്നു് ഏേതാ ചിന്തയിേലയ്ക്കു വീണു; പിെന്ന
തേന്നാെടന്ന േപാെല പറഞ്ഞു:

“അവനാ ആണു്; നല്ല തന്തയ്ക്കു െപറന്നവൻ, െനറിെവാള്ളവൻ!”
മറ്റാരുേടേയാ േപർക്കു് എേന്താ ൈവരാഗ്യം ഉള്ളിൽ േപറുന്നു വലിയമ്മായി

എന്നു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു.
ഒരു നീണ്ടെനടുവീർപ്പിൽ മനസ്സിെന കഴുകിത്തുടച്ചു് തിരിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു വലി�

യമ്മായി കഥ തുടർന്നു:
‘േകശവപ്പണിക്കർ േകസും കൂേട്ടാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് പണ്ടേത്തക്കാൾ േകമ�

നായി തിരിെച്ചത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞിട്ടും പുന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിള്ളയ്ക്കു േപടിെയാന്നു�
മില്ലായിരുന്നു. എന്തിനു േപടിക്കണം. െപണ്ണിനു് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തെന്ന സമ്മ�
ന്തായി, അതിെലാരു െകാച്ചുമായി.’

‘ഇനിെയേന്താ പിണ്ണാക്കാ അയ്യാളുെചയ്യാൻ േപാണു? െകാറച്ചു െചാറിച്ചിലു�
കാണും, ഒരച്ചുകളയെട്ട… ഹാ… ഹ… ഹ… താൻ തെന്റ പാട്ടിനു േപാേടാ, തെന്റ�
െയാരു വാർത്ത!’ പപ്പനാപിള്ള കാര്യസ്ഥൻ ശങ്കുണ്ണ്യാെര ഓടിച്ചു.

െപെട്ടന്നു് കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു:
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“പട്ടി േകാേട്ട േപായേപാേലന്നു് പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടിേല്ല, അതുേപാലാ എെന്റ
കഥ പറച്ചില് ! എന്നാ േകേട്ടാണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളു േചാദിക്കണ് േണ്ടാ ഇപ്പറയണ പു�
ന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിേള്ളം േകശവപ്പണിക്കരുെമാെക്ക ആരാെണന്നു്. പേണ്ടേപ്പാ�
ലല്ല മക്കെള, ഓർെമ്മാെക്ക ഒരു അടുക്കും ചിേട്ടമായിട്ടങ്ങു വരുന്നില്ല.”

‘ആ കഥ ചരിത്രേരഖയാേക്കണ്ടതാണു്, അന്നതിനു അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ’,
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഓർമ്മിച്ചു: 1854-ൽ തിരുവിതാംകൂർരാജ്യവും െകാച്ചീരാജ്യവും അടി�
മവ്യാപാരം നിർത്തലാക്കി. അതു ചരിത്രസംഭവം. എന്നുവച്ചു് പാവെപ്പട്ട കീഴ്ജാതി�
ക്കാരുെട അടിമത്താവസ്ഥ ഇല്ലാതാേയാ? ഇല്ല, അതും ചരിത്രം. അതിലും വലിയ
ചരിത്രസത്യമേല്ല സ്ത്രീയുെട അടിമത്താവസ്ഥയ്ക്കു് അറുതിവരുത്താൻ ഒരു നിയമവും
സഹായകരമായില്ല എന്നതു്.

എന്നാൽ 1854-െല വിളംബരം കഴിഞ്ഞു് കൃത്യം നാലുെകാല്ലത്തിനുേശഷം
തിരുവിതാംകൂറിൽ കരപ്പുറം േദശത്തു് ഒരു മഹാസംഭവമുണ്ടായി-ഒരു ആഢ്യനാ�
യർത്തറവാട്ടിെല െപണ്ണു്; അകമ്പടിയില്ലാെത കുടുംബേക്ഷത്രത്തിൽേപാലും േപാ�
കാൻ െപണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ലാത്ത കാലം-അതും ബ്രാഹ്മണബാന്ധവമുള്ള,
ഒരു കുഞ്ഞിെന്റ തള്ളയായ പതിെനട്ടുകാരിെപ്പൺകുട്ടി, ഒളിേച്ചാടി; അടിമത്തം
വലിെച്ചറിഞ്ഞു് സ്വതന്ത്രയായി തെന്റ വഴിേനാക്കിേപ്പായി.

തെന്റയമ്മ വികാരഭരിതയായിട്ടാണു് ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്, താൻ കുട്ടി�
യായിരിക്കുേമ്പാൾ. പെക്ഷ വിശദവിവരങ്ങെളാന്നും അമ്മ പറഞ്ഞില്ല; അമ്മയ്ക്കറി�
യാമായിരുേന്നാ എേന്താ. താെനാരു വിപ്ളവനായികയുെട െകാച്ചുമകളാെണന്നു്
അഭിമാനിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണു് ഇക്കഥ തെന്റ അമ്മ.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ആദ്യമായി േകൾക്കാൻ േപാകുന്നു ആ കഥ എന്ന ആകാംക്ഷ
മുഖത്തുവരുത്തി െചവികൂർപ്പിച്ചു.



2.18
കഥതുടരുന്നു

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി കഥ തുടർന്നതു് ‘പാറൂട്ടി‘യിലൂെടയാണു്:
വീട്ടിലുള്ളവരുെടെയന്നല്ല നാട്ടുകാരുേടയും ഓമനക്കുട്ടിയാണു് പാറൂട്ടി. പേക്ഷ,

പാറൂട്ടി എന്നു വിളിക്കാൻ അവകാശം കാരണവരായ പുന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിള്ളയ്ക്കു
മാത്രം. കുടുംബത്തിെന്റ വിളക്കാണവൾ, പരമ്പര നിലനിർത്താൻ ആദ്യം കുടുംബ�
ത്തിൽ പിറന്ന ഐശ്വര്യറാണി! കാരണവരുെട കണ്ണിലുണ്ണി!

കുടുംബത്തിലുള്ള േവണ്ടെപ്പട്ടവർക്ക് അവെള പാറു എന്നുവിളിക്കാം. പെക്ഷ
അവെളന്തു െതറ്റു െചയ്താലും ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുെമാന്നും അവളുെട അമ്മ
ഭാരതിപ്പിള്ള-കാരണവരുെട മൂത്തസേഹാദരി-യ്ക്കുേപാലും അധികാരമില്ല. പാറൂ�
െന്റ അഛൻ രാമൻകർത്താവിനു ആേരയും ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അറിയി�
ല്ല, േസ്നഹിക്കാനല്ലാെത. പാറുവാെണങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കാറുമില്ല,
അത്രയ്ക്കും സൽസ്വഭാവിയും അനുസരണയുള്ളവളുമാണു് പാറു.

പാറൂട്ടിെയ നാട്ടിലുള്ളവർ വിളിക്കുന്നതും െറേക്കാർഡുകളിൽ കാണിക്കുന്നതു�
െമല്ലാം ‘പാർവ്വതിപ്പിളള’ എന്നാണു്. അമ്മ വഴി തിരുമുഖത്തുപിള്ളയുെട പിൻതല�
മുറക്കാരാണെത്ര.

ഒരിക്കൽ മാത്രമാണു് കാരണവർ പാറൂട്ടിെയ ‘പാർവ്വതിപ്പിേള്ള’ എന്നു വിളി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്; അെതാരു വിളിയായിരുന്നു, കലിതുള്ളി സർവ്വാംഗം വിറച്ചു്…

അെതാരു കഥയാണു്… പാറൂട്ടിയുെട സമ്മന്തം നിശ്ചയിച്ചതിെന്റ കഥ!
‘വേല്ല്യാേപ്പാേണ്ടാവ്െട? ഇേങ്ങാെട്ടാന്നു മുഖം കാണിക്ക്യാ’, കാരണവരുെട

അരുളപ്പാടു േകട്ടതും അയാളുെട മൂത്തസേഹാദരിയും പാറൂട്ടിയുെട അമ്മയുമായ ഭാ�
രതിപ്പിള്ള വലിയ ഇറയേത്തയ്ക്കു മുഖം നീട്ടി:

‘എന്താണാേവാ എെന്ന വിളിേച്ച?’ ഭവ്യതേയാെട ഭാരതിപ്പിള്ള േചാദിച്ചു. മൂ�
ത്തസേഹാദരി എന്നല്ല അമ്മയായാൽേപാലും കാരണവരുെട മുൻപിൽ േനർക്കു�
േനർ നിന്നു് സംസാരിക്കില്ല, മറഞ്ഞുനിന്നു് ഭവ്യതേയാെട…
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ചാരുകേസരക്കയ്യിൽ നിന്നു് കാലിറക്കിവച്ചു് മുേന്നാട്ടാഞ്ഞിരുന്നു് കാരണവർ
കരുണേയാെട പറഞ്ഞു:

‘ന്താന്ന്വച്ചാ െകാേറ കണ്ടകടച്ചാണീെക്ക കണ്ടത്തീന്നു േശഖരിേച്ചാളൂ. ഇന്ന�
െല െനല്ലു് അഞ്ചുപറ കൂടുതലളന്നിട്ടിേല്ല, എന്തിനാന്നു് വല്ല നിശ്ചേയാേണ്ടാ!
ആെട്ട, അേപ്പാ അരീമായിേല്ല; ഒരു പറകൂടി അളക്കാൻ പറയാം, ഒണക്കലരി�
ക്കു്… നാെള കഴിഞ്ഞു് മറ്റന്നാൾ. ഉപായത്തിെലാരു സദ്യവേട്ടാെക്ക ആകാം.
പായസത്തിേനാ ബാക്കിെയെന്താേക്കന്ന്വച്ചാൽ കിട്ട ്വാെര ഇപ്പത്തെന്ന ആലപ്പു�
ഴയ്ക്കയേച്ചാളൂ. ങാ, പിെന്ന… വാഴെക്കാല മൂന്നാെലണ്ണം-പൂവൻ തെന്ന-കളത്തിെല
െപട്ടീ െവട്ടിവയ്ക്കാേനപ്പിേച്ചക്കുന്നു. നീം എന്താന്ന്വച്ചാ പറേഞ്ഞാളൂ… ഉേപ്പരിെക്കാ�
ള്ള ഏത്തക്കായ കിട്ട ്വാരു് എത്തിക്കും.’

‘അതിപ്പ… എന്താണാേവാ വിേശഷായി…’ ഭാരതിപ്പിള്ള വിക്കി വിക്കി അത്ര�
േത്താളെമത്തിയേപ്പാേഴ കാരണവർ ൈകയുയർത്തി തടഞ്ഞു.

‘മതി, നിർത്ത്വാ… ന്താ കാര്യംന്നറിഞ്ഞാേല പറ്റൂന്നാ? എന്നാ ഇവ്െട െപണ്ണു�
ങ്ങള് േചാദ്യം േചാദിക്കാൻ െതാടേങ്ങ്യ?’ കാരണവരുെട ഭീഷണമായ ശബ്ദം േകട്ടു
ഭാരതിപ്പിള്ള നടുങ്ങി.

െപണ്ണുങ്ങളുെടെയന്നല്ല സംബന്ധക്കാരുേടയും അനന്തിരവരുേടയും ഒന്നും
ശബ്ദം കാരണവർ േകൾെക്ക അവിെട ഉയരാറില്ല; ഉയരാൻ പാടില്ല. െപൺകു�
ഞ്ഞുങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി കരയുകേയാ ചിരിക്കുകേയാ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചുകൂടാ;
പിെന്നയേല്ല േചച്ചിയായാലും കാരണവേരാടു േനെര േചാദ്യം േചാദിക്കുക!

പെക്ഷ, പാറൂട്ടി എട്ടുപത്തു വയസ്സുവെര പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല വീടും പുരയി�
ടവും മുഴുവൻ തുള്ളിമറിഞ്ഞും ഒച്ചവച്ചും നടന്നു; അവളുെട മാത്രം അവകാശമായിരു�
ന്നു. തറവാട്ടിൽ പുതിയ തലമുറയിെല ആദ്യ സന്തതി-മകം പിറന്ന മങ്ക. അവളുെട
അമ്മ ഭാരതിപ്പിള്ളയും അച്ഛൻ രാമൻകർത്തായും െവളുത്തിട്ടാണു്. പെക്ഷ പാറൂട്ടി�
ക്കു് ഇരുനിറമാ, കാരണവരുെട അേത നിറം. പേക്ഷ അതിസുന്ദരി.

കാരണവർക്ക് ആറുെപങ്ങന്മാരും നാലു അനുജന്മാരും. അനുജന്മാർ കഥ�
യിൽ വേരണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും അവേരം കൂട്ടി പതിെനാന്നു േപർക്കുംകൂടി
പത്തിരുപതു മുട്ടാളന്മാർ പിറന്നു. അതിൽ കാരണവർക്കുണ്ടായ നാലുെകാമ്പന്മാ�
രും െപടും. അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാളാണു് ഏറ്റവും മൂത്ത ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു െപണ്ണു് പി�
റക്കുന്നതു്. കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി പിറന്ന െപൺതരിയാണു് പാറു, പാർവ്വതി.
കുടുംബം നിലനിർത്താനുള്ള ആദ്യ െപൺകുരുന്നു്. പാറൂെന്റ െകട്ടുകല്യാണം ഒന്നര
വയസ്സിലായിരുന്നു… നാലു നിലപ്പന്തലിട്ടു്, നാടാെക സദ്യ െകാടുത്തു്…

പാർവ്വതിക്കു പുറേക തറവാട്ടിൽ െപൺകിടാങ്ങൾ പിറന്നു. എന്നുവച്ചു് പാർ�
വ്വതി പാറൂട്ടിതെന്ന; കാരണവരുെട കരുതലും വാത്സല്യവും അവൾക്കു നൽകിയ
സ്ഥാനവും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടാനാകാത്തതായിരുന്നു.

പാർവ്വതിയുെട ജനനേത്താെട കാരണവർക്ക് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം തെന്ന…
പിെന്നപ്പറയേണാ!



2.19
സമ്മന്തം

പുന്നേശ്ശരി മഠത്തിെല സന്തതി വയസ്സറിയിച്ചിട്ടു െകാല്ലം നാലായി.
കാരണവർ പറഞ്ഞില്ല സദ്യ നടത്താൻ മാത്രമുള്ള വിേശഷെമന്താെണന്നു്…
പെക്ഷ ‘കാര്യസ്ഥപ്പരിഷ’ കളിലാരിേലാ നിന്നു വാർത്ത വടക്കിനിയിൽ

േചാർന്നു കിട്ടി. ഏേതാ പാണ്ടിപ്പട്ടർ പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കു പുടവെകാടുക്കുന്നു! ആല�
പ്പുേഴന്നു് പുടവയുെമാെക്ക എടുപ്പിച്ചു് വല്യമ്മായിയുെട മുറിയിൽ വച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു!

ഭാരതിപ്പിള്ള െഞട്ടി “ഏേതാ വയസ്സൻ, ‘ശമയലുകാരൻ’ (പാചകക്കാരൻ)
പാണ്ടിപ്പട്ടർ തെന്റ െപാന്നുേമാൾക്കു് ഭർത്താവു് !”

‘തെന്റ േമാളുെട അച്ഛൻ രാമൻകർത്താവിെന എങ്ങെന വിവരമറിയിക്കും;
െകാടുങ്ങല്ലൂർ േകാവിലകത്തു് കുട്ടികെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുകയാെണന്നും,
അതല്ല സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു് യാത്രയിലാെണന്നും േകൾക്കുന്നു. അറിയിച്ചിട്ടും കാ�
ര്യമില്ല, അേദ്ദഹം ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തിയാൽ െകാന്നുകളയുെമന്ന ഒേര നിലപാ�
ടിലാണു് കാരണവർ. െകാല്ലാൻ മടിയില്ലാത്തവനാ അയാൾ.’

‘പാറുവിെന്റ െകട്ടുകല്യാണം രാമൻകർത്താവു് എത്ര ശക്തിയായി എതിർത്തു;
വൃത്തിെകട്ട ആചാരങ്ങൾക്കു് എെന്റ കുഞ്ഞിെന വിട്ടുതരിെല്ലന്ന വാശിയിൽ നിന്നു.
എന്നിേട്ടാ!’

‘സമ്മന്തക്കാരൻ സമ്മന്തക്കാരനായാ മതി. അച്ഛെന്റ അധികാരം എടുത്ത
ചരിത്രം ഈ കുടുംബത്തിലില്ല, അെതാട്ടു നടേക്ക്വമില്ല.’ എന്നായിരുന്നു അനിയ�
െന്റ ധാർഷ്ട്യം. എത്ര കരഞ്ഞുപറഞ്ഞാണു് ഭർത്താവിെന തണുപ്പിച്ചതു്. ഇെല്ലങ്കിൽ
അനിയൻ അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നു കുളത്തിൽ താഴ്ത്തുെമന്നുറപ്പായിരുന്നു.’

‘പാറൂെന്റ പഠിത്തക്കാര്യം വന്നേപ്പാൾ തമ്മിൽ േനർക്കുേനർ വഴക്കായിേല്ല.
അവസാനം തേന്നം മക്കളം െകാണ്ടു് തറവാട്ടിൽ നിെന്നറങ്ങാൻ നിന്നപ്പേളയ്ക്കും
കാരണവരും റൗഡിെസറ്റും കൂടി ചാടി വീണിേല്ല… അടീം തേടം… കൂട്ടനിലവിളീം
ബഹേളാം…’
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ഒരു തരത്തിലാണു് ഭാരതിപ്പിള്ളയും പാറുവും കൂടി രാമൻ കർത്താവിെന രക്ഷി�
ച്ചു മുറീലാക്കി പൂട്ടിയതു്. േമലാൽ രാമൻ കർത്താവിെന്റ സംബന്ധം ഈ കുടുംബത്തു
േവണ്ടാ, അയാെള ഇറക്കി വിടണെമന്നു് കാരണവരുെട സുഗ്രീവാജ്ഞ.

എത്ര പാടുെപട്ടാണു് ഭാരതിപ്പിള്ള ഭർത്താവിെന രക്ഷിച്ചതു്. നല്ലവനായ
ഇളയ അനുജൻ തന്ത്രപൂർവ്വം അേദ്ദഹെത്ത വീട്ടിൽനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
േബാട്ടിൽ ചങ്ങനാേശ്ശരിയിെലത്തിച്ചു.

‘പിന്നീടു് വല്ലേപ്പാളും വിവരങ്ങളറിഞ്ഞിരുന്നതു് ആ അനുജൻ വഴിക്കായിരു�
ന്നു. അങ്ങെനയാണു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ േകാവിലകെത്ത കുട്ടികെള സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീ�
ഷും പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുകയാെണന്നറിഞ്ഞതു്. അനുജൻ നാട്ടിലില്ല. രാമൻകർത്താ�
വിെന്റ വിവരങ്ങളറിയാനും ഇവിടെത്ത വിവരങ്ങളറിയിക്കാനും മാർഗ്ഗമില്ല; അറിയി�
ച്ചാലും അപകടമാണു്. അേദ്ദഹം തീർച്ചയായുെമത്തും. പിെന്നന്തു നടക്കുെമന്നു്…’

മകെള രക്ഷിക്കാൻ താനല്ലാെത മറ്റാരുമിെല്ലന്ന അറിവിൽ ഭാരതിപ്പിള്ള
തളർന്നു. തെന്റ െപാേന്നാമന മകൾക്കു് അരിയും െവളിെച്ചണ്ണയും േതങ്ങയും
ദിവസക്കൂലിക്കു് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരു ‘സമ്മന്തക്കാരൻ!’ ആ അമ്മ ൈധര്യം
സംഭരിച്ചു.

പിേറ്റന്നു രാവിെല ചാരുകേസരയിലിരുന്നു് കാര്യസ്ഥനുമായും ശിങ്കിടികളുമാ�
യും ‘പുടെകാട’ആേഘാഷെത്തപ്പറ്റി ചർച്ചെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന കാരണവരുെട മുൻ�
പിൽ ആചാരം മറന്നു് ഭാരതിപ്പിള്ള െചന്നുനിന്നു; േനേരേനാക്കി ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ
പറഞ്ഞു:

‘ആ പാണ്ടിപ്പട്ടർക്കു് അമ്പതുകടന്നു. ഭാേര്യം മക്കളും നാട്ടിെലാണ്ടു്; േവെറ
സമ്മന്തം ഒേണ്ടനും… പാറു കുട്ടിയേല്ല, ഇപ്പേള ഇതു േവേണാ? അേല്ലലും അവൾെട
അച്ഛേനാടു പറയാെത…അവളിതു സമ്മതിക്കൂന്നു് േതാന്ന്െണാേണ്ടാ അനീന് ?’

‘ഭാ…’ പുന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിള്ള ചാടിെയഴുേന്നറ്റു, നിലത്തു് രണ്ടുമൂന്നുതവണ
അമർത്തിച്ചവിട്ടി താണ്ഡവമാടി; പിെന്ന ഒരലർച്ച: ‘എെന്ന ധിക്കരിേക്ക… ഈ കു�
ടുംബത്തിെല സന്തതീെട കാര്യം നിശ്ചയിക്കാൻ അച്ചേനാ, എന്തച്ചൻ! അയാെട
കാര്യം മിണ്ടരുതിവ്െട. മൂത്തതാെണാന്നും ഞാേനാർക്കുേകലാ.’

‘എടീ പാർവ്വതിപ്പിേള്ള… പാർവ്വതീ…’ കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി മു�
മ്പിെലത്തിയ അനന്തിരവൾ കാരണവെര ദയനീയമായി േനാക്കി യാചിക്കും േപാ�
െല പറഞ്ഞു:

‘എനിക്കു പട്ടെര േവണ്ടമ്മാവാ.’
അലിവില്ലാെത കാരണവരലറി:
‘ഭാ… വായടയ്ക്കു്… േനേരേനാക്കി കാര്യം പറയുേന്നാ, അസത്തു്… നിെന്റ തന്ത�

െയന്നു പറയുന്നവെനങ്ങാനും വന്നാൽ കണ്ടിച്ചു െചളീ താത്തും… ങാഹാ… രാമാ,
ശങ്കരാ, നാണീ ഇന്നുമുതൽ തള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും കാവൽ നിേന്നാണം. എതിർ�
ത്താൽ… ശവങ്ങൾെട എണ്ണം ഞാൻ പേറേണാ?’
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മകൾക്കു കിളവൻ പാണ്ടിപ്പട്ടർ സമ്മന്തം തുടങ്ങിയതു് രാമൻകർത്താവറിയുന്നതു്
ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷമാണു്. അമ്മയുെട അേത ഗതി മകൾക്കും-ആ അഛൻ സങ്ക�
ടെപ്പട്ടു…

…ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു ആദ്യം പുടവെകാടുത്തതു് വലിയ ആഢ്യൻ നമ്പൂതിരി തെന്ന�
യായിരുന്നു. അയാൾക്കു് അറുപതും ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു് പതിനാറും വയസ്സു്… അതി�
െലാരാൺകുട്ടിയുണ്ടായി… ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായ കുഞ്ഞു്. അതീപ്പിെന്ന അയാൾ
വന്നില്ല. എഴുേന്നറ്റു നിൽക്കാനാവെതാണ്ടായിട്ടു േവേണ്ട സമ്മന്തം!

ഭാരതിപ്പിള്ള ആട്ടിയിറക്കിയതാെണന്നു് അകെത്താെക്ക പാട്ടായി. അതല്ല,
അനുജന്മാെരയാെരേയാ ശട്ടംെകട്ടി േപടിപ്പിേച്ചാടിച്ചതാെണന്നും പറയുന്നു. കാര�
ണവന്മാർ അനുനയിപ്പിക്കാൻ േനാക്കിയിട്ടും നമ്പൂതിരി പിെന്ന വന്നില്ല.

ആേറഴു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞാണു് രാമൻകർത്താവു് ഭാരതിപ്പിള്ളെയ സമ്മന്തം
െചയ്യുന്നതു്. അന്നേത്തയ്ക്കു് പപ്പനാപിള്ള കാരണവരായി സ്ഥാനേമറ്റിരുന്നു.

തറവാട്ടിൽ കുട്ടികെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കാൻ െകാണ്ടുവന്ന വാദ്ധ്യാരായിരു�
ന്നു രാമൻകർത്താവു്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുമുണ്ടു്. ചങ്ങനാേശരിയിൽ ഒരു മു�
ന്തിയ കുടുംബത്തിെല അംഗം. സാമ്പത്തികമായി കുറച്ചു ക്ഷയിച്ചുേപാെയേന്നയു�
ള്ളൂ. കണ്ടാൽ േയാഗ്യൻ, േസ്നഹവും വിനയവും മര്യാദയും. പഠിപ്പിക്കാൻ മിടുക്കൻ-
ചൂരലും പാണൽവടിയുെമാന്നുമില്ലാെത… കാരണവർക്കു ‘ക്ഷ’ പിടിച്ചു.

അങ്ങെന ഭർത്താവില്ലാെത കഴിയുന്ന മൂത്ത സേഹാദരി ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു് പപ്പ�
നാപിള്ള രാമൻകർത്താവു് എന്ന െചറുപ്പക്കാരെനെക്കാണ്ടു് നിറഞ്ഞമനേസ്സാെട
പുടവ െകാടുപ്പിച്ചു. അതിൽ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമാണു് പാറൂട്ടി എന്ന പാർവ്വതിപ്പിള്ള.

അതിലും വലിയ സൗഭാഗ്യം െകാണ്ടുവന്നു രാമൻ കർത്താവു് ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കും,
പുന്നേശ്ശരിമഠെമന്ന തറവാടിനും.
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ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു് കിളവൻ നമ്പൂതിരിയുമായുള്ള ആദ്യ സമ്മന്തത്തിലുണ്ടായ മന്ദ�
ബുദ്ധിയായ മകെന രാമൻകർത്താവു് സ്വന്തം മകനായിത്തെന്ന അംഗീകരിച്ചു; ഭാ�
ര്യയുെട മനസ്സിെന്റ േവദന അയാൾ ഏെറ്റടുത്തു. ആദ്യം വലിയ വലിയ നാട്ടുൈവദ്യ�
ന്മാെര കാണിച്ചു ചികിത്സിപ്പിച്ചു. വലിയ െമച്ചെമാന്നുമുണ്ടായില്ല, രാമൻകർത്താവി�
െന്റ കയ്യിൽനിന്നു് ൈപസ കുെറ െചലവായി എന്നുമാത്രം.

പിെന്നയാണു് മദിരാശിയിൽ െകാണ്ടുേപായാൽ രക്ഷകിട്ടുെമന്നു് വിദഗ്േധാപ�
േദശം കിട്ടുന്നതു്. ഒരുപാടു െചലവുവരും. അതുെകാണ്ടു് ഭാരതിപ്പിള്ള കാരണവ�
േരാടു് ആവശ്യം പറഞ്ഞു. ‘ആ േപട്ടുതല ഇനി മദിരാശീെക്കാണ്ടുേപായി െപാളിച്ചാ
പരിപ്പുകിേട്ട ്വാന്നു് േനാക്കാനാ? ഓേപ്പെട സമ്മന്തക്കാരേനാടു് സ്വന്തംകാര്യം േനാ�
ക്കി ഇവെടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞാ മതീന്നു പറ.’ എന്നു പറഞ്ഞു് ആ ആവശ്യം തള്ളി
കാരണവർ.

അദ്ധ്യാപനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതും ഭാരതിപ്പിള്ളയുെട സ്വന്തം സമ്പാദ്യവും
തെന്റ സ്വന്തം ഭൂമിയിെലാരു ഭാഗം വിറ്റുകിട്ടിയ ൈപസയുമായി രാമൻകർത്താവു്
ഭാരതിപ്പിള്ളയുെട മകെന മദിരാശിയിൽ െകാണ്ടുേപായി ചികിത്സിച്ചു. ഓപ്പേറഷ�
നും മരുന്നുകളും ചികിത്സയും ഫലിച്ചു; ആ കുട്ടിെയ മനുഷ്യനാക്കിെയടുക്കാൻ സാ�
ധിച്ചു. വലിയ ബുദ്ധിമാെനാന്നുമായിെല്ലങ്കിലും അവർ സാധാരണകുട്ടികെളേപ്പാെല
സംസാരിക്കാനും െപരുമാറാനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാനും പഠിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം
വയസ്സിൽ അവെന സ്ക്കൂളിൽ േചർത്തു.

ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത േനട്ടം! രാമൻകർത്താവു് ഭാരതിപ്പിള്ളയ്ക്കു് കാണെപ്പ�
ട്ട ൈദവമായി. പേക്ഷ, കാരണവർക്ക് അയാൾ കണ്ണിെല കരടായി: തെന്ന താഴ്ത്തി�
െക്കട്ടിയിരിക്കുന്നു!

പാർവ്വതി പഠിപ്പിൽ മിടുക്കിയായിരുന്നു, അതീവബുദ്ധിശാലി. അച്ഛൻ തെന്ന�
യായിരുന്നു അദ്ധ്യാപകൻ. അവളുെട ചിട്ടയും ശ്രദ്ധയും ആഗ്രഹവും കണ്ടേപ്പാൾ
മകെള സ്ക്കൂളിൽ േചർത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ കർത്താവു തീരുമാനിച്ചു. അതിനുള്ള പദ്ധ�
തിയും തയ്യാറാക്കി.

ആലപ്പുഴ െപൺപള്ളിക്കൂടത്തിൽ േചർക്കണം. അവിെടയടുത്തു് വീെടടുത്തു്
തുണയ്ക്കു് നാണിേയയും മെറ്റാരാെളയും പാർപ്പിക്കണം. എല്ലാ െവള്ളിയാഴ്ചയും
താൻേപായി െകാണ്ടുവരും, തിങ്കളാഴ്ച അവിെട െകാണ്ടാക്കും.

മകെള പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒട്ടും മനസ്സില്ല. എന്നിട്ടും ആ പദ്ധതി ഭാരതിപ്പിള്ള�
യ്ക്കു േബാധിച്ചു; കാരണം മകളുെട ആഗ്രഹത്തിെന്റ ആഴം അമ്മയ്ക്കറിയാം. പെക്ഷ
രണ്ടു കീറാമുട്ടികൾ മുൻപിൽ-കാരണവരുെട സമ്മതം, പിെന്ന പണം.

മക്കൾ നാലാണു്; മൂത്തവെന്റ ചികിത്സയും ഇേപ്പാഴും തുടരുന്ന മരുന്നുകളും മറ്റു
കാര്യങ്ങളും. രാമൻ കർത്താവു് വളെര പരുങ്ങലിലാണു്. കാരണവർ ഞങ്ങൾക്കും
കൂടി അവകാശെപ്പട്ടതു് വാരിക്കൂട്ടുന്നുെണ്ടന്നറിയാം. പേക്ഷ േചാദിക്കാൻ ഭാരതിപ്പി�
ള്ളയ്ക്കു ൈധര്യം േപാരാ.
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അവസാനം ൈധര്യം സംഭരിച്ചു് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാേളാ!
കാരണവർ നിന്നു വിറച്ചു. തറവാട്ടിെല െപണ്ണുങ്ങൾ മറ്റു ജാതിക്കാർെക്കാപ്പം

സ്ക്കൂളിൽേപ്പാകുകേയാ! അതും ആലപ്പുഴ േപാെല ദൂെരനാട്ടിൽ!
പാർവ്വതിയുെട കരച്ചിലും ഭാരതിപ്പിള്ളയുെടയും രാമൻകർത്താവിേന്റയും ന്യാ�

യവാദങ്ങളും എങ്ങുെമത്തിയില്ല. ഭയങ്കര വഴക്കിലാണു് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ എത്തി�
േച്ചർന്നതു്…

രാമൻകർത്താവു് േമലാൽ അവിടെത്ത സംബന്ധക്കാരനായി തുടേരെണ്ടന്നു
കാരണവർ തീരുമാനിച്ചു. കാരണവരുെട ഗുണ്ടാപ്പടയിൽ നിന്നു് ഭർത്താവിെന
രക്ഷിച്ചു് മുറിക്കകത്താക്കിെയങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുെമ�
ന്നുറപ്പുള്ള ഭാരതിപ്പിള്ള പിേറ്റന്നു് വിശ്വസ്തനായ ഇളയ അനുജെനാപ്പം രാമൻകർ�
ത്താവിെന നാട്ടിേലയ്ക്കയച്ചു.

അന്നുവെര ജീവെന്റ ജീവനായി കരുതിയിരുന്ന അമ്മാവെനതിെര െവറുപ്പി�
െന്റ കനൽ വീണു പാറൂട്ടിയുെട മനസ്സിൽ. അമ്മാവെന്റ വാത്സല്യേത്തക്കാളും സാ�
ന്ദ്രതേയറിയതായിരുന്നു തെന്റ അച്ഛൻ െചാരിഞ്ഞിരുന്ന േസ്നഹവും േലാകവിവര�
വും. അതു തന്നിൽ നിന്നു തട്ടിപ്പറിെച്ചടുത്തവേരാടു്…

അവളന്നു് െവറും പന്ത്രണ്ടുകാരി; ഒരായുധവുമില്ല േപാരാടാൻ; പെക്ഷ മന�
സ്സിൽ വീണ പകയുെട കനൽ ഊതിയൂതി ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ അവൾ മറന്നില്ല…
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പുന്നേശ്ശരിത്തറവാട്ടുകാർ ജന്മിമാരാണു്; ആഢ്യത്തവുമുണ്ടു്. പെക്ഷ െകാല്ലും െകാ�
ലയും നടത്താനുള്ള അധികാരെമാന്നും ചാർത്തിക്കിട്ടിയവരല്ല.

എന്നാൽ േമലാംേകാടു്, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൽ നിന്നു് െകാല്ലി�
നും െകാലയ്ക്കുമുള്ള അധികാരം ചാർത്തിക്കിട്ടിയ പ്രഭുകുടുംബമാണു്.

േമലാംേകാടു് വലിയ കാരണവർ മരിക്കുേമ്പാൾ മൂത്ത അനന്തിരവനായ േകശ�
വനു പതിെനട്ടാണു പ്രായം. പെക്ഷ അയാളുെട ബുദ്ധിക്കും പ്രാഗത്ഭ്യത്തിനും അമ്പ�
തുവയസ്സു്. ആജാനുബാഹുെവാന്നുമല്ല; എന്നാെലന്താ, ഒത്ത രൂപം. േപാരാത്തതി�
നു് അടിതടെയാെക്കപ്പഠിച്ച േയാദ്ധാവു്. പരിശീലനം കിട്ടിയ അനുചരന്മാർ. കുടും�
ബത്തിലും അംഗബലത്തിനു കുറെവാന്നുമില്ല.

ആത്മവിശ്വാസേത്താെട േകശവെന കുടുംബഭരണം ഏല്പിച്ചിട്ടാണു് കാരണ�
വർ േപായതു്.

ചുരുങ്ങിയ കാലംെകാണ്ടു് നാട്ടുകാെരയും, അടിയാന്മാേരയും, കുടികിടപ്പുകാ�
േരയും കയ്യിെലടുക്കാൻ സാധിച്ചു േകശവപ്പണിക്കർക്കു്. മാത്രമല്ല തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവിെന്റ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനും സാധിച്ചു ആ തന്ത്രശാലിക്കു്. അങ്ങെന�
യാണു് േകശവപ്പണിക്കർക്കു് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാെമമ്പർ ആകാൻ അവസരം കിട്ടു�
ന്നതു്. പ്രാമാണിത്തത്തിനു േവെറന്തു േവണം!

പുന്നേശ്ശരിക്കാരണവർ പപ്പനാപിള്ള-ആള് െകാലെകാമ്പൻ തെന്ന. അന�
ന്തിരവപ്പട പത്തിരുപതുണ്ടു്; സ്വന്തം റൗഡിെസറ്റുേവെറ. പുന്നേശ്ശരിമഠത്തിെന്റ നാ�
ലുെകട്ടിലും വടക്കിനിയിലുെമന്നല്ല ആ േവലിക്കകത്തുേപാലും ഒരീച്ച പറക്കണെമ�
ങ്കിൽ കാരണവരുെട അറിവും അനുവാദവും േവണം.

േമലാംേകാട്ടുകാേരക്കാൾ സമ്പത്തിലും കുടുംബമഹിമയിലും, കായികബല�
ത്തിലും ഒട്ടും താെഴയല്ല തങ്ങൾ എന്നു് വാക്കിലും േനാക്കിലും നടപ്പിലുെമല്ലാം വിളം�
ബരം െചയ്യുകെയന്നതാണു് കാരണവരുെട പ്രധാന േനരംേപാക്കു്.
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കാര്യങ്ങളങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാഴാണു് േകശവപ്പണിക്കർ ചില കുണ്ടാമണ്ടിക�
ളിൽ െചന്നുചാടുന്നതും േകസും കൂേട്ടാമായി െകട്ടിമറിേയണ്ടിവരുന്നതും. അതറി�
ഞ്ഞ സേന്താഷത്തിലിരിക്കുേമ്പാഴതാ േകശവപ്പണിക്കർ രാജാവിെന മുഖംകാണി�
ക്കാൻ േപായിരിക്കുന്നുെവന്ന വാർത്തകൂടി പുന്നേശ്ശരിക്കാരണവരുെട െചവിയി�
െലത്തി. അയാൾ തുള്ളിച്ചാടി, ആഹ്ലാദം െകാണ്ടു്; കാരണമുണ്ടായിരുന്നു.

‘തെന്റ അനന്തിരവെള േമലാംേകാടു് േകശവപ്പണിക്കർക്കു് ഇഷ്ടമാെണന്നും
െപണ്ണു േചാദിക്കാനിരിക്കയാെണന്നും ഒരു രഹസ്യവർത്തമാനം കാരണവരുെട
ഉറക്കം െകടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് േമലാംേകാടു്
കാരണവരുെട കാലേദാഷവും തിരുവനന്തപുരം യാത്രയും ഒത്തു വരുന്നതു്. ഏതു
കാലേക്കടാേണലും േകശവപ്പണിക്കർ സ്ഥലത്തുെണ്ടങ്കിൽ അപകടം തെന്ന. താ�
െനന്നല്ല, ആരു കൂട്ടിയാലും കൂടില്ല. കരം പിരിക്കാൻ േനരിട്ടുവന്ന അധികാരി�
െയ കാളെയ്ക്കാപ്പം നുകത്തിൽ െകട്ടി പാടം ഉഴുകിെച്ചന്നേല്ല പറയെണ; അതാണ�
േല്ലാ േകസു്.’

“അെതന്തുകഥയാ, ആരാ അധികാരീന്നു പറഞ്ഞാൽ, അെതന്താ കാര്യം?”
അമ്മു ജിജ്ഞാസെപ്പട്ടു.

“അതു ഞാൻ വിശദമായിട്ടു് പിെന്ന പറഞ്ഞുതരാം.” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ അമ്മുവി�
െന തടഞ്ഞു.

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി കഥ തുടർന്നു:
‘ഇതു തെന്ന പറ്റിയ അവസരം… പുന്നേശ്ശരി കാരണവർ കണക്കുകൂട്ടി. പാ�

റൂട്ടി പതിനാറിേലയ്ക്കു കടന്നേതയുള്ളൂ. എന്നാലും സാരമില്ല. എത്രയായാലും െപ�
ണ്ണേല്ല!’

നാലുപാേടയ്ക്കും ശിങ്കിടികൾ േപായി, വളെര രഹസ്യമായിരുന്നു. പുറത്തറി�
ഞ്ഞാൽ തീർന്നു: േകശവപ്പണിക്കരുെട ചാരന്മാരാ ചുറ്റും…

ഒട്ടും താമസമില്ലാെത ഒരു ദരിദ്രവാസിപ്പട്ടർ കയ്യിെലത്തി…
അയാൾ സമ്മന്തത്തിനു െറഡി… നാടുനടപ്പുേപാെല ദിവസക്കൂലി ‘ഒേന്നകാ�

ലും േകാപ്പും.’ അങ്ങു നാട്ടിലുള്ള അമ്മ്യാരും മക്കളും കഞ്ഞികുടിച്ചു കിടക്കുമേല്ലാ.
‘പ്രായമിത്തിരി കൂടുതലാ…’ ഓ ഇതിനിപ്പം ആണുങ്ങെട പ്രായത്തിെലന്തിരിക്കു�
ന്നു: അേല്ലലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനേല്ല, ബ്രാഹ്മണനു ധർമ്മം െകാടുക്കുന്നതിെന്റ പു�
ണ്യം േവേറ!

പുന്നേശ്ശരി കാരണവർ സേന്താഷം െകാണ്ടു് പൂമുഖത്തു െതക്കും വടക്കും നട�
ന്നു് നൃത്തം ചവിട്ടി. േമലാംേകാടു് േകശവപ്പണിക്കർക്കു് പാറൂട്ടി ൈകവിട്ടു േപായത�
റിയുേമ്പാഴുള്ള െഞട്ടൽ പലതവണ സങ്കല്പിച്ചു് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു:

‘പുന്നേശ്ശരി പപ്പനാപിള്ള ആരാന്നാ കര് േത്യ. സാക്ഷാൽ തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവു് മാർത്താണ്ഡവർേമ്മെട േസനാനായകൻ തിരുമുഖത്തു പിേള്ളെട
േനർതാവഴിയാ… അല്ല പിേന്ന… എേന്നാടാ കളി.’
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സംബന്ധം നടന്നു. സുന്ദരയ്യൻ എന്ന പാണ്ടിപ്പട്ടർ പാർവ്വതിപ്പിള്ളെയന്ന
പതിനാറുകാരിയുെട സംബന്ധക്കാരനായി.

പാറൂട്ടിയുെട അമ്മ തലയിൽ ൈകവച്ചു ശപിച്ചു: ‘ദരിദ്രവാസി ശപ്പൻ െകാണം
പിടിക്കാെത േപാേണ.’ അനുജനാേണലും പപ്പനാപിള്ളേയയും മനസ്സിൽ മുച്ചൂടും
പ്രാകി സമാധാനിച്ചു.

രണ്ടാം െകാല്ലം പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കു കുഞ്ഞുപിറന്നു. െപൺകുഞ്ഞു്. കുഞ്ഞിനു
ആറുമാസം പ്രായമായി.

‘പിന്നേല്ല രസം.’ കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായിയുെട മുഖത്തു് ഏേതാ വലിയ സം�
ഭവം മുൻപിൽ കാണുന്ന ഭാവതീവ്രത… ഒരു രാത്രി, കറുത്തപക്ഷം, നല്ല ഇരുട്ടു്…
പത്തുനാഴിക ഇരുട്ടി… അമ്പലത്തിൽ അത്താഴപ്പൂജ കഴിഞ്ഞുള്ള നമസ്ക്കാരേച്ചാറു�
കിട്ടും. അതുവാങ്ങി ശാപ്പിട്ടിേട്ട പട്ടർ വരൂ, സമ്മന്തത്തിനു്. സമ്മന്തത്തിനു കിട്ടുന്ന
കൂലിയരിയും േകാപ്പും കുടുംബേത്തയ്ക്കു െകാടുക്കണം, രാവിെല അതുവാങ്ങി ഭാണ്ഡം
െകട്ടിെയടുത്താണു പട്ടരുെട േപാക്കു്.

പുന്നേശ്ശരിത്തറവാട്ടിെലല്ലാവരും എേപ്പാേഴ ഉറക്കം പിടിച്ചിരിക്കും. നാമജ�
പം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അത്താഴം. അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ പിേള്ളർ െസറ്റ് ഉട�
നുറങ്ങും, പാത്രം കഴുകി അടുക്കള കഴുകിത്തുടച്ചു് െപണ്ണുങ്ങളും; അതിനും മുൻേപ
ആണുങ്ങളും…

പാർവ്വതിപ്പിള്ളയുെട വിശ്വസ്തസഹായി നാണി സൂത്രത്തിൽ വീടിനുള്ളിെല
സ്ഥിതിഗതികൾ അറിഞ്ഞുവന്നു. പാറൂട്ടി കുളത്തിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞാലും നാണി
ചാടിയിരിക്കും…

നാണി ഉറപ്പുെകാടുത്തു:
‘ഒറങ്ങി കുേഞ്ഞ ഒറങ്ങി, എല്ലാരും കതകടച്ചിട്ടു് െകാേറ േനരായി…’
പാർവ്വതിപ്പിള്ള, െപട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത തുറന്നു് അലക്കിയ ഒന്നരയുംമുണ്ടും

എടുത്തുടുത്തു. അലക്കിെയടുത്ത കസവുേനരിയതു പുതച്ചു. കാൽെപട്ടി പൂട്ടുതുറന്നു്
പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണ്ടങ്ങെളല്ലാം അങ്ങെനതെന്ന ഒരു േതാർ�
ത്തിൽ െപാതിഞ്ഞുെകട്ടി നാണിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു; എല്ലാം അമ്മെയ ഏല്പി�
ക്കണെമന്നും ആരും കാണരുെതന്നും ചട്ടം െകട്ടി.

സംബന്ധക്കാരിെയ കാണാനിെല്ലന്നു വരുേമ്പാൾ പട്ടരാദ്യം െപട്ടിതപ്പും;
ആഭരണങ്ങെളാരുപാടു് െപട്ടീെലാെണ്ടന്നു് അയാൾ എേന്ന േനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.

‘ഒരു പണമിട െപാന്നുേപാലും അയാെളെക്കാണ്ടു െതാടീക്കില്ല’ പാറൂട്ടി വാ�
ശിേയാെട പറഞ്ഞു. പിെന്ന കഴുത്തിൽ കിടന്ന താലി അറുത്തു് ചരടും താലിയും
ദൂെരെയറിഞ്ഞു. രണ്ടു കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഓേരാ കാപ്പും െപാന്നരഞ്ഞാണവും
അഡ്യലും പതേക്കാം ഊരിവച്ചില്ല.

‘അെതാെക്ക എെന്റ അച്ഛൻ തന്ന െമാതലാ. അച്ഛൻ തെന്ന േപായി പണി�
യിച്ചു തന്നു.’ അവൾ പതക്കത്തിൽ ഉമ്മവച്ചു.
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പാർവ്വതി തിരണ്ടപ്പം രാമൻകർത്താവു് പണിയിച്ചു െകാടുത്ത ആഭരണങ്ങളാ�
ണു്. അന്നുവെര േകട്ടുേകൾവിയില്ലാത്ത കാര്യം-സംബന്ധക്കാരൻ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾ�
ക്കും െചലവിനു െകാടുക്കുന്നു; പണ്ടം പണിയിച്ചു െകാടുക്കുന്നു… കാരണവർ അറി�
ഞ്ഞില്ല, ഭാരതിപ്പിള്ള അറിയിച്ചില്ല. അെല്ലങ്കിൽ അതുമതി വഴക്കിനു്.

“ങാ, എന്നിട്ടു് പാർവ്വതി ഒരു ഓട്ടുവിളക്കു്-മെണ്ണണ്ണവിളേക്ക-കത്തിച്ചു് കിടപ്പു�
മുറിയുെട മൂലയിൽ വച്ചിട്ടു് കത്തിനിന്നിരുന്ന നിലവിളക്കു ഊതിെക്കടുത്തി. നിങ്ങ�
ളു േകക്കുെന്നാേണ്ടാ… ഊതിെക്കടുത്തീന്നു്. െനലെവളക്കു് ആരും ഊതിെക്കടു�
ത്തുേകല, ഐശ്വര്യേക്കടാ. ൈകവീശി, അേല്ലൽ ഒരു ഈർക്കിൽ െകാണ്ടു് തിരി
എേണ്ണമുക്കി തിരിെകടുത്തും. പെക്ഷ പാർവ്വതി എന്നും സന്ധ്യയ്ക്കു മുറിയിൽ കത്തി�
ച്ചുവയ്ക്കാറുള്ള നിലവിളക്കു് അന്നു് ഊതിെക്കടുത്തി. അറിേയ്യാ മക്കേള, ഊതിെക്കടു�
ത്ത്വാന്നു വച്ചാ ഇല്ലായ്മ െചയ്യാന്നുതന്നാ.”

“െപണ്ണിെന്റ വാശീം ൈവരാേഗ്യാം അത്രയ്ക്കാരുേന്ന.”
ഉറങ്ങുന്ന േമാേള എടുത്തു േതാളിൽക്കിടത്തി പാർവ്വതി. നാണിേയാടു േനര�

േത്ത പറേഞ്ഞല്പിച്ചിരുന്നു അവിെട വരാന്തയിെലങ്ങാനും മാറിനിൽക്കണം, ആെര�
ങ്കിലും വരുന്നുേണ്ടാന്നു േനാക്കാൻ. ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ ഓവുമുറീ െവള്ളം തീർ�
ന്നതു് െകാണ്ടുവയ്ക്കാൻ വന്നൂന്നു് പറയണം.

പാർവ്വതിയും കുഞ്ഞും പടികടന്നു് കുറച്ചുേനരം കഴിഞ്ഞിേട്ട മൂട്ടവിളക്കും െകാ�
ണ്ടു് തപ്പുന്നേപാെല കാണിക്കാവൂ; െവേള്ളാം െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ആളിെന കാ�
ണാനില്ലാന്നു് പറഞ്ഞു് വിളിച്ചുകരയണം…



2.22
ഒളിേച്ചാട്ടം

പാർവ്വതിപ്പിള്ള തൂണിെന്റ മറപറ്റി ഇറങ്ങി ഉരപ്പുര േവലിയുെട അരികിൽക്കൂടി പടി�
ഞ്ഞാെറ പടികടന്നു് വടേക്കാട്ടു നടന്നു. െവളിച്ചവും തുണയുമില്ലാെത മുറ്റത്തിറങ്ങി�
യിട്ടില്ലാത്ത െപൺകിടാവു്, അതും േതാളിെലാരു െപാടിക്കുഞ്ഞും!

െനഞ്ചുപടപടാ മിടിക്കുന്നു. നാട്ടുെവളിച്ചം തീെരക്കുറവു്. അവളുെട കണ്ണു�
നിറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ൈധര്യെമാെക്ക േചാർന്നു തുടങ്ങി. േപടിെകാണ്ടു് മരവിച്ചുേപാ�
കുന്ന കാലുകൾ വലിച്ചുവച്ചു് നടന്നു. പുന്നേശ്ശരി പുരയിടത്തിെന്റ അതിർത്തിയി�
െല നീർച്ചാലിേലയ്ക്കു് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ൈകതമറവിൽ നിന്നു് െപെട്ടെന്നാരാൾ മുൻ�
പിൽ. അേയ്യാന്നു വിളിച്ചു കരയാനാഞ്ഞേപ്പാളാണു് ‘പാറൂ’ എന്ന പതുെക്ക, േതനൂ�
റുന്ന വിളി.

ആ െചറുപ്പക്കാരൻ െപെട്ടന്നു് കുഞ്ഞിെന വാങ്ങിച്ചു് േതാളിൽ കിടത്തി, പാർ�
വ്വതിയുെട കയ്യും പിടിച്ചു ധൃതിയിൽ വടേക്കാട്ടു നടന്നു…

ഒരു പത്തടി വിട്ടു് െതങ്ങിൻ മറവുകളിൽ നിന്നിരുന്ന അനുചരന്മാർ വടി േതാ�
ളിൽ ചരിച്ചുവച്ചു് േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല അവർക്ക് അകമ്പടി േസവിച്ചു.

കുറച്ചുേപർ െതങ്ങിേന്റയും മാവിെന്റയുെമാെക്ക മറപറ്റി കാത്തുനിന്നു, ശത്രു
വന്നാേലാ…

പാർവ്വതിപ്പിള്ളയും േകശവപ്പണിക്കരും േമലാംേകാടു് തറവാടിെന്റ വലിയ
പടിപ്പുര കടന്നേതയുള്ളൂ. ദൂെര ആളും വിളിയും ചൂട്ടുകറ്റകളും.

േമലാംേകാടു് തറവാടിെന്റ പടിപ്പുര വാതിലുകെളല്ലാം അകത്തു നിന്നടച്ചു കു�
റ്റിയിട്ടു.

‘പുറെത്തന്തു നടക്കുന്നൂന്നു് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ബാ’ എന്നുപറഞ്ഞു് െപണ്ണിേനയും
കുഞ്ഞിേനം െകാണ്ടങ്ങ് േനേര അമ്മയുെട അറയിേലയ്ക്കു േകറിെച്ചന്നു േകശവപ്പണി�
ക്കർ. െപങ്ങന്മാരും അനേന്ത്രാക്കാരും എല്ലാം ഓടിെയത്തി മറഞ്ഞുനിന്നു െചവി�
േയാർത്തു; േനെര െചല്ലാൻ ആർക്കാ ൈധര്യം!
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കുഞ്ഞിെന പാർവ്വതിപ്പിള്ളയുെട കയ്യിേലയ്ക്കു െകാടുത്തു േകശവപ്പണിക്കർ;
എന്നിട്ടു് അമ്മയുെടയടുത്തു കട്ടിലിലിരുന്നു:

‘അേമ്മ, ഇതു പുന്നേശ്ശരീെല പാർവ്വതിപ്പിള്ള. ഇവേളം കുഞ്ഞിേനം ഞാനിങ്ങു
െകാണ്ടുേപാന്നു.’

അമ്മയുെട ‘കുട്ടൻ’ അമ്മയുെടയടുത്തു്… വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം പഴയ കുട്ടനാ�
യി വിനയാന്വിതനായി, അമ്മയുെട കയ്യും പിടിച്ചു്… വാത്സല്യം െകാണ്ടു് അമ്മയുെട
െതാണ്ടയിടറി:

‘എെന്റ േദവീ, ഞാെനന്താ ഈ കാണേണ! ദ്ദതു് കന്നംതിരിവാ കുട്ടാ, നീ കാ�
ണിേച്ച? േകട്ടുേകൾവിേപാലുമില്ലാത്ത കാേര്യ; അതും നാലാളുേകട്ടാ മൂക്കത്തു് െവ�
രൽ വക്ക്വേല്ലാ! എെന്താെക്കയാ നീം ഒണ്ടാവ്വാന്നു് വല്ല നിശ്ചേയാേണ്ടാ? നാട്ടുകാ�
േരാെടന്താ പറയ്യാ!’

ആ അമ്മയ്ക്കു മാത്രം േകശവപ്പണിക്കെരന്ന കുട്ടേനാടു േചാദിക്കാൻ സാധിക്കു�
ന്ന േചാദ്യം.

അമ്മ, പിഞ്ചുകുഞ്ഞിേനയും േതാളിലിട്ടു് മൂലെയ്ക്കാതുങ്ങി നില്ക്കുന്ന െപൺകുട്ടിെയ
വാത്സല്യേത്താെട വിളിച്ചു.

‘േമാേള… നിങ്ങെളന്തായീ കാേട്ട്യെതന്നു് നിശ്ചേയാേണ്ടാ?’
േകശവപ്പണിക്കരാണു് ഉത്തരം പറഞ്ഞതു്:
‘ഉണ്ടേമ്മ, നന്നായി ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടു തന്നാ… എന്നാ, എപ്പളാ, എവ്െട

വച്ചാെന്നാന്നും േചാദിക്കണ്ട. പാറൂനു് പന്ത്രണ്ടു വയെസ്സാള്ളപ്പത്തെന്ന ഞങ്ങൾ
പറെഞ്ഞാറപ്പിച്ചതാ. പെക്ഷ ഇങ്ങെനാെക്ക സംഭവിച്ചു… അമ്മ ഒന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കണം… േകട്ടുേകൾവിയുള്ളതും കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒത്തി�
രി കാര്യങ്ങൾ മാേറ്റണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. അമ്മയുെട മകൻ േമലാംേകാടു് തറവാട്ടുകാര�
ണവരായ േകശവപ്പണിക്കർ അതു തുടങ്ങിവയ്ക്കുകയാണു്.’

കുഞ്ഞുണർന്നു കരഞ്ഞു തുടങ്ങി.
‘അതിനു വിശക്കുന്നുണ്ടാകും… പത്മം ഇങ്ങടുവരൂ. പാർവ്വതിപ്പിള്ളെയ നിെന്റ

മുറിയിേലയ്ക്കു കൂട്ടിേക്കാളൂ. കുഞ്ഞിനു പാലുെകാടുക്കെട്ട.’
വളെര ശാന്തതേയാെട അമ്മ ഇളയമകെള വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പത്മം നിറഞ്ഞ

േസ്നഹേത്താെട േചട്ടത്തിയമ്മയാകാൻ േപാകുന്ന ആ സമപ്രായക്കാരിെയ ൈക�
പിടിച്ചു മുറിക്കു പുറേത്തയ്ക്കു നടന്നു. അവർ േപാകുന്നതു് േനാക്കിയിരുന്ന അമ്മ ദീർ�
ഘനിശ്വാസേത്താെട മകെന േനാക്കി.

മകൻ എഴുേന്നറ്റു് അമ്മയുെട കാൽെതാട്ടുവന്ദിച്ചു; എന്നിട്ടു് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ
പറഞ്ഞു:

‘നാെള ഞാൻ പാർവ്വതിപ്പിള്ളക്കു താലിെകട്ടുന്നു, നമ്മെട േക്ഷത്രത്തിൽ വച്ച്.
വീട്ടുകാേരം ബന്ധുക്കേളം അറീക്കാൻ അതിരാവിെല ആെള വിടാം.’
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‘അവെരാെക്ക എന്തുവിചാരിക്കുേമാ ആേവാ. ആേരാടും ആേലാചിേക്കം പറ�
േയ്യം െചയ്യാെത…അവർ കൂടുേമാ എേന്താ.’ അമ്മ ആേലാചനേയാെട പറഞ്ഞു.

പിേറ്റന്നു രാവില…
പൂജാരി വന്നു, താലിയും മാലയും പുടവയും എേന്ന തയ്യാർ! അടുത്തുള്ള ബന്ധു�

ജനങ്ങൾ എത്തി. േകശവപ്പണിക്കരുെട കല്യാണത്തിനു പെങ്കടുക്കുന്നു എന്നതി�
േനക്കാൾ അവെട എന്താണു് സംഭവിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷയിെലത്തിയവരായി�
രുന്നു അധികവും.

ഒരു െപണ്ണിനു രണ്ടു് താലിെകേട്ടാ? ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നു് മുറുമുറുപ്പുയർന്നു.
‘ൈകക്കുഞ്ഞായിരിക്കുേമ്പാൾ ഏെതങ്കിലും കിഴട്ടു ബ്രാഹ്മണൻ താലിെകട്ടും.

പതിനഞ്ചുെതകയും മുമ്പു് വഴിേയ േപാണവെനെയാെക്ക സമ്മന്തേമല്പിക്കും. നാ�
ണമിേല്ല ആ വൃത്തിെകട്ട ആചാരം വച്ചുെപാറുപ്പിക്കാൻ? ഞാൻ പുന്നേശ്ശരി മഠ�
ത്തിെല പാർവ്വതിപ്പിള്ളെയ താലിെകട്ടി പുടവ െകാടുത്തു് എെന്റ ഭാര്യയായി സ്വീക�
രിക്കാൻ േപാകുന്നു. എതിർപ്പുള്ളവർക്ക് സഹകരിക്കാതിരിക്കാം.’

േകശവപ്പണിക്കർ തേന്റടിയായിരുന്നു.
താലിെകട്ടു കഴിഞ്ഞു് കുഞ്ഞിെന ഒരു കയ്യിെലടുത്തു് വലതുൈകെകാണ്ടു് ഭാര്യ�

േയയും പിടിച്ചു് േക്ഷത്രത്തിനു മൂന്നുരു വലംവച്ചു് െതാഴുതു് േകശവപ്പണിക്കർ അറയ്ക്ക�
കത്തു കയറി…

‘തേന്റടിെയങ്കിലും േനേരവാ േനേരേപാ പ്രകൃതക്കാരനും േസ്നഹനിധിയുമായ
േകശവപ്പണിക്കരറിഞ്ഞില്ലാ സ്വന്തം തറവാട്ടിെല ചില തലകളിൽ എതിർപ്പിെന്റ
കടന്നലുകൾ കൂടുകൂട്ടിയതു്…’

“ഇതിെനേട പുന്നേശ്ശരീെലന്താണ്ടാേയന്നറിയേണ്ട; അതും പറയാം…”
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പാണ്ടിപ്പട്ടരും വലിയമ്മാവനും

പുന്നേശ്ശരി നാലുെകട്ടിെല വടേക്കത്തളത്തിെന്റ െതേക്കയറ്റെത്ത മുറിയുെട വാ�
തിൽക്കൽ പാണ്ടിപ്പട്ടർ സുന്ദരയ്യൻ അണ്ടികളഞ്ഞ അണ്ണാെന്റ കൂട്ടു് മിഴുങ്ങസ്യാന്നു്
നില്ക്കുന്നു; വാെപാളിെച്ചാരു നിൽപ്പു് ! മഞ്ഞച്ച വലിയ േകാന്ത്രപ്പല്ലുകൾ പന്നിയുെട
േതറ്റേപാെല. പരിഭ്രമം െകാണ്ടു് പുറേത്തയ്ക്കുന്തിയ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ; െതരുെതെര
ഉയർന്നു താഴുന്ന കുടവയറിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മുഷിഞ്ഞ പൂണൂൽ…

…മുറിയിൽ നിലവിളക്കു കത്തുന്നില്ല; പകരം ഒരു മൂട്ടവിളക്കു്, മെണ്ണണ്ണപ്പുക
മുറിനിറെയ! കട്ടിലിൽ പാർവ്വതിപ്പിള്ളയില്ല, െകാച്ചുമില്ല.

‘െകാച്ചു് ! അശ്രീകരം. രസംമുറുകി വരുേന്നെനേടലാ അതിേന്റരു പതിവു കാറ�
ലു്. െവശന്നിട്ടാെത്ര. േമലാൽ നാണീെടകൂെട െകടത്തിേക്കാണം, വല്ല കഞ്ഞിെവ�
േള്ളാം േകാരിെക്കാടുത്തു് ആ പണ്ടാരത്തിെന്റ വയറടേച്ചാണം’ ന്നാ പട്ടരു് ഉത്തര�
വിട്ടിരുന്നതു്. ‘വിചാരിച്ചേപാലല്ല, പാർവ്വതിപ്പിള്ള േപടിച്ചുകാണും. തെന്റ സമ്മന്ത�
െമങ്ങാനും നിന്നുേപായാേലാ… െകാച്ചിെന നാണിയുെട കൂെട കിടത്താൻ േപായി�
ക്കാണും പാർവ്വതിപ്പിള്ള.’

പട്ടരു് തൃപ്തിേയാെട ചിരിച്ചു… പെക്ഷ…
അേപ്പാെളാണ്ടു് കത്തിച്ചു പിടിച്ച കാക്കവിളക്കുമായി അലറിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു്

നാണി വടേക്കപ്പുറത്തുനിന്നു് ഓടിവരുന്നു:
‘ചതിച്ചേല്ലാ ഒേടത്തുങ്ങേള. കാണാനില്ലാ സാമീ, പവതിക്കുഞ്ഞിെന കാണാ�

നില്ലാ… പവതിക്കുേഞ്ഞ… പവതിക്കുേഞ്ഞ… െകാച്ചിേനം കാണാനില്ല… എല്ലാ�
േടാം െതരഞ്ഞു… േപായി സാമീ, േപായീ! ഭേഗാതീ കാേത്താളേണ… എെന്റ പവ�
തിക്കുഞ്ഞിേനം കുഞ്ഞിേമാേളം നീ തെന്ന കാേത്താളേണ…’

നാലുെകട്ടുണർന്നു, വീടു മുഴുവനുമുണർന്നു; േചാദ്യവും വിളിയും ശകാരവും കര�
ച്ചിലും…
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പകൽേപാലും തനിച്ചു് പുറത്തിറങ്ങാത്ത െപണ്ണു്… ഈ രാത്രിേനരത്തു്, അതും
ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി… വല്ല അവിേവകവും… ഈശ്വരാ… പാർവ്വതിപ്പിള്ളയുെട
അമ്മ ഭാരതിപ്പിള്ള വാവിട്ടു കരഞ്ഞു.

കാരണവർക്ക് ആളുേപായി…
കാരണവെരത്തിയതും ഇറയത്തിനരികിൽ ഓേരാരുത്തരുെട േചാദ്യം െചയ്യ�

ലിൽ തളർന്നു് ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന നാണിയുെട അടിവയറുേനാക്കി ഒറ്റച്ചവിട്ടു്. നാ�
ണി വയർെപാത്തി ഒരലർച്ചേയാെട മലർന്നടിച്ചു വീണു. െപണ്ണുങ്ങളാേരാ പിടിെച്ച�
ഴുേന്നല്പിച്ചിരുത്തി… ശ്വാസെമടുക്കാനാകാെത ഏങ്ങുന്ന നാണിയുെട േനെര കാര�
ണവരലറി:

‘എവ്െട അവരാതിക്കാൻ േപായാര്െന്നടീ ചൂേല. തിന്നുന്ന േചാറിനു നന്ദിയി�
ല്ലാത്ത കൂത്തിച്ചീ… െനനക്കറിയാം… എവേടടീ ആ നാശം പിടിച്ചവൾ?’

‘കണ്ടില്ലങ്ങെത്ത, കണ്ടില്ല. ഓവേറേലയ്ക്കു െവേള്ളാമായി വന്നപ്പ കുഞ്ഞില്ല…
വടക്ക് നീെലാെണ്ടന്നു വിജാരിച്ചു തപ്പുകാരുന്നങ്ങെത്ത. അറിഞ്ഞില്ലങ്ങെത്ത… പറ�
മ്പിലിരിക്കാൻ േപായ േനരം െകാണ്ടു്… എെന്റ ഭേഗാതീ എെന്റ കുഞ്ഞിെനാന്നും
വരുത്തേല്ല…’ നാണി ഏങ്ങിേയങ്ങി ആണയിട്ടു കരഞ്ഞു.

‘മതിെയടീ ശവെമ… രാമാ, ശങ്കരാ… േനാെക്കടാ… ആ കൂത്തിച്ചിേമാെള
എേങ്ങാട്ടു െകേട്ട്യടുേത്തന്നു് േനാക്കടാ… എല്ലാേരം വിളിേച്ചാ… െപണ്ണിെന കാണാ�
താേവ്വ! കുടുംബത്തിെന്റ മാനം കളേഞ്ഞാ എെന്റ കാർത്ത്യായനീ! െകാളത്തിെലാ�
െക്ക േനാക്കടാ.’

ഇതില്പരം ഒരു നാണേക്കടു് കുടുംബത്തിനു വരാെനാേണ്ടാ. അവള് െകാച്ചി�
േനം െകാണ്ടു് വല്ല െകാളത്തിലും ചാടി ചത്തതാേണ സമാധാേനാണ്ടായിരുന്നു.
അതാകില്ല; അവളതു െചയ്യില്ല… അേപ്പാൾ. അേത, അയാൾ…

‘അവനാണു്…ആ എേമ്പാക്കി…അതുതെന്ന…അവൻ കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാ�
യതു തെന്ന…’

കാരണവർ േദഷ്യം പിടിച്ചു് അലറി വിളിച്ചു് വീടിനുചുറ്റും ഓടി, ഭ്രാന്തെന�
േപ്പാെല…

റൗഡിേസനയിെല ഒരാൾ ഓടിവന്നു, കിതപ്പിനിടയിൽ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു: േമ�
ലാംേകാട്ടുകാരുെട േസവകർ ആയുധങ്ങളുമായി തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. വഴിയിെല�
ല്ലാം അവർ മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. പാർവ്വതിപ്പിള്ളയും കുഞ്ഞും എേങ്ങാട്ടുേപാ�
യിെയന്നുറപ്പായി… ‘േപായിെനടാ, േപായി പിടിച്ചുെകട്ടിെക്കാണ്ടുവാടാ…’ കാര�
ണവരലറി.

ചൂട്ടും പന്തവും വടിയും വാക്കത്തിയുെമാെക്കയായി കുതിച്ചുെചന്ന റൗഡിപ്പട
എതിർേചരിേയാടു് ഏറ്റുമുട്ടാെത പാതിവഴിയിൽ അറച്ചുനിന്നു… സാഹചര്യം നല്ലത�
ല്ല; ബലാബലം പരീക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ… തെന്റ ൈസന്യത്തിനു പുറേക മപ്പടി�
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ച്ചുവന്ന പുന്നേശ്ശരി കാരണവർ െപെട്ടന്നടങ്ങി… അനുയായികളുെട മൗനസേന്ദശം
പിടികിട്ടി…

അെല്ലങ്കിലും ആ പട്ടർ…
നാണിെയ േചാദ്യം െചയ്യുേമ്പാൾ കണ്ടിരുന്നു പട്ടരുെട നീക്കങ്ങൾ. പാർവ്വ�

തിപ്പിള്ളയുെട കാൽെപ്പട്ടിയും തുണിെപ്പട്ടികളും തപ്പുന്നു; േകാസടിയും തലയിണ�
കളും വലിച്ചുകുടഞ്ഞു്, കട്ടിലിന്നടിയിൽ കുത്തിയിരുന്നു പരതി നിരാശനായുള്ള നി�
ല്പ്… ശപ്പൻ… അയാളുെട ആർത്തി എന്നും കാരണവർ കാണുന്നതേല്ല, അന്നന്ന�
െത്ത കൂലി തീർത്തുവാങ്ങാനുള്ള െവപ്രാളം…ഒറ്റച്ചവിട്ടിനു തീർക്കണെമന്നു േതാന്നീ�
ട്ടുണ്ടു്… ബ്രാഹ്മണശാപം… മുറിയിെല അഴയിൽ നിന്നു് തെന്റ േസാമനും േകാണക�
ങ്ങളും പിടിെമാന്തയും പിച്ചളെച്ചല്ലവുെമല്ലാം തിരക്കിട്ടു് പഴകി മുഷിഞ്ഞ കായസഞ്ചി�
യിൽ ധൃതിയിൽ കുത്തിനിറച്ചു് പിറുപിറുത്തു് പട്ടരു് ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നതു കാരണവർ
കണ്ടതാണു്…തിരിച്ചുവരാനുള്ള േപാക്കല്ലതു്… േപായവെരല്ലാം േപാകെട്ട…

ആൾബലത്തിൽ േവെണങ്കിൽ പുന്നേശ്ശരിക്കാരാണു് േമേലെയന്നു മിടുക്കുപറ�
യാം… എന്നിെട്ടന്തിനു് ! ഉണ്ണാമന്മാർ!

േമലാംേകാടുകാർക്കു് പ്രമാണിത്തത്തിെന്റ മിടുക്കു മാത്രമല്ല; േകശവപ്പണി�
ക്കർ െചറുപ്പമാണു്, ആേയാധനമുറകൾ പഠിച്ചവൻ, തേന്റടി. കടലുകാണാൻ
േപായ േമലാംേകാടു തറവാട്ടിെല െപണ്ണുങ്ങെളെയേന്താ പറെഞ്ഞന്നറിഞ്ഞു് മറവ�
ന്മാരുെട കുടിലുകൾ അപ്പാെട കത്തിച്ചു് രാജാവു് അവർക്ക് കല്പിച്ചുെകാടുത്ത കുടി�
യായ്മയിൽ നിന്നു് രാത്രിക്കുരാത്രി ഇറക്കി വിടാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടവൻ. ഒന്നുറച്ചാൽ
അതു നടത്തിയിരിക്കും. അടിതട പഠിച്ച, എന്തിനും കഴിവുള്ള അനുയായികൾ…
മര്യാദെയങ്കിൽ അയാളും മര്യാദക്കാരനാ; അെല്ലങ്കിൽ െവെട്ടാന്നു് കണ്ടം രണ്ടു്…
അതാണു് രീതി. അവനാണാണു്.

സമ്മന്തക്കാരൻ പട്ടർ നാണം െകട്ടവൻ! അവൻ െചാണയില്ലാത്തവൻ…
അെല്ലങ്കിൽ െപെണ്ണാരുത്തി എറങ്ങിേപ്പാകുേമാ! ‘േപാകും… പാർവതിപ്പിള്ള േപാ�
കും… ആ തേന്തെട േമാളേല്ല…’ കാരണവർ പിറുപിറുത്തു് പല്ലിറുമ്മി തിരിഞ്ഞുനട�
ന്നു. പുന്നേശ്ശരിത്തറവാടിെന്റ പടികടന്ന പാേട ഒരു ചുള്ളിക്കെമ്പടുത്തു് രണ്ടായി
ഒടിച്ചു് പടിക്കലിട്ടു് എല്ലാവരും േകൾക്കാൻ മാത്രം ശബ്ദത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘ഈ കമ്പു് മുറികൂടുമ്പളല്ലാെത ആ അസത്തു് ഇപ്പടി േകറില്ല. എെന്റ അന�
ന്തിരവൾ മരിച്ചുേപായി. അവൾെട പതിനാറടിയന്തരത്തിനു വിളിക്കും, എല്ലാരും
വരണം.’

തീരാത്ത അപമാനവും ദുഃഖവും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിെലാതുക്കി കാരണവർ
ചവിട്ടിക്കുതിച്ചു് കയറിേപ്പായി.

ഖനീഭവിച്ച ദുഃഖം േപാെല, ജീവച്ഛവെമന്നേപാെല ഒതുങ്ങിനിന്ന ഭാരതിയമ്മ,
മകളുെട മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചുനിന്നു് മനസ്സു് തുറന്നു ചിരിച്ചു… മനസ്സുെകാണ്ടു്
ആ സേന്താഷം ഭർത്താവിനു ൈകമാറി.
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“നിങ്ങെട കുടുംബചരിത്രം േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ? ഇല്ലാ… എന്നാപ്പറയാം”, കാളിക്കുട്ടി വലി�
യമ്മായി കഥ തുടർന്നു.

േമലാംേകാടു േകശവപ്പണിക്കരുെട മൂലകുടുംബം ചാേത്താത്തു തറവാടു്; പതി�
നാറുെകട്ടും അതിെനാത്ത അംഗങ്ങളും ആൾക്കാർേക്കാേരാെന്നടുക്കാൻ മാത്രം
ൈദവങ്ങളും… പിെന്ന കുടുംബപരേദവതെയ കുടിയിരുത്തിയ സാക്ഷാൽ കുടുംബ�
േക്ഷത്രവും… േമലാംേകാട്ടു കാരണവന്മാർ കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചും കണക്കുസൂ�
ക്ഷിച്ചും േപാന്ന പുരയിടങ്ങളും പാടങ്ങളും, അതിെനല്ലാം േവണ്ടുന്ന െതാഴിൽ െച�
യ്യാനാവശ്യമായ അടിയാന്മാരും സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം.

പണ്ടു് പണ്ടു് വടക്കൻനാട്ടീെന്നവിെട നിേന്നാ ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി വന്നു് കുടി�
േയറിപ്പാർത്തവരാണു് ചാേത്താത്തു കുടുംബത്തിെന്റ പൂർവ്വികന്മാർ എെന്നാരു േക�
ട്ടുേകഴ്വിെയാണ്ടു്… ഒള്ളേതാ ഇല്ലാത്തേതാ, ആർക്കറിയാം!

ആളും സമ്പത്തും കൂടുേമ്പാൾ കശപിശകളും അധികാരത്തർക്കങ്ങളും പരസ്പ�
രവിശ്വാസം നഷ്ടെപ്പടലുെമാെക്ക സ്വാഭാവികം. അത്രമാത്രേമ അവിേടം സംഭവിച്ചു�
ള്ളൂ… അതിത്തിരി കടന്നുേപായീന്നുമാത്രം.

“ആളും സമ്പത്തുെമാന്നും കുന്നുകൂടീെട്ടാള്ള തറവാെടാന്നുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങ�
െട… എന്നിേട്ടാ-അതിെലാരുത്തൻ കയ്യൂക്കുകാണിച്ചു് എല്ലാേരം പറ്റിച്ചു് സ്വന്തം മടി�
ശ്ശീേല വാരിയിട്ടു െകാണ്ടുേപായി… ചാേത്താേത്തം മാേന്താട്ടേത്തം രണ്ടു േപരുകളും
ഒരു വായിൽ പറയാൻ െകാള്ളുേകലാ പിള്ളാേര. അന്നെത്ത ചാേത്താത്തു കാര�
ണവരു് ആരായിരുെന്നന്നറിയാൻേമലാ. ന്യായവും നീതിയും വിെട്ടാന്നും അയാക്കി�
ല്ലാരുന്നേത്ര… ആ മനസ്സു മുേഴ്വാൻ ദയയും േസ്നഹവുമാരുന്നു… പെക്ഷ അക്രമേത്തം
അനീതിേയം ദുഷ്ടത്തരേത്തം ഒരിക്കലും െപാറുക്കുേകലാ. അക്കാര്യത്തിൽ ക്ഷമി�
ക്കുന്ന പ്രശ്നവുമില്ലാരുന്നൂന്നു്. അതിെന്റ തനിപ്പകർപ്പാര്ന്നു അനന്തരവൻ േകശവ�
പ്പണിക്കർ.”
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അവകാശവാദങ്ങളും, തർക്കങ്ങളുെമല്ലാം ചർച്ചകളിലൂെട സമവായത്തിെല�
ത്തിക്കാനായിരുന്നു കാരണവരുെട ശ്രമം… എന്നിട്ടും സങ്കടകരമായ കാര്യമുണ്ടാ�
യി… ചാേത്താത്തു് പതിനാറുെകട്ടു് േനർപകുതി വച്ചു െപാളിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടുേപാ�
യി ഒരു താവഴിക്കാർ; പുന്നപ്രെതെക്കാരിടത്തു് മുള്ളുേവലിക്കൽ എെന്നാരു തറ�
വാടുണ്ടാക്കി. അവരുെട വശത്തും ന്യായമുണ്ടു്. ചാേത്താത്തുകുടുംബത്തിെല ഒരു
താവഴിയിൽ സന്തതിയില്ലാെത വന്നു. എല്ലാവരും കൂടി ആേലാചിച്ചു് എല്ലാവരുേട�
യും സമ്മതേത്താെട എരമല്ലൂരുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബത്തീന്നു് രണ്ടു െപൺകുരു�
ന്നുകെള ദെത്തടുത്തു വളർത്തി… അേപ്പാൾ അവരും തുല്യാവകാശികൾ തെന്ന…
പെക്ഷ ഭാഗപ്രശ്നം വന്നേപ്പാൾ ആ െപൺകുട്ടികളുെട വീട്ടുകാർ ഇത്തിരി കടന്നു്
ആഗ്രഹിച്ചു… ‘സാരമില്ല. േചാദിക്കുന്നതു െകാടുേത്തക്കൂ. േലശം അത്യാഗ്രഹം,
എന്നാലും നമ്മളു വളർത്തിയ ൈപതങ്ങൾക്കേല്ല, െവറുപ്പുേതാന്നണ്ടാ…’ കാരണ�
വർ തീർപ്പുകല്പിച്ചു.

‘ബാക്കിനിന്ന ചാേത്താത്തു് എട്ടുെകട്ടിേന്റയും ചുറ്റുമുള്ള പുരയിടങ്ങളുേടയും പൂർ�
ണാവകാശത്തിൽ കുറെഞ്ഞാന്നും തങ്ങൾക്കു േവണ്ടാ എന്നു ശഠിച്ച നാലഞ്ചുേപർ
അവിെടക്കൂടി. അവർെക്കാപ്പം പൂമുഖെത്ത തട്ടിൻമുകളിൽ കാലങ്ങളായി കുടിപാർ�
ക്കുന്ന മച്ചിൽ ഭഗവതി, ഹനുമാൻ, ഗന്ധർവ്വൻ, ചാത്തൻ, മാടൻ, അറുെകാല
അങ്ങെന ചിലരും െതക്കുകിഴക്കു നിരന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രകൂടങ്ങളും, പിെന്ന അടുത്ത
പുരയിടത്തിെല കുടുംബേക്ഷത്രവും അവർെക്കാപ്പം… േവെറങ്ങുേപാകാൻ!’

വലിയമ്മായി ഒന്നുനിർത്തി എേന്താ ആേലാചിച്ചിരുന്നു:
“പലപല േദവീേദവന്മാർ, മാടനും മറുതയും… അവെര േവർതിരിച്ചു് അവരർ�

ഹിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടം െകാടുക്കണ്ടാേയാ, പൂജാദികർമ്മങ്ങൾ യഥാസമയം െചയ്യ�
ണ്ടാേയാ… േവണം. പെക്ഷ എേപ്പാെളാെക്കേയാ ഏതാെണ്ടാെക്ക കാട്ടിക്കൂട്ടി…
േവർതിരിച്ചു കുടിയിരുത്താൻ ആേലാചന ഒണ്ടാരുന്നെത്ര… കാര്യം പെക്ഷ നീണ്ടു�
േപായി. അവരുെട േകാപാര്േന്നാ എേന്താ ആ തറവാടു് ഭിന്നിച്ചു് േപാകാൻ കാര�
ണം!” കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായിയുെട ഉറെക്കയുള്ള ആത്മഗതമായിരുന്നതു്.

വലിയമ്മായി പതുെക്ക എഴുേന്നറ്റു. േമശയിലിരുന്ന മുറുക്കാൻെചല്ലത്തിൽ നി�
ന്നും ഒരുനുള്ളു പുകയില വായിലിട്ടു ചവച്ചുെകാണ്ടു് അകേത്തക്കു േപായി. മൂന്നുനാലു
മിനിട്ടിനകം തിരിച്ചുവന്നു് കേസരയിലിരുന്നു. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിൽ മനസ്സി�
െന ക്ലീനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

‘അതീവശ്രദ്ധേയാെട പരിപാലിച്ചുേപാന്ന തറവാടു് പലതായി പിരിയാൻ
അനുവാദം െകാടുെത്തങ്കിലും അന്നെത്ത കാരണവർ അേതാെട തളർന്നുേപായി;
തീെര കിടപ്പായി. മുള്ളുേവലിക്കേലക്കു് കുടിമാറിയവരും ചാേത്താത്തു പിടിച്ചുനി�
ന്നവരും കഴിച്ചുള്ള പതിന്നാലു്, അല്ല, കാരണവെരക്കൂട്ടി പതിനഞ്ചുേപർക്കു് കുടി�
പാർക്കണം. തെന്റ കൂെട നിന്ന മൂത്തസേഹാദരിയുെട മൂത്തമകനു് അന്നു് വയസ്സു്
ഇരുപതാ… അദ്ധ്വാനി, കൂർമ്മബുദ്ധി, കുടുംബേസ്നഹം, നല്ല ൈകക്കരുത്തു്… േപാ�
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രാേത്തനു് അടിതട പഠിച്ച അഭ്യാസി… ആേരാടും േചാദിക്കാനും പറയാനും നിൽ�
ക്കാെത ആ അനന്തിരവെന േനെര കാരണവരാക്കി.’

‘ചാേത്താത്തു നിന്നു് മൂന്നുപറമ്പും ഒരിടപ്പാേടാം കടന്നാൽ വിശാലമായ േമ�
ലാംേകാടു് പുരയിടം. അതിനു നടുവിൽ അമ്മാവെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പുതിയ
കാരണവർ േകശവപ്പണിക്കർ ദാന്നു പറയണ േനരംെകാണ്ടു് ഒരു നാലുെകട്ടു�
ണ്ടാക്കി, അതിേനാടു േചർെന്നാരു മാളികപ്പുേരം. േകശവപ്പണിക്കർ േരാഗിയായ
അമ്മാവേനയും മറ്റു ബന്ധുക്കേളയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി േമലാംേകാേട്ട�
ക്കു മാറ്റി.’

“അതു ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടമ്മായി… കല്യാണക്ഷണെമാെക്ക ആയി െകാച്ചാരു�
ന്നേപ്പാൾ േവണുമ്മാെന്റ കൂെട രണ്ടുമൂന്നു തവണ അവെട േപായിട്ടുണ്ടു്… വലിയ
എട്ടുെകട്ടും, പടിപ്പുരമാളിേകം, ആഫീസുെകട്ടിേടാം… ഇന്നു കാണുന്ന എട്ടുെകട്ടു്
ഞങ്ങടപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാക്കീതാെത്ര. രണ്ടു േനേലലു് പടിപ്പുരമാളിേകം ആഫീസുെക�
ട്ടിേടാെമാെക്ക പണിയിച്ചതും ഞങ്ങടപ്പൂപ്പനാ… പെക്ഷ പേഴ നാലുെകട്ടിെല തള�
ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആന ചവിട്ടിയപാടു് അങ്ങെനതെന്ന സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന�
െത്ര, എന്റമ്മ പറഞ്ഞതാ. ഞങ്ങടമ്മൂമ്മയ്ക്കു് കളിക്കാനായിട്ടാരുന്നു േകശവമുത്ത�
ഛൻ ആനക്കുേട്ട്യ വാങ്ങീതു്. മുത്തച്ഛെന്റ മൂത്തമകളേല്ല… ആേറഴുവയസ്സുള്ള േമാൾ�
ക്കു കളിക്കാൻ ഒന്നാംതരം ഒരാനക്കുട്ടി!” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട സ്വരത്തിൽ അഭി�
മാനവും തമാശയുമുണ്ടായിരുന്നു.

“അെതാെക്ക ഞാനും േകേട്ടക്കുന്നൂ ഭാനുമതീ… ആനയ്ക്കു് സ്വന്തം േപരുമിട്ടു,
േകശവൻന്നു്… ആ കഥ േകക്കണം നിങ്ങള്… േകശവപ്പണിക്കരാരാന്നാ വിചാരി�
േച്ച! ഇന്നു് തേന്തം തേള്ളം പിേള്ളർക്കു് കളിക്കാൻ ൈസക്കിളും ചവിട്ടിേയാടിക്കു�
ന്ന െകാച്ചു സ്ക്കൂട്ടറുെമാെക്ക വാങ്ങും, കൂടിേപ്പായാ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിേയേയാ, പട്ടിക്കുട്ടി�
േയേയാ വാങ്ങും… അന്നു് പൂേച്ചം പട്ടീം പശുക്കുട്ടീെമാന്ന്വല്ല, സാക്ഷാൽ ആനക്കു�
ട്ടി! തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി രാജാവിനു് പതിനായിരം പവൻ ചങ്ങഴിക്കളന്നു
െകാടുത്താണേത്ര ആനെയ േലലംെകാണ്ടതു്. ശങ്കരിേച്ചച്ചിക്കു് അന്നു് ആറുവയസ്സു്,
കുട്ടിെക്കാമ്പനു് ഒരു വയസ്സു്… ഒരു വരവായിരുന്നെത്ര തിരുവനന്തപുരത്തൂന്നു്. കു�
ട്ടിയാേനം, കാര്യസ്ഥനും, ആനപ്പാപ്പാനുമായി… ശരിക്കുെമാെരഴുന്നള്ളത്താരുന്ന�
െത്ര! എന്റമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളാ. പെക്ഷ ആേന ശരിക്കും േനാക്കി വളത്തീതു് നീ�
ലാണ്ടൻ േചട്ടനാ… േകശവനാേനം നീലാണ്ടേച്ചട്ടനും തമ്മിെലാള്ള േസ്നഹബന്ധം
ഒരതിശയാര്ന്നേത്ര. എത്രെയാെക്കേയാ കഥകെളാണ്ടു്…അതു പറഞ്ഞാ…”
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ഒരു െപാട്ടിച്ചിരി… കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി െഞട്ടി. വലിയമ്മായിയുെട കഥ മു�
റിഞ്ഞു… വലിയമ്മായി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും െഞട്ടി… െപെട്ടെന്നാരു െപാട്ടിച്ചിരി
േകട്ടതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല, ആ െപാട്ടിച്ചിരി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുേടതായിരുന്നു എന്നതാ�
ണു്; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െപാട്ടിച്ചിരി അപൂർവ്വ സംഭവമാണു്.

“അേതയ്… ഞാെനാരു കഥ പറയേട്ട?” സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു െചറുചിരിേയാ�
െട േചാദിച്ചു; ആരുേടയും ഉത്തരത്തിനു കാക്കാെത കഥ തുടങ്ങി:

“േകശവന്റേത്രം തേലടുെപ്പാള്ള ആന ആ നാട്ടിെലങ്ങും ഒണ്ടാരുന്നില്ലേത്ര.
അപ്പൂപ്പൻ അമ്പലങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളത്തിനുമാേത്ര അവെന വിടാെറാണ്ടാരുെന്നാ�
ള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ദൂെരെയവിെടേയാ എഴുന്നള്ളത്തിനു െകാണ്ടുേപായി േകശവെന.
തിരിച്ചുവരും വഴി ആേരാ ഒരു വനംകൂപ്പുകാരൻ തടിപിടിക്കാൻ ആേന േചാദിച്ച�
േത്ര. േകശവെന്റ തലെയടുപ്പും തടിമിടുക്കുെമാെക്ക കണ്ടിട്ടാകും. കൂപ്പുകാരൻ പാ�
പ്പാേനാടു് എത്ര രൂപേവേണലും െകാടുക്കാന്നു് ഓഫർ വച്ചു. പുതിയ ആളായിരുന്നു
ആ ഒന്നാം പാപ്പാൻ. അവസരം മുതലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പാപ്പാൻ, അപ്പൂപ്പെന്റ
നിർേദ്ദശം അയാൾ മറന്നു. രണ്ടാം പാപ്പാനും കിട്ടി ൈകമടക്കു്.”

‘ഓ… ആരറിയാനാടാ… എന്തായാലും ആന െചന്നു വേല്യമാേനാടു പറയു�
േകല, എെന്നെക്കാണ്ടു് തടിപിടിപ്പിേച്ചന്നു് ’, ഒന്നാം പാപ്പാൻ രണ്ടാം പാപ്പാേനാടു
പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു.

കൂപ്പിൽ െചന്നു. േവേറം ആനകെളാണ്ടു്… വലിയ വലിയ തടികൾ. രണ്ടാന
ഒത്തുപിടിച്ചിട്ടും അനങ്ങാത്തവ.

പരിസരെത്തത്തിയേപ്പാേള േകശവനു പന്തിേകടു േതാന്നിക്കാണും; മറ്റാനക�
െളെക്കാണ്ടു് തല്ലിയും ചവിട്ടിയും േതാട്ടിക്കുകുത്തിയും തടിവലിപ്പിക്കാൻ േനാക്കുന്നു.
ഓേരാ അടിക്കും കുത്തിനും ചിന്നംവിളി… െപെട്ടന്നു് േകശവൻ ഒരു ചിന്നം വിളി!
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‘ഛീ മിണ്ടാതിരിെയടാ’ന്നു് ഒന്നാം പാപ്പാൻ. അയാളുേണ്ടാ അറിയുന്നു അെതാ�
രു മുന്നറിയിപ്പാെണന്നു്. തടികൾക്കടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ ഒരു വലിയ തട തുളച്ചു്
കടത്തിയ തുടവണ്ണത്തിലുള്ള വടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാപ്പാൻ പറഞ്ഞു… ‘വലിെക്കടാ
വടം… േകശവൻ അനങ്ങിയില്ല. പാപ്പാനു് േദഷ്യം വന്നു; പഠിച്ച പണി പതിെനട്ടും
േനാക്കീട്ടും േങേഹ… പാപ്പാൻ ഒറ്റച്ചവിട്ടും ഒരലർേച്ചം. ‘വലിെക്കടാ ആേന തടീ’,
അലറിത്തീരും മുേമ്പ െചവീൽ േതാട്ടിയിട്ടു് ഒരു വലീം…’

എട്ടുനാടും െപാട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരലർച്ച അലറി േകശവൻ. പാപ്പാെന
വലിച്ചു താെഴയിട്ടതും ഒെരാറ്റേയാട്ടം… ആദ്യെത്ത ചിന്നംവിളി േകട്ടേപ്പാേഴ രണ്ടാം
പാപ്പാൻ ഓട്ടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േകശവെന്റ ഓേരാ ചിന്നംവിളിയും രണ്ടാം
പാപ്പാനു് അസ്സലായറിയാം. നടന്നും ഓടിയും കാളവണ്ടീം വേള്ളാം പിടിച്ചും സൂ�
ര്യാസ്തമനമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും െചമ്പകേശ്ശരി പടിപ്പുര കടന്ന രണ്ടാം പാപ്പാൻ മുറ്റത്തു
തളർന്നു വീണു. എന്താ എന്താന്നു േചാദിച്ചവേരാടു് പടിക്കേലക്കു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി�
ക്കി… ‘ഇബ്ടെത്ത… േകശവനാന… ആന ഓടി… ഇപ്പെങ്ങത്തും.’

‘അപ്പൂപ്പൻ പനിയായിട്ടു് കിടപ്പാര്േന്ന, പെക്ഷ പാപ്പാെന്റ ഒച്ചേകട്ടതും ചാടി�
െയഴുേന്നറ്റു് പൂമുഖെത്തത്തി. ഒരു കുല പേഴാം ശർക്കേരം െപെട്ടെന്നത്തിക്കാൻ
കാര്യസ്ഥേനാടു പറഞ്ഞു. പിെന്ന, പതുെക്ക മാത്രം വർത്തമാനം പറയുന്ന അപ്പൂ�
പ്പൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു.’

‘ശങ്കരീ, എല്ലാവേരാടും േവഗം അകത്തു കയറാൻ പറ… കുഞ്ഞുങ്ങെളല്ലാെമ�
വ്െട, േവഗാേട്ട. െതാഴുത്തീന്നു പശുക്കെള കയറുെചത്തി പാടേത്തേക്കാടിേച്ചാ…’

‘അപ്പൂപ്പൻ കമ്പിളി പുതച്ചു് െവപ്രാളെപ്പട്ടു് വരാന്തയിൽ െതക്കുവടക്കു നടന്നു.
വടക്കുപടിഞ്ഞാെറ മൂലയ്ക്കു് വരാന്തയിൽ പാൽെപ്പേരെട മുൻപിൽ കാലുനീട്ടിയിരു�
ന്നു് സാവകാശം െവറ്റില മുറുക്കുകാരുന്നു അമ്മൂമ്മ… അപ്പൂപ്പെന്റ െവപ്രാേളാം വിളീം
േകട്ടപാതി പിടെഞ്ഞണീറ്റു. താേക്കാൽക്കൂട്ടം എളിയിലുെണ്ടന്നുറപ്പുവരുത്തി. അടു�
ത്തിരുന്ന ഓട്ടുവിളക്കും തീെപ്പട്ടിയുെമടുത്തു് ചാടി പാൽെപ്പേരേലക്കു കയറി വാതി�
ലടയ്ക്കാൻ േനാക്കുമ്പം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നു സമൃദ്ധമായി െകാത്തുപണി െചയ്ത സ്വർണ്ണം
േപാെല തിളങ്ങുന്ന മുറുക്കാൻ െചല്ലം! ചാടിയിറങ്ങി പരുന്തു് േകാഴിക്കുഞ്ഞിെന റാ�
ഞ്ചുന്ന േവഗത്തിൽ െചല്ലവുെമടുത്തു് അകത്തു കയറി വാതിലടച്ചു. എന്റമ്മയും ഭാര�
തിവല്യേമ്മം-അന്നവര്െട കല്യാേണാന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലാ-െതാഴുത്തിേലേക്കാടി പശു�
ക്കള്െട കയററുത്തു് ഓടിച്ചു് പാടത്തിറക്കുന്ന ബഹളം. ആനയ്ക്കു പശുക്കെള കണ്ടൂടാ,
കുത്തിെക്കാല്ലും. കയറു് കഴുേത്തെലാേണ്ടൽ ആന വലിച്ചടുപ്പിച്ചു് െകാല്ലുമേത്ര.’

‘പടിഞ്ഞാെറ മുറ്റത്തു പതിവുേപാെല െനടുനീളത്തിൽ െകട്ടുപന്തലിട്ടിരുന്നു.
േവനലേല്ല, രാത്രീലും പകലും മുറീെലാെക്ക ചൂടാ. മുതിർന്നവർ രാത്രിയിൽ പന്ത�
ലിലിട്ട കട്ടിലുകളിലാ ഉറക്കം… പകൽ പിേള്ളര്െട കുത്തിമറിച്ചിലും കളികളും ഉറ�
േക്കാെമല്ലാം പന്തലിലാ. ഒച്ചവച്ചു് കുത്തിമറിഞ്ഞു് കളിച്ചുതിമിർക്കുന്ന പിേള്ളെര േവ�
ണുമ്മാനും സുമിത്രച്ചിറ്റേമ്മം കൂെട വലിച്ചു പിടിച്ചകെത്തത്തിക്കുന്ന െതരക്കു്…’
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‘അേപ്പാേളക്കും െകഴക്കൂന്നു് ആേനെട ചിന്നംവിളി േകൾക്കാം; വഴിയിലാ�
േരം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലാന്നു് അവിടന്നുമിവിടന്നുെമാെക്ക ഓടിവന്നവെരാെക്കപ്പറഞ്ഞു;
വഴീ കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങെള തിരിഞ്ഞുേപാലും േനാക്കാെത ഒഴിഞ്ഞുമാറി
ഓടി… പേക്ഷ വഴീക്കണ്ട വാേഴം ൈതെത്തങ്ങുെമാേക്കം േകശവെന്റ ൈകക്കരു�
ത്തറിഞ്ഞു… അപ്പൂപ്പൻ പുതച്ചിരുന്ന കമ്പിളി മാറ്റിയിട്ടു് മുറ്റത്തു ചാടിയിറങ്ങി േനേര
പടിപ്പുരയിേലക്കു െചന്നു, വിലക്കിയവെര ആേരയും വകവയ്ക്കാെത. ചിന്നം വിളിച്ചു്
ഓടിവരുന്ന േകശവെന ദൂെരക്കണ്ടതും അപ്പൂപ്പൻ ഗൗരവത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ… ‘േക�
ശവാ, എടാ േകശവാ…’ പാഞ്ഞു വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന േകശവൻ സഡൻ േബ്രക്കിട്ടു;
ചിന്നംവിളി നിന്നു.’

പടിപ്പുരയ്ക്കകത്തു് കാര്യസ്ഥൻ െകാണ്ടിട്ട ബഞ്ചിൽ കയറിനിന്നു് അപ്പൂപ്പൻ വി�
ളിച്ചു: ‘േകശവാ… േമാനിങ്ങുവാ’, കയ്യിൽ െപാക്കിപ്പിടിച്ച ഒരു കുല പൂവൻപഴം…
െകാമ്പൻ തലതാഴ്ത്തി. പതുെക്കപ്പതുെക്ക തലയുയർത്തി അപ്പൂപ്പെന േനാക്കിയ േക�
ശവെന അപ്പൂപ്പൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു: ‘ഇവെട വാടാ േമാേന.’

‘േകശവൻ പതുെക്കപ്പതുെക്ക ചുവടുവച്ചു് ഒരു നേവാഢെയേപ്പാെല പടിപ്പുര
വാതിൽക്കെലത്തി നിന്നു. പടിപ്പുര േമാന്തായം േകശവനും അപ്പൂപ്പനുമിടയിൽ വി�
ലങ്ങുനിന്നു. ഒരു ബഹേളാം കുസൃതീം കാണിക്കാെത േകശവൻ പടിപ്പുരേമാന്താ�
യം കഴിഞ്ഞുള്ള മതിലിനടുേത്തക്കു മാറിനിന്നു. അപ്പൂപ്പൻ ചിരിച്ചു: ‘മിടുക്കൻ, നീ
തെന്ന വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു.’ ബഞ്ചുമാറ്റിയിട്ടു് അതിൽ കയറിനിന്നു് പഴവും ശർക്കര�
യും െകാടുത്തുതുടങ്ങി, അപ്പൂപ്പൻ. പാപ്പാൻ ആ േനരത്തിനു് കാലിൽ ചങ്ങലെകാളു�
ത്തി. േകശവൻ അനുസരണേയാെട നിന്നു.’

‘പഴക്കുലയും ശർക്കരയും തീർന്നേപ്പാൾ േകശവൻ തുമ്പിൈക്ക അപ്പൂപ്പെന്റ
തലയിലും മുഖത്തും ഉരസി തിരിഞ്ഞുനടക്കാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാേളക്കും ആെരാെക്ക�
െയാ െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നിട്ട െതങ്ങാലകൾ തുമ്പിൈക്കെകാണ്ടു് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു് െകാ�
മ്പിൽ താങ്ങിെയടുത്തു് കൃത്യംവഴിയിലൂെട േമലാംേകാട്ടു് തറവാട്ടിേലക്കു നടന്നു.
അവെന്റ താവളം അവിെടയാരുന്നതുമാത്രമല്ല, മിണ്ടാപ്രാണിയാേണലും അവന�
റിയാമായിരുന്നു അവെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട കൂട്ടുകാരനായ നീലാണ്ടപ്പണിക്കരിൽ നിന്നു്
ൈതപ്പറമ്പിൽ ബംഗ്ലാവുപണിതു മാറിയ േകാേളജുെപ്രാഫസർ മാധവപ്പണിക്കർ
മെറ്റല്ലാം കവർെന്നടുത്തതിെനാപ്പം േകശവനാനേയയും കുടുംബസ്വത്താക്കി വക�
മാറ്റി സ്വന്തമാക്കിെയടുത്തിട്ടുെണ്ടന്നു്.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ശബ്ദം ഇടറിയിരുന്നു. േനാക്കിയിരുന്ന കാളിക്കുട്ടി വല്യ�
മ്മായി തുടർച്ചേപാെല പറഞ്ഞു:

“പാവം േകശവൻ… അവൻ െവറും ആനയല്ലാരുന്നു: ആ കുടുംബത്തിെല പ്രി�
യെപ്പട്ട ഒരംഗം… എന്നിട്ടും അവെന അയാൾ അമ്പലത്തിേലക്കു െകാടുത്തു, മിടു�
ക്കുകാട്ടാൻ! ജീവെനേപ്പാെല േസ്നഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കയും െചയ്തിരുന്നവരുെട
അടുക്കൽ നിന്നു് അവെടെയത്തിയേപ്പാൾ അവെനെയാരു െവറും മൃഗമാക്കി…”
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‘കഥ പലതുമുണ്ടു്… ഏതായാലും അവെന്റ അന്ത്യം സങ്കടകരമായിരുന്നു. തടി
പിടിപ്പിക്കാൻ െകാണ്ടുേപായിടത്തുനിന്നും അവൻ ഓടിേപ്പാന്നെത്ര. പുറേക വരു�
ന്നവെര േപടിച്ചു് േനേര പടിഞ്ഞാെറ ചാലുകടക്കാൻ േനാക്കി. െചളിയിൽ താണു�
േപായി… അനങ്ങാൻ പറ്റാെത. തുമ്പിമാത്രം െപാക്കിപ്പിടിച്ചു് ചിന്നംവിളിച്ചു്… െദവ�
സങ്ങേളാളം. ആരും അവെന േകറ്റിെയടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അേത്രം വേല്യ ആന�
െയ എങ്ങെന െപാക്കാനാ… േവെറ േകേട്ടക്കുന്നതു്-മനപ്പൂർവ്വം ആനെയ തല്ലിേയാ�
ടിച്ചു് ചാലിെലറക്കീതാന്നാ, െകാല്ലാൻ േവണ്ടിത്തെന്ന. പാപ്പാൻമാർ െചയ്ത പണി�
യാെത്ര.’

‘േക്ഷത്രക്കമ്മിറ്റിക്കാരു് െചലവിനു െകാടുത്തില്ല, േകശവെനാട്ടു തടിപിടിക്ക�
ത്തുമില്ല. പിെന്ന അവെരന്തിനീ ഭാരം ചുമക്കണം!’

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു. വലിയമ്മായി ആ മുത്തശ്ശെന
കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ ജനിക്കും മുേമ്പ അേദ്ദഹം മരിച്ചു; പിെന്ന അകന്ന ബന്ധേമയുള്ളൂ
അവർ തമ്മിൽ… എന്നിട്ടും കൺമുന്നിൽ കണ്ടതുേപാെലയാണു് വിവരണം.

“ങാ… അങ്ങെന േമലാംേകാടു് തറവാടുണ്ടായി… പെക്ഷ ഇന്നു കാണുന്ന
േമലാംേകാട്ടു തറവാടു്-എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള വിശാലമായ എട്ടുെകട്ടാക്കി പു�
തുക്കി പണിയിച്ചതും, കാര്യാേലാചനകൾക്കും കണക്കും കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാ�
നും ആഫീസുമുറിെയ വിപുലെപ്പടുത്തിയതും േകശവപ്പണിക്കർ കാരണവസ്ഥാനം
ൈകമാറിെക്കാടുത്ത മൂത്ത അനന്തിരവൻ നീലാണ്ടപ്പണിക്കരായിരുന്നു, പെത്താ�
മ്പതുകാരനായ നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ… അതായതു് നിങ്ങെട അപ്പൂപ്പൻ, നിങ്ങേടന്നു�
വച്ചാൽ ഭാനുമതീേടം, സാവിത്രിക്കുട്ടീേടം. േദ ഇെതാെക്ക മൂേത്തടത്തൂന്നും, െചമ്പ�
കേശ്ശരീന്നും, ചീരങ്കണ്ടത്തൂന്നും, പുന്നേശ്ശരീന്നും ഒെക്ക ഞാൻ പിടിെച്ചടുത്ത കഥ�
കെളാെക്കയാേണ… എന്റമ്മ പറഞ്ഞു േകട്ടിെട്ടാള്ളതും, പിെന്ന െചല നാട്ടുകാരീ�
ന്നും… കൂടുതലും സത്യം തന്നാ… എന്നാേലാ, കുന്നാേയ്മം കുശുമ്പും മേനാധർേമ്മാ�
െമാെക്ക േമെമ്പാടി േചർത്താേണാ എെന്റ കയ്യീക്കിട്ടിേയന്നറിയില്ല… ഒെക്ക കൂട്ടി�
െക്കട്ടി േനാക്കിയേപ്പാ പണ്ടു വായിച്ച വിക്രമാദിത്യൻ കഥ േപാെലാണ്ടു്… എെന്റ
മനസ്സിെലാള്ളെതാെക്ക വാരിയിടാനും അെതാെക്ക ഇേത്രം താല്പര്യേത്താെട േക�
ക്കാനും ഈ പടിെപ്പാള്ള പിേള്ളര് ! ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്കിതാദ്യായിട്ടാ… മനസ്സു്
െനറഞ്ഞു മക്കെള.”

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായിയുെട കണ്ണുനിറയുന്നതു് അമ്മുവും ആദിയും മാത്രമല്ല,
മറ്റുള്ളവരും െതെല്ലാരു വല്ലായ്മേയാെട ശ്രദ്ധിച്ചു…

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയും തലകുനിച്ചെതന്തിെനന്നു് അമ്മു�
വിനു മനസ്സിലായി… യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർ സ്വയം കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
തങ്ങളുെട അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നു് പകർന്നു കിട്ടിേയക്കുമായിരുന്ന കാലത്തിെന്റ
കാല്പാടുകെളാന്നും തങ്ങൾക്കു േനടാനാകാെത േപായതിെന്റ ദുഃഖം, നഷ്ടേബാധം
അവരുെട വാക്കുകളിലുണ്ടായിരുന്നു.
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“ഇനി ഊണു കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം.” ശ്രീകുമാർ മുത്തശ്ശിയുെട മുതുകിൽ തേലാടി�
െക്കാണ്ടു് എല്ലാവേരയും ഊണുകഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.



2.26
ആരാണുശത്രു

അറിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും അധ്വാനേശഷിയും കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ള േകശവപ്പണിക്കർ
േമലാംേകാട്ടു കാരണവസ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു മുൻപിൽ കന�
ത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുെട ഒരു െനടുേങ്കാട്ടതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴി�
ക്കാൻ നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ച അമ്മേയയും മറ്റു് അഭ്യുദയകാംക്ഷികേളയും േസ്നഹപൂർ�
വ്വം അടക്കിനിർത്തി.

കെണ്ടഴുത്തു വന്നേതാടുകൂടി രാജേഭാഗം-വിളവിെന്റ ഭാഗം നികുതിയായി െകാ�
ടുക്കുന്നതു്-പണമായി െകാടുക്കണെമന്നു വന്നു. കെണ്ടഴുെത്തന്നു പറയുന്നതു് കൃഷി�
െചയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്കും അതിനു കഴിവുള്ളവർക്കും ഭൂമി കെണ്ടഴുതി വയ്ക്കും. മുല്ല�
ക്കാരൻ എന്ന റവന്യൂ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ േജാലിയാണു് ആെള കണ്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടു�
വരുക എന്നതു്. കാര്യക്കാർ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചു് ഭൂമി ചാർത്തിെക്കാടുക്കും.
ഭൂമിയുെട തരമനുസരിച്ചു് കരം ചാർത്തും.

സാധാരണ കൃഷിക്കാർ ഭൂമി ചാർത്തിക്കിട്ടുന്നതിൽ നിെന്നാഴിവാകാനും, വി�
സ്തീർണ്ണം കുറച്ചു കിട്ടാനുെമാെക്ക പല മാർഗ്ഗങ്ങളും േനാക്കും, ൈകക്കൂലിയുൾെപ്പ�
െട. കാരണം അവർക്കു വിളവിെന്റ ഭാഗമായാലും പണമായാലും കരമടയ്ക്കാൻ കഴി�
വില്ല; വിത്തും പണവുെമവിെട; അത്രയും സ്ഥലം കൃഷിയിറക്കാനും പണിെയടുക്കാ�
നും ആെളവിെട? വിത്തും പണവും കടംെകാണ്ടാൽ അതു വീട്ടാനുള്ളതു കിട്ടിയാ�
ലായി എേന്നയുള്ളൂ. പിെന്ന ഭാരിച്ച കരെമങ്ങെന അടയ്ക്കും! കരമടച്ചിെല്ലങ്കിൽ ശി�
ക്ഷ കടുത്തതാണു്; ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാെത! സത്യാവസ്ഥകൾ കണക്കിെലടു�
ക്കാെത ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും-െപാരിെവയിലിൽ കുനിച്ചുനിർത്തി മുതുകിൽ കല്ലുേകറ്റി
വയ്ക്കുക, അവരുെട ഭൂമിയിൽ നിന്നു കുടിയിറക്കിവിട്ടു് വീടു് അടച്ചുപൂട്ടി മുദ്ര വച്ചു് റവന്യൂ
അധികൃതരുെട അധീനതയിലാക്കുക… അങ്ങെന…

പെക്ഷ കെണ്ടഴുത്തു വന്നതു് േമലാംേകാടു കാരണവർ രണ്ടുൈകയും നീട്ടി സ്വീ�
കരിച്ചു. വിത്തും പണവും പ്രശ്നമല്ല; പണി െചയ്യാൻ സ്വന്തം അധീനതയിൽത്തെന്ന
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അടിയാന്മാർ ഇഷ്ടം േപാെല; കൂടുതൽ പണിക്കാരുെട ആവശ്യം വന്നാൽ െതാഴി�
ലില്ലാെത കഷ്ടെപ്പടുന്ന പണിയാളുകെള ഏർപ്പാടാക്കാൻ കഴിവുണ്ടു്; കാര്യപ്രാപ്തി�
യുള്ള അനന്തിരവരുണ്ടു്, േകശവപ്പണിക്കരുെട സ്വന്തം അനുചരരുമുണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ
നടപ്പാക്കാൻ; വീട്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികെളാെക്ക പഠിക്കുകാന്നുള്ളതു് പ്രശ്നമല്ല.

കാര്യക്കാർ ആവശ്യത്തിനു ഭൂമി ചാർത്തിെക്കാടുത്തു േമലാംേകാേട്ടക്കു്. കര�
പ്പുറെത്ത മറ്റു ചില നായർ, ഈഴവ, ക്രിസ്ത്യൻ ജന്മിമാരും മറ്റു ചില പാവെപ്പട്ട കൃഷി�
ക്കാരും ചാർത്തിക്കിട്ടിയ ഭൂമിയുമായി മൽപ്പിടുത്തത്തിലായി.

േമലാംേകാടിെന്റ അധീനതയിൽ എമ്പാടും വസ്തുവകകളായി. പ്രമാണിത്ത�
ത്തിൽ പേണ്ട മുൻപന്തിയിൽ; സമ്പന്നതയിലും ജനസ്വാധീനത്തിലും കൂടി മുൻപ�
ന്തിയിെലത്തി നിൽക്കുന്ന അക്കാലത്തു് സന്ദർഭവശാൽ ചില കുസൃതികൾ ഒപ്പി�
ച്ചു േകശവപ്പണിക്കർ. അത്തരം ചില പ്രവൃത്തികെള കുസൃതികൾ എേന്ന പറയാ�
വൂ എന്നു് ശശിേയട്ടൻ. കാരണമുണ്ടു്-രാജാധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ദുഷിച്ച ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥവൃന്ദത്തിെന്റ ദുർഭരണം! േപാലീസ്, റവന്യൂ അധികാരികളുെട അഴിഞ്ഞാട്ടവും
കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്ത ജനേദ്രാഹങ്ങളും അതിരില്ലാത്തതായിരുന്നു. േചാദ്യം െച�
യ്യാൻ ആെരങ്കിലും മുതിരുേമാ അക്കാലത്തു് !

ങാ… എന്നാൽ ഒരാൾ മുതിർന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മുതുമുത്തച്ഛൻ സാ�
ക്ഷാൽ േമലാംേകാടു് േകശവപ്പണിക്കർ!

ഏേതാ കരെമാടുക്കാൻ താമസിച്ചുേപായി േമലാംേകാട്ടു കാരണവർ എന്ന
ആേരാപണവുമായി ക്ലാസ്സിേപ്പരേദ്ദഹം തെന്നയങ്ങ് േനരിട്ടു് േമലാംേകാെട്ടത്തി…
േകശവപ്പണിക്കേരാടു് തട്ടിേക്കറി. ഉടെന ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക�
യാെണന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തി…

അേക്ഷാഭ്യനായി നിന്ന േകശവപ്പണിക്കർ വിനീതനായി സംഭാരവുെമാെക്ക�
െക്കാടുത്തു് ക്ലാസ്സിേപ്പെര സത്ക്കരിച്ചിരുത്തി. ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടുമാറിയുടുത്തു് ഒരു
േതാർത്തും േതാളിലിട്ടു് ഇറങ്ങി വന്നു് ക്ലാസ്സിേപ്പെര വിനയേത്താെട വിളിച്ചു: ‘അങ്ങു�
ന്നു് ഇവിടടുത്തുവെര ഒന്നു വരണം.’

ക്ലാസിേപ്പർ ഗമയിൽ പണിക്കർെക്കാപ്പം െചന്നു… പാടത്തു് ഒേരറുകാള നില�
മുഴുന്നുണ്ടു്. േകശവപ്പണിക്കർ കാളപൂട്ടുകാരെന വിളിച്ചു് കലപ്പയും കാളകളുമായി
ഇങ്ങുവരാൻ പറഞ്ഞു. കാളപ്പൂട്ടുകാരനു് ഇതിെലന്തുകാര്യെമന്നു് ക്ലാസ്സിേപ്പർ അന്തി�
ച്ചുനിേല്ക്ക പണിക്കർ അടുത്തുെചന്നു കലപ്പയിൽ നിന്നു് ഒരു കാളെയ അഴിച്ചുമാറ്റി.
േനെര ക്ലാസ്സിെപ്പെര പിടിച്ചു് ആ കാളയ്ക്കു പകരം നുകത്തിൽ െകട്ടി. ‘ഈ െനലം
മുഴ്വൻ ഉഴുതിേട്ട തെന്ന ഞാൻ വിടൂ… കഷ്ടെപ്പട്ടു പണിതുണ്ടാക്കുന്നതിെന്റ സിംഹഭാ�
േഗാം െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് ! കൃഷിപ്പിഴെകാേണ്ടാ മെറ്റാ മുച്ചൂടും നഷ്ടെപ്പടുന്ന കർഷ�
കൻ കരമടയ്ക്കാനിത്തിരി കാലതാമസം വന്നുേപായാൽ മുതുകത്തു കല്ലുേകറ്റി െപാ�
രിെവത്തു്… താനുെമാന്നനുഭവിക്കു് !’

എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി േനാക്കി നിന്നു. ക്ലാസിേപ്പെര കന്നുപൂട്ടിെച്ചന്നും, അത�
ല്ല നുകത്തിനടിയിൽ നിർത്തി െകട്ടുന്നതായി കാണിച്ചു േപടിപ്പിച്ചേത ഉെള്ളന്നും
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പലകഥകൾ. ‘േപടിപ്പിച്ചേത ഉള്ളൂ എന്നതാണു് ശരിെയന്നു ശശിേയട്ടൻ…’ എന്താ�
യാലും ആ കുസൃതി പുലിവാലായി.

ഇതുമാത്രമല്ല, പിെന്നയുമുണ്ടു് കഥകൾ…
കടലു കാണാനും ആയാെലാന്നു് കാലുനനയ്ക്കാനും േമാഹിച്ചു് േമലാംേകാട്ടു തറ�

വാട്ടിെല കുറച്ചു െപൺകിടാങ്ങൾ കടപ്പുറത്തുേപായി… ദാന്നു പറയുന്ന ദൂരേമ ഉള്ളൂ�
ന്നു ചിറ്റമ്മ, അതായതു് ഒരു കിേലാമീറ്റർ. മഹാത്ഭുതം ആദ്യമായി കാണുകയാ�
ണു്. െപെങ്കാച്ചുങ്ങൾ മതിമറന്നു തുള്ളിച്ചാടി… പണ്ടു് തിരുവിതാംകൂറും െകാച്ചിയു�
മായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ വരുത്തിയ മറവപ്പട തിരിച്ചുേപായില്ല. യു�
ദ്ധം കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചുേപായിട്ടു കാര്യമില്ല, ഇവിെട നില്ക്കാനിടവുമില്ല. അവേരാടു
ദയ േതാന്നിയ രാജാവു് കായൽത്തീരം െചളികുത്തിെപ്പാക്കി ചിറപിടിപ്പിച്ചു് സ്വന്ത�
മാക്കി കുടിൽെകട്ടി പാർക്കാനും കൃഷി െചയ്തുെമാെക്ക ജീവിച്ചുെകാള്ളാനും അനു�
വാദം െകാടുത്തു. അവർ കടലിൽ നിന്നു െപാന്നുവാരിയും-എന്നുവച്ചാൽ മീൻപിടു�
ത്തം-പഴയ യുദ്ധെക്കാതി െകട്ടടങ്ങിയില്ലാത്തതിനാൽ ചില്ലറ അടിപിടി അക്രമങ്ങ�
ളിൽ പെങ്കടുത്തും സ്വതന്ത്രരായി വിലസിയിരുന്നു…

കടലുകാണാൻ വന്ന േമലാംേകാട്ടു തറവാട്ടിെല െപൺെകാച്ചുങ്ങൾ അവരു�
െട കണ്ണിനു വിരുന്നായി… മറവരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നാെരാെക്കേയാ സ്ത്രീകെള കമ�
ന്റടിക്കുകേയാ പുറേക വരികേയാ െചയ്തെത്ര. െപണ്ണുങ്ങൾ േപടിച്ചു വിറച്ചു കരഞ്ഞു�
വിളിച്ചു വീട്ടിേലേയ്ക്കാടി… കുടുംബത്തിെല ആണുങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുേമാ; െകാല്ലും െകാ�
ലയ്ക്കും വെര ഒരു കാലത്തു് അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന മാടമ്പി കുടുംബത്തിെല സ്ത്രീജന�
ങ്ങെളയാണു് അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നതു്-ആര്-മറവന്മാർ!

േകശവപ്പണിക്കരും അനുചരക്കൂട്ടവുമിറങ്ങി. മറവക്കൂട്ടെത്ത മുഴുവൻ അടിേച്ചാ�
ടിച്ചു, നാടുകടത്തി. അവരുെട കുടിലുകൾ വലിച്ചുെപാളിച്ചു് തീെവച്ചു നശിപ്പിച്ചു. ചിറ�
കൾ േമലാംേകാടിനു സ്വന്തമായി.

േകശവപ്പണിക്കരുെട േപരിൽ പരാതികൾ രാജസന്നിധിയിെലത്തി. ശ്രീമൂ�
ലംപ്രജാസഭാെമമ്പറാണു്. കരപ്പുറത്തുനിന്നു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിപ്പണം രാ�
ജഭണ്ഡാരത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻപൻ! അതിക്രമങ്ങൾേക്കാ രാജ്യേദ്രാഹത്തി�
േനാ മുതിർന്നതായി ഇന്നുവെര പരാതി േകൾപ്പിക്കാത്ത രാജഭക്തൻ! പേക്ഷ ഗൗ�
രവമുള്ള പരാതികളാണു് !

തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു വിളിവന്നു. തിരുമനസ്സിെന േനരിട്ടു മുഖം കാണിക്ക�
ണം, പ്രതിയിൽ നിന്നു് മുഖദാവിൽ വിശദീകരണം േവണം… േകശവപ്പണിക്കര�
േല്ല ആള്. എടുപ്പതു കാഴ്ചവസ്തുക്കളും പരിവാരങ്ങളുമായി യാത്ര തിരിച്ചു… ക്ലാസ്സി�
േപ്പരുെട പൂർവ്വകാല േദ്രാഹചരിത്രങ്ങളും കരം പിരിവുകളിൽ നടത്തിവന്ന തിരിമ�
റികളുമുൾെപ്പെടയുള്ള െതളിവുകൾ തിരുമനസ്സുണർത്തിക്കാനുമുള്ള ‘മുഖം കാണി�
ക്ക‘ലായിരുന്നു അതു്…
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േകശവപ്പണിക്കർ പൂർവ്വാധികം ശക്തനായി, കൂടുതൽ പ്രാമാണ്യേത്താെട തി�
രിെച്ചത്തി. ഒന്നരെക്കാല്ലെത്ത കാത്തിരിപ്പിനു േശഷം പ്രിയെപ്പട്ടവൾ േമലാംേകാട്ടു
തറവാട്ടിെല വധുവായി… ഒപ്പം ഒരു െപൺകുഞ്ഞിെന്റ ലാഭവും!

നാലഞ്ചു മക്കളായി… മൂേത്തടത്തു് തറവാടു പണിയിച്ചു് പാർവ്വതിപ്പിള്ളേയയും
മക്കേളയും അവിടാക്കി. തെന്റ കുടുംബം അേപ്പാഴും േമലാംേകാടു തറവാടാെണന്നു
േബാധ്യമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ തറവാടിെന്റ ഉന്നതിയിലും അവിട�
െത്ത കുട്ടികളുെട ഉയർച്ചയിലുമായിരുന്നു; അേതസമയം തനിക്കു് സ്വന്തം മക്കളുെട
ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ െകാടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലങ്കിലും പാർവ്വതിപ്പിള്ള ആ
കുറവു നികത്താൻ െകല്പുള്ളയാളാെണന്ന സംതൃപ്തിയും ബഹുമാനവും േകശവപ്പണി�
ക്കർക്കുണ്ടായിരുന്നു. േമലാംേകാടു തറവാട്ടിെല േജാലികെളാതുക്കി ദിവസവും രാ�
ത്രിയിൽ മൂേത്തടെത്തത്താനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും േകശവപ്പണിക്കെര ആപത്തുകൾ പിൻതുടർന്നിരു�
ന്നു… അവിശ്വസനീയമായ ആക്രമണങ്ങൾ… പെക്ഷ ആരു്, ഏതു േകാണിൽ നി�
ന്നു്… തീരാത്ത പകയുണ്ടാകാനിടയുള്ള ക്ലാസ്സിേപ്പരു്; നാടുവിേട്ടാേടണ്ടിവന്ന മറ�
വർ; അഭിമാനക്ഷതേമറ്റ പുന്നേശ്ശരിക്കാർ, , ആരുമാകാം… അേതാ സ്വന്തം തറവാ�
ട്ടിൽ തെന്ന തേന്നാടു് അതൃപ്തിയുള്ള ആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ!
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‘അക്കാലത്തും മാടനും മറുതയും യക്ഷിയും രക്ഷസ്സുകളും മനുഷ്യെര േപടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
രാത്രിയിൽ ഗർഭിണികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വയറ്റിെല കുഞ്ഞിെന്റ േചാരകുടിക്കു�
ന്ന, പിറുപിറുത്തുനടക്കുന്ന അടുത്തുെചന്നാൽ പന്തുേപാെല ഉരുണ്ടുേപാകുന്ന േപ്ര�
താത്മാവാക്കിയിരുന്നു ഈനാംപീച്ചിെയ. രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യെര വി�
കൃതേവഷധാരികളായി േപടിപ്പിക്കാനും കടുത്ത േദേഹാപദ്രവം ഏല്പിക്കാനും െകാ�
ല്ലാനും വെര കഴിവുള്ള ഒടിയന്മാരും വിലസിയിരുന്നു!’

അന്നു് മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കുന്നതു് പാടവരമ്പുകളിലൂെടയും ഇടവഴികളിലൂെട�
യും വിജനമായ പുരയിടങ്ങളിെല കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാത വഴി�
യും ഒെക്കയാണു്; നാട്ടുെവളിച്ചേമാ നിലാേവാ ചൂട്ടുകറ്റേയാ ആണു് െവളിച്ചത്തി�
നു്. ഒറ്റെപ്പട്ടു് വീടുകളുണ്ടാകാം. പെക്ഷ അവിടെത്ത മുനിഞ്ഞുകത്തുന്ന, ഉള്ളിെല
ഇരുട്ടകറ്റാൻ േപാലും ആകാത്ത കാക്കവിളക്കുകൾ എേപ്പാേഴ അണഞ്ഞുകാണും.
എന്തു് അക്രമം കാട്ടാനും കഥകൾ െമനയാനും പറ്റിയ സാഹചര്യം. വഴിയിെല�
ങ്ങാനും ആെരങ്കിലും മരിച്ചു കിടന്നാൽ കഥ പ്രചരിക്കുകയായി-മാടൻ അടിച്ചുെകാ�
ന്നു, യക്ഷി േചാരകുടിച്ചുെകാന്നു, ഒടിയൻ ഒടിവച്ചുെകാന്നു… അങ്ങെന. എന്താ�
ണു് യഥാർത്ഥ മരണകാരണെമന്നു് അേന്വഷിക്കുന്ന പ്രശ്നേമയില്ല. അന്ധവിശ്വാ�
സം മത്സരിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു് മനുഷ്യെര കൂടുതൽ കൂടുതൽ േപടിയിേലാട്ടു തള്ളിയിട്ടു.
ആവർത്തിച്ചു േകൾക്കുന്ന കഥകൾ, രാത്രിയിൽ വിജനസ്ഥലത്തു് തനിെയ നടക്കു�
േമ്പാൾ എത്ര ൈധര്യമുള്ള മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിലും േപടിയുണർത്തും. ൈധര്യം സംഭ�
രിച്ചു് ചൂട്ടുെവളിച്ചവുമായി അേന്വഷിച്ചുേപായവരിൽ പലരും െകാല്ലെപ്പട്ടു.

എന്നാൽ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനേമറ്റതിെന്റ പാടുകേളാെട മരിച്ചു കിടക്കുന്നവ�
രുെട കാര്യത്തിൽ േപാലും അേന്വഷിക്കാേനാ േചാദ്യം െചയ്യാേനാ ആരും ൈധര്യ�
െപ്പട്ടിരുന്നില്ല; അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റ ശക്തി.



177 2.27. ഒരു വൻമരം വീണു

യക്ഷിയും രക്ഷസുെമാെക്ക സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികൾ; എന്നാൽ
ഈനാംപീച്ചിയാകെട്ട ഒരു പാവം ജീവി-ചിതലുകേളയും ഉറുമ്പുകേളയും തിന്നു ജീ�
വിക്കുന്നു; സ്വയം രക്ഷയ്ക്കാണു് അതു് അനക്കം േകൾക്കുേമ്പാൾ ഉരുണ്ടുപന്തുേപാെല�
യാകുന്നതു്. പേക്ഷ ഒടിയൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു.

ഒടിവിദ്യ അന്നു നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു… കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭിണിയുെട ഭ്രൂണം വാറ്റി�
െയടുക്കുന്ന ൈതലം െചവിപ്പുറകിൽ പുരട്ടിയാൽ േപാത്തായും കരടിയായും ഒെക്ക
േവഷം മാറാൻ കഴിയുെമന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം…

ഓേരാ കാര്യസാധ്യത്തിനു്-പലേപ്പാഴും പ്രമാണിമാരായ ചിലരുെട രഹസ്യ�
േവഴ്ചകൾ മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കാൻ-‘താണജാതി’ ക്കാെര, മിക്കവാറും പറയെര�
യും മറവെരയുെമാെക്ക, പ്രമാണിമാർ വരുതിയിലാക്കും. അവർക്ക് െനല്ലും അരി�
യുെമാെക്കയാണു് പ്രതിഫലം. അടിയാന്മാരായ അവർ ഒടിയനാകാൻ വിസമ്മ�
തിച്ചാൽ പ്രമാണിമാർ അവെര െകാന്നുതള്ളും… ഒടിയന്മാർക്കുള്ള േജാലി, േജാ�
ലിേയൽപ്പിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്ന വഴിയിൽക്കൂടി ആേരയും നടക്കാൻ അനുവദി�
ക്കരുതു്; അവെര േപടിപ്പിേച്ചാടിക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ കേയ്യാ കാേലാ ഒടിക്കണം,
എതിർത്താൽ കല്ലും വടിയും ആയുധവും പ്രേയാഗിച്ചു് െകാല്ലണം എെന്നാെക്കയാ�
ണു്. ഒടിയനാകുന്നതിനു് കുറച്ചു െമയ്  വഴക്കവും പരിശീലനവും േവണ്ടിവരും…എന്നി�
ട്ടു് മുഖത്തും ശരീരത്തിലും കരിവാരിേത്തച്ചും തലയിൽ േപാത്തിെന്റ തലയും കയ്യിൽ
േപാത്തിെന്റ കാലും െകട്ടിവച്ചും; െപായ്കാലില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും. ആളനക്കം
കണ്ടാൽ ഭീകരശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചു് പന്തം വീശി അവരുെട അടുേത്തയ്ക്കു നീങ്ങുന്ന
പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കും… ആ കാഴ്ചയും ശബ്ദവും മതി സാധാരണ മനുഷ്യൻ േപടിച്ചു മരി�
ക്കാൻ. േപടിച്ചു് തിരിേഞ്ഞാടി പനി പിടിച്ചു മരിച്ചവരുമുണ്ടു്… അെല്ലങ്കിൽ ഇരയുെട
ൈകകാെലാടിക്കുകേയാ െകാല്ലുകേയാ െചയ്യും. ഇതായിരുന്നു ഒടിവിദ്യ.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു് പ്രേയാജനം തട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടിരു�
ന്നു േജാത്സ്യന്മാരും, മന്ത്രവാദികളും, പ്രമാണിമാരും…

“അക്കാലത്തിനു കുറച്ചിപ്പുറം ഒരു േപ്രതെത്ത കേയ്യാെട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു് സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ നാരായണൻ നായർ. ഇതു് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞുേകട്ട കഥയാ�
േണ”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

‘ബന്ധുവും അടുത്ത േസ്നഹിതനുമായ േഗാവിന്ദൈക്കമളുമായി അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വീട്ടിൽ ഗൗരവതരമായ ഏേതാ ചർച്ചയിലായിരുന്നു നാരായണൻ നായർ. േന�
രം േപായതറിഞ്ഞില്ല. മണി പത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിലും അങ്ങെനയാ,
അവരു രണ്ടും കൂടിയാൽ ഒരു നൂറു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യാനുണ്ടാകും…’

‘നാരായണൻ നായർ എരിക്കുമ്പാടു വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചു; അന്നു കല്യാണം
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാത്രിയായാലും ഇളയിടത്തു മഠത്തിൽ ഒന്നു മുഖം കാണിേച്ച േപാ�
കാൻ പറ്റൂ. അച്ഛൻ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താ ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ടാകും മകെന കാത്തു്,
ൈവദ്യഗ്രന്ഥങ്ങേളാ പുരാണങ്ങേളാ മറിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടു്…’
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‘െചമ്മൺ പാതയിൽ നിന്നു് പുരയിടത്തിേലക്കു കയറി. കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിട�
യിലുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂെട എെന്താെക്കേയാ ആേലാചിച്ചു നടന്നുവരികയാണു്.
കത്തിച്ച റാന്തൽ വിളക്കുണ്ടു് വഴികാണിക്കാൻ… കുറച്ചു ദൂെര വഴിയിൽ ഒരു നീല�
െവളിച്ചം-വലിെയാരു വട്ടത്തിൽ െതളിയുകയും െകടുകയും വീണ്ടും െതളിയുകയും…
ഒേര സ്ഥലത്തുതെന്ന… ഭൂതേപ്രതാദികളിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാരായണൻ�
നായർ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു നിന്നു. എന്താണതു് ! രാത്രി; തീർത്തും വിജനമായ
സ്ഥലം; ഒറ്റയ്ക്കാണു് എന്നും ഒറ്റയ്ക്കു തെന്നയാണു് നടക്കാറു്… പേക്ഷ ഈ വഴിേയ…
ആ വിശാലമായ പുരയിടത്തിെന്റ െതേക്കയറ്റത്തുള്ള കുഴി-െതേങ്ങാളം േപാന്ന മാ�
റാൻേചമ്പുകളും കാട്ടുെചടികളും വളർന്നു മൂടിയ േപ്രതക്കുഴി… കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർ�
ത്താവിെന്റ പൂർവ്വികരുെട കാലെത്തേങ്ങാ െകാല്ലും െകാലയ്ക്കും അധികാരമുണ്ടായി�
രുന്നേപ്പാൾ കുറ്റവാളികെള കഴുേവറ്റിയ സ്ഥലം. ഒരു നിമിഷം മനസ്സിലൂെട േപടി�
യുെട ഒരു ചീൾ പാഞ്ഞുേപായി… തിരിേഞ്ഞാടിയാലും േപ്രതമാെണങ്കിൽ പിടിക്കും
ഉറപ്പു്…പിെന്നന്തിനാ? േനർക്കുേനർ കാണണം. റാന്തലിെന്റ തിരിനീട്ടി…അടുത്തു�
െചല്ലുേന്താറും നീലെവളിച്ചത്തിനു മങ്ങൽ… അടുെത്തത്തി റാന്തൽ ഉയർത്തിേനാ�
ക്കി. പ്രകാശമില്ല… ഒന്നിനും അമിതാേവശം കാണിക്കാത്ത നാരായണൻനായർ
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചില്ല, ജാള ്യതയുെട ഒരു പുഞ്ചിരിമാത്രം… പഴക്കമുള്ള ഒരു െതങ്ങിൻകു�
റ്റി, അതിനകെത്ത ദ്രവിച്ച െതങ്ങിൻേചാറിനുമുകളിൽ ഒരായിരം മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ
നുരച്ചുമറിയുന്നു… റാന്തൽ തിരിതാഴ്ത്തി മാറ്റിപ്പിടിച്ചു… ദാ നീലെവളിച്ചം െതളിയുന്നു…
അണയുന്നു… േപ്രതം!’

പേക്ഷ േമലാംേകാടു േകശവപ്പണിക്കർക്കു േനരിേടണ്ടി വന്നതു് മുഖംമൂടിക�
ളാെയത്തിയ കൂലിത്തല്ലുകാേരയും അസ്സൽ ഒടിയേനയുമാണു്, സാങ്കല്പിക ശക്തി�
കെളയല്ല.

അന്നന്നുള്ള കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒതുക്കി േമലാംേകാട്ടു നിന്നും ഇറ�
ങ്ങാൻ രാത്രിയാകും; തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ മൂത്ത അനന്തിരവൻ നീലാണ്ടെന ഏല്പി�
ക്കും. മൂേത്തടത്തു്, പാർവ്വതിപ്പിള്ളയുേടയും മക്കളുേടയും അടുെത്തത്തിയാേല േക�
ശവപ്പണിക്കർക്കു് ഉറക്കം വരൂ.

അങ്ങെന ഒരു ദിവസം.
വഴിയിെലവിെടേയാ വച്ചു് ഓർക്കാപ്പുറത്തു ചാടിവീണ അക്രമികളുെട ആക്രമ�

ണത്തിൽ േകശവപ്പണിക്കരുെട സഹായിയായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കിട്ടുശ്ശാർ വീ�
ണുേപായി. അഭ്യാസിയായ േകശവപ്പണിക്കർ മിന്നൽ േവഗത്തിൽ അടിതടുത്തു്
തിരിച്ചടിച്ചേപ്പാേഴക്കും അവർ തിരിേഞ്ഞാടി. മുഖം മൂടിെക്കട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ആള�
റിയാൻ പറ്റിയില്ല; കിട്ടുശ്ശാരുെട കയ്യിൽനിന്നും വീണുേപായ ചൂട്ടുകറ്റെയടുത്തു വീശി�
ക്കത്തിച്ചു് അയാെള പിടിേച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ചു് േകശവപ്പണിക്കർ നടന്നു.

േനർക്കുേനർ എതിരിടാൻ പറ്റാത്ത ശത്രുക്കളാേരാ അയച്ചതാകും റൗഡിക�
െള. േമലാംേകാടു കാരണവർക്ക് അതുവലിയ അഭിമാനക്ഷതമായി; കൂലിത്തല്ലുകാ�
രുെട ഇരുട്ടടി േനരിേടണ്ടി വന്നേല്ലാ…
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സൂക്ഷിക്കണെമന്നു പാർവ്വതിപ്പിള്ളയും നീലാണ്ടനും. എന്തു സൂക്ഷിക്കാെന�
ന്നു് േകശവപ്പണിക്കർ. ആദ്യെത്ത ആക്രമണമുണ്ടായി അധികനാൾ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒരു രാത്രി-േകശവപ്പണിക്കർ വയലിറമ്പിെല നീർച്ചാലു കടന്നു് മാമ്പറ്റ െതങ്ങുംപു�
േരടത്തിേലക്കു േകറിയതും ൈകതക്കൂട്ടത്തിെന്റ മറവിൽ നിന്നും ഒരു മുരൾച്ചേയാ�
െട ഒരു ഭീകരജീവി േകശവപ്പണിക്കരുെട മുൻപിൽ അല്പം അകെലയായി ചാടി�
വീണു. ചൂട്ടുെവട്ടത്തിൽ കണ്ടു-തല േപാത്തിെന്റ, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും വളഞ്ഞ
െകാമ്പുകളും; േദഹം നിറെയ നീണ്ടു േരാമം േപാെലേന്താ… രണ്ടുകാലിെലാരു ജീ�
വി! മിന്നൽ േവഗത്തിൽ മുൻേപാട്ടുചാടി വലതുകയ്യിെല ചൂട്ടുകറ്റ േപാത്തിെന്റ െന�
ഞ്ചത്തിടിച്ചു; അതിലും േവഗത്തിൽ ഇടതുകയ്യിെല െവള്ളിെകട്ടിയ വടി ചുഴറ്റിയടിച്ച
അടിയിൽ േപാത്തിൻ തലപിളർന്നു. ഒരലർച്ചേയാെട േദഹത്തു തീ പടർന്ന രൂപം
ഓടിമറഞ്ഞു… ഒറ്റയ്ക്കായതിൽ േകശവപ്പണിക്കർക്കു ആശ്വാസം േതാന്നി. കിട്ടുശ്ശാർ
കൂെടയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഒടിയെനക്കണ്ടു് േപടിച്ചു്… ഇതിേപ്പാൾ മറ്റാരും അറിയു�
കയുമില്ല.

പെക്ഷ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു; ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി െചയ്യാനുണ്ടു്. കുട്ടി�
മാളുവിെന്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ശങ്കരിക്കു് പതിനാറു കടന്നു…

േമലാംേകാട്ടു തറവാടിെന്റ കാരണവർ സ്ഥാനത്തു് എല്ലാവിധത്തിലും പ്രാപ്ത�
നായ നീലാണ്ടെന നിേയാഗിച്ചു. നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ ശങ്കരിക്കു പുടവെകാടുത്തു;
ശങ്കരിയുെട കാര്യപ്രാപ്തിയും തേന്റടവും താൻേപാരിമയും ശുദ്ധനും േലാലഹൃദയനു�
മായ നീലകണ്ഠനു താങ്ങാവും.

േകശവപ്പണിക്കർ മൂേത്തടത്തു സ്വസ്ഥജീവിതം ആസ്വദിക്കാനാരംഭിച്ചു…
അധികനാൾ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു ദിവസം രാത്രി. േകശവപ്പണിക്കരും പാർവ്വതി�
പ്പിള്ളയും കിടന്നേതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. െതേക്കഅറ്റെത്ത വലിയ കിടപ്പറയുെട
കിളിവാതിലിൽ എേന്താ അനങ്ങുന്നതായി േതാന്നിയ േകശവപ്പണിക്കർ ആരതു്
എന്നു േചാദിക്കാൻ വാതുറന്നതും ഒരു െവടിെപാട്ടി… അകെത്ത വരാന്തയിലും തള�
ത്തിലും കിടന്നവർ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് എന്താ സംഭവെമന്നു് േചാദിച്ചു വാതിൽ തുറ�
ക്കുേമ്പാൾ കണ്ടു, ഒരാൾ പടിഞ്ഞാേറേവലി കടേന്നാടുന്നു. പുറേക ഓടി… പെക്ഷ
പിടികിട്ടിയില്ല… െവടി േകട്ടെതവിെടെയന്നു പരിഭ്രമിച്ചു് മുറികളിലാെക ഓടിനട�
ന്നവർ െതേക്ക മുറിയുെട വാതിൽക്കൽ സ്തംഭിച്ചുനിന്നു-കട്ടിലിൽ അേക്ഷാഭ്യനായി
ഒരു െചറുചിരിേയാെട േകശവപ്പണിക്കർ, അടുത്തു് ആെകത്തളർന്ന മട്ടിൽ പാർവ്വ�
തിപ്പിള്ള!

‘െകാലയാളിയുെട നിർഭാഗ്യം! ദാ, െവടിെകാണ്ടതവെട!’ കട്ടിലിെന്റ ക്രാസി�
യിൽ ഒരു െചറുതുളയുണ്ടാക്കി െവടിയുണ്ട അവിെടെയവിെടേയാ വീണു കിടന്നു.

ശത്രുവിെന്റ പരിശ്രമങ്ങെളല്ലാം പാളിെയങ്കിലും, േകശവപ്പണിക്കർ തനി�
െക്കതിരായ ആക്രമണെത്ത ചിരിേയാെട പുച്ഛിച്ചുതള്ളിെയങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആത്മവിശ്വാസത്തിനിടിവുപറ്റി, മനസ്സു് അസ്വസ്ഥമായി. ശങ്കരി വിവാഹിതയായി
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േമലാംേകാട്ടു്, അതിനിളയവൻ ഹരിനാരായണൻ േകാേളജു പഠിത്തത്തിനു മദ്രാ�
സിൽ… േകശവപ്പണിക്കർക്കു് താൻ ദുർബലനായതുേപാെല. ഇടയ്ക്കിെട തെന്ന
കാണാനും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച െചയ്യാനും നിർേദ്ദശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുെമത്തുന്ന
നീലാണ്ടെന വിലക്കി. ‘ഇനിെയല്ലാം നീ േവണ്ടേപാെല െചയ്താൽ മതി. എനിക്കു്
വിശ്രമിക്കണം.’

“അധികം ദിവസം വിശ്രമിച്ചില്ല; െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം രാവിെല ഓവറയിൽ
േപാകാെനഴുേന്നറ്റു, കുഴഞ്ഞുവീണു. ആ ജീവിതം തീർന്നു…” നിർവ്വികാരയായാ�
ണു് കഥ പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നെതങ്കിലും അന്ത്യവാചകം െചറിെയാരു െതാണ്ടവിറ�
യേലാെടയാണു് അവസാനിപ്പിച്ചതു് കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി; മുഖം മ്ളാനമായതു്
ആരും അറിയാതിരിക്കാനാകണം, േനരിയതുെകാണ്ടു് അമർത്തിത്തുടച്ചു.
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3.1
ൈവക്കത്തഷ്ടമി

അത്തവണയും പതിവു െതറ്റിച്ചില്ല, അവസാനെത്ത ട്രിപ്പിനു് ചീരങ്കണ്ടത്തു് കുട്ടിമാളു�
വമ്മയും േശഖരപിള്ളയും ൈവക്കത്തു പടിഞ്ഞാപ്രത്തു് േബാട്ടിറങ്ങി. െകാല്ലം പന്ത്ര�
ണ്ടായി ൈവക്കത്തഷ്ടമി ദിവസം ൈവക്കത്തപ്പെന്റ തിരുമുമ്പിൽ കുട്ടിമാളുവമ്മയും
മകൻ േശഖരപിള്ളയും ഹാജരുണ്ടാകും.

പപ്പുണ്ണിേമേനാെന്റ വീട്ടിെല പുറംേവലക്കാരൻ പയ്യൻ റാന്തൽ വിളക്കുംതൂ�
ക്കി േബാട്ടുജട്ടിയിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു അവെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ; അതും
പതിവുേപാെല തെന്ന.

കുട്ടിമാളുവമ്മ ൈവക്കത്തഷ്ടമിക്കു് ആദ്യം േപായതു് മൂത്തമകൻ േശഖരനു് പതി�
നാറു വയസ്സുള്ളേപ്പാഴാണു്. അതിനുമുൻപു് ആഗ്രഹിച്ചിരുെന്നങ്കിലും നടന്നില്ല; സ്ത്രീ�
കൾ തെന്ന േപാകുന്നെതങ്ങെന. കുട്ടിമാളുവമ്മ തയ്യാർ… പെക്ഷ നാട്ടുകാർ…
േശഖരെന്റ അച്ഛൻ േവലുക്കുട്ടിപ്പിള്ളെയാരു ‘മക്കുണിയപ്പ‘നാണു് കുട്ടിമാളുവമ്മയു�
െട ഭാഷയിൽ: ‘അേങ്ങർക്കു് എല്ലാം േപടിയാണു്, പിെന്ന ഒടുക്കെത്ത മടിയും.
പാടത്തും പറമ്പിലും എമ്പാടും പണിക്കാെരാള്ളേപ്പാേപ്പാലും അേങ്ങാരു് മിറ്റേത്ത�
െയ്ക്കാെന്നറങ്ങണേല്ലാ, േങ.േഹ. പിന്നേല്ല വേള്ളാം േബാട്ടും േകറി യാത്രേപാണൂ;
എെന്റ തേലവിധി!’

എന്തായാലും കുട്ടിമാളുവമ്മെയ്ക്കാരു സമാധാനമുണ്ടു്; ‘മക്കെളാന്നും അേങ്ങേര�
േപ്പാെലയായില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, തെന്റാപ്പം നിക്കാൻ മിടുക്കുേള്ളാരാണുതാനും.’
‘പെക്ഷ ഒരുത്തെന്റ തലതിരിഞ്ഞുേപായി; ബുദ്ധി തലയ്ക്കു പിടിച്ചതാെണ’ ന്നു കുട്ടിമാ�
ളുവമ്മ-‘ദാേമാദരൻ, രണ്ടാമൻ; അവനു കാേളജിൽ പഠിക്കണെത്ര; നശിപ്പിക്കാൻ
െപറന്നവൻ. േപാെട്ട, െപാകഞ്ഞ െകാള്ളിെപാറത്തു്. അല്ലാെണ്ടന്താ! ആ െകാറ�
വുതീർക്കും േശഖരനും കാർത്ത്യായനീം അച്ചുതനും. ജാനകി തേന്റടിയാ പെക്ഷ കൂ�
ട്ടത്തിെലാള്ളതുങ്ങെള കണ്ടുകൂടാ. ഭദ്ര, പിെന്ന പാവാന്നു കേണ്ടാ, എന്നുവച്ചു് തേന്ത�
െട കൂട്ടു് ഒന്നിനും െകാള്ളാത്തെതാന്നുമല്ല.’
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കുട്ടിമാളുവമ്മയും മകനും കൂടി ആദ്യം ൈവക്കത്തപ്പെന കാണാെനത്തിയേപ്പാ
കണ്ടുമുട്ടീതാ പപ്പുണ്ണിേമേനാേനം ഭാേര്യം. തറവാട്ടുകാരാ, നല്ല േസ്നഹമുള്ളവർ.
അന്നുമുതൽ അവർ െവറും കൂട്ടുകാരല്ല വീട്ടുകാെരേപ്പാെലതെന്ന. ഉത്സവത്തിനു
വന്നാൽ കുട്ടിമാളുവമ്മയും മകനും-മറ്റുമക്കെളയാേരയും ഇന്നുവെര കുട്ടിമാളുവമ്മ കൂ�
െടക്കൂട്ടീട്ടില്ല, അെതന്തു രഹസ്യമാേണാ ആേവാ-എല്ലാെക്കാല്ലവും രണ്ടു ദിവേസാം
തങ്ങുന്നതു് പപ്പുണ്ണിേമേനാെന്റ തറവാട്ടിൽ തെന്ന.

സ്വന്തം ൈകെകാണ്ടു് കുരുകുത്തിയുണക്കി ഉപ്പിട്ടു പരുവെപ്പടുത്തിയ ചാണപ്പു�
ളീം, ഒരു ഇടങ്ങഴി ഭരണി നിറെയ കണ്ണിമാങ്ങാക്കറിയും, സ്വന്തം കണ്ടത്തിൽ നട്ടുന�
നച്ചുണ്ടാക്കിയ, വരട്ടിെയടുക്കാൻ പരുവമായ മത്തങ്ങയുെമാെക്കയായിട്ടാണു് വര�
വു്; പപ്പുണ്ണിേമേനാനും കുടുംബത്തിനുമുള്ള േസ്നഹസമ്മാനങ്ങളാണു്; അതും പതിവു്.

പിെന്നയുമുണ്ടു് പതിവു്-എന്തായാലും വരുന്നു; അേപ്പാൾ വണ്ടിക്കൂലി മുതലാ�
ക്കണം. അതുെകാണ്ടു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ ചാക്കു് ചാണപ്പുളി േവേറ കരുതും. േശഖരൻ
അതു് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വിറ്റുകാശാക്കും. ഇഷ്ടംേപാെല പുളിമരമുണ്ടു്. െകാഴിഞ്ഞുവീ�
ഴുന്ന പുളിേപായിട്ടു് ഒരു വാട്ടക്കണ്ണിമാങ്ങേപാലും ഒറ്റ മനുഷ്യേനം െതാടീക്കത്തില്ല;
അതും പതിവു്. പിേള്ളരു് േനരം പരപരാ െവളുക്കും മുമ്പു് എല്ലാം െപറുക്കി വീട്ടി�
െലത്തിേച്ചാളണംന്നാ കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട അലംഘനീയമായ ഉത്തരവു്. അക്കാര്യ�
ത്തിൽ അമ്മേയക്കാൾ ഒരുപടി മുമ്പിലാണു് മക്കൾ. എന്നാലും പപ്പുണ്ണിേമേനാെന്റ
തറവാട്ടിേലയ്ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാെത തുടർന്നുേപാന്നു.

താമസം അവരുെട വീട്ടിലാെണങ്കിലും ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടിമാളുവമ്മ�
യ്ക്കും േശഖരനും ഉച്ചയൂണും അത്താഴവും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ തെന്ന; കുട്ടൻനായരുെട
താത്കാലിക േഹാട്ടലിൽ. അതും ൈവക്കത്തഷ്ടമിക്കു വന്നു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മുത�
ലുള്ള പതിവു തെന്ന.

െകാല്ലങ്ങളായി ൈവക്കത്തപ്പെന്റ ഭക്തജനങ്ങൾക്കു് കുട്ടൻനായരുെട േസ�
വനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിത്തീർന്നിട്ടു്. അതങ്ങെനയാണ്-വൃത്തിയും
െവടിപ്പും രുചിയും. മിതമായ വില, സേനഹമുള്ള െപരുമാറ്റം, പിെന്നന്തു േവണം.

