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ആ മുത്തുമാല

ഒരു പുരാതനവും കീർത്തിയുമുള്ള നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനി�
കുടുംബത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണു് ഇവിെട പറയു�
വാൻ േപാകുന്നതു്.

നമ്മുെട കഥാരംഗമായ വീടു നിൽക്കുന്നതു്, േകാ�
ഴിേക്കാട്ടു പുതിയറയിൽനിന്നു രണ്ടു നാഴിക കിഴ�
ക്കാണു്. വേയാവൃദ്ധയായ ജ്ഞാനം എന്ന സ്ത്രീ
പാർക്കുന്ന സുഖമുളള ഭവനത്തിൽ ഒരു പ്രേത്യക�
മായ നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇഷ്ടികെകാണ്ടു്
ഉണ്ടാക്കിയതും, വള്ളികൾ പടർത്തിയ വലെക്കട്ടു�
കൾ പൂണ്ട പൂമുഖമുള്ളതും ആയ ആ വലിയ വീട്ടിൽ
ഇങ്ങിെന ഒരു നിശ്ശബ്ദത വ്യാപിക്കുവാൻ ധാരാളം
കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിെല േമേലത്തട്ടിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഉറക്കറയിൽ ജ്ഞാനം
എന്നു േപരായ മുത്തശ്ശി മരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കി�
ടക്കുകയായിരുന്നു. “മുക്തിയാം നാരി വരുന്നതും
പാർത്തുപാർത്തത്യന്തശുദ്ധനാം” ഭീഷ്മർ കിടന്നി�
രുന്നേപാെല നമ്മുെട മുത്തശ്ശിയും മരണത്തിന്നു
തയ്യാറായി കാത്തുെകാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. മുത്ത�
ശ്ശിയുെട ആണും െപണ്ണും മക്കൾ അമ്മയുെട പ്രാണ�
നിര്യാണാവസരവും കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു എന്നു
പറയുേമ്പാൾ ആ അറയിൽ എന്നുേവണ്ട, വീട്ടിൽ
ആകപ്പാെട നിശ്ശബ്ദത ബാധിച്ചു കാണുന്നതിൽ
അത്ഭുതെപ്പടുവാനില്ലെല്ലാ.

മരണം സമീപമാെയന്നു മുത്തശ്ശിക്കു േതാന്നിയ�
േപ്പാൾ ദാവീദ് എന്ന മൂത്തമകേനാടു മാത്രം തെന്റ
കിടക്കയുെട ഓരത്തു ഇരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു;
ബാക്കിയുള്ള മക്കേളാടു് താേഴ ഒരു മുറിയിൽ െച�
ന്നിരുന്നുെകാൾവാൻ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു.

താേഴ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മുത്തശ്ശിയുെട വിവാഹം കഴി�
ഞ്ഞ രണ്ടു െപൺമക്കൾ, ഒരു മുറിയിൽ ഓേരാ
വലിയ കസാലേമൽ ഇരുന്നിരുന്നു. ഒരുവളുെട ഭർ�
ത്താവും ഭാര്യെയ വിട്ടുപിരിയാെത സമീപംതെന്ന
ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയുെട ഇളയ മകൻ
(േതാമസ് ) ഒരു േകാച്ചിേന്മലും ഇരുന്നിരുന്നു.

േനരം സന്ധ്യയായിത്തുടങ്ങി. ഒരു പതിഞ്ഞ ധാമം:
അത്യുഷ്ണംെകാണ്ടു് തിളച്ച െവയിലിെന്റ പിൻതുടർ�
ച്ചയായി സാധാരണ വന്നുകാണുന്ന ഒരു ധാമം
ദിെക്കങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ
വിടരുന്ന പുഷ്പങ്ങളുെട സൗരഭ്യവും, െകായ്തുകൂട്ടിയ
െനൽകറ്റകളുെട വല്ലാത്ത സുഗന്ധവും തുറന്നുെവ�
ച്ചിരുന്ന ജനൽവഴിയായി, കടുപ്പമായിരുന്നു എങ്കി�
ലും അനുഭവേയാഗ്യമായ വിധത്തിൽ മുറിയിൽ വ്യാ�
പിച്ചിരുന്നു.

മറിയ (മുത്തശ്ശിയുെട മൂത്തമകൾ): അമ്മയുെട
അവസാനകാലം വളെര ശാന്തമായി വന്നുകാ�
ണുന്നതുെകാണ്ടു് എനിക്കു സേന്താഷം ഉണ്ടു്.

ഇത്രേത്താളം പറഞ്ഞേപ്പാൾ െതാണ്ട വിറച്ചു, േവദ�
നേയാെട െപാന്തിവന്ന ഒരു നിശ്വാസെത്ത അവൾ
പ്രയാസെപ്പട്ടു അടക്കിെവച്ചു.

മറിയ: എെന്റ പ്രിയ അമ്മ എത്ര ശാന്തവും സുഖ�
കരവും ആയ ജീവിതമാണു കഴിച്ചതു്. പിെന്ന
അമ്മക്കു ഒടുക്കം കാലത്തു ശാന്തി എങ്ങിെന
വരാതിരിക്കും. അമ്മയുെട അന്ത്യം ഇങ്ങെനത�
െന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും േനരിടാെത കഴിയെട്ട.

ഇത്രേത്താളം പറഞ്ഞു അവൾ അവളുെട രണ്ടു
കയ്യും മടിയിൽ പിണച്ചുെവച്ചു, നാലുഭാഗത്തും േനാ�
ക്കി. പിേന്ന കുട്ടിക്കാലത്തു് എടുത്ത തെന്റയും, തെന്റ
സേഹാദരസേഹാദരിമാരുേടയും ഛായാപടം, ചുവ�
രിേന്മൽ തൂക്കിെവച്ചതു കൗതുകേത്താെട േനാക്കി.
ചിത്രം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിേക്ക, െതാണ്ടയിൽ ഒന്നു
ഉരുണ്ടുെകട്ടിയേപാെല േതാന്നി, അവൾ കരയു�
വാൻ തുടങ്ങി. താൻ ഇരുന്ന മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരു�
ന്ന ശാന്തത മറിയയ്ക്കു വല്ലാത്ത വികാരം ഉണ്ടാക്കി.

