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െപറ്റമ്മ

പാറൻ കുഞ്ഞിമാൻ വന്നു് പറമ്പു് പൂട്ടി േപായിട്ടു് കു�
റച്ചു ദിവസങ്ങെള ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പട്ടച്ചാലു് പൂട്ടാ�
നാണു് പറഞ്ഞിരുന്നതു്. പട്ടച്ചാരായത്തിെന്റ െകട്ട�
ടങ്ങാത്ത ലഹരിയിൽ കുഞ്ഞിമാെന്റ കന്നുകളുെട
പുറത്തു് മുടിേങ്കാലുകൾ ആഞ്ഞുവീണേപ്പാൾ ഒന്നി�
നുപകരം രണ്ടു് ചാലു് പൂട്ടി കന്നുപൂട്ടുകാരൻ കുഞ്ഞി�
മാൻ ലഹരി വിങ്ങി മടങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു. മീനമാ�
സത്തിെല തിളച്ച ഉച്ചെവയിലിെന്റ കഷ്ണങ്ങളായി
വിണ്ട മൺകട്ടകൾ പൂട്ടിയ അടയാള വരകൾക്കു കു�
റുെക അവിടവിെട ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. രണ്ടു് മാസ�
ങ്ങൾക്കു മുേന്ന കിളക്കാരൻ മയമാക്ക തെന്റ മണ്ട�
ൈക്കേക്കാട്ടു െകാണ്ടു് പറമ്പിെന്റ ഉള്ളതിരുകൾ നി�
ലതാനത്തിനനുസരിച്ചു് മാടി മാടി ഒപ്പമാക്കിയ മാ�
ട്ടങ്ങൾെക്കാണ്ടു് സുന്ദരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട െതാ�
ണ്ണൂറ്റാറു് െസന്റ് പുരയിടവും െതങ്ങിൻ പറമ്പും.

െതങ്ങു കയറിയിട്ടില്ല. േതങ്ങ പഴുത്തു് വീഴുന്നുണ്ടു്.
അടുത്തതു് ഓലെവട്ടിക്കയറ്റമാണു്. െതങ്ങുകയറ്റ�
ക്കാരൻ കുഞ്ഞടിമൂെന്റ െപരയിൽ ഒന്നുരണ്ടു് തവണ
ഉമ്മ എെന്ന പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. പുല്ലാെട്ട പറമ്പിൽ
കയറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മാസേത്താളമാണേത്ര
അവിെട െതങ്ങുകയറ്റം. കുഞ്ഞടിമൂവും അവെന്റ
അച്ഛൻ കുടുമയുള്ള തങ്കുവും അനുജന്മാരായ െതയ്യ�
നും േകാരപ്പനും ഒെക്കയാണു് പുല്ലാെട്ട െതങ്ങുകയ�
റ്റക്കാർ. അങ്ങെന കുഞ്ഞടിമൂെന്റ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരാ�
ണു് പുല്ലാട്ടുപറമ്പിെല െതങ്ങുകയറ്റക്കാർ. മാറേഞ്ച�
രിയിെല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിേലക്കു് കാലിെല
വളം കടിക്കു് വയലറ്റ് നിറമുള്ള മരുന്നു് വാങ്ങാൻ
േവലായുേധട്ടെന്റ കൂെട ൈസക്കിളിൽ പറപറക്കു�
േമ്പാൾ െതങ്ങുകയറ്റത്തിെന്റ േകാലാഹലങ്ങൾ
േകൾക്കാം. െതക്കുപടിഞ്ഞാറു് നാലു്, വടക്കുകിഴ�
ക്കു് ആറു്, പടിഞ്ഞാറും േപായി വീഴ്ച്ച രണ്ടു്. ആകാ�
ശത്തു നിന്നു് അശരീരികൾ മുഴങ്ങുന്നു ഇേന്നാ നാ�
െളേയാ തളപ്പും മടവാളും കുലെകട്ടാനുള്ള ചൂടിക്കയ�
റുമായ് അനുചരന്മാെരയും കൂട്ടി കുഞ്ഞടിമൂെന്റ ൈസ�
ന്യെമത്തും. തഴമ്പുള്ള കാലുകളും ഉള്ളംൈകയ്യിെല
തഴമ്പും െനഞ്ചിെല ഉരുണ്ടുകൂടിയ പവർമാൾട്ട് ശരീ�
രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. െതങ്ങു കയറ്റം എന്നാണു്
എന്നു തിരക്കി േമാണകാട്ടിയ ചിരിയുമായി െചകി�
ടിനിടയിൽ തിരുകിയ ബീഡിക്കുറ്റിയുമായി കബറ്
കുത്തുന്ന െമയ്താക്കയും മടാപ്പിടിയെന്റ വീടരും വന്നി�
രുന്നു. ഇത്തവണെത്ത ഓല അവർക്കുള്ളതാണു്.
ഞങ്ങളുെട െപരയുെട പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു് നീർ�
േക്കാേട്ടൽ പറമ്പിെല കുടിയിരിപ്പുകാരാണു് െമയ്താ�
ക്ക. െചറിയ ഓലെപ്പരയാണു് അവരുേടതു്. മണ്ണി�
െന്റ ഇഷ്ടിക െകാണ്ടാണു് അതു് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കു�
ന്നതു്. െതങ്ങു കയറ്റം കഴിഞ്ഞു് കിട്ടിയ ഓലെവട്ടി
അതു് െമാടഞ്ഞിട്ടു് ഉണക്കിയിട്ടു് േവണം അവരുെട
െപര െകട്ടി േമയാൻ. െപരെകട്ടിനു് മധുരമുള്ള കറി�
യുണ്ടാക്കും. െപര െകട്ടു കറി. എല്ലാറ്റിനും െതങ്ങു
കയറ്റം കഴിയണം. െപറ്റമ്മാക്കാണു് െതങ്ങുകയ�
റ്റം ൈവകുന്നതിൽ ഏെറ പരാതി. അവർ ഇന്നെല
രാത്രിയും ഉമ്മേയാടു് വഴക്കിടുന്നതു് േകട്ടു. മുറുക്കാൻ
തുപ്പലം മുറ്റേത്തക്കു് നീട്ടിത്തുപ്പിയ േശഷം ചിറി തുട�
ച്ചു് െപറ്റമ്മ േചാദിക്കുകയാണു്.

