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ഈശ്വരിയും കൃഷ്ണനും

ഇന്നുച്ചയ്ക്കു് തുരുമ്പിച്ച േഗറ്റിനു മുന്നിേലക്കു് വിയർത്ത
മുഖേത്താെട നിങ്ങൾ വന്നുനിന്നേപ്പാൾഞാെന�
ന്തുമാത്രം സേന്താഷിച്ചു എന്നറിയാേമാ. നിങ്ങളുെട
അമ്പരന്ന മുഖത്തു് വീടിതുതെന്നയാേണാ എന്ന
സംശയവുംആശങ്കയുമുെണ്ടന്നു് െപെട്ടന്നുതെന്ന
ഞാൻ കെണ്ടത്തി. പരിസരപ്രേദശങ്ങൾഅത്രയ്ക്കു
മാറിേപ്പായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നാേവാ ൈകകാലുകേളാ
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽഅവഅനക്കിെക്കാണ്ടു് വരൂ
എന്നുഞാൻ വിളിച്ചുകൂവുമായിരുന്നു.എെന്നതിരി�
ച്ചറിയാെത നിങ്ങൾ മടങ്ങിേപ്പാകരുേതഎന്നുമാത്ര�
മാണു് ആ നിമിഷങ്ങളിൽഞാൻ വിചാരിച്ചതു്.

ഒന്നാേലാചിച്ചാൽ നിങ്ങളുെടഈ മടങ്ങിവരവു്
എല്ലാക്കാലത്തുംഞങ്ങൾപ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണു്.
പ്രേത്യകിച്ചും ഞാൻ. ഓേരാരുത്തരായി ഇവിെടനി�
ന്നും േപായതിനുേശഷവും എെന്നങ്കിലും ഒരിക്കൽ
നിങ്ങൾഅേന്വഷിച്ചു വരുെമന്നുതെന്നഞാൻ കരു�
തി. ഇേപ്പാൾ മുറ്റമാെക കാടു മൂടിെയങ്കിലും ചുമരുക�
ളിൽ പായലുകളും സസ്യങ്ങളും വളർെന്നങ്കിലും ഭി�
ത്തികളുെട നിറം മാറിെയങ്കിലും കിണറിെന്റആൾ�
മറ ഇടിെഞ്ഞങ്കിലും കുളം നികെന്നങ്കിലും എെന്ന
നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കിെല്ലന്നു് അറിയാം.
ഒേട്ടെറ കാലം താങ്കൾ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും
ജീവിതം തെന്ന പങ്കുവയ്ക്കുകയും െചയ്തസ്ഥലമാ�
ണേല്ലാ ഇതു്.ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതു്
നിങ്ങൾക്കു േകൾക്കാനാവുന്നിെല്ലന്നു് നിങ്ങളുെട
പരുങ്ങിനിൽപ്പു കണ്ടാലറിയാം. പഴയെതാന്നും
ഓർത്തുപരിഭ്രമിേക്കണ്ട. േനെര ഉള്ളിേലക്കു കയറി�
വരൂ. ഇതു് ആ പഴയ വാര്യം തെന്നയാണു്.ആതു�
രുമ്പിച്ച േഗറ്റിനു പൂട്ടിെല്ലന്നു മനസ്സിലായില്ല അേല്ല.
ഒന്നു തള്ളിേനാക്കൂ. തുറന്നാലും മുറ്റെത്തപുല്ലിലൂ�
െട വീടിനുേനർക്കു വരാൻ പ്രയാസമാവും.എന്നിട്ടു്
നിങ്ങൾ പണ്ടുവരുേമ്പാൾ പതിവായിരിക്കാറുള്ള
ഈവരാന്തയിൽ ഇരിക്കൂ.ഈശ്വരി വാരസ്യാർ നി�
ങ്ങൾക്കുള്ളസംഭാരേമാ നറുനീണ്ടിസത്തു േചർത്ത
കിണർ െവള്ളേമാ എടുത്തു് കതകിനടുത്തുനിൽക്കു�
ന്നതു് അകക്കണ്ണാേല കാണാൻശ്രമിക്കൂ.

വായനക്കാേരാടു്: ജാതിവാലും സവർണൈഹന്ദവ
ജീവിതപരിസരങ്ങളും മനപ്പൂർവ്വം േചർത്തതല്ല.
ഇതു് പത്തുമുപ്പതാണ്ടു മുമ്പെത്ത േകരളത്തിെല ഒരു
കഥയായതിനാൽ യഥാതഥമായി പറയുകയാണു്.
തെന്നയുമല്ല, മനുഷ്യരുെട ചിത്തവൃത്തികളുംആചാ�
രശീലങ്ങളും സമൂഹത്തിെന്റ െപാതുനിയമങ്ങേളാടു
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടതായിരുന്നേല്ലാ.അക്കൂട്ടത്തിൽ ചി�
ലതുകൂടി പറയെട്ട.ഈശ്വരിയുെട മകൾക്കു് ഇത്ത�
രം വാലുകെളാന്നുമില്ല.എം.െക. നിഷഎന്നാണു്
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽഅവളുപേയാഗിച്ചുവരുന്ന�
തു്.അവളുെട ഭർത്താവും കിരൺ കുമാർ എന്ന േപ�
രാണുപേയാഗിക്കുന്നതു്. േകാർപ്പേറഷൻ േരഖക�
ളിൽഅവരുെട ഫ്ലാറ്റിെന്റ േപരു് ‘േറാസ് േകാേട്ടജ് ’
എന്നും. േറാസ് എന്നതു് നിഷയുെടയും കിരണിെന്റ�
യും മകളുെട േപരാണു്.അതായതു്ഈശ്വരിയുെട
േപരക്കുട്ടി.അമ്മെയയുംഅമ്മമ്മെയയും േപാെല
അമ്പലത്തിെലഅടിച്ചുതളിെയാന്നുമല്ല നിഷയുെട
ഉേദ്യാഗം. ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ് ഇൻെസ്പക്ടറാ�
ണു്. കഥ തുടരാം.

നിങ്ങളിങ്ങെനഎല്ലാം മറന്നു് എെന്ന േനാക്കിനിൽ�
ക്കുേമ്പാൾഞാൻ പഴയെതല്ലാം ഓർമ്മിക്കുകയാ�
ണു്. ഒരു മീനമാസമായിരുന്നുഅതു്. നല്ല ചൂടിൽ വി�
യർെത്താലിച്ചു് ഏകേദശം പന്ത്രണ്ടു മണിേയാെട�
യാണു് നിങ്ങെളത്തിയതു്.ൈകയിൽ ചുവന്ന തുണി
സഞ്ചിയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുെട കഴുത്തും പുറവും
ആെക വിയർത്തിരുന്നു. ഇന്നെത്തേപ്പാെല പരു�
ങ്ങിയും സംശയിച്ചും നിങ്ങളന്നു േഗറ്റിനടുത്തു നിന്നു.
അന്നു മുറ്റെത്ത മുല്ലയും െചമ്പരത്തിയും പിച്ചകവും
വീടിനുമീെത വളർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.

ഉമ്മറത്തുതൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള ഭസ്മെക്കാട്ടയിേലക്കും
ചങ്ങലവട്ടയിൽ കിടക്കുന്നപിച്ചള വിളക്കിേലക്കും
നിങ്ങൾ മാറിമാറി േനാക്കി.എന്നിട്ടു് പഴയകാല
സമ്പ്രദായത്തിൽ ‘ഇവിെടആരുമിേല്ല’എന്നുവി�
ളിച്ചു േചാദിച്ചു. ഇതാരപ്പാഈ േനരത്തു് എന്നസം�
ശയേത്താെടഈശ്വരി കതകു തുറന്നു് മുറ്റേത്തക്കു
േനാക്കി. മുറ്റത്തു നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾഈശ്വരിയു�
െട മനസ്സിലൂെട പലവിധ ചിന്തകൾഓടിേപ്പായി.
വഴി െതറ്റി ഒരപരിചിതൻ വന്നുെപടാനിടയില്ലാത്ത
കുഗ്രാമമായിരുന്നേല്ലാ അന്നു്.അതിനാൽ പാതി
കതകിനു മറഞ്ഞു് േപടിേയാെടയാണു് അവർ നി�
ങ്ങെള േനാക്കിയതു്.

അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കിണറിെന ശ്രദ്ധിച്ചു് ‘ഇത്തിരി
െവള്ളം കുടിേച്ചാെട്ട?’എന്നു േചാദിച്ചു. ഇന്നാേലാ�
ചിക്കുേമ്പാൾ രസകരമായി േതാന്നുന്ന ഒരു കാര്യം
അേപ്പാൾസംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.ഈശ്വരി ഒന്നു വല്ലാതാ�
യതാണു് അതു്. ജാതിേയെതന്നറിയാെത നിങ്ങെള
എങ്ങെന വീട്ടിേലക്കു കയറ്റുെമന്നും െവള്ളം നൽകു�
െമന്നുംഅവർസംശയിച്ചുേപായതാണു് കാരണം.
ൈവകുേന്നരം അമ്പലത്തിൽ കഴകത്തിനു േപാ�
കാനുള്ളതാണേല്ലാ അവർക്കു്.അന്നു് അമ്പലത്തി�
െല ശാന്തി േനാക്കിയിരുന്നതു് േവളി ശരിയാകാ�
െത നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉണക്കനമ്പൂതിരിയായിരുന്നു.
അയാൾക്കു് ശുദ്ധവും വൃത്തിയും കൂടും. െതാഴാൻ
വരുന്നവെരേപ്പാലും കണ്ണിനുേനെര കണ്ടാൽ േദ�
ഷ്യേത്താെടേയ േനാക്കൂ.ഈശ്വരിക്കു് അയാെള
നല്ലേപാെല േപടിയായിരുന്നു.

