
ഉമമിതത്തീയമില് എരമിയുനനന്നൊരരന്നൊര്മ
പരരീക്ഷയുടടെ  ക്ഷരീണണം  കഴഴിഞഞ്ഞ്  ഉച്ചടത്തെ  കുര്ളയഞ്ഞ്  ചചേര്ത്തെല  നഴിനണം  വടെകരയഞ്ഞ്  ടെഴിക്കടറ്റെടുത്തെഞ്ഞ്  വരഴികയയായഴിരുന.

ചകയാഴഴിചക്കയാടെഞ്ഞ്  കഴഴിഞയാല് അടുത്തെ ചസയാപഞ്ഞ്  വടെകരയയാണഞ്ഞ്.  വ ടെകരയഴില് നഴിനഞ്ഞ്  ടകയായഴിലയാണഴി ഭയാഗചത്തെയഞ്ഞ്  ബസഞ്ഞ്  കയറഴി
ഏകചദേശണം  പതഴിനയാറഞ്ഞ്  കഴിചലയാമരീറ്റെചറയാളണം  തഴിരഴിടക  വരണണം.  ഭയാഗഗ്യത്തെഴിനഞ്ഞ്  മുനഴില്  പയാസഞ്ചര്  ട്രയഴിനള്ളതഴിനയാല്  വണഴി
തഴിചക്കയാടെഴി നഴിര്ത്തെഴി.  സസൗകരഗ്യത്തെഴില് ഞയാനവഴിടടെ ഇറങഴി.  കണര്  ചകയാഴഴിചക്കയാടെഞ്ഞ് ചദേശരീയപയാതയഴിചലയഞ്ഞ് നടെന– .  ബസഴിനഞ്ഞ്
കയാത്തു  നഴിക്കുനതഴിനഴിടടെ  നനഴിയഴിചലയഞ്ഞ്  തഴിരഴിടക  ചപയാകുന  ഓചടയായഞ്ഞ്  കക  കയാണഴിച.  നയാട്ടുകയാരനയായ  വയാളഴിക്കണഴി
ഷഴിജുഏടനയായഴിരുന.  എടനകണതണം  ഷഴിജുഏടന്  വണഴി  നഴിര്ത്തെഴി.  ഞയാന്  അതഴില്  കയറഴി.  സരീകളയായ  മറ്റെഞ്ഞ്
യയാത്രക്കയാരുണയായഴിരുന  ഓചടയായഴില്.  അവടര  നനഴിയഴില്  ഇറക്കഴിയതഴിനഞ്ഞ്  ചശഷണം  പയാറക്കയാടെഞ്ഞ്  ടതയാചറയാത്തെഞ്ഞ്  മുക്കുവടര
ഷഴിജുഏടടന്റെ വണഴിയഴില് വനഴിറങഴി.  ഓചടയായഞ്ഞ്  കപസ ടകയാടുത്തുഞ്ഞ്  "കയാണയാണം"  എനണം പറഞഞ്ഞ്  ചനടര ചേയാചത്തെയാചത്തെയഞ്ഞ്
ടവചപഴിടെഴിച.  ടതയാചറയാടത്തെ ഇടെവഴഴിയഴിലൂടടെ നടെനഞ്ഞ് കനയാലഴില് എത്തെഴിയചപയാചഴയണം എടന്റെ ചേങയാതഴി കണഴിയയാന്റെവഴിടെ മുത്തു
പണഴികഴഴിഞഞ്ഞ്  കഴിഴചക്കയാടഞ്ഞ്  അവടന്റെ  വരീടഴിചലയഞ്ഞ്  ചപയാകുകയയാണഞ്ഞ്.  അവടന  ചഫയാണഴില്  വഴിളഴിച്ചഴിടഞ്ഞ്  കുചറ  ആയഴിരഴിക്കുന.
വഴഴിയഴില്ടവച്ചഞ്ഞ് ഞങള് സസൗഹൃദേണം പുതക്കഴി. പഴിടന നടെത്തെണം ഒനഴിച്ചയായഴി. എടന്റെ വയറഴിചലയയായഴിരുന അവടന്റെ ചനയാടണം.

“എനയാടെയാ ഇതഴിങടന കൂടെഴി വരരയാണചലയാ, തരീറ്റെഴി തചനളചല…”

“ജരീവഴിതലക്ഷഗ്യമചല മുചത്തെരയാ?”

”അചലലണം ആ ലക്ഷഗ്യണം കഴഴിഞചല നഴിനക്കഞ്ഞ് ചവടറചനണംള,.. ആഹഞ്ഞ് ലയാ.. നരീ കലഗ്യയാണത്തെഴിനഞ്ഞ് വരൂചല?”

“ഏതഞ്ഞ് കലഗ്യയാണത്തെഴിനയാ മുചത്തെരയാ ?”

“ത ടെത്തെഴില് ഷയാജഴിചയടചന്റെണം അനരീചഷടചന്റെണം !.”

“ഏതഞ്ഞ്, ആ പഴിക്കപഞ്ഞ് വണഴിയഴില് ചപയാകുടന അനരീചഷ ടചന്റെതയാചണയാ? ,”

“ആഹഞ്ഞ് അതഞ്ഞ് തടന”.

“നയാ ഞയാന് ചവഗണം കുളഴിച്ചഴിറ്റെഞ്ഞ് വരയാണം.”

“എലയാരുണം പയാലത്തെഴിമ്മടലത്തുണം, ഇഞഗ്യചങയാടഞ്ഞ് വനയാമതഴി.”

“അലയാ അചപയാ ഈചല അചല ചപയാചണ? ഞയാന് ഇവഴിടടെ നഴിനയാചപയാചര? ”

 ” നയാ അഞ്ഞ് മതഴി. ഞയാളഞ്ഞ് ഈചലയാടെഴി വരയാ”.

പരസ്പരണം പലതണം സണംസയാരഴിച്ചങടന വരീടടെത്തെയാറയായചപയാള് 

“നയാ ശരഴി മുചത്തെരയാ, ബയാക്കഴി നമുക്കഞ്ഞ് ചപയാകുചനരണം പറയയാണം”

കനയാലഴില് നഴിനണം തയാചഴയഞ്ഞ് ടതറ്റെഴി. എടനക്കണതണം അമ്മയുടടെ മുഖത്തെഞ്ഞ് വയാത്സലഗ്യണം.

“ചമയാന് എചത്തെഗ്യയാ?”