“അല്ല ബീേവ്വാ… ഈ െതെങ്ങാന്നും കയറാത്തെത�
ന്താ… പറമ്പിലു് അപ്പടി േതങ്ങ വീണു െകടക്കണതു്
കണ്ടിേല്യ… മക്കെള തേലലു് േതങ്ങ വീണു് എെന്താ�
െക്ക അദാബുകളാണു് ഇനി ഉണ്ടാവ്ക… ആ െച�
ക്കെന നാെള െപലച്ചക്കു് തെന്ന കുഞ്ഞടിമൂെന്റ
കൂടീല്ക്കു് ഒന്നു് പറഞ്ഞയച്ചു് േനാക്കു്…? െമയ്തെട വീട�
രു് ഇന്നലീം കൂടി വന്നിരുന്നേല്ലാ… ഓലെട കായി
വാങ്ങിേച്ചാ…? എന്നാ ആ ബീരാവു ഹാജിയുെട
പീടികയിെല കടം വീട്ടിക്കൂെട… േതങ്ങാക്കരൻ കുറു�
മണിയൻ ബാപ്പുട്ടി ആെള പറഞ്ഞയക്കാൻ െതാട�
ങ്ങീട്ടു് െകാേറ ആയേല്ലാ… അനക്കു് ഒരു കൂേട്ടാം
ഇല്ല…”

േതങ്ങ കച്ചവടക്കാരനാണു് കുറുമണിയൻ ബാപ്പൂ�
ട്ടി. അയാൾക്കു് േതങ്ങാക്കുറ്റി വകയിൽ ആയിര�
ത്തി ഇരുന്നൂറു് രൂപ പറ്റായിരിക്കുന്നു. മീനും ചില്ലാ�
നങ്ങളും വാങ്ങാൻ പണം തീർന്നാൽ പിെന്ന േത�
ങ്ങ കേച്ചാടക്കാരൻ കുറുമണിയൻ ബാപ്പുട്ടികാക്ക
തെന്നയാണു് ശരണം. അയാൾക്കും ഇേപ്പാൾ െത�
ങ്ങുകയറാൻ തിരക്കുണ്ടു്. െപറ്റമ്മാക്കാണു് െതങ്ങു
കയറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ ഏെറ പണി. െതങ്ങുകയറ്റം
കഴിഞ്ഞാൽ പറമ്പിൽ നിന്നും െകാതുമ്പും, അരിപ്പാ�
ക്കുടിയും, കുലച്ചിലും വലിച്ചുകൂട്ടി വിറകു പുരയിലാക്ക�
ണം. േതങ്ങാതാളുകൾ ഒതുക്കിക്കൂട്ടണം. ഓലക്കു�
ടി ഉരിഞ്ഞു് ചൂലുണ്ടാക്കണം. േതങ്ങ െപാളിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞാൽ ചകിരി ഉണക്കി വിറകുപുരയിൽ അടുക്കി
െവക്കണം. ഒരു െകാല്ലേത്തക്കുള്ള വിറകു് േശഖര�
ണം രണ്ടു് പ്രാവശ്യെത്ത ഓലെവട്ടിക്കയറ്റത്തിൽ
നിന്നുമാണു് െപറ്റമ്മ സംഭരിക്കുന്നതു്.

വീടും അടുക്കളയും പറമ്പും ഭരിക്കുന്നതു് െപറ്റമ്മയാ�
ണു്. കഴിഞ്ഞ െതങ്ങു കയറ്റത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത�
മായി ഈ എഴുപത്തിഎട്ടാം വയസ്സിൽ െപറ്റമ്മ�
യുെട തത്തമ്മ ചുണ്ടുേപാലുള്ള വലേത്ത ൈകവി�
രലിൽ ഒരു നവാഗതനുണ്ടു്. പണിക്കരുെട കാവി�
നടുത്തുള്ള കാരക്കാടു് െവട്ടിത്തളിച്ചു് േവലായുേധട്ട�
നാണു് അതു് െപറ്റമ്മാക്കു് െകാടുത്തതു്. ഇനി ഇതു്
കുത്തി നടന്നാൽ മതി. അെല്ലങ്കിൽ എവിെടെയ�
ങ്കിലും തപ്പിത്തടഞ്ഞു് വീഴും. േവലായുേധട്ടനാണു്
പറമ്പിെന്റ വടേക്ക അതിരിൽ താമസിക്കുന്നതു്.
പുഞ്ചക്കൃഷിക്കു് ഉമ്മെയ സഹായിക്കുന്നതു് േവലായു�
േധട്ടനാണു്. െപറ്റമ്മയുെട അടുത്തു് മുറുക്കാൻ ഇടിച്ചു
െകാടുക്കാനും ധന്വന്തരാദി ഗുളിക തീരുന്ന മുറക്കു്
എത്തിച്ചുെകാടുക്കുന്നതും േവലായുേധട്ടെന്റ ഉത്തര�
വാദിത്വമാണു്. അസ് കിതകൾ ഓേരാേന്നാേരാന്നാ�
യി കൂടി വരുേമ്പാഴും േചമ്പിെന്റ കട പറിക്കാനും
കൂവ പറിച്ചു് െപാടിയുണ്ടാക്കാനും പറമ്പിെല െത�
ങ്ങിെന്റയും േതങ്ങയുെടയും ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്നു്
െപറ്റമ്മ പിേന്നാട്ടു േപാകുന്ന പ്രശ് നമില്ല. ഈയിെട�
യായി െപറ്റമ്മാെട മുതുകു് നന്നായി വളഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. േകാന്തലയുെട കനം കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഏന്തി�
വലിഞ്ഞും തപ്പിത്തടഞ്ഞും കാരവടിയും കുത്തി െപ�
റ്റമ്മ പറമ്പിെലാെക്ക നടക്കും. കാതിെല േതാടയും
ചുറ്റും െപറ്റമ്മ നിൽക്കുേമ്പാൾ കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി ചി�
രിക്കും പിെന്ന െതങ്ങിൻ മുകളിേലക്കു് മങ്ങിയ കാ�
ഴ്ചകെള കയറൂരി വിടും. “ആ െതങ്ങിെന്റ കുല ഞാ�
ന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിമ്മന്നു് വീണ േതങ്ങ ആരാണു്
എടുത്തുെകാണ്ടു േപായിരിക്കുന്നതു്. വാഴക്കാടേനാ
മേറ്റാ ആയിരിക്കും. ഇന്നെല ഓൻ ആ ഇടവഴിയിലൂ�
െട നീരുള്ള കാലും വലിച്ചുെവച്ച് നടന്നു േപാകുന്നതു്
കണ്ടിരുന്നു”.