“എന്താണാേവാ േപരു്…?”

ഈശ്വരി അന്നുപതിെയ േചാദിച്ചതു് ഓർമ്മയി�
േല്ല. നിങ്ങളേപ്പാൾഅവെര സാകൂതം േനാക്കി.
എന്നിട്ടു േനർത്തചിരിേയാെട ‘കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു് ’എന്നു
പറഞ്ഞു.

കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു് എന്നു േകട്ടേതാെട കിണറ്റിൽ നിന്നും
െവള്ളെമടുക്കാൻഈശ്വരി സമ്മതിച്ചു. ‘പാളയുണ്ടു് ’
എന്നായിരുന്നുഅവരുെടഅനുവാദം.അങ്ങെന�
യാണു് നിങ്ങളാദ്യംഈ മുറ്റേത്തക്കുകയറുന്നതു്.
നിങ്ങൾ തുണിസഞ്ചി െവയിേലറ്റു തറഞ്ഞ മുറ്റേത്ത�
ക്കു െവച്ചു.എന്നിട്ടു് പാള കിണറ്റിേലക്കിട്ടു് െവള്ളം
േകാരി മതിവരുേവാളം കുടിച്ചു.ആ േനരംഈശ്വ�
രിക്കു് േതാന്നിയെതന്താെണന്നു് എനിക്കറിയാം.
‘ഇേദ്ദഹം പ്രാതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലാന്നു് േതാന്നു�
ന്നൂേല്ലാ’എന്നായിരുന്നുഅതു്.

അതു േനരായിരുന്നു. നിങ്ങളന്നു് വളെര ദൂരത്തുനി�
ന്നും വരികയായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാന്റിെല കടയിൽ
നിന്നും പാെലാഴിച്ച ഒരു ചായ കുടിച്ചെതാഴിച്ചാൽ
ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മീനത്തിെല െവയി�
ലും വിശപ്പും കൂടിയായേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വല്ലാെത
തളർന്നുേപായി. െവള്ളം കുടിച്ചു് ബാക്കി െവള്ളമുപ�
േയാഗിച്ചു നിങ്ങൾ കാലും ൈകയും മുഖവും കഴുകി.
ക്ഷൗരം െചയ്തിട്ടു നാലഞ്ചു നാളുകളായതിനാൽ മു�
ഖെത്തകറുത്തേരാമങ്ങളിൽ ജലകണങ്ങളിരുന്നു
തിളങ്ങി. നിങ്ങൾക്കുസമൃദ്ധമായ ചുരുൾമുടിയുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“ഒന്നും േതാന്നരുതു്. ഇത്തിരി േനരം ഇവിെട ഇരു�
േന്നാെട്ട. നല്ല െവയിലു്.”

കൂവളത്തിെന്റയും തുളസിയുെടയും മന്ദാരത്തിെന്റയും
തണലിേലക്കു േനാക്കി നിങ്ങൾആേരാെടന്നില്ലാ�
െത പറഞ്ഞു.

“ഇരുേന്നാളൂ…”

ഈശ്വരി പറഞ്ഞു. േചാറു െവച്ചു വാർത്തിട്ടിരുന്നു.
കൂട്ടാനായി കുമ്പളങ്ങ മുറിക്കുേമ്പാളാണു് നിങ്ങൾ
വന്നതു്. ഇത്തിരി ഉപ്പും മഞ്ഞളും രണ്ടു പച്ചമുളകും
ഇട്ടു േവവിച്ച കുമ്പളങ്ങയിൽ േമാെരാഴിച്ചു് തിളപ്പി�
െച്ചടുക്കുന്നതായിരുന്നുഈശ്വരിയുെട കൂട്ടാൻ.

നിങ്ങൾ മുറ്റത്തു് ഇരിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ, “അേയ്യാ.
ഇേങ്ങാട്ടിരിക്കാം. െചമ്മണ്ണു മുണ്ടിൽ പറ്റിയാൽ
േപാകില്ല.”ഈശ്വരി പറഞ്ഞു.

നിങ്ങൾഅതനുസരിച്ചു് വരാന്തയിലിരുന്നു.അന്നു
വരാന്ത മറച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളാണു് വർഷങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞു് മുൻൈകെയടുത്തു് തിണ്ണയ്ക്കു് അരമതിലു െകട്ടി
മുകളിേലക്കു കമ്പിയഴിയിട്ടതു്.അന്നു് വരാന്തയിൽ
നിങ്ങളിരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട നിറമുള്ള മുഖേത്ത�
ക്കും േദഹേത്തക്കും കണ്ണയച്ചു് തറവാടിത്തം മന�
സ്സിലാക്കാെനന്നതുേപാെലഈശ്വരി േചാദിച്ചു.

“എവിടുന്നാണാേവാ?”

നിങ്ങൾഈശ്വരിെയ േനാക്കി. കരിങ്കറുപ്പു മുടിയും
രക്തമയം പാെട നഷ്ടെപ്പട്ട ചർമ്മവും ഉടുത്തിരുന്ന
മുണ്ടിെന്റയും േനര്യതിെന്റയും െവൺമെയക്കാളും
െവൺമ േതാന്നിച്ചൈകെവള്ളയുമായിഈശ്വരി
നിൽക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടു.അക്കാലെത്തകവി�
ടിപ്പിഞ്ഞാണങ്ങളുെട വക്കുകളുെട നീലനിറമുള്ള
ബ്ലൗസായിരുന്നുഈശ്വരിയുെട േവഷം. നല്ല ഭംഗി�
യുണ്ടായിരുന്നുഅവെര കാണാൻ. ഒരുതരം ലാളി�
ത്യവും. “പറഞ്ഞാൽഅറിയില്ല. വരുന്നതു് തത്തി�
ത്തിമിറ്റം ഭാഗത്തുനിന്നാണു്. മഠത്തിൽ കുറുെപ്പന്നു്
പറഞ്ഞാൽഅവിടുേള്ളാെരല്ലാം അറിയും.”

ഈശ്വരി തലയാട്ടി േകട്ടു.അവർക്കു ചിരട്ടയും െത�
ങ്ങിൻ മടലും െചറിയ വിറകുകമ്പുകളും അടുപ്പിൽ കി�
ടന്നു െവറുെത കത്തുന്നതിെന്റ േവവലാതിയുണ്ടായി�
രുന്നു.ആഗതെനഅവിെടയിരുത്തി കറി വയ്ക്കാൻ
േപാകുന്നെതങ്ങെനഎന്നു്ഈശ്വരി ശങ്കിച്ചു നിന്ന�
േപ്പാൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

“എന്താ േജാലിെയന്നുവച്ചാൽഅതു െചേയ്താളൂ.
എെന്നകാക്കണ്ട.ക്ഷീണം മാറിയാ ഞാൻ േപാകും.”

ഈശ്വരി തലയാട്ടി.എന്നിട്ടു് ഉപചാരത്തിനു പറഞ്ഞു.

“ധൃതിെയാന്നുമില്ല. ഇേപ്പാ നടന്നാ എന്തായാലും
തളരും.”

നിങ്ങൾ തളരാൻ പാടില്ല എന്നു്ഈശ്വരി എന്തു�
െകാേണ്ടാആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുഎന്നുേവണം മനസ്സി�
ലാക്കാൻ.അവർ കതകിനടുത്തുനിന്നു് നിങ്ങെള
ശ്രദ്ധിക്കുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന േനാക്കുന്നെതന്തിനാണു്
എന്നു് അവർഅവേരാടു േചാദിക്കുന്നതു് ഞാൻ േക�
ട്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും െപെട്ടെന്നാരു
തണൽകിട്ടിയതിെന്റ കുളിർമ്മഅനുഭവെപ്പടാതി�
രുന്നില്ല.ആേരാെടന്നില്ലാെത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

“ഒരു കള്ളെനപ്പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങീതാ…”

അതുേകട്ടേപ്പാൾഈശ്വരി അമ്പരന്നു. മുപ്പതാണ്ടു
ജീവിച്ചിട്ടും പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിേശഷങ്ങളിെലാ�
ന്നായി അതു്ഈശ്വരിയുെട കർണങ്ങെള േതടിവരി�
കയായിരുന്നു.

“കള്ളൻന്നു് വച്ചാൽ…”

“കള്ളൻന്നു് വച്ചാൽ കള്ളൻ തെന്ന.അവെന്റൈക�
യീന്നു് എെന്റ കാശു തിരിച്ചു േമടിക്കാെത മടങ്ങി�
േപ്പാകാൻസാധിക്കില്ല.”

നിങ്ങൾ േരാഷാകുലനായി മുറ്റേത്തക്കു േനാക്കി�
യിരുന്നു. കൂവളത്തിൽ വന്നിരുന്ന െചറുകിളികൾ
േപാലുംആസംഭാഷണംശ്രദ്ധിക്കുന്നുെണ്ടന്നു �
േതാന്നി.