ടപടടനഞ്ഞ്  കുളഴികഴഴിഞഞ്ഞ്  ഞയാന്  തയയാടറടുത്തു  നഴിന.  ചമടല  കനയാലഴില് നഴിനഞ്ഞ്  തയാളഴിക്കയാടഴില്  ദേഴിചവഗ്യഷഞ്ഞ്,  വടെചക്കവളപഴില്

തതാള് - 1



ജഴിബഴിന്, ഇറവഴിചച്ചരഴി വഴിപു, പുതക്കുടെഴി ധചനഷഞ്ഞ്, തഴിയര് കണഴി ഉണഴിക്കൃഷ്ണന്, മഠത്തെഴില് റഴിബഴി, മുത്തുവഴിടന്റെ അനഴിയന് കണന്
ചേങയായഴിമയാടരലയാണം കൂടവഴിളഴി. ഞയാന് വരീടഴില് നഴിനഴിറങഴി ചമചലയാചടയഞ്ഞ് ഓടെഴി.

“ഇടങത്തെയാന് തയാമസഴിലഗ്യയാണഞ്ഞ് പയാചഞയാളണണം. ചടെയാര്ടച്ചടുത്തെഴിറ്റെഞ്ഞ് ചപയാ... പയാമഞ്ഞ്ണയാകുണം വയരീലഞ്ഞ്  അചടന്റെ പതഴിവഞ്ഞ് ശകയാരണം” .

“ചവണയാ ചഫയാണഴില് ചടെയാര്ചണഞ്ഞ്”

“പറഞയാ ചകക്കചണ... ഇരു ടത്തെഞ്ഞ്എചനണം കടെഴിച്ചയാലങഞ്ഞ് തഴിരഴിചഞയാളണം”

ഞങള്  യുവയാക്കൾക്കഞ്ഞ്  ചടെയാര്ച്ചഞ്ഞ്  അലര്ജഴിയയാണഞ്ഞ്.  ഇരുടത്തുള്ളസഞ്ചയാരണം  ഒരു  സുഖവണം.  അടലങഴിലണം  കകയണംവരീശഴി
നടെക്കുനതഴിനഞ്ഞ്  ഒരു വഴിലങ്ങുതടെഴിയയാണഞ്ഞ്  ഈ ചടെയാര്ച്ചഞ്ഞ്.   പുളയങയാടട  ഇടെവഴഴിയഴിലൂടടെ  വലയഴിചലയഴിറങഴി  നടെന.  തവളകള്
ഒച്ചടവക്കുനണഞ്ഞ്.  വഴിട്ടുതരഴിടലനണം പറഞഞ്ഞ് ചേരീവഴിടുകളണം.  നഴിലയാടവളഴിച്ചത്തെഴില് പലകൂടമയായഴി  രസണം പറഞഞ്ഞ് നടെനഞ്ഞ്  നടെനഞ്ഞ്
കലഗ്യയാണപ്പുരയഴിടലത്തെഴി.  വരീഡഴിചയയാകയാര്  ഞങടള  പകര്ത്തെഴിടയടുത്തു.  കൂടത്തെഴില്  ചേഴിലര്  മുഖണംടകയാടുത്തെഴില.  ചനടര
പനലഴിചലയഞ്ഞ്  കയറഴി.  പനഴിയഴില് സയാമയാനഗ്യണം  നല തഴിരക്കുണഞ്ഞ്.  കൂട്ടുകയാചരയാടടെയാത്തെഞ്ഞ്  രസണംപറഞങഴിടന നഴിന.  അവസരണം
ചനയാക്കഴി കൂടത്തെഴില് ആടരയങഴിലണം ഒരയാടള വധഴിക്കുക എനതഞ്ഞ് ഞങള് കൂട്ടുകയാര്ക്കഴിടെയഴിലള്ള ഒരു സഴിരണം രരീതഴിയയാണഞ്ഞ്. എടന്റെ
ഭയാഗഗ്യത്തെഴിനഞ്ഞ്  ഇത്തെവണ  ആ  അവസരണം  കഴിടഴിയതഞ്ഞ്  ധചനഷഴിനണം  മുത്തുവഴിനമയായഴിരുന.  പഴില്ക്കയാലങളഴില്  അത്തെരണം
അവസരങള് കുചറ ഏടറ എനഴിക്കുണം കഴിടഴിയഴിരുന.  മഠത്തെഴില് അഭഴിയഞ്ഞ്  വധഴിക്കയാനയായഴി ഞയാന് കുചറ നഴിനടകയാടുത്തെഴിരുന.
പയായപൂര്ത്തെഴി  ആവയാത്തെതഴിനയാല്  അഭഴി  അനഞ്ഞ്  ഞങള്ടക്കയാപമഴില.  ഒഴഴിവചനയാക്കഴി  ഞങള്  ഇരഴിക്കയാന്  കചസര  പഴിടെഴിച.
സരീപുരുഷ  ചഭദേമചനഗ്യ  എലയാരുണം  മറ്റുള്ളവര്  തഴിടനഴുചനല്ക്കുചമയാള്  ഇരഴിക്കയാനയായഴി  കചസരയുടടെ  പുറകഴില്  ഇടെണംപഴിടെഴിച
നഴില്പുണഞ്ഞ്.  ഇറച്ചഴിക്കറഴിയുണം കുറവ അരഴിയുടടെ ചചേയാറണം കൂടഴി ഏടറ നയാളകള്ക്കഞ്ഞ് ചശഷണം ഒരു ഭക്ഷണണം.  വരീടഴില് നഴിനണം നയാടഴില്
നഴിനണം വഴിട്ടുനഴിനതഴില്പഴിടന വയായഞ്ഞ് രുചേഴിയുള്ള ഭക്ഷണത്തെഴിനഞ്ഞ് കവക്കടത്തെ അക്കരപയാടെത്തുള്ള എണ്പതഴില് രയാജയാമ്മയുടടെയുണം
കുഞമ്മയുചടെയുണം  അടുത്തെഞ്ഞ്  ചപയാകണണം.  എടന്റെ  സുഹൃത്തുണം  സഹപയാഠഴിയുണം  സഹവര്ത്തെഴിയുമയായ  ശഴിവഹരഴിയുടടെ  വരീടെയാണഞ്ഞ്
അക്കരപയാടെടത്തെ എണ്പതഴില്.  തമയാശടയചനയാണണം എടന്റെ തടെഴിയുടടെ പകുതഴിയുണം ഞങള  ടടെ ചചേയാറയാടണനഞ്ഞ് എണ്പതഴിടല
അചന് നഗ്യയായമയായ അവകയാശവയാദേണം പറയയാറണഞ്ഞ്.  അവഴിടടെനഴിനഞ്ഞ് കഴഴിച്ചഴിരുന ഓചരയാ വഴിഭവത്തെഴിനണം രുചേഴി മയാത്രമയായഴിരുനഴില,
അമ്മ പകര്നതരുന ചസ്നേഹവണം വയാത്സലഗ്യവണംകൂടെഴിയുണയായഴിരഴിന. വലഴിയ സല്ക്കയാരപഴിയരുണം അതഴിലപരഴി മനഷഗ്യതരത്തെഴിടന്റെ
നഴിറകുടെങളമയാണഞ്ഞ്  എണ്പതഴില്  വരീട്ടുകയാര്.  ഭക്ഷണണം  കഴഴിഞഞ്ഞ്  പരഴിചേയക്കയാചരയാടടെലയാണം  ചലയാഹഗ്യണം  പറഞഞ്ഞ്
കലഗ്യയാണടചേക്കനയാര്ക്കഞ്ഞ്  കക ടകയാടുത്തുഞ്ഞ് അവഴിടടെ നഴിനഞ്ഞ് ഇറങഴി.  ചനരണം വലയാടത ഇരുടഴിയഴിരഴിക്കുന.  വയലഴില് തവളകള്
നഴിശബ്ദരയായഴിരഴിക്കുന.  ചേരീവരീടുകളടടെ  ബഹളണം  ചനരചത്തെതഴിചനക്കയാള് കൂടെഴിയഴിട്ടുണഞ്ഞ്.  അതഴിലണം  ഉച്ചത്തെഴില് ഞങളടടെ  ടസയാറ
പറച്ചഴിലണം.  കനയാലഞ്ഞ്  കയറഴി  നടെനഞ്ഞ്  നടെനഞ്ഞ്  ചേയാചത്തെയാടത്തെ മുകളഴിടലത്തെഴി.  എലയാചരയാടുണം നയാടളകയാണയാടമനണം പറഞഞ്ഞ് ഞയാന്
വരീടഴിചലയഞ്ഞ് നടെന.