നാട്ടിെല േപരുേകട്ട കള്ളനാണു് വാഴക്കാടൻ.
കാർഷിക വിഭവങ്ങളാണു് വാഴക്കാടനു് ഏെറ ഇഷ്ടം.
രാത്രി ആരും കാണാെത പറമ്പുകളിെല േതങ്ങ പി�
രിച്ചുെകാണ്ടുേപാകും. അടുത്ത കയറ്റത്തിേന അതു്
അറിയൂ. െതങ്ങു കയറ്റക്കാർ കുലച്ചിലിെല ചീന്തിയ
പാടു േനാക്കി പറയും. വാഴക്കാടൻ േതങ്ങ പിരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആടു്, േകാഴി, കുമ്പളങ്ങ, നല്ല ചള്ളു്
െവള്ളരിക്ക ഏെതങ്കിലും പറമ്പിൽ ഇെതാെക്ക
കണ്ടാൽ അയാൾ കണ്ണു െവക്കും. രാത്രി പതുങ്ങി�
പ്പതുങ്ങി വന്നു് കട്ടുെകാണ്ടു േപാകും. വാഴക്കാടൻ
പറമ്പിെന്റ ഏെതങ്കിലും ഭാഗത്തുകൂടി േപാകുന്നതു
കണ്ടാൽ െപറ്റമ്മാക്കു് ഇരിക്കെപ്പാറുതിയില്ല. തല�
യിെല െവള്ളത്തട്ടം. മൂന്നായി മടക്കി. നരച്ച മുടിയി�
ഴകളിേലക്കു് മറിച്ചിട്ടു്, െപൺകുപ്പായത്തിെന്റ ചുവ�
ന്ന നാട തിരിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് െപറ്റമ്മ മാട്ടത്തിെന്റ
അറ്റത്തു് നിൽക്കുകയാണു്. കാരവടിയിൽ ഊന്നിയ
തത്തമ്മച്ചുണ്ടുള്ള തള്ളവിരലിൽ ദസ്ബി തൂങ്ങിക്കി�
ടക്കുന്നു. “അല്ല േമാെന… െതങ്ങു കയറാൻ കുഞ്ഞ�
ടിമൂ എന്നാണു് വരുന്നതു്…?”

“നാെള എന്തായാലും വരാന്നാണു് പറഞ്ഞിരിക്കണ�
തു്…” ഒരു ദിക്കുറും കൂടി െചാല്ലി അേപ്പാേഴക്കും ഒരു
ദസ്ബിമണി ഉള്ളംൈകയ്യിേലക്കു് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും.

“െപറ്റമ്മ പറമ്പിെലാന്നും ഇങ്ങെന ഇറങ്ങിനടേക്ക�
ണ്ട… പൂട്ടി മണ്ണു് മറിച്ചിട്ട പറമ്പേല്ല. െകട്ടി മറിഞ്ഞു്
വീഴും”

“നാെള എന്തായാലും വരാന്നാണു് പറഞ്ഞിരിക്കണ�
തു്…” െപറ്റമ്മ േകട്ട മട്ടില്ല. ഈയിെടയായി േകൾ�
വിയും കുറഞ്ഞ മട്ടുണ്ടു്. േചാദിച്ചതിനല്ല സമാധാനം
പറയുക.

െപറ്റമ്മ രാവിെല ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ൈകപ്പത്തി�
രികൾ ഇേപ്പാൾ നിന്ന മട്ടാണു്. പുന്നല്ലരി െവള്ള�
ത്തിലിട്ടു െവച്ചിരുന്നു. േശഷം നല്ല ജീരകം േചർത്തു്
െപറ്റമ്മ തെന്നയാണു് പതുെക്കപ്പതുെക്ക ഏന്തി�
വലിഞ്ഞു് േപായി അതു് അമ്മിയിലിട്ടു് അരക്കുക.
േചമ്പിെന്റ വാട്ടിയ ഇലയിൽ േചർത്തു െവച്ചു് പല�
കയിൽ െവച്ചു് തെന്റ തടിച്ചു് പരന്ന വിരലുകൾെകാ�
ണ്ടു്. അതു് നന്നായി പരത്തുന്നു. െപറ്റമ്മയുെട തത്ത�
മ്മച്ചുണ്ടുള്ള തള്ളവിരലിെന്റ അടയാളങ്ങൾ പത്തി�
രിയിൽ ഒരു ഐ.എസ്.ഐ. മുദ്രയായി പതിഞ്ഞു�
കിടപ്പുണ്ടാകും. മൺചട്ടിയിൽ െവന്ത െപറ്റമ്മപ്പത്തി�
രികൾ കരിഞ്ഞ േതങ്ങയുെട േതങ്ങാപ്പീരെയാഴിച്ചു്
ഒരു രണ്ടുമൂെന്നണ്ണം കഴിച്ചിട്ടാണു്. ഇബ്രാഹിം മുസ്ലാ�
രുെട മദ്രസ്സയിേലക്കു് ഓതാൻ േപാകുക.

രാത്രി ഉറക്കം പിടിച്ചു വരുേമ്പാൾ െപറ്റമ്മ ഉമ്മെയ
വിളിക്കുന്നതു് േകട്ടു.

“ആ േകാഴിക്കൂടിെന്റ വാതിലടച്ചിേല്ല… കുറുക്കനും
േകാക്കാൻ പൂച്ചയും നായയുെമാെക്ക വന്നു് േകായീ�
െന പിടിേക്ക്വാേലാ… ബീവ്വാ… ബീവ്വാ… ബീവ്വാ…
എടീ ബീവ്വാ… േകാഴിക്കൂടു് അടച്ചിേല്ല… േകാഴിക�
ള് അേല്ല ആ െനാേലാളിക്കണതു്… ആ സൂൈല�
മാൻ നബീെട േകാഴീെന കുറുക്കൻ പിടിച്ചാ അതി�
െന്റ കളി മാറൂേട്ടാ” ഇജാസിനു് മാറാത്ത വയറുേവ�
ദന വന്നേപ്പാൾ േഡാക്ടർമാെരയും ൈവദ്യന്മാെര�
യും ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടു് മാറാതായേപ്പാൾ െപറ്റമ്മ
തെന്നയാണു് സുൈലമാൻ നബിയുെട േപരിൽ
ഒരു േകാഴിെയ െനയ്യത്താക്കിയതു്. ആ േകാഴി
ചില്ലറക്കാരെനാന്നുമല്ല. സകല മനുഷ്യന്മാെരയും
െകാത്താൻ വരും. അതു കാരണം അടുത്ത വീട്ടി�
െല െകാച്ചുകുട്ടികെളാന്നും ഇേപ്പാൾ പറമ്പിേലക്കു്
മാങ്ങ െപറുക്കാേനാ ഞാവൽപഴം െപറുക്കാേനാ
വരാെതയായി. അന്നു തെന്ന രാത്രി അസാധാര�
ണമായ വിധത്തിൽ അക്ഷരസ്ഫുടതേയാെട െപറ്റമ്മ
അവരുെട െചറുമക്കെള നീട്ടിവിളിച്ചു.

“ഇജാസ് െമാഹ്യുദ്ധീേന…

അഹമ്മദു് കബീേറ…

മുഹമ്മദു് ഉസ്മാേന…

ഉമ്മർ െമാഹ്യുദ്ധീേന…”

കിടക്കപ്പായയിൽ നിന്നും െപറ്റമ്മാെട നീട്ടിവിളിയി�
േലക്കു് ഞങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരായി വന്നണഞ്ഞു.