“േകട്ടിെട്ടനിക്കു് ഉള്ളം കാെലാെക്ക വിറയ്ക്കുന്നു.
എവിെടയാ കള്ളൻ പാർക്കുന്നതു്,ഈനാട്ടിലാ�
േണാ…?”

ഈശ്വരി േചാദിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങളവെരഅനുതാപ�
േത്താെട േനാക്കി. പിെന്നഅവെര േപടിപ്പിച്ചേല്ലാ
എന്നകുറ്റേബാധേത്താെട പറഞ്ഞു.

“ഈനാട്ടിലാേണാന്നു േചാദിച്ചാൽ…അവനീ നാ�
ടിെന്റ േപരാ പറഞ്ഞതു്.”

“ഈശ്വരാ… ഇവിേടം കള്ളൻമാരുേണ്ടാ…എന്തിരു�
ന്നിട്ടാ ഇവിെട…”

അതും പറഞ്ഞു്ഈശ്വരി ചുറ്റും പാടും േനാക്കി.എന്നി�
ട്ടു് എെന്നയും േനാക്കി.എനിക്കറിയാമേല്ലാ.അഞ്ചു
മുറികളും അടുക്കളയും രണ്ടു വരാന്തയും ഒരു ഇറ�
യവുമാണു് എനിക്കുള്ളെതന്നു്. രണ്ടു മുറികൾക്കു
നല്ല മരത്തിെന്റ മേച്ചാ ഉറപ്പുള്ളപലകകേളാ ഇല്ല.
ഓടാെണങ്കിൽ പഴയതുമാണു്.അതുതെന്ന ചിലയി�
ടങ്ങളിൽ െപാട്ടി മഴക്കാലത്തു് േചാരുന്നുണ്ടു്.

ഈശ്വരിയുെട മുറിയിെലഅലമാരയിൽ ഒരുഅളു�
ക്കിൽ െപാട്ടിയ രണ്ടു കമ്മലുകളും ഒരുഞാത്തിെന്റ
കഷണവും നിഷ കുഞ്ഞായിരുന്നേപ്പാൾ കാലിലി�
ട്ടിരുന്ന രണ്ടു െവള്ളത്തളകളുമുണ്ടു്. നിഷയുെട കാ�
തിൽ രണ്ടു െമാട്ടു കമ്മലുകളും കഴുത്തിൽഅരപ്പവ�
നിൽ താെഴ വരുന്ന ഒരു മാലയും കഴിച്ചാൽ േവ�
െറാന്നുമില്ല സ്വർണമായിട്ടു്.ഈശ്വരിക്കു് ആെകയു�
ള്ളതു് പച്ചക്കല്ലുെവച്ച രണ്ടുകമ്മലുകളും കഴുത്തിെല
ചരടിൽ േകാർത്ത ഒരുഏലസുമാണു്. േമാതിരം
ഇടണെമന്നതു്ഈശ്വരിയുെട എക്കാലെത്തയും
വലിയ േമാഹമായിരുെന്നങ്കിലും ഒരിക്കലും നടന്നി�
ട്ടിെല്ലന്നുമാത്രം.

നിങ്ങൾക്കു് അവരുെട പരിഭ്രമം മനസ്സിലായി.

“േപടിക്കണ്ട.അവനീ നാട്ടുകാരനായിരിക്കില്ല.
എെന്നകബളിപ്പിക്കാൻ വായിൽ വന്നസ്ഥലേപ്പ�
രു് പറഞ്ഞതാവും.”

ഈശ്വരിയുെട ശ്വാസഗതി സാവധാനത്തിേലക്കു
മാറി. നിങ്ങൾ തുടർന്നു.

“മണ്ഡലക്കാലത്തു് വിരി െവേച്ചാെട്ട എന്നു േചാദി�
ച്ചു് വീട്ടിൽവന്നതാ. മലയ്ക്കു േപാകുന്നവരു് അവിെട
വിരി െവയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. േറാഡ് ൈസഡായതു�
െകാണ്ടു് പറ്റില്ലാന്നു പറയാനും വയ്യ. പറ്റില്ലാന്നു പറ�
േയണ്ട കാര്യവും ഇല്ലേല്ലാ.അയ്യപ്പസ്വാമിെയ കാ�
ണാൻ േപാകുന്നവെര സംരക്ഷിേക്കണ്ടതു് നമ്മുെട
കൂെട കടമയേല്ല. പിെന്ന മിക്കവാറും ഗുരുസ്വാമിമാ�
െരെയാെക്കഞങ്ങൾക്കുപരിചയവുമാണു്.അെല്ല�
ങ്കിലും വ്രതെമടുത്തുകഴിയുന്നഅയ്യപ്പൻമാെര എന്തു
േപടിക്കാൻ.”

“എന്നിട്ടു്…?”

ഈശ്വരി അടുപ്പിൽഅനാഥമായി വിറകു് കത്തുന്ന�
തു മറന്നു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു കള്ളസംഘമായിരുന്നു.അയ്യപ്പേവഷം
െകട്ടി െകാള്ളാവുന്ന വീടുകളിൽ വിരി െവച്ചു് േമാഷ�
ണം നടത്തുന്നസംഘം.”

“ഈശ്വരാ. ഇങ്ങേനമുേണ്ടാ േലാകം.”

“ഉെണ്ടന്നു് ഇേപ്പാ മനസ്സിലായിേല്ല.”

“എന്നിട്ടു് എന്താ ഉണ്ടാേയ…?”

“രാത്രി ഭജനയുണ്ടായിരുന്നു. ഗഞ്ചിറെയാെക്ക െകാ�
ട്ടിെക്കാണ്ടുള്ള…ഞങ്ങെളാെക്ക കുേറേനരം അതു�
േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. പിെന്ന ഉറങ്ങാൻ േപായി.
അേപ്പാഴും ഭജന നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.”

ഈശ്വരി തലയാട്ടി.അവർഎെന്റ േദഹത്തിൽ നി�
ന്നകന്നു് കുേറക്കൂടി പുറേത്തക്കുവന്നുനിന്നു. നീല
ബ്ലൗസ് പുതിയതാെണന്നുനിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാ�
യി. െനറ്റിയിെല ഭസ്മം രാവിെല വരച്ചതാെണന്നും
ചന്ദനക്കുറി അമ്പലത്തിൽനിന്നും കിട്ടിയതാെണ�
ന്നും. നീണ്ടു വിളറിയ വിരലുകൾക്കുപൂേവാളം േപാ�
ന്ന മൃദുത്വമുെണ്ടന്നും നിങ്ങളൂഹിച്ചു. ഇടം കാലിെല
െപരുവിരൽ നഖം കറുത്തുനീലിച്ചു കിടക്കുന്നതുക�
ണ്ടേപ്പാൾ ഭാരമുള്ള ഉരുളി കാലിൽ വീണിട്ടുണ്ടാകാ�
െമന്നും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി.അമ്പലത്തിലും
വീട്ടിലും ഒരുപാടു കഷ്ടപ്പാടു് അവർക്കുെണ്ടന്നുപറ�
യാെത പറയുന്നതായിരുന്നുഅെതല്ലാം. നിങ്ങൾ
കഥ തുടർന്നു. “രാവിെല എണീറ്റേപ്പാൾഅയ്യപ്പ
സംഘമില്ല.അങ്ങെന പതിവുണ്ടു്.അവരുണ്ടാ�
ക്കിയഅടുപ്പു് െകട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും.അവർക്കു
കത്തിക്കാൻ െകാടുത്തഓലക്കണ്ണിയും ചകിരിയും
അടുത്തുതെന്നകാണും.അതിരാവിെല എണീറ്റു
േപാകുന്ന കാര്യം തേലെന്ന പലരും പറഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടാകും. ചിലരു് പറയാേതം േപാകും.അന്നു് അക�
െത്ത വരാന്തയിൽ കഴുകി കമഴ്ത്തി വച്ചിരുന്ന നാലു
പിച്ചളക്കുടങ്ങളും ഏഴു നിലവിളക്കുകളും കാണാ�
െത േപായി. േമശവലിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നനൂറ്റമ്പതു്
ഉറുപ്പികയും.”

“എെന്റ േതവേര…”

അപരിചിതെന്റ മുന്നിലാെണേന്നാർക്കാെതഈശ്വ�
രി നിലവിളിച്ചു. വായും കാതും െപാത്തി പരിഭ്രമ�
േത്താെട നിന്നു.

“അങ്ങെനാരുഅയ്യപ്പസംഘം ഇവിെടനിന്നും േപാ�
യിട്ടിെല്ലന്നാണു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾഈനാട്ടുകാർ
പറയുന്നതു്.എനിക്കു് കൂട്ടത്തിലുേള്ളാെര കണ്ടാൽ
തിരിച്ചറിയാം.അതാഞാനിതിെല കറങ്ങുന്നതു്.
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തെന കിട്ടിയാൽ
മതി. ബാക്കിഞാൻ പിടിേച്ചാളാം.”

അതുപറയുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട മുഖം തുടുത്തു. ശരീരം
ശക്തി കയറി വിറച്ചു. രണ്ടാം മുെണ്ടടുത്തു് നിങ്ങൾ
കഴുത്തും മുഖവും തുടച്ചു.

“ഇരിക്കൂേട്ടാ.”