…ഊണു കഴിച്ചു ൈകകഴുകാൻ െചന്നേപ്പാളാണു് കുട്ടിമാളുവമ്മ അയാെള കാ�
ണുന്നതു്: രണ്ടിടങ്ങഴി അരയ്ക്കാവുന്ന ആട്ടുകല്ലിൽ വടയ്ക്കു് ഉഴുന്നരയ്ക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാ�
രൻ. ആദ്യകാഴ്ചയിൽത്തെന്ന കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട കൂർമ്മബുദ്ധി അയാെള അളന്നുതൂ�
ക്കി നിർത്തി. അന്നുൈവകിട്ടു് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പപ്പുണ്ണിേമേനാെന്റ ഭാര്യെയ്ക്കാപ്പം
ഓേരാ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുനടന്നേപ്പാളുണ്ടു് അടുത്ത വീട്ടിെല കിണറ്റരുകിൽ നിന്നു് ഒരു
വലിയ കലം െവള്ളം േതാളത്തും ഒരു കുടം െവള്ളം കയ്യിലും തൂക്കി ആ െചറുപ്പക്കാ�
രൻ മുമ്പിൽ. നല്ല ചുറുചുറുക്കു്, പണിെചയ്തുറച്ച ശരീരം. ഇരുനിറം, എന്നാലും െതറ്റി�
ല്ല. കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട മനസ്സിൽ ഒരു പരുന്തു് റാകിപ്പറന്നു…

കാത്തുവിനു് വയസ്സു് ഇരുപത്തിമൂന്നു്. െപണ്ണിനു് ഈയിെടയായി ഭയങ്കര േദ�
േഷ്യാം മുറുമുറുപ്പം. ഇളയ പിേള്ളേരാടു മാത്രമല്ല, പണിക്കാർക്കു കഞ്ഞിവിളമ്പി�
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െക്കാടുക്കാൻ െചന്നാലവേരാടും കലിതുള്ളും. ഒരു കാര്യവുമില്ലാെതയാണു് ഹാലിള�
ക്കം. അടുക്കളപ്പണി മുേഴ്വാൻ ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തിരുന്ന െപണ്ണാ, ഇപ്പം പരാതിേയാടു പരാ�
തി… എന്തിെന്റ േകടാന്നു് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല; െകട്ടുപ്രായം കഴിഞ്ഞൂന്നും അറി�
യാം. പെക്ഷ കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട മനസ്സിൽ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകെളാെക്കയുണ്ടു്.

െപണ്ണുെകട്ടാനാശയുമായി േശഖരൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങീട്ടു രണ്ടുെകാല്ലമായി. കു�
ട്ടിമാളുവമ്മയുെട മിടുക്കുെകാണ്ടു് ഇേത്രം നീട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ പറ്റി. വീട്ടിൽ കാ�
ര്യങ്ങൾ േനാക്കാൻ ആളുേവേണ്ട. ദാേമാദരൻ ഒരുേപ്പാക്കുേപായി. അച്യുതൻ
െകാച്ചേല്ല. െപണ്ണുെകട്ടിയാൽ േശഖരൻ മാറിത്താമസിക്കും, ഒറപ്പാ… കണ്ണംചാ�
ലിൽ പുേരടം അവൻ സ്വന്തമായി വാങ്ങിയെതാന്നുമല്ല; അമ്മെയ േസാപ്പിട്ടു സ്വന്ത�
മാക്കിയതാ. അതിൽ ഒടെന അവെനാരു പുരവച്ചു. അതു് അവെന്റ സ്വന്തം സമ്പാ�
ദ്യം തന്നാ… കുടുംബത്തിെല കാര്യങ്ങൾക്കിെട അവനു് സ്വന്തം ബിസിനെസ്സാണ്ട�
േല്ലാ-അരീം െകാേപ്രം. എതിരു പറയാൻ നിന്നാൽ… തെന്റ തനിപ്പകർപ്പാ സ്വഭാ�
വത്തിൽ; എങ്ങെനയാ പ്രതികരിക്കുകാന്നു് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നതുെകാണ്ടു്
ഒന്നും എതിർത്തില്ല. അവെന്റ കല്യാണം ഇനി നീട്ടിവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല; അവൻ ൈക�
വിട്ടുേപായാേലാ…പകരം തെന്റ വലംകയ്യായി പറ്റിയ ഒരുത്തെന കെണ്ടത്തണം.

കെണ്ടത്തി-കുട്ടൻനായരുെട േഹാട്ടലിൽ.



3.2
േതടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റുന്നു

‘നീ എെന്റ കൂെട േപാരുേന്നാ കുേഞ്ഞ? െനനക്കവെട സ്വന്തം വീടുേപാെല കഴി�
യാം.’ കുട്ടൻനായരുെട േഹാട്ടലിൽ അത്താഴമുണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന കുട്ടിമാളുവമ്മ,
തെന്റ ഇലയിേലയ്ക്കു ശ്രദ്ധേയാെട കറിവിളമ്പുന്ന െചറുപ്പക്കാരേനാടുേചാദിച്ചു; മധു�
രം ചാലിച്ച സ്വരത്തിൽ.

െചറുപ്പക്കാരൻ മിണ്ടിയില്ല. േശഖരപിള്ളയ്ക്കു് േചാറുവിളമ്പിെക്കാണ്ടിരുന്ന കു�
ട്ടൻനായർ കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട േചാദ്യം േകട്ടു് ആദ്യെമാന്നമ്പരന്നു, പിെന്ന ചിരിച്ചു;
െവറുെതയാവില്ല അവെന്റ ചരിത്രം അവർ അേന്വഷിക്കുന്നെതന്നു് കുട്ടൻനായർക്ക�
േപ്പാേഴ അറിയാമായിരുന്നു…

കുട്ടൻനായരുെട വീട്ടിൽ-െപരുമ്പാവൂര്-അെഞ്ചട്ടു പശുക്കളുണ്ടു്. പാലും േമാ�
രും കച്ചവടമുണ്ടു്. അെഞ്ചട്ടുെകാല്ലമായി പശുവിെന്റ േജാലികളും അത്യാവശ്യം പു�
റംപണിയും േനാക്കുന്നതു് കുഞ്ഞുണ്ണിയാണു്.

…പലചരക്കുസാധനങ്ങളുെട ചുമടുമായി നടന്നു ക്ഷീണിച്ചു് വഴിയമ്പലത്തിൽ
വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടൻനായർ; അെഞ്ചട്ടുെകാല്ലം മുൻപെത്ത കാര്യമാേണ.
ഒരരുകിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പയ്യെന അേപ്പാളാണു് കുട്ടൻനായർ ശ്രദ്ധിച്ചതു്. ചുമെട�
ടുക്കാൻ ഒരു സഹായിയാകുെമന്നു കരുതി അവെന വിളിച്ചുണർത്തി. അവൻ തയ്യാ�
റാണു്. പെക്ഷ അവെന്റ വാടിത്തളർന്ന മുഖവും കണ്ണുകളും ഒട്ടിയ വയറും കുട്ടൻനാ�
യെര വിഷമിപ്പിച്ചു… അവൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടു് രണ്ടുദിവസമായി.

അടുത്ത മാടക്കേടന്നു് വയറുനിറച്ചു് വടയും പഴവും കട്ടൻകാപ്പിയും വാങ്ങി�
െക്കാടുത്തു് കൂെടക്കൂട്ടി…

അവനാണു് കുഞ്ഞുണ്ണിെയന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിനായർ; തകഴിയാണു് നാെടന്നറി�
യാം. സ്വന്തം പ്രായം അറിയില്ല, അച്ഛനമ്മമാെര ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മയായേപ്പാൾ
അമ്മാവെന്റ വീട്ടിലാണു്. അമ്മായിയുെട ആട്ടും തുപ്പും ‘തേള്ളത്തീനി’ എന്ന ചീത്ത�
വിളിയും; എേപ്പാഴും തലയ്ക്കു േഞാടുന്ന അമ്മാവെന്റ മകെന്റ ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും മാത്ര�
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േമ കുടുംബത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായി അവനിൽ േശഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ… പിെന്നങ്ങ�
െനാെക്കേയാ ജീവിതം… െചയ്യാത്ത പണികളില്ല. പട്ടിണിേയയും കഷ്ടപ്പാടുകേള�
യും അവമതികേളയും മനക്കരുത്തുെകാണ്ടു് േനരിട്ടു് ജീവിതം കരുപ്പിടിച്ച ഒറ്റയാൻ.

മതി; േതടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി. ഇതുതെന്ന താൻ കാത്തിരുന്നയാൾ. കുട്ടി�
മാളുവമ്മ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു.

കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട േചാദ്യത്തിനു് കുട്ടൻനായരാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്:
‘ഇെക്കാല്ലാണു് ഇേങ്ങാട്ടു കൂേട്ട്യതു്. ഇബ്െട മൂന്നാലു േപെരാണ്ടു് സഹായിക�

ള്. എന്നിട്ടും െതരക്കു വരുേമ്പാ ഞങ്ങളു കൂട്ട്യാ കൂടുേകലാന്നായി. കുഞ്ഞുണ്ണ്യാേണ
എനിെക്കാരാച്ചാ. അവെട മിണ്ടാപ്രാണികൾെട കാേര്യാെക്ക അവതാളത്തിലാ�
ക്കീട്ടാ അവെന കൂെടക്കൂേട്ട്യ. എന്നാലും അമ്മേച്ച ്യാടു് കുട്ടൻനായർക്കു് എതിരു പറ�
യാൻ വയ്യാ.’

കുട്ടൻനായർ കുഞ്ഞുേണ്ണ്യ വിളിച്ചു. കറിപ്പാത്രം കയ്യിൽത്തൂക്കി നിർവ്വികാരനാ�
യി വന്നുനിന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിേയാടു് കുട്ടൻനായർ േചാദിച്ചു:

‘നീ ഈ അമ്മച്ചീെട കൂെട േപാെണാേണ്ടാ കുഞ്ഞുേണ്ണ്യ? ദൂേരന്ന്വല്ല, ഇവിട�
ന്നക്കര കടേക്ക്വേവണ്ടൂ, േചർത്തല… െനെന്ന അമ്മച്ചിക്കു ഇഷ്ടമായി. െനനക്കി�
ഷ്ടാേണ കൂെട െപാേക്കാ… െനനക്കവ്െട സുഖാരിക്കും. ജന്മിമാരാ. തിന്നാനും കു�
ടിക്കാനും എമ്പാടുെമാള്ള തറവാടാ. എന്നുംവച്ചു് െനെന്ന കഷ്ടെപ്പടുേത്ത്വാന്നില്ല.
നീെയന്തു പറയുന്നു, േപാകുേന്നാ?’

‘കുട്ടമ്മാൻ പറഞ്ഞാ േപാകാം.’ കുട്ടിമാളുവമ്മേയേയാ േശഖരേനേയാ ശ്രദ്ധി�
ക്കാെത അേത നിർവ്വികാരതേയാെട കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞു. അങ്ങെന നാടും വീടും
ഉടേയാരുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുണ്ണിനായെരന്ന െചറുപ്പക്കാരൻ ഉത്സവപ്പിേറ്റന്നു് ചീരങ്ക�
ണ്ടത്തുവീടിെന്റ പടി വലതുകാൽ വച്ചുതെന്ന കയറി…

“കുട്ടിമാളുവമ്മ ആരാന്നു വല്ലപിടീം കിട്ടിേയാ ആർേക്കലും… ങാ, ദാ ഭാനുമതീം
സാവിത്രീം ചിരിക്കുന്നു… പേക്ഷലു് മറ്റുേള്ളാർക്കറിയേണ്ട…”

‘േനരെത്ത പറഞ്ഞിേല്ല, ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിെന്റ മറപറ്റി പുന്നേശ്ശ�
രിത്തറവാടിെന്റ പടികടന്ന പാർവ്വതിപ്പിള്ളെയന്ന പതിേനഴുകാരി െപൺകിടാവി�
െന്റ േതാേളാടു േചർന്നുകിടന്നു ആറുമാസം തികയാത്ത െപൺകുരുന്നു്; പാണ്ടിപ്പട്ട�
രുെട വിത്തു്… കുട്ടിമാളു എന്നു്. അതുതെന്ന. േമലാംേകാടു േകശവപ്പണിക്കർ തറ�
വാടിയായിരുന്നു. കുട്ടിമാളുവിെന തെന്റ മൂത്തമകെളന്ന േസ്നഹവും കരുതലും അം�
ഗീകാരവും െകാടുത്തുവളർത്തി… പെക്ഷ കുട്ടിമാളു ആരാ ആള് ! മിടുമിടുക്കി; പുന്ന�
േശ്ശരിക്കാേരാടു് രഹസ്യമായി കൂറുപുലർത്താൻ കുട്ടിമാളു പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചു.’

‘അതു െവറുെതയായില്ല. കുട്ടിമാളുവിനു പതിനഞ്ചു തികയാൻ പിേന്നം രണ്ടു�
മാസമുള്ളേപ്പാളാണു് ആ കല്യാണാേലാചന വരുന്നതു്. ആേലാചനയുമായി വന്ന�
േതാ േമലാംേകാട്ടു കാരണവരുെട ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായ അടുത്ത േസ്നഹിതനും.
എന്നിട്ടും േകശവപ്പണിക്കർ ഒന്നു സംശയിച്ചു. ഏതായാലും തെന്റ പ്രിയതമയുെട
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അഭിപ്രായം േചാദിക്കുന്നതാണു് ഉചിതെമന്നു തീരുമാനിച്ചു. കാരണെമെന്തേന്നാ
കല്യാണാേലാചന പുന്നേശ്ശരിത്തറവാട്ടു താവഴിയിൽെപ്പട്ട കുടുംബത്തീന്നാണു്.’

പാർവ്വതിപ്പിള്ള േകട്ടപാെട എതിർത്തു: ‘എെന്റ തറവാട്ടീേന്നാ, ഒരിക്കലുമില്ല.’
ആേലാചനയുമായി വന്നയാൾ വിട്ടില്ല: ‘േവലുപ്പിള്ള പാവമാ, േസ്നഹമുള്ളവ�

നാ. അത്യാവശ്യം സ്വെത്താണ്ടു്, ആറാം ക്ലാസ്സുവെര പടിെപ്പാണ്ടു്. പ്രായം അത്ര�
യ്ക്കായിട്ടൂല്ല, ഇരുപത്തഞ്ചു കഴിഞ്ഞുകാണും… ഞാൻ േനാക്കീട്ടു് നല്ല ബന്ധാ… പേഴ
പിണേക്കാെക്ക ഇനീം വേച്ചാണ്ടിരിക്കേണാ?’

േകശവപ്പണിക്കർക്കു് എന്നിട്ടും സംശയമായി, ഇതുേവേണാ. േവലുപ്പിള്ള പാ�
വമാ, നല്ലവനുമാ, പെക്ഷ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചുണക്കുട്ടിയായ കുട്ടിമാളുവിനു്
ഉറക്കം തൂങ്ങിയും പാവത്താനുമായ അയാൾ േചരുേമാ!

ആേലാചന വടക്കിനിയിെലത്തി. അെല്ലങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ കാര്യ�
ങ്ങെളാന്നും ഒളിച്ചുവച്ചു ൈകകാര്യം െചയ്യുകയും തന്നത്താൻ തീരുമാനെമടുക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന േസ്വച്ഛാധിപതിയല്ലായിരുന്നു േകശവപ്പണിക്കർ.

കുട്ടിമാളു ഒരു കൂസലുമില്ലാെത അമ്മയുെടയടുെത്തത്തി. ‘പുന്നേശ്ശരീന്നുവന്ന
ആേലാചന എനിക്കിഷ്ടമാണു്. അതു നടത്തണം’, അവൾ വാശിപിടിച്ചു. മകളുെട
പിടിവാശിയും തേന്റടവുമറിയുന്ന പാർവ്വതിപ്പിള്ളയും േകശവപ്പണിക്കരും അവളുെട
വാശിക്കു മുൻപിൽ കീഴടങ്ങി.

വിവരമറിഞ്ഞ പുന്നേശ്ശരിക്കാരണവർ വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ അവശതകൾക്കിട�
യിലും ആഹ്ലാദിച്ചു; വാലിയക്കാരൻ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് പൂമുഖത്തു് കേസരയിലിരുത്തി.
േവലുപ്പിള്ള, േനരിട്ടു തെന്റ കാരണവരെല്ലങ്കിലും കുടുംബത്തിെല തലമൂത്തയാളും
സർേവ്വാപരി തെന്റ ഭാര്യയാകാൻ േപാകുന്ന കുട്ടിമാളുവിെന്റ വല്യകാർേന്നാരുമായ
പപ്പനാപിള്ളയുെട അനുഗ്രഹം വാങ്ങാെനത്തിയതായിരുന്നു. േവലുപ്പിള്ളെയ തല�
യിൽ ൈകവച്ചു് അനുഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല, വിവാഹം ആേഘാഷമാക്കാനുള്ള സക�
ലസഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം െചയ്തു കാരണവർ. ഒപ്പം, തെന്ന ധിക്കരിച്ചു് ഇറ�
ങ്ങിേപ്പായ അനന്തിരവൾ പാർവ്വതിപ്പിള്ളേയാടു് പകവീട്ടാനും മറന്നില്ല; പെക്ഷ
അെതാരു മധുരമായ പകവീട്ടലായിരുന്നു. വിശാലമായ ചീരങ്കണ്ടത്തു പുരയിടവും
അതിേനാടു േചർന്നുള്ള രണ്ടു െതങ്ങിൻ േതാപ്പുകളും പത്തുപറക്കണ്ടവും കേയ്യാെട
കുട്ടിമാളുവിനു് എഴുതി രജിസ്റ്റ്രാറാക്കി െകാടുത്തു പുന്നേശ്ശരിക്കാരണവർ.

അന്നേത്തക്കു് മൂേത്തടത്തു് നാലുെകട്ടും മാളികെപ്പേരം പടിപ്പുേരെമല്ലാമായി
പാർവ്വതിപ്പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കുമായിട്ടു് േകശവപ്പണിക്കർ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.

‘കുട്ടിമാളുവിെന്റ കല്യാണം ആേഘാഷമായി നടന്നു. െചറുക്കെന്റ വീട്ടിന്നു് നാ�
ലാം ദിവസം വിരുന്നു വന്ന കുട്ടിമാളും േവലുപ്പിേള്ളം മൂേത്തടത്തു തെന്ന താമസാ�
യി. ‘നമ്മക്കു നമ്മെട വീട്ടിേപ്പാകാം, അേല്ലൽ ചീരങ്കണ്ടത്തു േവഗം വീടു പണിയാം.’
എെന്നാെക്ക െകഞ്ചിേനാക്കിയ േവലുപ്പിള്ള കുട്ടിമാളുവിെന്റ േനാട്ടത്തിനു മുൻപിൽ
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അനുസരണയുള്ളവനായി. കുട്ടിമാളു മൂേത്തടത്തു് തറവാട്ടിെല മഹാറാണിെയേപ്പാ�
െല നടന്നു…’

“ചരിത്രെമാരുപാടുണ്ടു്. ഒെക്കപ്പറയാൻ പകലിതു േപാര മക്കേള. അത്യാവ�
ശ്യം ചരിത്രമുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുേമ്പാെല പറയാം.”

“ഇപ്പപ്പറഞ്ഞുവന്നതു് ചീരങ്കണ്ടത്തു് കുഞ്ഞുണ്ണിനായർ വന്നുകയറിയ കാര്യ�
മേല്ല.”

ചീരങ്കണ്ടെത്ത കാര്യം വലിയ പരുങ്ങലിലായിരുന്ന കാലമാണതു്… പറ്റിയ
േജാലിക്കാരില്ല. പശുക്കെള അഴിച്ചുെകട്ടണം, കറക്കണം, കുളിപ്പിക്കണം, ചാ�
ണകം വാരണം, പുല്ലും വേയ്ക്കാലും െകാടുക്കണം, പാടത്തു പണിക്കാരുള്ളേപ്പാൾ
ആഹാരം െകാണ്ടുേപാകണം… പലേരം േനാക്കി; ഒന്നും ഒക്കുന്നില്ല. നല്ല തടിമിടു�
ക്കും ആേരാേഗ്യം േവണം; സത്യസന്ധനായിരിക്കണം, എന്തു േജാലിയും െചയ്യാൻ
ഉത്സാഹം േവണം: അനുസരണയുള്ളവനായിരിക്കണം; വീട്ടിേപ്പാണം, ബന്ധുക്ക�
െള കാണണം എന്നുള്ള അവധിെയാന്നും നടപ്പില്ല-എന്നുവച്ചാൽ സ്വന്തക്കാരില്ലാ�
ത്തവനായാൽ ഉത്തമം.

ദാ, അങ്ങെന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഗുണങ്ങളുെമാത്ത കുഞ്ഞുണ്ണിനായർ ചീ�
രങ്കണ്ടത്തു കുടിപാർപ്പായി. എല്ലാ പുറംപണികൾക്കും പുറെമ അത്യാവശ്യം വീട്ടുപ�
ണികൾക്കുവെര കുഞ്ഞുണ്ണിയുെട സഹായം െറഡി.

മൂന്നുെകാല്ലം… കുഞ്ഞുണ്ണിനായരുെട സ്തുത്യർഹമായ േസവനത്തിൽ പൂർണതൃ�
പ്തയായ കുട്ടിമാളു ഒരു െചറിയ േജാലികൂടി കുഞ്ഞുണ്ണിെയ ഏല്പിക്കെട്ട എന്നു സമ്മ�
തം േചാദിച്ചു.

‘ഇവ്ടന്നു പറയുന്ന ഏതു േജാലീം െചയ്യാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി തയ്യാറാണു് ’, കുഞ്ഞു�
ണ്ണി വിനീതവിേധയനായി പറഞ്ഞു. ‘ശരി. ഇനി നീെയെന്ന അമ്മെയന്നു വിളി�
ച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ദിവേസാം മുഹൂർേത്താെമാെക്ക േനാക്കീെട്ടാണ്ടു്. നിേന്റം കാർ�
ത്ത്യായനീേടം ജാതേകാം േനാക്കി. എല്ലാം േചരും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നിേന്റം കാർ�
ത്തൂേന്റം കല്യാണം.’ കുഞ്ഞുണ്ണി തല െചാറിഞ്ഞു: ‘എെന്റ നാളും…’ ‘ഓ അതു സാ�
രമില്ല. അതു കണിയാരു് നിെന്റ േപരും നാടുെമാെക്ക വച്ചു ഗണിെച്ചടുത്തു. നല്ല
േചർച്ചയാ’ നാെള മുണ്ടും കുപ്പായത്തിനും തുണി െകാണ്ടരും അച്യുതൻ. േഗാപീെട
തയ്യക്കേടേപ്പായി േവഗം തയ്പിെച്ചടുേത്താണം.’

‘അങ്ങെന ആ െചറിയ േജാലികൂടി കുഞ്ഞുണ്ണി സേന്താഷേത്താെട ഏെറ്റടു�
ത്തു. ഒരു കാര്യം പറയണമേല്ലാ വിധിൈവപരീത്യം െകാണ്ടു് അനാഥത്വവും ദാരിദ്ര്യ�
വും അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു കുഞ്ഞുണ്ണിനായർക്കു് എേന്നയുള്ളൂ; കാർത്തുവും കുഞ്ഞു�
ണ്ണിയും നല്ല േചർച്ചയുള്ളവരാ. കുഞ്ഞുണ്ണി നായരുെട കഴിവും അധ്വാനവും േസ്നഹ�
വും… അസൂയ േതാന്നും…’

കാളിക്കുട്ടി വലിയമ്മായി െവറുെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. വലിയ രസെമാന്നുമില്ലാത്ത
കഥ േകട്ടിരുന്നതിെന്റ ആലസ്യം േകൾവിക്കാരിൽ കണ്ടതുെകാണ്ടാകണം വലിയ�
മ്മായി െപെട്ടന്നു ചിരി നിറുത്തി. എന്നിട്ടു ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു.
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“ഇെതാരു വലിയ ചരിത്രത്തിെന്റ മുഖവുരയായിരുന്നു മക്കെള… രസമുള്ള കഥ�
പുറേക വരും. നിങ്ങളിത്തിരി വിശ്രമിക്കു്, ഞാനപ്പളേത്തയ്ക്കു് എത്തിേയക്കാം…”



3.3
സഹധർമ്മിണി

‘ഭാസ്ക്കരപിള്ള വേല്യമാൻ നാരായണിെയ െകട്ടി…’ ആേരാ െകാണ്ടുവന്ന വാർത്ത
കുനിഞ്ഞുനിന്നു െനല്ലുെകായ്യുന്ന െപണ്ണുങ്ങളിലൂെട ൈകമാറി ൈകമാറി വക്കീൽ
ഗുമസ്തൻ കുട്ടൻപിള്ളയുെട െചവിയിലുെമത്തി. കുട്ടൻപിള്ള ഒന്നിരുത്തി മൂളി…
അേപ്പാൾ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നതത്രേയ ഉള്ളൂ എന്നയാൾക്കറിയാം.

നാരായണിക്കു വയസ്സു പതിേനഴു്, അമ്മിണിയുെട അേത പ്രായം, ഇത്തിരി
മാസമിളപ്പുണ്ടുതാനും. അമ്മിണി ആരാെണന്നേല്ല, ഭസ്കരപിള്ളയുെട ഏറ്റവും ഇള�
യമകൾ.

അമ്മിണിക്കു മൂത്തതു സേരാജിനി, അതിനു മൂത്തതു േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, അതി�
നും മൂത്തതു് ശാരദ. ശാരദ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നടപ്പാ. ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട മുപ്പത്തിനാ�
ലാം വയസ്സിലാ അവളുെട ജനനം…

ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട ഭാര്യ മാലതിയമ്മെയന്ന സുന്ദരിെപ്പണ്ണു് പതിെനട്ടാമെത്ത
വയസ്സിലാണു് വലതുകാലു വച്ചു കയറിവന്നതു്. സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല, സൗശീല്യവും
കൂെട കുെറ പാടങ്ങളുേടയും പുരയിടത്തിേന്റയും ആധാരങ്ങളും…

‘ഓ… ഒരു െപണ്ണുേവണം… നമ്മെട കാര്യം നടക്കണം… അടുക്കേള വച്ചു േദ�
ഹണ്ഡിക്കാെനാതകുന്നതാകണം… അേതക്കവിെഞ്ഞന്നതാ!’ ഭാസ്ക്കരപിള്ള അഭി�
നന്ദിക്കാെനത്തിയ തരക്കാെര അടിച്ചിരുത്തിക്കളഞ്ഞു.

പെത്താമ്പതാം വയസ്സുമുതൽ നാലുെകാല്ലം അടുപ്പിച്ചു് മാലതിയമ്മ ഗർഭിണി�
യായി. മാസം തികഞ്ഞും അല്ലാെതയും പിറന്ന നാെലണ്ണത്തിേനം കുഴിക്കു െകാടു�
േക്കണ്ടിവന്നു.

അഞ്ചാമതു ഗർഭിണിയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ വിളിക്കാെതതെന്ന േവലുക്ക�
ണിയാരു വന്നു. കവടിനിരത്തി കണിയാരു പ്രവചിച്ചതു് അച്ചട്ടായി:

‘െപണ്ണാരിക്കും. ആയുെസ്സാണ്ടു്, ഒറപ്പു്.’



191 3.3. സഹധർമ്മിണി

െപൺകുഞ്ഞായിരിക്കുെമന്നു േകട്ടേപ്പാൾ കറുത്തുേപായ ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട മു�
ഖം അടുത്ത പ്രവചനത്തിൽ ശരിക്കും പ്രകാശിച്ചു.

‘െകാച്ചു ഭൂമീ െതാടുന്നേതാെട തന്തയുെട നക്ഷത്രം െതളിയും. പിെന്നാരു േക�
റ്റാരിക്കും, പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല.’

അതും അച്ചട്ടായിരുന്നു. ഭാസ്ക്കരപിള്ള മാേന്താട്ടത്തു തറവാടീന്നു് ഭാഗം പി�
രിഞ്ഞതു് ആയിടയ്ക്കാണു്. ദീർഘകാലം കാരണവരായിരുന്നതിെന്റ മറവിൽ നട�
ത്തിയ കള്ളത്തരങ്ങളും കാരണവെരന്നുള്ള സ്ഥാനം പറഞ്ഞു് കണ്ണായ പറെമ്പാ�
െക്ക തട്ടിെയടുത്തതും കണിയാർക്കു് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യെമാന്നുമായിരുന്നി�
ല്ല… മാേന്താട്ടത്തു തറവാട്ടിെല മൂന്നു തലമുറയുെട തേലവര വായിച്ചുെകാടുത്തതു
കണിയാരു തെന്നയാണു്.

“…െപണ്ണുപിറന്നു”, െതേക്കടത്തു പുത്തൻ വീട്ടിെല അടുക്കളത്തളേത്താടു
േചർന്നുള്ള േപറ്റുമുറിയിൽ നിന്നു് തല പുറേത്തയ്ക്കിട്ടു് വയറ്റാട്ടി പറഞ്ഞു…

ആദ്യം പിറന്ന ചാപിള്ളകൾ നാലും ആൺ കുരുന്നുകളായിരുന്നുെവന്നതിെന്റ
നിരാശയും േദഷ്യവും ചവിട്ടും കുത്തും ചീത്തവിളികളുമായി ഭർത്താവിൽ നിന്നും മാ�
ലതി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നതു് പഴംകഥയായി. എന്നുംവച്ചു് മകൾ െകാണ്ടുവേന്നക്കാ�
വുന്ന ഭാഗ്യം തനിക്കുകൂടി അവകാശെപ്പട്ടതായിരിക്കുെമെന്നാന്നും സ്വപ്നത്തിൽേപാ�
ലും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവിേവകം മാലതി കാണിച്ചിട്ടില്ല.

ശാരദയ്ക്കു പിറേക അഞ്ചുെപറ്റു മാലതി, മൂന്നിെന ജീവേനാെട കിട്ടി. െകാള്ളി�
വയ്ക്കാെനാരു ആൺതരി, േഗാപാലകൃഷ്ണൻ. അേതാെട ഭാസ്ക്കരപിള്ള എല്ലാം തിക�
ഞ്ഞവനായി.

അങ്ങെന കാര്യങ്ങൾ േപാകുമ്പളാ മാലതിയമ്മ തീെരയങ്ങ് അവശതയിെല�
ത്തുന്നതു്. പാടത്തും പറമ്പിലും പണിക്കാരുള്ള ദിവസം വയ്പും വിളമ്പും കഴിഞ്ഞു്
അടുക്കളത്തിണ്ണയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു് േവദനെകാണ്ടുപുളയുേമ്പാഴായിരിക്കും ഭാസ്ക്കര�
പിള്ളയുെട വരവു്… ‘എന്നുംകുന്നും വേയ്യ വേയ്യന്നും പറഞ്ഞു് മനുേക്ഷേര… ഒറ്റച്ചവി�
ട്ടിനു െകാല്ലണം… ശവം… വല്ലെകാളത്തിലും ചാടി ചാെകടീ വെയ്യങ്കീ.’

ആ അവശതിയിലും മാലതിയമ്മ െതങ്ങുംതടത്തിനു ചുറ്റും നട്ട ചീരയും മുള�
കും തഴച്ചുവളർന്നു; പാടത്തു് െവള്ളരിക്കും, മത്തനും, പയറിനും വരേമ്പെല എത്ത�
നുെമാെക്ക വളമിടാനും െവള്ളം നനയ്ക്കാനും പിേള്ളർക്കും പണിക്കാർക്കുെമാപ്പം
കൂടി…

‘േവദനെകാണ്ടു പുളഞ്ഞു് തൂങ്ങുന്ന അടിവയർ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് ചീഞ്ഞ െതാണ്ടു്
കുളത്തിൽ നിന്നു വലിച്ചുകയറ്റി… കാലുനീട്ടിയിരുന്നു് ചകിരി തല്ലി േചാറുകുടഞ്ഞു്
ചകിരി ഉണക്കി. കിട്ടിയ സമയെത്താെക്ക ചകിരി കയറാക്കി ഉപ്പും മുളകും ഉള്ളീം
മല്ലീെമാെക്ക വാങ്ങിച്ചു. എന്താന്നേല്ല…’

അതു് ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട നിയമമാണു്. പത്തായത്തിൽനിന്നു് ഓേരാ ആഴ്ച�
േത്തയ്ക്കുമുള്ള െനല്ലളന്നു െകാടുക്കും. േതങ്ങ എണ്ണിെക്കാടുക്കും. ഉണക്കാനുള്ള േത�
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ങ്ങയുെട െതാണ്ടു് കുേറ എണ്ണിെക്കാടുക്കും, െതാണ്ടഴുക്കി ചകിരിയാക്കി കയറുപിരി�
ച്ചു് മറ്റു ചിലവുകൾ നടത്തിേക്കാണം… ഓ മറന്നു. വിൽക്കാനുള്ള െകാപ്രയിൽ നി�
ന്നു് കുറെച്ചടുത്തു് ആട്ടി പത്തായത്തിൽ വച്ചുപൂട്ടും. േതയ്ക്കാനും അടുക്കളയ്ക്കുമുള്ള െവ�
ളിെച്ചണ്ണ അളന്നു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ‘പറമ്പുണ്ടു്, പാടമുണ്ടു്, പച്ചക്കറികൾ നട്ടുന�
നച്ചുണ്ടാക്കിേക്കാളണം.’

മുറ്റത്തു നിൽക്കുന്ന െതങ്ങിൽ നിന്നു് ഒരു കരിക്കിട്ടുകുടിക്കാൻ േപാലും മാലതി�
യമ്മയ്ക്കവകാശമില്ല, അവെരാട്ടു േചാദിച്ചിട്ടുമില്ല.

അടുക്കളയാവശ്യത്തിനു് എണ്ണിെക്കാടുത്ത േതങ്ങയിൽ നിന്നു് രെണ്ടണ്ണെമടു�
ത്തു് കടയിൽ െകാടുത്തയച്ചു മാലതിയമ്മ, ഉരുളക്കിഴെങ്ങന്ന വിേശഷെപ്പട്ട സാധ�
നം വാങ്ങാൻ. മക്കൾ െകാതിപറഞ്ഞിട്ടാ. കയർ പിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല.

ഭാസ്ക്കരപിള്ള കേയ്യാെട കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞു… അന്നു കിട്ടിയ െതാഴിയിൽ
മാലതിയമ്മ വീണുേപായി… പഴുത്തുവിങ്ങി പുറേത്തയ്ക്കു തൂങ്ങിയ ഗർഭപാത്രം പണ്ട�
േത്തേപ്പാെല ഒന്നരെകാണ്ടു വരിഞ്ഞുമുറുക്കി നടക്കാൻ പറ്റാതായി. െതാഴിെകാണ്ടു്
ചതഞ്ഞ അടിവയറിൽ പഴുപ്പുകയറി…

ആറു ചാപിള്ളകേളയും നാലു കുരുന്നു ജീവനുകേളയും ഒേര നിർമ്മമതേയാെട
സ്വീകരിച്ച ആ വീട്ടിെല ഇരുണ്ട േപറ്റുമുറി പഴുത്തുെപാട്ടി പുഴുനുരയ്ക്കുന്ന അടിവയർ
െപാത്തിപ്പിടിച്ചു് കരയാനാകാെത കരയുന്ന മാലതിയമ്മെയ ഉൾെക്കാണ്ടു. വലിയ
ആശുപത്രിയിെലങ്ങാനും െകാണ്ടുേപാകണെമന്നു വാശിപിടിച്ച മൂത്തെപൺമക്ക�
േളയും മരുമക്കേളയും പടിക്കു പുറത്താക്കി അച്ഛൻ. മകനു് അച്ഛൻ പറയുന്നതാണു്
േവദവാക്യം. ഇളയവൾ അച്ഛെന േപടിച്ചു് വാതുറന്നില്ല.

‘കിട്ടുപ്പണിക്കരു ൈവദ്യരുെട ചികിത്സയാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകഷായമാ
ഇേപ്പാ െകാടുക്കുേന്ന. അതിലും മുന്തിയ ഒരു മരുന്നു് ബിലാത്തീ െകാണ്ടുേപായാലും
കിട്ടില്ല.’ ഭാസ്ക്കരപിള്ളയ്ക്കു നൂറുശതമാനം ഉറപ്പാണു്.

അവസാനം യമധർമ്മൻ ദയ കാണിച്ചു; കാലെനത്തിയേപ്പാൾ ‘ഇേപ്പാെളങ്കി�
ലും നിനക്കു വരാൻ േതാന്നിയേല്ലാ’ എന്ന പുഞ്ചിരിേയാെട സ്വീകരിച്ചു; സേന്താഷ�
േത്താെട മാലതിയമ്മ യാത്രയായി.

െപേട്രാമാക്സിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ ആ പാതിരാത്രിയിൽ തെന്ന മാലതിയമ്മ�
െയ ഒരു െവള്ളത്തുണിെക്കട്ടായി പട്ടടയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതു് കണ്ടു് െപണ്മ�
ക്കൾ േവദനേയാെട ആശ്വാസം െകാണ്ടു.

പ്രധാനകഥ അതല്ല…
മാലതിയമ്മയ്ക്കു തീെര അവശതയായേപ്പാഴാണു് മുറ്റമടിക്കുകയും അത്യാവശ്യം

അടുക്കളപ്പുറത്തു സഹായിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കുട്ടിത്തള്ള നടുെവട്ടി കിടപ്പാകുന്ന�
തു്. പകരത്തിനു് മകൾ നാരായണിെയ അയച്ചുതുടങ്ങിയതു് അേപ്പാൾ മുതലാണു്.
അന്നവൾ പതിനഞ്ചിൽ നടക്കുന്നു. അമ്മിണിയുെട ഒപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചി�
രുന്ന െപണ്ണാ.
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‘ങാ, പടിച്ചെതാെക്ക മതി… മയിേസ്രെട്ടാന്നും ആകാൻ േപാണില്ലേല്ലാ…
ഇനി ജീവിക്കാൻ പടിക്കു്. ഇപ്പേക്കറിപ്പറ്റിയാ പറ്റി. അല്ലാെണ്ടന്താ?’ തള്ള മക�
െള ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു.



3.4
േവലായുധൻകുട്ടി

നാരായണി ആെളാരു ‘ഒശത്തി’ യാണു്, നല്ല െപാക്കം ഒത്ത ശരീരം. കണ്ടാെലാ�
രു ഇരുപത്തിയഞ്ചിനുള്ള വളർച്ചയുണ്ടു്. േഗാതമ്പുനിറം, കാണാൻ േമാശെമാന്നുമ�
ല്ല. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട മകളാെണേന്ന പറയൂ.

േഛ, മഹാപാപം… ഭാസ്ക്കരപിള്ള ഒന്നും അറിഞ്ഞതല്ല.
അതങ്ങെനയല്ല…
കുട്ടിത്തള്ള െചറുപ്പത്തിേല മുതൽ േജാലിക്കിറങ്ങിയതാണു്. വലിയ നായർ�

ത്തറവാടുകളിൽ മുറ്റമടിക്കും, പാത്രക്കുളത്തിൽ, അത്താഴം കഴിഞ്ഞു് വീട്ടുകാർ മുക്കി�
യിട്ടിരിക്കുന്ന െചമ്പുകലങ്ങളും കൽച്ചട്ടികളും ഓട്ടുരുളികളും േതച്ചുമിനുക്കി, അടുക്കള�
ത്തിണ്ണയിലടുക്കി വച്ചുെകാടുക്കും…

അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഉത്തരവാദെപ്പ�
ട്ടവരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടിയമ്മയ്ക്കു്. ആെക സ്വന്തെമന്നു് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന�
തു് ഒരു മുടന്തിത്തള്ളമാത്രം. അവരു് തെന്റ അമ്മയാെണന്നു് കുട്ടിയമ്മയും, കുട്ടിയ�
മ്മ തെന്റ മകളാെണന്നു് അവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നുെവന്നതിനു് െതളിെവാന്നുമില്ല.
എേപ്പാളും പരസ്പരം ചീത്തവിളിയും പ്രാക്കും ആെണങ്കിലും കുട്ടിയമ്മ വെച്ചാരുക്കു�
ന്നതു് മുടന്തിത്തള്ളയ്ക്കും െകാടുക്കും. എവിടുന്നു എന്തുകിട്ടിയാലും അതിെലാരു പങ്കു്
തള്ളയ്ക്കു് ഉറപ്പായും െകാണ്ടുെകാടുക്കും. അതുെകാെണ്ടന്താ കുട്ടിയമ്മ ഗർഭിണിയാ�
യേപ്പാൾ എത്രാം വയെസ്സെന്നാന്നും മുടന്തിത്തള്ളേയ്ക്കാ കുട്ടിയമ്മേയ്ക്കാ നിശ്ചയമി�
ല്ലായിരുന്നു. ‘വയറ്റുകണ്ണി’ ക്കു് ആഗ്രഹമുള്ളതു് കഴിവുേപാെലാെക്ക മുടന്തിത്തള്ള
സാധിച്ചുെകാടുത്തു. േപെറടുക്കാൻ വയറ്റാട്ടിെയ വിളിക്കാൻ മുടന്തി മുടന്തിേയാടുന്ന
തള്ളെയക്കണ്ടേപ്പാൾ പ്രസവേവദനേയക്കാൾ വലിയ േവദന േതാന്നിെയന്നു് കുട്ടി�
യമ്മ പറയാറുള്ളതു് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു…

കുട്ടിയമ്മ പ്രസവിച്ചു, ഭംഗിയുെള്ളാരു െപൺകുഞ്ഞു്. മുടന്തിത്തള്ളയാണു് നാ�
രായണിെയന്നു േപരിട്ടതു്. അവൾ ജനിച്ചതിൽ പിെന്ന അവർ കുട്ടിയമ്മെയ ചീത്ത
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വിളിക്കാേനാ പ്രാകാേനാ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തു മറിമായമാണാേവാ!
കുഞ്ഞിെന്റ തന്തയാെരന്നു് േചാദിച്ചവേരാെടാെക്ക മുടന്തിത്തള്ള പറഞ്ഞു:
‘ഒേടമ്പ്രാൻ… തന്തയില്ലാന്നു് പറഞ്ഞാ നിങ്ങളു െചലവിനു് െകാടുേക്ക്വാ, ഇല്ല�

േല്ലാ. അേപ്പാ അതങ്ങനാ.’
കുട്ടിയമ്മയ്ക്കു് മുറ്റമടിക്കാൻ േപായിടെത്തവിെടേയാ നിന്നു കിട്ടിയതാണു് നാരാ�

യണിെയന്നുള്ള സത്യം നാട്ടുകാർെക്കല്ലാം അറിയാം… ഉള്ളതു പറയണമേല്ലാ, ആ
വീട്ടിൽ അന്യെരാരുത്തരും േകറിവരാൻ മുടന്തിത്തള്ള സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, കുട്ടിയമ്മ
ആേരയും വിളിച്ചുകയറ്റിയിട്ടുമില്ല, തലയ്ക്കേലാേരാ െവട്ടുകത്തിയും വച്ചാണവരു് ഉറ�
ങ്ങുന്നതു്. പിെന്ന… അതങ്ങെന സംഭവിച്ചു.

ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട അച്ഛനു് മുരിങ്ങാമ്പറമ്പിെലാരു ഒളിേസവയുണ്ടായിരുെന്ന�
ന്നും അതിൽ ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട തനിസ്വരൂപത്തിൽ ഒരു മകനുണ്ടായിരുെന്നന്നും
പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നു-അക്കാലത്തു് അെതാന്നും അത്രവേല്യ കാര്യെമാന്നുമ�
ല്ല തറവാടികൾക്കു്. ഭാസ്ക്കരപിള്ളേയക്കാൾ പ്രായത്തിലല്പം മൂപ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്ക�
ണം അയാൾക്കു്. ഏതായാലും ഒെരട്ടുപത്തു െകാല്ലം മുെമ്പങ്ങാണ്ടാണു്; ഒരു ആയി�
ല്യം പടയണി ദിവസം, േദശക്കാർ തമ്മിലുള്ള സ്ഥിരം കളിയായിരുന്ന അടിപിടി
കത്തിക്കുത്തു് പരിപാടിയിൽ അയാൾ തട്ടിേപ്പായി. ആയില്യം പടയണി ദിവസം
െതക്കുംമുറിക്കാരും വടക്കുംമുറിക്കാരും തമ്മിലാണു് പടയണിമത്സരം. കരക്കാർ മൂ�
ക്കറ്റം കള്ളും കയറ്റീട്ടുണ്ടാകുമെത്ര. ഒരു െകാല്ലെത്ത കശപിശകളുേടയും വ്യക്തി�
ൈവരാഗ്യങ്ങളുേടയും കണക്കു തീർക്കുന്നതേപ്പാഴാെണന്നാണു് പറയുക. എന്താ�
യാലും അടിപിടിയും കത്തിക്കുത്തും ഉറപ്പായിരുന്നു, ആ പേഴകാലത്തു്. രണ്ടുമൂന്നു
ശവെമങ്കിലും വീഴാറുണ്ടായിരുന്നെത്ര. വലിയ അഭ്യാസിയായിരുന്നു അയാൾ, ആർ�
ക്കുമങ്ങെന േതാല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പെക്ഷ വശേക്കടിനു് കത്തി വയറു തുളച്ചപ്പറം
േപായേത്ര.

‘അെതന്തുമാകെട്ട. അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും, ഇല്ലാത്തതും കഥയിൽ പ്ര�
സക്തേമയല്ല.’

‘…മാലതിയമ്മ ഉപേയാഗശൂന്യമായ വസ്തുവായിത്തീർന്നിട്ടു െകാല്ലം രണ്ടായി�
രുന്നു, നാരായണി മുറ്റമടിേജാലി ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ.’

പേലടത്തായി വലിയ തട്ടുമുട്ടില്ലാെത സ്വകാര്യാവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റിെക്കാണ്ടു�
േപാകാൻ സാധിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ഭാസ്ക്കരപിള്ളയ്ക്കു് അെതാരു വലിയ അസൗകര്യ�
മായിരുന്നു. അടുക്കപ്പണിക്കു് നിൽക്കുന്നേതാ ഒരു വർക്കത്തുെകട്ട തള്ള, അതും
ബന്ധത്തിെലങ്ങാേണ്ടാ ഉള്ള ഒരു നാല്പത്തഞ്ചുകാരി. ‘അശ്രീകരം’എേന്ന നാെക്ക�
ടുത്താൽ ഭാസ്ക്കരപിള്ള വിളിക്കൂ. അെതാരുപാവം; വയറ്റുപിഴപ്പേല്ല വലുതു്.

പെക്ഷ നാരായണി… അവളെരാരു മിടുക്കിയായിരുന്നു. വേല്യമാെന്റ ആവ�
ശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു നിൽക്കാനവൾക്കറിയാം. മക്കെള തരാതരംേപാെല േസവ�
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നാരായണിെയ ആരും പഠിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.
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അമ്മിണിെയ തൃപ്തിെപ്പടുത്താനുള്ള തന്ത്രത്തിൽ മാലതിയമ്മെയ അത്യാവശ്യം ശു�
ശ്രൂഷിക്കലും ആവശ്യമാെണന്നു കെണ്ടത്തിയതും നാരായണിയുെട തന്ത്രത്തിെന്റ
ഭാഗം തെന്ന; അടിവയറ്റിെല വ്രണത്തിൽ നുരയുന്ന പുഴുക്കെള േതാണ്ടിെയടുത്തുക�
ളയാനും അമ്മിണിെയ്ക്കാപ്പം നാരായണിയും കൂടുമായിരുന്നു, മനേസ്സാെടതെന്ന.

മാലതിയമ്മേപായി… ഭാസ്ക്കരപിള്ളയ്ക്കു് ഇനി ആരാണുകൂട്ടു്. േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ
കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാെണ്ടന്താ കാര്യം, അവനുള്ള കൂട്ടേല്ല
വരുന്നതു്. അമ്മിണി പഠിക്കണെമന്നു വാശിപിടിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ താമസ�
വും ഏർപ്പാടാക്കി. മൂത്തവൾ ശാരദ വല്ലേപ്പാഴുമാ വരവു്. എന്നാെലന്താ അവൾെട
െകട്ടിേയാൻ കുട്ടൻപിള്ള ഗുമസ്തൻ ഇടയ്ക്കിെട വരവുണ്ടു്; ലായും ചട്ടവും പറഞ്ഞു്; ഭാ�
ഗം േവണെത്ര. സേരാജിനി അങ്ങു ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടിലാ, അരൂക്കുറ്റീലു്. വല്ലകാ�
ലത്തും വന്നാലായി…

കാര്യങ്ങളങ്ങെനയായ സ്ഥിതിക്കു് ഭാസ്ക്കരപിള്ള തീരുമാനെമടുത്തു. നല്ലേന�
രം േനാക്കി, മൂന്നുനാലു ബന്ധുക്കെള വിളിച്ചുവരുത്തി അവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
പുടവെകാടുത്തു് നാരായണിെയ വീട്ടിൽ കുടിവച്ചു:

‘ഇനിമുതൽ നിങ്ങളുെട െചറിയമ്മയാണിവള്. അങ്ങെന വിളിച്ചാമതി.’ പരിഭ�
വങ്ങെളാെക്ക മാറ്റിവച്ചു്-അല്ലാെത മാർഗ്ഗമില്ലാന്നുകേണ്ടാ-അച്ഛെന്റ രണ്ടാം െകട്ടി�
നു് വന്ന മക്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ശാരദയും കുട്ടൻപിള്ളയും ഒരുപടികൂടി കടന്നു്,
വച്ചുണ്ടാക്കിയ സദ്യയുണ്ണാൻ പിള്ളാേരേപ്പാലും സമ്മതിക്കാെത ആ നിമിഷം പടി�
യിറങ്ങിേപ്പായി.

തെന്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഗാപാലകൃഷ്ണനും മാറിത്താമസിച്ചു. പതു�
െക്കപ്പതുെക്ക കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിഞ്ഞുതുടങ്ങി.

നാരായണി ഒരാൺകുട്ടിയുെട അമ്മയായി…
മൂത്തമക്കൾ വഴക്കിനു വരുെമന്നു കണ്ടേതാെട ഭാസ്ക്കരപിള്ള അമ്മിണിെയ തി�

രിച്ചുവിളിച്ചു. അവളുെട എതിർപ്പും പിണക്കവും മറികടന്നു് പിടിച്ചപിടിയാെല കല്യാ�
ണം നടത്തി. മാലതിയമ്മയുെട സ്വത്തുവകകൾ വീതം വച്ചുെകാടുത്തു. ബാക്കിയു�
ള്ളതിനു് ഉടെനയാരും െവയിലുെകാേള്ളെണ്ടന്നു് തീർത്തു പറഞ്ഞു. അന്നുതുടങ്ങി
കുട്ടൻപിള്ള ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുമായി േകസു നടത്താൻ…

കഥ തീർന്നില്ല.
െതക്കടത്തു പുത്തൻവീട്ടിെല വലിയ ഇറയേത്തയ്ക്കായി േനരം െവളുത്താൽ

അയൽപക്കക്കാരുെട ഒളിഞ്ഞുേനാട്ടം. അെതാരു കാഴ്ചയാണു്…
‘െപണ്ണുങ്ങളുടുത്തുകുളിക്കുന്ന ചുട്ടിേത്താർത്തിെന്റയേത്രം വീതിം നീളവുമുള്ള

േകാണകമാണു േവഷം. എണ്ണമിനുങ്ങുന്ന കുടവയറും ശരീരവും രണ്ടു ൈകകൾ െകാ�
ണ്ടും ഉഴിഞ്ഞുഴിഞ്ഞു് െതക്കുവടെക്കാരു നടപ്പാണു് ഭാസ്ക്കരപിള്ള. ആദ്യം വലിയ
ഇറയത്തു്… , നീണ്ടുനിവർന്നു് കിടക്കുകേല്ല ഇറയം. എട്ടുമണികഴിയുേമ്പാൾ തുടങ്ങു�
ന്ന നടത്തം ആദ്യം വലിയ ഇറയത്തും പിെന്ന മിറ്റത്തുമായി ഒെന്നാന്നര മണിക്കൂ�
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െറടുക്കും. ഏഴുമണിക്കു് െതേക്കയറ്റെത്ത ചായ്പ്പുമുറിയിലാണു് എണ്ണയിടൽ തുട�
ങ്ങുക. ൈവദ്യൻ കിട്ടുപ്പണിക്കർ നിർേദ്ദശിച്ച ചികിത്സകളാണു്. പ്രേത്യക കൂട്ടുകൾ
േചർത്തു തയ്യാറാക്കിയ എണ്ണ. സർവ്വാംഗം തളർന്നുകിടക്കുന്നവനു് നാല്പെത്താ�
ന്നു ദിവസം യഥാവിധി ശീലിച്ചാൽ അയാൾ എഴുേന്നേറ്റാടും. നൂെറ്റാന്നു് വയസ്സായ
കിളവനു് നവയൗവ്വനം… എണ്ണമാത്രമല്ല, അനുസാരികളായി െനയ്യും േലഹ്യവും…
ൈവദ്യരുെട ശിഷ്യൻ േനരിട്ടുവന്നാണു് ദിവസവും എണ്ണയിടുക…’

പണ്ടും വേല്യമാന്നു് എണ്ണേതച്ചുകുളിെയാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു് ഇത്ര�
യും നീണ്ട തയ്യാെറടുപ്പും നടത്തയുെമാന്നും കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു് പാറുത്തള്ള.

‘വീടും മുറ്റവും പുരയിടത്തിൽ നിന്നും അരയാൾ െപാക്കത്തിലാ, മിറ്റത്തുനിന്നു്
രണ്ടുചവിട്ടുപടി െപാക്കത്തിൽ െകാച്ചിറയം; അതിനും െപാക്കത്തിലാണു് വലിയ
ഇറയം… ആ നടത്തം ഒരു െകട്ടുകാേഴ്ചെട േചലാണു് നാട്ടുകാർക്കു്…’

എന്താ കഥ! എന്തായാലും എഴുപതു കഴിഞ്ഞ ഭാസ്ക്കരപിള്ളയ്ക്കു് നാരായണി�
യിൽ നാലുെകാല്ലം െകാണ്ടു് പുറേക പുറേക നാലുമക്കൾ… മൂന്നാണും ഒരു െപണ്ണും.
ഒന്നുേപാലും ചാപിള്ളയായില്ല. െകട്ടുകാഴ്ച കാണാൻ നിന്നവരും വാ െപാത്തിച്ചിരി�
ച്ചവരും ഇളിഭ്യരായി മാളത്തിെലാളിച്ചു.

നവയൗവ്വനത്തിൽ െവറുെത പാഴായിേപ്പായ തെന്റ വീര്യെത്തേയാർത്തു് ഭാ�
സ്ക്കരപിള്ള െനടുവീർപ്പിട്ടു; മാലതിയമ്മെയ ശപിച്ചു. അേപ്പാൾ ശാരേദം, േഗാപാല�
കൃഷ്ണനും, സേരാജിനിം, അമ്മിണീം? ‘േപട്ടുേതങ്ങകള് !’ ഭാസ്ക്കരപിള്ള അലറി.

‘ഇപ്പറഞ്ഞ കഥയിൽ നമുക്കു േവണ്ടതെതാന്നുമല്ല; ഭാസ്ക്കരപിള്ളയ്ക്കു നാരായ�
ണിയിൽ എഴുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പിറന്ന മകനാണു് േവലായുധൻകുട്ടി എന്ന�
താണു്.’

നമ്മുെട ചരിത്രത്തിൽ േവലായുധൻകുട്ടി മാത്രേമ കഥാപാത്രമാകുന്നുള്ളൂ.
പെക്ഷ അയാെളാെരാെന്നാന്നര കഥാപാത്രമായിരുന്നു… അച്ഛെന്റയുമ്മയുേടയും
മിടുക്കുകളത്രയും കിട്ടിെയന്നുമാത്രമല്ല, ആധുനികേലാകത്തിെന്റ അറിവുകളുെട പടി�
വാതിൽക്കെലങ്കിലും എത്തി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കിട്ടി… അതിെന്റ പരി�
മിതെമങ്കിലും എത്തിപ്പിടിക്കാനായ സാധ്യതകൾ അയാൾ ഉപേയാഗിച്ചു… സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയുേടയും കുടുംബത്തിേന്റയും മെറ്റാരു വഴിത്തിരിവിനു മനപ്പൂർവമെല്ലങ്കിലും
േവലായുധൻകുട്ടി കാരണക്കാരനായി.
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കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട കുടുംബചരിത്രം ഒരു പുസ്തകമാേകണ്ടതാണു്; അതുെകാണ്ടു് ഒന്നു�
പറഞ്ഞുേപായിേല്ലൽ ശരിയാകില്ല.

‘കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത മകൻ, േശഖരപിള്ളയുേടയും കാർത്തൂേന്റയും
ഇളയവൻ ദാേമാദരൻ പഠിക്കാൻ ബഹുമിടുക്കനാരുന്നു. സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാ െചറുക്കെനാേരപിടി-അവനു കാേളജിേപ്പാണം. േവലുപ്പിള്ളയ്ക്കും വേല്യ
ആശയാരുന്നു. ശങ്കരിേച്ചച്ചീെട അനിയനും േമലാേങ്കാെട്ട െകാച്ചന്മാരുെമല്ലാം
വേല്യ പടിേത്താം കഴിഞ്ഞു േകമമ്മാരായി വേന്നക്കുന്നു. ശങ്കരിേച്ചച്ചീെട മൂത്തവൻ
ഓേണഴ്സാ… അതുേപാെല…’ കുട്ടിമാളുവമ്മ ഒരാട്ടാട്ടി മകെന; അതു് അച്ഛനും കൂ�
ടിയുള്ളതാരുന്നു. ‘പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിെയടുപ്പിച്ചു് അതിനു പറ്റിയ െപണ്ണി�
േനം െകട്ടിക്കഴിയാെനാള്ളതിനു്. കാെശാണ്ടാക്കെണ േശഖരേനേപ്പാെല കച്ചവ�
ടം െചയ്യെട്ട…’

ദാേമാദരൻ ആേരാടും പറയാെത നാടുവിട്ടു. അതുവേല്യ കഥ…
“കാർത്തുവും കുഞ്ഞുണ്ണിനായരും തമ്മിെലാള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും േശഖ�

രപിള്ള െപണ്ണുെകട്ടി മാറിത്താമസിച്ചു. അതിെനേട കുഞ്ചുമ്മാവെന്റ കഥെയാണ്ടു്.
അെതാെരാെന്നാന്നരക്കഥയാ. അതു ഞാൻ േവെറ പറയാം.”

‘ദാേമാദരെന്റ എേളവൾ ജാനകീെട കല്യാണം ഒടൻ നടത്തണം; കുട്ടിമാളു�
വമ്മയും േശഖരപിള്ളയും കൂടി കാര്യങ്ങളുറപ്പിച്ചു. വരൻ പാർവ്വത്യകാർ മാർത്താ�
ണ്ഡപിള്ള.’

‘ഭാഗ്യം വരുന്ന ഓേരാ വഴിേയ. ചീരങ്കണ്ടത്തു വീടുപണികഴിഞ്ഞു് കുട്ടിമാ�
ളുവമ്മയുെമാെക്ക മാറിത്താമസിക്കുന്നതിനു െതാട്ടുമുൻപാ. പാർവത്യകാർ മാർ�
ത്താണ്ഡപിള്ളെയ ഇന്നാട്ടിേലക്കു െനയമിെച്ചന്ന വാർത്ത േശഖരപിള്ള മണത്ത�
റിഞ്ഞു. െകാലെകാമ്പന്മാരായ േകാേടാത്തു കർത്താക്കന്മാേരാ, ചാക്കീരിത്തരക�
േനാ, െചന്നിലപ്പള്ളിച്ചാത്തൂെന്റ ആൾക്കാേരാ എന്തിനു് േമലാംേകാടുകാേരാ പിടി�
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വീഴും മുൻപു് േശഖരപിള്ള കെണ്ടഴുത്തു പാർവത്യകാർ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളെയ സ്വീ�
കരിച്ചു; സകലസൗകര്യങ്ങേളാെടയും മൂേത്തടത്തു മാളികപ്പുേരത്തെന്ന താമസിപ്പി�
ച്ചു. ആഹാരാദി കാര്യങ്ങെളല്ലാം മൂേത്തടത്തു അടുക്കളയിൽ നിന്നുതെന്ന.’ “ഒരു
പാർവത്യകാർ ൈകപിടീെലാേണ്ടെലാള്ള സൗകര്യങ്ങെളാന്നും ഞാൻ പറയണ്ട�
േല്ലാ… എന്തായാലും ജാനകിക്കു് മാർത്താണ്ഡപിള്ള താലിെകട്ടി.”

‘പിെന്ന അച്യുതൻ. അച്യുതെന്റ കാര്യത്തിെലെന്താെക്കേയാ രഹേസ്യാെണ്ട�
ന്നാ േകേട്ടക്കേണ. ൈമസൂരിലു് വേല്യ എേസ്റ്ററ്റും േതാേട്ടാെമാണ്ടു്, തമിഴത്തി ഭാര്യ�
െയാണ്ടു് എെന്നാെക്ക ഒരൂട്ടം േകട്ടു. േനരാേണാ എേന്താ. ഇവ്േടം വേല്യ െകാ�
പ്രാക്കേച്ചാേടാം പലിശപ്പരിപാടീം… പൂത്ത കാെശാണ്ടു്. എടയ്ക്കു് വല്ലേപ്പാഴും െകാ�
േറ െദവസേത്തക്കു ആളിെന കാണാെനാണ്ടാകുേകലാ. പിെന്ന വരുമ്പം അനീ�
ത്തി സുഭദ്രയ്ക്കു് ൈമസൂരീന്നു സിൽക്കു സാരീെമാെക്ക െകാണ്ടുവരുംന്നു േകട്ടിെട്ടാണ്ടു്.
പെക്ഷ അവ്ടന്നാരും ഇേങ്ങാട്ടു വന്നതായി േകട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കല്യാണം
കഴിച്ചില്ല. പേക്ഷലു് െമാഹേമ്മക്കാരി ഒരു െചറുപ്പക്കാരി എടെയ്ക്കാെക്ക അച്ചുത�
െന്റ വീട്ടിേലക്കു് േകറിേപ്പാകുന്നതു പലരും കണ്ടിെട്ടാണ്ടു്. ആ സ്ത്രീ പെക്ഷ അക�
ത്തുകയറി ഒേര നിപ്പാണെത്ര. കേസരയിലിരിക്കുന്ന അച്ചുതനുമായി െകാേറേനരം
പതുെക്ക സംസാരിക്കും; ഒരു സഞ്ചിയിെലേന്താ സാധനങ്ങളും ഒരു െപാതിയുമാ�
യി അവരിറങ്ങിേപ്പാകും… കുട്ടിമാളുവമ്മ മരിച്ചതിനുേശഷമാണു േകേട്ടാ ആ സ്ത്രീയു�
െട വരവു്. അച്ചുതൻ േനരേത്തതെന്ന ചീരങ്കണ്ടത്തു വീടിെന്റ െതേക്ക െചേറലു് നിര�
യും പലകയുമായി ഓലേമെഞ്ഞാരു െകാച്ചുവീടുണ്ടാക്കീരുന്നു. അയാളുെട ഇരിപ്പും
കിടപ്പും സ്വത്തുക്കളുെട േമൽേനാട്ടവുെമല്ലാം അതിനാത്തിരുന്നു തെന്ന.’

‘ങാ, പിെന്നയുള്ളതു് സുഭദ്ര… അവെളാരു പാവാരുന്നു… ഇത്തിരിെയാെക്ക
മനുഷ്യപ്പെറ്റാള്ള സ്വഭാവം. മൂത്ത േചച്ചിയായ കാർത്തൂേനേയാ സ്വന്തം അമ്മേയ�
േയാ േപാെല കുടികിടപ്പുകാരു് െതാടാൻ സമ്മതിക്കാെത െകാഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന കണ്ണി�
മാങ്ങവെര തപ്പിെക്കാണ്ടുേപാരുന്ന െചറ്റത്തരങ്ങെളാന്നും സുഭദ്ര കാണിച്ചിട്ടില്ല.’

‘…െതേക്കടത്തു പുത്തൻ വീട്ടിെല ഭാസ്ക്കരപിള്ളയുെട മകൻ േവലായുധൻ കു�
ട്ടി സുഭദ്രെയ െകട്ടി… ഭാസ്ക്കരപിള്ള കണ്ണുവച്ചതു് സുഭദ്ര െകാണ്ടുവരുന്ന മുതലിലാ�
യിരുന്നു… കുട്ടിമാളുവമ്മയ്ക്കു് േവണ്ടിയിരുന്നതു് പതിവുേപാെല ഒരു ദത്തുപുത്രെനയും.
േശഖരപിള്ളയും കാർത്തുവും ജാനകിയും േവെറ കുടുംബമായി മാറിത്താമസിക്കുന്നു.
ദാേമാദരൻ ഒരുേപ്പാക്കുേപായി. അച്ചുതൻ സ്വന്തയായി ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങ�
ളും; അമ്മയുെട ഇഷ്ടത്തിനുകിട്ടുന്നില്ല… അതുെകാണ്ടു് ഒരു ഗൃഹനാഥെനയാണു േവ�
ണ്ടതു്. േവലായുധൻകുട്ടിക്കു സമ്മതമായിരുന്നു… െതാണ്ണുറ്റാറുകാരനായ ഭാസ്ക്കരപി�
ള്ള സടെകാഴിഞ്ഞ സിംഹം… േവലായുധൻകുട്ടി അങ്ങെന ചീരങ്കണ്ടത്തു േവലായു�
ധനായി.’

‘സുഭദ്രയ്ക്കു് ആദ്യെമാരു മകൻ, മൂന്നുെകാല്ലം കഴിെഞ്ഞാരു മകൾ… സുഭദ്ര വീ�
ണ്ടും ഗർഭിണിയായി…ഗർഭം വളരുേന്താറും സുഭദ്ര ക്ഷീണിതയായി, അസാധാരണ�
മായ വലിപ്പം വയറിനു്. ഇരിക്കാൻ വയ്യ, നിൽക്കാൻ വയ്യ… ആഹാരം കഴിച്ചാൽ
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ശ്വാസം മുട്ടും; െനഞ്ചുവെര വയർ. കണ്ടവെരാെക്ക അടക്കം പറഞ്ഞു… രേണ്ടാ മൂ�
േന്നാ ഒണ്ടു്, ഒറപ്പാ. വയറ്റാട്ടിെയ കാണിച്ചു… അവരുെട പ്രവൃത്തി പരിചയം വച്ചുപ�
റഞ്ഞു; രെണ്ടാണ്ടു്, ഒറപ്പാ.’

‘കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്നു് എഴുേന്നൽക്കണെമങ്കിൽ ആെരങ്കിലും എഴുേന്നൽപ്പി�
ക്കണം കുട്ടിമാളുവമ്മെയ. പ്രായവും അസുഖങ്ങളും… മകളുെട വയർ കാണുേമ്പാ�
െളാെക്ക അവർ െഞട്ടി.’

‘ഒമ്പതാം മാസം െതാടങ്ങീേതെയാണ്ടാര്െന്നാള്ളൂ. സുഭദ്ര വല്ലാെത വിമ്മി�
ഷ്ടെപ്പടുന്നു… നടുവുെപാട്ടുന്ന േവദന… ഭാസ്ക്കരപിേള്ളെട ആദ്യെത്ത കുടീെല മകൾ
അമ്മിണി ടൗണിെല സ്ക്കൂളിൽ ടീച്ചറാണു്. വിവരമറിഞ്ഞു് അവേളാടിെയത്തി; േവലാ�
യുധൻകുട്ടിയുെട അകൽച്ചെയാന്നും അമ്മിണിക്കു പ്രശ്നമല്ല. അമ്മിണി സുഭദ്രെയ�
ക്കണ്ടു് അങ്കലാേപ്പാെട പറഞ്ഞു: ‘നാത്തൂേന ഇതു കളിയല്ല. നമ്മക്കു് ആശുപത്രീ
േപാകാം. ടൗണിലു് കാെറാണ്ടു്, പരിചയെമാള്ളവരാ. വിളിേച്ചാണ്ടുവരെട്ട. േവലാ�
യുധാ ഇതു ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാെനാള്ള സമയമല്ല, നമ്മക്കു െകാണ്ടുേപാകാം.’

േവലായുധൻകുട്ടിയും കാർത്തുവും എതിർത്തു: ‘എട്ടുമാസം കഴിഞ്ഞതേല്ലെയാ�
ള്ളൂ. കുട്ടികളുെട ഭാരം െകാണ്ടാരിക്കും… എവെടങ്കിലും അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി…
െകാഴമ്പും ൈതേലാെമാെക്ക െദവേസാമിടെട്ട… നമ്മെട വയറ്റാട്ടി കല്യാണിക്കു്
പറ്റാത്ത േകെസാന്നുമല്ലിതു്. അേങ്ങാട്ടു െകാണ്ടുെചന്നാ അവരും െചലപ്പം…’

കാർത്തു ജീരകം വറുത്തു് കുറച്ചു െവള്ളം തിളപ്പിച്ചു് സുഭദ്രയ്ക്കു കുടിക്കാൻ െകാടു�
ത്തു: ‘ദാന്നു പറയണ േനരം െകാണ്ടാ വിമ്മിട്ടമങ്ങു തീരും.’

ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം ഇഴഞ്ഞും വലിഞ്ഞും നീങ്ങി. സുഭദ്ര തീെര അവശയായിരി�
ക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റിരിക്കാൻ തെന്ന വയ്യ.

വയറ്റാട്ടിെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു… അവർ അവരുേടതായ പരിേശാധനകളും
െപാടിൈക്കകളും…

‘ആശുപത്രീെക്കാണ്ടു േപാകുേവാ, അേല്ലൽ ഡാക്ടെറ ഇേങ്ങാട്ടുവിളിക്കുേകാ
െചയ്യാം… എന്താ േവേണ്ട കല്യാണിയേമ്മ?’ അമ്മിണി േചാദിച്ചു.

‘മുപ്പത്തഞ്ചു െകാല്ലായി ഞാൻ ഭൂമീേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുെട എണ്ണ�
മറിയേണാ? പിെന്നയാ ഇതു്.’ കല്യാണിയമ്മ മുരണ്ടു.

‘അതല്ല, ഒന്നിൽക്കൂടതൽ…’
അമ്മിണിെയ പറയിപ്പിക്കാനനുവദിക്കാെത വയറ്റാട്ടി കല്യാണിയമ്മ ഇട�

െപട്ടു.
‘പിേന്ന… ഒന്നായാലും രണ്ടായാലും, അതല്ല മൂെന്നാേണ്ടലും ഒേര വഴിെയ ഇറ�

ങ്ങി വരേണ… അതുവരുത്താെനനിക്കറിയാം.’
‘മാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ, അതുെകാണ്ടു്…’
‘അമ്മിണിക്കുെഞ്ഞാന്നു മിണ്ടാതിരി… ഒമ്പതും പത്തും േഭദല്യ… അതല്ലാ

ഇപ്പം മുഴ്വൻ െതകഞ്ഞില്ലാന്നുവേച്ചാ, ന്നാലും… െചമ്പകേശ്ശരീെല ഭാരതിക്കുഞ്ഞി�



201 3.5. സുഭദ്ര

നു് ഏഴാംമാസം േപറ്റുേനാവു്. ആെരയാ വിളിേച്ച… എെന്ന… ഒരു േകടും കൂടാെത
െപറീച്ചു് െകാച്ചിെന രക്ഷിെച്ചടുത്തതു് ഈ കല്യാണിയാ.’

പിെന്നയാരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
അടച്ച മുറിക്കുള്ളിൽ സുഭദ്രയും കല്യാണിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ചൂടുെവള്ളവും കല്യാ�

ണി ആവശ്യെപ്പടുന്ന ഓേരാ സാധനങ്ങളുമായി കാർത്തു േകറിയിറങ്ങുന്നുണ്ടു്. വയ�
റ്റാട്ടി കല്യാണീെട ഉറപ്പു് കിട്ടിയേതാെട ആണുങ്ങൾ മറ്റു ‘ഭാരിച്ച’ കാര്യങ്ങളിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു…

അകെത്ത മുറിയിൽ കിടന്ന കിടപ്പിൽക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിമാളുവമ്മ െകാച്ചുമകളു�
െട വിവരമറിയാെത എരിെപാരിെക്കാണ്ടു… കുട്ടിമാളുവമ്മ ജീവിതത്തിൽ ആെര�
െയങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി േസ്നഹിച്ചിട്ടുേണ്ടാ… ഉണ്ടു്. സുഭദ്രെയ; തനിക്കു് ‘വയറു�
കഴുകിപ്പിള്ള’ യായിപ്പിറന്ന സുഭദ്രെയ, തെന്റ ഭദ്രെയ മാത്രം!

…സുഭദ്ര േവദനെകാണ്ടു് പുളഞ്ഞു, ഇരുട്ടുംെവളുപ്പുമറിയാെത കരഞ്ഞുവിളിച്ചു പു�
റത്തുേകൾപ്പിച്ചു് നാണേക്കടു വരുത്താെത അടക്കിപ്പിടിച്ചു് കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു്… െപ�
െട്ടന്നു് സുഭദ്ര സ്വയംമറിയാെത അേമ്മന്നു് വിളിച്ചു് അലറിക്കരഞ്ഞു… േചാരപ്രള�
യം… ‘നല്ല ലക്ഷണമല്ലേല്ലാ ഭഗവതീ’ ന്നു കല്യാണി െഞട്ടി… അേപ്പാളുണ്ടു് ആ
േചാരപ്രളയത്തിലൂെടാരു കുഞ്ഞു്… പുറെത്തത്തി. കല്യാണി വീണ്ടും െഞട്ടി… ചീ�
റ്റിവരുന്ന േചാരയ്ക്കിടയിലൂെട ഒരു കുഞ്ഞിൈക്ക… ഒരു കുഞ്ഞിൈക്ക മാത്രം… മുകൾ�
വയറിൽ പിടിച്ചു തള്ളുന്ന രണ്ടു തലകൾ, ഏെതാെക്കേയാ ൈകകാലുകൾ… കല്യാ�
ണി പഠിച്ചപണി പതിെനട്ടും പയറ്റി…

‘ആരാ അവെടാള്ളതു്, ആശൂത്രീേപാേക്വാ, ഡാക്കിട്ടേറ െകാണ്ട്വേരാ… േവ�
ഗം േവണം… േവഗം… ഇനീം രണ്ടു െകാച്ചുങ്ങളകെത്താണ്ടു്… ഞാൻ കൂട്ട്യാ കൂടുേക�
ലാ… എെന്റ കയ്യീ നിക്കൂലാ േവഗം േപാ, ആേരലും.’ കല്യാണി േപറ്റുമുറിയുെട വാ�
തിൽക്കൽ തലനീട്ടി കരഞ്ഞുപറഞ്ഞു.

അയൽപക്കെത്ത കുട്ടികളാേരാ േവലായുധൻകുട്ടിെയ വിളിക്കാേനാടി…
അമ്മിണി അച്ചുതെന േതടിപ്പിടിച്ചു. ആെരാെക്കേയാ േകട്ടറിെഞ്ഞത്തി. കൂട്ടത്തിൽ
െകാല്ലമ്പറമ്പിെല േത്രസ്യാമ്മ േനഴ്സും എത്തി; തിരുവനന്തപുരെത്ത വേല്യ ആശുപ�
ത്രീെല േനഴ്സാ േത്രസ്യാമ്മ. അപ്പനു സൂേക്കടാെണന്നറിഞ്ഞു് അെന്നത്തീതാരുന്നു…

‘മൂന്നാലുെദവസായി; വേല്യ ഏനേക്കെടാന്നൂല്ലാര്ന്നു. െചറിയ േവദന…
പേക്ഷങ്കി, ക്ഷീണാരുന്നു. എഴുേന്നറ്റിരിക്കാനും െകടക്കാനും വയ്യാന്നു പരാതി…
വേല്യ വയറാര്േന്ന… ഇന്നു രാവിെല െതാട്ടാ െകാറച്ചു ജാസ്തി േവദേനെക്ക വന്ന�
തു്… എടവിട്ടാരുന്നു… എനിക്കപ്പം േതാന്നീരുന്നു…’

എല്ലാം േകട്ടുെകാണ്ടു് സുഭദ്രെയ പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്ന േത്രസ്യാമ്മ തി�
രിഞ്ഞു് അമ്മിണിെയ േനാക്കി:

‘അമ്മിണിറ്റീച്ചർ ഇവിെടാണ്ടാര്ന്നിേല്ല? എെന്താരു മഹാപാപാ നിങ്ങളീെച്ച�
േയ്ത! കർത്താവു െപാറുക്കുേകലാ… നിങ്ങെക്കാെക്ക എന്തിനാ വിദ്യാഭ്യാസം… ഒര�
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ല്പം േകാമൺെസൻസ്… േപായീ, തള്ളേപായീ… ഉള്ളിെലാള്ളതിേന്റം അനക്കം
നിന്നു… രെണ്ടാണ്ടു്… നിങ്ങൾ െകാന്നു… പുറെത്തടുക്കണം… എെന്റ കയ്യീ ഉപകര�
േണാംന്നില്ല. ഡാക്ടെറ െകാണ്ടുവരണം’ േത്രസ്യാമ്മറ്റീച്ചർ കരയുകയായിരുന്നു.

‘അതിപ്പം… ഡാക്ടറുവന്നാ… േപാസ്റ്റുേമാർേട്ടാം, അേന്വഷേണാം… അതുേവ�
േണാ’ അച്ചുതൻ സംശയിച്ചു.

‘പിെന്ന, രണ്ടും രണ്ടുപാത്രമാക്കാെത കുഴിച്ചിേട്വ! എന്താ ഇപ്പറയേണ?’
േത്രസ്യാമ്മ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് അച്ചുതൻ േദഷ്യെപ്പട്ടു: ‘എല്ലാം േപായിേല്ല;

ഇനീപ്പം… നിങ്ങളായിട്ടു െവറുെത െപാല്ലാപ്പാക്കണ്ട… എന്തുേവണംന്നു് ഞങ്ങക്കു്
നിശ്ചേയാണ്ടു്.’

േത്രസ്യാമ്മ നഴ്സു് കണ്ണുതുടച്ചു് േദഷ്യെപ്പട്ടു് ഇറങ്ങിേപ്പായി…
മൂന്നാലു ദിവസമായി െചവി വട്ടംപിടിച്ചു കിടന്ന കുട്ടിമാളുവമ്മയുെട െചവിയി�

െലത്തി വാർത്തകൾ…
താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ…
ഒരു ജന്മത്തിെല പാപങ്ങൾക്കു മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്കു ശിക്ഷ… മൂന്നു ജീവൻ…

ഒന്നിെച്ചാരു കുഴിയിൽ! സ്വന്തം തലയ്ക്കടിക്കാൻ ൈകകളനങ്ങുന്നില്ല, ഒന്നുറെക്കക്ക�
രയാൻ ശബ്ദം െപാങ്ങുന്നില്ല… ‘ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നിട്ടും കണ്ണും െചവിയും േബാ�
ധവും നീ അങ്ങെന തെന്ന നിലനിർത്തിയതു് ഇതിനാേണാ െന്റ കാർത്ത്യായനീ?’

ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കുട്ടിമാളുവമ്മക്കു കരയാൻ മുട്ടി… കണ്ണുനീർ ധാരയാ�
െയാഴുകി…

േജ്യാത്സ്യനും കണിയാനും കർമ്മികളും എത്തി… കുറിപ്പടി പ്രകാരം േവണ്ട
സാമഗ്രികെളല്ലാെമത്തി, പ്രേത്യകമായി ഒരു ചാക്കു് കടുകു്…

സാധാരണ മരണമല്ല, ദുർമ്മരണമാണു്… ഒരുപാടു കർമ്മങ്ങൾ… ആഴ�
ത്തിൽ കുഴികുത്തി… ശവത്തിെനാപ്പം-ഓ ശവങ്ങൾെക്കാപ്പം എന്നു പറയണം-
എെന്താെക്കേയാ സാധനങ്ങൾ, പിെന്ന ഒരു ചാക്കു് കടുകും ഇട്ടു് കുഴിമൂടി… ദുർമ്മ�
രണമാണു്, ദുഷ്ടേപ്രതങ്ങളാകും… അവ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ! ഇല്ല ഇറങ്ങാനാകില്ല.
ആ കടുകു മുഴുവൻ എണ്ണിത്തീർത്തല്ലാെത അവറ്റയ്ക്കു പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല; എന്നു്
എണ്ണിത്തീർക്കാനാ!

അങ്ങെന കാര്യം സുരക്ഷിതമാക്കി.
സുഭദ്ര, അവളാവുന്നതു െചയ്തു. അവസാന ശ്വാസെമടുത്തേപ്പാൾ ഒപ്പം തെന്റ

െപാേന്നാമനകളിൽ ഒന്നിെന പുറെത്തത്തിച്ചു, ജീവേനാെട തെന്ന. പെക്ഷ വളർ�
ച്ച പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല.

ൈവദ്യർ വന്നു. പരിേശാധിച്ചു. വിശദമായ ചിട്ടകൾ, മരുന്നുകൾ, ശുശ്രൂഷ�
കൾ… കാർത്ത്യായനിയും അമ്മിണിയും മാറിമാറി കുഞ്ഞിെന്റ ശുശ്രൂഷകൾ എെറ്റടു�
ത്തു. കമ്പിളിയിൽ െപാതിഞ്ഞു്, േകാർക്കിട്ടടച്ചുറപ്പിച്ച േകാത്തക്കുപ്പിയിൽ ചൂടുെവ�
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ള്ളം നിറച്ചു് മാറിമാറി കുഞ്ഞിെന്റ ചുറ്റിനും വച്ചു്, ഇടെയ്ക്കടുത്തു് കണിയാെന്റ ൈതലം
തടവിത്തുടച്ചു്…

പതിേനഴടിയന്തിരം കഴിയുന്നതുവെരേയ അമ്മിണിക്കു ലീവുള്ളൂ… ലീവു നീട്ടാ�
നാവില്ല, േപാർഷൻ തീർക്കണം… കാർത്ത്യായനിയുെട മൂന്നു പിേള്ളർക്കു ഇടയ്ക്കി�
െട സ്ക്കൂൾ മുടങ്ങുന്നു.

േവലായുധൻകുട്ടി നിന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, കുഞ്ഞിെന േനാക്കാൻ പ്രേത്യക മിടുക്കു�
തെന്ന േവണം… എന്നാലും; പറ്റില്ല, വക്കീൽ പലതവണയായി ആെള വിടുന്നു. ഉട�
െന െചന്നിെല്ലങ്കിൽ ഗുമസ്തപ്പണി േപാക്കാകും… പാടേത്തം പറമ്പിേലം പണികളും
പാതിവഴിയിൽ…

എന്തായാലും ആദ്യം വീട്ടിേലക്കു് പറ്റിയ ഒരാെള കിട്ടണം… കുഞ്ഞിെന േവണ്ട�
േപാെല േനാക്കണം, പിെന്ന മൂത്ത െകാച്ചുങ്ങളുെട കാര്യം… േമേലപ്പറമ്പിൽ ലക്ഷ്മി�
യമ്മയുെട മകൾ പാറുക്കുട്ടിക്കു പത്തിരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സുണ്ടു്; ആെളാെരാശത്തി�
യാണു്; നല്ല േസ്നഹമുള്ളവളാ… വീടുപണിയറിയാം; െകാച്ചുങ്ങെള േനാക്കാനുമറി�
യാം. എേളത്തുങ്ങളു രണ്ടിേനം തള്ള െപറ്റിട്ടേന്നള്ളൂ. അവളാ േനാക്കി വളർത്തീ�
തു്. ആറാം ക്ലാസ്സു വെര പഠിച്ചതാ. പിെന്ന തള്ള വിട്ടില്ല… പിെന്നന്താ െകട്ടിച്ചുവി�
ടാേത്തേന്നാ… ‘വരുന്നവർക്ക് െപണ്ണുമാത്രം േപാരേല്ലാ… ഒരു പണമിടെപാെന്ന�
ങ്കിലും ഒണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കൂട്ട്യാ കൂേട്വാ… അവെട നിക്കെട്ട… പിെന്ന പാറുക്കുട്ടീ�
െട അഛേനാ? അച്ഛനാരാന്നു് അവൾക്കല്ല ലക്ഷ്മിക്കുേപാലും അറിയില്ലന്നാ േക�
േട്ടക്കേണ. എേള പിേള്ളര് േടം തൈഥവ. പെക്ഷ പാറുക്കുട്ടീെട േദഹപ്രകൃതിയും
കൂസലില്ലായ്മയും തേന്റടവും കണ്ടു് ചിലെരാെക്ക ചിലെതാെക്ക ഊഹിക്കുന്നുണ്ടു്…
ആരായാലും പാറുക്കുട്ടിെക്കാന്നുമില്ല…പിെന്ന നമ്മെളന്തിനാ െതരക്കുേന്ന!’

അങ്ങെന പാറുക്കുട്ടി ചീരങ്കണ്ടത്തു് െപാടിക്കുഞ്ഞിേന്റയും മൂത്തതുങ്ങളുേടയും
വളർത്തമ്മയും അടുക്കളക്കാരിയും ആയി േജാലി ഏെറ്റടുത്തു…

പാറക്കുട്ടി െപാടിക്കുഞ്ഞിെന കണ്ണിെല കൃഷ്ണമണിേപാെല കാത്തു… എന്നിട്ടും
മൂന്നാം മാസം ആ കുഞ്ഞും അമ്മെയേത്തടിേപ്പായി.

കുഞ്ഞു മരിച്ചതിനുേശഷം മൂത്തകുട്ടികൾക്കു് ആഹാരം െകാടുത്തു് രാത്രി എട്ടു�
മണിക്കുതെന്ന പാറുക്കുട്ടി വീട്ടിൽ േപാകും; രാവിെല ആറുമണിെക്കത്തുകയും െച�
യ്യും… പെക്ഷ േവലായുധൻകുട്ടി എത്താൻ താമസിച്ചാൽ, കുട്ടികൾക്കു് എേന്തലും
വയ്യാണ്ടായാൽ ഒെക്ക പാറുക്കുട്ടിക്കു രാത്രിയിൽ ചീരങ്കണ്ടത്തു തങ്ങിേയ പറ്റൂ…
തങ്ങി… അങ്ങെനയങ്ങെന പാറുക്കുട്ടി ചീരങ്കണ്ടെത്തയായി; ക്രേമണ മൂന്നു മക്ക�
ളുമായി.

ഈ കഥെയ്ക്കാന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിെട പ്രസക്തിയില്ല. അതുെകാണ്ടു്
ആ കുടുംബം അവിെട കഴിേഞ്ഞാെട്ട.

പെക്ഷ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കഥയിൽ േവലായുധൻകുട്ടി വില്ലനായെതങ്ങെന�
െയന്നും ആ കഥ തെന്നെയെന്തന്നും വിസ്തരിച്ചു പറേഞ്ഞ പറ്റൂ… അതു് അക്കാലത്തു്
എന്തായാലും അത്യപൂർവ്വമായ സംഭവമായിരുന്നു… ഒരു ദുരന്തം!
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ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുേപായതു് അറിഞ്ഞില്ല. ആെരെയാെക്കേയാ കണ്ടു; ഒരുപാടു കഥ�
കൾ േകട്ടു… നാടിെന്റ ചരിത്രം, നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രം… േവേറേതാ േലാ�
കങ്ങളിെലത്തിെപ്പട്ട പ്രതീതിയായിരുന്നു അമ്മുവിനും ആദിക്കും. അതിവിശാല�
മായ ഐ. ഐ. റ്റി. ക്യാമ്പസിെല ലാബിെല ശ്വാസം വിടാനിടകിട്ടാത്ത, മണി�
ക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളും െസമിനാറും ചർച്ചകളും അവധി ദിവസങ്ങളിെല
പുറം േലാകക്കാഴ്ചകളും ൈവകുേന്നര തമാശകളും… ഒന്നുെമാന്നും ഓർമ്മയിൽേപാ�
ലും എത്തി േനാക്കാത്ത ഏഴുദിവസങ്ങൾ. രണ്ടുദിവസേത്തെക്കന്നു പറഞ്ഞു തുട�
ങ്ങിയ യാത്ര ഏഴുദിവസമായി വളർന്നതു് അറിഞ്ഞേതയില്ല; മടുപ്പുേതാന്നിയില്ല.

വമ്പൻ സിറ്റികളിെല ആർഭാടങ്ങൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കു ജീവിച്ച അമ്മു�
വിനും ആദിക്കും സങ്കല്പിക്കാൻേപാലും പറ്റാത്തത്ര പഴമെയ വാരിച്ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന
ഒരു പാവം ഗ്രാമം… ഒന്നല്ല, കരപ്പുറെത്ത പല ഗ്രാമങ്ങളും അങ്ങെനതെന്ന. പേക്ഷ
വായിച്ചും േകട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാട്ടിൻപുറത്തിെന്റ ശാലീനഭംഗിേയാ ഒതുക്കേമാ
അല്ല അവർക്കു േതാന്നിയതു്. എെന്താെക്കേയാ അപാകതകളാണു് ആ ഗ്രാമങ്ങ�
ളുെട മുഖമുദ്ര… പഴമെയ്ക്കാപ്പം അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ടു്; പെക്ഷ തമ്മിൽ
േചരായ്ക. അെതന്താണങ്ങെനെയന്നു് അമ്മുവും ആദിയും തമ്മിൽ സംശയം പങ്കി�
ട്ടതല്ലാെത ആ നാടിെന കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മേയാടു േചാദിച്ചില്ല;
വല്ലേപ്പാഴും തെന്റ പഴയ നാട്ടിൽ േവദനിപ്പിച്ച നാളുകളിെല ഓർമ്മ പുതുക്കാെന�
ത്തിയിരുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മേയാടു് എന്തായാലും േചാദിച്ചില്ല… അമ്മായിപ്പു�
ല്ലും, കാട്ടുതുമ്പയും, േപരറിയാത്ത ഏെതാെക്കേയാ ചന്തവും േചലുമില്ലാത്ത, ഒടി�
ഞ്ഞു തൂങ്ങിയ പാഴ്െച്ചടികളും വളർന്നു നില്ക്കുന്ന പുരയിടങ്ങൾ; േപാഷകാഹാരക്കു�
റവുെകാണ്ടു് വളർച്ചമുരടിച്ചു് ശരീരം േതമ്പിേപ്പായ കുഞ്ഞുങ്ങെളേപ്പാെല തളർന്നുെമ�
ല്ലിച്ച ആ െചടികൾക്കിടയിൽ കൂടിയുള്ള െചാവ്വും േചലുമില്ലാത്ത മണൽപ്പാത.
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ആ വഴികളിൽ ചിലവ ആ നാടിെന്റ െപാതുഛായക്കു േചരാത്ത വലിയ ആധു�
നിക രീതിയിലുള്ള വീടുകളിേലയ്ക്കു െചന്നുേചരുന്നു; മുറ്റത്തു് ആ െചറിയവഴിെയ
തെന്ന എത്തിേച്ചർന്നവേയാ എന്നു സംശയിച്ചുേപാകുന്ന പുതുപുത്തൻ േമാഡൽ
കാറുകളും. ആ െകട്ടിടങ്ങളിൽ പലതിനും അതിർത്തി കാക്കാൻ മതിലുകളിെല്ലങ്കി�
ലും വലിയ േഗറ്റുകൾ പ്രൗഢി വിളംബരം െചയ്യുന്നു. അേത സമയം ഒരു പുതുകുമ്മാ�
യത്തിെന്റ പുറംപൂച്ചുേപാലും വരുത്താെത വർഷങ്ങളുെട പഴക്കവും ക്ഷീണവും േപറി
മുഷിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പഴയ വലിയ വീടുകളും അവിടവിെടയുണ്ടു്. അവയുെട മുറ്റത്തുമുണ്ടു്
തളർന്നുകിടക്കുന്ന അേത മണൽപ്പാത വഴി വന്നു േകറി പുതിയ സ്വന്തം േമൽക്കൂര�
കൾക്കു കീഴിൽ ൈവഭവേത്താെട വിശ്രമിക്കുന്ന കാറുകളും ൈബക്കുകളും… പെക്ഷ
വീടുകൾക്കു പലതിനും പണ്ടെത്ത കടലാവണക്കും, മുള്ളുമുരിക്കും, േവലിപ്പരുത്തി�
യും, പൂവരശും മറ്റും അതിർത്തികാക്കുന്നു. ഓലമടലുകളും എേന്താ മരക്കമ്പുകളും
വാരിക്കമ്പുകളാക്കി െകട്ടിവച്ചുണ്ടാക്കിയ േവലികളാണു്. പഴയ കാലെത്തേപ്പാ�
െല െമടഞ്ഞ ഓലയും തുഞ്ചാണിയും മറ്റും വച്ചു് തീർത്തും മറച്ചുെകട്ടുന്ന ഏർപ്പാെടാ�
െക്ക നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അേതസമയം അമ്മുവിനും ആദിക്കും േലഖയ്ക്കും കൂടുതൽ
കൗതുകവും ആശ്ചര്യവും േതാന്നിയതു് പല പുരയിടങ്ങളും പ്രേത്യകിെച്ചാരതിർത്തി�
യും തീർക്കാെത സ്വരുമേയാെട കിടക്കുന്നുെവന്നതാണു്; ഗ്രാമീണസൗഹൃദങ്ങളുെട
ബാക്കിപത്രം!

“െമാത്തത്തിൽ ഒരു വിേരാധാഭാസം േപാെല ഇേല്ല, അപ്പച്ചീ?” അധികെമാ�
ന്നും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താത്ത േലഖ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മേയാടു േചാദിച്ചു.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഒരു െവറുംചിരി ചിരിച്ചേതയുള്ളൂ, മനസ്സു് ഏേതാ പഴയകാല�
സ്മൃതികളിൽ അലയുകയായിരിക്കണം.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട ഇേന്നാവ വഴിയുെട ഇരുൈസഡിലും തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിൽ�
ക്കുന്ന െചടികേളയും ചിലേപ്പാെളാെക്ക േവലിപ്പത്തലുകേളയും െതാട്ടുതേലാടിയാ�
ണു് യാത്ര. ൈഡ്രവർ സുകുവിെന്റ മിടുക്കുെകാണ്ടാകാം ഇതുവെര കാറിനു പരി�
െക്കാന്നും പറ്റിയില്ല. അേപ്പാഴുണ്ടു് എതിെര ഒരു കാറു്; ഒരു കൂട്ടർ വഴിമാറിെക്കാ�
ടുേത്ത പറ്റൂ.

“ആ െതാടിയിേലയ്ക്കു േകറ്റിേക്കാളൂ സുകൂ” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു.
അടുത്തുള്ള പുരയിടത്തിേലയ്ക്കു് കാറു് പതുെക്ക കയറ്റി. എതിെര വന്ന കാറി�

ലുള്ളവർ ഗ്ലാസു് താഴ്ത്തി സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി; പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകെള കണ്ടിട്ടാവും.
പുതുതലമുറയാണു്, അവർക്കു പിടികിട്ടിയില്ല. കൂടുതൽ തിരക്കാൻ നിക്കാെത അപ്പ�
ച്ചിയമ്മൂമ്മയുെട ചിരിക്കു് ഒരു മറുചിരി പാസ്സാക്കി അവർ ഓടിച്ചുേപായി.

“സാവിത്രിക്കുട്ടീ, കാറിവിെട കിടക്കെട്ട. എന്തായാലും സൗകര്യായിട്ടു് പാർ�
ക്കു െചയ്തിരിക്കുവേല്ല. എെന്റ ഓർമ്മ ശരിയാെണങ്കിൽ ഒരമ്പതടി നടന്നാൽ മതീ�
ന്നാ േതാന്നേണ. ആ വലിയ മാവു് കാണുന്നിേല്ല ദൂെര, അതിെന്റ അപ്പറം ഇത്തി�
രി ഉള്ളിേലയ്ക്കു നടക്കണം. കാെറാെക്ക േപാകുമാരിക്കും. എത്രേയാ പേണ്ട കാറും
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വണ്ടീെമാെക്ക ഒണ്ടാരുന്നു അവർക്ക്.” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി, പുറ�
േക മറ്റുള്ളവരും.

“ഇവിെടാെക്ക ആെകെയാള്ള മരങ്ങൾ െതങ്ങും മാവും മാത്രമേല്ല… അേയ്യാ
അല്ല. ഇെതന്തു മരമാ അപ്പച്ചിയമ്മൂേമ്മ… േദ കായ.” അമ്മുവും ആദിയും ഉത്സാ�
ഹേത്താെട േറാഡിൽ വീണുകിടക്കുന്ന െചറുപുന്നക്കായകൾ െപറുക്കിെയടുത്തു തുട�
ങ്ങി. പണ്ടു വഴിയാത്രക്കാർക്കു് തണേലകി േറാഡിെന്റ രണ്ടുൈസഡിലും നിരയായി�
നിന്നിരുന്ന ഭംഗിയുള്ള െചറുപുന്നകളും, വലിയ പുന്നക്കായ മരങ്ങളുെമല്ലാം എങ്ങ�
െന തീർത്തും അപ്രത്യക്ഷമായിെയന്നു വ്യാകുലെപ്പട്ട അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കും സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിക്കും സേന്താഷമായി.

“അതാണു േമാേള െചറുപുന്ന. എന്തുമാത്രം മരങ്ങളുണ്ടായിരുെന്നേന്നാ, േറാ�
ഡുനീേള. ഇേപ്പാ ഇവ്െട വന്നിട്ടു് ദാ ആദ്യായിട്ടു കാണുകാ. ഈ കായ ആട്ടിെയടു�
ക്കുന്ന എണ്ണ വിളക്കുകത്തിക്കാനുെമാെക്കെക്കാള്ളാം.” “എന്തു വിളക്കു്, ഇെതങ്ങ�
െനയാ കത്തിക്കാ?” അമ്മു േചാദിച്ചു.

“നിലവിളക്കിെലാെക്ക പുന്നയ്ക്കാെയണ്ണ ഒഴിച്ചുകത്തിക്കാറുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.
അതിനു് അമ്മൂെനങ്ങെന നിലവിളക്കു് പരിചയമുണ്ടാകാനാ. അകേത്ത അലമാരീ�
െലങ്ങാണ്ടു് എെന്റ കല്യാണത്തിനു് പ്രസന്റുകിട്ടിയ െനലവിളക്കിരിെപ്പാണ്ടു്. അതു�
കണ്ടിെട്ടാെണ്ടന്നല്ലാെത അതുകത്തിക്കണ കണ്ടുകാണില്ലേല്ലാ”, േലഖ പറഞ്ഞു.

“ഒെണ്ടാണ്ടു്. കായംെകാളത്തു് അമ്മൂേമ്മെട തറവാട്ടീേപ്പായിേല്ല ഒരിക്കൽ.
അേപ്പാക്കണ്ടു”, അമ്മു പുന്നക്കായ െപറുക്കുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു. രണ്ടുേപരും
െപറുക്കിെയടുത്ത പുന്നക്കായ േലഖയുെട േതാളിലിട്ടിരുന്ന ബാഗിൽ ഇട്ടു് ൈക േല�
ഖയുെട സാരിത്തുമ്പിൽ തുടച്ചു് അമ്മു ഉത്സാഹേത്താെട മുേമ്പ നടന്നു.

“നമ്മളിേപ്പം ഏതുവീട്ടിേലയ്ക്കാ േപാേണ?” സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.
“േങ… നീയേപ്പാ എല്ലാേരം മറേന്നാ? േശഖരപ്പിള്ളയമ്മാവെന്റ മുത്തമകൻ

ഒരു രഘുവരൻ െചട്ടെനാണ്ടാരുന്നിേല്ല, രഘുേച്ചട്ടൻന്നാരുന്നു എല്ലാരും വിളിക്കു�
േന്ന. അേങ്ങാട്ടാ. വീട്ടുേപെരാെക്ക ഞാൻ മറന്നൂ”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ മറുപടി
െകാടുത്തു.

“കണ്ണംചാലിൽ പുത്തൻവീടു് അേല്ല?” സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.
“അെല്ലടീ; അതു് േശഖരപിള്ളയമ്മാവൻ വച്ച വീടു്. അതു് ഭാഗം വച്ചേപ്പാ രഘു�

േച്ചട്ടെന്റ െപങ്ങമ്മാരിലാേരാ എടുത്തു. അെതാരു വേല്യ വീടാര്ന്നിേല്ല?”
“ഭാഗത്തിൽ രഘുേച്ചട്ടനു പറഞ്ഞതാരുന്നേത്ര ആ വീടു്. അതുപെക്ഷ ശാപം

കിട്ടിയ വീടാന്നും പറഞ്ഞു് രഘുേച്ചട്ടൻ എടുത്തില്ലാന്നു്. എന്നിട്ടു് സ്വന്തായിട്ടു് േവെറ
വീടുണ്ടാക്ക്വാ െചേയ്തന്നാ േകേട്ടക്കേണ. ആേരാ പറഞ്ഞ കഥകളാ. രഘുേച്ചട്ടൻ
േശഖരപിള്ളയമ്മാവെന്റ മറ്റുമക്കെളേപ്പാെലാന്നുമല്ലാരുന്നേത്ര. തറവാടിനു െപണ്ണു�
ങ്ങൾ ബലം പിടിച്ചുകാണും, അതായിരിക്കും.”
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“അെതാെക്ക ഞാനും േകേട്ടക്ക്  ണു്. അേങ്ങരു് വല്യ ബിസിനസ്സുകാരനാ�
െന്നാെക്ക േകട്ടിരുന്നു അന്നു്. പെക്ഷ കുറച്ചുനാൾ മുമ്പു് രഘുേച്ചട്ടെന്റ ഒന്നുരണ്ടു പു�
സ്തകം വായിച്ചു… അേപ്പാ…” “ഇവിടിപ്പം ആരാ ഒേള്ള, ആ പറഞ്ഞ ആെളാെക്ക
ഒേണ്ടാ?” േലഖ േചാദിച്ചു.

“ഇല്ല, രഘുേച്ചട്ടൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിേച്ച. േദവകിേച്ചച്ചീം മകൻ രവികുമാറും
കുടുംബവുമാ ഇവെട”, അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. “ഇവിടുെന്നന്താ കിട്ടാെനാേള്ള?”
വർത്തമാനം ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നിരുന്ന അമ്മു തിരിഞ്ഞു നിന്നുേചാദിച്ചു.

“അേതാ… ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തിനു ചില വിശദീകരണങ്ങൾ. ഇന്ത്യൻ സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരവും ഐ. എൻ. എ. യും വെര െചന്നുമുട്ടുന്ന ചില കഥകളുെട സത്യാവ�
സ്ഥ… കിട്ടുന്നിടേത്താളം വിവരങ്ങൾ…”

അമ്മുവും ആദിയും പരസ്പരം േനാക്കി, അമ്മു ആദിയുെട ൈകപിടിച്ചമർത്തി.
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കളിക്കൂട്ടുകാർ

െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി പിടിച്ചുെകട്ടിയേപാെല നിന്നു, േനാട്ടം സമീപെത്ത േവലി�
യിലായിരുന്നു. അമ്മുവും ആദിയും ഒപ്പം േചാദിച്ചു:

“എന്തുപറ്റീ, എന്താേനാക്കുേന്ന?”
സാവിത്രിക്കുട്ടി ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ഉയരത്തിൽ വളർന്നു് പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന

േവലിപ്പത്തലുകളിേലയ്ക്കു് ൈകചൂണ്ടി. വഴിയിൽ കണ്ട പല േവലികളിൽ നിന്നും വ്യ�
ത്യസ്തമായിരുന്നു ആ േവലി. േവലിെയന്നു പറയാൻ േവലിപ്പത്തലുകളായി നിൽക്കു�
ന്ന ആ മരങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളൂ. വാരികൾ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി െപാളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന േവ�
ലി. പേക്ഷ, ആ േവലിപ്പത്തലുകൾ! അെതാരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ആകാശേത്തയ്ക്കു്
തലനീട്ടി നില്ക്കുന്ന ഒരുപാടു ശിഖരങ്ങൾ; ഒെരാറ്റ ഇലേപാലുമില്ല; എന്നാൽ നിറച്ചും
ഇളം വയലറ്റുപൂക്കൾ വാരിച്ചൂടി ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ഇടെയ്ക്കാെക്ക നിറെയ ഇലച്ചി�
ലും അങ്ങിങ്ങു് നടുവിൽ കടുത്ത തവിട്ടുനിറംേതച്ച വലിയ മഞ്ഞപ്പൂവുകളും ചൂടിയ പൂ�
വരശു് ആ േവലിക്കു് ഒരു േസ്റ്റജ് അലങ്കാരത്തിെന്റ ചന്തം െകാടുക്കുന്നു.

“െകാള്ളാമേല്ലാ, നല്ല ഭംഗി. ഇെതന്തു െചടികളാ സാവിത്രിയമ്മൂേമ്മ?” അമ്മു
േചാദിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി മനസ്സുതുറന്നു ചിരിച്ചു:
“ങാ കേണ്ടാ… എെന്റ അമ്മുക്കുട്ടിക്കു് ഇഷ്ടായേല്ല. അതു് എെന്റ കൂട്ടുകാരാ.

ൈഗ്ലറിസീഡിയായും പൂവരശും. വയലറ്റു പൂവുള്ളതു് ൈഗ്ലറിസീഡിയാ. വിേദശെത്ത�
വിെട നിേന്നാ വന്നതാ. അെന്നനിക്കു് എെട്ടാൻപതു വയസ്സുകാണും. അന്നുമു�
തൽ കടലാവണക്കിേനം േവലിപ്പരുത്തിേയം പിന്നിലാക്കി വന്നതാ. ഇേപ്പാൾ
പേക്ഷ, കുറവാ.”

“അെതന്താ അങ്ങെനെയാരു േപരു് ?” അമ്മു േചാദിച്ചു.
“അല്ല, നമ്മളതിനു േവെറ േപരിട്ടു, ശീമെക്കാന്ന. അേക്കേഷ്യന്നും പറെഞ്ഞാ�

രു ‘വരത്തി’ യിേല്ല. നമ്മെട ൈഹേവ ൈസഡുകളിലും േതാട്ടങ്ങളിലുെമല്ലാം നിറച്ച�



209 3.7. കളിക്കൂട്ടുകാർ

തേല്ല. അേക്കേഷ്യേപ്പാെല ശീമെക്കാന്ന അധിനിേവശെമാന്നും നടത്തീട്ടില്ല. േവ�
ലിപ്പത്തലായിട്ടു മാത്രമല്ല; ആടിനും പശൂനും തീറ്റിയാണു്, പാടത്തും വാഴയ്ക്കും പച്ച�
ക്കറിത്തടത്തിലുെമാെക്ക വളമിടാം. കമ്പു് മുറിച്ചുവച്ചു പുതിയ െചടിയുണ്ടാക്കാം. ആ
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മതി. അതിക്രമെമാന്നുമില്ല. അേക്കഷ്യ നിൽക്കുന്നതിെന്റ സമീ�
പപ്രേദശെത്ത ജലാംശംേപാലും അതു വലിെച്ചടുക്കും. പൂത്താേലാ, മനുഷ്യർക്കു്
അലർജി, മുട്ടിനുമുട്ടിനു പുതിയതു് കിളിർക്കുേകം െചയ്യും…”

സാവിത്രിക്കുട്ടി വാചാലയായി. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയ്ക്കും േലഖയ്ക്കുെമാെക്ക അത്ഭുത�
മായി; തീെര ഉഷാറില്ലാെത നടന്ന ആളാ.

“അേപ്പാ, സാവിത്രിയമ്മൂേമ്മെട കൂട്ടുകാരാന്നു പറഞ്ഞതു േനരാ. അമ്മൂമ്മയ്ക്കു്
അവെര കണ്ടേപ്പാ എെന്താരു സേന്താഷമാ, ” അമ്മു ചിരിച്ചു.

“സാവിത്രിക്കുട്ടി പഴയകാലേത്തയ്ക്കു േപായി ഇേല്ല?”
അപ്പച്ചിയമ്മൂമമ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മുതുകിൽ േസ്നഹേത്താെട തട്ടി.
“ഉവ്വു് െകാേച്ചച്ചീ… ഓർക്കുേന്നാ, വടേക്ക േവലിക്കലും ഒരെപ്പേരെട െപാറകി�

ലും മുഴ്വൻ ശീമെക്കാന്നയാരുന്നിേല്ല. പൂക്കാൻ വിടാറില്ലാര്ന്നു. കമ്പു് െമാേത്താം
െവട്ടി ആ ഇലെയല്ലാം െതങ്ങിനും പാടത്തും നമ്മെട കാളിെപ്പാലക്കള്ളീെമാെക്ക�
ക്കൂടി വാരിവിതറുന്നെതാെക്ക ഞാൻ േനാക്കി നിക്കുമാരുന്നു. പാവം കാളിെപ്പാല�
ക്കള്ളി, നല്ല അമ്മയാര്ന്നു അവരു്. എനിക്കു് െകാട്ടങ്ങാ പറിേച്ചാണ്ടുവന്നു തരും.
ഒളിച്ചാ; വേല്ലാരും കണ്ടാൽ! വളെരക്കുറച്ചു നാളേല്ല ഞങ്ങളവെടാണ്ടാരുെന്നാ�
ള്ളൂ. പേക്ഷ, ൈഗ്ലറിസീഡിയാ, ഉഷമലരി, പൂപ്പരുത്തി, നമ്മെട ബ്രാഞ്ച് അമ്പലവും
അമ്പലക്കുളവും, പിെന്ന… പാത്രക്കുളവും അതിനരുകിെല എരുക്കിൻ െചടിയും…”
ഒരു ദീർഘനിശ്വാസേത്താെട സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു മൗനിയായി…

സാവിത്രിക്കുട്ടി മൗനമായി നടന്നു. ആ മൗനത്തിെന്റ കാരണം ആരും അേന്വ�
ഷിച്ചിെല്ലങ്കിലും എല്ലാവരിേലയ്ക്കും ആ മൗനം പടർന്നു. “ഇതാെണന്നു േതാന്നുന്നു, ”
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ നിന്നു.

പ്രേത്യകമായി പടിവാതിേലാ, േവലിപ്പത്തലുകൾ അവിടവിെടയുള്ളതല്ലാെത
ശരിക്കുള്ള േവലിേയാ ഇല്ലാത്ത സാമാന്യം വലിയ ഒരു പുരയിടം. അതിെന്റ ഏതാ�
ണ്ടു് നടുക്കു് അത്ര ചന്തെമാന്നുമില്ലാത്ത എന്നാൽ പഴമയുെട പ്രൗഢിയുള്ള വീടു്
െതക്കു ഭാഗത്തായി കുറച്ചുകൂടി പുതുമ േതാന്നിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ഹൗസും. പറമ്പി�
ലങ്ങിങ്ങായി ചില വലിയ മരങ്ങളും െതങ്ങുകളും; ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത െതങ്ങുകൾ.
അവിടവിെടയായി കുേറ വാഴകൾ, ഒരടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാെത താേന കിളിർത്തു വന്ന
മട്ടിൽ; ആഹാരം കിട്ടാത്ത കുട്ടികെളേപ്പാെല െമലിഞ്ഞുതളർന്നു്… വഴിയിൽ കണ്ട
പുരയിടങ്ങളിൽ നിന്നു് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാെത. “സാവിത്രിക്കുട്ടി തുടങ്ങി സൂക്ഷ്മ�
നിരീക്ഷണം… പിെന്നേക്കൾക്കാം കമന്റ്…” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചു.

ശബ്ദം േകട്ടു് ഒരു െപൺകുട്ടി അകത്തുനിന്നും എത്തിേനാക്കി. അപരിചിതെര
കണ്ടതും അകേത്തയ്ക്കു വലിഞ്ഞു. അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീ ഇറ�
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ങ്ങിവന്നു. അവർ സംശയേത്താെട ആഗതെര േനാക്കി, ആേരയും മനസ്സിലാകാ�
ത്തതിെന്റ പകപ്പു് അവരുെട മുഖത്തു കാണാമായിരുന്നു. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും ഒന്നു
സംശയിച്ചു; പെണ്ടേന്നാ ഒരിക്കൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്. പിെന്ന േചാദിച്ചു:

“േദവകിേച്ചച്ചിയേല്ല?”
അവർ തലകുലുക്കി; എന്നിട്ടും സംശയേത്താെട എല്ലാവേരയും മാറിമാറി

േനാക്കി.
“േദവകിേച്ചച്ചീ, ഇതു ഞാനാ, ഭാനുമതി… മണീന്നു പറഞ്ഞാെല ഓർക്കുെവാ�

ള്ളാരിക്കും. മൂേത്തടെത്ത ദാക്ഷായണിയമ്മൂേമ്മെട മൂത്തമകൾ ഭാരതിെയ ഓർക്കു�
േന്നാ, ഡൽഹീലാരുന്ന… ആ ഭാരതീെട േമാളാ ഞാൻ… നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നുരണ്ടു
തവണെയ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ… ഓർമ്മ േതാന്നുേന്നാ?” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ സ്വയം പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു േചാദിച്ചു.

േദവകിയമ്മ െപെട്ടന്നു് സേന്താഷേത്താെട മുറ്റേത്തക്കു് ഇറങ്ങി വന്നു് അപ്പച്ചി�
യമ്മൂേമ്മെട ൈകകൂട്ടിപ്പിടിച്ചു:

“എങ്ങെന മനസ്സിലാകാനാ, എത്രെകാല്ലമായി കണ്ടിട്ടു് ! മണീെട പഠിപ്പു്
കഴിഞ്ഞെയാടെന കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. പിെന്ന വലേപ്പാളുമേല്ല വരാെറാള്ളാര്ന്നു.
കല്യാണങ്ങൾക്കു് വന്നപ്പം കണ്ടിെട്ടാള്ളതാ. പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ നാത്തൂേന, ഇെതാ�
െക്കയാരാന്നു്… ഓ, ഇതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയേല്ല, മീനാക്ഷിയപ്പച്ചീെട േമാളു്. വേല്യ
പടിപ്പുകാരി! രവി പടം കാണിച്ചു തന്നാരുന്നു പത്രത്തിലു്. ഇെതാെക്കയാരാ; അക�
േത്തക്കു േകറു്. ഇരുന്നിട്ടു് പരിചയെപ്പടാം.”

എല്ലാവരും വരാന്തയിലിട്ട കേസരകളിലും അരമതിലിലുമായി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു.
അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ എല്ലാവേരയും പരിചയെപ്പടുത്തി.

“േമാനിന്നെലപ്പറഞ്ഞാര്ന്നു മൂന്നാലുേപരു വരുംന്നു്. ആരാന്നിപ്പം പറയുന്നി�
ല്ല. അമ്മെയ്ക്കാരു സർൈപ്രസാകേട്ടന്നു്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു േഗാപീെട, രവീെട അനി�
യേന, കല്യാണാേലാചനക്കാരാകുംന്നു്. അഹങ്കാരി; അവെനേന്നാടു പറഞ്ഞില്ല,
അച്ഛെന്റ െപങ്ങമ്മാരും പിേള്ളരുെമാെക്കയാ വരുേന്നന്നു്.”

വിേശഷങ്ങൾ പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു രവിെയത്തി… രവി, രഘുേച്ചട്ടേന്റയും േദവ�
കിേച്ചച്ചീേടം മൂത്തമകൻ. കൂെട വന്ന രണ്ടുേപർ മുറ്റത്തുതെന്ന നിന്നേപ്പാൾ രവി
വിളിച്ചു:

“ഇേങ്ങാട്ടു കയറിേപ്പാരു… ഉള്ളടെത്താെക്ക ഇരിക്കാം. ഇെതാെക്ക അച്ഛെന്റ
കസിൻസാ. സാവിത്രിച്ചിറ്റയുെട മകളുെട കവിതകൾക്കു് അവാർഡു െകാടുക്കുന്ന
പടം ഞാൻ കാണിച്ചുതന്നിേല്ല… േപരു് നന്ദിത. സാവിത്രിച്ചിേറ്റെട േപരും തറവാ�
ടിെന്റ േപരും ഒണ്ടാരുന്നു; അങ്ങെനയേല്ല മനസ്സിലാേയ. അങ്ങെന നമ്മെട കു�
ടുംബത്തീെന്നാരാളു് അവാർഡു വാങ്ങിച്ചു. ങാ, പറഞ്ഞുവന്നാ നമ്മെളല്ലാം ബന്ധു�
ക്കളാ. നമ്മുെടെയാെക്ക ഒറിജിൻ ഒരിടത്തൂന്നു തന്നാ. പേക്ഷ, ഞങ്ങൾ തെന്ന
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പരിചയെപ്പടുന്നതു് ഈ അടുത്തകാലത്താ. അതും ഈ ഭാനുമതിേച്ചച്ചി എവിെട�
േന്നാ നംബർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിളിച്ചു പരിചയെപ്പടുത്തീതാ. അച്ഛനുമായിട്ടുേപാലും
െചമ്പകേശ്ശരീലും, മൂേത്തടത്തുമുള്ള ആരുമായും അത്രബന്ധെമാന്നുമില്ലാരുന്നേല്ലാ;
അച്ഛെന്റ അമ്മൂേമ്മെട കാലത്തുതെന്ന വേല്യഅടുെപ്പാന്നും ഇല്ലാരുെന്നന്നാ േകേട്ട�
ക്കുേന്ന.”

പിെന്ന കുേറ സമയം എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയെപ്പടുന്ന തിരക്കിലായിരു�
ന്നു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും േദവകിയമ്മയും രവികുമാറിെന്റ ഭാര്യയും കൂടി കാപ്പിയും ഒരു േപ്ല�
റ്റിൽ എേന്താ വറുത്ത പലഹാരവും െകാണ്ടുവന്നു വച്ചു.

“കാപ്പികുടിക്കൂ. എന്നിട്ടു് നമുക്കു് അടുെത്താരിടം വെര േപാകണം… അമ്പുവ�
പ്പൂപ്പനു് വയസ്സു് െതാണ്ണൂറ്റാറായി. ഓർമ്മയ്ക്കും േകൾവിക്കും കാഴ്ചയ്ക്കുെമാന്നും ഒരു േകാ�
ട്ടവുമില്ല. പേക്ഷ, കാലിെനാരു െചറിയ തകരാറുപറ്റി. ഇത്രദൂരം നടക്കാൻ പറ്റി�
ല്ല. അെല്ലങ്കിലിേപ്പാത്തെന്ന ഇവെടത്തിേയേന, നിങ്ങളു വരുന്നൂന്നു േകട്ടു് വേല്യ
സേന്താഷത്തിലിരിക്കുകാ, ” രവി പറഞ്ഞു.

“ആരാ അതു് ?” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േചാദിച്ചു.
“അമ്പാടീന്നാരുന്നു േപരു്, അമ്പൂന്നാ വിളിച്ചിരുേന്ന. െകാച്ചുപയ്യനാരുന്നേപ്പാ

േശഖരനപ്പൂപ്പെനാപ്പം കൂടീതാെത്ര. നിങ്ങെക്കാന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല. പേക്ഷ,
അമ്പുവപ്പൂപ്പനു്, ചാേത്താേത്തം േമലാംേകാേട്ടം പുന്നേശ്ശരീേലം മൂേത്തടേത്തം
ഒെക്ക പേഴ തലമുേറെല എല്ലാേരമറിയാം, എല്ലാ ചരിേത്രാമറിയാം. നിങ്ങെളാ�
െക്ക െകാച്ചിെല ഇത്തിരി നാെളങ്ങാണ്ടേല്ല ഇവെട ഒണ്ടാരുെന്നാള്ളൂ. ഇവെടങ്ങാ�
ണ്ടുതെന്നെയാള്ള ഒരു നായരുവീട്ടിെല ആരുന്നു അമ്പുവപ്പൂപ്പൻ. എല്ലാം ക്ഷയി�
ച്ചുെകട്ടു േപായതാെത്ര. ഇപ്പ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം േശഖരനപ്പൂപ്പൻ െകാടുത്ത�
താ. മക്കെളാെക്ക നല്ല െനേലലായി. ദൂെരെയങ്ങാെണ്ടാെക്കയാ. അപ്പൂപ്പൻ
പേക്ഷ, ഈ നാടുവിട്ടുേപാകുന്ന പ്രശ്നേമയില്ല. പേഴ വീരകഥകളും നാട്ടുകാരുെട
മുേഴ്വാൻ ചരിത്രങ്ങളും അങ്ങെന കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവെരെയാെക്ക പറഞ്ഞു േകൾപ്പി�
ക്കലാ േഹാബി. ഭാര്യ മരിച്ചുേപായി. ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടു്. അവരാണു്
സഹായത്തിനു്. നമുക്കു അേങ്ങാട്ടുേപാകാം, േനേര കാണാേലാ.”
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“വീരകഥകെളന്നു വച്ചാൽ?” അമ്പാടിനായെരന്ന അമ്പുവപ്പൂപ്പെന്റ വീട്ടിേലയ്ക്കുള്ള
നടത്തത്തിനിടയിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു:

“ഓ. സാവിത്രിച്ചിറ്റ അതുതെന്ന ആേലാചിക്കുകാരുന്നു അേല്ല? സാവിത്രിച്ചിറ്റ�
യ്ക്കു് നമ്മുെട കുടുംബചരിത്രമറിയാൻ താല്പര്യമാെണന്നു് ഭാനുമതിച്ചിറ്റ വിളിച്ചേപ്പാൾ
പറഞ്ഞേതാർക്കുന്നു, ‘സാവിത്രിക്കുട്ടി പഴയകാലത്തിലൂെടയാ ഇേപ്പാ സഞ്ചാരം.
നിങ്ങെളെയാെക്ക അേന്വഷിച്ചു പിടിക്കണംന്നു് എെന്ന ഏല്പിേച്ചക്കുന്നു’ എന്നു്.
നല്ലകാര്യം, നമ്മുെട പൂർവ്വികരുെട ചരിത്രെമാെക്ക േതടിപ്പിടിച്ചു് േരഖയാക്കണം;
പുതിയ തലമുറയ്ക്കറിയേണ്ട. അച്ഛനു് ആത്മകഥെയഴുതാനും പരിപാടിെയാണ്ടാരു�
ന്നൂന്നു േതാന്നുന്നു, ഒന്നും നടന്നില്ല.”

“ങാ, ചിറ്റ േചാദിച്ചതു്… അേത നിങ്ങളാരും ഈ നാട്ടിലല്ലാരുന്നേല്ലാ. അെല്ല�
ങ്കിലും അക്കാലത്തു് നമ്മുെട വീടുകൾ തമ്മിൽ അത്ര അടുപ്പെമാന്നുമില്ലാരുന്നു.
അടുത്ത ബന്ധുക്കളാ, െവറും ബന്ധുക്കളുമല്ല സേഹാദരങ്ങളാ. എന്നിട്ടും പലരും
തമ്മിൽ അറിയുകേപാലുമില്ലാരുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പെന്റ സേഹാദര�
ങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടുേപാലും ബന്ധേമാ േപാക്കുവരേവാ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു…”

“എെന്താെക്കേയാ കഥകൾ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്, ഞങ്ങടപ്പൂപ്പെന്റ വീരകൃത്യങ്ങ�
െളപ്പറ്റി. നിങ്ങെട േശഖരനമ്മാവൻ െകാലെകാമ്പനാരുെന്നന്നും പറഞ്ഞുേകട്ടി�
െട്ടാണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇവിടെത്ത േശഖരനപ്പൂപ്പെന്റ മുൻപിൽ െചമ്പകേശ്ശരി മൂപ്പരു് 
ഒന്നുമെല്ലന്നാ അമ്പുവപ്പൂപ്പൻ പറയുെന്ന. അത്ര ജഗജില്ലിയായിരുന്നേത്ര ഞങ്ങെട
അപ്പൂപ്പൻ.” രവി നിറുത്തി.

“ദാേമാദരൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരാളില്ലായിരുേന്നാ േശഖരമ്മാവെന്റ ഇളയതാ�
യി?” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േചാദിച്ചു.

“ഒണ്ടു്. െകാച്ചിേല നാടുവിട്ടുേപായതാ. അപ്പൂപ്പെന്റ എേളതു് കാർത്ത്യായ�
നിയമ്മൂമ്മ. അതിെനേളതു് ദാേമാദരൻ െകാച്ചച്ഛൻ. കൽക്കേട്ടലാരുന്നു. ചരിത്ര�
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ത്തിൽ േരഖെപ്പടുേത്തണ്ട േപരാ. പേക്ഷ, നമ്മെട കുടുംബത്തിൽേപാലും അധിക�
മാർക്കും ഇങ്ങെനാരു മനുഷ്യെനാണ്ടാരുന്നൂന്നു് അറിയാൻ വയ്യ. താല്പര്യവുമില്ലാരു�
ന്നൂന്നു വേച്ചാ. അേമ്മം അമ്പുവപ്പൂപ്പനുെമാെക്ക എേപ്പാേളാ എെന്താെക്കേയാ പറ�
ഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.” രവി കുറ്റേബാധേത്താെട പറഞ്ഞു.

“േദവകിേച്ചച്ചിക്കറിയാമായിരിക്കുമേല്ലാ ദാേമാദരനമ്മാവെന്റ കഥകൾ; രഘു�
േച്ചട്ടൻ പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമേല്ലാ, ” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ േചാദിച്ചു.

“െകാള്ളാം എന്റച്ഛേനാ, കഥ പറയുേക… അതും അമ്മേയാടു് അച്ഛൻ അമ്മ�
േയാേടാ ഞങ്ങേളാേടാ കുടുംബെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിേത്രാം കേഥം ഒന്നും പറ�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൂപ്പെന്റ തറവാടിെന്റ കാര്യം േകൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഇഷ്ടമല്ലാ�
രുന്നു. വീട്ടാവശ്യങ്ങേളാ, ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുെട പഠിത്തത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങേളാ മാ�
ത്രം അമ്മ പറയും; ഞങ്ങൾ അമ്മേയാടായിരുന്നു ആവശ്യങ്ങളുന്നയിക്കുക. ബാങ്കി�
ലേല്ല േജാലി, പലേപ്പാളും ഇൻെസ്പക്ഷൻ ടൂറുണ്ടാകും… വീട്ടിെലത്തിയാൽ വായന,
ആേലാചന, എഴുത്തു്…”

“എഴുതുമായിരുേന്നാ രഘുേച്ചട്ടൻ, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പുസ്തകമാക്കീ�
െട്ടാേണ്ടാ?” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ആകംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു.

“െകാള്ളാം, അതിനേല്ല ആ ഔട്ട്ഹൗസു് ഉണ്ടാക്കിയതു തെന്ന. വായനയും
എഴുത്തും ആേലാചനയുെമല്ലാം അതിനുള്ളിൽത്തെന്ന. ആഹാരെമാെക്ക മിക്കവാ�
റും അവിെട െകാെണ്ടെക്കാടുക്കും അമ്മ. മൂന്നാലു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അച്ഛൻ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും ജർമ്മൻഭാഷയിലും എഴുതുമാ�
യിരുന്നു. േഫാറിൻ േജർണലുകളിൽ ചില േലഖനങ്ങെളാെക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, അച്ഛനു് അർഹിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹനെമാന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അച്ഛൻ
പ്രധാനമായും എഴുതിയെതാെക്ക ചരിത്രമാണു്. േകരളത്തിെന്റ, പ്രേത്യകിച്ചു് കര�
പ്പുറത്തിെന്റ സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രം, േകരളത്തിെന്റ തനതു കലാപാരമ്പര്യം, സിനി�
മയുെടയും നാടകത്തിേന്റയും ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും… അടുത്തിെടയാണു് ഞാനിെത�
ല്ലാം കെണ്ടടുത്തതു്. അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതുവെര അച്ഛെന്റ എഴുത്തുമുറിയിേലയ്ക്കു് ആർ�
ക്കും പ്രേവശനമില്ലായിരുന്നു…” രവി െനടുവീർപ്പിട്ടു.

ഇത്തിരി േനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശഷം തുടർന്നു:
അച്ഛൻ നിരാശനായിരുന്നു… അച്ഛനും സേഹാദരങ്ങളും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം

േനടിയതു് അച്ഛെന്റ നിർബ്ബന്ധം ഒന്നു െകാണ്ടുമാത്രമാണു്. സമ്പത്തുണ്ടായിരുെന്ന�
ങ്കിലും േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസേത്താടു്, അതും െപൺകുട്ടികെള ദൂെരയയച്ചു് പഠിപ്പി�
ക്കുന്നതിൽ അപ്പൂപ്പനത്ര താല്പര്യമല്ലായിരുന്നു. േപാരാേത്തനു് അവെരാെക്ക േകാ�
േളജിെലത്തിയേപ്പാേളയ്ക്കും അപ്പൂപ്പൻ തീർത്തും െകടപ്പായി. പിെന്ന േചച്ചിമാർ�
ക്കും അനിയത്തിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കും രക്ഷകർത്താവു് അച്ഛനായിരുന്നിേല്ല.
കല്യാണം കഴിക്കുന്നതു് മുപ്പെത്തട്ടാം വയസ്സിലാ, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തീരേണ്ട…
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‘എെന്റ നല്ലകാലം മുേഴ്വാൻ ഞാൻ നഷ്ടെപ്പടുത്തീതാ, ഇനിെയങ്കിലും സ്വസ്ഥമാ�
യി എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതു െചയ്യണം’, എന്നു് അമ്മേയാടു േദഷ്യെപ്പടും, ബന്ധുവീട്ടിെല
കല്യാണങ്ങൾേക്കാ ഒെക്ക കൂെടേപ്പാകാൻ അമ്മ വിളിക്കുേമ്പാൾ.

അച്ഛനു് ചരിത്രങ്ങളേന്വഷിച്ചു് ഒരുപാടു യാത്ര െചയ്യണെമന്നും ഗേവഷണം
നടത്തണെമന്നുെമാെക്ക ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഗ്രിെയടുക്കാൻ പറ്റി, അതും
കൃഷിക്കാര്യങ്ങളും അപ്പൂപ്പെന്റ ബിസിനസ്സും സേഹാദരങ്ങളുെട പഠിപ്പും എല്ലാം കൃ�
ത്യതേയാെട െചയ്തുെകാണ്ടു്. അച്ഛൻ െചയ്ത വർക്ക് ഇത്ര മഹത്തായതാെണന്നു്
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് കുറച്ചു നാേള ആയുള്ളു. അച്ഛെന്റ മുറിയിൽ ഒരലമാരി നിറെയ
അച്ഛെന്റ ഗേവഷണത്തിെന്റ േനാട്ടുകളാ. പൂട്ടിവച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും
മലയാളത്തിലും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ മെറ്റാന്നിൽ. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതു് ഞാൻ വി�
വർത്തനം െചയ്തു കഴിഞ്ഞു. മലയാളം നാടകസിനിമാചരിത്രങ്ങളടങ്ങിയ മൂന്നുനാ�
െലണ്ണം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിയിലാ. കരപ്പുറത്തിെന്റ ചരിത്രഗേവഷണമാണു് അതിശ�
യകരമായിട്ടുള്ളതു്. അതിെന്റ…

“എന്താദു്, രാഷ്ട്രീയചരിത്രേമാ, അേതാ…?” ഇടയ്ക്കു കയറി സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാ�
ദിച്ചു, ആകാംക്ഷ മുറ്റിനിന്നു ശബ്ദത്തിൽ.

“സാംസ്ക്കാരിക ചരിത്രമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ. അതിെന ബന്ധെപ്പടുത്തി രാ�
ഷ്ട്രീയചരിത്രവും വരുന്നുെണ്ടന്നു മാത്രം… എല്ലാവരും തമസ്ക്കരിച്ച, അെല്ലങ്കിൽ ഇട�
െപടാത്ത േമഖല… ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും സന്യാസിനീ മഠങ്ങളും ബുദ്ധപാരമ്പര്യത്തി�
െല ചികിത്സാേകന്ദ്രങ്ങളും സർവ്വകലാശാലയും എല്ലാം ഹിന്ദുമതവും ബ്രാഹ്മണാധി�
പത്യവും ശക്തി പ്രാപിച്ചേപ്പാൾ ഭരണാധികാരികളും നാട്ടുകാരും േചർന്നു് എങ്ങ�
െന തല്ലിത്തകർത്തും അരുംെകാല നടത്തിയും അധീനത്തിലാക്കിെയന്നു്; ഇന്ന�
െത്ത പല േക്ഷത്രങ്ങളുെടയും ഒറിജിൻ, വളെര ഗൗരവേമറിയ വിഷയം അേല്ല?”

“എെന്റ രവീ” സാവിത്രിക്കുട്ടി രവിെയ േതാളിൽ പിടിച്ചുനിർത്തി അത്ഭുത�
േത്താെട രവിെയ േനാക്കി മതിമറന്നുനിന്നു. “അേയ്യാ ചിേറ്റ, ഞാനല്ല, എന്റച്ഛെന്റ
മനസ്സാ അതു് !” രവി ചിരിച്ചു.

“അേത രവി. രഘുേച്ചട്ടൻ ഇേത്രം വലിയ ഒരാളാെണന്നു് എനിക്കറിയില്ലായി�
രുന്നു രവീ. ഒന്നുരണ്ടു െകാല്ലം മുൻപുമാത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു
ബുക്ക് എക്സിബിഷനിൽ നിന്നു് എനിക്കു് കിട്ടിയതു്. അച്ചടിയിലില്ലാത്ത ബുക്കുകൾ
എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു സ്റ്റാൾ. അവിടന്നാ.” സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

“അച്ഛനു് ആവശ്യമായ പിന്തുണേയാ േപ്രാത്സാഹനേമാ ഒന്നും െകാടുക്കാനാ�
ളുണ്ടായില്ല. അധികം സുഹൃത്തുക്കളുെമാന്നുമില്ലായിരുന്നു. കുറെച്ചാരു അന്തർമുഖ�
െനേപ്പാെല… അതുപേക്ഷ, വായനേയയും എഴുത്തിേനയും ബാധിക്കാതിരിക്കാനു�
ള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നിരിക്കും.”

“ഞാൻ േകട്ടിട്ടുള്ളതു് രഘുേച്ചട്ടൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണു്, കുടിക്കും, ഭയങ്കര
കർക്കശക്കാരനാണു്, അഹങ്കാരിയാണു് എെന്നാെക്കയാണു്, ക്ഷമിക്കണം രവീ,
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മറ്റാരുമല്ല കാർത്ത്യായനി വല്യമ്മ തെന്ന പറഞ്ഞതാണു്. അച്ഛെന്റ സ്വന്തം െപ�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം—അമ്മേയാടു പറഞ്ഞതാേണ, ഞാനന്നു പ്രീയൂണിേവഴ്സിറ്റി
കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കാെതങ്ങെന? രഘുേച്ചട്ടെനഴുതിയ പുസ്തകം കണ്ട�
പ്പളാ മനസ്സിലാേയ അേത്രം െചറുപ്പത്തിേല അത്ര ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ ൈക�
കാര്യം െചയ്യണെമങ്കിൽ എത്ര അറിവുേവണെമന്നു്. കാർത്ത്യായനി വല്യമ്മയു�
െട ആേരാപണം എന്തിനായിരുന്നുെവന്നു് പിന്നീടാണറിഞ്ഞതു്. ഞങ്ങൾ ആയി�
ടയ്ക്കു നാടുവിട്ടുേപാന്നേല്ലാ. തൃശൂരിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയേല്ലാ… ആരും ചിരി�
ക്കരുതു്… ചീരങ്കണ്ടെത്ത സുഭദ്രച്ചിേറ്റെട ചിറ്റപ്പനിേല്ല, േവലായുധൻകുട്ടിച്ചിറ്റപ്പൻ.
അേങ്ങരാേരാേണ്ടാടു പറഞ്ഞെത്ര ‘നമ്മെട രഘുവരെനെക്കാണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി�
െയ െകട്ടിച്ചാേലാ’ന്നു്. അതുേകട്ടു് പരിഭ്രമിച്ചു് ഓടിവന്നു് സ്വന്തം േചാരെയ െചളിമു�
ക്കിക്കാണിച്ചതാരുന്നെത്ര കാർത്ത്യായനി വല്യമ്മ.”

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വർത്തമാനത്തിനിടയ്ക്കുകയറി അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ: “ഒത്തു…
കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട എത്ര അകന്ന ബന്ധുമുള്ളവരായിേപ്പാലും ഒരു കാലത്തും
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കില്ലാന്നു് സത്യം െചയ്തവരാ ഞങ്ങെളാെക്ക. േമാൻ ക്ഷമിക്കണം,
നമ്മുെട കുടുംബചരിത്രം ഒരു ‘മഹാഭാരത’ മാണു്. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം മാത്രം ഉണ്ടാ�
യില്ല. അതിനു മുൻപു ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങി. പിെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയേപ്പാെല
സ്വത്വേബാേധാം പുേരാഗമനാശയങ്ങളുമുള്ള ഒരു െപണ്ണു് ഏെതങ്കിലും കല്യാണാ�
േലാചന വന്നാൽ മയങ്ങിേപ്പാകുേമാ. ഇവളേല്ല ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി േചർത്തല�
യിൽ ബാലസംഘം സംഘടിപ്പിച്ചു്, അന്നു് തമ്പുരാൻ തമ്പുരാട്ടി എന്നു നമ്മെള വി�
ളിച്ചിരുന്ന, അടിച്ചതിനു പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്ന ഈഴവക്കുട്ടികെള, േചച്ചീ േചട്ടാ
വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും മുറ്റത്തു് ബഞ്ചിൽ ഒപ്പമിരുത്തി പാഠം പഠിപ്പിച്ചുെകാടുത്ത�
തും. നമ്മുെട ബന്ധുവീടുകളിൽ നിന്നു് ഒപ്പം വന്ന പലരുമുണ്ടു്; എന്നിട്ടും ചീരങ്കണ്ട�
െത്ത കുട്ടികളാരും വന്നില്ല. അവൾ േതാറ്റില്ല. പേക്ഷ, ജീവിതമേല്ല വലുതു്. എല്ലാം
വിട്ടുേപാന്നു. കുടുംബേത്തയും കൂട്ടി—േജാലിയും കല്യാണവും…”

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ വിവരിച്ചു തീരുംമുൻപു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇടെപട്ടു:
“നിങ്ങെളയാേരയും േനരേത്ത—പ്രേത്യകിച്ചു് രഘുേച്ചട്ടെന—മനസ്സിലാക്കാനും

പരിചയെപ്പടാനും സാധിക്കാതിരുന്നതു് വലിയ നഷ്ടമായിേപ്പായി. എെന്റ ഭർത്താ�
വു് സാഹിത്യെത്തയും, സംഗീതെത്തയും സിനിമെയയും നാടകെത്തയുെമാെക്ക
ഒത്തിരി േസ്നഹിച്ചിരുന്ന ആളാണു്, ചരിത്രെത്തയും. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ
പഠിക്കുേമ്പാൾ നാടകം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടു്, െപൺേവഷം. ഞങ്ങളുെട പുസ്തകത്തി�
െന്റ ആർത്തി. ഒരു വലിയ ൈലബ്രറി സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി… അതുേപാെട്ട, രഘു�
േച്ചട്ടെന്റ വർക്കു മുഴുവൻ െവളിച്ചം കാണണം. േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും അഭിനന്ദി�
ക്കാനും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുെട സാംസ്ക്കാരിക നായകന്മാർക്കു് അെതാെക്ക േവ�
േറ െപാളിറ്റിക്സു്. അതുേനാക്കണ്ട… രവി ഇത്രയും താല്പര്യമുള്ള ആളായതു ഭാഗ്യം.
പേക്ഷ, േജാലിത്തിരക്കിൽ ഇതു്…” സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കും മുൻ�
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പു്, “ദാ നമ്മെളത്തീ. അമ്പൂവപ്പൂപ്പൻ ദാ… കാത്തിരിക്കുകാ, ” രവി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
സാമാന്യം െമച്ചെപ്പട്ട ആ വീട്ടുമുറ്റേത്തയ്ക്കു കയറി.
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കഥ േകൾക്കാൻ വന്നവെര അമ്പുവപ്പൂപ്പെന ഏല്പിച്ചു് രവിേപായി; ഏേതാ അത്യാ�
വശ്യ കാര്യമുണ്ടു്, അരമണിക്കൂറിനകം തിരിെച്ചത്തുെമന്നു് വാക്കുപറഞ്ഞു്.

“േശഖരപിള്ളയമ്മാവെന്റ അനിയൻ ദാേമാദരനമ്മാവൻ ഒരു ചരിത്രപുരുഷ�
നാെണന്നു് എെന്റയമ്മ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്, ചരിത്രത്തിലിടം കിട്ടാെത േപായ നിർ�
ഭാഗ്യരായവരിൽ ഒരാൾ എന്നു് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു… അമ്പുവപ്പൂപ്പൻ കണ്ടിട്ടു�
േണ്ടാ ആ അമ്മാവെന?” സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.

അമ്പുവപ്പൂപ്പൻ സങ്കടം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു:
“ഒണ്ടു്… മരണത്തിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നുതാനും… അയ്യാൾെട വിധി… ദാേമാ�

ദരൻ നാടുവിട്ടുേപായി കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞാ; ഒരു ദിവസെമാണ്ടു് ദാേമാദരൻ വരു�
ന്നു. അെതാരു വരവായിരുന്നു; വേല്യ തുക്കിടി സായിപ്പായിട്ടു്. സൂട്ടും േകാട്ടും
കാൽശരായിയും ഹാറ്റും… കാലു് വളഞ്ഞു് െവള്ളിെകട്ടിയ ഒരു വടി ചുഴറ്റി… പുറെക
വലിയ െപട്ടി ചുമന്നു് രണ്ടു ചുമട്ടുകാർ… എന്താര്ന്നൂ ഒരു ഗമ… അന്നാട്ടിലാദ്യമായി
രാവിെല െവറുെത നടക്കാനിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പുതുമയായിരുന്നു… നാട്ടുകാ�
േരാെടാെക്ക ഒരു പുച്ഛഭാവം; അങ്ങെനയിങ്ങെനെയാന്നും ആേരാടും സംസാരിക്കി�
ല്ല. കാംഗ്രെസ്സന്നു േകട്ടാ മതി, കണ്ണുരുട്ടി ഒരു േനാട്ടമാ…”

“എെന്തല്ലാം സമ്മാനങ്ങളാ വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുവേന്ന; എത്ര േകമനായിട്ടാ
വേന്ന… പേക്ഷ, കുട്ടിമാളു വല്യമ്മയ്ക്കു മനസ്സുെതളിഞ്ഞില്ല; ഇത്രനാൾ കഴിഞ്ഞു വീ�
ട്ടിൽ വന്ന മകേനാടു് ഒരു വാക്കു മിണ്ടാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെത്ര. പേക്ഷ, േശഖരേഞ്ചട്ട�
െന്റ ഒേക്കലും എേളതു്, ഭദ്ര… അവക്കാര്ന്നു ഒടെപ്പറേന്നാേനാടു് േസ്നഹം മുേഴ്വാൻ.
ബാക്കിെയാെക്ക ഒരു വക… എന്നിട്ടും രണ്ടാഴ്ച ദാേമാദരൻ ഗേമ നടന്നു.”

“പിന്നേല്ല അറിയുേന്ന, എല്ലാം അഭിനയാര്ന്നൂന്നു്… പാവം. വിേക്ടാറിയാ
മഹാറാണീെട കൽക്കേട്ടേല കപ്പലുകമ്പനീെല വേല്യ ഉേദ്യാഗസ്ഥനേല്ല. അേപ്പാ
സായിപ്പമ്മാര്െട ആളായിട്ടു നടക്കേണ്ട. നാട്ടുകാരിലാെരാെക്ക കാംഗ്രസ്സാ,
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ആെരാെക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റാന്നു് എങ്ങെനയാ അറിയാ… എങ്ങാനും മിണ്ടിേപ്പായാ…
വേല്ലാരും ഒറ്റിെക്കാടുത്താേലാ… സി. പി. െട ആൾക്കാെരാെക്ക ഒത്തിരിെയാള്ള
സ്ഥലമേല്ല…”

“രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പ അവനങ്ങു തിരിച്ചുേപായി. ഒള്ളതു പറയാമേല്ലാ കണ്ണ�
ഞ്ചാലിലു വന്നു് േശഖരേഞ്ചട്ടേനാടു് യാത്ര േചാദിച്ചാ േപാേയ. പിെന്നാരു െവവേരാ�
മില്ലാര്ന്നു. ആരും അേന്വഷിച്ചതുമില്ല.”

“പത്തു പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം കഴിെഞ്ഞാരു െദവസം… േശഖരേഞ്ചട്ടെനാണ്ടു് വിളി�
ക്കുന്നു, വാതിലിൽ െതരുെതരാ മുട്ടു്… േനരം പാതിരാ കഴിഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്… അേപ്പാ�
ന്താ േശഖരെഞ്ചട്ടെന്റാപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ! റാന്തലു തിരിെപാക്കി േനാക്കി. പഴുത്ത�
ളിഞ്ഞു്, മുഷിഞ്ഞുകീറിയ േകാട്ടും കാലുേറെമാെക്കയിട്ടു് ഒരു വികൃതരൂപം… ഞാൻ
േപടിച്ചു പുറേകാട്ടു മാറി… അപ്പഴാ േശഖരേഞ്ചട്ടൻ പറയേണ: അമ്പൂ… ഇതു്…
എെന്റ അനിയൻ ദാമുവാ; അവനു സുഖമില്ല… നീ റാന്തലു തിരിതാത്തു്… ആരും
അറിയര്തു്… ആേരലും കണ്ടാ െകാഴപ്പമാ… നീ േവഗം അവനു െകടക്കാൻ ആ
ചായിപ്പു് ശരിയാക്കു്…”

“എെന്റ ഭാേര്യം െകാച്ചുങ്ങളും ൈകനകരീലു് അവെട അനീത്തീെട കല്യാണ�
ത്തിനു േപാേയക്കുവാരുേന്ന… ഞാൻ േവഗം ഞങ്ങളു െകടക്കാെറാള്ള ചായിപ്പു് മു�
റി ശരിയാക്കി അതിനാത്തു െകടത്തി. ചൂടുകാപ്പീം ഇട്ടുെകാടുത്തു് ഞാനും ഒരു മൂലയ്ക്കു
ചുരുണ്ടു.”

“രാവിെല തെന്ന േശഖരേഞ്ചട്ടൻ ടൗണിേപ്പായി ഡാക്ടെറക്കണ്ടു. േമാെന്റ
േപരു പറഞ്ഞു് എെന്താെക്കേയാ വയ്യാേയ്കം പറഞ്ഞു് മരുന്നു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്നു.
അതുെകാെണ്ടാന്നും കാര്യമില്ലാന്നറിയാരുന്നു… അവെട കഴിയുേന്നലും െകാഴപ്പ�
െമാണ്ടു്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പ സായിപ്പിെന്റ പട്ടാളം സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റ ആളു�
കെള തപ്പി ഇവ്ടങ്ങളിെലാേക്കം വന്നതാ, അവരു് ഒളിച്ചു നടെപ്പാണ്ടു്, ഒറ്റുകാെര
ഏർെപ്പടുത്തീട്ടും ഒണ്ടു്. ദാേമാദരെനേത്തടീം േവഷം മാറി നടക്കണ പട്ടാളക്കാരു് 
വന്നാരുന്നേത്ര പലകുറി.”

“മൂന്നാലുെദവസെത്ത വിശ്രേമാം കുളീം നല്ല ആഹാേരാെമാെക്ക ആയേപ്പാ
ദാേമാദരനു തെന്ന എഴുേന്നറ്റിരിക്കാെമന്നായി. അഞ്ചിന്റന്നു െവളുപ്പിേന േശഖര�
േഞ്ചട്ടൻ െകാല്ലത്തിനു േപായി. േഹമദണ്ഡേമറ്റവെരെയാെക്ക ചികിത്സിച്ചു പരി�
ചയെമാള്ള ഒരു േകമൻ ഡാക്ടെറാണ്ടെത്ര. അയാേളാടു് ഒള്ളതു ഒള്ളതുേപാെല
പറഞ്ഞു, അയാെളാരു കമ്യൂണിസ്റ്റാര്ന്നു; േബാസിെന്റ ആളുകെള േകസീന്നു രക്ഷി�
ക്കാൻ േനാക്കുന്നവരീെപ്പടുന്നയാളു്… അേങ്ങാട്ടുെകാണ്ടു െചന്നാമതി. എല്ലാക്കാ�
േര്യാം ഡാക്ടർ േനാക്കിേക്കാളാെമേന്നറ്റു.”

“എല്ലാ തയ്യാെറടുപ്പും നടത്തി, മൂന്നാം പക്കം രാത്രീലു് ദാേമാദരെന പതുെക്ക
പിടിച്ചു നടത്തി. പടിഞ്ഞാെറ പാടെത്തറങ്ങി, ആൾത്താമസമില്ലാത്ത മാടൻപറ�
മ്പുവഴി െവട്ടുവഴീെലത്തി… അവെട പറഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന കാളവണ്ടീേക്കറി… ചന്തയ്ക്കു
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വാഴെക്കാേലം െകാണ്ടുേപാണവണ്ടീലു് ദാേമാദരെന ഒതുക്കിയിരുത്തി േബാട്ടുജട്ടീ�
െലത്തി. അവെട ഒരു വേല്യ വള്ളം പലകയിട്ടു് വേയ്ക്കാലും തുണീം വിരിച്ചു് ശരിയാ�
ക്കി നിർത്തീരുന്നു.”

“െതാേഴെട ശബ്ദം േകക്കുമ്പം േപടിയാരുന്നു, ഇരുട്ടും െനഴലുെമാെക്കെയാള്ള
അരികുവഴി വള്ളം െതാഴഞ്ഞു… അവെടെയത്തില്ല, അേപ്പാെണ്ടാരു വിമ്മിട്ടം; ശ്വാ�
സെമടുക്കാൻ െവപ്രാളെപ്പടുന്നു. എങ്ങേനലും കടവടുത്തു; വള്ളം െകട്ടി. ദാേമാദ�
രെന ഇരുത്തി എടുേത്താണ്ടുേപാകാംന്നു പറഞ്ഞു് ആ ഡാക്ടറ്െട ആളുകളു രണ്ടു
േപരു് കേസേരമായി കാത്തുനിക്കുകാര്ന്നു. എറക്കാൻ േനാക്കുമ്പം ആവീല്ല അന�
േക്കാമില്ല… േശഖരേഞ്ചട്ടൻ തളന്നുെനലത്തിരുന്നു. ഡാക്ടറു വന്നു േനാക്കി. ‘േപാ�
യേല്ലാ േശഖരപ്പിള്ളേച്ചട്ടാ’ന്നു് അേങ്ങരും സങ്കടെപ്പട്ടു…”

“നാട്ടിേലക്കു ശവം െകാണ്ടുേപായിട്ടു് ആർക്കു കാണാനാ! അേല്ലലും കാര്യം
പരസ്യാവും. ജയിലീന്നു് ഒളിേച്ചാടിേപ്പാന്ന രാജ്യേദ്രാഹിെയ ഒളിപ്പിേച്ചനു് ഞങ്ങെള
രണ്ടിേനം െവടിവച്ചുെകാല്ലും…”

“ഡാക്ടറു് സമാധാനെപ്പടുത്തി. ചരിത്രെമല്ലാം േശഖരേഞ്ചട്ടൻ പറഞ്ഞിരു�
േന്ന… ഞങ്ങെള ഒടെന തിരിച്ചയച്ചു; അേങ്ങയറ്റം പറ്റിയ ചില േരാഗികെള െകാണ്ടു�
വന്നു് അവെടയാക്കിേപ്പാണവെരാണ്ടു്—തുണിെയടുേത്താണ്ടു വരാം; കാശു് ഏർ�
പ്പാടാക്കീെട്ടാണ്ടു്, വാങ്ങിവരാം എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് മുങ്ങിക്കളയും… ആ േരാ�
ഗികൾ മരിച്ചുേപായി എന്നറിയിച്ചാലും ആരും വരത്തില്ലെത്ര. പിെന്ന അവെട�
ത്തെന്ന ശവമടക്കാേനർപ്പാടാക്കും അേങ്ങരു്… അവരവര്െട ജാതീെട അത്യാവ�
ശ്യം കർമ്മെമാെക്കെച്ചയ്യും; എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കാൻ നാട്ടുകാരു് പിേള്ളരു് 
െകാറച്ചു് അേങ്ങര്െടാപ്പെമാേണ്ട… ദാേമാദരെന അനാഥശവമാക്കിത്തള്ളിയില്ല
അവർ.”