അതിെനേന്താ ഒരു സുഖമില്ലായ്മ േപാെല പുത്തനു്
പള്ളിക്കെല മൂപ്പെര െവള്ളം െവള്ളവും െവളിെച്ച�
ണ്ണയും ഉമ്മ അ വരുെട മുഖത്തു തളിക്കുകയും പുരട്ടു�
കയും െചയ്തു. വിറക്കുന്ന ൈകത്തലം പിടിച്ചു് െപറ്റ�
മ്മ പ്രവചനസ്വരേത്താെട എെന്താെക്കേയാ പറ�
യുന്നു. േതാടയും ചിറ്റും ആ ഇരുട്ടിലും തിളങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു. എെന്താെക്കേയാ പിറുപിറുക്കുന്നു. പുറ�
െത്ത കൂരാകൂരിരുട്ടിൽ നിന്നും സുൈലമാൻ നബിയു�
െട േകാഴി െകാക്കിെകാക്കി കരയുന്നു.

േകാഴി കൂന്നതിലും മുെന്ന െപറ്റമ്മ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു.
കാരവടികൾ െപറ്റമ്മെയ വിളിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുന്ന
ശബ്ദം േകട്ടു.

“ഇന്നേല്ല കുഞ്ഞടിമൂ വരാെമന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.”

രാവിെല തെന്ന കുഞ്ഞടിമൂം മകൻ േവലായുധനും
വന്നു. െതങ്ങു കയറ്റമാണു്. തഴമ്പും തളപ്പും ഒറ്റമര�
ത്തിേലക്കു് കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. പറമ്പിൽ േതങ്ങ�
യും മടലും അരിപ്പാകുടികളും കുലച്ചിലുകളും നിറ�
ഞ്ഞു. കബർ കുത്തുന്ന െമയ്താക്കാെന്റ വീടർ പാത്തു�
ണ്ണിതാത്തയും അമ്മുട്ടിയും വള്ളിയമ്മയും ഓല െപ�
റുക്കി കൂട്ടുന്നു. ഞങ്ങൾ കുലച്ചിലിൽ പിടിച്ചു് വലിയ
േതങ്ങാക്കുലകൾ ഇരിമ്പാം പുളിയുെട ചുവട്ടിലും പാ�
ലച്ചുവട്ടിലും ഒരുക്കിക്കൂട്ടി. െപറ്റമ്മാക്കു് ഒരു ഇളനീർ
ഇട്ടു് െചത്തിെക്കാടുത്തു കുഞ്ഞടിമൂ. േമാണയിേല�
ക്കു് ഇളനീരിെന്റ മൂടു് മുത്തിക്കുടിച്ചു് െപറ്റമ്മ മുണ്ടിെന്റ
േകാന്തലെകാണ്ടു് േമാറു് തുടച്ചു. മുറുക്കാൻ ഇടിച്ചു
തുപ്പുന്ന ഉരലിലിട്ടു് അടക്കയും െവറ്റിലയും ഇടിച്ചുകൂ�
ട്ടു േമ്പാൾ െപറ്റമ്മ പറയുന്നതു് േകട്ടു. “അമ്മുേട്ട്യ…
ആ ഓേലെട അടിയിെലാെക്ക േതങ്ങ ഉണ്ടാകും”
മുമ്പാരത്തു് ഇരിക്കെപാറുതി ഇല്ലാെത െപറ്റമ്മ ഒറ്റ�
ക്കിരുന്നു് തൗതാരിക്കുന്നതു് േകട്ടു.

ഒന്നാ ഒന്നു് രണ്ടാ രണ്ടു് മൂന്നാ മൂന്നു്… െതങ്ങുകയ�
റ്റം കഴിഞ്ഞു. പിള്ളത്തണ്ടിൽ െപാതിെയലേത്തങ്ങ
പിരിച്ചുെകട്ടി. മൂർച്ചയുള്ള മടവാൾ െകാണ്ടു് കാമ്പു�
ള്ള േതങ്ങകളുെട ചകിരി െകാത്തി. അടയാളമിട്ട
േതങ്ങകൾ ഈരണ്ടായി പിരിച്ചു െകട്ടുന്നു കുഞ്ഞ�
ടിമൂ. പിള്ളത്തണ്ടിെന്റ രണ്ടറ്റത്തും കയറ്റക്കാരുെട
േതങ്ങകളായി അവ കൂട്ടിെക്കട്ടി. കുഞ്ഞടിമൂെന്റ കന�
ത്ത ചുമലു് നടന്നു നീങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞടിമൂെന്റ സംഘം
െതങ്ങുകയറ്റം കഴിഞ്ഞു് മടങ്ങുന്നു. ആയിരത്തി മു�
ന്നൂറു് ൈകയ്യിനു് രണ്ടായിരത്തി അറന്നൂറു് െതങ്ങയു�
ണ്ടു്. കയ്യാലയുെട ചുമരിൽ കുഞ്ഞടിമു എഴുതിെവച്ചു.
രണ്ടായിരത്തി അറന്നൂറു് നൽേത്തങ്ങ. േപടും െതര�
വും വാടലും െകാത്തി േവെറയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു്
അരയ്ക്കാൻ േവണ്ടി െവണ്ണൂറിൻ പുരയിേലക്കു് െകാ�
ണ്ടുേപാകുന്നു പൂച്ചൂടി ഐസാത്ത. െതങ്ങുകയറ്റമാ�
യതിനാൽ നാലു് േതങ്ങ കിട്ടുമേല്ലാ എന്നു് വിചാരി�
ച്ചു് വന്നിരിക്കുകയാണു് ഐസാത്ത. ഉമ്മാക്കു് േപ�
റ്റുേനാവടുക്കുേമ്പാൾ പിെന്ന കാര്യങ്ങൾ േനാക്കുന്ന
ആളാണു് പൂച്ചൂടി ഐസാത്ത. നാട്ടിെല േപരുേകട്ട
െവള്ളം വീത്തി. നല്ല രസമാണു് പൂച്ചൂടി ഐസാത്ത�
യുെട ബിസായം േകൾക്കാൻ. െതങ്ങു കയറ്റം അറി�
ഞ്ഞു് വടിക്കിനിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടു് െതണ്ടി െനബീ�
സാത്ത. ഉമ്മ രണ്ടു േതങ്ങ െതണ്ടി നബീസാത്താ�
ക്കും െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

കുറമണിയൻ ബാപ്പുട്ട്യാക്കായുെട െപരയിൽ േപാ�
യി െതങ്ങുകയറിയ വിവരം പറഞ്ഞു. മടങ്ങി വരു�
േമ്പാഴാണു് െപറ്റമ്മ വടിയും കുത്തി പതുെക്കപതു�
െക്ക കുനിഞ്ഞു േപാകുന്നതു് കണ്ടതു്. കൂട്ടിെവച്ച
ഓലയുെട അടിയിൽ നിന്നും കാറ വടിെകാണ്ടു്
കുത്തിേനാക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഒരു ൈകയ്യിൽ ഒരു
വലിയ മൺകട്ടയുേമന്തി െപറ്റമ്മ പതുെക്കപ്പതുെക്ക
നടന്നു വരുന്നു.