ഈശ്വരി അകേത്തക്കു േപായി. നിങ്ങൾ പരിസര�
െമല്ലാം പഠിച്ചു. മുന്നിലും വശങ്ങളിലും പാടങ്ങളാ�
ണു്. ഒരു ഭാഗത്തു് കമുകും െതങ്ങുകളും പല ജാതി
മരങ്ങളുമുള്ള പറമ്പു്. ഒരുതരം ഇരുട്ടാണു് ആ ഭാഗ�
ത്തിനു്. പാടത്തിെന്റ ദിക്കിൽ നിറെയ പ്രകാശമു�
ണ്ടു്. തത്തകളുെട ഒരുബാലസംഘം പാടത്തിനുമീ�
െത പറക്കുന്നതുകണ്ടു. ഒരു ഭാഗെത്തവയലുകൾ
ചക്രവാളെത്ത െചന്നുമുട്ടുേമ്പാൾ മറുഭാഗെത്തവയ�
ലുകൾ െതങ്ങും പ്ലാവും മാവും വളർന്നു മുറ്റി നിൽക്കു�
ന്ന പറമ്പിേനാടു െചന്നുേചരുന്നു. ഒറ്റെപ്പട്ട വീടാണ�
െതന്നു നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി.

“ഇതാ… കുടിേച്ചാളൂ…”

ക്ലാവു പിടിക്കാത്തപിച്ചള േലാട്ടയിൽഈശ്വരി
സംഭാരം നീട്ടി. നല്ല തണുപ്പും െവണ്ണരുചിയുമുള്ള
സംഭാരം നിങ്ങൾ ഒറ്റ വീർപ്പിനു കുടിച്ചു. കൃതജ്ഞ�
തേയാെട അവെര േനാക്കി.എന്നിട്ടു് ഇറങ്ങാൻ
ഭാവിച്ചു.

“എവിേടയ്ക്കാ ഇനി…?”

“അറിയില്ല. ഒന്നുകൂടി പരതെട്ട.”

നിങ്ങൾ പടിയിേലക്കു നടന്നു.എന്നിട്ടു തിരിഞ്ഞു�
നിന്നിട്ടു് എെന്ന േനാക്കി.എനിക്കുള്ളഅഭിനന്ദനം
തരാനും നിങ്ങൾ മറന്നില്ല.

“ഏതുതിളയ്ക്കുന്ന മനസ്സിെനയും ശാന്തമാക്കുന്ന
ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാണിതു്.ആഐശ്വര്യവും ൈകപ്പു�
ണ്യവും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടു്. ജഗദീശ്വരൻ കാക്കെട്ട.”

നിങ്ങൾ പടി കടന്നു നടന്നേപ്പാൾഈശ്വരിക്കു്
െതാണ്ടക്കുഴിയിൽ സങ്കടം കുത്തിയതു് എനിക്കു
മനസ്സിലായി.ആേരാ പ്രിയെപ്പെട്ടാരാൾ യാത്ര പറ�
ഞ്ഞു േപായതുേപാെലഈശ്വരി േവദനിച്ചു. ഉള്ളതു�
പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാആകർഷണവും ശക്തിയു�
മുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. നിങ്ങൾ െവറും മനുഷ്യനായിരു�
ന്നില്ല. േവണ്ടത്ര േലാകേബാധവുംക്ഷമയും പാക�
തയും േസ്നഹവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ.അങ്ങെനയുള്ള
ആണുങ്ങേളാടു െപണ്ണുങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നഅേത
ആകർഷണമാണു് നിന്ന നിൽപ്പിൽഈശ്വരിക്കുമു�
ണ്ടായതു്. പിച്ചള േലാട്ടയും ൈകയിേലന്തി നിങ്ങൾ
േപായ വഴിയിേലക്കു േനാക്കി അവർഎെന്നച്ചാ�
രി തറഞ്ഞുനിന്നു. േതാന്നാൻ പാടിെല്ലന്നു് അവർ
അവേരാടു വിലക്കിയിരുന്നെതല്ലാം അവർക്കു േതാ�
ന്നിേപ്പായി.

പിേറ്റന്നുമുതൽ രാവിെല നാലരയ്ക്കുണർന്നു് കുളിച്ചു്
വിളക്കു കത്തിച്ചു ചായയുണ്ടാക്കിെവച്ചു് അമ്പലത്തി�
േലക്കു നടക്കുേമ്പാളും അമ്പലത്തിൽ െതാഴാൻ
വരുന്നവെര കാണുേമ്പാഴും അമ്പലംഅടച്ചു വാര്യ�
െത്തത്തി ഓേരാേരാ േജാലികളിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാ�
ഴുംഈശ്വരി നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചുെകാേണ്ടയി�
രുന്നു. നഷ്ടെപ്പട്ട പണവും വിളക്കും േതടി അലയുന്ന
ഒരുരൂപംഅവെരഅത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥമാക്കു�
െമന്നുഅവർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.

പതിവില്ലാെത നടയ്ക്കൽ പണം െവച്ചുഈശ്വരി
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾസ്വേത േകാപിഷ്ഠ�
നായി കാണെപ്പടാറുള്ള നമ്പൂതിരി േപാലുംആർദ്ര�
മായി േചാദിച്ചു.

“ഈയിെടയായി വാരസ്യാർക്കു് എന്താ ഒരു വ്യസ�
നം?”

ഈശ്വരി െപെട്ടന്നു് പുേരാഹിതനുമുന്നിൽ േതങ്ങി�
ക്കരഞ്ഞു.

“േനാക്കൂ… കരഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. ഇവിെട പറയാൻ
പറ്റുന്നതു് ഇവിെട പറയൂ.അല്ലാത്തതു് എേന്നാടു
പറയൂ.അതുമല്ലാത്തതു് അവനവേനാടു പറയൂ.
അതിനും കഴിയാത്തതാണുപ്രശ്നെമങ്കിൽഅതു
പരിഹരിക്കാൻആപ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയആൾക്കുമാത്ര�
േമ സാധിക്കൂ.”

ഈശ്വരി എേന്താ പുതിയതായി േകട്ട മട്ടിൽ നമ്പൂ�
തിരിെയ േനാക്കി. േവളി തരമാവാത്തതിെന്റയും
ഒേര മട്ടിലുള്ള ജീവിതത്തിെന്റയും കളഭവും മഞ്ഞ�
ളും കരിയും കുഴഞ്ഞ മുഷിവു് അയാളുെട േദഹത്തും
വസ്ത്രത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. കലശം കഴിച്ചു് സപ്തമാ�
തൃക്കെള സങ്കൽപ്പിച്ചു് ബലിക്കല്ലുകളിൽ തളിക്കുന്ന�
തു് അടിച്ചു വാരാൻ മുറവും ചൂലുമായി നമ്പൂതിരിക്കു
പിന്നാെല നടക്കുേമ്പാൾഈശ്വരി തെന്നത്താൻ
േചാദിച്ചു.

‘വരുേമാ…?’

ആ േചാദ്യംഈശ്വരി എേന്നാടും േചാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇരുളിൽ ഉറക്കം കിട്ടാെതഎന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
കിടക്കുേമ്പാൾഅവർ േചാദിക്കും.

‘വരുേമാ ഒരിക്കൽക്കൂടി…?’

ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ കുേറക്കൂടി വിേശഷങ്ങൾ േചാ�
ദിച്ചറിയാമായിരുന്നുഎന്നആ മനസ്സു് എനിക്കു
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു് നിങ്ങെള കാ�
ത്തിരുന്നതുഞാനും കൂടിയാണു്. കൃത്യം ഒരു മാസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വന്നു. ഇത്തവണയും ഉച്ച�
യ്ക്കു്. െനറ്റിയിൽ നീളത്തിൽ ഒരു ചന്ദനക്കുറിയുണ്ടാ�
യിരുന്നു. േവഷം മല്ലുമുണ്ടുംഅരക്കയ്യൻ കുപ്പായവും
രണ്ടാംമുണ്ടും തെന്ന. േഗറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ടു് ‘അകത്താളു�
േണ്ടാ?’എന്നുനിങ്ങൾ േചാദിച്ചു.

അടുപ്പൂതുകയായിരുന്നഈശ്വരി ‘േതവേര’എന്ന
മൗനവിളിേയാെട പുറേത്തക്കുപാഞ്ഞുവന്നു.അവ�
രുെട മനസ്സു് െപെട്ടന്നു് ഒരു െകാച്ചുെപൺകുട്ടിയു�
െട മനസ്സുേപാെലയായി.അവർ നിങ്ങെളആേവ�
ശേത്താെട േനാക്കി. നിങ്ങൾ കുേറക്കൂടി െതളി�
ച്ചേത്താെട േഗറ്റ് പിടിച്ചു് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ഈശ്വരി ആദ്യം പറഞ്ഞെതന്താെണന്നു് എനിക്കു്
ഇന്നും നല്ലഓർമ്മയുണ്ടു്.

“നൂറായുസ്സാ.”

“ഇേപ്പാ ഓർക്കാെനന്താ വിേശഷിച്ചു്…?”

“വിേശഷിെച്ചാന്നുമില്ല. ഓർത്തു…ആെട്ട,കള്ളെന
കിട്ടിേയാ?”

“ഇല്ല. പഠിച്ച കള്ളെന പിടിക്കാൻആർക്കുപറ്റും.”

ഈശ്വരിയുെട മുഖം മങ്ങിെയങ്കിലും നിങ്ങെള കണ്ട
സേന്താഷത്തിൽഅതു മറന്നു.