രയാത്രഴി  ഏടറ  ചനരണം  അമഴിയുണം  ശരീക്കുടഴിയുമയായഴി  നയാലഞ്ഞ് മയാസചത്തെയാളമുള്ള  അനഭവങള്  പറഞ്ഞുതരീര്ത്തെഞ്ഞ്  പുറടത്തെ
മുറഴിയഴില് കഴിടെനറങഴി. യയാത്രയാക്ഷരീണവണം, നല ഭയാരത്തെഴിലള്ള അത്തെയാഴവണം കയാരണണം ടപടടനഞ്ഞ് ഉറക്കത്തെഴിടന്റെ ഗയാഢതയഴിചലയഞ്ഞ്
വരീണ.  കറണഞ്ഞ്  ചപയായഴി  ഫയാന്  നഴിന.  അതഴിടന്റെ  അസരസ്തതയഴില്  എപചഴയാ  ഉറക്കഴില്  നഴിനഞ്ഞ്  ടഞടഴിയചപയാള്  അകത്തെഞ്ഞ്
ശരീക്കുടഴിയുചടെയുണം  അചചന്റെയുണം  ശബ്ദണം  ഉയര്നഞ്ഞ്  ചകള്ക്കയാണം.  ഞയാന്  ടപടടടനഴുചനറ്റു.  അമഴിയുണം  അമ്മയുണം  ചപടെഴിച്ചഞ്ഞ്
എടനയാടക്കചയയാ പറയുനണഞ്ഞ്.  "അടലങഴിലണം ഇങനടത്തെ എചനണം ഉണയാകുചമയാ ഒടുക്കടത്തെ കരണണം ഉണയാകൂല"  അചടന്റെ
സണംസയാരത്തെഴില് എചനയാ പനഴിചകടുഞ്ഞ് ചതയാനഴി..  അതഞ്ഞ് ചകടഞ്ഞ്  ഞയാന് ഉറടക്ക ചചേയാദേഴിച, “എനയാ അചയാ….,  എനയാ ബഹളണം.”
അചന് വയാതഴില് തറക്കയാന് നഴിന. അമ്മയുണം അമഴിയുണം "തറക്കണയാ.... തറക്കണയാ"ടയനഞ്ഞ് വഴിളഴിചപറയുന. അതഞ്ഞ് ചകടചപയാള്,
പുറത്തെഞ്ഞ് എടനങഴിലണം പശ്നമുചണയാടനയാരു സണംശയണം. മനസഴിലയാടക ആധഴി. ഞയാന് ആദേഗ്യണം വയാതഴില് തറന.

“ചമയാന് വയാതഴിലഞ്ഞ് തറനഴിക്കഴി ടയനണം പറഞഞ്ഞ് അചന് ഉമ്മറടത്തെ വയാതഴില് തറന” .

“എനയാ എനയാ പചറ്റെഗ്യ എനഞ്ഞ് ഞയാന് കൂടടെ കൂടടെ ചചേയാദേഴിച” .

അചപയാ ശരീക്കുടഴി പറഞ്ഞു, "പുറത്തെഞ്ഞ്  ആചരയാ അചമ്മടന്റെ ചപരുണം പറഞഞ്ഞ് വഴിളഴിച്ചഞ്ഞ് കൂകുനഞ്ഞ് കുചറ ചനരയായഴി".

"കലഗ്യയാണവരീടഴിനഞ്ഞ്  ടവചള്ളയാണം  കുടെഴിചവടന  ഏടതങഴിലണം  ടചേക്കമ്മയാരയായഴിരഴിക്കുണം"നഞ്ഞ്  അചന്  സണംശയണം  പകടെഴിപഴിച.  അതഞ്ഞ്

തതാള് - 2



ചകടചപയാള്  19  വയസ്സുകയാരടന്റെ  ഉടള്ളയാനഞ്ഞ്  ചപടെഴിച.  ഞയാനകത്തെഞ്ഞ്  ചപയായഴി  കകചക്കയാലഴിടന്റെ  വളയുടടെ  ഒരു  കഷ്ണണം
സൂക്ഷഴിചവടച്ചതടുത്തുടകയാണവന.  അതടകയാണഞ്ഞ്  ഒരുതലഞ്ഞ്  കഴിടഴി യയാല്  ആരയായയാലണം  വരീഴുണം.  എങഴിടനചയയാ  കുറചഞ്ഞ്  കധരഗ്യണം
സണംഭരഴിചടവച.  ആണചല  അമ്മയുചടെയുണം  ടപങമ്മയാരുചടെ യുണം  ഇടെയഴില്  ഇത്തെഴിരഴി  ചേങറ്റെണം  കയാണഴിക്കചണ…..  ചടെയാര്ടച്ചടുത്തെഞ്ഞ്
ഉമ്മറത്തുനഴിനഞ്ഞ് ചുറ്റുണം ടവടമടെഴിച ചനയാക്കഴി. ഇരുണ ടവളഴിച്ചചമ ഉള എങഴിലണം ആടവളഴിച്ചത്തെഴില് ആചരയുണം കയാണയാനഴില.