“ഇെതന്താ െപറ്റുമ്മ…”

“ഈ േതങ്ങ എന്താണ്ടീ എടുക്കാത്തതു്…?” േദശ്യം
വന്നാൽ െപറ്റമ്മ എടീ എന്നു് വിളിച്ചാണു് ശകാരി�
ക്കുക.

“േതങ്ങേയാ ഇതു് മണ്ണിൻ കട്ടയേല്ല…!” വടിക്കിനി�
യിൽ േപായി ഞാൻ ഉമ്മെയയും െസലീനെയയും
വിളിച്ചുെകാണ്ടു വന്നു. മണ്ണിൻ കട്ട േതങ്ങയായിരി�
ക്കുന്നു.

“ചന്നിയുെട തുടിക്കമാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. അതിനു്
അത്തും പുത്തും വന്നിരിക്കുന്നു…” ഉമ്മ വിഷമേത്താ�
െട പറഞ്ഞു. ചകിരി െപാളിച്ചു് പിളരാൻ േവണ്ടി
കാത്തിരിക്കുന്ന േതങ്ങാക്കണ്ണുകൾ േവദനേയാെട
എത്തിച്ചുേനാക്കി. െപറ്റമ്മെയ മുമ്പാരെത്ത തിണ്ണ�
യിൽ ഞങ്ങൾ ൈകപിടിച്ചു് കയറ്റുേമ്പാഴാണു് സൂരി�
ത്തുണിയുെട മൂടു് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് കണ്ടതു്. ൈക�
യ്യിെല ദസ്ബിയും കാണാനില്ല. ഒരു കുടം െവള്ളം
െകാണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ. െപറ്റമ്മെയ അക�
െത്ത തണ്ടാസിൽ െകാണ്ടുേപായി കുളിപ്പിച്ചു. കട്ടി�
ലിൽ ഇരുത്തി.

“ഉമ്മ ഇനി പുറേത്തെക്കാന്നും േപാകണ്ട. പറമ്പിൽ�
െത്ത കാര്യെമാെക്ക ഞങ്ങള് േനാക്കിേക്കാളാം…
ഇവിെട അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നാൽ മതി.” സുൈല�
മാൻ നബിയുെട ആ ഒറ്റയായ പൂവൻേകാഴിയുെട
വിധി വിഹിതത്തിെന്റ ഭയപ്പകർച്ചകളിേലക്കു് പതി�
ഞ്ഞു വിറച്ച െകാക്കരേക്കായിേലക്കു് േകാഴിക്കൂട്ടി�
െല 12 േകാഴികളും ഐക്യദാർഢ്യെപ്പട്ടു. 13 െകാ�
ക്കരേക്കാൾ ഇരുട്ടിെന്റ മുഖദാവിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചു�
യർന്നു.

മണ്ടകെത്ത മൂച്ചിപ്പലകയുെട കട്ടിലിൽ കാരവടി�
യുെട ഏകാന്തത െപരുകി. സുബഹിക്കു് ഉണർ�
ന്നു് േകാഴിക്കൂടു് തുറന്നു െവക്കാറുള്ള തള്ളവിരലി�
െന്റ തത്തമ്മച്ചുണ്ടുകൾ കാണാെത േകാഴിക്കൂടു�
കൾ പലവട്ടം കൂകി. െപെട്ടന്നു് ഉണരുന്ന മട്ടില്ല.
കട്ടിലിെന്റ കാലിന്റരിെക ഒരു തണവു് കാത്തു നി�
ന്നു. ആ തണവു് മനസ്സിലാക്കി െപറ്റമ്മയുെട െന�
ഞ്ചിൽ നിന്നും കഫെക്കട്ടിന്റ സങ്കീർത്തനം െപരു�
കി വന്നു. ഉമ്മയും ഞങ്ങളും പലവട്ടം െപറ്റമ്മേയാടു്
നിസ് ക്കരിേക്കേണ്ട എന്നു് വിളിച്ചു് േചാദിെച്ചങ്കിലും
െനഞ്ചിെല േനർത്ത കുറുകൽ മാത്രം േകട്ടു.

ഓത്തുപള്ളി വിട്ടു വന്ന എെന്ന ഉമ്മ േവലായുധൻ
േഡാക്ടെറ വിളിക്കാൻ എരമംഗലേത്തക്കു പറഞ്ഞ�
യച്ചു. െമയ്ദീൻ ൈശഖിെന്റ േപരിൽ ഒരു ഖത്തം
ഓതാൻ േവണ്ടി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലാർക്കു് െകാടുക്കാൻ
പത്തു് രൂപയും തന്നു.

അങ്ങാടിയുെട െതക്കുഭാഗത്തുള്ള ൈറസ് മില്ലിെന്റ
അപ്പുറെത്ത വാടക വീട്ടിലാണു് േവലായുധൻ േഡാ�
ക്ടർ താമസിക്കുന്നതു്. വലിയകുളം ചുറ്റി എളുപ്പവഴി�
യിലൂെട കുളവാഴപ്പച്ചകൾ താണ്ടി േഡാക്ടറുെട വീട്ടി�
െലത്തി. നിറെയ ആൾക്കാരുണ്ടു്. േരാഗികൾ അവി�
ടവിെടയായി നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മാറേഞ്ചരിയിലും െപരുമ്പടപ്പു് പുത്തൻ പള്ളിയിലും
പൂന്നൂക്കാവിലുെമാെക്ക പല സ് െപഷ്യലിസ്റ്റ് േഡാ�
ക്ടർമാെരാെക്കയുെണ്ടങ്കിലും നാട്ടുകാർക്കു േവണ്ടതു്
േവലായുധൻ േഡാക്ടെറയാണു്. േവലായുധൻ േഡാ�
ക്ടർ െസ്റ്റതസ് േകാപ്പു െവച്ചു് ഞങ്ങളുെട െനഞ്ചിൻ
കൂടിേലക്കു് െചകിേടാർക്കുേമ്പാേഴക്കും സൂേക്കടു്
പകുതി മാറിയിരിക്കും. െതങ്ങുകയറാൻ വരുന്ന കു�
ഞ്ഞടിമൂെന്റ കുടുംബക്കാരനാണേത്ര േവലായുധൻ
േഡാക്ടർ. േഡാക്ടർ ഭാഗം പഠിക്കാൻ േപായിരു�
ന്നിെല്ലങ്കിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിേലക്കു് എേത്തണ്ട
ആളാകുമായിരുന്നു താെനന്നു് േവലായുധൻ േഡാ�
ക്ടർ പറയുമായിരുന്നു. േഡാക്ടറുെട കുടുംബക്കാെരാ�
െക്ക െതങ്ങുകയറ്റക്കാരായിരുന്നു. തിരെക്കാഴിഞ്ഞു.
ഇേപ്പാൾ േഡാക്ടർ മാത്രേമ അകെത്താള്ളൂ. പുള്ളി�
വിരിയിട്ട കർട്ടൺ മാറ്റി അകത്തു കടന്നു. ഉയരം
കുറഞ്ഞു് കറുത്തു് തടിച്ച ഒരാൾ. കള്ളിത്തുണിയാണു്
ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു്. െഡേറ്റാളിെന്റ മണം. വീട്ടിൽ
വല്യുമ്മ സുഖമില്ലാെത കിടക്കുകയാണു് ഒന്നും മിണ്ടു�
ന്നില്ല. േഡാക്ടർ ഒന്നു് വന്നു് േനാക്കണം.