അവൾ ഒരു നാഗരികാംഗനയായിരുന്നതുെകാണ്ടു്,
നാട്ടുംപുറെത്ത പച്ചെച്ചടികെളാന്നും അവൾക്കു
കൗതുകമുണ്ടാക്കിയില്ല. അവൾ കത്തുകളിച്ചും, ചി�
രിച്ചും, വിേനാദിച്ചും, പുരുഷന്മാരുമായി സംസാരിച്ചും
പട്ടണവാസത്തിൽ ഭ്രമിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു്, ശാന്ത�
തെയെന്നാന്നു വളെര സംവത്സരങ്ങേളാളം അറി�
ഞ്ഞിരുെന്ന ഇല്ല. അവൾ കൂടക്കൂേട അമ്മെയ വന്നു
കാണാറും ഇല്ല. അവൾക്കു ഒന്നിനും സമയമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.

ഒരു െലയിസുെവച്ച ഉറുമാൽെകാണ്ടു് അവൾ കണ്ണു�
നീർ തുടച്ചു ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു. “ഞാൻ അമ്മെയ
ഈ കാലത്തു് കൂടക്കൂെട വന്നു കണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ
എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഒരു ആഴ്ച പാർക്കാൻ വേര�
ണെമന്നു ഞാൻ ആേലാചിച്ചുതെന്ന കഴിച്ചു. ഓേരാ
അലട്ടുകൾ വന്നുേചരും. എെന്റ വരവിനു് തടസവും
േനരിടും.”

അേപ്പാൾ അവളുെട സേഹാദരി ‘കൃശാ’ േജഷ്ഠ�
ത്തിയുെട േനേര; ഇരുന്ന കേസലേമൽനിന്നു പറ�
ഞ്ഞു. അവൾ മുത്തശ്ശിയുെട രണ്ടാമേത്ത മകളാണു്.
നീണ്ടു, അഴകുള്ള ആ സ്ത്രീ, സ്ത്രീകളുെട വിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിൽ പ്രേത്യക തൃഷ്ണെവച്ചിരുന്ന ഒരു മഹിളയായി�
രുന്നു. സ്ത്രീസഭയിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും,
അവരുെട കാര്യെത്തപ്പറ്റി വിലേയറിയ േലഖന�
ങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും എഴുതുകയും
െചയ്തുവന്നിരുന്നു. അവൾ േജഷ്ഠത്തിേയാടു ഇങ്ങി�
െന പറഞ്ഞു. “എെന്റ കാര്യവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ�
േപാെലയാണു് . എനിക്കും അമ്മയുെട കൂെട വന്നു
താമസിക്കാൻ കൂടക്കൂെട ആഗ്രഹം ജനിച്ചിരുന്നു.
എനിക്കു ഒരുദിവസം േപായിട്ടു്, ഒരു മണിക്കൂർ േന�
രംേപാലും ഇടയുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

(ഭർത്താവിെന േനാക്കി) “അേല്ല! സിസിൽ?”

അവളുെട ഭർത്താവു് ഒരു എണ്ണും പറഞ്ഞ വക്കീലാ�
യിരുന്നു. ആ നാട്ടിൽ െവച്ചു വളെര അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന�
വളും, അദ്ധ്വാനിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവളും തെന്റ ഭാ�
ര്യയാെണന്നു ഭർത്താവും സമ്മതിച്ചു.

“ശരിതെന്ന; അമ്മെയ കൂടക്കൂെട വന്നു കാണാത്ത�
തു െതറ്റിേപ്പാെയന്നു് ഇേപ്പാൾ എല്ലാവർക്കും വി�
ചാരമുണ്ടു്. എല്ലാവരും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുമുണ്ടു്.”
ഇങ്ങെന കേസലേമൽ നിവർന്നിരുന്നു േതാമസു
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം നീണ്ടു സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷ�
നായിരുന്നു. മുപ്പതു വയസ്സുണ്ടു് . മുത്തശ്ശിയുെട ഇളയ
മകനാണു്.

അേദ്ദഹം പിെന്നയും തുടർന്നു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ
എന്തു െചയ്യും. ഒരുത്തൻ വളെര സ്വത്തുള്ള ഒരു െപ�
ണ്ണിെന വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തന്നാലാവും വണ്ണം ഭാ�
ര്യയുെട സ്വത്തുക്കൾ േനാക്കി നടേക്കണ്ടുന്ന ഭാരം
അവനിേല്ല; പിെന്ന ജസ്സിക്കാെണങ്കിൽ (െതാമാ�
സിെന്റ ഭാര്യ) ഇങ്ങട്ടു വരുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല. പിെന്ന
കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു മാസമായിട്ടു…” ഇത്രേത്താളം
പറഞ്ഞു അേദ്ദഹം നിർത്തി. അയാൾ വിരമിച്ചതു്
എന്തിനാെണന്നു് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. േതാ�
മസിെന്റ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു.

പിെന്നയും വളെര േനരേത്താളം ആരും മിണ്ടിയി�
രുന്നില്ല. ആ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു “അമ്മ െചറുപ്പത്തിൽ
ഒരു സുന്ദരി ആയിരിക്കണം.” എന്ന മറിയയുെട വാ�
ക്കു തൽക്കാലം ഭംഗമുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു
അവളുെട നീലക്കണ്ണുകൾ ചുവരിേന്മൽ തൂക്കിയിരു�
ന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു. ആ ചിത്രം
അമ്പതു െകാല്ലം മുേമ്പ എഴുതിയതായിരുന്നു. ഒരു
െവള്ള മസ്ലീൻ പാവാടയും ഒരു ജായ്ക്കറ്റും ധരിച്ച ഒരു
െപൺകുട്ടിയുെട സ്വരൂപമായിരുന്നു അതിൽ കണ്ടി�
രുന്നതു്.