“ആരുലയാ, ചതയാനഴിയതയാവണം  എനണംപറഞഞ്ഞ് അകചത്തെയഞ്ഞ് കയറയാന് തടെങചവ ടപടടനഞ്ഞ് തയാഴടത്തെ പറമഴില് നഴിനഞ്ഞ്”

“ഗരീചത…. ഗരീചത….”എനള്ള നരീടഴിവഴിളഴി  അതഞ്ഞ് ചകടപയാടുതടന ഞയാന് തഴിരഴിച്ചഞ്ഞ്…

“ആരയാടെയാ  ടവള്ളടെഴിചവനഞ്ഞ് വഴിളഴിച്ചഞ്ഞ് കൂകുചന  എനണം പറഞ്ഞുഞ്ഞ് ടതറഴിവഴിളഴിച” ?

മറപടെഴിയഴില.  അചനയാടണങഴില് ടതറഴിവഴിളഴിക്കടലചടെയാ“ ,  ടതറഴിവഴിളഴിക്കചലചടെയാ നണം പറഞഞ്ഞ് പയാതഴിരയാത്രഴി  ഉപചദേശണം” .  ഞയാന്
അതഞ്ഞ് ടചേവഴിടക്കയാണഴില. മുറ്റെചത്തെക്കഴിറങഴി ചടെയാര്ച്ചടെഴിച്ചഞ്ഞ് ടതറഴി ആവര്ത്തെഴിച.

“ചവണ ചമയാചന…..  ചവണയാനഞ്ഞ്,  ടവളഴിച്ചലയാത്തെ ചടെയാര്ച്ചയാ,  ആചരണം എചനണം ടചേ യയാ  ചനയാകഞ്ഞ് ഇഞചങയാടഞ്ഞ് ചപയാടണ നണം… ”
പറഞഞ്ഞ് അമ്മയുടടെ നഴിലവഴിളഴി…

ഞയാന് തഴിരഴിടക ഉമ്മറചകയാലയായഴിചലയഞ്ഞ് കയറഴി. അല്പചനരണം കഴഴിഞഞ്ഞ് വരീണണം വഴിളഴി.. “ഗരീചത ഗരീചത……”

എനഴിക്കയാടക കലഴിയഴിളകഴി. എടന്റെ ടതറഴിയുടടെ ശബ്ദവണം ഉച്ചത്തെഴിലയായഴി…. കനയാലഴിനപ്പുറത്തുഞ്ഞ് അചടന്റെ ഏക ചജഗ്യഷ്ഠ സചഹയാദേരഴി
ജയാനകഴി മൂത്തെമ്മയുടടെ വരീടെഞ്ഞ്. എടന്റെ ടതറഴിചകടഞ്ഞ് മരീത്തെടല വരീടഴില് നഴിനണം ചടെയാര്ച്ചഴിടന്റെ നരീടഴിയുള്ള ടവളഴിച്ചണം.

“എനയാ.... ആരയാ...”നള്ള വരീചണച്ചഴിയുചടെയുണം മൂത്തെചടന്റെയുണം ശബ്ദണം. ഞയാന് പുറചത്തെക്കഴിറങഴി നഴിനഞ്ഞ്,

“ആചരയാ തയാചഴക്കണത്തെഴില് വനഞ്ഞ് നഴിക്കുനഞ്ഞ് മൂത്തെചയാ”…

വരീണണം ഗരീചത ഗരീചത“ …..”എനഞ്ഞ് നരീടഴി വഴിളഴി.. "ആരയാനഞ്ഞ്" മൂത്തെചടന്റെ ചചേയാദേഗ്യണം. നല പയാസണംഗഴികനയായ മൂത്തെചടന്റെ ആ ശബ്ദണം
ചകടഞ്ഞ് ടതയാടഴിപ്പുറത്തെഞ്ഞ് മയാധചവടനണം കുടുണംബവണം ഉണര്ന. മൂത്തെചന് ചടെയാര്ടച്ച  ടുത്തെഞ്ഞ് തയാചഴക്കഞ്ഞ് ഓടെഴി വന. 

“ഏട്നയാ ശരീധരയാ ഒച്ച ചകക്കഞ്ഞ്ചന.. ?”

“തയാചഴക്കണത്തെരീനയാ  അചടന്റെ മറപടെഴി” .

മൂത്തെചന്  വരീട്ടുപറമഴിടന്റെ  അതഴിരഴില്  നഴിനണം  തയാചഴയഞ്ഞ്  നരീടഴി  ടവളഴിച്ചമടെഴിച.  ഞയാന്  ചനയാക്കുചമയാള്  ഒരു  കുറഴിയ  മനഷഗ്യന്
വയല്വക്കടത്തെ പറമഴിടന്റെ അറ്റെത്തെഞ്ഞ് ഇങടന നഴിക്കുന.

“ആരയാ കുമയാചരടയാ…?  ” മയാധചവടനണം ഓടെഴിടയത്തെഴി.

“ഇതഞ്ഞ് നമടടെ വരീലയാചണഗ്യടനചല …. മൂപരഞ്ഞ് ടകടെപഴിലയായഴിനചലയാ? ഉറക്കടത്തെറ്റെയാന് എണരീറ്റെഞ്ഞ് നടെനതയാവണം. മയാധവയാ നരീ ചപയായഴി
മൂപടര വരീടഴില് ടകയാണയാക്കഞ്ഞ്.”