“കുറച്ചുേനരം പുറത്തിരിക്കുക… ഞാനിേപ്പാളങ്ങു
വരാം.” രണ്ടു മൂന്നു് മിനിറ്റിനകം ബാഗും തൂക്കി േഡാ�
ക്ടർ പുറേത്തക്കു വന്നു.

“കാർ വിളിച്ചിട്ടു വരാം.”

“േവണ്ട ഇവിെട അടുത്താെണന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്”

“അെത… ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയുെട െതാട്ടു് വടേക്ക വീ�
ടാണു്.” േഡാക്ടറുെട ബാഗും തൂക്കി ഞങ്ങൾ വലി�
യകുളത്തിെന്റ അരികിലുള്ള പാടവരമ്പിലൂെട നട�
ക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ വരമ്പത്തു്
സൂക്ഷിച്ചു് െചരുപ്പു് കാലിൽ ഉറപ്പിച്ചു് കുപ്പായത്തി�
െന്റ കുടുക്കുകളുമിട്ടു് േഡാക്ടർ എെന്ന അനുഗമിക്കു�
ന്നു. നീർേക്കാട്ടയിൽ പറമ്പും കടന്നു് പണിക്കരു�
െട കാവിെന വലം െവച്ചു് ഞങ്ങൾ വീട്ടിെലത്തി.
അമ്മാമനും അമ്മായിയും മുമ്പാരത്തു് ഇരിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞിമ്മ കിണറിൽ നിന്നു െവള്ളം േകാരുന്നു. മുറ്റ�
മടിക്കുന്ന കാർത്യാനി അമ്മയും കുഞ്ഞടിമൂെന്റ ഭാര്യ
അമ്മുവും കിണറ്റിൻ കരയിൽ പാത്രം കഴുകുന്നു. സു�
ൈലമാൻ നബിയുെട േകാഴിയും ധർമ്മ പത്നിമാരും
േചമ്പിന്റ കട ചിക്കിപ്പരത്തുന്നു. േഡാക്ടെറ കണ്ടതും
എല്ലാവരും ബഹുമാനേത്താെട മാറിനിന്നു. തിണ്ണ�
യിലുണ്ടായിരുന്ന േകാഴിക്കാട്ടം ഉമ്മ ആരും കാ�
ണാെത ചകിരിപ്പൂന്തലുെകാണ്ടു് തുടച്ചു് മുറ്റേത്തക്കി�
ട്ടു.ആടിനുെകാടുക്കാനുള്ള ഇലയുെട െകട്ടു് െസലീന
എടുത്തു് മാറ്റിെവച്ചു. ചുമരിെന്റ െപാത്തിലൂെട താ�
ത്തമാർ ഉമ്മറത്തു വന്ന േഡാക്ടെറ ഒറ്റക്കണ്ണുെകാ�
ണ്ടു് േനാക്കി. അകത്തു് അടക്കിപ്പിടിച്ച സംസാരം.
േവലായുധൻ േഡാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടു്.

“എവിെടയാണു് േരാഗി കിടക്കുന്നതു്.”

“മണ്ടകത്താ…” ഉമ്മ അടുപ്പൂതി ഓലക്കുടി കത്തിച്ചു.
കുപ്പിവിളക്കു് കൺ തുറന്നു.

“ഒന്നും കാണുന്നില്ലേല്ലാ…” േഡാക്ടർ വിളക്കു് െപറ്റ�
മ്മയുെട മുഖേത്തക്കു് അടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കൺ�
േപാളകൾ വിടർത്തി െപറ്റമ്മയുെട കണ്ണിേലക്കു്
േനാക്കി. ബാഗ് തുറന്നു് എവറഡിയുെട രണ്ടു് കട്ട
േടാർെച്ചടുത്തു് െഞക്കി. െചന്നിയിലും െനഞ്ചിലും
ൈകെവച്ചു േനാക്കി. നാഡി പിടിച്ചു. ബാേരാ മീറ്റ�
റിൽ രസം നിരപ്പു് ഉയർന്നു. പിെന്ന വല്ലാെത താഴ്ന്നു.
ആേരാ വീശാൻ പാള െകാണ്ടുവന്നു.

“ഇതുെകാണ്ടു് വീശിെക്കാടുക്കുക െവളിച്ചമുള്ളിടത്തു്
കിടത്തണം.” േഡാക്ടർ എല്ലാവേരാടുമായി പറ�
ഞ്ഞു. ഒന്നും പറയാെത േഡാക്ടർ പുറേത്തക്കു വന്നു.
ബാെഗടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ൈപസ െകാടുത്തതു്
വാങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാെത േവലായുധൻ േഡാക്ടർ മു�
റ്റേത്തക്കിറങ്ങി. കിണറ്റിൻ കരയിൽ കപ്പിയുെട
കരച്ചിൽ േകൾക്കുന്നു. മരുെന്നാന്നും േവണ്ട െതാ�
ണ്ണൂറു് ദിവസം കഴിയെട്ട. വലിയ കുളവും പാടവും
ചുറ്റി േഡാക്ടെറ വീട്ടിൽ െചന്നാക്കി. േഡാക്ടറുെട വീ�
ട്ടിൽ േരാഗികളുെട തിരക്കു് തടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു.
വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ േതങ്ങ െപാളിക്കാൻ കുറുമ�
ണിയൻ ബാപ്പുട്ട്യാക്കായുെട േതങ്ങ െപാളിക്കാർ
വന്നിരിക്കുന്നു. ചകിരയിൽ നിന്നും പ്രാണൻ േവർ�
െപടുേമ്പാൾ കരയുന്ന േതങ്ങയുെട േവദന പാര�
േക്കാലുകൾ പകുെത്തടുക്കുന്നു. പറമ്പിൽ ഓല െമട�
യുന്നവരും ഓല ചീന്തുന്നവരുമുണ്ടു്. െപറ്റമ്മാക്കു് സു�
ഖമില്ലാത്ത വിവരം അവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“നല്ല ഒരു തള്ളയായിരുന്നു… ഈ പറമ്പിൽ കൂടി
ഒന്നു് േപായാൽ മതി േപ്പാ വിളിക്കും… ചായ കുടി�
ച്ചിട്ടു് െപാേക്കാളീ… എപ്പളും നിസ് ക്കാേരാം ഓത്തും
ഒഴിഞ്ഞ േനരമില്ല…” ഓല െമാടച്ചിലുകാർ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ പറയുന്നു.