കൃശാ, കൗതുകേത്താെട ആ ചിത്രം േനാക്കി, ഒരു
പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു. “ആ ചി�
ത്രം എഴുതിയതു് അമ്മ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനട�
െക്കയാണു്. മുഖത്തു് എത്ര ഭംഗിയുള്ള പുഞ്ചിരിയാ�
ണു സ് ഫുരിക്കുന്നതു്.”

കൃശാ: (ചിത്രം േനാക്കിട്ടു പിെന്നയും) വിവാഹം നി�
ശ്ചയിച്ച സമയത്തു് അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ച മുത്തുമാ�
ലയും അമ്മ അണിഞ്ഞു കാണുന്നു; ഞാൻ വിചാ�
രിക്കുന്നു…

ഇത്രേത്താളം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ െപെട്ടന്നു
വിരമിച്ചു. രണ്ടു സേഹാദരികളും അേന്യാന്യം അർ�
ത്ഥേത്താെട േനാക്കി. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഈ
വിചാരം അവർക്കു് ഏകകാലത്തുതെന്ന ഉല്പാദിച്ചു.
ഈ വല്ലാത്ത വിചാരം!

അങ്ങുന്നു് ശാന്തമായി, ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നുമില്ലാെത മരി�
ക്കാെനാരുങ്ങുന്ന അവരുെട അമ്മ ആ മുത്തുമാല
ആർക്കായിരിക്കും െകാടുക്കുന്നതു് എന്നു് അവർ
ഭൂമിച്ചു. ആ മുത്തുമാല നാെടങ്ങും േകളിയുള്ള ഒരു മു�
ത്തുമാല തെന്നയായിരുന്നു. പതിനയ്യായിരം പവൻ.
വിലയുള്ള മുത്തുമാലയാണു്.

“േഹാ, ഈ മുത്തുമാലെയപ്പറ്റിയാണു നീ എേപ്പാഴും
പറയാറുള്ളതു്” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കൃശയുെട
ഭർത്താവു െമെല്ല എഴുേന്നറ്റു. എന്നിട്ടു് അേദ്ദഹം ചുമ�
രിനരിെക െചന്നു ആ മുത്തുമാല അണിഞ്ഞ സ്വരൂ�
പെത്ത നല്ലവണ്ണം േനാക്കി, ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു:

“ഈ മുത്തുമാല നിെന്റ അമ്മ ഒന്നു രണ്ടു കുറി ഇട്ടു
കണ്ടതായി എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്. എല്ലായ്േപ്പാഴും
ഇടാറില്ല. കൂടക്കൂെടയും കൂടി ഇടാറില്ല. അവരു് ഈ
മാല ദാവീദിന്നു െകാടുക്കുമായിരിക്കും. അവരേല്ല മൂ�
ത്തമകൻ. അതു് ആ വീട്ടുകാർ സൂക്ഷിച്ചു െവക്കുന്ന
ഒരു നിധിതെന്ന ആയിരിക്കും”

മറിയ: കൃേശ, അമ്മ ദാവീദിന്നു് ഈ മുത്തുമാല
െകാടുക്കുവാൻ ഞാൻ യാെതാരു കാരണവും
കാണുന്നില്ല. െകാടുക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അവർ
െപൺമക്കളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒരുവൾേക്ക െകാ�
ടുക്കയുണ്ടാകയുള്ളു. നിനേക്കാ എനിേക്കാ. വം�
ശപാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിച്ചു െവേക്കണ്ടുന്ന ഒരു
വസ്തുവാണു് അെതന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല.
ആ മാല അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്കു െകാടുത്ത ഒരു സമ്മാ�
നം മാത്രമാണു് . ദാവീദിെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു ഒരു ൈവ�
രമാല ഉണ്ടായിരിേക്ക അവൾക്കു് അമ്മയുെട
മുത്തുമാല കൂെട കിേട്ടണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല.

േതാമസ് : അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ അമ്മയുെട
മാല എന്തുെകാണ്ടു് എെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു കിട്ടിക്കൂടാ.
ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാലത്തു തെന്ന
എെന്റ പ്രിയ അമ്മയ്ക്കു് എെന്റ ഭാര്യെയ വളെര
ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു സ്വകാര്യസ്വ�
ത്തു ധാരാളം ഉെണ്ടങ്കിലും ആഭരണത്തിെന്റ രൂ�
പത്തിൽ അവർക്കു യാെതാന്നും െകാടുപ്പാൻ
എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് എെന്റ അമ്മയ്ക്കു നല്ല
േബാധ്യമുണ്ടു്.

മറിയയ്ക്കു് ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ചില്ലറയായ ഒരു വിറ
ഉണ്ടായി.

മറിയ: ച്ഛി, അമ്മ അങ്ങു മരിക്കാൻ കിടക്കുേമ്പാൾ
നാം ഈ മാതിരി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർെപ്പടു�
ന്നതു ലജ്ജാവഹമാണു്.

പിെന്നയും ഒരു നിശ്ശബ്ദത ഉണ്ടായി. മുത്തശ്ശി മരി�
ക്കാൻ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നേപാ�
െല ഗൗരവവും കടുപ്പവുമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദം മെറ്റവി�
െടയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അവരതാ കിടക്കുന്നു. കാഴ്ചക്കു ശ്വസിക്കുന്നുമില്ല.
അനങ്ങുന്നുമില്ല. ഒരു വന്ദ്യയായ വൃദ്ധ. നരച്ച മു�
ടിയാെണങ്കിലും മുഖത്തുള്ള ലക്ഷണവും പ്രകാശ�
വും മങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല. വിധവയായതിൽ പിെന്ന
മുത്തശ്ശി സ്വന്തമായിട്ടാണു കാലേക്ഷപം െചയ്തിരു�
ന്നതു് . അവർ അവരുെട ബാല്യകാലത്തിെല ഭർ�
ത്താവിെന്റ ഒന്നിച്ചു േചരാനുള്ള അവസാനകാല�
െത്ത സേന്താഷേത്താടും തൃപ്തിേയാടും പ്രതീക്ഷിച്ചു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുെട നാലു മക്കളിൽ
ആർക്കുംതെന്ന ഇടക്കിടയ്ക്കു തെന്ന വന്നു കാണാൻ
അവസരമുണ്ടായില്ലെല്ലാ എന്നുവിചാരിച്ചിട്ടു തള്ള�
യ്ക്കു് അല്പം സങ്കടവും അല്പം മുഷിച്ചിലും ഇല്ലാതിരു�
ന്നില്ല.