മയാധചവടന്  ഓടെഴിടച്ചനഞ്ഞ്  അടുടത്തെത്തെഴി..  ഞങടളലയാവരുണം  അതഴിരഴില്നഴിനഞ്ഞ്  ചനയാക്കഴി  നഴിന.  വയലഴിചലയഞ്ഞ്  പഴയപുരയുടടെ
ടപയാടഴിടപയാളഴിഞ ചകയാണഴിപടെഴിയുണഞ്ഞ്. വര്ഷങളടടെ ചേരഴിത്രണം പറയയാനണഞ്ഞ് ആ ചകയാണഴിപടെഴിയഞ്ഞ്. മഴക്കയാലത്തുഞ്ഞ് അകലയാപ്പുഴയഴില്
നഴിനഞ്ഞ്  പുറക്കയാടെഞ്ഞ്  ചേയാക്കര  വഴഴി  തയാടഴവയലഴിചലയഞ്ഞ്  ടവള്ളടമയാഴഴികഴിടയത്തുണം.  വയലണം  ചേഴിറയുണം  പുഴയഞ്ഞ്  സമയാനമയായഴി
കയാണയാമയായഴിരുന  എനഞ്ഞ്  പലരുണം  പറഞ്ഞുചകടഴിട്ടുണഞ്ഞ്.  പചയയാളഴി  ചേരീര്പഞ്ഞ്  വനതഴിനഞ്ഞ്  ചശഷമയാണഞ്ഞ്  ടവള്ളടപയാക്കത്തെഴിനഞ്ഞ്  ഒരു
ആശരയാസമുണയായതഞ്ഞ്. എടന്റെ ഓര്മ്മയഴില് വളടര ടചേറപത്തെഴിചല അങഴിടന ഒനഞ്ഞ് ഉണയായഴിട്ടുള. ഇനടത്തെക്കയാലത്തെഞ്ഞ് അങഴിടന
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ഒരവസ ഉണയായയാല് വയലഴിലള്ള പലവരീടുകളണം  ടവള്ളത്തെഴിലയാകുണം  എനതഴില് സണംശയമഴില.  പണഞ്ഞ്കയാലത്തെഞ്ഞ് ചേയാചത്തെയാടത്തെ
തയാഴടത്തെ  പറമഴില്  അചമ്മയുടടെ  അമ്മയാവനയാരയായ  പുത്തെലടത്തെ  ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാടന്റെയുണം  ചഗയാപയാലചമ്മയാടന്റെയുണം  രണഞ്ഞ്  മുറഴി
പരീടെഴികയുണയായഴിരുന.  ഒരുമുറഴിയഴില്  ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാടന്റെ  മരുനഞ്ഞ്  കച്ചവടെവണം  മചറ്റെമുറഴിയഴില്  ചഗയാപയാലചമ്മയാടന്റെ  ചേയായക്കടെയു ണം.
വയലഴില്  ടവള്ളണംകയറഴിയയാല്  ആളകള്  വഞ്ചഴിയവടര  ചേയായകുടെഴിക്കയാന്  വരുമയായഴിരുന  ഒരുകയാലടത്തെനഞ്ഞ്  ജയാനകഴി  മൂത്തെമ്മ
ഓര്മ്മ  പങ്കുവച്ചഴിരുന.  ചകരളരയാഷരീയത്തെഴിടന്റെ  ചുടുചേര്ച്ചകള്ക്കഞ്ഞ്  ചവദേഴിടയയാരുക്കഴിയ  കടെയയായഴിരുന  ചഗയാപയാലചമ്മയാടന്റെ
ചേയായക്കടെ. ചേയാക്കര, ചേഴിങപുരണം പുറക്കയാടെഞ്ഞ്, പയാറക്കയാടെഞ്ഞ്, വലഴിയമല തടെങരീ പചദേശങളഴില് നഴിനണം ടതയാഴഴിലയാളഴികളണം കര്ഷകരുണം
ചുരുക്കണം  വഴിദേഗ്യയാര്തഴികളണം  അവഴിടടെ  ഭക്ഷണണം  കഴഴിക്കയാടനത്തെയാറണയായഴിരുന.  തഴികഞ  അര്പണ  രയാഷരീയ
ചബയാധചത്തെയാടടെയുള്ള രയാഷരീയ ചേര്ച്ചകള്ക്കഞ്ഞ്  ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാന് വഴിറ്റെ പുടഴിചനക്കയാളണം ചൂടുണം വരീരഗ്യവണം പകര്നഴിരുടനനഞ്ഞ് അചന്
പറഞ്ഞുചകടഴിട്ടുണഞ്ഞ്.  പടെഴിഞയാറയഴിടല  കുഞഴിക്കൃഷ്ണന്  നയായര്  ടകയായഴിലയാണഴി  പഠഴിക്കുനകയാലത്തെഞ്ഞ്  ചഗയാപയാലചമ്മയാടന്റെ
ചേയായക്കടെയഴില്  നഴിനഞ്ഞ്  ചേയായയുണം  കുടെഴിചഞ്ഞ്  ടകയായഴിലയാണഴിയഴിചലയഞ്ഞ്  നടെനഞ്ഞ്  ചപയായതഞ്ഞ്  മുടമയാരഴിക്കല്  എന്റെടുത്തെഞ്ഞ്  ചനരഴിട്ടുഞ്ഞ്
പറഞതയായുണം ഞയാചനയാര്ക്കുന.  ഇനഞ്ഞ് അടഞ്ചടഞ്ഞ് കഴിചലയാമരീറ്റെര് നടെനഞ്ഞ് ആരഞ്ഞ് ചപയാകയാന?  പയായമയായവര് പറയുനതചപയാടല,
"കയാലണം ചപയാടയയാരു ചപയാചക്ക?". ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാടന്റെ കച്ചവടെണം നഴിനഴിട്ടുഞ്ഞ് എത്ര ചയയാ വര്ഷങളയായഴിരഴിക്കുന. പഴിനരീടെഞ്ഞ് ചേയാക്കരയുള്ള
ടമയായ്തൂക്ക അവഴിടടെ വയാടെകയഞ്ഞ് തയാമസഴിച. ചഗയാപയാലചമ്മയാടന്റെ കച്ചവടെണം നനഴിയഴിചലയഞ്ഞ് മയാറഴി.  ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാടന്റെ മരുന കച്ചവടെണം
ചേഴിങപുരചത്തെയണം.  പതഴിടയപതഴിയ  കടെകള്തടന  തയാഴടത്തെപറമഴില്നഴിനഞ്ഞ്  ഇലയാതയായഴി.  ചശ ഷണം  ചേയാചത്തെയാടത്തെ
ടപസൗരയാണഴികതയുണം ആധുനഴികതയുണം കൂടഴിയഴിണക്കഴി പണഴിത പുതഴിയ വരീടുണം മുഖവണം കഴിഴചക്കയാട്ടുഞ്ഞ് കൂടെഴിയയായചപയാള് വടെക്കഞ്ഞ് വശണം
വയലഴിലൂടടെയുള്ള വഴഴിയുണം നഴിന.  മയാസത്തെഴിടലയാരഴിക്കചലയാ രണമയാസണം കൂടുചമയാചഴയാ പയാറപ്പുറത്തെഞ്ഞ് ഭയാസ്കചരടനഞ്ഞ്  ചതങഴിയഴിടെയാന്
വരുചമയാഴയാണഞ്ഞ്  ആ ചകയാണഴിപടെഴിടയ  ചേയാചത്തെയാടത്തെ  രണഞ്ഞ്  കുടുണംബങളണം  ആശയഴിക്കയാറള.  ഭയാസ്കചരടന് ചതങയഴിടുചമയാള്
വരീഴുനതഴില് ചേഴിലതഞ്ഞ് ടതറഴിച്ചഞ്ഞ്  തയാടഴചപയാകുണം.  ടചേറഴിടയയാരു ചതയാടുണഞ്ഞ് വയലഴിനണം പറമഴിനമഴിടെയഴില്.  പണഞ്ഞ്കയാലത്തെഞ്ഞ് കൃഷഴിയഞ്ഞ്
കുഴഴിച്ച ഒരു കുണകുളത്തെഴില്നഴിനള്ള ഉറവയയാണഞ്ഞ് ആ ചതയാടെഴിടന്റെ ഉറവഴിടെണം.  തയാചഴയഞ്ഞ് ചപയാകുന ചതങ അധഴികവണം ചതയാടഴില്
വരീഴുണം.  അടതടുക്കയാന്  മയാത്രമുള്ള  വഴഴിയയാണഞ്ഞ്   പഴയചകയാണഴിപടെഴി.  തഴി  ടുക്കത്തെഴില്  ചതങടയടുക്കയാനള്ള  തത്രപയാടെഴില്
ഞങടളലയാവരുണം ചേരഴിത്രടത്തെയുണം അവഴിടടെ വഴിസ്മരഴിക്കുകയയായഴിരുന.