െപറ്റമ്മെയ കാണാൻ അയൽവാസികളും ബന്ധു�
ക്കളും വന്നും േപായും ഇരുന്നു. ഞങ്ങൾ മണ്ടകത്തു്
െപറ്റമ്മയുെട കട്ടിലിനരികിൽ നിന്നും മാറാെത
ഇരുന്നു. ബീരാവുഹാജിയുെട പീടികയിൽ നിന്നും
രണ്ടു കിേലാ ശർക്കരയും അഞ്ചു കിേലാ പഞ്ചസാ�
രയും അരക്കിേലാ ചായെപ്പാടിയും വാങ്ങി. കിടപ്പി�
ലായ െപറ്റമ്മെയ കാണാൻ വരുന്നവർക്കു െകാടു�
ക്കാൻ എേപ്പാഴും ചായ തിളപ്പിച്ചു െവച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
ആണുങ്ങൾക്കു് പഞ്ചസാരച്ചായ െപണ്ണുങ്ങൾക്കു്
ശർക്കരച്ചായ. േതങ്ങാ പറ്റു് കഴിച്ചു് 300 രൂപ കുറു�
മണിയൻ ബാപ്പുട്ട്യാക്ക െകാടുത്തയച്ചു. െപറ്റമ്മ
വിറ്റ ഓലയുെട പണം കബർ കുത്തുന്ന െമയ്ദാക്ക�
യും െകാണ്ടുവന്നു് തന്നു. ഗൾഫിലുള്ള ഇക്കാക്കും
െചറിയ ഇക്കാക്കും കെത്തഴുതി. െപറ്റമ്മ സുഖമി�
ല്ലാെത കിടപ്പിലാണു് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ആെരയും
തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. രണ്ടു ദിവസം മുെന്ന െചറുങ്ങെന
േബാധം വന്നേപ്പാൾ കുഞ്ഞിേമാെന വിളിച്ചു് കര�
ഞ്ഞിരുന്നു. േവലായുധൻ േഡാക്ടെറ വിളിച്ചു കാണി�
ച്ചു. മരുെന്നാന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇനി േകാടത്തൂർ
പണിക്കെന്റ േമാൻ ചന്ദ്രൻ ൈവദ്യെന കാണിക്ക�
ണം. എന്നു് സ്വന്തം ഉമ്മ.

രണ്ടാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െപറ്റമ്മാെന്റ കഴുത്തി�
െന്റ വലതുഭാഗത്തു് കർണ്ണ ഞരമ്പു് വീർത്തു വന്നു.
കാലിൽ നീരു വരാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിമ്മ അമ്മാ�
യി കുഞ്ഞിക്ക എന്നിവർ എേപ്പാഴും വന്നും േപായും
ഇരുന്നു.

നാെള രാവിെല േകാടത്തൂരിൽ േപായി അപ്പൂപ്പണി�
ക്കെന്റ മകൻ ചന്ദ്രൻ ൈവദ്യെന െകാണ്ടു വരണം.
സ്കൂളിൽ േപാകാെത ൈഡ്രവർ അപ്പുണ്ണിയുെട മാർ�
ക്ക് ത്രീ അംബാസിഡർ കാർ േകാടത്തൂർ ചന്ദ്ര നില�
യത്തിൽ െബ്രയിക്കിട്ടു. ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിെന്റയും നാ�
ല്പാമരാദി ൈതലത്തിന്റയും മണമുള്ള ആൾക്കൂട്ടം.
മുറ്റത്തു് നിറച്ചു് േരാഗികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ൈവ�
ദ്യർ നാഡിപിടിച്ചു് മിടിപ്പു് േനാക്കുന്നു. ആേലാചന�
കൾക്കു േശഷം ആ കലുഷിത നയനങ്ങൾ വിടർന്നു
വലുതാകുന്നു. കുറിപ്പുകെളഴുതുന്നു. കഷായത്തിെന്റ
നീണ്ട കടലാസുകൾ വലുതായി വരുന്നു.

“എന്താ വരായ ൈവദ്യർക്കു്… എന്തായിെട്ടന്താ
മക്കെളാന്നും ൈവദ്യരുെട വഴിയിലു് വന്നില്ല. ഒറ്റ�
െപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതു് ൈവദ്യം പഠിക്കാൻ വന്ന
മാപ്പിള െചക്കെന്റ കൂെട ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി.” അട�
ക്കിപ്പിടിച്ച കഫെക്കട്ടുകൾ തുപ്പി നിത്യേരാഗിയാ�
യി ക്ഷീണം മുഹമ്മദ് മൂച്ചിക്കൂട്ടത്തിെന്റ തണലത്തു്
ഇരുന്നു് വിസ്തീർണിക്കുന്നു. 11 മണിക്കു് ൈവദ്യർ ഒറ്റ�
ക്കായി. േഗാേരാചനാദി ഗുളികയുെട മണമുള്ള കാ�
റ്റടിച്ചു. കുപ്പായമിടാെത ൈതലത്തിൻ മണവും മിനു�
പ്പുേമറ്റു് എണ്ണമയമാർന്ന ൈവദ്യേദഹം ഒറ്റെവള്ള
മുണ്ടു് മടക്കിക്കുത്തി. ഒരു േമശയിൽ ൈകമുട്ടുകളൂന്നി
സ്റ്റൂളിനാണു് ൈവദ്യരുെട ഇരിപ്പു്.

“വല്യുമ്മാക്കു് സൂേക്കടു് ആയി കിടപ്പിലാണു്. ഒന്നും
മിണ്ടുന്നില്ല. ൈവദ്യർ ഒന്നു് വീടുവെര വരണം. കാറു
െകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്…”

“എവിെടയാണു് വീടു്…”

“അദ്ദു അധികാരിയുെട വീടിെന്റ അടുത്താണു്…”

ൈവദ്യർ അടുത്തുള്ള വീട്ടിേലക്കു് കയറിേപ്പയി. മു�
ണ്ടിെന്റ േമെല േപാളിസ്റ്റർ കുപ്പായവുമിട്ടു് ൈവദ്യർ
ഇറങ്ങി വന്നു.