“ദാേമാദരൻ മരിച്ചുേപായീന്നു അറിയിപ്പുവന്നൂന്നു് െചന്നുപറഞ്ഞപ്പ: ‘ഇപ്പഴാ;
അവൻ പേണ്ട ചത്തിേല്ല? പിന്നിേപ്പാന്താ വിേശഷായിട്ടു് ?’ എന്നു് ഒരു േചാദ്യം
കുട്ടിമാളുവല്യമ്മ.”

“അതു ശരിയാേണ. പണ്ടു് ദാേമാദരൻ വന്നുേപായ ഒടെന തെന്ന ചീരംകണ്ട�
ത്തു് വീതം വപ്പു നടന്നു; ദാേമാദരെന ഒഴിവാക്കി. േശഖരേഞ്ചട്ടനും ഭേദ്രം മാേത്ര
േചാദിെച്ചാള്ളൂ അെതന്താന്നു്. ‘അവൻ മരിച്ചുേപായി… മരിച്ചവർക്കു സ്വെത്തഴുതി
വേയ്ക്ക്വാ ആേരലും?’ എന്നു് വല്യേമ്മെട േചാദ്യം! ആരും മിണ്ടിയില്ല.”

“അതുകഴിഞ്ഞാണു് പട്ടാളം, ദാേമാദരെന അേന്വഷിച്ചുവേന്ന… അതും രണ്ടു�
മൂന്നു കുറി. അേപ്പാെക്ക അയാൾ പേണ്ട മരിച്ചുേപായീന്നു് വല്യമ്മ. െതളിവിനു്
പ്രമാണം എടുത്തു നീട്ടിെക്കാടുത്തു. േവലുക്കുട്ടി അങ്ങെത്ത ജീവിച്ചിരിെപ്പാണ്ടാരു�
െന്നങ്കിലും അെതാെക്ക അങ്ങെനതെന്ന നടക്കും… ദാേമാദരെന പഠിപ്പിക്കണെമ�
ന്നു് അങ്ങെത്ത ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതു് പറയുേകം െചയ്തു. വല്യമ്മ ഭദ്രകാളി തു�
ള്ളീെത്ര.”
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“പേക്ഷലു് േശഖരേഞ്ചട്ടനു് െവേല്യ മേനാെവഷമമായീന്നു കേണ്ടാ… ഒണ്ടായ
കാര്യങ്ങളു് െകാെറെയാെക്ക ദാേമാദരൻ േശഖരേഞ്ചട്ടേനാടു് പറഞ്ഞാര്ന്നു… ഒന്നു
മിണ്ടാറായപ്പ െചാമച്ചും െകാരച്ചും െകാണ്ടാ എതാെണ്ടാെക്ക പറേഞ്ഞ. ഞാനും
േകേട്ടാണ്ടിരിക്കുവല്ലാര് േന്നാ!”

“കൽക്കേട്ടലു് കപ്പലുകമ്പനീലല്ലാര് േന്നാ േജാലി. യുദ്ധായപ്പ കപ്പലുകളും വരു�
ന്നതും േപാകുന്നതും എല്ലാ േനാക്കുന്ന വേല്യ ഉേദ്യാഗാര്ന്നേത്ര… യുദ്ധം കടുത്തുവ�
ര്ന്ന സമയത്താെത്ര ജപ്പാൻ പട്ടാളക്കാേരാടു് യുദ്ധം െചയ്യാെനാള്ള േതാക്കും സാ�
ധനങ്ങളുമായിട്ടുേപായ സായിപ്പമ്മാര്െട കപ്പലുകൾ ജപ്പാൻകാരു് മുക്കിക്കളഞ്ഞ�
തു്… അേന്വഷണം വന്നു. അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചെത്ര ദാേമാദരനും കൂെട േജാ�
ലിെചയ്തിരുന്ന കൽക്കട്ടാക്കാരനും കൂടി ജപ്പാൻ പട്ടാളത്തിനു് െവവരം േചാർത്തി
െകാടുത്തിട്ടാെണന്നു്. യുദ്ധം തീർന്നപ്പളാേണ. അപ്പളേത്തനും കൽക്കട്ടാക്കാരൻ
േജാലി മതിയാക്കിേപ്പായാര്ന്നു… അവരേന്വഷിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടീല്ലാെത്ര. അയാെള
ഒളിച്ചുേപാകാൻ സഹായീച്ചൂെന്നാള്ള കുേറ്റാം കൂെട ദാേമാദരെന്റ തലയിലായി…
െവള്ളക്കാര്െട പട്ടാളം ദാേമാദരെന പിടിച്ചു് ജയിലിലിട്ടു് െകാല്ലാെക്കാല െചയ്ത�
െത്ര. രണ്ടു യന്ത്രങ്ങൾെട നടുക്കു നിർത്തീട്ടു് യന്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കും…
ദാമൂെന്റ െനഞ്ചത്തും പുറകിലും കൂെടയാ ഇടി, െനഞ്ചുംകൂടു തകർന്നു് േചാേരം പഴു�
പ്പും തുപ്പിത്തുപ്പി… ജയിലീ െകാറച്ചു െദവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാ അവെടെയാണ്ടാര്ന്ന
ഒരു സായിപ്പിനു ദയേതാന്നി സൂത്രത്തിൽ തുറന്നുവിട്ടു; എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും ഓടി രക്ഷ�
െപ്പേട്ടാളാൻ പറഞ്ഞു… രാത്രീെല ഇരുട്ടിൽ ഓടിയും തപ്പിത്തടഞ്ഞു വീണും പക�
െലാെക്ക എവേടലും ഒളിച്ചിര്ന്നും അവസാനം ഏേതാ നാട്ടുെമ്പാറെത്തത്തി. ഒരു
കാളവണ്ടിക്കാരനു് പാവം േതാന്നി വണ്ടീേക്കറ്റിെക്കാണ്ടുേപായി… അങ്ങെന ഒരു
ദിവസം ദൂെരേയേതാ രാജ്യത്തു് ഒരു വയലിറമ്പത്തു് തളർന്നുവീണു െകടന്നു. േബാ�
ധമില്ലാെത കിടക്കുന്ന എല്ലുംേതാലുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ; ആടുേമയ്ക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീ
അയാക്കു െവള്ളം െകാടുത്തു, പതുെക്ക എഴുേന്നല്പിച്ചിരുത്തി അവർക്കു കരുതിയ
ആഹാേരാം െകാടുത്തെത്ര.”

‘അവരു് ആരാ ഏതാെന്നാെക്ക േചാദിച്ചു. േജാലിയേന്വഷിച്ചു േപാണവഴി െട്ര�
യിനീന്നു് െകാള്ളക്കാരു് എല്ലാം പിടിച്ചുപറിച്ചു് വഴീൽ തള്ളിയിട്ടു… സ്ഥലവും വഴി�
യുെമാന്നുമറിയാെത നടക്കുകാര്ന്നു എെന്നാെക്ക ഒരു കഥ പറഞ്ഞു… അവർ കൂ�
ട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി… അതു് ഒറീസ്സാന്നു പറയണ രാജ്യാര്ന്നു… ആ സ്ത്രീക്കു പാവം
േതാന്നി ആഹാേരാം മരുന്നുെമാെക്ക െകാടുത്തു് ഒരുമാതിരി എഴുേന്നറ്റു നടക്കാറാ�
യി… അേന്നരം അവരു് േചാദിക്കാെത്ര: സത്യം പറ. പട്ടാളത്തീന്നു് ഒളിേച്ചാടിേപ്പാ�
ന്ന ആളേല്ലന്നു്; അതാ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാേന്നന്നു്. ഐഎേന്നെട ആളാെണാന്നും
പറഞ്ഞില്ല. അപ്പളേത്തനും യുദ്ധം തീർന്നിേല്ല. ‘സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റ ആൾ�
ക്കാേരം ഒളിേച്ചാടിയ പട്ടാളക്കാേരം ഒെക്ക അേന്വഷിച്ചു് സർക്കാരിെന്റ ആൾക്കാ�
രു് ചുറ്റിനടക്ക്െന്നാണ്ടു്. എേപ്പാ േവേണലും അവെരത്തും, േവഗം രക്ഷെപ്പേട്ടാ’ന്നു്
പറഞ്ഞു് അവരു് കരഞ്ഞെത്ര. ‘അവര്െട ഭർത്താവു് ആസാമിലു് കൂലിപ്പട്ടാളാര്ന്നു.
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ജീവിച്ചിരിെപ്പാേണ്ടാന്നുേപാലും അറീല്ല അവർക്ക്; തിരിച്ചുവന്ന ആേരാപറഞ്ഞെത്ര
അവൻ രക്ഷെപ്പടാൻ േനാക്കീപ്പം സായിപ്പിെന്റ പട്ടാളം െവടിവച്ചുെകാെന്നന്നു്…
േവഗം രക്ഷെപ്പേട്ടാ, എങ്ങേനലും നാട്ടിെലത്തു് ’ എന്നും പറഞ്ഞു. ഒരുകരിമ്പേടാം
ഒരുപിടിക്കാശും െകാടുത്തു് രാത്രീലു് ഊടുവഴിെയ െകാണ്ടുവന്നു് െട്രയിനീ േകറ്റി വി�
ട്ടു… െചലേപ്പാെക്ക െട്രയിനിെന്റ കുളിമുറീലു് ഒളിച്ചിരുന്നെത്ര. പിെന്നപ്പിെന്ന അന�
ങ്ങാൻ വയ്യാെത വാതിലിനരിെക ചുരുണ്ടുകൂടി. പട്ടാളക്കാരു് പരിേശാധനയ്ക്കു വന്നാ�
ലും ഏേതാ െതണ്ടീന്നു വച്ചു് േതാക്കിെന്റ പാത്തിെക്കാരു കുത്തും കുത്തി എേന്താ
െതറിവാക്കും പറഞ്ഞുേപാകൂംെത്ര…’

േമക്കഴുകാൻ േശഖരേഞ്ചട്ടൻ െകാളത്തിേലക്കു െചന്നപ്പ അതിെന്റ കേരെലാ�
രു ആളനക്കം… രാത്രിയാേണ… ഒരു മനുഷ്യരൂപം തളർന്നു് െതേങ്ങച്ചാരി െനല�
ത്തുപടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘ആരാ, ആെരക്കാണാൻ വന്നതാ’ന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാ പറയ്യാ:
‘ഞാനാ… ദാേമാദരൻ… േശഖേരട്ടെന വിളിക്കണം… േവറാേരാടും പറയേല്ലന്നു്…
’ ‘ഇതു ഞാനാടാ ദാമൂന്നും പറഞ്ഞു് േശഖരേഞ്ചട്ടൻ ഒരു െകട്ടിപ്പിടുത്തം…’

“അവ്ടന്നാ ഞങ്ങളു്… പാവം ദാേമാദരൻ… േശഖരേഞ്ചട്ടെന്റ മകൻ രഘു
എന്തുമാത്രം അഭിമാനേത്താെടയാ അയാെട ആ െകാച്ചച്ഛെനപ്പറ്റി പറയാറു്…
മെറ്റാള്ളവർെക്കാെക്ക ദാേമാദരെന പുച്ഛമാര്ന്നു, മണ്ടനാ അവര്െട േനാട്ടത്തീ…
രവിയാണിേപ്പാ ആ നല്ല മനുഷ്യെന്റ ഓർമ്മകെളാെക്ക—പറഞ്ഞുേകട്ട കഥകളാ�
േണലും—െകാണ്ടുനടക്കേണ… രഘു െകാച്ചച്ഛെനപ്പറ്റി എഴുതിവച്ചിെട്ടാണ്ടാകും…
സ്വന്തം രക്തമേല്ല; രാജ്യത്തിനുേവണ്ടിയേല്ല സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റാപ്പം കൂടി�
േയ! സ്വന്തം രാജ്യത്തിനു േവണ്ടി മരിേക്കം െചയ്തു. കുടുംബത്തിനു െമാത്തം അഭിമാ�
നെമാള്ള കാര്യമേല്ല!” അേപ്പാേഴക്കും രവിയും എത്തിയിരുന്നു.

മൗനമായി േകട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും… അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ മാത്രം ഒരു ദീർഘനിശ്വാ�
സേത്താെട അമ്പുവപ്പൂപ്പെന്റ ശുഷ് കിച്ച ൈകപിടിച്ചമർത്തി.
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ടാേഗാറും,സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസും,

ചാറ്റർജിയും

േസ്നഹേത്താെട അമ്പുവപ്പൂപ്പേന േനാക്കി അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ െപെട്ടന്നു പറഞ്ഞു:
“അല്ല അമ്പുേവട്ടാ, ശശിേയട്ടനും ഞാനുെമാെക്ക അക്കാര്യങ്ങെളാെക്ക േക�

േട്ടക്കണു, ഓർമ്മിക്കാറുെമാണ്ടു്… മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മ അറിയാവുന്നടേത്താളം കാേര്യ�
ാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടും പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്… മരിച്ചെതങ്ങെനെന്നാള്ളതുമാത്രം
ശരിക്കങ്ങട്ടു് മീനാക്ഷിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കറീല്ലാര്ന്നു…ഒരുപാടു് േദേഹാപദ്രവം െചയ്തു ബ്രിട്ടീഷ്
സർക്കാർ, അങ്ങെന ടീബി പിടിച്ചു് ഏേതാ നാട്ടിെക്കടന്നു മരിച്ചൂേന്ന അറിയെത്താ�
ള്ളാര്ന്നു. ചിറ്റേമ്മെക്ക അക്കാലത്തു് ചിറ്റപ്പെന്റ നാട്ടിലാരുന്നേല്ലാ…”

“ദാേമ്വട്ടനും ബംഗാളി കൂട്ടുകാരനും ബ്രിട്ടീഷ് കാരിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യെയ സ്വത�
ന്ത്രമാക്കുന്നതു് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാേരക്കാൾ അപകടകാരികളാണു്
ജപ്പാൻകാർ എന്നറിയാഞ്ഞിട്ടാകില്ല. ശത്രുവിെന്റ ശത്രുവിെന കൂട്ടുപിടിച്ചതാ സു�
ബാഷ് ചന്ദ്രേബാസു്. ബ്രിട്ടീഷ് നാവികേസേനെട മൂന്നു പ്രധാനെപ്പട്ട യുദ്ധക്കപ്പലുക�
ളാ ജപ്പാൻ മുക്കീതു്; ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ വച്ചു്. ആദ്യം യുദ്ധം െതാടങ്ങി ഒട�
െനയേല്ല മലയയുെട അടുത്തുവച്ചു് രണ്ടു പടക്കപ്പലുകൾ ജപ്പാൻ മുക്കീതു്—പ്രിൻസു്
ഓഫ് െവയിത്സും, റിപ്പൾസും—ആ രണ്ടു േപരുകൾ കാണാപ്പാഠാ… അന്നു് സിംഗ�
പ്പൂരു് ഇംഗ്ലീഷുകാര്െട കയ്യിലാണു്. അന്നു് ഐഎൻഎ ഒന്നും ഇല്ല… അതും കഴി�
ഞ്ഞാ സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസു് സിംഗപ്പൂരു് െചല്ലുന്നതും ഐഎൻഎയുെട േനതൃത്വം
ഏെറ്റടുക്കുന്നതും വേല്യ ഒരു ൈസന്യെമാണ്ടാക്കുന്നതുെമാെക്ക. നമ്മെട ക്യാപ്റ്റൻ
ലക്ഷ്മി, േലഡിബറ്റാലിയൻ ക്യാപ്റ്റനാര്ന്നു… ഞാനെതാെക്ക എത്ര തവണ വായി�
േച്ചക്കുേന്നേന്നാ… പറഞ്ഞു വന്നതല്ല; അന്നെത്ത ആ ആക്രമേണാം ദാേമ്വട്ടേന്റം
കൂട്ടുകാരേന്റം തേലെച്ചാമത്തിെക്കാടുത്തതാ.”

“പേക്ഷ, ദാേമ്വട്ടെന്റ കാര്യത്തീ േവെറാരു േവർഷൻ േകട്ടിെട്ടാണ്ടു്… പലത�
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വണ േപാലീേസാ, പട്ടാളേമാ ഗുണ്ടകേളാ എന്നറിയാത്ത െചലർ ചീരങ്കണ്ടത്തു
വന്നു; ജയിലിേക്കറ്റൂന്നും െകാന്നുകളയൂന്നുെമാെക്ക ഭീഷണിെപ്പടുത്തീരുന്നൂന്നു് േക�
ട്ടിെട്ടാണ്ടു്. അേപ്പാ അതുവച്ചു് നാട്ടുകാേരാ െചലപ്പം വീട്ടുകാരു തെന്നേയാ െമന�
െഞ്ഞടുത്ത കഥയാേണാന്നറിയില്ല േകേട്ടാ. രവിയും ഒരു പേക്ഷ, േകട്ടിട്ടുണ്ടാകും.”

കഥയിതാ: ‘ദാേമ്വട്ടൻ കൽക്കേട്ടലു് ഏേതാ വലിയ കമ്പനീലാരുന്നു. അവെട
കണക്കിെലേന്താ തിരിമറി കാണിച്ചു് അവര്െട കമ്പനിക്കു് വേല്യ നഷ്ടം വരുത്തി.
ൈകക്കലാക്കിയ കാശുമായി മുങ്ങാൻ േനാക്കിയേപ്പാഴാ കമ്പനിക്കാരു് പിടിച്ചെത�
ന്നു്. അവരു് ജീവച്ഛവമാക്കി തടവിലിട്ടെത്ര. അവിടന്നു് എങ്ങെനേയാ രക്ഷെപ്പേട്ടാ�
ടി… ദാേമ്വട്ടൻ എവ്െടേയാ െകടന്നു മരിച്ചുേപായെത്ര.’

“ഈ കഥ ആര് േടേയാ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയാണു്. ശരിക്കും ഐഎൻഎ ബന്ധം
പറഞ്ഞുതെന്നയാര്ന്നു ദാേമ്വട്ടെന ഉപദ്രവിച്ചതു്… യുദ്ധത്തിനിെട ജപ്പാൻകാർ
മദ്രാസിെലാരു േബാംബു പ്രേയാഗം നടത്തീെത്ര. കാര്യമാെയാന്നും സംഭവിച്ചി�
ല്ല. പേക്ഷ, അെതങ്ങെന സാധിച്ചൂെന്നാള്ളതു് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ. അന്നു് ബർ�
മ്മെയാെക്ക ജപ്പാെന്റ അധീനേതലാ. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിനു് ബർമ്മയിേലേക്കാ
ഒന്നും കടക്കാൻ വഴിയില്ല. ജപ്പാൻ പട്ടാളം അതിനിെട ഇേന്ത്യെട വടക്കുകിഴക്കു്
പ്രേദശെത്തവിെടേയാ കടന്നു… അതിശയമായിേത്താന്നുന്നതു്—അന്നു് ഇംഗ്ലീഷ്
പട്ടാളത്തിനുേവണ്ടി ആസ്സാമിെലാെക്കെയാണ്ടാര്ന്നതിൽ നിന്നു് െകാറച്ചു പട്ടാള�
ക്കാേര രക്ഷെപ്പട്ടു തിരിച്ചുവെന്നാള്ളൂ. കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസെമാന്നുമില്ലാത്തവരാ�
യിരുന്നു അവരിൽപ്പലരും… അവരുേപാലും സുബാഷ് ചന്ദ്രേബാസിെന്റ ആരാധ�
കരായിരുന്നൂെന്നാള്ളതാ േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. ബംഗാളികെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആൾ�
ക്കാരാെണന്നാ അവര്െട ധാരണ!”

“േനരാ മണിേച്ചച്ചീ…യുദ്ധം വന്നേപ്പാ നമ്മെട നാട്ടിൽപുറത്തിെന്റ മുക്കീന്നും മൂ�
േലന്നും വെര ആളുകളു് പട്ടാളത്തിേച്ചർന്നാരുന്നു. ചാകുെന്നങ്കിൽ ചാകേട്ടന്നും പറ�
ഞ്ഞാെത്ര. പട്ടിണി അത്രയ്ക്കാരുന്നിേല്ല അക്കാലത്തു്. അതിെല മുക്കാൽേപേരം
ആസ്സാം കാടുകളിൽക്കൂടി ബർേമ്മേലക്കു് േറാഡുെവട്ടാെനാള്ള കൂലിപ്പട്ടാളമാക്കി
വിട്ടു. എല്ലാനാട്ടീന്നും ഒണ്ടാര്ന്നു. എത്രായിരം എണ്ണമാ മലമ്പനി പിടിച്ചും, കാ�
ട്ടുമൃഗങ്ങളുെട ആക്രമണത്തിലും പട്ടിണികിടന്നും ശത്രുക്കളുെട ആക്രമണത്തിലും—
ഒളിേച്ചാടാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിെന്റ തെന്ന െവടിെകാണ്ടുെമാ�
െക്ക—ചേത്തന്നു് ഒരു കണക്കുമില്ലെത്ര. എന്നിട്ടും െവറും കേയ്യാെടെയങ്കിലും നാ�
ട്ടിൽ തിരിെച്ചത്താൻ സാധിച്ചവർ പഴയ കാക്കിപാന്റ്സും േകാട്ടും ഷൂസും െതാപ്പി�
യുമിട്ടു് വീരകഥകൾ പറഞ്ഞു നടന്നു… ഞങ്ങൾ പാണൻെവേള താമസിച്ചിരുന്നി�
േല്ല മണിേച്ചച്ചീ… അതിനടുത്ത വീട്ടിെലാണ്ടാര്ന്നു അങ്ങനെത്താരാളു്. അയാൾെട
േമാെന അവെന്റ അമ്മ നീട്ടി വിളിക്കും… ‘ടാക്കൂ, എടാ ടാക്കൂ’ എന്നു്… എന്താരു�
െന്നേന്നാ അവെന്റ േപരു് രവീന്ദ്രനാഥ ടാക്കൂർ. ടാേഗാർ എന്നേല്ല നമ്മൾ പറയാ�
റുള്ളതു്. േവെറാരു കുട്ടി സുഭാഷ്ചന്ദ്രേബാസു്, വിളിക്കുന്നതു് േബാെസന്നു്… ഒരു ചാ�
റ്റർജീം ഒണ്ടാര്ന്നു.” സാവിത്രിക്കുട്ടി ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞു.
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രവി പുഞ്ചിരിേയാെട േകട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
“അതല്ല പറയാൻ വന്നതു്… ജപ്പാൻ ൈസന്യം മണിപ്പൂരു് വെരെയങ്ങാണ്ടുവ�

ന്നെത്ര. ആ സമയെത്തങ്ങാണ്ടാ ദാേമ്വട്ടനു് ഒരു കമ്പിേയാ മേറ്റാ വേന്ന. അതാ
അപകടമായതു്. രഹസ്യമായി പുറെപ്പട്ട മൂന്നു യുദ്ധക്കപ്പലാ ജപ്പാൻ മുക്കിേയ;
അതിെലാന്നു് വിമാന വാഹിനിക്കപ്പലാ…ചില്ലറ േഷാക്കാേണാ! അതിെന്റ അേന്വ�
ഷണം നടക്കുെന്നാണ്ടാര്ന്നു.’ അപ്പളാ ‘ഞാനിവിെട എത്തീ’ െന്നാരു കമ്പി. കമ്പി
ദാേമ്വട്ടനു് അവരു് െകാടുത്തില്ല, എവിടുന്നാ ആരാ അയേച്ചന്നു് പറഞ്ഞതുമില്ല.”

ഇന്ത്യൻ േറായൽ േനവീലാരുന്നേല്ലാ ദാേമ്വട്ടൻ. ദാേമ്വട്ടനു് അധികം കൂട്ടുകാ�
െരാന്നുമില്ലാര്ന്നു. പേക്ഷ, കൂെടെയാള്ള ഒരു ബംഗാളി എൻജിനീയറു് വലിയകൂട്ടാ�
ര്ന്നു. അവരുെട ഒരു േമലുേദ്യാഗസ്ഥനായ സായിപ്പിെന്റ സേഹാദരിയുമായി ആ
എൻജിനീയർ അടുപ്പത്തിലായെത്ര. ൈവകിയാ സായിപ്പറിേഞ്ഞ. രായ്ക്കുരാമാനം
െപങ്ങെള സായിപ്പു് കപ്പൽ കയറ്റിവിട്ടു. പിേറ്റന്നു മുതൽ ദാേമ്വട്ടെന്റ കൂട്ടുകാരെന
കാണാനില്ലാര്ന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ െചയ്തൂന്നാ പറഞ്ഞതെത്ര. അതുകഴിഞ്ഞു് ദിവസ�
ങ്ങൾക്കുേശഷമാണു് ദാേമ്വട്ടനു് കമ്പി വന്നൂന്നു് പറയെണ. സായിപ്പിെന്റ വീടുമായി
അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ദാേമ്വട്ടനറിേഞ്ഞാണ്ടാണു് കൂട്ടുകാരൻ െപങ്ങളുമായി
അടുപ്പമുണ്ടാക്കീെതന്നു് സായിപ്പു് സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഐഎൻഎ ബന്ധത്തിെന്റ
സൂചനകളും കൂടിയായേപ്പാൾ പിെന്ന അവരു് െവറുെത വിടുേമാ; എത്ര വിശ്വസ്തനാ�
യിരുെന്നെന്നാന്നും അവരു േനാക്കില്ല. അവർക്ക് എല്ലാരും ‘ബ്ലഡി ഇൻഡ്യൻസ് ’
ആയിരുന്നു!

“അങ്ങെന എത്രെയത്രേപർ; ചരിത്രത്തിലിടം കിട്ടാെത േപായ േദശേസ്ന�
ഹികളുെട രക്തസാക്ഷിത്വം! വല്യമ്മാവെന്റ വീട്ടിലാരുന്നപ്പം—ഞാനന്നു് ഫി�
ഫ്ത്ത് േഫാമിലാ—സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തിെല കാണാപ്പുറങ്ങെളപ്പറ്റിെയാള്ള
എത്രെയത്ര േലഖനങ്ങൾ വായിച്ചൂേന്നാ… പതിെനാന്നും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള
െപൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും മുതൽ എല്ലാ ജാതിമതത്തിലും െപട്ട എത്രായി�
രം േപർ സ്വന്തം നാടിെന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടുത്താൻ സ്വയം ബലി�
െകാടുത്തു. അഹിംസെകാണ്ടുമാത്രം േനടിയതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം, പതിനായിരങ്ങൾ
ലക്ഷങ്ങൾ സ്വയം ഹിംസിക്കെപ്പടുെമന്നറിഞ്ഞുെകാണ്ടു തെന്ന േപാരാടിയതു െകാ�
ണ്ടുകൂടിയാണു്…” സാവിത്രിക്കുട്ടി വികാരഭരിതയായി.

“ചരിത്രെമാന്നും എനിക്കറിയില്ല, കുട്ടികേള… പേക്ഷ, സായിപ്പിെന്റയായാ�
ലും, രാജാവിെന്റയാൾക്കാര്െടയായാലും, ജന്മി െമാതലാളിമാര്െടയായാലും ചവി�
ട്ടും െതാഴീം പിെന്ന പട്ടിണീം െകാേറ അനുഭവിച്ചപ്പളാ പാവെപ്പട്ടവെരാണർേന്നന്ന�
റിയാം… കുറ്റം പറയരുതേല്ലാ, അവെര ഒണർത്താനും കൂെട കൂടാനും െകാേറ െമാ�
തലാളിപ്പിള്ളാരും എറങ്ങിവന്നതു് ഈ അമ്പുവപ്പൂപ്പനറിയാം മക്കേള!”

അമ്പുവപ്പൂപ്പെന്റ ശബ്ദം വിറെകാണ്ടതു് വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ അവശത െകാണ്ടാ�
കാം…
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എല്ലാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന രവി ചിരിച്ചു: “ഞാനും േകട്ടിട്ടുണ്ടു് ചിറ്റേമ്മ, ദാമുവമ്മാവ�
െനപ്പറ്റിയുള്ള ആ അപവാദ കഥെയാെക്ക. അവനവന്റാളുകളുതെന്ന പറെഞ്ഞാ�
ണ്ടാക്കിയതാകും… ദാമുവമ്മാവൻ വേല്യ ഒരാളാരുന്നു. അങ്ങെനാരാളു് നമ്മെട കു�
ടുംബത്തിെലാന്നും പിെന്ന ഒണ്ടായിട്ടൂംല്ല.”
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ഒരു കാട്ടിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ കരിയിലകളിൽ നിന്നും ചുള്ളി�
ക്കമ്പുകളിൽനിന്നും വിത്തുകളിൽ നിന്നും ഓേരാ മരത്തിേന്റതു മാത്രമായി അടുക്ക�
ടുക്കായി െപറുക്കി നിരത്താൻ ഇത്തിരി പാടാ… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട പ്രശ്നവുമതാ�
ണു്. പണ്ടുമുതൽ, എന്നുവച്ചാൽ ഓർമ്മയുറച്ചതു മുതൽ േകട്ടറിഞ്ഞവയും, കണ്ടറി�
ഞ്ഞവയും, സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവയും പിന്നീടു് പലരുേടയും സംഭാഷണശകല�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് പിടിെച്ചടുത്തു് രൂപം െകാടുത്തവയും—എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു
കിടക്കുകയാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഓർമ്മകളിൽ. അപ്പേപ്പാൾ മുമ്പിൽ േകറിവ�
രുന്നവെയ അങ്ങെന തെന്ന േകാറിയിടുന്നു. കാലക്രമവും കാര്യകാരണ ബന്ധവു�
െമാെക്ക ഒത്താെലാത്തു, അത്രതെന്ന.

അതിെലാന്നാണു് ഈ കഥ: െവറും കഥയല്ല, നടന്ന സംഭവം. സാവിത്രിക്കുട്ടി�
യുെട അമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ അവരുെട ചിറ്റമ്മയിൽ നിന്നും േകട്ടകഥ: സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിെയാെക്ക െകാച്ചുങ്ങളായിരുന്നേപ്പാളുണ്ടായതാണു്.

ദാക്ഷായണിച്ചിറ്റമ്മ മൂേത്തടത്തു വടക്കിനീെട പടിഞ്ഞാപ്രെത്ത വലിയ വരാ�
ന്തയിൽ െചറിയ തടുക്കുപാ നിവർത്തിയിട്ടു് വിശാലമായിട്ടിരുന്നു; പിച്ചളെച്ചല്ലം തു�
റന്നുവച്ചു.

ഊണുകഴിഞ്ഞു് ഞാനും െകാേച്ചച്ചീം കൂെട രജനിെയ അേന്വഷിച്ചിറങ്ങിയതാ�
രുന്നു, തായം കളിക്കാൻ; ചിറ്റേമ്മെട മുമ്പിൽെപ്പട്ടു.

‘ഇങ്ങട്ടുവാടീ പിള്ളാേര; എേങ്ങാട്ടാ ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്കു് ബാ ഇബിടിരി.’
ഞങ്ങൾ െകാച്ചിറയത്തിരുന്നു, അല്ലാെത രക്ഷയില്ല. ദാക്ഷായണിച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കു്

കഥ േകൾക്കാൻ ആെരെയങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ജന്മസാഫല്യമായി. ‘അതിപ്പം ഏതു
കഥയാ…’ പതുെക്കപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് തുളസിെവറ്റിലച്ചുണ്ടുനുള്ളി കവിളരികിെലാട്ടി�
ച്ചു; പിെന്ന െവറ്റില ഞരമ്പുകീറി നൂറുേതച്ചു് അതിനകത്തു് ഒരു െചറിയ ഡപ്പിയിൽ
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നിന്നു് ചതച്ചുെപാടിച്ച അടയ്ക്കേചർത്തു് മടക്കിക്കൂട്ടി വായിൽ വച്ചു; പുറെക ഒരു നു�
ള്ളു പുകയില നുള്ളിെയടുത്തു്—ശർക്കരയുെടയും ഏലക്കായുേടയും ഗ്രാമ്പൂവിേന്റയും
എരിവുള്ള വാസന മൂക്കിേലക്കു വലിെച്ചടുത്തു ഞങ്ങൾ—വായിലിട്ടു ചവച്ചു മുറ്റേത്ത�
ക്കു തുപ്പി…. ‘സത്യം പറയാമേല്ലാ അതുകണ്ടാ ഞാനും വയസ്സായേപ്പാ മുറുക്കാൻ
ചവച്ചുതുടങ്ങീതു്.’ ങാ, എന്നിട്ടു് ചിറ്റമ്മ മുറുക്കാൻ െചല്ലത്തിനകത്തൂന്നു് ഒരു െചറിയ
പരന്ന കറുത്ത റബ്ബർഡബ്ബ തുറന്നു് വായുഗുളികേയക്കാൾ െചറിെയാരു കറുത്ത സാ�
ധനം േതാണ്ടിെയടുത്തു് വലെത്ത അണപ്പല്ലിനിടയിെലാതുക്കി വച്ചിട്ടു് കണ്ണിറുക്കി
ഒരു ചിരി. ‘ഇപ്പ ഇതില്ലാെത പറ്റത്തില്ല. ആ അണപ്പല്ലു് നാശം; ആെക അഞ്ചാറുപ�
േല്ല േശഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ… ഒരാളു രഹസ്യായിട്ടു പറഞ്ഞു തന്നതാ. നിങ്ങളായിട്ടു് ആേരാടും
പറയണ്ടാ, ഇതാണു് കറുപ്പു് !’ ചിറ്റമ്മ ചിരിച്ചു.

ചിറ്റമ്മയുെട ഒരുക്കം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ കഥ താേന വന്നു:
േമേല മൂത്തകുന്നെത്ത കാർേന്നാര്െട മൂന്നാമെത്ത െപങ്ങെട ഒേരെയാരു േമാ�

നാര്ന്നു കുഞ്ഞൻപിള്ള. തള്ള േനരേത്ത ചത്തുേപായി. പിന്നാരു േനാക്കാനാ.
അവഗണന സഹിക്കാതാന്നാ പറയെണ. കാർേന്നാരും മരുേമാനും തമ്മിൽ ഭയ�
ങ്കര വഴക്കായെത്ര. മരുമകൻ വീടുവിട്ടിറേങ്ങണ്ടിവന്നു. അങ്ങെന അനാഥനായി
നാടുമുഴുവനലഞ്ഞു് അവശനായി വഴിയമ്പലത്തിെലങ്ങാണ്ടു ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടക്കുന്നു
കുഞ്ഞൻപിള്ള. അേപ്പാെളാണ്ടു് അതുവഴി വരുന്നു കരുണാമയനായ നീലാണ്ടപ്പ�
ണിക്കർ—നിങ്ങടച്ചൻ! അമ്പലത്തിെന്റ കളിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യരൂപം
—മുഷിഞ്ഞ േതാർത്തുമുണ്ടാണു േവഷം. െമലിഞ്ഞു് േകാലം െകട്ടു്… േചട്ടൻ അടുത്തു�
െചന്നു് ൈക മൂക്കിൽ വച്ചു—ശ്വാസമുണ്ടു്.

‘േവണ്ടാങ്ങെത്ത, െതാടണ്ട, ആരാ ഏതാന്ന്വച്ചിട്ടാ വല്ല…’ ശങ്ക്വാരു് പരിഭ്രമ�
േത്താെട തടഞ്ഞു.

‘ആരായാലും മനുഷ്യജീവിയേല്ല ശങ്ക്വാേര… നീയിത്തിരി െവള്ളമിങ്ങു വാങ്ങി�
േച്ചാണ്ടുവാ.’ േചട്ടൻ െചക്കെന താങ്ങിെയഴുേന്നല്പിച്ചു: ‘നീേയതാടാ െകാച്ചേന?
എന്താ ഇങ്ങെന? െചക്കനു് മിണ്ടാനാകേണ്ട? അടുത്ത വീട്ടീന്നു വാങ്ങിേച്ചാണ്ടു
വന്ന െവള്ളം െകാറച്ചുമുഖത്തു തളിച്ചപ്പം കണ്ണുതുറന്നു. േചട്ടൻ െവള്ളം വായിൽ
പിടിച്ചുെകാടുത്തു… മടുമടാന്നു് െകാെറ െവള്ളം കുടിച്ചു… വിമ്മിട്ടെപ്പട്ടാെത്ര ആേദ്യാ�
െക്ക എറക്കീതു്, പാവം.’

‘എഴുേന്നറ്റിരിക്കാെമന്നായപ്പം േചട്ടൻ വിവേരാെക്ക േചാദിച്ചു. പറഞ്ഞുവന്ന�
പ്പ െകാറച്ചു് അകന്ന ബന്ധേമതാെണ്ടാണ്ടെത്ര. അതുെകാെണ്ടാന്ന്വല്ല, േചട്ടൻ കൂ�
െട കൂട്ടി. അതേല്ല േചട്ടൻ! ആര് േടം ൈദന്യത കാണാൻ വയ്യ.’

‘നീലാണ്ടപ്പണിക്കർെക്കാപ്പം അന്നു് മൂേത്തടത്തു തറവാട്ടിേലക്കു േകറിവന്ന
കുഞ്ഞൻപിള്ള പാവമാരുന്നു, െചക്കെനാന്ന്വല്ല േകേട്ടാ, അന്നു പത്തുമുപ്പതു വയ�
െസ്സാണ്ടു്…ങാ, അന്നു നിങ്ങെളാെക്ക െകാച്ചുങ്ങളാ; േചച്ചി സുനേന്ദ ഗർഭാര്ന്നു…’

‘കുഞ്ഞനു് െവറുെതയിരുന്നുണ്ണുന്നു എെന്നാരസ് കിത േവണ്ടാ, പാടത്തും പറ�
മ്പിലുെമാെക്ക ഒരു േമൽേനാട്ടമാകാം. െകായ്ത്തു നടക്കുേമ്പാളും െമതിക്കുേമ്പാളൂെക്ക
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കളത്തിെലാരാളുേവണം. എന്താ പറ്റിേല്ല? രാഘവൻ കാെളജിലേല്ല… പിെന്ന
േശഖരൻ… വയസ്സു പതിനാറായീച്ചാലും കാര്യമില്ല… ഒെക്ക േതാന്ന്യപടി ഒരു േപാ�
ക്കാ.’ േചട്ടൻ േജാലി ഏല്പിച്ചു. കുഞ്ഞൻപിള്ള ആ പഴുതിലങ്ങുേകറി കുഞ്ചമ്മാനാ�
യി; കാര്യസ്ഥനായി… നീലാണ്ടൻ േചട്ടനു സഹായിയും, കാര്യസ്ഥനുെമല്ലാമായി
ശങ്ക്വാരാര് േന്ന… േചട്ടനു് േമലാംേകാേട്ട കാര്യങ്ങളും േനാക്കെണ്ട, കാരണവരേല്ല.
അവിടാെണ വേല്യ വേല്യ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നടേക്ക്വം. അതിെനേടലേല്ല
നിങ്ങക്കായിട്ടു് െചമ്പകേശ്ശരിത്തറവാടു് പണിതതും താമസം മാറ്റീതും. എന്നാലും
നീലാണ്ടൻേചട്ടനു് േമലാംേകാടു് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങെളാണ്ടാരുേന്ന… അേപ്പാ ശങ്ക്വാ�
രും ഒപ്പണ്ടാവും.

“കുഞ്ചമ്മാനു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി; ര്യസ്ഥപ്പണിയങ്ങു് ഏെറ്റടുത്തു… േശ�
ഖരനാേണ സുഖിമാനാ, സ്വാർത്ഥനും… അയാക്കു ഭരിച്ചും സുഖിച്ചും നടക്കണം
അത്രതെന്ന. രാഘവൻ തിരുവനന്തപുരത്തു പഠിക്കുന്നു… കുഞ്ചമ്മാൻ േശഖര�
െന ശിങ്കിടിയാക്കി. ‘നിങ്ങെക്കാന്നും തീെര പിടിപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഈ കള്ളക്കൂട്ടം—
അടിയാമ്മാേര—പറ്റിക്കുേന്ന. ഇനീംേക്ക ഞാനാ… പിേള്ളർെക്കാരു വകതിരിെവ�
ത്തും വെര എല്ലാം ഞാൻ േനാക്കിേക്കാണ്ടു്… േകട്ടേല്ലാ േശഖരാ, ഒെക്ക പഠിെച്ചടു�
േത്താണം.’ ശങ്കരിേച്ചച്ചീെട നിർേദ്ദശാര് േന്ന.”

‘എല്ലാം േനാക്കാനാളായീന്നു് നീലാണ്ടൻ േചട്ടൻ സമാധാനിച്ചു.’
‘കുടികിടപ്പുകാേരയും പണിക്കാേരയും വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി കുഞ്ചമ്മാൻ.

െകാഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന േതങ്ങയ്ക്കു മാത്രമല്ല മടലിനും െകാതുമ്പിനും േകാഞ്ഞാട്ടയ്ക്കും
വെര കുഞ്ഞൻപിള്ള കണക്കു വച്ചു. പഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അടിയാന്മാരുെട വീടുക�
ളിൽ കഞ്ഞിവയ്പിെല്ലന്നറിഞ്ഞാൽ പത്തായത്തിൽ നിന്നു് വിത്തുെനല്ലു് വാരിെക്കാ�
ടുത്തു് ‘െകാണ്ടുേപായി വറത്തു കുത്തി കഞ്ഞിവച്ചു് കുഞ്ഞുങ്ങക്കു െകാടുക്കു് ’ എന്നു
കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്ന നീലാണ്ടൻ േചട്ടെന്റ അടിയാന്മാർക്കു് അേതാെട രാഹുകാലം തുട�
ങ്ങി… അതുമാത്രാ… െചത്തിയിറങ്ങുന്ന മധുരക്കള്ളു് അടിച്ചുമാറ്റാനും, പാട്ടക്കാര്െട
കയ്യിൽ നിന്നു് സൂത്രത്തിൽ കാശുതട്ടാനും േശഖരെന കരുവാക്കി. പാവം കർഷ�
കർക്കു് വസ്തുവിെന്റ പ്രമാണം ഈടിൽ പണം െകാടുക്കും, വിത്തും െകാടുക്കും…
അവസാനം ആ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കും… ശങ്കരിേച്ചച്ചിെയ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്,
അങ്ങെന കിട്ടുന്ന േനട്ടെമല്ലാം െചമ്പകേശ്ശരീേലക്കു് തെന്നെയന്നു്. ശങ്കരിേച്ചച്ചി�
ക്കാേണൽ േചട്ടെന്റ കരുേണം ദേയെമാെക്ക വല്യ േദഷ്യാരുേന്ന. കുഞ്ചമ്മാെന
അങ്ങെന േചച്ചിക്കും പൂർണ്ണവിശ്വാസമായി. സ്വന്തം ധൂർത്തിെനാള്ളെതാെക്ക പാ�
ട്ടക്കാര്െട കയ്യീന്നു േശഖരൻ േനരിട്ടു വാങ്ങിക്കാനും െതാടങ്ങി; കുഞ്ചമ്മാൻ അറി�
ഞ്ഞതായി നടിച്ചൂല്ല. അതാണു സൂത്രം, അയാളും വാങ്ങിക്കുവേല്ല…’

‘അങ്ങെന കുഞ്ഞൻപിള്ള ഭരണം തുടങ്ങീട്ടു കുറച്ചുനാളുകഴിഞ്ഞു. ഇതിെനേട�
െലപ്പേളാ േമേല മൂത്തകുന്നത്തുകാരണവരും നീലാണ്ടൻ േചട്ടനുമായി കണ്ടുമുട്ടി.
േലാഹ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തീ ‘ആ കുഞ്ഞെന തീർത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞൂേല്ല, എത്രായാ�



229 3.11. അധിനിേവശങ്ങൾ

ലും കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടതേല്ല!’ എന്നു് നീലാണ്ടൻ േചട്ടൻ പറഞ്ഞേത്ര. ആ മൂപ്പീന്നി�
നു് േചട്ടെന വല്യകാര്യായിരുന്നൂന്നാ േകേട്ടക്കേണ. അതുെകാണ്ടാേണാ അേതാ
ചത്തുേപായ െപങ്ങെള ഓർമ്മ വന്നിട്ടാേണാന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല—ഏതായാലും
നിന്റമ്മയ്ക്കവകാശെപ്പട്ടതു നീെയടുേത്താ എന്നു് പറഞ്ഞു് അേങ്ങരു് ഏതാണ്ടു് െകാറ�
െച്ചാെക്ക ഭൂമിേയാ െനേലാ എവുതിെക്കാടുത്തു കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കു് ’

‘അതുകഴിഞ്ഞാ ഇനീ പറയാൻ േപാണകഥ.’
‘ആങ്ഹാ… ഭാരതീ, നീ േകാട്ടുവായിടണ്ട… ഇേത്രം വിവരിച്ചതു് എന്തിനാന്നു്

പതുെക്ക മനസ്സിലാകും… ഇപ്പപ്പറയണ കഥ േകട്ടാ നീ ഉഷാറാകും േനാക്കിേക്കാ;
എന്നു വച്ചാ ഈ കുഞ്ചമ്മാനിേല്ല അയ്യാളു് ഒരാൾെട പറമ്പിത്തൂറി പറമ്പു സ്വന്തമാ�
ക്കി; അപ്പേളാ…’

‘േകാഴി കൂകേണനു മുേമ്പ ഒരു സർക്കീെട്ടാണ്ടു് കുഞ്ചമ്മാനു്, കത്തിച്ച റാന്തലും
തൂക്കി; ഒരു നീളമുള്ള വടിയും കയ്യിെലടുക്കും. അെന്നാന്നും ഇതു േപാെല െപാതുവഴി�
െയാന്നുമില്ലാന്നറിയാേല്ലാ. പറമ്പുവഴി േകറി വീട്ടുമുറ്റംവഴി, െതാണ്ടും നീർച്ചാലുകളും
കടന്നു് അങ്ങു നടക്കും. നമ്മേളേപ്പാലുള്ള തറവാട്ടുകാർക്കേല്ല േവലീം പടിെപ്പേര�
െമാെക്ക. കുടിെകടപ്പുകാരും മെറ്റാള്ള പാവങ്ങളും എന്തതിർത്തി തിരിക്കാനാ.’

‘െവളുപ്പിേന എറങ്ങണ കുഞ്ചമ്മാൻ െചമ്പകേശ്ശരീേലം അയാേടം പുേരടങ്ങ�
ളിെലാെക്ക ചുറ്റിയടിക്കും; വീണുെകടക്കണ േതേങ്ങം ഓേലം േകാഞ്ഞാേട്ടം വെര
െപറുക്കിക്കൂട്ടും. േനരം െവളുത്താൽ കുടിയാൻ അതു വീട്ടിെലത്തിക്കണം—‘എടാ
കമലാസനാ, മാടക്കത്തറെപ്പാേരടത്തീന്നു് മൂന്നുേതേങ്ങം അഞ്ചുമടലുേമ വെന്നാ�
ള്ളേല്ലാടാ… ഒരു േതേങ്ങം രേണ്ടാലമടലും എവ്െട തിരുകിെയടാ’ എന്നു കണക്കും
അച്ചട്ടാ. ഒരു െകാതുേമ്പാ ഓലമടേലാ കുറഞ്ഞാലും ശിക്ഷ കടുത്തതാ.’

‘അങ്ങെന ചുറ്റിവരുന്നതിെനേടലാരിക്കും ഓേരാ ‘ശങ്കകൾ’ വരുക. ഒടെന
ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഏേതലും പുേരടത്തിെല െതങ്ങിൻതടത്തിൽ ആശാനങ്ങു് മു�
ണ്ടും െപാക്കി കുന്തിച്ചിരിക്കും, എന്തിനാേണാ. െവളിെക്കറങ്ങാൻ… കാര്യം സാധി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കണ്ട കുളത്തിലിറങ്ങി ശുദ്ധിവരുത്തും; അതാ പതിവു്.’

‘അങ്ങെന ഒരു ദിവസം.’
‘പറമ്പുകെളല്ലാം പരിേശാധിച്ചു തിരിച്ചുവരും വഴി അയാക്കു ‘മുട്ടി’ റാന്തലു തി�

രിതാത്തി മാറ്റിവച്ചിട്ടു് ഒരു െതങ്ങും േചാട്ടിലങ്ങു കുന്തിച്ചിരുന്നു. നാട്ടുെവളിച്ചം പര�
ന്നു തുടങ്ങീട്ടില്ല, ഇരുട്ടിൽ ഏേതാ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ജീവിേപാെല റാന്തൽ തിരി മാത്രം.
കാര്യം സാധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാെളാണ്ടു് െതങ്ങിെന്റ മേണ്ടെന്നാരനക്കം, കിരു�
കിരാന്നു്. കൂെട എേന്താ മുട്ടുന്നേതാ െപാട്ടിക്കുന്നേതാ… യക്ഷികെളറങ്ങണ സമ�
യം കഴിഞ്ഞേല്ലാന്നു് സംശയിക്കുേമ്പാേളക്കും വീണ്ടും ആ ശബ്ദം… ഓ, ഇതതുത�
െന്ന… േചാര കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു് എല്ലു കടിച്ചു െപാട്ടിക്കുകാ… േഛ അല്ല, ഇതു െതങ്ങ�
േല്ല, യക്ഷി പനയിലേല്ല… ഇവ്െടങ്ങും പനയില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്… കുഞ്ഞൻപിള്ള�
യുെട മൂലത്തിൽ നിന്നു് മൂർദ്ധാവിേലെക്കേന്താ പാഞ്ഞുകയറി, വല്ലാെത്താരു ശബ്ദം
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െതാണ്ടയിൽ നിന്നു പുറത്തുചാടി; േപടിച്ചരണ്ടു് ചാടിെയഴുേന്നൽക്കാൻ േനാക്കീട്ടും
പറ്റാെത െതങ്ങിൻ തടത്തിൽ പടിഞ്ഞു െകടന്നുേപായി. അേപ്പാണ്ടു് െതങ്ങിൽ നി�
ന്നു് ഇരുണ്ട ഒരു രൂപം ഊർന്നിറങ്ങി അയാെട മുമ്പിൽ; റാന്തലിെന്റ മങ്ങിയ െവ�
ളിച്ചത്തിൽ അെതാരു ഭൂതം േപാെല… കയ്യിൽ തിളങ്ങുന്ന കത്തി, അരയിൽ െകട്ടി�
ത്തൂക്കിയ കുടം.’

‘ഹാ… ഹാ… രാതു് ’ കുഞ്ഞൻ പിള്ളയ്ക്കു ശബ്ദം പുറത്തുവന്നില്ല.
അതിേനക്കാൾ േപടിച്ചുേപായ ഭൂതം െപെട്ടന്നു് െതങ്ങിൻതടത്തിൽ നിന്നു പു�

റത്തുചാടി വിക്കിവിക്കിപ്പറഞ്ഞു:
“െഹെന്റ ൈതേവ, അേട്യനറിഞ്ഞിേല്ല, െവടെകാണ്ടു്… െപാറുക്കണം തമ്പ്രാ�

േന… അേട്യനറിഞ്ഞിേല്ല…” േകാന്തി ദൂേരക്കു ദൂേരക്കു മാറിെക്കാണ്ടു പറെഞ്ഞാ�
പ്പിച്ചു.

കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കു ശ്വാസം കീഴ് േപ്പാട്ടിരുന്നു. അയാൾ െപടെച്ചഴുേന്നറ്റു… ഇതു
േകാന്തിയാണു്, െചത്തുകാരൻ േകാന്തിേച്ചാേകാൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള ആകുന്ന ശബ്ദ�
െമടുത്തലറി:

‘നീ േകാന്തിയേല്ലടാ… തീണ്ടി നാശാക്കിയിേല്ലടാ ശവേമ! െതണ്ടിപ്പരിഷ, െന�
നക്കു ഞാേമ്പായിട്ടു് െകട്ടിെയടുത്താേപ്പാരാര് േന്നാ, നാശം!’

‘അേട്യൻ… മാപ്പാക്കേണ തമ്പ്രാ… അേട്യനു് േപട്യായി വീണുേപാന്നതാ
തമ്പ്രാ… മാപ്പാക്കേണ തമ്പ്രാ…’ േകാന്തി കരഞ്ഞു വിളിച്ചു മാപ്പു പറഞ്ഞു.

‘എന്തുകാര്യം! മാപ്പുെകാടുക്കാവുന്ന െതറ്റാേണാ േകാന്തി െചയ്തതു്; ഒരു നാ�
യരുതമ്പുരാെന… െവറും നായേരാ—ബ്രാഹ്മണവിത്താ—െതാട്ടടുത്തുനിന്നു തീണ്ടി.
െപാറുക്കാവുന്ന ൈകക്കുറ്റപ്പാടാേണാ ഒരു െവറും േചാേകാനായ േകാന്തി െചയ്തതു്.’

ദാക്ഷായണിച്ചിറ്റമ്മ ഒരു വക്രിച്ച ചിരി ചിരിച്ചു് ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദയായി.
‘അെതന്താ ൈകക്കുറ്റപ്പാടു് ?’ എെന്റ കുേഞ്ഞച്ചി േചാദിച്ചു.
ചിറ്റമ്മ ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു:
‘എന്നു വച്ചാ െതറ്റു െചെയ്തന്നു്… േമൽജാതിക്കാേരാേടാ, രാജാവിെനതിെര�

േയാ ഒെക്ക െചയ്യുന്ന െതറ്റു്. അേത്രള്ളൂ.’
‘അതിനു് കുഞ്ചമ്മാവെന്റ പറമ്പാര് േന്നാ, അല്ലേല്ലാ? പിെന്ന, കുഞ്ചമ്മാൻ െത�

ങ്ങും തടത്തിലിരിക്കുന്നതു് േകാന്തിക്കറിയില്ലാര്ന്നേല്ലാ, അയാളു േപടിച്ചു് വീണുേപാ�
യതേല്ല?’ കുേഞ്ഞച്ചി വിടുന്ന ഭാവമില്ല.

‘അെതാന്നും ഇബ് െട കാര്യല്ല കുേട്ട്യാേള. കുഞ്ചമ്മാെന്റ പറമ്പല്ല. എന്നാേലാ
അതു് േകാന്തിയുെട പറമ്പാണുതാനും. അയാെട സ്വന്തം. എന്നുവച്ചു് ? ഒന്നാന്തരം
കിരിയാത്തുനായെരയാ ഒരു േചാേകാൻ ൈകനീളം അകലത്തീ നിന്നു തീണ്ടീതു്.
േകാന്തി െതങ്ങീെന്നറങ്ങാതിരുന്നാൽ െകാഴപ്പില്ലാര്ന്നു. ഇതിപ്പം കുഞ്ചമ്മാൻ െവ�
റുെത വിേട്വാ? നാടുമുേഴ്വാൻ അറീച്ചിേല്ല!’ നീലാണ്ടേച്ചട്ടൻ പറഞ്ഞു: ‘ഒന്നും േവണ്ടാ;
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േകാന്തീെട പറമ്പു്, അവനറിേഞ്ഞാണ്ടു െതറ്റുെചയ്തില്ല. അവെനെക്കാണ്ടു മാപ്പു പറ�
യിച്ചാമതി.’ എവടന്നു്, ആരു േകക്കാൻ… ഇേത്രം വല്യ െതറ്റിനു മാേപ്പാ! നാട്ടുനട�
പ്പുണ്ടു് ഓേരാന്നിനും, അതു നടത്തിേയ പറ്റൂന്നായിേല്ല!

‘ശങ്കേര്യച്ചീം, കുട്ടിമാളുേച്ചച്ചീം, രണ്ടു േശഖരമ്മാരും ചാടിവീണിേല്ല! ദുഷ്ടക്കൂട്ടം.
നാട്ടുനടപ്പു്—ശിക്ഷ വിധിച്ചു: േകാന്തിേച്ചാെന്റ ആ നാപ്പതു െസന്റു് പുേരടം കുഞ്ഞൻ�
പിള്ള തമ്പ്രാെന്റ തണ്ടേപ്പരിലാക്കുക; ആക്കി.’

നീലാണ്ടേച്ചട്ടൻ േദഷ്യെപ്പടുന്നതു് അന്നാദ്യമായാ ഞാൻ കേണ്ട: ‘കുഞ്ഞനി�
നി ഈ കുടുമ്മത്തുേവണ്ടാ.’ ശങ്കേര്യച്ചി എതിർത്തു േനാക്കി. ഈ തക്കത്തിനു്
വേല്യച്ചി—കുട്ടിമാളുവമ്മേയ—ഇടെപട്ടു ‘അതുേവണ്ടാ, കുഞ്ഞൻപിള്ളെയ അങ്ങ�
െന ആരുമിട്ടു വട്ടുതടണ്ട. ഇത്രകാേലാം ഇവെടെക്കടന്നു് െമടച്ചതിെന്റ കൂലി കി�
ട്ടീേല്ല കുഞ്ഞാ… ഞങ്ങെട കൂെട നിക്കാം… േശഖരെന്റ െകാപ്രാക്കച്ചവടത്തിെനാ�
െക്ക ഒരു താങ്ങാകും… ഞങ്ങളു നന്ദിേകടു കാണിക്കുേകല… ഒന്നൂേല്ലലു് നമ്മെട
ബന്ധു തെന്നയേല്ല… ഞങ്ങളുേനാക്കും കുഞ്ഞെന… എടാ േശഖരാ, കുഞ്ഞേനം വി�
ളിേച്ചാണ്ടു ബാ… ഞങ്ങെട വേല്യച്ചി െഞളിഞ്ഞങ്ങു നടന്നു, കൂെട കുഞ്ഞൻപിള്ളയും
വേല്യച്ചീെട േമാൻ േശഖരനും…’

‘ഇനി, ഇതിലും വലിയ കഥയുണ്ടു്… എെന്റ വേല്യച്ചീം േമാനും കൂെട കുഞ്ഞൻ�
പിള്ളേയാടു കാണിച്ച നന്ദിയുെട കഥ… നാെളപ്പറയാം േകേട്ടാ.’
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കുഞ്ഞൻപിള്ളെയ എേന്ന േനാട്ടമിട്ടു തുടങ്ങിയതാണു് അമ്മയും മകനും കൂടി… ഭയ�
ങ്കര അദ്ധ്വാനി, സൂത്രശാലി, എല്ലാ േവലത്തരങ്ങൾക്കും ആശാൻ; േപാരാേത്തനു്
ഒറ്റത്തടി…കുഞ്ഞൻപിള്ള േകറിയങ്ങു െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ മുതൽ അതുവെര തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കാത്ത ചിലർ ബന്ധം പറെഞ്ഞത്തിയെത്ര… സേഹാദരങ്ങളുെട മക്കളാേരാ.
അന്നു് കുഞ്ഞൻപിള്ള ആട്ടിേയാടിച്ചു. പേക്ഷ, എന്നും അയാളുെട നിലപാടു് അതാ�
കണെമന്നില്ല… ആെള കൂെടക്കിട്ടിയാൽ േശഖരപിള്ള ഏറ്റു.

നിമിത്തെമല്ലാം ഒത്തുവന്നു. നീലകണ്ഠപ്പണിക്കരുേചട്ടൻ കർശനമായിത്ത�
െന്ന പറഞ്ഞു ‘കുഞ്ഞനിനി ഇവിെട േവണ്ടാ’ന്നു്. ശങ്കരിയമ്മയും േശഖരനും പറ�
ഞ്ഞിട്ടു കാര്യമിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല കുഞ്ഞൻപിള്ള ആ അപമാനം സഹിച്ചു് അവെട
നിേല്ക്കമില്ല.

കുഞ്ചമ്മാെന കൂെടക്കൂട്ടി. െകാപ്രാക്കച്ചവേടാം അരിക്കച്ചവേടാം വിപുലെപ്പടു�
ത്തി; പങ്കുകാരനാക്കി കുഞ്ചമ്മാെന്റ വിശ്വാേസാം േസ്നേഹാം പിടിെച്ചടുത്തു. അേതാ�
െട താമേസാം ഒപ്പമായി. അക്കാലത്താ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളയുെട വരവും. കച്ചവട�
െമാെക്ക െകാണ്ടുപിടിച്ചുനടക്കുന്നു. ആെയടെക്കങ്ങാെണ്ടാരു െദവസം ശങ്കരിേച്ച�
ച്ചിെയ കാണാൻ വന്നു, കുഞ്ചമ്മാൻ. കണ്ടേപ്പാൾ െകാെറ കരഞ്ഞു് ക്ഷമേചാദിച്ചു.
‘എന്താ കുഞ്ഞാ െനെന്റ പേഴ െചാടീം ഉത്സാേഹാെക്ക എവെടേപ്പായീ’ന്നു് ശങ്കരി�
േച്ചച്ചി േചാദിച്ചപ്പഴും കരഞ്ഞെത്ര.

അന്നു് കാത്തൂെന്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാരുേന്ന. േശഖരപിള്ള െപണ്ണു െകട്ടുേന്ന�
നു മുെമ്പാരു െദവസം…

കുഞ്ചമ്മാനു് എടെയ്ക്കടയ്ക്കു് തുള്ളപ്പനി വരാെറാണ്ടു്. വലത്തുകാേല ശകലം നീ�
െരാണ്ടാരുേന്ന. അതങ്ങു വീർക്കും. വേല്യേവദനയാെത്ര. പനി തുടങ്ങിയാൽ നാല�
ഞ്ചുദിവസം െകടന്ന െകടപ്പുതന്നാ.
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അവധിക്കു നാട്ടിേപ്പായ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളെയ െപെട്ടന്നുെചന്നു് വിളിച്ചുെകാ�
ണ്ടുവന്നു േശഖരപിള്ള.

‘തുള്ളപ്പനി വന്നാ വല്ലാത്ത തണപ്പാ, എത്ര കരിമ്പടം ഇട്ടുമൂടിയാലും പനിച്ചുതു�
ള്ളും. അതിനു ഞങ്ങെളാെക്ക മുറീ െനരീേപ്പാടു് കത്തിച്ചുവച്ചു് മുറി ചൂടാക്കി വയ്ക്കും.’

കുട്ടിമാളുവേമ്മം േശഖരപ്പിള്ളയും ഇതുതെന്ന പറ്റിയ അവസരെമന്നു് എടുത്തു.
േവെറാരു കാരേണാം ആെയടെയ്ക്കാണ്ടാേയ. കുഞ്ചമ്മാെന്റ എേള അനുജത്തി സാ�
മ്പത്തികമായി ഇത്തിരി െഞരുക്കത്തിലാരുന്നെത്ര. അവൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
എേന്തലും ഇത്തിരി െകാടുക്കേണ്ട േശഖരാന്നു് കുഞ്ചമ്മാൻ അഭിപ്രായം േചാദിച്ചി�
രുന്നെത്ര.

അേറടപ്പറെത്ത െതേക്കമുറീെല കട്ടിലിലാ കുഞ്ചമ്മാൻ െകടന്നിരുേന്ന. െനരി�
േപ്പാടിൽ കനലിട്ടു് കട്ടിലിന്നടിയിൽ ചൂടുകിട്ടാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടു്. കട്ടിലിന്നടുത്തുനിന്നു് കു�
ട്ടിമാളുവേമ്മം േശഖരപിേള്ളം െകാണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ച. തുള്ളിപ്പനിക്കുന്ന കുഞ്ചമ്മാൻ
ൈകെപാക്കി തടയുേകം.

െകാറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം േശഖരപിള്ള േനെര ഇറങ്ങിേപ്പായി. തിരിച്ചുവന്നതു്
ജഡ്കയിൽ പടിെകട്ടി താസിൽദാർ ബാലകൃഷ്ണേമേനാേനം കൂട്ടിെക്കാണ്ടു്. മറ്റാ�
േരാ രണ്ടുേപരും മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളയും അവെടാണ്ടാരുന്നു…

പിെന്നെയല്ലാം േവഗമാരുന്നു… ഇടയ്ക്കിെട കുഞ്ചമ്മാെന്റ കരച്ചിൽ ഉച്ചത്തിൽ
േകൾക്കാമായിരുന്നെത്ര. വിസമ്മതിക്കുേമ്പാ കട്ടിലിന്നടിയിെല െനരിേപ്പാടു്
ഊതി കത്തിക്കും. നടുവുെപാള്ളി കുഞ്ചമ്മാൻ നിലവിളിച്ചുേപാകും.

എന്തായാലും മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ േവെണ്ടടുെത്തല്ലാം കുഞ്ചമ്മാെന്റ വിരലടയാളം
വച്ചു് മുദ്രപ്പത്രങ്ങെളല്ലാം രജിസ്റ്ററാക്കി. സഹായിയായി മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളയും.
കുഞ്ചമ്മാെന്റ സമ്പത്തു മുഴുവൻ കുട്ടിമാളുവമ്മയുെടയും േശഖരപിേള്ളേടം േപരിൽ
ഇഷ്ടദാനം.

മൂന്നാം പക്കം കുഞ്ചമ്മാൻ മരിച്ചു. ശവം കുളിപ്പിക്കാെനടുത്ത എണങ്ങരു
കണ്ടു, പുറം െപാള്ളി കുമളച്ചിരിക്കുന്നതു്. കുട്ടിമാളുവമ്മ പറഞ്ഞു, ‘അഞ്ചാറു െദ�
വസായിേല്ല ഒേര െകടപ്പു്. കുളിരുെകാണ്ടു് െവറച്ചു തുള്ള്വാരുന്നു. എത്ര ചൂടുവച്ചാ�
ലും േപാരാന്നു് വിളിേയാടുവിളി. ആ ചൂെടാെക്കെക്കാണ്ടാ ചൂടുകുരു.’ കുളിപ്പിച്ചവർ�
ക്ക് ആവശ്യത്തിനു ൈകമടക്കു കിട്ടിക്കാണും. െപാള്ളെലാന്നും പിെന്ന ചർച്ചയാ�
യില്ല. കുഞ്ചമ്മാെന്റ കുടുമ്മത്തീന്നാേരാ വഴക്കിനു വന്നു, അവെര അറിയിക്കാെത
ശവം ദഹിപ്പിച്ചതിനു്. കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യാൻ അവകാശെപ്പട്ടവെര വിളിക്കാത്തതി�
നു്. ഒന്നും നടന്നില്ല.

അതുവെര അേന്വഷിക്കാത്ത അവെര ഓടിക്കാൻ േശഖരപിള്ളയ്ക്കു് ന്യായങ്ങൾ
നിരത്താനുണ്ടു്. പിെന്ന ഭീഷണിയും.

ആ അദ്ധ്യായം അങ്ങെന തീർന്നു.
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‘െചമ്പകേശ്ശരിയിെല മക്കളിൽ മൂന്നാമൻ േശഖരപിള്ളയ്ക്കു കളവേങ്കാടം കാട്ടുേശ്ശ�
രിൽ രാധാകൃഷ്ണകർത്താവിെന്റ ഇളയമകൾ പെത്താമ്പതുകാരിയായ സുന്ദരിക്കുട്ടി
ഭദ്രെയ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രധാന േയാഗ്യത, േമലാംേകാടു തറവാട്ടുകാരണ�
വരും ശ്രീമൂലംപ്രജാസഭാ െമമ്പറുെമാെക്കയായിരുന്നിട്ടുള്ള േകശവപ്പണിക്കരുെട
െകാച്ചുമകൻ ആെണന്നുള്ളതായിരുന്നു; പിെന്ന െചമ്പകേശ്ശരിൽ നീലാണ്ടപ്പണി�
ക്കരുെട മകെനന്നുള്ളതു് രണ്ടാമെത്ത േമന്മ. ഭദ്രയുെട വല്യച്ഛൻ േവലായുധക്കർ�
ത്താവു്, എന്റച്ഛെന്റ—നീലാണ്ടപ്പണിക്കരുെട—ചിറ്റേമ്മെട േമാൾെട ഭർത്താവാരു�
ന്നു. അച്ഛൻ േമലാംേകാടു കാരണവരായിരുന്നേപ്പാഴാ േവലായുധക്കർത്താവിെന
െമഡിക്കൽ കാേളജിൽ പഠിക്കാനയച്ചതു്, പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുേന്ന. േമലാം�
േകാേട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾെക്കാപ്പം െപങ്ങളുെട ഭർത്താവിെനയും വലിയ െചലവു�
ള്ള പഠിപ്പിനയച്ചതിൽ കുടുംബത്തിൽ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങെളാെക്കയുണ്ടായെത്ര. അച്ഛ�
നെതാന്നും വകവച്ചില്ല. ‘പഠിക്കാൻ മിടുക്കുള്ളവർ പഠിച്ചുയരേട്ട’ന്നു് അച്ഛൻ. ആ
കടപ്പാടും അങ്ങെനാരു കടുംൈകക്കു കാരണമായി—കടുംൈക എന്നു പറഞ്ഞതു്
എെന്റ വേല്യട്ടനും േചച്ചിമാരും തന്നാ. കാരണമുണ്ടു്. ഭേദ്രടത്തി ശുദ്ധപാവം െപ�
ണ്ണാരുന്നു, േസ്നഹിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്ന െപാട്ടിെപണ്ണു്.’ മീനാക്ഷിയമ്മ കഥ പറയു�
ന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

‘എേന്നക്കാൾ ഒരു വയസ്സിെനേളതാരുന്നു ഭേദ്രടത്തി, േശഖേരട്ടനു മുപ്പത്തി
ഒന്നു്; ഒന്നുെകാണ്ടും ഒരുേചർേച്ചമില്ല. പറമ്പുേനാക്കാനാ, പാടത്തു പണിക്കാെരാ�
ണ്ടു് എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് േശഖേരട്ടൻ രാവിെല എറങ്ങും. പിെന്ന ഏതുേനരത്താ
വരെവന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഉച്ചെയ്ക്കങ്ങാനും േകറിവന്നാൽ പിെന്ന െപങ്ങമ്മാർ�
ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പൂരെത്തറിയാ, െചലേപ്പാ കയ്യും വയ്ക്കും—പലേകമിട്ടു് കിേണ്ണാം വച്ചു്
വിളമ്പാൻ കാത്തുനിക്കാത്തതിനു്. വല്ല അടിയാമ്മാര് േടം െചറ്റനൂണ്ടു് തല്ലും വഴക്കു�
മുണ്ടാക്കി െതങ്ങുംകള്ളും കുടിച്ചു് രാത്രീെലാരു വരെവാണ്ടു്. കാർേക്കാടകൻ! അല്ല,
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പിെന്ന!’
‘ഭേദ്രടത്തി രണ്ടാമെത്ത മരുമകളായി വീട്ടിൽ വന്നുകയറിയതിെന്റ മൂന്നാം മാ�

സം… പല ദിവസങ്ങളിലും തല്ലും ചവിട്ടും െതാഴീെമാെക്കയുണ്ടാരുന്നേത്ര. ഏടത്തി
ഒന്നുറെക്ക കരയുക േപാലുമില്ല, പുറത്തറിയുെമന്നു േപടിച്ചു്. എത്രതല്ലു െകാണ്ടാ�
ലും, എത്ര ക്ഷീണമാെണങ്കിലും അതിരാവിെല കുളത്തിൽ കുളിച്ചു് തളത്തിൽ വിള�
ക്കുെകാളുത്തി നാമം ജപിക്കും ഭേദ്രടത്തി. ഒരു ദിവസം െനറ്റിയിലും ൈകത്തണ്ടയി�
ലും മുറിവും കവിളിൽ ചുവന്നു തടിച്ച പാടും കണ്ടാണു് ഞാൻ േചാദിച്ചതു്. ഒത്തിരി
നിർബന്ധിച്ചു, അപ്പളാ പറേഞ്ഞ; അതും മറ്റാേരാടും പറയരുെതന്നു് സത്യം െചയ്യി�
ച്ചിട്ടു് ഞാനും െകാേച്ചച്ചിയും കൂടാ അമ്മേയാടു പറഞ്ഞതു്. ഭേദ്രടത്തിെയ ഉപദ്രവി�
ക്കരുെതന്നു േശഖേരട്ടേനാടു പറയണം, പാവം ഛർദ്ദീം ക്ഷീേണാം േനെര െചാേവ്വ
ആഹാരം േപാലും കഴിക്കുന്നില്ല.’

അമ്മയിൽ നിന്നു നീതി പ്രതീക്ഷിച്ചേത െതറ്റു്; അമ്മ ചീറി; ‘ങാ കണക്കായി�
േപ്പായി; തല്ലുെകാള്ളുെന്നാേണ്ട അതു കയ്യിലിരിപ്പിെന്റ േദാഷാ!’

‘ഒരു ദിവസം രാവിെല… േനർത്ത മേനാഹര ശബ്ദത്തിലുള്ള നാമജപം േകൾ�
ക്കുന്നില്ലേല്ലാ, തളത്തിൽ നിലവിളക്കു കത്തിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. ഞാനും െകാേച്ചച്ചിയും
കൂടി അവര്െട മുറീെട വാതിക്കൽ െചന്നു േനാക്കുമ്പംന്താ, ഭേദ്രടത്തി െവട്ടിയിട്ട വാ�
ഴേപാെല െകടക്കുന്നു, തുണി മുഴ്വൻ േചാര. ഒരു േബാധമില്ല. മുഖത്തു െവള്ളം തളി�
ച്ചപ്പം പതുെക്ക കണ്ണുചിമ്മി… െവള്ളം െകാടുത്തു് തുണിെയാെക്ക മാറ്റി, പിടിച്ചു് കട്ടി�
ലിൽ കിടത്തി…’

‘തല്ലാേണാ ചവിട്ടാേണാ, അേതാ തെന്ന സംഭവിച്ചേതാ…’
അമ്മ കണിയാൻ ൈവദ്യെര വിളിക്കാൻ ആെളവിട്ടു… എനിക്കു കരച്ചിൽ

വന്നിട്ടു വയ്യ. ആരുമറിയാെത ഞാൻ കാട്ടിെക്കാളെത്ത കുഞ്ഞാതെപ്പാേലെന പറ�
ഞ്ഞുവിട്ടു. ഭേദ്രടത്തീെട വീട്ടിലറിയിക്കാൻ. കുഞ്ഞാത മിടുക്കനാ, കാര്യത്തിെന്റ ഗൗ�
രവം മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ഓടിേപ്പായി…

ഉച്ചയാകുേമ്പാേളക്കും ഭേദ്രടത്തീെട മൂത്ത ആങ്ങേളം ഭാേര്യം വന്നു, കാറുമായാ�
െണത്തീതു്. ‘ആശുപത്രിൽ െകാണ്ടുേപാകണം; ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കുന്നില്ല; ഭദ്ര പാ�
തിേബാധത്തിലാ.’ ഭേദ്രടത്തീെട േചട്ടൻ പറഞ്ഞു.

കണിയാൻ ൈവദ്യൻ മരുന്നു െകാടുത്തിെട്ടാണ്ടു്, നിേന്നാളും. അതല്ല െകാ�
ണ്ടുേപാകേണാന്നു നിർബ്ബന്ധാച്ചാൽ േശഖരൻ വന്നുേചാദിച്ചിട്ടു് എന്താച്ചാ െചയ്യാ;
അല്ലാണ്ടു് ? അവെന്റ ഭാര്യാ… നിങ്ങക്കു േതാന്നുേമ്പാെല. ‘േവണ്ടാ, വല്യേമ്മ. േചാ�
േദ്യാം പറച്ചിലുെമാെക്ക പിെന്നയായിേക്കാളാം. ഞങ്ങക്കിപ്പം പ്രധാനം അവൾെട
ജീവൻ രക്ഷിക്കലാ.’ ഭേദ്രടത്തീെട േചട്ടൻ ശബ്ദമുയർത്തി.

‘േശഖേരട്ടെന്റ അേമ്മാടും അച്ഛേനാടും േചാദിച്ചിെട്ടാണ്ടു്, ദാ ഇവെരല്ലാം സാ�
ക്ഷിയാണു് ഭേദ്രെട സ്ഥിതി സീരിയസ്സാെണെന്നാള്ളതിനു്. ഞങ്ങളവെള െകാണ്ടു�
േപാകുന്നു.’
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രാത്രിയിൽ േശഖേരട്ടൻ വന്നേപ്പാൾ അമ്മ എരിവുേകറ്റി. അയാൾ കൂക്കി വി�
ളിച്ചു് താണ്ഡവമാടി…

‘േദവീ… ശ്രീേദവീ… ഈ രാക്ഷസജന്മങ്ങെളെയാെക്ക എനിക്കു നീ തന്നേല്ലാ
േദവീ… ആ െകാച്ചിെന്റ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ ശ്രീേദവീ.’ അച്ഛൻ പതിവുേപാെല
നിസ്സഹായതേയാെട വിലപിച്ചു.

‘ആലപ്പുഴ ആശുപത്രിയിൽ ഭേദ്രടത്തി രണ്ടാഴ്ച കിടന്നു. ഭാഗ്യം െകാണ്ടാണ�
െത്ര രക്ഷെപ്പട്ടതു്, പേക്ഷ, കുഞ്ഞുേപായി. പേക്ഷ, ഞങ്ങെട വീട്ടിൽ നിന്നാരും വി�
വരമേന്വഷിച്ചു േപായില്ല.’

‘ഭേദ്രടത്തി േപായതിെന്റ പിേറ്റമാസമായിരുന്നു സുനേന്ദേടം സുമിേത്രേടം
കല്യാണം. വേല്യ ഉത്സവമായിട്ടാരുന്നു. അന്നു് വേല്യട്ടനു് ടൗണിൽ വേല്യ കച്ചവട�
െമാള്ള കാലമാ. ബിഏ കഴിഞ്ഞ ഒടെനയാരുന്നേല്ലാ വേല്യട്ടെന്റ കല്യാണം. സര�
സ്വതിേയടത്തീെട അച്ഛൻ കുേബരനാരുന്നൂന്നാ േകേട്ടക്കേണ… ഞങ്ങൾ, ഞാനും
െകാേച്ചച്ചീം അവെടേപ്പായിെട്ടാണ്ടു്, രണ്ടാഴ്ച താമസിേക്കം െചയ്തു. ഒരു െകാട്ടാര�
മാ വീടു്… ഏഴുേവലിക്കകത്തുള്ള വീെടന്നു് േകട്ടിേട്ടയുള്ളാരുന്നു. അവെട ശരിക്കും
അങ്ങനാ… എന്തുമാത്രം േവലക്കാരാ… ങാ അതുേപാെട്ട അതുെവറും പഴംകഥ…
അതുപിെന്ന.’

‘കല്യാണത്തിെന്റ കാര്യമേല്ല പറേഞ്ഞ… അനീത്തിമാര്െട കല്യാണത്തിെന്റ
മുേഴ്വാൻ ചരക്കുെമടുത്തതു് വേല്യട്ടെന്റ കേടന്നാ. രണ്ടായിരം രൂേപക്കൂടുതലിെനാ�
ള്ള െമാതലാ ഒറ്റയടിക്കു െകാണ്ടുേപാന്നതു്. പതുെക്ക പറമ്പിെല ആദായെമടുത്തു്
തിരിച്ചു െകാടുക്കാെമന്ന കരാറിലാ… വേല്യട്ടെന്റ സ്വന്തം കടയല്ലേല്ലാ, സരസ്വതി�
േയട്ടത്തീെട അച്ഛെന്റ കാെശറക്കീതേല്ല… കേടെട നടത്തിപ്പുതെന്ന പരുങ്ങലിലാ�
യിേപ്പായെത്ര…എന്നാ ഇവെട പറമ്പിലും പാടത്തുന്നുെമാന്നും ആദായം കിട്ടാഞ്ഞി�
ട്ടാേണാ… എന്തായാലും കാൽക്കാശു് തിരിച്ചുെകാടുത്തില്ലാന്നു മാത്രമല്ല… അതു്
ഒരുപാടു ചതികളുേടയും െനറിേകടുകളുേടയും കഥ… അതും ഞാൻ പിെന്നപ്പെളങ്കി�
ലും പറയാം. മുേഴ്വാെനാന്നുമറിയില്ലാ; ഇടയ്ക്കു് ഒന്നു രണ്ടുതവണ നാട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ
കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും തെന്ന…’

അതു നിൽക്കെട്ട.
‘സുനേന്ദേടം സുമിേത്രേടം കല്യാണം ഭേദ്രടത്തിേയേയാ വീട്ടുകാേരേയാ അറി�

യിച്ചില്ല. ആരും അേങ്ങാട്ടു േപാകരുെതന്നുള്ള േശഖേരട്ടെന്റ ഉഗ്രശാസനം… വേല്യ�
ട്ടൻ കടയുെട പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും കാരണം കല്യാണത്തിനു തേലെന്ന എത്തിയുള്ളൂ.
വേല്യട്ടനും കുടുംേബാം അന്നു് ആലപ്പുഴയേല്ല താമസം. ഭേദ്രടത്തിേയയും വീട്ടുകാ�
േരയും ക്ഷണിക്കാത്തതിനു് വേല്യട്ടൻ ഒത്തിരി േദഷ്യെപ്പട്ടു. അമ്മയും േശഖേര�
ട്ടനും വേല്യട്ടേനയും സരസ്വതിേയട്ടത്തിേയയും ഇനി പറയാെനാന്നുമില്ല. അതീ�
പ്പിെന്നയാണു് വേല്യട്ടേനം സരസ്വതിേയട്ടത്തിേയം പിേള്ളേരം അേമ്മം േശഖേര�
ട്ടനും ഏതാണ്ടു് അന്യേരേപ്പാെല കാണാൻ തുടങ്ങീതു് ന്നാ േതാന്നണതു്… ങാ
അതുേപാെട്ട.’
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‘അതും കഴിഞ്ഞു് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാരുന്നു എേന്റം െകാേച്ചച്ചീേടം കല്യാ�
ണം. നിങ്ങളു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും എനിക്കും െകാേച്ചച്ചിക്കും െചറുക്കെന കിട്ടാ�
ത്തെകാണ്ടു് ആദ്യം അനീത്തിമാര്െട കല്യാണം നടത്തീതാന്നു്, േല്ല? എന്നാൽ
അതങ്ങെനയല്ല. ഞങ്ങൾക്കു വന്ന ആേലാചനകൾ രണ്ടും സ്ക്കൂൾ വാദ്ധ്യാന്മാരാ�
ര്ന്നു… അെന്നാെക്ക സ്ക്കൂളി പഠിപ്പിക്കണ സാറമ്മാർക്കു ശമ്പളം െകാറവാേണ…
പേക്ഷ, വേല്യ തറവാട്ടു മഹിമെയാള്ളതുെകാണ്ടാണെത്ര അേമ്മം ആങ്ങളമാരും
സമ്മതിേച്ച. അനീത്തിമാർക്കു വന്നതു രണ്ടും ആപ്പീസുേജാലിക്കാരാ. കമ്പനീലു്,
ഒരാളു് േകാേട്ടത്തും മേറ്റയാളു് മദ്രാസിലും…’

‘നാലുേപരിൽ അച്ഛനു് ഏറ്റവും സമ്മതമായതു് എെന്റ പിേള്ളര്ടച്ചെനയാ.’
‘എത്ര വിവരമുള്ള െചറുപ്പക്കാരൻ, വേല്യ തറവാട്ടിേലം’, എന്നാ അച്ഛൻ പറേഞ്ഞ.
‘നാലും ഒന്നിച്ചു നടത്താം, െചലവും കുറവു്. അതുമല്ല മൂത്തതുങ്ങെള നിർത്തിെക്കാ�
ണ്ടു്…’ എന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതും ‘േപാകാൻപറ. നമ്മെട സൗകര്യംേപാെല നട�
ത്തും; ആ െകാച്ചമ്മാർക്കു െകാറച്ചിെലാണ്ടാക്കണ്ട കണ്ട സ്ക്കൂൾ വാദ്ധ്യാമ്മാെര ഒപ്പം
േകറ്റിയിരുത്തി…’ അമ്മ തീർപ്പു കല്പിച്ചു.
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‘ഞങ്ങെട കല്യാണം തീരുമാനിച്ചപ്പം അച്ഛൻ വാതുറന്നു.’ ‘കാട്ടുേശ്ശരിക്കർത്താവി�
െന്റ വീട്ടിേപ്പാണം… ഭദ്രെയ വിളിേച്ചാണ്ടുവരണം. കർത്താക്കന്മാർ നമ്മെട ബന്ധു�
ക്കളാ. േവണ്ട രീതിയിൽ തെന്ന ക്ഷണിേക്ക്യം േവണം.’

കാലം കടന്നുേപായിട്ടും അേങ്ങാേട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാന്നു് അറിയാൻ വയ്യാത്ത നി�
ലയിൽ വീട്ടുകാർ െകാണ്ടുേപായ സ്വന്തം ഭാര്യെയ അേന്വഷിക്കാൻ േശഖേരട്ടേനാ
മരുമകൾെക്കങ്ങെനയുെണ്ടന്നറിയാൻ അമ്മേയാ മറ്റുള്ളവേരാ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
എന്നിട്ടും ഭേദ്രടത്തി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. േശഖേരട്ടനുമായു�
ള്ള ബന്ധം വിടർത്താൻ വീട്ടുകാർ എത്ര നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും ഭേദ്രടത്തി കൂട്ടാക്കിയില്ല;
തെന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപാകാൻ േശഖേരട്ടൻ വരുെമന്നു് ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു.

േശഖേരട്ടനല്ല െചന്നതു്. വേല്യട്ടനും ഏട്ടത്തിയും േഗാമതിേച്ചച്ചീം വേല്യചിറ്റ�
േമ്മം േവണൂം നന്ദിനീം കൂടിയാ േപായതു്. എല്ലാേരം കൂടി കണ്ടേപ്പാ ഭേദ്രടത്തിക്കു
സേന്താഷായി. പേക്ഷ, കാട്ടുേശ്ശരിക്കാർ ആദ്യെമാന്നും അടുക്കുന്ന മട്ടല്ലായിരുന്നു.
‘ആ കാർേക്കാടകൻ ഞങ്ങെട െപങ്ങെള െകാല്ലാെക്കാല െചയ്യും’ ന്നും പറഞ്ഞു്
അവെരതിർത്തു.

വേല്യട്ടനു് മറുത്തുപറയാെനാന്നുമില്ലാരുന്നു; തെന്റ അനിയെന്റ തനിെക്കാണം
തേന്നേപ്പാെല ആർക്കറിയാം… പേക്ഷ, വേല്യട്ടെന കാട്ടുേശ്ശരിക്കാർക്കു് ബഹുമാന�
വും േസ്നഹവുമായിരുന്നു, ഏട്ടത്തിേയയും.

വേല്യട്ടൻ വാക്കുെകാടുത്തു: ‘ക്ഷമിക്കണം… ഇനിയവൻ ഉപദ്രവിക്കില്ല.
ഞങ്ങൾ േവണ്ടേപാെല ശ്രദ്ധിേച്ചാളാം.’

ഭേദ്രട്ടത്തി അവർെക്കാപ്പം േപാന്നു, സേന്താഷേത്താെട. േശഖേരട്ടനും അമ്മ�
യും ദുർമ്മുഖെമാന്നും കാണിച്ചില്ല… ഭേദ്രട്ടത്തിയുെട ആങ്ങളമാർ േശഖേരട്ടെന ഇരു�
ട്ടടി അടിക്കാൻ മറവെര ഏർപ്പാടുെചയ്തിരുന്നെത്ര. അമ്മ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഭേദ്രട്ടത്തി
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നിരാഹാരം കിടന്നാണെത്ര ആങ്ങളമാെര പിന്തിരിപ്പിച്ചതു്. ആ വാർത്ത അമ്മയും
േശഖേരട്ടനും അറിഞ്ഞിരുന്നു.

…ഞങ്ങെട കല്യാണം ഉപായത്തിെലാരു കാട്ടിക്കൂട്ടലായിരുന്നു. ‘ആറുമാസമ�
േല്ല ആയുള്ളൂ. േചർത്തലയമ്പലത്തിെല ഒമ്പതാമുത്സവം േപാെലാരു ആേഘാഷം
ഈ വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടു്… ഇനിയിേപ്പാ ഇെതാെക്ക മതി.’ എന്നു് അമ്മയും േശഖേരട്ട�
നും സുനന്ദയും സുനന്ദയുെട ഭർത്താവു് കൃഷ്ണൻനായരും. അവരുെട കല്യാണം കഴി�
ഞ്ഞേതാെട കൃഷ്ണൻ നായർ പറയുേമ്പാെലയായി കാര്യങ്ങൾ

…ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല വേല്യട്ടനും സരസ്വതിേയടത്തിയും വല്ലാെത നിസ്സഹാ�
യരായിരുന്നു… സരസ്വതിേയട്ടത്തീെട തറവാട്ടിൽ എെന്താെക്കേയാ വലിയ പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ നടന്നു. വേല്യട്ടെന്റ കച്ചവടം തീെര േമാശമായി… പേക്ഷ, ഞാനും െകാേച്ച�
ച്ചിയുെമാെക്ക കുേറനാൾ കഴിഞ്ഞാണു് അെതാെക്കയറിയുന്നതു്…

ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുേപായതു് സേന്താഷവതിയായ ഭേദ്രട്ടത്തിെയ
കണ്ടുെകാണ്ടാണു്. േശഖേരട്ടൻ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല, േസ്നഹായിെട്ടാെക്ക െപരുമാറു�
ന്നു… മറവന്മാരുെട തല്ലുേപടിച്ചാകും എന്നു് ഞാനും െകാേച്ചച്ചിയും കൂടി തമാശ പറ�
ഞ്ഞു ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

എെന്റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് രണ്ടുമാസമായേപ്പാളാെണന്നു േതാന്നുന്നു, ഞങ്ങൾ
നാട്ടിെലാന്നു വന്നുേപായി, രണ്ടു ദിവസേത്തക്കു് ഭേദ്രട്ടത്തി ഇത്തിരി ക്ഷീണിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നല്ലാെത സേന്താഷത്തിനു കുറെവാന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങെള സത്കരി�
ക്കാൻ ഓടിനടന്നു, അമ്മയുെട െകാള്ളിവാക്കുകൾ േകെട്ടന്നു നടിക്കാെത. ഞാൻ
വിചാരിച്ചു—മിടുക്കിയായേല്ലാ ഭേദ്രടത്തി.

പിന്നീടു് ഞങ്ങൾ വരുന്നതു് എെട്ടാൻപതുമാസം കഴിഞ്ഞാണു്. ആദ്യെത്ത ഗർ�
ഭം അലസിേപ്പായതിെന്റ ക്ഷീണവും ചികിത്സകളുമായി െകാേച്ചച്ചീം വന്നിട്ടുണ്ടു്.

വലിയ വയറുമായി ഭേദ്രടത്തി; എട്ടാം മാസമാണെത്ര. അന്നു ഞങ്ങൾ കാണു�
േമ്പാളുള്ള സേന്താഷവും ഉത്സാഹവുെമാന്നുമില്ല. തീെര ക്ഷീണിതയാണു്. ആേരാ�
ടും സംസാരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും കാണിക്കുന്നില്ല…

ചിറ്റമ്മയാണു് പറഞ്ഞതു്: ഭേദ്രടത്തിെയ കാണാനും ഏഴാം മാസത്തിൽ വീ�
ട്ടിേലക്കു പ്രസവത്തിനു െകാണ്ടുേപാകാനുള്ള ദിവസം തീരുമാനിക്കാനുമായി കാട്ടു�
േശ്ശരീന്നു ഒരു കാറുെനറെയ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാ ഭേദ്രടത്തീെട വീട്ടുകാർ വന്നതു്.
േശഖേരട്ടനും അമ്മയും അവെര ആട്ടിെയറക്കീന്നു പറയുന്നതാവും ശരീന്നു ചിറ്റമ്മ.
കാരണെമന്താേന്നാ; ഞങ്ങെട കല്യാണത്തിനു് കാട്ടുേശ്ശരീന്നു് ഭേദ്രടത്തിെയ വിളി�
േച്ചാണ്ടു വന്നേപ്പാ ഒരു െപട്ടി നിറെയ ഡ്രസ്സും േദഹം നന്നാക്കാൻ മരുന്നും ഒെക്ക�
യുണ്ടാരുന്നു… ഗർഭിണിയാെണന്നറിഞ്ഞ സേന്താഷത്തിൽ ഭേദ്രടത്തീെട അേമ്മം
േചട്ടനും േചട്ടത്തീെമാെക്ക തള്ളയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആേരാഗ്യത്തിനും ബുദ്ധിവളർച്ചയ്ക്കും
മരുന്നുകൾ, പഴങ്ങളും ഇലക്കറികളും (അവർക്ക് കൃഷിയുണ്ടു്, ഞങ്ങെട പാടത്തും
പച്ചക്കറിയുണ്ടു്) അങ്ങെന പലതുമായി രണ്ടുമൂന്നു തവണ വന്നു… പേക്ഷ, അമ്മ
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വേല്യ േലാഹ്യെമാന്നും കാണിച്ചില്ലെത്ര. േശഖേരട്ടനാെണ അവർ വന്നേപ്പാെഴാ�
ന്നും അവിെടയുണ്ടായിരുന്നുമില്ല…

അങ്ങെനയിരിക്കുമ്പഴാ ഏഴാം മാസം ഗർഭിണിെയ സ്വന്തം വീട്ടിേലക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാകാൻ ദിവസം നിശ്ചയിക്കാൻ കാട്ടുേശരിക്കാർ വരുന്നതു്. അവെടയാേണ
അേലാപ്പതി ഡാക്ടറുണ്ടു്, കാറുണ്ടു്…സ്വന്തം ആശുപത്രിേപാെല കരുതാവുന്ന ആല�
പ്പുഴ സർക്കാരാശുപത്രിയുണ്ടു്…

‘െചമ്പകേശ്ശരീക്കാെരന്താ ദരിദ്രവാസികളാേണാ? ഇവിെട െകട്ടിെക്കാണ്ടുവ�
ന്ന െപണ്ണിനു െചലവുെകാടുക്കാൻ ഗതീല്ലാേത്താരാ ഞങ്ങെളന്നു കരുേത്യാ? വരു�
മ്പം വരുമ്പം മകൾക്കു െകട്ടും െപാതീമായിട്ടു്; ഇപ്പം ദാ, അവര്െട വീട്ടിൽ ഡാക്ട�
െറാണ്ടേത്ര. എത്ര ഡാക്ടെറാണ്ടായിട്ടാ ഇവ് െടാേള്ളാെരല്ലാം െപേറ്റ? അേപ്പാ െച�
മ്പകേശ്ശരിത്തറവാട്ടുകാെര കരുതിക്കൂട്ടി െകാച്ചാക്കുവേല്യാ! േശഖരെന്റ ഭാര്യ ഈ
തറവാട്ടിൽ പ്രസവിക്കും. അത്രെയ്ക്കാെക്കെയാള്ള വക െചമ്പകേശ്ശരിെക്കാണ്ടു്…
പ്രസവം കഴിയുേമ്പാൾ സൗകര്യം േപാെല അറിയിക്കാം. ഇപ്പം ഈ െകാണ്ടുവന്ന
സാമാനങ്ങളുെമടുത്തു് എറങ്ങണം എല്ലാരും…’ അമ്മ ഭദ്രകാളിയായി.

വലിയ വഴക്കായേത്ര.
‘എനിക്കിവിെട സുഖാണു്, േശഖേരട്ടനു് എെന്ന വേല്യ കാര്യമാ… നിങ്ങളായി�

ട്ടു് എെന്റ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുതു് ’ എെന്നാെക്ക ഭേദ്രടത്തീെട കരച്ചിൽ കണ്ടു് കാ�
ട്ടുേശ്ശരിക്കാർ അടങ്ങി. ഭേദ്രടത്തീെട അമ്മ കരഞ്ഞുവിളിച്ചാണെത്ര പടിയിറങ്ങി�
യതു്. അന്നു തുടങ്ങീതാണെത്ര ഭേദ്രടത്തീെട മൗനവും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുള്ള കരച്ചിലും.
ഏഴാംമാസത്തിൽ വീട്ടിൽ േപാകാേല്ലാന്നു സേന്താഷിച്ചിരുന്നതാരുന്നു ഭേദ്രടത്തീ�
ന്നു് നന്ദിനിയാ പറഞ്ഞതു്.

രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുേപായി.
“രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞുകാണും, െകാേച്ചച്ചീെട കത്തുവന്നു… കത്തുവായിച്ചു് െകാേറ

േനരേത്തക്കു എനിക്കു േബാധം േപായേപാെല; തളർന്നു വീണുേപായി. െകാേച്ചാ�
പ്പ മുഖത്തുെവള്ളം തളിച്ചപ്പളാ കണ്ണുെതാറക്കുേന്ന. ഒരുചരുവം െവള്ളം കുടിച്ചു. വി�
ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനന്നു് മൂന്നുമാസം ഗർഭിണിയാേണ.”

‘കെത്തന്താരുന്നൂേന്നാ—ഭേദ്രടത്തി മരിച്ചു; നിറവയേറാെട തെന്ന… മരിച്ച�
തല്ല, െകാന്നതാ. മന്ത്രവാദം െചയ്തുെകാന്നു. വേല്യ േകസും കൂേട്ടാെക്ക ആയ�
െത്ര. കാട്ടുേശ്ശരിക്കാരാരാ, നിസ്സാരക്കാരാ… എന്നിെട്ടന്താ, ഒന്നുമായില്ല; േകസ്
വിട്ടുേപായി…’

വിശ്വാസത്തിെന്റ പ്രശ്നമേല്ല. മരിക്കുെമന്നു കരുതിയല്ലേല്ലാ, രക്ഷിക്കാനേല്ല
മന്ത്രവാദം െചയ്തതു്. േപ്രതബാധ ഒഴിപ്പിക്കലും മന്ത്രവാദവുെമാന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക�
ന്യമല്ലേല്ലാ; വിശ്വാസവും ആചാരവുമേല്ല. വിശ്വാസത്തിെന്റ േപരിൽ പണ്ടു് നരബ�
ലിേപാലും ആചാരമായിരുന്നിേല്ല? ഉത്തമവിശ്വാസത്തിെന്റ േപരിൽ െചയ്ത കർ�
മ്മം—അെതങ്ങെന കുറ്റകരമാകും!
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“ഭേദ്രടത്തി എങ്ങെനയാ മരിച്ചെതന്നറിയേണാ, പറയാം…” ‘വലിയ വയർ,
കിടക്കാൻ തെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടി, ഭയങ്കരക്ഷീണം… മിണ്ടാട്ടവും ഉരിയാട്ടവുമില്ല. വല്ലതും
േചാദിച്ചാൽ ഒരു മൂളൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു വാക്കു് ആഹാരത്തിനു തീെര രുചിയില്ല…
രാത്രിയാകുന്നേത േപടിയാണു്. ഉറങ്ങാൻ േശഖേരട്ടെന്റ മുറിയിൽ േകറില്ല. ഉഷ്ണം,
പരേവശം എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് നന്ദിനീെട കൂെട തളത്തിലാ കിടപ്പു്.’

‘േശഖേരട്ടനു മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും ഉറപ്പായി. ഇെതേന്താ േപ്രതബാധതെന്ന.
ആഹാരം േവണ്ടാത്തതു മനസ്സിലാക്കാം. ക്ഷീണം സ്വാഭാവികം. പേക്ഷ, ഭർത്താ�
വിന്റടുത്തു കിടക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നാൽ; എെന്താരു ധിക്കാരം!’

ഭർത്താവു് േശഖേരട്ടനാെണന്നുള്ളതു് ആേരാർക്കാൻ!
‘േജാത്സ്യെനത്തി, കവിടി നിരത്തി… വിസ്തരിച്ചു ഗണിച്ചു… ഉണ്ടു്, െതളിഞ്ഞു

കാണാം. േപ്രതബാധതെന്ന… െചറിയ േപ്രതമല്ല, ഉഗ്രരൂപിണി… ഈ വീടിരി�
ക്കുന്നിടത്തു് പണ്ടു് പണ്ടു് ഒരു കുളമായിരുന്നു, ഇല്ലപ്പറമ്പിെല കുളം. ഗർഭിണിയായ
ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ കുളത്തിൽ ചാടിച്ചത്തു. അേതാെട ഇല്ലക്കാർ നാടുവിട്ടു. മന നാമാവ�
േശഷമായി… വസ്തു ൈകമാറിൈക്കമാറിെയത്തിയതാണു്… അന്നുമുതൽ ഗർഭിണി�
യുെട േപ്രതം തക്കം പാർത്തലയുന്നു ഗർഭിണികെള കൂെടക്കൂട്ടാൻ… ഇേപ്പാഴാണു്
ഒത്തുകിട്ടിയതു്.’

‘ഈ വീടുവച്ചിട്ടു് ഇരുപത്തിമൂന്നു െകാല്ലായിേല്ല ശങ്കരീ, നീ തെന്ന ആറുമക്കെള
െപറ്റതിവിടേല്ല? നമ്മെട മക്കളും.’ അച്ഛെന പൂർത്തിയാക്കാനനുവദിക്കാെത അമ്മ
ചാടി വീണു:

‘നിർത്തുെന്നാേണ്ടാ! അവൾെട ആദ്യെത്ത ഗർഭം കലങ്ങീപ്പം തെന്ന എനി�
ക്കുേതാന്നീതാ. െവറുെത േജാത്സ്യെര േദഷ്യം പിടിപ്പിക്കാെത െപാേക്കാണം.’
േജാത്സ്യരുെട ഇരുണ്ട മുഖം െതളിഞ്ഞു. ആേരാടും എതിരുപറയാനറിയാത്ത
എന്തുവന്നാലും േദവിെയ വിളിച്ചുകരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമറിയാവുന്ന അച്ഛൻ
പിൻവാങ്ങി.

േജാത്സ്യൻ വിസ്തരിച്ചുപറഞ്ഞു: ‘േപ്രതത്തിനു പിടികിട്ടാൻ കാരണം ഭേദ്രടത്തി
തെന്ന. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു് പുറത്തിറങ്ങിക്കാണും, അതും ഇരുമ്പു കയ്യിലില്ലാെത.’
അമ്മ ശരിവച്ചു. ‘മിക്ക ദിവസവും രാത്രിയിൽ പടിഞ്ഞാെറ ഇറയത്തിറങ്ങിയിരി�
ക്കും ഭേദ്രടത്തി. കൂട്ടിനു് നന്ദിനി. േചാദിച്ചാൽ പറയും നക്ഷത്രങ്ങെള കാണാനാ�
െണന്നു്. നന്ദിനി കുട്ടിയേല്ല, േപ്രതെമന്തിനവെള േപടിക്കണം, േനേര ഗർഭിണിെയ
പിടികൂടി.’

േജാത്സ്യർ ഒഴിവുകണ്ടു… പരിഹാരക്രിയകൾ, ആവാഹനം. എല്ലാം ഉടൻ േവ�
ണം. മന്ത്രവാദിെയ വരുത്തി—ആൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, ചുട്ടേകാഴിെയ പറപ്പിക്കു�
ന്നവനാ. പിെന്നയാ ഈ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ േപ്രതം! േപ്രതെത്ത ആവാഹിച്ചു്
ശക്തി നശിപ്പിച്ചു് പറപറത്തും. മന്ത്രവാദത്തിനുള്ള സാധനങ്ങെളത്തി, കരിേങ്കാഴി�
വെര. പരികർമ്മികളുെമത്തി… സഹായത്തിനു േജാത്സ്യരും.
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പുതുതായി െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പേച്ചാലപ്പന്തലിൽ പൂജയും േഹാമവും ആവാഹ�
നവും… മൂന്നുദിവസവും േഹാമകുണ്ഡത്തിനരികിൽ പലകപ്പുറത്തു് ഗർഭിണിെയ ഇരു�
ത്തിയാണു് േഹാമവും പൂജയും മന്ത്രങ്ങളും… ചൂടും പുകയും ഗർഭക്ഷീണവും… പലകു�
റി ഭേദ്രടത്തി തളർന്നു വീണേത്ര… െവള്ളം തളിച്ചു് എഴുേന്നല്പിച്ചിരുത്തും. മന്ത്രവാദി
പറയുേമ്പാൾ മാത്രേമ െവള്ളം െകാടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അെല്ലങ്കിൽ േപ്രതം േചാർന്നു�
േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി വീെണ്ടടുക്കും, െചയ്തേത്രം െവറുെതയാകും.

മൂന്നാം ദിവസം… കടുത്ത മന്ത്രങ്ങളും േഹാമവും, ആവാഹനത്തിെന്റ അവസാ�
നഘട്ടം വരാൻ േപാകുന്നു…

കമിഴ്ത്തിവച്ച വലിയ മൺകുടത്തിനുമുകളിൽ ഗർഭിണിെയ േകറ്റിനിർത്തി… േശ�
ഖേരട്ടൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടും ഭേദ്രടത്തിക്കു േനെര നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാലിടറി
വീഴാൻ േപായേപ്പാെളാെക്ക േശഖേരട്ടൻ പല്ലിറുമ്മി, കണ്ണുരുട്ടി… മന്ത്രിവാദി ഓം
ഹ്രീം എെന്നാെക്ക എെന്താെക്കേയാ ഉച്ചത്തിൽ െചാല്ലി ഏേതാ െപാടി തീയിേല�
ക്കു വാരിെയറിഞ്ഞു. ഹുങ്കാരേത്താെട തീയാളിക്കത്തിയേപ്പാെളാെക്ക ഭേദ്രടത്തി
േപടിച്ചു് കണ്ണടച്ചേത്ര. മന്ത്രവാദി എഴുേന്നറ്റു് അയാൾെട കയ്യിെല നീളമുള്ള വടിയു�
െട അറ്റം െകാണ്ടു് ഭേദ്രടത്തിയുെട തലമുതൽ ഉഴിഞ്ഞു, അേപ്പാഴും എേന്താ മന്ത്രം
ജപിക്കുന്നുണ്ടാരുന്നു. പിെന്ന മന്ത്രവാദി ഗർഭിണിയുെട വയറിനു ചുറ്റു പല പ്രാവ�
ശ്യം ഉഴിഞ്ഞിട്ടു് ആ വടിയുെട അറ്റം ഗർഭിണിെയ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കുടത്തിനു ചു�
റ്റും പല പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞതും അതിനടുത്തു് കരിേങ്കാഴിെയ ഇടതുകക്ഷത്തിെലാതു�
ക്കി നിന്നിരുന്ന പരികർമ്മി കരിേങ്കാഴിയുെട കഴുത്തുമുറിച്ചു് കുടത്തിനു മുകളിൽ കാ�
ണിച്ചു. കറുത്ത േചാര കുടം മൂടി, ഒപ്പം മന്ത്രവാദി കയ്യിലിരുന്ന വടിെകാണ്ടു് കുടത്തി�
െന്റ അരികിൽ ശക്തിയായടിച്ചു, എേന്താ പറഞ്ഞലറിെക്കാണ്ടു്. െപാട്ടിത്തകർന്ന
കുടത്തിെനാപ്പം ഭേദ്രടത്തി ഒരലർച്ചേയാെട കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീണു…

േചാരപ്രളയത്തിൽ പാതി പുറത്തുവന്നു ചതഞ്ഞുേപായ ഒരു കുഞ്ഞുതല! നര�
ബലി; ഒന്നല്ല രണ്ട് !

ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ േമെലാന്നാെക വന്നുവീണ തീരാശാപം!



ഭാഗം 4



4.1
അച്ഛനും മകനും

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താവിനു ഗൗരിയമ്മയിൽ ജനിച്ച ആദ്യെത്ത മൂന്നുകുട്ടികൾക്കും
മിനിട്ടുകളുെട ആയുേസ്സ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും നാലുപ്രസവം… അതിൽ രണ്ടു
െപൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ആേരാഗ്യവതികളായിത്തെന്ന കിട്ടി. ബാക്കി രണ്ടും ചാപിള്ള�
കളായി. അതു രണ്ടും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു.

പിെന്ന കുറച്ചുനാൾ ഗൗരിയമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചില്ല. കർത്താവും ഗൗരിയമ്മയും
മൂന്നുനാലുെകാല്ലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തപസ്യയായിരുന്നു… ഗൗരിയമ്മ വീണ്ടും
ഗർഭം ധരിച്ചു. േകഴ് വിെപ്പട്ട ഒരു ൈവദ്യനും കൂടിയായിരുന്ന കർത്താവിെന്റ പരിച�
രണം… പ്രേത്യക ശൂശ്രൂഷകൾ… എട്ടാമനായി ഒരു മകൻ പിറന്നു. തങ്ങളിതുവെര
ആർജ്ജിച്ച പുണ്യങ്ങളാണു് ഇങ്ങെനെയാരു മകെന സമ്മാനിച്ചെതന്നു് സേന്താ�
ഷിച്ചു, അച്ഛനമ്മമാർ.

‘നാരായണൻ’ കുഞ്ഞിനു് അച്ഛൻ േപരിട്ടു: ‘എെന്റ മകെന വിളിക്കുേമ്പാെഴ�
ല്ലാം സാക്ഷാൽ നാരായണനും വിളിേകൾക്കുന്നുണ്ടാകും.’

കുഞ്ഞിെന്റ അമ്മ അത്രയ്ക്കും േപായില്ല. അവർ െകാച്ചുനാണു എന്നുവിളിച്ചു; േച�
ച്ചിമാർക്കും അടുപ്പമുള്ളവർക്കും െകാച്ചുനാണു തെന്ന… ആ മകനാണു് ഇരുപത്തിമൂ�
ന്നാം വയസ്സിൽ സന്യാസിയാകാൻ നാടുവിട്ടുേപായതു് !

വലിയ കഥയാണതു്.
നാരായണനു് ഒരു വയസ്സിനിളയതായി ഒരനുജൻ പിറന്നു, പിെന്ന ഒരനുജ�

ത്തിയും. അച്ഛൻ തമ്പുരാനു് എല്ലാ മക്കേളാടും േസ്നഹമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ മനസ്സിൽ നാരായണൻ എല്ലാേരക്കാളും മീെത നിന്നു. എന്നുവച്ചു് പക്ഷപാ�
തപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങെളാന്നും നാരായണനു െകാടുെത്തന്നു ധരിക്കണ്ട; പകരം
കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുെട ഭാരമാണു് മകെന ഏല്പിച്ചതു്… മകെന്റ നിരന്തര
സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യെയന്നു് പലരും അസൂയെപ്പട്ടു.
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നാരായണൻ—തീർത്തും ശാന്തൻ, അഹിംസാവാദി… ആേരയും കുറ്റെപ്പടു�
ത്തില്ല, ആേരക്കുറിച്ചും കുറ്റം പറയില്ല, ആേരാടും മുഖം മുറിഞ്ഞു സംസാരിക്കില്ല.
അതീവ ബുദ്ധിശാലി… പഠിപ്പിൽ ഒന്നാമൻ. ആഴത്തിലുള്ള വായന… ഏഴാം ക്ലാ�
സ്സു് കഴിഞ്ഞാണു് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളിെലത്തിയതു്.

സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽ ക്ലാസ്സിെലത്തുന്നതിനും വളെര മുൻേപ തെന്ന നാരായണ�
െന്റ മനസ്സു പക്വമായി… മകനു് യുക്തിചിന്ത കൂടിേപ്പാേയാ എന്നു പണ്ഡിതനായ
അച്ഛൻ ഭയെപ്പട്ടു. അേതസമയം സത്യത്തിലും ധർമ്മത്തിലും ഈശ്വരവിശ്വാസ�
ത്തിലും ഒരയവും കാണിക്കാത്ത മകെന അച്ഛനു ബഹുമാനമായി. അച്ഛൻ ആശ്വ�
സിച്ചു… മകൻ ഒരുപാടു ഉയരത്തിെലത്തും…

ൈഹസ്ക്കൂൾ ക്ലാസ്സിെലത്തി രണ്ടാം െകാല്ലം തുടക്കത്തിൽ തെന്ന നാരായ�
ണെനേത്തടി അസുഖെമത്തിയിരുന്നു… വില്ലനായതു് ആചാരങ്ങൾ… രാവിലെത്ത
കഞ്ഞികുടിച്ചു് ഏഴുൈമൽ നടന്നും വഞ്ചിപിടിച്ചുെമല്ലാം സ്ക്കൂളിെലത്തും…ൈവകിട്ടു തി�
രിച്ചും… അതിനിടയിൽ െവള്ളംേപാലും കുടിക്കില്ല, കുടിച്ചുകൂടാ: ‘കണ്ട ഹീനജാതി�
ക്കാെരെയല്ലാം െതാട്ടും തീണ്ടിയും ഒപ്പമിരുന്നും… േദഹശുദ്ധി വരുത്താെത കുടിനീ�
രിറക്കാൻ പേറ്റ്വാ!’ അതായിരുന്നു അന്നെത്ത ചട്ടം. തിരിച്ചുവന്നു് എരിയുന്ന വയ�
േറാെട തണുത്ത െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കയറി…

കാര്യമറിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ പരിതപിച്ചു. മകനു് പട്ടണത്തിെല നാ�
യർ േഹാട്ടലിൽ ഉച്ചയ്ക്കു പാലും പലഹാരവും ഏർപ്പാടാക്കി… ‘ആചാരങ്ങൾ ലംഘി�
ക്കാനും കൂടിയുള്ളതാണു് !’ െനറ്റിചുളിച്ചവർക്കു അച്ഛൻ തമ്പുരാെന്റ മറുപടി.

നാരായണൻ ദിനംപ്രതി ക്ഷീണിക്കുന്നു, ആഹാരം തീെരക്കുറവു്. അെക്കാല്ല�
ത്തിെന്റ പകുതിവച്ചു് െതെക്കാരു പട്ടണത്തിൽ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ വീടുവാടകെയ്ക്കടു�
ത്തു; മകനു കൂട്ടായി ഒരു സതീർത്ഥ്യനും ഒരു പാചകക്കാരനും.

എന്നിട്ടും കാര്യങ്ങൾ വളെരെയാന്നും െമച്ചെപ്പടുന്നില്ല. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താ�
െവന്ന അച്ഛൻതമ്പുരാൻ േഗാവിന്ദക്കണിയാെര വിളിച്ചുവരുത്തി… ‘മകൻ ജനിച്ച�
േപ്പാെളഴുതിയ ജാതകമാണു്. ഒന്നുകൂടി േനാക്കണം… വ്യാഖ്യാനിക്കണം.’

കവടി നിരത്തി, ഒരുപാടുഗണിച്ചു, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വ്യാഖ്യാനിച്ചു… യജമാനേനാ�
ടാണു് വ്യാഖ്യാനിേക്കണ്ടതു്…പണ്ഡിതൻ, ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിവുള്ളയാൾ…

േലാകത്തിെന്റ നിറുകയിെലത്താനുള്ള േയാഗം. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ േന�
ടാനാകുന്ന അറിവുണ്ടാകും… ആേരയും േനാക്കുെകാണ്ടും വാക്കുെകാണ്ടും ജയിക്കാ�
നുള്ള കരുത്തുണ്ടാകും, എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കെപ്പടാനുള്ള േയാഗവും കാണു�
ന്നു… പേക്ഷ, എല്ലായിടത്തും തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നു… വിട്ടുമാറാത്ത േരാഗപീഡ,
ചതികളിൽ വീഴാനുള്ള േയാഗം, പരിശ്രമങ്ങൾെക്കല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ. അർഹിക്കു�
ന്നെതല്ലാം ൈകവഴുതിേപ്പാകും. ‘അല്ല, വല്യമ്പ്രാനു് അറിയാത്തതല്ലേല്ലാ… ആ
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവൻ അലയാെത പറ്റില്ലേല്ലാ… തേലെലഴുത്തു് എെന്നാന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. രാജകുമാരനായ ശ്രീബുദ്ധൻ രാജ്യമുേപക്ഷിച്ചു് നാടുമുഴുവൻ ഭിക്ഷെയടുത്തു
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കഴിഞ്ഞു… എന്നാെലന്താ കീർത്തി േലാകം മുഴുവൻ പരന്നിേല്ല. ഇന്നും ആരാധിക്ക�
െപ്പടുന്നു… േനാക്കാം… തമ്പ്രാേന… എേന്തലും പ്രതിക്രിയ…’

കണിയാർ ഒഴിവുകണ്ടു…പ്രതിക്രിയകൾ ഓേരാന്നും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
അച്ഛനു സമാധാനമായി; മകൻ ഉയരങ്ങളിേലക്കു പറക്കും… ഇന്റർമീഡിയറ്റി�

നു േചർന്നതും പട്ടണത്തിൽ സ്വസ്ഥമായ താമസസൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കി… രണ്ടു�
െകാല്ലം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപു് പഠിത്തം അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നു… േരാഗം മൂർ�
ച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു…

…അച്ഛെന്റ പ്രഗത്ഭമായ നാട്ടുൈവദ്യവും പ്രേത്യക ശുശ്രൂഷയും മകെന തിരി�
ച്ചുെകാണ്ടുവന്നു, പൂർണ്ണ ആേരാഗ്യത്തിേലക്കു്… തിരിച്ചുേപാകണം, പഠിത്തം തുടര�
ണം… മകൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇനിെയാരു പരീക്ഷണത്തിനു മകെന വിട്ടു�
െകാടുക്കാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല.

അഛെന്റ നാട്ടുകാര്യനിർവഹണത്തിൽ സഹായിയായി കൂട്ടി മകെന; കുടും�
ബസ്വത്തുക്കളുെട കണക്കപ്പിള്ളയായും നാരായണൻ മതിെയന്നു് അച്ഛൻ തമ്പു�
രാൻ തീരുമാനിച്ചു… യുക്തിപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യാനും നീതിപൂർവം
പരിഹരിക്കാനുമുള്ള നാരായണെന്റ കഴിവു്, വിശ്വസ്ഥത, ആത്മസമർപ്പണേത്താ�
െടയുള്ള പ്രവർത്തനൈശലി… ൈവദ്യവൃത്തിയിലും മകെന സഹായിയാക്കി… കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താവിനു് ൈവദ്യവൃത്തി ഒരു നിസ്വാർത്ഥേസവനമാണു്… അതിനു്
മകൻ തെന്ന ഉത്തമം…

അന്നെത്ത നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചു് സ്ത്രീകെള പതിമൂന്നിനും പതിനാറിനുമിടയ്ക്കു
െകട്ടിച്ചുവിടണം. ആണുങ്ങൾക്കു് കല്യാണപ്രായം പതിെനട്ടീേന്ന തുടങ്ങാം… ഇരു�
പത്തിരണ്ടു ഇരുപത്തിമൂന്നു കടക്കുന്നതു് അപൂർവ്വം…

െകാച്ചുനാണുവിെന്റ വേല്യാപ്പു പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായി…
െകാേച്ചാപ്പു പതിനാറാം വയസ്സിൽ… അന്നും െകാേച്ചാപ്പുവിനു തീെര സമ്മതമുണ്ടാ�
യിട്ടല്ല… വേല്യാപ്പുവിെനേപ്പാെല അക്ഷരവിേരാധിയല്ലായിരുന്നു, വല്ലാത്ത അക്ഷ�
രേപ്രമം. നാലാം ക്ലാസ് ജയിച്ചേപ്പാൾ പഠനം നിർത്തിച്ചു കാരണവന്മാർ… െകാ�
േച്ചാപ്പു പിെന്ന വായനയായിരുന്നു… പുരാണങ്ങൾ മുഴുവൻ, വിക്രമാദിത്യനും പഞ്ച�
തന്ത്രം കഥകളും… കിട്ടാവുന്ന പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം വായിച്ചു… പിെന്ന െകാച്ചുനാണു�
വിെന്റ സംസ്കൃതപാഠവും… സംസ്കൃതപഠനം തുടങ്ങി അധികമാകും മുൻപു് ആേലാച�
നകളുെട ബഹളം… െകാേച്ചാപ്പുവിേന്റം െകാച്ചുനാണുവിേന്റം സങ്കടം ആരും വക�
വച്ചില്ല…

നാരായണനു് ഇരുപത്തിരണ്ടുവയസ്സായി… െകാല്ലെമണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്ന
അച്ഛൻ. ‘ശ്രീബുദ്ധൻ രാജകുമാരനായിരുന്നിേല്ല, എന്നിട്ടും…’ എന്ന കണിയാരു�
െട പ്രവചനം തെന്ന ആശങ്കാകുലനാക്കുന്നുെണ്ടന്നു മകൻ അറിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണു്
പാവം അച്ഛൻ വിചാരിച്ചതു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന തെന്റ നിർേദ്ദശം മകൻ തട്ടിക്ക�
ളയില്ല… തക്ക അവസരം വരെട്ട, കല്യാണക്കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാം.
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ശ്രീബുദ്ധനും, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരും, വിേവകാനന്ദനുെമാെക്ക നാരായ�
ണെന്റ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റിയിരുന്ന കാര്യം അച്ഛനറിഞ്ഞില്ല. ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമ�
ത്തിെല പണ്ഡിതന്മാരും െചറുപ്പക്കാരുമായ സ്വാമിമാരുമായി തത്വചിന്തകൾ പങ്കു�
വയ്ക്കാറുണ്ടു് നാരായണെനന്നും അച്ഛനറിഞ്ഞില്ല… അമ്പലങ്ങളിൽ േപാകാറില്ല,
ഭക്തിപ്രകടനങ്ങെളാന്നുമില്ല… പേക്ഷ, നാരായണെന്റ മനസ്സിൽ ഈശ്വരസങ്കല്പം
രൂഢമൂലമാണു്. അതുമതി… മറിെച്ചാരു ശങ്കയ്ക്കു കാരണമില്ല.

കല്യാണാേലാചനകൾ പലതും വന്നു, േചട്ടനും അനുജനും…ഒന്നിലും നാരായ�
ണൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല… അനുജനുവന്ന ആേലാചനകൾ പലതും അനുജനിഷ്ട�
മാെയങ്കിലും േചട്ടനു് ഒന്നും ശരിയാകാത്തതുെകാണ്ടു് മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട തള്ളി�
ക്കളഞ്ഞു… പേക്ഷ, അവസാനം വന്ന ആേലാചന വല്ലാതങ്ങു ഇഷ്ടെപ്പട്ടു അനുജ�
നു്… വീട്ടിൽ പറയാെത കൂട്ടുകാരെന കൂട്ടിേപ്പായി സൂത്രത്തിൽ െപണ്ണുകണ്ടു… ‘ഈ
െപണ്ണിെന എനിക്കു േവണം, അവെള നഷ്ടെപ്പടുത്താൻ പറ്റില്ല. നീ വീട്ടിൽ പറയ�
ണം…’ കൂട്ടുകാരൻ െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും വച്ചു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

‘ഇേപ്പാ അനിയനു് വന്ന ആേലാചന നടത്തിെക്കാടുക്കണം… എനിക്കു്
ഇത്തിരിക്കൂടി സാവകാശം േവണം; എെന്റ കാര്യം െകാണ്ടു് അനുജെന്റ കാര്യം
മാറ്റിവയ്ക്കണ്ട.’ നാരായണൻ അച്ഛേനാടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

‘ങൂം… ഒന്നാേലാചിക്കെട്ട…’ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ.
അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ ആേലാചനയിലായി… ഒരു ബാല്യകാല വികൃതിേപാലും

നാരായണെന്റ േമൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. കൗമാരം കഴിഞ്ഞു, യൗവ്വനം വന്നു…
മറ്റു മക്കളുേടയും അനന്തരവരുേടയും േപരിലുള്ള പല പരാതികളും തീർപ്പുകല്പിേക്ക�
ണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്, മിക്കതും പ്രായത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക ചാപല്യങ്ങൾ…നാരായണെന�
പ്പറ്റി അങ്ങെനാരു പരാതിയും ഉണ്ടാകാത്തതിൽ ശരിക്കും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താ�
വിനു പരിഭ്രമവും ആശങ്കയും േതാന്നി… എന്താണു് അവനീ പ്രായത്തിൽ ഇത്ര നിർ�
മ്മമനാകാൻ!

‘ജ്ഞാനതൃഷ്ണ വല്ലാതുണ്ടു് നാരായണനു്… അവെനേന്താ ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. േമേലാെട്ടാള്ള പഠിപ്പിേനപ്പറ്റിയാേണാ ആേവാ. ഏതായാലും ഇേപ്പാ നമ്മൾ
കടുംപിടുത്തം േവണ്ടാ ഗൗരിേയ.’ രണ്ടാമെതാന്നാേലാചിക്കാൻ നില്ക്കാെത വരുന്ന
കല്യാണാേലാചനകെളല്ലാം നിരസിക്കുന്ന മകെന ശാസിക്കണെമന്നു അമ്മയുെട
നിർബ്ബന്ധെത്ത ആ അച്ഛൻ തണുപ്പിച്ചു: ‘അവെനന്തായാലും േവണ്ടാത്തതിെനാ�
ന്നും േപാകില്ല…’ എേന്താ ഓർെത്തന്ന േപാെല കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താവു ചിരിച്ചു;
കട്ടിലിൽ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു ഭാര്യേയാടു േചാദിച്ചു:

‘ഗൗരിേയ. തനിേക്കാർമ്മെയാേണ്ടാ അവൻ കാണിച്ച ഒരു കുസൃതി?’ ‘ഓ പി�
െന്ന… െകടെന്നാറങ്ങാൻ േനാക്കു്… ഈ നട്ടപ്പാതിരായ്ക്കാ ഇനി കഥ… ഈ വാത്സ�
ല്യമാ അവെന ചീത്തയാക്കുന്നതു്, പറേഞ്ഞക്കാം.’ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താവു് കഥ�
േയാർമ്മിച്ചു് സ്വയം ചിരിച്ചു…
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…ഒരിക്കൽ െപാന്നുതമ്പുരാെന മുഖം കാണിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിനു തി�
രിക്കും മുൻപു് നാരായണെന വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘െകാറച്ചീസം കഴിയും വരാൻ… കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാനമായിട്ടു
വല്ലതും വന്നാൽ എഴുതിവയ്ക്കുക… പിെന്ന അസുഖമായിട്ടു് ആെരങ്കിലും വന്നാൽ
മറ്റു ൈവദ്യന്മാെരയാെരെയങ്കിലും കാണാൻ പറയണം… എേന്നക്കേണ്ട തീരുന്നാ�
ച്ചാൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വേന്നാളാൻ പറയ്വാ.’

അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച േനരം പുലരും മുമ്പു് തമ്പുരാെനത്തി… കുളിയും േതവാരവും
കഴിഞ്ഞു് വരാന്തയിൽ ഉലാത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന തമ്പുരാൻ പടിപ്പുരയ്ക്കു പുറെത്താരു
വിളിേകട്ടു് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു:

‘വല്യമ്പ് രാേന, അേട്യൻ… നീലിയാ.’
‘ങാ… നീലി… എന്താ നീലി വേന്ന? വയ്യായ്ക വല്ലതുമാേണാ?’
‘ഇേല്ല തമ്പ് രാേന… ഒെക്കേപ്പായീ… ഇവിടന്നു തന്ന കുളിക തിന്നു… കഞ്ഞീം

കുടിച്ചു… എന്നാെലെക്കാണ്ടു് ഒേരനേക്കടൂല്ലാ വല്യമ്പ് രാേന… ഇപ്പം കുളികെയാ�
േക്കം തീർന്നൂ.’

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പ് രാൻ ഒരിട സംശയിച്ചുനിന്നു… നീലി എന്നായിരുന്നു വന്ന�
തു്, എന്തായിരുന്നു അസുഖം? ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല.

‘ഏതു ഗുളിക, എന്നാ നീലി വന്നതു് ?’
‘െകാറച്ചീേസമാെയാള്ളു്… അേട്യെന്റ െനേലാളി േകട്ടു് െകാച്ചമ്പ് രാെനറങ്ങി

വന്നു; വല്യമ്പ് രാനില്ലാ െപാേക്കാളാം പറഞ്ഞതാ… അേട്യക്കു് ഏനേക്കടു് െകാ�
ണ്ടു് െനേലാളിച്ചു് േപായി… അതുേകട്ടേപ്പാ കുളിക തേന്ന… കരുണെയാേള്ളാനാ…
ൈതവം കാക്കും.’ നീലി ഒറ്റശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞുെനടുവീർപ്പിട്ടു. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പ് രാനു മനസ്സിലായി ആ െകാച്ചമ്പ് രാനാരായിരിക്കുെമന്നു്… നീലിേയാടു് അസു�
ഖവിവരങ്ങൾ േചാദിച്ചറിഞ്ഞു മരുന്നു െകാടുത്തു:

‘മൂന്നുദിവസം കൂടി ഗുളിക കഴിക്കണം.’
നാരായണൻ വന്നേപ്പാൾ ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവുമില്ലാെത അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ

േചാദിച്ചു: ‘നാരായണാ, ആ നീലിക്കു് നീ ഏതു ഗുളികയാ എടുത്തു െകാടുേത്ത?’
നാരായണൻ മറന്നുേപായിരുന്നു… ഏതു നീലി… ഗുളിക… െപെട്ടന്നു് ആ വൃദ്ധ�

സ്ത്രീയുെട നിസ്സഹായമായ കരച്ചിൽ ഓർമ്മ വന്നു:
‘അതു്… അതു് േകശേവട്ടെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടിെല പലകെപ്പാറത്തൂന്നു് ആട്ടിൻകു�

ട്ടീെട കാട്ടം ജീരകെവള്ളത്തിൽ അരച്ചുകുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു: നന്നായി െതാടച്ചാ
െകാടുേത്ത. വയറുേവദേനന്നും പറഞ്ഞു് വലിയ കരച്ചിൽ.’ അേക്ഷാഭ്യനായി മക�
െന്റ മറുപടി.

അച്ഛൻ േദഷ്യെപ്പട്ടില്ല; മകൻ െചയ്തതു ശരിയല്ല… എന്നാൽ ശരിയാണുതാ�
നും. പേക്ഷ… ‘നാരായണാ ഇതുകളിയല്ല… വായുേകാപമായിരുന്നു അവർക്ക്…
മറ്റു വല്ലതുമായിരുെന്നങ്കിേലാ! േമലാൽ ആവർത്തിക്കരുതു്.’
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‘ഇല്ല.’ മകെന്റ ഉറച്ച ഉത്തരം. ആ വാക്കവൻ െതറ്റിച്ചിട്ടില്ല. പതിന്നാലു വയ�
സ്സിെന്റ കുസൃതിയായിരുന്നില്ല ആ പ്രവൃത്തി; മനസ്സലിവു്. തേന്നാടു സത്യം പറഞ്ഞ�
തു് പതിന്നാലു വയസ്സിെന്റ തേന്റടമായിരുന്നില്ല… അതാണു് നാരായണൻ.

ആ മകെന വിശ്വസിേച്ച പറ്റൂ; അവെന്റ മനസ്സു തയ്യാറാകും വെര കാക്കുക
തെന്ന… നാരായണെന്റ അനുജൻ വിവാഹിതനായി.



4.2
തീർത്ഥാടനം

കാലം നടന്നും ഓടിയും… ഒന്നു്… രണ്ടു്… നാലു്… നാരായണെന്റ അനുജനു കുട്ടി�
കൾ രണ്ടായി. എന്നിട്ടും സ്വന്തമാെയാരു കുടുംബം, കുട്ടികൾ… ഒന്നും മൂത്ത മകെന്റ
ചിന്തയിലില്ലേല്ലാെയന്നു് അച്ഛൻ വ്യാകുലെപ്പട്ടു.

ഒരു ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ നാരായണനില്ല; കുറച്ചുകൂടി െവളുത്തേപ്പാ�
ഴറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ ഇളയ അനുജത്തിയുെട മകെനയും കാണാനി�
െല്ലന്നു്… അയാൾ—മഹാേദവൻ—നാരായണെന്റ നിഴലായിരുന്നു.

അേന്വഷകർ പരക്കം പാഞ്ഞു… േഗാവിന്ദൈക്കമളുെട അടുത്തും എത്തി. കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താവിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന്റ മകനാണു് ൈകമൾ—ആേറഴു വയസ്സിനിള�
യെതങ്കിലും നാരായണനാണു് ൈകമളുെട ഉപേദഷ്ടാവും മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാ�
രനും… അയാളറിയാെത നാരായണൻ േപാകാനിടയില്ല.

പേക്ഷ, അയാളറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; പേക്ഷ, ചില സൂചനകൾ െകാടുത്തു: ‘ശ്രീരാ�
മകൃഷ്ണാശ്രമത്തിെല സ്വാമിമാരുമായി നാരായണൻ വളെര േനരം ചർച്ചകൾ നട�
ത്താറുണ്ടു്, വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ… ഇംഗ്ലീഷിലും സംസ്കൃതത്തിലും. ഗഹന�
മായ വിഷയങ്ങൾ… ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല.’ ൈകമൾ രണ്ടു മൂന്നു തവണ നാരായ�
ണെനാപ്പം േപായിട്ടുണ്ടു്. മഹാേദവൻ എന്നും ഉണ്ടാകാറുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.

…ഇല്ല, ആശ്രമത്തിൽ െചന്നിട്ടില്ല, രണ്ടു മൂന്നുമാസമായി… അവസാനം കാ�
ണുേമ്പാൾ എേന്താ അലട്ടുേമ്പാെല; സ്വാമിമാർ പറഞ്ഞു; ഉദാസീനനായിരുന്നു…

േഗാവിന്ദൈക്കമൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു: ‘ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കണെമ�
ന്നു്, ഹിമാലയത്തിൽ േപാകണെമന്നു്. ബുദ്ധഗയയിൽ ധ്യാനമിരിക്കണെമന്നു്…
നാരായണൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തടസ്സമായ അസുഖത്തിൽ
ഖിന്നനാണു്. പേക്ഷ, മെറ്റേന്താ ഈയിെടയായി അലട്ടുന്നുണ്ടു്. ഒന്നും വിട്ടുപറ�
യുന്നില്ല.’
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എന്തായാലും ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടി… പേക്ഷ, തീവണ്ടിയിൽ കയറിയതായി�
േട്ടാ, സമീപപ്രേദശങ്ങളിെലങ്ങാനും അവെര കണ്ടതായിേട്ടാ ആരും പറയുന്നില്ല.

സംശയിക്കുന്നിടേത്തെക്കല്ലാം ആളുേപായി… ഒരു വിവരവുമില്ല… രണ്ടാഴ്ച
കഴിെഞ്ഞാരു ൈവകുേന്നരം… മഹാേദവൻ പടിപ്പുര കടന്നുവന്നു. പാരവശ്യെമാ�
ന്നുമില്ല, അലഞ്ഞുനടന്ന ലക്ഷണവുമില്ല.

െകട്ടിപ്പിടിച്ചുകരയുന്ന അമ്മേയാടും ചുറ്റും കൂടിയ ബന്ധുക്കേളാടും, താൻ ജീവി�
തത്തിലാദ്യമായി ഒരു സാഹസം െചയ്തതിെന്റ ഉത്സാഹേത്താെട കഥ വിവരിച്ചു:

‘െകാച്ചുനാണു രഹസ്യായിട്ടു േപാകാെനാള്ള പരിപാടിയാരുന്നു. ഞാനറി�
ഞ്ഞു, എപ്പളും ഞാൻ െകാച്ചുനാണൂെന്റ കൂേടേല്ല; ഇംഗ്ലീഷു പടിപ്പിേച്ചാണ്ടിരുന്നപ്പം
എേന്താ സൂചന വന്നുേപായി. കുത്തിക്കുത്തി േചാദിച്ചേപ്പാ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാ�
നും വരുെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ േപടിപ്പിച്ചു. അമ്മാവേനാടു പറയൂ�
ന്നു പറഞ്ഞപ്പം സമ്മതിച്ചു… എേന്നാടു പറഞ്ഞാരുന്നു നടന്നുതെന്ന േപാണം; കാ�
ശുതീരുമ്പം ഭിക്ഷെയടുക്കണംെന്നാെക്ക… രണ്ടൂസം കഴിഞ്ഞേപ്പാ െമാതലു് എനി�
ക്കു സങ്കടാരുന്നു. േകായമ്പത്തൂെരത്തും വെര കരച്ചിലാരുന്നു… എെന്ന സ്വാമിമാ�
െര ഏല്പിച്ചു… അവരാ തിരിച്ചുെകാണ്ടുവേന്ന. എന്നിട്ടു്…’

െപെട്ടന്നു് മഹാേദവൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു: ‘എനിക്കു നാേണ്വട്ടെന കാണ�
ണം… എനിക്കു േപാണം. നാേണ്വട്ടൻ തനിേച്ചള്ളൂ… എനിക്കു േപാണം…’

ഒളിേച്ചാട്ടത്തിനുേശഷം തിരിെച്ചത്തിയ അനന്തരവെന േനാക്കി പല്ലിറുമ്മി നി�
ന്ന വേല്യട്ടൻ—മൂത്ത കുഞ്ഞമ്മയുെട മകൻ ചാടി വീണു് മഹാേദവെന്റ രണ്ടു കരണ�
ത്തും മാറിമാറിയടിച്ചു:

‘നാേണ്വട്ടേനാ… ഏതു നാേണ്വട്ടൻ… െനനെക്കന്നാ ആ നായർ പരിഷ ഏട്ട�
നായതു് ? കീെഴ്ക്കടയില്ലാത്ത സംേബാധേനംെക്ക അവൻ പഠിപ്പിച്ചതാേല്ല? െചക്ക�
െന െചവീേലാതി വശത്താക്കിെക്കാണ്ടുേപായി െതണ്ടിത്തീറ്റിച്ചു്… ന്നിട്ടും അവനു്…
’ അറുെകാല തുള്ളുേമ്പാെല തള്ളി, അലറിവിളിച്ചു് മഹാേദവെന അയാൾ ഊടുപാ�
ടും തല്ലി; തടയാൻ വന്ന മഹാേദവെന്റ അമ്മയ്ക്കും കിട്ടി…

ഇളിഞ്ഞ േനാട്ടവുമായി െകാച്ചിറയത്തു് മുറ്റേത്തക്കു കാലുമിട്ടിരിക്കുന്ന ഇട്ട്യാ�
തൻ നമ്പൂരി—കുഞ്ഞമ്മയുെട സമ്മന്തക്കാരൻ, മഹാേദവെന്റ ജനനത്തിനു കാ�
രണക്കാരൻ—അങ്ങെനയല്ലാെത അച്ഛെനന്നു് പറയുന്നതു് ‘കീെഴ്ക്കടയില്ലാത്ത’
ആചാരമാകും—മിണ്ടിയില്ല. അയാൾ കാഴ്ച കണ്ടു രസിക്കുകയായിരുന്നു. ബീജാവാ�
പം െചയ്യുക എന്ന ദിവസക്കൂലിെക്കാള്ള േജാലി െചയ്യുന്ന അയാൾെക്കന്തു് അച്ഛൻ
—മകൻ ബന്ധം! െവറുെത ഇടെപട്ടു് ഉള്ള കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടുന്നെതന്തിനു് !

ശബ്ദവും ബഹളവും േകട്ടു് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താവു് ഇറങ്ങി വന്നു. കയ്യിലിരുന്ന
വടി ഉയർത്തി നിലത്തിടിച്ചു് േദഷ്യെപ്പട്ടു:

‘ഛീ, നിർെത്തടാ െകാശവാ… അവെനത്തല്ലാൻ െനനക്കാരാ അവകാശം
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തേന്ന; ഞാനില്ലാതായില്ലേല്ലാ… അതുകഴിഞ്ഞിട്ടു മതി ഭരേണാെക്ക… ഞാെനാ�
ന്നും അറിയുന്നിെല്ലന്നാ… മഹാേദവാ, െന്റ കുട്ടി ഇബ് െട വാ…’

മഹാേദവൻ േപടിച്ചു് പതുക്കപ്പതുെക്ക അമ്മാവെന്റ മുമ്പിെലത്തി തലതാഴ്ത്തി നി�
ന്നു; െപെട്ടന്നു് അമ്മാവെന്റ കാൽക്കൽ വീണു െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു: ‘എനിക്കു നാേണ്വ�
ട്ടന്റടുത്തു േപാണം. നാണു എെന്റ ഏട്ടനാ… ഇവിടാരും എെന്ന ഇേത്രം േസ്നഹിച്ചി�
ട്ടില്ല. എന്തു കിട്ടിയാലും എനിക്കു െനറച്ചും തന്നിേട്ട കഴിക്കൂ. െചലേപ്പാ എനിക്കു
തന്നിട്ടു ബാക്കി കാണില്ല. നാേണ്വട്ടൻ പച്ചെവള്ളം കുടിക്കും, പട്ടിണി െകടക്കും.
പിെന്ന ആശ്രമത്തിെലാെക്ക േപാകുമ്പം അവർക്ക് എന്തുകാര്യമാ നാേണ്വട്ടേന…
അേപ്പാ െനറെയ നല്ല ആഹാേരാം തരും… എനിക്കു് അേമ്മ കാണാഞ്ഞു സങ്ക�
ടം വന്നിട്ടാ… എനിക്കു േപാണം… എനിക്കും നാേണ്വട്ടേനേപ്പാെല സന്യാസിയാ�
കണം…’

അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ പുതിയ അറിവിൽ െഞട്ടി… ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുേപാ�
െല മഹാേദവെന പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു:

‘കുട്ടി കരയണ്ട… നാരായണൻ തിരിച്ചു വരും, െകാണ്ടുവരും… നീ േപാകണ്ട.
അതു നാരായണനു ബുദ്ധിമുട്ടാകും… നിെന്ന ആരാ െകാണ്ടുവന്നതു്, അേതാ തെന്ന
വേന്നാ?’

‘േകായമ്പത്തൂരു് ആശ്രമത്തീന്നു ആെളക്കൂട്ടി വിട്ടു. െകടങ്ങൂരു വന്നപ്പം ഇവട�
െത്ത സ്വാമിമാരു് ആേരാ ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നൂന്നാ പറെഞ്ഞ.’ കുഞ്ഞമ്മയാണു്
പറഞ്ഞതു്.

‘ശരി, ഞാൻ േനാക്കിേക്കാളാം… നീ എെന്റ കൂെട വാ. ഒെരണ്ണതരാം. അവ�
െന്റ കവിളത്തും േദഹത്തും ആകമാനം പുരട്ടിത്തടവു്… ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു് ചൂടു�
െവള്ളത്തിൽ തുടെച്ചടുത്തിട്ടു് നന്നായി പാെലാഴിച്ചു് െപാടിയരിക്കഞ്ഞി െകാടുക്കു്…
ഇനിയാരും വഴക്കു പറയണ്ട.’

േകായമ്പത്തൂർ ആശ്രമത്തിേലക്കു ആളുേപായി… കാര്യമറിഞ്ഞേപ്പാൾ മഠാധി�
പതി തെന്ന ദൂതേനാടു സംസാരിച്ചു:

‘നാരായണൻ ജ്ഞാനിയാണു്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണു്… നമുക്കു് അേങ്ങാെട്ടാ�
ന്നും പറഞ്ഞുെകാടുക്കാനില്ല… എേങ്ങാട്ടു േപാകുെന്നന്നു പറഞ്ഞില്ല… അയാെള മട�
ക്കി വിളിക്കുക ദുഷ്ക്കരമാകും… എെന്റ ഊഹം അയാളുെട ലക്ഷ്യം ശ്രീലങ്കയാെണ�
ന്നാണു്… തീർത്തും ൈവരാഗിയായിട്ടില്ല. അച്ഛൻ തമ്പുരാെന്റ കാര്യം േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ െതാണ്ടയിടറി.’

മഠാധിപതി ഒന്നുകൂടിപ്പറഞ്ഞു:
‘അേന്വഷിച്ചു േപാകണ്ട… അധികം ൈവകാെത അയാൾ തിരിച്ചുവരും. േപ�

ടിക്കണ്ടാെയന്നു അച്ഛനമ്മമാേരാടു പറയൂ. ഞങ്ങളുെട ആളുകൾ വഴി ഞാൻ ശ്രമി�
ക്കാം… അതു മതിയാകും.’ ദൂതൻ തിരിച്ചുേപാന്നു…
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ഒന്നര മാസത്തിനുേശഷം നാരായണൻ തിരിെച്ചത്തി. മുടി െവട്ടി, േഷവു് െച�
യ്തു്, വൃത്തിയായി േവഷം ധരിച്ചു്…

…തീവണ്ടിയിലും നടന്നും മരത്തണലുകളിൽ വിശ്രമിച്ചും, ഭിക്ഷെയടുത്തും രാ�
േമശ്വരെത്തത്തി… അവിടന്നു് ധനുഷ് േക്കാടി… ക്ഷീണം മറന്നു, മനസ്സു് ഉല്ലാസഭരി�
തമായി… ഇതാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനെത്തത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം… ശ്രീലങ്ക! നാരാ�
യണനറിയാം ശ്രീരാമലക്ഷ്മണന്മാേരയും വാനരൈസന്യേത്തയും ലങ്കയിെലത്തി�
ക്കാൻ ഹനുമാെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ കടലിനു കുറുെക പണിത പാലം… പാലം നശി�
ച്ചുേപാെയങ്കിലും അതിെന്റ കല്ലും മണ്ണും അടിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടാകും… ഉണ്ടു്, കണ്ടുപിടി�
ച്ചു. േനേര കടലിേലക്കറിങ്ങി…കടലിൽ നിറെയപ്പാറകൾ…കല്ലുകളിൽ ചവിട്ടി…

മത്സ്യെത്താഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും ഓടിെയത്തി… മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ�
യിൽ, പേക്ഷ, മനസ്സിലാകുന്ന ആംഗ്യവിേക്ഷപത്തിൽ അവർ നാരായണെന വി�
ലക്കി… ഇതു ഭ്രാന്താണു്, കുറച്ചുദൂരം വെര കുേറ പാറകളുെണ്ടേന്നയുള്ളൂ… അതുകഴി�
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന നടെന്നത്തുക ദുഷ്ക്കരം… കടൽത്തിരകളിൽ തീർന്നു േപാകാെമേന്ന�
യുള്ളൂ; ഭ്രാന്തുകാണിക്കരുതു്, മടങ്ങണം… യാദൃച്ഛികമായി അവിെടെയത്തിയ ഇംഗ്ലീ�
ഷ് അറിയുന്ന മാന്യൻ അയാളുെട വാക്ചാതുരിയിൽ നാരായണെന്റ അടങ്ങാത്ത
ആഗ്രഹെത്തയും അർഥശൂന്യമായ സാഹസികതേയയും തണുപ്പിച്ചു. പ്രായമായ
ആ മനുഷ്യൻ േസ്നഹനിധിയായ സ്വന്തം അച്ഛെന്റ ഓർമ്മകെള ഉണർത്തി… കുറ്റ�
േബാധേത്താെട അേദ്ദഹത്തിെനാപ്പം മടങ്ങി.

േകായമ്പത്തൂർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം പലപല ദൂതന്മാർ വഴി അയച്ച സേന്ദശമ�
നുസരിെച്ചത്തിയ ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു അതു്. േകായമ്പത്തൂർ ആശ്രമത്തിൽ മൂന്നു�
നാലു ദിവസം. പിെന്ന തൃശൂെരത്തി, രണ്ടു സ്വാമിമാർെക്കാപ്പം… അവിെട നിന്നും
നാട്ടിൽ…

േഗാവിന്ദൈക്കമൾ സംശയാലുവായിരുന്നു—സന്യാസിയാകാനുള്ള ആഗ്ര�
ഹം മാത്രമാേണാ നാരായണെന നാടുവിടാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു്; അേതാ നാടുചുറ്റാ�
നുള്ള േമാഹേമാ… ഒരു പേക്ഷ, വയറുേവദനമൂലം ഒരുപാടാഗ്രഹിച്ച ഉപരിപഠനം
ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടി വന്നതിെല നിരാശേയാ… വരെട്ട, അറിയണം; നാരായണെന്റ
മനസ്സറിയണം…

…നാരായണെന്റ മനസ്സു് ശരിക്കങ്ങട്ടു് അറിയാൻ സാധിച്ചിെല്ലങ്കിലും ജീവിത�
ത്തിെന്റ പച്ചപ്പുകളിേലക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.

നാരായണൻ വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചു; ഒരു സുഹൃത്തു വഴി വന്ന ആേലാ�
ചന. നാരായണെന്റ സീനിയറായി േകാേളജിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േകാട്ടയത്തുകാ�
രൻ പരേമശ്വരൻ നായർ… അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ച െപൺകുട്ടിയുെട അനുജത്തി�
യാണു്…

കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ കർത്താവിനു് മകനു വന്ന കല്യാണാേലാചന വളെരയധികം
ഇഷ്ടമായി. കാരണമുണ്ടു്, േപരുേകട്ട കുടുംബമാണു് െപൺകുട്ടിയുേടതു്… സമ്പത്തി�
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ലും ജാതിയിലും പ്രാമാണിത്തത്തിലുെമല്ലാം ഉയർന്ന നിലയിലാണു്… ഇതു നടത്ത�
ണം. അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു. നാരായണൻ കല്യാണത്തിെന്റ അന്നുമാത്രമാണു്
തെന്റ വധുവിെന കാണുന്നതു്. മനപ്പൂർവ്വെമാന്നുമല്ല; തെന്റ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂ�
ട്ടുകാരിെലാരാളാണു് കല്യാണാേലാചന െകാണ്ടുവന്നതു്. െപൺകുട്ടിയുെട േചച്ചി�
െയ െപണ്ണുകാണാൻ േപായേപ്പാൾ അയാൾ ആ കുട്ടിെയ കണ്ടു…ആറാം ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുേമ്പാൾ വീട്ടുകാർ പഠിപ്പു മതിയാക്കി; എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും വാശിപിടിച്ചിട്ടും പി�
െന്ന സ്ക്കൂളിൽ വിട്ടില്ല. െപൺകുട്ടികൾക്കു് ആ പഠിപ്പുമതിെയന്നാ… എന്നാെലന്താ
സംഗീതജ്ഞയാ, വിദുഷിയാ… വീട്ടിലിരുത്തി പാട്ടും സംസ്കൃേതാം പഠിപ്പിച്ചു. വലിയ
വായനക്കാരിയാ… അത്ര സുന്ദരിയാെണന്നു പറയാൻ വയ്യ, പേക്ഷ, െനനക്കു േച�
രും നാരായണാ. മിടുക്കിെപ്പണ്ണാ… നല്ല കുടുംബമാ… അത്രയ്ക്കു േപാേര… എന്നാ
െപണ്ണുകാണാൻ േപാേകണ്ടെതന്നു നീ തീരുമാനിക്കു് ഞാനും വരാം.

കൂട്ടുകാരെന്റ വിവരണം തെന്ന ധാരാളമായി നാരായണനു്; ഇനിയിേപ്പാൾ
േനരിൽക്കണ്ടു േബാധ്യെപ്പേടണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.