“വരൂ… െവയിലത്തുനിൽക്കണ്ട.”

നിങ്ങൾ വന്നു് അനുവാദം േചാദിക്കാൻ നിൽക്കാ�
െത കിണറ്റുകരയിൽ േപായി െവള്ളെമടുത്തു് കാലും
ൈകയും േതച്ചു കഴുകി. കുറച്ചുെവള്ളം കഴുത്തിലും
െനഞ്ചിലും തളിച്ചു. മിച്ചമുള്ളതു് കുടിക്കാെത കാലി�
െലാഴിച്ചിട്ടു് വരാന്തയിൽ വന്നിരുന്നു.

“അന്നെത്തേപ്പാെല േലശം സംഭാരം കിട്ടിയാൽ
തരേക്കടില്ല.”

നിങ്ങളുെടആദ്യെത്ത വരവിനുേശഷം ഒരാൾക്കു�
ള്ളസംഭാരമുണ്ടാക്കിഈശ്വരി എന്നും സൂക്ഷിച്ചി�
രുന്നുഎന്നു് എനിക്കേല്ലഅറിയൂ. ഇത്തവണനാ�
രകത്തിെന്റ ഇല കൂടി കീറിയിട്ട സംഭാരം നൽകു�
േമ്പാൾഈശ്വരി മടിക്കാെത പറഞ്ഞു.

“ഇടെയ്ക്കാെക്ക വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.”

തൃപ്തിേയാെട സംഭാരം കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ നി�
ങ്ങൾ തലയാട്ടി. േമൽച്ചുണ്ടുനാവു നീട്ടി തുടച്ചു് നി�
ങ്ങൾ േലാട്ട അടുത്തുവച്ചു.

“പറയാെത വയ്യ.ഈവീട്ടിലിരുന്നാൽഎെന്താരു
കുളിർമ്മയാ. വയലും െതാടിയും ഇങ്ങെനഅടുത്തു�
ള്ളതുെകാണ്ടാവും.”

ഈശ്വരിക്കു് ലജ്ജ േതാന്നി.എെന്നക്കുറിേച്ചാർത്തി�
ട്ടായിരുന്നുഅതു്.

“വീടു്… ഉള്ളതു പറഞ്ഞാ പഴയതായി തുടങ്ങി, ഒരുറ�
പ്പുമില്ല. ഇങ്ങെന നിൽക്കുന്നൂന്നുമാത്രം.”

നിങ്ങൾഈശ്വരിയുെട േനർക്കു് ശരീരം തിരിച്ചു�
െവച്ചിട്ടു േനാക്കി. പച്ച നിറമുള്ളബ്ലൗസായിരുന്നു
ഈശ്വരിക്കു്. മുണ്ടും േനര്യതും പാവാടയുെമല്ലാം െവ�
ളുത്തതു്.ഞരെമ്പഴുന്നു നിൽക്കുന്നൈകത്തണ്ടയി�
െല ഓട്ടുവളകെളയും കഴുത്തിെല ഏലസിെനയും
നിങ്ങൾശ്രദ്ധിച്ചു.

“എേപ്പാഴും ഇവിെട ഒറ്റയ്ക്കാേണാ…?”

“അല്ല, മകളുണ്ടു്. സ്കൂളിൽ േപായി…”

“എത്രയിലാ?”

“ഏഴിലു്…”

“അേപ്പാ കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ…?”

“ഇല്ല, മരിച്ചുേപായി.”

നിങ്ങൾ മൗനത്തിലിരുന്നു.ഈശ്വരിയും കുേറ േനര�
േത്തക്കു് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിെന്ന നിങ്ങളുെട അഭി�
പ്രായെത്തഖണ്ഡിക്കാനുള്ളൈവമനസ്യേത്താെട
അറിയിച്ചു.

“ശാപം കിട്ടിയ വീടാ ഇതു്… പുറേമന്നു വരുന്ന
ഒരാൾക്കാ തണുപ്പും ശാന്തിയുെമാെക്ക േതാന്ന്വാ…
ഇവിെട ജീവിക്കുേന്നാർക്കു് ഇെതാരു ചൂളയാ…
ചൂള.”

പറഞ്ഞെതന്താെണന്നുനിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി�
ല്ല.എനിക്കും വിഷമം േതാന്നി. മനുഷ്യരുെട കർ�
മ്മബന്ധങ്ങൾക്കും ജന്മവിധികൾക്കും കല്ലും മരവും
തമ്മിൽേച്ചർന്ന ഒരു വീെടന്തു പിഴച്ചു.എനിക്കറിയാ�
മായിരുന്നു ഒരുനാൾ കുറ്റം എെന്റ നിറുകയിലും വീ�
ഴുെമന്നു്.എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുെടആകാംക്ഷയ്ക്കു
കാേതാർത്തു.

“ഇവിെട… കുട്ടീെട അച്ഛൻ മാത്രമല്ല…”

അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടു്ഈശ്വരി നിർത്തി. നിങ്ങൾ ദു�
രൂഹത ചുവയ്ക്കുന്നഎേന്താ കടിച്ചതുേപാെലഈശ്വ�
രിെയ േനാക്കി.അറച്ചറച്ചു്ഈശ്വരി െവളിെപ്പടുത്തി.

“പറഞ്ഞാൽ േപടിക്കുേമാന്നറിയില്ല… േപടിച്ചു് ഇനി�
യിേങ്ങാട്ടു വരുേമാന്നും.”

നിങ്ങൾഈശ്വരിയുെട േനെര നല്ലതുേപാെല തിരി�
ഞ്ഞിരുന്നു.അവരുെട േദഹത്തിനുേനെരആെണാ�
രാൾഅങ്ങെന മുഖം തിരിച്ചിരുന്നേപ്പാൾഅവർക്കു
വല്ലാത്തപ്രയാസം േതാന്നി. പേക്ഷ,അതുനിങ്ങള�
േല്ല എന്നു് അവർ സ്വയം സമാധാനെപ്പടുത്തി. നി�
ങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾഈശ്വരി പാടങ്ങൾക്കിട�
യിേലെക്കേങ്ങാ േനാക്കി പതിെയ പറഞ്ഞു.

“ഒരുപിടി അകാലമരണങ്ങൾ…”

“അകാലമരണങ്ങേളാ…?”

“കുെറആത്മഹത്യകൾ…”

“ആത്മഹത്യകേളാ…?”

“െകാലപാതകങ്ങളും…”

“െകാലപാതകങ്ങേളാ…എെന്താെക്കയാഈപറ�
യുന്നതു്…?”

“സത്യം മാത്രം.”

“എന്നുവച്ചാൽ…?”

“ഇേപ്പാഴീ വാര്യത്തു് രണ്ടുേപേര ഉള്ളൂ.ഞാനും എെന്റ
േമാളും.അവൾക്കു് എെന്നേയാ എനിക്കു് അവെള�
േയാ െകാല്ലാൻ േതാന്നുന്നതുവെരഞങ്ങൾ രണ്ടാ�
ളും ഇവിെട ജീവിക്കും.അെല്ലങ്കിൽഞങ്ങൾക്കു്
ആത്മഹത്യ െചയ്യാൻ േതാന്നും വെര.”

നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയപടി േഗറ്റിേലക്കും േനാക്കി
ഇരുന്നു. രണ്ടാം മുെണ്ടടുത്തു് തലയും കഴുത്തും തുട�
ച്ചു.എന്നിട്ടു്ഈശ്വരിക്കുേനെര തിരിഞ്ഞു.

“ഒരു േമാേളയുേള്ളാ…?”

“അല്ല, ഒരാൺകുട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.”

“എന്നിട്ടു്…?”

“അവെനയും െകാന്നിട്ടാണു് കുട്ടികളുെട
അച്ഛൻ…”

ഈശ്വരി മറ്റാരുെടേയാ വിേശഷം പറയുന്നതുേപാ�
െല പാടേത്തക്കുകണ്ണയച്ചു കരയാെത നിന്നു.

“എനിക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.എല്ലാെമാന്നു
െതളിച്ചു പറയൂ.”

ഈശ്വരി മുറ്റത്തരികിേലക്കു േനാക്കി. െതങ്ങിൻ ചു�
വട്ടിലായി മാല െകട്ടിയതിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളായ
ഈർക്കിലും പേച്ചാലയും പൂെഞട്ടുകളും പൂവിതളുക�
ളും പൂന്തണ്ടുകളും കിടന്നിരുന്നു.

“പേണ്ടേതാ തലമുറയിൽ േപവിഷബാധേയറ്റു രണ്ടു�
േപർ ചത്തിട്ടുണ്ടേത്ര. കഴിഞ്ഞതലമുറയിൽആദ്യം
മരിച്ചതു കുട്ടികളുെട അച്ഛെന്റഅച്ഛനുംഅമ്മയുമാ�
യിരുന്നു.അമ്മയ്ക്കു് വിഷം െകാടുത്തിട്ടു് അച്ഛൻ തൂങ്ങി
മരിക്കുകയായിരുന്നു.അതു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാ�
ണു്. പിന്നീടാണു് എെന്ന വിവാഹം കഴിച്ചു് ഇേങ്ങാ�
ട്ടു െകാണ്ടുവന്നതു്. േമാളുണ്ടായതിനു പിന്നാെല
അേദ്ദഹത്തിെന്റഏട്ടൻ കാരണെമാന്നുമില്ലാെത
വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു.അതും ഇവിെടെവച്ചു്…അേതാ�
െട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഇവിെട�
ക്കഴിയാൻ േപടിയായി. ഒടുക്കംഅവരുെട വീട്ടിേല�
ക്കു് അവർ മടങ്ങിേപ്പായി.”