പണിക്കരുെട കാവിലൂെട നടന്നു് വീട്ടിെലത്തി.
പണിക്കരുെട പള്ളിെത്തങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു ഓല
കരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതു് പടപടാ ശബ്ദത്തിൽ താെഴ
വീണു. ൈവദ്യർ െതങ്ങും ഓലയും മാറി മാറി േനാ�
ക്കി. ൈവദ്യർ മുമ്പാരെത്ത തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നു.
അകത്തു് വളകിലുക്കങ്ങളും തട്ടത്തിൻ തുമ്പുകളും
സ്വകാര്യംപറഞ്ഞു. മണ്ടകത്തു് കുപ്പിവിളക്കിെന്റ തി�
രിയിൽ നിന്നും കരിമ്പുക പരന്നു. ഒരു പഴന്തുണി
േപാെല നനഞ്ഞു കിടക്കുകയണു് െപറ്റമ്മ.

ഉമ്മ വിളിച്ചു േനാക്കി. ആ കൺേപാളെയാന്നു് അന�
ങ്ങി. ൈവദ്യർ സാകൂതം േരാഗിെയ േനാക്കി. നാ�
ഡി ഏെറ േനരം പിടിച്ചുേനാക്കി. േവലായുേധട്ടൻ
ചമ്പെത്തങ്ങിെന്റ ഓല എടുത്തുെകാണ്ടു േപാകുന്നു.
“മരുെന്നാന്നും േവണ്ട ഒരു 90 ദിവസം കഴിയെട്ട…”
ൈവദ്യർ മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി.

െതങ്ങുകയറ്റം കഴിഞ്ഞു് ഇേപ്പാൾ രണ്ടു മാസമായി�
രിക്കുന്നു. െപറ്റമ്മാക്കു് വയ്യാതായതിൽ പിെന്ന കുടി
നിറച്ചും ആളാണു്. രണ്ടു് കിേലാ പഞ്ചസാര ഒരു
ആഴ്ചയ്ക്കു് തികയുന്നില്ല. ഇക്കാക്കയുെട കത്തു് വന്നു.
െപറ്റമ്മാെന നേല്ലാണം േനാക്കണം എന്നു് പ്രേത്യ�
കം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ആ കെത്തടുത്തു് അവരുെട
തലക്കാമ്പുറത്തു് ഇരുന്നു് വായിച്ചു. ആഴത്തിേലക്കു്
നീണ്ടുേപായ േബാധത്തിെന്റ പാളയിൽ െവള്ളം
നിറയുന്നതു് േപാെല ഒരു ഇറ്റു് കണ്ണീർ െപാടിഞ്ഞു.
തടിച്ച മൂക്കുകൾ വിടർന്നു. മുറുക്കിെന്റ പാടുള്ള ചു�
ണ്ടുകൾ അനങ്ങുന്നുണ്ടു്. അടഞ്ഞ കൺേപാളകൾ
പതുെക്ക തുറന്നു. ഒരു തുള്ളി നനവു് ഒട്ടിയ കവിളി�
േലക്കു് പരെന്നാഴുകി.

വളഞ്ഞു് ബലം പിടിച്ച ൈകകാലുകൾ വിടർത്തി
ഉമ്മയും താത്തമാരുംകൂടി ഉഴിഞ്ഞു് ഉഴിഞ്ഞു് േനെര�
യാക്കി. തളവളയായ െപൺകുപ്പായം ഉമ്മ പകുതി
മുറിച്ചു കളഞ്ഞു് തുന്നിക്കൂട്ടി. െപറ്റമ്മ മുതുകുവളഞ്ഞു്
വടികുത്തി വരുേമ്പാൾ ഞാന്നു കിടന്ന അമ്മിഞ്ഞ�
കൾ കാണാതായി. കർണ്ണഞരമ്പു് ചമ്പെത്തങ്ങി�
െന്റ േവരുേപാെല െപാന്തി വന്നു. തത്തമ്മചുണ്ടു�
ള്ള തള്ളവിരൽ വിളർന്നു െവളുത്തു് അനങ്ങാെത �
കിടന്നു.

െതങ്ങുകയറ്റം കഴിഞ്ഞു് മൂന്നുമാസമായി. ഇളംകു�
ലകൾ മധുരം കുടിച്ചു് മൂത്ത കുലകളായി. കുഞ്ഞ�
ടിമൂെന്റ മടവാളിെന്റ െവേട്ടറ്റു് മടലുകൾ മണ്ണിേല�
ക്കു് അടർന്നുവീഴുന്ന െവണ്ണീറാകുന്ന അടുപ്പുകെള
ഭയേത്താെട േനാക്കി. കുറുമണിയൻ ബാപ്പുട്യാ�
ക്കയുെട െകാപ്രകളത്തിേലക്കു് നടന്നുനടന്നു് പു�
തിയ പറ്റു് വളർന്നു് െപരുകി. അടുത്ത കയറ്റത്തി�
െന്റ ഓല വാങ്ങാൻ ജാനുട്ടിയും പൂശാരിയും വന്നു.
പണിക്കരുെട കാവിെല കാഞ്ഞിരത്തിെന്റ അരു�
കിലുള്ള കാപ്പട്ടാളൻ െതങ്ങു് ഇനിയും കയറിയിട്ടി�
ല്ല. അതു് പള്ളിെത്തങ്ങാണു്. മൂച്ചിപ്പലകയുെട കട്ടി�
ലിൽ താളം നഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു ദസിബീഹി മാല ചരടു്
െപാട്ടി കട്ടിലിൻ കാലിൽ േതടിേപ്പായി. ബീരാവു�
ഹാജിയുെട പീടികയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ നി�
സ് ക്കാരക്കുപ്പായവും വീടു് േതടി വന്നിട്ടുണ്ടു്. ചന്ദ്രൻ
ൈവദ്യരും േവലായുധൻ േഡാക്ടറും ഗണിച്ചുപറഞ്ഞ
െതാണ്ണൂറാമെത്ത ദിവസം ഓർമ്മക്കുറിപ്പു്…‼!
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ഷൗക്കത്തലി ഖാൻ
െപാന്നാനിയിെല എരമംഗലം സ്വേദ�
ശി. എരമംഗലെത്ത എൽ.പി., യു.പി.
സ്കൂളുകൾ െപാന്നാനി എ.വി.ൈഹസ്കൂൾ
േകാഴിേക്കാടു് ഫാറൂഖ് േകാേളജ് എന്നി�
വിടങ്ങളിൽ പഠനം. ആനുകാലികങ്ങ�
ളിൽ എഴുതുന്നു 5 പുസ്തകങ്ങൾ. ആസുരനക്രങ്ങൾ, െപാ�
ത്തു് (കവിത സമാഹാരങ്ങൾ) വേന്നരിയുെട വഴിയടയാ�
ളങ്ങൾ, (ചരിത്രം) കാഞ്ഞിരവും കാരമുൾക്കാടും (ഓർ�
മ്മ) കണ്ടാരി (േനാെവല്ല) എന്നിങ്ങെന. തിരൂരിെല
എസ്.എസ്.എം. േപാളിയിൽ ജീവനം.

ഭാര്യ: ആരിഫ
കുട്ടികൾ: മുബഷിറ, സ്തുതി, ആയിഷ സന.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