അങ്ങെന നാരായണനും മീനാക്ഷിയമ്മയും വിവാഹിതരായി… എരിക്കുമ്പാട്ടു
വീട്ടിൽ താമസവുമായി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻകർത്താവിനു് മകേനാളേമാ അതിൽക്കൂടുത�
േലാ പ്രിയെപ്പട്ട മകൾ തെന്നയായി മീനാക്ഷിയമ്മ…



4.3
വഴിത്തിരിവുകൾ

െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞസമയത്തു് ഇളയിടത്തുമഠത്തിൽ നിന്നു
വിളിവന്നു, നാരായണെന ഉടെന വിളിേച്ചാണ്ടുെചല്ലാൻ അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ നിർബ്ബ�
ന്ധം പിടിക്കുന്നു; ഒരു വയ്യായ്ക േപാെല.

തേലന്നു ൈവകിട്ടും നാരായണെന്റ ഭാര്യ മീനാക്ഷിയമ്മയുണ്ടാക്കിയ സൂചി�
േഗാതമ്പുറവയിട്ടു കാച്ചിയ പാൽ മുഴുവൻ കുടിച്ചിരുന്നു. നാരായണെന്റ മൂന്നുവയ�
സ്സുകാരനായ മകെന െകാഞ്ചിച്ചതാണു്. പതിവുേപാെല ഏഴരെവളുപ്പിനുണർന്നു.
ഗൗരിയമ്മ തെന്നയാണു് വാതിൽ തുറന്നു യാത്രയാക്കിയതു്. അമ്പലക്കുളത്തിൽ കു�
ളിച്ചുകയറും വെര നാരായണനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യസ്ഥൻ വന്നേപ്പാളാണു്
നാരായണൻ തിരിച്ചുേപാന്നതു്…

…മകെന്റ വലംകയ്യിൽ സ്വന്തം വലംൈകെകാണ്ടു് മുറുക്കി പിടിച്ചു കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ കർത്താവു്… എേന്താ പറയാൻ പാടുെപടുന്നു, ശബ്ദം പുറത്തുവരുന്നില്ല. വായു�
ഗുളിക അരച്ചു േചർത്ത ജീരകെവള്ളം മൂത്തെപങ്ങൾ വായിലിറ്റിച്ചേപ്പാഴും മകെന്റ
മുഖത്തുനിന്നും ആ അച്ഛൻ കെണ്ണടുത്തില്ല… ഒരായിരം സേന്ദശങ്ങൾ ആ കണ്ണുക�
ളിൽ… മകനിേലക്കു ഒന്നും പകരാനാകാെത, മുറുക്കിപ്പിടിച്ച ൈകകളുമായി അേത
േനാട്ടേത്താെട അച്ഛൻ േപായി.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താവിെന്റ മൂത്ത അനന്തിരവൻ രംഗം േനാക്കി െകട്ടിവീർ�
ത്ത മുഖവുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാരായണെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്ന
മഹാേദവെന േദഷ്യേത്താെട വലിെച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു. തെന്റ അമ്മാവെന്റ ൈകകളിൽ
നിന്നു് നാരായണെന്റ ൈക വിടുവിെച്ചടുക്കാൻ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാെത അയാൾ
ബലം പ്രേയാഗിച്ചു. അച്ഛനു േവദനിക്കുെമന്നു വല്ലായ്മെപ്പട്ട നാരായണെന അയാൾ
രൂക്ഷമായി േനാക്കി:

‘ചത്തുമരവിച്ച ശവത്തിനേല്ല േവദന! എഴുേന്നറ്റു േപാേടാ.’
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ഒന്നും പറയാെത മുറ്റത്തിറങ്ങിയ മകേനാടു് അച്ഛൻ തമ്പുരാെന്റ മൂത്ത അന�
ന്തിരവൻ വേല്യകർത്താവു് ഗവൺെമന്റു െസക്രട്ടറി പദത്തിെന്റ ധാർഷ്ട്യേത്താെട
തെന്ന പറഞ്ഞു:

‘ഇനി ഇവിെട േകറിയിറങ്ങി നടക്കണെമന്നില്ല. ഇതു് ഇളയിടത്തുമഠം. ഈ
മഠത്തിേന്റയും ബന്ധെപ്പട്ട വസ്തുവകകളുേടയും േഡാക്യുെമന്റ് സു് ഒെക്ക ഞങ്ങൾ
ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങേളേയാ നിങ്ങളുെട വീടിേനേയാ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
ഒന്നും ഇനിയിവിെടയില്ല. ആരും അതിനായി മഞ്ഞുെകാള്ളുകയും േവണ്ടാ…’ കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കർത്താവിെന്റ സേഹാദരിമാരും സംബന്ധക്കാരും മക്കളുമടങ്ങിയ
െചറിയ ആൾക്കൂട്ടം സ്തംഭിച്ചു നിന്നു… തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത പടിപ്പുരയിറങ്ങുന്ന നാ�
രായണെന വിളിക്കാനാഞ്ഞ വലിയ കുഞ്ഞമ്മ, ‘വലിയ കർത്താവി’ െന്റ േനാട്ടത്തി�
നു മുന്നിൽ നിശ്ശബ്ദയായി.

എരിക്കുമ്പാട്ടു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ തമ്പുരാെന്റ മരണദിവസം പുകഞ്ഞുതുടങ്ങിയ
േബാംബ് ഒരാഴ്ചയാകും മുൻപു് െപാട്ടിെത്തറിച്ചു.

എരിക്കുമ്പാട്ടു വീട്ടിൽ എല്ലാവരുെമത്തിയിരുന്നു. അച്ഛെന്റ സ്വത്തുക്കളിൽ നി�
ന്നു് മക്കൾക്കു കിട്ടാനുള്ളതിെന്റ േരഖയും ഇടപാടുകളും എത്രയും േനരെത്ത തയ്യാ�
റാക്കണെമന്നു് നാരായണേനാടു് പറയാൻ ശിവരാമൈകമൾ ഭാര്യേയയും നാരാ�
യണെന്റ അനുജൻ മാധവൻനായേരയും ഏല്പിച്ചതാണു്, അതും പലതവണ; അനു�
ജത്തി പാർവ്വതി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണു്… കുറ്റെപ്പടുത്തലുകൾ േകാറസുേപാെല
േകട്ടിട്ടും നാരായണൻ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു.

അേപ്പാളാണു് ശിവരാമൈക്കമൾ ഒരു നിർേദ്ദശം മുേന്നാട്ടു വച്ചതു്: ‘മരു�
മക്കത്തായ നിയമം കാലഹരണെപ്പട്ടു, പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായി—
മക്കത്തായം… മരിച്ചുേപായ അച്ഛെന്റ സ്വന്തം േപരിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾക്കു് അവ�
കാശം മക്കൾക്കാണു്. കുടുംബസ്വത്തിൽ മരിച്ചുേപായ ആൾക്കു് ന്യായമായ വിഹി�
തത്തിനു് അവകാശമുെണ്ടങ്കിൽ അതും മക്കൾക്കു കിട്ടണം… വലിയ കർത്താവു്
കയ്യടക്കിയിേല്ല എല്ലാം… ഉടെന സിവിൽേകസ് ഫയൽ െചയ്യണം… എല്ലാ േപപ്പ�
റുകളും അളിയൻ െറഡിയാക്കിെക്കാണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടു്. ബാക്കിെയല്ലാരും ഒപ്പിട്ടു…’

‘േചട്ടൻ മാത്രം ഒപ്പിട്ടാൽ മതി…തടസ്സം പറയരുതു് ’അനുജൻ അേപക്ഷിച്ചു.
നാരായണൻ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറല്ല… അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടു ദിവസങ്ങേള ആയുള്ളൂ…

ആ േപരു് േകാടതിയിേലക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ വയ്യ.
‘കാലതാമസം പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കും, എത്രയും േവഗം േവണം’, ശിവരാമ�

ൈക്കമൾ വാദിച്ചു… ആയാൾ വലിയ ഉേദ്വാഗസ്ഥനാണു്, വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സാ�
യവനാണു്.

‘ബന്ധുക്കൾെക്കതിെര ഇത്രെപെട്ടന്നു് നിയമനടപടിെക്കാരുങ്ങുന്നതു ശരി�
യല്ല. അവർക്കു സമയം െകാടുക്കണം… നമ്മൾക്കവകാശെപ്പട്ടതു വിട്ടുതരാൻ
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ൈദവം തെന്ന അവേരെക്കാണ്ടു േതാന്നിപ്പിക്കും… അവകാശമില്ലാത്തതു പിടിച്ചുവ�
യ്ക്കാൻ ൈദവം സമ്മതിക്കില്ല; തിരിച്ചു തരീക്കും. കുറച്ചു ക്ഷമിക്കാം.’

ൈദവത്തിെന്റ നീതിയിൽ അേപ്പാഴും നാരായണനു വിശ്വാസമായിരുന്നു…
എരിക്കുമ്പാട്ടു വീട്ടിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി… െകാേച്ചാപ്പയും കുഞ്ഞൂട്ടൻേചട്ടനുെമാ�

ഴിെച്ചല്ലാരും നാരായണെന തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അനുജത്തി പാർവ്വതി ഭദ്രകാളിയാ�
യി… േചട്ടെന മാത്രമല്ല, േചട്ടെന്റ ഭാര്യേയയും കുഞ്ഞിേനയും ശാപം െകാണ്ടുമൂടി
വീടിനു ചുറ്റും ഓടി നടന്നു. അമ്മ മുറിക്കു പുറത്തിറങ്ങുകേയാ അഭിപ്രായം പറയുക�
േയാ െചയ്തില്ല.

ശിവരാമൈക്കമൾ ആ നിമിഷം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി… ‘നാരായണൻ ജീവ�
േനാെട ഇരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ആ പടി ചവിട്ടില്ല…’ അയാൾ പ്രതിജ്ഞെയ�
ടുത്തു. പിേറ്റന്നുതെന്ന ഒള്ളെതാെക്ക െപറുക്കിെക്കട്ടി േപാേന്നാളാൻ ഭാര്യേയാടും
കല്പിച്ചു; പത്തിരുന്നൂറു ൈമലകെല േജാലി സ്ഥലേത്തക്കു് ‘അയാൾ മക്കളുെട കാ�
ര്യം മനപ്പൂർവ്വം പറയാതിരുന്നതാ… എന്തു മക്കൾ… അയാക്കു വച്ചുവിളമ്പാനും കൂ�
െടെക്കടക്കാനും ഒരാളുേവണം… അതീക്കവിെഞ്ഞന്താ…’ സാവിത്രിക്കുട്ടീെട അമ്മ
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണു്.

മാധവൻനായരും ഭാര്യയും മൂന്നുമക്കളും ഭാര്യയുെട സ്ഥലത്തു് പുതുതായി പണി�
തിട്ടിരുന്ന വീട്ടിേലക്കു് താമസം മാറ്റി; സ്ഥിരമായിത്തെന്ന, െപെട്ടെന്നാന്നും ആരും
വലിഞ്ഞുേകറിെച്ചല്ലില്ല, പത്തുൈമലുണ്ടു്…

അധികം താമസിയാെത അമ്മയുെട കുടുംബസ്വത്തിെന്റ കാര്യവും തീരുമാ�
നമായി… കയറിെല്ലന്നു പ്രതിജ്ഞെയടുത്തുേപായവരും, പ്രതിജ്ഞെയടുക്കാെത
േപായവരും പലതവണ കയറിയിറങ്ങി ശരിയാക്കി… നാരായണൻ അമ്മയുെട
േചാദ്യത്തിനു മറുപടി െകാടുത്തിരുന്നു—എല്ലാവരുേടയും ഇഷ്ടംേപാെല… ഒപ്പിടാ�
നുള്ളിടത്തു് ഒപ്പിടാം.

ഒരു വീതം നാരായണനും മാറ്റിവച്ചു… ഭാഗപത്രത്തിെന്റ മഷിയുണങ്ങും മുൻപു�
തെന്ന നാരായണെന്റ വീതം പാർവ്വതിക്കു് ഇഷ്ടദാനെമഴുതി… പാർവ്വതിയിെല ഭദ്ര�
കാളി ശാന്തയായി.

എല്ലാ ആഘാതങ്ങളും കൂടി ഒന്നിെച്ചാരു െകാടുങ്കാറ്റായി ഗൗരിയമ്മയുെട ജീ�
വൻ ചുഴറ്റിെയടുത്തു െകാണ്ടുേപായി…

പ്രതിസന്ധികൾ നാരായണൻനായർക്കു പുറകിൽ വരിനിന്നു… നക്ഷത്രഫ�
ലത്തിലും ജാതകത്തിലുെമാന്നും നാരായണൻനായർ വിശ്വസിച്ചില്ല… എല്ലാമറിയു�
ന്ന ഒരു ൈദവമുണ്ടു്… അയാൾക്കു വിശ്വാസമായിരുന്നു.

‘ഓേരാേരാ കാലേക്കടുകേള!’ ബന്ധുജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
‘കാലേക്കേടാ, ഒരു കാലേക്കടുമല്ല… സ്വയം കൃതാനർത്ഥങ്ങൾ… അല്ലാെണ്ട�

ന്താ! നാട്ടുകാരുെട മുേഴ്വാൻ ദുഃഖമകറ്റാൻ നടക്കുന്ന ബുദ്ധഭഗവാൻ! എേന്നെക്കാ�
െണ്ടാന്നും പേറപ്പിക്കരുതു്.’ മീനാക്ഷിയമ്മ രണ്ടുൈക െകാണ്ടും തലയ്ക്കടിച്ചു…
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അധികം അകെലയല്ലാെത ഒരു പഴയവീടും സ്ഥലവും വാങ്ങി നാരായണൻ�
നായരും കുടുംബവും മാറിത്താമസിച്ചു. നാട്ടിെല അധ്യാപക േജാലിയിൽ തുടരു�
ന്നതിലർത്ഥമില്ല… ടൗണിൽ ബാങ്കിൽ േജാലിയായി. േപാക്കുവരവു് ബുദ്ധിമുട്ടു്…
എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം കൃഷി െചയ്യാം, അരിെക േതാടു്…
നല്ല കിണർ. േജാലി െചയ്യാൻ മീനാക്ഷിയമ്മ തയ്യാർ, രണ്ടരേയക്കറുണ്ടു്…

കാലം നടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു…



4.4
മുേണ്ടാലി ഭാർഗ്ഗവൻനായർസ്മാരകഗ്രാന്റ്

സ്ക്കൂൾ

ഗ്രാമത്തിെല ഏക സ്ക്കൂളായ മുേണ്ടാലി ഭാർഗ്ഗവൻ നായർ സ്മാരകഗ്രാന്റ് സ്ക്കൂളിൽ
ഒന്നാം മണിയടിച്ചു… അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിെല മൂന്നാംെകാല്ലക്കാരൻ മീശകിളിർത്ത കു�
ഞ്ഞുകൃഷ്ണൻനായരാണു് സ്ക്കൂളിെല പ്യൂണും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിെല േമാണിട്ടറുെമല്ലാം.

ഒന്നാംമണി േകട്ടതും കയ്യിൽ ചൂരൽവടിയുമായി പുതിയ െഹഡ് മാസ്റ്റർ േദവ�
ദത്തൻസാർ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു, ഒപ്പം ഒന്നുമുതൽ നാലുവെരയുള്ള നാലു ക്ലാസ്സിെല
കുട്ടികളും… െനടുനീളത്തിലുള്ള സ്ക്കൂൾ ഹാളിെന്റ കിഴേക്കയറ്റെത്ത നാലാം ക്ലാസ്സി�
ലാണു് ആ സ്ക്കൂളിെല ആെകയുള്ള േമശ. െഹഡ് മാസ്റ്റർ േദവദത്തൻസാർ ആ േമ�
ശക്കു പുറകിൽ ഇരുന്നുേനാക്കിയാൽ മതി. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുവെരയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ
വിശദമായിക്കാണാം. ദ്രവിച്ച പനമ്പുതട്ടികൾ സ്ക്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ളതായിരി�
ക്കണം, ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിൽ മറച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഓേരാ ക്ലാസ്സിനുമിട�
യിൽ അസ്ഥിപഞ്ജരം േപാെല അവ നിൽക്കുന്നു…

കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻനായർ രണ്ടാം മണിയടിച്ചതും േദവദത്തൻ സാർ ചൂരൽവടി േമ�
ശയിൽ ശക്തിയിൽ ഒരടി. സ്ക്കൂൾ നിശ്ശബ്ദം… അതുപതിവാണു്. െപെട്ടന്നു്.

‘വഞ്ചിഭൂ… മീ… പാ… േത ചിരം
സഞ്ചീ… താ… പം േജ… യീേക്കണം…
േദവേദ… വൻ ഭാവാ… െനന്നും
േദഹ സൗ… ക്യം െല പി… േക്കണം
…… … … … …’

െഹഡ് മാസ്റ്ററുെട േമശയുെട അരികിൽ ക്ലാസ്സിേലക്കു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് നാലാം
ക്ലാസ്സിെല മൂന്നുകുട്ടികൾ ഉച്ചത്തിൽ വഞ്ചീശമംഗളം പാടി; സ്ക്കൂൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുപാ�
ടി… ഒരു നൂറുശ്രുതികളിൽ, എേന്താ അക്ഷരങ്ങൾ… ആടുകരയും േപാെല…
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‘െഹഡ് മാസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നു, േവഗം െചല്ലു് എല്ലാരും.’ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതും
ക്ലാസ് റ്റീച്ചർ രാമകൃഷ്ണൻസാർ പറഞ്ഞു.

മുറ്റത്തു് മൂന്നിേലയും നാലിേലയും കുട്ടികെള നിരത്തി നിർത്തി. ‘തുലാം ഏഴി�
നു് ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ തിരുനാളാണു്. നമ്മക്കു േകമമാക്ക�
ണം.’ െഹഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം തെന്ന േപരുവിളിച്ചു് ആദ്യം ആേറാഏ�
േഴാ ആൺകുട്ടികളുെട മൂന്നുനാലു ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി. അവർ ആദ്യം കുണ്ടുംകുഴിയുമായി�
ക്കിടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുമുറികളിെല—മുറികളില്ല, ഒറ്റ ഹാൾ—തറ ഇടിക്കട്ടയ്ക്കിടിച്ചു നിര�
പ്പാക്കണം. മറ്റുള്ള ആൺകുട്ടികൾ സ്ക്കൂൾ കാമ്പൗണ്ടിെല കാടു്—ഒരു െകാല്ലം െകാ�
ണ്ടു് വളർന്നു പന്തലിച്ച െചടികളും വള്ളികളും—െവട്ടിെത്തളിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം,
മുറ്റെത്ത പുല്ലും െചത്തിവിടണം.

പിെന്ന െപൺകുട്ടികൾ.
ഗ്രൂപ്പുകളില്ല. എല്ലാവരും കൂടി മണ്ണു് ഒരുനുള്ളുേപാലും കളയാെത െചത്തിയി�

ട്ട പുല്ലു് കുടഞ്ഞുവാരി, സ്ക്കൂൾ കാമ്പൗണ്ടിനു് െതക്കുഭാഗത്തുള്ള മാേനജരുെട പറ�
മ്പിെല െവട്ടുകല്ലിൻ കുഴിയിലിടണം. പിെന്ന മുറ്റം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം… ‘സ്ക്കൂ�
ളിൽ ആെകയുള്ള ആേഘാഷമാണതു്, അതു ഭംഗിയാക്കണം’ െഹഡ് മാസ്റ്റർ ഓർ�
മ്മിപ്പിച്ചു…

ഉച്ചയ്ക്കു് ഇൻർെവല്ലിനു് കുട്ടികെള വീണ്ടും നിരത്തിനിർത്തി െഹഡ് മാസ്റ്റർ:
‘നാെള നാലുഗ്രൂപ്പിേലയും ആൺകുട്ടികൾ േനരേത്ത വരണം. എന്നിട്ടു് നാലാ�

യിപ്പിരിഞ്ഞു വീടുകളിൽ േപായി ചാണകവും ചിരട്ടയും േശഖരിച്ചു െകാണ്ടുവരണം,
പത്തുമണിക്കു മുൻേപതെന്ന. പിെന്ന കാവിൽ നിൽക്കുന്ന ഓടൽവള്ളിയും കുറ�
ച്ചുേവണം. മറ്റുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ചിരട്ടകരിച്ചു് കരിയുണ്ടാക്കണം. എല്ലാരുംകൂടി
കരിെപാടിച്ചതും ചാണകവും ഓടൽ വള്ളിവാട്ടി ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞതും േചർത്തു് കുഴ�
ച്ചുവയ്ക്കണം. ഭാഗ്യം െകാണ്ടു് രണ്ടുദിവസമായി മഴമാറിനിക്ക്വാ. എന്നാലും അകത്തു�
വച്ചാമതി.’

‘െപൺകുട്ടികൾ വന്നാലുടെന കിണറ്റിൽ നിന്നു െവള്ളെമടുത്തു് ഇടിച്ചു നിരപ്പാ�
ക്കിയ തറമുഴുവൻ നന്നായി നനയ്ക്കണം. കുഴച്ചുവച്ച ചാണകെമടുത്തു് ഉച്ചയ്ക്കു മുൻേപ
തറമുഴുവൻ ഭംഗിയായി െമഴുകണം. എല്ലാരും േകട്ടേല്ലാ.’

പത്തുപതിനഞ്ചു കുട്ടികെള െഹഡ് മാസ്റ്റർ പ്രേത്യകം വിളിപ്പിച്ചു; അതിൽ മൂ�
ന്നാം ക്ലാസ്സിെല സാവിത്രിക്കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു.

െഹഡ് മാസ്റ്റർ േബാർഡിൽ വഞ്ചീശമംഗളം മുഴുവൻ എഴുതി: ‘എല്ലാവരും
എഴുതിെയടുേത്താ… മുഴുവൻ കാണാെത പഠിച്ചു് നാെള രാവിെല എെന്ന പാടി�
േക്കൾപ്പിക്കണം. അക്ഷരെത്തറ്റു വരുത്തരുതു്; േഘാഷയാത്രയ്ക്കു പാടാനുള്ളതാ.
നാട്ടുകാരു േകൾക്കുന്നതാ. നന്നായിപ്പാടണം.’

…െവയിലത്തുനിന്നു് കാടുെവട്ടി, മിശിറിെന്റ കടിെകാണ്ടു്, മുള്ളും കുറ്റികളും െകാ�
ണ്ടു് കയ്യും കാലും േപാറിയും മുറിഞ്ഞും, അവരവേരക്കാൾ വലിയ തൂമ്പ നിരക്കിെയടു�
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ത്തു് പുല്ലുെചത്തി തൂമ്പാത്തഴമ്പിൽ ൈകെവള്ള െപാട്ടി, ഇളകാത്ത പുല്ലു് വലിച്ചു പറി�
ച്ചും, െതാട്ടാവാടിമുള്ളുകൾ െകാണ്ടും േചാരെപാടിഞ്ഞു് െവള്ളം േകാരിെയാഴിച്ചു നീ�
റ്റലാറ്റി, ആർത്തിേയാെട കിണറ്റുെവള്ളം േകാരിക്കുടിച്ചു് ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി കുട്ടികൾ…

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു വലിയ ഗമയായി… വീട്ടിെലത്തി പടിഞ്ഞാറുവശെത്ത മാ�
വിൻചുവട്ടിലിരുന്നു് സന്ധ്യയായേപ്പാേഴക്കും മുഴുവൻ കാണാെത പഠിച്ചു. അമ്മ�
െയ െചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കാൻ ഓടിെച്ചന്നേപ്പാെഴന്താ… അച്ഛൻ പതിവില്ലാെത േനര�
െത്ത എത്തിയിരിക്കുന്നു. അകെത്ത മുറിയിൽ അച്ഛനുമമ്മയും കൂടി വളെരപ്പതുെക്ക
എെന്താെക്കേയാ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്. എേന്താ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണു്… ഇടയ്ക്കു്
ചിണുങ്ങാൻ െചന്ന അനുജത്തിെയ അമ്മ േദഷ്യെപ്പേട്ടാടിച്ചതു കണ്ടു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി പിൻവാങ്ങി. വലിയ വയറും താങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്മയുെട രൂപം കണ്ടു് എേന്താ
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു െവറുെത സങ്കടം വന്നു…

പിേറ്റന്നു രാവിെല സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉണർന്നു എഴുേന്നറ്റു വന്നേപ്പാൾ അമ്മെയ�
ക്കാണാനില്ല, അടുത്തു കിടന്നുറങ്ങിയ അനുജത്തിയുമില്ല… േപടിച്ചുേപായ സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി ഒറ്റക്കരച്ചിൽ. ആഫീസിൽ േപാകാനിറങ്ങിയ അച്ഛൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു:

‘നീെയന്തിനാ കരയുേന്ന; അേമ്മം ശ്യാേമം കൂടി അേമ്മെട വീട്ടിൽ േപായത�
േല്ല, അപ്പൂപ്പനു് സുഖമില്ല. നിെന്റ വേല്യട്ടനിന്നു സ്ക്കൂളിൽ േപാണില്ല. നിനക്കു േപാ�
കാറാകുേമ്പാേളക്കും നിെന്റ െകാച്ചപ്പച്ചി വരും, പിെന്നന്താ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു സേന്താഷമായി. െകാച്ചപ്പച്ചിേയയാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു്
ഈ േലാകത്തിേലക്കും വച്ചു് ഇഷ്ടം… പല്ലുേതപ്പും കുളിയും ഡ്രസ്സുെചയ്യലുെമല്ലാം തി�
രക്കിട്ടു നടത്തി. വേല്യട്ടൻ വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കഞ്ഞിയും കുടിച്ചു കാത്തിരുന്നു…
െകാച്ചപ്പച്ചിെയ വഞ്ചീശമംഗളം പാടിേകൾപ്പിക്കണം…

വഞ്ചീശമംഗളം പാടിേക്കൾപ്പിച്ചു, ഒരു െതറ്റുമില്ലാെത. െകാച്ചപ്പച്ചി സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചു:

‘നന്നായിപ്പാടി, അേമ്മേപ്പാെല പാട്ടുകാരിയാകണം…’ െകാച്ചപ്പച്ചിയുെട വാ�
ക്കുകൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു വിശ്വസിക്കാനായില്ല. വേല്യട്ടനാണു് വലിയ പാട്ടുകാ�
രൻ എന്നാണു് അമ്മേപാലും പറയുന്നതു്. അവരുെട മുൻപിൽ െഞളിഞ്ഞുനിൽ�
ക്കണം… സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒേരാട്ടമായിരുന്നു സ്ക്കൂളിേലക്കു്, െപെട്ടന്നു നാെളയാകാൻ
പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ടു്.

സ്ക്കൂളിെലത്തിയിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ചുണ്ടിെല ചിരിയും മനസ്സിെല വഞ്ചീശ�
മംഗളവും മാഞ്ഞിരുന്നില്ല.

…െസക്കന്റ് ബല്ലടിച്ചു് പതിവുേപാെല നാലാം ക്ലാസ്സിെല മൂന്നുകുട്ടികൾ വഞ്ചീ�
ശമംഗളം പാടിയേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഊറിച്ചിരിച്ചു. അവെരേപ്പാെല തനിക്കു
അക്ഷരെത്തറ്റു വരില്ല. എന്നും സന്ധ്യക്കു ഹരിനാമകീർത്തനവും കൃഷ്ണഗാഥയുെമാ�
െക്കപ്പാടുേമ്പാൾ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്: ‘െകാള്ളാം, നല്ല വ്യക്തതയുണ്ടു്. ഇങ്ങെന
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വാക്കുകളുെട അർത്ഥമറിഞ്ഞു പാടണം’ എന്നു്. അഭിനന്ദിക്കാൻ തീർത്തും പിശു�
ക്കു കാണിക്കുന്ന അമ്മയുെട ആ വാക്കുകൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു�
ണ്ടു്; ഒപ്പം കരിമ്പനേയാലയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നാരായത്തിെലഴുതിത്തന്നു്, കഴുകി
അരിച്ചു് ഉണക്കി തറയിൽ നിരത്തിയ ആറ്റുമണലിൽ വലതുൈകയുെട ചൂണ്ടുവിരൽ
േതഞ്ഞു േചാരെപാടിയും വെര എഴുതിപ്പഠിപ്പിച്ച കളരിയാശാേനയും. െകാച്ചപ്പച്ചി�
യും അമ്മയും നുറുങ്ങുകഥകളാക്കി മനസ്സിേലക്കിട്ടുതന്ന ഇതിഹാസങ്ങളും, പുരാണ�
ങ്ങളും, വിക്രമാദിത്യനും, പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളും…

…ചാണകം െമഴുകുന്നതു പരിേശാധിക്കാനിറങ്ങിയ െഹഡ് മാസ്റ്റർ വന്ന�
േപ്പാൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിെന്റ ഭാഗം െമഴുകിയിട്ടില്ല, ചാണകം കുഴച്ചതു് എടുത്തുെകാ�
ണ്ടു വന്നിട്ടുമില്ല. െഹഡ് മാസ്റ്റെറ കണ്ടതും കുറച്ചുകുട്ടികൾ ഓടിെയാളിച്ചു. െഹഡ്
മാസ്റ്റർ േദഷ്യം െകാണ്ടുവിറച്ചു. ചൂരൽ വടിചുഴറ്റി, ക്ലാസ്സിെന്റ വാതിൽക്കൽ മുറ്റത്തു
കൂട്ടം കൂടിനിന്ന െപൺകുട്ടികളുെട േനെര തിരിഞ്ഞു:

‘നീെയാെക്ക ഇവിെട എന്തുേനാക്കി നിക്ക്വാടീ… േവഗാേട്ട, േവഗം േവഗം െമ�
ഴുകി—ൈവകുേമ്പാേളക്കു് ഒണങ്ങണം. േവഗം തീർത്തിേല്ല ഒേക്കറ്റിേനം ഞാൻ…
ങ്ഹാ…’

‘സാേറ…ഈ സാവിത്രി…സാവിത്രി പറയുവാ’ ഒരു കുട്ടി വിക്കി വിക്കി…
‘സാവിത്രിേയാ? എന്താ അവൾ പറേഞ്ഞ? എന്താടീ?’ െഹഡ് മാസ്റ്ററുെട

ശബ്ദം േകട്ടു് മറ്റു സാറന്മാർ ഓടിെയത്തി. മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ അടിക്കലും െമഴുകലുമാ�
യി നിന്ന കുട്ടികൾ നിവർന്നുനിന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െനഞ്ചു പടപടാ ഇടിക്കുന്നു, കാലുകളിൽക്കൂടി തണുപ്പു്
അരിച്ചുകയറുന്നു, െതാണ്ടയിൽ െവള്ളം വറ്റി… എന്നിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി കല്ലുേപാ�
െല നിന്നു.

‘നീയേല്ല സാവിത്രിക്കുട്ടി, പറെയടീ… എന്താ െനനക്കു്, എന്താ പറേഞ്ഞ?’
െഹഡ് മാസ്റ്റർ വടിേയാങ്ങിെക്കാണ്ടു േചാദിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ആെക പുകഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു്. രാവിെല ഉണർന്നേപ്പാൾ
അമ്മെയ കാണാത്തതിെന്റ സങ്കേടാം േദേഷ്യാം അണെപാട്ടി… മനസ്സിൽ െവറു�
പ്പിെന്റ പാണ്ടിേമളം…

എവിെടനിേന്നാ ഒരു ൈധര്യം സാവിത്രിക്കുട്ടിയിൽ ആേവശിച്ചു; അവളുെട മു�
ഖം ചുവന്നു:

‘എനിക്കു െമഴുകാനറിഞ്ഞുകൂടാ… കുഞ്ഞുകുട്ടികളല്ല ചാണകം െമഴുകുേന്ന…
എനിക്കു ചാണകം അറപ്പാ… ഞാൻ െമഴുകുേകലാ.’ ഉറച്ച ശബ്ദം.

െഹഡ് മാസ്റ്റർ േദവദത്തൻസാർ െഞട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു; ഒരു നരുന്തു് െപണ്ണു്.
െപെട്ടന്നു് നാലിെല ക്ലാസ് റ്റീച്ചർ രാമകൃഷ്ണൻസാർ െഹഡ് മാസ്റ്ററുെട െചവി�

യിെലേന്താ പറഞ്ഞു; എന്നിട്ടു തിരിഞ്ഞു കുട്ടികേളാടായിപ്പറഞ്ഞു: ‘ചാണകം െമഴു�
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കാനറിയുന്നവർ ആെരാെക്കെയാണ്ടു് ? ങാ, അവരു് െമഴുകെട്ട. മറ്റുള്ളവർ െവള്ള�
െമാഴിച്ചു െകാടുത്തുെമാെക്ക സഹായിച്ചാൽ മതി.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു െപെട്ടന്നു് താൻ െചറുതായതുേപാെല; വല്ലാെത്താരു ജാ�
ള ്യത. എതിർത്തേപ്പാൾ തെന്ന ഒഴിവാക്കി… പേക്ഷ, െചറിയ കുട്ടികെളെക്കാണ്ടു്
കിളപ്പിക്കുകയും കാടുെവട്ടിെത്തളിക്കുകയും ചാണകം െമഴുകിക്കുകയും വലിയ വടം�
േപാലുള്ള ടയറുെകാണ്ടു് അടികാണാൻ പറ്റാത്ത കിണറ്റിൽ നിന്നു് െവള്ളം േകാ�
രിക്കയും…

തിരുനാളാേഘാഷിക്കാൻ ഓേരാ ചക്രം വീതം എല്ലാരും െകാണ്ടുവരണെമന്നു്
ഒരാഴ്ച മുൻപാണു് െഹഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതു്. അതുേകട്ടേപ്പാൾ അന്നു് അമ്മ േദഷ്യ�
െപ്പട്ടു: ‘എന്തിനാ പിെന്ന സർക്കാർ ഗ്രാന്റ്. ആേണ്ടാടാണ്ടു് സ്ക്കൂളു നന്നാക്കാനും
തിരുനാളാേഘാഷത്തിനും ഒെക്കത്തന്നാ. അല്ലാണ്ടു് മാേനജര്െട േമാേള െകട്ടി�
ക്കാൻ സ്ത്രീധനെമാണ്ടാക്കാനല്ല. ഒരു ചക്രംന്നുവച്ചാ മൂന്നു േതേങ്ങെട കാശാ.’

അച്ഛൻ അമ്മെയ സമാധാനെപ്പടുത്തി. ‘കുട്ടികെള േകൾെക്ക വിമർശിക്ക�
ണ്ട. സ്ക്കൂളു നടത്തുന്നതു് കാെശാണ്ടാക്കാൻ തെന്നയാ. എല്ലാർക്കുമറിയാം. പേക്ഷ,
ആരാ അെതാെക്ക േചാദിക്കാൻ? സാറന്മാർക്കു് ശമ്പളം േപാലും മര്യാദയ്ക്കുെകാ�
ടുക്കില്ല.’

‘ങും…ആരും േചാദിക്കണ്ട. ഇനീം തിരുനാളിന്റന്നു് അയ്യാെട അേറലിരിക്കുന്ന
കുശൂത്ത കേപ്പം, കാപ്പിക്കുരു വിറ്റേപ്പാ െതാലിച്ചുവച്ച െതാലീം എല്ലാം അയാളുെമാ�
തലാക്കും. അതിനും നമ്മെട കാശ്. ഗ്രാന്റ് അതിനും മീെത.’ അമ്മ വീണ്ടും.

പകലെത്ത സംഭവങ്ങളും എല്ലാകൂടി ഓർത്തേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മന�
സ്സിൽ അരിശം പതഞ്ഞുെപാങ്ങി… െഹഡ് മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീസ് െചയ്യണെമന്നു പറ�
ഞ്ഞിരുെന്നങ്കിലും ഒരു തവണേപാലും വഞ്ചീശമംഗളം പാടിേനാക്കാെത, േചട്ടൻ
വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കഞ്ഞികുടിച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉറങ്ങി.
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ബഹിഷ്ക്കരണവും

പിേറ്റന്നു് രാവിെല. അമ്മയും അനിയത്തിയും കൂടി േപായിട്ടു രണ്ടാം ദിവസമാകുന്നു.
നനഞ്ഞ േകാഴിെയേപ്പാെല ഒരു മൂലയ്ക്കു കുത്തിയിരുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ അച്ഛൻ
നിർബന്ധിച്ചു് എഴുേന്നല്പിച്ചു വിട്ടു:

‘േവഗം പല്ലുേതച്ചുകുളിച്ചിട്ടു വാ. ഇന്നു് മഹാരാജാവിെന്റ തിരുനാളേല്ല, േഘാ�
ഷയാത്രയ്ക്കു പാടാനുള്ള കുട്ടിയേല്ല… േവഗമാകെട്ട.’

പല്ലുേതച്ചു് േതാട്ടിലിറങ്ങി കുളിെച്ചന്നു വരുത്തി. ഡ്രസ് മാറി വന്നേപ്പാഴും
അച്ഛൻ ആഫീസിൽ േപാകാനിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

‘അച്ഛെനാരു സാധനം െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്… നിങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ളതു്.’ അച്ഛൻ
തെന്ന, േഗാതമ്പു െറാട്ടിയും പാലും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കും േചട്ടന്മാർക്കും എടുത്തുവച്ചി�
രിക്കുന്നു. തേലന്നു് രാത്രിയിൽ ആഫീസിൽ നിന്നു വന്നേപ്പാൾ ടൗണിൽ നിന്നു
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വന്നതാണു് േഗാതമ്പുെറാട്ടി; ടൗണിൽ മാത്രേമ െറാട്ടികിട്ടാറുള്ളൂ.
അമ്മെയ കാണാത്ത സങ്കടം, പേക്ഷ, േഗാതമ്പുെറാട്ടിക്കും പാലിനും തീർത്തുെകാ�
ടുക്കാനായില്ല.

അച്ഛൻ ആഫീസിൽ േപായ ഉടെന സാവിത്രിക്കുട്ടി െറാട്ടിെയടുത്തു് അടച്ചുവ�
ച്ചു, വേല്യട്ടൻ കാണാെത; കണ്ടാൽ കഴിക്കാത്തതിനു കിഴുക്കുകിട്ടും. പാലുമാത്രം
കുടിച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇറങ്ങി.

…േഘാഷയാത്ര സ്ക്കൂളിെന്റ മുൻപിൽ നിന്നു് പടിഞ്ഞാട്ടു കുണ്ടായിേത്താടിനരി�
കിൽ വെരേപ്പായിട്ടു് തിരിച്ചു് കിഴേക്കാട്ടു് നടന്നു. അവിരാമാപ്പള ആദ്യമായി ആ നാ�
ട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ റബ്ബർേതാട്ടത്തിെന്റ അരികു വെരേപ്പായി തിരിച്ചുവന്നു… കൂെടയു�
ള്ളവർ ഉച്ചത്തിൽ വഞ്ചീശമംഗളം പാടിനടന്നു; സാവിത്രിക്കുട്ടി െവറുെത വായന�
ക്കി കൂെടനടന്നു.
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േഘാഷയാത്ര കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്ന കുട്ടികെള നിരത്തിയിരുത്തി, സ്ക്കൂളിെന്റ മു�
റ്റത്തു്… ദാഹവും വിശപ്പും െകാണ്ടു തളർന്ന കുട്ടികൾ… സ്ക്കൂളിെന്റ പടിഞ്ഞാെറപ്പറ�
മ്പിലുള്ള മാേനജരുെട കളപ്പുരയുെട ഇറമ്പിൽ െകട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന പഴയ െകാ�
തുമ്പുവള്ളം താെഴയിറക്കി വച്ചിരുന്നു. അതിൽ വള്ളത്തിെന്റ തുഴെകാണ്ടു് എേന്താ
ഇളക്കുന്നു… മാേനജരുെട നിലവേറെല ഉണക്കക്കപ്പ വറുത്തുെപാടിച്ചതും ശർക്കര�
യും ഇളക്കിേച്ചർക്കുന്നുണ്ടു് സാറന്മാരും മറ്റു ചിലരും കൂടി. മാേനജർ വലിയ ഗമയിൽ
ൈകെകട്ടി േനാക്കിനിൽക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് ചുറ്റുപാടും വീക്ഷിച്ചു് കലപില കൂ�
ടിയ കുട്ടികെള െഹഡ് മാസ്റ്ററുെട അലർച്ച നിശ്ശബ്ദരാക്കി: ‘സിറ്റ്ഡൗൺ!’

എല്ലാവരും നിരന്നിരുന്നു… അവരുെട മുൻപിൽ ഓേരാ ഇലച്ചീന്തുകളിൽ കപ്പ�
െപ്പാടി വിളമ്പി. പുറേക മാേനജരുെട െകാപ്രാക്കളത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടുവന്ന മൂ�
ടുചിരട്ടകളിൽ ശർക്കരയിട്ടു് കാപ്പിക്കുരുവിെന്റ െതാണ്ടു െപാടിച്ചുേചർത്ത കാപ്പി
പകർന്നു െകാടുത്തുതുടങ്ങി. സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, കണ്ടാൽ കഷ്ടം
േതാന്നുന്ന കുേറ നാട്ടുകാരായ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും മഹാരാജാവിെന്റ തിരുനാ�
ളാേഘാഷത്തിെന്റ കാപ്പിസദ്യ സ്വീകരിക്കാൻ നിരന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട േനേര ചിരട്ട നീട്ടിയ നിമിഷം അവൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു:

‘അേയ്യ… എനിക്കു േവണ്ടാ. മനുഷ്യന്മാർക്കു് ആേരലും ചിരേട്ടലു് കാപ്പികുടി�
ക്കാൻ െകാടുേക്ക്വാ…എനിക്കു േവണ്ടാ… െചാവയ്ക്കുന്ന െപാടീം…എനിക്കു േവണ്ട.’

സാവിത്രിക്കുട്ടി വരിയിൽ നിന്നുമാറി സ്ക്കൂളിെന്റ വാതിൽപ്പടിയിൽ െചന്നിരുന്നു.
മാേനജർ േദഷ്യം െകാണ്ടു് ചുവന്നു… െഹഡ് മാസ്റ്റേറാടു തിരിഞ്ഞു േചാദിച്ചു:
‘ഏതാ സാേറ ഈ ധിക്കാരി… എെന്താരഹങ്കാരം… ഇതിെന ഇവ്െട പടിപ്പി�

ക്കാൻ പറ്റുേകലാ, പറേഞ്ഞക്കാം.’
െഹഡ് മാസ്റ്റർ മാേനജരുെട അടുത്തുെചന്നു് എേന്താ പറഞ്ഞു. അച്ഛെന്റ േപ�

രു പറയുന്നതു സാവിത്രിക്കുട്ടി വ്യക്തമായി േകട്ടു. മാേനജർ ഇരുണ്ട മുഖേത്താെട
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയതല്ലാെത പിെന്നാന്നും പറഞ്ഞില്ല.

പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സു് മ്ളാനമായി.
‘േവണ്ടായിരുന്നു, പ്രായത്തിൽ മൂത്തവേരാടു് ധിക്കാരം പറയരുെതന്നാ

അച്ഛൻ പറേഞ്ഞക്കുേന്ന… ധിക്കാരമാേണാ… െപാടിക്കു് എേന്താ വൃത്തിെകട്ട
ചുവ, അതിനും പുറേമ ചിരട്ടയിൽ കാപ്പി… ഇല്ല, തനിക്കു സഹിക്കാനാകില്ല…
എന്നാലും അച്ഛനറിഞ്ഞാൽ…’

എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും കൂടി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ കരയിച്ചു… വീട്ടിെലത്തിയപാെട
േകറിക്കിടന്നുറങ്ങി…

അച്ഛെനത്തിയേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അച്ഛൻ
േപടിച്ചുേപായി:

‘സന്ധ്യേയ്ക്ക കിടന്നുറേങ്ങ്വ, എന്തുപറ്റീ?’ െകാച്ചപ്പച്ചിയാ മറുപടി പറഞ്ഞതു്:
‘ഞാൻ വരുേമ്പാ അവെളാറക്കാ. പള്ളിക്കുടത്തീന്നു വന്നപാെട ഒന്നും മിണ്ടാെത
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േകറിക്കിടന്നതാന്നു േമാൻ പറഞ്ഞു. നീ േപടിക്കണ്ട. െവയിലും െകാണ്ടു് നാടുമു�
േഴ്വാൻ നടന്നതേല്ല. െകടേന്നാെട്ടന്നു വച്ചു.’

വർത്തമാനം േകട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉണർന്നു. കണ്ണുതിരുമ്മി എഴുേന്നറ്റിരുന്ന�
േപ്പാൾ അച്ഛനും െകാച്ചപ്പച്ചിയും അരികിൽ നിൽക്കുന്നു.

‘അതുശരി… ഇന്നു് മഹാരാജാവിെന്റ തിരുനാളാേഘാഷമായിരുന്നു അേല്ല?
പാട്ടുംപാടി നടന്നു അേല്ല. എന്നിട്ടു്. വിേശഷെമാന്നും പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ, േകൾക്കെട്ട
എെന്താെക്കയാരുന്നൂ പരിപാടി?’ അച്ഛൻ േചാദിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് അച്ഛെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. അച്ഛ�
നും െകാച്ചപ്പച്ചിയും േപടിച്ചുേപായി. ‘എന്തു പറ്റീ, എന്താ േമാേള, എന്തുണ്ടായീ?’
അവർ മാറിമാറിേച്ചാദിച്ചു.

കരച്ചിലിെനാടുവിൽ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസെത്ത കഥമുഴുവൻ പറഞ്ഞു: ചിരട്ടയിെല
കാപ്പിയിെല കാര്യം വന്നേപ്പാൾ വീണ്ടും െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. കരച്ചിലിനിടയിൽക്കൂടി
ഇനി ആ സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നേമയിെല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

‘ശരി േപാകണ്ട, നമ്മക്കു് ആ സ്ക്കൂളു േവണ്ടാ. ഇപ്പം വാ. എഴുേന്നറ്റു് മുഖം കഴുകി
വല്ലതും കഴിക്കു് നാെള േനാക്കാം.’ അച്ഛൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു.

‘േവഗം വാ, ദാ നിെന്റ േചട്ടന്മാർ ഊണു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു് രാത്രീൽ ഏതു കഥ�
യാ പറയാൻ േപാേണന്നറിേയ്യാ, വിക്രമാദിത്യനും േവതാളവും…’ െകാച്ചപ്പച്ചി സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട െചവിയിൽ പറഞ്ഞു. കരച്ചിൽ മറന്നു് അവൾ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു…

പിേറ്റന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ൈവകിയാണുണർന്നതു്, എഴുേന്നറ്റു് പല്ലുേതച്ചു വന്നു്
കഞ്ഞികുടിച്ചു് വീണ്ടും കിടന്നു. െചറിെയാരു പനിേപാെല; അതുമാത്രമല്ല കാരണം,
‘താെനേന്താ െതറ്റു െചേയ്താ’ എെന്നാരു േതാന്നൽ.

മൂന്നു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ മടങ്ങിെയത്തിയ�
തു്. അമ്മ വല്ലാെത ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നിരിക്കുന്നു; മുഖം എേന്താ കണ്ടു േപടിച്ച കുട്ടി�
യുേടതുേപാെല. െകാച്ചപ്പച്ചി പരിഭ്രമിച്ചു; ‘മിടുക്കിയായ, ഏതു സാഹചര്യങ്ങേളയും
ൈധര്യമായി േനരിടുന്ന നാത്തൂൻ ഇത്രയ്ക്കും തളർന്നുേപാകാെനന്തുണ്ടായി…’ ഇെത�
ട്ടാം മാസമാണു്. വലിയ വയറും… െകാച്ചപ്പച്ചി അമ്മയ്ക്കും അനുജത്തിയ്ക്കും സുകുേച്ചട്ട�
നും വന്നപാെട അവിലു നനച്ചതും കട്ടൻ കാപ്പിയും െകാടുത്തു: ‘േചാറും കറികളുെമാ�
െക്കെയാണ്ടു്. കാപ്പികുടിച്ചിട്ടു് േവഷം മാറി വാ.’ അമ്മ പേക്ഷ, കട്ടൻകാപ്പി മാത്രം
കുടിച്ചു, വലിയ ഇറയത്തിെന്റ തട്ടുപടിയിൽ തൂണിൽ ചാരിയിരുന്നുെകാണ്ടു തെന്ന.

‘എന്താ മീനാക്ഷീ, എന്താ വല്ലാെത… യാത്രയുെട ക്ഷീണാേണാ… ഒരു പായ
ഇേങ്ങാെട്ടടുത്തിടെട്ട, ഇത്തിരി െകടക്കു് ’ െകാച്ചപ്പച്ചി പരിഭ്രമേത്താെട പറഞ്ഞു.

അമ്മ േവെണ്ടന്നു് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. കുറച്ചുേനരം കണ്ണടച്ചു് തൂണിൽ ചാരി�
യിരുന്നു…

അേന്നരമാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റു വരുന്നതു്.
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‘ങാഹാ, രാജകുമാരി എഴുേന്നറ്റേല്ലാ. മഹാരാജാവിെന്റ തിരുന്നാളാേഘാഷി�
ച്ചു വഞ്ചീശമംഗളവും പാടി നടക്കുവാരുന്നു േമാളിവിെട…’ െകാച്ചപ്പച്ചി സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിെയ േനാക്കി കണ്ണിറുക്കിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു.

അമ്മ അതു കണ്ടില്ല… അമ്മയുെട മുഖം ചുവന്നു, െനറ്റിചുളിഞ്ഞു. അമ്മ പല്ലു�
െഞരിച്ചു െകാണ്ടു് മുരണ്ടു: ‘മഹാരാജാവു് ! ആര്െട രാജാവു് !’ പിെന്ന അടുത്തിരു�
ന്ന നാത്തൂേനാടു പറഞ്ഞു:

‘േചച്ചിക്കറിയാേമാ, ഒരു വേല്യ കൂട്ടെക്കാല നടന്ന നാട്ടിൽ നിന്നാ ഞാൻ വരു�
േന്ന… പാവെപ്പട്ടവെര മുേഴ്വാൻ െകാന്നൂ േദ്രാഹികളു്…’ അമ്മ േതങ്ങിേപ്പായി. പി�
െന്ന അമ്മ വിവരിച്ച കഥകൾ… കഥകളല്ല… ചതിവിേന്റം ജനേദ്രാഹത്തിേന്റം േനർ�
ക്കാഴ്ചകൾ… അവിശ്വസനീയമായ സംഭവങ്ങൾ. േപടിേയാെട, വാെപാളിച്ചിരുന്നു്
സാവിത്രിക്കുട്ടി അതുേകട്ടു.

ആലപ്പുഴയിൽ ദിവാൻ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുെട പട്ടാളവും േപാലീസും
നടത്തിയ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള നരനായാട്ടു്, മഹാരാജാവിെന്റ അനുവാദേത്താ�
െട തെന്ന; അമ്മയുെട െകാച്ചച്ഛനുൾെപ്പെടയുള്ള ജന്മിമുതലാളിമാരുേടയും അവരു�
െട ഗുണ്ടാപ്പടയുേടയും സഹായസഹകരണങ്ങേളാെട. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശ�
ത്തിനുേവണ്ടി അണിേചർന്ന പാവങ്ങെള യന്ത്രേത്താക്കുകൾക്കിരയാക്കി; പരിക്കു
പറ്റിക്കിടന്നവേരയും മരിച്ചവേരയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടു് കത്തിച്ചു… അവരുെട കുടിലുകൾ
വലിച്ചുെപാളിച്ചു ചുെട്ടരിച്ചു് വൃദ്ധേരയും കുട്ടികേളയും വെര ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അവരു�
െട സ്ത്രീകെള—െപൺകുട്ടികെള വെര—ബലാത്സംഗം െചയ്തു, പലേരയും െകാന്നു
െചളിയിൽ താഴ്ത്തി…

ഒന്നുമറിയാെത നിറവയറുമായി, മൂന്നു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിേനയും ൈകപിടിച്ചു്
കലാപത്തിനിടയിേലയ്ക്കു് െചന്നുകയറിയതാണു് അമ്മ… നാട്ടിെലത്തിയ ആ രാ�
ത്രി അമ്മാവെന്റ വീട്ടിൽ തങ്ങിയേപ്പാൾ തെന്നയറിഞ്ഞു, പട്ടാളം െതാഴിലാളിക�
ളുെട ക്യാമ്പു് വളയാൻ േപാകുന്നു… പണിമുടക്കിയ െതാഴിലാളികളും ഒരുപാടുനാ�
ട്ടുകാരും പല സ്ഥലങ്ങളായി ക്യാമ്പുകളിലായിരുന്നെത്ര, പണിമുടക്കു തുടങ്ങിയ�
തു മുതൽ…

പിേറ്റന്നു് അതിരാവിെല സ്വന്തം വീട്ടിെലത്തിയ ഉടൻ അമ്മ ആരുമറിയാെത
പുറത്തിറങ്ങി… പാടവും പറമ്പും പിന്നിട്ടു്… ഏങ്ങിേയന്തി ആഞ്ഞുനടന്നു് െചന്ന�
േപ്പാൾ കാളിത്തള്ളയും കുടുംബവും വീടുേപക്ഷിച്ചു െപായ്ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പട്ടിണി�
െകാണ്ടു്. വട്ടപ്പറമ്പിൽ െകാച്ചുചിറ്റേമ്മെട പറമ്പിെല കുടികിടപ്പുകാരുെട കുടീെലാ�
േക്കം കുട്ടികൾമാത്രം…ആണുങ്ങൾ േനരേത്ത തെന്ന ക്യാമ്പിൽ. ദമയന്തീം, തങ്കീം,
െകാെച്ചാേറാേതെമാെക്ക ക്യാമ്പിൽ ആഹാരമുണ്ടാക്കാൻ േപായിരിക്കുന്നു. ‘ൈവ�
കുേന്നരം വരും, ഞങ്ങക്കു കഞ്ഞീം പുഴുക്കും െകാണ്ടരും’ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു… പട്ടി�
ണിേക്കാലങ്ങളായ കുട്ടികൾ…
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വയറിെന്റ ഭാരവും താങ്ങി അമ്മ വലിഞ്ഞുനടന്നു. പാടിച്ചിറയിെല കുടികിട�
പ്പുകാരൻ ശങ്കരെന്റ കുടിലിനു മുറ്റത്തു ഒരിടനിന്നു, കിതപ്പാറ്റാൻ. ആേരയും കാണു�
ന്നില്ല, ക്യാമ്പിൽ പട്ടാളം വരുെമന്ന കാര്യം ഉടെന അറിയിേച്ച പറ്റൂ… െപെട്ടന്നു്
കുടിലിനകത്തുനിന്നു ഒരു െപൺകുട്ടി ഇറങ്ങിവന്നു, ശങ്കരെന്റ മകൾ. ശങ്കരൻ േനര�
േത്ത മുതൽ ക്യാമ്പിലാണു്, അമ്മയും േചച്ചിയും പുല്ലരിയാൻ ചാൽപ്പാടത്തുേപായി�
രിക്കുന്നു… ആ പത്തുവയസുകാരി ദൗത്യം ഏെറ്റടുത്തു… അവൾക്കു് കാര്യത്തിെന്റ
ഗൗരവമറിയാം. അവളിതിനു മുൻപും ദൂതിയായിട്ടുണ്ടെത്ര… അമ്മ മനസ്സമാധാന�
േത്താെട തിരിച്ചു നടന്നു, തറവാട്ടിെലത്തിയാൽ പറയാനുള്ള കള്ളം മനസ്സിൽ െന�
യ്തുെകാണ്ടു്…

‘മഹാരാജാവു് േപാലും!. അയാൾ സ്വന്തം പുറന്നാളാേഘാഷിച്ചതു് കുേറ പട്ടി�
ണിേക്കാലങ്ങെള െവടിവച്ചു െകാന്നുെകാണ്ടു്, ചാകാത്തവെര ചുട്ടുെകാന്നുെകാ�
ണ്ടു്…സ്ത്രീകെള…’ െപെട്ടന്നു് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മക്കെള കണ്ടു് അമ്മ നിർത്തി…

സാവിത്രിക്കുട്ടി ചാടിെയഴുേന്നറ്റു…ഇറയത്തുനിന്നു മുറ്റേത്തക്കു ചാടി ഒേരാട്ടം…
വീടിനു ചുറ്റും രണ്ടുമൂന്നുചാൽ ചുറ്റി വന്നു് കിതപ്പാറ്റാൻ നിന്നു… സ്തബ്ധരായി േനാക്കി�
യിരുന്ന അമ്മയും േചച്ചിയമ്മയും ഒപ്പം അത്ഭുതെപ്പട്ടു:

‘ഈ പതുങ്ങിെപ്പണ്ണിനിെനന്തുപറ്റി, ഓടുന്നു, ചാടുന്നു… എന്താടീ ഇതു് ?’,
അമ്മയുെട േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി സാവിത്രിക്കുട്ടി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു, അതും പതിവി�
ല്ലാത്തതാണു്… അമ്മ േചാദ്യം ആവർത്തിച്ചു:

‘എന്താ സാവൂ ഇതു് ? എന്താത്ര സേന്താഷിക്കാൻ?’
‘ഞാൻ വഞ്ചീശമംഗളം പാടീല്ലേല്ലാ… കപ്പെപ്പാടീം കാപ്പീം കുടിച്ചില്ലേല്ലാ! തി�

രുനാളാേഘാഷിച്ചില്ലേല്ലാ…’ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഈണത്തിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് നിന്നി�
ടത്തുനിന്നു് വട്ടം കറങ്ങി…



4.6
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം

അന്നു് ഒഴിവുദിവസമായിരുന്നു… അച്ഛൻ പുറേത്തയ്ക്കു് േപാകാനിറങ്ങിയേപ്പാൾ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുണ്ടു് മുറ്റത്തുനില്ക്കുന്നു… മുറ്റെത്ത നിറെയ തളിർത്ത മാവിൻെകാമ്പിെല
ഇലച്ചിലിനിടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു് തളിരില തിന്നുകയും മുറിച്ചു് താേഴക്കിടുകയും െച�
യ്യുന്ന കുയിലിെന കെണ്ടത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണു്… പരിസരമറിയുന്നേതയി�
ല്ല… അടുത്തു് െചന്നു് അച്ഛൻ വിളിച്ചു, ‘നീയുംകൂെട വാ…’ ‘േങ?’ എന്നു തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കിയ സാവിത്രിേയാടു് അച്ഛൻ ആവർത്തിച്ചു ‘നീയും വാ, നമുെക്കാരിടം വെര�
േപ്പാകാം.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് തുള്ളിച്ചാടണെമന്നു േതാന്നി… എത്ര നാളായി അച്ഛെനാ�
പ്പം ഇങ്ങെന നടന്നിട്ടു്… വഴിയിൽ കാണുന്ന എന്തിെനപ്പറ്റിയും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
സംശയങ്ങളുണ്ടു്, ആകാശേത്തയും സൂര്യേനയും ചന്ദ്രേനയും നക്ഷത്രങ്ങേളയും കു�
റിച്ചു്… ആറും േതാടും മലകളും കാടും പറവകളും… എെന്തന്തു് അത്ഭുതങ്ങൾ… ഒരു
നൂറു േചാദ്യം േചാദിച്ചാലും അച്ഛൻ അസഹ്യത കാണിക്കില്ല, എല്ലാത്തിനും ഉത്ത�
രം പറയും. പേക്ഷ, അച്ഛനു് ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ േപാലും ബാങ്കിൽ േപാകണം;
അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ ആേലാചിക്കാൻ േമേലവീട്ടിൽ േഗാവിന്ദ�
ൈക്കമളും, പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ േവലുക്കുട്ടിനായരും കുന്നുംപുറത്തു േതാമ്മാമാപ് ളയും
അങ്ങെന ആെരാെക്കേയാ കൂടി േമേലവീട്ടിൽ സഭകൂടും…

ഇന്നിേപ്പാൾ ദാ അച്ഛെനാപ്പം… ഇളയിടത്തു മഠത്തിേലയ്ക്കു േപാകുന്ന വഴിയി�
േലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു:

‘മൂത്തകുഞ്ഞമ്മ തീെര കിടപ്പാ… കുേറ നാളായി. അവെര കാണാനാ േപാ�
കുന്നതു്.’

‘അച്ഛെന്റ ആരാ മൂത്തകുഞ്ഞമ്മ, അമ്മൂേമ്മെട അനീത്തിയാ?’ സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു് അവിെടയാേരം അറിയില്ല.

അച്ഛൻ ചിരിച്ചു: ‘അതു് നിെന്റ അപ്പൂപ്പെന്റ േചച്ചിയാ.’
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സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ശരിക്കങ്ങു മനസ്സിലായില്ല. അച്ഛെന്റ േചച്ചിെയ കുഞ്ഞമ്മ�
െയന്നാേണാ വിളിക്കുക? ആ… സാവിത്രിക്കുട്ടി അച്ഛെന്റ കയ്യിെല പിടിവിട്ടു് പതു�
െക്ക നടന്നു ചുറ്റും േനാക്കിേനാക്കി…

അച്ഛൻ എട്ടുെകട്ടിെന്റ പടിപ്പുര കടന്നു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. പടിപ്പുരപ്പടിയിൽ
സംശയിച്ചുനിന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ൈകകാട്ടി വിളിച്ചു് അച്ഛൻ മുറ്റേത്തയ്ക്കു നടന്നു.

മുറ്റത്തരികിെല മാവിൻ െകാമ്പിൽ െകട്ടിയ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടിെക്കാണ്ടിരു�
ന്ന െപൺകുട്ടി ആട്ടം നിർത്തി ഒരിടനിന്നു… കസവുമുണ്ടുടുത്തു് കഴുത്തിൽ കറുത്തച�
രടിൽ െകാരുത്ത സ്വർണ്ണത്തകിട്ടിരിക്കുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി കൗതുകേത്താെട േനാ�
ക്കി; തെന്റ കാതിൽ തിളങ്ങുന്ന അഭ്രത്തിെന്റ േലാലാക്കുണ്ടേല്ലാ എന്നു ഗമനടിച്ചു.
െപൺകുട്ടി െപെട്ടന്നു് ‘േദ അേമ്മ’ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു് അകേത്തേക്കാടി.

വാതിലിൽക്കൂടി പുറേത്തക്കു േനാക്കിയ സ്ത്രീ െപെട്ടന്നു് ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് മുറ്റ�
േത്തക്കിറങ്ങി വന്നു. അലക്ഷ്യമായി വാരിെക്കട്ടിയ മുടി, നീട്ടിവളർത്തിയ കാതിൽ
വലിയ സ്വർണ്ണേത്താട തൂങ്ങിയാടുന്നു. റൗക്കയും മുണ്ടുമുടുത്ത പ്രായമായ സ്ത്രീ:

‘െന്റ നാേണ്വ, എത്ര നാളായീ ഇേങ്ങാെട്ടാെക്ക വന്നിട്ടു്. അമ്മ എടെയ്ക്കാെക്ക
േചാദിക്കും… ഒരു േബാേധാല്യ… എന്നാലും നാണൂെന്റ േപരു് എടെയ്ക്കാെക്ക വിളി�
ക്കും. അല്ല, ഇതാരാ… െനെന്റ േമാളു് സാവിത്ര്യേല്ല. കുഞ്ഞാരുന്നേപ്പാെളങ്ങാണ്ടു
കണ്ടതാ… ഇപ്പേളലും േതാന്ന്യേല്ലാ െനനക്കു് അവെള ഒന്നു െകാണ്ടരാൻ… ബാ
അേമ്മക്കാണേണ്ട.’

അവർ അകേത്തക്കു നടന്നുെകാണ്ടു് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:
‘അേമ്മക്കണ്ടിട്ടു് തളത്തിേലക്കുവാേയാ സാവിെത്ര്യ… െനെന്ന ഞങ്ങെളാന്നു

നേല്ലാണം കാണെട്ട.’
പകച്ചുനിൽക്കുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു:
‘േമാക്കു് ആേരം മനസ്സിലായില്ല അേല്ല? അതു് ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ. അകത്തു

സുേഖാല്ലാെത െകട്ക്കുന്ന മൂത്തകുഞ്ഞേമ്മെട മൂത്തേമാളു്. മൂത്ത കുഞ്ഞേമ്മ കണ്ടിട്ടു
വരാം, ബാ.’

അകെത്ത മുറിയിൽ കട്ടിലിൽ വല്ലാെത പരവശമായ തീെര െമലിഞ്ഞ ഒരു
മനുഷ്യരൂപം… പകച്ചുേനാക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, ഒട്ടിയ കവിളുകൾ… സാവിത്രിക്കുട്ടി
േനാട്ടം പിൻവലിച്ചു. മുറിയിൽ അച്ഛെന്റ അനുജത്തി പാറുക്കുട്ടി അപ്പച്ചിയും മക്കളും
അച്ഛെന്റ അനുജെന്റ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിെക്കാച്ചമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു… ലക്ഷ്മിെക്കാച്ചമ്മ
ഒരുപാടു ദൂെരെയവിെടേയാ ആണു് താമസിക്കുന്നതു്, മൂത്തകുഞ്ഞമ്മയ്ക്കു് അസുഖം കൂ�
ടുതലാെണന്നറിഞ്ഞു വന്നതാണു്. അവരുെട വിേശഷം പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അച്ഛൻ കട്ടിലിന്നടുത്തു് കുനിഞ്ഞുനിന്നു് ആ േശാഷിച്ച ൈകപിടിച്ചു പതുെക്ക വിളിച്ചു:

‘കുഞ്ഞേമ്മ…’
മൂത്തകുഞ്ഞമ്മയ്ക്കു് െകാടുക്കാൻ െവള്ളവുമായി വന്ന ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ അടു�

ത്തുവന്നു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു: ‘അേമ്മ, അേമ്മ… േനാക്കു് ഇതാരാ വേന്നക്കുേന്നന്നു്.
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നാണുവാ, നാരായണൻ… അമ്മ എപ്പളും േചാദിക്കാറിേല്ല… േദ നാണു… അമ്മ
േനാക്കിേയ.’

എന്നിട്ടു് അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു, െചവി തീെര േകൾക്കില്ല, െവടിെപാട്ടിക്കണം…
െപെട്ടന്നു് െപെട്ടന്നങ്ങു മയങ്ങിേപ്പാകും.

അവർ കണ്ണുതുറന്നു പകച്ചുേനാക്കി. ആ പകച്ച കണ്ണുകൾ ഒരിട അനങ്ങാെത
നിന്നും മുൻപിൽ അവരുെട മുഖേത്തക്കു കുനിഞ്ഞുേനാക്കി നിന്ന അച്ഛെന്റ മുഖത്തു്
തളർന്ന ൈകകൾ പതുെക്ക ഉയർത്തി തേലാടി… അച്ഛൻ ഉച്ചത്തിൽ േചാദിച്ചു:
ആരാന്നു മനസ്സിലാേയാ?

‘ആ… രാ… ആരാ… നാണൂ… േങ…’ െപെട്ടന്നു് ഒരു തളർന്ന പുഞ്ചിരി: ‘െന്റ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടെന്റ േമാൻ! േമാേന… ഇവിടിരി… ഇവിടിരി… തീെര വയ്യാ… ഒത്തിരി�
ക്കാര്യം…’ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് അവർ മയക്കത്തിേലക്കു വീണു.

ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മയുെട കണ്ണുനിറഞ്ഞു: ‘ആേരം തിരിച്ചറിയാറില്ല, എെന്ന�
േപ്പാലും; ഒന്നും സംസാരിക്കാറുമില്ല… ഇതിേപ്പാ അതിശയായിരിക്കുന്നു.’

‘അതാ ഞാനും വിചാരിക്കുേന്ന. വേല്യാപ്പെയ എത്ര െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
എന്നിട്ടു് അടുത്തു് പിടിച്ചിരുത്തുേകം.’ പാറുക്കുട്ടി അപ്പച്ചി അത്ഭുതെപ്പട്ടു.

‘അതറിയാൻ വേയ്യ പാറുക്കുട്ടീ… എെന്റ അമ്മയ്ക്കു് ഞങ്ങേളക്കാളും േസ്നേഹാം
വാത്സേല്യാം അമ്മാവെന്റ മക്കേളാടാ’, ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ. ‘അതുപറയണ്ട… നാ�
ണു വേല്യാപ്പേയാെടന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി.’

‘ശരിയാ… സ്വന്തം മകൻ കുഞ്ഞനന്തേനക്കാളും അമ്മയ്ക്കു പഥ്യം നാണൂേനാ�
ടാ… അതിനിപ്പ ആരും കുശുമ്പു വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യല്ല. നാണൂെന ആർെക്കങ്കി�
ലും േസ്നഹിക്കാതിരിക്കാൻ പേറ്റ്വാ പാറുക്കുേട്ട്യ… െന്റ അനിയനായി പിറന്നില്ലേല്ലാ�
െന്നാള്ള സങ്കേടള്ളൂ.’

ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ തളത്തിേലക്കിറങ്ങുന്നതിനിെട തിരിഞ്ഞുനിന്നു: ‘നാണു
ഇത്തിരിേനരം അേമ്മടടുത്തിരി… കണ്ണുെതാറക്കുമ്പം െനെന്നക്കണ്ടാലു് പിേന്നം
വല്ലതുെമാന്നു വായനക്കെട്ട. പാവം എത്ര നാളായി ഈ െകടപ്പു്… ഓർേമ്മല്ല, വർ�
ത്താേനാമില്ല, ആഹാേരാല്ല… ങ്ഹാ നിങ്ങളിങ്ങുവാേയാ പാറുക്കുട്ടീ, കുേട്ട്യാേളം
വിളിേച്ചാ.’

‘പിേള്ളര്ടച്ചനിപ്പം ഉണ്ണാം വരും… എേന്നക്കണ്ടിേല്ലൽ തീർന്നു. ഞങ്ങളങ്ങു
േപാെട്ട കുഞ്ഞേമ്മ.’ പാറുക്കുട്ടി അപ്പച്ചി വരാന്തയിേലക്കിറങ്ങിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു.

‘പാറുക്കുട്ടിക്കു െതരക്കാച്ചാ െപാേയ്ക്കാളണ്ടു്. കുേട്ട്യാളു് ഇന്നിവിട്ന്നാ ഊണു്.
എത്ര ദിവസായീേന്നാ കുേട്ട്യാെള ഇേങ്ങാെട്ടാെക്ക കണ്ടിട്ടു്, പള്ളിക്കൂടം ഒഴിവാണ�
േല്ലാ… നാണൂെന്റ േമാളുകുേട്ട്യ മൂേന്നാ നാേലാ വയെസ്സാള്ളേപ്പാ കണ്ടതാ… അവ�
ളങ്ങു വളർന്നു… ശരിക്കും ഗൗര്യേമ്മേപ്പാെലാണ്ടു്, േല്ല പാറുക്കുേട്ട്യ?’ അപ്പച്ചി ഒന്നു�
ചിരിച്ചു് പടികടന്നു േപായി…
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സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആെകെയാരു പന്തിേകടു് അച്ഛൻ സ്വന്തം അപ്പച്ചിെയ മൂ�
ത്തകുഞ്ഞമ്മെയന്നാ വിളിച്ചതു്; അവരുെട മകെള ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മെയന്നു്…ശരി�
ക്കും േചച്ചിെയന്നേല്ല വിളിേക്കണ്ടതു് ? ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ സ്വന്തം അമ്മാവെന്റ ഭാ�
ര്യെയ അമ്മായി എന്നല്ല പറഞ്ഞതു്, ഗൗരിയമ്മ എന്നു് !

‘കുേട്ട്യാെളല്ലാരും വേന്നാളൂ, ദാ െവളമ്പായി.’ അകത്തുനിന്നും ആേരാ വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ വീട്ടി േപായിട്ടാ ഉണ്ണേണ.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി വരാന്തയിെലാതുങ്ങിനിന്നു
െകാണ്ടു പറഞ്ഞു.

‘അമ്പടി മിടുക്കീ… സൂത്രം െകാള്ളാേലാ… അച്ഛെന്റ േമാളേന്ന… സാരല്ല്യ,
ഇന്നു നീ ഇവിടുന്നാ ഉണ്ണേണ… ബാ, ഉണ്ടിട്ടുേപായാൽ മതി.’ ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ
തീർത്തുപറഞ്ഞു; എതിർത്തുപറയാൻ ൈധര്യം വന്നില്ല സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു്

ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മ കിണറ്റിൽ നിന്നും െവള്ളംേകാരി കിണ്ടിനിറച്ചു് കുട്ടികൾ�
ക്കു് ൈകകഴുകാൻ ഒഴിച്ചുെകാടുത്തു… എട്ടുെകട്ടിെല അടുക്കളത്തളത്തിൽ േചാറുവി�
ളമ്പി, ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മയും അവെര വേല്യാപ്പു എന്നുവിളിച്ച ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയും
കൂടി; ചൂടുള്ള ചുക്കുെവള്ളവും, പുളിേശ്ശരിയും കടുകുമാങ്ങയുെമാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു ഇഷ്ടമായി… പേക്ഷ, എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി രണ്ടാമതു് ഒന്നും
വിളമ്പാൻ സമ്മതിച്ചില്ല…

ഊണു കഴിഞ്ഞു് ആദ്യെമഴുേന്നറ്റതു് െകാച്ചപ്പച്ചിയുെട മകൾ ബാലേച്ചച്ചിയായി�
രുന്നു. കിണ്ണവും ഓട്ടുഗ്ലാസുെമടുത്തു െകാണ്ടാണു് ബാലേച്ചച്ചി പുറേത്തക്കിറങ്ങിയ�
തു്. എല്ലാവരും അവരവരുെട കിണ്ണവും േലാട്ടയുെമടുത്തു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയും ഊണു�
കഴിച്ച പാത്രങ്ങെളടുത്തു… വീട്ടിലും അവരവർ കഴിക്കുന്ന പാത്രം അവരവർ തെന്ന
കഴുകിവയ്ക്കണെമന്നാണു് അമ്മയുെട നിയമം. അച്ഛനു മാത്രെമ ഒഴിവുള്ളൂ.

ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മയുെട മകൾ േദവകുമാരി കിണറ്റിൽ നിന്നു് െവള്ളംേകാരി
ഓേരാരുത്തർക്കും ഒഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നതും അവർ കിണ്ണവും േലാട്ടയും കഴുകി തിണ്ണ�
യിൽ കമിഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതും േനാക്കി നിന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു കാര്യം കണ്ടു: ശ്രീേദവി�
ക്കുഞ്ഞമ്മ ഓേരാ പാത്രത്തിേന്റയും പുറത്തു് െവള്ളം തളിച്ചിട്ടു് പാത്രെമടുക്കുന്നു…

അമ്മയുെട നാട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്; വീട്ടിൽ മുറ്റത്തിനപ്പുറം ഉരപ്പുര�
യുെട പുറകിൽ മണ്ണിൽ കുഴികുത്തി വാഴത്തടയിൽ വാഴയില കുമ്പിളാക്കി വച്ചു് ചാ�
മിെപ്പാേലനും േകാന്തിേച്ചാനുെമല്ലാം കഞ്ഞി െകാടുക്കും. അവർ കഴിച്ചിട്ടു് െപായ്ക്കഴി�
യുേമ്പാൾ കുട്ടിത്തള്ള അവിെടല്ലാം ചാണകം കലക്കിത്തളിക്കും… ഇവിെട അപ്പൂപ്പ�
െന്റ വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പെന്റ െകാച്ചുമക്കൾ െതാട്ടപാത്രം…

സാവിത്രിക്കുട്ടി േവഗം പാത്രങ്ങൾ കഴുകി തിണ്ണയിൽ വച്ചു, േനേര തെന്ന. അടു�
ത്തുനിന്ന ബാലേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു:

‘കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കു് സാവൂ.’
ഒറ്റ െപാട്ടിക്കരച്ചിൽ, സാവിത്രിക്കുട്ടി…ഗദ്ഗദത്തിനിടയിൽ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു:
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‘ഞാൻ കമിഴ്ത്തുേകലാ, െവേള്ളാം തളിക്കണ്ട…ഞാൻ സമ്മതിക്കുേകലാ.’
കരച്ചിൽ േകട്ടു് പുറേത്തക്കു വന്ന അച്ഛെന കണ്ടതും വീണ്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി�

ക്കു കരച്ചിൽ െപാട്ടി… ‘ഞാൻ പാത്രം കമിഴ്ത്തിവയ്ക്കുേകലാ, എെന്റ പാത്രം തളിക്ക�
ണ്ട’, അവൾ ആവർത്തിച്ചു, കരഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്ന. മറ്റു കുട്ടികൾ വാെപാളിച്ചുനി�
ന്നു, അവർെക്കാന്നും മനസ്സിലായില്ല.

ശ്രീേദവിക്കുഞ്ഞമ്മയുെട മുഖം വിളറി, അവർ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു,
ഇങ്ങെനെയാരു എതിർപ്പു് അവർക്കു പുത്തരിയാണു്. അവർ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ
േചർത്തുപിടിച്ചു:

‘േവണ്ടാ, േവണ്ടാ… എെന്റ കുട്ടി പാത്രം കമിഴ്ത്തണ്ട, കുഞ്ഞമ്മ െവേള്ളാം തളി�
ക്കില്ല… ഒറപ്പാ… േമാളു കരയണ്ടാ… നാണൂെന്റ േമാളു് അഭിമാനിയാ… വിവേരാ�
ള്ള കുട്ട്യാ… എന്തു െചയ്യാനാ പേഴ ആചാരങ്ങളേല്ല! അങ്ങനങ്ങു തട്ടിക്കളയാൻ
വേയ്ക്കാ!’

‘…താൻ ജയിച്ചു; പേക്ഷ, േചച്ചിമാരാരും എതിർപ്പു പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. തനിക്കു
െതറ്റിേയാ! അമ്മ പറയുേമ്പാെല താെനാരു ധിക്കാരിയാേണാ…’

തിരിച്ചുേപാരുേമ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി മൗനിയായിരുന്നു… പാടവരമ്പത്തുനി�
ന്നു് േതാട്ടിൻ കരയിേലക്കു കയറുേമ്പാൾ കണ്ട ഞവണിക്കകേളാടു് കുശലമേന്വഷി�
ക്കാേനാ, േതാട്ടിറമ്പു വഴിനടന്നേപ്പാൾ േപടിച്ചു് െവള്ളത്തിേലക്കു് മുങ്ങാം കുഴിയിട്ടുമ�
റഞ്ഞ നീർേക്കാലിെയ കളിയാക്കാേനാ, െഞാങ്ങണം പുല്ലുകളുെട തുമ്പത്തിരുന്നു
െവയിലുകായുന്ന തുമ്പികേളാടു് െകാഞ്ചാേനാ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉത്സാഹം കാണി�
ച്ചില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മൗഢ്യം അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചു… കുണ്ടായിേത്താടിെന്റ ഒറ്റ�
ത്തടി പാലത്തിൽ കയറിയേപ്പാൾ അച്ഛൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ൈകപിടിച്ചു: ‘പതു�
െക്ക… സൂക്ഷിച്ചു്…’ പാലം കടന്നയുടെന അച്ഛൻ േചാദിച്ചു:

‘േമാെളന്താ വല്ലാെത?’ സാവിത്രിക്കുട്ടി മിണ്ടിയില്ല. നടക്കുന്നതിനിടയിൽ
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു:

‘ഒരു ഐതിഹ്യം േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ േമാളു്… ഒരു കഥ… ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകു�
ലം’ന്നു്… ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ ചണ്ഡാളൻ വെര ഒരമ്മെപറ്റ മക്കളാണേത്ര. വരരു�
ചി എന്ന ബ്രാഹ്മണനും—ബ്രാഹ്മണൻന്നു വച്ചാ ഏറ്റവും വേല്യ ജാതി—പഞ്ചമി
എന്ന പറയസ്ത്രീക്കും ജനിച്ചവരാണു് പണ്ഡിതബ്രാഹ്മണനായ േമഴത്തൂർ അഗ്നി�
േഹാത്രി മുതൽ പറയനായ പാക്കനാർ വെര! മനസ്സിലായിേല്ല? ഒേര അച്ഛേന്റ�
യും അമ്മയുേടയും മക്കളാണു് സകലജാതികളുെമന്നു്. മനുഷ്യൻ എന്ന ഒറ്റജാതി,
അതിൽ ആണും െപണ്ണും എന്ന രണ്ടു വർഗം… എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും… കഥ
മുഴുവൻ അച്ഛൻ പിെന്ന പറഞ്ഞുതരാം… ഇപ്പ കാണിക്കുന്ന തീണ്ടലുംെതാടീലും
ഒെക്ക ഓേരാ േഗാഷ്ഠികളാ… ആചാരങ്ങൾ! യുക്തിക്കു സ്ഥാനമില്ലവിെട. അതി�
െന എതിർേക്കണ്ടതു തെന്നയാണു്. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാേയ പറ്റൂ.’

‘ൈദവത്തിനു പറഞ്ഞൂെട എന്നാലു്.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.
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‘ആേരാടു് പറഞ്ഞുകൂേടന്നു് ?’ അച്ഛൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു േചാദിച്ചു.
‘മനുഷ്യേരാടു് ’
അച്ഛൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. സാവിത്രിക്കുട്ടി പതുങ്ങി:
‘അതിനു് ജാതീം മേതാം ആചാരങ്ങളും മാത്രമല്ല ൈദവത്തിേനം സൃഷ്ടിച്ചതു്

മനുഷ്യനേല്ല! പിെന്നങ്ങെനയാ ൈദവത്തിനു പറയാൻ പറ്റുേന്ന!’
അച്ഛൻ അവളുെട തലയിൽ തേലാടിെക്കാണ്ടു് തുടർന്നു: ‘അെതാന്നും അറി�

ഞ്ഞുെകാണ്ടെല്ലങ്കിലും േമാളതു തുടങ്ങിവച്ചു, െകാള്ളാം… പേക്ഷ, നമ്മളും മാറാനു�
ണ്ടു്, ഒരുപാടു മാറാനുണ്ടു്.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല. അച്ഛൻ പിെന്നാന്നും പറയാെത േവഗം
േവഗം നടന്നു…ഒരുപാടു േചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമായി സാവിത്രിക്കുട്ടി പുറേക…
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…ഒരു ദിവസം നാരായണൻ നായെര അേന്വഷിച്ചു് േകായമ്പത്തൂരു നിന്നു് െചട്ടിയാ�
ന്മാെരത്തി, സ്വർണക്കച്ചവടക്കാർ.

സ്വർണക്കച്ചവടക്കാരുമായി നമുെക്കന്തു ബന്ധം—മീനീക്ഷിയമ്മ മാത്രമല്ല,
നാരായണനും അന്തം വിട്ടു. രണ്ടുെകാല്ലം മുൻപു് കരാറിേലർെപ്പട്ട ഇടപാടിെന്റ കാ�
ര്യം അവർ പറഞ്ഞു… അതിനു് അവെരന്തിനു തെന്നക്കാണാൻ വന്നു എന്നു മനസ്സി�
ലായില്ല… ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ രണ്ടുമൂന്നു തവണ യാദൃച്ഛികമായി മത്തായിെയ
കണ്ടേപ്പാളും എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ.

െചട്ടിയാന്മാർ പ്രശ്നം വിശദീകരിച്ചു; നാരായണൻ സ്തംഭിച്ചിരുന്നുേപായി.
ഏെറ േനരെത്ത, കഥയറിയാെതയുള്ള മീനാക്ഷിയമ്മയുെട സാന്ത്വനങ്ങൾക്കു�

േശഷം നാരായണൻ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു…
നാരായണൻ നായർ ഇടെപട്ട മെറ്റാരു കാലേക്കടിെന്റ അവസാന അധ്യായ�

മായിരുന്നു അതു്:
നാരായണനും മത്തായിയും നാലാം ക്ലാസുവെര ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവർ. മത്തായി�

യും കുടുംബവും ഇേപ്പാൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണു്… കൂലിപ്പണി െചയ്യാം, പേക്ഷ,
പണിയില്ല, നാട്ടിലാെക വറുതി… മലബാറിേലക്കു കുടിേയറാംന്നുവച്ചാ വിൽക്കാൻ
ഭൂമിയില്ല, ഒരു കാൽകാശു കയ്യിലില്ലാെത…

മത്തായി തെന്ന ഒരു േപാംവഴി കണ്ടു പിടിച്ചു… കച്ചവടം, ആ നാട്ടിൽ ഇതുവ�
െര ഇല്ലാത്ത ഒരു കട, ഒരു സ്വർണ്ണക്കട; ആെകയുള്ളതു് തട്ടാൻ കുട്ടപ്പായിയാണു്
നാട്ടുകാരുെട സ്വർണ്ണാവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ…

‘ഇല്ല, എനിക്കു് കച്ചവടം താല്പര്യമില്ല, തയ്യാറല്ല’, നാരായണൻ നായർ.
‘േവണ്ടാ. പിേള്ളച്ചൻ െമായലാളി, കേച്ചാടെമല്ലാം ഞാൻ നടത്താം. പങ്കുകാ�

രനാക്ക്യാ മതി… ലാഭം കിട്ടുന്നേതന്നു് പണിെയടുക്കേണനു കൂലിതന്നാമതി. േകാ�
യമ്പത്തൂരു് െചട്ടിയാമ്മാരു് സ്വർണക്കേച്ചാടക്കാെരാണ്ടു്. സ്ഥിരായിട്ടു അവര്െട
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കേടെന്നടുത്താ… ആദ്യം കാശുെകാടുക്കണം, പിെന്നാേക്കം എടുക്കുന്ന പണ്ടം വി�
റ്റിട്ടു് െകാടുത്താ മതി… എെന്റ കയ്യിലാേണ ഒേരാട്ട മുക്കാലുേപാലുംല്ല.’

‘അേപ്പാ മുടക്കുമുതൽ?’ ‘അതു പിേള്ളച്ചൻ െകാടുക്കണം… േനെര നിക്കാറാ�
യാ ഞാൻ തിേര്യതരും… കേച്ചാടം െചയ്തുകിട്ടുന്നെതാേക്കം പിേള്ളച്ചെന്റ കയ്യീത്ത�
െന്ന തരാം… ലാഭത്തീന്നു് ഒരു വീതം കൂലിയായിട്ടു തന്നാമതി.’

‘അെതാന്നും േവണ്ട മത്തായീ… എല്ലാം കൃത്യായിട്ടു െചയ്താ മതി… അവര്െട
കാശിനു് ഒരമാേന്താം വരുത്തരുതു്… ഞാെനടെക്കങ്ങാനുെമാെക്ക വരാം… അത�
ല്ല പ്രശ്നം… ഒടെന എെന്റ കയ്യിൽ…’

‘അേയ്യാ പിേള്ളച്ചാ, പിേള്ളച്ചനും ൈകവിട്ടാ… െപമ്പേളം െകാച്ചുങ്ങേളം െകാ�
ണ്ടു് കുന്നുംെപാറേത്ത െപാട്ടക്കിണറ്റിൽ…’ മത്തായി വിതുമ്പി.

‘ഞാൻ േനാക്കെട്ട.’
േനാക്കി, കടമാെണങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു െകാടുത്തു. അറിഞ്ഞേപ്പാൾ മീനാക്ഷിയമ്മ

കലിതുള്ളി. നാലഞ്ചു മനുഷ്യജീവനുകളുെട പ്രശ്നമാണു്, അതു ൈദവം തിരിച്ചറിയു�
െമന്നു് നാരായണൻ നായർ.

േകായമ്പത്തൂർ െചട്ടിയാന്മാരുമായി അന്നു കരാറുറപ്പിച്ചു. ആദ്യം െരാക്കം
പണം… പിന്നീടു് പണ്ടം എടുക്കുന്ന ഓേരാ തവണയും അതു വിറ്റു് കാെശത്തിച്ചാൽ
അടുത്ത േസ്റ്റാക്കു െകാടുക്കും…

ആദ്യെമടുത്ത സ്വർണത്തിനു മത്തായി െരാക്കം പണംെകാടുത്തിരുന്നു…
ഇേപ്പാളിതാ മത്തായി കരാറു െതറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യെമല്ലാം വളെര കണിശമാ�
യിരുന്നു. ആറുമാസം മുൻപു് കുെറേയെറ സ്വർണപ്പണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങി. െകാടുക്കാൻ
െചട്ടിയാന്മാർ മടിച്ചു. പേക്ഷ, പിേള്ളച്ചെന്റ തറവാട്ടിെല കല്യാണം, വെല്യജമാ�
നെന്റ അനന്തിരവൾക്കു കല്യാണം—അങ്ങെന ചില പ്രേത്യക ആവശ്യങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ വിശ്വസിച്ചു. ആറുമാസമായി; രണ്ടുതവണ േകായമ്പത്തൂര്ന്നു് ആെള
അയച്ചു—കട അടച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീടു വന്നേപ്പാൾ മത്തായിെയ കണ്ടു. ‘പിേള്ളച്ച�
െന്റ കയ്യിലാണു് കാശത്രയും… വെല്യജമാനൻ അസുഖമായി, െപെട്ടന്നങ്ങു മരിച്ചു.
അമ്മയും മരിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങളായതുെകാണ്ടാണു്. ഉടെന എത്തിക്കാെമേന്നറ്റിെട്ടാണ്ടു്.’
മത്തായി പറഞ്ഞെത്ര. വീണ്ടും അവർ വന്നു; മത്തായി ൈകമലർത്തി: ‘പിേള്ളച്ചൻ
കാെശാന്നും തരുന്നില്ലാ, കടപൂട്ടി താേക്കാലും െകാണ്ടുേപായീ.’

‘വലിയതുകയാണു്, നഷ്ടെപ്പടാൻ വയ്യാ. അതാണു് താങ്കെള അേന്വഷിെച്ച�
ത്തിയതു്.’ അവെര അവധി പറഞ്ഞയച്ചു നാരായണൻ.

നാരായണൻ സതീർത്ഥ്യെന വീട്ടിൽെച്ചന്നു കണ്ടു. മത്തായി കാലുപിടിച്ചു കര�
ഞ്ഞു: ‘ചതിച്ചതല്ല; എല്ലാം കടം േപായി. ബന്ധുക്കളും പരിചയക്കാരും േചാദിച്ചാ
െകാടുക്കാെത… ആരും തിരിച്ചു തന്നില്ലാ. െചട്ടിയാമ്മാര്െട കയ്യീന്നു രക്ഷെപ്പടാ�
നാ പിേള്ളച്ചന്റടുെത്താെണ്ടന്നു പറഞ്ഞതു്…’
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േഗാവിന്ദൈക്കമൾ ഇടെപട്ടു: ‘നാരായണാ, ഇതു കളിയല്ല. മത്തായി മുതെല�
ടുത്തതാ… എല്ലാമങ്ങു് ഏല്പിച്ചു െകാടുത്തിേല്ല, മണ്ടത്തരമായിേപ്പായി… ഇതു സൂത്ര�
മാ. ഇത്രയും തുകയ്ക്കു സ്വർണം വാങ്ങാനാരാ ഈ നാട്ടിൽ? അതും കടമായിട്ടു്…
െവറുെത വിടരുതു്. േകസുെകാടുക്കണം, വിശ്വാസവഞ്ചനയേല്ല. പണമയാൾ പൂഴ്ത്തി�
യിെട്ടാണ്ടു്.’

‘ഇല്ല, മത്തായി അങ്ങെന െചയ്യില്ല; ചതിച്ചതാകില്ല. എേന്താ അബദ്ധം പറ്റീ�
താ… ഞാനവെട േപായിരുന്നു… അയാളിേപ്പാളും ദാരിദ്ര്യത്തിലാ. േചാർെന്നാലി�
ക്കുന്ന വീടു്; കഷ്ടം േതാന്നും… േകസും കൂേട്ടാെമാന്നും േവണ്ടാ.’ നാരായണൻ ൈക�
മളുെട ഉപേദശം നിരാകരിച്ചു, മീനാക്ഷിയമ്മയുേടയും.

മീനാക്ഷിയമ്മ സ്വയം ശപിച്ചു് തലയ്ക്കടിച്ചു…
പേക്ഷ, നാരായണൻ നായർ വിയർത്തു… ഇത്ര വലിയ തുക… ഇത്ര െപ�

െട്ടന്നു്…
തീരുമാനത്തിെലത്തി, വീടും പുരയിടവും വില്ക്കാം.
വീടും പുരയിടവും വാങ്ങിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഇടനിലനിന്ന, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും െച�

യ്യാൻ നാരായണൻ നായർ ഏല്പിച്ചുെകാടുത്ത ബന്ധുവിെന വിളിച്ചുവരുത്തി. വീടു്
വില്ക്കണെമന്നു േകട്ടേപ്പാൾ അയാൾ പതുങ്ങിനിന്നു; നാരായണൻനായരുെട േചാ�
ദ്യങ്ങൾക്കുത്തരമായി മുക്കിയും മൂളിയും…

നാരായണൻ നായരുെട അത്യപൂർവ്വമായ േദഷ്യവും ശബ്ദവും അയാെള െഞ�
ട്ടിച്ചു; അയാൾ വിക്കിവിക്കി പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു:

‘ഇതു് തീറല്ല വാങ്ങീതു്, ഒറ്റിയാ, ഒറ്റിെയാഴിപ്പിക്കാെനാന്നും അയാക്കു പാ�
െങ്ങാണ്ടാവില്ലാന്നാ വിചാരിച്ചതു്…’ ഇേപ്പാ അയ്യാളു തിരിച്ചു േചാദിച്ചു: ‘െവലയാ�
ധാരം എഴുതാനേല്ല ഏറ്റതു്. െവലമുേഴ്വാൻ ഒറ്റയടിക്കു് ഇയാളുെട കയ്യിൽ തന്നത�
േല്ല? അേത്രം കാശിനു് ഒറ്റിേയാ! എവെട ആധാേരാം പ്ലാനുെമാെക്ക? ഇതുവെര
തരാഞ്ഞെതന്താ?’

‘അതു േചട്ടൻ േചാദിച്ചില്ലാരുന്നേല്ലാ. എെന്റ കയ്യിെലാണ്ടു്.’
‘എത്ര രൂപാ െകാടുത്തു ഒറ്റിക്കു് ?’ ‘അഞ്ഞൂറു്.’
‘ഒറ്റിക്കു് അഞ്ഞൂറുരൂപേയാ? ബാക്കി ആയിരം എവെട? ഉടെനത്തിക്കണം

ഇവെട… അനിയെനേപ്പാെല വിശ്വസിച്ചിട്ടു് നീ…’
നാരായണൻ നായർ നിന്നുതിളച്ചു. ബന്ധു കാലുപിടിച്ചേപക്ഷിച്ചു. ഒരു േക�

സിൽെപട്ടു േപായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ആ കാശുമറിച്ചു… എങ്ങ�
െനെയങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരാം, പേക്ഷ, ഉടെന… ‘േകായമ്പത്തൂരുകാേരാെടന്തു
പറയും?’ നാരായണൻനായർ തളർന്നു.

‘കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നായരു് ഒറ്റിപ്പണം എപ്പേവേണലും തിരിച്ചു തരാംന്നു പറഞ്ഞി�
െട്ടാണ്ടു്.’ കാശു തന്നാ പേക്ഷ, വീെടാഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണം. ഒറ്റിപ്പണം മുന്നൂറു രൂപ
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മാത്രമായിരുന്നു… ബാക്കി എങ്ങെനേയാ ഉണ്ടാക്കി… െചട്ടിയാന്മാേരാടുള്ള വാക്കു�
പാലിച്ചു. ചതിച്ചവെന ൈദവത്തിനു വിട്ടു.

ദിവസങ്ങൾക്കകം പട്ടണത്തിെല വാടകവീട്ടിേലക്കു് സ്വയം പറിച്ചുനട്ടു ആ കു�
ടുംബം… പരാധീനതകളും, നിരാശയും, െവറുപ്പും, ദുഃഖവും ഘനീഭവിച്ച, ആത്മൈച�
തന്യം പാേട നഷ്ടെപ്പട്ട അപമാനിതമായ മനസ്സുമായി മീനാക്ഷിയമ്മ…

നാരായണൻ നായർ നാടുവിട്ടു മൂന്നുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ കുഗ്രാമ�
ത്തിെല ആദ്യെത്ത െടറസു് വീടു് പണിതു മത്തായി. ‘അയാെള െവറുെത വിടരു�
തു് ’ എന്നുപേദശിച്ച എല്ലാവേരാടും നാരായണൻ നായർ സൗമ്യനായി പറഞ്ഞു:
‘അയാേളാടു ൈദവം േചാദിക്കും.’

തിരക്കു കാരണമാകും, നാരായണൻനായരുെട േകസുകളിെലാന്നുേപാലും
ൈദവത്തിെന്റ പരിഗണനെയ്ക്കത്തിയില്ല.



4.8
പന്നിയങ്കര ടൗൺ

ഇതു പന്നിയങ്കര ടൗൺ; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഓർമ്മവഴിയിെല ഒരു ൈമൽക്കുറ്റി;
മീനച്ചിലാർ വളർത്തിയ നഗരം!

ഇല്ലിക്കക്കല്ലു് മലനിരകൾ—കുടമുരുട്ടിയും േകാലാഹലേമട്ടിെല െമാട്ടക്കുന്നുക�
ളും പുൽേമടുകളും അരയക്കുന്നുമുടിയും—ഉള്ളിൽ കാത്തുവച്ചു് േകാരിെയാഴിച്ചു നൽ�
കിേപ്പാന്ന ജലസമൃദ്ധിയുെട നദി. ഐശ്വര്യത്തിെന്റ നീലെക്കാടുേവലികെള വഹി�
ച്ചു് അമൃതതുല്യമായ ജലധാര; തീരങ്ങെള ഉർവരമാക്കി നിലനിർത്തിയ െവള്ളപ്പാ�
ച്ചിലുകൾ. അതായിരുന്നു മീനച്ചിലാർ, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കൂട്ടുകാരി!

ടൗണിെല പ്രധാന സ്ഥാപനം സർക്കാർ ആശുപത്രി, ഒരു െചറുകുന്നിൻ പു�
റത്തു്—െചറുെകട്ടിടങ്ങൾ. നിറെയ മരത്തണലുള്ള ആശുപത്രി മുറ്റത്തും പറമ്പി�
ലും എേപ്പാഴും ജനങ്ങൾ… ആശുപത്രിക്കു മുൻപിൽ വളവിൽ തെന്ന എതിർവശ�
ത്തു് ഈശ്വരവിലാസം നായർ േഹാട്ടൽ & ടീ ഷാപ്പു്. മാധേവട്ടെന്റ േഹാട്ടലാണ�
തു്. സ്ഥലെത്ത വലിയ േഹാട്ടൽ; എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും കിട്ടും. േഹാട്ടലിനപ്പുറ�
ത്തു് ഓലേമഞ്ഞു് പനമ്പുതട്ടി െകാണ്ടുമറച്ച ശ്രീകൃഷ്ണാ ടാക്കീസു്. സാവിത്രിക്കുട്ടി ആ
ടാക്കീസിൽ പുറകിലിട്ടിരിക്കുന്ന ബഞ്ചിലിരുന്നാണു് ‘ജീവിതനൗക’ സിനിമ കണ്ട�
തു്. ബഞ്ചുകൾക്കു മുമ്പിൽ തറയിൽ നിറെയ ആളുകളായിരുന്നു. എെന്താരു കയ്യടി�
യാരുന്നു! ആശുപത്രിക്കുന്നിനു താെഴയായാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ േജാ�
ലിെചയ്തിരുന്ന കമ്പനിയും അവരുെട േഗാഡൗണുെമാെക്ക. അതിനുമിപ്പുറമാണു്
ൈഹസ്ക്കൂളും കളിസ്ഥലവും.

ഓ െതറ്റി. പന്നിയങ്കര ടൗണിെന്റ മധ്യഭാഗമാണിതു്. ടൗൺ തുടങ്ങുന്നതു്
േവലിക്കകത്തുകാരുെട പതിെനട്ടു കിടപ്പുമുറികളുള്ള ബംഗ്ലാവിെന്റ ഒന്നര ഫർലാം�
ഗ് നീളവും രണ്ടരയടി ഉയരവുമുള്ള മതിലും—മതിലിനു ഉയരം കൂടിയാൽ ബംഗ്ലാവി�
െന്റ വലിപ്പവും ചന്തവും മുറ്റെത്ത പൂേന്താട്ടവും നാട്ടുകാെരങ്ങെന കാണും—കഴിഞ്ഞു്
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ഇടതുവശേത്തയ്ക്കുള്ള ഇടവഴി തുടങ്ങുന്നതിേനാടു േചർന്നുള്ള െപട്ടിക്കടയും അതുക�
ഴിഞ്ഞുള്ള വലിയ വളവിെല കലുങ്കും കഴിഞ്ഞയുടെനയാണു്.

കലുങ്കു്, വിശാലമായ േകാട്ടൈമതാനത്തിനു് അതിരുതീർത്തു് ഒഴുകിവരുന്ന
െചറിയ നീർച്ചാലിെന്റ കുറുെകയാണു്. കലുങ്കുകഴിഞ്ഞാലുടെന േകാട്ടൈമതാനം,
േറാഡിനിടതുവശത്തു്. െകാട്ടാരമറ്റം എന്നാണെത്ര നാട്ടുകാർ പറയുന്നതു്. അതി�
നു കാരണമുണ്ടു്—പണ്ടു് െതക്കുംകൂർ രാജാവും മീനച്ചിലിെന്റ ഭരണാധികാരികളായ
ഞാവക്കാട്ടു കർത്താക്കന്മാരുമായി ഒന്നിടഞ്ഞു; യുദ്ധമായി. െതക്കുംകൂറിെന്റ സാ�
മന്തസ്ഥാനത്തുള്ള കർത്താക്കന്മാർ േതാറ്റു, സന്ധി െചയ്തു. െതക്കുംകൂർ രാജാവു്
മീനച്ചിൽ കർത്താക്കന്മാരുെട േമൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് പാലായിൽ
ഒരു െകാട്ടാരം പണിയിച്ചു് ഒരു യുവരാജാവിെന അവിെടയാക്കി. അങ്ങെന അവി�
ടം െകാട്ടാരംമറ്റമായി… ഇേപ്പാൾ െകാട്ടാരത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങെളാന്നുമില്ല. ൈമ�
താനം മാത്രം, എല്ലാ ആേഘാഷങ്ങളുേടയും േകാട്ടൈമതാനം.

ശരിക്കുള്ള നഗരം അവിടന്നു തുടങ്ങി ളാലം പാലം കടന്നു് തടിമില്ലുകളും, ഫർ�
ണിച്ചർ കടകളുമായി അങ്ങുേപാകും. ഒരു നൂേറാ ഇരുന്നൂേറാ വാര വീതിയിൽ രണ്ടു
ൈമേലാളം നീളത്തിലുള്ള ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാത്രെമ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മൂന്നു�
വർഷെത്ത പട്ടണവാസത്തിനിടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ… പേക്ഷ, ആ ടൗ�
ണിൽ ഇനിയും എെന്തല്ലാമുെണ്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഊഹമുണ്ടു്.

ളാലം പാലത്തിനപ്പുറം എെന്താെക്കേയാ സ്ഥാപനങ്ങേളാ അവശിഷ്ടങ്ങേളാ
ഉേണ്ടാ. േനാക്കിയിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകും… പണ്ടു് പണ്ടു് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുതെന്ന പാ�
ണ്ടിനാട്ടീന്നു് െചട്ട്യാന്മാരായ കച്ചവടക്കാർ ഈ നഗരത്തിെലത്തി. അതിരില്ലാ�
ത്ത, വിലമതിക്കാനാകാത്ത വനസമ്പത്തിെന ഒതുക്കിപ്പിടിച്ച മലമടക്കുകൾ, ഒഴു�
ക്കു വറ്റാത്ത മീനച്ചിലാർ—തടിക്കച്ചവടം, കുരുമുളകു്, മറ്റു മലഞ്ചരക്കുകൾ… അവർ
പണക്കാരും കയ്യൂക്കുമുള്ളവരായിരുന്നെത്ര. അവരുെട കയ്യൂക്കിൻ കീഴിലായിരുന്ന�
െത്ര കാര്യങ്ങൾ… പേക്ഷ, പിന്നീടു് വലിയേതാതിലുള്ള മതംമാറ്റങ്ങളും, അദ്ധ്വാന�
ശീലരായി മാറി സമ്പത്തും ആധിപത്യവും ൈകപ്പിടിയിലാക്കാനുറച്ച നാട്ടുകാരും
വന്നേതാെട െചട്ട്യാന്മാർ സ്ഥലം വിട്ടെത്ര.

ഒരു കഥ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയാം. ‘െകാട്ടാരം കടവിനു താെഴെയാരു കയമാ�
ണു്. തടിക്കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു െചട്ട്യാരും നാട്ടുകാരായ മുതലാളിമാരും തമ്മി�
ലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ മുതലാളിമാരുെട ഗുണ്ടകളായ മൂന്നാലുേപർേചർന്നു് േകാ�
ട്ടൈമതാനത്തിനടുത്ത കലുങ്കിൽ വച്ചു് പാതിരാത്രിയിൽ െചട്ട്യാെര െകാന്നു് മൂന്നു
കഷണമാക്കി ആറ്റിെല ആ കയത്തിൽ തള്ളി… ഇേപ്പാഴും ആ കയമുള്ള കടവിൽ
കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നവർ മുങ്ങിയാൽ ഉടെന കയത്തിൽ നിന്നു േപ്രതം കാേലപിടിച്ചു
വലിച്ചു താഴ്ത്തും. പിെന്ന െപാന്തിവരില്ല.’ ആ കഥ നിൽക്കെട്ട.

േകാട്ടൈമതാനത്തിനു വലതുവശത്തുകൂടി െമയിൻ േറാഡാണു്. ആ േറാഡിൽ
നിന്നു് വലതുവശെത്ത മൂന്നാലുപടി േകറി കടമ്പ നീക്കിയാൽ റബ്ബർേതാട്ടത്തിൽ



281 4.8. പന്നിയങ്കര ടൗൺ

കയറാം. ഇരുട്ടു പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ റബ്ബർേതാട്ടം. നടുവിൽക്കൂടിയുള്ള ഒറ്റ�
യടിപ്പാത േനെര െചന്നിറങ്ങുന്നതു് മീനച്ചിലാറ്റിൽ. അതു് െപാതുകടവല്ല, വഴി െപാ�
തുവഴിയുമല്ല. വഴിയും കടവും നിഗൂഢത പുതച്ചു നിൽക്കുന്നു…

േകാട്ടൈമതാനത്തിെന്റ ഏേങ്കാണിച്ച കിഴേക്ക മൂലയ്ക്കുള്ള ഓലപ്പീടിക കു�
േഞ്ഞാനാച്ചെന്റ പലവകപ്പീടികയാണു്. ൈമതാനത്തിെന്റ ഇടതുവശത്തുകൂടി േന�
െര പടിഞ്ഞാട്ടും േറാഡുണ്ടു്. ൈമതാനം കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഒന്നുരണ്ടു വീടു്, പി�
െന്ന പാടം. വലതുവശം മുഴുവൻ റബ്ബറാ. റബ്ബർേതാട്ടം തീരുന്നിടം മുതൽ െചറിയ
േകറ്റമാണു്… ഇടതുവശെത്ത പാടത്തിനരികിൽക്കൂടി വരുന്ന ൈകേത്താടു് േറാ�
ഡും കടന്നു് വലേത്താെട്ടാഴുകി മീനച്ചിലാറ്റിേലക്കാ േപാകുേന്ന. ൈകേത്താടിനു
മുകളിൽ കലുങ്കുണ്ടു്. കലുങ്കിന്റവിടന്നു് ൈകേത്താടിനു െകട്ടിയിരിക്കുന്ന കൽഭിത്തി
നടവഴിയാ. ആ നടവഴിയിൽ കയറി ഇടതുവശത്തു് െപരിങ്ങലംകാടുനിറഞ്ഞ പു�
റേമരിക്കാവിെന്റ പറമ്പിേലക്കു േകറാം… െപരിങ്ങലത്തിെലല്ലാം കൃഷ്ണകിരീടം പൂ�
ത്തുനില്പുണ്ടാവും. അതിനിടയിൽക്കൂടി വിശാലമായ അമ്പലപ്പറമ്പുമുഴുവൻ ഓടിക്ക�
ളിക്കാം.

പറമ്പിനു നടുവിെല പുറേമരിക്കാെവന്ന െചറിയ േക്ഷത്രത്തിെല േദവി, ഉഗ്രമൂർ�
ത്തിെയന്നു് എല്ലാരും പറയുന്ന ഭദ്രകാളി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കൂട്ടുകാരിയാണു്. പു�
റന്നാളുകൾക്കും പക്കപ്പുറന്നാളിനുെമാെക്ക െകാച്ചു് ഓട്ടുരുളിയിൽ ഉണക്കലരിയും
ശർക്കരയും െനയ്യും പൂജാരിെയ ഏല്പിച്ചു് വഴിപാടു പായസം റഡിയാക്കി പൂജിച്ചു�
കിട്ടും വെര സാവിത്രിക്കുട്ടി േദവിയുെമാത്തു് കൃഷ്ണകിരീടങ്ങൾക്കിടയിലൂെട മുൻവശ�
െത്ത അപ്പൂപ്പൻ അരയാലു ചുറ്റി കിഴേക്കയറ്റെത്ത മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾക്കരികിലൂെട ഓടി�
ക്കളിക്കും; മറ്റാർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത േദവിേയാടു് കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തി ഓടി�
ക്കളിക്കുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി പൂജാരിക്കു് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു; വാത്സല്യേത്താെട
പൂജാരി പറയും ‘േദവിക്കു് അകത്തുേകറാൻ േനരമായി, േമാളു െപാേക്കാ’ എന്നു്.

ഓ പിെന്നാരുകാര്യം—ആ നടവഴിയിേല്ല, അതു് േനേര മീനച്ചിലാറ്റിൽ െചന്നി�
റങ്ങുന്നതാണു്. അതിൽ നിഗൂഢതയില്ല. എല്ലാവരും നടക്കാനും കുളിക്കാൻ കുളി�
ക്കടവിൽ േപാകാനും നനയ്ക്കാനും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു തെന്ന.

അമ്പലപ്പറമ്പിെന്റ േനേര എതിർവശത്തു്, േറാഡിനപ്പുറം േവലായുധൻനായ�
രുെട ചായക്കട… ഓലേമഞ്ഞു് നീളത്തിെലാരു െഷഡ്. തറയിട്ടിട്ടില്ല, പേക്ഷ, കട�
യിൽ മൂന്നാലു ബഞ്ചുകളുണ്ടു്. എേപ്പാഴും തിരക്കുള്ള കട. സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ആ
കടയുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടുെന്നാരു കാര്യമുണ്ടു്. വീട്ടിൽ രാവിെല കാപ്പിക്കു് ഒന്നുമുണ്ടാ�
ക്കാനില്ലാത്ത ചില ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛൻ ഒരു കുറിപ്പു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ
െകാടുത്തയക്കും; ചിലേപ്പാൾ ചക്രമാകും. അച്ഛെന്റ കൂട്ടുകാരനാണെത്ര കടക്കാ�
രൻ. കടയുെട വാതിൽക്കൽ െചന്നുനിന്നു് ചക്രേമാ കുറിേപ്പാ േവലായുധൻനായരു�
െട കയ്യിൽ െകാടുക്കും, എന്നിട്ടു് ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിൽക്കും. േവലായുധൻനായർ ആറു
േദാശ ചമ്മന്തിെയാഴിച്ചു് വാഴയിലയിൽ െപാതിഞ്ഞു് െകാടുക്കും. കുറിപ്പുെകാടുത്തു�
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വാങ്ങിയ േദാശയ്ക്കുള്ള ൈപസ അച്ഛൻ ശമ്പളം വാങ്ങിവരുേമ്പാൾത്തെന്ന െകാടു�
ക്കും… എന്താ സാവിത്രിക്കുട്ടി കടയിൽ േപാകുന്നെതേന്നാ?

പലചരക്കു കടയിലായാലും, അമ്പലത്തിൽ വഴിപാടുനടത്താനായാലും, േഹാ�
ട്ടലുകാരൻ മാധേവട്ടെന്റ വീട്ടിൽ േമാരുവാങ്ങാൻ േപാകുന്നതും അനുജത്തിെയ
ഒക്കെത്തടുത്തു നടക്കുന്നതും സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു്. േചട്ടന്മാർ േപാകില്ല, നാണ�
േക്കടാണെത്ര. അമ്മ അവെര ചീത്തപറയില്ല, തല്ലുകയുമില്ല. ആൺകുട്ടികെള
ചീത്തപറഞ്ഞും തല്ലിയും നാണം െകടുത്തരുതെത്ര. ചീത്തവിളിയും തല്ലും എേപ്പാ�
ഴും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കാണു്. അമ്പലത്തിൽനിന്നു താമസിച്ചുവന്നാൽ, കുളിച്ചുവരാൻ
താമസിച്ചാൽ, കടക്കാരൻ സാധനം തരാൻ താമസിച്ചാൽ ഒെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു ചീത്തവിളികിട്ടും—‘നീെയാരു െപണ്ണാണു്, െപണ്ണാണു് ഓർമ്മ േവണം’ എന്നു്
ആവർത്തിക്കും.

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അതിൽ വിഷമം േതാന്നിയിട്ടില്ല. പാത്രം കഴുകാനും കി�
ണറ്റിൽ നിന്നു െവള്ളം േകാരാനും താൻ സഹായിക്കുെമങ്കിലും ബാക്കി പണിെയ�
ല്ലാം അമ്മ തെന്നയെല്ല െചയ്യുന്നതു് ! പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വിഷമിപ്പിച്ച കാ�
ര്യം അെതാന്നുമല്ല. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചായക്കടയിെല േദാശയുെട ചക്രം െകാ�
ടുേത്താ എന്നു് അച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു് ഉറപ്പിക്കാറുള്ള സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആ മാസം
അതു സാധിച്ചില്ല. അസുഖമായി േബാധം െകട്ടുവീണ അച്ഛെന ആഫീസിൽ നിന്നു
േനെര േകാട്ടയം െമഡിക്കൽ കാേളജിേലക്കാണു് കമ്പനിക്കാർ െകാണ്ടുേപായതു്.
പിെന്ന എല്ലാം കീഴ് േമൽ മറിഞ്ഞിേല്ല. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാം ഇെട്ടറിഞ്ഞു്,
മീനച്ചിലാറിേനയും പുറേമരിക്കാവു േദവിേയയും ഉേപക്ഷിച്ചു് നാടുവിട്ടിേല്ല… ആ കടം
വീട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുേമാ!

ഇടയ്ക്കു കാടുേകറിേപ്പായി, സാരമില്ല. പറഞ്ഞുവന്നതു് പട്ടണത്തിെന്റ പ്രൗഢി�
കളാണു്. േവലായുധൻ നായരുെട ചായക്കടവെരെയത്തി അേല്ല… പിന്നേങ്ങാ�
ട്ടു് അവിെടയുമിവിെടയുമായി ഒന്നുരണ്ടു തുണിക്കട, തയ്യൽക്കട, പലചരക്കു േസ്റ്റ�
ഷനറിക്കട, ബീഡിമുറുക്കാൻകട; ഈ അഞ്ചാറുകടകൾ കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്ന
മതിൽെക്കട്ടു മുഴുവൻ പള്ളിവക. അങ്ങു ആശുപത്രി ജംഗ്ഷൻ വെരയുണ്ടു്. ആദ്യം
വല്യപള്ളി, അച്ചന്മാർക്കു താമസിക്കാനുള്ള െസമിനാരി, െസന്റു് േതാമസ് ൈഹ�
സ്ക്കൂൾ അങ്ങെന… അങ്ങെന… അങ്ങു് കുറച്ചു മാറിെയങ്ങാണ്ടാണെത്ര അരമന—
അെതാരു െകാട്ടാരമാണെത്ര… പിെന്നയും രണ്ടു പള്ളി, കവലകളിൽ മാനംമുെട്ട
കുരിശ്… പള്ളിക്കവലയും ശ്രീകൃഷ്ണ ടാക്കീസും കഴിഞ്ഞു് ഇടേത്തെയ്ക്കാരു കയറ്റം…
അവിെട അഞ്ചാറു പലവക കടകൾ…

പിെന്നയാണു് സർക്കാർ യു. പി. സ്ക്കൂൾ—സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സ്ക്കൂൾ; സ്ക്കൂളിനു്
മുന്നിൽ െതക്കുഭാഗത്തു് തപാലാപ്പീസു്, കമ്പിയാഫീസ്. സ്ക്കൂൾ ഉയർന്ന തിട്ടയിലാ�
ണു്… അങ്ങുമാറി പിെന്നയും പല സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടു്—നാടിെന്റ നെട്ടല്ലായ പണ�
മിടപാടു സ്ഥാപനങ്ങളും, റബ്ബർഷീറ്റുകടകളും, ബാങ്കും… ‘പണയത്തിെന്റ ഈടിൽ
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കടം െകാടുക്കെപ്പടു’ െമന്ന േബാർഡുകളുള്ളവ… സ്വർണ്ണം മാത്രമല്ല റബ്ബർഷീറ്റും,
കുരുമുളകും കശുവണ്ടീം എല്ലാം പണയപ്പണ്ടങ്ങളാണു്. െചട്ട്യാന്മാരല്ല, നാട്ടുകാരാ�
ണിേപ്പാൾ കച്ചവടക്കാർ…

ഒരു കാര്യം വിട്ടുേപായി—േനരെത്ത േകാട്ടൈമതാനത്തിനടുത്തു് േറാഡിൽ നി�
ന്നു് ഇരുട്ടുപുതച്ചു നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ േതാട്ടത്തിലൂെട ഒരു വഴിയുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞി�
േല്ല; ആ േതാട്ടം പുതുേക്കാട്ടപ്പറമ്പിൽ മാണിച്ചൻ മുതലാളീെട മുന്നൂേറക്കറിൽ െപ�
ടുന്നതാണു്. േതനീച്ചകൾ േപാലും േപടിച്ചിട്ടു് അേങ്ങാട്ടടുക്കുേകലന്നാ േകൾവി…
പേക്ഷ, ആ നിഗൂഢവഴി െചന്നു് കുറ്റിെച്ചടികൾക്കിടയിൽക്കൂടി മീനച്ചിലാറ്റിെന്റ അരി�
കിൽ കൃത്യമാെയത്തും.

അെതാരു കടവാണു്. ആറ്റിനക്കെര ഒരുപാെടാരുപാടു ഗൂഢസ്ഥലികൾ ഉണ്ട�
െത്ര; ഇവിടുന്നേങ്ങാട്ടും അവിടുന്നിേങ്ങാട്ടും േപാക്കുവരവിനുള്ള കടവാണതു്. മീനച്ചി�
ലാറ്റിൽക്കൂെടാഴുകുന്ന െവള്ളത്തിേനക്കാൾ കൂടുതൽ വാറ്റുചാരായം അവിെട ആളു�
കളുെട വയറ്റിേലെക്കത്താറുണ്ടെത്ര. രാത്രിയിൽ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചും കുപ്പികൾ മടിയിൽ
തിരുകിയും, സഞ്ചികളിൽ അരയിൽ െകട്ടിത്തൂക്കിയും പുഴകടന്നിക്കരെയത്തിയും,
പുഴകടക്കാനാകാെത മണപ്പുറത്തും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു് തമ്മിൽ െവട്ടുംകുത്തും
നടത്തും; കൂട്ടുകാരും അളിയന്മാരുെമാെക്കയാണു് തമ്മിൽക്കുത്തിച്ചത്തെതന്നു് പി�
േറ്റന്നു് േബാധം വീഴുേമ്പാളാണറിയുക.

ഇവരും വലിയ വലിയ റബ്ബർ മുതലാളിമാരും ബാങ്കർമാരും പുേരാഹിതന്മാരും
മാത്രമല്ല ഒരു േനരെത്ത അന്നത്തിനു പാടുെപടുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥരും സാധാരണ കൂ�
ലിേവലക്കാരും, നല്ലവരും, ഗുണ്ടകളും, കള്ളന്മാരും െകാലപാതകികളും അവരുെട�
െയല്ലാം കുടുംബങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വാഴുന്ന പട്ടണമാണിതു്.

ആ പട്ടണത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ വിേശഷങ്ങളിെലാന്നു് അന്നാണു്. സർ�
ക്കാർ യു. പി. സ്ക്കൂളിെന്റ ആനിേവഴ്സറി! പള്ളിെപ്പരുന്നാളുകളും കൃഷ്ണെന്റയമ്പല�
ത്തിെല ഉത്സവവും കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അന്നാട്ടിെല സാധാരണക്കാരുെട മുഴുവൻ
ഉത്സവം ആ ആനിേവഴ്സറി ആേഘാഷമാണു്.

െസന്റ് േതാമസ് ൈഹസ്ക്കൂൾ വലിയ സ്ക്കൂളാണു്. അവിടെത്ത ആനിേവഴ്സറി
വലിയ ആേഘാഷമായിട്ടാണു നടത്തുക. പേക്ഷ, അതു് അവരുെട സ്വന്തം മതിൽ�
ക്കകത്തു് മൂന്നുവശവും അടച്ചുെകട്ടിയ വലിയ ഓഡിേറ്റാറിയത്തിൽ, വലിയ വലിയ
ആൾക്കാർ പെങ്കടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണു്. അവിെട പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട രക്ഷകർ�
ത്താക്കൾക്കു മാത്രേമ പ്രേവശനമുള്ളൂ, അതും െതളിവു കാണിക്കണം.

സർക്കാർ സ്ക്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം, എല്ലാവർക്കും കാണാം. മതിലുക�
ളില്ല, ഓഡിേറ്റാറിയമില്ല. അരമതിൽ മാത്രമുള്ള ഹാളിൽ ബഞ്ചുകളിെട്ടാരുക്കിയ
േസ്റ്റജിെല പരിപാടികൾ േറാഡിൽ നിന്നാലും തപാലാപ്പീസിനു മുന്നിൽ നിന്നാലും
കാണാം; അതു നാട്ടുകാരുെട മുഴുവൻ ഉത്സവമാണു്.
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അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി, രാവിലെത്ത ഷിഫ്റ്റിൽ. പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കു ക്ലാ�
സ്സു തീരും. വീട്ടിൽ വന്നു് ഊണുകഴിഞ്ഞാൽ, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയുെട ഭാ�
ഷയിൽ ‘െതണ്ടലാണു് െപണ്ണിനു പണി.’ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കതു അേന്വഷണമാണു്;
പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണു്…

മൂന്നു തട്ടുകളായിക്കിടക്കുന്ന വിശാലമായ പുരയിടമാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട
േലാകം; പരീക്ഷണശാല… മുറ്റത്തരികിൽ െചമ്പരത്തിയും ഗന്ധരാജനും കിളിമര�
ത്തിൽ പടർന്നു കയറിയ മുല്ലയും കനകാംബരവും മാത്രം… എന്നാൽ ആ പറമ്പുനി�
റെയ േപരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എന്തുമാത്രം കാട്ടുെചടികളും മരങ്ങളും…
എെന്തല്ലാം നിറത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പൂക്കൾ! എന്തുമാത്രം ചിത്രശലഭങ്ങളും
തുമ്പികളുമാണു്; ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അവയു�
െട ചിറകിൽ ആരു വരച്ചുെകാടുത്തു! പരസ്പരം െകട്ടിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആഞ്ഞിലി�
േയയും ഇലഞ്ഞിേയയും ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു് നിറെയ ഓടപ്പഴങ്ങൾ െപാഴിക്കുന്ന ഓടൽ�
വള്ളിയിൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന അണ്ണാനും കിളികളും എവിടന്നു വരുന്നു! സൂക്ഷ്മ
നിരീക്ഷണം നടത്തി സാവിത്രിക്കുട്ടി എെന്തല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു…

പണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചതാണു്—രാവിെല ആറുമണിക്കുണർന്നു് പല്ലുേതയ്ക്കാൻ പഴു�
ത്ത മാവിലേതടി കയ്യാലയ്ക്കരികിൽ െചന്നേപ്പാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണു്… കയ്യാല�
യിൽ നിന്നുതൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുൽെക്കാടിത്തുമ്പിലും ഇളംേവരുകളുെട അറ്റത്തും
തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ—അതു മഴെവള്ളമല്ല, രാത്രിയിൽ െപയ്ത മഞ്ഞു്
തങ്ങിനിന്നു് െവള്ളത്തുള്ളിയായതാെണന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്ന കണ്ടുപിടിച്ചതാ�
ണു്—മഴവില്ലിെന്റ ഏഴു നിറങ്ങൾ. അെതങ്ങെന വന്നുെവന്നുള്ള കാര്യം പേക്ഷ,
അച്ഛൻ പറഞ്ഞുെകാടുത്തതാണു്.

‘അമ്മ കറുമ്പി, േമാളു െവളുമ്പി; േമാക്കെട േമാെളാരു സുന്ദരിേക്കാത’ എന്ന
കടങ്കഥയിെല െവള്ളിലെയന്ന െചടിെയ േവലിക്കരുകിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിതെന്ന
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കെണ്ടത്തി; നമ്മൾ െതാട്ടാൽ െപെട്ടന്നു് െഞട്ടിത്തരിച്ചു് ചുരുക്കിയുറങ്ങുന്ന െതാട്ടാ�
വാടിയുെട സൂത്രവും… അങ്ങെന എെന്തല്ലാം.

ആ പുരയിടത്തിെന്റ താഴെത്ത തട്ടിെന്റ വടക്കുകിഴേക്ക മൂലയ്ക്കു് ആകാശം മുട്ടു�
ന്ന മഞ്ഞമുളങ്കൂട്ടമാണു്. കിണറിെന്റ ചുറ്റമതിലിനപ്പുറെത്ത െചറിയ പാറെക്കട്ടിലി�
രുന്നു് ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരുച്ചക്കാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് െപെട്ടന്നു്
ഒരു സാധ്യത േതാന്നിയതു്. മുളയുെട തുഞ്ചത്തു വെരെയത്തിയാൽ അവിടന്നുേനേര
ആകാശേത്തക്കു നടന്നുേപാകാനാകും. അവിെടെയത്തിയാൽ രാത്രിയിൽ വീണു�
േപാകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾെക്കന്തുപറ്റിെയന്നു് അറിയാനാേയക്കും… അമ്മ േകട്ടാൽ
വഴക്കുപറയും, കാരണം അതു നക്ഷത്രങ്ങളല്ല ധൂമേകതുക്കളാണു്; കണ്ടാൽ േദാഷ�
മാണെത്ര. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു താെഴ വീഴുന്ന നക്ഷത്രങ്ങെള കെണ്ടത്തണം…

പേക്ഷ, െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം പാറപ്പുറത്തു് മേനാരാജ്യത്തിലിരുന്നേപ്പാഴാ�
ണു് നക്ഷത്രങ്ങെള അേന്വഷിച്ചു േപാകാനുള്ള േമാഹം മാറിമറിയുന്നതു്.

കേരാേട്ട ഗൗരിവല്യേമ്മം, െതേക്കതിെല ലീേലച്ചീം, ലീേലച്ചീെട അേമ്മം, സാ�
വിത്രിക്കുട്ടീെട അേമ്മം കൂടി എന്നും ഉച്ചകഴിഞ്ഞാൽ കിണറ്റുംകരയിൽ കൂട്ടം കൂടിയി�
രിക്കുന്നതു െവറുെതയല്ലാന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു… അവർ കഥ പറയുകയാ�
ണു്. കഥ േകൾക്കുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. പേക്ഷ, േനേര െച�
ന്നു കഥേകൾക്കാൻ നിന്നാൽ അമ്മ ചീത്ത വിളിക്കും ‘മുതിർന്നവർ വർത്തമാനം
പറയുന്നിടത്തു് എന്തുേകൾക്കാൻ നിക്കുവാടീ, േപാടീ അപ്രത്തു്.’ ൈകവാക്കിനു കി�
ട്ടിയാൽ അടിയും ഉറപ്പു്.

സാവിത്രിക്കുട്ടി മേനാരാജ്യംകാണൽ നിർത്തി കഥ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി; മക�
ളുെട പകൽക്കിനാവുകാണലും കാക്കേയാടും പൂച്ചേയാടും കിന്നാരം പറഞ്ഞുള്ള
െതണ്ടിനടക്കലും അറിയാവുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല അക്കാര്യം.
അങ്ങെന സാവിത്രിക്കുട്ടി വലിയവരുെട ഒരുപാടു കഥകൾ േകട്ടു… പലതും മന�
സ്സിലായില്ല… പിെന്നപ്പിെന്ന ഒരുപാടുകാര്യങ്ങൾ േനരിട്ടുകണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറി�
ഞ്ഞു. എല്ലാെമല്ലാം മനസ്സിെന്റ മൂലെയ്ക്കാതുക്കി സൂക്ഷിച്ചു. മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച കഥ�
കളും കാഴ്ചകളും േവരിറങ്ങി ഓർമ്മയുെട മരങ്ങളായി പടർന്നു പന്തലിച്ചു; അതില�
ങ്ങിങ്ങു ഭാവനയുെട പൂക്കളും കായ്കളും വിടർന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സു് ഓർ�
മ്മകളുെട വനമായി, ഒരു മഹാവനം… ഒരുപാടു വലുതായേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മണിേച്ചച്ചി—അമ്മുവിെന്റ അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ, മണിെയന്നാണു്
എല്ലാരും വിളിക്കുക—െയ ആ വനത്തിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു, ഇടെയ്ക്കാെക്ക: അതിെലാ�
രു ഇതൾ:

തിരിെപാക്കി വച്ച റാന്തൽ വിളക്കു് തൂക്കി മുൻേപ കാര്യസ്ഥൻ രാരിച്ചൻനാ�
യർ. റാന്തൽ െവളിച്ചത്തിനു പുറേക െവള്ളിെകട്ടിയ വടിയും പിടിച്ചും ഗമയിൽ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛെന്റയച്ഛൻ—അപ്പൂപ്പൻ. അതിനും പുറകിലായി കുറച്ചു് അക�
ന്നു് കത്തിച്ച വലിെയാരു ചൂട്ടുകറ്റ ഉയർത്തി വായുവിൽ ചുഴറ്റിവീശി കുഞ്ഞുവറീതു�
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മാപ്പള. മുറെതറ്റാെത എന്നും രാത്രിയിൽ ഇളയിടത്തുമഠത്തിെന്റ പടിപ്പുരയിൽ നി�
ന്നിറങ്ങി പാടവരേമ്പ മുൻപിലും പുറകിലും െവളിച്ചത്തിെന്റ അകമ്പടിേയാെട അപ്പൂ�
പ്പൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛമ്മയുെട വീടായ കുന്നിക്കാട്ടു തറവാട്ടിേലക്കു വരുന്ന�
തു് ഒരു കാഴ്ചതെന്നയാണു് !

പാടത്തിെന്റ അതിർത്തിയിെല ൈകേത്താടുകടന്നു് അപ്പൂപ്പൻ കുന്നിക്കാട്ടു
തറവാട്ടിേലക്കുള്ള പടിെക്കട്ടുകയറി മുറ്റെത്തത്തുന്നതുവെര ചൂട്ടുകറ്റ ഉയർത്തിപ്പി�
ടിച്ചു നില്പാണു് കുഞ്ഞുവറീതുമാപ്പള. പിെന്ന തിരിഞ്ഞു് ഇരുട്ടിൽ തീെവളിച്ചത്തിെന്റ
വളയങ്ങൾ വരച്ചു് ചൂട്ടുകറ്റ വടേക്കാട്ടു േപായി പാടവും കടന്നു് ഏേതാ കയ്യാലയ്ക്കപ്പു�
റം അപ്രത്യക്ഷമാകും.

അപ്പൂപ്പൻ, വീടിെന്റ നടക്കല്ലിൽ കയറും വെര റാന്തലുയർത്തിക്കാട്ടി നിൽക്കും
രാരിച്ചൻനായർ. പിെന്ന വരാന്തയുെട അരമതിലിൽ റാന്തൽ വിളക്കു് തിരിതാഴ്ത്തി
വച്ചു്, വടേക്കമുറ്റെത്ത വിറകുപുരയുെട ഇറമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചൂട്ടുകറ്റയിൽ നി�
െന്നാെരണ്ണെമടുത്തു് കത്തിച്ചു് രാരിച്ചൻനായർ വന്ന വഴിേയ തിരിച്ചു നടക്കും.

െമതിയടി നടക്കല്ലിൽ ഊരിയിട്ടു്, അരമതിലിൽ നിന്നു് കിണ്ടിെയടുത്തു് കാൽ�
കഴുകി വരാന്തയിൽ കയറി ചൂരൽവരിഞ്ഞ വലിയ ചാരുകേസരയിൽ കാലുകൾ നീ�
ട്ടിവച്ചു് കിടക്കും അപ്പൂപ്പൻ. വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കു് അടുത്തു തെന്ന ചാരി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

അേപ്പാേഴയ്ക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ േതച്ചുമിനുക്കി സ്വർണ്ണവർണ്ണമാ�
ക്കിയ െചറിയ ഓട്ടുെമാന്തയിൽ സൂചിേഗാതമ്പുറവയിട്ടു കാച്ചി പഞ്ചാരയിട്ട പാ�
ലുമാെയത്തും. അമ്മ ഭവ്യതേയാെട െമാന്ത അപ്പൂപ്പെന്റ കെയ്യത്തുന്നിടത്തു് അരമ�
തിലിൽ വയ്ക്കും.

“അച്ഛാ പാലു് ” എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ കാലുരണ്ടും താഴ്ത്തിയിട്ടു് േനെരയിരുന്നു്
അമ്മെയ േനാക്കി പുഞ്ചിരിക്കും. എന്നിട്ടു് െമാന്തെയടുത്തു് ചുണ്ടിൽ െതാടാെത
കുേറെശ്ശ വായിെലാഴിച്ചു് ആസ്വദിച്ചുകുടിച്ചു് െമാന്ത അമ്മയുെട കയ്യിൽ െകാടുക്കും.
അേപ്പാളും പതുെക്ക തലയാട്ടി പുഞ്ചിരിക്കും. അപ്പൂപ്പെന്റ േസ്നഹം നിറഞ്ഞ ആ പു�
ഞ്ചിരി അമ്മയ്ക്കുള്ള സമ്മാനമാെണന്നാണു് അമ്മ പറഞ്ഞതു്.

പാലുകുടി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുേന്നറ്റു് കിണ്ടിയിൽ നിന്നു് െവള്ളെമടുത്തു് വായകഴു�
കിത്തുടച്ചു് റാന്തൽ വിളക്കുമായി അപ്പൂപ്പൻ മുറിയിേലക്കു കയറും. അതു് സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട അച്ഛമ്മയുെട മുറിയാണു്. ആ വീട്ടിേലയ്ക്കും വച്ചു് വലുതും നല്ലതും… വാൽ�
ക്കിണ്ടി നിറെയ െവള്ളവും മുറുക്കാൻ െചല്ലവുമായി അച്ഛമ്മ അപ്പൂപ്പനു പുറേക മുറി�
യിൽ കയറി വാതിലടയ്ക്കും.

ഒരിക്കൽ േപാലും പകൽ സമയത്തു് അപ്പൂപ്പൻ ആ വീട്ടിേലക്കു വരികേയാ ഒരു
ഗ്ലാസു് െവള്ളെമങ്കിലും കുടിക്കുകേയാ െചയ്യാറിെല്ലന്നു് അമ്മ. െവളുപ്പിെന അപ്പൂ�
പ്പൻ ഏഴുേന്നൽക്കും, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പെനാപ്പം ഇളയിടത്തുമഠം
വെര േപാകും. അച്ഛനുമായി അപ്പൂപ്പൻ വഴിനീെള ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചെച�
യ്യും. അച്ഛേനാടും അച്ഛമ്മേയാടുമല്ലാെത മറ്റുമക്കളും മരുമക്കളുമാെയാന്നും അപ്പൂ�
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പ്പൻ സംസാരിക്കുന്നതു് അമ്മ കണ്ടിേട്ടയില്ലെത്ര. പേക്ഷ, എല്ലാവേരാടും േസ്നഹ�
േത്താെട തലയാട്ടി പുഞ്ചിരിക്കും, എേപ്പാഴും മുഖെത്താരു പുഞ്ചിരി തങ്ങിനില്ക്കും.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛമ്മ വലിയ ഗൗരവക്കാരിയാണു്, വലിയ തലെയടു�
പ്പാണു്. ഒരു കിരീടം കൂടി വച്ചാൽ ഒരു രാജ്ഞിതെന്ന. എേപ്പാഴും തിരേക്കാടു തിര�
ക്കു് നിർേദ്ദശങ്ങളും ശാസനകളുമായി വീട്ടിലും പുരയിടത്തിലുെമല്ലാം അച്ഛമ്മയുണ്ടാ�
കും. അച്ഛമ്മയ്ക്കു ചിരിക്കാനറിയില്ലായിരുന്നുെവന്നാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ
പറയുന്നതു്; ‘അേത്രം വേല്യ കുടുംബത്തിെന്റ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ േനാക്കി നടത്തു�
േമ്പാൾ ചിരിക്കാൻ മറന്നുേപാകുന്നതാകുെമ’ന്നു് അമ്മ കൂട്ടിേച്ചർക്കും.

അവിടെത്ത കാര്യങ്ങൾ വിചിത്രമാണു്.
െനല്ലുകുത്തുന്നതും അവലിടിക്കുന്നതും അരിെപാടിക്കുന്നതുെമല്ലാം പണിക്കാര�

ത്തികളും വീട്ടിലുള്ള െപണ്ണുങ്ങളും േചർന്നാണു്. പേക്ഷ, അപ്പൂപ്പനു് രാത്രിയിൽ കഴി�
ക്കാനുള്ള സൂചിേഗാതമ്പു് െവള്ളം നനച്ചുവച്ചു് കുത്തിെയടുത്തു് ഉണക്കുന്നതും പിെന്ന
വറുത്തു് കഴുകിത്തുടച്ച മരയുരലിലിട്ടു് തരിതരിയായി െപാടിെച്ചടുത്തു് ചുരയ്ക്കാക്കുടുക്ക�
യിൽ ഭദ്രമായടച്ചു് േതങ്ങാപുരയുെട ഉത്തരത്തിൽ ഉറിയിൽ തൂക്കിയിടുന്നതും എല്ലാം
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ തെന്നയാണു െചയ്യുക. മറ്റാരും അതിൽ െതാടുകയി�
ല്ല. െതാടാൻ പാടില്ലെത്ര… നാട്ടിൽ സൂചിേഗാതമ്പു് ഒരു അപൂർവ്വ വസ്തുവായിരു�
ന്നു അന്നു്.

അപ്പൂപ്പനുള്ള പാലു് അടുക്കളയിൽ േകറ്റിക്കൂടാ. േതങ്ങാപ്പുരയുെട മുറ്റത്തു് അടു�
പ്പുകൂട്ടി െകാതുമ്പുകത്തിച്ചു് പുതുതായി വാങ്ങിയ െവേള്ളാട്ടുരുളി േതച്ചുമിനുക്കി അമ്മ
തെന്ന അതിൽ പാെലാഴിച്ചു് റവ കാച്ചിെയടുക്കും. രണ്ടുമൂന്നു കറവപ്പശുക്കളുണ്ടു്
അവെട. എന്നാെലന്താ ആ പാെലടുത്തുകൂടാ. അപ്പൂപ്പനുള്ള പാലു് പുതുേക്കാട്ടി�
ല്ലത്തൂന്നാ വാങ്ങുന്നതു്. നേങ്ങമക്കുഞ്ഞാേത്താലു് തെന്ന പശുവിെന കറന്നു് േവലി�
ക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു് അമ്മയുെട കയ്യിലുള്ള േലാട്ടയിേലക്കു് ഒഴിച്ചുെകാടുക്കും…

അപ്പൂപ്പനുള്ള പാലും പഞ്ചാരയും പാത്രങ്ങളുെമാന്നും അടുക്കളയിൽ െകാണ്ടു�
േപാകില്ല, അശുദ്ധമാകിേല്ല! എല്ലാം േതങ്ങാപ്പുരയുെട കഴുേക്കാലിൽ തൂക്കിയിട്ട
ഉറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും.

‘അേപ്പാ വീട്ടിലു് വിേശഷദിവസങ്ങളീ പായേസാം പലഹാേരാം ഒെക്ക ഒണ്ടാ�
ക്കിേല്ല? അെതാന്നും അേദ്ദഹത്തിനു െകാടുക്കിേല്ല?’ ലീേലച്ചി അമ്മേയാടു സംശ�
യം േചാദിച്ചു.

‘അേയ്യാ, അേദ്ദഹത്തിനു ആ വീട്ടീെന്നാന്നും കഴിച്ചുകൂടാ, നമ്മടടുക്കേള
വയ്ക്കണ സാധനേല്ല!’

‘അതിെനന്താ, അവെടത്താമസിക്കുന്നതു ഭാേര്യം മക്കളുമേല്ല?’
‘അതല്ല ലീേല. സാവിത്രിക്കുട്ടീെട അച്ഛേമ്മെമാെക്ക നായന്മാരേല്ല, അവെര

െതാട്ടുതിന്നാൽ പേറ്റ്വാ അേദ്ദഹത്തിനു്, ക്ഷത്രിയനേല്ല!’
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ലീലേച്ചച്ചി വാെപാത്തിച്ചിരിക്കുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി വ്യക്തമായിക്കണ്ടു,
അതിെലന്താണു് ചിരിക്കാനുള്ളെതന്നു് പേക്ഷ, മനസ്സിലായില്ല.

ലീേലച്ചി വിടാൻ ഭാവമില്ലായിരുന്നു, വീണ്ടും േചാദിച്ചു:
‘അേപ്പാ േചച്ചിയുണ്ടാക്കുന്ന േഗാതമ്പും പാലും…?’
അതുേകട്ടേപ്പാൾ അമ്മയുെട മുഖം െതളിഞ്ഞു. പേക്ഷ, െപെട്ടന്നു തെന്ന അരി�

ശേത്താെട അമ്മ പറഞ്ഞു:
‘ങ്ഹും… പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതേല്ല… ഇളയിടത്തുമഠത്തീന്നു വന്ന ആേലാചന…

വേല്യതമ്പുരാെന്റ പുന്നാരേമാൻ, പടിത്തക്കാരൻ! ആേരലും സംശയിേച്ചാ! ഞങ്ങ�
െളന്താ േമാശക്കാരാന്നാ… പണ്ടു നമ്പൂരാരു സംബേന്ധാള്ള തറവാടു്… തിരുവി�
താംകൂർ രാജകുടുംബായിട്ടുവെര ബന്ധം… തിരുമുഖത്തുപിേള്ളെട തായ് വഴിയാ…
എെന്റ കുഞ്ഞമ്മാവെന്റ മകെള െകട്ടിച്ചുെകാടുത്തതു് െചമ്പകേശ്ശരി മഠത്തിെല കു�
ഞ്ഞനിയൻതമ്പിക്കു്… എന്നിട്ടിവിെട വന്നപ്പളേല്ല… എെന്റ പാരമ്പര്യം അറിയാവു�
ന്ന െകാണ്ടേല്ല അച്ഛൻ…’ അമ്മ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല.

അതിൽപിെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് കണ്ട ഓർമ്മ േപാലുമില്ലാത്ത േകട്ടേപ്പാ�
െഴാെക്ക െചറിയ േപടി േതാന്നിയിരുന്ന അച്ഛമ്മേയാടു് ഒരുപാടു് ഇഷ്ടം േതാന്നാൻ
തുടങ്ങി.



4.10
ആനിേവഴ്സറിയും കൃഷ്ണലീലയും

നാട്ടുകാരുെട ഉത്സവമാണു്… മൂന്നുമണിേക്ക തുടങ്ങി, ഒട്ടും ൈവകിച്ചുകൂടാ. ആ
സ്ക്കൂളിെല കുട്ടികളുെട രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, മീനച്ചിലാറ്റിനക്കെരയുള്ള ജനങ്ങൾ
വെര അന്നെത്ത പണി പാതിയിലുേപക്ഷിച്ചു് വഞ്ചിയിൽ കയറി ആറുകടന്നു് കാ�
ഴ്ചകാണാെനത്തിയിട്ടുണ്ടു്: ‘നമ്മെട പിള്ളാര്െട കളികളാ, അതുകാണാൻ നമ്മളു
വരാതിരുന്നാേലാ’ എന്നാ ഭാവം. ആരുേടയും ഭരണവും ശാസനയും ഇല്ലാെത, ക്യൂ�
നിക്കാെത, ടിക്കെറ്റടുക്കാെത േനെരയിങ്ങു കയറിവരാം, സേന്താഷേത്താെട കാഴ്ച
കാണാം.

‘ഓ… ഒെക്ക ഒരു വകയാ… സർക്കാർ പള്ളിക്കുടത്തിെല പിള്ളാരല്ലേയാ…
അവെരേന്താ ഒണ്ടാക്കാനാ… ഒെക്കെയാരു കാട്ടിക്കൂട്ടലാ.’ േപാസ്റ്റ്മിസ്ട്രസു് ആനി�
യമ്മ എല്ലാവേരാടുമായി പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു. അവരുെട മകൻ െസന്റ് േതാമസ് ൈഹ�
സ്ക്കൂളിലാ പഠിക്കുേന്ന. ‘അവടെത്ത ആനിേവഴ്സറിയാണു് ആനിേവഴ്സറി! എെന്തല്ലാം
കലാപരിപാടികളാേന്നാ. ഒേക്കത്തിനും പ്രേത്യകം സാറമ്മാെര വച്ചു് താേളാം േമ�
േളാമായിട്ടാ പഠിപ്പിക്കുേന്ന. േചരുംപടിെയാള്ള േവഷങ്ങളാ ഒണ്ടാക്കെണ. േടാ�
ണിക്കു് നാടകത്തിേലെക്കാള്ള േവഷെമാണ്ടാക്കാൻ പത്തുരൂപയാ െകാടുേത്ത…
പിെന്ന കളിയാന്നാ! െമത്രാനച്ചൻ വെര പരിപാടി കാണാൻ വരും.’

ആനിയമ്മ േപാസ്റ്റാഫീസിെലാള്ളവേരാടും വന്നവേരാടും േപായവേരാടുെമ�
ല്ലാം മിടുക്കു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടു് സർക്കാർ സ്ക്കൂളിെല പാവം ലീലാമണി റ്റീച്ചറും ചാ�
േക്കാസാറും കൂടി പഠിപ്പിച്ച പിള്ളാര്െട ‘ഒരു വക പരിപാടി’ കാണാൻ ആനിയമ്മ
മിസ്ട്രസു് മൂന്നുമണിേക്ക േപാസ്റ്റാഫീസ് പൂട്ടി, േസ്റ്റജിനു മുമ്പിൽ െകാച്ചുപിേള്ളർെക്കാ�
പ്പം ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു.

ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയും,
വഞ്ചീശമംഗളവും,
ഓട്ടൻതുള്ളലും,
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‘ദുർവ്വാസാവിെന്റ ശാപം’ നാടകവും
രണ്ടുമൂന്നു കുട്ടികളുെട ഗാനങ്ങളും… സദസ്സു് കയ്യടിച്ചു തലകുലുക്കി ആനന്ദിച്ചു.

മണി അഞ്ചരയാകുന്നു…
അവസാനെത്ത ഇനമാണു് നാട്ടുകാരുെട ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഐറ്റം—

നൃത്തങ്ങൾ: ആെക രണ്ടു നൃത്തങ്ങൾ—ആദ്യമായി നാേടാടി നൃത്തം: ‘ആനത്ത�
ലേയാളം…’ ‘രംഗത്തു് മണിയമ്മ—അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് ’, ചാേക്കാസാർ അനൗൺസു�
െചയ്തു. ഒരു െചറിയ ആരവവും കയ്യടിയും…

േമക്കപ്പും പകിട്ടുെമാന്നുമില്ല. ചുവന്ന റിബ്ബൺ തലയിൽ ചുറ്റി ഒരു ൈസഡി�
ലായി പൂേപാെല െഞാറിഞ്ഞു െകട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നും ഉടുക്കുന്ന േതാർത്തല്ല, നല്ല
പുള്ളിപ്പാവാടയും ചീട്ടിജാക്കറ്റുമിട്ടു് സുന്ദരിയായ മണിയമ്മ ഒരു െചറിയ നാണത്തി�
െന്റ കൂേട്ടാെട േസ്റ്റജിേലക്കു കയറി എല്ലാവേരയും േനാക്കി െപെട്ടന്നു കണ്ണു പിൻ�
വലിച്ചു. റ്റീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, സദസ്സിേലക്കു േനാക്കിയാൽ പരിചയക്കാെര കാണു�
േമ്പാൾ നാണം വരും, അതുെകാണ്ടു് േനാക്കരുതു്.

നാേടാടി നൃത്തം തുടങ്ങി:

ആനത്തലേയാളം െവണ്ണതരാെമടാ…
ആനന്ദശ്രീകൃഷ്ണാ വാമുറുക്കു്…

…മണിയമ്മയുെട മധുരമായ മണിനാദം… തെന്ന പാടി നൃത്തം െചയ്തു…
എന്താ കയ്യടിയും വിസിലും…

അടുത്തതു്: ‘കൃഷ്ണലീല’—‘സാവിത്രിക്കുട്ടി & പാർട്ടി, ഫസ്റ്റ് േഫാം.’ ‘ആളു�
കൾ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കണം…’ അനൗൺസ് െമന്റു േകട്ടതും ആളുകൾ ഇളകിയിരു�
ന്നു. അനൗൺസുെമന്റ് തുടർന്നു: ‘കൃഷ്ണനായി രംഗത്തു് സാവിത്രിക്കുട്ടി… േഗാപിക�
മാർ: റാണി കുരുവിള, തങ്കമ്മ, കമല, േറാസിതമ്പി… ശരി, തുടങ്ങുന്നു…’

സാവിത്രിക്കുട്ടി ആന്റു പാർട്ടിയുെട ഡാൻസു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരുംകൂടി
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയതാണു്. ആശാട്ടി സാവിത്രിക്കുട്ടി. പേക്ഷ, അവൾ നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടി�
ല്ല. പിെന്നങ്ങെന സാധിച്ചു…

മീനാക്ഷിയമ്മ—സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ—സംഗീതജ്ഞയാണു്. അഞ്ചാം
ക്ലാസ്സുവെരേയ സ്ക്കൂളിൽ വിട്ടുള്ളൂ; പേക്ഷ, ഭാഗവതെര വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു് സംഗീ�
തം പഠിപ്പിച്ചു മീനാക്ഷിയമ്മേയയും േചച്ചിമാേരയും. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു അേഞ്ചാ
ആേറാ വയസ്സിൽ അച്ഛെന്റ നാട്ടിലായിരുന്നു താമസം. അന്നു ധനുമാസത്തിൽ തി�
രുവാതിര; ഹിന്ദുക്കൾക്കു് എത്ര േകമാേന്നാ. ഇരുപെത്തട്ടു ദിവേസാം തിരുവാതിര
കളിക്കണം. പിേന്നമുണ്ടു് ചടങ്ങുകെളാത്തിരി. ബന്ധുക്കളും അയൽപക്കക്കാരുമാ�
യി കുേറ െപൺകുട്ടികൾ… പഠിപ്പിക്കാനാളുെണ്ടങ്കിൽ അവർ പഠിക്കും, കളിക്കും—
നാടിെന്റ അഭിമാനമാണു്. എന്താ വഴി…



291 4.10. ആനിേവഴ്സറിയും കൃഷ്ണലീലയും

മീനാക്ഷിയമ്മ ആെളാരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാെണന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെക്കാഴി�
ച്ചു് ആർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി തെന്ന മീനാ�
ക്ഷിയമ്മ തിരുവാതിരക്ലാസ്സു തുടങ്ങി: ‘യാമിയാമി ൈഭമീ… കാമിതം… ശീഘ്രം…
’ അങ്ങെന ചില കഥകളി പദങ്ങൾക്കും പഴയ തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾക്കും പുതുജീ�
വൻ വച്ചു. കല്യാണത്തിനു മുൻപു് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വച്ചു് പാടിയതും കളിച്ചതും ഓർ�
മ്മയിലുണ്ടു്, പിെന്ന ഭാവനയും മേനാധർമ്മവും…

അങ്ങെന തിരുവാതിര പഠിത്തം മുറുകിയേപ്പാൾ രസം േകറിയ നാട്ടുകാർ പു�
തിയ എെന്തങ്കിലും ഐറ്റം തിരുവാതിരകൂടി േവണെമന്നു നിർബ്ബന്ധം. മൂന്നു ദിവ�
സം പഠിപ്പു് നിർത്തിവച്ചു മീനാക്ഷിയമ്മ തപസ്സിരുന്നു. ദാ… ഒരുഗ്രൻ ‘കുമ്മി’ റഡി.
കുമ്മിയടി ആണുങ്ങൾക്കും െപണ്ണുങ്ങൾക്കും ഹരമാണു്. ആേവശമുണർത്തുന്ന ചുവ�
ടുകളും മുദ്രകളും… ‘പങ്കജാക്ഷൻ കടൽവർണ്ണ’ െനാന്നുമല്ല. നാട്ടിെന്റ സമകാലിക
പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിേചർത്തു് പുതുപുത്തൻ പാട്ടുകളാണു് മീനാക്ഷിയമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതു്;
അതിൽ തമാശകളും േവണ്ടുേവാളം. ‘വടക്കു് യുദ്ധം നടക്ക്വേല്ല, ഇവടന്നും േപായി�
ട്ടിേല്ല ചിലെരാെക്ക പട്ടാളത്തീേച്ചരാൻ… അവര്െട കാര്യം കൂടാവെട്ട’ എന്നു മീനാ�
ക്ഷിയമ്മ.

അങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടിെന്റ ഒരു വരി സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടു്:
‘െകാമ്പൻ മീശയും ഹാറ്റും വെച്ചാരു െവള്ളക്കാരെന കെണ്ടടീ സഖീ.’ െവറും തി�
രുവാതിരകളിയല്ലായിരുന്നു… കുമ്മിയടിക്കുള്ള പാട്ടാണതു്, പാട്ടും നൃത്തവും േകാർ�
ത്തിണക്കിയ ഒരു ഹാസ്യനാടകം േപാലുണ്ടായിരുന്നു. കളിക്കാർ തമ്മിൽ കുസൃതി�
േച്ചാദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പാട്ടിലും മുദ്രകളിലും ചുവടുകളിലും കൂടി… രണ്ടാം േലാക�
മഹായുദ്ധം െകാണ്ടുവന്ന െകടുതികൾ, യുദ്ധം തീർന്നേപ്പാൾ ഇരട്ടിയായി അനുഭവി�
േക്കണ്ടിവന്നു ജനങ്ങൾക്കു്; അവർക്ക് നിരുപദ്രവമായി ഇത്തിരിേനരം രസിക്കാനു�
ള്ള വക മീനാക്ഷിയമ്മ ‘കുമ്മി’ യിൽ േചർത്തുവച്ചിരുന്നു… വലിയ വിജയമായിരുന്നു
ആ കളി…

അേപ്പാൾ എെന്തങ്കിലും പുതിയ ഐറ്റം ഇനിയും േവണെമന്നായി; കാഴ്ചക്കാ�
രായി ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ… െകാച്ചുഗ്രാമത്തിെല െകാച്ചു ജനക്കൂട്ടം.

അന്നുവെര അമ്പലത്തിെല ആണ്ടുത്സവത്തിനു് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറത്തിയാട്ടം, േവ�
ലകളി, ഗരുഡനാട്ടം, പാഠകം ഒെക്കയല്ലാെത ‘ബാെല’ എെന്നാരു കളി മീനാ�
ക്ഷിയമ്മ കണ്ടിട്ടില്ല, േകട്ടിട്ടുമില്ല. പേക്ഷ, ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മീനാ�
ക്ഷിയമ്മയ്ക്കു കാണാപ്പാഠം. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നു അന്നു ഹി�
ന്ദിപഠിത്തം. മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു് ഹിന്ദി അറിയിെല്ലങ്കിലും ഹിന്ദി നാടകങ്ങളും മറ്റും
വായിച്ചു് തർജ്ജമെചയ്തു െകാടുക്കുമായിരുന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ നാരായ�
ണൻനായർ.

മീനാക്ഷിയമ്മയുെട മനസ്സിൽ പുതിയ ഐഡിയ ഉദിച്ചു… അങ്ങെന ‘കൃഷ്ണ�
ലീല’ നൃത്തസംഗീത നാടകം രൂപെമടുത്തു. മൂേന്നാ നാേലാ ദിവസം െകാണ്ടു് രം�
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ഗങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു; പാട്ടും റഡി… മൂന്നാലു ദിവസം കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും െകാ�
ണ്ടു് തൃപ്തിെപ്പടാൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനും േചട്ടന്മാർക്കുെമാന്നും മടിയുണ്ടായി�
ല്ല. ആറുവയസ്സുകാരിയായ സാവിത്രിക്കുട്ടി പിെന്ന ‘കൃഷ്ണലീല’ യുെട ഭാഗമേല്ല…
കൃഷ്ണലീലയിെല കൃഷ്ണൻ… മുദ്രയും േവണ്ട, ചുവടുകളും േവണ്ടാ, ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചു്
കാലുപിണച്ചു് നിന്നുെകാടുത്താൽ മതി… ഇടയ്ക്കു് േഗാപികമാരുെട പുറേക ഓടണം.
അവർ കുളിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട േതാർത്തുമുെണ്ടടുത്തു് മുറ്റ�
ത്തരികിെല കാപ്പിക്കമ്പിൽ തൂക്കിയിടണം… അത്രെയാെക്കമതി. അത്രെയാെക്ക�
േയ ഉള്ളായിരുെന്നങ്കിലും േഗാപികമാരുെട നൃത്തച്ചുവടുകളും, തിരുവാതിരച്ചുവടുക�
ളും കള്ളക്കൃഷ്ണൻ കണ്ടു പഠിച്ചു…

അതു പണ്ടു്…
ഇേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഫസ്റ്റുേഫാമിലാണു് പഠിക്കുന്നതു്, പത്തുവയസ്സായി.

സിറ്റിയിലാണു് താമസം. െതേക്കതിെല അമ്മിണിേച്ചച്ചി നൃത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഒരുപാടു േജാലിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛൻ ബാങ്കിൽ നിന്നുവരാൻ രാത്രിയാകും.
അച്ഛെന്റ വരവു കാത്തു് വരാന്തയുെട മൂലയ്ക്കു് തൂണിൽ ചാരിയിരുന്നു മയങ്ങും അമ്മ.
റാന്തൽ തിരിതാഴ്ത്തി അടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാവരും ഉറക്കം പിടിച്ചുകാണും.
പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്കു കൂട്ടായി അടുത്തിരിക്കും.

അതാണു് പറ്റിയ സമയം. അമ്മിണിേച്ചച്ചി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ നൃത്തം പഠി�
പ്പിക്കുന്നതു് അേപ്പാഴാണു്. വീതിയുള്ള വരാന്തയുെട വടേക്കയറ്റത്തു്, നാട്ടുെവളി�
ച്ചത്തിൽ—നിലാവുള്ളേപ്പാേഴ പറ്റൂ—മുദ്രകളും ചുവടുകളും ഓേരാന്നായി കാണിച്ചു
െകാടുക്കും… അമ്മിണിേച്ചച്ചി പഠിപ്പിച്ചതിെനാപ്പം ചില്ലറ മേനാധർമ്മവും േചർത്തു
സാവിത്രിക്കുട്ടി; അമ്മയുെട മകളേല്ല. അങ്ങെന അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചുമിനിട്ടു് ‘കൃ�
ഷ്ണലീല’ നൃത്തത്തിനുള്ള വക ഒപ്പിെച്ചടുത്തു.

പേക്ഷ, പ്രശ്നമുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല… താളം ചവിട്ടുന്ന ശബ്ദം േകട്ടുണർന്ന അമ്മ
കലിതുള്ളി: ‘എന്താടീ ഈ പാതിരായ്ക്കു് േകാമാളി തുള്ളേണ?’ ‘രാഗമാലിക’, ആനി�
േവഴ്സറിക്കു കളിക്കാനാ. എന്താണാേവാ ഈ രാഗമാലിക!, രക്ഷെപ്പടാൻ കട്ടിയി�
െലാരു േപരു പറഞ്ഞു സാവിത്രിക്കുട്ടി… കയ്യിൽക്കിട്ടിയ കമ്പു് ഒടിെച്ചടുത്തു് ‘അവട�
േമ്മെട രാഗമാലിക’ എന്നു േദഷ്യെപ്പട്ടു് രണ്ടുമൂന്നടി… അങ്ങെന ഒന്നുരണ്ടു തവണ
അടിവാങ്ങിേക്കണ്ടി വെന്നങ്കിലും നൃത്തം െറഡിയാക്കി.

നൃത്തം ശരിയാക്കിെയങ്കിലും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ അമ്മയുെട േദ�
ഷ്യം വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ബാക്കിയാക്കി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ തറവാട്ടുമുറ്റത്തു ആണ്ടി�
െലാരിക്കൽ േപരിനു തിരുവാതിരകളിയിൽ പെങ്കടുത്ത പരിചയം മാത്രമുള്ള അമ്മ�
യാണു് ഭർത്താവിെന്റ നാട്ടിൽ തെന്റ പ്രതിഭ െകാണ്ടു താരമായതു്. എങ്ങെനയാ�
ണു് നാലഞ്ചുെകാല്ലം െകാണ്ടു് ആ അമ്മ എല്ലാത്തിേനാടും കലഹിക്കാൻ പഠിച്ചതു് !

തത്കാലം സാവിത്രിക്കുട്ടി മനസ്സിെല ഭാരം ഒരു േകാണിെലാതുക്കി. താ�
നും അമ്മിണിേച്ചച്ചിയും കൂടി ചിട്ടെപ്പടുത്തിെയടുത്ത കൃഷ്ണലീല കൂട്ടുകാെര പഠിപ്പിച്ചു…
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ആനിേവഴ്സറിക്കു് േസ്റ്റജിൽ കയറിെയാന്നു ൈഷൻ െചയ്യണെമന്നതു് വളെരക്കാല�
െത്ത േമാഹമായിരുന്നു… കൂട്ടുകാരുെട വക കൂട്ടിേച്ചർക്കലുകേളാെട നൃത്തനാടകം
തയ്യാർ…

‘കൃഷ്ണലീലക്കാർ ഒതുങ്ങി നില്ക്കുകയായിരുന്നു… ബഞ്ചുകൾ അടുക്കി നിരത്തിയ
േസ്റ്റജിേലക്കു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ആൻഡ് പാർട്ടി ചടപടാ ചാടിക്കയറി വട്ടത്തിൽ നി�
ന്നു താളമിട്ടു തുടങ്ങി.’ ‘സാ… നി… ധാ… പാ മഗമ…’ നൃത്തം തുടങ്ങിയതും േസ്റ്റജി�
നു മുൻപിൽ പാട്ടിനും കുട്ടികളുെട ആരവത്തിനും മീെത ഒരലർച്ചയും എേന്താ വീഴുന്ന
ശബ്ദവും ആരുെടെയാെക്കേയാ നിലവിളിയും ഉയർന്നു…
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പാർവതി

ശബ്ദം േകട്ടിടേത്തക്കു് ആദ്യം ഓടിെയത്തിയതു് ലീലാമണിറ്റീച്ചറും മാത്യു സാറുമായി�
രുന്നു; ആനിേവഴ്സറി നടത്തിപ്പിെന്റ ചുമതലക്കാർ.

വീണുകിടക്കുന്നിടത്തു കിടന്നുരുളുകയും എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറയുകയും
േഗാഷ്ടികൾ കാണിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി. പേക്ഷ, അവൾ പറയുന്ന�
തു പുരുഷശബ്ദത്തിലാണു്… കുനിഞ്ഞു േനാക്കിയ ലീലാമണിറ്റീച്ചർ െപെട്ടന്നു തിരി�
ഞ്ഞു് മാത്യുസാറിെന േനാക്കി; അവരുെട മുഖം വിവർണമായിരുന്നു:

“ഇതവളാ സാേറ, പാർവ്വതി. ഏഴിെല പാർവ്വതി. ഇന്നു െവള്ളിയാഴ്ചയ�
േല്ല?” മാത്യു സാറിനു മനസ്സിലായില്ല. ഓടിവന്ന പ്യൂൺ സുേയാധനൻപിള്ള ആരും
എെന്തങ്കിലും പറയുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന പാർവ്വതിെയ രണ്ടുകയ്യിലും േകാരിെയടു�
ത്തു. കിടന്നുപുളയുകയും അടിക്കുകയും മാന്തുകയും െചയ്യുന്ന പാർവ്വതിെയ പാടുെപ�
ട്ടു് ആഫീസുമുറിയിെല ബഞ്ചിൽ കിടത്തി.

െഹഡ് മാസ്റ്ററുെട േമശപ്പുറത്തുനിന്നു് വലിയ ചൂരൽവടി എടുത്തു സുേയാധനൻ�
പിള്ള. ഇെതന്തിനു് എന്നു് അമ്പരന്ന മാത്യുസാറിെന െഞട്ടിച്ചുെകാണ്ടു് സുേയാധ�
നൻപിള്ള പാർവതിെയ ചൂരൽ വീശിയടിച്ചു; കൂെട കർക്കശ ശബ്ദത്തിൽ േചാദ്യവും:

“നീയാരാ, പറ; നീെയന്തിനിവിെട വന്നൂ? പറ, പറ.”
രണ്ടാമതും അടിക്കാൻ ഓങ്ങിയ സുേയാധനൻപിള്ളയുെട ൈകയിൽ കയറി�

പ്പിടിച്ചു് മാത്യു സാർ േദഷ്യെപ്പട്ടു: “എന്തായീ കാണിക്കുേന്ന? അസുഖം വന്ന െകാ�
ച്ചിെന അടിേക്ക? ഇനി അടിക്കരുതു്.” വടിപിടിച്ചു വാങ്ങാൻ േനാക്കിയ മാത്യു സാ�
റിെന തടഞ്ഞു ലീലാമ്മണിറ്റീച്ചർ:

“എെന്റ സാേറ, അയാെട ൈകവിടു് ഇതു കളി േവെറയാ. അങ്ങെനയിങ്ങെന�
െയാന്നും എറങ്ങിേപ്പാകുന്ന എനമല്ല കൂടിേയക്കുേന്ന. ആ പണിക്കത്തിെപ്പണ്ണിെന്റ
േപ്രതാ… കാഞ്ഞ വിത്താ. എത്ര േഭദ്യം െചയ്താലും ഒരു കൂസലുമില്ല അവക്കു്… സാ�
റിനിതു പുത്തരിയാ അേല്ല?”
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മാത്യുസാറിനു മനസ്സിലായില്ല; പുതിയതായി സർവ്വീസിൽ വന്നയാളാണു്.
രണ്ടുമാസേമ ആയുള്ളൂ. ചരിത്രെമാന്നുമറിയില്ല.

“ങാ സാറു് ക്രിസ്ത്യാനിയേല്ല? അേല്ലലും സയൻസുസാറു് ! ഇെതാന്നും വിശ്വാ�
സം കാണുേകലാ. ൈകവിടു സാേറ.” െഹഡ് മാസ്റ്റർ മാത്യുസാറിെന്റ ൈകപി�
ടിച്ചു മാറ്റി.

“പറ, നീെയന്തിനു വന്നു? േവഗം െപാേയ്ക്കാണം, പാർവതിെയ വിട്ടുേപാകാം�
ന്നു പറ… പറ. വിട്ടുേപാകാംന്നു പറാ.” സുേയാധനൻപിള്ള പാർവതിെയ തലങ്ങും
വിലങ്ങും അടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭയങ്കരേദഷ്യത്തിൽ േചാദ്യം ആവർത്തിച്ചു…

“രണ്ടുമാസായിട്ടു് ഇല്ലാണ്ടിരിക്ക്വാരുന്നു. മാസത്തിെലാരിക്കേലലും വരാെറാ�
ള്ളതാ. അടിെകാണ്ടു തളരുമ്പ അവെളറങ്ങിെപ്പാേക്കാളും.” സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന
മാത്യുസാറിേനാടു് ലീലാമണിറ്റീച്ചർ പറഞ്ഞു.

“ആെരറങ്ങിേപ്പാകുംന്നു്… ഈ െകാച്ചിെനെയന്തിനാ അടിെച്ചറക്കെണ…
ഇതു ഹിസ്സീരിയാ അേല്ല…അതിെന ഇങ്ങെന തല്ലാേമാ?”സാറിനു സങ്കടം വന്നു.

“അേയ്യാ സാേറ, ഇതു് േപ്രതംകൂടീതാ. അസുഖെമാന്നുമല്ല. തല്ലുെകാള്ളുമ്പ
ആ േപ്രതം എറങ്ങിെപ്പാേക്കാളും…ഓമേനെട േപ്രതമാ, അവളു െപാേക്കാളും.”

“േദഹത്തു േപ്രതേമാ? പാർവതിെയ അടിച്ചാൽ അവൾക്കു തെന്നയേല്ല േവദ�
നിക്കുേന്ന… എത്ര ക്രൂരമാ ഇതു്. ഒന്നു നിർത്തുന്നുേണ്ടാ.”

മാത്യുസാർ പറഞ്ഞുതീരും മുൻേപ പാർവതിയുെട അട്ടഹാസം േകട്ടു: ‘േപാകി�
ല്ല, ഞാൻ േപാകില്ല… ങ്ഹാ… ഹാ… ഞാൻ േപാകില്ല… എേന്നം െകാന്നൂ, എെന്റ
െകാച്ചിേനം െകാന്നു… നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലും… നിെന്ന െകാന്നിേട്ട േപാകൂ… ഇപ്പ�
െക്കാല്ലും… ങൂം…’

െപെട്ടന്നവൾ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു:
‘നീെയെന്റ െകാച്ചിേന െകാന്നിേല്ലടാ…’ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും കരയുക�

യും െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ ശബ്ദം മാറി… പിെന്ന ചറ പറാ എെന്താെക്കേയാ വിളി�
ച്ചുപറയാൻ തുടങ്ങി, പുരുഷശബ്ദത്തിൽ… ആർക്കും പിടികിട്ടാത്ത ഭാഷ. രണ്ടുമൂന്നു
മിനിട്ടു് ഉച്ചത്തിൽ മറുഭാഷ പറഞ്ഞ പാർവതി െപെട്ടന്നു് ചാടിെയഴുേന്നറ്റു. വടിേയാ�
ങ്ങിനിന്ന സുേയാധനൻപിള്ളെയ പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചു് ഉന്തിമറിച്ചിട്ടു. ഓർക്കാപ്പുറ�
ത്തുള്ള ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ ആജാനുബാഹുവായ അയാൾ വീണുേപായി,
ഒപ്പം പാർവതിയും. പാർവതി അേപ്പാേഴക്കും േബാധരഹിതയായിരുന്നു.

സുേയാധനൻപിള്ള പാർവതിെയ എടുത്തു് പാട്ടുക്ലാസ്സിെല ബഞ്ചിൽ കിടത്തി.
ബഞ്ചുകൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടു് രണ്ടു കൂട്ടുകാരികെള കാവലിരുത്തി അവർ പുറത്തിറങ്ങി.

ആളുകൾ മുക്കാലും െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു…
േസ്റ്റജിനരികിേലക്കു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മാത്യുസാർ െഹഡ് മാസ്റ്റേറാടു

േചാദിച്ചു:
“സർ, ആ കുട്ടീ?”
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െഹഡ് മാസ്റ്റർ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ആേക്രാശിച്ചു:
“എേന്താന്നു് ആ കുട്ടി? നാശം… ആെക അലേങ്കാലമാക്കി… അതിെന്റ തള്ള�

േയാടു് പറഞ്ഞതാ ഈ നാശത്തിെനെയാന്നും േമലാൽ ഇേങ്ങാട്ടയക്കരുെതന്നു്…
അേപ്പാ മയിേസ്രട്ടാക്കാംേപാണെത്ര… നാശം… പാടുെപട്ടതു െവറുെത.”

െഹഡ് മാസ്റ്റർ തിരിഞ്ഞു് കാലുകളമർത്തിച്ചവിട്ടി നടന്നു… ദാ േസ്റ്റജിൽ കുട്ടി�
കൾ ജനഗണമന പാടുന്നു… േഗാപാലൻ മാസ്റ്ററും ലീലാമണിറ്റീച്ചറും മിണ്ടെണ്ടന്നു്
മാത്യുസാറിെന ആംഗ്യം കാണിച്ചു് അറ്റൻഷനിൽ നിന്നു. ജനഗണമന കഴിഞ്ഞതും
ഒന്നും പറയാെത െഹഡ് മാസ്റ്റർ ആഫീസ് റൂമിേലക്കു നടന്നു.

“പാവം! ഉപസംഹാരത്തിൽ എല്ലാം പറയാം എന്നേല്ല െഹഡ് മാസ്റ്റർ
ആദ്യം പറഞ്ഞതു്. പാവം തെന്റ മിടുക്കു മുഴുവൻ അക്കമിട്ടു നിരത്തി പ്രസംഗം തയ്യാ�
റാക്കി. മൂന്നാലു ദിവസമായി റിേഹഴ്സെലടുക്കുന്നു. ഒെക്ക െവറുെതയായി.” േഗാപാ�
ലൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുചിരിച്ചു…

കുറച്ചു കുട്ടികെളാഴിെച്ചല്ലാരും െപായ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി ആന്റു് പാർ�
ട്ടി നിരാശേയാെട മയിൽപീലിയും ചിലങ്കകളുമഴിച്ചു െപാതിെഞ്ഞടുത്തു.

ലീലാമണിറ്റീച്ചറും മാത്യുസാറും തിരിച്ചു് പാട്ടുക്ലാസ്സിൽ വന്നേപ്പാളും പാർവതി
ഉണർന്നിട്ടില്ല.

“എന്തു പറ്റീതാ ഈ കുട്ടിക്കു് ? ഇതു് േപ്രേതാം ഭൂേതാന്ന്വല്ല… ചികിത്സിപ്പിക്ക�
ണം” മാത്യു സാർ പറഞ്ഞു.

“ഓ എെന്റ സാേറ… ഇവളിങ്ങെനെയാന്നുമല്ലാരുന്നു. നല്ല മിടുക്കിക്കുട്ടി…
നന്നായി പഠിക്കും. പാട്ടുപാടും. അെഞ്ചട്ടു വയസ്സായപ്പളാ സ്ക്കൂളിലാേക്യ… അവള�
ടച്ചൻ അവെര ഉേപക്ഷിച്ചതാണേത്ര… അവക്കു പേക്ഷ, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാരുന്നു.
ക്ലാസ്സിെലാെക്ക ഫസ്റ്റാ. അവളാരുന്നു േമാണിട്ടറും. ഇെക്കാല്ലം ആദ്യാ… ഇതുേപാ�
െലാരു െവള്ളിയാഴ്ച… ഞങ്ങളേന്വഷിച്ചു, എല്ലാം അേന്വഷിച്ചു.”

“എന്തേന്വഷിച്ചൂന്നാ?”
“ഈ േപ്രതത്തിെന്റ കാേര്യ… ഇത്തിമൂടുപാലം കടന്നു് െമയിൻ േറാഡിെലത്ത�

േണ ആ ഇടേറാേഡ െകാേറ നടക്കണം. പാലം കടന്നാെലാടേന കാണുന്ന ഇല്ല�
പ്പറമ്പിേക്കറിയെങ്ങറങ്ങിയാ അരൈമെലങ്കിലും നടപ്പുലാഭം. ഇേപ്പല്ലാരും ഇല്ലപ്പ�
റമ്പിക്കൂടാ നടക്കേണ…” ലീലാമണിറ്റീച്ചർ വിശദീകരിച്ചു.

“ഇല്ലപ്പറമ്പും പാർവതീം തമ്മിെലന്താ?” മാത്യുസാർ ഇടയ്ക്കു കയറി.
“അതാ പറഞ്ഞുവരുേന്ന. ഇല്ലപ്പറമ്പിവച്ചു് അവേളതാണ്ടു കണ്ടു േപടിച്ചതാ…

അെതാരു െവള്ളിയാഴ്ചയാരുന്നു.”
“അവെടന്താ േപടിക്കാൻ, അവെട ആൾത്താമസമിേല്ല?”
“ഓ… അെതാരു പഴയ കഥയാ സാെറ.”
‘േവലുപ്പണിക്കർ േപരുേകട്ട തച്ചനായിരുന്നു. ഏെതല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നായിരു�

െന്നേന്നാ അേദ്ദഹെത്തേത്തടി ആളുകൾ വന്നിരുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു ഒരു മകൾ
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—ഓമന… ഓമന തെന്നയായിരുന്നെത്ര അവൾ എല്ലാവർക്കും. വലിയ പണി�
ക്കർ ഒരു രാജകുമാരിെയേപ്പാെലയാണു മകെള വളർത്തിയതു്. വടെക്കവിെടേയാ
വലിയ േക്ഷത്രത്തിെന്റ പണിക്കുേപായിരുന്ന തച്ചൻ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ േകട്ട
വാർത്ത… അേപ്പാൾ മാത്രം കാര്യമറഞ്ഞ കൗസല്യപ്പണിക്കത്തി േബാധം െകട്ടു�
വീണു. മകൾ ഗർഭിണിയാണു്. വലിയ പണിക്കെന്റ േനാട്ടത്തിനു മുൻപിൽ മകൾ
സത്യം പറഞ്ഞുേപായി… െകാച്ചുതിരുേമനി ചതിച്ചു; കളിക്കൂട്ടുകാരെന വിശ്വസി�
ച്ചുേപായി.’

‘തെന്റ സുഹൃത്തിെന്റ മുൻപിൽ യാചിക്കാനല്ല ആജ്ഞാപിക്കാനാണു് മകെള
ൈകപിടിച്ചു് വലിയപണിക്കർ ഇല്ലത്തുെചന്നതു്: ‘ഇവളുെട വയറ്റിൽ നിങ്ങളുെട മക�
െന്റ സന്തതി വളരുന്നു. സ്വീകരിക്കുകേയാ െകാന്നുകളയുകേയാ െചേയ്താളൂ… എനി�
ക്കിനി ഇവെള േവണ്ടാ.’ വലിയ പണിക്കൻ തിരിഞ്ഞുനടന്നു. വലിയതിരുേമനിയും
െപണ്ണുടലിെന്റ രുചിയറിഞ്ഞ െകാച്ചുതിരുേമനിയുമുൾെപ്പെട നിേഷധാർത്ഥത്തിൽ
േനാക്കിനിൽേക്ക ഓമന ഒറ്റേയാട്ടത്തിനു് ഇല്ലെത്ത കിണറ്റിൽ ചാടി…’

“ഇല്ലത്തുള്ളവരും േവലുപ്പണിക്കനും എല്ലാം പിെന്ന നാടുവിട്ടുേപായി. ആളുക�
ളുെട ഓർമ്മയിൽ േപാലുമില്ല അവർ… പേക്ഷ, ഓമനയുെട േപ്രതം എേങ്ങാട്ടുേപാ�
കാനാ, അതവെടാെക്കത്തെന്ന ചുറ്റി നടക്കുകാണെത്ര.”

“റ്റീച്ചർെക്കങ്ങെനയറിയാം ഇത്ര വിശദമായിട്ടു് ?” മാത്യുസാർ.
“െകാള്ളാം, ഞാൻ വന്നിട്ടു് െകാല്ലം അഞ്ചാറായിേല്ല! ഈ നാട്ടുകാെരല്ലാം

പറയണതേല്ല കിണറ്റിന്റകത്തുന്നു െകാച്ചിെന്റ കരച്ചിൽ േകട്ടു, മിറ്റത്തു് െപണ്ണിെന
കണ്ടൂ എെന്നാെക്ക.”

“അതു ശരി. അേപ്പാ പാർവതിയും ഈ കഥകെളല്ലാം േകട്ടുകാണും ഇേല്ല?”
അേപ്പാേഴക്കും പാർവതി കണ്ണുതിരുമ്മി എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുെട മുഖ�

ത്തുേനാക്കാെനാരു മടി. തലകുനിച്ചിരുന്ന പാർവതിയുെട കയ്യിേലക്കു് സുേയാധ�
നൻപിള്ളെയ വിട്ടു വാങ്ങിപ്പിച്ചുവച്ചിരുന്ന നാരങ്ങാെവളളം എടുത്തുെകാടുത്തു മാ�
ത്യുസാർ.

പാർവതി വല്ലാെത വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്ലാസ്സു് കയ്യിൽ വച്ചു് തലകുമ്പി�
ട്ടിരുന്നു പാർവതി:

“കുടിക്കൂ കുട്ടീ, ക്ഷീണംമാറെട്ട… േദ നിങ്ങെളാന്നു് അവക്കു് ആ ബുെക്കടുത്തു്
വീശിെക്കാടുേത്താളൂ, താേര, ” ലീലാമണിറ്റീച്ചർ േസ്നഹേത്താെട പറഞ്ഞു.

പാർവ്വതി െപെട്ടന്നു് തലയുയർത്തി. ഒരു നാണിച്ച ചിരിേയാെട െവള്ളം കുടി�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

“വീട്ടീന്നാെരങ്കിലും വരാെനാേണ്ടാ, ആെള വിട്ടാേലാ?” മാത്യു സാർ േചാദിച്ച�
തു േകട്ടേപ്പാൾ പാർവതിയും കൂട്ടുകാരികളും പരസ്പരം േനാക്കി.

“ഇല്ല സാർ. അവടമ്മ പണിസ്ഥലത്താരിക്കും.”
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“ശരി. എന്നാൽ നമുക്കു െകാണ്ടുേപായാക്കാം. ടീച്ചറും കൂടി വരണം, നിങ്ങളും
കുട്ടിയുെട അമ്മെയ കാണണം.”

“സാറിേനാടു േചാദിച്ചിട്ടു മതി.” ലീലാമണിറ്റീച്ചർ െഹഡ് മാസ്റ്റേറാടു് അനുവാ�
ദം േചാദിക്കാൻ േപായി.

മാത്യുസാർ ഒരു ടാക്സികാർ സംഘടിപ്പിച്ചു… പാർവതിയുെട വീട്ടിേലക്കു തിരി�
യുന്ന മുക്കിൽ കാർ നിർത്തി. ചതുപ്പുനിലത്തിനും കുറ്റിക്കാടിനുമിടയിലൂെടയുള്ള
ഒറ്റയടിപ്പാത െചന്നുനിന്നതു് അങ്ങുമിങ്ങുമായി ചില േവലിപ്പണലുകൾ അതിരിട്ട
ഒരു പഴയ വീട്ടുമിറ്റത്തു്. വീടിേനാടു േചർന്നുള്ള ചായിപ്പിലിരുന്നു് ഒരു തടിക്കഷണ�
ത്തിൽ ഏേതാ രൂപം െകാത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന മധ്യവയസ്ക്കൻ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു മിറ്റ�
ത്തിറങ്ങി:

“അവെട നിക്കു്, അവെട നിക്കു്… ആരാ നിങ്ങൾ? ഇവേളം െകാണ്ടു് എവ�
ടന്നാ?”

“നിങ്ങളാരാ? പാർവതീെട അമ്മെയവെട, അവെര വിളിക്കു് ” മാത്യുസാർ ഗൗ�
രവത്തിലായിരുന്നു; വീട്ടിലാരുമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ഈ മനുഷ്യൻ!

“പാർവ്വതിക്കു് തലക്കറക്കം വന്നു് ഓർമ്മയില്ലാെത വീണു. അതാ ഞങ്ങളു�
െകാണ്ടുവന്നതു് ” ലീലാമണിറ്റീച്ചർ പറഞ്ഞു.

മധ്യവയസ്ക്കൻ േദഷ്യത്തിൽ മുേമ്പാട്ടുവന്നു് പാർവതിയുെട കയ്യിൽ പിടിച്ചുവ�
ലിച്ചു: “െനനെക്കന്തിെന്റ കറക്കാടീ ഇവെരല്ലാംെകാെട െനെന്ന െകട്ടിെയഴുന്ന�
ള്ളിക്കാൻ… അവക്കു േസാേക്കടാേണൽ േനാക്കാനാെളാണ്ടു്… എറങ്ങേടാ െവളി�
യിൽ… എല്ലാരും േവഗം എറങ്ങിേക്കാണം…”

“അങ്ങെന എറങ്ങിയാൽ പറ്റില്ലേല്ലാ. പാർവതീെട അമ്മെയ ഞങ്ങൾക്കു കാ�
ണണം. അവെരവെട?” മാത്യുസാറിനു േദഷ്യം വന്നു.

“എറങ്ങേടാ എെന്റ മിറ്റത്തൂന്നു് ” എന്നു് മാത്യുസാറിെന്റ േനെര കേയ്യാങ്ങി അടു�
ത്ത മധ്യവയസ്ക്കെന സാർ തടഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും കരഞ്ഞു വിളിേച്ചാടിെയത്തി പാർ�
വതിയുെട അമ്മ. പരവശയായ ആ സ്ത്രീെയ കണ്ട മാത്യുസാർ തളർന്നുേപായി…
മാത്യുസാറിെന തല്ലാനുയർത്തിയ ൈക പിൻവലിച്ചു് മധ്യവയസ്കൻ അകത്തു കയ�
റിേപ്പായി.

പാർവതിയുെട അമ്മ മാത്യുസാറിെന്റ മുൻപിൽ ൈകകൾ കൂപ്പി; “സാറു ക്ഷ�
മിക്കണം… അവനങ്ങെനയാ… എെന്റ അനിയനായിേപ്പായിേല്ല… അവനും കൂെട
അവകാശെപ്പട്ട വീടു് ഇവിടം വിട്ടു് ഞങ്ങെളേങ്ങാട്ടു േപാകാനാ!”

ആ അമ്മയുെട വർത്തമാനത്തിൽ എേന്താപന്തിേകടു േതാന്നി സാറിനു്.
സാർ പറഞ്ഞു:

“നാെള ഏഴാം ക്ലാസ്സിനു് െസ്പഷ്യൽ ക്ലാസ്സുണ്ടു്. പബ്ലിക് പരീക്ഷയേല്ല വരുന്ന�
തു്. പാർവതിയുെട കൂെട അമ്മയും നാെള അവിെട വെര വരണം. പാർവതിയുെട
പഠിത്തത്തിെന്റ കാര്യം പറയാനാ.”
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തിരിച്ചുവരുേമ്പാൾ ലീലാമണിറ്റീച്ചർ േചാദിച്ചു:
“സാെറന്താ ആേലാചിക്കുേന്ന? അവളടമ്മെയ വിളിപ്പിച്ചെതന്തിനാ?”
“പാർവതിയുെട പ്രശ്നം അത്ര സിംപിളല്ല. നാെള അവർ വരുേമ്പാൾ റ്റീച്ചറും

േവണം. േകാട്ടയം െമഡിക്കൽ േകാേളജിൽ എെന്റ േകാേളജ് േമറ്റു് ആയിരുന്ന
അനൂപാണു് ൈസക്കിയാട്രിസ്റ്റു്. ഞാനിന്നു് അവെന വിളിക്കെട്ട… പിെന്ന റ്റീച്ചർ
അവളുെട അമ്മാവെന ശ്രദ്ധിേച്ചാ… അവെള നമുക്കു് രക്ഷിക്കണം.”

പിേറ്റന്നു് രാവിെല മാത്യുസാറും ലീലാമണിറ്റീച്ചറും എത്തുേമ്പാൾ ആഫീസ്റൂമി�
നു മുൻപിൽ പാർവതിയും അമ്മയുമുണ്ടു്. കരഞ്ഞുവീർത്തു് ഉറക്കച്ചടവുള്ള കണ്ണുക�
ളുമായി തളർന്നുനിൽക്കുന്ന അമ്മയും മകളും. പാർവതിയുെട ഇടേത്തക്കവിളിൽ
ൈകവിരൽ പാടുകൾ ചുവന്നു തടിച്ചു കിടക്കുന്നു…

‘തേലന്നു് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. വീടിനു പുറകിെല കുറ്റിക്കാട്ടി�
ലിരുന്നു േനരം െവളുപ്പിച്ചു. അയാൾ പുറത്തുേപായ േനരത്തിനു കയ്യിൽക്കിട്ടിയ തു�
ണിയും പുസ്തകവും വാരി ബാഗിലിട്ടു േപാന്നതാണു്…’

“എങ്ങെനയാ പാർവതിക്കു് പ്രശ്നം തുടങ്ങീതു് ?” ലീലാമണിറ്റീച്ചർ േചാദിച്ചു:
േകട്ട കഥ ദാരുണമായിരുന്നു, ബീഭത്സമായിരുന്നു… മാത്യുസാറിേന്റയും ലീലാ�

മണിറ്റീച്ചറിേന്റയും സങ്കല്പങ്ങൾക്കപ്പുറം:
‘മകെള ഒറ്റയ്ക്കു വീട്ടിലാക്കി േപാകാറില്ല ആ അമ്മ. ഏഴു വയസ്സുകാരി മകെള

ഒരു ദിവസം ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ജനിപ്പിച്ച അച്ഛൻ. അമ്മ അയാെള ആ നിമി�
ഷം അടിച്ചിറക്കി. അനുജൻ, സ്വന്തം േചച്ചിക്കും അനന്തിരവൾക്കും രക്ഷിതാവായി.
പേക്ഷ, ആ സംഭവത്തിനുേശഷം പാർവതി അമ്മെയ്ക്കാപ്പം സ്ക്കൂളിൽ വരും. സ്ക്കൂൾ
വിട്ടാൽ േപാസ്റ്റാഫീസിെന്റ വരാന്തയിൽ കാത്തിരിക്കും അമ്മെയ. സ്ക്കൂളില്ലാത്ത�
േപ്പാൾ പാർവതിയും പണിസ്ഥലത്തു് േപാകും. നാളുകൾക്കു മുമ്പാണതു സംഭവി�
ച്ചതു്… മകൾ വയസ്സറിയിച്ചതിെന്റ മൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു. പണിക്കുേപാകാെത
മകൾക്കു കൂട്ടിരുന്ന അമ്മ കുറച്ചുേനരേത്തക്കു പുറത്തുേപായി, മകൾക്കു നാലാം ദി�
വസം കുളിച്ചുവരുേമ്പാൾ ഉടുക്കാൻ പുത്തൻപാവാടയും ബ്ലൗസും വാങ്ങാൻ. ഓടി�
പ്പിടിച്ചു തിരിച്ചുവരുേമ്പാൾ അമ്മ കാണുന്നതു് അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ മുടി പിച്ചിപ്പറിച്ചു് േചാ�
രയിൽ നനഞ്ഞ ഉടുതുണിയുമായി അലറിക്കരഞ്ഞു് ഇല്ലപ്പറമ്പുവഴിെയ ഓടിവരുന്ന
മകെളയാണു്. ഒത്തിരി പാടുെപട്ടാണു് പിടിച്ചുനിർത്തിയതു്… കണിയാൻ ജപിച്ചു�
െകട്ടി… തകിെടഴുതിെക്കട്ടി, മന്ത്രവാദം െചയ്തു.’

‘പഴയ കളീം ചിരീമില്ല… എത്ര േചാദിച്ചിട്ടും അവെളാന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആളു�
കൾ കണ്ടതേല്ല ഇല്ലപ്പറമ്പു വഴി ഓടുന്നതു്…കഥ െമനയാൻ പിെന്നന്തുേവണം…’

“അെന്നന്തുണ്ടായിക്കാണുെമന്നും ഇന്നെല രാത്രി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായ�
െതന്നും ഊഹിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിെയാന്നും േവണ്ട റ്റീച്ചേറ. ഇനിെയന്തു് എന്നു്
ആേലാചിക്കാം.” മാത്യുസാർ പറഞ്ഞു.
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അേപ്പാളാണു് അമ്മയുെടയും മകളുേടയും കയ്യിലുള്ള സഞ്ചി റ്റീച്ചർ കാണുന്നതു്:
“ങാ സഞ്ചീെമാെക്കയായിട്ടാണേല്ല?”

ആ അമ്മ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു: “േമാക്കു പഠിക്കണം റ്റീച്ചെറ. അവക്കു് റ്റീച്ചറാവ�
ണം… വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുേപാകാൻ പറ്റില്ല റ്റീച്ചേറ.”

പിെന്നന്തുണ്ടായീന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കു മാത്രേമ പിെന്ന സ്ക്കൂ�
ളിൽ േപായുള്ളൂ. ആ െവേക്കഷനു് തെന്ന നാടുവിട്ടുേപാരുേകം െചയ്തു.
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സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ ആഫീസിൽ നിന്നും എത്തിയേപ്പാൾ ഒരുപാടു് രാത്രി�
യായി; എന്നും അങ്ങെനയാണു്. രാവിെല ഒൻപതുമണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടു�
മണി വെരെയങ്കിലും േജാലി െചയ്യണം. രാത്രി ഒമ്പതുമണി മുതൽ േജാലിസ്ഥലം
ആഫീസിൽ നിന്നു് മുതലാളിയുെട ബംഗ്ലാവിെല രഹസ്യമുറിയിേലക്കു മാറും.

ഒരു വമ്പൻ വാണിജ്യബാങ്കിെല അക്കൗണ്ടന്റിനു് േജാലികൾ എേപ്പാൾ തീരു�
െമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ േപാലും അവകാശമില്ല; േജാലിക്കു പരിധിയില്ല, ശമ്പളത്തി�
നു പേക്ഷ, പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്, അതിനു മാറ്റമില്ല.

…കള്ളക്കണെക്കഴുതി എനിക്കു മതിയായി മീനാക്ഷീ, നമ്മക്കു് തെന്റ നാട്ടി�
േലെക്കങ്ങാനും േപായാേലാ… അവെട എനിക്കു് ഒരു പണിെയെന്തങ്കിലും കണ്ടു�
പിടിക്കാം, പഠിപ്പുണ്ടേല്ലാ. എനിക്കു് തെന്റ വീട്ടിൽ തൽക്കാലം താമസിക്കുകയും
െചയ്യാം. പിെന്ന േപടിക്കുന്നെതന്തിനാ?’ അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ അമ്മെയ സമാധാനി�
പ്പിക്കുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടതാണു്.

‘ആഹാ… നല്ല അഭിപ്രായം! ഈ പ്രായത്തിലിനി… പഠിെപ്പാള്ള െചറുപ്പ�
ക്കാർക്കു പണിയില്ല, പിെന്നയാ, ഇന്നാളു് കലുങ്കുപണിക്കു വന്ന െചറുപ്പക്കാരു് രണ്ടു�
മൂന്നു് േപരു് ചൂടുെവള്ളത്തിനു വന്നു. ഞാൻ െവറുെത േലാഹ്യം േചാദിച്ചതാ എവടാ
നാെടന്നു്. െതെക്കങ്ങാണ്ടാ. ഒരാളു് ബി.എ.ക്കാരനാ. മേറ്റ രണ്ടുേപരും ഡിഗ്രിക്കു്
പഠിച്ചു െതാടങ്ങീട്ടു പഠിത്തം നിർത്തി. േജാലിെതണ്ടി െകാേറ നടന്നു. തന്തയ്ക്കും
തള്ളയ്ക്കും കൂെടപ്പിറപ്പുകൾക്കും ഒരു േനരെമങ്കിലും ആഹാരം െകാടുക്കെണ്ട, അതു�
െകാെണ്ടറങ്ങിത്തിരിച്ചതാന്നു്… എന്താ നിങ്ങക്കിനി കല്ലുപണിക്കു േപാകാെനാള്ള
ആേരാഗ്യെമാേണ്ടാ? പിെന്ന എെന്റ വീടു്… ഇനിയേങ്ങാട്ടു േപാണംന്നില്ല. അവ�
െട േപായി െകാറച്ചു നാെളങ്കിലും നിക്കാെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങളിതുവെര േകട്ടി�
ല്ല. അവെട മുട്ടുെകടന്നു് കയ്യൂെക്കാള്ളവരു് ഒേക്കം െസാന്തം േപരിലാക്കിെയടുത്തു,
േപാെര?’
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ഉറങ്ങാെത കിടക്കുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി മേനാരാജ്യത്തിൽ പണിതുെകാണ്ടിരു�
ന്ന െകാട്ടാരത്തിെന്റ ചില്ലുവാതിലുകൾ തകർത്തു് അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും സങ്ക�
ടങ്ങൾ അകത്തു കയറി ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു. പിെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സു് അച്ഛ�
േനയും അമ്മേയയും പണക്കാരാക്കാനുള്ള ആകാശേക്കാട്ടകൾ െകട്ടുന്ന തിരിക്കി�
ലായി. പലരും ‘ഇതാ’ ന്നു പറയുന്ന േനരം െകാണ്ടു് വലിയ പണക്കാരായതിെന്റ
എത്രേയാ കഥകളാെണേന്നാ സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടിട്ടുള്ളതു്.

കുന്നിക്കാട്ടു വല്യമത്തായി മാപ്പേളം മൂന്നനിയന്മാരും കൂടി ചാവക്കാട്ടു കടപ്പുറ�
ത്തൂന്നു് െവളുപ്പിനു് മീെനടുത്തു് പതിെനട്ടു് കിേലാമീറ്റർ ൈസക്കിൾ ചവിട്ടി ചന്തയി�
ലും, പിെന്ന വീടുവീടാന്തരം െകാണ്ടുനടന്നും വിൽക്കും… രാവിെലയും ൈവകുേന്നര�
വും ആവർത്തിക്കുന്ന ൈസക്കിൾ യജ്ഞം… ഒരു ദിവസം വല്യമത്തായി മാപ്പേളെട
ൈസക്കിൾ പഞ്ചറായി. കുട്ടനിറെയ മത്തി… ‘നിങ്ങളു വിേട്ടാടാ പിള്ളേര, ഞാനി�
താ െപാറേകണ്ടു് ’ എന്നു പറഞ്ഞു് അനിയന്മാെര വിട്ടു. മീൻകുട്ട തലയിെലടുത്തു്
മത്തായിമാപ്പള നടന്നു, അല്ല ഓടി… എന്നിട്ടും ടൗണിെലത്തിയേപ്പാൾ േനരം രാ�
ത്രിയായി… മീനപ്പടി ചീഞ്ഞു. തിരിച്ചു വന്നു് മിറ്റത്തു കുട്ടയിറക്കി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് മത്തായി മാപ്പള മൺകുടിലിെന്റ ഇറയേത്തക്കു വീണു, ‘െമാതലുേപാലും
േപായേല്ലാന്റമ്മച്ചീ’ ന്നും പറഞ്ഞു്. ഒരു മൺച്ചട്ടി നിറെയ ചൂടു കട്ടൻകാപ്പി െകാണ്ടു�
വന്നു് മകെന പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പിച്ചു് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു: ‘േപായതു േപാെട്ടടാ േമാ�
േന, പുല്ലുേപാെല േപാെട്ട… അവെന്റയിഷ്ടം നടക്കെട്ട.’ േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി കുരിശു
വരച്ചു അമ്മച്ചി: ‘നാറ്റം സഹിക്കാമ്പാടിെല്ലടാ… അതു കുഴിച്ചിേട്ടച്ചും വാ… നമ്മക്കു്
പ്രാർഥനെയത്തിക്കാം.’

‘അമ്മച്ചി രൂപക്കൂട്ടിൽ െമഴുകുതിരി കത്തിച്ചു. മത്തായി മാപ്പള കുടിലിെന്റ പു�
റകിെല ഇത്തിരി സ്ഥലത്തു് ചീഞ്ഞ മത്തി കുഴിച്ചിടാൻ കുഴികുത്തിത്തുടങ്ങി… മൂന്നാ�
മെത്ത െവട്ടിനു് തൂമ്പാ കട്ടിയുള്ള എന്തിേലാ തട്ടി തിരിച്ചുേപാന്നു… ചിലമ്പിച്ച ഒച്ച.
വീണ്ടും ആഞ്ഞു െവട്ടി… അേത ശബ്ദം… തൂമ്പ െതറിച്ചു േപാകുന്നു… മത്തായിമാപ്പള,
കുനിഞ്ഞിരുന്നു് കിളച്ച ഭാഗത്തു് സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. ‘െഹന്റമ്മച്ചീ’ െന്നാരു വിളി.
ചക്കെവട്ടിയിട്ട േപാെല മത്തായിമാപ്പള പുറേകാട്ടു മറിഞ്ഞു. അമ്മച്ചി ഓടി വന്ന�
േപ്പാന്താ… െചമ്പുകുടത്തിെന്റ മുകൾ ഭാഗം െതളിഞ്ഞു കാണാം…’

‘െചമ്പുകുടത്തീന്നല്ല നിധി വന്നതു്, കള്ളക്കമ്മേട്ടാം കള്ളക്കടത്തും വഴിയാ�
െണ’ന്നു് കേരാെട്ട ബാലൻ േചട്ടൻ… അെതന്തുതരം നിധിയാണാേവാ. സർക്കാർ
പുറേമ്പാക്കിേനാടു േചർന്നുള്ള ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയിെല ചാണകം െമഴുകിയ മൺഭി�
ത്തികളുള്ള ഒറ്റമുറി ഓലക്കുടിലും മത്തിക്കുഴിയിൽ നട്ടെതന്നു പറയുന്ന െതങ്ങും സ്മാ�
രകമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതും രാജെകാട്ടാരം
േപാെലയുള്ള കുന്നിക്കാട്ടു വീട്ടിെന്റ ആേറേഴക്കർ വരുന്ന പറമ്പിെന്റ മൂലയ്ക്കു തെന്ന.

സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്വപ്നങ്ങൾ െനയ്തുെനയ്തു്… അങ്ങെന ഒരു ദിവസം നിധി
തപ്പാൻ തുടങ്ങി… മാണിക്യക്കല്ലുവച്ചിരിക്കുന്ന വീടിനു ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും, നിധി
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കിട്ടും… െകാച്ചമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ആദ്യം മാണിക്യക്കല്ലു് കിട്ടണം.
ഉറങ്ങാൻ ൈവകുന്ന രാത്രികളിൽ കിണറിെന്റ പടിഞ്ഞാറു വശെത്ത കൽെക്കട്ടി�
നരികിലും ചവറു കൂടിക്കിടക്കുന്ന മൺപുറ്റു് നിറഞ്ഞ െതേക്ക കയ്യാലയ്ക്കലും പൂെച്ചടി�
കൾക്കിടയിലും സാവിത്രിക്കുട്ടി തിരഞ്ഞു—തലയിൽ മാണിക്യക്കല്ലുമായി സർപ്പം
കറങ്ങി നടക്കുന്നുേണ്ടാ? മാണിക്യവുമായി നടക്കുന്ന സർപ്പങ്ങൾ ഇരുണ്ട രാത്രിക�
ളിൽ ആളനക്കമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടിേയ നടക്കൂ. പാതിരാേനരത്തു സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി എങ്ങെന പുറത്തിറങ്ങും!

തുമ്പിെയ പിടിക്കാനും മണിക്കുട്ടിെയന്ന കുഞ്ഞാടിെനാപ്പം തുള്ളിച്ചാടാനും
പറമ്പിലലയുന്ന േനരെത്തല്ലാം സാവിത്രിക്കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. എവിെട�
െയങ്കിലും മണ്ണിനിളക്കുമുേണ്ടാ? ഒടിഞ്ഞുേപായ േകാടാലിൈക്ക െകാണ്ടു് അവിെട�
െയാെക്ക കുത്തിേനാക്കി… െചമ്പിൽ മുട്ടുന്ന സ്വരം േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ? അച്ഛേനാ�
േടാ അമ്മേയാേടാ പറഞ്ഞാേലാ, മാണിക്യക്കേല്ലാ നിധിേയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ.
പേക്ഷ, ഉണർന്നു കിടന്നു് അവരുെട വർത്തമാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് പിടികി�
ട്ടും… അമ്മയുെട വക അടി ഉറപ്പു്. അതുേവണ്ട.

അങ്ങെനയാണു് ഒരു കഥെയഴുതണെമന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി തീരുമാനിച്ചതു്.
അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും ഒരു േബാധവൽക്കരണം… കഥയിൽ എല്ലാവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
അച്ഛൻ, അമ്മ, മൂന്നു് മക്കൾ, അയൽപക്കെത്ത കളിക്കൂട്ടുകാർ; കീരിേത്താട്ടിൽ
േതാർത്തു വലയാക്കി മാനത്തുകണ്ണികെള പിടിക്കുന്നതും ൈകേത്താട്ടിെല െതളി�
നീരിേലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവിട്ടു് അവെയ്ക്കാപ്പം നീന്തുന്നതും… പിെന്ന വിശപ്പു തീരാൻ
മാത്രം ആഹാരം കിട്ടാെത കണ്ണുനിറച്ചുെകാണ്ടു് എഴുേന്നറ്റു േപാകുന്ന കുട്ടികളും ബാ�
ക്കിവന്ന കഞ്ഞിെവള്ളം കറിച്ചട്ടിയിെലാഴിച്ചു് ഉപ്പിട്ടു് കലക്കിക്കുടിച്ചു് വിശപ്പകറ്റുന്ന
ഒരമ്മയും; എല്ലാം… പേക്ഷ, ഒരു ദിവസം എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു—പാതിരാത്രിയിൽ
മൂത്രെമാഴിക്കാെനഴുേന്നറ്റു, കഥയിെല അച്ഛൻ… െപാന്തയ്ക്കിടയിെല ഒരനക്കം… ചാ�
ടിെയഴുേന്നറ്റു മാറിനിന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ടെതന്താ? കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
തിളക്കം! ഒരു കനൽക്കട്ട! അതു് മാണിക്യക്കല്ലായിരുന്നു. മൂത്രം വീണു് അശുദ്ധ�
മായേപ്പാൾ സർപ്പം തെന്റ നിറുകയിൽ വഹിച്ചിരുന്ന മാണിക്യക്കല്ലു് അവിെടയി�
ട്ടു് എേങ്ങാേട്ടാ േപായിമറഞ്ഞു. ആ അച്ഛെന്റ വിളിേകട്ടുണർന്നുവന്ന കഥയിെല
അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി മാണിക്യക്കെല്ലടുത്തു് മുറിക്കകത്തു് രഹസ്യമായി ഭദ്രമായി
സൂക്ഷിച്ചു. റബ്ബർമുതലാളി കുഞ്ഞവറാച്ചേനേപ്പാെല, ബാങ്കറന്മാരായ കുന്നിക്കാട്ടു�
കാേരയും േഗാവിന്ദേമേനാെനയും കല്ലൂക്കാരേനയും േപാെല, അബ്കാരി േകാൺ�
ട്രാക്ടർ സദാനന്ദേനയും അരമനയിെല െമത്രാനച്ചേനയും േപാെല ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന
ആഡംബര കാറിലായി കഥയിെല അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും മക്കളുേടയും യാ�
ത്ര… െകാട്ടാരം േപാെലയുള്ള വീട്ടിെല ഊണുമുറിയിൽ തിളങ്ങുന്ന േമശവിരിയിട്ട
ഊൺേമശയിൽ…

കഥ വായിച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ ചിരിച്ചു. പിെന്ന മകെള അരി�
കിൽ അണച്ചു നിർത്തി:—‘കഥയുെട ഏതാെണ്ടാരു രൂപെമാെക്കയുണ്ടു്… പേക്ഷ,
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ഇെതാരു കഥയായില്ല; എെന്റ േമാേള, നിധി കിട്ടുകയും മാണിക്യക്കല്ലു് െപട്ടിയിൽ
വയ്ക്കുകയും െചയ്തിട്ടല്ല ആരും പണക്കാരാകുന്നതു്… അന്ധവിശ്വാസം, െവറും സങ്കൽ�
പ്പങ്ങൾ; െകാള്ളകൾക്കു മറ. ഒരു പേക്ഷ, ആർെക്കങ്കിലും നിധി കിട്ടീട്ടുണ്ടാകാം.
ആരും േനരായ മാർഗത്തിൽ പണക്കാരാകുന്നില്ല. കള്ളക്കടത്തും കള്ളക്കണക്കും
അമിതലാേഭാം നികുതിെവട്ടിപ്പും ൈകക്കൂലീം ചൂഷണങ്ങളും… അങ്ങെനെയാെക്ക�
യാ പണക്കാരാകുേന്ന. ഈ ഭൂമിയും ഇതിലുള്ള സകലതും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു�
േപാെല അവകാശെപ്പട്ടതാണു്. ഓേരാരുത്തർക്കും ജീവിക്കാനുള്ളതു് അധ്വാനിച്ചു�
ണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനർത്ഥം എല്ലാ�
രും പണക്കാരാകുക എന്നല്ല… സ്വകാര്യസ്വത്തു് മനുഷ്യെര സ്വാർത്ഥരും അഹങ്കാ�
രികളും അധികാരേമാഹികളുമാക്കും. മനുഷ്യനന്മകെളക്കുറിച്ചു് അവർക്കു ചിന്തി�
ക്കാേന പറ്റുന്നില്ല. അതു മനസ്സിലായതുെകാണ്ടാണു് ശ്രീബുദ്ധൻ രാജ്യവും െകാ�
ട്ടാരവും പ്രിയെപ്പട്ടവേരയും എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചിറങ്ങിയതു്. േമാൾക്കിേപ്പാൾ ഒന്നും
െചയ്യാനാകില്ല. പേക്ഷ, വലുതാവുേമ്പാൾ നിധിയേന്വഷിച്ചല്ല ഇറേങ്ങണ്ടതു്; പാ�
വെപ്പട്ടവർക്കും പണിെയടുക്കുന്നവർക്കുെമാപ്പം…’ പുഴേപാെല ഒഴുകിയ അച്ഛെന്റ
പ്രസംഗത്തിനു് അമ്മ തടയിട്ടു:

‘ഒന്നു നിർത്തുെന്നാേണ്ടാ പ്രസംഗം… ഇപ്പം ആേരാടാ ഇതു്, ഈ പ്രാന്തിെപ്പ�
ണ്ണിേനാേടാ, തരേക്കടില്ല… െകാേറ നാളായിേകക്കുന്നു, ഞാൻ… അവകാശങ്ങൾ!
ഇഷ്ടം േപാെല െസാെത്താള്ള അച്ഛെന്റ േമാനായിരുന്നിേല്ല നിങ്ങളു്. എന്നിേട്ടാ,
നിങ്ങെക്കന്നല്ല കൂെടപിറപ്പുകൾക്കു കിട്ടാനുള്ള അവകാശം േപാലും കളഞ്ഞുകുളി�
ച്ചതാരാ? എന്നാ കുടുമ്മവീതം കിേട്ട്യെതങ്കിലും കളയാെത േനാേക്ക്യാ? അതേപ്പാ
പാറുക്കുട്ടിെക്കഴുതിെക്കാടുത്തിട്ടു് എേന്നം പിേള്ളരം കൂട്ടി െപരുവഴിയിേലെക്കറങ്ങി,
ഇേപ്പാ ദാ െകടന്നു ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നു, ഇേങ്ങരാരാ ശ്രീരാമേനാ? ഇനി പണി�
െയടുക്കുന്നവരുെട അവകാശെമാണ്ടാക്കാൻ േപാണു! ഞാൻ വല്ല െതറീം പറഞ്ഞു
േപാകും…’ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ എെന്താെക്കേയാ പിറുപിറുത്തുെകാണ്ടു് അടു�
ക്കളയിേലക്കു കയറിേപ്പായി.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ പതുെക്ക ചിരിച്ചു: പിെന്ന ശബ്ദം താഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞു:
‘എെന്റ സ്വത്തു് ! നമ്മെടാെക്ക പൂർവികെരങ്ങെന ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരായി, െകാ�

ല്ലും െകാലയ്ക്കും അവകാശമുള്ള നാടുവാഴികളായി? എന്തായാലും േനേര െചാേവ്വ
ആയിരിക്കില്ല… ആ പാപത്തിെന്റ പങ്കിനു േവണ്ടി േമാൾെട അച്ഛൻ േകസു പറയ�
ണാരുേന്നാ?’

സാവിത്രിക്കുട്ടി അച്ഛെന മിഴിച്ചു േനാക്കിയിരുന്നേതയുള്ളൂ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ�
െതല്ലാം മനസിലായിെല്ലങ്കിലും നിധിയും മാണിക്യക്കല്ലും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട േബാ�
ധത്തിൽനിന്നും അേമ്പ മാഞ്ഞുേപായിരുന്നു; പകരം മനസ്സിൽ ഉത്തരം േതടുന്ന കു�
േറ േചാദ്യങ്ങൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ആരാണു് തെന്റ അച്ഛൻ! എന്തായാലും അമ്മ പറഞ്ഞതുേപാെല ശ്രീരാമ�
നല്ല. രാമായണം കഥെയാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയാം. വല്യപ്പച്ചി എത്രേയാ
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തവണ വായിച്ചു് അർത്ഥം വിവരിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങെനയേല്ല സാവിത്രിക്കുട്ടി
രാമായണം വായിക്കാൻ പഠിച്ചതു്. വടേക്കതിെല തങ്കമ്മൂെന്റ അമ്മൂമ്മയ്ക്കു് ദിവസവും
രാമായണം വായിച്ചു െകാടുക്കുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയേല്ല… ‘ഇത്ര െചറിയ കുട്ടി…’
എന്നു് തങ്കമ്മൂെന്റ അച്ഛൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േതാളത്തുതട്ടി അഭിനന്ദിച്ചതേല്ല. ഭൂമി
എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളതാെണന്നും പാവെപ്പട്ടവർക്കും പണക്കാർക്കും പറയനും
ബ്രാഹ്മണനും എന്നു വ്യത്യാസം പാടിെല്ലന്നും എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങൾ ഒരു�
േപാെലയാെണന്നും എന്തായാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി വായിക്കുന്ന രാമായണത്തിെല
ശ്രീരാമൻ പറയുേമാ…ഇേല്ല, ഇല്ല. അങ്ങെനെയാെക്ക വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാേണാ
ആ ശ്രീരാമൻ? പിെന്നന്തിനാ രാക്ഷസന്മാെര െകാന്നതു്, ബാലിെയ ഒളിയെമ്പയ്തു
െകാന്നതു്; ആ പാവം ശംബൂകെന െകാന്നേതാ? നല്ല മനുഷ്യനാെണങ്കിൽ പി�
െന്നന്തിനാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും സീതെയ സൂത്രത്തിൽ കാട്ടിലുേപക്ഷിച്ചതു് ?
േകാപം പാടില്ല എന്നു് ലക്ഷ്മണേനാടു് ഉപേദശിച്ച ശ്രീരാമൻ തെന്നയേല്ല സുഗ്രീവ�
െന്റ േനെര േദഷ്യം െകാണ്ടു് ചീത്ത പറഞ്ഞതു്. ‘ഇേപ്പാ കാണിച്ചുതരാം ഞാെന’ന്നു്
േപടിപ്പിച്ചതു് ? സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ, രാമായണം വായിക്കുേമ്പാെളാെക്ക
േതാന്നിയതാണു്; പേക്ഷ, ആേരാടും േചാദിക്കാൻ വയ്യേല്ലാ… എന്തായാലും തെന്റ
അച്ഛൻ അങ്ങെനയല്ല. എല്ലാവെരയും സഹായിക്കാേറയുള്ളൂ. വഴക്കിടുന്നവേരാ�
ടുേപാലും സമാധാനത്തിൽ ചിരിച്ചുെകാേണ്ട സംസാരിക്കൂ; ആേരാെടങ്കിലും േദഷ്യ�
െപ്പട്ടു് സംസാരിക്കുന്നതുേപാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടിട്ടില്ല… അല്ല, അല്ല… തെന്റ
അച്ഛൻ ശ്രീരാമനേല്ലയല്ല… പിെന്ന… ബുദ്ധൻ… ഇല്ല, ബുദ്ധെനേപ്പാെല എല്ലാം
ഉേപക്ഷിച്ചിറങ്ങിേപ്പാകാനും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനു കഴിയില്ല…പിെന്ന?
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കിട്ടാത്ത കുടുംബസ്വത്തിെന െചാല്ലി അച്ഛേനാടുള്ള ബന്ധുക്കളുെട െവറുപ്പിെന്റ
ആഴം സാവിത്രിക്കുട്ടി അറിയുന്നതു് വളെര വർഷങ്ങൾക്കു േശഷമാണു്.

തെന്റ മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിലാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ െകാച്ചച്ഛെന കാ�
ണുന്നതു്. അതിനുമുൻപു്, െകാച്ചിെല േപാലും തങ്ങളുെട വീട്ടിൽ വന്നതായി ഓർ�
മ്മയിലില്ല. അവരുെട നാട്ടിൽ ഒരിക്കെലങ്ങാണ്ടു് േപായ സമയത്തും കണ്ടിട്ടില്ല.
സാവിത്രിക്കുട്ടി േജാലി െചയ്യുന്ന പട്ടണത്തിെല ആഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയാ�
കാറായേപ്പാൾ പ്യൂൺ വന്നു പറഞ്ഞു:

‘ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടു്.’ ആരാെണന്നു പറഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ, സാറിെന്റ
േപരു പറഞ്ഞു. ‘അവളിവിടേല്ല േജാലി െചയ്യുേന്ന’ ന്നും േചാദിച്ചു.

ഒരുപേക്ഷ, ഭർത്താവിെന്റ നാട്ടിൽ നിന്നു് ബന്ധുക്കളാവും. അല്ലാതാരാ
തെന്നക്കാണാൻ വരാൻ! പേക്ഷ, അതാെണങ്കിൽ ഭർത്താവിെനയേല്ല അേന്വ�
ഷിക്കുക?

താെഴയിറങ്ങിെച്ചന്നു, ഒരു അപരിചിതൻ… ക്ഷീണിതനാണു്, മുഷിഞ്ഞേവ�
ഷം; അറുപതു എഴുപതു വയസ്സു പ്രായം േതാന്നും…

‘ആരാ മനസ്സിലായില്ല?’
‘ഞാൻ നിെന്റ െകാച്ചച്ഛൻ… നിെന്റ ആഫീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമെമാന്നു�

മുണ്ടായില്ല… െട്രയിൻ ഒത്തിരി േലറ്റായി, മദ്രാസിൽ നിന്നാ. ഒന്നും കഴിച്ചില്ല.’ അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു.

‘ഒരുമിനിട്ടു്, ഞാനിതാ വന്നൂ.’ അത്രയും പറഞ്ഞു് മുകളിലെത്ത ആഫീസ് മുറി�
യിേലക്കു േപായി. സാവിത്രിക്കുട്ടി ഭർത്താവിനു േഫാൺ െചയ്തു:

‘ഒരു ആേട്ടാറിക്ഷ വിളിച്ചു് ഉടനിങ്ങു േപാേര… ഉച്ചയ്ക്കേത്തക്കു് ഹാഫ് േഡ ലീെവ�
ടുേത്താളൂ. േപടിക്കണ്ട, ഒരു വിരുന്നുകാരനുണ്ടു്. വീട്ടിൽ േപാണം.’
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പത്തുമിനിട്ടിനകം സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താെവത്തി: ആേട്ടാ െവയ്റ്റു െച�
യ്യാൻ പറയുേമ്പാേഴക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിയും. സാവിത്രിക്കുട്ടി െകാച്ചച്ഛേനാടു് ഭർ�
ത്താവിെന ചൂണ്ടി പരിചയെപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴക്കും: ‘േവണൂ ഞാൻ സാവി�
ത്രീെട െകാച്ചച്ഛൻ… ഇതുവെര ഇേങ്ങാട്ടുവരാനും പരിചയെപ്പടാനും സാധിച്ചില്ല…
അല്ല നിങ്ങളും അേങ്ങാെട്ടാന്നും വന്നില്ലാ…’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ േവദനയുെട തിരമാലകളുയർന്നു. ചിരിക്കാൻ
ശ്രമിെച്ചങ്കിലും അതു ചിരിയായില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവിനു് നന്നായി ചി�
രിക്കാനറിയാം… പുഞ്ചിരിേയാെട െകാച്ചച്ഛെന്റ ൈകപിടിച്ചമർത്തി:

‘അെതാന്നും സാരമില്ല െകാച്ചച്ഛാ…ഇപ്പെളങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയേല്ലാ.’
െകാച്ചച്ഛനു തൃപ്തിയായി… മകേളക്കാൾ നല്ലവൻ മരുമകൻ! െകാച്ചച്ഛനും മരു�

മകനുമായി വീെടത്തുംവെര തമാശകളും ആ പട്ടണത്തിൽ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളു�
െട വിവരണങ്ങളുമായി ഒരുപാടടുത്തു. അത്രയും സമയം സാവിത്രി നിശ്ശബ്ദയായി�
രുന്നുെവന്നതു് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നേമയല്ലായിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കും അതു് അനു�
ഗ്രഹമായി…

പറയാൻ വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു, കുടിച്ചുവറ്റിച്ച കണ്ണുനീരിെന്റ ചവർപ്പുകൾ
ആരുമറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അെല്ലങ്കിൽ അറിേയണ്ട ആവശ്യമില്ല… ‘നല്ല േജാലി, നല്ല ഭർ�
ത്താവു്, നല്ല കുട്ടികൾ… അഹങ്കാരിയാണവൾ. പിെന്ന വീട്ടുകാെര േനാക്കുന്നതു്…
അതവളുെട ഔദാര്യം…’

ആെരാെക്കേയാ എവിെടാെക്കേയാ എത്തിച്ച നല്ല വാർത്തകൾ! സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി ചുമക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുെട ഭാരം ആർക്കാണു് അേലാസരമുണ്ടാക്കിയ�
െതന്നു് അവൾക്കറിയില്ല… സാരമില്ല. േവദനകളുെട മഹാസമുദ്രത്തിേലക്കാണു്
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കൗമാരം കാലൂന്നിയതു്… ഏഴുസമുദ്രങ്ങളും നീന്തിക്കയറി… പി�
െന്ന ഇതാേണാ വലിയ കാര്യം!

വീട്ടിെലത്തിയതും സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉത്സാഹത്തിെന്റ മുഖംമൂടി എടുത്തണിഞ്ഞു.
ആദ്യമായി വീട്ടിെലത്തിയ തെന്റ െകാച്ചച്ഛെന ആേഘാഷമായി സത്കരിച്ചു…
മക്കൾ സ്ക്കൂൾ വിെട്ടത്തിയേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു: ‘ഇതാ നിങ്ങൾെട അപ്പൂ�
പ്പൻ. അേമ്മടച്ഛെന കാണാനും അപ്പൂപ്പാന്നു വിളിക്കാനും പറ്റീല്ലേല്ലാ. ദാ, ആ
നഷ്ടം തീർന്നു. ഇതാണിേപ്പാൾ നിങ്ങെട അപ്പൂപ്പൻ.’ മക്കൾ അപ്പൂപ്പനുമായി ചങ്ങാ�
ത്തത്തിലായി; ചിരിയും കളിയും.

സാവിത്രിക്കുട്ടി അതിശയിച്ചു. പ്രായം മനുഷ്യനിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം. അമ്മ
പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്—അനിയനു് എേപ്പാളും ഗൗരവമാ. സ്വന്തം മക്കേളാടുേപാലും
േസ്നഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവെര െകാഞ്ചിക്കുകേയാ സംസാരിക്കുകേയാ േപാലുമി�
ല്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് ഞാനിവിെട വരുേമ്പാൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിന്നവരുെട കൂ�
െടയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികെള ഞാൻ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താേണാ—ഞങ്ങൾ േകറി�
വരുേമ്പാേളക്കും രണ്ടുേപരും നിന്റച്ഛെന്റ കയ്യിൽത്തൂങ്ങി… െകാഞ്ചലും വിേശഷംപ�
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റച്ചിലും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അേങ്ങർക്കു് എെന്നെക്കട്ടും മുേമ്പെയാള്ള െകാച്ചുങ്ങളാ�
രിക്കുംന്നു്. അപ്പളേല്ല പറയുേന്ന അനിയെന്റ മക്കൾക്കു് വല്യച്ഛനാണു് എല്ലാെമന്നു്.
അേപ്പാ െകാേച്ചാപ്പ പറയുകാ ‘അെതങ്ങനാ അവരടച്ചനവെര ഒന്നു മടീെലടുത്തുവ�
ച്ചിട്ടും കൂടീല്ല. ഇവെടാള്ളേപ്പാെഴാെക്ക െകാച്ചുനാണൂെന്റ മടിയിേലാ, ഒക്കേത്താ
ആയിരിക്കും.’

തെന്റ ബാല്യകൗമാരങ്ങളുെട ഓർമ്മപ്പുസ്തകത്തിേലക്കു് ഇക്കാലങ്ങെളാന്നും
കയറി വരരുെതന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ
കഥ കയറിപ്പറ്റിയതു് ചില പ്രേത്യക അറിവുകൾ െകാണ്ടായിരുന്നു.

…െകാച്ചച്ഛൻ വീട്ടിൽ നിന്നു് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിേപ്പായി; ഒന്നു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടും
തിരിച്ചു വന്നില്ല. പണ്ടും എത്രേയാ തവണ സംഭവിച്ച കാര്യമായതുെകാണ്ടു് ഭാര്യയും
മക്കളും തിരക്കിയില്ല. സാധാരണേപാെല രേണ്ടാ മൂേന്നാ ആഴ്ചയ്ക്കകം തിരിെച്ചത്തു�
െമന്നു് കരുതിക്കാണും. െകാച്ചച്ഛൻ തഞ്ചാവൂരിൽ േപായി സംഗീതം പഠിച്ചു; േപരു�
േകട്ട കർണാടകസംഗീതജ്ഞനായി. പിന്നീടു് ഭ്രമം കഥകളിയിലായി; കഥകളി നട�
നാവുക എന്ന െകാച്ചച്ഛെന്റ സ്വപ്നം നടന്നില്ല. ആ നിരാശ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറിയില്ല.
ഇടയ്ക്കിടക്കു് പുറെപ്പട്ടു േപാകുന്നെതല്ലാം ഏെതങ്കിലും േകന്ദ്രത്തിൽ കഥകളിയുെണ്ട�
ന്ന അറിവിേലാ അതേന്വഷിേച്ചാ ആകും… ഇത്തവണ മദ്രാസിേലക്കായിരുന്നു യാ�
ത്ര. വിചാരിച്ച സുഹൃത്തുക്കെള കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ഒരുപാടലഞ്ഞു. ൈകയിെല ൈപ�
സയും തീർന്നു. അേപ്പാൾ ആേരാ പറഞ്ഞുേകട്ട ഒേരാർമ്മയുദിച്ചു. േചട്ടെന്റ മകൾ…
പട്ടണത്തിലുണ്ടു്… ആഫീസിലാണു്. പിെന്നാന്നും േനാക്കിയില്ല. ആഫീസേന്വഷി�
െച്ചത്തി. െകാച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞതങ്ങെനയാണു്.

…രണ്ടു ദിവസമായേപ്പാൾ ക്ഷീണെമാെക്ക മാറി. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞുേപാ�
യാൽ മതിെയന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ സേന്താഷേത്താെട സമ്മതിച്ചു. പിെന്ന സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയും േവണുവും ൈവകിട്ടു ആഫീസിൽ നിന്നുവന്നു് കാപ്പികുടി കഴിഞ്ഞാൽ
െകാച്ചച്ഛൻ പഴയകാലെത്ത വിളിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും… എല്ലാം അതൃപ്തിക�
ളും നിരാശകളും നഷ്ടേബാധങ്ങളും… ഒരു ദിവസം കഥ പറയുന്നതിനു പകരം ഒരാ�
വശ്യമാണു് മുേമ്പാട്ടു വച്ചതു്.

‘സാവിത്രീ, നിെന്റ അച്ഛെന്റ കയ്യിൽ ഞങ്ങടച്ഛെന്റ േഫാേട്ടായുണ്ടായിരുന്നു,
ഇേല്ല? ഒരു ഗ്രൂപ്പു് േഫാേട്ടാ…ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്തു് മുഖം കാണിക്കാൻ േപാ�
കാെനാരുങ്ങിയേപ്പാ നാട്ടിെല മൂന്നാലു് പ്രമാണിമാരുെട ഒരാഗ്രഹം. അച്ഛൻ നടുവി�
ലങ്ങെന… നല്ല പടമായിരുന്നു. ഇപ്പ അനന്തിരവരു പറയുന്നു അവര്െട കയ്യിെലാ�
ണ്ടാര്ന്ന േകാപ്പി കളിഞ്ഞുേപാെയന്നു്. െഫ്രയിം െചയ്തുവച്ചിരുന്നെതങ്ങെനയാ കള�
ഞ്ഞുേപാേണന്നറിയില്ല. െവള്ളം വല്ലതും വീണേതാ… നിന്റമ്മ നിന്റച്ഛൻ മരിച്ചേശ�
ഷം ഒരിക്കൽ അവെട നാട്ടിെലാെക്ക വന്നിേല്ല. അേപ്പാപ്പറഞ്ഞു, േചട്ടെന്റ സാധന�
ങ്ങെളാെക്ക നീ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിെട്ടാെണ്ടന്നു്. …ആ േഫാേട്ടാ തന്നാ േവെറ േകാപ്പിക�
െളടുത്തു് എല്ലാർക്കും െകാടുത്തിട്ടു് അതുേപാെല തിരിച്ചു തരാെമന്നു് േഗാവിന്ദൈക്ക�
മൾ പ്രേത്യകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. ഞാൻ െകാണ്ടുവരാെമന്നു് സമ്മതിേക്കം െചയ്തു.’
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സാവിത്രിക്കുട്ടി നിെന്നരിഞ്ഞു… അച്ഛെന്റ സാധനങ്ങൾ, അച്ഛെന്റ സ്വത്തു്…
അച്ഛെന്റ വീടിെന്റയും നാടിെന്റയും ബന്ധുക്കളുെടയും ഓർമ്മകൾ ആ േഫാേട്ടായി�
െലാതുങ്ങിേപ്പായിരുന്നിേല്ല? മെറ്റാന്നും അച്ഛൻ അവിടുെന്നടുത്തിട്ടില്ലേല്ലാ, െകാണ്ടു�
േപാന്നിട്ടില്ലേല്ലാ… ഇതു് അച്ഛൻ നിധിേപാെല സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണു്; അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അതു ജീവനാണു്. അതും തിരിച്ചുേവേണാ!

സാവിത്രിക്കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല; സ്തബ്ധയായി നിന്നേതയുള്ളൂ. ‘നീെയന്താ
ആേലാചിക്കുേന്ന… അതു സൂക്ഷിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് െനനെക്കന്താ േനട്ടം? അവർ�
ക്കും ആഗ്രഹമിേല്ല അവര്െട അമ്മാവെന്റ ഒരുപടം േവണെമന്നു്… െനനക്കു് നിർ�
ബ്ബന്ധമാേണൽ േകാപ്പിെയടുത്തിട്ടു് ഒടെന തിരിച്ചുതരാം.’

െകാള്ളാം, െനനെക്കന്താ േനട്ടം? നിർബ്ബന്ധമാേണൽ തിരിച്ചുതരാം, അവ�
ര്െട അമ്മാവനേല്ല—വാക്കുകൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. ‘ഇതു് ഗൂഢാ�
േലാചനയാണു്. നാട്ടിൽനിന്നു് പിണങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ട െകാച്ചച്ഛൻ ഈ മഹാപാപം
ഏറ്റുേപാന്നതാേണാ! തെന്റ അച്ഛൻ അനാഥനല്ലായിരുന്നു എന്നു് തെന്ന വിശ്വസി�
പ്പിക്കുന്ന അവസാനെത്ത െതളിവു്; അതു തനിക്കു് അച്ഛൻ തെന്നയാണു്…’

‘അതു്…’ സാവിത്രിക്കുട്ടി വിക്കി.
‘നിെന്റ കയ്യിലുണ്ടു്; നീയാണതു സൂക്ഷിേച്ചക്കുന്നെതന്നു് േചച്ചി പറഞ്ഞതേല്ല.

ആ ഒറെപ്പാള്ളതുെകാണ്ടേല്ല േചാദിക്കുന്നതു്.’ െകാച്ചച്ഛെന്റ സ്വരം പരുഷമായി.
‘അതല്ല അതു്…’
‘നീയതു കണ്ണാടിയിടീച്ചു വീട്ടിൽ തൂക്കിയിട്ടിെട്ടാന്നുമില്ലേല്ലാ, െപട്ടീൽ പൂട്ടി

വേച്ചക്ക്വേല്ല; െകാറച്ചുെദവസം എെന്റ കയ്യിലിരുന്നൂന്നു് വെച്ചന്താ പറ്റ്വാ… േചച്ചീ�
െമാെക്ക പറയുന്നതു ശരിയാ… േചട്ടെന്റ അേത സ്വാർത്ഥത… േചട്ടൻ ഒെരാറ്റയാ�
ളാ ഞങ്ങക്കു കിേട്ടണ്ടെതാെക്ക ഇല്ലാതാക്കിേയ… ഞങ്ങേടം കൂെട അച്ഛനല്ലാരു�
േന്നാ മരിച്ചതു്; സങ്കടം ഞങ്ങക്കുമിേല്ല?’

‘േവണൂനു് േകക്കേണാ, ഇവൾെട അച്ഛൻ െചയ്ത േദ്രാഹം! എേന്താ ക്ഷീ�
േണാം വയ്യാേയ്കം േതാന്നീപ്പം അച്ഛൻ േചട്ടേനാടു പറഞ്ഞതാ, വക്കീലിെന വിളിക്ക�
ണം, എല്ലാം േവണ്ട േപാെല എഴുതിവയ്ക്കണം; അനന്തേരാക്കാെര വിശ്വസിക്കണ്ട
എെന്നാെക്ക… അെതങ്ങനാ എല്ലാം േചട്ടേനാടേല്ല പറയൂ അച്ഛൻ! എന്നിേട്ടാ…
ഏയ് അെതാന്നും േവണ്ടാ, അച്ഛനു് സുഖാകേട്ടന്നങ്ങു പറഞ്ഞു. ഒള്ളകാര്യം ഞങ്ങ�
േളാടു് പറയേണ്ട; അതും പറഞ്ഞില്ല. അച്ഛനങ്ങു മരിച്ചു. എല്ലാം അവരങ്ങു ൈക�
വശെപ്പടുത്തി—അനന്തിരവരു്… എന്നാ േകസുെകാടുക്കാം, നിയമം നമ്മെട വശ�
ത്താന്നും പറഞ്ഞു് ശിവരാമൻേചട്ടൻ വന്നു, എെന്റ മൂത്തഅളിയേന. അയാളു വേല്യ
ഉേദ്വാഗസ്ഥനേല്ല, വക്കീൽ പരീേക്ഷം പാസ്സായതാ…’

‘എല്ലാരും കരഞ്ഞുപറഞ്ഞു… േകട്ടില്ല. ശിവരാമൻ േചട്ടനും ഞാനും അനീ�
ത്തീം െപണങ്ങി… എന്നിട്ടും േചട്ടെനാപ്പിട്ടില്ല. ‘ഈശ്വരൻ അവെരെക്കാണ്ടു് േതാ�
ന്നിപ്പിക്കും. നമുക്കവകാശെപ്പട്ടതു് അവർ തിരിച്ചുതരും; അച്ഛൻ മരിച്ചയുടെന സ്വ�
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ത്തിനു േകസുെകാടുക്കാൻ കൂട്ടുനിക്കില്ലാ’ന്നു് ഒറ്റപ്പിടുത്തം. അേമ്മെട സ്വത്തിൽ േച�
ട്ടെനാള്ള അവകാശം കൂടി അനീത്തിക്കു് എഴുതിെക്കാടുത്തു് അവെള മയക്കി… വലി�
േയാപ്പൂം ശിവരാമൻേചട്ടനും പിെന്ന ആ വീട്ടിേലാ നാട്ടിേലാ േകറീട്ടില്ല. അവേനാ�
നുമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും േവണ്ടാന്നാ… ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല ഇവളു് േചട്ടെന്റ തനിപ്പകർ�
പ്പാ… േവണൂനറിയാഞ്ഞിട്ടാ… അവേനാനു േതാന്നുന്നേത െചയ്യൂ.’ കൂർത്തു മൂർത്ത
വാക്കുകൾ.

സാവിത്രിക്കുട്ടി മരപ്പാവയായി… ഇെതാെക്കയാേണാ താൻ! മാരകേരാഗ�
ത്തിനടിെപ്പട്ടു നിസ്സഹായതയുെട പ്രതിരൂപം േപാെല ഭാര്യേയയും മക്കേളയും േചർ�
ത്തുപിടിച്ചു് പട്ടിണിയുെട നാളുകൾ എണ്ണിത്തളർന്ന അച്ഛെന കാണാൻേപാലും
സേഹാദരങ്ങളിലാേരയും കാണാതിരുന്നതിനു കാരണമിതാേണാ? അച്ഛൻ മരി�
ച്ചേപ്പാൾ േപരിനു ചിലർ വന്നു േപായി.

സാവിത്രിക്കുട്ടി കരഞ്ഞില്ല; അെല്ലങ്കിലും കൗമാരത്തിൽ തനിെക്കാപ്പം വിടാ�
െത കൂെടക്കൂടിയ കരച്ചിലിെന സാവിത്രിക്കുട്ടി ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടിരിക്കുന്നു. ആരും കാണാ�
െത േകൾക്കാെത മാത്രേമ ചങ്ങലെക്കട്ടഴിക്കാറുള്ളൂ…

േഫാേട്ടാ എടുത്തുെകാടുത്തു. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു േപാെല എല്ലാവരും
െപരുമാറി… പിേറ്റന്നു് തെന്ന െകാച്ചച്ഛൻ േപായി ആ േഫാേട്ടായും െകാണ്ടു്. സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട അപ്പൂപ്പെന്റയും അച്ഛെന്റയും ആ ഓർമ്മയും അങ്ങെന പടിയിറങ്ങി�
േപ്പായി… പിെന്നാരിക്കലും ആ േഫാേട്ടാ തിരിച്ചു വന്നില്ല, തരണെമന്നു് ആർക്കും
േതാന്നിയില്ല.



4.14
ൈദവപുത്രൻ

െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തീെട വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ െപാട്ടിമുളച്ച�
തുേപാെലാരു കുഞ്ഞു് ! ഒരു മാലാഖക്കുഞ്ഞു് !

േകട്ടവെരാെക്ക നിന്നപടി വാെപാളിച്ചു; പിെന്ന െകാട്ടാരമറ്റം കവലയിേലക്കു്
വച്ചുപിടിച്ചു.

മാവിലെകാണ്ടു് പല്ലു് അമർത്തിേത്തച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ബാങ്കുപ്യൂൺ ആന്റപ്പൻ
തിരക്കിട്ടു് മാവില ചവച്ചു തുപ്പി, അറ്റംചതച്ച െതങ്ങുംെകാലത്തണ്ടു് കയ്യിെലടുത്ത
സുഹൃത്തും വിേല്ലജുമാനുമായ നീലാണ്ടെന ൈകയ്ക്കുപിടിച്ചു് പടിയിറങ്ങി. അവരാണു്
െതയ്യാേമ്മെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് ആദ്യെമത്തിയതു്.

ഒരു െചറിയ ആൾക്കൂട്ടം രൂപെപ്പട്ടു വരുന്നതുകണ്ട െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തി മു�
റ്റേത്തക്കിറങ്ങിവന്നു.

ഓലമറേയാടു േചർത്തിട്ട ആടുന്ന കാലുകളുള്ള ബഞ്ചിെന്റ ഒത്ത നടുവിൽ ബാ�
ലൻസു് െചയ്തു് തലയുയർത്തി ഗമയിലങ്ങെന െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തി ഇരുന്നു… ചു�
വന്നുതുടുത്ത ഒരു െകാച്ചുമുഖം െതയ്യാമ്മയുെട കയ്യിലിരുന്ന വിലപിടിച്ച ടർക്കിടൗ�
വ്വൽ െപാതിക്കിടയിലൂെട കാണാമായിരുന്നു. എേന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, െകാച്ചി�
െന്റ ടൗവ്വലിത്തിരി മാറ്റിേനാക്കാെനാരുെമ്പട്ട ഇട്ടിെച്ചറിയായുെട ൈകെക്കാരു തട്ടു�
െകാടുത്തു െതയ്യാമ്മ: “ച്ചീ… െതാേടം പിടിേക്കെമാന്നും േവണ്ടാ, വല്ല സൂക്കടും വരു�
ത്തണ്ടാെന്റ തങ്കെക്കാടത്ത് നു്. തനിക്കിപ്പം അറീണ്ടതു് ഞാം പറഞ്ഞാ ഒക്കുേക�
േല? ന്നാ േകേട്ടാ… നല്ല ഒന്നാന്തരം െകാമ്പൻ1 തന്നാ… ന്താ േപാേര?”

ആെരാെക്കേയാ അതുേകട്ടു ചിരിച്ചു. ഇട്ടിെച്ചറിയ ഒരു ഇളിഭ്യച്ചിരിേയാെട പുറ�
േകാട്ടുമാറി.

1 െകാമ്പൻ—ആൺകുട്ടി
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െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തി മുഖം നല്ലവണ്ണം കാണത്തക്കവിധം ടൗവ്വൽ മാറ്റി കു�
ഞ്ഞിെന ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു നീട്ടിക്കാണിച്ചു. പിെന്ന അഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞു:

“എന്റാങ്ങേളെട െകാച്ചാെണേന്ന, കർത്താവാെണ സത്യം… എന്റനിയൻ
ചാേക്കാച്ചെന്റ െകേട്ട്യാളു് േപേറാെട ചെത്തേന്ന… ത്തിരീം േപാന്ന െകാച്ചിെന
അവെനന്നാ െചയ്യാനാ… കേയ്യാെട െകാച്ചിെനെക്കാണ്ടന്നു് എെന്ന ഏല്പിച്ചു. േമാ�
േട്ടാറുവണ്ടീലാ വേന്ന; അവൻ തെന്ന െകാച്ചിേനം എടുേത്താണ്ടു്. ൈഡ്രവറാ വണ്ടി�
േയാടിേച്ച… േദ നേല്ലാണം േനാക്കിൻ…എെന്റ േചലിലു് തന്നേല്ല ഇദിെന്റ േമാറു് ?”

“ഒള്ളേതാ െതയ്യാേമ്മ, പിെന്നന്താ െതയ്യാമ്മ ശവമടക്കത്തിനു കൂടാേത്ത;
അനീെന്റ െപണ്ണേല്ല?” പച്ചെവള്ളം ചവച്ചുകുടിക്കുന്ന കുന്നുംപുറത്തു പിേള്ളച്ചൻ
ഉേദ്വഗേത്താെട േചാദിച്ചു.

“അതിനു ഞാനാ വീട്ടുകാെര ഉേപക്ഷിച്ചു േപാന്നതേല്ല. എനിക്കാര് േടം ശവട�
ക്കും മിന്നുെകട്ടും കൂടണ്ട.”

“അതുശരി. അവെര ഉേപക്ഷിച്ചതാേന്നപ്പിെന്ന… ഇപ്പ െകാച്ചിെന?”
“അതവെന്റ ആവശ്യം. അവെന്റ െകാച്ചിെന വളത്താൻ. ഇേങ്ങാട്ടു േചാദിച്ചു�

വന്നപ്പ തള്ളാൻ പേറ്റ്വാ? െവറുേതന്ന്വല്ല. ദാ െചലവിനു കാശു തേന്നച്ചും േപായി.
ഇനീം തരും.”

െതയ്യാമ്മ കുഞ്ഞിെന ഉയർത്തി ഉയർത്തി ഒരു കയ്യിെലാതുക്കി. മുണ്ടിെന്റ മടി�
ക്കുത്തു് നിവർത്തു് േപപ്പറിൽ െപാതിഞ്ഞ ഒരു െചറിയ െപാതിെയടുത്തു് ബഞ്ചിൽവ�
ച്ചു നീർത്തുകാണിച്ചു. പച്ചേനാട്ടിെന്റ ഒരു െകട്ടു്, പുതുമണം മാറാത്ത, അലക്കിേത്ത�
ച്ചേപാെല അടുക്കിയ േനാട്ടുകൾ! അതുവെരയും ഒരു പച്ചേനാട്ടുേപാലും കാണാൻ
ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത നാട്ടുകാരുെട കണ്ണുതള്ളിേപ്പായി. അേപ്പാഴാണു് ഇെതാ�
െക്ക ഞാെനത്രകണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നമട്ടിൽ തലെയാന്നു െവട്ടിച്ചു് ആന്റപ്പൻ പറഞ്ഞ�
തു്: “അയ്യായിരം കാണും.”

“അയ്യായിേര… കർത്താേവ” ഒരാരവംേപാെല നാട്ടുകാരുെട ശബ്ദെമാന്നിച്ചു�
യർന്നു. തങ്ങൾക്കാർെക്കങ്കിലും ജീവിതത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും കണികാണാെന�
ങ്കിലും കിട്ടുെമന്നു് സങ്കൽപ്പിക്കാൻേപാലും പറ്റാത്ത തുക!

“എക്കണ്ട കാലേത്തക്കുെമാള്ള െതാക ഒന്നിച്ചു തന്നതാ. അവനു േവണ്ടാരി�
ക്കും െകാച്ചിെന.” റപ്പായിേച്ചട്ടൻ നിഷ് കളങ്കെനേപ്പാെല പറഞ്ഞു.

“അതിനു െതയ്യാേമ്മെട അനീനു് ഇേത്രം പണെമവടന്നാ… അെതാന്നറിയ�
ണമേല്ലാ, ” നീലാണ്ടൻ അധികാരേത്താെട േചാദിച്ചു.

“അവനു് റവറുെവട്ടാെനാണ്ടു്. എരുേമലീ വല്യപള്ളീെല കാര്യക്കാര്െട വലങ്ക�
യ്യാ െന്റ ചാേക്കാച്ചൻ. അവെന്റ കയ്യിെലമ്പാടും പുത്തെനാേണ്ട.”

േമേലക്കുന്നെത്ത റപ്പായിേച്ചട്ടെന്റ െകട്ടിേയാളു് െവേറാണിക്ക പാച്ചിെവളു�
േത്തടത്തിെയ േനാക്കി കണ്ണിറുക്കി.
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അലക്കാനുള്ള തുണിെക്കട്ടു് തലയിൽ ഒന്നിളക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ‘െവേറാണിക്ക
ആറ്റിേലക്കാേണ വാേയാ’ എന്നു് വിളിച്ചു് െകാട്ടാരമുറ്റത്തിേലക്കു് േകറി േവഗംേവ�
ഗം നടന്നു പാച്ചിെവളുേത്തടത്തി.

െവേറാണിക്ക: “ഓ… നിക്കെണ പാച്ചിയേമ്മ, ഇദ് െന്താരു ദുരിശാ…2 മീ�
നച്ചിലാറാരും കുടിച്ചുവറ്റിേക്കെമാന്നൂല്ല. നമ്മളുെചല്ലുമ്പളും അവെടത്തെന്ന കാ�
ണും.” സ്വന്തം തമാശയിൽ അറഞ്ഞു ചിരിച്ചു് െവേറാണിക്ക പാച്ചിയമ്മെയ്ക്കാപ്പെമ�
ത്തി. “ഇക്കണ്ട വിഴുെപ്പാെക്ക അലക്കിത്തീരേണനുമുേമ്പ കടവത്തു െവയിലെങ്ങ�
ത്തും. െവയിലുകാഞ്ഞാപ്പിെന്ന ഇന്നു മുഴ്വനും തലക്കുത്താ.” പാച്ചിെവളുേത്തടത്തി
സ്പീെഡാട്ടും കുറച്ചില്ല.

െവേറാണിക്ക ഒപ്പെമത്താേനാടുന്നതിനിടയിൽ േതാളിൽ നിന്നു് േതാർെത്തടു�
ത്തു് മുഖം തുടച്ചു: “േമലാെക ഒെരരിെപാരി സഞ്ചാരാ… തണത്ത െവള്ളത്തീ മുങ്ങി�
െക്കടന്നാ ഒരാച്ചായി.”

പിെന്ന ആ കിതപ്പിനിടയിൽത്തെന്ന കൂട്ടിേച്ചർത്തു: “അേതയ് പാച്ചിയേമ്മ,
എനിക്കപ്പേള അറിയാം… ആ െതയ്യാമ്മെയ്ക്കവിടന്നാ അനീനും േചട്ടനും? അവക്കാ�
രുമില്ലാേന്ന. അവൾെട േപരു് പാർക്കവീന്നാരുേന്ന.”

“ഓ…അതു േകേട്ടക്കുന്നു. മടത്തിേച്ചർന്നപ്പം അവരിട്ട േപരേല്ല െതയ്യാമ്മ.”
“ദാെണ്ട െകടക്കണു, ആെര മടത്തിേച്ചർെത്തന്നാ? കത അങ്ങെനാന്നുമെല്ല�

െന്റ പാച്ചിയേമ്മ. അവടമ്മ ഭരണങ്ങാെനെത്തങ്ങാെണ്ടാരു ആശാരിപ്പണിക്കത്തി�
യാ. അവളു് ജനിക്കേണനും മുേമ്പ െകേട്ട്യാനിേട്ടച്ചുേപായി തേള്ള… പിെന്നങ്ങാ�
െണ്ടാരുത്തൻ തള്ളയ്ക്കു കൂട്ടുവന്നു. അയാെള െകാച്ചു് അച്ചാന്നു വിളിച്ചു. അയാളാ
െകാച്ചിെന മടത്തിെക്കാണ്ടാക്കി, പണിക്കു് അവളാ പാർക്കവി. അന്നതിനു പത്തു�
പതിെനാന്നു വയെസാണ്ടാകും. അയ്യാളു് പനങ്കള്ളുേമാന്താൻ േചാദിക്കുമ്പം േചാ�
ദിക്കുമ്പം കാശുെകാട്ക്കാൻ അവെടന്താ പണം കായ്ക്കണ മേരാേണ്ടാ. അയാളു ശു�
ണ്ഠിേകറി െപണ്ണിെന മടത്തീന്നു വിളിേച്ചാണ്ടു േപായി… പിെന്ന കത…” െവേറാണി�
ക്ക കിതപ്പാറ്റാൻ ഒന്നുനിന്നു.

കഥ േകൾക്കാെത മുേമ്പാട്ടുേപാകാൻ പാച്ചിയമ്മയ്ക്കു് പറ്റുേമാ! അവരു് നടപ്പു്
പതുെക്കയാക്കി; െവേറാണിക്കെയ്ക്കാപ്പം െചവിേയാർത്തു നടന്നു.

െവേറാണിക്ക പതുെക്ക നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ശബ്ദം താഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞു:
“അേമ്മെട സമ്മന്തക്കാരൻ െകാച്ചിെനെക്കാണ്ടു െചന്നു് ഒരു കൂട്ടുകാരെന്റ വീ�

ട്ടിലാക്കി.”
“അെതന്നാത്തിനാ?”
“നിങ്ങളിതു േകെക്കെന്റ പാച്ചിയേമ്മ… അയാളു െപണ്ണു വില്പനക്കാരനാരുന്ന�

േത്ര. പാർക്കവിക്കന്നു് പത്തുപതിമ്മൂന്നു വയസുകാണും. ‘ഇദു് നല്ല പച്ചക്കരിമ്പേല്ല�
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മാനസിേദവി: സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സഞ്ചാരങ്ങൾ 314

ടാ, കരുമുരാന്നിരിക്കും. വിക്കേണനും മുേന്ന നമ്മെക്കാന്നു രുചിേനാക്കാ’ന്നു് അയ്യാ�
ളു്. േചേതാല്ലാത്ത െമാതല് ! ആ തന്തയാ ആദ്യം െതാട്ടുനേക്ക്യതെത്ര.”

“െന്റ കാവിലേമ്മ… അതിെന്റ തള്ളെയവിെടേപ്പായി ചത്തുെകടക്കാര്ന്നു് ?
ആ കുരുന്നിെന…” പാച്ചിയമ്മയ്ക്കു മുഴുമിക്കാനായില്ല; അവളുെട മനസിൽ പതിമൂ�
ന്നുകാരിയായ സ്വന്തം മകളുെട മുഖം െതളിഞ്ഞു. ‘അവക്കു മൂന്നുവയെസാള്ളപ്പളാ
തെന്റ െവളുേത്തടെന ഈ പുഴ െകാണ്ടുേപായതു്.’

“ദാ െകടക്കണു, അതാണിപ്പേച്ചാദ്യം… പണിക്കേത്യ അയാളു് എപ്പേള തടി�
ക്കച്ചവടക്കാരൻ െചട്ട്യാർക്കു പണയം വച്ചു. െചട്ടിയാരു് അവേളം െകാണ്ടു് അതിർ�
ത്തി കടന്നിേല്ല.”

“ആ െപെങ്കാച്ചിെന്റാരു തേലവിധി!” പാച്ചിയമ്മ െനടുവീർപ്പിട്ടു.
“നിങ്ങളിതു േകക്ക് ” െവേറാണിക്ക ഉത്സാഹേത്താെട തുടർന്നു: “രണ്ടാനച്ച�

നും മേറ്റവനും ആവുേന്നടേത്താളം േഹമദണ്ണം െചയ്തു. െകാച്ചിെന മുറിയിൽ പൂട്ടി�
യിേട്ടച്ചാ ചാരായം േമാന്താൻ േപാണതു്. മൂന്നാംപക്കം കച്ചവടെമാെക്ക ഒറപ്പിച്ചു്
എടപാടുകാരേനം െകാണ്ടുവന്നപ്പം ആടുെകടന്നിടത്തു പൂടേപാലുമിെല്ലന്നു പറയു�
േമ്പാലായി. െകാെച്ചവേടന്നു് ഓട്ടം പിടിച്ചു. പാർക്കവി െപാറത്തു ചാടിയപാെട
മടത്തിേലക്കാ ഓടിേയ. െകാച്ചിെന്റ കരച്ചിലും പടുതീം കണ്ടപ്പം അവരു് െകാച്ചി�
െന ഒളിപ്പിച്ചു; മടത്തി നിർത്തി േപരും മാറ്റി—െതയ്യാമ്മ. ആ ദുഷ്ടൻ െകാേറ പണി�
െയാെക്ക േനാക്കീെത്ര, െപണ്ണിെന എറക്കിെക്കാണ്ടുേപാരാൻ. നല്ല ഉരിശമ്മാരു
മാപ്പിളപ്പിേള്ളെരാണ്ടാര്ന്നു. േമലുെനാന്തപ്പം അയാളു നാടുവിെട്ടന്നാ പേറേണ!”

“മടത്തിേച്ചർന്ന അവെളങ്ങനാ പിെന്ന ഇപ്പണീംെകാണ്ടു് ഈ െപാറംേപാ�
ക്കിെലത്തീതു് ? ഞങ്ങളു പൂവങ്ങാട്ടുെതേക്കതി താമസിക്കാൻ െതാടങ്ങീപ്പം െമാ�
തലു് െതയ്യാമ്മാപ്പണിക്കത്തി ഇപ്പണിതെന്ന. ബാകുേലയനും കൂെടാണ്ടു്, ” പാച്ചി�
യമ്മ സംശയം േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങെക്കന്നാ പ്രാെന്താേണ്ടാ പാച്ചിയേമ്മ; അവെള ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുേകം
മടത്തിേച്ചർക്കുേവാന്നും െചയ്തില്ല. േപരുമാറ്റീപ്പം അവക്കെതാെരാറപ്പാേയ; അേത്ര�
ള്ളൂ. ആേരാരുമില്ലാേത്താെര ആരു് മടത്തിേച്ചർക്കാൻ! പറയും േചർക്കാന്നു്.
എങ്ങാനും േചർത്താേലാ—അവട് െത്ത അടിച്ചുതളീം വിഴുപ്പലക്കലും… പിെന്ന
െപാറംേലാകം കാണലില്ല. ഇതാേണ അന്യജാതീെപ്പട്ടതു്. ആരും േചാദിച്ചു
വരാനില്ലാത്ത പണിക്കാരത്തിെയക്കിട്ടി, അവർക്ക് അെഞ്ചട്ടുെകാല്ലം അവെട നി�
ന്നു. മടുത്തപ്പം ഒളിേച്ചാടീതാ. അവരറിഞ്ഞു െപാറത്തുവിടത്തില്ല. എനിേക്കാർേമ�
ണ്ടു്. ഒെരല്ലുംേതാലുമായിട്ടു്, േവരിെനേടക്കൂെട വലിെച്ചടുത്ത േപാെല േകാലംെകട്ടു്
ഞങ്ങെട വീട്ടിലുവന്നു് കഞ്ഞിെവള്ളം േചാദിച്ചു, പാവം. മൂന്നാലു െദവസം ഞങ്ങ�
െള ചായ്പിലു് െകടന്നു. ഒള്ളതിപ്പങ്ക് തിന്നാനും െകാടുത്തു. െകാച്ചു് അപ്പ പറഞ്ഞതാ
ഈ കതെയാെക്ക.”

“ഈ പണി പിെന്ന എന്നാ െതാടങ്ങീതു് ?”
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“ഞങ്ങടവെട എന്തു വിശ്വസിച്ചാ താമസിപ്പിക്കെണ? അതിയാെന്റ തന്തയ�
ന്നു് ചത്തിട്ടില്ല. തരംകിട്ടിയാ എെന്ന വെര േകറിപ്പിടിക്കും. അതാ െമാതലു്. എറ�
ക്കിവിടാൻ കഷ്ടം േതാന്നി. അപ്പെന്റ മാപ്പേളം കുന്നുംെപാറെത്ത പിേള്ളച്ചനും
ഒെക്കക്കൂെട അവെട െപാറംേപാക്കിെലാരു കുടിലുെകട്ടിെക്കാടുത്തു. ആലുംകടവി�
ക്കാര്െട ഓട്ടലിലു് അടിച്ചുവാരലും പാത്രം കഴുകലും ഒെക്കയായിട്ടു് പണീം എടപാ�
ടാക്കി. പിേള്ളച്ചനാ പറെഞ്ഞ േപരുമാറ്റണ്ടാന്നു്. പള്ളീെട വല്ല സഹാേയാം കിട്ടി�
യാ അേത്രമാകേട്ടന്നു്. പള്ളീക്കാരു മാേമാദീസാമുക്കി ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കീെത്ര, ആര�
റിഞ്ഞു! ഏതാെണ്ടാെക്ക സഹായിേക്കെക്ക െചയ്തു െകട്ടാ.”

“അതു പറ; അവെളന്തിനാ പിേന്നം ഇപ്പണി െതാടേങ്ങ്യ?” പാച്ചിയമ്മ അക്ഷ�
മയായി.

“അതിപ്പം എന്നാ പറയാനാ, പാച്ചിയേമ്മ. ഓട്ടലിെല പണിയേല്ല, െവേള്ളാം
തീനും കിട്ടീപ്പം െപണ്ണങ്ങു തിടംവേച്ച. െപണ്ണിെന്റ േമനിെക്കാഴുപ്പു കണ്ടാ അടങ്ങീ�
രിക്കണ ആേണതാ! ആലുകടവി െമാതലാളീെട േമാൻതെന്നയാ ആദ്യം കൂേര�
െട കതകു െപാക്കീെതന്നാ േകേട്ടക്കേണ. അന്തിക്കൂട്ടുേതടി െതക്കുവടേക്കാടണ…
േമാൻമാർക്കു് നമ്മെട നാട്ടീ ക്ഷാേമാന്നുമില്ലേല്ലാ… െമാതലാളി ഓട്ടലീന്നു പറഞ്ഞു
വിട്ടു അവെള.”

പിെന്ന െവേറാണിക്ക പാച്ചിെവളുേത്തടത്തിേയാടു പറഞ്ഞ പഴയ ചരിത്രത്തി�
െന്റ രത്നച്ചുരുക്കമിങ്ങെന:

‘െതയ്യാമ്മയ്ക്കു ജീവിക്കെണ്ട…’
‘ൈവക്കം—പാലാ റൂട്ടിേലാടുന്ന ൈപ്രവറ്റുബസ്സുകെളല്ലാം ഓട്ടം കഴിഞ്ഞുവ�

ന്നാൽ െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തീെട വീടിനു മുൻപിൽ ചവിട്ടി നിർത്തി. അന്നെത്ത
ഓട്ടം നിർത്തി കുളിയും ശാപ്പാടും കഴിഞ്ഞു് െകാട്ടാരമറ്റത്തിെന്റ ൈസഡുേറാഡിൽ
ഒതുക്കാൻ േപാകുന്ന േപാക്കിലായിരുന്നു ബസ്സുകൾ ആ കൂരയ്ക്കു മുൻപിൽ ചവിട്ടി
നിർത്താറു്. അടച്ചിട്ട വാതിലിനു മുന്നിൽ കാക്ക വിളക്കു കത്തുന്നുെണ്ടങ്കിൽ േസ്ലാ�
െചയ്ത വണ്ടി തനിെയ സ്പീഡുകൂടും. പിെന്ന കത്തിെച്ചാരു േപാക്കാണു്. ദൂെരെയവി�
െടങ്കിലുേമ പിെന്ന പാർക്കുെചയ്യൂ; അകത്തു് ഏമാന്മാരാെരങ്കിലും കാണും.’

‘കാക്കവിളക്കു് തുറന്നിട്ട വാതിലിന്നകത്താെണങ്കിൽ ൈധര്യമായിട്ടു കയറി�
െച്ചല്ലാം. അകത്താളുെണ്ടങ്കിലും വല്ല ആപ്പഊപ്പകളുമാകും. കുറച്ചു കാത്തിരിക്ക�
ണെമേന്നയുള്ളൂ. അതുപേക്ഷ, കുെറ പണ്ടായിരുന്നു; ഹനുമാൻ ബാഹുേലയെനന്ന
ബാഹുേലയപ്പണിക്കൻ െതയ്യാമ്മയ്ക്കു് ഒരു മുണ്ടും പൂക്കൾതുന്നിയ കവിണീം ചട്ടയ്ക്കുള്ള
തുണീം ഒരു െകട്ടു ബീഡിയും സമ്മാനിച്ചു് സ്ഥിരംകൂട്ടായി അവിെട താമസം തുടങ്ങു�
ന്നതിനും മുൻപു് .’

‘പതിഞ്ഞമൂക്കും വലിയവായും ഉന്തിയപല്ലും െമലിഞ്ഞുവളഞ്ഞ ശരീരവുമുള്ള
ബാഹുേലയൻ കറുത്തു തടിച്ചു് ഉദ്ദണ്ഡന്മാരായ ബകനും ഭീമനുെമന്നു് ഇരട്ടേപ്പരുള്ള
രണ്ടുേചട്ടന്മാരുെട തമ്മിലടിക്കിടയിൽെപ്പട്ടു നെട്ടല്ലു ചതഞ്ഞേപ്പാൾ േപാതിപ്പണി�
ക്കത്തി പറഞ്ഞു: “െന്റ കുേട്ട്യ, ബാകുേലയാ നീെയേങ്ങാെട്ടങ്കിലും ഓടിെപ്പാേയ്ക്കാ.
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എന്തായാലും െനെന്റ വീതം അമ്മച്ചിക്കു െകാക്കീ ജീവെനാേണ്ട മാറ്റിവേച്ചക്കാം.”
ബാഹുേലയൻ െതരുവിേലക്കിറങ്ങി. വണ്ടികഴുകീം ചുമെടടുത്തും വിശപ്പടക്കി. കട�
ത്തിേണ്ണലും പള്ളിമുറ്റത്തും ആൽത്തറയിലും അന്തിയുറങ്ങി. പിെന്ന ആറ്റിനക്ക�
െര െകാല്ലക്കടവിനു താെഴ വാറ്റുചാരായക്കാരൻ അേന്താണിച്ചെന്റ കയ്യിൽനിന്നു്
അഞ്ചും ആറും കുപ്പി ചാരായം മുതുകിൽ െകട്ടിവച്ചു് മീനച്ചിലാറു നീന്തിക്കയറി കാ�
വിെല ഇലഞ്ഞിമരേച്ചാട്ടിൽ കുഴിച്ചിടും. പാതിരായ്ക്കു് സമയം േപാെല ഓേരാ കുപ്പി
ആവശ്യക്കാർക്കു് എത്തിച്ചുെകാടുക്കും. അപ്പഴും കിടപ്പു് പഴയേപാെല. അേപ്പാെഴ�
ങ്ങാണ്ടു് ആേരാ ഇട്ട ഇരട്ടേപ്പരാണു് ഹനുമാൻ.’

‘അേപ്പാൾ പിേള്ളച്ചനാ േചാദിച്ചതു്, ‘െതയ്യാമ്മെയ്ക്കാപ്പം താമസിച്ചുകൂേട’ന്നു്.
‘അവക്കുകൂട്ടു നീയും നിനക്കുകൂട്ടു് അവളും!’ അങ്ങെന ബാഹുേലയൻ െതയ്യാമ്മയുെട
െകേട്ട്യാനായി. െതയ്യാമ്മ, െതയ്യാമ്മപ്പണിക്കത്തിയായി.’

‘എന്നാലും നിെന്റ ബിസിനസ് നീ നിർത്തണ്ട, എേന്റതു ഞാനും നിർത്തുന്നി�
ല്ല. രണ്ടായാലും കാശു കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടേല്ല’ന്നു് ബാഹുേലയൻ. െതയ്യാമ്മ സമ്മതി�
ച്ചു. െതയ്യാമ്മയുേടയും ബാഹുേലയേന്റയും ബിസിനസുകൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ഒരു ബി�
സിനസു കൂടി തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. അേതാടുകൂടി ചവിട്ടിനിർത്തുന്ന വണ്ടികൾ പതു�
െക്ക േറാഡരികിെല ഒഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിേലക്കു േകറ്റിയിട്ടു് ൈഡ്രവറന്മാർക്കും കി�
ളികൾക്കും അകത്തുകയറാം. ചായിപ്പിെല ആട്ടിൻകൂട്ടിെന്റ പലകകൾ നിരത്തിയു�
ണ്ടാക്കിയ േമശപ്പുറത്തു് കുരുമുളകു ചതച്ചിട്ടു വരട്ടിയ നല്ല എരിവുള്ള കാളയിറച്ചിയും
ചാരായവും െറഡി. അതു മാത്രം േവണ്ടവർക്ക് കഴിക്കാം, കുടിക്കാം; െരാക്കം കാശു�
വച്ചു് ഇറങ്ങിെപ്പാേക്കാണം. മറ്റതും കൂടി േവണെമങ്കിൽ കാത്തിരുന്നു് ഊഴം വച്ചും
േകറാം. അതും പണം െരാക്കം.

‘ആദ്യെമാെക്ക െകാടുവാളും െവട്ടുകത്തീം കരുതി വേച്ചാണ്ടായിരുന്നേത്ര െത�
യ്യാമ്മ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതു്… പതുക്കപ്പതുെക്ക െതയ്യാമ്മയുെട നാക്കിനു് െകാ�
ടുവാളിേനക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ടായി. ഇടപാടുകാർ അനുസരണേക്കടു കാണിക്കാൻ
ൈധര്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാെത്ര.’

െവേറാണിക്കയും പാച്ചിെവളുേത്തടത്തിയും ആറ്റുകടെവത്തിയിരുന്നു. പി�
െന്നയുെമേന്താ പറയാൻ വാതുറന്ന െവേറാണിക്കെയ പാച്ചിയമ്മ ൈകെകാണ്ടു
വിലക്കി.

മുങ്ങി നിവരുന്നതിനിടയിൽ മറിയേച്ചടത്തി അതു കണ്ടു: “േവണ്ടാടിേയ,
എെന്ന ഒളിക്കണ്ട. ഞങ്ങെട കണ്ണും െമാകത്തേല്ല… ന്നാലും െന്റ കർത്താേവ,
െസാർണെക്കാടം േപാെലാരു െകാച്ചു്, അതും െകാമ്പൻ; അതിെനെക്കാെണ്ട കള�
യാൻ േതാന്നീേതതു മാപാപിക്കാണാേവാ”; അവർ തലയിൽ ൈകവച്ചു. “െകാ�
െണ്ടക്കളെഞ്ഞന്നാരു് പറഞ്ഞു് േചടത്തീ; വളത്താൻ തെന്ന. െകട്ടുകണക്കീ കാശും
െകാടുേത്തക്കെണ പിെന്നന്നാത്തിനാ?” തങ്കമ്മ േതാർത്തു് അലമ്പിപ്പിഴിെഞ്ഞടു�
ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു.
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“ത്ഫൂ. പിെന്ന. വളത്ത്ണൂ… െതയ്യാമ്മയ്ക്കിപ്പം അതേല്ല പണി! അവളതിെന്റ
കാലനാ, പറഞ്ഞില്ലാന്നു േവണ്ടാ” മറിയാമ്മേച്ചടത്തി ഉറപ്പിച്ചു; അവർക്കു കരിനാ�
ക്കാ, ഫലിക്കും. “നമ്മെക്കങ്ങാനും തന്നാ െപാന്നു േപാെല വളത്താര്ന്നു, കാശും
േനാട്ടൂന്നും ആരും തരണ്ട. പണീട്ത്തു േപാറ്റിേക്കാളാം. എെന്റ േമാെക്കാരു ആങ്ങ�
േളം ആേയേനം, ” പാച്ചി െവളുേത്തടത്തി സങ്കടെപ്പട്ടു പറഞ്ഞു.

“അതിനു പാച്ചിയേമ്മ, ആ െകാച്ചു് ഏതു ജാതീെപ്പട്ടതാന്നുവച്ചാ, ” െവേറാണി�
ക്ക േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചുങ്ങക്കു ജാതിെയാേണ്ടാ െവേറാണിേക്ക? അതു ൈദവത്തിെന്റ ജാതി.
നമ്മളു വളത്തുമ്പ നമ്മെട ജാതി, അേത്രള്ളൂ, ” പാച്ചിയമമ േവദാന്തിയായി.

െവേറാണിക്ക രഹസ്യം പറയുേമ്പാെല പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും െചവിവട്ടം പിടി�
ക്കുന്നുെണ്ടന്നു ഉറപ്പാക്കിെക്കാണ്ടുതെന്ന:

“അതു പിേന്ന… െകാട്ടാരം േപാെലാരു കാറു്. െവള്ള െനറാ… ഓടുമ്പം ഒേച്ചം�
കൂടീല്ല. ഒഴുകുകാന്നാ അതിയാൻ പറേഞ്ഞ. െതയ്യാേമ്മെട കുടിലിെന്റ െകാറച്ചിപ്പ�
റം ആ കവേലടടുത്തു് ൈമതാനത്തിെന്റ മൂേലേലക്കു േകറ്റിയാ നിർേത്ത്യ. എേന്താ
സാധനം സൂക്ഷിച്ചു് കാറീെന്നടുത്തു് െതയ്യാേമ്മെട കയ്യീെക്കാടുത്തു. കുഞ്ഞിെന്റ കര�
ച്ചിലുേപാെല ഒരു ഒച്ചേകട്ടു. ആ െപാതീന്നു തന്നാ. െതയ്യാമ്മ ആ െപാതീം െകാ�
ണ്ടു് ഓടിേപ്പായി കൂരയ്ക്കകേത്തക്കു് കാറു നിർത്തണ കണ്ടപ്പ അതിയാൻ മൂലെയ്ക്കാ�
ള്ള ആലിെന്റ മറവിേലക്കു മാറി നിേന്നതു്. കാറിെന്റ െവളിച്ചത്തീ കണ്ടതാ െത�
യ്യാെമ്മ.”

“െനെന്റ മാപ്പള ആ പാതിരാേനരത്തു് ഇെതാെക്ക കാണാൻ അവെട ഒളിച്ചു
നിക്ക്വാര് േന്നാടീ” മറിയേച്ചടത്തി പുച്ഛേത്താെട േചാദിച്ചു് കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു. “ഇേച്ചട�
ത്തിെക്കന്തിെന്റ േകടാന്നാ. െകാസ്രാെക്കാള്ളീേക്കം മനസ്സിലാേകലാന്നു വിചാരി�
ക്കണ്ട. അതിയാൻ െകടങ്ങൂരു് െപങ്ങളുെപണ്ണിെന്റ അമ്മായപ്പെന്റ ഏനേക്കടേന്വ�
ഷിച്ചു േപായാര്ന്നു. രാത്രീ അേത്രം ദൂരത്തൂന്നു് നടെന്നത്തേണ്ട. അല്ലാേണ്ടം നമ്മ�
ക്കാര് േടം രഹേസ്യാന്നും അറിയണ്ട;” െവേറാണിക്ക നീരസെപ്പട്ടു.

“േപാെട്ട, െവേറാണിക്കാ േചടത്തീ. മറിയേച്ചടത്തി െവറുെത േചാദിച്ചതേല്ല.
അേത്രം രാത്രി റപ്പായിമാപ്പിള അവെടങ്ങെനത്തീന്ന സംശയംെകാണ്ടേല്ല. കാര്യ�
മറിഞ്ഞേല്ലാ.” കുളിച്ചു് ഈറൻമാറ്റി നനച്ചുപിഴിഞ്ഞ തുണികൾ ൈകത്തണ്ടയിലും
േതാളിലുമിട്ടു് ആകാംക്ഷേയാെട കഥേകട്ടു നിന്ന തങ്കമ്മ മധ്യസ്ഥയായി. തങ്കമ്മ
ഏഴാം ക്ലാസുവെര പഠിച്ച െപണ്ണാണു്. അതിെന്റ ഗമയുണ്ടു് അവൾക്കു് തങ്കമ്മ തിടു�
ക്കെപ്പട്ടു േചാദിച്ചു:

“അേതയ് േചടത്തീ… അതാര്െട കാറാന്നു് റപ്പായി മാപ്പിള േനാക്കീേല്ല, കാ�
റിെന്റ നമ്പേറാ, േപേരാ… അരമേനലും േവലിക്കകത്തുകാർക്കും മാേത്രള്ളൂ നമ്മെട
നാട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കാറു്. അവടേത്തെക്ക തടിപ്പണി എന്റച്ഛനേല്ല െചയ്യിക്കെണ.”
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“അവർക്കു മാേത്രാന്ന്വല്ല… െനടിയിടത്തുമഠത്തിെല വേല്യമാെന്റ മൂത്തമകൻ
ഡാക്കിട്ടരുതമ്പുരാനിേല്ല, അയ്യാക്കും കാെറാണ്ടു്, ” അതുവെര ഒന്നും മിണ്ടാെത േമ�
ലു് േതച്ചുെവളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന അമ്മിണിയമ്മ പറഞ്ഞു.

“ഓ… നമ്മെട നാട്ടീ ആെകെമാത്തം ൈകെവരേലെലാതുക്കാെനാള്ള കാറു�
കേള ഒള്ളൂ. നമ്പറുേനാക്കീരുേന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ വല്ലപാടുംണ്ടാര് േന്നാ?” തങ്കമ്മ
േചാദിച്ചു.

“അെതെന്റ കുേഞ്ഞ, നാട്ടുെവളിച്ചത്തി ദൂെര നിന്നേല്ല കേണ്ട. അടുത്തുെചന്നു്
ശരിക്കു േനാക്കാൻ നിന്നാലു െചലപ്പം… പാറക്കയത്തീന്നു ശവം െപാങ്ങും കൂടിയി�
െല്ലെന്റ െകാേച്ച. എെന്റ പിേള്ളർക്കു് അപ്പനില്ലാണ്ടാേയെന. കണ്ടതു കണ്ടു. നമ്മ�
െളന്തീനാ…എേന്തലും ആയിേപ്പാെട്ട.” െവേറാണിക്ക വിഷയം ഉപസംഹരിച്ചു.

“എന്നാേലയ് അതു ൈദവപുത്രനാ… ഞങ്ങെട പുരാണത്തിെലാെക്ക അങ്ങ�
നെത്ത ഒത്തിരി കഥകെളാണ്ടു്. ഒരു ൈദവത്തിെന ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിച്ചു്
െകാച്ചുേവണെമന്നു പറയണ്ടതാമസം അയാെട െകാച്ചു് നമ്മെട കയ്യിൽ. ൈദവ�
ത്തിെന്റ രഥം അങ്ങനെത്ത െകാച്ചിേനം െകാണ്ടു് സ്വർഗത്തീെന്നറങ്ങി വന്നതാ…
രഥം കണ്ടപ്പ റപ്പായിേച്ചട്ടനു് കാറാന്നു േതാന്നി. അതേല്ല ഒഴുകിയാ വേന്നന്നു പറ�
േഞ്ഞ. െകാട്ടാരമറ്റം കടന്നേല്ല വേന്ന… മാടേനാ മറുതേയാ രക്ഷേസ്സാ വല്ലതും
റപ്പായിേച്ചട്ടെന്റ കണ്ണുെകട്ടിക്കാണും, അേല്ല േചടത്തീ?” കടവിെല പാറയിൽ വഴു�
ക്കി വീഴാെത പാവാട ഒതുക്കിപ്പിടിച്ചു് സൂക്ഷിച്ചു കയറുന്നതിനിടയിൽ തിരിഞ്ഞുനിന്ന
തങ്കമ്മ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു െകാണ്ടു േചാദിച്ചു.



4.15
ദിവ്യദർശനം

‘േമപ്പട്ടും േനാക്കി ഇരിപ്പു തുടങ്ങീട്ടു് െകാേറ േനരായേല്ലാ. ആേര സ്വപ് േനാം കേണ്ടാ�
ണ്ടിരിക്ക്വാടീ െപേണ്ണ?’

അടുക്കളമുറ്റെത്ത പ്ലാവിെന്റ െപാന്തിനിൽക്കുന്ന േവരിൽ ആകാശം േനാക്കി
അന്തംവിട്ടിരിക്കുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്മയുെട േചാദ്യം േകട്ടില്ല.

‘എടീ സാവിത്രീ… നീയവിെട എന്തു േനാക്കീരിക്ക്യാന്നു് ?’ ഇടിെവട്ടും േപാെല�
യുള്ള അമ്മയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി െഞട്ടിയുണർന്നു.

‘എനിെക്കേന്തലും കണ്ടുപിടിക്കണം.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി പരുങ്ങേലാെട പറ�
ഞ്ഞു. ‘കണ്ടുപിടിേക്ക്വ, എന്തു കണ്ടുപിടിക്കാൻ?’

‘ഭൂമീേലം ആകാശേത്തം കടലിേലം ഒെക്ക കാര്യങ്ങളു്… ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു
കണ്ടുപിടിച്ചിേല്ല, ഭൂമി കറങ്ങെണാെണ്ടന്നു്, ഇടിെവട്ടണതു് എങ്ങനാണു്, ഭൂമീലു് ജീ�
വെനാണ്ടായതു്…’

‘ഭാ… എഴുേന്നറ്റുേപാെണാേണ്ടാ എെന്റ മുമ്പീന്നു്. മഴയിപ്പ വീഴും. അേന്നരാ
അവൾെടെയാരു കണ്ടുപിടിത്തം! മിറ്റത്തു് െകടക്കണ െവറക് ആ ചായിപ്പിേലക്കു്
െപറുക്കിവയ്ക്കു െപേണ്ണ… കണ്ടുപിടിക്ക്  ണു്. േപാടീ എഴുേന്നറ്റു്.’ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട
തലയ്ക്കു് ഒരു കിഴുക്കുെകാടുത്തു അമ്മ.

കിഴുക്കിെന്റ േവദന തൂത്തുകളഞ്ഞു് സാവിത്രിക്കുട്ടി മുറ്റത്തിറങ്ങി… തമ്മിൽത്ത�
മ്മിൽ തിടുക്കത്തിൽ കുശലം മന്ത്രിച്ചു് പാറിേപ്പാകുന്ന കരിേമഘത്തുണ്ടുകൾ… അങ്ങു�
ദൂെര ആകാശെച്ചരിവിൽ ഭീമന്മാരായ കാർേമഘങ്ങളുെട കളരിപ്പയറ്റ് ! വളഞ്ഞുപുള�
ഞ്ഞു ചീറുന്ന ഉറുമിയുെട തങ്കെവളിച്ചം… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കണ്ണുകളിൽ പ്രപഞ്ചം
ഇറങ്ങിനിന്നു…

…പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ളതിേനക്കാൾ എത്രേയാ വലിയ പാഠങ്ങളാണു് നമുക്കു്
ചുറ്റുമുള്ളതു് ! കണ്ണും കാതും മനസ്സും എേപ്പാഴും ചുറ്റുപാടുകളിേലക്കു് തുറന്നിരിക്ക�
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ണം… എന്നാലും ഒരു മനുഷ്യജന്മം െകാണ്ടു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഒരു നൂറിെലാന്നുേപാ�
ലും മനസിലാക്കാനാകില്ല… പേക്ഷ, നമ്മെളേപ്പാഴും…’ അങ്ങെന ഓേരാ അറിവു�
കളിേലക്കുമുള്ള വാതിൽ തുറക്കും ചാേക്കാസാർ െപാതുവിജ്ഞാനം ക്ലാസിൽ.

കണ്ണും കാതും മനസ്സും കൂർപ്പിച്ചു്, ക്ലാസ് തീരേല്ല എന്നു പ്രാർഥിച്ചു്, തീരാത്ത
സംശയങ്ങളുമായി സാവിത്രിക്കുട്ടിയും…

േചാദ്യം േചാദിച്ചു് ചാേക്കാസാറിെന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമെതാന്നുമാ�
യിരുന്നില്ല സാവിത്രിക്കുട്ടി. പേക്ഷ, ഒരു ദിവസം സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട നാവിൽ വന്നു�
മുട്ടിയ േചാദ്യം ചാേക്കാസാറിനു് ഇഷ്ടെപ്പട്ടു.

‘ഈ നക്ഷത്രങ്ങേടം സൂര്യേന്റം ചന്ദ്രേന്റം ആകാശത്തിേന്റം അപ്പുറത്തു് േവേറം
ഭൂമി ഒണ്ടാരിക്കുേമാ സാേറ? ഭൂമിെയാേണ്ട അവടെത്ത മനുഷ്യരും നമ്മെളേപ്പാ�
െല ആരിക്കുേമാ? ആരിക്കത്തില്ല. കേഥലു് ഈ േദവന്മാെരെന്നാെക്ക പറയണതു്
അവടെത്ത ആളുകെളപ്പറ്റിയാരിക്കും, അേല്ല സാേറ?’

‘െകാള്ളാം… ഇങ്ങെന േചാദ്യങ്ങൾ വരണം മനസ്സിൽ… േവെറ ഭൂമിെയാ�
േണ്ടാന്നും അവിെടങ്ങാനും ജീവികളുേണ്ടാന്നുെമാെക്ക ഇനിയും കെണ്ടേത്തണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു. കഥകളിൽ പറയുന്ന േദവന്മാർ കഥകളിൽ മാത്രമുള്ളവരാണു്. കുട്ടിക�
േള… നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഒരുപാടു് പഠിക്കണം. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സംശയ�
ത്തിനു് ഉത്തരം കെണ്ടത്താൻ എെന്നങ്കിലും സാധിക്കും.’

എെന്തങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണെമന്ന േമാഹം ഒരു ഞണ്ടിെനേപ്പാെല സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിെന ഇറുക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് അന്നു് മുതൽക്കാണു്. എന്താ�
ണു് കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതു് ? ഇതുവെര ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യ�
ങ്ങൾ… ചാേക്കാസാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് ആെരാെക്ക കണ്ടുപിടിച്ചാലും തീരാത്തത്ര കാ�
ര്യങ്ങൾ ഈ േലാകത്തുെണ്ടന്നു്.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ചിന്തിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു, നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും കിടപ്പിലും;
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും അേതത്തുടർന്നും ഉണ്ടായ െകടുതികളും വറുതി�
കളും ഏെറ ബാധിച്ച, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൽനിന്നു് രാജ്യത്തിെന്റ അധി�
കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രമാണിമാർക്കു് ൈകമാറിക്കിട്ടിയതിെന്റ ഗുണെമാന്നും അനുഭവ�
ത്തിൽ കാണാത്തതിനാൽ അതിൽ അത്രെയ്ക്കാന്നും ആേവശം െകാള്ളാൻ െകൽ�
പ്പില്ലാത്തവർ ഭൂരിഭാഗമായ, നേവാത്ഥാനത്തിെന്റയും പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങ�
ളുെടയും പ്രഭാതരശ്മികൾ റബ്ബർമരങ്ങളുെട ഇലച്ചിലിനിടയിൽക്കൂടി കടന്നുവരാൻ
വിഷമിക്കുന്നതു് നിസ്സഹായതേയാെട േനാക്കിനിന്ന, ഒരു െകാച്ചുകുഗ്രാമത്തിെല
പാവം പാവം സർക്കാർ സ്ക്കൂളിെല അഞ്ചാംക്ലാസുകാരിയുെട കണ്ണും കാതും മന�
സ്സും എത്തുന്ന അകലങ്ങളിേലക്കു തുറന്നുവച്ചു്, സ്വന്തം ആദർശങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷി�
ക്കാൻ ജീവിതദുരിതങ്ങൾ ൈകനീട്ടി വാങ്ങിയ ഒരച്ഛെന്റ ദുർലഭമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന
സാന്നിധ്യം പകർന്നുെകാടുക്കുന്ന—എന്നാൽ ആ പത്തുവയസ്സുകാരിക്കു് മുഴുവനാ�
യി ഉൾെക്കാള്ളാനാകാത്ത—വാക്കുകളുേടയും ആശയങ്ങളുേടയും ചിറകടിെയാച്ച
ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സുമായി.
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ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞും
മരങ്ങളും കരയും കടലും… കൺമുന്നിൽ കാണുന്നെതല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ; പുൽ�
െക്കാടിത്തുമ്പിെല ഒരു മഞ്ഞുകണികേപാലും… എന്താണു് എങ്ങെനയാണു് കണ്ടു�
പിടിക്കുക… മനുഷ്യർക്കാവശ്യമുള്ളെതല്ലാം ആെരാെക്കേയാ കണ്ടുപിടിച്ചുകളഞ്ഞു!
പേക്ഷ, എന്നിട്ടുെമന്താ പട്ടിണിയും േരാഗങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും…

ഉണ്ടു്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനിയും ഒത്തിരി എെന്താെക്കേയാ ഉണ്ടു്; ഒരിക്കലും
കണ്ടുപിടിച്ചു തീരിെല്ലന്നേല്ല ചാേക്കാസാർ പറഞ്ഞതു്.

അങ്ങെന ഒരു ദിവസം…
കേരാെട്ട കുമാരൻവല്യമ്മാവെന്റ പറമ്പിെല വലിയ നാട്ടുമാവിൻേചാട്ടിൽ ബാ�

ലെസറ്റു മുഴുവനുമുണ്ടു്; മാമ്പഴക്കാലമാണു്. െപെട്ടന്നു് ഒരു മാമ്പഴം—അല്ല അെതാ�
രു കല്ലാണു്. േനേര താേഴാട്ടു വരുന്നു. േമൽേപ്പാട്ടു തെന്ന േനാക്കി െകാതിയൂ�
റി നിൽക്കുന്ന അനിയെന്റ തലയ്ക്കു േനെര… ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിനു് അനിയെന തള്ളിമാറ്റി
സാവിത്രിക്കുട്ടി. പേക്ഷ, കല്ലു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഉച്ചിക്കു തെന്ന വീണു… തങ്ക�
മ്മു എറിഞ്ഞ കല്ലാണു്, എല്ലാവേരയും കളിപ്പിക്കാൻ. മാങ്ങ വീഴുന്നുെവന്നു് വിചാ�
രിച്ചു് ഓടുന്നവർ ഇളിഭ്യരാകുേമ്പാൾ കൂട്ടച്ചിരിയുയരും… അന്നു് ആർക്കും പേക്ഷ, ചി�
രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട തലയിൽ നിന്നും േചാര ഒഴുകുന്നു. കല്ലു�
വീണ േവദനയിൽ എങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് കര�
ച്ചിൽ നിർത്തി… ‘ഒരു സംശയം—തങ്കമ്മു േമാേലാെട്ടറിഞ്ഞ കെല്ലന്തിനാ താേഴാ�
ട്ടു് േപാേന്ന, ആകാശത്തു നിൽക്കുന്ന മാങ്ങയ്ക്കു് അടർന്നാൽ താെഴ ഭൂമിയിേലേക്ക
േപാരാൻ പറ്റൂ. പേക്ഷ, താെഴ ഭൂമിയിൽ നിന്നു് േമേപ്പാട്ടുേപായ കല്ലിനു് അങ്ങെന
തെന്ന അങ്ങുേനെര ആകാശത്തിേലാട്ടു േപാകാരുന്നിേല്ല… ഇന്നാളു േദഷ്യം വന്ന�
പ്പം അമ്മ എടുെത്തറിഞ്ഞ പിച്ചളെമാന്ത അടുക്കളച്ചുവരിൽ തട്ടി തിരിച്ചുവന്നു് സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട മൂക്കുചതച്ചു… ചുവരു് തടഞ്ഞില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ െമാന്ത അങ്ങെന
പറന്നു് പറന്നു്… ചേക്കാ സാറിേനാടു് േചാദിക്കാം… എന്നിട്ടു സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടു�
പിടിക്കും കല്ലിനു േനെര ആകാശേത്തക്കു േപാകാനുള്ള വഴി, െമാന്തയ്ക്കു പറക്കാനു�
ള്ള വഴി…’

വളെരപ്പണ്ടുതെന്ന ഐസക് ന്യൂട്ടെന്റ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണതുെകാണ്ടു്,
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട തലയിൽ വീണ കല്ലിനു്—അഥവാ മാമ്പഴം തെന്നയായാ�
ലും—ഒരു പ്രസക്തിയുമിെല്ലന്നു് സ്ക്കൂൾൈഫനൽ ക്ലാസുകാരനായ അപ്പുേണ്യട്ടൻ
പറഞ്ഞു: ‘പടക്കം മുതൽ ആറ്റംേബാംബു വെര കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിെഞ്ഞടീ േപാ�
േത്ത, ഇനിെയേന്താ പിണ്ണാക്കാ നീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ േപാേണ? എടീ, അതിെനാ�
െക്ക നല്ല ബുത്തി േവണം… ഒേമ്പെറ്റാൻപതു് എത്രയാന്നു േചാദിച്ചാൽ എഞ്ചുവടി
തപ്പണ പാർട്ട്യാ, പിന്നേല്ല’, അപ്പുേണ്യട്ടെന്റ കളിയാക്കലിൽ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു
മറിഞ്ഞു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി വല്ലാെത നിരാശെപ്പട്ട കാലമായിരുന്നു, അതു്. പഠിപ്പും ബു�
ദ്ധിയുെമാെക്ക എന്നാ കിട്ടുക; പരീക്ഷണം എങ്ങെന നടത്തും… ‘എന്തു കാര്യമാ�
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യാലും അതു മനസിലാക്കുന്നതു് കഴിയുന്നതും പരീക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും േവണം’ —
ചാേക്കാസാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്:

‘പുതിയെതാന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിെല്ലങ്കിലും െചറിയെചറിയ അത്ഭുതങ്ങളു�
െട കാരണങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു സ്വയം കെണ്ടത്താം. അതുതെന്ന വലിയ
കാര്യമേല്ല? മഞ്ഞുകാലത്തു് അതിരാവിെല ഉണർന്നു് മുറ്റത്തിറങ്ങാറുേണ്ടാ? പുൽ�
നാമ്പുകളിലും ഇലത്തുമ്പുകളിലും ഇേപ്പാ വീഴും എന്നു തങ്ങി നിൽക്കുന്ന െവള്ളത്തു�
ള്ളികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ശ്രദ്ധിച്ചവേരാടു രണ്ടു േചാദ്യങ്ങൾ—ഒന്നു്: തേലന്നു് മഴ
െപയ്തിേട്ടയില്ല, പിെന്നവിടുന്നാണീ െവള്ളത്തുള്ളികൾ? േചാദ്യം രണ്ടു്: കടുകുമണി�
േയാളം വലിപ്പമുള്ള െവള്ളത്തുള്ളികൾ സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിയാൽ ഒരു വർണപ്രപഞ്ചം
അതിനുള്ളിൽ കാണാം; അെതങ്ങെന?’

ചാേക്കാസാറിെന്റ ആദ്യെത്ത േചാദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എല്ലാേക്കാണിൽ നി�
ന്നും ഉയർന്നു, ഒട്ടും സംശയിക്കാെത. പേക്ഷ, രണ്ടാമെത്ത േചാദ്യത്തിനു് ഉത്ത�
രമറിയാവുന്നവർ രണ്ടുമൂന്നുേപർ മാത്രം; അതിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു.
േവലിക്കൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുൽനാമ്പുകളിെല മഞ്ഞുകണികകൾ േനേര കണ്ണി�
േലക്കിറ്റിച്ചു് പ്രഭാതത്തിെന്റ കുളിർമ കണ്ണുകളിേലറ്റുവാങ്ങി നടന്ന ഒരു പ്രഭാതത്തി�
ലാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ആ അത്ഭുതം കെണ്ടത്തിയതു്. മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ മഴവില്ല് !
അച്ഛൻ വിശദീകരിച്ചുെകാടുത്തു അെതന്താെണന്നു്.

‘അതുതെന്ന, എന്തിേനയും നിരീക്ഷിച്ചറിയണം. മനസ്സിെലേപ്പാഴും ജിജ്ഞാ�
സയുെട കനെലരിഞ്ഞു നിൽക്കണം… ജ്ഞാനതൃഷ്ണ—അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം—
അതാണു് മനുഷ്യെന മറ്റു ജീവിവർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതു്.’

ചാേക്കാസാർ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിെന്റ ഭിത്തിയിൽ ആ വാക്കുകൾ നാ�
രായം െകാണ്ടാെണഴുതിെക്കാടുത്തതു്. എത്രേയാ രാത്രികളിൽ ആകാശം േനാ�
ക്കി അന്തം വിട്ടിരുന്നിരിക്കുന്നു, സാവിത്രിക്കുട്ടി. അങ്ങെനെയാരു രാത്രി: സാധാ�
രണ നക്ഷത്രം വീഴുേമ്പാെളാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു സങ്കടംവരും, എന്തിെനന്നറി�
യാെത. ആരായാലും എന്തായാലും ഇല്ലാതാവുന്നതും കളഞ്ഞുേപാകുന്നതുേപാലും
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് സഹിക്കാൻ വയ്യ, പേക്ഷ, അന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് വലിയ സം�
ശയമായി. ഈ െകാഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നക്ഷത്രെമാെക്ക എവിെടയാ വീഴുേന്ന? േനെര
തലയ്ക്കു േമാളീന്നു െകാഴിഞ്ഞ നക്ഷത്രംേപാലും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടുമുറ്റേത്താ
പറമ്പിേലാ അടുത്ത പ്രേദശത്തുേപാലുേമാ വീണിട്ടില്ല… പിെന്ന അെതവിെടേപ്പാ�
യി? സംശയം സംശയമായി അവേശഷിച്ചു. അമ്മേയാടു േചാദിച്ചതാണു്—‘അതു
ധൂമേകതുക്കളാ. അെതവെടേപ്പാകാനാ. എരിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതു േനാ�
ക്കി െദവേസാം പാതിരാത്രിവെര… എന്തിെന്റ േകടാ െപേണ്ണ െനനക്കു് !’ എന്നു
േദഷ്യെപ്പട്ടു. ധൂമേകതു എന്താെണന്നു് േചാദിക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അമ്മ േദഷ്യെപ്പട്ടാേലാ? എന്നാലും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ജിജ്ഞാസകൾക്കു തളർ�
ച്ച ബാധിച്ചില്ല.
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അങ്ങെന, സങ്കൽപ്പേലാകത്തിെന്റ അപാരതയിലലഞ്ഞു്… ഒന്നും കണ്ടുപിടി�
ക്കുന്നില്ലേല്ലാ എന്നു സങ്കടെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അരമനയിെല
കുശിനിക്കാരൻ വാറുണ്ണിമാപ്പേളെട മകൾ െകാച്ചുേത്രസ്യ ഉച്ചെയ്ക്കാന്നും കഴിക്കാറി�
െല്ലന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കെണ്ടത്തിയതു്. ഒരു ക്ലാസ്സിലാെണങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ
അത്ര വലിയ ചങ്ങാത്തെമാന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു് കിണറ്റുെവള്ളം
േകാരിക്കുടിച്ചു് വിശപ്പാറ്റുന്ന െകാച്ചുേത്രസ്യെയക്കണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി അത്ഭുതെപ്പട്ടു;
ഇടെയ്ക്കാെക്ക ഉച്ചയ്ക്കു് െവള്ളം കുടിച്ചു വിശപ്പകറ്റുന്ന കുട്ടി താൻ മാത്രമാെണന്നായിരു�
ന്നു അവളുെട വിചാരം. സ്ക്കൂളിനു് വിളിപ്പാടകെല െകാട്ടാരം േപാെലയുള്ള അരമന�
യിൽ മുന്തിരിൈവനും േകാഴിവറുത്തതും കാളയുലത്തിയതും ആട്ടിറച്ചിസ്റ്റൂവും െവള്ള�
യപ്പവും ഉണ്ടാക്കുകയും വിളമ്പുകയും െചയ്യുന്ന, ഉച്ചേനരങ്ങളിൽ െടറസിനു മുകളിൽ
ഏത്തപ്പഴം കീറിയുണക്കുന്ന കുശിനിക്കാരൻ വറീതുമാപ്പേളെട മകൾ ഉച്ചപ്പട്ടിണി�
യാകുന്നെതന്തുെകാണ്ടു് ? െകാച്ചുേത്രസ്യയുെട വീട്ടിൽ രാത്രിമാെത്ര കഞ്ഞിവയ്ക്കൂ. കു�
ശിനിക്കാരെന്റ ശമ്പളത്തീന്നു് അത്രെയാെക്കേയ പറ്റൂ. രാവിെല പഴങ്കഞ്ഞിയുള്ള�
തു് എല്ലാരുംകൂടി കഴിക്കും; അത്രതെന്ന… അമ്മാവന്മാരുെടയും ചിറ്റമ്മമാരുെടയും
മക്കൾ ഒരു വർഷേത്തക്കു പതിനാറുേജാഡി ഡ്രസ് േപാെരന്നു് വാശിപിടിക്കുന്ന
തറവാട്ടുവീട്ടിൽെപട്ട സാവിത്രിക്കുട്ടി, ഒരു പാവാടയും രണ്ടുബ്ലൗസുമായി ഒരു സ്ക്കൂൾ�
വർഷം താണ്ടുന്നു! എന്താണിങ്ങെനെയാെക്ക?

‘അതിെന്റയുത്തരം ആകാശത്തും സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലുെമാന്നുമല്ല; നമ്മൾ ജീ�
വിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നുതെന്ന കാരണങ്ങൾ കെണ്ടത്തണം. അതാണു്
അതിനുത്തരം. ഒരുപാടു് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണതു്. ഒപ്പം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും
ആവാം. ഏതിനും നീ െകാറച്ചുകൂടി വലുതാവെട്ട, തിരക്കുകാട്ടണ്ട;’

അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുമുഴുവൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല. സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി സ്വപ്നങ്ങളിേലക്കു തെന്ന മടങ്ങി—ഭാവനയിൽ സ്വർഗവും നരകവും സൃഷ്ടിച്ചു്
കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും… ചാേക്കാസാറിനു് മെറ്റവിെടേയാ േജാലിയായിേപ്പായി, അതി�
നിെട. ഗേവഷണവും കണ്ടുപിടിത്തവും േചാദ്യംെചയ്യലുെമാന്നും സിലബസിലുള്ള
കാര്യമെല്ലന്നു് ഉത്തമേബാധ്യമുള്ള അധ്യാപകരായിരുന്നു പിന്നീടു് കുട്ടികളുെട ഔട്ടു്
ഓഫ് സിലബസ് േചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു് സമയം കളയാൻ
അവർ ഒരുക്കവുമല്ലായിരുന്നു… എൺപതുൈമൽ സ്പീഡിൽ േപാർഷൻ തീർത്തു്
േചാേദ്യാത്തരങ്ങളും േകാമ്പസിഷനും എഴുതിെക്കാടുത്തു്, കാണാെത പഠിപ്പിച്ചു്,
പകർത്തിെയഴുതിച്ചു്, റിവിഷനും ക്ലാസ് െടസ്റ്റുകളും നടത്തി മാതൃകാ അധ്യാപകരാ�
യി, അവർ.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിനു് ആലസ്യം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു… അക്കാ�
ലെത്താരിക്കൽ…

‘േപാർട്ടുഗൽ എന്ന രാജ്യത്തു് ‘ഫാത്തിമ’ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു ഇടയെപ്പൺ�
കുട്ടിക്കു് ‘മാതാവ് ’ പ്രത്യക്ഷയായി! കാതുകളിൽ നിന്നു് കാതുകളിേലക്കു് പകർന്ന
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ആ വാർത്ത ഒരാരവമായി. േലാകം മുഴുവൻ അലയടിച്ചു് അത്ഭുതവാർത്തയായി, മാ�
താവു് പത്രത്തിെന്റ മുൻേപജിെല പടമായി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട നാട്ടിലുെമത്തി.’

‘കാട്ടിെല മലമുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കു് ആടുേമച്ചുനടന്ന െപൺകുട്ടിയുെട മുമ്പിൽവന്ന മാ�
താവിെന്റ പടം ആെരടുത്തു?’ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സങ്ങെനയാണു്; അനാവ�
ശ്യമായ സംശയങ്ങളുയർത്തിെക്കാേണ്ടയിരിക്കും…

‘ആടുേമച്ചു് ക്ഷീണിച്ചുതളർന്ന െപൺകുട്ടി മരച്ചുവട്ടിൽ ആകാശം േനാക്കി െവ�
റുെതയിരുന്ന ഒരു നട്ടുച്ച… തിളയ്ക്കുന്ന സൂര്യൻ പതുെക്കപ്പതുെക്ക മിനുങ്ങുന്ന നീല�
ത്തടാകമായി. അതിനു ചുറ്റും ഒരു പ്രഭാവലയം. നീലത്തടാകത്തിൽ നിന്നു് േനെര
ഇറങ്ങിവന്നു് രണ്ടുകയ്യും വാത്സല്യപൂർവം െപൺകുട്ടിക്കു േനെര നീട്ടിപ്പിടിച്ചു് മാതാ�
വു് നിന്നു, സാക്ഷാൽ കന്യാമറിയം! അത്ഭുതവും ആഹ്ലാദവും െകാണ്ടു് ഒരു നിമിഷം
ആ കുട്ടി പകച്ചുേപായി… പിെന്നന്തു സംഭവിച്ചുെവന്നു് അവൾക്കറിയില്ല; പുണ്യവ�
തിയായ ഇടയെപ്പണ്ണു് !’ മറിയക്കുട്ടിറ്റീച്ചർ ഭക്തിപാരവശ്യേത്താെട വിവരിച്ചു. പുറ�
കിൽ െഞാറിവച്ചുടുത്ത മുണ്ടും കവണിയും ചട്ടയും കറുത്തചരടിൽ േകാർത്ത വലിയ
െവന്തിങ്ങയുമിട്ടു്, കുട്ടികൾ കാണിയുംേകാരിയും തുന്നുന്ന സമയമത്രയും െകാന്തെയ�
ത്തിക്കുന്ന തുന്നൽറ്റീച്ചറായ മറിയക്കുട്ടിയുെട കണ്ണുകൾ നിറെഞ്ഞാഴുകി. ഭക്തിപാ�
രവശ്യത്തിൽ ഇടറിയ െതാണ്ടേയാെട സ്തുതി പിറുപിറുത്തു് കുരിശുവരച്ചു. കുട്ടികളാ�
െരാെക്കേയാ ‘നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയേമ’ െചാല്ലി കുരിശു വരച്ചു് കഴുത്തിലിട്ട കുരിശുമു�
ത്തി ടീച്ചറിനു കാേതാർത്തു:

‘നമ്മൾ പുണ്യം െചയ്തവരാണു് കുഞ്ഞുങ്ങേള’, റ്റീച്ചർ വികാരഭരിതയായി തു�
ടർന്നു:

‘ഫാത്തിമ മാതാവിെന കാണാൻ കരുണാമയനായ കർത്താവു് േലാകവാ�
സികൾെക്കല്ലാം അവസരം ഒരുക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു! വിശ്വാസികൾക്കു് അനുഗ്രഹം
െചാരിഞ്ഞു് മാതാവു് േലാകം മുഴുവൻ എഴുന്നള്ളുന്നു… ഈ ഞായറാഴ്ച…’

െമഗാേഫാണിൽ മാതാവിെന്റ എഴുന്നള്ളിപ്പു് വിളിച്ചറിയിച്ചു് ജീപ്പുകൾ തല�
ങ്ങുംവിലങ്ങും ചീറിപ്പാഞ്ഞു. വീടുവീടാന്തരം സേന്ദശെമത്തിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ
മഞ്ഞുംമഴയും െവയിലും വകവയ്ക്കാെത കയറിയിറങ്ങി; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടിലും
വന്നു… മാനസാന്തരെപ്പടുവാനുള്ള അവസരം ആർക്കും നിേഷധിക്കെപ്പടാനിടയാ�
കരുതു്. ശനിയാഴ്ച തെന്ന െതങ്ങുകൾക്കു മുകളിലും ൈമതാനത്തിെന്റ വടക്കുകിഴ�
േക്ക മൂലയ്ക്കുള്ള വലിയ അരയാലിൻെകാമ്പത്തുെമാെക്ക േകാളാമ്പികൾ തലനീട്ടി.