നിങ്ങൾഅവരുെട വിളറിയ ചുണ്ടുകളുെട അനക്ക�
ത്തിേലക്കു് മിഴിനട്ടു സ്തബ്ധനായി ഇരുന്നു.എന്തുെച�
യ്യണെമന്നറിയാെതഞാനും.

“ഒരു ദിവസംഞങ്ങൾ മൂന്നാൾക്കും വിഷം തന്നിട്ടു്
അേദ്ദഹം നടുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു.ആയുസ്സിെന്റ
േശഷി െകാേണ്ടാ പുറംേലാകേത്താടു് ഇതു പറയാ�
നായിേട്ടാ എേന്താഞാനും േമാളും മാത്രം അവേശ�
ഷിച്ചു.”

നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാെത ഇരുന്നു. ഏറ്റവും വിഷമം
എനിക്കായിരുന്നു. നല്ല വീെടന്നു് അഭിപ്രായെപ്പട്ട
നിങ്ങൾക്കുമുന്നിൽഎെന്റ ചരിത്രം േമാശെപ്പട്ട നി�
ലയിൽ െവളിവായതിലാണു് ഞാൻ പ്രയാസെപ്പട്ടതു്.

“േമാൾെട അച്ഛെനാരുസേഹാദരി കൂടിയുണ്ടു്.അവർ
മൂന്നു മക്കളായിരുന്നു.അവൾഅതിൽപ്പിന്നീടു് ഇേങ്ങാ�
ട്ടു വന്നിട്ടില്ല. ഭർത്താവിെന്റയും മക്കളുെടയും കൂെട
അന്യനഗരത്തിലാണു് ജീവിതം. മറ്റു ബന്ധുക്കളും
വരാറില്ല…”

നിങ്ങൾ പാടത്തിനുമീെത പരക്കുന്ന െവയിലിെന
േനാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു കർഷകർ േതാളിൽ കലപ്പ
െവച്ചു് അകെലക്കൂടി നടന്നുേപായി.

“ആശ്രിത നിയമനമായി അമ്പലത്തിെലഈ േജാ�
ലി കിട്ടിയില്ലായിരുെന്നങ്കിൽഞാനും േമാളും…”

അരുെതന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾഈശ്വരിെയ േനാക്കി.
കുേറേനരം നിശ്ശബ്ദയായി നിന്നിട്ടു്ഈശ്വരി അേന്വ�
ഷിച്ചു. “േപടിേച്ചാ…?”

അതു േകട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻശ്രമിച്ചു.

“േപടിച്ചുകാണും.എേന്നാടു െവറുപ്പും വന്നുകാണും.
ഞാനിെതാന്നും പറേയണ്ടായിരുന്നുഅേല്ല…?”

“െകാല്ലും െകാലയും േലാകാരംഭം മുതലുള്ളതേല്ല.
അതങ്ങെന നടക്കും.”

നിങ്ങൾഅലസമായി പറഞ്ഞു.

“ഇെതാെക്ക പറയണെമന്നു കരുതിയല്ല.അറിയാ�
െത മനസ്സഴിഞ്ഞുേപായി. ഇതിെല േപാകുേമ്പാൾ
ദയവായി ഇേങ്ങാട്ടു കയറാതിരിക്കരുതു്.”

ഈശ്വരി ഇരുൈകയും കൂപ്പി അേപക്ഷിക്കും മട്ടിൽ
എെന്നച്ചാരി നിന്നു.ഞാനാകെട്ട നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുെത�
ന്നു് അവേരാടു പറഞ്ഞു.അേപ്പാൾ നിങ്ങെളയും
നടുക്കാൻ േപാന്ന ഒരാധിഈശ്വരി നിങ്ങേളാടു് �
പങ്കുവച്ചു.

“ഓേരാ രാത്രിയും മകളുെട കൂെടയുറങ്ങുേമ്പാൾ
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും.അവൾെക്കെന്നേയാ എനി�
ക്കവെളേയാ െകാല്ലാൻ േതാന്നരുേതഎന്നു്…
അെതാന്നു് അവസാനിച്ചു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു.”

“േഹയ്…അങ്ങെനെയാന്നും വരില്ല.”

നിങ്ങൾസമാധാനിപ്പിച്ചേപ്പാൾഈശ്വരി അക�
േത്തക്കു േപായി.എനിക്കറിയാമേല്ലാആ േപാക്കു്
എേങ്ങാട്ടാെണന്നു്.അവർസ്വന്തം മുറിയിെലത്തി
കുറച്ചുേനരം ചിന്തിച്ചു നിന്നിട്ടു് കട്ടിലിേനാടു േചർ�
ത്തുവച്ചിരുന്ന ഒരു കാൽെപ്പട്ടി തുറന്നു.അതിൽ നി�
ന്നും മടക്കിവച്ചിരുന്ന ഒരു മുെണ്ടടുത്തു് പിെന്നയും
ആേലാചിച്ചേശഷം വീണ്ടും നിങ്ങളുെട മുന്നിേലക്കു
തെന്ന വന്നു. നിങ്ങൾസ്വന്തം കാൽപ്പടങ്ങളിേല�
ക്കു േനാക്കി തല താഴ്ത്തിയിട്ടു് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവർആ മുണ്ടു് വിടർത്തിപ്പിടിച്ചു.

“ഇതിലാണു കുട്ടികളുെട അച്ഛൻ തൂങ്ങിയതു്…”

െഞട്ടേലാെട നിങ്ങൾ മുഖമുയർത്തി.ഈശ്വരി നി�
വർത്തിയ മുണ്ടിെന്റ ഒരു ഭാഗംആേരാ അരിെഞ്ഞ�
ടുത്തതുേപാെല മുറിഞ്ഞിരുന്നു. െപാലീസുകാേരാ
ശവംആദ്യം കണ്ടവേരാ ജഡത്തിൽനിന്നും അറു�
ത്തുമാറ്റിയതാവാം അെതന്നുനിങ്ങളൂഹിച്ചു.

“ഇെതന്തിനാണുസൂക്ഷിക്കുന്നതു്…?”

“അയാളിനി തിരിെക വരാതിരിക്കാൻ…”

ഒന്നുനിർത്തിയിട്ടു് അവർ തുടർന്നു.

“സത്യത്തിൽ േമാളും ഞാനും േപടിക്കാെത ഇവി�
െട കഴിയുന്നതുതെന്നഇത്രേയെറ ദുർമ്മരണം നട�
ന്നഈവീടിേനാടുള്ള നാട്ടുകാരുെട േപടി കാരണ�
മാണു്. പേക്ഷ,അന്യനാട്ടീെന്നാരാൾ വന്നാൽ…
അയാൾക്കീ കഥകെളാന്നുംഅറിയില്ലേല്ലാ…”

നിങ്ങൾക്കു്ആസ്ത്രീയുെട സ്വയംകരുതൽ മനസ്സി�
ലായി.ഈശ്വരി അകേത്തക്കു േപായി മുണ്ടു് തിരി�
െക െവച്ചിട്ടുവന്നു.

“ൈകകഴുകി വേന്നാളൂ…ഊണുകഴിക്കാം.”

നിങ്ങൾ നല്ലതുേപാെല വിശന്നിരിക്കുകയായിരു�
െന്നങ്കിലും േവണ്ടഎന്നു് ഉപചാരം പറഞ്ഞു.ഈശ്വ�
രി സമ്മതിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കിണറ്റുകരയിൽ നിൽക്കു�
േമ്പാൾ കുറച്ചുമാറി കുളവും കുളപ്പുരയും കണ്ടു.അവി�
െടനിന്നിട്ടു് എെന്നആെകപ്പാെട ഒന്നുേനാക്കി.
ഒരുപാടു പൂജാപൂക്കൾക്കും വാഴകൾക്കുമിടയിൽ
നിൽക്കുന്നഞാൻ യാെതാരു ദുരൂഹതയുംഅവ�
േശഷിപ്പിക്കുന്നിെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നി. ചില
ഓടുകൾ മാറ്റി, വരാന്ത മറച്ചു, ചായം പൂശിയാൽ
എെന്നകാണാൻ ചന്തവും ബലവും േതാന്നുെമന്നു
നിങ്ങൾ മനസ്സിേലാർത്തു.

“എന്താആേലാചിച്ചുനിൽക്കുന്നതു്. വരൂ…”

ഈശ്വരി വരാന്തയിൽ ഇലയിട്ടു.അതിൽ പച്ചരി�
േച്ചാറും മുളകൂഷ്യവും പയറിെന്റ ഉേപ്പരിയും വിളമ്പി.
ഉപദംശമായിട്ടു് കടുമാങ്ങയും.അരികിൽ ഒരു പാ�
ത്രത്തിൽൈതരും എടുത്തുവച്ചു.

“അവിടുെത്തപതിെവങ്ങെനയാെണന്നു് അറിയില്ല.
ഇവിെട ഇെതാെക്കേയ ഉണ്ടാവൂ…”

“ഇവിെട എങ്ങെനേയാ അങ്ങെന മതി.”