അേത… ഒരു പ്രകാരത്തിൽ മുത്തശ്ശിയുെട എല്ലാ
മക്കളും അവർക്കു് ഇച്ഛാഭംഗമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ദാ�
വീദു് നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ ഒരു അംഗമാവാൻ
യത്നിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു കച്ചവടത്തിലാണു്
ഏർെപ്പട്ടതു് . േതാമസ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടേന
േപാലീസ് സൂപ്രണ്ടിെന്റ ഉേദ്യാഗം രാജിെവച്ചു.

അവെരാെക്ക നല്ല മര്യാദക്കാരായ കുട്ടികളായിരു�
ന്നു. ഒരാളുംതെന്ന േപടാേയ്പായിട്ടില്ല. ലൗകികവിഷ�
യത്തിൽ അവെര സംബന്ധിെച്ചടേത്താളം അവർ
വിജയികൾ തെന്നയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ക്രി�
സ്തുമസ്സ് കാലത്തു് അമ്മെയ വന്നു കണ്ടിരുന്നു. ആ
സമയത്തു് എല്ലാവരും വിലേയറിയ സമ്മാനങ്ങൾ
അമ്മയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്തിരുന്നു. ക്രിസ്തുമസ്സ് 
കഴിഞ്ഞു അവെരാെക്ക മടങ്ങിയാൽ മുത്തശ്ശിക്കു
നാനാദിക്കിൽ വിതറിക്കിടക്കുന്ന തെന്റ സന്താന�
ങ്ങെളപ്പറ്റി ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഇരിക്കാ�
തിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി. ക്രേമണ, അറി�
യാെത മന്ദമായിട്ടാെണങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ
മുത്തശ്ശിയുെട ആൺമക്കളും െപൺമക്കളും മുത്ത�
ശ്ശിയുെട സന്നിധാനത്തിൽനിന്നു അകന്നുേപായി.
അെതാെക്ക വിധിയാെണന്നു മുത്തശ്ശി സമാധാ�
നിച്ചു. എന്നാലുംകൂടി, ആ വിചാരം തടുത്തുകൂടാത്ത�
തായിരുന്നു എങ്കിലും കൂടി, മുത്തശ്ശിെയ സങ്കടെപ്പ�
ടുത്തി.

കിടേന്നടത്തിൽനിന്നു മുത്തശ്ശി െമെല്ല കണ്ണു തു�
റന്നു. അവർക്കു ക്ഷീണം വളെര ബാധിച്ചിരുന്നു
എങ്കിലും മുഖത്തു നല്ല ആശ്വാസവും തൃപ്തിയും സ്പുരി�
ച്ചിരുന്നു. താൻ മരിക്കാൻ േപാകയാെണന്ന വാ�
സ്തവം അവർ നല്ലവണ്ണം ധരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും
അവർക്കു േലശം ഭയേമാ ഭ്രമേമാ ഉണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. അവർ എന്തിനു ഭയെപ്പേടണം. ഈ സാധുവും
ശാന്തയുമായ വൃദ്ധ ജീവകാലത്തു് ഒരാെളയും േദ്രാ�
ഹിക്കാത്ത തള്ള. േപാരാഞ്ഞിട്ടു മായാമറയുെട
അേങ്ങ ഭാഗത്തു, തെന്റ വിവാഹസമയത്തു വില�
േയറിയ ഒരു മുത്തുമാല സമ്മാനിച്ച ആളും, അതി�
ലും വലുതായി വിചാരിേക്കണ്ടുന്ന പ്രണയം ദാനം
െചയ്ത ആളും ആയ തെന്റ പ്രിയഭർത്താവു കാത്തു
നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസവും മുത്തശ്ശിെയ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

തെന്റ അമ്മ െമേല്ല മന്ദഹസിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കണ്ടി�
ട്ടു ദാവീദു് കിടക്കയുെട േനേര കുനിഞ്ഞു അമ്മയുെട
മുഖത്തു േനാക്കി. അേദ്ദഹം ജന്മനാ ഒരു കഠിനഹൃദ�
യനായിരുന്നു. പണം സമ്പാദിച്ചതുെകാെണ്ടാന്നും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം ഇളമെപ്പടുകേയാ, ആത്മാ�
വു പരിഷ്ക്കരിക്കേയാ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാലും കൂടി
എങ്ങിെന ഇരിക്കുന്നു എന്നും, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ത്രീ�
െയ വിളിേക്കണേമാ എന്നും, താൻ വല്ലതും െചേയ്യ�
ണ്ടതായുേണ്ടാ എന്നും അമ്മേയാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വരത്തിൽ ഒരുതരം ആർദ്രത
ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും പറവാനും പാടില്ല.

“അേത ദാവൂ നീ എനിക്കുേവണ്ടി ഒന്നു െചേയ്യണ്ടതാ�
യിട്ടുണ്ടു്. (അമ്മയുെട ശബ്ദം എത്രേയാ മന്ദമായിരു�
ന്നു.) ദാവൂ, ഞാൻ മരിക്കും മുേമ്പ നിെന്റ ൈകയിൽ
ഒരു സാധനം എടുത്തു തരാൻ എനിക്കു വളെര
ആഗ്രഹമുണ്ടു്. ഈ സാധനം ഞാൻ ഒരു വിലപി�
ടിച്ച നിേക്ഷപംേപാെല വളെര സംവത്സരങ്ങളായി
സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച ഒന്നാണു്.”