ആ നാട്ടിെല ക്രിസ്ത്യാനികൾ—ഒരു പേക്ഷ, മറ്റേനകം േപരും—േനരം പരപ�
രാെവളുത്തേപ്പാേഴക്കും ൈമതാനത്തു് തിങ്ങിക്കൂടി; അത്ഭുത കാഴ്ച്ച കാണാനുള്ള
ആകംക്ഷപൂണ്ടു് ജനങ്ങൾ. മണ്ണുനുള്ളിയിട്ടാൽ താെഴ വീഴില്ല.

ഭക്തജനങ്ങൾക്കു മുകളിൽ സൂര്യൻ ജ്വലിച്ചു നിന്നു. േകാളാമ്പിയിൽക്കൂടി ഉയർ�
ന്ന പള്ളിപ്പാട്ടുകേളക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ ‘േസാഡാ, സർബത്തു്, നാരങ്ങാെവള്ളം’ വി�
ളി അലയടിച്ചു. രാവിെല കൃത്യം ഒമ്പതരെയ്ക്കത്തുെമന്ന അറിയിപ്പു് പത്തുമണി കഴി�
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ഞ്ഞേപ്പാൾ പത്തുമിനിട്ടിനകം എത്തുെമന്നും, ഇതാ എത്താറായി, എന്നുെമാെക്ക�
യായി. േഘാഷയാത്ര ൈമതാനെത്തത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ ശാന്തനായി െവറുെമാ�
രു ചുവന്ന േഗാളമായി യാത്രയാവുകയായിരുന്നു. അലങ്കരിച്ച തൂെവള്ളരഥത്തിൽ
തൂെവള്ള വസ്ത്രങ്ങളും െവള്ളക്കിരീടവും ധരിച്ച ഫാത്തിമമാതാവു് ! അെതാരു മാർ�
ബിൾ പ്രതിമയായിരുന്നു. ൈമതാനേത്തക്കാൾ ഒരുപാടു് ഉയരത്തിലുള്ള സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തുനിന്നാൽ ശരിക്കും കാണാമായിരുന്നു.

‘ഇടയെപ്പണ്ണിെന്റ ഭക്തിെകാണ്ടേല്ല മാതാവു് അവൾക്കു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു്;
എന്നുവച്ചു് എല്ലാര് േടം മുമ്പിേലക്കു് ചുമ്മാ എറങ്ങി വേര്വാ? ഇതായിേപ്പായി കൂത്തു്.’
മാതാെവന്താ വരാേത്തന്നു് േചാദിച്ച കുട്ടിയമ്മൂമ്മേയാടു് കുെഞ്ഞാേറാതേച്ചട്ടത്തി
േലശം പരിഹാസേത്താെട പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികൾ െതാണ്ടെപാട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ
പ്രാർത്ഥന പാടി, അവരുെട കണ്ണുകൾ നിറെഞ്ഞാഴുകി.

പരീക്ഷിക്കണം… പരീക്ഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കണം. ‘പരീക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും
അറിവു േനടണ’ െമന്നു ചാേക്കാസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്; സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു.

പിേറ്റന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്ക്കൂളിൽ േപായില്ല; വയറിളക്കം എെന്നാരു കള്ളം
പറഞ്ഞു; െപെട്ടെന്നാന്നും അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനിടയില്ലാത്ത േരാഗം.

ഉച്ചയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടു മണിയായേപ്പാൾ അമ്മ കാണാെത സാവിത്രിക്കുട്ടി ആറ്റിേല�
േക്കാടി. നട്ടുച്ചയ്ക്കാണു് ഇടയെപ്പണ്ണു്, മാതാവു് സൂര്യനിൽ നിന്നിറങ്ങിവരുന്നതു് കണ്ട�
തു്; ഉച്ചയ്ക്കു തെന്ന പരീക്ഷിക്കണം.

െകാട്ടാരംകടവിേനാടു േചർന്നു് ആറിെന്റ പകുതിവെര വിശാലമായ പാറെക്ക�
ട്ടാണു്. ഉച്ചേനരെത്ത വിജനതയിൽ ആറ്റുവഞ്ചിക്കുട ചൂടിയ കുളിക്കടവിനു് ഒരു നിഗൂ�
ഢഭാവം. പാറെക്കട്ടിനു താഴ് വശെത്ത കയത്തിൽ പെണ്ടേങ്ങാ ആെരാെക്കേയാ
േചർന്നു് െവട്ടിനുറുക്കി ചാക്കിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തിയ െചട്ട്യാരുെട േപ്രതം ഉച്ചകളിലാ�
േണാ പുറത്തിറങ്ങാറ് ! സാവിത്രിക്കുട്ടി പാറെക്കട്ടിേലെക്കടുത്തുവച്ച കാൽ അന�
ക്കാനാവാെത ഒരിട നിന്നു… ‘ഇല്ല പിന്മാറാനാകില്ല…’ ‘കഷ്ടെപ്പടാെത വിജയി�
ക്കാനാകില്ല’, ചാേക്കാസാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

…പാറയുെട ഒത്തനടുവിൽനിന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉച്ചസൂര്യെന േനാക്കി, കണ്ണി�
മയ്ക്കാെത… സൂര്യൻ കത്തുന്നു… കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചിട്ടും സൂര്യരശ്മികൾ സൂചിമുനകൾ
േപാെല കണ്ണിൽക്കുത്തിയിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി വാശിയിൽ നിന്നു… ‘േതാറ്റുകൂടാ.’

അതാ, ഉരുകിത്തിളച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സൂര്യനിൽ മിനുങ്ങുന്ന ഡിൈസനുകളുള്ള
നീലനിറം… അതിനുള്ളിെലാരു നീലത്തുരങ്കം… ആ നിലിമയിൽ നിന്നു് ഒരുകാൽ
പതുെക്ക താേഴാട്ടുവച്ചു സാവകാശം പുഞ്ചിരിേയാെട ഇറങ്ങിവരുന്നതാരാണു് !

ഉച്ചയ്ക്കു് െപാള്ളുന്ന പാറപ്പുറത്തു് വീണുകിടന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ തുണിയല�
ക്കാൻ വന്ന അമ്മാളുവമ്മ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് വീട്ടിെലത്തിച്ചു. ഒരുപാടു ചീത്തവിളിയും
മൂന്നുനാലടിയും അമ്മയുെട വക.
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‘അെഞ്ചട്ടുപത്തു വയെസ്സാള്ള െപണ്ണു് നട്ടുച്ചയ്ക്കു് ഒറ്റയ്ക്കു് െകാട്ടാരംകടവിൽ!
എന്റീശ്വരാ… ഇങ്ങെനാരസത്തിെന നീെയനിക്കു തന്നേല്ലാ ഭഗവാേന.’ സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ ൈകകൾരണ്ടും തലയിൽേചർത്തു് പതം പറഞ്ഞു. അയൽപ�
ക്കെത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ അമ്മാളുവമ്മയുെട േനതൃത്വത്തിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ചുറ്റും
കൂടിനിന്നു് ഗുണേദാഷചർച്ചയിലാണു്.

സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്മയുെട അടിെകാണ്ടിട്ടും കരഞ്ഞില്ല. മഹത്തായ ഒരു കണ്ടു�
പിടിത്തം നടത്തിയിരിക്കുന്നു, സാവിത്രിക്കുട്ടി. ഇവർെക്കാന്നും അതുപറഞ്ഞിട്ടു് മന�
സ്സിലാകുന്നില്ല. േപാർട്ടുഗല്ലിെല ഇടയെപ്പണ്ണിനു മാതാവിെനയായിരുന്നു ഏറ്റവും
ഇഷ്ടം. അതുെകാണ്ടാ മാതാവു് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു്. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം
വല്യപ്പച്ചിെയ. കൂവെപ്പാടിയും വിളയാത്ത േതങ്ങയും ജീരകവുെമാെക്ക േചർത്തു�
ണ്ടാക്കിയ ഓട്ടടയും ചക്കരച്ചി മാമ്പഴവും ഒരുപാടു് കഥകളുെട ഭാണ്ഡവുമായി നാ�
ട്ടിൽനിന്നു് മാസത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും കൃത്യമായി അനുജേനയും കുടുംബെത്തയും
കാണാെനത്തുന്ന അച്ഛെന്റ കുേഞ്ഞാപ്പ—െകാച്ചപ്പച്ചി. െകാച്ചപ്പച്ചിക്കു് സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ ജീവനാണു്. ഉച്ചസൂര്യനിെല നീലത്തുരങ്കത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി െകാച്ചപ്പച്ചി
സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയേത അവൾേക്കാർമ്മയുള്ളൂ. സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി ആണയിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. െകാച്ചപ്പച്ചി പുതച്ചിരു�
ന്ന കസവുേനര്യതുേപാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി വ്യക്തമായി കണ്ടതാണു്.

‘നാെള ഉച്ചയ്ക്കു േനാക്കേണ സാവൂ. നമ്മെട ഔവ്വയാർ സിനിേമെല ഔവ്വയാ�
റിെന പ്രാർത്ഥിേച്ചാണ്ടു േനാക്കണം. നമ്മക്കു് സുന്തരാംബാളിെന േനെര കാണാ�
േല്ലാ’, ശ്രീകൃഷ്ണ ടാക്കീസിൽ സിനിമാപ്പടം ഓടിക്കുന്ന േമാഹേനട്ടനും തങ്കമ്മയും കൂ�
ടി കളിയാക്കിച്ചിരിച്ചു.

പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതു് െകാച്ചപ്പച്ചി തെന്ന… ശരി�
ക്കും കണ്ടതേല്ല; എന്നിട്ടും ഇവരാരുെമന്താ സാവിത്രിക്കുട്ടി പറയുന്നതുമാത്രം വിശ്വ�
സിക്കാത്തതു് ?
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ആഫീസിൽ വച്ചു് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു് േബാധം െകട്ടുവീണു നാരായണൻ നായർ. ഇതു്
ആദ്യെത്ത തവണയല്ല. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിെല േഡാക്ടർ പറഞ്ഞു ‘ഉടൻ െമഡി�
ക്കൽ േകാേളജിെലത്തിക്കണ’െമന്നു്. സഹപ്രവർത്തകർ കഴിയുന്നതും േവഗം െമ�
ഡിക്കൽ േകാേളജിെലത്തിച്ചു… പിേറ്റന്നു് അവർ തിരിച്ചു േപാന്നു. കൂെടക്കൂട്ടിയിരു�
ന്ന മൂത്തമകെന സഹായത്തിനു് ആശുപത്രിയിൽ നിർത്തി. സ്ക്കൂൾ ൈഫനൽ ക്ലാ�
സ്സിലാണു് രവീന്ദ്രൻ. പേക്ഷ, പഠിപ്പിേനക്കാൾ വലുതാണു് അച്ഛെന്റ ജീവെനന്നു
മകനറിയാം.

അന്നെത്ത ആ മൂന്നാഴ്ച എങ്ങെന കടന്നുേപാെയന്നു് പത്തുവയസ്സുകാരിയായ
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഓർമ്മയില്ല. ഓർക്കാൻ ഒട്ടും സുഖമില്ലാത്തകാലം… ആശുപത്രി�
യിൽ ഗുരുതരമായി േരാഗം ബാധിച്ച അച്ഛൻ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ൈപസ േപാലും
കയ്യിലില്ലാത്ത പതിനാറുകാരനായ മകൻ. പരിചയക്കാരുേപാലും ഇല്ല അവിെട�
ങ്ങും. അവിടന്നുമിവിടന്നുെമാെക്ക കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ൈപസ അമ്മ ആരുെടെയാ�
െക്കേയാ പക്കൽ െകാടുത്തു് ആശുപത്രിയിെലത്തിച്ചിരുന്നു കാണും… സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിക്കു്, എന്നും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള അമ്മയുെട പതംപറഞ്ഞുള്ള കരച്ചിൽ മാത്രേമ
ഓർമ്മയിലുള്ളൂ. ആേറഴുമാസമായ കുഞ്ഞനുജത്തിക്കു് മുലെകാടുത്തുറക്കാനിരിക്കു�
േമ്പാഴാണു് താരാട്ടുേപാെല അമ്മയുെട കരച്ചിൽ.

ഇടയ്ക്കു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആേറഴുൈമൽ നടെന്നത്തുന്ന െകാച്ചപ്പച്ചിയും,
അപ്പച്ചി െകാണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളുമായിരുന്നു ആെക കിട്ടുന്ന സാന്ത്വനം.

ആ പട്ടണത്തിെല വാസമവസാനിപ്പിച്ചു് പറക്കമുറ്റാത്ത തങ്ങെള അഞ്ചുേപ�
െരയും േചർത്തുപിടിച്ചു് കണ്ണുനീേരാെട വാടകവീടിെന്റ പടിയിറങ്ങുന്ന അമ്മയുെട
മുഖം സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ നിന്നു് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുേപായില്ല. കടം വീ�
ട്ടാൻ വിലകിട്ടുന്ന വീട്ടുസാധനങ്ങെളല്ലാം കിട്ടിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റു, അഭയാർത്ഥികളാ�
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യി അമ്മയുെട നാട്ടിേലയ്ക്കു വണ്ടികയറി; ചുരുട്ടിെയടുത്തിരുന്നു മൂന്നു പായും, ഒരു തു�
ണിെക്കട്ടും.

അതുവെര സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ഒരു പൂത്തുമ്പിയുെട മനസ്സായിരുന്നു. കിട്ടുന്ന
സമയം മുഴുവൻ െചടികേളാടും മരങ്ങേളാടും സംസാരിച്ചു്, തുമ്പികൾക്കും പൂമ്പാ�
റ്റകൾക്കും പുറേകേയാടി, പൂക്കളായ പൂക്കെളെയല്ലാം താേലാലിച്ചു്… രാത്രിയിൽ
നിലാവിേനയും നക്ഷത്രങ്ങേളയും േനാക്കി മേനാരാജ്യം കണ്ടു്… പേക്ഷ, അച്ഛൻ
ആശുപത്രിയിലായ ദിവസം മുതൽ അമ്മെയാഴുക്കിയ കണ്ണുനീർ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
തിരിച്ചറിവു സമ്മാനിച്ചു… നാട്ടിേലക്കു വണ്ടികയറുേമ്പാേഴക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട
മനസ്സിൽ നിന്നു് പൂക്കളും തുമ്പികളും നക്ഷത്രങ്ങളും നിലാവും മാഞ്ഞുേപായിരുന്നു,
ഒപ്പം പകൽ കിനാക്കളും, പകരം മനസ്സിൽ കരച്ചിൽ കൂടുെകട്ടി.

നാരായണൻനായർ ആശുപത്രിയിലായിട്ടു രണ്ടുമാസമാകുന്നു; ചിലവു താ�
ങ്ങാനാവുന്നതല്ല. രവീന്ദ്രൻ സ്ക്കൂളിൽ േപായിട്ടു് രണ്ടുമാസമായി. പരീക്ഷയ്ക്കു് ഇനി മൂ�
ന്നുമാസേമയുള്ളൂ.

മദ്രാസിലുള്ള അമ്മാവൻ േവണുേഗാപാലൻ അവധിക്കു വന്നു, മീനാക്ഷിയമ്മ�
യുെട േനെര ഇളയ അനുജൻ. വന്ന പിേറ്റന്നു് േവണുവും അമ്മൂമ്മയും ഇളയഅനുജ�
ത്തി നന്ദിനിയുമായി ഒരുപാടുേനരം ആേലാചന നടന്നു. പിെന്ന േവണു മീനാക്ഷി�
യമ്മെയ വിളിച്ചു:

‘േചച്ചീ, ഞങ്ങെളാരു കാര്യമാേലാചിച്ചു. േചട്ടെന നമുക്കു ഇേങ്ങാട്ടു െകാണ്ടുവ�
രാം. നല്ല ആഹാരവും മരുന്നുകളും െകാടുത്താൽ മതി. തീർത്തും മാറാൻ ബുദ്ധിമു�
ട്ടുള്ള േരാഗമാെണന്നുള്ളതു കണക്കാക്കണ്ട. വീട്ടിെല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം
േപാഷകമൂല്യമുള്ള ആഹാരവും മരുന്നും കൂടുതൽ പ്രേയാജനം െചയ്യും. ഒരുപേക്ഷ,
ഒരു മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ േജാലിക്കും േപാകാം. ഞാൻ വന്നവഴി ആശുപത്രി�
യിൽ േപായിരുന്നു. േചട്ടെനക്കണ്ടു. ഡാക്ടേറാടും സംസാരിച്ചു. േചട്ടൻ പറഞ്ഞതു്
േചച്ചിയുെട അഭിപ്രായം അറിയേട്ടന്നാ. പിെന്ന രവീന്ദ്രെന്റ പഠിപ്പുമുടങ്ങുന്നതിലും
േചട്ടനു വലിയ വിഷമമുണ്ടു്.’

അമ്മ കുേറേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം സമ്മതിച്ചു.
അച്ഛെന െകാണ്ടുവന്നു; രവീന്ദ്രെന്റ റ്റീസിയും െമഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുെമ�

ല്ലാം േവണൂമ്മാവൻ തെന്ന സംഘടിപ്പിച്ചു, രവീന്ദ്രെന സ്ക്കൂളിൽ േചർത്തു. ഫീസുക�
ളും അടച്ചു… നാട്ടിൽ വന്നു് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നന്ദിനിയാണു് േചാദിച്ചതു്
‘ഈ പിള്ളാെരെയങ്കിലും സ്ക്കൂളിൽ വിടേണ്ട’ െയന്നു്. അങ്ങെന സാവിത്രിക്കുട്ടിേയ�
യും, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കുേഞ്ഞട്ടേനയും സ്ക്കൂളിൽ േചർത്തു. ഫീസിനുള്ള ൈപസ
അമ്മൂമ്മയുെട കയ്യിൽ നിന്നു് ഒരുപാടു തർക്കങ്ങൾക്കുേശഷം നന്ദിനി വാങ്ങിെയടു�
ത്താണു് അവെര സ്ക്കൂളിലയച്ചതു്. ഭാവി കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതാവുെമന്നു് പത്തുവയസ്സു�
കാരിയുെട മനസ്സിെല േതങ്ങൽ ഓർമ്മെപ്പടുത്തി.

േവണുേഗാപാലൻ ലീവുകഴിഞ്ഞു് തിരിച്ചുേപായി.
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നാലഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു.
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനു് ഏെതാെക്ക ആഹാരങ്ങൾ േവണെമന്നു് േവണു കൃത്യ�
മായി നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു. അവേയാരാന്നായി അമ്മൂമ്മ നിർത്തിച്ചു. േരാഗത്തിെന്റ
തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ പാലും പഴങ്ങളും മുട്ടയും മീനുെമല്ലാം േഡാക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കർ�
ശനമായി സസ്യാഹാരം മാത്രം ശീലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ—മുട്ടേപാലും കയറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത�
വീട്ടിൽ—മുട്ടയും മീനും ഇറച്ചിയുെമാന്നും ആേലാചിക്കാേന പറ്റില്ല. പകരം ധാരാ�
ളം പാലും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളുമാണു് അമ്മാവൻ നിർേദ്ദശിച്ചതു്… എല്ലാം നിന്നു.
െവറും കഞ്ഞിയും എെന്തങ്കിലും കറികളും മാത്രമായി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവ
തെന്ന മതിെയന്നു് അമ്മൂമ്മ നിശ്ചയിച്ചു.

രണ്ടു പശുവിെന കറക്കുന്ന വീടാണു്. അമ്മൂമ്മ അളന്നുെകാടുക്കും, രണ്ടു തു�
ടം പാൽ. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനും െകാച്ചുകുഞ്ഞിനുംകൂടി ‘െവള്ളം േചർത്തു്
കാച്ചിെക്കാടു് ’ എന്ന ഓദാര്യേത്താെട. വാഴക്കുലകൾ പാടത്തുനിേന്ന െവട്ടിവിറ്റു…
േചച്ചിയുെട ൈസഡു പറഞ്ഞിരുന്ന നന്ദിനി എന്തുെകാേണ്ടാ മിണ്ടാതായി. സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയുെട െകാച്ചമ്മാവൻ വിദ്യാധരൻ എന്നും തൻകാര്യം േനാക്കിയാെണന്നു്
അവിെട െചന്നേപ്പാേഴ മനസ്സിലായതാണു്. മുട്ട േകറ്റാത്ത വീട്ടിെല ഉരപ്പുരയുെട പു�
റകിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി െചറിയ കലത്തിൽ മുട്ടവച്ചു് േവവിച്ചുതിന്നെത്ര. ഏലിെപ്പമ്പള
കണ്ടതാണു്. പട്ടണത്തിെല േകാേളജിൽ പഠിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ പ്രധാനേജാലി തീറ്റി�
യായിരുെന്നന്നാണു് വല്യമ്മാവൻ പറഞ്ഞതു്; േശഖരനമ്മാവനാേണൽ കള്ളും ചാ�
രായവും കുടിക്കുമേത്ര, അതിെനാപ്പം എെന്താെക്കയാണാേവാ തിന്നുന്നതു്…

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട േവണുമ്മാവൻ ഒരു മാസേത്തക്കുള്ള മരുന്നു വാങ്ങി െകാ�
ടുത്താണു് േപായതു്. ‘അതു തീരുമ്പം എന്താ െചയ്ക… ഇങ്ങെന ആഹാരം െകാ�
ടുത്താൽ അസുഖം ഇരട്ടിയാകും. ഞാനാേലാചിച്ചിട്ടു് േപാംവഴിെയാന്നുമില്ല. വിധി�
േപാെല വരെട്ട…’ അമ്മയുെട കണ്ണുനീർ വറ്റിയിരുന്നു.

േജാലിസ്ഥലത്തായിരുന്നേപ്പാൾ േഡാക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിയുെട അച്ഛനു ഇടെയ്ക്കല്ലാം മുട്ടയും, പിെന്ന അച്ഛനുേവണ്ടിമാത്രം െവട്ടിക്കഴുകി വൃ�
ത്തിയാക്കി േകാട്ടയത്തുനിന്നു് ൈലൻബസ്സിൽ െകാണ്ടുവന്നു തരുന്ന ഏേതാ പ്ര�
േത്യകതരം മീനും അമ്മ, എരിവുേചർക്കാെത തയ്യാറാക്കി െകാടുക്കും. അമ്മയ്ക്കു്
വലിയ അറപ്പാണു് മുട്ടയും മീനുെമാെക്ക; പേക്ഷ, അച്ഛെന്റ അസുഖം മാറാൻ അതു�
േവണെമന്നു േഡാക്ടർ നിർബ്ബന്ധം പറഞ്ഞു. അെതാെക്ക പാകം െചയ്ത പാത്രം
േപാലും അമ്മ പ്രേത്യകമായി മാറ്റിവേച്ചക്കും. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കും അെതാന്നും ഇഷ്ട�
മല്ല. വേല്യട്ടനും കുേഞ്ഞട്ടനും അനുജത്തിയും അച്ഛെനാപ്പം അെതാെക്ക കഴിക്കും.
അെതാെക്ക കഴിഞ്ഞുേപായകാലം… ഇനിെയന്തു് ? അച്ഛെന്റ മരുന്നും െതറ്റിത്തുട�
ങ്ങി. കുട്ടികളുെട ഫീസ് കുടിശ്ശികയായി. എല്ലാമാസവും ഒരാഴ്ച ക്ലാസ്സിനു പുറത്തു�
നിൽക്കും ചിലേപ്പാൾ അതു കഴിഞ്ഞും…

പത്തായം നിറച്ചു് െനല്ലുണ്ടു്, അതു് വീട്ടുെചലവിനു്. ബാക്കിയുള്ളതു് കുെറ േലാ�
റിയിൽ കയറ്റും, ബാക്കി വിൽക്കും. േതങ്ങാക്കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്നും േതങ്ങയുെട
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വിലയും വാങ്ങും. എല്ലാം കാര്യസ്ഥൻ േഗാവിന്ദൻെചട്ട്യാർ സുനന്ദചിറ്റേമ്മെട ചിറ്റ�
പ്പെന്റ േപരിലയക്കും. അയാളാണെത്ര സ്വത്തുക്കൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു്. ‘വലി�
ഞ്ഞുേകറി വന്നവർെക്കാെക്ക െചലവിനു് െകാടുക്കേണലും അയാെട സമ്മതം േവ�
ണം’ എന്നു അമ്മൂമ്മ.

അപ്പൂപ്പൻ എെന്നാരു ജീവി ആ വീട്ടിലുെണ്ടന്നറിയുന്നതു് െവളുപ്പിേന എഴുേന്നറ്റു�
േപായി രണ്ടുൈമലകെലയുള്ള തറവാട്ടുകുളത്തിൽ കുളിച്ചു് തറവാട്ടമ്പലത്തിൽ െതാ�
ഴുതു് തിരിെച്ചത്തി ഈറേനാെട കൂവളത്തറയ്ക്കു വലംവയ്ക്കുന്ന േനരെത്ത നാമജപ�
ത്തിൽ കൂടി; പിെന്ന മിറ്റെത്ത അമ്പലത്തിനുമുൻപിെല മിനുട്ടുകൾ നീണ്ട െതാഴൽ.
പതിെനാന്നു മണിക്കുള്ള കഞ്ഞികുടി… അതുകഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാദീപം െകാളുത്തു�
േമ്പാൾ മുതലുള്ള േദവീഭാഗവത വായനയും ആേരേയാ ചീത്തവിളിയും. ‘ഓടടാ’
എന്നു് ആെരേയാ ഉേദ്ദശിച്ചു് അലറി വിളിച്ചു് പല പ്രാവശ്യം പടിക്കൽ വെര ഓടുക�
യും, ‘േദ്രാഹീ, നീെയെന്റ മക്കെള ചതിച്ചിേല്ലടാ, പിടിെക്കടാ അവെന, അവെന വി�
ടരുതു്, അടിെക്കടാ അവെന, ചതിയൻ… എെന്ന ചതിച്ചൂ…’ അങ്ങെന ആേരേയാ
എന്തിേനേയാ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള ചീത്തവിളിയും കരച്ചിലും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ആേരാടും പറയാ�
െത ആരുമറിയാെതയുള്ള തീർത്ഥയാത്രയും… ദീർഘമായ യാത്രകൾ. േക്ഷത്രങ്ങ�
ളിലാണെത്ര… ആെക മനസ്സിെന്റ പിടിവിട്ടമട്ടു്.

ഒന്നുകൂടി സാവിത്രിക്കുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു. പണ്ടു്, ഏെഴട്ടു വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ അവധിക്കു
വരുേമ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിലാണു് ൈവകിട്ടു് സൂചിേഗാതമ്പുറവയിട്ടു കാ�
ച്ചിയ പാൽ േതച്ചുമിനുക്കിയ ഓട്ടുെമാന്തയിൽ ‘അപ്പൂപ്പനു് െകാടുക്കുേമാേള’ എന്നുപ�
റഞ്ഞു് െകാച്ചുചിറ്റമ്മ െകാടുത്തയക്കുന്നതു്; അപ്പൂപ്പൻ കാപ്പി കുടിക്കുകേയയില്ല. ചാ�
യെയെന്നാരു വസ്തു അെന്നാന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടിട്ടു േപാലുമില്ല. െമാന്തയിൽ
നിന്നു് ഒന്നുരണ്ടു വായ പാൽ അപ്പൂപ്പൻ നിർബന്ധമായി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വായി�
െലാഴിച്ചു െകാടുക്കും. എന്നിട്ടു് ചിരിക്കും ‘മതിേയാ േമാെള’ എന്നു േചാദിച്ചു്. മധു�
രമായ ചിരിയായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇത്തവണ വന്നിട്ടു് ഒരിക്കൽ േപാലും അപ്പൂപ്പൻ
ചിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ആരും േഗാതമ്പുറവയിട്ടു കാച്ചിയ പാൽ െകാടുക്കാറില്ല അപ്പൂ�
പ്പനു്. ആേരയും േമാേള, േമാേന എെന്നാന്നും വിളിക്കാറില്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടിെയന്ന
പത്തുവയസ്സുകാരിയുെട വിഹ്വലമായ മനസ്സിനു് പേക്ഷ, അന്നു് അെതാന്നും മനസ്സി�
ലാക്കാനായിെല്ലങ്കിലും എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ പുതുമകളും അവളുെട ഉള്ളിെല േത�
ങ്ങലിനു കൂട്ടായി.

അമ്മവീട്ടിെല താമസം ദുസ്സഹമായിത്തുടങ്ങി. അച്ഛൻ അവശനായി. ഗതി�
െകട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ മീനാക്ഷി സ്വന്തം അമ്മേയാടു േചാദിച്ചു:

‘ഞാനും അമ്മയുെട മകളേല്ല. ഞങ്ങേളാെടന്തിനാ ഈ അവഗണന?’ ‘നീ
ഞങ്ങളുെട മകളുതെന്ന, തർക്കമില്ല. ഞങ്ങളു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടതുമാ.
പേക്ഷ, നീ മാത്രമല്ല ഇവിടേത്ത. കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടപ്പം നീ ഒറ്റത്തടിയാ.
അയാെളാണ്ടാക്കിയ മക്കളേല്ല; അയാേളം മക്കേളം േനാേക്കണ്ടയാവശ്യം ഞങ്ങ�
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ക്കില്ല. അയാളും പിേള്ളരും അയാെട വീട്ടിൽ േപാെട്ട. നീ ഇവിെട നിന്നാൽ
ഞങ്ങൾ േനാക്കിേക്കാളാം.’

പതിെനാന്നു മക്കെള പ്രസവിച്ച ഒരമ്മ സ്വന്തം മകളുെട മുഖത്തുേനാക്കിപ്പറ�
ഞ്ഞു. അമ്മൂമ്മ പതിെനാന്നു മക്കേളയും പതിെനാന്നു തരത്തിലാണു് കണ്ടിരുന്നതു്!

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ ചിരിച്ചു. എത്ര ക്രൂരനായ ശത്രുവിെന്റ മുൻപിലും,
ഏതു ഭീഷണിയുേടയും പരിഹാസത്തിേന്റയും മുൻപിലും സമനിലവിടാെത െചറിയ
ചിരിേയാെട സൗഹൃദത്തിെന്റ സമാധാനത്തിെന്റ ഭാഷമാത്രേമ സാവിത്രിക്കുട്ടിയു�
െട അച്ഛൻ സംസാരിക്കൂ… ‘ബുദ്ധനും, േയശുക്രിസ്തുവും, മഹാത്മാഗാന്ധിയുമാണു്
വഴികാട്ടികൾ; പിെന്നങ്ങെന നന്നാകാനാ!’ അമ്മ പരിഹസിക്കും. സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിക്കു ഇഷ്ടെപ്പടാറില്ല, തെന്റ അച്ഛൻ മാതൃകാ പുരുഷനാണു്; അമ്മേയാടു നീരസം
േതാന്നിയിരുന്നു… പേക്ഷ, പ്രായമായതിനുേശഷം പലേപ്പാഴായി അമ്മ പറഞ്ഞ
കഥകൾ… അച്ഛെന്റ സത്യസന്ധതയും ക്ഷമാശീലവും ദയയും സഹനവും ഈശ്വര�
െന്റ നീതിയിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഒന്നിനു പുറേക ഒന്നായി ഒരുപാടു് ഗതിേകടു�
കളുെട നിലയില്ലാക്കയത്തിേലയ്ക്കാണു് തങ്ങെള തള്ളിയിട്ടതു്. അച്ഛെന്റ ഉറച്ച നില�
പാടിൽ അമർഷമുണ്ടായിരുന്ന സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങളുെട അവഗണന കൂനിേന്മൽ
കുരുവായി…

ചുണ്ടിെല ചിരിവാടാെത അച്ഛൻ പറഞ്ഞു:
‘ഞാൻ നാട്ടിേലക്കു േപാകാം. കുറച്ചു നാട്ടുചികിത്സയാകാം അവെട. അതിനി�

ടയിൽ എന്താ േപാംവഴിെയന്നു േനാക്കാം. മീനാക്ഷി മകളാെണന്നു് അമ്മ സമ്മ�
തിച്ച സ്ഥിതിക്കു് ഉടെന ഇറക്കിവിടാനിടയില്ല; തേന്റയുംകൂടി മക്കളാെണന്ന പരിഗ�
ണന കുട്ടികൾക്കും െകാടുേത്തക്കും. ഞാൻ േനാക്കെട്ട.’

അച്ഛൻ തനിെയ േപായി, തീെര അവശനായിരുന്നിട്ടും. വേല്യട്ടെന്റ പഠിപ്പുമുട�
േക്കണ്ട എന്നു് അച്ഛൻ നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ചു.

രക്തബന്ധേത്തക്കാേളെറ സുഹൃദ്ബന്ധമുള്ള േഗാവിന്ദൈക്കമെളന്ന േഡാ�
ക്ടർ, അച്ഛനയച്ച കത്തിനു മറുപടിയായി ഉടനടി അച്ഛനവിെടെച്ചന്നു് ചികിത്സ തു�
ടരണെമന്നു് നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു.

മീനാക്ഷിയമ്മ സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു പറഞ്ഞു:
‘നിന്റച്ഛെന്റ ചികിത്സയ്ക്കു് എല്ലാ ഏർപ്പാടും െചയ്തിെട്ടാണ്ടു് ൈകമൾ. നിന്റച്ഛൻ

അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെന്റ മകനേല്ല. പേക്ഷ, അെതാന്നുമല്ല കാര്യം. അവരുത�
മ്മീ അത്രയ്ക്കടുപ്പാരുേന്ന. നിന്റച്ഛേനക്കാൾ ആേറഴുവയസ്സിനു മൂപ്പാ. എന്നാെലന്താ
എന്തിനും ഏതിനും നിന്റച്ഛനായിരുന്നു കൂട്ടു്, നിന്റച്ഛേനാടു േചാദിേച്ച എന്തും െചയ്യൂ�
ന്നാരുന്നു. ബാങ്കിൽ േജാലിയായിട്ടു േപാന്നേതാെട ആ ബന്ധം വിട്ടിേല്ല. എന്നിട്ടും
അറിഞ്ഞപ്പം അേങ്ങാട്ടു വിളിച്ചേല്ലാ.’

മീനാക്ഷിയമ്മ സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണു്. അതുകഴിഞ്ഞു് ഉരപ്പു�
രയുെട മൂലയ്ക്കൽ േപായിരുന്നു് കുഞ്ഞാവയ്ക്കു മുലെകാടുക്കുന്ന അമ്മയുെട കവിളുകൾ
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നനഞ്ഞു കുതിരുന്നതു സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടു.
ഉള്ളിെല േതങ്ങലിനു് തിടം വച്ചുവരുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞു.



5.2
വിഷമുള്ളുകൾ

സൂര്യനുദിച്ചുവരുന്നേതയുള്ളൂ; അേപ്പാേഴക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടി പുറമ്പറമ്പിെലത്തി.
പടിക്കെല േതന്മാവിൽ നിന്നും െകാഴിഞ്ഞുവീണ ഓറഞ്ചുനിറത്തിെല കുഞ്ഞു�

പന്തുകൾ േപാലുള്ള ചക്കരച്ചിമാങ്ങകൾ അവൾ കണ്ടില്ല; എങ്ങും പരന്ന അതി�
െന്റ വാസന അവളറിഞ്ഞില്ല. അണ്ണാനും കിളികളും െകാത്തിയിട്ട കശുമാങ്ങക�
ളും അവൾ കണ്ടില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കണ്ണും മനസ്സും അതിനപ്പുറേത്തക്കു് കു�
തിക്കുകയായിരുന്നു… സ്വപ്നാടനക്കാരിെയേപ്പാെല നടന്നു് പാത്രക്കുളത്തിെന്റ െത�
േക്കക്കരയിെല െകാച്ചുമൺകൂനയ്ക്കരുകിെലത്തി അവൾ നിന്നു… മൺകൂനയിേലക്കു്
കുനിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിേനാക്കി…

ഇല്ല… ഇന്നും മണ്ണിളകി മാറിയിട്ടില്ല… മണ്ണിൽ വിള്ളൽ വീണിട്ടില്ല.
നിറെയ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന എരിക്കിൻ െചടിയുെട ഇത്തിരി നിഴലുകൾ തണൽ�

െകാടുത്ത, അടർന്നുവീണ പൂക്കൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയ െകാച്ചുമൺകൂനയിൽ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട കണ്ണുനീർ നനവിെന്റ െകാച്ചുെകാച്ചു വൃത്തങ്ങൾ തീർത്തു.

“ങ്ഹാ ഹാ… െകാള്ളാമേല്ലാ… ഇതാേപ്പാ പണി അേല്ല? രാവിെല കണ്ണും
തിരുമ്മി എഴുേന്നറ്റു് എേങ്ങാട്ടാ ഓടേണന്നു േനാക്കി വേര്വ ഞാൻ… രണ്ടു െദവ�
സായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു… െനനെക്കന്തിെന്റ േകടാ െപേണ്ണ… നാട്ടുകാരു െകാ�
ണ്ടുേപാേണനു മുൻേപ ആ കശുവണ്ടിെയങ്കിലും െപറുക്കിെയടുക്കാൻ േതാന്നീല്ല�
േല്ലാ… അെതങ്ങനാ െമാതലിനു െദേണ്ണാെണ്ടങ്കിലേല്ല… ഇപ്പ സങ്കടം കാണിക്കു�
ന്നു! െകാച്ചിേനെക്കാെണ്ട െവള്ളത്തിമുക്കീട്ടിപ്പ സങ്കടം കാണിക്കുന്നു! െചയ്ത െത�
റ്റിനു വല്ല പശ്ചാത്താേപാേണ്ടലു് േപായി ആ െചറുക്കെന ഒെന്നടുത്തൂെട സാവിത്രീ
െനനക്കു് ? െകാേറ േനരായിേല്ല അതുെകടന്നലയ്ക്കണു്; ബാക്കിേള്ളാര്ക്കു് െചവീം
തേലം േകക്കെണ്ട. അതിെന്റ കണ്ണുമുേഴ്വാൻ പീളയടിേഞ്ഞക്ക്  ണു്. ആ െകാളത്തി�
െകാണ്ടുേപായി കഴുകിെക്കാടു് െപേണ്ണ.”
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സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മയുെട ശകാരം അവളുെട മനസ്സിെലത്താൻ ൈവകി… എത്തിയ�
താകെട്ട അനിയെന എടുത്തു കുളത്തിൽ െകാണ്ടുേപായി കണ്ണുകഴുകാനുള്ള നിർ�
േദ്ദശം… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അവെന എടുത്തുെപാക്കാൻ വയ്യ, വലിെച്ചടുത്തു് എളി�
യിൽവയ്ക്കുേമ്പാൾ കാലു് നിലത്തുമുട്ടും. അവനാേണൽ ഭയങ്കര വാശിക്കാരൻ. േദ�
ഷ്യം വന്നാൽ എളിയിലിരുന്നു െഞളിയും, പുളയും. ൈകെകാണ്ടു് തള്ളുകയും മാന്തു�
കയും െചയ്യും… എത്ര പ്രാവശ്യം അനിയേനയും െകാണ്ടു് വീണിരിക്കുന്നു… സുമിത്ര�
ച്ചിറ്റയ്ക്കു് അെതാന്നും അറിയാത്തതല്ലേല്ലാ… സാവിത്രിക്കുട്ടി നിന്നിടത്തു നിന്നു് അന�
ങ്ങിയില്ല…

ഇതു് മൂന്നാം ദിവസമാണു്… കുഞ്ഞാവെയ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടു്… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
സങ്കടം അണെപാട്ടി…

ദിവസങ്ങളായി രാത്രിയും പകലും ഇടതടവില്ലാെത കുഞ്ഞാവ കരയുകയാ�
യിരുന്നു. അമ്മ മുലെകാടുക്കാെനടുത്താൽ ഒന്നുവലിച്ചിട്ടു് ഉടൻ വാവിട്ടു കരയാൻ
തുടങ്ങും.

‘വലിച്ചിട്ടു പാലുകിട്ടാഞ്ഞിട്ടാ… ഞാെനന്നാ െചയ്യാനാ… പാെലാണ്ടാക�
േണൽ അതിനു തേക്കാണം വല്ലതും എന്റയുള്ളിൽ െചല്ലേണ്ട!’ അമ്മ പതം
പറഞ്ഞു.

‘േമാേള സാവിത്രീ… നീയിത്തിരി കഞ്ഞിെയടുേത്താണ്ടു വാ… ഇന്നു രാത്രീെല�
ങ്കിലും അെതാന്നടങ്ങിെക്കടക്കെട്ട.’ കുഞ്ഞിനു മുലെകാടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയ�
െപ്പട്ട അമ്മ സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു പറഞ്ഞു: ‘ഇതിെന തീേപാെല പനിക്കുെന്നാണ്ടു്,
ഞാെനന്നാ െചയ്യാനാ െന്റ ഭഗവതീ.’ അമ്മ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഈയം പൂശിയ വലിയ െചമ്പുകലത്തിൽ എന്നേത്തയും േപാെല അത്താഴ�
ത്തിനുള്ള കഞ്ഞി േവവിച്ചു വാങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൃഷ്ണൻ… സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി ഒരു ഓട്ടുകിണ്ണെമടുത്തു് കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു: ‘കുഞ്ഞാവയ്ക്കു് ഇത്തി�
രി കഞ്ഞി.’

കാൽക്കയിൽ േചാറുേപാലും േവണ്ട കുഞ്ഞാവയ്ക്കു് ഇത്തിരി വറ്റും െവള്ളവും ഉപ്പു�
െവള്ളം േചർത്തു് പ്ലാവില കുത്തിയിട്ടതു െകാണ്ടിളക്കി പുറേത്തക്കിറങ്ങുേമ്പാൾ േക�
ട്ടു അമ്മൂമ്മയുെട േദഷ്യെപ്പടുന്ന ശബ്ദം:

‘അടുേപ്പന്നു് വാങ്ങിവയ്ക്കുേമ്പാേളക്കും കയിലിട്ടു വറ്റുേകാരിെയടുത്താൽ പിെന്ന
കഞ്ഞി െപാലിക്കുേവാടാ… അതും ത്രിസന്ധ്യയ്ക്കു് ?’ െവപ്പുകാരൻ കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ ഏറ്റു�
പറച്ചിലും സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടു: ‘എന്നേത്തയും പതിവാ വല്യെകാച്ചേമ്മ, ഞാൻ
പറഞ്ഞാ ആ െപണ്ണു േകക്കത്തില്ല.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്തംഭിച്ചുനിന്നു…

െതേക്ക വരാന്തയിെല വലിയ പത്തായം നിറെയ െനല്ലുണ്ടു്. െമതിച്ചുണ�
ക്കി ചാക്കുകളിലാക്കിയ െനല്ലു് കാര്യസ്ഥൻ േഗാവിന്ദൻെചട്ട്യാർ പണിക്കാെരക്കൂ�
ട്ടി േലാറിയിൽ നിറച്ചു, തൃശൂർക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ; സുനന്ദച്ചിറ്റേമ്മെട വീട്ടിേലക്കു്
അമ്മൂമ്മ പാൽെപ്പേരെല െപട്ടിതുറന്നു് േനാട്ടുെകെട്ടടുത്തു് േഗാവിന്ദൻെചട്ട്യാര്െട



മാനസിേദവി: സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സഞ്ചാരങ്ങൾ 336

കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ടു പറഞ്ഞു: ‘െതേങ്ങേടം മാേങ്ങേടം ഒേക്കം കൂടി ഇത്തവണ
ഇേത്രെള്ളന്നു പറേഞ്ഞക്കു്… ഈ പരാതീനത്തിേനെക്ക തീറ്റിേപ്പാറ്റേണ്ട…’ സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി കണ്ടും േകട്ടും നിന്നു. അതിന്നെലയായിരുന്നു… ‘എന്നിട്ടാണു് കുഞ്ഞാവയ്ക്കു്
ഒരു സ്പൂൺ കഞ്ഞിക്കു്…’ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കണ്ണുനിറഞ്ഞു.

‘നിന്റമ്മൂമ്മയ്ക്കു് പതിെനാന്നു മക്കളാ, പതിെനാന്നിേനം പതിെനാന്നു തട്ടിലാ
േചച്ചി കാണുേന്ന. സരസ്വതി കളപ്പുരയ്ക്കൽ തറവാട്ടിേലയാ, എന്നുവച്ചാ പ്രഭുക്ക�
ന്മാരു്. ആ മരുേമാൾെട വീട്ടിന്നു െകാണ്ടുവന്നേപാെല െമാതലു് ഒരു മരുമക്കളും
െകാണ്ടുവന്നു കാണുേകലാ… അതുേപാെല നിന്റച്ചൻ… ആഭിജാത്യെമാള്ള തറ�
വാട്ടിേലയേല്ല്യാ… ഓേരാ തവേണം നാരായണൻനായരും മീനാക്ഷിം വരുന്നതു്
െപാറേക െചാമടും െചാമട്ടുകാരുമായിട്ടാരുന്നു. എന്താര്ന്നു അന്നവര്െട െവല;
എെന്താരു സ്വീകരണമാര്ന്നു. അവർെക്കാരു കാലേക്കടു വന്നപ്പം അവരു് െത�
ണ്ടികളു്. ഇപ്പ നിങ്ങളനുഭവിക്കുേന്നേനക്കാൾ വല്യേപാരാര്ന്നൂ സരസ്വതിേയാടും
മക്കേളാടും… ഏഷണീം സ്തുതിപാടലുമായി ഇവെട തമ്പടിച്ചുെകടന്നു തിന്നു മുടിച്ച�
വരു് േകമന്മാർ… ചതിക്കുഴി കുഴിച്ചു് എല്ലാം വാരിെയടുക്കാൻ േചച്ചിതെന്ന അരുനി�
ന്നു; ആ െപാട്ടൻ േശഖരനും േവണൂം േഗാപീെമല്ലാം കളിയറിയാെത ആട്ടം കണ്ടു�
നിന്നു, ഏഭ്യമ്മാർ. പാവം നിന്റപ്പൂപ്പൻ! ഭീഷണിെപ്പടുത്തി എല്ലാം അവർ ൈകക്ക�
ലാക്കിയിട്ടും പ്രതികരിക്കാനായില്ല. േചച്ചി വാമൂടിെക്കട്ടി… എന്നിട്ടിേപ്പാ േദവീഭാഗ�
വേതാം പ്രാക്കും പിരിയാട്ടും തീർത്ഥാടേനാം… സമനിലെതറ്റിയ മട്ടേല്ല.’ ദാക്ഷായ�
ണിയമ്മൂമ്മ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞെതല്ലാെമാന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മന�
സ്സിലായില്ല.

പേക്ഷ, ഒന്നറിയാം, തങ്ങെള െതണ്ടികളായിട്ടാണു് അമ്മൂമ്മ കരുതുന്നെതന്നു്.
സാവിത്രിക്കുട്ടി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു, സങ്കടം ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തിെലാതു�
ക്കി… കുഞ്ഞാവ കഞ്ഞിെവള്ളം േപാലും ഇറക്കിയില്ല. ആർത്തിേയാെട വാതുറ�
ക്കും. ഇത്തിരി െവള്ളം വായിൽ െകാടുക്കുേമ്പാേഴക്കും തട്ടിെയറിഞ്ഞു കരയും.

‘എറക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാരിക്കും, അേമ്മ’ അവൾ പറഞ്ഞു.
‘കഫം െനറേഞ്ഞരിക്കാ… നീ സൂക്ഷിക്കാഞ്ഞിട്ടേല്ല… മൂേധവി, അതിെന്റ മൂ�

ക്കിെലാെക്ക െവള്ളം േകറിക്കാണും. കുളിപ്പിക്കുമ്പം സൂക്ഷിക്കണംന്നു് എത്ര പ്രാവ�
ശ്യം പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്… എന്നിെട്ടന്താ ഏതുേനേരാം സ്വപ്നം കാണലേല്ല, അസത്തു്’,
അമ്മ േദഷ്യെപ്പട്ടു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി കരച്ചിലടക്കി മടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പുളഞ്ഞു കരയുന്ന കുഞ്ഞാ�
വെയ മുലെകാടുക്കാൻ വിഫലമായി ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കു് കൂട്ടിരുന്നു. അലറിക്ക�
രയുന്ന കുഞ്ഞാവേയയുെമടുത്തു് അമ്മ മുറ്റത്തും വരാന്തയിലും െതക്കുവടക്കുനടന്നു,
രാത്രി മുഴുവൻ. തളർന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ അമ്മ നടക്കല്ലിലിരിക്കും. മിനിട്ടുകൾ കഴിയു�
േമ്പാൾ കുഞ്ഞാവ ഉണർന്നു കരച്ചിലാകും… അമ്മ ക്ഷീണിച്ചേപ്പാെളാെക്ക സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാവെയ എടുത്തുനടന്നു… േചച്ചിയുെട കയ്യിെലത്തിയാൽ ഏതു കര�
ച്ചിലും വാശിയും മാറ്റി കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും െചയ്യാറുള്ള കുഞ്ഞാവ പേക്ഷ,
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േചച്ചിയുെട കയ്യിലിരുന്നു പുളഞ്ഞുകരഞ്ഞു… േചച്ചിയുെട താരാട്ടു േകൾക്കുേമ്പാൾ
കൂടുതൽ അലറിക്കരഞ്ഞു… കുഞ്ഞാവയുെട ശരീരത്തിെല പനിച്ചൂടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി�
െയ െപാള്ളിച്ചു…

അമ്മൂമ്മയും െചറിയമ്മൂമ്മയും പറഞ്ഞ േപാെല ഏെതാെക്കേയാ പച്ചിലകൾ
വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു് കുഞ്ഞാവയ്ക്കു െകാടുത്തു അമ്മ… കണിയാൻ ൈവദ്യന്റടുത്തുേപായി
േഗാവിന്ദൻെചട്ട്യാർ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്ന എേന്താ മരുന്നു് തുള്ളിതുള്ളിയായി…
എല്ലാ കുഞ്ഞാവയുെട കടവായിലൂെട പുറേത്തെക്കാഴുകി. കരഞ്ഞുകരഞ്ഞു തളർ�
ന്നുറങ്ങും, ഉടനുടൻ ഉണർന്നു കരച്ചിലാകും.

…നാലുൈമൽ ദൂരമുണ്ടു് ആശുപത്രിയിേലക്കു് അമ്മയ്ക്കു് ആരു തുണേപാകും.
ഒേന്നകാൽ വയസ്സുള്ള െകാഴുത്തു തുടുത്ത കുഞ്ഞാവെയ അമ്മ അത്രദൂരം… അമ്മ
തെന്ന നടക്കുന്നതുേപാലും ഏങ്ങിവലിച്ചു്… അെല്ലങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയ
ഒരു നല്ല സാരിേയാ… അമ്മ പതം പറഞ്ഞു് ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു. നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മയു�
െട െപട്ടിയിൽ അടുക്കടുക്കായി സാരിയിരിക്കുന്നുണ്ടു്, സിൽക്കുസാരികളാണെത്ര.
ഓേരാ പ്രാവശ്യവും േവണൂമ്മാവനും, േഗാപിമ്മാവനും അവധിക്കു വരുേമ്പാൾ െകാ�
ണ്ടുവന്നു െകാടുക്കുന്നതാണു്… നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മ ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്കടുത്തു് കുടഞ്ഞുമടക്കി വയ്ക്കു�
ന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്…നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മ ഇങ്ങെനയായിരുന്നില്ലേല്ലാ…

‘പിേന്ന, ആശൂത്രീേപായിട്ടാ ഇപ്പം… കണിയാൻ ൈവദ്യെന്റ മരുന്നുെകാണ്ടു
മാറാത്ത സൂേക്കെടാന്നും ഈ െകാച്ചിനില്ല. നാെള രാവിെല അയാേളാടിേങ്ങാ�
ട്ടു വരാൻ പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു് േശഖരൻ… എല്ലാ വിവേരാം അവൻ പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്.’
അമ്മ കുഞ്ഞാവെയ ആശുപത്രീൽ െകാണ്ടുേപാകണെമന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാ അമ്മൂമ്മ
സമ്മതിച്ചില്ല. നന്ദിനിച്ചിറ്റമ്മയും െകാച്ചമ്മാവനും േശഖരനമ്മാവനും ഒരഭിപ്രായവും
പറഞ്ഞില്ല. ഒരു മാസെത്ത മരുന്നു േസവെയ്ക്കന്നും പറഞ്ഞു വന്ന സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മ:
‘കഫെക്കട്ടെലാണ്ടു േകേട്ടാ, േവണങ്കി ആശുപത്രീ േപാകാരുന്നു’ എെന്നാരഭിപ്രാ�
യം പറഞ്ഞു… ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി തളർന്നിരുന്നു അമ്മ…
അന്നു രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞാവ അധികെമാന്നും കരഞ്ഞില്ല. കഞ്ഞിെവള്ളം തു�

ള്ളിേപാലും ഇറക്കിയില്ല; മുല കുടിച്ചില്ല… എന്നിട്ടും അനങ്ങാെത കിടന്നുറങ്ങുന്നു.
കുഞ്ഞാവയുെട അടുത്തു് കട്ടിൽപ്പടിയിൽ തലചായ്ചു് അമ്മ… ആ സമാധാനത്തിൽ
സാവിത്രിക്കുട്ടി അന്തം വിട്ടുറങ്ങി, അഞ്ചുദിവസെത്ത ഉറക്കം ഒന്നിച്ചുറങ്ങി.

സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മ തട്ടിവിളിച്ചുണർത്തി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ; േനരം െവളുത്തിരിക്കു�
ന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാവ കിടക്കുന്ന മുറിയിേലേക്കാടി. കുഞ്ഞാവ ഉറങ്ങുക
തെന്നയാണു്. അമ്മെയ മുറിയിൽ കണ്ടില്ല. കട്ടിലിന്നരികിൽ േശഖരനമ്മാവൻ നി�
ല്ക്കുന്നുണ്ടു്.

സാവിത്രിക്കുട്ടി മുറ്റത്തിറങ്ങി… കുളത്തിെല െവള്ളത്തിൽ മുട്ടിെനാപ്പം ഇറങ്ങി�
നിന്നു… ഇങ്ങെന നിന്നാണു് എന്നും കുഞ്ഞാവെയ കുളിപ്പിക്കാറു്… പേക്ഷ… സാവി�
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ത്രിക്കുട്ടിക്കു സങ്കടം അണെപാട്ടി… െപെട്ടന്നു് കുനിഞ്ഞുനിന്നു് െവള്ളം ധാരേകാരി
കണ്ണും മുഖവും കഴുകി. അേപ്പാഴുണ്ടു് സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മ വിളിക്കുന്നു:

‘സാവിത്രീ ഇങ്ങു േകറിവാ, േവഗം…’
മുറ്റത്തു് േശഖരനമ്മാവനും രാജിച്ചിറ്റമ്മയും െചറിയമ്മൂമ്മയും പിെന്നയുമാെരാ�

െക്കേയാ…
മുറ്റത്തരികിൽ എെന്താെക്കേയാ പൂജാസാമഗ്രികളുെട നടുവിൽ െകാച്ചുകിട്ടൻ

കണിയാർ. അയാളുെട കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കത്തി. രണ്ടുകാലിനുമിടയിൽ
ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച കറുകറുത്ത പൂവൻേകാഴിയുെട കറുത്തപൂവിനുേനെര കണിയാരുെട
കയ്യിെല കത്തി ഉയർന്നു… സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ണുെപാത്തി ഓടി. വടേക്കപ്പുറെത്ത
വരാന്തയിൽ െവറും നിലത്തു് ആെകത്തളർന്നു് േകാച്ചിവലിച്ചു് അവശയായി അമ്മ
കിടക്കുന്നു…അമ്മയുെട വായ ഒരു വശേത്തക്കുേകാടി… േപടിച്ചു് അമ്മെയ േനാക്കി�
നിന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േശഖരമ്മാവൻ വിളിച്ചു:

‘ഇങ്ങടു് വാ സാവിത്രീ, നീ ഇവെട ഈ കുഞ്ഞിന്റടുത്തു് നില്ലു്.’
കട്ടിലിന്നരികിൽ, ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞാവെയത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി സാവി�

ത്രിക്കുട്ടി നിന്നു. തല ഒരു വശേത്തക്കു ചരിച്ചുവച്ചു് മലർന്നുകിടന്നുറങ്ങുന്നു കു�
ഞ്ഞാവ: ഗ്ലാേക്സാ േബബിഫുഡിെന്റ ടിന്നിെല കുഞ്ഞിെനക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടു് കുഞ്ഞാ�
വയ്ക്കു്… ‘കണ്ണുതുറക്കൂ വാേവ, േചച്ചിയാ വിളിക്കുേന്ന, കണ്ണുതുറക്കു് ’ എന്നു മനസ്സിലാ�
വർത്തിച്ചുരുവിട്ടു്. ദാ കുഞ്ഞാവ കണ്ണു പാതിതുറന്നു… ഇടത്തുകാൽ പതുെക്ക രണ്ടു�
മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചലിപ്പിച്ചു. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു സേന്താഷമായി; കുഞ്ഞു് എഴുേന്നൽ�
ക്കാൻ േനാക്കുന്നു:

‘ദാ വാവ ഉണർന്നൂ, കുഞ്ഞാവ ഉണർന്നൂ… അേമ്മ വാ. കുഞ്ഞാവ…’ സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി ഉത്സാഹേത്താെട വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

ജനാലയ്ക്കരികിൽ േനാക്കിനിന്നിരുന്ന േശഖരനമ്മാവൻ കണിയാർെകാണ്ടുവ�
ന്നു െകാടുത്ത െചറിയ കിണ്ണവുമായി മുറിക്കകത്തുവന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി േനാക്കി—
കിണ്ണത്തിൽ കറുത്ത എേന്താ െവള്ളം… കരിേങ്കാഴിയുെട േചാര! വാവെയ േനാക്കി
ഒരിടനിന്ന േശഖരനമ്മാവൻ കയ്യിലിരുന്ന കിണ്ണം ജന്നൽപ്പടിയിൽ വച്ചു… കുഞ്ഞാ�
വയുെട മൂക്കിൽ ൈകവച്ചു… പിെന്ന പാതിതുറന്ന കുഞ്ഞാവയുെട കണ്ണുകൾ ൈക�
െകാണ്ടു് തിരുമ്മിയടച്ചു. കുഞ്ഞാവ അനങ്ങിയേതയില്ല…

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് മുറിക്കു പുറത്തിറങ്ങി… വാതിക്കൽനിന്നു് വീണ്ടും
എത്തിേനാക്കി. കുഞ്ഞാവ ഉറങ്ങുകയാണേല്ലാ. എന്തിനാണു് േശഖരനമ്മാവൻ…
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െനഞ്ചിെലേന്താ ഉരുണ്ടുകൂടി.

‘മാ േയ… മാ… േയ… േഠ… േഠ… മാ… േയ… േഠ… േഠ…’ എട്ടുനാടും െപാ�
ട്ടത്തക്ക ശബ്ദം… എത്രെയാെക്ക ഉറക്കത്തിലായാലും േചച്ചിയുെട ശബ്ദം േകട്ടാൽ
കുഞ്ഞാവ ഉണരും… മാ… േയ കല്ലുേപാലും അലിയുന്ന വിളി… ആരുേടയും ശബ്ദെമ�
ത്താത്തിടത്തു് േചച്ചിയുെട കുഞ്ഞാവ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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ആെരാെക്കേയാ കുടികിടപ്പുകാരും ചുരുക്കം ബന്ധുക്കളും മുറ്റത്തു്.
‘മതി നിർത്തു്, നിെന്റ അലർച്ച… നിെന്റ അമ്മ അവെട േബാധല്ല്യാേണ്ട െകട�

ക്കണു്. ഇനി െനെന്റ വീളീംകൂടായാ മതി.’ േശഖരനമ്മാവൻ ശാസിച്ചു. ‘ങൂം. മതി…
മതി… നിർത്തു് കരച്ചിലു്.’

നിർത്തി. അമ്മയുെട അടുക്കേലക്കു് ഓടി സാവിത്രിക്കുട്ടി…അമ്മ േബാധമില്ലാ�
െത എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറയുന്നു; ഇടയ്ക്കു് കുഞ്ഞാവയ്ക്കു് കഞ്ഞിെകാടുക്കാനും
പറയുന്നുണ്ടു്. ചിറ്റമ്മമാർ അമ്മെയ വീശുന്നു. കലവറമുറിക്കും പാൽപുരയ്ക്കും മുമ്പിലാ�
യി വരാന്തയിൽ കാലുനീട്ടിയിരുന്നു് പിച്ചളെച്ചല്ലം തുറന്നുവച്ചു് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത
മട്ടിൽ അമ്മൂമ്മ, െവറ്റില ഞരമ്പുകീറി ചുണ്ണാമ്പുേതയ്ക്കുന്നു… തളത്തിൽ നിന്നു് െതക്കു�
വടക്കു് ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പെന്റ ശബ്ദം: ‘സുകൃതക്ഷയം, സുകൃതക്ഷയം…
എെന്റ മൂകാംബിേക… എന്തിനു നീ…?’

സാവിത്രിക്കുട്ടി അടുക്കളയുെട കിഴേക്കപ്പടി കടേന്നാടി കശുമാവിൻ േചാട്ടിെല
പാറക്കല്ലിലിരുന്നു് ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു. പുറേക വന്ന േശഖരനമ്മാവൻ സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.

മുറ്റത്തു് അടിയാത്തികൾ െചറിയ ശബ്ദത്തിൽ എെന്താെക്കേയാ പതം പറ�
ഞ്ഞു് കരയുന്നു…

അേപ്പാളാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി ഓർമ്മിച്ചതു്. കുഞ്ഞാവ ഒറ്റയ്ക്കു് കട്ടിലിൽ, തിരി�
യുേകാ മറിയുേകാ െചയ്താൽ താെഴ വീണാേലാ. മുറിയിേലക്കു് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ
സാവിത്രിെയ േശഖരമ്മാവൻ ൈകപിടിച്ചു് മുറിയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു; അമ്മാവൻ
ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു:

‘നീ െകാച്ചിെന എടുത്തു് എെന്റ കൂെട വാ.’
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മിണ്ടാൻ വയ്യ, കാലുകൾ തറയിലുറച്ചുേപായി, ൈകകൾ

രണ്ടു കമ്പുകൾ േപാെല രണ്ടു വശത്തും തൂങ്ങിക്കിടന്നു…
‘നിേന്നാടേല്ല പറഞ്ഞതു് സാവിത്രീ, അതിെന എടുേത്താണ്ടു് എന്റൂെട വരാൻ.

െനനെക്കന്നാ െചവിേകക്കിേല്ല. അസത്തു്.’ േശഖരനമ്മാവെന്റ െവറുപ്പു മുഴുവൻ
ആ ശബ്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു… ആ േവദനക്കിടയിലും സാവിത്രിക്കു് എെന്തങ്കിലും
പറയണെമന്നു േതാന്നി. ‘താമിേച്ചാെന്റ െചേറ്റലു് െവളുപ്പിെന െചത്തിയിറക്കിയ
കള്ളു് േസവിക്കാൻ േപാകാൻ പറ്റാത്തതിെന്റ േദഷ്യമാ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െനഞ്ചിലാേരാ ഒരു പാറകയറ്റി വച്ചു. തെന്റ ശരീരേത്താടു
േചർത്തുപിടിച്ച കുഞ്ഞാവയുെട ശരീരത്തിെല ചൂടു് തണുപ്പിനു വഴിമാറി. ആ തണുപ്പു്
സാവിത്രിക്കുട്ടിയിേലക്കു് അരിച്ചു േകറി…അവളുെട ഹൃദയം മഞ്ഞുകട്ടയായി…

കശുമാവിനപ്പുറം പാത്രക്കുളത്തിെന്റ മറുകരയിൽ കയ്യിലിരുന്ന മൺെവട്ടി�
െകാണ്ടു് േശഖരനമ്മാവൻ കുഴികുഴിച്ചു; പിെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ നീണ്ടു�
നിവർന്നു കിടന്ന കുഞ്ഞാവയുെട അരയിൽ നിന്നും െവള്ളിയരഞ്ഞാണം അഴിെച്ചടു�
ത്തു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു് കുഞ്ഞാവെയ വാങ്ങി…
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സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഹൃദയം മിടിക്കാൻ മറന്നു… കുഞ്ഞാവ, അച്ഛെന്റ മായ…
ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു് അച്ഛൻ വരുേമ്പാൾ…

േശഖരനമ്മാവൻ േപായതു സാവിത്രിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല.
‘ആ െവയ് ലത്തു് അങ്ങെന നിക്കാെത, െകാച്ച്മ്പ് രാേട്ട്യ… േപായതുേപായി.

െകാച്ചമ്പ് രാട്ടി വീട്ടീേപ്പാ.’ േവലിക്കപ്പുറത്തു നിന്നു് ആേരാ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
കുഴിച്ചിട്ടാലും ജീവൻ വച്ചുവരും ചിലേപ്പാൾ… മരിച്ചുേപാെല േതാന്നിയാലും

ശരിക്കും മരിച്ചതായിരിക്കില്ല. ആെണങ്കിൽത്തെന്ന ശരിക്കു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മരിച്ച�
യാൾ തിരിച്ചുവരും, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയാം… അതിനു െതളിവുകാണും. പിേറ്റന്നു
രാവിെല കുഴി വിണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, മണ്ണിളകിയിട്ടുണ്ടാകും… ഉടെന കുഴിമാന്തി… അങ്ങ�
െന മൂന്നാം ദിവസം മണ്ണിളകി മാറി ജീവിച്ചുവന്ന കഥകളുണ്ടെത്ര. ഭാർഗ്ഗവി പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്… െതളിവുകളുണ്ടു്… സാവിത്രിക്കുട്ടി തപസ്സു െചയ്തുതുടങ്ങി…

…ഇന്നു് മൂന്നാം ദിവസമായി… ഒരു നിമിഷവും പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയില്ല; കഴി�
ഞ്ഞ മൂന്നുദിവസവും അതിരാവിെല തെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി കുഴിക്കരിെക എത്തിയ�
താണു്, െവയിൽ പരക്കുംവെര േനാക്കിനിന്നു… ഉച്ചയ്ക്കും ൈവകിട്ടും… കുഴി വിണ്ടി�
ട്ടില്ല, മണ്ണിളകിയിട്ടില്ല… കയ്യിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അരഞ്ഞാണം കുഞ്ഞാവെയ
മൂടിയ കുഴിയുെട കാൽക്കൽ കുഴിച്ചിട്ടു… കുഞ്ഞാവ ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റുവരുേമ്പാൾ
കുളിപ്പിച്ചു് അരഞ്ഞാണമിടീച്ചു് സുന്ദരിയാക്കി അമ്മയുെടയടുത്തു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
തെന്ന കുഞ്ഞാവെയ െകാെണ്ടെക്കാടുക്കണെമന്നു് ൈദവേത്താടു് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു്…

‘എടീ സാവിത്രീ, െനേന്നാടേല്ല പറേഞ്ഞ ആ െചറുക്കന്റടുേത്തക്കു െചല്ലാൻ,
ഒന്നിെന െകാലയ്ക്കു െകാടുത്തിട്ടു് അവളുേടരു…’

“എെന്റ സുമിേത്ര… ഇത്തിരീല്ലാത്ത ഈ െപെങ്കാച്ചിേനാടു് ഇേത്രം ക്രൂരത േവ�
േണാ? അവളു് മനപ്പൂർവ്വം വല്ലതും െചയ്തതാേണാ? എന്നും നന്ദേനം കുഞ്ഞി�
േനം കുളിപ്പിച്ചിരുന്നെതാെക്ക അവളുതെന്നയേല്ല. ഏതുേനേരാം അതിേനം െചാമ�
ന്നു്… എന്നിട്ടിപ്പളേല്ല കുഞ്ഞിനു പനിവന്നുള്ളൂ… മഹാപാപം കിട്ടും, പറഞ്ഞില്ലാന്നു
േവണ്ടാ.”

അതാരാണു പറഞ്ഞെതന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടില്ല. പത്തുവയസ്സുകാരിയുെട
തലേച്ചാറിൽ ആയിരം വിഷമുള്ളുകളായി സുമിത്രച്ചിറ്റമ്മയുെട ശബ്ദം തുളച്ചുകയറി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘സാവിത്രിക്കുട്ടി വാവെയ െകാന്നു, വാവെയ െകാന്നു…’



5.3
ജീവിതസമരം

പലകതറച്ച വാടകവീടിെന്റ മുറിയിൽ അനുജത്തിക്കും അനുജനുെമാപ്പം ഉറങ്ങാൻ
കിടന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഉറങ്ങാനായില്ല.

നാട്ടിൽ ചികിത്സയ്ക്കു േപായിരുന്ന അച്ഛൻ അന്നു തിരിെച്ചത്തിയേതയുണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ. നാടുവാഴിയായിരുന്നയാളുെട ഓമനപ്പുത്രൻ, വിദ്യാസമ്പന്നൻ; അതീവ�
ബുദ്ധിശാലിയും അഭിമാനിയും… അങ്ങെനെയാരാൾ ഇന്നു് േരാഗാതുരനും നിസ്സഹാ�
യനുമായി അലയുന്നതിെല േവദനയും അപമാനവും യാത്രെചയ്തു തളർന്നു കയറിവ�
ന്ന അച്ഛെന്റ ൈകരണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു കരയുന്ന അമ്മയുെട ഏങ്ങലടിയിൽ
നിന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി വായിെച്ചടുത്തു; സാവിത്രിക്കുട്ടി മാത്രേമ അതു കാണാനുണ്ടാ�
യിരുള്ളൂ. വേല്യട്ടൻ പുറെത്തവിെടേയാ േപായിരുന്നു; വിശപ്പിെന്റ േവദനയിലായി�
രുന്ന അനുജനും അനുജത്തിയും അച്ഛൻ െകാണ്ടുവന്ന െപാതിയിെല വടയും പഴവും
വയറ്റിലാക്കുന്ന തിരിക്കിലായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിലും അവർ കുട്ടികളാണു്, ഇെതാന്നും
മനസ്സിലാക്കാറായിട്ടില്ല.

ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അമ്മയും അച്ഛനും രാത്രി ഏെറ േനരമായി വരാ�
ന്തയിൽ വിരിച്ച പായയിലിരുന്നു് ഗൗരവതരമായ ആേലാചനയും വർത്തമാനവും.
സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റിരുന്നു് ശ്രദ്ധിച്ചു; ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കു് വർത്ത�
മാനത്തിെന്റ ശബ്ദമുയരുേമ്പാൾ അച്ഛൻ അമ്മെയ വിലക്കുന്നു: ‘കുട്ടികളുണരും.’

സാവിത്രിക്കുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത എഴുേന്നറ്റു് ചാരിയിരുന്ന വാതിലരികിൽ
ഒരു വിരൽപാളി പതുെക്ക തുറന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു. വളെര പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലാണു്
അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നതു്, നിർത്തി നിർത്തി… എന്നിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടു:
‘ഒന്നിച്ചു മരിക്കാം… മക്കെള… േവണ്ട, അവെര അനാഥരാക്കിയിേട്ടക്കണ്ട; വല്ലവ�
രുേടം അടുക്കളപ്പുറത്തു െതണ്ടിത്തിന്നാൻ വിടണ്ട നമ്മുെട മക്കെള…’ അച്ഛെന്റ ദീർ�
ഘനിശ്വാസവും സാവിത്രിക്കുട്ടി വ്യക്തമായും േകട്ടു… കരച്ചിൽ വന്നുമുട്ടിയിട്ടും ശബ്ദം
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പുറത്തുവരാെത വാെയ്പാത്തിപ്പിടിച്ചു… ഇത്തിരി േനരം കഴിഞ്ഞാണു് അമ്മ മറുപടി
പറഞ്ഞതു്. അമ്മ കരയുന്നില്ല, ഉറച്ച ശബ്ദം:

‘കുറച്ചു കാശു കയ്യിെലാണ്ടന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്. രണ്ടു മാസെത്ത വാടക െകാടു�
ക്കണം. േഗാവിന്ദെന്റ കേടെലാരു ആറുചക്രം. അതും െകാടുക്കണം. ബാക്കിെയാ�
ള്ളതിനു് അരി വാങ്ങണം… ഒരുേനരം സുഖമായി ഉരുളയുരുട്ടിയുണ്ണെട്ട മക്കൾ, നമ്മ�
ളും… പിെന്നെയാന്നുമറിയരുതു്—ഈ നാണംെകട്ട ജീവിതം തീരുമേല്ലാ… സുഖിച്ചു
വാഴുന്ന െസാന്തക്കാര്െടയിടയിൽ നമ്മെട മക്കളിങ്ങെന…’ അമ്മ േതങ്ങി.

െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െതാണ്ടയിെലേന്താ കുരുങ്ങി, അറിയാെത
വന്ന േതങ്ങലടക്കിയതു് ഒരിക്കിളായി വല്ലാത്ത ശബ്ദമായി പുറത്തുചാടി. പുറെത്ത
വർത്തമാനം നിന്നു. അനങ്ങാെത വന്നു പായിൽ കിടന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െതാ�
ണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന കരച്ചിൽ ഏങ്ങലടിയായി. ആരും അനങ്ങിയില്ല…

പേക്ഷ, പിേറ്റന്നു് േവെറ ഗതിയിലാണു് സംഭവങ്ങൾ േപായതു്.
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ രാവിെലതെന്ന അവളുെട േനാട്ടുബുക്കിൽ നി�

ന്നും േപപ്പർ കീറിെയടുത്തു് എെന്താെക്കേയാ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ വലിേയട്ടെന എവിെടേയാ പറഞ്ഞുവിട്ടു. ൈവകിട്ടായേപ്പാൾ കുറച്ചു പ്രാ�
യമുള്ള രണ്ടാളുകളും, രണ്ടുമൂന്നു െചറുപ്പക്കാരും വലിയ േചട്ടെനാപ്പം വന്നു. അതി�
െലാരാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയുെട അമ്മാവെന്റ മകൻ മുരളിയാണു്. മുരളി�
േച്ചട്ടൻ—സ്വാർത്ഥിയും പണക്കാരനും, പ്രശസ്തനുമായ ഹരിനാരായണൻ അമ്മാ�
വെന്റ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള മകൻ മുരളി… ഇതിനുമുൻപും വന്നിട്ടുണ്ടു് മധ്യസ്ഥനായിട്ടു്; സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

വന്നവർ ചാണകം െമഴുകിയ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു് ഒരുപാടുേനരം
സംസാരിച്ചു. അച്ഛൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും എഴുതിയ േപപ്പറുകൾ അവെര കാ�
ണിക്കുകയും െചയ്തു. അവർക്ക് കട്ടൻ കാപ്പിയും പഴവും െകാടുത്തു, അമ്മ. സന്ധ്യ�
യായേപ്പാൾ റാന്തലിെന്റ െവളിച്ചത്തിലിരുന്നും അവർ സംസാരിച്ചു. സാവിത്രിക്കുട്ടി
ശ്രദ്ധിച്ചേതയില്ല; ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലന്നു ആദ്യേമ പി�
ടികിട്ടിയതുെകാണ്ടു് അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി.

അങ്ങെന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കുടുംബം വീണ്ടും ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനെമടു�
ത്തു. ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം; ‘അവകാശെപ്പട്ടതു േനടിെയടുക്ക�
ണം, േതാറ്റുപിന്മാറരുതു് ’, േപാകാനിറങ്ങുേമ്പാൾ മുരളിേച്ചട്ടൻ പറയുന്നതുേകട്ടു.

മൂന്നാലുദിവസം വീട്ടിൽ ചിലയാളുകൾ വരികയും അച്ഛനുമമ്മയുമായി സംസാ�
രിക്കയും െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നാലാം ദിവസം ഒരാൾ കുറച്ചു േനാട്ടീസുകളും പത്രത്താളിൽ ബ്രഷുെകാണ്ടു്
വലിയ അക്ഷരങ്ങളിെലഴുതിയ േബാർഡും െകാണ്ടുവന്നു. സ്ക്കൂളിൽ പരീക്ഷയ്ക്കു തരു�
ന്ന േചാദ്യേപപ്പറുേപാെല കല്ലച്ചിെലടുത്ത ആ േനാട്ടീസിൽ എന്താെണന്നു േനാ�
ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അച്ഛെന കാണിച്ചിട്ടു് വലിേയട്ടെനാപ്പം അെതല്ലാെമടുത്തു് അവർ
േപായി.
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െചറിേയട്ടൻ േജാലിയേന്വഷിെച്ചന്നു പറഞ്ഞു നാടുവിട്ടിട്ടു് ഒരു വർഷമായി,
ഒരു വിവരവും കിട്ടാെത കുേറനാൾ അമ്മ കരഞ്ഞു. കരയാൻ േവേറയും ഒരുപാടു
കാര്യങ്ങളുള്ളതുെകാണ്ടു് പിന്നീടു് വല്ലേപ്പാഴുേമ കരച്ചിലുള്ളൂ.

അതിെന്റ പിേറ്റന്നു രാവിെല, ‘കുളിച്ചു കാപ്പികുടിച്ചാലുടെന നമ്മൾ ഒരിടത്തു�
േപാകുന്നു; േവഗമാകെട്ട’ െയന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛനും അമ്മയും സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയും അനുജനും അനുജത്തിയും കൂടി വീടുപൂട്ടി ഇറങ്ങി. വേല്യട്ടൻ അതിരാവിെല
തെന്ന േപായിരുന്നു.

വഴിയിലിറങ്ങിയേപ്പാൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു:
‘നമ്മൾ നിങ്ങളുെട അമ്മയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ള സ്വത്തിനു േവണ്ടി സമരം െചയ്യാൻ

േപാകുന്നു. അച്ഛനു േജാലിെചയ്യാൻ വയ്യ; പേക്ഷ, നമ്മൾക്കു ജീവിക്കണം, നി�
ങ്ങെള പഠിപ്പിക്കണം… അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും താമസിക്കുന്ന വീടിനു മുന്നിൽ…’
അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് വഴിയിൽ ഒരു മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന േനാട്ടീസുക�
ണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘േദ േനാട്ടീസ്… നിരാഹാര സത്യഗ്രഹം, അവകാശെപ്പട്ടതു തന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാനും കുട്ടികളും മരണം വെര നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം—മീനാക്ഷി…’

‘എല്ലാരും?’ സാവിത്രിക്കുട്ടി അച്ഛെന േനാക്കി.
‘ഇല്ല, എല്ലാരുമല്ല. അമ്മയും നീയും േദവിയും മാത്രം—അച്ഛനു അവേരാടു സ്വ�

ത്തു േചാദിക്കാെനന്താ അധികാരം? പിെന്ന േഗാപു െകാച്ചേല്ല. രവീന്ദ്രനു് ഈ
കാര്യങ്ങൾക്കായി അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ഓടേണ്ട?’ അച്ഛൻ ആരുേടയും മുഖത്തുേനാ�
ക്കാെതയാണു് പറയുന്നതു്. പിെന്ന െപെട്ടന്നു നിന്നിട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി
േചാദിച്ചു:

“നിങ്ങൾ തെന്ന കിടക്കുന്നതിൽ വിഷമമുേണ്ടാ?” നിറഞ്ഞകണ്ണുകൾ തുളുമ്പി
വീഴും മുൻപു് സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു പറഞ്ഞു: ‘ഇല്ല, ഇല്ലച്ഛാ… േദവിക്കും വി�
ഷമമില്ല.’

ഒരു മകെള േതാല്പിക്കാൻേവണ്ടി മുപ്പെത്തട്ടു െകാല്ലമായി ൈകവശമുണ്ടായി�
രുന്ന പറമ്പും പണിയിച്ച തറവാടും വിട്ടുകളഞ്ഞു് െചമ്പകേശ്ശരി നീലകണ്ഠപ്പണി�
ക്കരും േമലാംേകാടു് േകശവപ്പണിക്കരുെട പുന്നാരേമാൾ ശങ്കരിപ്പിള്ളയും ഇറങ്ങി.
‘ഈ മഹാപാപത്തിനു ഞാൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, ന്യായമായിട്ടു േതാന്നുന്നെതന്താന്നു�
വച്ചാൽ അതുകൂടി തന്നാൽ മതി. ഞാെനവെടെയങ്കിലും ഒരു െകടപ്പാടം ഒണ്ടാ�
ക്കിേക്കാളാ’ െമന്നു നിർബ്ബന്ധമായി േനരിട്ടും വക്കീലിെന െകാണ്ടും മധ്യസ്ഥന്മാെര�
െക്കാണ്ടും പറയിച്ച തിേട്ടൽ ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിേനാടു് അമ്മൂമ്മയും േശഖരനും വിദ്യാ�
ധരനും കൂടി പറഞ്ഞു: ‘േവണ്ടാ ഞങ്ങൾക്കു വീടുേവണ്ടാ… ഈ െതണ്ടികെള ഇറ�
ക്കിവിടാൻ ഇേത മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.’

അങ്ങെന ‘െതണ്ടികെള’ ഇറക്കിവിട്ടു. അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പെന െകാണ്ടു് ബലമാ�
യി മരുമകൻ കൃഷ്ണൻനായരുെട േപരിൽ ഇഷ്ടദാനെമഴുതിച്ച ഒരുപാടു പുരയിടങ്ങ�
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ളിെല കണ്ണായ പൂവത്തുംപറമ്പിൽ ‘അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും താമസിക്കാ’ നായി അമ്മയു�
െട സേഹാദരന്മാർ വലിെയാരു വീടുപണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെത്ര; സുനന്ദച്ചിറ്റമ്മയ്ക്കു േവ�
ണ്ടിെയന്നുള്ളതു് പരസ്യമായ രഹസ്യം.

അമ്മൂമ്മയുെട അനുജത്തിയുെട മരുമകെന്റ പറമ്പിൽ രണ്ടുമുറിയും വരാന്തയും
മാത്രമുള്ള, ഒരു വലിയ കുടിലിേനക്കാൾ െമച്ചെമന്നവകാശെപ്പടാനില്ലാത്ത േത�
ങ്ങാപ്പുരയുെട മുറ്റത്തു് േമലാംേകാടുകാരണവരായിരുന്ന െചമ്പകേശ്ശരി നീലാണ്ടപ്പ�
ണിക്കെരന്ന വേയാവൃദ്ധെന്റ തളർന്ന നില്പു്, സമരവീര്യവുമാെയത്തിയ അമ്മെയ,
സ്വന്തം ഗതിേകടിേനക്കാൾ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു: ‘എന്റച്ഛനു് ഈ ഗതി വന്നേല്ലാ’
അമ്മ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

ആ വീടിെന്റ േവലിെക്കട്ടിനു പുറത്തു് പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു മാറി മഴയും
െവയിലും െകാള്ളാതിരിക്കാൻ വേല്യട്ടെനാപ്പം വന്നവർ ചായ്ച്ചുെകട്ടിയ ഓലപ്പന്ത�
ലിൽ ഒരു പനമ്പായിൽ അമ്മയും െപൺമക്കളും ഇരുന്നു… തണുപ്പു് അരിച്ചുകയറു�
ന്നു. തേലന്നു മഴെപയ്തിരുന്നു, നനഞ്ഞമണ്ണു്…

നിരാഹാരം തുടങ്ങി… െതാട്ടയൽപക്കെമല്ലാം ബന്ധുക്കളാണു്, ആരും
അേങ്ങാട്ടടുത്തില്ല. പേക്ഷ, െചമ്പകേശ്ശരീെലയും മൂേത്തടേത്തയും പണിക്കാരും
അവരുെട വീട്ടുകാരും മറ്റു് അയൽപക്കക്കാരുെമാെക്ക സങ്കടേത്താെട േനാക്കി�
നിന്നു.

അതിനിെട നാലഞ്ചുേപർ അവിെട ഒരിടത്തു് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ
വന്നു േപായുമിരുന്നു. അവർ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാെണന്നും േനാട്ടീെസാെക്ക ഒട്ടിച്ചതും
പന്തലിട്ടതും അവരാെണന്നും വേല്യട്ടൻ പറഞ്ഞു. അവർ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ�
െത്ര. കാരണമുണ്ടു്. അമ്മയുെട അനിയൻ വിദ്യാധരൻ പലതവണയായി പടിക്കൽ
വന്നു് ആേക്രാശിക്കുന്നു, കയ്യിൽ െവട്ടുകത്തിയും: ‘പന്തലും െപാളിച്ചു് െകട്ടിെപ്പറുക്കി
െകാണ്ടുെപാേക്കാണം. ഇേല്ല, നല്ല വാക്കത്തിെയാണ്ടിവിെട െതണ്ടികേള. അരി�
ഞ്ഞുതള്ളും, പറേഞ്ഞക്കാം.’

അവിെട നിൽക്കുന്നവരുമായും പലതവണ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. രണ്ടാം
ദിവസമായേപ്പാേഴക്കും േദവികയ്ക്കു വയറ്റിളക്കമായി; ഒൻപതു വയേസ്സ ആയിട്ടു�
ള്ളൂ അവൾക്കു് ഉപ്പിട്ട െവള്ളം മാത്രമാണു് ആഹാരം, നിരാഹാരസമരമേല്ല…
അച്ഛൻ വന്നതിനുേശഷം മൂന്നാലു ദിവസം അടുപ്പിച്ചു കഞ്ഞികുടിക്കാൻ കിട്ടിയതി�
െന്റ ഉശിെരാെക്ക രണ്ടാം ദിവസമായേപ്പാേഴക്കും തീർന്നിരുന്നു… സാവിത്രിക്കുട്ടിയു�
െട അച്ഛൻ പന്തലിനു പുറത്തുകൂടി അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടന്നു; ഇടയ്ക്കിെട പന്തലിൽ
കയറി ഇരിക്കും… ഇടയ്ക്കു് വീട്ടിൽ േപായി േഗാപുവിനു് ആഹാരം െകാടുത്തിട്ടു വരും…
ആെക അവശനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മൂന്നാം ദിവസമായേപ്പാൾ അമ്മയ്ക്കും േദവികയ്ക്കും എഴുേന്നറ്റിരിക്കാൻ കൂടി വയ്യാ�
ണ്ടായി; പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി പട്ടിണി സാധകം െചയ്തു ശീലിച്ചവളാണു്, തളർച്ച�
യിലും പിടിച്ചുനിന്നു.



345 5.3. ജീവിത സമരം

ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിച്ചും എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു് തലയ്ക്കടിച്ചും,
ആെരേയാ രണ്ടു കയ്യും േചർത്തു് തലയിൽ ൈകവച്ചു് ശപിച്ചും തലയ്ക്കു െവളിവില്ലാ�
ത്തതുേപാെല നീലാണ്ടപ്പണിക്കർ മുറ്റത്തു െതക്കുവടക്കു നടന്നു… ഇടയ്ക്കിെട ശങ്ക�
രിപ്പിള്ളയും വിദ്യാധരനും അേദ്ദഹെത്ത അകത്തുേപാകാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

ഉച്ചയായേപ്പാൾ മുരളിേച്ചട്ടനും മറ്റു ചിലരും വീടിനകേത്തക്കു േപായി… അവ�
െരെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞുകാണും. ഉടെന ചാടിയിറങ്ങി പടിക്കേലക്കു ഓടിെയ�
ത്തിയ വിദ്യാധരൻ അലറി:

‘നീെയാെക്ക അവെടെക്കടന്നു ചാെകടീ… ചത്താൽ വലിെച്ചടുത്തു കുഴിച്ചിേട്ടാ�
ളാം… ഇവ്െട നെല്ലാന്നാംതരം തൂമ്പെയാണ്ടു്, പറമ്പുണ്ടു് !’ നല്ല അനിയൻ, നല്ല
അമ്മാവൻ!

ൈവകുേന്നരമായി; പന്തലിനു ചുറ്റും നാട്ടുകാർ! മുരളിേച്ചട്ടനും കൂട്ടരും അകത്തു�
േപായി. സ്വരം കടുപ്പിച്ചെത്ര… പ്രശ്നം വഷളാകും; മുന്നറിയിപ്പുെകാടുത്തു…

രാത്രിയായേപ്പാേഴക്കും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി; കരാർ ഉറപ്പിച്ചു.
…െചമ്പകേശ്ശരിപ്പുരയിടം തിേട്ടൽ ഗംഗാധരക്കുറുപ്പു് ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാ�

െത വന്നേപ്പാൾ േമലാംേകാടു് നീലാണ്ടപ്പണിക്കർക്കു് ഒറ്റിെക്കാടുത്തു പണം വാ�
ങ്ങി െകാളംബിനു േപായി; മറ്റു പലേരയും േപാെല െതാഴിലേന്വഷിച്ചു്. അക്കാ�
ലെത്ത നാട്ടുനടപ്പായിരുന്നു ഈ ഒറ്റിപരിപാടി. തീറുെവലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ ജന്മിമാർ�
ക്കു താല്പര്യമില്ല; അെതാരു കാരണം… പിെന്ന, കരാറനുസരിച്ചു് കാലാവധി തീ�
രുംമുമ്പു് തിരിച്ചുവന്നാേലാ മറ്റു കിടപ്പാടമില്ലാെത വന്നാേലാ ഒെക്ക ഒറ്റിക്കാശു് മട�
ക്കിെക്കാടുത്തു് പറമ്പുതിരിെച്ചടുക്കാെമന്ന ഉടമസ്ഥെന്റ േമാഹം. പേക്ഷ, ഇത്ത�
രം േകസുകളിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു് തിരിെച്ചടുക്കാൻ പാങ്ങുണ്ടാവാറില്ല.
അതല്ല, പണക്കാരായവരാെണങ്കിൽ അവെരാട്ടു് വരുകയുമില്ല… ഒറ്റിക്കാശിനു് ഭൂ�
മി സ്വന്തം… ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിെന്റ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണെത്ര നീലാണ്ടപ്പ�
ണിക്കർ ഒറ്റിവാങ്ങിയതു്… അക്കാര്യം പാേട മറന്നു് മാധവപ്പണിക്കരുെട ഉപേദശം
േകട്ടയുടൻ അന്നവിെട വലിയ വീടും പണിതു. ഭാര്യയുെട തറവാടിനു് െതാട്ടടുെത്ത�
ന്ന ആകർഷണമായിരിക്കണം ആദ്യം ഒറ്റിെയടുക്കാനും പിെന്ന തറവാടാക്കാനും
തയ്യാറായതു്…

അെതാരു വലിയ െകണിയായി… പേക്ഷ, ഊരിേപ്പാരാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ലാ�
തിരുന്നിട്ടും ഗംഗാധരക്കുറുപ്പിേനാടു േകസു പറഞ്ഞു. അവസാനം അയാൾക്കനുകൂ�
ലമായി വിധിയായി. വിധി വന്നതും അതിെന്റ മറവിൽ മീനാക്ഷിേയയും മക്കേളയും
ഇറക്കിവിട്ടു. അന്നുണ്ടാക്കിയ കരാർ, േകാടതിവിധി പ്രകാരം കിട്ടുന്ന തുക നീലാ�
ണ്ടപ്പണിക്കർക്കും ശങ്കരിപ്പിള്ളയ്ക്കും പതിെനാന്നു മക്കൾക്കും തുല്യമായി വീതിക്കുെമ�
ന്നാണു്…
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അതുണ്ടായില്ല… മീനാക്ഷിയമ്മയും മക്കളും വാടകവീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങിയി�
ട്ടു് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. മീനാക്ഷിയമ്മയുെട വിഹിതമായി അവർ പറഞ്ഞ എണ്ണൂറു�
രൂപയിൽ നിന്നു് നൂറു രൂപയും രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി ഓേരാ പറെനല്ലും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുത്തു. അതും മുരളിയും മാധവപ്പണിക്കരുെട ഇളയമകൻ ബാലുവും കൂടി നിർ�
ബ്ബന്ധമായി വാങ്ങിെയടുത്തു െകാണ്ടുവന്നതാണു്.

അന്നു രൂപ കിട്ടിയ ഉടെന പശുക്കച്ചവടക്കാരൻ അറയ്ക്കപ്പറമ്പിൽ മത്തായി
വഴി ഒരു കറവപ്പശുവിേനം കുട്ടിേയം വാങ്ങി… ‘ഒറപ്പായിട്ടും നാലുനാഴി രാവിേലം മൂ�
ന്നുനാഴി ൈവകിട്ടും’ കറക്കാെമന്നു ഉറപ്പുതന്നു വാങ്ങിയ പശുവിനു് െമാത്തം ഒരു ദി�
വസം മൂന്നുനാഴിേപാലും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം പശുവിെന വിറ്റു, കയർ പിരിക്കുന്ന
റാട്ടു വാങ്ങിച്ചു. അന്നാട്ടിൽ കയറുകച്ചവടക്കാരൻ േഗാവിന്ദനു മാത്രേമയുള്ളൂ അന്നു്
റാട്ടു്. അയൽപക്കത്തുള്ളവർ റാട്ടിൽ കയർ പിരിക്കാൻ വന്നു… മീനാക്ഷിയമ്മ കു�
റച്ചു ചീഞ്ഞെതാണ്ടു വാങ്ങിച്ചു കുളത്തിലിട്ടു… കുേറെശ്ശെയടുത്തു തല്ലി ചകിരിയാക്കി
കയറുപിരിച്ചു, അയൽപക്കക്കാർ േപായിക്കഴിയുേമ്പാൾ… ചകിരി തീർന്നു, കുളത്തി�
െല െതാണ്ടും തീർന്നു… വീട്ടുെചലവും, സ്ക്കൂൾ ഫീസും എല്ലാമായി ൈപസ തീർന്നു…
അവസാനം റാട്ടു് േഗാവിന്ദനു് കിട്ടിയ വിലക്കുവിറ്റു… പട്ടിണികിടക്കാം, പേക്ഷ, വാ�
ടക, സ്ക്കൂൾഫീസ്…

അതാണവസ്ഥ. അതുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞുവച്ച തുകയിൽ ബാക്കിയുള്ളതു് ഒന്നിച്ചു
കിട്ടണം… വീടുവയ്ക്കണം അതിനു സ്ഥലം േവണം… അർഹമായ വീതം കിട്ടണം…
സ്വത്തുമുഴുവൻ കൃഷ്ണൻനായരുെട േപരിലേല്ല, പിെന്നന്തു് ‘അർഹമായതു് ’ എന്നതി�
നു പ്രസക്തി?

സമരം തീർക്കാൻ കരാെറഴുതി… െകാടുത്ത നൂറു രൂപയും െനല്ലിെന്റ വിലയും
കഴിച്ചു ബാക്കി രണ്ടുമാസത്തിനകം െകാടുക്കും. െനടുമ്പുറത്തു കിടക്കുന്ന രണ്ടു െസ�
ന്റു ് കേണ്ടാം, പാണൻെവേളെല എൺപതു െസന്റിൽ കിഴേക്കഭാഗെത്ത നാല്പതു
െസന്റു പുേരേടാം വീതമായിട്ടു് െകാടുക്കും, പേക്ഷ, അമ്മയുെട സ്വത്തിൽ അവകാ�
ശം േവെണ്ടന്നു് എഴുതിെക്കാടുക്കണം, മീനാക്ഷിയമ്മ.

പാണൻെവള െവറും മരുഭൂമിയാണു്; െചാരിമണലുമാത്രം. പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ�
ത്തു് നന്നായി കായ്ക്കുന്ന മൂന്നു േതക്കും, ഇലതിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആേറഴു ൈതെത്ത�
ങ്ങും. മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കു കിട്ടിയതു കിഴക്കുഭാഗം—ഇല തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ രണ്ടു
െതങ്ങുംൈത, ഒരു കശുമാവു് കായ്ക്കാറായതു്, ഒരു െകാച്ചുകുളം… കുളമല്ല ഒരു കുഴി.
വർഷക്കാലത്തുമാത്രം കുറച്ചു െവള്ളം െകട്ടിക്കിടക്കും… പേക്ഷ, പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ�
േത്താടു േചർന്നു് അച്യുതൻമാമെന്റ വകെയന്നു പറയുന്ന വലിയ കുളമുണ്ടു്… െനടു�
മ്പുറെത്ത കണ്ടം െവറും േചാലയാ. പച്ചക്കറിേപാലും നടാൻ െകാള്ളില്ല; എേന്ന
തരിശിേട്ടക്കുന്നു!

എന്താ െചയ്യുക? ഒന്നും െചയ്യാനില്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനു് പിടിച്ചു നി�
ല്ക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര അവശതയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വതേവ അനാേരാഗ്യമുള്ള
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മീനാക്ഷിയമ്മയും കുട്ടികളും പട്ടിണിെകാണ്ടു് െപാറുതിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു… അെതങ്കില�
തു്, േകറിക്കിടന്നു ചാകാെനാരു കുടിെലങ്കിലും…

അങ്ങെന കരാറായി… രാത്രിയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിക്കാെരന്നു പറഞ്ഞവരും
മുരളിയും നാരങ്ങാെവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്തു് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

വാടകവീട്ടിൽ, അവരാേരാ തയ്യാറാക്കി െകാണ്ടു വച്ചിരുന്ന പച്ചക്കപ്പ െചണ്ട�
പുഴുങ്ങിയതും മുളകു ചമ്മന്തിയും മധുരമുള്ള കട്ടൻചായയും കുടിച്ചു്, ജീവിക്കാനുറച്ചു്
ആ കുടുംബം കിടന്നു…



5.4
കിടപ്പാടം

സമരം െചയ്ത ക്ഷീണവുമായി സാവിത്രിക്കുട്ടി വീട്ടിലിരുന്നില്ല, േതഡ്ഫാറത്തിലാ�
ണു്. ഇെക്കാല്ലം മുതൽ പബ്ലിക് പരീക്ഷയാണു്. പിെന്ന േസ്കാളർഷിപ്പു പരീക്ഷയ്ക്കു
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാ വിഷയത്തിനും സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു് ഫസ്റ്റ്, കണ�
ക്കിനു നൂറിൽനൂറുമാർക്കു് ക്രിസ്തുമസു് പരീക്ഷയ്ക്കു് ഒരു ക്ലാസ്സിലും മറ്റാർക്കും നൂറിൽ
നൂറുകിട്ടിയിട്ടില്ല; െഹഡ്മിസ്ട്രസ് േനരിട്ടുവന്നു് അഭിനന്ദിച്ചു.

‘അതുമാത്രം െകാണ്ടു കാര്യമില്ല. െമറിറ്റ് േസ്കാളർഷിപ്പു പരീക്ഷയേല്ല, ഒന്നാമ�
താകണം. േസ്കാളർഷിപ്പ് വാങ്ങിെയടുക്കണം, ഫീസിനു േവെറങ്ങും േപാണ്ടേല്ലാ.’
അമ്മ പറഞ്ഞു… ശരിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടിേയ പറ്റൂ.

…ഒത്തുതീർപ്പിെന്റ ഫലമാകും; സമരം കഴിഞ്ഞു് മൂന്നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കുറച്ചു െനല്ലുെകാണ്ടുവന്നു, ഇരുന്നൂറു രൂപയും. മുരളിേച്ചട്ടൻ ഒരു ചുമട്ടുകാര�
നുമായിേപ്പായി അമ്മൂമ്മയുെട അടുത്തുന്നു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്നതാണു്.

‘തത്കാലം ഒരു ചായ് െപ്പങ്കിലും വച്ചുെകട്ടി മാറാം. വാടക െകാടുക്കുന്നെതാ�
െണ്ടങ്കിൽ െകാച്ചുങ്ങക്കു കഞ്ഞിെകാടുക്കാം.’ അമ്മ.

വലിേയട്ടൻ ആശാരിമാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു… പാ�
ണൻെവളയിെല െവളിമ്പറമ്പിൽ ആറുകാലിൽ ഉത്തരം വച്ചു് േമൽക്കൂരയുണ്ടാക്കി
െതേങ്ങാല േമഞ്ഞ രണ്ടുമുറി വീടായി. മൂന്നുവശം പനമ്പുതട്ടി വച്ചുമറച്ചു; ഏെതാ�
െക്കയാ കമ്പുകൾ കഴയാക്കി വലിേയട്ടൻ പനമ്പുമറ െകട്ടിമുറുക്കി. കിഴക്കുഭാഗത്തു്
കട് ളവച്ചു് ഒരു തടിവാതിൽ. രണ്ടാമെത്ത മുറിയുെട മറയ്ക്കാത്ത വശത്തു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിയുെട അമ്മ േമേലടത്തു കാവിൽ വീണുകിടന്ന മരത്തിെന്റ കമ്പുകളും ഓലമടലും
വച്ചു് ചാർത്തുെകട്ടി െമടഞ്ഞ ഓലെകാണ്ടു് മറച്ചു് അടുക്കളയുണ്ടാക്കി. ആ മുറിക്കും
അടുക്കളക്കും കൂടി പടിഞ്ഞാട്ടു് ഒരു വാതിൽ. അമ്മതെന്ന മടലും ഓലയും കയർപാ�
കി പനമ്പുകഷണം േചർത്തുെകട്ടി വാതിലുപണിതു. പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ കയർ�
െകാണ്ടു് വാതിൽ തൂണിൽ േചർത്തുെകട്ടും. അങ്ങെന വീടു ബന്തവസ്സാക്കി. സാവി�



349 5.4. കിടപ്പാടം

ത്രിക്കുട്ടിയും മൂന്നു സേഹാദരങ്ങളും അച്ഛനമ്മമാരും താമസം തുടങ്ങി. േജാലിയേന്വ�
ഷിച്ചു് േബാംേബെക്കന്നും പറഞ്ഞു് നാടുവിട്ട െകാേച്ചട്ടൻ പിെന്ന മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല.

ദുരിതപർവ്വം അങ്ങെനയങ്ങു തീരുേമാ! വീടായി, പേക്ഷ, വീടിനുള്ളിൽ തീ
പുകയ്ക്കാൻ.! െതാഴിലേന്വഷിച്ചു് വലിേയട്ടൻ അലയാൻ തുടങ്ങീട്ടു നാേളെറയായി.
േകാേളജിൽ പഠിക്കണെമന്ന ആഗ്രഹം േതാന്നിയേപ്പാേഴ കരിഞ്ഞു; രണ്ടുമാസം
തുടർച്ചയായും പിെന്ന ഫീസില്ലാെത എല്ലാ മാസവും പല ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ ഹാ�
ജരാകാഞ്ഞിട്ടും നല്ലമാർക്കു വാങ്ങി ജയിച്ചതാണു്.

…അമ്മയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയും േദവികയും കയർ പിരിക്കാൻ പഠിച്ചു. എന്തു�
കാര്യം! കയർ പിരിക്കണെമങ്കിൽ ചകിരി േവണം; െതാണ്ടു വാങ്ങി ചീയിെച്ചടുക്ക�
ണം, അെല്ലങ്കിൽ ചീഞ്ഞ െതാണ്ടുവാങ്ങണം… എങ്ങെന? ആറുചുറ്റുള്ള ഒരു മുടി
കയർ പിരിച്ചു കടയിൽ െകാണ്ടുേപായാൽ അരയണകിട്ടും, കാശായിട്ടല്ല, അരയ�
ണയ്ക്കു സാധനം. കാലണയ്ക്കു േതയിലയും, കാലണയ്ക്കു ശർക്കരത്തുണ്ടും വാങ്ങാം, ചാ�
യയായി. ഒരു മുടി കയർ കൂടിയുെണ്ടങ്കിൽ അരയണയ്ക്കു കപ്പലണ്ടിപ്പിണ്ണാക്കും വാ�
ങ്ങാം… ശർക്കരത്തുണ്ടു് െപാടിച്ചു് കപ്പലണ്ടിപ്പിണ്ണാക്കു കഷണങ്ങളിൽ പുരട്ടിയാൽ
ഒന്നാംതരം കടിയായി—പ്രാതൽ ഉഷാർ!

പേക്ഷ, എങ്ങെന?
അന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ േപായിരിക്കുകയാണു്. മൂ�

ന്നാലു ദിവസമായി കട്ടൻചായയും, പച്ചെവള്ളവും മാത്രം… സന്ധ്യയാകുന്നു, ആ
േനരംവെര പച്ചെവള്ളം മാത്രം. കുട്ടികൾ രണ്ടും തളർന്നു മയങ്ങുന്നു.

‘രാത്രിയിെലങ്കിലും… രണ്ടണെയാണ്ടാര് േന്നൽ ഒരണയ്ക്കു് ഒണക്കക്കേപ്പം
അരയണയ്ക്കു േതങ്ങാപ്പൂളും അരയണയ്ക്കു് ഉള്ളീം െമാളകും ഉപ്പും കൂടി വാങ്ങാം. ചമ്മ�
ന്തിയരച്ചു്…’ അമ്മ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് വലിേയട്ടൻ േദഷ്യെപ്പട്ടു.

‘അതിനു രണ്ടണ ആരുതരും, കക്കാൻ േപാേണാ?’
അമ്മ േതങ്ങി: ‘ഈ കുഞ്ഞുങ്ങെള ഞാെനന്തു െചയ്യും?’
െപെട്ടന്നു് വലിേയട്ടൻ എഴുേന്നറ്റു. പടിഞ്ഞാെറ പറമ്പിലിറങ്ങി മൂന്നാലുമൂടു

കപ്പ പിഴുതു. കിഴങ്ങു വലുതായിട്ടില്ല, എന്നാലും പുഴുങ്ങാറായിട്ടുണ്ടു്…
…പാണൻെവള പറമ്പിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ പകുതിയിൽ േശഖരനമ്മാവൻ കപ്പ�

നട്ടിരിക്കയാണു്. ‘െവറുെത െകടക്ക്വേല്ല, ഞാനനുഭവിച്ചാെലന്താ േചതം!’ എന്നു്
പറഞ്ഞു് സ്വന്തമായി കൃഷിെചയ്യുകയാണു്. െചറുപ്പത്തിൽ ജന്മികുമാരനായി, താ�
േന്താന്നിയായി മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയുള്ള മുതലടിച്ചു മാറ്റി ആർഭാടമായി എല്ലാവ�
േരയും ഭരിച്ചു് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അളിയനും സ്വന്തം അമ്മയും കൂടി നടത്തുന്ന
ഗൂഢാേലാചന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിെനതിരു പറഞ്ഞില്ല; മറ്റു സേഹാദരങ്ങ�
െള ചതിക്കുന്നതിനു കൂട്ടുനിൽക്കാൻ മടിച്ചുമില്ല. പേക്ഷ, എല്ലാം ൈകവിട്ടുേപാകും
മുൻപു് ഒറ്റുകാരനാകാതിരിക്കാൻ ഒന്നരേയക്കർ പറമ്പും മേറ്റേന്താ ഒെക്കയും വാ�
ങ്ങിെയടുത്തു വീടുംവച്ചു് മാറിത്താമസിച്ചു. അമ്മയുേടയും അനുജത്തി സുനന്ദയുേട�
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യും അളിയൻ കൃഷ്ണൻനായരുേടയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടിയാേലാ എന്ന വ്യാേമാ�
ഹത്തിൽ, കുടിച്ചിട്ടു വന്നു മീനാക്ഷിേയയും ഭർത്താവിേനയും മക്കേളയും ചീത്തവിളി
പതിവാക്കി…

േശഖരനമ്മാവൻ നട്ട കപ്പ പറിെച്ചടുത്തു് അന്നു രാത്രിയിൽ അഞ്ചുേപരും സുഖ�
മായി അത്താഴം കഴിച്ചു—െചണ്ടക്കപ്പയും മുളകരച്ചതും തിളപ്പിച്ച െവള്ളവും…

രാവിെല ആറുമണിയായേപ്പാൾ പടിഞ്ഞാെറ മുറ്റത്തു് ഒരലർച്ച: ‘എറങ്ങിവാ�
ടീ, െപാലയാടി േമാേള… നീെയാണ്ടാക്കിയിട്ട കുട്ടിപ്പണ്ടാരങ്ങെള തീറ്റാൻ ഞാൻ
അദ്ധ്വാനിച്ച െമാതലു േവണം അേല്ല്യ… കള്ളവർഗ്ഗം… എടീ കള്ളപ്പന്നീ, ആരാടീ
ഞാൻ നട്ട കപ്പ പറിച്ചതു്… ഇറങ്ങിവാടീ… ഇപ്പ െവട്ടിയരിയും ഞാെനല്ലാത്തിേനം,
എറങ്ങിവാടീ…’ കയ്യിൽ െപാക്കിപ്പിടിച്ച െവട്ടുകത്തിയുമായി േശഖരനമ്മാവൻ.

വലിേയട്ടൻ അടുക്കള മൂലയ്ക്കിരുന്ന േകാടാലിയുമായി ചാടിയിറങ്ങി:
‘ഏതവനാടാ, എന്റേമ്മ പിരിയാട്ടു വിളിക്കാൻ വളർന്നവനാരാടാ. െവെട്ടടാ

നീ, െചാണെയാേണ്ട െവെട്ടടാ!’ മുേന്നാട്ടു കുതിച്ച വലിേയട്ടെന അമ്മയും സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിയും പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചു; കലിെകാണ്ടു കുതറുന്ന അനന്തിരവൻ െവട്ടാൻ മടി�
ക്കിെല്ലന്നു േതാന്നിയാകണം, േശഖരനമ്മാവൻ ഒന്നു പുറേകാട്ടു വലിഞ്ഞുനിന്നു; വീ�
ണ്ടും െതറി.

‘േവണ്ടാ, വഴക്കിടണ്ടാ’ എന്നു വിളിച്ചുകരയുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിേയയും അമ്മ�
േയയും കുടഞ്ഞുമാറ്റി മുേമ്പാട്ടു കുതിച്ച വലിേയട്ടെന്റ കയ്യിെല േകാടാലിയിൽ കയറി�
പ്പിടിച്ചു ചീരങ്കണ്ടെത്ത അച്യുതമ്മാവൻ, അയാൾ േശഖരനമ്മാവെന്റ തുള്ളൽ േക�
ട്ടുവന്നതാണു്… തടഞ്ഞില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ വലിേയട്ടൻ െവട്ടിേയെന. പേക്ഷ, സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിക്കു േതാന്നി േശഖരനമ്മാവെന്റ വലതുകാൽ െവട്ടിെയടുക്കണെമന്നു്—
ഒറ്റേത്താർത്തുടുത്തു് സ്വന്തം അനുജത്തിയുെട േനെര വലതുകാൽ ഉയർത്തി ചവി�
ട്ടാേനാങ്ങിയ അയാെള… അേപ്പാേഴക്കും ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി—െകാല്ലന്റവിടെത്ത
സഹേദവനും കല്യാണിയും കിഴേക്കതിെല േഗാവിന്ദനും പത്മിനിയും…

എല്ലാരുംകൂടി േശഖരനമ്മാവെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു:
‘മീനാക്ഷിത്തമ്പ് രാട്ടീേടം പിള്ളാര് േടം േനേര തിരിയാൻ നാേണാേല്ല നിങ്ങ�

ക്കു്… ഇയ്യാെളന്തവകാശത്തിലാ കപ്പ നേട്ട ആ പറമ്പിൽ? അതവർക്കും കൂടി കി�
ട്ടണ്ട െമാതലുതെന്ന… ഇയ്യാെള തമ്പ് രാൻന്നു വിളിക്കാൻ അറപ്പാകണൂ… േപാ,
േപായി പാേര്യ ചീത്ത വിളി…’ േഗാവിന്ദനാണു്. അയാെള ജാതീെട േപരിൽ ഒരു�
പാടു ചവിട്ടിത്താത്തീെട്ടാണ്ടു് േശഖരനമ്മാവൻ; അതിെന്റ കലി തീർക്കുകയാ.

പറഞ്ഞുേകട്ടു് ചുറ്റുപാടുള്ള വീടുകളീന്നു് ആെരാെക്കേയാ ഓടിക്കൂടി. മൂക്കത്തു വി�
രൽ വച്ചു് സഹതാപം കാണിക്കുന്നവേരാടു് േദഷ്യം േതാന്നിയ സാവിത്രിക്കുട്ടി അക�
ത്തുകയറി…

ഒരുപാെടാരുപാടു നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളുമായി കാലം മുടന്തി നീങ്ങുന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു…
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…അമ്മ െവളുപ്പിെന നാലുമണിക്കു സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചുണർത്തി, എങ്ങ�
െനെയാെക്കേയാ ഒപ്പിച്ച കാപ്പിെപ്പാടീം പഞ്ചാേരം കട്ടൻകാപ്പിയിട്ടു െകാടുത്തു് കാ�
ക്കവിളക്കിനു മുൻപിൽ പഠിക്കാനിരുത്തും. േസ്കാളർഷിപ്പ് വാങ്ങണം, എന്നും ഒന്നാ�
മതാകണം. സാവിത്രിക്കു കൂട്ടായി അമ്മയും ഉണർന്നിരുന്നു് ആ െവളുപ്പാൻ കാല�
ത്തു് കയർ പിരിക്കും. ചിലേപ്പാെളാെക്ക േദവികയും കട്ടൻകാപ്പിയും കുടിച്ചു് ഉറക്കം
തൂങ്ങി കയർപിരിക്കും… കയർ പിരിച്ചു് പിരിച്ചു് ഉള്ളംൈക െപാട്ടി േചാര െപാടി�
യും, േദവികയുെട. അവളു െകാച്ചേല്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടി േതങ്ങെലാളിപ്പിച്ചു് കയർ
പിരിക്കാൻ കൂടും. പേക്ഷ, അമ്മ തടയും; േദവികയുെട കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിെക്കാടു�
ത്തു് അമ്മ മാത്രം കയർപിരിക്കും… അേപ്പാെഴാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടി ചിന്തിച്ചു… പഠി�
ത്തം കഴിഞ്ഞു േജാലികിട്ടാൻ എത്രേയാ കാലം കഴിയണം… േവണ്ട, പഠിച്ചിെട്ടന്തി�
നാ… അന്യനാടുകളിൽ െചറിയ കുട്ടികെള വീട്ടുേജാലിക്കു നിർത്തും, േപാകണം…
വിശന്നുകരയുന്ന അനുജത്തിേയയും അനുജേനയും കാണാൻ വയ്യ…

ഒരു ദിവസം അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു; അമ്മ ൈകെകാണ്ടു് അഞ്ചാറടി തലങ്ങും
വിലങ്ങും… പിെന്ന കരഞ്ഞു… കുറച്ചുേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എേന്താ ആേലാചിച്ചുറ�
ച്ചേപാെല പറഞ്ഞു:

‘അന്യനാട്ടിെലങ്ങും േവണ്ടാ… േഗാമതിേച്ചച്ചീെട വീട്ടിൽ സഹായത്തിനു് ആളു
േവണെമന്നു പറയുന്നതു േകട്ടു. േചച്ചീം മക്കളും ഒരു പ്ലാവില കുനിെഞ്ഞടുക്കുേക�
ലാ… േദവിേക വിടാം… നിെന്റ പടിപ്പുകഴിഞ്ഞാ േജാലി കിട്ടും, ഒറപ്പാ. അേപ്പാ
അവെള െകാണ്ടന്നു പടിക്കാൻ വിടാം…’

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപാട്ടിെപ്പാട്ടിക്കരഞ്ഞു; ‘േവണ്ടാേമ്മ, േവണ്ടാ, േദവിെയ
എങ്ങും വിടണ്ടാ… സ്വന്തം േചച്ചീെട വീട്ടിൽ അവെള… േവണ്ടേമ്മ. എങ്ങേനലും
ജീവിക്കാം. ഇേല്ല, പട്ടിണികിടന്നു ചേത്താെട്ട. എന്നാലും…’ ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്ന
േചച്ചിെയ നിർവികാരയായി േനാക്കിയിരുന്നു േദവിക; അവൾെക്കാന്നും മനസ്സിലാ�
കാത്തതുേപാെല.

സാവിത്രിക്കുട്ടി േഫാർത്തു േഫാറത്തിലായി. രണ്ടുമൂന്നു േനാട്ടുബുക്കും മലയാ�
ളം, കണക്കു്, ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങി, പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടി…

ഒരു ദിവസം അറിയിപ്പു വന്നു സ്ക്കൂളിൽ—ആ സ്ക്കൂളിൽ നിന്നും െമറിറ്റ് േസ്കാളർഷി�
പ്പിനു് സാവിത്രിക്കുട്ടി അർഹയായിരിക്കുന്നു. കരയേണാ ചിരിക്കേണാന്നറിയാെത
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ. പിേറ്റന്നു് സ്ക്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ എല്ലാവരുേടയും മുൻ�
പിൽ ഉയർന്ന വരാന്തയിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ നിർത്തി െഹഡ്മിസ്ട്രസ് അനൗൺ�
സുെചയ്തു; ‘ഈ ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ േവെറാരു സ്ക്കൂളിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ വിജ�
യം െകാണ്ടുവന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് സ്ക്കൂളിെന്റ വക ഒരു ഫൗണ്ടൻ േപന സമ്മാനം!’
ഫൗണ്ടൻ േപന! സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു നിമിഷം േകാരിത്തരിച്ചുനിന്നുേപായി… ഇതി�
ലും വലിെയാരു സമ്മാനം കിട്ടാനില്ല!
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ആദ്യമായി ഫൗണ്ടൻ േപനയ്ക്കു േമാഹിച്ചതു് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാ�
ണു്; െവറും േപനയല്ല അച്ഛെന്റ േപാക്കറ്റിൽ എേപ്പാഴും കുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഭംഗിയു�
ള്ള ബ് ളാക് േബർഡ് േപന. ഇൻെസ്പക്ഷനു വന്ന ഒരു സായിപ്പു് അച്ഛനു സമ്മാനി�
ച്ചതാണു്…

സ്വന്തമായി െചറുകഥെയഴുതിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അച്ഛേനാടു േചാദിച്ചു
സാവിത്രിക്കുട്ടി. വലുതാകെട്ട, തരാെമന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, േപന േമാഷ�
ണം േപായി; അച്ഛൻ ആഫീസിൽ േബാധം െകട്ടുവീണേപ്പാഴാകണം, എേപ്പാഴും
േപാക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന േപനയും ചങ്ങലയുള്ള വാച്ചും നഷ്ടെപ്പട്ടതു്.

പിന്നീടു് ഫൗണ്ടൻേപനയ്ക്കു േമാഹിച്ചതു് േസ്കാളർഷിപ്പു പരീക്ഷെയഴുതാനാണു്.
വലിയ ൈഹസ്ക്കൂളിെല വലിയ ഹാളിൽ സ്ക്കൂൾൈഫനൽ പരീക്ഷെയഴുതുന്ന േചട്ട�
ന്മാർക്കും േചച്ചിമാർക്കും ഇടയിലിരുന്നാണു് പരീക്ഷെയഴുേതണ്ടതു്… അതിനിട�
യിൽ മഷിക്കുപ്പിയും സ്റ്റീൽ േപനയും… അതുേകട്ടേപ്പാൾ അമ്മ പറഞ്ഞു.

‘ചന്ദ്രൻകുട്ടിേയാടു് േചാദിക്കു് നീയേല്ല പറഞ്ഞതു് അവനു് മൂന്നു ഫൗണ്ടൻേപന�
യുെണ്ടന്നു്. രണ്ടു െദവസേത്തക്കേല്ല; നീെയാന്നു േചാദിച്ചുേനാക്ക്: ഒടെന തിരിച്ചു�
െകാടുക്കാം.’

.അവൻ തന്നില്ല. ‘എെന്റ ചിറ്റപ്പൻ വാങ്ങിച്ചുതന്നതാ. േവെറയാർക്കും എഴു�
താൻ െകാടുക്കില്ല. ൈകമാറിെയഴുതിയാൽ േപന േകടാകും.’

കൂനൽകുന്നിെല ചിറ്റമ്മയുെട മകനാണു് അവൻ. അമ്മൂമ്മയുെട അനുജത്തിയു�
െട മകളുെട മകൻ. ഓേരാ ക്ലാസ്സിലും ഒന്നും രണ്ടും െകാല്ലം പഠിച്ചുകഴിയുേമ്പാൾ
എങ്ങെനേയാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകും. മനസ്സു് ശപിച്ചു; െപെട്ടന്നു തിരുത്തി സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി—‘േവണ്ട, േവണ്ട. ആേരം ശപിക്കരുതു്. എല്ലാർക്കും നല്ലതു വരേട്ടന്നും
നല്ലതു േതാന്നേണന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി;’ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

മഷിക്കട്ട െപാടിച്ചു് കുപ്പിയിൽ കലക്കി സ്റ്റീൽ േപന മുക്കി സാവിത്രിക്കുട്ടി പരീ�
ക്ഷെയഴുതി… എല്ലാ േചാദ്യത്തിനും ഉത്തരം മനസ്സിലുദിച്ചു.

…പേക്ഷ, സമ്മാനം കിട്ടിയ േപന അധികനാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിെക്കാപ്പം നി�
ന്നില്ല. കുട്ടിമാളു വല്യമ്മൂമ്മയുെട െകാച്ചുമകൾ രഞ്ജിനി അതിെന്റ നിബ്ബ് ഒടിച്ചു കള�
ഞ്ഞു; എന്നും എല്ലാത്തിനും ഒന്നാമതാകുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു് െകാച്ചുേത്രേസ്യ�
ക്കാളും േദഷ്യം രഞ്ജിനിക്കാണു്. െഹഡ്മിസ്ട്രസ് രഞ്ജിനിെയ വഴക്കുപറഞ്ഞു, നിബ്ബു�
വാങ്ങിെക്കാടുക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു േപന കയ്യിൽ െകാടുത്തു.

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിബ്ബിെന്റ വിലയായ പതിനാലരച്ചക്രവും േപനയും
െകാണ്ടുവന്നു രഞ്ജിനി. ‘ആ േപേനെട നിബ്ബിനു് ഇറിഡിയം ഒള്ളതാ. ഇവെട കിട്ടു�
േകലാ. േബാംേബേലാ മദ്രാസിേലാ േപാണംന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.’

ഇറിഡിയം ഉള്ള നിബ്ബ് കിട്ടിയേതയില്ല!



5.5
ഒരുപുതിയഅദ്ധ്യായം

േസ്കാളർഷിപ്പ് തുക പാസ്സായി വരാൻ കുറച്ചുനാളാകും, െഹഡ്മിസ്ട്രസ് ആഫീസ് റൂ�
മിൽ വിളിപ്പിച്ചാണു് പറഞ്ഞതു്. ‘എങ്ങെനെയങ്കിലും ഫീസ് സമയത്തിനു് അടയ്ക്ക�
ണം, കഴിഞ്ഞ വർഷേത്തേപ്പാെല ക്ലാസ്സുകളയാെത േനാക്കണം. താൻ വലിയ
വീട്ടിെല കുട്ടിയേല്ല. പിെന്നന്താണിങ്ങെന?’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഒന്നും പറയാനില്ല. േഫാർത്തു േഫാറത്തിലും ചരിത്രം
ആവർത്തിക്കും; ആവർത്തിച്ചു… ഓണപ്പരീക്ഷയടുത്തു. കഴിഞ്ഞ മാസെത്ത ഫീസ്
െകാടുത്തിട്ടില്ല. ൈഫേനാടുകൂടിയുള്ള അവധി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസമായി സ്ക്കൂളിൽ
േപായിട്ടു്… അമ്മ നിർബ്ബന്ധിച്ചു അച്യുതൻ അമ്മാവേനാടു് േചാദിക്കാൻ… ‘ആേറ�
കാൽ രൂപ… അടുത്ത മാസം അതുവെരയുള്ള േസ്കാളർഷിപ്പു തുക ഒന്നിച്ചുകിട്ടും, കി�
ട്ടിയാലുടെന തിരിച്ചു തരാം’, മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെടെയങ്കിലും അച്യുതനമ്മാവേനാടു്
സാവിത്രിക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.

അച്യുതനമ്മാവൻ സങ്കടം അഭിനയിച്ചു; ‘ഒരു കാശും കയ്യിലില്ലാെത േപായ�
േല്ലാ, െകാപ്ര വിറ്റകാെശാന്നും കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലേല്ലാ’ എെന്നാെക്ക നിരാശെപ്പട്ടു
കാണിച്ചു… പൂത്തകാശു് അയാളുെട െപട്ടിയിൽ വച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടു്; സാവിത്രിക്കുട്ടിക്ക�
റിയാം. ഇതിനു മുൻപു് ഒരു തവണ ഫീസിനുള്ള കാശു് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്; കൃത്യമാ�
യി തിരിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു… സ്വന്തം അമ്മാവന്മാർ ചൂതുകളിയും കുതിരപ്പന്ത�
യവുമായി നടക്കുന്നു, െവട്ടിെക്കാല്ലാൻ നടക്കുന്നു, ചത്താൽ കുഴിച്ചിടാൻ തയ്യാറായി
നിൽക്കുന്നു…പിെന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള അമ്മാവെനന്തു് ഉത്തരവാദിത്വം! മറുവശത്തു്
തറവാടിേനാടുള്ള കടംവീട്ടാൻ കുടുംബസ്വത്തിെല സ്വന്തം അവകാശം േപാലും െപ�
ങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയ തെന്റ അച്ചൻ… എന്താണിങ്ങെന? ഇെതന്തുബന്ധങ്ങൾ!
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു…

അമ്മ പറഞ്ഞു. ‘ഇനിയും ക്ലാസ്സു േപായാൽ? നീ വല്യമ്മാവെനാന്നു് എഴുതി
േനാക്കു് അവർക്കിപ്പം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടു കാണില്ലായിരിക്കും.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു
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േപാസ്റ്റുകാർഡിൽ കഥെയല്ലാെമഴുതി. ഒരു മാസെത്ത ഫീസുമാത്രം മതി… അേപ്പാ�
േഴക്കും േസ്കാളർഷിപ്പു കിട്ടുെമന്നു പ്രേത്യകം എഴുതി. പേക്ഷ, അമ്മാവെന്റ േമൽവി�
ലാസമില്ലായിരുന്നു. ദിവാകേരട്ടൻ വലിയ ഒരു കമ്പനിയിലാണു് േജാലി െചയ്യുന്ന�
തു്. കമ്പനിയുെട േപരറിയാം. ദിവാകേരട്ടെന്റ േമൽവിലാസത്തിൽ കാർഡിട്ടു.

പത്തുരൂപ മണിേയാർഡർ വന്നു…
പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി േപാസ്റ്റു കാർഡിെലഴുതി അയച്ച ആ കത്തു് അവളുെട

ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരദ്ധ്യായം കൂടി എഴുതിേച്ചർത്തു…
അെക്കാല്ലം െകാല്ലപ്പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു് സ്ക്കൂളടച്ചു് ഒരുമാസം കഴിെഞ്ഞാരു ദി�

വസം…
വല്യമ്മാവെന്റ മകൻ ശശിേയട്ടൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടിൽ വന്നു. പൂവത്തും�

പറമ്പിൽ േപായി അമ്മൂമ്മേയയും അപ്പൂപ്പേനയും കണ്ടിട്ടാണു് വന്നതു്. അപ്പൂപ്പനു്
തീെര സുഖമില്ലാന്നറിഞ്ഞു് വല്യമ്മാവൻ വിവരമറിയാൻ വിട്ടതാണു്. അതിെനാപ്പം
ഒന്നുകൂടിപ്പറഞ്ഞു ശശിേയട്ടൻ:

‘ദിവാകേരട്ടൻ പറഞ്ഞു സാവിത്രിക്കുട്ടിേയക്കൂടി െകാണ്ടുെചല്ലാൻ, അവളിനി
അവെട പഠിക്കെട്ട… നാെള രാവിെല േപാകണം; ഞാൻ വരാം.’ അമ്മയ്ക്കു സമാധാ�
നമായി, ഒന്നല്ല രണ്ടു സമാധാനം—‘ഈ അടെച്ചാറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ പത്തുപതിമൂ�
ന്നു വയസ്സായ െപണ്ണിേനം െകാണ്ടു്… പിെന്നാന്നു് ഒരാളുെട ആവശ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു
കിട്ടിയാൽ അേത്രമായിേല്ല േമാേള’ എന്നും.

അച്ഛനു് അസുഖം കൂടിയതുെകാണ്ടു് രണ്ടുമാസമായി അച്ഛെന്റ നാട്ടിലാണു്;
േഗാവിന്ദൈക്കമളുെട ചികിത്സ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഔട്ടു് ഹൗസിലാണു് താമസം…

പിേറ്റന്നു രാവിെല േപാകാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ അമ്മ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു: ‘അവ�
െട െനനക്കു സുഖമായിരിക്കും, ഒരാെളങ്കിലും സുഖമായിരിക്കെട്ട.’

ചങ്കുപറിയുന്ന േവദന കടിച്ചമർത്തി സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇറങ്ങി, മെറ്റാരു കനൽ
നടത്തത്തിേലക്കു്…

…ശശിേച്ചട്ടനു പിറേക െചറിെയാരു ജാള ്യതേയാെട വരാന്തയിേലക്കു കാെല�
ടുത്തു വച്ചേപ്പാളാണു് ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ അകത്തുനിന്നും ഇറങ്ങിവന്നതു്:

‘അല്ല ഇതാരായീ വേന്നക്കേണ… േഗാമതീെട േമാളേല്ല. കല്യാണം കൂടാൻ
േനരേത്ത തെന്ന േപാേര്വ? െകാള്ളാം, െകാള്ളാം; സഹായിക്കാെനാരാളും കൂടി�
യായി. ബാ, േകറിേപ്പാേര.’ അമ്മായി അതുപറഞ്ഞു് ൈകപിടിച്ചു് ആെകെയാരവ�
േലാകനം നടത്തി.

‘അല്ലാ സരസ്വതീ, ഇതാരാന്നാ പറേഞ്ഞ? േഗാമതീെട േമാളു് വലിയ െപ�
ണ്ണേല്ല, ഇന്നാളു നീ കണ്ടതേല്ല അവെള, എന്താത്ര ഒർമ്മെക്കാറവു് ! ഇതു് സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി, നമ്മെട മീനാക്ഷീെട േമാള്; ഇനി നമ്മെട േമാളു്… ദിവാകരൻ പറഞ്ഞു
അവളിനി ഇവ്െട പഠിക്കേട്ടന്നു്… എന്നാ നീ േപാരുമ്പം അവേളക്കൂടി കൂട്ടിേക്കാന്നു്
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ശശിേയാടു ഞാനാ പറേഞ്ഞ.’ വല്യമ്മാവെന്റ സ്വരത്തിൽ ഒരു ക്ഷമാപണത്തിെന്റ
ഛായയുെണ്ടന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േതാന്നി.

‘ഇവടങ്ങെന നിന്നുകളഞ്ഞെതന്താ, അകേത്താട്ടു േകറിവാ’ എന്നു വിളിച്ചു
അകേത്തക്കു നടന്ന വലിയമ്മായിെക്കാപ്പം വാതിൽപ്പടി കടന്നു് തളത്തിലിറങ്ങി.
തലയുയർത്താൻ േപടിയായി. ആേരയും കണ്ടതായി ഓർമ്മേപാലുമില്ല. തലകുനി�
ച്ചുതെന്ന വല്യമ്മായിക്കു പുറേക ഒരുവാതിൽകൂടി കടന്നു് വളവും തിരിവുമായി കുറച്ചു�
ദൂരം നടന്നാണു് അടുക്കളയിെലത്തിയതു്.

നിലത്തു പലകയിട്ടു് ഊണുകഴിക്കാനിരിക്കുേമ്പാൾ വലിയമ്മായി എെന്താ�
െക്കേയാ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഊണു വിളമ്പിത്തന്ന േചച്ചിയുെട േപരു് രാധാമ�
ണിെയന്നാെണന്നു് വല്യമ്മായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഊണു കഴിഞ്ഞു് പാത്രം കഴുകി വച്ചു്
ഊണുമുറിയുെട മുൻപിെല വരാന്തയിെലത്തിയേപ്പാഴാണു് മറ്റു രണ്ടുേപർ അേങ്ങാ�
ട്ടുവന്നതു്… രാധാമണിേച്ചച്ചി അവരിൽ പ്രായം കൂടിയ ആെള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു:
‘ഇതാണു് നളിനിേച്ചച്ചി; േചച്ചീെട കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ കൂടിയാ ശശിേയട്ടൻ
വന്നതു്. ദാ, അതാണു് പത്മ; അേമ്മെട പുന്നാരേമാളു്.’

‘െനനക്കാേരം ഓർേമ്മണ്ടാവില്ല, അേല്ല സാവിത്രീ?’ വലിയമ്മായി േചാദിച്ചു.
‘ആവശ്യമില്ലാത്തെതാെക്ക ഓർത്തുവയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു തെന്ന നല്ലതു്.’ സാ�

വിത്രിക്കുട്ടിെയ അടിമുടി നിരീക്ഷിച്ചു് പേത്മച്ചി പറഞ്ഞു. അവരുെട മുഖത്തു് ആ പു�
തിയ അതിഥിെയ സ്വാഗതം െചയ്യുന്ന ഒരു െചറുചിരിേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

‘അേപ്പാ നീയാ, സാവിത്രിക്കുട്ടി… ഇവെള ഞാൻ കുഞ്ഞിേല കണ്ടിെട്ടാണ്ടു്…
എന്താടീ പടിക്കാൻ െകാള്ളുേകലാഞ്ഞിേട്ടാ അേതാ വല്ല കുരുത്തേക്കട്ടും കാണിച്ചി�
േട്ടാ നാടുകടത്തീതു് ?’ ഒരു പുച്ഛച്ചിരിേയാെട നളിനിേച്ചച്ചി.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിെലാരു േതങ്ങലുയർന്നമർന്നു.
‘അയ്യടാ… മൂന്നാം ക്ലാസ്സീ മൂന്നുതവണ േതാറ്റു അവസാനം സുല്ലിട്ടു േപാന്ന

ആളാ നാന്നി… എന്നിെട്ടാരു േചാദ്യം േകട്ടിേല്ല. അേത, സാവിത്രിക്കു മാർക്ക് നൂ�
റിൽ നൂറാ. െമറിറ്റ് േസ്കാളർഷിപ്പുമുണ്ടു്; എന്നുവച്ചാൽ മത്സരപ്പരീക്ഷെയഴുതി പാ�
സ്സായപ്പം സർക്കാരു് മാസാമാസം െകാടുക്കുന്ന കാശ്. മൂന്നുെകാേല്ലാം കിട്ടും.’
അേപ്പാഴേങ്ങാട്ടു വന്ന ശശിേച്ചട്ടനാണതു പറഞ്ഞതു്.

ഉടെന വാതിൽപ്പടിയിൽ രൗദ്രഭാവത്തിൽ തെന്ന നിന്നിരുന്ന പേത്മച്ചി േകറി�
പ്പറഞ്ഞു: ‘പിേന്ന… ഒരു വേല്യ കാര്യം! ഒരു പണീമില്ലാെത കുത്തിരുന്നു പുസ്തകം
കരണ്ടാൽ ആർക്കാ പറ്റാെത്ത. ഈ പറയുന്ന േചട്ടൻ ഡിഗ്രിക്കാരനാകാൻ േപാ�
യിെട്ടന്തായി? അവെടെക്കടന്നു വഴെക്കാണ്ടാക്കിയപ്പം പറഞ്ഞുവിട്ടു. അേതാെട
ദിവാകേരട്ടൻ എെന്റ േകാേളജിേപ്പാക്കും നിർത്തിച്ചു; എേന്നം െതാലച്ചു. എന്നിട്ടി�
േപ്പാരു വേല്യകാര്യം!’

പേത്മച്ചി ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു് അകേത്തക്കു േപായി.
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‘ഇനീം അതുതെന്ന പറഞ്ഞാെലാണ്ടേല്ലാ… എല്ലാർക്കും അറിയാേലാ ഞാന�
ല്ലാ വഴെക്കാണ്ടാേക്ക്യന്നു്. ദിവാകേരട്ടൻ ഒരു കാരണം കാത്തിരുന്നൂന്നു മാത്രം.’
ശശിേയട്ടനു േദഷ്യം വന്നു.

‘ഒന്നു നിർത്തൂ ശശീ… അച്ഛേനാ േചട്ടേനാ േകേട്ടാണ്ടു വന്നാൽ തീർന്നു.’ നളി�
നിേച്ചച്ചി.

‘അവെട സങ്കടം െകാണ്ടേല്ല പറയേണ… ദിവാകരനാേണൽ എല്ലാ ഭാേരാം�
കൂെട… െനെന്റ അച്ചനാേണ കല്ലിനു കാറ്റുപിടിച്ചേപാലാ… നീയാേണ പാർട്ടീം ജാ�
േഥം…’ വല്യമ്മായി പറഞ്ഞതു മുഴുവൻ േകൾക്കാൻ നിക്കാെത ശശിേയട്ടൻ മിറ്റത്തി�
റങ്ങിേപ്പായി.

സാവിത്രിക്കുട്ടി പതുെക്ക മുറ്റത്തിറങ്ങി. വളെര വലിയ ഇടമുറ്റം. വടേക്ക ൈസ�
ഡിൽ മതിലും പടിപ്പുരയും. അടുക്കളേയാടു േചർന്ന െതാഴുത്തുവെരയുണ്ടു് മതിൽ.
െതാഴുത്തിൽ ഒരു സുന്ദരി തെന്നത്തെന്ന േനാക്കിനിൽക്കുന്നു. ഒരു െകാച്ചുകറ�
മ്പിപ്പശു, െനറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ െവള്ളെപ്പാട്ടു്. അവൾക്കു ചുറ്റും കുത്തിമറിയുന്ന
ഒരു കുസൃതിക്കിടാവു്… ഒരു നിമിഷം സാവിത്രിയുെട മനസ്സു് തുള്ളിത്തുളുമ്പി… െപ�
െട്ടന്നു തെന്ന മനസ്സിെന അടക്കി… താനിവിെട െവറുെമാരു ആശ്രിതയാണു്; നിമി�
ഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് വല്യമ്മായി തെന്ന കടുത്ത ശബ്ദത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പു്: ‘മൂന്നാ�
ലു് ആണുങ്ങെളാള്ള വീടാ. അടേക്കാെമാതുേക്കാമായിട്ടു നിേന്നാണം. െകാച്ചാ�
െണന്നും പറഞ്ഞു് എല്ലാര് േടം മുമ്പീ െകാഞ്ചാൻ െചല്ലണ്ട. എേന്തലും േവേണൽ
എേന്നാടു പറഞ്ഞാമതി.’

രാധാമണിേച്ചച്ചി േചാറുവിളമ്പിത്തന്നേപ്പാൾ േസ്നഹേത്താെട ചിരിച്ചു. പി�
േന്നം പിേന്നം വിളമ്പാൻ േനാക്കി. േവണ്ടാന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ‘െകാറച്ചുകൂടി കഴി�
ക്കൂ, ഇത്തിരിേച്ചാെറ ഞാനാദ്യം െവളമ്പിെയാള്ളൂ’ എന്നു നിർബന്ധിച്ചു. വീട്ടിെല
വിേശഷങ്ങൾ േചാദിച്ചു…

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഓേരാന്നാേലാചിച്ചു് ഇടമുറ്റത്തിെന്റ പടിപ്പുര കടന്നു. അവിെട�
യും മുറ്റമുണ്ടു്; ആ മുറ്റത്തിനും പടിപ്പുര വാതിൽ… തുറന്നു കിടന്ന ആ വാതിലിനപ്പുറം
ഒരുപാടു് പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ പറമ്പു്…

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു പുറേക വന്ന രാധാമണിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു: ‘ദാ ഈ പടിപ്പുര
കടന്നു് അേങ്ങയറ്റം വെരേപ്പാണം, അവടാ കക്കൂസു്, ആ മതിലിനടുത്തു്… അേങ്ങാ�
െട്ടാള്ള വഴീെട എടേത്തെയ്ക്കാന്നും േകറിേപ്പാണ്ട, അഞ്ചാറു കഴവച്ചു് േവലി െകട്ടിേയ�
ക്കണ കണ്ടിേല്ല… അതിനാത്തു് മാടനാ… ആ കല്ലു് കണ്ടിേല്ല… അവെട മാടനാ.
നമ്മെളെയാന്നും െചയ്യില്ല. പശൂേനം കാവിേനം അവെട െകട്ടാൻ പറ്റുേകല. മാ�
ടനടിച്ചു െകാല്ലും… ബാ അകേത്തക്കു േപാേര… പടിഞ്ഞാപ്രത്തു് കുളിമുറിെയാണ്ടു്.
െനനക്കു് മൂേത്രാഴിക്കേണ അവെടെപ്പാേക്കാ.’

അങ്ങെന സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട പുതുജീവിതം തുടങ്ങി.



5.6
ഒരു േമൽക്കൂരക്കീഴിൽപലതുരുത്തുകൾ

അവിെടെച്ചന്നു് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ അമ്പരപ്പി�
െന്റ, തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത േവദനകളുെട, ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ മാറാല പടർന്നു…
ആ വീട്ടിൽ ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ വ്യത്യസ്ത േലാകങ്ങളിലാണു് ജീവിക്കുന്നെതന്ന
സത്യം ഒറ്റെപ്പടലിനു് ആക്കം കൂടി.

ദിവാകേരട്ടനു് എല്ലാം വലിയ ചിട്ടയാണു്—േവഷത്തിലും ഭാവത്തിലും െപരു�
മാറ്റത്തിലും ആഹാരരീതിയിലും എല്ലാം തനതായ ശാഠ്യങ്ങളുണ്ടു്. േഷവു െചയ്തു മിനു�
ങ്ങുന്ന സുന്ദരമായ മുഖം; പേക്ഷ, ആ മുഖത്തു് ചിരി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു് തീെര അപൂർ�
വം… വീടിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും ദീവാകേരട്ടെന്റ ചുമലിലാണു്; ആ ഭാരത്തി�
െന്റ ഗൗരവം മുഖത്തു് എേപ്പാഴുമുണ്ടു്…

വല്യമ്മാവനു് നിസ്സാരെപൻഷൻ മാത്രേമ ഉള്ളൂ. ഖദർ മാത്രേമ ധരിക്കൂ എന്ന�
ല്ലാെത മറ്റു വാശികേളാ നിർബ്ബന്ധങ്ങേളാ സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം വൃ�
ത്തിയും െവടിപ്പുമായിരിക്കണം, ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുന്നതും വഴക്കിടുന്നതും
ഇഷ്ടമല്ലാന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടു്. എന്തു് വിഷമമുെണ്ടങ്കിലും സ്വ�
യം സഹിച്ചിരിക്കാറാണു് പതിവു് എന്നു േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. ‘അച്ഛൻ ഭയങ്കര നിരാ�
ശനാ. മക്കൾക്കു േവണ്ടി ഒന്നും െചയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന കുറ്റേബാധം… പാവം;
തന്നിേലക്കു തെന്ന ഒതുങ്ങുകാ അച്ഛൻ.’ ഒരു ദിവസം രാധാമണിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു.

അതു ശരിയാെണന്നു േതാന്നി സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് എേപ്പാഴും നിശ്ശബ്ദനായി.
ഒറ്റെപ്പട്ടവെനേപ്പാെല ചാരുകേസരയിൽ കിടക്കും; അെല്ലങ്കിൽ വായന… വല്യ�
മ്മാവൻ വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവില്ല. അതിലായിരിക്കും സമാധാനം
കെണ്ടത്തുക!

വല്യമ്മായിക്കു് േസ്നഹവർത്തമാനം ഒന്നും പറയാനിെല്ലന്നു േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്.
എേപ്പാഴും, എന്തിലും ഏെതങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും; എെന്തങ്കിലും പരാതി പറ�
യും. ഇളയമകളായ പത്മേച്ചച്ചിേയാെടാഴിച്ചു് ആേരാടും വാത്സല്യം കാണിക്കാറില്ല,
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പ്രകടമായ അതൃപ്തി കാണിക്കുകയും െചയ്യും. ദിവാകേരട്ടേനാടു േദഷ്യെപ്പടാറില്ല; ദി�
വാകേരട്ടനും ശശിേച്ചട്ടനും ഇല്ലാത്തേപ്പാൾ കുറ്റം പറയുകയും പരിഭവിക്കുകയും െച�
യ്യും. പാവം! അതിസമ്പന്നമായ തെന്റ വീടും േകമനായിരുന്ന ഭർത്താവിെന്റ േകമ�
െപ്പട്ട വീടും തനിക്കു സമ്മാനിച്ചതു് ദുരിതങ്ങളാണു്; ഒപ്പം ഭർത്താവിെന്റ തനിെക്കാ�
രിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത പിടിപ്പുേകടു്… പിടിപ്പുേകെടാന്നുമല്ല, ഉത്തര�
വാദിത്വമില്ലായ്മ. അഹങ്കാരം, അല്ലാെണ്ടന്താ! എന്നു് പലേപ്പാഴും വല്യമ്മായി പതം
പറഞ്ഞു് ശപിക്കുന്നതുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ശശിേച്ചട്ടെന വളെര ചുരുക്കമാേയ വീട്ടിൽ കാണാറുള്ളൂ; സംസാരിക്കുന്നതും
ചുരുക്കം. എേപ്പാഴും തിരക്കിലാണു്. കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെത്ര.
‘കണ്ട േചാേന്റം െപാേലേന്റം മാപ്പെളേടം കൂടാ… അവര്െട ആര് േടങ്കിലും മിറ്റ�
േത്താ െപാരയ്ക്കാേത്താ അവരു് െകാേറേപ്പരു് പണീം കഴിഞ്ഞു് കൂട്ടംകൂടും. അേപ്പാ
അവെര പടിപ്പിക്കണതു് ശശിയാണെത്ര. അവേനേപ്പാെല വീടും കുടീം േനാക്കണ്ടാ�
ത്ത േവേറം െചറുപ്പക്കാെരാണ്ടെത്ര പടിപ്പിക്കാൻ… വല്ല േജാലീം േനാക്കി കുടും�
ബെത്ത സഹായിക്കണ്ടവരാ… പറഞ്ഞിെട്ടന്താ! കലികാലം!’ വല്യമ്മായി തല�
യ്ക്കടിക്കും.

ശശിേച്ചട്ടനു െപെട്ടന്നു േദഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവാ. പേക്ഷ, േസ്നഹവും കരുത�
ലും ഉണ്ടുതാനും. പാർട്ടീെട വേല്യ മീറ്റിംഗു നടക്കുമ്പം നാടകേമാ കലാപരിപാടി�
കേളാ ഉെണ്ടങ്കിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ െകാണ്ടുേപാകും. ഏേതാ വലിയ േകസിൽ�
െപ്പടുത്തി ജയിലിലാക്കിയ പാർട്ടിക്കാെര ജയിലീന്നു വിട്ടേപ്പാൾ ചുവന്ന േറാസാപ്പൂ
െകാടുത്തു സ്വീകരിച്ചതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു്. ദിവാകേരട്ടനറിയാെതയാണു് സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിെയ പാർട്ടിപ്പരിപാടികളിൽ െകാണ്ടുേപാകുന്നതു്. പേക്ഷ, െപെട്ടെന്നാ�
രു ദിവസം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ആ സ്വാന്ത്വനവും നഷ്ടെപ്പട്ടു. അെതാരു കഥ, അതു
പിെന്നപ്പറയാം.

നളിനിേച്ചച്ചി—നാന്നി എന്നാണു് ശശിേച്ചട്ടനും രാധാമണിേച്ചച്ചീെമാെക്ക വി�
ളിക്കുക—ഭയങ്കര അക്ഷരവിേരാധിയാണു്. നാലാംക്ലാസുവെര പഠിെച്ചന്നു പറയു�
ന്നുണ്ടു്, പേക്ഷ, പത്രം േപാലും തുറന്നു േനാക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ല; പേത്രാം വാരിേകം
പുസ്തേകാെമാെക്ക വാങ്ങിച്ചു കാശു കളയുന്നതിനു് എതിരാണു താനും. സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി െചന്നു് അധികദിവസം കഴിയും മുമ്പായിരുന്നു നാന്നിേച്ചച്ചീെട കല്യാണം.
അവിെടയാണു് തമാശ. നാന്നിേച്ചച്ചീെട ഭർത്താവു് സ്ക്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനാണു്,
എഴുത്തുകാരനുമാണു്; രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾ. പേക്ഷ, ആ േചട്ടൻ പാവമായിരുന്നു. നാ�
ന്നിേച്ചച്ചി വഴക്കുപറഞ്ഞാലും ഒന്നും പറയാെത ചിരിേച്ചാണ്ടിരിക്കും. നാന്നിേച്ചച്ചീ�
െട കുശുമ്പുപറച്ചിലിേനം സ്വാർത്ഥതേയയും പേക്ഷ, ആ േചട്ടൻ എതിർത്തിരുന്നു.

പത്മേച്ചച്ചി ഏതുേനരവും മുറിയിലടച്ചിരിക്കും; വായിക്കുേകെമാന്നുമല്ല. പേക്ഷ,
എഴുതുന്നതും കീറിക്കളയുന്നതും കാണാം. ചില സമയത്തു് കമിഴ്ന്നുകിടന്നു കരയും.
ആേരാടും അധികെമാന്നും സംസാരിക്കില്ല. എേപ്പാഴും േദഷ്യമാണു്.
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രാധാമണിേച്ചച്ചി ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയാണു്… എേപ്പാഴും ചിരിച്ച മുഖമാണു്. വീ�
ടു വൃത്തിയാക്കലും അടുക്കള േജാലികളും പശുവിെന്റ തീറ്റിയേന്വഷിക്കലും വെര രാ�
ധാമണിേച്ചച്ചിയുെട പണിയായിരുന്നു. ഒരു പരിഭവവുമില്ല. ദുർമുഖേത്താെട ആ േച�
ച്ചിെയ കണ്ടിട്ടില്ല. േചച്ചിക്കും കല്യാണപ്രായം എേന്ന ആയിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു
പരിഭവവും പിണക്കവുമില്ല.