വരീലയാണഴിചയടടന പയയാസടപട്ടുഞ്ഞ് മയാധചവടന്  ചകയാണഴിപടെഴി വഴഴി തയാചഴയഞ്ഞ് പയയാസടപടഴിറക്കഴി. വയലഴിടന്റെ അപ്പുറടത്തെ
ടതറ്റെചത്തെയഞ്ഞ്  മൂപടര  കകപഴിടെഴിചഞ്ഞ്  നടെനകന.  കുറ്റെചബയാധണം  എടന  ചവടയയാടെഴിത്തുടെങഴിയഴിരഴിക്കുന.  അചചന്റെയുണം  അചടന്റെ
പയായമുള്ള ഒരയാടളയയാണഞ്ഞ് ടതറഴിവഴിളഴിച്ചതഞ്ഞ്.

“ഇതചല ഞയാന് പറടഞ കയാരഗ്യറഴിയയാണഞ്ഞ് ടതറഴിവഴിളഴിക്കരുടതനഞ്ഞ്?”

അര്ദ്ധരയാത്രഴിയയായഴിരുനയാലണം  അചടന്റെ  ഉപചദേശണം  ഉപചദേശമയാണഞ്ഞ്.  ഞയാനതഞ്ഞ്  ധഴിക്കരഴിച.  അചപയാചഴയണം  കറന്റെഞ്ഞ്  വന.
ആകയാണംക്ഷചയയാടടെ ഞങടളലയാണം ഉമ്മറത്തെഞ്ഞ് ഇരഴിക്കുകയയായഴിരുന. വരീലയാണഴിചയടടന തഴിരഴിടക വരീടഴില് ടകയാണവഴിടഞ്ഞ് മയാധചവടന്
തഴിരഴിടച്ചത്തെഴി.

“മൂപരഞ്ഞ് ഒറക്കത്തെഞ്ഞ് എഴുചനറ്റെഞ്ഞ് നടെനതയാ, വരീടുപണഴി നടെക്കുചനയാണഞ്ഞ് വയാതഴിലഞ്ഞ് ടവലഗ്യ ഒറപഴിലയാണയാ അടെച്ചതഞ്ഞ്. ഒറക്കത്തെഞ്ഞ് എചനയാ
ആചലയാചേഴിച്ചഞ്ഞ് വരമതടടെ നടെനഴിടങത്തെഴിയതയായഴിരഴിക്കുണം….”

വയല് വരമഴിലൂടടെയുള്ള വഴഴിയുടടെ ഒരറ്റെണം ചേയാചത്തെയാടത്തെ പറമഴിടല ടപയാളഴിചമയാറ്റെടപട ചകയാണഴിയയാണഞ്ഞ്. അവഴിടടെ അള്ളഴിപഴിടെഴിച്ചഞ്ഞ്
മുകളഴില്  എത്തെഴിയചപയാചഴയണം  പയാവണം  മൂപര്ക്കഞ്ഞ്  ഇനഴി  എചങയാടഞ്ഞ്  ചപയാകണടമനഞ്ഞ്  അറഴിയഴില.  സതഗ്യത്തെഴില്  ടപയായഴിലഴില്
ചചേയാചയ ഗ്യടടന്റെ വരീടഴിചലയഞ്ഞ്  ചപയാകണണം എനഞ്ഞ് കരുതഴി നടെനതയാകുണം?  എവഴിടടെ എത്തെഴിടയനറഴിയയാടത ചചേയാചയ ഗ്യടടന്റെ മകള്
ഗരീത ചചേച്ചഴിടയ  വഴിളഴിക്കുകയയായഴിരുനതയാവണം“ ” .  ആ  വഴിളഴി  ആധഴികൂടെഴിയതഴിനയാല്  ഞങള്ക്കഞ്ഞ്  ചേയാചത്തെയാടത്തെ  ഗരീത യയായഴി“ ” .

അടുത്തെകയാലത്തുഞ്ഞ്  അയല് വരീടുകളഴില് നടെന കളവണം  സയാമൂഹഗ്യവഴിരുദ്ധരുടടെ  ചപടെഴിടപടുത്തെലണം സമയാന സണംഭവങളണം  എലയാണം
എടുത്തെഴിടഞ്ഞ്  ആശങകള് പങ്കുടവചഞ്ഞ്  മൂനഞ്ഞ്  കുടുണംബങളണം  സമയാധയാത്തെഴില് ചപയായഴികഴിടെനറങഴി.  എലയാരുണം  ചപയായതഴിനഞ്ഞ്  ചശഷണം
ഞയാന് മുറഴിയഴിചലയഞ്ഞ് കയറഴി. ആടക ഒരു ശൂനഗ്യത അനഭവടപട്ടു. അറഴിയയാടത ടചേയ്തുചപയായ ടതറ്റെഴില് സരയണം നരീറകയയായഴിരുന.
എടന  ആ  സണംഭവണം  പുലരുചവയാളണം  ചവടയയാടെഴി.  എപചഴയാ  കണടെച്ചചപയാള്  ചേയാചത്തെയാടത്തെ  അതഴിരഴില്  നഴില്ക്കുന
വരീലയാണഴിചയ ടടന്റെ മുഖമയാ യഴിരുന സരപ്നത്തെഴില്. ടഞടഴിയുണര്ന, പഴിനരീടെഞ്ഞ് ഉറങയാചന കഴഴിഞഴില.

ചനരണം ടവളത്തെചപയാമുതല് എനഴിക്കഞ്ഞ് വലയാത്തെ വഴിഷമണം. മനസഴില്നഴിനഞ്ഞ് അടതയാഴഴിഞ്ഞുമയാറനഴില. ഉച്ചയയായചപയാള് എടനക്കണഞ്ഞ്
അമ്മയുടടെ ചചേയാദേഗ്യണം,

തതാള് - 4



“എന്തു പറ്റെരീ? ഇചത്രണം ചനരയായഴിറ്റെഞ്ഞ് വരീടഴിനഞ്ഞ് എചങയാട്ടുണം ഇറങരീലയാചലയാ? അചല നഴിടപയാറക്കക്ക്യൂലയാചലയാ? .”