മുത്തശ്ശി സംസാരിച്ചിരുന്നതു ക്ഷീണംെകാണ്ടു് ഇട�
യ്ക്കിെട വിരമിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംസാ�
രവിഷയം േകട്ടേപ്പാൾ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയം ആശ�
െകാണ്ടു് ഒന്നു െതള്ളാതിരുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ തെന്റ അമ്മയുെട ഭവനത്തിൽ കാലുെവച്ച
മുതൽേക്ക തെന്റ അമ്മ അവരുെട വിലപിടിച്ച മു�
ത്തുമാല, പ്രഥമപുത്രെന്റ നിലയിൽ തനിക്കുതെന്ന
ദാനം െചയ്യും എന്ന േബാധം ദാവീദിെന്റ മനസ്സിൽ
എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ
നിേക്ഷപത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ അവകാശി താൻ
തെന്നയാെണന്നു ദാവീദിന്നു േബാദ്ധ്യവും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. ആ മുത്തുമാല ധരിപ്പാനുള്ള േയാഗ്യത�
യും അവസ്ഥയും തെന്റ ഭാര്യേയ്ക്ക ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു
അഹന്തയുംകൂടി ദാവീദിന്നു് ഉണ്ടായിരുന്നു. അേത…
തെന്റ അമ്മ തനിക്കു മുത്തുമാല െകാടുപ്പാൻ ഒരു�
െമ്പടുകയാണു് എന്നതിനു ദാവീദിന്നു് എേള്ളാളം
സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങിെന െചയ്യുന്നതിൽ
ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വിജയിയുെട
മന്ദഹാസം ദാവീദിെന്റ മുഖത്തിൽ സ് ഫുരിച്ചു. എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ തെന്റ രണ്ടു സേഹാദരിമാർക്കും
ആ മുത്തുമാലയിൽ ഒരു കണ്ണുെണ്ടന്നു ദാവീദിന്നു്
അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തെന്റ അമ്മ മുത്തു�
മാല തെന്റ െപങ്ങൾ കൃശയ്ക്കു, െകാടുത്തുകളയുെമന്ന
ഒരു ഭയവും കൂടി ദാവീദിെന്റ ഉള്ളിൽ കടന്നിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ യാെതാരു ഭയത്തിന്നും അവകാശമിെല്ല�
ന്നു ദാവിദു് നിശ്ചയിച്ചു.

ദാവീ: നിങ്ങൾ അതു് എവിെട െവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു തരീൻ, പ്രിയ അേമ്മ! ഒരു നിമിഷം
െകാണ്ടു ഞാൻ അതു നിങ്ങളുെട വശം എടുത്തു�
തരാം.

മുത്തശ്ശി തെന്റ പ്രഥമപുത്രെന്റ മുഖത്തു േനാക്കി,
അവരുെട നീലക്കണ്ണുകൾ അല്പം മിന്നുമാറു് ഒന്നു
മന്ദഹസിച്ചു. അല്പം മങ്ങലും അന്ധകാരവും ബാ�
ധിച്ചുേപായതാെണങ്കിലും ആ കണ്ണുകൾ ആ സമയ�
ത്തു വാടിയ നീലപ്പൂക്കെളേപ്പാെല േശാഭിച്ചിരുന്നു.

“ദാവൂ! എെന്റ െപാന്മകേന!” വളെര വന്ദനം എന്നു
മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവരുെട ആ സ്വരത്തി�
നു് അത്യന്തം ആർദ്രതയും മാധുര്യവും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു പറയാെത മതിയാവില്ല. പുത്രവാത്സ�
ല്യം അത്രേത്താളം ആ സ്ത്രീയുെട ഉള്ളിൽ സ്ഫുരിച്ചി�
രുന്നു.

മുത്തശ്ശി: എെന്റ കണ്ണാടിെവച്ച േമശപ്പുറത്തു േനാ�
ക്കിയാൽ ഒരു വള കാണും. െകാത്തുപണിെയാ�
ന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒഴുക്കൻമട്ടിലുള്ള വളയാണു്.
അതിെന്റ മുകളിൽ ഒരു താേക്കാൽ െകട്ടിെവച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ആ താേക്കാൽ െകാണ്ടു നീ ദയവുെചയ്തു്
എെന്റ േമശയുെട ഇടേത്ത വലിപ്പു തുറക്കണം.
എന്നാൽ അതിൽ ഒരാനെക്കാമ്പിെന്റ ഒരു െച�
റിയ െപട്ടി കാണും. ഉറുമാലുകളുെട ചുവട്ടിലാണു്
ആ െപട്ടി ഭദ്രമായി െവച്ചിരിക്കുന്നതു് . അതു് എടു�
ത്തുെകാണ്ടു വരൂ.

ദാവീദ് അമ്മയുെട കല്പനേപാെല ഇടേത്ത വലി�
പ്പു തുറന്നു േനാക്കി. േനരിയ ഒരു കൂട്ടം ഉറുമാലുകൾ
അട്ടിയട്ടിയായി െവച്ചിരുന്നതു െപാന്തിച്ചു േനാക്കി�
യേപ്പാൾ ഒരു വിേശഷെപ്പട്ട ആനെക്കാമ്പിെന്റ
െചറുെപട്ടി കണ്ടു. ദാവീദ് ആ െപട്ടി സേന്താഷ�
േത്താടുകൂെട എടുത്തു. തെന്റ അമ്മയുെട കട്ടിലി�
െന്റ അടുേക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കാേത നടന്നു െചന്നു,
ആ സാധനം അമ്മയുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു. അമ്മ
അതു വളെര ആശേയാെട വാങ്ങുേമ്പാൾ, അമ്മയു�
െട വിരലുകൾ ആ െപട്ടി ചുറഞ്ഞ സമയത്തു, ആ
വിരലുകൾ അയിസ്സുേപാെല അത്യന്തം തണുത്തിട്ടു�
െണ്ടന്നു സ്പർശം െകാണ്ടു ദാവീദിന്നു മനസ്സിലായി.
അമ്മ ഒരു സേന്താഷവും സംതൃപ്തിയും കലർന്ന ഭാ�
വേത്താടു കൂടിയാെണങ്കിലും പുത്രന്നു് ഒരു കൗതുക�
േമാ അത്ഭുതേമാ ഉണ്ടാക്കത്തക്കവിധം ഇങ്ങിെന
പറഞ്ഞു. “ഈ വിലപിടിച്ച ആനെക്കാമ്പിെന്റ െപ�
ട്ടിയിൽ ഞാൻ നിേക്ഷപിച്ചു െവച്ചെതന്താെണന്നു്
നീ അറിയുേമാ?”