സാവിത്രിക്കുട്ടി രാധാമണിേച്ചച്ചിക്കു സഹായിയായി. ‘സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു നല്ല
വൃത്തിെയാണ്ടു്. അവളടിച്ചുവാരിേക്കാളും. നീയാ ചൂലങ്ങുെകാടുേത്തക്കു് ’ എന്നു
വല്യമ്മായി.

ആരും പറയാെത തെന്ന പൂമുഖവും വരാന്തയും അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്നതും, േമ�
ശയും ടീേപായിയുെമാെക്ക തുടയ്ക്കുന്നതും വല്യമ്മായി ശ്രദ്ധിച്ചു. വാരികകളും പത്ര�
ങ്ങളുെമാെക്ക വൃത്തിയായി മടക്കി പഴയതു മാറ്റി െഷൽഫിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു ദിവ�
സവും. മുറ്റത്തരികിൽ നിന്ന മാതളത്തയ്യിെന്റയും തുളസിയുേടയും പിച്ചിയുേടയുെമാ�
െക്ക േചാടിളക്കി ചാണകെപ്പാടിയിട്ടു് െവള്ളെമാഴിച്ചു സാവിത്രിക്കുട്ടി. ദിവസങ്ങൾ�
ക്കകം എവിെടെന്നന്നറിയാെത തളിരും പൂവുമണിഞ്ഞു മാതളവും പിച്ചിയും. വല്യ�
മ്മാവൻ അമ്മായിേയാടു പറഞ്ഞു:

‘േനാക്കു സരസൂ… ഇവടാർേക്കലും േതാേന്ന്യാ ആ െചടികൾക്കു് ആഹാേരാം
െവേള്ളാം െകാടുക്കാൻ! അവളാ െഷൽഫും േമശയുെമാെക്ക അടുക്കിവച്ചിരിക്കു�
ന്നതുകേണ്ടാ?’ വല്യമ്മാവൻ ദീർഘശ്വാസെമടുത്തു. വലിയമ്മായി ഒന്നും മിണ്ടി�
യില്ല, പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി മിടുക്കിയാെണന്നു് അംഗീകരിച്ചു, എങ്ങെനെയേന്നാ,
‘എെന്റ പേത്മ, നീയതിലുരുമ്മിയുരുമ്മി ഇന്നു േനരം െവളുക്കൂേലാ. ദാ, സാവിത്രീെട
കയ്യിേലാട്ടു െകാടുേത്ത; ഇന്നെല ആ കിണ്ടി അവളു നല്ല േതച്ചുമിനുക്കി നല്ല സ്വർ�
ണ്ണം േപാലാക്കി. അേങ്ങാട്ടുെകാടുേത്താ.’

ആ വീട്ടിൽ പത്മേച്ചച്ചി ആെക െചയ്യാെറാള്ള േജാലിയാരുന്നു പാൽപാത്രങ്ങ�
ളും നിലവിളക്കുകളും െമാന്തയും കിണ്ടിയുെമാെക്ക േതെച്ചടുക്കുക എന്നതു്. ‘ഇന്നാ
േതയ്ക്കു്…ങാ, അകത്തൂന്നു് പാലുകാച്ചുന്ന കേലാം കൂെട എടുേത്താണ്ടു േപാേര.’ പത്മ�
േച്ചച്ചി ൈകകഴുകി സ്ഥലം വിട്ടു. സാവിത്രിക്കുട്ടി ആ േജാലിയും സേന്താഷേത്താെട
ഏെറ്റടുത്തു.

െവേക്കഷൻ തീർന്നു; സ്ക്കൂൾ തുറന്നു… നാട്ടിൽ നിന്നു് സ്ക്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
കിട്ടാൻ ൈവകി…

സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ സ്ക്കൂളിൽ േചർക്കാൻ േലാക്കൽ ഗാർഡിയനായി ശശിേച്ചട്ട�
നാണു വന്നതു്…

‘ക്ലാസ്സുതുടങ്ങീട്ടു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന സ് െട്രങ്തു് കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. ഇനി േചർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണു്.’ െഹഡ്മിസ്ട്രസ് മിറാൻഡാ സിൽവസ്റ്റർ.

ശശിേച്ചട്ടെന്റ മുഖം ചുവന്നു; സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േപടിയായി. േദഷ്യെപ്പടുേമാ!
ശശിേച്ചട്ടൻ േദഷ്യമടക്കി േചാദിച്ചു: ‘സാഹചര്യം ഞാൻ ആദ്യേമ പറഞ്ഞേല്ലാ.
ഇതു് സർക്കാർ സ്ക്കൂളേല്ല. നിങ്ങൾ നിേഷധിച്ചാൽ?’
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െഹഡ്മിസ്ട്രസ് എേന്താ പറയാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴക്കും അടുത്ത കേസരയിലിരു�
ന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മറിച്ചുേനാക്കിയ റ്റീച്ചർ കെയ്യടുത്തു വി�
ലക്കിെക്കാണ്ടു് ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞു: ‘ഇല്ല റ്റീച്ചർ… ഇവെള നമുക്കു് േവണം.
ദാ, ഞാനിപ്പം േനാക്കീല്ലാര് േന്ന നമ്മക്കു വേല്യ നഷ്ടാേയെന… േനാക്കിേക്ക, െമറി�
റ്റ് േസ്കാളർഷിപ്പു വാങ്ങുന്ന കുട്ടിയാ. േഫാർത്തുഫാമിെല മാർക്കുലിസ്റ്റുേനാക്കിേയ.
കണക്കിനു നൂറിൽ നൂറു്… എെന്റ കർത്താേവ, പറ്റിേപ്പാേയേനേല്ലാ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഫിഫ്ത്ത് എ ഡിവിഷനിെല കുട്ടിയായി… റ്റീച്ചറന്മാരുെട
കണ്ണിലുണ്ണിയായി. ഒരാളുെടെയാഴിച്ചു്—േജാളി േജക്കബ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് െസക്കന്റ്
േപപ്പർ പഠിപ്പിക്കുന്ന റ്റീച്ചർ—സ്ക്കൂളിെല ഫാഷൻ േലഡി; അന്നനട, വിലപിടിപ്പുള്ള
േവഷം; ഇംഗ്ലീേഷ സംസാരിക്കൂ… ദിവസവും വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിമാറിയുടു�
ത്തുവരുന്ന ൈസ്റ്റലുകാരി െപൺകുട്ടികെള മാത്രേമ ഇഷ്ടമുള്ളൂ… റ്റീച്ചർ ഓേരാ േകാം�
േപാസിഷനും മാറ്ററിെനാപ്പം ഉത്തരവും േബാർഡിെലഴുതിെക്കാടുക്കും. േനാൺ�
ഡീെറ്റയിൽ പുസ്തകങ്ങളിെല കഥകളുെട േചാേദ്യാത്തരങ്ങളും എഴുതിയിടും. അതു
പകർത്തി വള്ളിപുള്ളിെതറ്റാെത കാണാെത പഠിെച്ചഴുതണം… സാവിത്രിക്കുട്ടി, റ്റീ�
ച്ചർ തന്ന മാറ്റർ വച്ചു് സ്വന്തമാെയഴുതിെക്കാണ്ടുവന്നു. മൂന്നുേപജ് േകാംേപാസിഷ�
നിൽ മൂന്നു െതറ്റ്… റ്റീച്ചർ കലിതുള്ളി; ‘േകാംേപാസിഷനും േചാേദ്യാത്തേരാെമല്ലാം
അവൾക്കു് സ്വന്തം വാചകത്തിെലഴുതണമെത്ര. പിെന്ന ഞാെനന്തിനാ ഇവിെട?
അവൾെട ബുക്ക് ഞാൻ േനാക്കില്ല.’ റ്റീച്ചർ ഇനിഷ്യൽ െചയ്യാെത സീറ്റിേലക്കു
വലിെച്ചറിഞ്ഞു.

മേറ്റേതാ ബുക്കുകെളടുക്കാൻ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ െചന്നേപ്പാൾ ക്ലാസ് േമാണിറ്ററായ
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച കണക്കു റ്റീച്ചർ കാര്യമ�
േന്വഷിച്ചു. സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ, മറ്റാേരാേടാ േചാദിച്ചു മന�
സ്സിലാക്കിക്കാണും. ഇന്റർെവല്ലിനു െഹഡ്മിസ്ട്രസ് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വിളിപ്പിച്ചു…
ആഫീസ് റൂമിൽ േജാളിറ്റീച്ചർ േദഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. സാവിത്രിെയ കണ്ടതും
േജാളി റ്റീച്ചർ.

‘അവൾെട അഹങ്കാരമാ. സ്വന്തമായിെട്ടഴുതിയാേല ഭാഷ നന്നാകൂന്നു് ! മല�
യാളം മീഡിയത്തി പഠിക്കണ കുട്ടിയാ സ്വന്തെമഴുതുേന്ന!’ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാ�
ക്കി പുച്ഛിച്ചു് ചിരിച്ചു. അവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം േകാൺെവന്റ് എഡ്യുേക്കറ്റഡ്
ആെണന്നു് പലതവണ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ടു്.

െഹഡ്മിസ്ട്രസ് ചിരിച്ചു; സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു േചാദിച്ചു:
‘സ്വന്തമാെയഴുതിയ േകാംേപാസിഷനിലും ഉത്തരത്തിലുെമാെക്ക ഒരുപാടു

െതറ്റു വരുത്തീെട്ടാേണ്ടാ?’
‘ഇല്ല റ്റീച്ചർ… അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തമാെയഴുതാെനാള്ളതാ േകാംേപാസിഷ�

നും, ആൻസറുെമാേക്കന്നു്. അങ്ങെന പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. െസക്കന്റ് േഫാറം െമാ�
തലങ്ങെനയാ… അവിടെത്ത സിസ്റ്ററിെനാെക്ക സേന്താഷായിരുന്നു. അങ്ങെന
തെന്ന മതീന്നും പറഞ്ഞു… അതാ.’
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‘എനിക്കങ്ങെന േപാരാ; അമ്പത്തിനാലു പിേള്ളര്െട േനാട്ടു തിരുത്താെനനി�
െക്കന്താ വട്ടാ!’ േജാളിറ്റീച്ചർ.

െഹഡ്മിസ്ട്രസ് ശബ്ദമുയർത്തി, ഉറച്ച വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു:
‘േജാളിറ്റീച്ചറിനു് അങ്ങെന മതി. സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുതുന്നതു കറക്റ്റു െചയ്തുെകാ�

ടുേത്ത മതിയാകൂ. അതാ ശരി.’
ഇംഗ്ലീഷ് െസക്കന്റു േപപ്പറിനു മാത്രം സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റായില്ല…



5.7
േലാകജാലകം തുറക്കുന്നു, കവിയും

ചിത്രകാരിയുമാകുന്നു

േജാലി െചയ്യുേമ്പാഴും പഠിക്കാനിരിക്കുേമ്പാഴും കൂട്ടുകാരായി കിട്ടിയ മുയൽക്കുഞ്ഞു�
ങ്ങൾക്കു കൂട്ടായി പറമ്പിൽ നടക്കുേമ്പാഴും അവയ്ക്കു വലിയ മുള്ളുമുരിക്കിൽ നിന്നു് ഇല
പറിക്കുന്ന തിരക്കിലുെമല്ലാം സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ േവവലാതികളുെട കട�
ന്നൽക്കൂടു് ഇളകിയാർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും… അകെല നാട്ടിൽ നാല്പതു െസന്റു് മരു�
ഭൂമിക്കു നടുവിെല ഒറ്റപ്പനമ്പു മറച്ച ഓലക്കുടിലിനു ചുറ്റും അലയുന്ന മനസ്സു് അതിനു�
ള്ളിെല തളർന്ന മുഖങ്ങെള തേലാടി വിതുമ്പി.

പേക്ഷ, സ്ക്കൂളിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു എേപ്പാഴും തിരക്കാണു്. ക്ലാസ് േമാണിട്ട�
റാണു്. പഠിത്തത്തിൽ പുറേകാട്ടു നില്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു് ഇന്റർെവല്ലിേനാ ഒഴിവു പിരി�
യഡിേലാ പാഠം പറഞ്ഞുെകാടുക്കണം. ‘പഠിേത്താം സാഹിേത്യാം മാത്രമായാൽ
പറ്റില്ലേല്ലാ… എല്ലാ ആക്റ്റിവിറ്റീസും േവണം’ െഹഡ്മിസ്ട്രസ് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് റ്റീച്ച�
റായ സുശീലാേദവിറ്റീച്ചർ നിർബ്ബന്ധമായി ബാൾബാറ്റ്മിന്റനു േചർത്തു. ഒരു ദിവസ�
െത്ത പ്രാക്ടീസിൽ കളിച്ചു, രണ്ടാം സമ്മാനം… കാരണം ആെക രണ്ടു ടീേമ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ മത്സരത്തിനു്. കവിതാരചനയ്ക്കു സമ്മാനം കിട്ടി. കവിത െചാല്ലാനും,
ലളിതഗാനത്തിനുെമല്ലാം നാട്ടിെല സ്ക്കൂളിൽ വച്ചുേചരുമായിരുന്നു; ഒന്നാം സമ്മാനം
വാങ്ങിച്ചിരുന്നു… ഇവിെട ഒരു മത്സരത്തിനും േചരാൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഉത്സാഹ�
മില്ല… സമ്മാനം കിട്ടീെട്ടന്തിനാ, ആരുണ്ടു്, അതുകണ്ടു് സേന്താഷിക്കാൻ… അമ്മ�
േയേപ്പാെല മകെള േനാക്കി സേന്താഷം െകാണ്ടു് കണ്ണു നിറയ്ക്കാൻ.

സിക്സ്തു ഫാറത്തിെല േലബർവീക്കിനും ഗ്രൂപ്പുലീഡറായിരുന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി;
പേക്ഷ, ഗാർഡനിങ്ങിൽ പെങ്കടുത്തില്ല. ‘കഴിഞ്ഞ വർഷം നിെന്റ നല്ല വർക്കാര്ന്നു.
നിെന്റ ടീമിനാ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടീതും… പേക്ഷ, െനനക്കു പനിപിടിച്ചതിനു നി�
െന്റ േചട്ടൻ ഞങ്ങേളാടു േദഷ്യെപ്പട്ടു. അതുെകാണ്ടു് ഇത്തവണ പനിക്കാരി െവയി�
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ലുെകാള്ളണ്ട. അകത്തിരുെന്നാള്ള പണി മതി’, സുശീലാേദവിറ്റീച്ചർ പറഞ്ഞു. േല�
ബർവീക്കിെന്റ ചാർജ്ജുള്ള േഗാമതിയമ്മാൾറ്റീച്ചർ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് വാട്ടർകളറും
ബ്രഷുകളും ഡ്രായിംഗ് േപപ്പറുെമാെക്ക വാങ്ങിച്ചുെകാടുത്തു: ‘നീ സീനറി വരയ്ക്കു്…
എനിക്കറിയാം നീ ചിത്രകാരിയാണു്. ശേങ്കഴ്സ് വീക്ക്ലീെട മത്സരത്തിെനാെക്ക നീ
പടമയച്ചാര്ന്നിേല്ല; എനിക്കറിയാം. നീ വരയ്ക്കു് നല്ലതാേണ ക്ലാസ്സിൽ ബയന്റു െചയ്തു
തൂക്കാം; സമ്മാേനാം കിട്ടും.’

നാലുപടം വരച്ചു. െഹഡ്മിസ്ട്രസ് പടം േനാക്കീട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട പുറത്തു�
തട്ടി േചർത്തു പിടിച്ചു് അഭിനന്ദിച്ചു. േഗാമതിയമ്മാൾ റ്റീച്ചർ പ്യൂൺ തിേലാത്തമെന
വിളിച്ചു, പടം ബയന്റിെലാട്ടിച്ചു. മൂെന്നണ്ണം സിക്സ്ത് എ—യിെല മതിലിൽ ആണി�
യടിച്ചു തൂക്കി. ഒെരണ്ണം ആഫീസുമുറിയിലും…

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ബാല്യകൗമാരങ്ങളിെല അസുലഭമായ ആനന്ദനിമിഷ�
ങ്ങളിൽ ചിലതായിരുന്നു അതു് !

രാത്രിേയെറെച്ചന്നും ഇരുെന്നഴുതുന്നതും വരയ്ക്കുന്നതും നളിനിേച്ചച്ചിയുെട ഭർ�
ത്താവു് ബാേലട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ബാേലട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി
മടിച്ചുമടിച്ചു് കവിതകൾ െകാടുത്തു ബാേലട്ടെന്റ കയ്യിൽ. ബാേലട്ടൻ ചായെപ്പട്ടിയും
ഇന്ത്യൻ ഇങ്കും വാങ്ങിെക്കാടുത്തു പടം വരയ്ക്കാൻ… അങ്ങെന വാരികയുെട ബാല�
പംക്തിയിൽ കവിതകളും വരച്ച പടങ്ങളും അച്ചടിച്ചുവന്നു; അന്നും െപയ്തു ആഹ്ലാദ�
ത്തിെന്റ കുളിർമഴ ഒരു നിമിഷേനരേത്തക്കു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ.

വലിയമ്മാവനും ശശിേച്ചട്ടനും അനുേമാദനം നല്ല ഒരു ചിരിയിെലാതുക്കി.
‘പഠിക്കാെനാള്ള സമയത്തു് ഇെതാെക്കയാേണാ പണി?’ എെന്നാരു േചാദ്യ�

മായിരുന്നു ദിവാകേരട്ടെന്റ. ‘അയ്യട ഒരു പടം! ഇതവളു് എങ്ങാണ്ടൂന്നു് േകാപ്പിയടി�
ച്ചതാ… ഇതു കവിതയാേണാ! ഏതാണ്ടു െപാട്ടത്തരം വൃത്തത്തിെലഴുതി വച്ചൂന്നുവ�
ച്ചു് കവിതയാകുേമാ.’ പേത്മച്ചിയുെട കമന്റു്.

‘െപാക്കിപ്പറയാനാെളാേണ്ട എല്ലാം േകമെപ്പട്ടതാകും, അല്ലാെണ്ടന്താ!’ നളി�
നിേച്ചച്ചി. വലിയമ്മായി അതിെന പിൻതാങ്ങി: ‘ഒരുപാടങ്ങു തേല േകറ്റണ്ടാ, െന�
ലത്തു നിന്നാമതി!’

‘എെന്റ സാവിത്രിക്കുട്ടീ, നിെന്റ കുടുംബത്തിെലങ്ങെനയാ ഇേത്രം അക്ഷരവി�
േരാധികെളാണ്ടാേയ! ഞാെനഴുതുന്നെതാന്നു വായിച്ചുേനാക്കാൻ തയ്യാറെല്ലന്നു
മാത്രമല്ല, തുടർച്ചയായി കുറ്റെപ്പടുത്തുേകം െചയ്യും നളിനി… പുസ്തകം വാങ്ങുേന്നനു്
എന്താ പരാതീേന്നാ! േപപ്പറു വരുത്തുന്നതുേപാലും എെന്റ ഭാര്യയ്ക്കിഷ്ടമല്ല.’ ബാേല�
ട്ടെന്റ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഒരു വഴക്കിനു തിരിെകാളുത്തി. വല്യമ്മായിയും, നളിനി�
േച്ചച്ചിയും പേത്മച്ചിയും ഒരു വശത്തു്. എതിർവശത്തു് ബാേലട്ടൻ… സാവിത്രിക്കുട്ടി
െപെട്ടന്നു് രംഗം വിട്ടു.

…അതുവെര മൂന്നുനാലു േപപ്പറുകളും ഒന്നു രണ്ടു വാരികകളുേമ അവിെട വരു�
ത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. വലിയമ്മാവനു് ഹിന്ദുേപപ്പറും ബ്ളിറ്റ് സു് വാരികയുെമാന്നും ഒരു
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വരിേപാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. മലയാളം േപപ്പറുകളും അങ്ങെന
തെന്ന. അക്കാലത്തു് പ്രായമായവരുെട പ്രധാന വിേനാദമായിരുെന്നന്നു േതാ�
ന്നുന്നു പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ചയക്കുക. വലിയമ്മാവനു വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. ഇട�
യ്ക്കിെട സമ്മാനം കിട്ടാറുമുണ്ടു്. വലിയമ്മാവൻ എല്ലാ എഴുത്തുകുത്തുകളും ഇംഗ്ലീഷി�
ലാണു്. സാവിത്രിക്കുട്ടി െചന്നതിൽ പിെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു് കെത്തഴുതുക.
വലിയമ്മാവൻ പറഞ്ഞുെകാടുക്കും… നല്ല കയ്യക്ഷരത്തിൽ, െസ്പല്ലിംഗ് െതറ്റാെത
പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചു് എഴുതും സാവിത്രിക്കുട്ടി. എഴുതിയതു് വായിച്ചുേനാക്കിയിട്ടു് അന�
ന്തിരവെള േനാക്കി ഒരു ചിരിയുണ്ടു്. വാത്സല്യത്തിേന്റയും അലിവിേന്റയും ഒരു മഹാ�
സമുദ്രം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടു് ആ ചിരിയിൽ.

ആ ആശ്വാസത്തിനു പുറേക മെറ്റാരു മഹാഭാഗ്യം കൂടികിട്ടി സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു്
മാതൃഭൂമി കൂടാെത നവയുഗം, ജനയുഗം, േദശാഭിമാനി, േസാവിയറ്റുനാടു്, േസാവി�
യറ്റു യൂണിയൻ അങ്ങെന വിലെപ്പട്ട ഒരുപാടു് അറിവുകൾ അടക്കം െചയ്ത വാരി�
കകളും പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കവിത പുസ്തകങ്ങളും േലാകക്ലാസിക്
കൃതികളുെട വിവർത്തനങ്ങളായ േനാവലുകളും ശശിേച്ചട്ടൻ െകാണ്ടുവന്നു് മുൻവശ�
െത്ത ടീേപ്പായിയിൽ ഇടും. ആ വാരികകളും പുസ്തകങ്ങളും തെന്റ നാടിെന്റ മാത്രമ�
ല്ല േലാകചരിത്രത്തിേലക്കും മനുഷ്യസംസ്കാരങ്ങളിേലക്കുമുള്ള വാതിൽ തുറന്നു വച്ചു
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മുന്നിൽ. അന്നന്നു കിട്ടിയെതാെക്ക വായിച്ചു തീർക്കാെത സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിക്കു ഉറക്കം വരില്ല… വായിക്കുേന്താറും ഉറങ്ങാനുമായില്ല… വിപ്ലവകാരികളു�
െട ചിത്രങ്ങൾ വാരികകളിൽ നിന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കണക്കുബുക്കിൽ കയറി�
യിരുന്നു…

സാർചക്രവർത്തിമാരുെട റഷ്യ, േബാൾെഷവിക്ക് വിപ്ലവം, േലാകെത്തമ്പാ�
ടും നടന്ന അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവെന്റ േമാചനത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള വിപ്ലളവങ്ങൾ;
ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുെട ജീവത്യാഗം… േലാകെമമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യസംസ്കാര�
ത്തിെന്റ കറുപ്പും െവളുപ്പും വിശദമാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ; ആഭ്യന്തരസംഘർഷങ്ങ�
ളും, േലാകമഹായുദ്ധങ്ങളും നിസ്സഹായരായ സാധാരണ ജനതതികെള എങ്ങ�
െന കശക്കിെയറിയുന്നു എന്ന േനരറിവുകൾ… രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ
വിദൂരമായെതങ്കിലും െകടുതികൾ നന്നായനുഭവിച്ച സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ബാല്യം…
സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ആേവശം െകാള്ളിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകഥകൾ… ഒരു
പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിലിടം േനടാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകളുെട രക്തസാ�
ക്ഷിത്വം… പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സുമാത്രമുള്ള െകാച്ചുവാളണ്ടിയർമാർ; അതി�
േലെറയും െപൺകുട്ടികൾ! ഒളിസേങ്കതങ്ങളിലും സമരമുഖങ്ങളിലും വെര രഹസ്യ�
സേന്ദശങ്ങളും രഹസ്യേരഖകളും ലഘുേലഖകളും മാത്രമല്ല, യൂണിേഫാമിനുള്ളിൽ
ഒളിപ്പിച്ചു് ൈകേത്താക്കുകൾ വെര ൈകമാറി അവർ… അതിനായി കാടും മലയും
മഴയും പുഴയും താണ്ടി. മർദ്ദനങ്ങളും േതാക്കും ബയണറ്റും അവർ േപടിച്ചില്ല… സഹ�
നസമരേത്തക്കാൾ ഒരുപേക്ഷ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വഹുങ്കിെന പരുേക്കല്പിച്ചതു്
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ഇത്തരം സമരങ്ങളും എണ്ണമറ്റ സമരഭടന്മാരുമായിരുന്നിേല്ല! എല്ലാം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാഴുണ്ടായ ഇന്ത്യാ—പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം! കൂട്ടെക്കാലകൾ! ആർക്കുേവണ്ടി?
ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നിേല്ല അെതാെക്ക! മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിക്കു് ഒരിക്കലും മാപ്പുകി�
ട്ടാത്ത ക്രൂരതകൾ! സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ േരാഷം പുകഞ്ഞു.

വിപ്ലവകാരിയാകണം; െലനിെനേപ്പാെല, ഭഗത് സിംഗിെനേപ്പാെല…പേക്ഷ,
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് േബാംബും േതാക്കും കത്തിയുെമാന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ആേരയും ഒന്നി�
േനയും െകാല്ലരുതു്, ഉപദ്രവിക്കരുതു്. ഒരുറുമ്പു ചാകുന്നതു േപാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു സങ്കടമാണു്… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സു് ആർദ്രമായി… എന്തായാലും വിപ്ലവ�
കാരിയാകണം, അതുപേക്ഷ, ബുദ്ധെനേപ്പാെല, േയശുക്രിസ്തുവിെനേപ്പാെല…

അങ്ങെന ഒരു ദിവസം, ശശിേച്ചട്ടെന്റെയാപ്പം ആേരാ രണ്ടുമൂന്നു േപർ വന്നു.
കാപ്പിേവണെമന്നു് ശശിേച്ചട്ടൻ വന്നുപറഞ്ഞു; വല്യമ്മായിക്കു് അവെര അറിയാെമ�
ന്നു േതാന്നി. ശശിേച്ചട്ടെനാപ്പം അവരുെടയടുത്തുേപായി വർത്തമാനം പറയുന്ന�
തു സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ടു. തിരിച്ചുവന്നു് രാധാമണിേച്ചച്ചിയുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിയും ഒരു
േപ്ലറ്റിൽ ഉേപ്പരിയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു: ‘െകാെണ്ടെക്കാടു് പ്രാ�
യായ െപമ്പിള്ളാെരാള്ള വീട്ടിലാ കണ്ടവമ്മാെരെക്കാണ്ടു് വന്നു് കാപ്പീം ചാേയം’,
എെന്നാരു കമന്റും.

അവർ കാപ്പികുടിച്ച പാത്രങ്ങെളടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു കഴുകുന്നതു് പേത്മച്ചി
കണ്ടു. ‘ഇതാരു് കഴിച്ച പാത്രാടീ, ശശിേച്ചട്ടെന്റ കൂെട വന്നവര്െടയാ? കഷ്ടം
െനനക്കറപ്പില്ലേല്ലാ… മൂേത്തടത്തു തറവാട്ടിെല െപണ്ണു് കണ്ട േചാേന്റം െപേല�
േന്റെമാെക്ക എച്ചിപ്പാത്രം കഴുകുന്നു! ഇവെള ഇനി അടുക്കേളേല പാത്രെമാന്നും
െതാടീേച്ചക്കരുതു്, പറേഞ്ഞക്കാം.’ എെന്താരു െവറുപ്പായിരുന്നു ആ സ്വരത്തിൽ!
െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു െവളിപാടുണ്ടായി—ദാ, സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു വിപ്ലവ�
ത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു! വളെരെച്ചറിയതാകാം, എന്നാലും… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
സേന്താഷമായി.

അേപ്പാളാണു് രാധാമണിേച്ചച്ചി േചാദിച്ചതു്: ‘െനനക്കു് േപടിയിേല്ല സാവിത്രീ,
ആണുങ്ങളിരിക്കുന്ന മുറീലു് ഒറ്റയ്ക്കു േപാകാൻ?’

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നു െഞട്ടി. െകാച്ചുസിസ്റ്റർ പണ്ടു പറഞ്ഞതു് ആണുങ്ങെള
െതാടരുെതന്നു മാത്രമാണേല്ലാ. മുറീൽ േപായാെലന്താ; അെല്ലങ്കിലും അവിെട സ്വ�
ന്തം േചട്ടനും കൂട്ടുകാരുമേല്ല! എന്തിനാണു് അവെര േപടിക്കുന്നതു് ? സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല.

…പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി എല്ലാ മുറികേളയും േപടിക്കാൻ തുടങ്ങി; മുറികെള
മാത്രമല്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളുെട ൈകകേളയും എന്തിെനന്നറിയാെത േപടിക്കാൻ തു�
ടങ്ങി, വലിയ എട്ടുകാലിെയ മുൻപിൽ കാണുംേപാെല!

അതുപേക്ഷ, കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണു്.
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ഒരു രാത്രി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ പേത്മച്ചി മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. ആ മുറിയിൽ
കട്ടിലിൽ പേത്മച്ചി, താെഴ പായവിരിച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കിടക്കും; ഒരു മൂലയ്ക്കിട്ട വീ�
ഞ്ഞപ്പലകെകാണ്ടുള്ള േമശയാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സ്റ്റഡിേടബിൾ…

‘പന്ത്രണ്ടുമണിവെര ൈലറ്റുമിേട്ടാണ്ടു്… ഒരു പടിത്തം; േവറാരും പടിക്കാത്ത�
േപാലേല്ല… മനുഷ്യർക്കു രാത്രീ െകടെന്നാറങ്ങണം. എവടാന്നു വച്ചാ േപായി വാ�
യിേക്ക്വാ തലകുത്തി നിേക്ക്വാ…’ അതും പറഞ്ഞു് പേത്മച്ചി പായും തലയണയും ചു�
രുട്ടിെയടുത്തു് നാലുെകട്ടിെന്റ ഇടനാഴിയിേലക്കിട്ടു, പുറേക പുസ്തകങ്ങളും േനാട്ടുബു�
ക്കുകളും… വാതിൽ െകാട്ടിയടച്ചു സാക്ഷയിട്ടു.

കുേറേനരം കാത്തു സാവിത്രിക്കുട്ടി. പേത്മച്ചി വാതിൽ തുറന്നില്ല. എല്ലാവരും
ഉറക്കമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു… നടുമിറ്റത്തു വീഴുന്ന നാട്ടുെവളിച്ചത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളടു�
ക്കിെയടുത്തു. െതേക്കയറ്റത്തു് ആരും ഉപേയാഗിക്കാെത കിടക്കുന്ന വലിയ ഒരു
മുറിയുണ്ടു്. ജനലുകൾക്കു് ജനൽ പാളികളില്ല, മച്ചു് ഇട്ടിട്ടില്ല, കതകില്ല. സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി പുസ്തകെക്കട്ടു് ആ മുറിയിൽകിടന്ന പഴയ വീഞ്ഞെപ്പട്ടിപ്പുറത്തു് അടുക്കി വച്ചു;
മങ്ങിക്കത്തുന്ന ബൾബിെന്റ െവളിച്ചം േനർത്ത നിലാെവളിച്ചം േപാലുണ്ടായിരുന്നു.
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േപടിയായി. മച്ചിനുപകരം പനമ്പുതട്ടി െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ തട്ടാ�
ണു്… തട്ടിൻ മുകളിൽ നടക്കുകയും ഓടുകയും െചയ്യുന്ന ശബ്ദം… എലികേളാ മരപ്പ�
ട്ടികേളാ ആകുെമന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയാം. പേക്ഷ, പേത്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് രാ�
ത്രിയിൽ തട്ടിൻമുകളിൽക്കൂടി വീട്ടുടമസ്ഥനായ ശിവരാമക്കർത്താവിെന്റ പതിനാറു
വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന മകളുെട േപ്രതമാണു് ഓടുന്നെതന്നു്. ആ മുറീലാണെത്ര ആ
കുട്ടി തൂങ്ങിച്ചത്തതു്. അതുെകാണ്ടാണെത്ര വലിയ പ്രമാണിയായിരുന്ന കർത്താവു്
അത്ര നല്ല വീടു് ഉേപക്ഷിച്ചുേപായതു്… ആ മുറി നന്നാക്കാെത ഇട്ടിരിക്കുന്നതു് േപ്രത�
ത്തിനു േവണ്ടിയാണെത്ര. ആദ്യമായിട്ടാണെത്ര ആ വീടു് വാടകയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നതു്.
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സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ആ മുറിയിൽ കിടക്കാൻ േപടിയായി. തിരിച്ചു് ഇടനാഴി�
യിൽ പായ വിരിച്ചു കിടന്നു, ഉറക്കം വരാെത. നടുമിറ്റേത്തക്കു് കള്ളന്മാരാെരങ്കിലും
ചാടി വീണാൽ ആദ്യം കാണുക സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ! നടുമിറ്റെത്ത സിമന്റു തറയിൽ
നിന്നു് മഴെവള്ളം െതറിച്ചു വീണു് പായുെട അറ്റം നനച്ചു…

പിേറ്റന്നു് വല്യമ്മായി കണ്ടു നാലുെകട്ടിെന്റ ഇടനാഴിയിൽ—ഇനി ഇതു പരസ്യ�
മാക്കി ഇവിെട ഒരനർത്ഥെമാണ്ടാക്കണ്ട. വല്യമ്മാവൻ കാണാെണ്ട െകടേന്നാ�
ണം ഇടനാഴീലു്. അേല്ലലു് ആ മുറീ േപായി െകടന്നൂെട െനനക്കു്… വല്യമ്മാവനും
വല്യമ്മായീം ഉറങ്ങിയതിനുേശഷം മാത്രേമ സാവിത്രിക്കുട്ടി പായവിരിക്കൂ. െവളുപ്പി�
നു് നാലരയ്ക്കു് േക്ഷത്രത്തിെല ശംഖുവിളി േകൾക്കുേമ്പാളുണർന്നു് പായ ചുരുട്ടിെയടു�
ത്തു് മുറിയിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കും.

ഒരു രാത്രി ആേരാ വിതുമ്പിക്കരയുന്നതു േകട്ടുണർന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി േപടിച്ചു…
ശ്രദ്ധിച്ചേപ്പാൾ മനസ്സിലായി പേത്മച്ചിയുെട മുറിയിൽ നിന്നാണു്… താേക്കാൽപഴു�
തിലൂെട േനാക്കി. ൈലറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടു്. കേസരയിലിരുന്നു് എേന്താ എഴുതുകയും
ഇടയ്ക്കു് കരയുകയും കണ്ണും മൂക്കും തുടയ്ക്കുകയും… എഴുതിയ കടലാസു് നനുനനാ കീറി�
െയറിഞ്ഞു് കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് വീണ്ടും എഴുതുന്നു… കരയുന്നുമുണ്ടു്…

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േപടിയായി. പേത്മച്ചിക്കു് എന്തു പറ്റി! തേന്നാടു േദഷ്യം
കാണിക്കുെമങ്കിലും പേത്മച്ചിെയ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഇഷ്ടമാണു്… പേത്മച്ചിെയ കാ�
ണുേമ്പാൾ അപ്പൂപ്പെന ഓർമ്മവരും—അേത മുഖം… സൗമ്യമായ, ഭംഗിയുള്ള മുഖം
അങ്ങെന തെന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു് പേത്മച്ചിക്കു്… പാവം, പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടം
െകാണ്ടു് വല്ലതും കടുംൈക…

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉറങ്ങാെത കാവലിരുന്നു. കുെറേയെറക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുറി�
യിൽ ൈലറ്റണഞ്ഞു, കരച്ചിലും പിെന്ന േകട്ടില്ല. എങ്ങെനെയങ്കിലും േനരം െവളുപ്പി�
ച്ച സാവിത്രിക്കുട്ടി ഓടിേപ്പായി രാധാമണിേച്ചച്ചിേയാടു പറഞ്ഞു. വല്യമ്മായിേയാടു
പറയാൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ൈധര്യമില്ല… പേക്ഷ, കുഴപ്പമായി. രാധാമണിേച്ചച്ചി
ഉടെനതെന്ന വല്യമ്മായിേയാടു പറഞ്ഞു.

വല്യമ്മായി പാഞ്ഞുവന്നു് പേത്മച്ചിയുെട മുറിയിൽ തട്ടി എഴുേന്നല്പിച്ചു. ശബ്ദം
പുറത്തുേകൾക്കാെത രഹസ്യമായി എെന്താെക്കേയാ േചാദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…
അതിനിേടൽ ദിവാകേരട്ടൻ എവെടേന്നാ െപാട്ടിവീണു… തീർന്നിേല്ല! എന്താ
ഏതാ? േചാദ്യവും ബഹളവും േകട്ടു് വല്യമ്മാവനും ശശിേച്ചട്ടനുെമത്തി… എന്താ കാ�
ര്യെമന്നു് എല്ലാരും േചാദിക്കുന്നു… പേത്മച്ചി ഒരിഞ്ചു േതാറ്റുെകാടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില�
ല്ല. േചാദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയല്ല ധിക്കാരപൂർവ്വം മറുേചാദ്യങ്ങൾ… എേപ്പാേഴാ ദിവാ�
കേരട്ടൻ പേത്മച്ചിയുെട േനർക്കു കയ്യുയർത്തി—

‘െതാട്ടുേപാകരുതവെള… ഒരച്ചനും ആങ്ങളമാരും! വയസ്സു് ഇരുപത്തിയഞ്ചാ�
യി അവക്കു്; പ്രായായ രണ്ടു െപമ്പിള്ളാരാ… ആർേക്കലും വിചാേരാേണ്ടാ… രണ്ടി�
േനം െവട്ടിനുറുക്കി പുഴുങ്ങിത്തിന്നു്… ശിക്ഷിക്കാൻ നടക്ക്  ണൂ… തു്ഭൂ.’ അമ്മായി ഭദ്ര�
കാളിയായി.
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വല്യമ്മായി പറഞ്ഞുതീരും മുൻേപ ദിവാകേരട്ടൻ ശശിേച്ചട്ടെന്റ േനെര തി�
രിഞ്ഞു:

‘എല്ലാേരം ഒരു വഴിക്കു് ആക്കാൻ ഞാെനാരാളു െകടന്നു െപടാപ്പാടുെപടുക�
യാ. നളിനീെട കാര്യത്തിനു ഞാേനാടിയ ഓട്ടം! ആരുമുണ്ടായില്ലേല്ലാ സഹായി�
ക്കാൻ… എനിക്കും േമേലാട്ടു പഠിക്കണംെന്നാെക്ക ഒണ്ടാര്ന്നു, എന്നിേട്ടാ… എനി�
ക്കിപ്പ വയസ്സു് മുപ്പത്തിനാലാ. ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുെമാെക്ക എനിക്കുമി�
േല്ല? അതാരും കാണാത്തെതന്താ? ഇവൻ പഠിത്തം ഇെട്ടറിഞ്ഞു േപാന്നിട്ടു് െകാ�
ല്ലെമത്രയായി? പാർട്ടീം, സമേരാം! നാടുനന്നാക്കലാണേത്ര. വീടു് നന്നാക്കാൻ
േനാക്കാത്തവനാ, ഇനി നാടു്… ഇനി രണ്ടു േപെര ഇറക്കിവിടെണങ്കിലും ഞാൻ
തെന്ന… എെന്റ ക്ഷമയ്ക്കുെമാണ്ടു് അതിരു്, പറേഞ്ഞക്കാം.’

ദിവാകേരട്ടനും ശശിേച്ചട്ടനും തമ്മിലുള്ള വാക്കുതർക്കം പടിപ്പുരമുറ്റേത്തക്കു നീ�
ണ്ടു. ബഹളം ഉന്തും തള്ളുമായി. പതിവില്ലാെത വല്യമ്മാവെന്റ ശബ്ദമുയർന്നു…
എെന്താെക്കേയാ ബഹളങ്ങൾ േകട്ടു…

ഭയന്നുേപായ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇടനാഴിയുെട മൂലെയ്ക്കാതുങ്ങി. അേങ്ങാട്ടുവന്ന
വല്യമ്മായി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട േനെര തിരിഞ്ഞു: ‘സേന്താഷാേയാ െനനക്കു് ? മൂ�
േശട്ട. എെന്റ മക്കെളത്തമ്മിത്തല്ലിച്ചു് ൈസ്വരം െകടുത്താനാേണാ ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്ന�
ള്ളിേയ! േവലിെയ െകടന്ന പാമ്പിെനെയടുത്തു്…’ എന്നു പറഞ്ഞേപാലായേല്ലാ.
എെന്റ ആമ്മക്കെള െകാലയ്ക്കു െകാടുേത്ത അടങ്ങൂന്നാ? പ്രായം ഇത്രേല്ല ആെയാ�
ള്ളൂ. ഉളിഞ്ഞുേനാക്കീം െപാറേക നടന്നും ഓേരാന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു െകാണ്ടുവരുന്ന�
േത! അശ്രീകരം… ബാക്കീേള്ളാര്െട കാലനാകാനാ ഇേങ്ങാട്ടുെകട്ടിെയടുേത്ത;
അസത്തു് !

സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്തബ്ധയായി നിന്നു. അമ്മയുെട പിന്തുണ ഉറപ്പായ പേത്മച്ചിയു�
െട ഊഴമാരുന്നു അടുത്തതു്:

‘അേട്ടപ്പിടിച്ചു െമേത്തെക്കടത്ത്യാ എറങ്ങിേപ്പാേക്വാ പിെന്ന? സുഖിച്ചുേപായി�
േല്ല! ഇപ്പ ശശിേച്ചട്ടെന്റ െപാറെകയാ നടപ്പു്… അമ്മ േനാക്കിേക്കാ ഒരു െദവസം
തേലലിരിക്കും!’ പിെന്നയും എെന്താെക്കേയാ പിറുപിറുത്തു് പേത്മച്ചി വാതിലടച്ചു.

പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി അേപ്പാൾ ആേലാചിച്ചതു് പേത്മച്ചി പഴെഞ്ചാല്ലിൽ
വരുത്തിയ പിഴവിെനക്കുറിച്ചാണു്… അതിൽ കൂടുതെലാന്നും ആേലാചിക്കാൻ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട നിസ്സഹായത അനുവദിച്ചില്ല.

സാവിത്രിക്കുട്ടി അന്നുതെന്ന പനമ്പുതട്ടിക്കു മുകളിൽ േപ്രതേമാടിക്കളിക്കുന്ന,
ജനൽപാളികളില്ലാത്ത മങ്ങിയ ൈലറ്റുള്ള മറ്റാർക്കും േവണ്ടാത്ത മുറിയിേലക്കു താ�
വളം മാറ്റി.



5.9
സ്ക്കൂൾൈഫനൽപരീക്ഷ

ആയിടയ്ക്കായിരുന്നു േഗാമതിവല്യമ്മയുെട മകൻ ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ അവിെട താമ�
സം തുടങ്ങിയതു്. ഡിഗ്രി മൂന്നു പ്രാവശ്യം എഴുതീട്ടും ഇംഗ്ലീഷുകിട്ടിയില്ലെത്ര. ട്യൂ�
േട്ടാറിയലിൽ പഠിക്കാൻ വന്നതാ; അതുവെര േലാഡ്ജിൽ നിന്നു പഠിച്ചു് ഒഴപ്പും
േതാന്ന്യാേസാമായെത്ര. അതുെകാണ്ടു് നല്ല കുട്ടിയാക്കാൻ ദിവാകേരട്ടെന ഏല്പി�
ച്ചതാണെത്ര.

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ബാബുക്കുേട്ടട്ടെന ഇഷ്ടമല്ല. െചമ്പകേശ്ശരിയിലായിരുന്ന�
േപ്പാൾ ഇടെയ്ക്കാെക്ക അവർ വരുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവെരാെക്ക വലിയ ഗമക്കാ�
രായിരുന്നു. ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു് ഒന്നു ചിരിക്കുക േപാലുമില്ലായി�
രുന്നു. ‘െനെന്റാരു േവഷം! കൂറനാറും… ദൂെരേപ്പാ െപേണ്ണ’ എന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി�
െയ കളിയാക്കും. രാവിെലയും ൈവകിട്ടും പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിമാറിയണിയുന്ന
അവർക്ക് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട നരച്ച പാവാടയും ബ്ലൗസും അറപ്പായിരുന്നു.

വന്നയന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ഒരു േലാഹ്യം: ‘നീയങ്ങു വലുതായ�
േല്ലാ െപേണ്ണ… വേല്യ പടിത്തക്കാരിയാെണന്നു േകട്ടു; ഒള്ളേതാ അേതാ…?’ സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, േലാഹ്യം കൂടാനും നിന്നില്ല; കഴിയുന്നതും ആരുേട�
യും മുൻപിൽ െപടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു് വർത്തമാനത്തിെനാന്നും കഴിവതും ഇട�
െകാടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടി മൂലെയ്ക്കാതുങ്ങി.

അന്നന്നേത്തക്കുള്ള അരിയുമുഴുന്നും അരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിെയ രാധാമണിേച്ചച്ചിക്കു ഇഷ്ടമായിരുന്നു; അേപ്പാെഴാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു്
വിേശഷങ്ങൾ പറയും. അടുക്കളപ്പണിയുെട ഭാരം മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്കു േപറുന്ന രാധാമ�
ണിേച്ചച്ചിക്കു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കൂട്ടു് ആശ്വാസമായിരുന്നു.

എല്ലാവർക്കും ചായ െകാടുത്തു് പിെന്ന േതയിലച്ചണ്ടിയിൽ തിളച്ചെവള്ളെമാ�
ഴിച്ചു് ചായക്കൂട്ടിെല പാത്രത്തിെല പാലിെന്റ മയവും ഒരു പേക്ഷ, അലിയാെത ബാ�
ക്കി വേന്നക്കാവുന്ന പഞ്ചാരയുെട മധുരവുമായി മൂന്നു ഗ്ലാസിൽ പകരുന്ന ചായയി�
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െലാന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് എടുത്തുമാറ്റി വച്ചിരിക്കും. മുറ്റമടിക്കാരി നാരായണിക്കും
പശുവിെന േനാക്കാനും കടയിൽ േപാകാനുെമാെക്ക നിർത്തീരിക്കുന്ന വാസുവിനു�
മാണു് മറ്റു രണ്ടു ചായ. പലഹാരം റഡിയായാലുടെന രാധാമണിേച്ചച്ചി സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിക്കു പ്രാതൽ െകാടുക്കും; ‘സ്ക്കൂളിൽ േപാേണ്ട അവൾക്കു് ?’ എന്നു് തുറിച്ചുേനാ�
ക്കുന്ന പേത്മച്ചിക്കു് മറുപടിപറയും… ഇറക്കാനും തുപ്പാനും വയ്യാെത ആ ചായ കുടി�
ക്കുേമ്പാൾ നാട്ടിെല ഒരു െചറിയ ശർക്കരത്തുണ്ടു കടിച്ചു് മധുരം വരുത്തിക്കുടിക്കുന്ന
കട്ടൻചായയുെട—എന്നല്ല ‘േതയില െവള്ള’ െമന്ന േപരാ േചരുക—രുചി ഓർമ്മ�
യിൽ വരും… വിശപ്പാണു് രുചിെയന്ന സത്യം അേന്നരം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േബാ�
ധ്യം വരും.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു… നിരാശനും നിസ്സഹായനും അതുെകാണ്ടുതെന്ന പ്രസക്തി
നഷ്ടെപ്പട്ടവനുമായ വല്യമ്മാവൻ; സ്വാഭാവികാഗ്രഹങ്ങെള മനസ്സിൽ ചങ്ങലക്കിേട�
ണ്ടി വന്നതിെന്റ അതൃപ്തിയുമായി ചിലർ; രാപകൽ നാളെത്ത േലാകം പണിയാനു�
ള്ള തിരക്കിട്ട േജാലികളിലാെണങ്കിലും ഇന്നുകൾ ആശ്രിതത്വത്തിെന്റ കയ്പുള്ള ഭാ�
രം േപറുന്നതാെണന്ന ജാള ്യത അന്തർമുഖനാക്കിയ ശശിേയട്ടൻ; എല്ലാ അതൃപ്തിക�
ളുേടയും അസ്വസ്ഥതകളുേടയും മൂലകാരണം വല്യമ്മാവനാെണന്നുള്ള പരിഭവത്തി�
െന്റ കറുപ്പുമുഴുവൻ െവളുത്ത മുഖത്തു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന വല്യമ്മായി. ഇതിലാ�
രു് േചാദിക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു്; ‘പരീക്ഷെയങ്ങെന എഴുതി േമാേള’ന്നു് !

േചാദിച്ചു, വല്യമ്മാവനും ബാേലട്ടനും.
‘എഴുതി’ എന്നുമാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അത്രേയ പറയാൻ പറ്റൂ.
ഇടയ്ക്കിെട ജലേദാഷവും പനിയും വരാറുണ്ടു്, തലയിൽ കഫം െകട്ടീട്ടാണെത്ര.

എന്നും െവളുപ്പിനു് അഞ്ചുമണിക്കു് കുളിമുറിയിെല ചരുവത്തിൽ േകാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന
ഐസുേപാെല തണുത്ത െവളളത്തിലാണു സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കുളി; അേത പറ്റൂ.
ഒേര ഒരു കുളിമുറി; എങ്ങും േപാകണ്ടാത്ത പേത്മച്ചിക്കുവെര രാവിെല കുളിക്കണം.
ഒൻപതു മണിക്കിറങ്ങണം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു്… െവളുപ്പിെന കിണറ്റിെല െവള്ള�
ത്തിനു ഇളംചൂടാണു്, പേക്ഷ, േകാരുേമ്പാൾ കപ്പി കരയും. കിണറിനടുത്ത മുറിയി�
ലുറങ്ങുന്ന പേത്മച്ചിയുണരും… പിന്നെത്ത പൂരം! പനി വന്നാലും സാരമില്ല.

സ്റ്റഡിലീവിനും പനി വന്നു… ഏതു പനിവന്നാലും കണക്കും സയൻസും പ്ര�
ശ്നമല്ല. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു് േനാെട്ടഴുതുന്നുണ്ടു്; ഏതു് ഉറക്കത്തിൽ വിളിെച്ചഴുേന്ന�
ല്പിച്ചു് പരീക്ഷെയഴുതിച്ചാലും കണക്കും സയൻസും ഒരക്ഷരം െതറ്റുകയില്ല. ഇംഗ്ലീ�
ഷ് സ്വന്തം ഭാഷയിെലഴുതാനറിയാം… പിെന്ന ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം കവി�
തകൾ… പുസ്തകം കയ്യിൽക്കിട്ടുേമ്പാേഴ കവിതകൾ കാണാപ്പാഠമാക്കും… പേക്ഷ,
പരീക്ഷെയഴുതാൻ കുത്തും േകാമയും ൈഹഫനും… രാത്രിയിൽ അരിയും ഉഴുന്നുമ�
രയ്ക്കുേമ്പാൾ ഇടേത്ത തുടയിൽ നിവർത്തിവച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു് കുത്തും
േകാമയുെമാെക്ക മനസ്സിൽ േകാറിയിട്ടിരുന്നു… േവഡ് സ്—െവർത്തിെന്റ ‘ഡാ�
െഫാഡിൽസ് ’ എന്ന കവിത സാവിത്രിക്കുട്ടി വിവർത്തനം െചയ്തു; ആനിേവഴ്സറിക്കു്
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സ്ക്കൂളിൽ വായിച്ചു. സുശീലാേദവിറ്റീച്ചറിെന്റ അഭിനന്ദനം മനസ്സുനിറച്ചു… അത്രെയാ�
െക്കമതി. ജയിക്കുെമന്നുറപ്പാണു്. േകാേളെജന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ േപാലും അർ�
ഹതയില്ലാത്ത സാവിത്രിക്കുട്ടിെക്കന്തിനു് ഒരുപാടു മാർക്ക് ജയിച്ചാൽ എെന്തങ്കിലും
േജാലി െചയ്യാൻ പറ്റും, അതുമതി.

എന്നാൽ എസ്. എസ്. എൽ. സി. മാർക്കിനു് ഒരുപാടു വിലയുണ്ടാകാം
എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുനാൾ േവണ്ടിവന്നു.

‘റിസൽറ്റുവന്നാെലാടെന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങീട്ടു് െനെന്ന െകാണ്ടാക്കി�
യാ മതീന്നു് ഞാൻ ദിവാകരേനാടു പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്. ഇപ്പെക്കാണ്ടാക്കിയാ ഇനീം
വരേണ്ട അെതാെക്ക വാങ്ങാൻ.’ വല്യമ്മായി പറഞ്ഞു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടണം, നാട്ടിെലത്തണം, എത്രയും േവഗം. അതുമാത്ര�
േമ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ചിന്തയിലുള്ളൂ. എസ്. എസ്. എൽ. സി. കഴിഞ്ഞവർക്ക്
േജാലിക്കു് അേപക്ഷിക്കാം. രവീന്ദ്രൻ േചട്ടനു പേക്ഷ, ഇതുവെര േജാലി കിട്ടിയില്ല;
അതാ മദ്രാസിനു േപായതു്.

അേപ്പാഴാണു് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടതു്. മിലിട്ടറി നഴ്സു് ആയിട്ടു് പതി�
േനഴുവയസ്സായ െപൺകുട്ടികൾക്കു് അേപക്ഷിക്കാം; എസ്. എസ്. എൽ. സി. പാ�
സ്സായാൽ മതി. െസലക്ടു് െചയ്താൽ അവർ പഠിപ്പിക്കും, മിലിട്ടറിയിൽ നഴ് സായി
േജാലിയിൽ നിയമിക്കും. നല്ല ശമ്പളം, താമസം… പതിേനഴു തികഞ്ഞാലേല്ല
പറ്റൂ… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ഉേദ്ദശം രാധാമണിേച്ചച്ചിേയാടു പറഞ്ഞു… അതുപേക്ഷ,
ദിവാകേരട്ടൻ അറിഞ്ഞു.

‘മിലിട്ടറി േനേഴ്സാ? േവെറാന്നും കണ്ടില്ലാ! അതിനു േപാേണൽ െപാേക്കാ,
പേക്ഷ, പിെന്ന നിെന്ന വീട്ടിെലന്നല്ല നാട്ടിൽ േപാലും കാലുകുത്താനനുവദിക്കില്ല…
അവടെത്ത നഴ് സിംഗ് എന്താന്നു് ഞാൻ പറയേണാ? നിെന്റ േമാഹം െകാള്ളാം!’
ദിവാകേരട്ടെന്റ സ്വരത്തിലും ഭാവത്തിലും െവറുപ്പു് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.

േമാഹം െകാണ്ടു പറഞ്ഞതല്ല അതു്; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട േമാഹം അതല്ല…
ഫിസിക്സും െകമിസ്ട്രിയും പഠിക്കണം… േബാംേബയിൽ ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മീ�
ഷൻ എെന്നാരു സ്ഥാപനേത്തയും േഹാമിഭാഭാ എെന്നാരു ശാസ്ത്രജ്ഞെനയും കുറി�
ച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വായിച്ചേപ്പാൾ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിെട ഗേവഷണം നട�
ത്തണം, ശാസ്ത്രജ്ഞയായി ഒരുപാടു് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തണം… ഇല്ല, ഇല്ല.
തനിക്കു േമാഹങ്ങെളാന്നുമില്ല. ഒന്നും േമാഹിക്കാൻ അർഹതയില്ല. േവണ്ടാ… േമാ�
ഹങ്ങളുണ്ടായാലേല്ല േമാഹഭംഗങ്ങളുണ്ടാകൂ… എല്ലാ േമാഹങ്ങളും സാവിത്രിക്കുട്ടി
തെന്റ മനസ്സിൽ എേന്ന കുഴിച്ചുമൂടി…

‘അതല്ല, േവഗം എെന്തങ്കിലും േജാലി കിട്ടൂംന്നു വച്ചിട്ടാ…’ അല്പേനരെത്ത നി�
ശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശഷം സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

ആരുെമാന്നും പറഞ്ഞില്ല.
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പേത്മച്ചിയുെട കല്യാണക്കാര്യം തീരുമാനമായിരുന്നു. പേത്മച്ചിക്കു വലിയ
സേന്താഷമായി. ‘ഓ സാവിത്രിക്കു് കല്യാണം കൂടാൻ പറ്റില്ലാരിക്കും ഇേല്ല? എടവ�
ത്തിലേല്ല… അപ്പളേത്തനു് െനനക്കുേപാെണ്ട?’ നാന്നിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു.

ദിവസങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങി.



5.10
മുൾക്കിരീടം

പരീക്ഷാഫലം വന്നു… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അതു മെറ്റാരു പരീക്ഷയായി. സർട്ടി�
ഫിക്കറ്റു വാങ്ങാൻ െചന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ അദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികളും അഭിനന്ദി�
ക്കാൻ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു; െറേക്കാർഡു മാർക്കേല്ല; സ്ക്കൂളിെന്റ ചരിത്രത്തിലാ�
ദ്യമാണെത്ര! ‘ഏതു േകാേളജിലാ േചരുേന്ന?’ ആ േചാദ്യം സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ
തളർത്തി.

‘എവിെടയാന്നു േചാദിക്കണെതന്നാത്തിനാ സാേറ? കാേളജുകാരു് അവെള
െകാത്തിെയടുക്കത്തിേല്ല. ഇരുപേത്തഴു െകാല്ലായി ഞാൻ ബേയാളജി പഠിപ്പിക്കു�
ന്നു; ഇന്നുവെര എഴുപത്തഞ്ചു ശതമാനം മാർക്കു വാങ്ങിച്ചവർ തെന്ന െവരേലെല�
ണ്ണാനില്ല. ഇതിപ്പം എൺപതു ശതമാനം മാർേക്ക! കർത്താവിനു സ്തുതി! എെന്റ
വക ഒരു െസ്പഷ്യൽ സമ്മാനം തരുെന്നാണ്ടു് െനനക്കു് ’ ബേയാളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന
അന്നമ്മ അലക് സാണ്ടർ റ്റീച്ചർ.

‘േകാേളജീ േചർന്നിട്ടു ഒരു ദിവസം നീ വരണം. ദിവസം ഞാനറിയിക്കാം. െന�
നക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങെണ്ട? സുശിലാേദവിറ്റീച്ചറിെന്റ സ്വർണെമഡൽ മാ�
ത്ത്സിനു് നൂറിൽ നൂറു വാങ്ങിയതിനു്, േഗാപീകൃഷ്ണൻ സാറിെന്റ ഓക്സ് േഫാർഡ് ഡി�
ക്ഷണറി, അന്നമ്മറ്റീച്ചറിെന്റ സമ്മാനം, സ്ക്കൂൾ ഫസ്റ്റിനുള്ള സമ്മാനം… ഒരു െചറിയ
ഫങ്ഷൻ; അങ്ങെനയേല്ല സാേറ?’ െഹഡ്മിസ്ട്രസ് െമറ്റിൽഡാ ഡിസിൽവ ഉത്സാ�
ഹേത്താെട പറഞ്ഞു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നും േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല; അവളുെട മനസ്സു് ശൂന്യമാ�
യിരുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി േഗറ്റിനരികിെലത്തിയേപ്പാഴായിരുന്നു സുശീലാേദവി�
റ്റീച്ചർ പുറകിൽ നിന്നു വിളിച്ചതു്:

‘സാവിത്രി നീയിങ്ങുവേന്ന…’ അടുത്തുവന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ സൂക്ഷിച്ചുേനാ�
ക്കി റ്റീച്ചർ: ‘എന്താ കുട്ടീ െനനക്കു്… ഞാൻ േനരേത്ത മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ സ്ക്കൂ�
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ളിെന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാ ഇേത്രം മാർക്ക് കിട്ടുേന്ന. ഞങ്ങെക്കാെക്ക എന്തു
സേന്താഷമാെയേന്നാ… നീെയാന്നു ചിരിക്കുന്നു േപാലുമില്ലേല്ലാ. എന്തുപറ്റി കുട്ടീ?
ഓ ഒരു കാര്യം പറയാനാ നിെന്ന വിളിേച്ച. ഞാനിപ്പം മറേന്നേന. നിെന്റ േനാട്ടു�
ബുക്കുകളിേല്ല—കണക്കിെന്റ വർക്ക് ബുക്ക്, സയൻസിെന്റ എല്ലാ ബുക്സും—നിെന്റ
േനാട്ടുകൾ എക്സലന്റാെണന്നു റ്റീേച്ചഴ്സു പറഞ്ഞു—പിെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് േകാംേപാസി�
ഷൻ ബുക്കും െകാണ്ടുവന്നു തരണം… പറ്റിയാ നാെളത്തെന്ന. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പ�
േള വാങ്ങിവയ്ക്കാൻ അവെരേന്നാടു പറഞ്ഞിരുന്നതാ, മറക്കേല്ല.’

ഫിഫ്ത്ത് േഫാറത്തിലും സിക്സ്ത് േഫാറത്തിലും തെന്റ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്ന
പ്രിയെപ്പട്ട സുശീലാേദവിറ്റീച്ചറിെന േനാക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സാവിത്രിക്കുട്ടി. പി�
െന്ന െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുനടന്നു. സ്ക്കൂളിേനാടു വിടപറയുന്നതിെല സങ്കടമാെണന്നു
റ്റീച്ചർ ധരിച്ചുെകാള്ളും.

സാവിത്രിക്കുട്ടി പിെന്ന സ്ക്കൂളിേലക്കു േപായേതയില്ല. സമ്മാനം വാങ്ങാനും
േപായില്ല. േനാട്ടുബുക്കുകൾ അടുത്ത വീട്ടിെല കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തയച്ചു;
ആരുേടയും സമ്മാനങ്ങൾ േവണ്ടാ, ആേരയും േനരിടാനും വയ്യ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റുബുക്കു വാങ്ങി മറിച്ചുേനാക്കിയ ദിവാകേരട്ടൻ ‘ങാ െകാള്ളാം…
ചരിേത്രാം ഭൂമിശാസ് േത്രാം മലയാേളാം ഒഴപ്പി, അേല്ല, അതു ശ്രദ്ധിച്ചിരുേന്ന
അഞ്ഞൂറുെതകയ്ക്കാരുന്നേല്ലാ… അെതങ്ങനാ, മറ്റു പലതിലുമേല്ല താല്പര്യം!’ എന്നു്
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞെതന്തിനാെണന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല; വായനയാ�
േണാ, അേതാ കവിതെയഴുേത്താ!

ശശിേച്ചട്ടൻ വലിയ തിരക്കിലാണു്. ഒരുപാടു് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുെട കാലഘ�
ട്ടമായിരുന്നേല്ലാ; വീട്ടിൽ വരുന്നതുതെന്ന അപൂർവ്വം. അതും രാത്രിേയെറെച്ചന്നി�
ട്ടായിരിക്കും; െവളുപ്പിേന േപാവുകയും െചയ്യും. പേത്മച്ചി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് േനാക്കി
ഒരു പുച്ഛച്ചിരിേയാെട തിരിച്ചുതന്നു: ‘െപാസ്തകം മുേഴ്വാൻ കരണ്ടുതിന്നിട്ടും ഇേത്രള്ളൂ
അേല്ല!’ന്നു് ഒരു േചാദ്യവും. വല്യമ്മായിയും രാധാമണിേച്ചച്ചിയും അഭിപ്രായം പറ�
ഞ്ഞില്ല. േതാേറ്റാ ജയിേച്ചാ എന്നു മാത്രം… അറിഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് ബാേല�
ട്ടൻ പേക്ഷ, േതാളിൽത്തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു…

സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ സ്വത്തുവകകൾ എല്ലാം ഒതുക്കി വച്ചു—കവിതപ്പുസ്തകം,
പ്രിയെപ്പട്ട ചില വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവർ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പിെന്ന വസ്ത്ര�
ങ്ങൾ; ഒരു സഞ്ചിയിൽ െകാള്ളാനുള്ളതു്. പേത്മച്ചിയുെട കല്യാണത്തിനു് മൂന്നാഴ്ച�
യുണ്ടു്, അതു കഴിഞ്ഞാൽ ആെരങ്കിലും സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ െകാണ്ടുെചന്നാക്കുെമന്നു്
വല്യമ്മായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്…

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു യാത്ര പറേയണ്ടവരായി രണ്ടുമൂന്നു േപേരയുള്ളൂ. അവേരാടു
മുൻകൂട്ടി യാത്ര പറഞ്ഞു; െപെട്ടന്നു േപാേകണ്ടി വന്നാൽ ഒന്നും പറയാൻ തരെപ്പട്ടി�
െല്ലങ്കിേലാ—മുറ്റത്തരുകിൽ നിറെയ തളിരും െകാച്ചുകായകളുമായി നിൽക്കുന്ന മാ�
തളെച്ചടി, കിണറ്റുകരയിേലക്കുള്ള പടിപ്പുരയിൽ പടർന്നു കയറിയ നിറെയ പൂത്തു�
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നിൽക്കുന്ന പിച്ചകം, പിെന്ന മാടൻതറയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള േവലിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന
നക്ഷത്രപ്പൂക്കൾ വിരിയുന്ന േപരറിയാത്ത വള്ളിെച്ചടി! തെന്റ കൂട്ടുകാർ.

കുറച്ചുനാളായി സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന വല്യമ്മാവൻ എത്തിയപാെട സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചു് ബുക്കു വാങ്ങിേനാക്കി: ‘മിടുക്കി… ഇേത്രം മാർക്കുണ്ടേല്ല. െകാ�
ള്ളാം ഇങ്ങെന േവണം കുട്ടികൾ!’

ൈവകിട്ടു് ദിവാകേരട്ടൻ വന്നേപ്പാൾ വല്യമ്മാവൻ വിളിച്ചു: ‘ഏതു േകാേളജി�
ലാ ദിവാകരാ, ഇവൾക്കു് ആപ്ലിേക്കഷൻ െകാടുേത്ത?’ ആരും മിണ്ടിയില്ല.

വല്യമ്മാവനു േദഷ്യം വന്നു: ‘ആരും ഇതുവെര അനങ്ങാതിരുന്നെതന്താ?
അവളിനി ഇവ്െട പഠിക്കേട്ടന്നു് തീരുമാനിച്ചതു് നീയും കൂടേല്ല? ഈ രണ്ടു െകാല്ല�
േത്തക്കാരുേന്ന എന്തിനാ െകാണ്ടുവേന്ന? അവൾക്കു ഫീസിെനാള്ള കാശു് േസ്കാ�
ളർഷിെപ്പാണ്ടാര്ന്നു, അവെടത്തെന്ന പഠിച്ചാ േപാരാര് േന്നാ?’

പിെന്ന ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. ദിവാകേരട്ടൻ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ നിരത്തി; ഒപ്പം
വലിയമ്മായിയും പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും. വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ ഭാരം താ�
ങ്ങണം. ഒരു കല്യാണം നടത്തി. ഇനി രണ്ടു െപങ്ങന്മാരുെട കല്യാണം നടത്ത�
ണം. സ്വന്തം ജീവിതത്തിനു് ഇനിെയങ്കിലും അർത്ഥം കെണ്ടത്തണം. അതിനി�
െട ഒരുത്തരവാദിത്വവുെമടുക്കാെത െതക്കുവടക്കു് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചു െതണ്ടിനടക്കു�
ന്ന അനുജൻ. ദിവാകേരട്ടൻ െപാട്ടിെത്തറിച്ചു:

‘ഞാെനന്തുേവണം? എെന്റ ശമ്പേളാം അച്ഛെന്റ നിസ്സാര െപൻഷനുമല്ലാെത
മെറ്റന്തു കേണ്ടാണ്ടാ ഇനീം ഒേരാ ഭാരങ്ങെളടുത്തു തലവയ്ക്കുേന്ന?’

വലിയമ്മായിയും പേത്മച്ചിയും ദിവാകേരട്ടെന പിൻതാങ്ങി.
കൂടുതെലാന്നും േകൾക്കാൻ നില്ക്കാെത സാവിത്രിക്കുട്ടി പടിപ്പുര കടന്നു് െതേക്ക�

െത്താടിയിേലക്കിറങ്ങി; അതിർത്തിക്കരികിെല മാടൻതറയുെട മുളേവലിയിൽ പി�
ടിച്ചു സംശയിച്ചു നിന്നു… സന്ധ്യമയങ്ങിത്തുടങ്ങി—േവലിനൂണ്ടു് അകത്തുകയറാം.
രാധാമണിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് രാത്രിയിൽ അതിനടുെത്തങ്ങാനും െചന്നാൽ മാ�
ടൻ തലയ്ക്കടിച്ചു് െകാല്ലുെമന്നു്; െകാല്ലെട്ട… പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മരിക്കാൻ
പറ്റില്ലേല്ലാ. ജീവിേച്ച പറ്റൂ… എത്രയും േവഗം തെന്റ വീട്ടിെലത്തണം…
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സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു തിരിച്ചുവന്നു മുറിയിൽ കയറി. വാതിലടച്ചില്ല, അതിനു വാ�
തിൽ പാളികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീഞ്ഞപ്പലകേമശപ്പുറത്തു് തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട കണ�
ക്കുബുക്ക് തുറന്നു വച്ചു. വല്ലാത്ത മന:സംഘർഷം വരുേമ്പാഴും സേന്താഷം േതാന്നു�
േമ്പാഴും കണക്കുബുക്കു തുറക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടി… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മുേന്നാട്ടു േപാ�
കാനുള്ള േപ്രരണേയാ ഊർജ്ജേമാ െകാടുക്കുന്ന എേന്താ ഒന്നു് ആ ബുക്കിലുണ്ടു്…
ആ വലിയമുറിയിെല ഇരുപത്തഞ്ചുവാട്ടിെന്റ ബൾബിെന്റ മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ
കണക്കുബുക്കിൽ തെന്ന ശ്രദ്ധയൂന്നി അവളിരുന്നു…

ആ ദിവസം അങ്ങെന തീർന്നു…
വീടിനു പുറകുവശെത്ത വാഴക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണങ്ങിയ വാഴൈക്കകൾ െവട്ടിെയ�

ടുക്കുകയായിരുന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി—വല്യമ്മാവനു് കുളിക്കാൻ െവള്ളം ചൂടാക്കണം.
േനരം നന്നായി പുലർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് രാധാമണിേച്ചച്ചി മിറ്റത്തി�
റങ്ങി നിന്നു് വിളിക്കുന്നതു്: ‘നീ േവഗം െചല്ലു്—മുൻവശത്തു് ആേരാ വന്നിരിക്കുന്നു.’

സാവിത്രിക്കുട്ടി സംശയിച്ചു് സംശയിച്ചാണു് മുൻവശെത്തത്തിയതു്. സുശീലാ�
േദവിറ്റീച്ചറും ലീലാമണി റ്റീച്ചറും വലിയമ്മാവനുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘ങാ നീ വേന്നാ… നിെന്നപ്പറ്റിയാ ഞങ്ങളു പറേഞ്ഞാണ്ടിരുേന്ന. നീയിനി പഠി�
ക്കുന്നില്ലാന്നു് സിക്സ്ത് ബിയിെലാണ്ടാരുന്ന ശാരദ വന്നു പറഞ്ഞു. നീയും അവളും
തമ്മിലല്ലാരുേന്നാ പഠിത്തത്തിനു മത്സരം. അവക്കു ട്യൂഷനുെമാെക്കെയാണ്ടാര്ന്നു.
എന്നിട്ടും നിേന്നക്കാൾ മാർക്കു െകാറഞ്ഞുേപായി. പേക്ഷ, അവക്കു അതിനു സങ്ക�
േടാന്നില്ല. നീ പഠിക്കുന്നില്ലാന്നു് നിെന്റ േചച്ചി പറഞ്ഞറിഞ്ഞതാെത്ര… നീ പഠിക്ക�
ണം. വലിയ എൻജിനീയേറാ, ശാസ്ത്രജ്ഞേയാ ഒെക്കയാകണം. ഞങ്ങെട അഭിമാ�
നമാ നീ… േഡറ്റു കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, സാെറാന്നു േനാക്കിയാ…’

അവരു േപായി.
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വല്യമ്മാവൻ െപെട്ടന്നു് കുളികഴിഞ്ഞു് വന്നു. വല്യമ്മാവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു്
െപട്ടിയിൽ നിന്നു് േതച്ചു വച്ചിരുന്ന ഖദർ ഷർട്ടും മുണ്ടും ഖദർ ഷാളും ബനിയനുെമാ�
െക്ക എടുത്തു വച്ചിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി വന്നതുമുതൽ ‘ഈ വീട്ടിെല െകാച്ചുകുട്ടി�
യായ ഇവളാണു് എെന്റ െസക്രട്ടറി’ എന്നു് പറഞ്ഞു് വലിയമ്മാവൻ അവെള നിയ�
മിച്ചിരുന്നു.

േവഗം ഡ്രസ്സുെചയ്തു് വലിയമ്മാവൻ പുറേത്തക്കുേപായി. സന്തതസഹചാരി�
യായ െവള്ളിെകട്ടിയ വടിയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു.

കുറച്ചുേനരേത്തക്കു തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളുമായിരുന്നു. ‘റ്റീച്ചറമ്മാെര വിളിേച്ചാ�
ണ്ടു വേന്നക്ക്  ണൂ ശുപാർശയ്ക്കു്… മനുഷ്യെര നാണം െകടുത്താൻ… നീെയന്താ ധരി�
േച്ചക്കുേന്ന? നാണമില്ലാത്തവൾ!’ വല്യമ്മായി ശുണ്ഠിെയടുത്തു.

‘ഞാനാേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി ആണയിട്ടു.
‘പിെന്ന… നീ പറയാണ്ടാ? അല്ലാേണ്ട അവർെക്കന്താ െനെന്റ കാര്യത്തീ

ഇത്ര െദണ്ണം?’ പേത്മച്ചി ചീറി.
‘എനിക്കു കാേളജി േപാകണ്ടാ; എനിക്കു പഠിക്കണ്ട… എെന്ന ഒരു വണ്ടീ േക�

റ്റി വിട്ടാമതി, ഞാൻ െപാേക്കാളാം.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.
ഉച്ചകഴിഞ്ഞു വല്യമ്മാവൻ വന്നേപ്പാൾ ആഹാരം കഴിക്കാെത കരഞ്ഞുതളർ�

ന്നു മുറിക്കകത്തു കിടന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ രാധാമണിേച്ചച്ചി വിളിേച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു:
“അച്ചൻ വിളിക്കുന്നു െനെന്ന. േവഗം വാ, െമാഖം കഴുകീട്ടു വാ.”
വല്യമ്മാവൻ ഊണു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അേപക്ഷാഫാറത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ പറ�

ഞ്ഞേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടി പരുങ്ങിനിന്നു.
‘ങൂം എന്താ താമസം… നാലുമണിക്കു മുൻപു് എത്തിക്കണം ഇതു്.’ വല്യമ്മാ�

വൻ ഗൗരവത്തിലാണു്.
‘വല്യമ്മാവാ, അതു്… എനിക്കു പഠിക്കണ്ട. വീട്ടിേപ്പാണം…’ സാവിത്രിക്കുട്ടി

വിക്കിവിക്കിപ്പറഞ്ഞു. വല്യമ്മാവൻ ഇന്നുവെര േദഷ്യത്തിൽ ഒരു േനാട്ടം േപാലും
േനാക്കിയിട്ടില്ല സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ. സൗമ്യമായ, േസ്നഹമൂറുന്ന മുഖേത്താെടയല്ലാ�
െത ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്നാലും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് വല്യമ്മാവേനാടു്
എതിർത്തുപറയാൻ േപടിയാണു്. വല്യമ്മാവെന്റ മുഖം ചുവന്നു:

‘കൂടുതെലാന്നും േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ; നിേന്നാടു് ഒപ്പിടാനാ പറഞ്ഞതു്.’
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒപ്പിട്ടു. ആേരാടും ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കാെത അേപക്ഷാ�

ഫാറവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മടക്കിെയടുത്തു് വല്യമ്മാവൻ ഇറങ്ങി.
‘വയസ്സുകാലത്തു് ആ മനുഷ്യെന്റെയാരു സൂേക്കടു് േനാക്കേണ; നട്ടപ്ര െവയി�

ലത്തു്… െസാന്തം മക്കെട കാര്യത്തിലില്ലാത്ത തത്രപ്പാടാ… മാേനജരു് ഫ്രണ്ടാണ�
േത്ര… നടക്കെട്ട.’
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വല്യമ്മായിയുെട പരാതി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ െപാള്ളിച്ചു. ഇവിടെത്ത അവ�
സ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു. പഠിക്കുന്നിെല്ലന്നു് വല്യമ്മാവേനാടു തീർത്തുപറ�
യാമായിരുന്നു; തെന്റ അതിേമാഹം!

…കാേളജ് തുറന്നു… ഒരു ദിവസം ദിവാകേരട്ടൻ ൈവകിട്ടുവന്നേപ്പാൾ ഒരു
കവർ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. രണ്ടു ഹാഫ് സാരിയായിരുന്നു അതു്,
ഖട്ടാവു് േവായിലിെന്റ ഭംഗിയുള്ള പ്രിന്റുകൾ!

‘ഇതാേണാ ഇപ്പ അത്യാവശ്യം; പത്മയ്ക്കു് ഒന്നും വാങ്ങീേല്ല? ഇതിെനേട അവ�
ടന്നു വേല്ലാരും വരാതിരിക്കില്ല. അവക്കുടുേത്താണ്ടു നിക്കാൻ പുതിയെതേന്തലും
േവേണ്ട?’ വലിയമ്മായി േദഷ്യെപ്പട്ടു.

‘നാെള ഉച്ചയ്ക്കു വരാൻ കാറുകാരേനാടു പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്. എല്ലാർക്കുമുള്ളതു വാ�
ങ്ങണം. ഇനി മൂന്നാഴ്ചയേല്ലയുള്ളൂ’, ദിവാകേരട്ടൻ പറഞ്ഞു.

പിേറ്റന്നു രാവിെല പാവാടയും ബ്ലൗസും ഹാഫ് സാരിയുമണിഞ്ഞു് ഇത്തിരി ഗമ�
യിലാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി അടുക്കളയിേലക്കു വന്നതു്. ‘ആഹാ േകമായിെട്ടാണ്ട് !
കാളിെപ്പാലക്കള്ളി മീൻ വാങ്ങാൻ െമടയണ ഓലാംെകാട്ട േപാെല േമാന്ത… മൂ�
ന്നരയടി െപാക്കം… അതിെന്റ േമാളീ സാരീം ചുറ്റിവന്നപ്പ തേലണെയ്ക്കാറയിട്ട േപാ�
ലുണ്ടു് അേല്ല അേമ്മ!’ പേത്മച്ചി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. േകട്ടുനിന്ന വല്യമ്മായിയും വാസു�
വും ചിരിച്ചു. രാധാമണിേച്ചച്ചി ചിരിച്ചില്ല. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ചായയും പലഹാരവും
െകാടുത്തിട്ടു് േനെര മുറ്റേത്തയ്ക്കിറങ്ങി.

സാവിത്രിക്കുട്ടി സങ്കടെപ്പട്ടില്ല; താെനങ്ങെനയിരുന്നാെലന്താ, തേന്നാടു കൂട്ടു�
കൂടാൻ അരവിന്ദും അച്ചുവും കൃഷ്ണകുമാറും സൗമിനിയും അവളുെട േചട്ടൻ കുഞ്ഞനി�
യൻ നമ്പൂതിരിയുെമാെക്കയുണ്ടേല്ലാ. അരവിന്ദനും കൃഷ്ണകുമാറും കുഞ്ഞനിയൻ നമ്പൂ�
തിരിയും േവെറ കാേളജിലാ പഠിക്കുേന്ന. അരവിന്ദൻ അവിടെത്ത ആർട്ടു് ക്ലബ്
െസക്രട്ടറിയും കൃഷ്ണകുമാർ മാഗസിൻ എഡിറ്ററുമാണു്. അച്ചു പഠിക്കുന്നില്ല; അച്ചുവി�
െന്റ അയൽപക്കക്കാരനാണു് കൃഷ്ണകുമാർ. അവരുെട വായനശാലയുേടതായി പുറ�
ത്തിറക്കിയ കെയ്യഴുത്തുമാസിക തയ്യാറാക്കാൻ ഏല്പിച്ചതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ. സൗ�
മിനീം അച്ചൂം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണു് താനതു് ഏെറ്റടുത്തതു്. പേക്ഷ, അെതാരു മൃതസ�
ഞ്ജീവനിയായിരുന്നു തനിക്കു് കവർേപജ് ഡിൈസനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വരച്ചതും
സാവിത്രിക്കുട്ടി. ഇലസ് േട്രഷൻ സാവിത്രിക്കുട്ടി. വ്യത്യസ്ത േപരുകളിൽ കവിതയും
േലഖനങ്ങളും. മാസികയുെട എഴുത്തും ഓേരാന്നിനുമുള്ള വരകളും േലഔട്ടും എല്ലാം
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട… ഉടമസ്ഥാവകാശം കൃഷ്ണകുമാറിനു്. എന്നാെലന്താ സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി മനസ്സു് നിറഞ്ഞു് സേന്താഷിച്ച കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ; അവരുെട നല്ല വാക്കുകൾ!
അതുമതി, അതുമതി.

മൂന്നരൈമൽ കാേളജിേലക്കും തിരിച്ചു് മൂന്നരൈമൽ വീട്ടിേലക്കുമുള്ള നടത്തം
സാവിത്രിക്കുട്ടി ആേഘാഷിച്ചു, മേനാരാജ്യം കണ്ടു്. പേക്ഷ, കാേളജിെന്റ പകിട്ടിൽ
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സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി. റ്റീച്ചർ തയ്യാറാക്കി കാേളജിെല പ്യൂണിേനെക്കാണ്ടു് കല്ല�
ച്ചിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു് മൂന്നു രൂപയ്ക്കു വിൽക്കുന്ന േബാട്ടണി േനാട്ടു വാങ്ങാത്തതിനു് ശാ�
ന്തറ്റീച്ചർ കുട്ടികളുെട മുൻപിൽ എഴുേന്നല്പിച്ചു നിർത്തി ചീത്തവിളിച്ചു. ക്രിസ്തുമസു് പരീ�
ക്ഷയ്ക്കു് എല്ലാവേരയുംകാൾ മാർക്ക് ആ വിഷയത്തിനും സാവിത്രിക്കുട്ടി േനടി റ്റീച്ചറി�
േനാടു പകരം വീട്ടി. അവളുെട അരപ്പായക്കടലാസുകളിെലഴുതി തുന്നിെക്കട്ടിെയ�
ടുത്ത ലക്ചർേനാട്ടുകളും അവളുെട കണക്കുക്ലാസുകളും, ഫിസിക് െസടുക്കുന്ന സാ�
റാമ്മറ്റീച്ചറിേന്റയും െകമിസ്ട്രിയിെല മാലതിറ്റീച്ചറിേന്റയും ഇംഗ്ലീഷിെല ശ്രീേദവിറ്റീച്ച�
റിേന്റയും കണെക്കടുക്കുന്ന ഇന്ദിരത്തമ്പുരാട്ടിറ്റീച്ചറിെന്റയും പ്രിയങ്കരിയാക്കി സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിെയ. േവവലാതികൾ െപാള്ളിക്കുന്ന മനസ്സിനു്, ‘സാവിത്രിക്കുട്ടി ആ കണ�
ക്കു് േബാർഡിൽ െചയ്തു കാണിച്ചുതരും’, ‘ആ െസന്റൻസിെന്റ അനാലിസിസു് സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞുതരും…’ എെന്നാെക്കയുള്ള റ്റീേച്ചഴ്സിെന്റ േപ്രാത്സാഹനം കുളിർ�
മഴയായി െപയ്തിറങ്ങി.
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ഫസ്റ്റ് പ്രീയൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാഴ്സിെന്റ ഫസ്റ്റ് േടംപരീക്ഷയ്ക്കു് മൂന്നു ബാച്ചുകളിലായി
ആെകയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തിെയട്ടു കുട്ടികളിൽ ഒന്നാമെതത്തിയ, കണക്കി�
നു് മുഴുവൻമാർക്കും േനടിയ, ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തിെയട്ടിൽ മൂന്നുേപർ മാത്രം ജയിച്ച
ഫിസിക്സിനു് ഫസ്റ്റുക്ലാസ് വാങ്ങിയ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ, ഉച്ചയ്ക്കു് ൈഡനിംഗ് ഹാളിൽ
അലിേവാെട േനാക്കിനിന്നവരാേരാ ചതിച്ചു… അടുത്ത ചായക്കടയിൽ നിന്നു് സ്വീ�
പ്പർ ലീലാമ്മ വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരുന്ന രണ്ടണയുെട പഴംേകക്കിലും ഉണ്ണിയപ്പത്തി�
ലും ഉച്ചയാഹാരം ഒതുക്കുന്നതിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി തൃപ്തയായിരുന്നു; തനിക്കെതങ്കിലു�
മുണ്ടേല്ലാ. എന്തു് ആഹാരം കഴിക്കുേമ്പാഴും തെന്റ വീടിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു പരിസരം
മറന്നിരിക്കാറുള്ള സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുനിന്ന ശാരദെയയും കൂട്ടുകാരിക�
േളയും കണ്ടില്ല.

പേക്ഷ, പിേറ്റന്നു മുതൽ സുശീലാേദവിറ്റീച്ചർ സ്വന്തം അനുജത്തി േദവകുമാരി�
ക്കു് േഹാട്ടലിൽ നിന്നു് ഏർപ്പാടാക്കിയ പകർച്ചയൂണിെന്റ പങ്കുകാരിയാക്കി സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിെയ; ഓേരാ ഉരുളയിലും നാണേക്കടിെന്റ കണ്ണീരുപ്പു േചർത്തു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി ഊണുകഴിച്ചു… നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ, ‘അന്നം ൈദവമാണു്, നിേഷധിക്കരുതു്.’
അപ്പൂപ്പൻ പറയാറുള്ളതാണു്… േമലാംേകാട്ടു കാരണവരായിരുന്ന സാക്ഷാൽ നീ�
ലകണ്ഠപ്പണിക്കർ…

…സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മടുത്തു. നാട്ടിേലക്കു് അയക്കണെമന്നു് െകഞ്ചിയാലും
ഈ അവസ്ഥയിൽ വിടില്ല. വീട്ടിൽ െചന്നിേട്ടാ? സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ േചട്ട�
െന്റ വീട്ടിൽ രാജകുമാരിയായിട്ടാണു കഴിയുന്നെതന്നാണു് അമ്മ വിശ്വസിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്; അങ്ങെന തെന്നെയന്നു് അച്ഛനും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും… താെനന്തു പറഞ്ഞാ�
ലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല, തേന്റടിെയന്നു് തള്ളിക്കളഞ്ഞാേലാ!. േവണ്ട ആേരാടും
പറയാെത എേങ്ങാെട്ടന്നില്ലാെത യാത്രയാകണം. പ്രിയെപ്പട്ടവർക്ക് അത്താണി�
യാകണെമന്ന സ്വപ്നേമയുള്ളൂ… പേക്ഷ, വയ്യ, അതിനു േവണ്ടിയായാലും ഇങ്ങെന
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മുേന്നാട്ടു േപാകാൻ വയ്യ…
അെല്ലങ്കിലും ഒരു െകാല്ലെത്ത കാേളജുജീവിതം െകാെണ്ടന്തു േനടാനാണു് !

തീരുമാനിച്ചാണു് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതു്; ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറനാണയ�
ങ്ങൾ ഒരു േപപ്പറിൽ െപാതിഞ്ഞു സഞ്ചിയിലിട്ടു. കവിതകെളഴുതിയ േനാട്ടുബു�
ക്കിൽ, സ്ക്കൂൾൈഫനൽ ക്ലാസ്സിെല കണക്കുബുക്കിൽ നിന്നു് പുതിയ കണക്കുബുക്കി�
േലക്കു് സ്ഥലം മാറിെയത്തിയ തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട സ്വത്തായ േഫാേട്ടാകൾ വച്ചു.
ആ ബുക്കും മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾെക്കാപ്പം സഞ്ചിയിെലടുത്തു… മതി… ഒരു ഭിക്ഷാംേദ�
ഹിക്കിതിൽക്കൂടുതെലന്തു േവണം! വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു കര�
യേണാ ചിരിക്കേണാ എന്നറിയാെതയായി; താനിനി ഇവർക്കാരുമല്ല. തനിക്കു്
ആരുമില്ല…

തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട ശ്രീേദവിറ്റീച്ചറിെന അവസാനമാെയാന്നു കാണണം. മൂന്നാ�
മെത്ത പിരിയഡാണു് റ്റീച്ചറിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ. എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയ�
ണം… റ്റീച്ചറിെന്റ പ്രസന്നമായ മുഖം കണ്ടുെകാണ്ടുേവണം േകാേളജിേനാടു് അവ�
സാനമായി യാത്രപറയാൻ!

ഫസ്റ്റ് പിരിയഡിനിടയിൽ പ്യൂൺ വന്നു, പ്രിൻസിപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വി�
ളിക്കുന്നുെവന്ന കുറിപ്പുമായി.

പ്രിൻസിപ്പാളിെന്റ േബാട്ടണി േനാട്ട് വാങ്ങിക്കാത്തതിനു് ഇനിയും വഴക്കുപറ�
യാനാേണാ! പറയെട്ട; തനിക്കിനിെയന്തു് േനാട്ട്; നിസ്സംഗയായാണു് സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി െചന്നതു്.

‘സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് േസ്കാളർഷിപ്പുണ്ടു്, രെണ്ടണ്ണം. ഒേന്ന, പേക്ഷ, വാങ്ങാൻ
പറ്റൂ. ഏതു േവണംന്നു തീരുമാനിേച്ചാളൂ. േകാേളജ് െമറിറ്റ് ഇരുന്നൂറു രൂപയാ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്തബ്ധയായി നിന്നു; േകട്ടതു സത്യം തെന്നേയാ! ഇരുന്നൂ�
റു രൂപാ!

‘ഇെതന്താ െകാേച്ച കുന്തം വിഴുങ്ങിയേപാെല; ഇേത്രം നല്ലവാർത്ത േകട്ടിട്ടും?’
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉണർന്നു: ‘േകാേളജ് െമറിറ്റിെന്റ മതി… താങ്ക്യൂ റ്റീച്ചർ.’
സാവിത്രിക്കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങി ഒരു നിമിഷം നിന്നു, ശ്വാസം േനെര വിട്ടു. പ്യൂൺ

േനാട്ടീസ് േബാർഡിൽ എേന്താ ഒട്ടിക്കുന്നു… ‘ഉവ്വു്, തെന്റ േനട്ടത്തിെന്റ വാർത്ത�
യാണു്.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സു് ചഞ്ചലമായി… പ്രിയെപ്പട്ടവരുെട വാടിത്തളർന്ന
മുഖങ്ങൾ മനസ്സിെലത്തി… എങ്ങേനയും നാലഞ്ചു മാസങ്ങൾ കൂടി തള്ളി നീക്കണം;
എവിേടക്കും ഓടിേപ്പാകാൻ തനിക്കാവില്ല; ഇെതാരു പിടിവള്ളിയാണു്…

വീട്ടിെലത്തിയ വഴിെയ വല്യമ്മാവേനാടു പറഞ്ഞു. േകാേളജു െമറിറ്റിനുള്ള
േസ്കാളർഷിപ്പ് തനിക്കാെണന്നു്; ഒരു േസ്കാളർഷിപ്പു മാത്രേമ ഒരാൾക്കു് വാങ്ങാൻ
പറ്റൂ എന്നും.
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അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു വല്യമ്മാവെന്റ ചുണ്ടു�
കളിൽ:

‘െകാള്ളാം… ഇനിയും…’ എേന്താ പറയാനാഞ്ഞ വല്യമ്മാവൻ െപെട്ടന്നു നി�
ശ്ശബ്ദനായി.

വല്യമ്മായിയും പേത്മച്ചിയും രാധാമണിേച്ചച്ചിയും േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
താൻ പറഞ്ഞ വിേശഷം.

അടുക്കളയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ െചന്നേപ്പാൾ വല്യമ്മായി പറഞ്ഞു: ‘അെത�
ങ്കിലതു്. ഇേങ്ങാട്ടു തേന്നാണം… അവെരാന്നും അറിയണ്ട.’

േവദനകെള ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി സേന്താഷം എടുത്തണിഞ്ഞു. രാത്രി�
യുെട ഏകാന്ത നിശ്ശബ്ദതയിൽ െകട്ടുെപാട്ടിക്കുന്ന വിഹ്വലതകെള അക്ഷരങ്ങളിൽ
തളച്ചിടാൻ പാടുെപട്ടു. ചങ്ങലെപാട്ടിക്കാൻ െവമ്പുന്ന േവദനകളുെട മുരൾച്ച അസ�
ഹനീയമാകുന്ന രാത്രികളിൽ കണക്കു ബുക്കിെന്റ റാപ്പറിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
സ്വപ്നനായകെന പുറെത്തടുത്തു് ആകാശേക്കാട്ടകൾ തീർക്കും… ഒരിക്കൽ താനും
തെന്റ വീടിനുമാത്രമല്ല നാടിനും രക്ഷകയാകും; സാവിത്രിക്കുട്ടി ആവർത്തിച്ചുറപ്പി�
ക്കും…ഒരുപേക്ഷ, ശശിേച്ചട്ടനു മനസ്സിലാകും… േവണ്ട, ആേരാടും പറയണ്ട; അവർ�
ക്കതു തമാശാകും… അതിനുള്ള കാലം വരും, അേപ്പാളറിഞ്ഞാൽ മതി… മേനാഹ�
രമായ ഒരു സ്വപ്നം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിെന്റ ആത്മനിർവൃതി എന്തിനു കള�
ഞ്ഞു കുളിക്കണം…

ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ൈവകിട്ടു് വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാഴുണ്ടു് ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ! ‘എനിക്കു
േജാലി കിട്ടിെയടീ… ഇവിെട െട്രയിനിംഗാ.’ വലിയ ആഹ്ലാദേത്താെട സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിേയാടു പറഞ്ഞു. ‘എെന്റ അച്ഛെന്റ മിടുക്കു്, അല്ലാെണ്ടന്താ!’ കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ബാബു�
ക്കുേട്ടട്ടൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

േചാദിച്ചാൽ േപാലും വീട്ടിെല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയാത്തയാൾ അനുജൻ
േഗാപുവിെന്റ വിേശഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു. േഗാപുവും സാവിത്രിയും സമപ്രായക്കാരാ�
ണു്, വലിയ കൂട്ടായിരുന്നുതാനും. േഗാപു ൈഹദരാബാദിൽ അച്ഛെനാപ്പം താമസി�
ച്ചു പഠിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രാണിേച്ചച്ചി ഹയർ സ്റ്റഡീസിനു് േബാംബയിലാണു്… സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി െവറുെത േകട്ടുനിന്നേതയുള്ളൂ.

ട്യൂേട്ടാറിയലിൽ പഠിക്കാൻ ഇവിടുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല ഇേപ്പാൾ ബാബുക്കുേട്ട�
ട്ടൻ; അന്നു് ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ അവിെട താമസിക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യെമാന്നും
അവിടാർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു… മിടുക്കു കാണിക്കാൻ വല്ല വിഡ്ഡിത്തരെമാെക്ക വി�
ളമ്പും, െചറിയ ഏഷണിപ്പരിപാടിെയാെക്കയുണ്ടായിരുന്നു; പ്രധാന കാര്യമതല്ല…
നാണേക്കടാണു് അതുപറയാൻ എന്നാ രാധാമണിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞതു്.

അന്നന്നു് രാവിലെത്ത ഇഡ്ഡലിേക്കാ േദാശേയ്ക്കാ ഉള്ള അരിയുമുഴുന്നുേമ അര�
യ്ക്കൂ… അവിെടെയല്ലാരും മിതാഹാരികളാണു്. കൃത്യമായ ശീലങ്ങളും രീതികളുമുണ്ടു്
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എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ േക്വാട്ടയുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ബാബുക്കുേട്ടട്ടനു ആ േനാട്ടമില്ലാ�
യിരുന്നു. കാപ്പികുടിക്കാെനത്തുന്നതു് ദിവാകരൻേചട്ടൻ വരുന്ന സമയം േനാക്കി�
യാണു്. കഴിക്കാനിരിക്കുേമ്പാേഴ അേന്വഷണമാണു് ഉച്ചെയ്ക്കന്താ കറീന്നു്. അയാൾ�
ക്കു് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കറിയാെണങ്കിൽ,

‘ന്നാപ്പിെന്ന ഉച്ചയ്ക്കു് ഞാനുണ്ണാൻ വരുന്നില്ലാ േകേട്ടാ. മണിേച്ചച്ചീ. ദാ ഉച്ചയ്ക്ക�
േത്തക്കും കൂടിെയാള്ളതിനു് ഇഡ്ഡലി തിേന്നാളാം’ എന്നു പറഞ്ഞു പാത്രം കാലിയാ�
ക്കും. താമസിച്ചുമാത്രം കാപ്പികുടിക്കാൻ വരുന്ന ശശിേച്ചട്ടനും അടുക്കളക്കാരിയായ
രാധാമണിേച്ചച്ചിക്കും സ്വാഹാ.

അതുപേക്ഷ, പണ്ടാണു്; ഇേപ്പാളങ്ങെനയല്ല. തരംേപാെല േസവ പറഞ്ഞും
പാവത്തം കാണിച്ചു് അടുത്തുകൂടിയും വീട്ടിലുള്ളവെര കയ്യിെലടുത്തു ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ.
വല്യമ്മായിക്കാെണങ്കിൽ െതാട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുെമാെക്ക ‘ബാബുക്കുട്ടാ’ വിളി�
യായി, പണ്ടു് ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ അവിെടയുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ ‘ഇവെനാന്നു േപാ�
യിക്കിട്ടീരുേന്നൽ മതിയായിരുന്നു’ എന്നാ പറയാറു്. ആേരാടും അത്ര അടുക്കാ�
ത്ത ദിവാകരൻ േചട്ടേനാടും അടുത്തുകൂടി ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ. വല്യമ്മാവെന്റയടുത്തു�
മാത്രം അയാളുെട േവലത്തരെമാന്നും െചലവായിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. ശശിേച്ചട്ടൻ
ബാബുക്കുേട്ടട്ടെന അകറ്റിത്തെന്ന നിർത്തി. അയാളുെട സ്വാർത്ഥതയും കള്ളത്തര�
വും െപാങ്ങച്ചവുെമാെക്ക സാവിത്രിക്കുട്ടിെയേപാെല തെന്ന ശശിേച്ചട്ടനും അറിയാ�
മായിരുന്നു. പേക്ഷ, പിണക്കവും േദഷ്യവുെമാന്നും കാണിക്കാറില്ല; കാരണമുണ്ടു്.
ശശിേച്ചട്ടെന്റ മുറിയിലാണു് ബാബുക്കുേട്ടട്ടനും.
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കെയ്യഴുത്തുമാസികയും കാമുകന്മാരും

സ്വയം മറന്നു് എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു പാതിരാത്രി… എേന്താ ഒരു േതാന്നലിൽ
തലയുയർത്തി. വടേക്ക ജനൽക്കർട്ടനിടയിലൂെട രണ്ടു കണ്ണുകൾ! േപടി മിന്നർപ്പി�
ണർേപാെല ശരീരം െപാള്ളിച്ചു… അടുത്ത നിമിഷം േപടി െവറുപ്പിനു വഴിമാറി…
ഇതു കള്ളന്മാെരാന്നുമല്ല… പതുെക്കെയഴുേന്നറ്റു് ൈലറ്റ് ഓഫ് െചയ്തു തിരിഞ്ഞതും
ജനൽക്കർട്ടനിളകി; ആേരാ െപെട്ടന്നു മുറ്റേത്തക്കു ചാടിേയാടി… ഓടുന്നയാളുെട
രൂപം നാട്ടുെവളിച്ചത്തിൽ ഒരു മിന്നായം േപാെല കണ്ടു: അതു് വാസുവാണു്; അവ�
െനന്തിനു് തെന്റ ജനലരികിൽ, തെന്ന നിരീക്ഷിച്ചു്… േഛ വൃത്തിെകട്ടവൻ…

സാവിത്രിക്കുട്ടി ബാബുക്കുേട്ടട്ടെനയാണു് സംശയിച്ചതു്. കാരണമുണ്ടു്—
തെന്ന കാണുേമ്പാെളാെക്ക അളന്നു തിട്ടെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു േനാട്ടം, മുറികൾ അടി�
ച്ചുവാരുേമ്പാൾ ബാബുക്കുേട്ടട്ടനവിെടങ്ങാനുമുെണ്ടങ്കിൽ ‘ങൂം എന്താടീ’ എെന്നാരു
േചാദ്യവും അർത്ഥം വെച്ചാരു മൂളലും… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു െവറുപ്പുേതാന്നും… എന്തു�
െകാെണ്ടന്നറിയാെത ആണുങ്ങളുെട മുറികെള സാവിത്രിക്കുട്ടി േപടിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യതു് അന്നുമുതൽക്കാണു്.

പിേറ്റന്നു രാവിെല കാേളജിേലക്കു േപാകാെനാരുങ്ങുേമ്പാളാണു് ബാബുക്കുേട്ട�
ട്ടൻ മുറിയിേലക്കു വന്നതു്.

‘ങാ… െനനക്കു പരീക്ഷയടുത്തിേല്ല; സംശയം വല്ലതുെമാേണ്ടൽ േചാദിേച്ചാ�
ണം. എനിെക്കാഴിെവാള്ളേപ്പാ പറഞ്ഞുതരാം.’ മുഖവുരെയാന്നുമില്ലാെത പറ�
ഞ്ഞു… സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാത്തമട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ സഞ്ചി�
യിേലക്കിടുകയായിരുന്നു.

‘ചിറ്റപ്പെന്റ േഫാേട്ടാെയാണ്ടേല്ലാ നിെന്റ കയ്യിലു്; അതിങ്ങുതേന്ന… ഛാേയം
കൂടി ഓർക്കുന്നില്ല. എത്ര െകാല്ലായി കണ്ടിട്ടു് !’

സാവിത്രിക്കുട്ടി സംശയേത്താെട േനാക്കി. ഇയാൾക്കിേപ്പാെഴന്തിനാ തെന്റ
അച്ഛെന്റ േഫാേട്ടാ! മനസ്സിൽ െവറുപ്പുനുരഞ്ഞു:
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‘ഇല്ല. എെന്റ കയ്യിലാര് േടം േഫാേട്ടായില്ല.’
‘ഒണ്ടു്. നിെന്റ കയ്യിൽ േഫാേട്ടാ ഉെണ്ടന്നു് പേത്മച്ചീം പറഞ്ഞു, വാസൂം പറ�

ഞ്ഞു… അതുപിെന്ന ആര്െട േഫാട്ടായാ? എടുക്കു്, കാണെട്ട.’
സാവിത്രിക്കുട്ടി ആെക പുകഞ്ഞു… പണിെപ്പട്ടു വരുത്തിയ നിസ്സംഗതേയാെട

നിേഷധാർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി: ‘ഇല്ലാന്നു പറഞ്ഞിേല്ല, എെന്റ കയ്യിൽ േഫാേട്ടാ�
യില്ല, ആര് േടം.’

അേപ്പാൾ അതാണു്; തെന്ന നിരീക്ഷിക്കാൻ വാസുവിേനം ഏർപ്പാടാക്കിയിരി�
ക്കുന്നേതാ അേതാ…

കുറച്ചുദിവസമായി ആ വീട്ടിൽ എേന്താ പുകയുന്നുണ്ടു്, എന്താെണന്നു സാവി�
ത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല: ശശിേച്ചട്ടൻ സ്വതേവ സംസാരിക്കുന്നതു കുറവാണു്;
ഈയിെടയായി സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു മിണ്ടുന്നതുതെന്ന വളെരച്ചുരുക്കം. പഴയ�
േപാെല പുസ്തകങ്ങളും വാരികകളും െകാണ്ടുവരാറില്ല; പതിവുള്ള ചില വാരികകൾ
മാത്രം േപപ്പറുകാരൻ െകാണ്ടുവരും. ഒരു പരിപാടിക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വിളി�
ക്കാറില്ല. അത്യാവശ്യം വല്ലതും സംസാരിച്ചാൽ തെന്ന ഒട്ടും മയമില്ലാത്ത സ്വര�
വും ഭാവവും… രാധാമണിേച്ചച്ചിയും വല്യമ്മാവനുെമാഴിെച്ചല്ലാവരും എേന്താ കള്ളം
കണ്ടുപിടിക്കാൻ േപാകുന്നതുേപാെല ചില േനാട്ടവും വർത്തമാനവും.

ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ േഫാേട്ടാ േചാദിച്ചതിെന്റ പിേറ്റന്നു് കാേളജിൽ നിന്നു വരുന്ന
വഴി ചിറ്റിലക്കാട്ടമ്പലത്തിെന്റ വളവിൽ വച്ചു് കുഞ്ഞനിയൻ നമ്പൂരി തടഞ്ഞുനിർത്തി
പരിഭവിച്ചേപ്പാഴാണു് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാെണന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഉറപ്പായതു്.

അന്നുച്ചയ്ക്കു് കാേളജിൽ സൗമിനിെയ കാണാൻ അവളുെട േചട്ടൻ കുഞ്ഞനി�
യൻനമ്പൂരി വന്നിരുന്നു. കുഞ്ഞനിയനും തെന്റ സുഹൃത്താണു്; തനിക്കു മുഖം തരാ�
െത കുഞ്ഞനിയൻ േപായേപ്പാൾ മിനിേയാടു േചാദിച്ചതാണു് ‘ഇന്നു് മിനിയും േച�
ട്ടനും കൂടി വഴക്കിട്ടാേണാ േപാന്നതു് ’ എന്നു്. അവൾ െവറുെത ചിരിച്ചേതയുള്ളൂ.
ഇേപ്പാളിതാ കുഞ്ഞനിയൻ:

‘തേന്നെക്കാണ്ടു കെയ്യഴുത്തു മാസിക എഴുതിച്ചൂെന്നാള്ളതു േനരാ. അതിെന്റ
മുഴുവൻ വർക്കും താനാ െചയ്തതു്; സമ്മതിച്ചു. അെതാന്നും പേക്ഷ, ഞാനല്ലേല്ലാ
തെന്ന ഏല്പിച്ചതു്. അരവിന്ദനേല്ല? തെന്റ കയ്യക്ഷരം നല്ലതാ, തനിക്കു വരയ്ക്കാന�
റിയാം, എെന്റ അനീത്തീെട ക്ലാസ് േമറ്റും ബസ്റ്റുഫ്രണ്ടുമാണു് എന്നു പറഞ്ഞതു േന�
രാ. അവൻ തെന്ന േപപ്പറുെമാെക്ക െകാെണ്ടത്തന്നതും തെന്റ കവിേതെമാെക്ക
പത്രമാഫീസിൽ െകാടുത്തതുെമാെക്ക തേന്നാടുള്ള േസ്നേഹാം ബഹുമാേനാം െകാ�
ണ്ടാ… അതിനു േവെറ അർത്ഥെമാന്നുമില്ല…’

കുഞ്ഞനിയെന്റ െതാണ്ടയിടറി; എേപ്പാഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാറുെകാണ്ട
മാനം േപാെല.

‘കുഞ്ഞനിയൻ നമ്പൂരി പറഞ്ഞെതാന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായില്ലാ… ന്താേപ്പാ
ഇങ്ങേനെക്കപ്പറയാൻ?’ സാവിത്രിക്കുട്ടി പരിഭ്രമിച്ചു.
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‘ഈ െപരുവഴീ വെച്ചാന്നും വിസ്തരിക്കാൻ വെയ്യേടാ. അതാകും അടുത്ത ഗുലു�
മാലു്. നാെള ശനിയാഴ്ചയേല്ല. താൻ വീട്ടിേലയ്ക്കു വാ. മിനീം കൂടിെയാണ്ടാകുേല്ലാ.’

നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും തീരാത്തത്ര ദൂരം വീട്ടിേലക്കു്… അവസാനിക്കാത്ത രാ�
ത്രി… ഏതു കനലിേലക്കാണു് ഇനി ചാേടണ്ടതു് ! പിേറ്റന്നു് സൗമിനിയുെട വീട്ടിൽ
സാവിത്രിക്കുട്ടി എത്തിയേപ്പാൾ അവൾ മാത്രേമയുള്ളൂ.

‘എങ്ങാണ്ടു് ഗണപതിേഹാമം… വേല്യപൂജാരി കുേഞ്ഞട്ടേനം നിർബ്ബന്ധിച്ചു�
െകാണ്ടുേപായി… വരാൻ ൈവകും.’ മിനി പറഞ്ഞു. വീട്ടിെല മറ്റുള്ളവർ ഏേതാ
കല്യാണത്തിനു േപായി. കമ്പയിൻഡ്സ്റ്റഡി എന്ന ഒഴിവുകഴിവിൽ മിനി സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു… മിനി കാര്യം വിവരിച്ചു:

‘രാത്രി മുഴുവൻ സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുെത്തഴുതുന്നു. അെതാെക്ക േകാേളജിൽ
േപാകുേമ്പാൾ ബുക്കിെലാളിപ്പിച്ചു് െകാണ്ടുേപാകുന്നു. ഏേതാ േഫാേട്ടാ ബുക്കിനക�
ത്തു് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. എല്ലാവരും ഉറക്കം പിടിക്കുേമ്പാൾ അെതടുത്തുവച്ചു േനാ�
ക്കിയിരിക്കും… ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ േപാകുന്നതു് കുഞ്ഞനിയെന കാണാനാ�
ണു്; അയാളാണേല്ലാ കീഴ്ശാന്തി. ബാേലട്ടനു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കത്തയച്ചു, അതു് കു�
ഞ്ഞനിയെന്റ കാര്യത്തിൽ സഹായം േചാദിക്കാനെല്ലങ്കിൽ പിെന്നന്തിനാണു്…’

അതുമാത്രമല്ല, ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ നളിനിേച്ചച്ചിയുെട വീട്ടിൽേപായി ബാേലട്ട�
െന കണ്ടെത്ര; സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കത്തിെലന്താരുന്നൂന്നു േചാദിച്ചു. ‘അക്ഷരവി�
േരാധികൾ അെതാന്നും അറിഞ്ഞിെട്ടാരു കാേര്യാമില്ല. ആ െകാച്ചിെന െവറുെത
വിേട്ടക്കുന്നതേല്ല നല്ലതു് ’ എന്നു ആേക്ഷപിച്ചു വിട്ടു. ‘ഇെതാെക്ക ഞങ്ങെളങ്ങെന
അറിഞ്ഞൂന്നാരിക്കും നീയിേപ്പാ ചിന്തിക്കുേന്ന’ സൗമിനി തുടർന്നു:

‘ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ ഇന്നെല കുേഞ്ഞട്ടെന കാേളജീന്നു് വിളിച്ചിറക്കി േചാദ്യം െച�
യ്തു. അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാ ഇെതാെക്ക. നീയയച്ച കത്തുകൾ കുേഞ്ഞട്ടൻ
ബാബുക്കുേട്ടട്ടെന ഏല്പിക്കണമെത്ര. ഇെല്ലങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാെമെന്നാരു ഭീഷ�
ണിയും’, കുേഞ്ഞട്ടൻ പറഞ്ഞു ‘എെന്റ േഫാേട്ടായും കത്തുകളും സാവിത്രിക്കുട്ടീെട
കയ്യീന്നു വാങ്ങിച്ചുതന്നാ ഞാനും തരാെമന്നു്. േദഷ്യത്തിലാ േപായതെത്ര.’

അേപ്പാൾ അതാണു കാര്യം! േമശപ്പുറവും െപട്ടിയുെമാെക്ക ആേരാ പരിേശാ�
ധിക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നീട്ടുണ്ടു്. താൻ രാത്രിയിലിരുന്നു് എഴുതുന്നതും, ആേലാചിച്ചി�
രിക്കുന്നതും, േഫാേട്ടാെയടുത്തു േനാക്കുന്നതും ആേരാ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിക്കു ചിരി വന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമാകണം പേത്മച്ചി ഒരിക്കൽ േചാദിച്ചു: ‘എന്നും
രാത്രീ കെത്തഴുന്നതാർക്കാ സാവിത്രീ?’

‘എന്നുമില്ല. വല്ലേപ്പാഴും എെന്റ വീട്ടിേലക്കു കെത്തഴുതാെറാണ്ടു്.’
‘വല്ലേപ്പാഴുേമെയാള്ളേല്ല, ഇവിെടാേള്ളാെരാെക്ക കണ്ണുെപാട്ടമ്മാരാ?’ പേത്മ�

ച്ചി ഭീഷണിയുെട സ്വരത്തിൽ ഇരുത്തി മൂളി. ഭർത്താവുെമാത്തു് വിരുന്നു വന്ന പേത്മ�
ച്ചി േപാകാനിറങ്ങിയ വഴിയാരുന്നു.
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സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് സ്വയം െവറുപ്പുേതാന്നി; എന്താണിങ്ങെന! ആരാണു്, എന്തിനാ�
ണു് തനിക്കുചുറ്റും സംശയത്തിെന്റ വല െനയ്യുന്നതു് ! ഈ വലക്കണ്ണികളിൽ കുരു�
ങ്ങി എത്രനാൾ!

മടുപ്പിെന്റ, അസ്വസ്ഥതയുെട ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി. ക്രിസ്തുമസു് പരീ�
ക്ഷ. തുറന്നുവച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ശൂന്യമായ മനസ്സുമായി മണിക്കൂറുകൾ.
മനസ്സിെലന്നല്ല, കണ്ണുകളിൽ േപാലും അക്ഷരങ്ങൾ തങ്ങുന്നില്ല… െവറുെത ഇരു�
ന്നും കിടന്നും…

അഞ്ചു ദിവസെത്ത പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞു, എെന്താെക്കേയാ എഴുതി… ‘എങ്ങ�
െനയുണ്ടായിരുന്നു’, ‘നല്ലവണ്ണെമഴുതിേയാ’ എെന്നാന്നും ആരും േചാദിച്ചില്ല… േവ�
ണ്ടാ… ഇനി കണക്കു പരീക്ഷ മാത്രേമയുള്ളൂ… ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, ഏതു് ഉറക്ക�
ത്തിൽ നിന്നു വിളിച്ചുണർത്തി േചാദിച്ചാലും കണക്കും സയൻസും െതറ്റുകയില്ല…
ശനിയും ഞായറുമാണു്…കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിെല മടുപ്പുകൾ ഉറങ്ങിത്തീർക്കണം.

…അടിച്ചുവാരലും കുളിയും അലക്കുെമല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മനസ്സിൽ ഒരു തരി
ഉത്സാഹം തളിർനാമ്പുനീട്ടി… കാപ്പി കുടിച്ചു് മണി പത്തര… ആണുങ്ങളാരും വീട്ടിലി�
െല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. രാധാമണിേച്ചച്ചിയും വലിയമ്മായിയും അടുക്കളയിൽ… എത്ര�
േയാ ദിവസങ്ങളായി ഈ തളത്തിലും വരാന്തയിലുെമാെക്ക സമാധാനേത്താെട
നടന്നിട്ടു്… അത്യാവശ്യത്തിനു പുറത്തിറങ്ങും; ആർക്കും മുഖം െകാടുക്കാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിച്ചു… താെനന്തിനു മുഖെമാളിക്കണം, എന്തിെന്റ േപരിൽ എന്നു സ്വയം േചാദി�
ച്ചുെകാണ്ടു തെന്ന ഒതുങ്ങിക്കൂടി…ഇന്നു പേക്ഷ, ആത്മവിശ്വാസം േതാന്നുന്നു.

തളത്തിൽ നിന്നു് പൂമുഖേത്തക്കു് എത്തിേനാക്കി… ഉവ്വു്, പതിവുേപാെല വല്യ�
മ്മാവൻ കേസരയിൽ തലചായ്ചു് കിടക്കുന്നു, വായിക്കുകയല്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടി
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പൂമുഖേത്തക്കു കയറി. ഇന്നെല ൈവകിട്ടു േഗറ്റുകടന്നേപ്പാളാ�
ണു് കണ്ടതു് വല്യമ്മാവൻ നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വാരിക.
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േപരുവായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ചു നാളായി കൃത്യമാെയാന്നും കിട്ടുന്നില്ല… ദാ
ഉണ്ടു്, ടീേപ്പായിയിൽ കിടക്കുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത വാരിക കയ്യി�
െലടുത്തു.

െപെട്ടന്നു് വലിയമ്മാവൻ കണ്ണുതുറന്നു… ‘അേപ്പാൾ ഉറക്കമല്ലായിരുന്നു
അേല്ല.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി മനസ്സിേലാർത്തതല്ലാെത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല; െവറുെത വലി�
യമ്മാവെന േനാക്കി നിന്നു. കേസരയിൽ േനേര ഇരുന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാ�
ക്കി; അപൂർവ്വമായ ആ പുഞ്ചിരി മുഖത്തു വിരിഞ്ഞു: ‘ങൂം… ഇനീം മാത്ത്സ് എക്സാം
മാേത്രള്ളൂ അേല്ല? നല്ല ഒരു േലഖനമുണ്ടതിൽ, സയൻസാ… വായിേച്ചാളൂ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ നിന്നു് ആത്മനിന്ദയുെട കാർേമഘം പറന്നക�
ന്നു… മനസ്സിൽ സേന്താഷം നുരകുത്തി; വലിയമ്മാവനു സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ മനസ്സി�
ലാകും… അതുമതി… അതുമതി.

െചറിയ വരാന്തയുെട അറ്റത്തു് പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പിച്ചകത്തിെന്റ തണ�
ലിലിരുന്നു വാരിക തുറന്നു… ഒറ്റയിരുപ്പിൽ വാരിക വായിച്ചു തീർത്തു… മനസ്സിെന�
െന്താരു കുളിർമ!

ഓ… തളത്തിെല േക്ലാക്കിൽ മണി ഒന്നടിച്ചു. ഉണ്ണാൻ െചല്ലാനുള്ള സമയം…
രാധാമണിേച്ചച്ചി വിളമ്പിെക്കാടുത്ത േചാറും കറികളും സ്വാേദാെട കഴിച്ചു.

എെന്താരാശ്വാസം! സാവിത്രിക്കുട്ടി മുറിയിൽ വന്നു് കേസരയിലിരുന്നു. േമ�
ശപ്പുറത്തു് തുറന്നുവച്ച ആൾജിബ്ര േനാട്ട്… If a2 + b2 =… ; ഇല്ല, മനസ്സിേല�
ക്കു കയറുന്നില്ല… ഏേതാ മധുരഗാനത്തിെന്റ േനർത്ത ഈണം മനസ്സിെന ആർദ്ര�
മാക്കിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു… കൺേപാളകൾ തനിെയ അടഞ്ഞുേപാകുന്നു… കഴി�
ഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിെല മടുപ്പിെന്റ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞുേപായ മനസ്സാണു്… നന്നായിെട്ടാന്നു�
റങ്ങണം… എത്ര ദിവസങ്ങളിെല ഉറക്കമാണു് ബാക്കി കിടക്കുന്നതു്… ഉറങ്ങണം.
േനാട്ടുബുക്കിനുമുകളിൽ മടക്കിവച്ച ൈകകളിേലക്കു തല ചായ്ച്ചു സാവിത്രിക്കുട്ടി…

…ഒരു മധുരസ്വപ്നത്തിെന്റ അലകളിലങ്ങെന അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു്… ആൾക്കൂട്ട�
ത്തിെന്റ ആരവം… അതിനിടയിൽ ഉയർന്നുേകൾക്കുന്ന പ്രസംഗം… വശ്യമായ
ശബ്ദം, തീക്ഷ്ണമായ വാക്കുകൾ… നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും അേങ്ങാെട്ടത്തുന്നില്ല… ആ
ശബ്ദം…ആ വാക്കുകൾ…അതു് അരവിന്ദനാണു്…അരവിന്ദനടുെത്തത്തണം…കാ�
ലുകൾ മുേമ്പാട്ടു േപാകുന്നില്ല… െപെട്ടന്നു് തെന്റ േതാളിൽ െതാട്ടതാരാണു്… ഓ
അതു് അരവിന്ദനാണു്. കറുത്തു െമലിഞ്ഞ അരവിന്ദൻ; നീലസമുദ്രം േപാലുള്ള കണ്ണു�
കൾ, സൗമ്യമായ േനാട്ടം… രേണ്ടാ മൂേന്നാ തവണേയ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ… ഗൗരവേത്താ�
െടേയ ഇടെപട്ടിട്ടുള്ളൂ… എന്നാലും ജീവിതത്തിലാദ്യമായി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മുരടി�
ച്ച മനസ്സിെലാരു ആമ്പൽപൂവായി വിരിഞ്ഞതു് ആരും അറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ… എന്നിട്ടി�
േപ്പാൾ അരവിന്ദൻ! ഇല്ല, ഇതാരാ അരവിന്ദൻ തെന്ന െതാട്ടില്ല… അനങ്ങാൻ വി�
ടാെത തെന്റ തലയും മുതുകും ആേരാ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴുത്തനക്കാൻ
വയ്യ. നിലത്തമർത്തിപ്പിടിച്ച തല തിരിക്കാൻ വയ്യ. എെന്താരു േവദന…



389 5.14. അറപ്പു വിളമ്പുന്നവർ

പാതിയുണർച്ചയിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി കുതറാൻ േനാക്കി; പിടിമുറുകുന്നു. അമർ�
ത്തിപ്പിടിച്ച വായ തുറക്കാനാകുന്നില്ല. ഞരങ്ങിയിട്ടു് ശബ്ദം പുറേത്തക്കു വരുന്നില്ല.
വീണ്ടും ശക്തിേയാെട കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു്. പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നയാൾ കൂടുതല�
മർത്തി. െതാണ്ടയിൽ നിന്നു വന്ന ശബ്ദം പാതി വഴിയിൽ തടഞ്ഞു. സാവിത്രിക്കുട്ടി�
യുെട വലതു കക്ഷത്തിനിടയിൽക്കൂടി എേന്താ കട്ടിയുള്ള തടിേപാെലേന്താ സാധ�
നം കടത്തി മുേമ്പാട്ടും പിേമ്പാട്ടും വലിക്കുന്നു… ഒപ്പം അയാൾ കിതയ്ക്കുകയും… സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിക്കു ശർദ്ദിക്കണെമന്നു േതാന്നി. തലയനക്കാനും കുതറാനും പറ്റുന്നില്ല…
അേപ്പാെഴാെക്ക വല്ലാെത േവദനിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ അമർത്തുന്നു… ഓ ഇതവനാണു്
—ബാബുക്കുേട്ടട്ടൻ… അറപ്പു് മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആയിരം കാലുള്ള അട്ടകളാ�
യിഴഞ്ഞു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ബ്ലൗസിെന്റ കക്ഷത്തിലും ൈസഡിലും എേന്താ നന�
വു് അവേശഷിപ്പിച്ചു് അയാൾ പിടിവിട്ടു…

ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ േപായ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വാെപാത്തി അയാൾ പറഞ്ഞു:
‘നീ വിളിച്ചുേകറ്റിയതാെണന്നു ഞാൻ പറയും, അവരതു വിശ്വസിക്കും… നമ്പൂരിെച്ച�
ക്കനുമായി ചുറ്റിക്കളിക്കാനാ നീ കമ്പയിൻഡ് സ്റ്റഡിക്കു േപാേണന്നും പറയും; വിശ്വ�
സിപ്പിക്കും… ആേരാേടലും പറഞ്ഞാൽ അന്നു നീ വിവരമറിയും.’

അയാളിറങ്ങിേപ്പായി; ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുേപാെല.
പുറെക രാധാമണിേച്ചച്ചിയുെട വിളിവന്നു; ‘സാവിത്രീ േവഗമിേങ്ങാെട്ടാന്നു

വേന്ന… േവഗം േവണം.’
എേന്താ വൃത്തിെകട്ട നനവു് ബ്ലൗസിൽ… അറപ്പാകുന്നു… മാറിയിടാനുള്ള ബ്ലൗ�

സില്ല മുറിയിൽ… എല്ലാം നനച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു… േതാർെത്തടുത്തു േതാളിലിട്ടുെകാണ്ടു്
ഓടിെച്ചന്നു കുളിമുറിയിൽ കയറി. മഗ്ഗിൽ െവള്ളെമടുത്തു് ബ്ലൗസിെന്റ അഴുക്കുപ�
റ്റിയ ഭാഗത്തു് ൈകെകാണ്ടു് െവള്ളെമാഴിച്ചു് േതച്ചുകഴുകി. ബ്ലൗസിെന്റ നനവിനു വൃ�
ഥാമറയിട്ടു് േതാർത്തു േതാളിൽ ചുറ്റി ഹാഫ് സാരിയാക്കി. സാവിത്രിക്കുട്ടി അടുക്കള�
യിൽ െചന്നു.

രാധാമണിേച്ചച്ചി േനെര േനാക്കിയില്ല. വലിയമ്മായി കറുത്ത മുഖവുമായി അടു�
ക്കളയിെല സ്റ്റൂളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടു്. ചിരവയും േതങ്ങാമുറിയും ഒരു േപ്ലറ്റും കൂടി സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട മുൻപിേലക്കു നിരക്കി നീക്കി വച്ചു് രാധാമണിേച്ചച്ചി പറഞ്ഞു: ‘ഇെതാ�
ന്നു് െചരണ്ടിേക്ക.’ ഉവ്വു്, എേന്താ സംഭവിെച്ചന്നു് ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടു തെന്നയാണു്
തെന്ന വിളിച്ചതു്… ആരും ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല; പേക്ഷ, താൻ െതറ്റുകാരിയാക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു… അവരുെട േനാട്ടം…

േതങ്ങ ചിരകി വച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടി മിറ്റത്തിറങ്ങി. അയയിൽ നിന്നു് നനച്ചിട്ട
തുണികെളടുത്തു മുറിയിൽ കയറി ശരീരം കഴുകിത്തുടച്ചു പുതിയ ബ്ലൗസിട്ടു.

ഓർക്കുേന്താറും അടിവയറ്റിൽ നിന്നു് എേന്താ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നു, ശർദ്ദിച്ചു േപാ�
കും… അയാൾ തെന്ന എന്താ െചയ്തെതന്നു് എങ്ങെന പറയാനാണു്. എന്താണു
പറേയണ്ടതു്… ആേരാടാ പറയാൻ പറ്റുക. തെന്ന ആരും വിശ്വസിക്കില്ല; തെന്ന
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മനസ്സറിയാത്ത ഏേതാ അപവാദത്തിെന്റ പുകമറയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു് അയാൾ…
ഇേപ്പാളിതും… അയാെളന്തായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുെട മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരി�
ക്കുക… എന്തായാെലന്താ… താനായിട്ടു് െതെറ്റാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.

സാവിത്രിക്കുട്ടി മുറിയിൽ കയറി തുറന്നുവച്ച കണക്കുബുക്കിൽ തെന്ന ദൃഷ്ടിയുറ�
പ്പിച്ചിരുന്നു, വരാൻ േപാകുന്ന െകാടുങ്കാറ്റുകെള േനരിടാനുറച്ചു്…

സന്ധ്യകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഊണു മുറിയിൽ ആെരാെക്കേയാ സംസാരിക്കുന്ന
ശബ്ദം… ദിവാകേരട്ടൻ വന്നയുടെന വലിയമ്മായി പരാതി പറഞ്ഞുകാണും… ബാ�
ബുക്കുേട്ടട്ടൻ ഇേപ്പാൾ വേന്നയുള്ളൂന്നു േതാന്നുന്നു. അയാെളേന്താ വാശിേയാെട
തർക്കിക്കുന്നുണ്ടു്… ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. പേക്ഷ, ആ ബഹളത്തിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദു
താനാണു്… സാവിത്രിക്കുട്ടി േവദനേയാെട െചവിേയാർത്തു. ഇേപ്പാ ദാ, കൂടുതലു�
ച്ചത്തിൽ േകൾക്കുന്ന ശബ്ദം ശശിേച്ചട്ടെന്റയാണു്. േദഷ്യം വന്നാൽ കടുവയാണു്.
അതിനിെട അടിയുെട ശബ്ദം… സാവിത്രിക്കുട്ടി തളർന്നുേപായി. ഇതിെനല്ലാം കാ�
രണം താനാണു്: പേക്ഷ, താെനന്തു െതറ്റാണു് െചയ്തതു് ! ഭൂമി പിളർന്നു താേഴാട്ടു
േപാകാനാെയങ്കിൽ!

സാവിത്രിക്കുട്ടി അന്നു നാലുമണിച്ചായ കുടിക്കാൻ െചന്നില്ല, രാത്രിയിൽ
കഞ്ഞികുടിക്കാനും േപായില്ല… ആരും അന്നു് അവിെട അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടിെല്ല�
ന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു… രാത്രിയിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാനായില്ല, ഒന്നു മയങ്ങാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാേഴക്കും ദുഃസ്വപ്നങ്ങളുെട േഘാഷയാത്ര… കാളുന്ന വയറിെന്റ മുരളൽ…
േനരം െവളുക്കുന്നതിനും വളെര മുൻേപ റാന്തലും കത്തിെച്ചടുത്തു്, തിരിതാഴ്ത്തി വച്ചു്
േപടിെകാണ്ടു ചൂളിയ, സാവിത്രിക്കുട്ടി മാടൻതറയുെട മുന്നിലൂെട ഒേരക്കർ പുരയി�
ടത്തിെന്റ െതക്കുകിഴേക്ക അതിരിെല കക്കൂസിൽ േപായി വന്നു; മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാ�
യിരുന്നു.

രാവിെല കാപ്പികുടിക്കാനും സാവിത്രിക്കുട്ടി േപായില്ല… ആരുേടയും അനക്ക�
െമാന്നും പുറത്തു േകട്ടതുമില്ല. പത്തുപതിെനാന്നു മണിയായിക്കാണും, രാധാമണി�
േച്ചച്ചി വന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി അടുക്കളയിൽ െചന്നു; െകാരണ്ടിപ്പലകെയടുത്തിട്ടു് ഇരുന്നു.
രാധാമണിേച്ചച്ചി വച്ചുെകാടുത്ത േദാശയും ചായയും േനാക്കി അനങ്ങാതിരുന്നു
അവൾ. എന്തിെനന്നറിയാെത കരച്ചിൽ വന്നു മുട്ടിനിൽക്കുന്നു. അേപ്പാഴാണു്
വലിയമ്മായി അടുക്കളയിേലാട്ടു വന്നതു്. വന്ന വഴിെയ സാവിത്രിയുെട േനെര
ഒരു ചാട്ടം:

‘നീെയന്തു ഭാവിച്ചാ ഈ െതാടേങ്ങ്യക്കേണ… എെന്റ ആമ്പിേള്ളെര െകാലയ്ക്കു
െകാടുേത്ത അടങ്ങൂന്നാ? അടങ്ങിെയാതുങ്ങി കഴിേഞ്ഞാണംന്നു് അേന്ന പറഞ്ഞത�
േല്ല െനേന്നാടു് ’

േദാശയിൽ ചട്ണി ഒഴിേക്കണ്ടി വന്നില്ല. കണ്ണുനീരിെന്റ ഉപ്പും നനവും ധാരാ�
ളമായി…



391 5.14. അറപ്പു വിളമ്പുന്നവർ

‘ഞാൻ െപാേക്കാേളാം… എെന്ന ബസ്സിേക്കറ്റിവിട്ടാമതി.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി
ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു.

‘അെത, എെന്റ പിേള്ളരു ചീത്ത േകേട്ടാെട്ടന്നു് ! ഇപ്പ െനെന്ന അേങ്ങാട്ടുെക�
ട്ടിെയടുത്താ ആളുകേളാെടന്താ പറയ്യാ? ഇപ്പത്തെന്ന ആ േഗാമതി എെന്താെക്ക�
യാ ഗുലുമാെലാണ്ടാക്ക്വാന്നു് ആർക്കറിയാം. ബാബു രാവിെല തെന്ന ഭാേണ്ഡാം
െകട്ടും മുറുക്കി എറങ്ങിേപ്പായി. പാവം, അവെന്റ സങ്കടം കാണണം… അവെന�
േന്നാടു് ആണയിട്ടു പറഞ്ഞു അവൻ െതെറ്റാന്നും െചയ്തില്ലാന്നു്; നീ കാരണമാണു്.
അെതങ്ങനാ, എന്തുപറഞ്ഞാലും ശശീെട തേലേക്കറേണ്ട. േകാമരം തുള്ളി നിക്ക്വാ�
രുന്നിേല്ല…ആ െചറുക്കെന്റ രണ്ടു കരണത്തും മാറിമാറി അടിച്ചിേല്ല. ദിവാകരൻ േക�
റിപ്പിടിച്ചില്ലാരുേന്ന… ഒരാെള മാത്രം പറഞ്ഞിെട്ടന്താ… ആമ്പിള്ളാര്െട മുമ്പീ െകാ�
ഞ്ചാൻ നിക്കരുെതന്നു പറഞ്ഞിെട്ടാള്ളതല്ലാരുേന്നാ… അസത്തു് !’ വലിയമ്മായി
കൂടുതൽ രൗദ്രയായി.

‘ഞാനാര്െടയടുത്തും െകാഞ്ചാൻ െചന്നിട്ടില്ലാ… എനിക്കു േപാകണം. ഞാൻ
വല്യമ്മാവേനാടു പറയാം എെന്ന ബസ്സീേക്കറ്റിവിടാൻ!’ സാവിത്രിക്കുട്ടി തലയുയർ�
ത്തിനിന്നു പറഞ്ഞു. അവൾ തുടർന്നു: ‘ആരു േചാദിച്ചാലും പറേഞ്ഞാളൂ സാവിത്രി
ചീത്തത്തരം കാണിച്ചതുെകാണ്ടു് എറക്കി വിട്ടതാണു്… ഞാനും അതുതെന്ന പറ�
േഞ്ഞാളാം… വല്യമ്മായീെട മക്കെളയാേരം പറയില്ല, സത്യം.’

െപെട്ടന്നു് പകച്ചുേപായ വലിയമ്മായി അല്പസമയെമടുത്തു ശാന്തയാകാൻ;
എന്നിട്ടും ഒട്ടും മയമില്ലാെത പറഞ്ഞു: ‘അതുേവണ്ടാ… നീയിപ്പ േപാണ്ടാ… ഇനീം
എെന്റ പിേള്ളേരം അവരടച്ചേനം തമ്മിെത്തറ്റിക്കാനാ… േവണ്ടാ… ഏതിനും മൂന്നു�
മാസേല്ല ഒള്ളൂ… പരീക്ഷ കഴിേഞ്ഞാെട്ട.’
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ആരും സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു് ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല, അന്നുച്ചയ്ക്കു എന്താണുണ്ടായെതന്നു്.
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആേരാടും പറയാനും വയ്യ ആ കടുത്ത അപമാനെത്തപ്പറ്റി, അറ�
പ്പുളവാക്കുന്ന സംഭവെത്തപ്പറ്റി…അതിനുള്ള വാക്കുകളില്ല അവളുെട പക്കൽ.

…ആ വീടു് പണ്ടേത്തക്കാൾ ഗൗരവം എടുത്തണിഞ്ഞു. സാധാരണ തെന്ന
ആ വീട്ടിെല അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടുംബചർച്ചകേളാ തമാശേയാ വിേശഷങ്ങേളാ
പറയുന്നേതാ ഒന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടിട്ടില്ല, അവെരാത്തു കൂടുന്നതു കണ്ടിട്ടുമില്ല…
പേക്ഷ, പണ്ടു് തെന്ന തീെര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ദിവാകേരട്ടെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത ഭാവം മന�
സ്സിലാക്കാനാകുന്നില്ല. താൻ കാണാെത തെന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുേപാെല. ബാബു�
ക്കുേട്ടട്ടൻ ദിവാകേരട്ടേനാടു് എന്താണു് വിളമ്പിയതാേവാ! ശശിേച്ചട്ടനുമായി കണ്ടു�
മുട്ടാറു തെന്നയില്ല, വലിയ തിരക്കിലാണെത്ര. നാന്നിേച്ചച്ചിയും നാത്തൂനും കൂടി ഇട�
യ്ക്കു് വന്നു് വലിയമ്മായിയുമായി അടുക്കളയിൽ രഹസ്യചർച്ച നടന്നു… ബാബുക്കുട്ടൻ
നാന്നിേച്ചച്ചിേയാടും ബാേലട്ടേനാടും പരാതി പറഞ്ഞെത്ര… പേക്ഷ, സാധാരണ�
േപാെലയുള്ള കാരണവത്തി ഉപേദശത്തിെനാന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അടുത്തു്
നാന്നിേച്ചച്ചി വന്നില്ല.

പേക്ഷ, ആ സംഭവേത്താെട വല്യമ്മാവനു വാത്സല്യം കൂടിയേതയുള്ളൂ. പണ്ട�
േത്തക്കാൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അധികം സംസാരിക്കാറില്ലാരുന്ന വല്യമ്മാവൻ േകാ�
േളജ് വിേശഷങ്ങളും പുതിയതായി വന്ന പുസ്തകങ്ങെളപ്പറ്റിയും േചാദിക്കുന്നു…

ദിവാകേരട്ടെന്റ പുതിയ ഭാവത്തിെന്റ അർത്ഥം പിടികിട്ടി; കണക്കുപരീക്ഷ
കഴിഞ്ഞ അന്നു രാത്രിയിൽ. ഇനി മൂന്നുമാസം മതി. തെന്റ വീട്ടിെല നിസ്സഹായത�
കളുെട സാന്ത്വനത്തിേലക്കു തനിക്കു തിരിച്ചുേപാകാെമന്നുള്ള സേന്താഷം ജന്നല�
രികിൽ നിന്നു് ആകാശത്തിെല നക്ഷത്രങ്ങളുമായി പങ്കിടുേമ്പാഴുണ്ടു് ഒരു കാൽെപ�
രുമാറ്റം… മുറ്റത്തു് ജനലരികിൽ ദിവാകേരട്ടൻ!
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‘ആേരാടാ വർത്തമാനം പറെഞ്ഞ? ഇനിയാെരയാ േനാട്ടം? ഞാൻ മതി�
േയാ? എനിക്കുമുണ്ടു് േമാഹം’, ദിവാകേരട്ടെന്റ ശബ്ദത്തിനു വിറയൽ.

സാവിത്രിക്കുട്ടി നിന്നു കത്തി… നിന്നിടത്തു നിന്നിളകാനാകുന്നില്ല… ഈശ്വ�
രാ… അച്ഛേനേപ്പാെല കണ്ടയാൾ! ഇനിയാരാ തേന്നാടിതു േചാദിക്കുക… വലിയ�
മ്മാവേനാ‼

…േനാെക്കത്താത്ത വിജനമായ ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂെടയാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി
നടക്കുന്നതു്. നടന്നിട്ടും നടന്നിട്ടും എത്തുന്നില്ല… മൂന്നുമാസം. നീണ്ട കാലയളവ് !
വാക്കുകൾ എത്ര കുറയ്ക്കാേമാ അത്രയ്ക്കും കുറച്ചു. ദിവാകേരട്ടേന്റയും രാധാമണിേച്ചച്ചി�
യുേടയും കല്യാണാേലാചനകളും അതിെന്റ ഒരുക്കങ്ങളിലുമായിരുന്നു എല്ലാവരും.
സാവിത്രിക്കുട്ടി അപ്രസക്തയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. എന്താെണഴുതിയെതന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയില്ല…
എന്തായാെലന്താ… സർക്കാർ േജാലിക്കു് എസ്. എസ്. എൽ. സി. മതി… ഇനി
എങ്ങെനെയങ്കിലും നാട്ടിെലത്തണം.

മാർച്ചു് 31, േകാേളജടച്ചു… ‘ദിവാകേരട്ടെന്റ കല്യാണം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനു്.
േചാറ്റാനിക്കരയാണു് െപണ്ണിെന്റ വീടു്… േചാറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിൽ വച്ചു കല്യാ�
ണം… രാധാമണിേച്ചച്ചിയുെട െചറുക്കൻ തുറവൂർക്കാരൻ, കല്യാണം ആറാം തീയ�
തി… ആദ്യെത്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് അന്നു നാട്ടിൽ തങ്ങി പിേറ്റന്നു രാധാമണി�
േച്ചച്ചിയുെട കല്യാണം… അവിടന്നു തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു് രാധാമണിേച്ചച്ചിയുെട
വരനു് ഭീലായിലാണു് േജാലി. ലീവ് കുറവു്. ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കു
പറ്റിയ മുഹൂർത്തം ഇല്ല, ആ മാസം.’ രാധാമണിേച്ചച്ചി സേന്താഷേത്താെട വിവരി�
ച്ചതു് സാവിത്രിക്കുട്ടി േകട്ടുനിന്നു.

അന്നുരാത്രിയിൽ ആരും കാണാെത രാധാമണിേച്ചച്ചി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മു�
റിയിൽ വന്നു. ഒരു െചറിയ കടലാസുെപാതി നീട്ടി. ‘ഇതു നീെയടുേത്താ, നാന്നീെട
നാത്തൂൻ തന്നതാ… നിെന്റ കയ്യിൽ േകാേളജീന്നു കിട്ടിയ കാശിെന്റ ബാക്കി കാ�
ണുവേല്ലാ. ഇതിെന്റ െവല എനിക്കറിയില്ല. നീ എെന്തങ്കിലും തന്നാമതി. എനിക്കു
കൺമഷീെമാെക്ക വാങ്ങാനാ… നിനക്കു എെന്തങ്കിലും സമ്മാനമായി തരണംന്നു�
ണ്ടാരുന്നു… എെന്റ കയ്യിെലാന്നുമില്ല േമാേള, അതുെകാണ്ടാ… നീ െവഷമിക്കണ്ട.
അെന്നന്താ ഒണ്ടാേയെന്നാെക്ക എനിക്കറിയാം, നീ കുറ്റക്കാരിയല്ലാന്നുമറിയാം…
ആ ബാബുക്കുട്ടൻ എന്താെണ്ടാെക്ക അേമ്മാടു പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി
മൂന്നുരൂപെയടുത്തു് രാധാമണിേച്ചച്ചിക്കു െകാടുത്തു. ‘അേയ്യാ, ഇേത്രന്നും ഇതിനു
െവലയില്ല േമാെള. എനിെക്കാെരാന്നര രൂേപെട കാേര്യള്ളൂ, അതുമതി!’ രാധാ�
മണിേച്ചച്ചി.

‘അല്ല രാധാമണിേച്ചച്ചി. അതിരിക്കെട്ട. എന്തിെനങ്കിലും എടുക്കാം. എെന്റ
കയ്യിൽ കാെശാണ്ടു്.’
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പിേറ്റന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ തുണികളും കവിതാേനാട്ടുബുക്കും ഒരു െകാ�
ല്ലം േകാേളജിൽ പഠിച്ചേപ്പാൾ അവൾക്കുേവണ്ടി ചിലവാക്കിയ ൈപസയുെട കണ�
െക്കഴുതിയ ബുക്കും (രണ്ടു ഹാഫ് സാരിയുേടയും, നവംബർ ഒന്നിനു ഉടുക്കാൻ വാങ്ങി�
ച്ച െവള്ളസാരിയുേടയും ബ്ലൗസ്സിേന്റയും തുക ഊഹിെച്ചഴുതാേന പറ്റിയുള്ളൂ) സഞ്ചി�
യിൽ കുത്തിനിറച്ചു. േകാേളജിെല കണക്കുബുക്കിൽ നിന്നു് കവിതാബുക്കിേല�
ക്കു സ്ഥലം മാറിയ േഫാേട്ടാകൾ എടുത്തുെകാണ്ടുെചന്നു് രാധാമണിേച്ചച്ചിയുെട
കയ്യിൽ െകാടുത്തു. അതു മറിച്ചും തിരിച്ചും േനാക്കി രാധാമണിേച്ചച്ചി വാെപാളി�
ച്ചു: ‘ഇതാരാടീ സാവിത്രീ… ഈ െകളവൻ കഷണ്ടിത്തലയെന്റ േഫാേട്ടായാേണാ
നീ ഒളിച്ചുവച്ചിരുേന്ന?’ ‘ങൂം. അേത… അതു് െവറുെമാരു മനുഷ്യനല്ല. റഷ്യയിെല
േബാൾെഷവിക് വിപ്ലവം നയിച്ച ആളാണു്. ഇന്നെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റു രാജ്യം, േസാവി�
യറ്റു് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്… ഇതാണു് മഹാനായ െലനിൻ.’

‘മതി േമാേള എനിെക്കാന്നും മനസ്സിലാകുേകലാ. ഈ പടം എനിെക്കന്തി�
നാ?’ രാധാമണിേച്ചച്ചി പരിഭ്രമിച്ചതുേപാെല.

‘അതു് ശശിേച്ചട്ടനു് െകാടുക്കണം. ആേരാടും പറയാെത ഞാൻ ‘േസാവിയറ്റു�
യൂണിയ’ നിന്നു െവട്ടിെയടുത്തതാ… ഞാെനന്നും േനാക്കീരുന്നതു് ഈ േഫാേട്ടാക�
ളാ… േലാകത്തിേലക്കും വച്ചു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം െലനിേനാടാ… ഞാനും െലനിെനേപ്പാ�
െലയാകും… ആ പടം കണ്ടുപിടിക്കാനാ ബാബുക്കുട്ടനും, പേത്മച്ചിയും…’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െതാണ്ടയിടറി. മറ്റു രണ്ടു പടങ്ങൾ കൂടിെയടുത്തു് സാവി�
ത്രിക്കുട്ടി രാധാമണിേച്ചച്ചിെയ കാണിച്ചു.

‘ഇതു് വ് ളാഡിമിർ കുടുംബം… ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സുള്ള കു�
ഞ്ഞുപയ്യനിേല്ല, അതാണു് െലനിൻ… ഈ പടം ഞാെനടുത്തൂന്നു പറയണം ശശി�
േച്ചട്ടേനാടു് ’

ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി രാവിെല എല്ലാവരും പുറെപ്പട്ടു. പൂവത്തുംപറമ്പിൽ
വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ മണി രണ്ടു്. വിശന്നുതളർന്നുേപായി എല്ലാവരും… െചന്നു
കയറിയപാെട അമ്മൂമ്മ വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു… ഒന്നരെക്കാല്ലം മുൻപു്
അപ്പൂപ്പെന്റ മരണത്തിനു വന്നേപ്പാൾ കണ്ടതിൽ നിന്നു് കാര്യമായ മാറ്റം ഒന്നുമി�
ല്ല. അേത തലെയടുപ്പു്. ധാർഷ്ട്യത്തിെന്റ ശബ്ദം: ‘ങാ, എല്ലാരുെമാണ്ടേല്ലാ…
പത്മാവതീെട െചറുക്കൻ വന്നിേല്ല… ഓ, ഇവളുെമാേണ്ടാ നിങ്ങെട കൂെട! ഇവെട
പടിത്തെമാന്നും ഇതുവേരം കഴിഞ്ഞിേല്ല?’

‘ങാ, അവൾെട പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലാക്കാൻ േപാകുവാ… എന്നാ നീ
െപാേക്കാ, സാവിത്രി. അമ്മ െനെന്ന േനാക്കിയിരിക്ക്യാരിക്കും… േവഗം െചല്ലു്.’
വലിയമ്മായി പറഞ്ഞു.

‘ഇവളു വരുന്നിേല്ല കല്യാണത്തിനു് ’ അമ്മൂമ്മ.
‘ഓ ഇല്ല. കാറിൽ സ്ഥലെമാണ്ടാകുേകല’ വലിയമ്മായി.
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സാവിത്രിക്കുട്ടി തുണിസഞ്ചിയുമായി െപെട്ടന്നിറങ്ങി. െതാണ്ട ഉണങ്ങി വര�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസു് െവള്ളം േചാദിക്കണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു, േവണ്ടാ… പടി�
ക്കെലത്തി തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ഉവ്വു്. ചിറ്റമ്മ എല്ലാവർക്കും ഗ്ലാസ്സിൽ എേന്താ െകാ�
ടുക്കുന്നുണ്ടു്… നന്നായിവരെട്ട… േക്ഷത്രപ്പറമ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ കാവിെല കുളത്തി�
ലിറങ്ങി രണ്ടു ൈക െകാണ്ടും വയറുനിറെയ െവള്ളം േകാരിക്കുടിച്ചു…

വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ വിചാരിച്ചതുേപാെല തെന്ന. കഞ്ഞിവച്ചിട്ടില്ല. രാവിെല
പുഴുങ്ങിയ ഉണക്കക്കപ്പയുെട ഒരു പങ്ക് അമ്മ മകൾക്കു കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടു്… അമ്മ
േതയില െവള്ളമുണ്ടാക്കി. അതുമാത്രം കുടിച്ചു സാവിത്രിക്കുട്ടി… ആഹാരം കയ്യിെല�
ടുത്തിരുെന്നന്നും വഴിയിൽ വച്ചു കഴിെച്ചന്നും അവൾ പറഞ്ഞു. അമ്മ അതു വിശ്വ�
സിച്ചിെല്ലന്നു് ആ മുഖം വ്യക്തമാക്കി, അമ്മയ്ക്കറിയുന്നതുേപാെല ആ മകെള മറ്റാർ�
ക്കറിയാം.

രാധാമണിേച്ചച്ചിക്കു െകാടുത്ത മൂന്നുരൂപയുെട ബാക്കി പതിേനഴുരൂപേയാളം
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കയ്യിൽ അതു വച്ചുെകാടുത്തേപ്പാൾ
അമ്മയുെട കണ്ണുനിറഞ്ഞു… ഉണക്ക കപ്പ പുഴുങ്ങിയതു് അനുജനും അനുജത്തിക്കും
എടുത്തുെകാടുത്തു അമ്മ. പിെന്ന രണ്ടു ൈകേതാല വട്ടിയും അഞ്ചുരൂപയും െകാടു�
ത്തു് അവെര കടയിലയച്ചു…

നാലുമണിയായേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയുെട ഉത്സാഹം നിറഞ്ഞ
വിളിവന്നു: ‘എല്ലാരും ഉണ്ണാൻ വാ… മണിനാലായി.’