“അചമ്മ എനഴിക്കഞ്ഞ്  വലയാത്തെ സങടെണം.  അറഴിയയാണയാചണലണം മൂപടര ടതറഴി  പറഞ്ഞുചപയായഴിചല?  ഞയാടനയാനഞ്ഞ്  വരീലയാചണഗ്യടടന്റെ
വരീടരീചപയായഴി ക്ഷമ പറഞഴിറ്റെഞ്ഞ് വരയാണം. ,”

“ആചണയാ, നനയായഴി ചമയാചന.. നരീ ടചേലഞ്ഞ്. വഴിപഴിയുണഞ്ഞ് കഴിഴചക്കലഞ്ഞ്, ചവചണ ഓചനണം വഴിളഴിചച്ചയാ? .”

വഴിപഴി എടന്റെ ഉറ്റെ ചേങയാതഴിയയാണഞ്ഞ്.  തറവയാടഴില്  നഴിനണം മയാറഴി  പുറക്കയാടെഞ്ഞ്  പുതഴിയവരീടഴിലയാണഞ്ഞ്  അവനഴിചപയാള് തയാമസണം.  ഇടെയഞ്ഞ്
കഴിഴക്കയഴില് തയാമസഴിക്കയാന് വരുണം. ഞയാന് ചനടര കഴിഴക്കയഴിചലയഞ്ഞ് ചപയായഴി അവചനയാടെഞ്ഞ് കയാരഗ്യണം പറഞ്ഞു.

“എടെയാ, നമുക്കഞ്ഞ് ചചേയാറഞ്ഞ് തഴിനഴിറ്റെഞ്ഞ് ചപയാവയാണം. ഞയാന് ചേയാചത്തെയാചത്തെയഞ്ഞ്  വരുനണഞ്ഞ്. നരീ അവഴിടടെ നഴിനയാമതഴി”.

ഉച്ചയഞ്ഞ് ചശഷണം ഞങള് വരീടഴിനഞ്ഞ് ഇറങയാന് ചനരത്തെഞ്ഞ് അമ്മ ഓടെഴിവനഞ്ഞ് കരീശയഴില് ഒരു അമതഞ്ഞ് രൂപ ടവചതനഞ്ഞ് ,

“ഇതഞ്ഞ് ചമയാന് മുപര്ക്കഞ്ഞ് ടകയാടുക്കഞ്ഞ്. ഒരു ചേയാചയടന്റെ കപസയഴിരഴിക്കടട”.

ഞയാന് ആ പണണം കയഴില് പഴിടെഴിചഞ്ഞ് വഴിപഴിചയയുണം കൂടഴി ചനടര വയലഴിചലയഴിറങഴി വരമതടടെ നടെന. ഉള്ളഴില് വലയാത്തെ സങടെണം
ഉണഞ്ഞ്. അവഴിടടെ ചപയായഴി എനഞ്ഞ് പറയുണംനയായഴിരുന മനസഴില്. വയലഴിടന്റെ അക്കരടയത്തെഴിയചപയാള് വരീടെറഴിയഴില, അവഴിടടെ തടന്റെ
വരീട്ടുപറമഴില് പരീടെഴികക്കുനഴി വഴിചശരടന്,

“എനയാ മണഴിക്കുടയാ,വഴിപഴിക്കുടയാ എചങയാടയാ”?,

“വരീലയാചണഗ്യടടന്റെ വരീചടെതയാ”,

വഴിപഴി യുടടെ ചചേയാദേഗ്യണം.  വഴിചശരടന് കയാണഴിച്ച വഴഴിയഴിലൂടടെ ഞങള് അവഴിടടെടയത്തെഴി.  അവഴിടടെ അചശയാചകടന് അവരുടടെ ഭയാരഗ്യ
ഉഷചചേച്ചഴി,  ബയാലന് ചചേടന് തടെങരീ മക്കടളലയാവരുണം ചചേര്നഞ്ഞ് പുറത്തെഴിരുനഞ്ഞ് ഭക്ഷണണം കഴഴിക്കുകയയായഴിരുന.  പണഴി തരീരയാത്തെ
പുറടത്തെ  മുറഴിയഴിലഴിരുനഞ്ഞ്  ഒനണം  അറഴിയയാത്തെചപയാടല  വരീലയാണഴിചയടന്  ഭക്ഷണണം  കഴഴിക്കുനതഞ്ഞ്  കയാണയാണം.  ബയാചലടന്
ഭക്ഷണത്തെഴിനഞ്ഞ്  ക്ഷണഴിച.  ഇചപയാ  കഴഴിചച്ചയുള്ളുനഞ്ഞ്  മറപടെഴി  ടകയാടുത്തു.  പുത്തെലടത്തെ  ചഗയാവഴിന്ദചമ്മയാടന്റെ  സരനണം
പണഴിക്കയാരനയാണഞ്ഞ്  ബയാചല ടന്  .  പടണയാടക്ക  എപഴുണം  കനയാലഴിലൂടടെ  ബയാചലടന്  കയാലത്തെഞ്ഞ്  പടെഴിഞയാചറയാട്ടുണം  കവകരീടഞ്ഞ്
പണഴികഴഴിഞഞ്ഞ്  കഴിഴചക്കയാട്ടുണം  ചപയാകുനതഞ്ഞ്  കയാണയാറണഞ്ഞ്.  മൂപരഞ്ഞ്  വരീലയാചണഗ്യടടന്റെ  മകനയാടണനഞ്ഞ്  അപഴയാ  ഞയാനറഴിയുനതഞ്ഞ്.
കു ടുണംബസചമതണം തയാമസണം വലഴിയമല ചകളപജഴി നഗറഴിലള്ള നയാലഞ്ഞ് ടസന്റെഞ്ഞ് ചകയാളനഴിയഴിചലയഞ്ഞ് മയാറഴിയതടകയാണയാണഞ്ഞ് ഒരു പചക്ഷ
ആ വഴിവരണം ഞയാനതറഴിയയാടത ചപയായതഞ്ഞ്.  പുറത്തെഞ്ഞ് രണഞ്ഞ് കചസരയഴിട്ടുതന.  ഞയാനണം വഴിപഴി യുണം അതഴില് ഇരുപ്പുറപഴിച.  ഇനടല
നടെന സണംഭവണം വഴിവരഴിച്ചചപയാള് അചശയാചകടന് പറഞ്ഞു,

“ഇചത്രണം  ദേഴിവസയായഴിടഞ്ഞ്  ഇനടല  ഒനഞ്ഞ്  കണടെചചപയായഴി.  അചന്  ഇറങഴിചപയായതറഴിഞഴില. ,   ” ” മയാധവന്  തഴിരഴിടക
ടകയാണവഴിടചപയാ പറഞഞ്ഞ് എടന വലയാണഞ്ഞ് നഗ്യയായചക്കടെഞ്ഞ് പറഞയാള്ഞഞ്ഞ്നഞ്ഞ്”.