ദാവീ: (മന്ദസ്വരത്തിൽ) എെന്റ െപാന്നേമ്മ, എനി�
ക്കറിയാം. നിങ്ങൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞുതേരണ്ടാ.
നിങ്ങൾ ആ മുത്തുമാല എനിേക്കാ എെന്റ ഭാര്യ�
േയ്ക്കാ തരുവാൻ േപാകുന്നുണ്ടു്. ആ രമണീയമായ
മുത്തുമാല, നാേടാെട േകളിയുള്ള ആ വിലപിടിച്ച
മുത്തുമാല.

ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അമ്മ മകെന്റ മുഖത്തു ഒരു ഇച്ഛാ�
ഭംഗം കാണിക്കുന്ന ഒരു േനാട്ടം െവച്ചു. ഒരു മന�
സ്സിലാകാത്ത സ്വഭാവം മുത്തശിയുെട മുഖത്തു സ്ഫുരി�
ച്ചു. മുത്തശ്ശി എത്രെയാ മൃദുവായി ഇങ്ങിെന മന്ത്രി�
ച്ചു. “എന്തു് എെന്റ മുത്തുകെളാ? അേയ്യാ മകേന!
എെന്റ മരണേശഷം ആ മുത്തുകെളാെക്ക വിറ്റു കി�
ട്ടുന്ന തുക എെന്റ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരുേപാെല
ഭാഗിച്ചു െകാടുപ്പാൻ ഞാൻ മുമ്പുതെന്ന ഒസ്യത്തു
െചയ്തുെവച്ചുേപായി. ഒരാൾക്കു മാത്രം ഇത്ര വില പി�
ടിച്ച സാധനം െകാടുത്തു കളയുന്നതു ന്യായമെല്ലന്നു് 
എനിക്കു് േതാന്നി. എെന്റ മകെന ദാവൂ! നിനക്കു
അതു േവണെമന്നു യഥാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുെണ്ട�
ങ്കിൽ…” ഇത്രേത്താളം പറഞ്ഞേപ്പാൾ മുത്തശ്ശി പി�
െന്നയും സംഭൂമിച്ചു. നിശ്ചയമായിട്ടും മുത്തശ്ശിയുെട
ഭാവം കണ്ടാൽ അവർ സ്പഷ്ടമായി സങ്കടെപ്പടുക�
യും വലയുകയും െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നു് ആർക്കും മനസ്സി�
ലാകും.

ഇെതാെക്ക കണ്ടേപ്പാൾ കഠിനഹൃദയനായ ദാവീ�
ദ് അവെന്റ നിശ്വാസം ഒതുക്കി. അവൻ അത്യധികം
നിരാശെപ്പട്ടു. എന്നാലുംകൂടി ആ വിവരം മരിക്കാൻ�
േപാകുന്ന തെന്റ അമ്മെയ അറിയിക്കുവാൻ തക്ക�
വണ്ണം അവൻ അത്രേത്താളം കർക്കശനായിരുന്നി�
ല്ല. ഇതുകൂടാെത തെന്റ അമ്മ തനിക്കു തരുവാൻ
തക്കവണ്ണം ആ ആനെക്കാമ്പു് െപട്ടിയിൽ െവച്ചതു്
ഒരു സമയം നല്ല വിലപിടിച്ച സാധനമായിരിക്കാ�
െമന്നും ദാവീദ് സമാധാനിച്ചു. ഏതായാലും അമ്മ�
യുെട സമ്മതപ്രകാരം അതു തുറന്നുേനാക്കിയതിൽ
പിെന്ന തെന്റ വിധിയിൽ തൃപ്തനാകാെമന്നു ൈധ�
ര്യേത്താേട വിചാരിച്ചു ദാവീദ് ഇങ്ങെന മറുപടി പറ�
ഞ്ഞു: “സാരമില്ല അേമ്മാ? അതങ്ങിെനതെന്ന ഇരി�
ക്കെട്ട. ഞാൻ ഈ ആനെക്കാമ്പിെന്റ െപട്ടി തുറക്ക�
െട്ടേയാ?”

ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവെന്റ അമ്മയുെട മുഖ�
െത്താന്നു േനാക്കി. ആ ശാന്തമായ മുഖത്തിൽ ഇതു�
വേരക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ൈചതന്യവും അസ്തമി�
ച്ചു േപായിട്ടുെണ്ടന്നും അവർ ശുദ്ധവിളറിയ നിറമാ�
േയ്പാെയന്നും ഭയന്നഞ്ചിേപ്പായ ദാവീദിന്നു് മനസ്സി�
ലായി.