രണ്ടുമൂന്നു തരം കറികളും കൂട്ടി എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നു് ഉരുളയുരുട്ടി ഉണ്ണുന്നു…
വിശന്നിരുന്ന അച്ഛൻ ഒരു ഉരുളയുണ്ടേപ്പാൾ ഇറക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നതുേപാെല.
ചൂടുള്ള ജീരകെവള്ളെമടുത്തു െകാടുത്തു അമ്മ… അച്ഛൻ ആശ്വാസേത്താെട സാവ�
കാശം ഉണ്ണാൻ തുടങ്ങി… ‘താനും ഇരിക്കു് ’ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ അമ്മേയാ�
ടു പറഞ്ഞു…

തെന്റ അമ്മയുെട ഓേരാ ഉരുളയിലും കണ്ണീരിെന്റ നനവൂറി വീഴുന്നതു് വിങ്ങ�
േലാെട േനാക്കിയിരുന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു തീരുമാനെമടുത്തു—ഈ വീട്ടിൽ ഒരു
േനരെമങ്കിലും കഞ്ഞിവയ്ക്കണം; അച്ഛനു് പാലും മരുന്നും േവണം… ഒരു േജാലി േന�
ടണം; അെതന്തു േജാലിയായാലും ശരി…

ഒന്നും നടന്നില്ല; അതിനു മുൻപുതെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി വീണ്ടും വല്യമ്മാവ�
െന്റ, അല്ല ദിവാകേരട്ടെന്റ വീട്ടിെലത്തി…അഭയാർത്ഥിയായാേണാ അഗതിയായാ�
േണാ… േജാലിക്കാരിയായാേണാ… അറിയില്ല, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയില്ല.
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െമയ് മാസം തീരാറായിരുന്നു. പ്രീയൂണിേവഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയുെട റിസൽറ്റുവന്നു…
സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നിട്ടും റിസൽറ്റു കണ്ടേപ്പാൾ

െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു—ഫസ്റ്റ് ക്ലാസില്ല. രവീന്ദ്രൻ േചട്ടനു േദഷ്യം വന്നു: ‘അവൾെട
അഹങ്കാരമാ…എേപ്പാഴും പിെന്ന അവളാരിക്കും ഒന്നാമെതന്നു വിചാരിേച്ചാ!’

മാർക്ക് ലിസ്റ്റു വന്നു, മാർക്കല്ല േഗ്രഡാണു്: കണക്കിനും സയൻസു് വിഷയ�
ങ്ങൾക്കും ‘ഏ പ്ലസ് ’, ഇംഗ്ലീഷിനു് ‘എ’ പിെന്ന ‘ബി പ്ലസും’ ‘ബി’ യും പിെന്നാരു ‘സി
പ്ലസും…’ െടക്സ്റ്റുബുക്കുേപാലുമില്ലാെത െവറുെതയിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടുഴപ്പിയ ഹി�
ന്ദിക്ലാസ്; റ്റീച്ചറിനു പറയാനുള്ളതു് ഒേര താളത്തിലങ്ങു പറഞ്ഞുേപാകും… േതാൽ�
ക്കുെമന്നാ വിചാരിച്ചതു്; എന്നിട്ടും ‘സി പ്ലസ്…’ തനിക്കു ഒരു പ്രേയാജനവുമില്ലാത്ത
മാർക്ക് ലിസ്റ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും… എന്നിട്ടും സാവിത്രിക്കുട്ടി െവറുെത ദുഃഖിച്ചു.

പേക്ഷ, ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഓർക്കാപ്പുറത്തു് അമ്മയുെട അറിയിപ്പു്.

‘സാവിത്രീ, െനെന്റ തുണിെയാെക്ക നനച്ചിടു് നാെള ആലപ്പുഴയ്ക്കു േപാകണം.
രവീന്ദ്രൻ െനെന്ന െകാണ്ടാക്കും.’

എന്തിനു് ആലപ്പുഴ? സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായില്ല. ദിവാകേരട്ടനു് സ്ഥലം
മാറ്റമാെണന്നറിഞ്ഞിരുന്നു… പേക്ഷ, തെന്നെയന്തിനു് അേങ്ങാട്ടയയ്ക്കണം?

‘ഞാനിനി അേങ്ങാട്ടു േപാകില്ല. എനിക്കു വയ്യാ അേമ്മ!’ സാവിത്രിക്കുട്ടി െപാ�
ട്ടിക്കരഞ്ഞു െകാണ്ടുപറഞ്ഞു.

‘ഇതവൾെട ധിക്കാരമാ അേമ്മ… മൂന്നുെകാല്ലം അവെട സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ
ഇെതാന്നും േതാന്നീല്ലേല്ലാ. സിക്സ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പ ഇേങ്ങാട്ടുേപാരുകാന്നു പറഞ്ഞി�
ട്ടു്… അേപ്പാ അവക്കു േകാേളജീ പടിക്കണം… അതിനവരു േവണം… ഇേപ്പാന്താ?
ഇതവൾെട അഭിനയമാ അേമ്മ!’ രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ അമ്മെയ എരിവുേകറ്റി.
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‘ഇവെള അേങ്ങാെട്ടാന്നു വിടാേമാന്നു േചാദിച്ചപ്പം ഞാൻ സേന്താഷിച്ചു. ഒരു
വയറു െകാറഞ്ഞുകിട്ട്വേല്ലാന്നു വച്ചിട്ടല്ല, പത്തുപതിേനഴു വയസ്സായ ഒരു െപണ്ണിെന
അടെച്ചാറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലു് വേച്ചാണ്ടിരിക്കുേമ്പാള്ള േവവലാതി ആർക്കും മനസ്സി�
ലാകുേകലാ… ദിവാകരെന്റ െപണ്ണിനു് ഗർഭത്തിെന്റ ക്ഷീേണാം ഛർദ്ദീെമാെക്കയാ.
സരസ്വതിേച്ചട്ടത്തി മാത്രായിട്ടു് എല്ലാംകൂെട… ഒരു ൈകസഹായത്തിനാകൂേല്ലാന്നു
വച്ചിട്ടാ അവരു പറഞ്ഞതു്. അേപ്പാ ദാ, അവൾെടെയാരു െനഗളിപ്പു് ! എെന്റെയാ�
രു വിധി എെന്റ ഭഗവതീ…’ അേത്രം പറഞ്ഞു് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു് സാവിത്രിക്കുട്ടീടമ്മ
സ്വയം അഞ്ചാറു െനഞ്ചത്തടി; ‘ഞാനിങ്ങെന തീരെട്ട, ആർക്കും േചതം!’ പതം
പറഞ്ഞു് വിതുമ്പി…

…സാവിത്രിക്കുട്ടി പാവാടയും ബ്ലൗസും നനച്ചിട്ടു.
പിേറ്റന്നു് ഒരു സഞ്ചിയിൽ സ്വന്തമായുള്ള രണ്ടു െസറ്റുപാവാടയും ബ്ലൗസും കവി�

താേനാട്ടുബുക്കും മാത്രം എടുത്തുവച്ചു് രവീന്ദ്രൻ േചട്ടെനാപ്പം ഇറങ്ങി…
ദിവാകരൻ േചട്ടെന്റ ഭാര്യ ശ്യാമളേച്ചട്ടത്തിെയ ആദ്യമായിട്ടു കാണുകയാണു്…

െചറിയ ക്ഷീണമുണ്ടു്. വലിയ ഛർദ്ദിയുെമാന്നും കണ്ടില്ല. ദിവാകരൻ േചട്ടൻ ആഫീ�
സിൽ േപായിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ മുറിയിൽ നിന്നു് ആഹാരം കഴിക്കാൻ മാത്രെമ ശ്യാ�
മളേച്ചട്ടത്തി ഇറങ്ങിവരൂ. ഇടേനരത്തു് േഹാർലിക്സും നാരങ്ങാെവള്ളവുെമാെക്ക
തയ്യാറാക്കിെക്കാണ്ടുെചന്നു് വാതിൽ മുട്ടിവിളിച്ചാൽ അരമണിക്കൂെറടുക്കും ഒന്നു വി�
ളിേകൾക്കാൻ… പറയാെത േകറിെച്ചല്ലുന്നതു് േചട്ടത്തിക്കു ഇഷ്ടമല്ല. ദിവാകേരട്ട�
േനാടല്ലാെത മറ്റുള്ളവേരാടു ചിരിക്കുന്നതു് കളിയാക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു…

വല്യമ്മാവെന്റ നിശ്ശബ്ദത, ഒരുപേക്ഷ, കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. ശശിേച്ചട്ടൻ കൂടുതൽ
ഗൗരവം എടുത്തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പണ്ടേത്തേപ്പാെല ഒരുപാടു വാരികക�
ളും, വയലാറിേന്റയും, ഓഎൻവിയുേടയും പുതുതായിറങ്ങുന്ന കവിതാ പുസ്തകങ്ങളും,
ചങ്ങമ്പുഴക്കൃതികളും… അങ്ങെനയങ്ങെന ഒരുപാടു വിഭവങ്ങൾ മുൻവശെത്ത ടീ�
േപായിയിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കും… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു സ്വർഗ്ഗം കിട്ടി! പേക്ഷ, ശശിേച്ച�
ട്ടൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ കണ്ട ഭാവം വയ്ക്കാറില്ല.

സാവിത്രിക്കുട്ടി ൈഹസ്കൂളിൽ േചരാൻ തിരുവനന്തപുരെത്ത വീട്ടിൽ െചന്ന�
േപ്പാഴുള്ള ആദ്യെത്ത ഓണം… അത്തത്തിെന്റയന്നു രാവിെല സാവിത്രിക്കുട്ടി മുൻ�
വശെത്ത മുറ്റത്തു വട്ടത്തിൽ മണ്ണിട്ടുറപ്പിച്ചു് ചാണകം െമഴുകി പറമ്പിൽ നിന്നും പറി�
ച്ചുെകാണ്ടുവന്ന തുമ്പക്കുടവും കാട്ടുപൂക്കളും െകാണ്ടു് പൂവിട്ടു. വീട്ടിെലല്ലാവർക്കും
സേന്താഷമായി; പേത്മച്ചിേപാലും പറഞ്ഞു: ‘നീയാളു െകാള്ളാമേല്ലാ. എത്ര െകാ�
ല്ലമായി നമ്മെട വീട്ടിൽ അത്തപ്പൂവിട്ടിട്ടു് !’

ശശിേച്ചട്ടൻ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പേക്ഷ, പിേറ്റന്നു മുതൽ കൂട്ടുകാ�
രെന്റ വീട്ടിൽ നിന്നു് െചമ്പരത്തിപ്പൂവും വാടാമല്ലിപ്പൂവും ഒെക്ക െകാണ്ടുവന്നു െകാ�
ടുത്തു… വിഷുവടുത്തേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിേയാടു് പേത്മച്ചിയാണു് േചാദിച്ചതു് ‘നീ
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വിഷുക്കണി വയ്ക്കുന്നിേല്ല സാവിത്രീ’ എന്നു്. സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ കണിവയ്ക്കാ�
െമന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി. ‘അതിനിപ്പം എന്തു െചയ്യാനാ!’ എന്നു് രാധാമണിേച്ചച്ചി
സങ്കടെപ്പട്ടു.

വിഷുവിെന്റ തേലന്നു് ൈവകിട്ടു് ശശിേച്ചട്ടൻ വന്നേപ്പാൾ ഒരു സഞ്ചി സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. എല്ലാവേരയും അത്ഭുതെപ്പടുത്തി ആ സഞ്ചിയിൽ നി�
ന്നും പുറെത്തടുത്ത സാധനങ്ങൾ! ഒരു െഞട്ടിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കുലമാങ്ങ,
ഒരു കുല െകാന്നപ്പൂ മുതൽ െവള്ളരിയും ചക്കയും വെര.

‘അതുശരി, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനു് ഓേണാം വിഷൂെമാെക്ക ആേഘാഷിക്കാം
അേല്ല?’ എന്നു് ദിവാകേരട്ടൻ ശശിേച്ചട്ടനിട്ടു് ഒരു കുത്തു െകാടുക്കാൻ മറന്നില്ല…
എല്ലാവരും കിടന്നതിനു േശഷമാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി കണി ഒരുക്കിയതു്… െവളു�
പ്പിെന ഉണർന്നു് കുളിച്ചുവന്നു് വിളക്കുകത്തിച്ചു് എല്ലാവേരയും വിളിച്ചുണർത്തിയതും
സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു്…

‘െകാള്ളാം… ഇവെളാരു കലാകാരിയാണേല്ലാ… നന്നായിരിക്കുന്നു.’ ദിവാ�
കേരട്ടൻ അഭിനന്ദിച്ചു. വല്യമ്മാവൻ എല്ലാവർക്കും വിഷുൈക്കനീട്ടം െകാടുത്തു…
‘എത്ര െകാല്ലത്തിനുേശഷമാ ഇങ്ങെനാരു വിഷു’ വല്യമ്മായി ദീർഘനിശ്വാസെമ�
ടുത്തു. ശശിേച്ചട്ടൻ മാത്രം വിഷുക്കണി െതാഴാനും ൈകനീട്ടം വാങ്ങാനും വന്നി�
ല്ല. കണിവച്ചതു കുേറേനരം േനാക്കിനിന്നു. അന്നും ഓണത്തിെന്റയന്നേത്തേപ്പാ�
െല വല്യമ്മാവനാണു് പായസം വച്ചതു്, ശശിേച്ചട്ടൻ സഹായിക്കാെനാെക്ക കൂ�
ടി… അന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിയായിരുന്നു താരം… തുറന്നു പറയാറിെല്ലങ്കിലും തേന്നാട്ടു
ശശിേച്ചട്ടനു വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ!

ജൂൺ പകുതിയായി മഴ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ. മഴ െപയ്താൽ െവള്ളം െകട്ടുന്ന പ്ര�
േദശമാണു്. േറാഡിൽ നിന്നു് രണ്ടുമൂന്നു പടി ഉയരത്തിലാണു് വീടിെന്റ മതിൽെക്കട്ടു്.
മുറ്റത്തുനിന്നും വീണ്ടും മൂന്നുപടി ഉയരത്തിലാണു് വീടു് മതിൽെക്കട്ടിനകത്തു െവള്ളം
േകറിെല്ലന്നാണു് മുറ്റമടിക്കുന്ന േമരി പറഞ്ഞതു്.

പേക്ഷ, ജൂൈല ഒന്നാം തീയതിയായേപ്പാൾ മട്ടുമാറി, തുള്ളിെക്കാരു കുടം…
രാപകൽ നിന്നു െപയ്യുകതെന്ന. വലിയമ്മായി ഒരാഴ്ചയായി േകാട്ടയത്തു് പേത്മച്ചി�
െക്കാപ്പമാണു്; പേത്മച്ചി ഗർഭിണിയാണു്; ആ േചട്ടൻ ടൂറിലാണെത്ര.

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കാണു് അടുക്കളയുെട പൂർണചുമതല… ജൂൈല മൂന്നാം തീയ�
തി… തെന്റ പുറന്നാളാണു്. അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽനിന്നു േപാന്നതിനുേശഷം ആരുേട�
യും പുറന്നാൾ ആേഘാഷിക്കാറില്ല. പേക്ഷ, ഈ പുറന്നാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു
സേന്താഷത്തിെന്റ ദിവസമാണു്; മെറ്റാന്നുമല്ല—ഇനിയും ഒരു പുറന്നാൾ കൂടിയാ�
യാൽ തനിക്കു് േജാലിക്കേപക്ഷിക്കാം, സർക്കാർ േജാലി!

മുറ്റം മുഴുവൻ െവള്ളം െകട്ടി നിൽക്കുന്നു മഴെവള്ളവും ഓടെവള്ളവും കൂടിക്കലർ�
ന്നു്. മുേട്ടാളം െവള്ളത്തിൽക്കൂടി നടന്നു് കക്കൂസിൽ േപായി വന്നേപ്പാൾ തെന്ന കുളി�
രു േതാന്നിയിരുന്നു. േവഗം വന്നു് കാപ്പിയും േചാറും കറികളും തയ്യാറാക്കി. െചറിയ
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തലേവദനയും കുളിരും. സാരമില്ല, കുളിക്കണം… വീണ്ടും ആ ഓടെവള്ളത്തിലിറ�
ങ്ങി കുളിമുറിയിൽക്കയറി… തിരിെച്ചറങ്ങിയേപ്പാൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. േവഗം
വന്നു് േവഷം മാറി… വയ്യ, തലെപാളിയുന്നു… ഉച്ചയായേപ്പാൾ കലശലായ തലേവ�
ദനയും പനിയും; വിറയ്ക്കുന്നു, േദഹം മുഴുവൻ േവദന. ആേരാടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല…

പിേറ്റന്നു രാവിെല എഴുേന്നറ്റു് അടുക്കളയിെല േജാലികൾ െചയ്തു. അഴുക്കുെവ�
ള്ളം െകട്ടിക്കിടക്കുന്നതുെകാണ്ടു് കിണറ്റുെവള്ളം ഉപേയാഗിക്കാൻ വയ്യ. മഴെവ�
ള്ളം പിടിച്ചു് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി. േമരി എവിെട നിേന്നാ രണ്ടുകുടം നല്ല െവള്ളം
പതിവുേപാെല നീന്തിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നതു് വാങ്ങി ഒഴിച്ചു വച്ചു. ഉച്ചയായേപ്പാേഴ�
ക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടി കിടന്നുേപായി… രണ്ടുമൂന്നുതവണ െവള്ളം നീന്തി കക്കൂസിൽ
േപായതായി ഉള്ളിൽ ഓർമ്മയുണ്ടു്; പേക്ഷ, എങ്ങെന തപ്പിപ്പിടിച്ചു് പടികൾകയറി
േപാകുകയും വരികയും െചെയ്തന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയില്ല, ആെക ഒരു മൂടൽ…

വയറിളകുകയായിരുെന്നന്നു മനസ്സിലായി. രാത്രിയായേപ്പാൾ േദഹത്തുനിന്നു
തീപറക്കുന്നതുേപാെല… വല്യമ്മാവൻ വന്നു െതാട്ടുേനാക്കി. ‘ഇവൾക്കു് െപാള്ളു�
ന്ന ചൂടു്… ഇന്നെലത്തെന്ന പനി തുടങ്ങിയേല്ല? നീെയന്താ പറയാതിരുന്നതു് ?
എന്തായാലും േനരം െവളുക്കെട്ട.’ വല്യമ്മാവൻ പറഞ്ഞു.

രാവിെല ആേരാ പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു് ചായ കയ്യിൽെക്കാടുത്തു. വായിൽ വച്ച�
തും കയ്ക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു താെഴ വച്ചു. അടുത്തു നിൽക്കുന്നതാരാെണന്നറിയില്ല;
സാവിത്രിക്കുട്ടി ൈകെപാക്കാൻ പണിെപ്പട്ടു, കഴിഞ്ഞില്ല. എെന്താെക്കേയാ സം�
സാരിച്ചു… പിന്നീടു് ദിവാകേരട്ടൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു തെന്റ തലയ്ക്കു മീെത വലിയ പരു�
ന്തുകൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു, ആകാശത്തിനു ഭയങ്കര ചുവപ്പുനിറം എെന്നാെക്കയായി�
രുന്നെത്ര പറഞ്ഞതു്; അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കുേപാലും ചൂടു് തട്ടുമായിരുന്നെത്ര.

ആ പനി, പുതുതായി തേലെക്കാല്ലം മുതൽ നമ്മുെട നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടി�
ച്ച ഫ് ളൂ ആണെത്ര; അെതാരു മഹാമാരിയാെണന്നു് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അതു
പകരുന്ന പനിയാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് േചട്ടത്തി അടുേത്തക്കു വരാതിരുന്നതു്;
ഫ് ളൂവിനു മരുന്നില്ല. മരുന്നു കടക്കാരൻ പല പല മരുന്നുകൾ േചർത്ത മിക്സ്ചർ
തരും. മിക്കവാറും ആ മിക്സ്ചറും അേഞ്ചാ ആേറാ ദിവസവും െകാണ്ടു പനി േപാകും,
േപായിെല്ലങ്കിൽ അതു് മാരകമായ അസുഖമാകും… മിക്സ്ചറിൽ അടങ്ങുന്നില്ല; പനി�
യും ഓർമ്മേക്കടും അങ്ങെന തെന്ന തുടർന്നു. െവള്ളംേപാലും കുടിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാം
ദിവസം ൈവകിട്ടു് വലിയമ്മായി എത്തി; കൂെട പേത്മച്ചിയും. ശശിേച്ചട്ടൻ േപായി
െകാണ്ടുവന്നതാണു്…

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ചുറ്റും ഏെതാെക്കേയാ നിഴലുകൾ അടുത്തും അകന്നും േപാ�
കുന്നു… പല പല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിലുള്ള ശബ്ദം വിദൂരതയിൽ നിന്നു് ഒരു ഇരമ്പലാ�
യി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െചവിയിൽ…
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‘ഇന്നുകൂടി േനാക്കാം; മരുന്നു കഴിച്ചു തുടങ്ങീട്ടു് ഒരുദിവസം േപാലുമായില്ലേല്ലാ’, ദി�
വാകേരട്ടനും വലിയമ്മായിയും പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, അഞ്ചാം ദിവസം രാവിെല ആേരാടും േചാദിക്കാൻ നിൽക്കാെത വല്യ�
മ്മാവൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിച്ചു് ഒരു റിക്ഷാവണ്ടിയിൽ ആശുപത്രി�
യിൽ െകാണ്ടുേപായി… ‘സീരിയസ്സാണു്. ഇത്രയും ദിവസം പനിവച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന�
തു് ? നൂറ്റിയഞ്ചിെലത്തി െടംപേറച്ചർ! അഡ്മിറ്റു െചയ്യണം’ േഡാക്ടർ. അല്പേന�
രെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം വല്യമ്മാവൻ പറഞ്ഞു: ‘കൂെട നിർത്താൻ ആരുമില്ല.
ആഹാരം െകാണ്ടുവരാനും…’

‘അെതാന്നും പ്രശ്നേമയല്ല. കൂെടയാരും േവണ്ടാ, നഴ് സു് േനാക്കിേക്കാളും.
ഭക്ഷണം ക്യാന്റീനിൽ നിന്നുെകാടുക്കും… ഞങ്ങളും കാന്റീനിൽ നിന്നാണു് കഴിക്കു�
ന്നതു്. അതിെലാന്നും വിഷമിക്കണ്ട.’ ഡാക്ടർ സമാധാനിപ്പിച്ചു.

‘അതുേവണ്ട. കിടത്തിയിട്ടു േപാകാൻ സമാധാനമില്ല. വീട്ടിൽ നന്നായി േനാ�
ക്കിേക്കാളാം. മരുന്നു തന്നാൽ മതി.’ വല്യമ്മാവെന്റ സ്വരത്തിെല േവവലാതി ഡാ�
ക്ടർക്കു മനസ്സിലായിക്കാണും. േഡാക്ടർ ഒന്നുകൂടി പരിേശാധിച്ചു. നഴ്സിെന വിളിച്ചു്
രക്തം പരിേശാധനെയ്ക്കടുത്തു… പിെന്ന ഒേന്നാ രേണ്ടാ ഇൻെജക്ഷെനടുത്തു. കഴി�
ക്കാൻ മരുന്നുെകാടുത്തു.

‘കുറച്ചുേനരം കുട്ടി കിടേന്നാെട്ട, എന്നിട്ടുേപായാൽ മതി. തലചുറ്റലുണ്ടാേയ�
ക്കും’, േഡാക്ടർ മരുന്നു കുറിപ്പടി െകാടുത്തു െകാണ്ടു തുടർന്നു: ‘ലക്ഷണങ്ങെളല്ലാം
ൈടേഫായ്ഡിെന്റയാണു്, ബ്ലഡ് റിസൽട്ടുകിട്ടാൻ മൂന്നു ദിവസെമടുക്കും. പേക്ഷ,
ൈടേഫായ്ഡിനുള്ള മരുന്നു് ഇന്നുതെന്ന സ്റ്റാർട്ടു െചയ്യണം… പിെന്ന അടുത്തു െപ�
രുമാറുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരാൾ മാത്രമാകുന്നതാ നല്ലതു്. വീട്ടിെലല്ലാവരും പ്രി�
വന്റീവു് ഇൻെജക്ഷൻ എടുക്കണം. േക്ലാേറാൈമെസറ്റിൻ എഴുതീട്ടുണ്ടു് കുട്ടിക്കു് സാ�
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റു വിഷമിക്കണ്ട. ഞാൻ വരുന്നതും േപാകുന്നതും സാറിെന്റ വീടിനു മുന്നിലൂെടയാ�
ണു്. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു േനാക്കിേക്കാളാം. നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം.’

േഡാക്ടർ വീണ്ടും കുേറ നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാടുത്തു…
േഡാക്ടറും വല്യമ്മാവനുെമാെക്ക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടാേരാ ഒെക്ക പറ�

ഞ്ഞുേകട്ടതാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുേപാന്നേതാ തിരിച്ചു വീട്ടി�
െലത്തിയേതാ സാവിത്രിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല. ഡാക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് ധാരാളം
കാറ്റും െവളിച്ചവും കിട്ടുന്ന ഹാളിെന്റ ജന്നലരികിൽ കട്ടിലിട്ടാണു് കിടത്തിയതെത്ര.

ൈവകിട്ടു ദിവാകേരട്ടൻ മരുന്നുകളും വാങ്ങിെയത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കും േഡാക്ടറുെമ�
ത്തി. േഡാക്ടർ പനിേനാക്കി, നാഡിമിഡിപ്പുെമാെക്ക പരിേശാധിച്ചു. ദിവാകേരട്ട�
െന്റ കയ്യിൽനിന്നും മരുന്നുകൾ വാങ്ങിേനാക്കി. ഉടെന െകാടുേക്കണ്ടതു് എടുത്തു്
േഡാക്ടർ തെന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചുണർത്തി മരുന്നു െകാടു�
ത്തു. ശരിക്കും േബാധത്തിേലെക്കത്തും വെര കൃത്യസമയത്തു് എങ്ങെനെയങ്കിലും
വിളിച്ചുണർത്തി മരുന്നു െകാടുക്കണം, ഇറക്കുന്നുെണ്ടന്നു് ഉറപ്പു് വരുത്തുകയും േവ�
ണം… ഇെല്ലങ്കിൽ ൈകവിട്ടുേപാകും എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞെത്ര.

േപാകാൻ േനരത്തു് േഡാക്ടർ േചാദിച്ചു: ‘സ്ത്രീകളാരും ഈ വീട്ടിലില്ല, അേല്ല?
ബന്ധുക്കൾ ആെരെയങ്കിലും വന്നു നിൽക്കാനുെണ്ടങ്കിൽ…’

‘അല്ല, ആളുണ്ടു്. ഗർഭിണിയായതുെകാണ്ടു് അടുത്തുവരാത്തതാ.’ ദിവാകേര�
ട്ടൻ പറഞ്ഞു.

‘ഓ, ശരി ശരി… സൂക്ഷിക്കണം. അവെരാന്നും അടുത്തുവരണ്ട.’
േഡാക്ടർ േപായി. അന്നുതെന്ന ആെരേയാ പറേഞ്ഞല്പിച്ചുവിട്ടു. നാട്ടിൽനിന്നു്

രവീന്ദ്രൻേചട്ടേനാടു വരാൻ പറയാൻ.
പിേറ്റന്നു രാവിെലയും ൈവകിട്ടും കൃത്യസമയത്തു േഡാക്ടർ വന്നു പരിേശാധി�

ച്ചു; അന്നു ൈവകിട്ടു രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ വന്നു. അേപ്പാൾ േഡാക്ടർ കാൽമുട്ടുകൾ മട�
ക്കിയും നിവർത്തിയും േനാക്കുകയായിരുന്നു. േഡാക്ടർ ചിരിച്ചു:

‘ബ്രദറാണേല്ല… നന്നായി ൈകകാലുകളുെട േജായിന്റുകൾ സ്റ്റിഫാകാൻ തുട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അനക്കാതിരുന്നാൽ പിെന്ന ചലനേശഷി വീെണ്ടടുക്കാൻ ബുദ്ധി�
മുട്ടാണു്. നാെള വരുേമ്പാൾ ഒരു ഓയിന്റുെമന്റു് െകാണ്ടുവരാം. അതു കുേറെശ്ശയിട്ടു
ൈകമുട്ടും കാൽമുട്ടും തിരുമ്മിെക്കാടുക്കണം, പലതവണ.’

രാത്രിയായേപ്പാേഴക്കും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു പനിയുെട ചൂടല്പം കുറഞ്ഞു. ചുറ്റു�
പാടും േകൾക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാറായി. വല്യമ്മായിയുെട േദഷ്യെപ്പട്ടുള്ള
സംസാരം.

‘ദ് െന്താരു നാശമാന്നു േനാക്കിേക്ക. രണ്ടു വയറ്റുകണ്ണികളാ. അതിെനേട…
നീ പറയണേപാെല ഇേത്രം െവലപിടിച്ച ഗുളിേകെടാന്നും ആവശ്യമില്ല. പനി�
െക്കാള്ള വല്ല ഗുളിേകം മതി. അയ്യാളു െവറുെത വലുതാക്കിപ്പറയുന്നതാ കാശുത�
ട്ടാൻ. അേല്ലൽ അയാെളന്തിനാ രണ്ടുേനേരം േകറിവരുേന്ന. നാണമിേല്ല അയാ�
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ക്കു് െചറുപ്പക്കാരനേല്ല, െകാച്ചുെപമ്പിള്ളാെര െതാടാനും പിടിക്കാനുെമാെക്ക രസ�
മാേണ. അേല്ലൽ ൈപ്രവറ്റാശുപത്രീെല ഡാക്ടറമ്മാരു് വീട്ടിൽ വന്നു േനാേക്ക്വാ.
നാണം െകട്ടവൻ! നാെള വരുമ്പം പറഞ്ഞു വിേട്ടാണം. ഇേല്ല ഞാൻ പറയും, പറ�
േഞ്ഞക്കാം.’

പിേറ്റന്നു രാവിെല േഡാക്ടർ വന്നു. ഇേപ്പാൾ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േഡാക്ടെറ
കാണാം. കുറച്ചപ്പുറത്തു് കേസരയിൽ തളർന്നു് മൗനിയായിരിക്കുന്ന വല്യമ്മാവൻ.
േഡാക്ടെറ േനാക്കി സാവിത്രിക്കുട്ടി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

‘ങാഹാ ചിരിക്കുന്നേല്ലാ. സാവിത്രിെക്കെന്ന മനസ്സിലാേയാ? ഞാൻ േഡാ�
ക്ടർ േതാമസ് മാത്യു. കുട്ടീെട പനി കുറഞ്ഞേല്ലാ. ഇേപ്പാ കാണാനും േകക്കാനും
പറ്റുന്നുണ്ടേല്ലാ.’ േഡാക്ടർ സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട െടംപേറച്ചർ എടുത്തുെകാണ്ടു് വിവര�
ങ്ങൾ േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടുതിരിഞ്ഞു് വല്യമ്മാവേനാടായി പറഞ്ഞു:

‘പനി കൺേട്രാളിലായി… എന്നാലും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം െകാടുക്കണ്ട. േനർ�
പ്പിച്ച പാലു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ തവണ. െവള്ളം ധാരാളം െകാടുക്കണം. രണ്ടു ദിവ�
സം കൂടിക്കഴിഞ്ഞു് േമാഷനുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ െകാടുക്കാൻ ഒരു മരുെന്നഴുതീെട്ടാണ്ടു്.
വയറു ക്ലിയറായാൽ കുേറെശ്ശ പാലും റസ്ക്കും െകാടുക്കാം. പിെന്ന േക്ലാേറാൈമെസ�
റ്റിൻ േകാഴ്സു് മിസ്സാകരുതു്.’

േഡാക്ടർ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ദിവാകേരട്ടൻ പറഞ്ഞു: ‘ഇനിയിപ്പം േഡാക്ടർ വര�
ണെമന്നില്ല. വിേശഷം വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ അവിെട വന്നു പറയാം’ എന്നിട്ടു് ഒരു
കവർ േഡാക്ടർക്കു േനെര നീട്ടി:

‘ഡാക്ടറുെട ഫീസ്.’
‘ഫീേസാ, ആരു ഫീസു േചാദിച്ചു? ഫീസിനു േവണ്ടിയാണു് ഈ േരാഗിെയ

േനാക്കാൻ വന്നെതന്നു വിചാരിേച്ചാ?’ േഡാക്ടർ വികാരാധീനനായി. േഡാക്ടർ
പറഞ്ഞുതീരും മുൻപു് അതുവെര േഡാക്ടറുള്ളേപ്പാൾ മുൻവശെത്തങ്ങും വരാത്ത
വല്യമ്മായി ചാടിവന്നു.

‘പിേന്ന… കാശിനു േവണ്ടിയെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ൈപ്രവാറ്റാശുപത്രീെല എത്ര
ഡാക്ടമ്മാരാ ഇങ്ങെന വീടുേകറിെയറങ്ങേണ. ഡാക്ടറു െചറുപ്പമാ. െപമ്പിള്ളാ�
െര ചികിത്സിക്കാൻ ഒരുപാടു് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതു അത്ര നല്ല കാര്യെമാന്നുമല്ല.
പറഞ്ഞില്ലാന്നു േവണ്ടാ!’

േഡാക്ടർ െപെട്ടെന്നാന്നു പകച്ചു; വല്യമ്മാവൻ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു. ‘സരസ്വതി
നീയകത്തു േപാ’, പിെന്നത്തിരിഞ്ഞു് േഡാക്ടേറാടും പറഞ്ഞു:

‘ക്ഷമിക്കണം േഡാക്ടർ, വിവരേക്കടാ… േഡാക്ടർ അവെള രക്ഷിച്ചതിനു് ഒരു�
പാടു് നന്ദിയുണ്ടു്.’

അല്പസമയെമടുത്തു േഡാക്ടർ സാധാരണ നിലയിെലത്താൻ. രണ്ടുകാര്യം
െകാണ്ടാണു് ഞാനിവിെട വന്നതു്… ആ കുട്ടിയുെട അവസ്ഥ വളെര ക്രിട്ടിക്കലായി�
രുന്നു; ആേരാഗ്യനിലയും വളെര േമാശം, രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ചാൻസു് കുറവു്, അതാ�
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ണു് അഡ്മിറ്റു് െചയ്യാനാവശ്യെപ്പട്ടതു്. പേക്ഷ, മാന്യനായ ഈ സാറിെന്റ നിസ്സ�
ഹായാവസ്ഥ എനിക്കു മനസ്സിലായി. എനിക്കു് ആദ്യകാഴ്ചയിൽത്തെന്ന ഇേദ്ദഹ�
േത്താടു് വലിയ ബഹുമാനം േതാന്നി. ഈ വഴിെയ കാറിൽ രണ്ടുേനരവും േപാകുന്ന
എനിക്കു് ഒരു പത്തുമിനിട്ടു വീതം ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു േരാഗിക്കുേവണ്ടി ചിലവഴിക്കു�
ന്നതു് ഫീസുവാങ്ങിേക്കണ്ട േജാലിയാെണേന്നാ ത്യാഗമാെണേന്നാ േതാന്നിയില്ല.
േജാലി ൈപ്രവറ്റാശുപത്രീലായിേപ്പായതു െകാണ്ടു് എത്തിക് സു് മറന്നുേപാകണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ.

പിെന്നാരുകാര്യം. ഈ കുട്ടി നിങ്ങക്കു േവണ്ടെപ്പട്ടവരാേരാ ആെണന്നു ധരി�
ച്ചു. േചതമില്ലാത്ത മുതലാണേല്ല. എന്നാലും മരുന്നുകൾ മുടക്കാതിരുന്നാൽ െകാ�
ള്ളാം… ഒന്നുകൂടി: കൂട്ടി രക്ഷെപ്പടും. പേക്ഷ, എെന്തങ്കിലും ഡിേഫാർമിറ്റി ഉണ്ടാേയ�
ക്കാം. ഓർമ്മക്കുറേവാ, െചവിേകക്കാെതേയാ… അങ്ങെന എെന്തങ്കിലും… ഉറപ്പാ�
യും വരണെമന്നില്ല… ശരി, സാേറ ഇറങ്ങുന്നു. ഇനിയും ആവശ്യമുെണ്ടങ്കിൽ എന്റടു�
ത്തുവരാം; പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല.

േഡാക്ടർ േപായി. വല്യമ്മാവൻ ഒന്നും പറയാനാകാെത തലകുനിച്ചു നിന്നു.
മരുന്നിെന്റ വിലയുെട പ്രശ്നം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നതുേകട്ടു. ഏതായാലും ആ

മരുന്നു നിന്നു…പിെന്ന ചില മരുന്നുകൾ…ഇരുപെത്താന്നാം ദിവസം ഒരു ചായക്ക�
പ്പിൽ ഉപ്പിട്ട െപാടിയരിക്കഞ്ഞി തന്നുതുടങ്ങി. ഇരുപത്തിേയഴാം ദിവസം കഞ്ഞി�
യും ചമ്മന്തിയും. ‘ദാ എഴുേന്നക്കാറായാൽ നിെന്ന െകാണ്ടുേപാകാൻ വരാൻ രവീ�
ന്ദ്രേനാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അന്നു മീനാക്ഷി താണുേകണു പറഞ്ഞിട്ടാ െനെന്ന ഇേങ്ങാ�
ട്ടുവിേട്ടക്കാൻ പറേഞ്ഞ… ബാക്കി ഒേള്ളാർക്കു് എന്തു ദുരിതാ നീ വരുത്തി വേച്ച,
അശ്രീകരം… േവഗം എഴുേന്നറ്റുനടക്കാൻ േനാക്കു് ’ ആ അശ്രീകരം ഭിത്തിയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞുകിടന്നു. മുഖെമാളിക്കാൻ!

ഇരുപേത്തഴു ദിവസെത്ത കിടപ്പു്… ആേറഴു ദിവസം 104, 105 ഡിഗ്രി പനി�
യിൽ… തലയിൽ േപനുകളുെട ഒൻപതാമുത്സവം. രാത്രിയും പകലും ഒരുേപാെല
തലയണയിലും വിരിപ്പിലും േതേരാട്ടം. തലെചാറിഞ്ഞു െചാറിഞ്ഞു സാവിത്രിക്കു�
ട്ടിക്കു പ്രാന്തുപിടിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ തലയിണവിരിച്ച േതാർത്തു് അതിരാവിെല
അതിർത്തിയിെല െതങ്ങും േചാട്ടിൽ കുടഞ്ഞിട്ടു. എന്നിട്ടും പറ്റാഞ്ഞു് അടുത്ത തി�
ലേഹാമത്തിെനാരുങ്ങി.
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സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അറപ്പായി, തലനിറെയ ഒരു വൃത്തിെകട്ട ജീവിയുെട നിരന്തര�
മായ ആക്രമണം… സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന ചീപ്പിൻ കഷണം കാണാനില്ല… ശശി�
േച്ചട്ടെന്റ േമശപ്പുറത്തു് ബ്രഷിനു മുകളിൽ രണ്ടു ചീപ്പു്. ഒെന്നടുത്തു. അത്രയ്ക്കും ഭ്രാന്തു പി�
ടിക്കുന്നു. െതങ്ങിൻ േചാട്ടിൽ സ്റ്റൂളിട്ടു് അതിനരികിൽ കരിയിലകൾ കത്തിച്ചു; അതി�
േലക്കു ചീകിയിട്ടു, തുടെരത്തുടെര… ചീപ്പിെനാപ്പം ചീപ്പുെകാള്ളുന്നിടത്തു നിെന്നല്ലാ�
മുള്ള മുടിയും േപനിെനാപ്പം തീയിൽ വീണുെകാണ്ടിരുന്നു…

‘ഇെതന്തു്; ശവം കരിയുന്ന മണം! നീയവ്െട എന്തു െചയ്യുവാ സാവിത്രീ?
എന്തിനാ തീയിേട്ടക്ക് േണ?’ ഉത്തരത്തിനു കാക്കാെത വല്യമ്മായി േപായി.

ചീകൽ നിർത്തി പാവാട അഴിച്ചു കുടഞ്ഞു േതാർത്തുെകാണ്ടു തലമുഴുവൻ തു�
ടച്ചു. മുടി ഏതാണ്ടു മുക്കാലും ഊരിേപ്പാെയങ്കിലും േപൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു… തല�
യ്ക്കു് എെന്താരാശ്വാസം… ശുണ്ഠിക്കാരനും അതിവൃത്തിക്കാരനുമായ ശശിേച്ചട്ടെന്റ ചീ�
പ്പാണു്; സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േപടി േതാന്നി. േവഗം കുളിമുറിയിൽ കയറി േസാപ്പിട്ടു
േതച്ചു കഴുകിത്തുടച്ചു് ബ്രഷിൽ കുത്തിവച്ചു.

പേക്ഷ, പിെറ്റന്നെത്ത കാഴ്ച!
ശശിേച്ചട്ടെന്റ േമശപ്പുറത്തിരുന്ന രണ്ടു ചീപ്പുകൾക്കു് ഒെരാറ്റ പല്ലു് ബാക്കിയില്ല.

മുഴുവൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; തനിക്കുള്ള ശിക്ഷ! പേക്ഷ, താനതു് ഉപേയാഗിച്ചു�
െവന്നു് ശശിേച്ചട്ടെനങ്ങെനയറിഞ്ഞു; ഒരു ലക്ഷണവും അവേശഷിപ്പിച്ചിരുന്നിെല്ല�
ന്നാണു് ഓർമ്മ.

ദിവാകേരട്ടൻ പറഞ്ഞ ‘േമാഹം’ േപാെല തെന്ന ശശിേച്ചട്ടെന്റ േക്രാധവും സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിെന കീറിമുറിച്ചു…ഒരു നികൃഷ്ട കീടമായിത്തീർന്നു താൻ!

തീരാത്ത അപമാനഭാരവും േപറി സാവിത്രിക്കുട്ടി രവീന്ദ്രൻേചട്ടെനാപ്പം വീട്ടി�
േലക്കു മടങ്ങി; ഇതിലും വലിയ ഒരു ആറ്റംേബാംബു തെന്ന നാട്ടിേലയ്ക്കയച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നറിയാെത. മകെള കണ്ടതും സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ വിതുമ്പി… സാവിത്രിക്കുട്ടി
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പേക്ഷ, കരഞ്ഞില്ല… അല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മ േചാദിച്ചു: ‘െനനെക്കങ്ങെനയാ
പനി വേന്ന?’

‘പകർച്ചപ്പനി, ഫ് ളൂ… പുതിയതരം… രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലാര് േന്നാ.
അതിനു മരുന്നുേപാലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.’

‘അെതന്തുപനിയാ, ഇേത്രം െദവസം?’ അമ്മയുെട ശബ്ദത്തിൽ അവിശ്വാസം.
‘അതു് ഫ് ളൂകൂടി ൈടേഫായ്ഡായി. വരാേന്തമുട്ടി െവള്ളാര്ന്നു. പാത്രം കഴു�

േകെമാെക്കെച്ചയ്യുമ്പം മേഴം നനഞ്ഞു. പിന്നാേണ മുേട്ടാളം െവള്ളത്തിെലറങ്ങിയാ
കക്കൂസിലും കുളിമുറീലും േപാേണ. അഴുക്കുെവള്ളേല്ല…’ അച്ഛൻ എല്ലാം േകട്ടുെകാ�
ണ്ടു് നിശ്ശബ്ദനായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ പിെന്നാന്നും േചാദിച്ചില്ല.

കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണു്, സാവിത്രിക്കുട്ടി പുറത്തായി. അമ്മ പറഞ്ഞു: ‘നീ�
യാേരാടും പറയാെനാന്നും േപാണ്ട; കാവിന്റേങ്ങാട്ടു േപാകാതിരുന്നാ മതി… ഇതി�
നു മുൻപു് െനനെക്കന്നാര്ന്നു?’

‘ആലെപ്പാഴയ്ക്കു േപാേണനും ഒരു മാസം മുമ്പല്ലാര് േന്നാ?’
‘െനനക്കു പനി വന്നപ്പം വേല്യട്ടത്തി ഒണ്ടാര് േന്നാ അവെട?’ ‘ഇല്ല. േകാേട്ട�

ത്തു് പേത്മച്ചീടടുേത്തക്കു േപായതാരുന്നു. അടുക്കേളെലാെക്ക ഞാനാര്ന്നു. പനി
വന്നപ്പം ശശിേച്ചട്ടൻ േപായിെക്കാണ്ടുവന്നു.’ ‘വേല്യട്ടത്തി വന്നപ്പം നീെയേന്തലും
പറഞ്ഞാര് േന്നാ?’

‘എനിക്കപ്പം തലേവദേനം ചൂടുംെകാണ്ടു് ഒേരാർേമ്മല്ലാത്ത േപാലാര്ന്നു.
എന്നാലും വല്യമ്മായി േചാദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു. വല്യമ്മായി േചാദിച്ചു െനനെക്കങ്ങ�
െനയാ പനിവേന്നന്നു്. തലേവദനയാര്ന്നു, പേക്ഷലു് െപാറന്നാളായതുെകാണ്ടു
കുളിച്ചൂന്നു പറഞ്ഞു. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വയെറളകീന്നും പറഞ്ഞു. കണ്ടമാനം വല്ല�
തും വാരിത്തിന്നാരിക്കുംന്നു് വല്യമ്മായി പറഞ്ഞപ്പം എനിക്കു സങ്കടം വന്നു. ഞാ�
െനാരിക്കലും ആവശ്യത്തിനുേപാലും കഴിക്കാറിെല്ലന്നു് അമ്മയ്ക്കറിയിേല്ല… ഞാൻ
പറഞ്ഞു എനിക്കു് രണ്ടുമൂന്നു മാസം കൂടുമ്പഴാ തീണ്ടാരിവരുേന്ന. അപ്പം അതുെക�
ട്ടിെക്കടന്നിട്ടു എളകിേപ്പായതാരിക്കും, കറുകറാന്നിരുന്നു എന്നു്.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി
പറഞ്ഞു നിർത്തീതും, ‘എെന്റ ഭഗവതീ’ എന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ തലയ്ക്കു
ൈകതാങ്ങി നിലത്തിരുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി.

‘എന്തു മഹാപാപമാ വേല്യടത്തി പറെഞ്ഞാണ്ടാേക്ക്യ, എന്റീശ്വരാ.’ പിെന്ന
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട േനെര തിരിഞ്ഞു് അമ്മ േദഷ്യെപ്പട്ടു: ‘ശവം, നീയിെതാെക്ക
എന്നാ പടിക്കുേന്ന! ഇേത്രം പ്രായായിട്ടും ഇങ്ങനെത്ത വിവരേക്കടു് െവളമ്പിയ�
േല്ലാ! തീണ്ടാരിെയാണ്ടായിേല്ലലു് അെതാെക്ക െകട്ടിെക്കടന്നു് വളെറളകിേപ്പാകും�
ന്നു് എവെട പടിച്ചതാടീ! െനനെക്കപ്പഴും രണ്ടും നാലും മാെസാെക്ക കൂടുമ്പഴേല്ല
ഒണ്ടാകൂ… രക്തെക്കാറവാന്നു ൈവദ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടു് എള്ളും കരിപ്പട്ടീം കൂെട ഇടിച്ചുത�
ന്നേതാർമ്മയിേല്ല? എെന്റ ഭഗവതീ ഇെതാെക്കയാരാ ഇനി പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ!’
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സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്പരന്നു നിന്നു. വലിയമ്മായി എന്തു മഹാപാപം പറെഞ്ഞ�
ന്നാണു് അമ്മ പറയുന്നതു് ! അമ്മ കരയാൻ മാത്രം അപകടകരമായ കാര്യെമ�
ന്താണ് ?

‘എന്താ കാര്യം, അേമ്മ? വല്യമ്മായി എന്തു പറെഞ്ഞന്നാ; ഒരുപാടു തിന്നിട്ടാ
അസുഖം വേന്നന്നാേണാ?’ സാവിത്രിക്കുട്ടി നിർബന്ധിച്ചു.

അമ്മ പണിെപ്പട്ടു് വിക്കി വിക്കിപ്പറഞ്ഞു:
‘െനനക്കു് ഗർഭം അലസീതാന്നു് !’ അമ്മ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിെലാരു ഇടിവാൾ മിന്നി; അവെളാരു ശിലയായി…
അടുത്തനിമിഷം, പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി ഉണർന്നു… ‘തനിക്കു ശരീരശാസ്ത്ര�

െത്തക്കുറിെച്ചാന്നുമറിയില്ല; ശരീരത്തിെല ൈജവപ്രക്രിയകെളക്കുറിച്ചും… െസക്ക�
ന്റ ് േഫാമിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ ആണുങ്ങെള െതാടരുെതന്നു് െകാച്ചു സിസ്റ്റർ ഉപ�
േദശിച്ചു; െതാട്ടാെലന്താ കുഴപ്പെമന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ കൂെട പഠിച്ചിരുന്ന മൂന്നാം
െകാല്ലക്കാരി മാധവി േപടിപ്പിച്ചു: ‘ഗർഭെമാണ്ടാകും, അല്ലാെണ്ടന്താ’ എന്നു്. വീ�
ട്ടിൽ വന്നു് അതുപറഞ്ഞു കരഞ്ഞേപ്പാൾ ‘ഓേരാ േചാദ്യം, േപാടീ അപ്പറെത്തങ്ങാ�
നും’ന്നു് അമ്മ ഭദ്രകാളിയായി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അെതാെക്ക െതറ്റായ വിവരമാണു്,
േമാളു് വലുതാകുമ്പം എല്ലാം മനസ്സിലാകുെമന്നു്. താൻ ആവശ്യത്തിനു വലുതായില്ല,
വിവരം വച്ചില്ല… വല്യമ്മായിയുെട െതറ്റല്ല, പേത്മച്ചിയുമുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ… എല്ലാം
വെച്ചാരു കഥ െമനഞ്ഞു. സാരമില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടി തളരില്ലാ…’

‘വലിയമ്മാവനു സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ അറിയാം: ആ നല്ലവനായ ഡാക്ടർ േരാ�
ഗം അറിഞ്ഞു ചികിത്സിച്ചു… താൻ രക്ഷെപ്പട്ടേല്ലാ. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആേരാടും
പരിഭവമില്ല, പിണക്കമില്ല… നന്ദി മാത്രം. തെന്ന മരണത്തിനു വിട്ടുെകാടുക്കാെത
രക്ഷിെച്ചടുത്തേല്ലാ; അവർക്കു േപാലും അപകടം വേന്നക്കാവുന്ന മഹാേരാഗമാ�
െണന്നറിഞ്ഞിട്ടും വഴിയിലുേപക്ഷിച്ചില്ലേല്ലാ… എല്ലാവർക്കും നന്ദി.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ജീവിക്കണം, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ജയിക്കണം. ശരീരശാസ്ത്ര�
െത്തക്കുറിച്ചു് അറിവു കുറവായിരിക്കാം… പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടി ജീവിതെത്തക്കുറി�
ച്ചു് ഒരുപാടു പഠിച്ചു; ജീവിതത്തിെന്റ ഗതിവിഗതികെളക്കുറിച്ചു് ഒരുപാടറിഞ്ഞു. മു�
േന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനു് അതുമതി, അതുമതി.
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ബാലസംഘത്തിെന്റ ഉദയം

ദിവസങ്ങൾ കടന്നുേപാകുന്നു… സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു െവറുെതയിരിക്കാൻ വയ്യ. മന�
സ്സിൽ, വായിച്ചു കൂട്ടിയ ചരിത്രങ്ങളും ചരിത്രനായകരും േകാരിയിട്ട കനെലരിയുന്നു�
ണ്ടു്… പേക്ഷ, ക്ഷയേരാഗം െകാണ്ടു തളർന്ന അച്ഛൻ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ േരാഗിണിയാ�
ക്കിയ അമ്മ, ൈദന്യതയുെട പ്രതിരൂപങ്ങളായ സേഹാദരൻ!അരപ്പട്ടിണിയിലും മു�
ഴുപ്പട്ടിണിയിലുമായി കടന്നുേപാകുന്ന ദിനങ്ങൾ… രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ േജാലിയേന്വഷി�
ച്ചു നടന്നു തളർന്നു…

രാജഭരണത്തിേന്റയും ൈവേദശികാധിപത്യത്തിേന്റയും കരാളതകളിൽ നി�
ന്നും, ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ േനടിെയങ്കിലും ജനാധിപത്യം നടപ്പിലാെയ�
ങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആഹാരം, വസ്ത്രം, കിടപ്പാടം എന്ന പ്രാഥമിക ആവ�
ശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റിക്കിട്ടാൻ ഇനിയും ഒരുപാടു സമരങ്ങളും സഹനങ്ങളും േവണ്ടി�
വരുെമന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കറിയാം. പേക്ഷ, െലനിേനേപ്പാെലേയാ ഭഗതു് സിം�
ഗിേനേപ്പാെലേയാ, എ.െക.ജിേയേപ്പാെലേയാ ത്യാഗത്തിെന്റ തീച്ചൂളയിേലക്കു് സ്വ�
ന്തം കുടുംബെത്ത മറന്നു് എടുത്തു ചാേടണ്ട അവസ്ഥയല്ലിേപ്പാൾ… ഒരുപാടു കാര്യ�
ങ്ങൾ ഇനിയും നിവൃത്തിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടു്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടു് െകാല്ലം പത്താ�
യിട്ടും അയിത്താചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു… അതുേപാെല എത്രേയാ ദുരാചാര�
ങ്ങൾ ഇനിയും മാറാനുണ്ടു്.

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് വായനയിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ഒരുപാടു് ആശയങ്ങളുണ്ടു്.
ആദ്യം കുട്ടികളിൽ നിന്നുതുടങ്ങാം. കുട്ടികെള—ആവുന്നത്രേപെര—ഒന്നിച്ചുകൂട്ടണം.
ഒരു ബാലസംഘം രൂപീകരിക്കണം. വായനയും, കളികളും, കലാപരിപാടികളും
ഒപ്പം പഠിത്തത്തിൽ പുറേകാട്ടു നില്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു് പ്രേത്യക പരിശീലനം…ആദ്യം
ഈ ആശയങ്ങൾ തെന്റ പരിചയക്കാരും ബന്ധുക്കളുമായ മുതിർന്ന കുട്ടികെള േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്തണം. അവരുമായി േചർന്നു് െകാച്ചുകുട്ടികെള ആകർഷിക്കണം; എന്നു�
വച്ചാൽ െകാച്ചുകുട്ടികളുെട രക്ഷകർത്താക്കെള പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കണം…



409 6.1. ബാലസംഘത്തിെന്റ ഉദയം

അച്ഛൻ പറഞ്ഞു; ‘നിെന്റ ആശയം നല്ലതുതെന്ന… പേക്ഷ, നിനക്കാരാ ഇവി�
െട കൂട്ടുള്ളതു് ?’

അമ്മയ്ക്കു േദഷ്യം പിടിച്ചു; ‘അരി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പണി വല്ലതും േനാക്കാ�
െനാള്ളതിനു്…’ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിദുഷിയായ, പ്രതിഭാധനയായ മീനാ�
ക്ഷിയമ്മെയ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവളാക്കി. ‘അതു ഞാൻ െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ
അേമ്മ; രണ്ടു സ്ഥലത്തു ട്യൂഷനു േപാകുന്നുണ്ടു്. പത്താം ക്ലാസ്സിെല കുട്ടികളായതു�
െകാണ്ടു കിട്ടിയതാ. അല്ലാതാരാ ഇവെട ട്യൂഷനയക്കുേന്ന? മറ്റു േജാലികെളെന്ത�
ങ്കിലും കിട്ടുന്നതുവെര.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി അമ്മെയ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

‘തുരുത്തുേമ്മെല സുേരന്ദ്രെന നീയറിയിേല്ല, ബന്ധുവാ. അവൻ പത്തിലാ.
എന്നാലും നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ സംഘെമാണ്ടാക്കാൻ വരും. അവേനം കൂട്ടിേപ്പായാ
പരിചേയാള്ള കുട്ടികെളകിട്ടും.’ അമ്മ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വഴി പറഞ്ഞുതന്നു…

അതു ഫലിച്ചു… നാലഞ്ചു കുട്ടികൾ തയ്യാറായി വന്നു. പല ക്ലാസ്സുകളിൽ
പഠിക്കുന്നവർ. അവർ വളെര ആേവശത്തിലാണു്. ആ നാട്ടിലാദ്യമായി കുട്ടി�
കൾ സംഘടിക്കുന്നു… ആ കുട്ടികളിൽ മൂന്നുേപരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നു.
പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അക്കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു… ഒന്നു മനസ്സിലായി,
നല്ല ആത്മാർത്ഥതയും േസ്നഹവുമുള്ള കുട്ടികൾ.

ബാലസംഘം രൂപം െകാണ്ടു…എക്സിക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, ആദ്യംതെന്ന.
ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളും പ്രീയൂണിേവഴ്സിറ്റിക്കാരിയുമായ സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി തെന്ന െസക്രട്ടറിയാകണെമന്നു് മറ്റു കുട്ടികൾ ഉറപ്പിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സുകാ�
രൻ സുേരന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ്, എട്ടാം ക്ലാസുകാരൻ േവണു േജായന്റ് െസക്രട്ടറിയും
ഖജാൻജിയും…

ൈതക്കാട്ടുേശ്ശരീൽ േപായി എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്കുകാെര കണ്ടു് ബാലസം�
ഘങ്ങളുെട ൈബേലാ നിർേദ്ദശങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛെന്റ
സഹായേത്താെട ‘ഉദയാ ബാലസംഘം’ എന്നു േപരിട്ട സംഘടനയ്ക്കു് സ്വന്തമായ
ൈബേലാ ഉണ്ടാക്കി. എെന്താെക്കേയാ െചയ്തു തുടങ്ങിെയന്നും കളിപ്പിക്കൽ പണി�
യെല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ചിലെരാെക്ക കുട്ടികെള വിടാൻ തയ്യാറായി. പേക്ഷ,
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയുെട അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ സുേരന്ദ്രനും േവണുവുെമാഴി�
െക ആരും എത്തിയില്ല.

േവണ്ട; വന്നവെര വച്ചു് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം.
സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ േനാട്ടീസ് പേലടത്തും എത്തിച്ചു…

രണ്ടും മൂന്നും െകാല്ലം ഒേര ക്ലാസ്സിൽ േതാറ്റു പഠിേക്കണ്ടിവരുന്ന കുട്ടികെള വിഷ�
യങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു് ജയിപ്പിക്കാെമന്നായിരുന്നു േനാട്ടീസിെല വാഗ്ദാനം.
ഒന്നിനും ഫീസു െകാടുേക്കണ്ടതില്ല. സംഘാംഗങ്ങൾ തെന്ന പഠിപ്പിക്കും…

മടിച്ചു മടിച്ചാെണങ്കിലും പത്തു പന്ത്രണ്ടു േപരായി. അതിൽ രണ്ടുേപർ ഈഴവ�
ക്കുട്ടികൾ! അെതാരു വിജയമായി. പേക്ഷ, മറ്റുള്ളവരുമായി കൂടിക്കലർന്നുള്ള പരി�
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പാടിെയാന്നും അവർക്കു സമ്മതമല്ലായിരുന്നു. അവെര പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി�
െയന്നു് അവരുെട അച്ഛൻ… ആദ്യം െചയ്തതു് അവർ വലിയവരായാലും കുട്ടികളാ�
യാലും സാവിത്രിക്കുട്ടിെയയും കൂട്ടെരയുെമാെക്ക വിളിക്കുന്ന ‘തമ്പ് രാൻ, തമ്പ് രാട്ടി’
വിളി നിർത്തിക്കലായിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് ബഞ്ചിട്ടു് അതിലിരു�
ത്തി അവെര പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു… ‘അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറി�
യണം, ഒരു കേടേപ്പായാ കടക്കാരൻ പറ്റിക്കാെത കണക്കുകൂട്ടിെയടുക്കാെനാള്ള
െവവേരാം േവണം. അതീകൂടിയ പടിെപ്പന്നാത്തിനാ ഞങ്ങെക്ക’ ന്നാ കുട്ടികളുെട
അച്ഛെന്റ വാദം… നാലിലും മൂന്നിലും പഠിക്കുന്ന അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ േപാലും നി�
ശ്ചയമില്ലായിരുന്നു…

പ്രസിഡന്റും േജായിന്റു െസക്രട്ടറിയും കൂടി തുറവൂർ എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാേക്കാ�
ഫീസിൽ േപായി. ആദ്യെത്ത മീറ്റിംഗിെന്റ മിനിട്സും സംഘടനക്കിടാനുേദ്ദശിക്കു�
ന്ന േപരും, സംഘം പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കലാകായിക ഐറ്റങ്ങളുെട വിവരവുമ�
ടങ്ങുന്ന വിശദമായ െറേക്കാർഡുകൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഫീസർക്കു സമർപ്പിച്ചു…
സംഘം െസക്രട്ടറി ഒരു െപൺകുട്ടിയാെണന്നറിഞ്ഞ അേദ്ദഹം അഭിനന്ദിച്ചെത്ര:
‘അതു് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ചുവടുവയ്പാണേല്ലാ കുട്ടികേള’ എന്നു്.

വളെര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആഫീസർ, നല്ല സ്വീകാര്യതയാണു് ബാല�
സംഘം ഭാരവാഹികൾക്കു കിട്ടിയതു്. ഫുട്ബാൾ, ഷട്ടിൽ, ക്യാരംസ്, െചസ്സ് തു�
ടങ്ങിയ കളികൾക്കു് അത്യാവശ്യം േവണ്ടെതല്ലാം അവെരത്തിച്ചു തരും… പേക്ഷ,
ഒരു ആഫീസും ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലവും കെണ്ടത്തണം…

…കെണ്ടത്തി. പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയും നർത്തകിയുമായ രത്നവല്ലി ബാലസം�
ഘത്തിൽ േചരാനാഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയും
മറ്റു ഭാരവാഹികളും കൂടി രത്നവല്ലിയുെട അച്ഛെന—െചറുകിട ജന്മിെയങ്കിലും നല്ലവ�
നായ കൃഷ്ണനുണ്ണിത്താെന—കാണാൻ െചല്ലുന്നതു്. പ്രവർത്തനഫണ്ടു പിരിവു് അവി�
ടന്നു തുടങ്ങാെമന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ. അതുവെരയുള്ള േസ്റ്റഷനറി, യാത്ര തുടങ്ങിയ
െചലവുകൾ അവരവർ കയ്യിൽ നിെന്നടുത്തതാണു്, കയ്യിൽ നിെന്നടുക്കാൻ കഴിവി�
ല്ലാത്തവരായിട്ടും.

ബാലസംഘത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ േചാദിച്ചറിഞ്ഞ ഉണ്ണിത്താൻ രത്നവല്ലി�
െയ സംഘത്തിൽ േചർക്കാെമന്നും, പരിപാടികൾക്കു് ഒപ്പം വിടാെമന്നും സേന്താ�
ഷേത്താെട സമ്മതിച്ചു, പേക്ഷ, പഠിത്തത്തിനു് മുടക്കം വരുത്തരുെതന്ന താക്കീ�
േതാെട… ‘സാവിത്രിക്കുട്ടിെയേപ്പാെല റാങ്കും െമറിറ്റുെമാെക്ക വാങ്ങിക്കാൻ േമാെള
സഹായിക്കണ’ െമെന്നാരു അഭ്യർത്ഥനയും.

അതിനിടയിൽ സംഘം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടീെട കുടുംബേക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ പുരയിടത്തിെല കരിമ്പനച്ചുവട്ടിലാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മുഖം വല്ലാതായി. പ്രായമായ മകെള െവളിമ്പറമ്പിൽ മീറ്റീംഗിനും മറ്റും അയ�
യ്ക്കുന്നതിെല വിഷമമാകാെമന്നു േതാന്നിയതുെകാണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു േക�
റിപ്പറഞ്ഞു.
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‘ഇല്ലാ… അതു തത്കാലേത്തക്കായിരുന്നു… ഞങ്ങൾ ആഫീസിനു് സ്ഥലം
അേന്വഷിക്കുകാ… എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്കീന്നു് കളിസാധനങ്ങെളല്ലാം തരും,
പേക്ഷ, അടെച്ചാറപ്പുള്ള സ്ഥലം േവണം. ഞങ്ങളതു് േനാക്കുന്നുണ്ടു്.’

ഉണ്ണിത്താെന്റ വീട്ടുമുറ്റത്തിനരികിൽത്തെന്നയുള്ള േതങ്ങാപ്പുര ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കു�
കയാണു്. അതായിരിക്കും രത്നവല്ലി അച്ഛെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചതു്.

‘ഈ േതങ്ങാെപ്പാര ഞാൻ വിട്ടുതരാം. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം, മീറ്റീംഗും കൂ�
ടാം. പേക്ഷ, വൃത്തിയാക്കിയിടണം. ബഹളെമാന്നും ഒണ്ടാക്കാനും പാടില്ല.’ ഉണ്ണി�
ത്താൻ താേക്കാൽ തന്നു.

അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ല ഒരു മുറിയും മരയഴിയിട്ട വലിയ ഹാളും; പ്രേത്യകം പൂട്ടുകളുമു�
ണ്ടു്…ശ്രമദാനം നടത്തി എല്ലാവരും കൂടി അടിച്ചുകഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഉണ്ണിത്താൻ
സംഭാവന െചയ്ത െഷൽഫിൽ പലരിൽ നിന്നും സംഭരിച്ചതും എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാ�
ക്കുകാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കുതന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വച്ചു. ബാക്കി സ്ഥല�
ത്തു് കളിസാധനങ്ങളും. െചസ്സിനും ക്യാരംസിനുമുള്ള േമശകൾ ഹാളിലിട്ടു. പേക്ഷ,
കേസരകളും സ്റ്റൂളുെമാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.

ബാലസംഘം പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായി… മധ്യേവനലവധി തുടങ്ങിയിരു�
ന്നു… െചറിയ മീറ്റീംഗുകളും ക്ലാസ്സുകളും കരിമ്പനച്ചുവട്ടിൽ. നൃത്തക്ലാസ്സുള്ളതുെകാ�
ണ്ടു് രത്നവല്ലി ആഫീസിൽ വച്ചുകൂട്ടുന്ന ജനറൽ േബാഡി മീറ്റീംഗിനു മാത്രെമ വരു�
കയുള്ളൂ എന്നു േനരേത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്യാരംസും ഷട്ടിലും ഉഷാറായി നടക്കുന്നു�
ണ്ടായിരുന്നു. ഫുട്ബാളിനു് ടീം തികയ്ക്കാൻ ആളില്ല. സുേരന്ദ്രനും േവണുവും േവേറ
രണ്ടു പത്തുവയസ്സുകാരു കുട്ടികളും മാത്രം. അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽ വച്ചു് ഫുട്ബാൾ ഭ്രാ�
ന്തനായ േചട്ടെന്റ കളികാണുകയും വീട്ടുവരാന്തയിൽ േചട്ടെനാപ്പം പന്തു തട്ടി വീ�
ണു ശ്വാസം നിന്നുേപാകുകയുെമാെക്കെച്ചയ്ത പരിചയം വച്ചു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയും ഫു�
ട്ബാൾ കളിക്കാനിറങ്ങി; ആത്മാർത്ഥതേയാെട പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകാരികളു�
െട ആേവശം തണുപ്പിക്കരുെതന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു നിർബന്ധമായിരുന്നു. കാവി�
െന്റ വിശാലമായ മുറ്റെത്ത പൂഴിമണലിൽ ഫുട്ബാൾ കളി ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
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പത്തുപതിേനഴുവയസ്സായ െപണ്ണു് കാൽപന്തു കളിക്കുന്നു, അതും ആൺപിേള്ളർ�
െക്കാപ്പം. തലപ്പന്തു കളി െചറിയ ആൺകുട്ടികളും െപൺകുട്ടികളും ഒപ്പം കളിക്കാ�
റുണ്ടു് ഓണക്കാലത്തു്. അതുപേക്ഷ, സ്വന്തക്കാരു കുട്ടികൾ മാത്രമാകും. ആ കുഗ്രാ�
മക്കാർക്കു് ഒരു െപണ്ണു് കാൽപന്തു തട്ടുന്നതു് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയായി. പാവെപ്പട്ട
അയൽപക്കത്തുകാർ കൗതുകേത്താെടയും ബന്ധുക്കൾ അരിശേത്താെടയും പ്രതി�
കരിച്ചു. അെതാന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ഏശുന്നതായതു െകാണ്ടല്ല സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു കളി നിർേത്തണ്ടിവന്നതു്…

സർക്കാർ േജാലി കിട്ടണെമങ്കിൽ ൈടപ്പും േഷാർട്ഹാൻഡും പഠിച്ചിരിക്ക�
ണം. രവീന്ദ്രൻ േചട്ടൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടു്. സാവിത്രിക്കുട്ടിയും േചർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ൈടപ്പിനു്. മാസം അതിനുതെന്ന ആറുരൂപാ ഫീസ്. ട്യൂഷെനടുക്കലും, ടൗണിൽ�
േപായുള്ള പഠിത്തവും ബാലസംഘം കാര്യങ്ങളും; സമയം തീെര കുറവു്. െപെട്ട�
ന്നു് കളി നിർേത്തണ്ടിവന്നതിനു കാരണം, ഫുട്ബാൾ കളിക്കിെട അവൾ ആേവശം
െകാണ്ടു ബാൾ നീട്ടിയടിച്ചു. പൂഴിമണലിൽ കാലിടറി. വലതുകാലിെന്റ നടുവിരൽ
വളഞ്ഞുേപായി… ൈതലം െകട്ടിവച്ചു നടേക്കണ്ടിവന്നു കുറച്ചുനാൾ…

മൂന്നുമാസെത്ത ൈടപ്പു് പഠിത്തത്തിെന്റ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റു വാങ്ങിച്ചുവച്ചു സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി, അമ്മയുെട നിർബ്ബന്ധം െകാണ്ടു്. പതിെനട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞാേല േജാ�
ലിെക്കടുക്കൂ എന്നു നിയമമുെണ്ടന്നുള്ളതു് അമ്മ സമ്മതിച്ചുെകാടുത്തില്ല. ‘പതിേനഴു
തികഞ്ഞാൽ പിെന്ന പതിെനട്ടേല്ല? പിെന്ന നിന്റേത്രം മാർെക്കാള്ളയാൾക്കു് അവ�
രു് പതിെനട്ടു തികയേട്ടന്നും പറയുേകല’, സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ ഉറപ്പിച്ചു.

അങ്ങെന ഒരു ദിവസം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ കണ്ട േജാലിക്കു് അേപക്ഷ അയ�
ച്ചു. കൃത്യം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് ! അമ്മ പറഞ്ഞു, ‘കണ്ടി�
േല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെതന്തായി!’ അച്ഛൻ തിരുത്തി: ‘തീരുമാനിക്കാൻ വരെട്ട.
എന്നാലും ഇതു് േബാർഡായതുെകാണ്ടു് ചിലേപ്പാൾ ഇളവുണ്ടായിരിക്കും.’
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രണ്ടുേപർക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലിെയാണ്ടാക്കാൻ പാടുെപട്ടു. പാവാടയും ബ്ലൗസും
എത്ര നനച്ചിട്ടും പുതുമ മാറാത്ത ഖട്ടാവു് േവായിലിെന്റ ഹാഫ് സാരിയുമിട്ടു് തിരുവന�
ന്തപുരത്തിനു്. എത്തിയേപ്പാൾ രാത്രിയായി. സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ കൂട്ടുകാരി അച്ചുവി�
െന്റ വീട്ടിലാക്കി. രവീന്ദ്രൻ േചട്ടൻ ബസ് സറ്റാൻഡിലാണെത്ര കിടന്നതു്.

…സിവിൽ െലയിൻ െകട്ടിടത്തിെല രണ്ടാം നിലയിൽ ഖാദിേബാർഡിെന്റ
ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. മുറിക്കുമുൻപിൽ സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ ഊഴം കാത്തുനിന്നു…
ഒരാൾ േപരുവിളിച്ചു. മുറിയിേലക്കുള്ള ഇടനാഴിയിൽ കേസരയിലിരുന്നയാൾ
അയാളുെട മുൻപിെല േമശപ്പുറത്തു് വച്ചിരുന്ന മഷിക്കുപ്പിയും സ്റ്റീൽേപനയും ഒരു�
പായ േപപ്പറും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അയാൾ തന്ന നീണ്ട മൂന്നുനാലു വാചകങ്ങളടച്ചടി�
ച്ച േപപ്പറിലുള്ളതു് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു: ‘ഹാൻഡ് ൈററ്റിംഗ് െടസ്റ്റ്.’

കുനിഞ്ഞുനിന്നുെകാണ്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടി എഴുതി… ‘തനിക്കു േജാലി ഒറപ്പായ�
േല്ലാ; എന്തു നല്ല കയ്യക്ഷരം’, അയാൾ ചിരിച്ചു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി അകത്തു കയറി. അവിെട മൂന്നുേപർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യമാ�
യി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ േനരിടുകയാണു്, പേക്ഷ, സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േപടിയും വിറയലും
ഇല്ലായിരുന്നു: ഇരിക്കുന്നവെര സാവിത്രിക്കുട്ടി അഭിവാദനം െചയ്തു. ഒരു സ്ത്രീയും
രണ്ടു പുരുഷന്മാരും; േപപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളാണു് രെണ്ടണ്ണം.

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കയ്യക്ഷരം പരിേശാധിക്കാെനഴുതിച്ച
േപപ്പറും അേപക്ഷാേഫാറവും മറിച്ചുേനാക്കിയിരുന്ന വയസ്സായ ആൾ വിഷണ്ണനാ�
യി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി, പിെന്ന സ്ത്രീേയയും… ആ സ്ത്രീ വിഷാദസ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു: ‘കുട്ടിക്കു തെന്ന ഈ േജാലി കിേട്ടണ്ടതായിരുന്നു. എടുത്താൽ െകാള്ളാ�
െമന്നു ഞങ്ങൾക്കാഗ്രഹെമാണ്ടു്. പേക്ഷ, വയ്യേല്ലാ… പതിെനട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞി�
ട്ടു് അെപ്ല െചയ്യ്. അന്നു േജാലി തരാം.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട മനസ്സിൽ െവറുപ്പു നുരഞ്ഞു… ‘ഇവെരാെക്ക എന്താണി�
ങ്ങെന! അേപക്ഷിച്ചതു് ഉേദ്യാഗാർത്ഥിയുെട െതറ്റു്. പേക്ഷ, നിയമപ്രകാരമല്ലാ�
ത്ത അേപക്ഷ തള്ളുകയല്ലാരുേന്നാ േവണ്ടതു്; തേന്നേപ്പാലുള്ള പാവെപ്പട്ടവരുെട
േവവലാതിേയാ വണ്ടിക്കൂലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിെല അപമാനേമാ എന്തുെകാണ്ടു
മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ!’

തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലുടനീളം തേന്നാടുതെന്ന പുച്ഛം േതാന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ
തികട്ടിവന്നു. അതിെലാന്നു് തിരുവനന്തപുരം െസക്രേട്ടറിയറ്റിെല ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥെനന്നു പറയെപ്പട്ട ഒരാളുമായി നാട്ടിൽവച്ചുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു…

ആലപ്പുെഴ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നു് അധികദിവസം കഴിയുന്നതിനു മുൻപാണു്.
അമ്മയുെട നിർബ്ബന്ധം സഹിക്കാെതയാണു് അമ്മയുെട കസിെന്റ വീട്ടിൽ േപാ�
യതു്. കസിെന്റ ഭർത്താവു് അമ്മേയാടു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ അേങ്ങാട്ടയക്കാൻ
ആവശ്യെപ്പട്ടതാണു്; ‘ആ ചിറ്റപ്പെന്റ സ്വന്തം അമ്മാവനും അയൽവാസിയുമായ
ആൾ െസക്രേട്ടറിയറ്റിൽ അണ്ടർ െസക്രട്ടറിയാണു്. അയാെള അവൾ വെന്നാന്നു
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കണ്ടാൽ മതി. അയാൾ പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം േപാെല സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു േജാലി കി�
ട്ടും. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെട േകാപ്പി െകാണ്ടുവരികേയ േവണ്ടൂ.’

രാവിെല ചിറ്റപ്പെന്റ പത്തുവയസ്സുകാരൻ മകനുെമാത്തു് സാവിത്രിക്കുട്ടി അടു�
ത്ത പുരയിടത്തിലുള്ള ആ േകമനായ അമ്മാവെന്റ വീട്ടിെന്റ പുറകുവശെത്ത മുറ്റത്തി�
നരികിെലത്തി. വീതികൂടിയ വരാന്തയിെല േമശപ്പുറത്തു് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു േപ്ലറ്റിൽ കുേറ
ഇഡ്ഡലിയും മെറ്റാരു േപ്ലറ്റും െകാണ്ടുവന്നുവച്ചിട്ടു തിരിഞ്ഞേപ്പാളാണു് കുട്ടികെള കണ്ട�
തു്. ൈകകഴുകി മുഖം തുടച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന തലനരച്ചു തുടങ്ങിയ മനുഷ്യേനാടു് ആ സ്ത്രീ
എേന്താ പറഞ്ഞു. അയാൾ തിരിഞ്ഞു് വലിയ യജമാനഭാവത്തിൽ േചാദിച്ചു:

‘ങൂം… എന്താ?’
സാവിത്രിക്കുട്ടി മിണ്ടിയില്ല. അപ്പുവാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്:
‘അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനാ’
‘ഓേഹാ േജാലി… ഇപ്പം അവെട േവക്കൻസിെയാന്നുമില്ലാ േകേട്ടാ… ശരി,

എന്നാ െപാേക്കാ.’
അയാളുെട മുഖഭാവവും പ്രകൃതവും അേരാചകമായിേത്താന്നി സാവിത്രിക്കു�

ട്ടിക്കു്… അപ്പുവിേനാടുേപാലും അയാെളാന്നു ചിരിച്ചില്ല… പാവാടയും ബ്ലൗസുമിട്ട,
പതിനഞ്ചു വയസ്സുേപാലും േതാന്നാത്ത ഒരു െപൺകുട്ടിേയാടു് ഒരു സാന്ത്വനവാ�
െക്കങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു അയാൾക്കു്; ‘അതിനു കുട്ടിക്കു പ്രായമായിട്ടില്ലേല്ലാ.
പതിെനട്ടു വയസ്സാകെട്ട. അന്നു് അേപക്ഷിക്കാം എന്താ!’

‘പതിെനട്ടു വയെസ്സന്ന കടമ്പ കടേന്ന േജാലികിട്ടൂ എന്നു്…’ സാവിത്രിക്കുട്ടി�
ക്കു് വല്ലാത്ത ആത്മനിന്ദ േതാന്നി. തനിെക്കാരു േജാലി കിട്ടാൻ ഇത്തരം ശുംഭന്മാ�
രുെടെയാന്നും ഓശാരം േവണ്ടാ… അമ്മയുെട േവവലാതി തീർക്കാനായാലും ഇനി�
യിങ്ങെന ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പടരുെതന്നു് അേന്ന ഉറപ്പിച്ചതാണു്… ‘മാർക്കുവച്ചായാലും,
അതല്ല, മത്സരപ്പരീക്ഷെയഴുതിയാലും താൻ േജാലി േനടുകതെന്ന െചയ്യും…’

അന്നു് തിരിച്ചു വീട്ടിെലത്തിയതു് ചില തീരുമാനങ്ങേളാെടയായിരുന്നു. രണ്ടു കു�
ട്ടികൾക്കു ട്യൂഷൻ ശരിയാക്കി, ൈടപ്പ് ൈററ്റിംഗ് പഠനം, ബാലസംഘം പ്രവർത്തനം
അങ്ങെന തെന്റ ദിവസങ്ങെള സാവിത്രിക്കുട്ടി സാർത്ഥകമാക്കി വരുേമ്പാഴായിരു�
ന്നു ഈ തിരുവനന്തപുരം യാത്ര. അതും വൃഥാവിലായി.

തിരിെച്ചത്തിയതിെന്റ പിേറ്റന്നു രാവിെല തെന്ന സുേരന്ദ്രനും േവണുവും പാ�
െഞ്ഞത്തി; അവർ ആേവശത്തിലായിരുന്നു. ബാലസംഘത്തിെന്റ പ്രവർത്തനത്തി�
നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടു്; പേക്ഷ, ‘നാട്ടുകാർക്കു് ഒരു മതിപ്പുവന്നാേല കു�
ട്ടികെള അവർ മടികൂടാെത അയക്കൂ. അതിനു നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നടത്തണം,
ആേഘാഷമായിട്ടു തെന്ന. ഒരു ഫങ്ഷൻ, എന്നുവച്ചാൽ കലാകായിക മത്സര�
ങ്ങൾ, ഉദ്ഘാടനത്തിേനാടനുബന്ധിച്ചു് കലാപരിപാടികൾ… േനാട്ടീസടിച്ചു് നാട്ടു�
കാെര വിളിക്കണം. കുട്ടികെളെയല്ലാം മത്സരങ്ങളിലുെമാെക്ക പെങ്കടുപ്പിക്കുകയും
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േവണം. ഒരു നാട്ടുപ്രമാണിെയ ഉദ്ഘാടനത്തിനുെകാണ്ടു വരണം, എന്നാേല നാ�
ട്ടുകാർെക്കാരു വിശ്വാസം വരൂ’, എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്ക് ആഫീസർ അവേരാടു
പറഞ്ഞെത്ര.

‘േസ്റ്റജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ൈലറ്റുകൾ, ജനേററ്റർ, േസ്റ്റജിേലക്കാവശ്യമായ
കർട്ടനുകൾ, ൈമക്ക് െസറ്റ് എല്ലാം അവർ െകാണ്ടുവരും, ഓപ്പേററ്റു െചയ്യും. മീറ്റിംഗു
കഴിഞ്ഞു് അഴിെച്ചടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുേകം െചയ്യും. നമ്മൾ കാെശാന്നും െകാടുക്ക�
ണ്ട. അഴിക്കാനും െകട്ടാനുെമാെക്ക സഹായിക്കണം. പരിപാടിയുെട തീയതിയും
എെന്താെക്ക േവെണന്നും േനരേത്ത അറിയിക്കണം.’ സുേരന്ദ്രനു് സേന്താഷം െകാ�
ണ്ടു് വാക്കുകൾ വിക്കി.

‘മറ്റു െചലവുകളുണ്ടേല്ലാ. അതിനുള്ളതു് ആദ്യം കെണ്ടത്തെണ്ട?’ സാവിത്രി�
ക്കുട്ടി േചാദിച്ചു.

‘ങാ… അതും ആ സാറു പറഞ്ഞു. ഓേരാ വീട്ടിലും കയറി പിരിക്കണം.
അേപ്പാൾ അെതാരു നല്ല പ്രചാരണം ആകും. പിരിവു തരുേമ്പാൾ അവർക്കും പങ്കു�
ണ്ടേല്ലാ പരിപാടീൽ, എന്നാ വന്നുകളയാം എന്ന വിചാേരാംണ്ടാവൂന്നു്.’ േവണു
പറഞ്ഞു.

മാർച്ചു് മുപ്പെത്താന്നിനു സ്ക്കൂളടച്ചു. ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി തെന്ന പിരിവു തുട�
ങ്ങി… വലിപ്പെച്ചറുപ്പമില്ലാെത എല്ലാ വീടുകളും കയറി, േനാട്ടീസ് െകാടുത്തു. േചാദ്യ�
ങ്ങൾെക്കല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞു… എന്നിട്ടും തറവാട്ടുകാർ എന്ന ഗമയിലുള്ളവരുെട
സഹകരണം വളെര നിരാശെപ്പടുത്തുന്നതായിരുന്നു; പ്രേത്യകിച്ചും സാവിത്രിക്കുട്ടി�
യുെട ബന്ധുവീട്ടുകാരുെട.

കലാപരിപാടികളിൽ ഒരു നാടകം, രണ്ടു നൃത്തങ്ങൾ, നാലഞ്ചു പാട്ടുകൾ, ഒരു
നാലാം ക്ലാസുകാരെന്റ പ്രഭാഷണം ഒെക്ക ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. പഴയ ഒരു വാ�
രികയുെട വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ കണ്ട ഒരു കഥ സാവിത്രിക്കുട്ടി േനരേത്ത തെന്ന
കാച്ചിക്കുറുക്കി ഒരു ലഘുനാടകമാക്കി തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതി വച്ചിരു�
ന്നു. ആെക നാലു കഥാപാത്രങ്ങളിെലാതുക്കി—പഴയകാല പുണ്യപുരാണ നാടക�
ങ്ങളിേലേപ്പാെല ഒരാൾ സൂത്രധാരൻ; പിെന്ന മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങളും—രണ്ടു സ്ത്രീ�
കൾ, ഒരു പുരുഷൻ. രത്നവല്ലിയും സുേരന്ദ്രനും േവണുവും അഭിനയിക്കാെമന്നു് ഒരു
വിധം സമ്മതിച്ചു. ഒരാെള കൂടി കെണ്ടത്തണം… പിെന്ന രണ്ടു നൃത്തങ്ങളും, രത്നവ�
ല്ലിയുെട ; പാട്ടിനു് കുട്ടികെള തിരെഞ്ഞടുക്കണം.

ഏപ്രിൽ പതിെനട്ടിനു ഉദ്ഘാടനം തീരുമാനിച്ചാണു് േനാട്ടീസ് അടിച്ചതു്…
ആെക കുറച്ചുദിവസേമയുള്ളൂ. പിരിവു്, മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക, നാടകത്തിനു് ഒരു
െപൺകുട്ടിെയ കെണ്ടത്തണം, നാടകം റിേഹഴ്സൽ േവണം…ആെക തിരക്കിലായി�
രുന്നു…ആ െവപ്രാളേത്താെടയായിരുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു് പിരിവു തുടങ്ങിയതു്…

പിരിവിെന്റ തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന രണ്ടു് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.
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നാടകം യാഥാർഥ്യമാകുന്നു

െനല്ലിമുറ്റത്തു ശ്രീധരപ്പണിക്കർ നാട്ടിെല ആഢ്യകുടുംബമായ പുന്നേശ്ശരീൽ െപട്ട�
യാളാണു്. േവണുവിെന്റ ഏേതാ ബന്ധുവുമാണെത്ര. പണിക്കർ ആെളാരു നല്ല�
മനുഷ്യനാെണന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഫണ്ടു പിരിവു് അവിെടനിന്നു തുടങ്ങാ�
െമന്നു വച്ചു.

േനാട്ടീസ് െകാടുത്തു കാര്യങ്ങെളാെക്ക സംസാരിച്ചു. അേപ്പാഴാണു് അേദ്ദ�
ഹം േചാദിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂത്തമകൾ ചന്ദ്രികെയ ബാലസംഘത്തിൽ
േചർത്തുകൂേട എന്നു്. സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് േനാട്ടുബുക്കിൽ കരുതിയിരുന്ന െമ�
മ്പർഷിപ്പു് ഫാറം എടുത്തുെകാടുത്തു. അേപ്പാഴുണ്ടു് അവിടെത്ത സ്ത്രീകളുമായി സം�
സാരിക്കാൻ അകേത്തക്കു േപായ രത്നവല്ലി ചന്ദ്രികേയയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലി�
ച്ചുെകാണ്ടു് പുറേത്തക്കു വന്നതു്… ‘േദ ഇവളാ, നമ്മെട നാടകത്തിെല നായിക.
അമ്മാവനും അമ്മായീെമാെക്ക സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, അവൾെക്കെന്താരു നാണമാ.’
രത്നവല്ലിയുെട ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനം… സുന്ദരിയായ പതിെനാന്നുകാരി
ചന്ദ്രിക… അങ്ങെന രണ്ടു് അത്ഭുതം മാത്രമല്ല, നാടകം പരിശീലിക്കാനുള്ള സൗക�
ര്യവും അവർ െചയ്തു.

പകൽ ബാലസംഘം ആഫീസിൽ വച്ചു് പാട്ടു മത്സരങ്ങളും െചസു്, ക്യാരംസ്
മത്സരങ്ങളും, കാവിെന്റ ൈമതാനത്തു് കായിക മത്സരങ്ങളും. സന്ധ്യയ്ക്കു് ആറരമ�
ണിക്കു് വിശാലമായ പടിഞ്ഞാെറ മുറ്റത്തു് നാടക റിേഹഴ്സലും, രത്നവല്ലിയുെട നൃത്ത
റിേഹഴ്സലും. രണ്ടു വലിയ േമശവിളക്കുകൾ വരാന്തയുെട രണ്ടറ്റത്തായി കത്തിച്ചുവ�
യ്ക്കും. രാത്രി റിേഹഴ്സൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രികയുെട അച്ഛൻ തെന്ന രത്നവല്ലിെയ വീ�
ട്ടിൽ െകാണ്ടാക്കിേക്കാളും. അങ്ങെന പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചാണു് അവിെട നിന്നിറ�
ങ്ങിയതു്.

മൂന്നു ദിവസം മുഴുവൻ ഫണ്ടുപിരിവായിരുന്നു. പേക്ഷ, മൂന്നാം തീയതി ൈവകി�
ട്ടു് തെന്ന നാടകവും നൃത്തവും പരിശീലനം തുടങ്ങി.
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പിരിവു വാങ്ങുന്നതും ബുക്കിൽ േപരും തുകയും എഴുതുന്നതും ഖജാൻജിയായ
േവണുതെന്നയായിരുന്നു. പേക്ഷ, കിട്ടുന്ന കാശു് ൈവകിട്ടു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ
ഏല്പിക്കും, ‘േചച്ചി കയ്യിൽ വച്ചാൽ മതി. ഓേരാ ആവശ്യത്തിനു േചാദിേച്ചാളാം…
ഞങ്ങെട കയ്യിലിരുന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു.

നാടകം സംവിധാനം െചയ്യുന്നതു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയാണു്. നാടകങ്ങൾ ഒരുപാ�
ടു വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന േറഡിേയാ നാടകങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശശിേച്ചട്ടെന്റെയാ�
പ്പം േപായി കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി പ്ലീനത്തിെന്റ നാടകവും. ‘നിങ്ങെളെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റാ�
ക്കി’ യും ‘മുടിയനായ പുത്രനും’ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതാണു് സംവിധായികയുെട നാടക�
പരിചയം…

പിരിവുകഴിഞ്ഞു് പിേറ്റന്നു രാത്രിയിൽ നാടകപരിശീലനവും കഴിഞ്ഞുവന്നു് സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി പിരിവുകിട്ടിയ പണം സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും ബുക്കും എടുത്തു്
ആദ്യം കാശു് എണ്ണിവച്ചു, പിെന്ന ബുക്കിെലഴുതിയതു് കൂട്ടിെയടുക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാ�
ഴാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ വന്നു േചാദിക്കുന്നതു്:

‘േമാേള, ഒരു രണ്ടണ അതീന്നു താ… നാളേത്തക്കു് ഒന്നുമില്ല. അച്ചനാെണ
തീെരവയ്യ. നാഴിയരി വാങ്ങിക്കെട്ട; കഞ്ഞിെയങ്കിലും െകാടുക്കാമേല്ലാ. െവറുെതയ�
ല്ല, തിരിച്ചുതരാം.’ അമ്മയുെട െതാണ്ടയിടറി… വിളറിയ ആ മുഖേത്തക്കു് േനാക്കാൻ
സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു ൈധര്യം വന്നില്ല… സാവിത്രിക്കുട്ടി ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. ഒരു
കാലണേപാലും അതിൽ നിെന്നടുക്കാൻ തനിക്കു വയ്യ. താൻ െസക്രട്ടറിയാണു്,
സംഘത്തിെന്റ മൂത്തയാൾ… മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയാേകണ്ടയാൾ! അെല്ലങ്കിലും
അതു െതറ്റാണു്, ഉടെന തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയിെല്ലങ്കിേലാ…

പേക്ഷ, അച്ഛൻ! ഈയിെടയായി അസുഖം കൂടുതലാണു്. പാലും മുട്ടയും പഴ�
ങ്ങളും െകാടുക്കണം, മരുന്നു മുടങ്ങരുതു് എെന്നാെക്കയാണു് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നതു്. പേക്ഷ, മുടങ്ങാെത െകാടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല… ആഹാരം േപാലും ഇല്ലാ�
തായാൽ! ഇല്ല, എന്നാലും ആ പണത്തിൽ നിെന്നടുക്കാൻ തനിക്കു വയ്യാ…

‘അതീന്നു കാെശടുക്കുന്നതു് ശരിയല്ല അേമ്മ’, സാവിത്രിക്കുട്ടി എങ്ങെനേയാ
പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടാെത തിരിഞ്ഞുനടന്ന അമ്മയുെട േതങ്ങൽ സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിെയ െപാള്ളിച്ചു; തെന്റ നിസ്സഹായതയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു് ഏെറേനരമിരുന്നു.

കണെക്കഴുതിയ ബുക്ക് കൂട്ടിേനാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉയർന്ന േതങ്ങലുകൾ
െതാണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു…വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടി േനാക്കി…ഇല്ല, എണ്ണിവച്ച കാശുമായി
വ്യത്യാസമുണ്ടു്. വീണ്ടും കാശു് പായിൽ നിരത്തിയിട്ടു് എണ്ണി… അരയണയും, ഒര�
ണയും മുതൽ ചുരുക്കമായി എട്ടണയും ഒരുരൂപയും തരം തിരിച്ചു് വീണ്ടും എണ്ണി…
കണക്കുബുക്കിെല കണക്കിേനക്കാൾ രണ്ടണ കൂടുതലുണ്ടു്. അെത, കണക്കിൽ
െപടാത്ത രണ്ടണ!

സ്ക്കൂളിലും േകാേളജിലും േസ്കാളർഷിപ്പ് തുക വാങ്ങിച്ചേപ്പാെഴന്നല്ല പിന്നീടു് സർ�
ക്കാർ ശമ്പളം എണ്ണിവാങ്ങിച്ചേപ്പാൾ േപാലും സാവിത്രിക്കുട്ടി അത്രയും സേന്താഷി�
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ച്ചിട്ടില്ലെത്ര. അമ്മയ്ക്കു് രണ്ടണ െകാടുത്തു, ‘ഞാൻ െവറുെത പറഞ്ഞതാ’ എെന്നാരു
ക്ഷമാപണേത്താെട…

അമ്മേയാടും തെന്റ വിശ്വസ്തരായ സഹപ്രവർത്തകർ സുേരന്ദ്രേനാടും േവണു�
വിേനാടുേപാലും ആ സംഭവം സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല; ജാള ്യത െകാണ്ടു്… ജീവി�
തത്തിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും െചയ്ത ഒരു ചതി എന്നാണു് സാവിത്രിക്കുട്ടി
സത്യം െചയ്തു പറയുന്നതു്.

എല്ലാം ഭംഗിയായി മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതിവിശാലമായ പുരയിടം, ഒരു മണൽപ്പരപ്പുേപാെല… നടുവിൽത്തെന്ന

ഒരു െചറിയ മണൽക്കുന്നു്; മഠത്തിൽ നിന്നു് അല്പം മാറിയുള്ള ആ മണൽക്കുന്നു്
േസ്റ്റജാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. പണിക്കാരും സാധനങ്ങളും വന്നു. തൂണും വാ�
രിയും പലകകളും ഓലയും… കുട്ടികളും വലിയവരും ശ്രമദാനം െചയ്യാെനത്തി. പി�
രിവിെന്റ കാര്യത്തിെല േപാെല തെന്ന. താരതേമ്യന പാവെപ്പട്ടവർ—അവർക്ക്
കാര്യമായി സംഭാവന തരാെനാന്നുമില്ലായിരുന്നു; പേക്ഷ, അവരുെട ഉത്സാഹപൂർ�
ണമായ സഹകരണം, പൂർണ മനേസ്സാെട…

ഏപ്രിൽ പതിെനെട്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ േമടമാസം തുടങ്ങിയിട്ടേല്ലയുള്ളൂ; മഴെപ�
യ്യാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല… െപാള്ളുന്ന േവനൽ…അതുെകാണ്ടു് േസ്റ്റജിനു മുകളിൽ
വാരിെകട്ടി േപരിനു് ഓലേമഞ്ഞാൽ മതിെയന്നു് േമസ്തിരിയും കാർേന്നാന്മാരും…
േസ്റ്റജിെന്റ പുറകുവശം ഗ്രീൻറൂം. േസ്റ്റജിെന്റ മൂന്നുവശവും ഓലവച്ചു മറച്ചു… അത്യാ�
വശ്യം സംവിധാനങ്ങെളല്ലാം െറഡിയാക്കി…

അഞ്ചുമണിയായി.
ആളുകൾ വന്നുതുടങ്ങി. വിചാരിച്ചതുേപാെലയല്ല. ആറുമണി ആയേപ്പാേഴ�

ക്കും ൈമതാനം നിറഞ്ഞു് ആളുകൾ. എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്കിൽ നിന്നു് എല്ലാം
സാധനങ്ങളുമായി മൂന്നു മണിേക്ക ആഫീസർമാർ എത്തിയിരുന്നു. മഠത്തിെന്റ
വരാന്തയിൽ ജനേററ്ററും െറേക്കാർഡുെപ്ലയറുെമാെക്ക വച്ചു. നാട്ടുകാരുെട സഹാ�
യേത്താെട വയർ വലിച്ചു് മൂന്നുവശേത്തക്കും െതങ്ങുകളിൽ േകാളാമ്പി െകട്ടിവച്ചു.
നാലരമണിേക്ക പാട്ടുകൾ തുടങ്ങി… നല്ല നല്ല ഹിന്ദിപ്പാട്ടുകൾ, നാടകഗാനങ്ങൾ.
നാട്ടുകാർക്കു് കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട മീറ്റിംഗ് വല്ലേപ്പാഴും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ മാത്രമാ�
ണു് ഇത്ര നല്ല പാട്ടുകൾ േകൾക്കാൻ പറ്റുന്നതു്. പിെന്ന നാട്ടിലുള്ള ആേഘാഷം
ശബരിമല സീസണിെല അയ്യപ്പൻപാട്ടാണു്. മലയ്ക്കുേപാകാൻ മാലയിട്ട ആരുെട�
െയങ്കിലും വീട്ടിൽ—കുെറ ശരണം വിളി, അയ്യപ്പൻപാട്ടു്… ബന്ധുക്കൾ കുറച്ചുേപർ
—ഇഡ്ഡലീം കാപ്പീം പ്രേലാഭനം…



6.4
നാട്ടുകാരുെടആേഘാഷം

ഇതു് നാട്ടുകാരുെട മുഴുവൻ ആേഘാഷമാണു്, അവരുെട കുട്ടികൾ അവർക്കുേവണ്ടി
അവരുെട െചലവിൽ ഒരുക്കുന്ന ആേഘാഷം!

കൃത്യം ആറുമണിക്കു തെന്ന മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. അദ്ധ്യക്ഷെന പ്രസിഡന്റും െസ�
ക്രട്ടറിയും കൂടി ആനയിച്ചു. കാര്യപരിപാടി എഴുതിയ േപപ്പർ, െസക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷ�
െന്റ മുൻപിൽ വച്ചു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ മാധവപ്പണിക്കർ ഘനഗംഭീരനായി സദസ്യെര മുഴുവെനാന്നു് ഉഴി�
ഞ്ഞുേനാക്കി കാര്യപരിപാടി കയ്യിെലടുത്തു പറഞ്ഞു: ‘സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനു് ബാ�
ലസംഘം െസക്രട്ടറി സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ ക്ഷണിക്കുന്നു.’

സുേരന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറയാെമേന്നറ്റിരുന്നതാണു്. ഉച്ചയായേപ്പാൾ ആളുപി�
ന്മാറി. സ്വാഗതപ്രസംഗം എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാെത വന്നതിൽ െതല്ലു വിഷമ�
േത്താെട സാവിത്രിക്കുട്ടി ൈമക്കിനടുത്തു െചന്നു. എല്ലാവേരയും അഭിവാദനം െച�
യ്തു. ബാലസംഘം രൂപീകരിച്ചതിെല ഉേദ്ദശലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബാലസംഘം
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതു മുതൽ ആേറഴുമാസം െകാണ്ടു് െചയ്യാൻ സാധിച്ച കാര്യ�
ങ്ങൾ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, വിചാരിച്ചിരുന്നിടേത്താളം മുൻേപാട്ടു േപാകാനാ�
യില്ല, ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം തെന്ന നടത്താൻ ഇേപ്പാേഴ പറ്റിയുള്ളൂ. അതി�
നു പ്രധാനകാരണം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ചില േകാണുകളിൽ നിന്നുള്ള സഹ�
കരണമില്ലായ്മയും ആെണന്നും സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി വികാരഭരിതയായി കൂട്ടിേച്ചർത്തു: ‘ഇതുവെരയുള്ള പ്രവർത്ത�
നത്തിനു് ഞങ്ങൾക്കു സഹായം ചില നല്ലവരായ നാട്ടുകാരും സർക്കാർ സംവിധാ�
നവും മാത്രമാണു്. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിനും ഭാവിപരിപാടികൾ ഊർ�
ജ്ജിതെപ്പടുത്തുന്നതിനുമുള്ള കാശുണ്ടാക്കാൻ നാട്ടുകാരുെട മുൻപിൽ ൈകനീട്ടിയ
ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാടു് ബുദ്ധിമുട്ടും അപമാനവും േനരിട്ടു. ഏെറ സങ്കടം ഈ
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നാട്ടിെല വലിയവരുെട വീടുകളിൽ നിന്നാണു് കൂടുതലും േമാശം അനുഭവം ഉണ്ടായ�
െതന്നതാണു്.’

െപെട്ടന്നു് മാധവപ്പണിക്കർ ചാടിെയഴുേന്നറ്റു് ഷർട്ടിെന്റ േപാക്കറ്റിൽ നി�
ന്നു് ഒരു േനാെട്ടടുത്തു് െസക്രട്ടറിയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ടു് ൈമക്കിൽ പറഞ്ഞു:
‘ഇെതാന്നും ഞാനറിഞ്ഞില്ല. എേന്നാടാരും പറഞ്ഞില്ല. ഇവർക്ക് പ്രവർത്തന�
ത്തിനു് ബുദ്ധിമുട്ടുെണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ െകാടുക്കുമായിരുന്നേല്ലാ… ഇതാ ഞാൻ
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.’

എന്തുപറയണെമന്നറിയാെത സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു നിമിഷം ശങ്കിച്ചു നിന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത ക്ഷണിക്കാനും ഫണ്ടു പിരിവിനുമായി േപായേപ്പാൾ എല്ലാക്കാര്യവും
അേദ്ദഹേത്താടു് വിശദമായി പറഞ്ഞതാണു്… അടുത്ത കേസരയിലിരുന്നു് തളിർ�
െവറ്റിലയിൽ നൂറുേതയ്ക്കുന്ന ഭാര്യേയാടു് കണ്ണുകാണിച്ചു… അവർ കുറച്ചു സമയെമടു�
ത്തു് അകത്തുേപായി വന്നു് ഒരു എട്ടണത്തുട്ടു് സുേരന്ദ്രെന്റ േനെര നീട്ടി. അേപ്പാഴും
അവർ സുേരന്ദ്രെന്റ മുഖേത്തക്കു േനാക്കിയില്ല. ‘ശരി’ എന്നു് അേദ്ദഹം േപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേത്ര!

സാവിത്രിക്കുട്ടി െപെട്ടന്നു് ആ ഒരു രൂപാ േനാട്ട് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു് നാട്ടുകാ�
േരാടു പറഞ്ഞു: ‘നമ്മുെട അദ്ധ്യക്ഷൻ തന്ന കാശാണിതു്. അേദ്ദഹത്തിനു നന്ദി പറ�
യുന്നു.’ സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് അതു് ഒരു രൂപാ േനാട്ടാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ െകാള്ളാ�
െമന്നുണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ, ലജ്ജയും അപമാനവും േതാന്നിയതുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞി�
ല്ല. െപെട്ടന്നു തെന്ന അദ്ധ്യക്ഷനും ആശംസ അർപ്പിക്കാെനത്തിയ രണ്ടു നാട്ടുപ്ര�
മാണിമാർക്കും, എല്ലാ സാേങ്കതികസഹായങ്ങളും ബാലസംഘം പ്രവർത്തനത്തി�
നുള്ള ഉപകരണങ്ങളും െകാടുത്ത എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്ക് ആഫീസർമാർക്കും
നാട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു് അവസാനിപ്പിച്ചു.

അേപ്പാേഴക്കും സദസ്സിൽ നിന്നു് വിളിയുയർന്നു. ‘നാടകം െതാടങ്ങണം.
ആദ്യം നാടകം.’ അദ്ധ്യക്ഷൻ മെറ്റാന്നും പറയാൻ നിൽക്കാെത ‘പരിപാടി ഉദ്ഘാ�
ടനം െചയ്യുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു് വിളക്കുെകാളുത്തി ഉടൻ സ്ഥലം വിട്ടു.

െപെട്ടന്നു തെന്ന േസ്റ്റജ് ഒരുക്കി; കർട്ടെനല്ലാം ഇട്ടു. രത്നവല്ലിയുെട നൃത്ത�
മാണു് ആദ്യം. േസ്റ്റജിനു് ഏറ്റവും മുന്നിെല കർട്ടനുയർന്നതും സദസ്സിൽ കയ്യടി…
ഉടുെത്താരുങ്ങി ചുവടുവെച്ചത്തി രത്നവല്ലി. ൈമക്കിൽക്കൂടി ഒഴുകിെയത്തിയ പാട്ടി�
െനാപ്പം രത്നവല്ലി തകർത്താടി… വമ്പൻ കയ്യടിയുയർന്നു. അടുത്തതായി ഒരു കുട്ടി�
യുെട പാട്ടു്.

അേപ്പാഴാണു് കിഴേക്കതിെല കുമാേരട്ടൻ വന്നുപറയുന്നതു് കിഴക്കൂന്നും െതക്കൂ�
ന്നും മഴക്കാറു േകറുന്നു, തണുത്ത കാറ്റടിച്ചുതുടങ്ങി… ‘ഇതുവെര െതളിഞ്ഞ ആകാ�
ശമായിരുന്നേല്ലാ, ചുട്ടുെപാള്ളുന്ന െവയിലും’, സാവിത്രിക്കുട്ടി ആശങ്കെപ്പട്ടു. ‘ഇല്ല�
േന്ന, നമ്മെട മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പം െചമ്മാനം കണ്ടതേല്ല, പിെന്നങ്ങനാ മഴ!’ േവണു
അക്ഷമേയാെട േചാദിച്ചു. ‘പഴെഞ്ചാല്ലിെലാന്നും കാര്യമില്ല. േവഗം നാടകം തുടങ്ങ�
ണം’ കുമാേരട്ടൻ പറഞ്ഞു. ‘ഇേല്ല, നാട്ടുകാരു് െവറുെത വിടത്തില്ല.’
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ഗ്രീൻറൂമിൽ േപായി െപെട്ടന്നു നാടകം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു സാവിത്രിക്കുട്ടി.
എല്ലാവരും റഡിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കർട്ടനുയർന്നതും സദസ്സിൽ നിന്നു്
ആരവമുയർന്നു. സൂത്രധാരൻ രംഗത്തു വന്നതും വലിയ ഒരു മിന്നലും ഇടിയും ഒപ്പം.
െപെട്ടന്നു തെന്ന മഴവീണു. എല്ലാരും പരക്കം പാഞ്ഞു് എവിെടാെക്കേയാ കയറി
നിന്നു, നനഞ്ഞും നനയാെതയും.

‘േവനൽമഴയാണു്… പേക്ഷ, ഇന്നു് ഇതുവെര മഴയുെട ഒരു ലക്ഷണവുമില്ലാ�
ര്ന്നേല്ലാ… െപെട്ടന്നു് മഴക്കാറു േകറി’ ‘ഒന്നൂല്ല, ഇതു് കുരുത്തേദാഷാ… ഇവടിപ്പ
സേങ്കാം കൂേട്ടാെമാണ്ടാക്കാഞ്ഞിട്ടു് എന്തിെന്റ െകാറവാർന്നു; ഏെറ െനഗളിച്ചിട്ടാ.’
പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ…

എല്ലാവേരയും സമാധാനിപ്പിച്ചു് ഓടിനടന്ന സാവിത്രിക്കുട്ടി മഠത്തിെന്റ വരാ�
ന്തയിൽ െചന്നേപ്പാൾ കരഞ്ഞുേപായി—തങ്ങെള സഹായിക്കാൻ വന്ന എൻ. ഇ.
എസ്. േബ്ലാക്ക് ഉേദ്യാഗസ്ഥർ രണ്ടുേപരും നനഞ്ഞു കുതിർന്നു്… കവറുകളിട്ടു മറ�
ച്ചിട്ടും ജനേററ്ററും േമാേട്ടാറും, െറേക്കാർഡുകളുെമല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നല്ല കാറ്റു�
ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു്. ആഫീസറന്മാർ സുേരന്ദ്രേനം സാവിത്രിക്കുട്ടിേയം സാന്ത്വ�
നിപ്പിച്ചു: ‘നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട…നമ്മക്കു േനാക്കാം മഴെയാന്നു കുറഞ്ഞാൽ… േവ�
ഗം നിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നു… ആര് േടം കുറ്റമല്ലേല്ലാ. ഒരപകടം പറ്റി; മഴ പ്രതീക്ഷി�
ച്ചില്ല . ഞങ്ങളും സൂക്ഷിക്കണ്ടതായിരുന്നു.’

മഴ െപെട്ടന്നു കുറഞ്ഞു… നാട്ടുകാെരല്ലാം േപായിക്കാണും, അതുെകാണ്ടു് സാ�
ധനങ്ങെളല്ലാം ഒതുക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാഴുണ്ടു് നാട്ടുകാെരല്ലാം തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കു�
ന്നു! ഇനി എന്തു െചയ്യും! സാവിത്രിക്കുട്ടി െനേട്ടാട്ടം ഓടി… എങ്ങെനേയാ േസ്റ്റ�
ജിെല ൈലറ്റുകളും ൈമക്കും അവർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഒരുങ്ങിനിന്ന ചന്ദ്രിക ആെക
നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. െപെട്ടന്നു് രണ്ടാമെത്ത രംഗത്തിടാനുള്ള ഡ്രസ്സുടുത്തു… ആ സമയം
െകാണ്ടു് രത്നവല്ലിെയ രംഗത്തയച്ചു…

രത്നവല്ലി നൃത്തം തുടങ്ങി; പേക്ഷ, അക്ഷമരായ നാട്ടുകാർ ‘നാടകം കാണ�
ണം’, ‘അടുത്ത മഴവരും മുമ്പു് നാടകം തുടങ്ങേടാ’ എെന്നാെക്ക വിളിച്ചുപറയാൻ
തുടങ്ങി.

നൃത്തം േവഗം തീർന്നു… നൃത്തത്തിനിടയ്ക്കു തെന്ന “ഇതുകഴിഞ്ഞാലുടൻ നാട�
കം തുടങ്ങുന്നതാണു് ” എന്നു് ൈമക്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടുകാെര
അടക്കി നിർത്താൻ.

നാടകത്തിനായി കർട്ടൻ െമെല്ല ഉയർന്നു… സദസ്സിൽ കയ്യടിയും ആരവവും…
േസ്റ്റജിെന്റ ഒരറ്റത്തു് സൂത്രധാരൻ നിൽക്കുന്നു. അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ സദസ്യെര േനാ�
ക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘േഹയ് നാട്ടുകാേര, അതാ േനാക്കൂ. സേന്താഷവതിയാ�
യി ഓടിവരുന്നതാരാെണന്നു് േനാക്കൂ (േസ്റ്റജിെന്റ മേറ്റ അറ്റേത്തക്കു ൈകചൂണ്ടി)
അതാ അവെളത്തിക്കഴിഞ്ഞു… നമ്മുെട രാജകുമാരി…’
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ആഹ്ലാദിച്ചു് ഓടിവരുന്ന ചന്ദ്രിക; സാവിത്രിക്കുട്ടിയും രത്നവല്ലിയും കൂടിയിട്ടു�
െകാടുത്ത േമക്കപ്പു് മാഞ്ഞുേപായിരുെന്നങ്കിലും അവെളാരു സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം േപാ�
െല തിളങ്ങി. (ഭയങ്കര കയ്യടിയും സേന്താഷാരവവും). േസ്റ്റജിെന്റ നടുവിെലത്തി
നിന്ന ചന്ദ്രിക കയ്യിലിരുന്ന മേനാഹരമായ ഒരു െചപ്പുയർത്തിക്കാട്ടി എേന്താ പറ�
യാൻ തുടങ്ങിയതും എടുെത്താഴിച്ചതുേപാെല മഴവീണു. ജനേററ്ററും േമാേട്ടാറും ൈമ�
ക്കും എല്ലാം നിന്നു. ഗ്രീൻറൂമിൽ കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്ന റാന്തൽ വിളക്കും േടാർച്ചുകളും
സഹായത്തിെനത്തി…

ചന്ദ്രികയും രത്നവല്ലിയും േതങ്ങിക്കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു കര�
യാൻ വയ്യ, കരഞ്ഞാൽ സുേരന്ദ്രനും േവണുവും തളർന്നുേപാകും… ഇത്രനാളെത്ത
കഠിനപ്രയത്നം, പ്രതീക്ഷകൾ…

നനഞ്ഞു കുളിച്ച എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. മൂന്നാമെതാരു പരീക്ഷണത്തിനു് ഒന്നും
േശഷിച്ചിട്ടില്ല; ഉപകരണങ്ങൾ നാശമായിരിക്കുന്നു.

സാവിത്രിക്കുട്ടി എൻ. ഇ. എസ്. േബ്ലാക്ക് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാടു് െതാഴുതു മാപ്പു
പറഞ്ഞു. അവർ കുട്ടികെള സമാധാനിപ്പിച്ചു; ‘നിങ്ങളുെട കുറ്റമല്ലേല്ലാ.’

പിേറ്റന്നു് േസ്റ്റജ് െപാളിച്ചു നീക്കാനും മൺതിട്ട േനെരയാക്കാനും മറ്റുമായി
കയ്യിലിരുന്ന കാശും പിെന്ന കടവും… സാവിത്രിക്കുട്ടിയും സുേരന്ദ്രനും േവണുവും നി�
രാശരായിരുന്നു… സാവിത്രിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു:

‘നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണു്… ഈെയാരു കാര്യം െകാണ്ടു് േതാറ്റുേപാെയന്നു കരുത�
ണ്ട… ഒരു വീഴ്ച ആർക്കും സംഭവിക്കാം. കണക്കുകൂട്ടലിൽ നമുക്കു് ഒരു പിഴവുപറ്റി,
അത്രതെന്ന. പേക്ഷ, നാട്ടുകാരുേടയും കുട്ടികളുേടയും മനസ്സിൽ െചറിെയാരു ചല�
നമുണ്ടാക്കാൻ ഇതിനകം നമ്മെട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അെതാരു
വിജയമേല്ല… പിെന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ എെന്റ അവസ്ഥ. ജീവിക്കാെനെന്ത�
ങ്കിലും േനാക്കണം. എെന്ന വിേട്ടക്കൂ. നിങ്ങൾ പേക്ഷ, ഇതു് മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാ�
കാൻ േനാക്കണം.’

ഉത്തരം പറയാെത സുേരന്ദ്രനും േവണുവും തിരിഞ്ഞു നടന്നു.



6.5
പരാജിതർ

ഇനിെയന്തു് എന്നു തീരുമാനിക്കാനാകാെത രണ്ടു മൂന്നുദിവസം കടന്നുേപായി.
അേപ്പാളാണു് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഹാൾടിക്കറ്റു കിട്ടുന്ന�
തു്, രവീന്ദ്രൻേചട്ടനും സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കും… ജനുവരിയിൽ പരസ്യം വന്നേപ്പാഴാണു്
അേപക്ഷിച്ചതു്. പതിേനഴര വയസ്സായാവർക്ക് അേപക്ഷിക്കാെമന്ന നിയമം സാ�
വിത്രിക്കുട്ടിക്കും സഹായകമായി.

േമയ് പത്തും പതിെനാന്നുമാണു് പരീക്ഷ… പഠിക്കാൻ പ്രേത്യകിച്ചു സംവിധാ�
നങ്ങെളാന്നുമില്ല. ടൗണിൽ വായനശാലയിൽ േപാകുേമ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷ് േപപ്പറിൽ
നിന്നു് എെന്തങ്കിലും പ്രധാന വാർത്തയുെണ്ടങ്കിൽ രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ കുറിെച്ചടുക്കും.
കൂട്ടുകാരെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു് ജനറൽ േനാളഡ്ജ് പുസ്തകം വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്നു, ഒരു
ദിവസേത്തക്കു്… അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: ‘അെതാെക്ക മതി. കണക്കും ലാംേഗ്വജസും നി�
ങ്ങൾക്കു് ഒരു സംശയവുമില്ല. പിെന്നന്താ…ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായാൽ മതി.’

ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടു്… പേക്ഷ, ഇെതാരു മത്സരപ്പരീക്ഷയാണു്; ആദ്യമാദ്യം
എത്തുന്നവർേക്ക സ്ഥാനമുള്ളൂ…

പരീക്ഷെയഴുതി. ഒരു െകാല്ലം വെരയാകുമെത്ര ഫലമറിയാൻ. ‘അതല്ല, കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റു സർക്കാരാണു്; ഇട്ടു നീട്ടില്ല. കഴിയുന്നതും േവഗം ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നട�
പടിയുണ്ടാകും.’ മുരളിേച്ചട്ടൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു…

സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ, േഗാവിന്ദൈക്കമെള കണ്ടു് അത്യാവശ്യം മരുന്നു�
കൾ വാങ്ങാൻ നാട്ടിേലക്കു േപായി. രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ മൂന്നുമാസെത്ത താത്കാലിക
ഒഴിവിൽ േജാലിയായി േകാട്ടയത്താണു്…

കാലവർഷം വല്ലാെത കനത്തിരിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ പ്രേദശങ്ങളിെലല്ലാം
ഉരുൾെപാട്ടലും െവള്ളെപ്പാക്കവും. അതുകാരണം സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛനു തി�
രിെച്ചത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല… കർക്കിടകമഴ നാശം വിതച്ചു തിമിർത്താടുന്നു.
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സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വീട്ടുമുറ്റെത്ത ഇത്തിരിക്കുളം മഴകുടിച്ചു വീർത്തു് മുറ്റേത്തക്കു
കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നു. ദ്രവിച്ചു തീർന്നു് ഈർക്കിലിയും കഴുേക്കാലും മാത്രമായ
േമൽക്കൂരയിലൂെട െപയ്യുന്ന മഴയിൽ നിെന്നാളിക്കാൻ വീടിെന്റ മൂലകൾ തപ്പിനടന്ന
സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ െപെട്ടന്നു നിലവിളിച്ചുേപായി… െചാരിമണൽ െവള്ള�
ത്തിൽ കുതിർന്നേപ്പാൾ ഇളക്കം തട്ടിയ തൂണു് ചരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു! വീശിയടിക്കു�
ന്ന കാറ്റിൽ ആ ആറുകാൽപ്പുര െതേക്കാട്ടു ചരിയുന്നു… ഉത്തരങ്ങളും േമാന്തായവും
താേഴക്കു േപാന്നാൽ ഒരമ്മയും മൂന്നു മക്കളും സ്വർഗ്ഗം പൂകും…

സമയം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി; ഇടതടവില്ലാെത മഴ േകാരിെച്ചാരിയുന്നു… പായക�
ളും തുണികളും കുട്ടികളുെട പുസ്തകങ്ങളും ചുരുട്ടിെയടുത്തു് ആ അമ്മ മക്കേളയും െകാ�
ണ്ടു് അടുത്ത പറമ്പിെല െകാപ്രാ അട്ടിയുെട അകത്താക്കി. മഴക്കാലമായതുെകാ�
ണ്ടു് െകാപ്രെവട്ടില്ല. അട്ടികൾ കൂടാരം േപാെല ചാരിവച്ചതിനകത്തു് മഴയും കാറ്റും
എത്തില്ല. െവള്ളെമങ്കിലും തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കണെമങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ േവണം, മൂന്നു
അടുപ്പുകല്ലുകൾ േവണം, തീെപ്പട്ടിയും ചൂട്ടുെമങ്കിലും േവണം. വരുന്നതു വരെട്ടയുന്നറ�
പ്പിച്ചു് അമ്മെയ്ക്കാപ്പം ചരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വീട്ടിനകത്തു കയറി ഉള്ളെതല്ലാം െപറുക്കി�
െയടുത്തു് െകാപ്രാ അട്ടിക്കകത്തു അഭയം പ്രാപിച്ചു. ആ േപമാരിയിൽ അവിടന്നു�
മിവിടന്നും തപ്പിെപ്പറുക്കിെയടുത്തുെകാണ്ടു വന്ന കമ്പുകളും കയർത്തുമ്പുകളും േചർ�
ത്തുെകട്ടി അട്ടിയുെട കിഴേക്ക വാതിൽക്കൽ അമ്മ മറതീർത്തു—പട്ടികേളാ പട്ടിക�
േളക്കാൾ നാറികളായ മനുഷ്യജന്മങ്ങേളാ വന്നാൽ അവർെക്കാരുതടയിട്ടു. തുണി�
യിൽ െപാതിഞ്ഞുണക്കിെയടുത്ത തീെപ്പട്ടിയുരച്ചു് റാന്തൽ കത്തിച്ചു തിരിതാഴ്ത്തി വച്ചു.
മക്കൾക്കു കാവലായി പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് ആ അമ്മ ഉണർന്നിരുന്നു…

മൂന്നുദിവസം ആ െകാപ്ര ഉണക്കുന്ന അട്ടിക്കടിയിൽ നാലു ജീവികൾ കഴിഞ്ഞു.
വിളിച്ചാൽ വിളിേകൾക്കാൻ മാത്രം ദൂരത്തിലുള്ള ബന്ധുജനങ്ങെളയാേരയും വിളിച്ചി�
ല്ല; അന്ധരും ബധിരരും ആയ ബന്ധുജനങ്ങൾ. ഓ െതറ്റി. ഒരാൾ വന്നു അച്യുത�
മ്മാവൻ. െകാപ്രാ അട്ടിയുെട ഉടമസ്ഥൻ. പിേറ്റന്നു് ഉച്ചയ്ക്കു മഴെയാന്നു കുറഞ്ഞുനി�
ന്നേപ്പാൾ അയാൾ വന്നു, അകേത്തക്കു് ആെകെയാന്നു േനാക്കി: ‘തീ കത്തിക്കു�
ന്നതു സൂക്ഷിച്ചു േവണം, ഓലത്തട്ടിെലാന്നും േകറിപ്പിടിക്കരുതു്…’ നനഞ്ഞ ഓല�
യും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും വച്ചു് തീയൂതിയൂതി പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സാ�
വിത്രിക്കുട്ടി പുകേയറ്റു ചുമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. ഉപേദശം െകാടു�
ത്തു അച്യുതനമ്മാവൻ തിരിഞ്ഞുേപാലും േനാക്കാെത നടന്നുേപാകുന്നതു് പുകേയ�
റ്റു നീറുന്ന കണ്ണുകളുയർത്തി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു… ഉണക്കമടലുകളും വിറകും കു�
ന്നുകൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഇറമ്പിെലല്ലാം െകട്ടുകണക്കിനു ചൂട്ടുകറ്റകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കു�
ന്ന വിറകുപുര അവിെടയിരുന്നാൽ കാണാമായിരുന്നു—അമ്മാവെന്റ തറവാട്ടിെല
വിറകുപുര. സാവിത്രിക്കുട്ടി മാത്രമല്ല അനുജത്തി േദവികയും അതു കാണുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു…

ബാല്യംവിടും മുൻപുമുതൽ അനീതികളുെട േഘാഷയാത്രകൾക്കിടയിൽ അർ�
ഹിക്കുന്നെതല്ലാം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു് പട്ടിണിയിലും അപമാനത്തിലും െവന്തുനീേറ�
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ണ്ടി വന്ന േദവിക കർക്കശക്കാരിയാക്കാനുള്ള അവസാന അടിയും അന്നു കിട്ടിയി�
രിക്കണം… സമയത്തു് ഫീസടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുെകാണ്ടു് പലേപ്പാഴും ക്ലാസ്സിനു പുറ�
ത്തു നിൽേക്കണ്ടിവന്നിട്ടും, പല ദിവസങ്ങളിലും ക്ലാസ്സിൽ േപാകാൻ പറ്റാതിരുന്നി�
ട്ടും പഠിത്തത്തിൽ അവെളന്നും ഒന്നാമതായിരുന്നു. ഏതു പാട്ടും ഒരു തവണ േക�
ട്ടാൽ അതിമേനാഹരമായി പാടുമായിരുന്നു. അനിതരസാധാരണമായ അഭിനയ�
വാസനയും അനുകരണേശഷിയുമുള്ള അവൾക്കായിരുന്നു കലാപരിപാടികളിലും
ഒന്നാം സ്ഥാനം. േസ്നഹനിധിയായിരുന്നു അവൾ, ഒപ്പം അേങ്ങയറ്റം ത്യാഗശീല�
യും. പട്ടിണിയും വിശപ്പും വകവയ്ക്കാെത അമ്മെയ്ക്കാപ്പം േജാലിെചയ്തിരുന്നതു് അനുജ�
ത്തിയാണു്, സാവിത്രിക്കുട്ടിയല്ല; സാവിത്രിക്കുട്ടി അന്യനാട്ടിൽ സുഖമായി ജീവിക്കു�
കയായിരുന്നു അേപ്പാെഴാെക്ക. േദവിക അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്രയും പട്ടിണിയും അവമ�
തിയും സാവിത്രിക്കുട്ടി അനുഭവിച്ചിരിക്കില്ല.

പേക്ഷ, േദവിക തീെര മാറിേപ്പായി; അസഹിഷ്ണുതയും േദഷ്യവും െവറുപ്പും അവ�
ളുെട മുഖമുദ്രയായി. തെന്റ പഠിത്തം, തെന്റ ജയം അതുമാത്രമായി ലക്ഷ്യം. പാട്ടും,
അഭിനയവും എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു.

എന്നാൽ അന്നുവെര തിന്ന ഓേരാ േവദനയും േനരിട്ട ഓേരാ അപമാനവും പീ�
ഡനവും അവഗണനകളും മനുഷ്യെനങ്ങെനയാകരുെതന്നു സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ പഠി�
പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പാഠം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആവർത്തിച്ചു് ഓതിെക്കാടുത്തു
െകാപ്രഅട്ടിക്കടിയിെല മൂന്നുദിനരാത്രങ്ങൾ.

സാവിത്രിക്കുട്ടി സ്വയം അെന്നാരു പ്രതിജ്ഞെയടുത്തു—അച്ഛനമ്മമാേരയും
സേഹാദരങ്ങേളയും െകാണ്ടു് എത്രയും േവഗം ഒരു പുതുജീവിതം കെണ്ടത്തുെമന്നു്;
അവെര ഈ അപമാനകരമായ ജീവിതം സമ്മാനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കുെമ�
ന്നു്; എെന്നേന്നക്കുമായി ഈ നാടുേപക്ഷിക്കുെമന്നു്… അതുവെരയുള്ള അനുഭവ�
ങ്ങെള സാവിത്രിക്കുട്ടി തെന്റ മനസ്സിെന്റ േകാണിെലാരു നിലവറയിലിട്ടുപൂട്ടി… ദു�
രനുഭവങ്ങൾ ഓേരാ മനുഷ്യേന്റയും സ്വത്വെത്ത ബാധിക്കുന്നതും മാറ്റിമറിക്കുന്നതും
ഓേരാ രീതിയിലായിരിക്കുമേല്ലാ.



6.6
ജീവിതം കരപിടിക്കുന്നു

മഴ കുറഞ്ഞു; െവള്ളെപ്പാക്കത്തിനും ശമനമായി. സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ തിരി�
െച്ചത്തി; പേക്ഷ, അസുഖത്തിനു കുറെവാന്നുമില്ല. ആ മരുന്നുകൾ ഫലിക്കുന്നില്ല.

ആയിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തി അമ്പേത്തഴിെല ആദ്യെത്ത േകരള അസംബ്ലി
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയതു് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരു�
ന്നു. ആ മന്ത്രിസഭയിെല അംഗങ്ങേളാേരാരുത്തരും ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു് അവര�
വർക്കു ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള വകുപ്പുകളാെണന്നതു് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ആേരാഗ്യവകുപ്പു്
ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു് മിടുക്കനായ േഡാക്ടർ ഏ. ആർ. േമേനാനാണു്. സാവിത്രി�
ക്കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ േനേര അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ ഒരു കത്തയച്ചു; ഇംഗ്ലീഷിൽ—
അമ്മ വായിക്കാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിെലഴുതിയതു്. അത്രയ്ക്കും ഹൃദയസ്പർ�
ശിയായിരുന്നു ആ കെത്തന്നു് അച്ഛൻ പിന്നീടു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അച്ഛെന്റ അസുഖത്തി�
നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കു് സംവിധാനമുണ്ടാക്കണെമന്നുതെന്നയായിരുന്നു അഭ്യർത്ഥിച്ചതു്.
േനരേത്തയുള്ള പരിേശാധനക്കുറിപ്പുകെളല്ലാം ഒപ്പം അയച്ചു.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി വന്നു: ‘ദീർഘകാലം ആശുപത്രി ചികിത്സ േവണ്ട േരാഗ�
മാെണന്നു കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നു കാണുന്നു. താങ്കൾ ഉടനടി തിരുവനന്തപുരത്തിനു
വരിക. േവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. വിശദമായ പരിേശാധനകൾ നടക്കെട്ട.
അതുകഴിഞ്ഞു് തീരുമാനെമടുക്കാം.’

പിേറ്റ ആഴ്ച രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ അച്ഛെനയും െകാണ്ടു് തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു തി�
രിച്ചു… സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട അച്ഛെന ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റു െചയ്തു. കൂെട ആെള
നിർേത്തണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല, കൂെട നിൽക്കുന്ന ആളിനു താ�
മസസ്ഥലവും ആഹാരവും മറ്റും പ്രശ്നമായതുെകാണ്ടു കൂടിയാണു് അച്ഛെന തനിച്ചാ�
ക്കി രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ േപാന്നതു്.

അച്ഛെന്റ കത്തു വന്നു: ‘ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു െകാടുക്കുന്ന ആഹാരം അത്ര
െമച്ചമല്ല. കയ്യിൽ കാശുള്ളവർ പുറത്തുനിന്നു് പാലും മുട്ടയുെമാെക്ക വരുത്തിക്കഴി�
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ക്കും. അസുഖം കുറയണെമങ്കിൽ നല്ല ആഹാരം േവണെമന്നു പറയാൻ ഡാക്ടർ�
മാർ മറക്കാറില്ല.’

കത്തു വായിച്ചു് അമ്മ കരഞ്ഞു. എവിടുന്നാണുണ്ടാക്കുക. കുറച്ചു പണെമങ്കിലും
അച്ഛനു് അയച്ചുെകാടുക്കാൻ! സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു കിട്ടിയ ട്യൂഷൻ ഫീസായ പത്തു�
രൂപയിൽ നിന്നു് അഞ്ചുരൂപാ അച്ഛനയച്ചുെകാടുത്തു… അതു ഡിസംബർ മാസമാ�
യിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷെന്റ അറിയിപ്പുവ�
ന്നു; േലാവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കു പരീക്ഷയിൽ ജയിെച്ചന്നും റാങ്ക് 31 ആെണന്നും.
േജാലിക്കുള്ള ഉത്തരവു് ഒന്നുരണ്ടു മാസത്തിനകം വരുെമന്നു് രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ പറ�
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, വീട്ടിലാരും അതുകണ്ടു സേന്താഷിച്ചില്ല. ഒപ്പം പരീക്ഷെയഴുതിയ
രവീന്ദ്രൻേചട്ടനു് കാർഡു വന്നിട്ടില്ല.

പേക്ഷ, അച്ഛൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു: േകരളസർക്കാർ സർവീസിെല പല പല
വകുപ്പുകളിേലക്കു് ഒന്നിച്ചായിരുന്നിേല്ല പരീക്ഷ. റിസൽറ്റായേപ്പാൾ റാങ്കുെചയ്തയാ�
ളുകെള ഓേരാ വകുപ്പിേലക്കും അേലാട്ടുെചയ്യുകയേല്ല. ചില വകുപ്പുകളിൽ േനര�
െത്ത തെന്ന േപാസ്റ്റു കാണും. മറ്റുള്ളവർക്ക് േപാസ്റ്റു സാംങ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടേല്ല
ആളുകെള അറിയിക്കൂ. േനരെത്ത േപാസ്റ്റു് അറിയിച്ചവർക്കുേവണ്ടിയായിരിക്കും
ഇേപ്പാ അറിയിപ്പു് െകാടുേത്തക്കുേന്ന. എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു് രവിക്കു രണ്ടു പരീ�
േക്ഷേടം െസലക്ഷൻ കിട്ടൂന്നാ. എെന്റാപ്പമുള്ള ഒരാൾ െസക്രേട്ടറിയറ്റിൽ േജാലി�
യുള്ള ആളാ. േരാഗം മൂത്തതുെകാണ്ടു് ഇവിെട അഡ്മിറ്റാക്കി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞ�
തു് ‘കഴിഞ്ഞ െകാല്ലെത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന്റ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡിപ്പാർട്ടുെമ�
ന്റുകളിെല േവക്കൻസി റിേപ്പാർട്ടിനു കാത്തിരിക്കുകയാെണന്നു് പി എസു് സിയുെട
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്…’

അച്ഛെന്റ കത്തു വായിച്ചിട്ടും രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ നിരാശനായിത്തെന്ന നടന്നു.
െഫബ്രുവരിയിൽ േജാലിക്കു നിയമിച്ചുെകാണ്ടുള്ള കത്തുവന്നു. കണ്ണൂരാണു്.

ഒത്തിരി ദൂെരയാണു്, ഒട്ടും സുഖമുള്ള സ്ഥലമല്ല എെന്നാെക്ക ചിലർ േപടിപ്പിച്ചു. േവ�
െറെയവിെടങ്കിലും തരാൻ കത്തയക്കു്; േവെറ സ്ഥലത്താേണ േപായാമതി എന്നു
ചിലർ. രവീന്ദ്രൻേചട്ടനും േപടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ
തനിെയ ആക്കിേപ്പാരുന്നെതങ്ങെന?

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ഒരു സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു. ആദ്യം കിട്ടിയ സർക്കാർ
േജാലി… േപാകണം. ബാക്കിെയാെക്ക പിെന്ന… രവീന്ദ്രൻേചട്ടൻ തർക്കിച്ചു: ‘േവ�
ണുമ്മാവൻ പറഞ്ഞിേല്ല െനനക്കു് മാർക്കുവച്ചു് െസൻട്രൽ ഗവർെമന്റിൽ േജാലികി�
ട്ടും, ഈ ജനുവരിയിൽത്തെന്ന അേപക്ഷ അയയ്ക്കാനുള്ള േഫാം അമ്മാവനയയ്ക്കും
എെന്നാെക്ക. ശമ്പളം വളെര കൂടുതലാെണന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാപ്പിെന്ന അതു
േനാക്കാം.’
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ഇല്ല, സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനുമില്ല: ‘മെറ്റാരു നല്ല േജാലി
കിട്ടുെമങ്കിൽ കിട്ടെട്ട, അന്നു് ആ േജാലി സ്വീകരിക്കാം. ഇേപ്പാൾ എനിക്കു േപാ�
കണം. അച്ഛൻ ആശുപത്രീലു്, േദവീേകെട േകാേളജ് െചലവുകൾ, േഗാപുവിെന്റ
സ്ക്കൂൾ ഫീസ്, വീട്ടുെചലവു്… ആ േജാലികിട്ടാൻ ഒരു െകാല്ലംവെര െചലേപ്പാൾ താ�
മസമുണ്ടാകും. നമുക്കു് ഒന്നാം തീയതി തെന്ന േപാകണം; രണ്ടാം തീയതി േജായ്ൻ
െചയ്യാമേല്ലാ.’

അമ്മ ഒരഭിപ്രായവും പറയാനാളാകാെത നിന്നു. സാവിത്രിക്കുട്ടി ഒന്നാംതീയ�
തി തെന്ന േപാകണെമന്നു പറയുന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ ആധിയായി… രണ്ടു പാവാടയും
ബ്ലൗസും ഹാഫ് സാരിയുമാണു് ആെക സ്വത്തു്. സാരിയും അതിനു് അനുസാരികളും
േവണം. താമസിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ ഒരു േകാസടിയും വിരിപ്പുെമങ്കിലും കരുത�
ണം. പിെന്ന അല്ലറ ചില്ലറ… അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുതന്നു.

മലയാളം വാക്കുകൾ േപായിട്ടു് അക്ഷരങ്ങൾ തെന്ന എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരു�
ന്ന നാലാംക്ലാസുകാരൻ ശിവൻകുട്ടി സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട ശിക്ഷണത്തിൽ അക്ഷര�
െത്തറ്റില്ലാെത എഴുതാൻ പഠിച്ചു. ബാലസംഘം കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു… അമ്മ
മരിച്ചുേപായ മകെന വലിയവനായിക്കാണാൻ േനാമ്പുേനാറ്റിരിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ�
നായെരന്ന ഒരു െചറുകിട കർഷകൻ അേമ്മ വന്നു കണ്ടു. ‘അവെളെന്റ കുഞ്ഞിെന്റ
കണ്ണു െതളിയിച്ചു. ഇപ്പം കൂളിപ്പിള്ളാെരാത്തു് വട്ടുകളിെയാന്നുമില്ല. അന്നന്നു പഠി�
ക്കും. ഇതിൽപരം ഒരു സേന്താഷം എനിെക്കന്താ… അതുെകാണ്ടു് മീനാക്ഷിേച്ചച്ചി
എതിർക്കരുതു്. സാവിത്രിക്കും േദവികയ്ക്കും ഒരു കാപ്പിെകാടുക്കണം എനിക്കു് പി�
െന്ന രണ്ടു സാരീം ബ്ലൗസും അതിനാവശ്യമുള്ളതും േസാപ്പുചീപ്പു കണ്ണാടിെയാെക്ക
ഞാൻ വാങ്ങാം.’

‘അതുേവണ്ടാ… െവറുെത മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടു പറയിപ്പിക്കണ്ട’ അമ്മ എതിർ�
ത്തു.

‘േവണ്ടാ, േചച്ചി എതിർക്കണ്ട… െവറുെതയല്ല. അവൾ ശമ്പളം കിട്ടുേമ്പാൾ
കാശയക്കൂേല്ലാ. അതീന്നു തന്നാ മതിയേല്ലാ.’

സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കും അനുജത്തിക്കും കൂടി ശിവൻകുട്ടിയുെട വീട്ടിൽ അവെന്റ
അച്ഛെനാരുക്കിയ യാത്രയയപ്പുപാർട്ടി. ഒന്നാംതരം കുത്തരി കുതിർത്തു് മൂക്കാത്ത
േതങ്ങയും ജീരകവുമരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന െകാഴുക്കട്ട െപാടിച്ചു് ധാരാളം ഉള്ളിയും േതങ്ങ�
യും ഉഴുന്നുപരിപ്പുെമാെക്ക ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പുമാവും കാപ്പിയും. അത്രയ്ക്കും സ്വാദി�
ഷ്ടവും ആത്മാർത്ഥവുമായ ഒരു സത്ക്കാരം സാവിത്രിക്കുട്ടിക്കു് ആദ്യമായാണു് കി�
ട്ടുന്നതു്…

ഒേര ഡിൈസനിലുള്ള രണ്ടു പരുപരുത്ത േകാട്ടൺ സാരിയും ബ്ലൗസുകളുെമാ�
െക്ക വാങ്ങി വച്ചിരുന്നു; ഒപ്പം ഒരു ട്രങ്കും. എല്ലാം കൂടി പന്ത്രണ്ടുരൂപാ നാലണ.
വണ്ടിക്കൂലിക്കും മറ്റുമായി പതിനഞ്ചുരൂപ അമ്മ മെറ്റവിടുേന്നാ കടം വാങ്ങി. സംവി�
ധാനെമല്ലാമായി. സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇരുപേത്തഴുരൂപ നാലണയുെട കടത്തിെന്റയും
കടമകളുേടയും ഭാരം േപറി പുറെപ്പട്ടു.
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ഉേദ്യാഗസ്ഥയായി… ബാല്യേത്തയും കൗമാരജീവിതേത്തയും കടത്തിെവട്ടു�
ന്ന തീവ്രാനുഭവേമഖലകളിലൂെട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുെട വൻചുമടുമായി അടുത്ത
കനൽ നടത്തം… അതിനിെട സാഹചര്യം ജ്വലിപ്പിച്ച സാവിത്രിക്കുട്ടിയുെട വിപ്ലവ�
േബാധം ജീവിതത്തിെന്റ ഒരു ദശാസന്ധിയായി… േതാരാത്ത മഴെപയ്ത രാത്രിക�
ളിെലാന്നിൽ െകാപ്ര അട്ടിക്കടിയിലിരുന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിെയടുത്ത പ്രതിജ്ഞ നിറ�
േവറ്റുന്നതിനു് ആ ദശാസന്ധി വഴിെയാരുക്കി.

…പ്രതിജ്ഞ നിറേവറ്റി; പേക്ഷ, പകരം സ്വത്വം പണയെപ്പടുത്തി നടത്തിയ
ഒത്തുതീർപ്പുകൾ… ജീവിതത്തിെന്റ കാണാക്കുരുക്കുകൾ, എടുത്തുെപാക്കിയ ചുമ�
ടുകളുെട താങ്ങാനാകാത്ത ഭാരം. സാവിത്രിക്കുട്ടി ജീവിതക്കടൽ നീന്തിക്കയറി;
പേക്ഷ, ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത േചാര കിനിയുന്ന മുറിവുകൾ സഹയാത്രികരായി…



6.7
പുതിയതലമുറ

“എന്തു കിടപ്പാ മണിേച്ചച്ചീ, എഴുേന്നറ്റു വാ, ദാ എല്ലാരും ൈഡനിംഗ് ഹാളിൽ കാ�
ത്തിരിക്കുന്നു.” സാവിത്രിക്കുട്ടി വന്നു വിളിച്ചു. േലഖയുെട വീട്ടിെല ഒന്നാം നിലയിെല
മുറിയിൽ െവളുപ്പാൻകാലെത്ത നനുത്ത കുളിരിൽ െവറുെത കിടന്നു മേനാരാജ്യം
കാണുകയായിരുന്നു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ. ഒരാഴ്ചയായുള്ള യാത്രയുെട ആേവശവും ക്ഷീ�
ണവും രാത്രിയിെല ഉറക്കെത്തയും ബാധിച്ചു. എങ്കിലും മനസ്സു് സേന്താഷത്തിലാ�
യിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളിെല ഓർമ്മകളിലൂെട കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ
ആേറഴു ദിവസങ്ങളിെല ഓേരാ നിമിഷവും. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഈ യാത്ര.
കാലങ്ങൾ കൂടി പ്രിയപ്പട്ട െകാച്ചുേമാൾ അമ്മുവിെന കണ്ടതും അവൾ പഴയ ചരിത്ര�
െമാെക്ക േചാദിച്ചതും ഒരു നിമിത്തമായി.

സാവിത്രിക്കുട്ടി കുറച്ചുനാളായി ആവശ്യെപ്പടുകയായിരുന്നു: ‘മണിേച്ചച്ചീ, നമു�
ക്കു് നമ്മുെട പഴയ കുടുംബവീടുകെളാന്നു േതടിേപ്പായാേലാ… േചച്ചിയും േകട്ടിട്ടുണ്ടാ�
കും പഴയ വിചിത്ര കഥകെളാെക്ക. കൂട്ടത്തിൽ ശശിേച്ചട്ടെന ഒന്നു കാണണം. പ്രാ�
യമായിരിക്കുകേല്ല. വലിയ സേന്താഷമാകും നമ്മെള കണ്ടാൽ. േചട്ടനു് പല കഥക�
ളും അറിയാം.’ സാവിത്രിക്കുട്ടി ഇതിനകം സ്വന്തമായി പല ചരിത്രാേന്വഷണ യാത്ര�
കളും നടത്തിെയന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിെന്റ തുടർച്ചയുമായി ഈ യാത്ര. അവളുെട
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ േചർക്കാൻ നിറെയ വിഭവങ്ങളായി.

േനരം ൈവകിയതിെന്റ ജാള ്യതേയാെട േവഗം എഴുേന്നറ്റു പല്ലുേതപ്പും കുളിയും
കഴിഞ്ഞു് ഒരു േതാർത്തും േതാളിലിട്ടു അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ താേഴക്ക് െചന്നു. ആദിയും
അമ്മുവും േലഖയുെമല്ലാം ഡ്രസ്സ്െചയ്തു േപാകാൻ തയ്യാറായി തീേന്മശയ്ക്കരിെക ഇരി�
ക്കുന്നു. “േതാമസ് േനരെത്ത കഴിച്ചു. അവര്െട സാധനങ്ങെളാെക്ക എടുത്തുവച്ചു.
പതിെനാന്നരയ്ക്കാണു് ൈഫ്ലറ്റ്. േചച്ചീ, ഇന്നിപ്പം േപാകണ്ട നമുക്കു്…” സാവിത്രിക്കു�
ട്ടി പറഞ്ഞുനിർത്തി.
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“അമ്പടി നീ െകാള്ളാമേല്ലാ. ഒരാഴ്ച കറങ്ങി െകാതിതീർന്നിേല്ല?” അപ്പച്ചിയ�
മ്മൂമ്മ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. െപെട്ടന്നാണു് അവർ അമ്മുവിെന േനാക്കിയതു്. അമ്മു
അവിടെത്ത സംഭാഷണങ്ങളിെലാന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. േപ്ലറ്റിെല ഇഡലിക്കു
േനാവാെത പതുെക്ക അടർത്തിെയടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. “എന്താ അമ്മൂ, എന്താ േമാ�
േള ചിന്തിക്കുേന്ന? േപാകാൻ േതാന്നുന്നില്ലേല്ല?” അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ തമാശേപാെല
േചാദിച്ചു.

ചിന്തയിൽനിന്നും െഞട്ടിയുണർന്ന അമ്മു െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മ�
െയ േനാക്കി. “അമ്മൂമ്മയുെട ൈകയിൽ പഴയ കഥകൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുെണ്ടന്നേല്ല
പറഞ്ഞതു്. എനിക്കു് അയച്ചു തരണം. ഒരാഴ്ച കണ്ടതും േകട്ടതും കൂടി േചർത്തു് പൂർ�
ത്തിയാക്കണം. ഞാൻ േപായിട്ടു് വിളിക്കാം. ചില സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുണ്ടു്.
നമുക്കിതു് േവഗം പബ്ലിഷ് െചയ്യണം.” അമ്മു ആേവശേത്താെട പറഞ്ഞു. അമ്മുവി�
െന്റ കണ്ണുകളിെല തിളക്കം കണ്ടു് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായി. അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ ഇട�
ത്തുൈക െകാണ്ടു് അമ്മുവിെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു നിറുകയിൽ ഉമ്മവച്ചു.

“അതല്ല. അടുത്തയാഴ്ച എനിക്കു് ലാബിൽ ഒരു െസമിനാറുണ്ടു്. അതു കഴി�
ഞ്ഞാലുടൻ സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയുെട കുറിപ്പുകളും രണ്ടമ്മൂമ്മമാരുെടയും കഥക�
ളും േകട്ട ചരിത്രങ്ങളും—ഞാൻ ചില േനാട്ട്സു് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടു്—എല്ലാം േചർത്തു്
ഒന്നു റഫായിെട്ടഴുതി വയ്ക്കാം. വിട്ടുേപായതു് കൂട്ടിേച്ചർക്കാനും തിരുത്താനും അപ്പച്ചി�
യമ്മൂേമ്മേടം സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂേമ്മേടം സഹായം േവണം. അതിനു നമുക്കു് ഒരാ�
ഴ്ച ഇരിക്കണം. േബാംെബയിൽ േഹാട്ടൽ ബുക്ക് െചയ്യാം. അമ്മയും അച്ഛനുംകൂടി
െകാണ്ടുവരും. അെല്ലങ്കിൽ നാട്ടിേലാ.അതല്ല വല്ല കാട്ടിേലാ േപാകാം. ശാന്തമായ
പരിസരമുള്ള ഒരു റിേസാർട്ടു്. അതാ നല്ലതു്. ഞങ്ങളതു തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കാലഘ�
ട്ടത്തിെല അതിജീവനത്തിെന്റ മുറിപ്പാടുകളിൽ ചിലെതങ്കിലും ഞങ്ങളുെട തലമുറ കൂ�
ടി അറിയെട്ട.” അമ്മു ഉത്സാഹേത്താെട കാപ്പികുടിച്ചു തീർത്തു.

അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മയും സാവിത്രിക്കുട്ടിയമ്മൂമ്മയും അമ്മുവിെനയും ആദിെയയും
േചർത്തുനിറുത്തി െനറ്റിയിലും കവിളത്തും ചുംബിച്ചു. േലഖ േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

കാർ മറയുന്നതതു വെര നിറകണ്ണുകേളാെട ൈകവീശി േനാക്കിനിന്നു വല്ല്യ�
മ്മമാർ രണ്ടുേപരും. െപെട്ടന്നു് സാവിത്രിക്കുട്ടി മണിേച്ചച്ചിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഒരു
കരച്ചിൽ.

“എന്താ സാവിത്രി, എന്തായിതു് ? എന്തിനാ നീ കരയുേന്ന?” സ്വയം മന�
സ്സിെന നിയന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടു് അപ്പച്ചിയമ്മൂമ്മ സാവിത്രിക്കുട്ടിെയ പിടിച്ചുേനെര നിർ�
ത്തി…

“അഞ്ചാറു പതിറ്റാണ്ടായി ഞാൻ ചുമന്നു തളർന്ന ഭാരം അമ്മു ഏെറ്റടുക്കാൻവ�
ന്നേല്ലാ. അവളാണു് എെന്റ മകൾ!” സാവിത്രിക്കുട്ടി കണ്ണീരിനിടയിൽക്കൂടി സംതൃ�
പ്തിേയാെട ചിരിച്ചു.
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മാനസിേദവി

1940-ൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിെല േമവടയിൽ ജനനം.
പാലായിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, േചർത്തലയിൽ
മിഡിൽസ്കൂൾ, പാല, േചർത്തല, െകാല്ലം എന്നിവിട�
ങ്ങളിലായി സ്കൂൾ–േകാേളജ് വിദ്യാഭ്യാസം േനടി. ഒരു
വർഷം സംസ്ഥാനസർക്കാർ സർവീസിലും നാല്പതു്
വർഷം േകന്ദ്ര െടലിേകാം വകുപ്പിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥയാ�
യിരുന്നു. 2000-ൽ വിരമിച്ചു. അതിനു േശഷം ഏഴു് പുസ്ത�
കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു് താമസം.

കൃതികൾ
1. ശ്രീേദവിമാർ േപടിക്കുന്നത് (െചറുകഥകൾ, 2003, കറന്റ് ബുക്സ്)
2. അരുന്ധതിയുെട െവളിപാടുപുസ്തകം (െചറുകഥകൾ, 2005, Z ൈലബ്ര�

റി/പരിധി)
3. സരയൂ ഒഴുകുന്നു (േനാവൽ, 2005, കറന്റ് ബുക്സ്)
4. അവസാനവിധിയും മൂന്നു കഥകളും (േനാവൽ, 2008, Z ൈലബ്രറി/പരിധി)
5. ഋതുപ്പകർച്ചകൾ (േനാവൽ, 2011, ചിന്ത പബ്ലിേഷഴ്സ്)
6. നത്തിംഗ് ഈസ് റിയൽ (േനാവൽ, 2014, Z ൈലബ്രറി/പരിധി പബ്ലിേക്കഷ�

ൻസ്)
7. പുറേത്തയ്ക്കു തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾ (േനാവെലറ്റ്/കഥ, 2016, പരിധി പബ്ലിേക്ക�

ഷൻസ്)
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