നിങ്ങൾ തൃപ്തിേയാെടആഹാരം കഴിക്കുന്നതുേനാ�
ക്കിഈശ്വരി പറഞ്ഞു.

“ഒരുപാടു നാളുകൂടിയാ അന്യെനാരാൾക്കു വിള�
മ്പുന്നതു്.എെന്റഅമ്മജീവിച്ചിരുന്ന കാലം വെര
ഇേങ്ങാട്ടു വരുമായിരുന്നു. പിെന്നആരും വരാതാ�
യി.”

അതും പറഞ്ഞു്ഈശ്വരി അകേലക്കു േനാക്കിനി�
ന്നു. നിങ്ങൾ വീണ്ടും േചാറു േചാദിച്ചു.ഈശ്വരി
വിളമ്പിയതു് ഇല വടിച്ചു കഴിച്ചു.അതിനിടയിൽ
ഈശ്വരിക്കും മകൾക്കും കഴിക്കാനുള്ളതു് മിച്ചമു�
േണ്ടാന്നും േചാദിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളന്നു വരാന്തയിലി�
രിക്കുേമ്പാൾഅകത്തിരുന്നു േചാറു കഴിച്ചഈശ്വ�
രിയിൽ നിന്നും വിതുമ്പലിെന്റയും േതങ്ങലിെന്റയും
ചീളുകൾ പുറേത്തക്കുവന്നിരുന്നു.

ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾഎെന്ന േനാക്കിനിൽക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങളുെട പുതിയ രൂപമാണു് കാണുന്നതു്.
മുടി നീങ്ങി കഷണ്ടി െതളിഞ്ഞശിരസ്സു്. ബലം നഷ്ട�
െപ്പട്ട ശരീരം. െവള്ളമുണ്ടുംഅരൈക്കയൻ കുപ്പാ�
യവും തെന്നയാണു് േവഷെമങ്കിലും രണ്ടാം മുണ്ടി�
ല്ല േതാളിൽ.ൈകയിൽ കുടയും കറുത്തതുകൽ
സഞ്ചിയുമുണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കു് എെന്ന മനസ്സിലാെയ�
ന്നു് എനിക്കു് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു.

എങ്കിലും പറയെട്ട. ചുറ്റിനും കണ്ണയേക്കണ്ടകാര്യമി�
ല്ല. ഇേപ്പാൾ പരിസരെത്താന്നും പഴയ വയലുകളി�
ല്ല.അെതല്ലാം നികന്നു് െചറിയ െചറിയ വീടുകളാ�
യി. നിങ്ങൾ വന്നുനിൽക്കുന്നതുേപാലും ടാറിട്ട നി�
രത്തിലാണു്. ഹരിത നഗർ എന്നു േപരിട്ടഈ ഭാ�
ഗത്തു് ഇേപ്പാൾഅപരിചിതെര കണ്ടാൽഅേന്വഷ�
ണമുണ്ടാകും.എല്ലായിടത്തും ക്യാമറകളുമുണ്ടു്. െപാ�
ലീസ് േനരിട്ടു വെന്നന്നുവരും.അമ്പലവും പരിസര�
വും അങ്ങെന തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അതിനുചുറ്റും സാധാരണ േവഷധാരികളായ ധാ�
രാളം കാവൽക്കാരുണ്ടേല്ലാ. ശാന്തിക്കാരനും കഴ�
കക്കാരനും അമ്പലത്തിേലക്കു് ഇേപ്പാൾ വരുന്ന�
തു് അവരവരുെട വാഹനങ്ങളിലാണു്. പച്ചക്കറിക�
ളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും മറ്റു ഗൃേഹാപകരണങ്ങളും
ഒെക്ക കിട്ടുന്ന പതിന്നാലു കടകളുണ്ടു് എനിക്കു ചു�
റ്റിനുമായിട്ടു്.ൈസക്കിളിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്ന െചറിയ
കുട്ടികളും.അതുെകാണ്ടാണു് നിങ്ങേളാടു് അകേത്ത�
ക്കു വരാൻഅേപക്ഷിക്കുന്നതു്.

എെന്റഅഭ്യർത്ഥനൈകെക്കാണ്ടതുേപാെല നി�
ങ്ങൾ േഗറ്റിൽ െതാട്ടു. ചുറ്റിനും േനാക്കിയിട്ടു് അക�
േത്തക്കുകാൽെവച്ചു.ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ നി�
ഷയുെട അമ്മാവനാെണന്നുപറയാമേല്ലാ. പണ്ടു
പറഞ്ഞിരുന്നതുംഅങ്ങെനയായിരുന്നേല്ലാ.

ആപഴയകാലസംഭവങ്ങളുെട വഴിത്തിരിവായ
സംഭാഷണത്തിേലക്കുഞാൻ വരികയാണു്.എെന്റ
േദഹത്തുൈകയൂന്നി നിങ്ങളിേപ്പാൾ നിൽക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റന്താണുഞാേനാർേക്കണ്ടതു്…?

മൂന്നാമതും നാലാമതും വന്നുേപായേശഷം നിങ്ങൾ
എനിക്കും നിഷയ്ക്കുംഈശ്വരിക്കും അപരിചിതനല്ലാ�
തായി.അമ്മയും മകളും നിങ്ങേളാടു് ഇവിെട താ�
മസിക്കാൻഅേപക്ഷിച്ചു.ആരും വരാനില്ലാെത
കിടന്ന വീട്ടിേലക്കുൈധര്യസേമതം വന്ന നിങ്ങെള
അവർ രണ്ടാളും േസ്നഹിക്കുകയും െചയ്തു. നിങ്ങൾ
വന്നേപ്പാെളല്ലാം രാത്രി ൈവകുേവാളം നിങ്ങൾ
മൂവരും സംസാരിച്ചിരുന്നു.അവർ മുറിക്കുള്ളിൽ
കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരാന്തയിൽ പായ
നിവർത്തും. വയലിെല കാേറ്ററ്റു സുഖമായി കിടന്നു�
റങ്ങും.

അങ്ങെന പലവുരു വന്നേശഷമാണു നിങ്ങൾഈശ്വ�
രിേയാടു പറഞ്ഞതു്.

“കുറുപ്പിനു് വാരസ്യാരുമായി സംബന്ധം പറ്റിെല്ല�
ന്നറിയാം.എന്നാലും ഒരു മുണ്ടു് തരാെത െതാടാൻ
മനസ്സു വരുന്നില്ല. രണ്ടാം ഭാര്യ എന്നുപറയുന്നതു്
വിഷമമാവിെല്ലങ്കിൽഞാനുള്ളിൽ കിടക്കാം.”

ഈശ്വരി െപെട്ടന്നു് കരയുകയാണുണ്ടായതു്. സേന്താ�
ഷം വന്നാലും സന്താപം വന്നാലും കരച്ചിലിലൂെട
സംവദിക്കാനുള്ള ഭാഷൈകവശമുള്ളതു് സ്ത്രീകൾ�
ക്കാണേല്ലാ.

നീലയും പച്ചയും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കറുപ്പും ബ്ലൗസു�
കൾ മാറി മാറിയണിഞ്ഞും േകടുവന്ന നഖങ്ങൾ െവ�
ട്ടി െവടിപ്പാക്കിയും പച്ചമഞ്ഞളരച്ചു േതച്ചു കുളിച്ചും
ഈശ്വരി എേന്നാ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ
വരാന്തയിലുറങ്ങുേമ്പാൾഎത്രേയാ രാത്രികളിൽ
ഈശ്വരി കതകിനു മറഞ്ഞു് നിങ്ങെള േനാക്കിനി�
ന്നിട്ടുണ്ടു്. കുളക്കരയിൽ കുളിച്ചു്ഈറേനാെട ഇരുളു�
പറ്റി വീട്ടിേലക്കു വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഉണരാതിരി�
ക്കാൻ പാദങ്ങൾ പതുെക്ക വച്ചിട്ടുണ്ടു്.അമ്പലത്തി�
െല പായസവും േനദ്യവും െകാണ്ടുവന്നുതന്നിട്ടുണ്ടു്.
പേക്ഷ,കാലം മുേന്നാട്ടു േപായേപ്പാഴും നിങ്ങൾ
ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.അതുെകാണ്ടുതെന്നഈശ്വരി�
യും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.അന്നുനിങ്ങൾ മനസ്സു് തുറ�
ന്നേപ്പാൾ… ഒന്നും പറയാെതഅവർ േതങ്ങി നി�
െന്നങ്കിലും നിങ്ങൾൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന മുണ്ടും
േനര്യതും അവർക്കു നീട്ടി.

പിേറ്റന്നു പുലർെച്ചഈശ്വരിയുെട മുറിയിേലക്കു നി�
ങ്ങൾ കയറിെച്ചന്നു. നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നുഅവിെട.
നിങ്ങൾആദ്യമായി െകട്ടിപ്പിടിച്ചതും തഴുകിയതും
പരസ്പരം കണ്ടുെകാണ്ടായിരുന്നില്ല.എങ്കിലും ഇരു�
ട്ടു് െവളിച്ചം േപാെലയാണു നിങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പട്ട�
തു്.അതുകാരണം നിങ്ങൾസ്പർശങ്ങളിലൂെട നല്ലതു�
േപാെല കണ്ടു.ഈശ്വരി ഇരുട്ടിലും നിങ്ങേളാടു നിർ�
േദ്ദശങ്ങൾ തന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.അവിെട കാൽെപ്പ�
ട്ടിയുണ്ടു്. ഇവിെട കട്ടിലാണു്.അവിെട വിളക്കുണ്ടു്…
എന്നിങ്ങെന.