മകെന കുേറേനരം തുറിച്ചു േനാക്കിയതിൽ പിെന്ന
മുത്തശ്ശി രണ്ടാമതും എത്രേയാ പ്രയാസെപ്പട്ടു്, നര�
ച്ച േരാമം െകാണ്ടു് നിറഞ്ഞ തെന്റ മുഖം തൃപ്തിസൂച�
കമാെയാന്നിളക്കി ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു: “അെത മു�
ത്തുകളുെട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേപാെല്ലതെന്ന
ഇരിക്കെട്ട. ഈ െപട്ടിയിൽ കാണുന്ന സാധനം,
ഇേപ്പാൾ നീ നിെന്റ ഭാര്യയുെട ൈകവശംതെന്ന
െകാടുക്കണം. നിെന്ന വിചാരിച്ചു ഞാൻ എെന്റ ജീ�
വാവസാനം വെര ഇതു് ഒരു നിേക്ഷപംേപാെല സൂ�
ക്ഷിച്ചുെവച്ചു. ഇനി അതിെന്റ ന്യായമായ അവകാ�
ശി നിെന്റ ഭാര്യയാണു്. അതു് അവൾക്കുതെന്ന നീ
െകാടുക്കണം. നിെന്റ പ്രാണപ്രിയയ്ക്കു്…”

വിറയ്ക്കുന്ന വിരലുകേളാടുകൂെട ദാവീദ് ആനെക്കാ�
മ്പിെന്റ െചറിയ െപട്ടി തുറന്നു. അതിൽ എത്രേയാ
ഭദ്രമായി െകട്ടിച്ചുറച്ചുെവച്ചുകണ്ടതു്, നാല്പതു െകാല്ലം
മുേമ്പ ഒന്നാമതായി തെന്റ തലമുടി െവട്ടിയ കാല�
ത്തു് തെന്റ അമ്മ എടുത്തുെവച്ച ഒരുപിടി തലമുടി
മാത്രമായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു തെന്റ അമ്മ ഈ
കാലംവെര നിേക്ഷപം േപാെല സൂക്ഷിച്ചു െവച്ചിരു�
ന്നതു് .

ഈ കാഴ്ച, ദാവീദിെന്റ കഠിനഹൃദയവുംകൂടി അലി�
ഞ്ഞുേപാകത്തക്ക ഒന്നായിത്തീർന്നു. ദാവീദിന്നുകൂ�
ടി ഇതു് സഹിക്കാൻപാടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാ�
യി. ഇതുവെരക്കും ആത്മാവിെന മറച്ചിരുന്ന ദാവീദി�
െന്റ കഠിനഹൃദയം ഈ കാഴ്ചയാകുന്ന മരുന്നുെകാ�
ണ്ടു് ഉണർന്നു. ഹൃദയത്തിെന്റ തടിച്ചു േതാലുേപാെല
ഉണ്ടായിരുന്ന കഠിനമായ മറ അലിഞ്ഞു. ദാവീദി�
െന്റ ആത്മാവു പ്രകാശിച്ചു. ദാവീദ് ഒരു െചറിയ കുട്ടി�
േപാെല പശിമരാശിയായി. ദാവീദിന്നു് െചറുപ്പുകാ�
ലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതുന്ത േപ്രമംതെന്ന ഈ സമ�
യത്തും തെന്റ അമ്മയുെട േനെര ഉണ്ടായി. ദാവീദി�
െന്റ സ്വാർത്ഥവും ദുഷ്ടതയുെമാെക്ക നശിച്ചു. അവൻ
ഒരു പുതിയ ആെളേപ്പാെല അമ്മയുെട കട്ടിലിെന്റ
അരിേക െതറ്റു െചയ്തു ഒരു കുട്ടിേയേപ്പാെല മുട്ടുംകു�
ത്തി നിന്നു.

അമ്മയുെട വിരലുകൾ ദാവീദിെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ
എന്നേപാെല അവെന്റ മുടിയിൽക്കൂെട അങ്ങും
ഇങ്ങും തേലാടുംേപാെല വിഹരിച്ചു. ഇേപ്പാേഴാ
ആ മുടിയിൽ ഇടയ്ക്കിെട നരയുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.
അെതാന്നും മാതാവിന്നു് ഒരു തടസ്സമായിത്തീർ�
ന്നില്ല.

മുത്തശ്ശി: എെന്റ െപാന്നുമകേന ദാവു നിനക്കു
ഇച്ഛാഭംഗമുേണ്ടാ? സങ്കടമുേണ്ടാ? നിനക്കു യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ േവണ്ടിയിരുന്നതു് മുത്തുകളായിരുന്നു
അേല്ല? തീർച്ചയായിട്ടും എെന്റ പ്രഥമപുത്രൻ
നീയേല്ല, ഇേപ്പാഴും എെന്റ ഒസ്യത്തു് മാറ്റി എഴു�
തുവാൻ സമയമുണ്ടു്. ദാവൂ! അങ്ങിെന െചയ്യാം
േകേട്ടാ.

ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ “േവണ്ടേമ്മ േവണ്ട” എന്നു ദാവീദ് 
പറഞ്ഞു. അവെന്റ ശബ്ദം പരുപരുത്തതായിരുെന്ന�
ങ്കിലും അവ്യക്തമായിരുന്നു. അവെന്റ കണ്ണിൽനി�
ന്നു േപാരാഞ്ഞിട്ടു് ധാരയായി െവള്ളവും ഒഴുകി.

ദാവീദ്: എെന്റ െപാന്നേമ്മ! എനിക്കു േവണ്ടുന്ന�
െതാെക്ക; എനിക്കു് ഇഹേലാകത്തിൽനിന്നു്
േവണ്ടുന്നതാകപ്പാെട, നിങ്ങളുെട അനുഗ്രഹം
ഒന്നുമാത്രമാണു്. അമ്മമാർ അവരുെട പ്രഥമസ�
ന്താനത്തിന്നു് നിേക്ഷപിച്ചുെവയ്ക്കുന്ന ആ അനു�
ഗ്രഹം… എനിക്ക് അെതാന്നുമാത്രം ഇേപ്പാൾ�
മതി… ഭൂമിയിലുള്ള സകല സ്വർണ്ണേത്തക്കാ�
ളം സമുദ്രത്തിൽ ഉള്ള സകല മുത്തുകേളക്കാളും
ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച സമ്പാദ്യം എനിക്കിേപ്പാൾ
ആ അനുഗ്രഹം മാത്രമാെണന്നു് ഈശ്വരൻ
തെന്ന അറിയുന്ന പരമാർത്ഥമാണ്ടു്.