പിന്നീടു്ഈ േദശേത്തക്കുവരുേമ്പാെളാെക്ക കർ�
ഷകരും അമ്പലത്തിേലക്കു േപാകുന്ന ഭക്തരും നി�
ങ്ങെളഅന്നാട്ടുകാരനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുതുടങ്ങി. നി�
ങ്ങൾ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പാെണന്നു്ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല.
കൃഷ്ണൻ വാര്യരാെണേന്ന പറഞ്ഞുള്ളൂ.അമ്പലത്തി�
െല േദഷ്യക്കാരൻ നമ്പൂതിരി ശാന്തിപ്പണി നിർത്തി
ഒരുഈഴവ യുവതിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു നാട്ടിൽ
പലചരക്കുകട നടത്താൻ തുടങ്ങി. നിഷ കൂടുതൽ
നന്നായി പഠിക്കുകയും െപെട്ടന്നു് വലുതാകുകയും
ആൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള നിങ്ങൾക്കു മകളാകുകയും
െചയ്തു.

എെന്നയും നിങ്ങൾ നല്ലതുേപാെല േനാക്കി.ഞാൻ
മുമ്പു് ഓർത്തതുേപാെല, വരാന്തയുംഅടുക്കളയും പു�
റത്തുള്ളകക്കൂസും നിങ്ങൾ നന്നാക്കി. കഴുേക്കാലു�
കൾ പുതുക്കി. ഓടുകൾ മാറ്റി.അടുക്കളയിൽ വിറകി�
നു പകരം പാചകവാതകം െകാണ്ടുവന്നു.ഈശ്വരി
അേങ്ങയറ്റം സംതൃപ്തയായിരുന്നു. സപത്നിയാെണ�
ങ്കിലും അതു െതല്ലുേപാലും ഭാവിക്കാെതയായിരുന്ന�
േല്ലാ നിങ്ങളുെട ജീവിതം.

അങ്ങെന നിഷ േകാളജിൽ പഠിക്കാനായി നഗ�
രത്തിേലക്കു വണ്ടി കയറിക്കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം.
ഈശ്വരിയും നിങ്ങളും െകട്ടി മറച്ച വരാന്തയിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.അങ്ങിങ്ങു് കൃഷി നിർത്തി�
ത്തുടങ്ങിയ പാടത്തുനിന്നും പിശുക്കി കയറിവരു�
ന്ന കാറ്റിെനാപ്പം പുറത്തുതലയാട്ടുന്ന മുല്ലവള്ളിയും
െചമ്പരത്തിയും കൂവളവും െചത്തിയും പിച്ചകവും
നന്ത്യാർവട്ടവും പാരിജാതവും.

“ഈശ്വരി എേന്നാടു് ക്ഷമിക്കണം.”

നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

“എന്താണുകൃേഷ്ണട്ടാ…”

“ഇതുവെരഞാൻ പറഞ്ഞെതല്ലാം കളവായിരുന്നു.”

ഈശ്വരി േദഹമുലച്ചു് നിങ്ങൾക്കഭിമുഖമായി. േനര്യ�
തു മാറിൽനിന്നും ഇടറിവീണു. നിങ്ങൾഅെതാന്നും
കാണാെത പറഞ്ഞു.

“പണ്ടുഞാൻഅേന്വഷിച്ചുവന്ന കള്ളൻഞാൻ
തെന്നയായിരുന്നു.”

ഈശ്വരി േനര്യതു മാറിേലക്കു വലിച്ചിട്ടു.

“എന്നുവച്ചാൽ…”

“ഞാെനാരുഅഹിന്ദുവാണു്.”

ഈശ്വരി െചറിയ കിതേപ്പാെട നിങ്ങെള േനാക്കി.
ഞാനും വല്ലാതായി തുടങ്ങിയിരുന്നു.

“അേപ്പാ കള്ളനാന്നു പറഞ്ഞതു്…?”

“അതു മയെപ്പടുത്തി പറഞ്ഞതാണു്. കള്ളനല്ല,
െപാലീസ് തിരയുന്ന െകാലപാതകിയാണു്. ജീവ�
പര്യന്തം തടവീന്നു ചാടിയ പ്രതി എന്നു െതളിച്ചുപ�
റയാം.”

ഇത്തവണവിറച്ചുതുള്ളിയതുഞാനാണു്.ഈശ്വരി
നിങ്ങളുെട ഇരുേതാളിലും ശരണമർപ്പിച്ചു. വിശ്വാ�
സത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനും ഇടയിലുള്ളസ്വ�
രത്തിൽഅവർ വിലപിച്ചതു് വ്യക്തമായും ഞാൻ
േകട്ടു.

“കൃേഷ്ണട്ടാ…എനിക്കു േവറാരുമില്ല. നിങ്ങെള േവ�
െറാന്നും വിളിക്കാനും എനിക്കാവില്ല.എേന്നാടു
നുണപറയേല്ല…”

“അങ്ങെന പറയേല്ലഈശ്വരീ… ഒരാെളക്കൂടി വക�
വരുത്താനുണ്ടു്.അവനിതുവെര ജയിലിലായിരുന്നു.
ഇന്നെല പേരാളിലിറങ്ങി.ഞാൻ കാത്തിരുന്നതു്
ഈതക്കത്തിനാണു്.”

“െകാല്ലണെമന്നു നിർബന്ധമാേണാ…?”

“അെത… മൂർച്ച േപാകാെത രാകി വച്ച പകയാണു്.
തീർേത്തപറ്റൂ…”

“അതിനുമുമ്പു് എെന്നയും കൂടി…അവസാനിപ്പിക്കാ�
േമാ…?”

നിങ്ങൾ പതറിേപ്പായി. പിെന്നഈശ്വരിെയ േചർ�
ത്തുപിടിച്ചു് നിങ്ങൾക്കതിനു് ഒരിക്കലും സാധിക്കി�
െല്ലന്നു പറഞ്ഞു.ഈശ്വരി ഉറെക്കയുറെക്ക കര�
ഞ്ഞു. നിങ്ങൾഅവരുെട േദഹം തേലാടിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു. ഒടുക്കംഅവർആ േചാദ്യം നിങ്ങേളാടു
േചാദിച്ചു.

“ആെരെയാെക്കയാണു നിങ്ങൾ െകാന്നതു്…?”

ഒന്നാേലാചിച്ചിട്ടു് നിങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തി.

“ജാരന്മാർ… ഭാര്യയുെട…അമ്മയുെട… പിെന്ന മക�
ളുെട…”

“അേപ്പാൾ നിങ്ങളാരാണു്… ?”

ജ്വലിക്കുന്ന േനാട്ടേത്താെടഈശ്വരി േചാദിച്ചേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു.

“മെറ്റാരു ജാരൻ.”

ഈശ്വരി കുേറേനരം ശ്വസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പി�
െന്ന, മുടി വാരിെക്കട്ടിവച്ചു് എഴുേന്നറ്റു. പാടത്തിനുമീ�
െത ചന്ദ്രൻ മറയാൻ േപാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളും.

“പിടിെകാടുത്താൽഎല്ലാംകൂടി എത്രകാലം ശിക്ഷ
കിട്ടുെമന്നറിയില്ല.എേപ്പാെളങ്കിലും ഞാൻ വരും.
വരുന്നതു ജാരനായിട്ടായിരിക്കില്ല.അതുവെര നിഷ�
േമാൾ ഒന്നുമറിേയണ്ട. ഇെതാരുഅേപക്ഷയാണു്.”

ഈശ്വരി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞില്ല. മണിക്കൂറുകേളാളം
അനക്കമറ്റു് ഇരുന്നു. നിങ്ങൾഅന്നിറങ്ങിേപ്പായ�
താണു്. ഇന്നു് വർഷങ്ങളുെട അകലത്തിൽ വീണ്ടു�
െമത്തുേമ്പാൾ ഇവിെട നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാൻ
ഈശ്വരിയില്ല.ആരുമില്ല.ഞാൻ മാത്രം.

നിങ്ങൾഅകെത്ത മുറികളിലൂെട കയറിയിറങ്ങി
പുറേത്തക്കു േപാകുകയാണു്. വീണ്ടും മുറ്റത്തിറങ്ങി
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. പിെന്നയും േഗറ്റിൽ പിടിച്ചു
േനാക്കുന്നു. നിങ്ങൾഅകലുകയാണു്.അകേല�
െക്കേങ്ങാ.

□
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സുേസ്മഷ് ചേന്ത്രാത്ത്
1977ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു് ജനനം. േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട പ്രഥമ യുവ�
പുരസ്കാർ ഉൾെപ്പെട നിരവധി പുരസ്കാ�
രങ്ങൾ. കഥകൾക്കു് പരിഭാഷകളും പാ�
ഠപുസ്തകപ്പതിപ്പുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ടി.

െക. പത്മിനിയുെട ജീവിതകഥ ‘പത്മിനി’എന്ന േപ�
രിൽ 2016-ൽതിരക്കഥെയഴുതി സംവിധാനം െചയ്തു.
ഇേപ്പാൾ െകാൽക്കത്തയിൽ താമസം.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺപിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org>എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014
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