ദാവീദു പറഞ്ഞതു് വളെര കാര്യമായിട്ടുതെന്നയായി�
രുന്നു. അതു് അവെന്റ അമ്മ ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു.
മുത്തശ്ശിയുെട പരിശുദ്ധഹൃദയം സേന്താഷജനക�
മായ നന്ദിെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. പ്രസവിച്ചു വീണ ഉട�
െന േപറ്റിച്ചി കുളിപ്പിച്ചു തെന്റ കയ്യിൽ െവച്ചുെകാ�
ടുത്തേപ്പാൾ, തെന്റ ഒന്നാമെത്ത സന്താനമായ
ദാവീദു കുമാരെന ചുംബിച്ച സമയത്തു മുത്തശ്ശിയ്ക്കു
ഉണ്ടായിരുന്ന അേത ആനന്ദമാണു ഈ സമയ�
ത്തു മുത്തശ്ശിക്കുണ്ടായതു് . തെന്റ പണ്ടെത്ത ആ െച�
റിയമകൻ തെന്നയാണു്, ഈ വലിയരൂപത്തിൽ
തെന്റ അരിെക മുട്ടുകുത്തി നില്ക്കുന്നെതന്നു് മുത്തശ്ശി�
ക്കു മനസ്സിലായി. മുത്തശ്ശി തെന്റ വിളറിത്തണുത്ത
ൈക മകെന്റ േനെര നീട്ടി എത്രേയാ പതിഞ്ഞ സ്വ�
രത്തിൽ ഇങ്ങിെന പിറുപിറുത്തു. “സർവ്വശക്തനായ
ഈശ്വരെന്റ അനുഗ്രഹം എെന്റ മകനായ നിനക്കു്
ഉണ്ടാകെട്ട. കർത്താവായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ കനി�
വും നിന്നിൽ വിളങ്ങെട്ട.”

മുത്തശ്ശിയുെട െചള്ളയിൽക്കൂെട, വയസ്സുെകാണ്ടു
ചുളിഞ്ഞ ആ ഗണ്ഡത്തിൽക്കൂേട, കണ്ണീർത്തുള്ളി�
കൾ; വലിയ കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ; ഒഴുകി, തലതാ�
ഴ് ത്തിനിന്നിരുന്ന തെന്റ മകെന്റ മൂർത്തിയിൽ വീ�
ണു. അതുതെന്നയായിരുന്നു വിലമതിക്കാൻ പാടി�
ല്ലാതിരുന്ന മുത്തുകൾ.

മലയാളരാജ്യം 1930.
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െക. സുകുമാരൻ ബി.ഏ.
കാമ്പിൽ തട്ടായിലത്തു േഗാവിന്ദെന്റയും, ഇടമലത്തു നീ�
ലി എന്ന മാധവിയുേടയും മകനായി 1876 െമയ് 20-നു്
ജനിച്ചു. േനാർമൻ സ് ക്കൂൾ, മുൻസിപ്പൽ സ് ക്കൂൾ, ബാ�
സൽ മിഷൻ സ് ക്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്.

പ്രായം തികയാതിരുന്നതിനാൽ ൈപ്രവറ്റായിട്ടാണു്
1890-ൽ മട്രിക്കുേലഷൻ എഴുതി ജയിച്ചതു്. ഇന്റർമീഡിയ�
റ്റ് പഠനം തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജിലും പാലക്കാടു്
വിക് േടാറിയയിലും ആയിരുന്നു. ജന്തുശാസ്ത്രം ഐച്ഛി�
കമായി, മദിരാശി പ്രസിഡൻസി േകാേളജിൽ നിന്നും
1894-ൽ ബിരുദം േനടി. തുടർന്നു് സിവിൽ േകാടതി ക്ലാർ�
ക്കായി േജാലിയിൽ പ്രേവശിച്ചു. 1915-ൽ സിവിൽ ജു�
ഡീഷ്യറി െടസ്റ്റ് പാസായി. േകാഴിേക്കാടു് അസിസ്റ്റന്റ്
െസഷൻസ് േകാർട്ടിൽ 1931 വെര േജാലി അനുഷ്ഠിച്ചു.
അമ്മാവെന്റ മകൾ കൗസല്യെയ ആണു് സുകുമാരൻ
വിവാഹം െചയ്തതു്. 1956 മാർച്ച് 11 വെര സർഗ്ഗാത്മ ജീ�
വിതം നയിച്ചു് കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. േശ്ലാക�
ങ്ങെളഴുതിയാണു് സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള
രംഗപ്രേവശം. െവൺമണി ൈശലിയായിരുന്നു മാതൃക.
േകാഴിേക്കാടു് േകന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരതി�
യിൽ ആയിരുന്നു ഈ എഴുത്തുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�
െപ്പട്ടതു്. പിന്നീടു് അേദ്ദഹം ഗദ്യത്തിേലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.
െചറുകഥ, േനാവൽ, നാടകം, കാവ്യം, ഹാസ്യം, ശാസ്ത്രം
എന്നിങ്ങെന പല ഇനങ്ങളിലായി അമ്പേതാളം കൃതി�
കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

െചറുകഥകൾ: സുകുമാരകഥാമഞ്ജരി, െചറുകഥ,
അഞ്ചുകഥകൾ.

േനാവെലറ്റുകളും േനാവലുകളും: അഴകുള്ള െപണ്ണു്,
വിധി, ആ വല്ലാത്ത േനാട്ടം, ഇണക്കവും പിണക്കവും,
ഒരു െപാടിൈക്ക, പാപത്തിെന്റ ഫലം, ആരാെന്റ
കുട്ടി, വിധവയുെട വാശി, വിവാഹത്തിെന്റ വില, വി�
രുന്നു വന്ന മാമൻ തുടങ്ങിയവ ഈ കൂട്ടത്തിൽ െപടു�
ന്നു.

നാടകങ്ങൾ: ഭീഷണി, മിസ്രയിെല റാണി, ഉപേദശി�
യാർ.

കാവ്യങ്ങൾ: ഭാസാവിലാസം, അന്യാപേദശം.

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
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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
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