“ആളറഴിയയാടത വഴിളഴിചചപയായതയാ. അചമ്മടന്റെ ചപരഴിങഴിടന വഴിളഴിക്കുടന ചകടഞ്ഞ് പറ്റെഴിചപയാ യതയാ.”

അതഞ്ഞ് ചകടചപയാ ബയാചലടന് പറഞ്ഞു,

“സയാരലയാ,  ആളറഴിയയാണചല,.  അചന്  എചങയാ ട്ടുണം  ചപയാകയാടത്തെ  കുറച്ചയായഴി.  എചനയാ  ആചലയാചേഴിച്ചഞ്ഞ്  എണരീറ്റെഞ്ഞ്  പണടത്തെ
ഓര്മ്മടവച്ചഞ്ഞ് നടെനഞ്ഞ് ചപയായതയായഴികകണം. ഇനടല ഇറങഴിനടെനടതയാനണം മൂപര്ക്കഞ്ഞ് ഇപത്തെടന ഓര്മ്മഴിലഗ്യയാ”.

പണടത്തെ ഓര്മ്മ എനയാല്, എനഴിക്കഞ്ഞ് നയാലഞ്ഞ് വയസഞ്ഞ് ആകുനതഴിനണം എത്രചയയാ മുമയാണഞ്ഞ്,  ചേയാചത്തെയാടത്തെ അചമ്മയഞ്ഞ് ചശഷമുള്ള
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കുടുണംബ ചേരഴിത്രചമ എനഴിക്കഞ്ഞ് ഓര്മ്മയുള. അചമ്മയുടടെ വലഴിയ സുഹൃത്തെയായഴിരുന വരീലയാചണഗ്യടടന്റെ ഭയാരഗ്യ ടതയത്തെചറടുത്തെഴിയുണം
വഴിചശരടടന്റെ അമ്മ മയാളഏടുത്തെഴിയുടമയാടക്ക.  രണചപരുണം ഇനഴില.  ടതയത്തെചറടുത്തെഴി മരഴിചഞ്ഞ്ചപയായഴിട്ടുഞ്ഞ് ഏടറകയാലമയായഴിരഴിക്കുന.
ചേയാചത്തെയാടത്തെ  പറമഴിലണം  പയാടെത്തുണം  അവരുടടെ  അദ്ധരയാനത്തെഴിടന്റെ  വഴിയര്പ്പുറ്റെഴിവരീണഴിട്ടുണഞ്ഞ്.   അചമ്മ  ചപയായതഴിനഞ്ഞ്  ചശഷണം
വരീടഴിടലടനങഴിലണം  പണഴിയഞ്ഞ്  രണചപരുണം  വരുചമയാടഴയാടക്ക  "ലച്ചഴിമഴിയമ്മ  ഉണയാ യഴിരുചനല്"  എനണംപറഞഞ്ഞ്  ഓചരയാചരയാ
കഥകള്  പറഞ്ഞുതടെങ്ങുമയായഴിരുന.  അവരുടടെ  ടസസൗഹൃദേത്തെഴിനഞ്ഞ്  വലഴിയ  ആത്മബനണം  ഉണയായഴിരുടനനഞ്ഞ്  ആ
പറച്ചഴിലഴില്ത്തെടനയുണഞ്ഞ്.

അചശയാചകടചനണം ബയാചലടചനണം കണഴിടഞ്ഞ് കുചറ നയാളയായഴിരഴിക്കുന. ഇചപയാ എവഴിടടെയയാടണനണം മറ്റുണം വഴിവരങള് ചചേയാദേഴിച.
കുറചചനരണം  കുശലണംപറഞഴിരുന.  ഇറങയാന്ചനരത്തെഞ്ഞ്  ഞയാന്  വരീലയാചണഗ്യടടന  പുറത്തുഞ്ഞ്  നഴിനഞ്ഞ്  ഒടനത്തെഴിചനയാക്കഴി.  വഴിപഴി
ചപയാക്കറ്റെഴിടല കപസ ടകയാടുക്കചണ ടയനഞ്ഞ്  ആണംഗഗ്യണം കയാണഴിച“ ” . പചക്ഷ എനഴിക്കതഞ്ഞ് ടകയാടുക്കയാന് ചതയാനഴിയഴില. ഞയാന് ടചേയ

ടതറ്റെഴിടന പണണം നലഴി തഴിരുത്തുനതഞ്ഞ് ശരഴിയടലനഞ്ഞ് മനസഴില് പല ആവര്ത്തെഴി ചതയാനഴി. പുറടത്തെ മുറഴിയഴില് ഒരു നഴിഷ്കളങനയായ
കുടഴിടയചപയാടല ഒനണം അറഴിയയാടത വരീലയാണഴിചയടന് ഭക്ഷണണം കഴഴിക്കുന. ഞങള് യയാത്ര പറഞ്ഞുഞ്ഞ് ഇറങഴി. വരീലയാചണഗ്യടടന്റെ
ചബയാധമനസഴില്  എപചഴയാ  ഞയാന്  അചദ്ദേഹടത്തെ  ടതറഴിവഴിളഴിച്ചതഞ്ഞ്  പതഴിഞഴിരഴിക്കുന.  ഇനഴി  ഏതവസയഴിലയാണഞ്ഞ്  എടന്റെ
ക്ഷമയാപണണം  ഞയാന്  അചദ്ദേഹടത്തെ  അറഴിയഴിക്കുക?  കുറ്റെചബയാധണം  വഴിട്ടുമയാറനഴില.  പശയാത്തെയാപണം  എടനസണംബനഴിചഞ്ഞ്
ടചേയടതറ്റെഴില്നഴിനമുള്ള ചമയാചേനവമയാകുനഴില.  വഴഴിയഴില്ടവച്ചഞ്ഞ്   വഴിചശരടന് എനയാടണനഞ്ഞ് ചചേയാദേഴിച്ചചപയാള് വഴിവരണം പറഞ്ഞു.
വയല് വരമഴിലൂടടെ തഴിരഴിടക നടെനഞ്ഞ് വരുചമയാള്

“നരീ എനയാടെയാ മൂപര്ക്കഞ്ഞ് ആ കപസ ടകയാടുക്കയാടഞ ടയനഞ്ഞ് വഴിപഴി ചചേയാദേഴിച” .

“അതഞ്ഞ്…, എടെയാ എനഴിക്കഞ്ഞ് അതഴില് വലയാത്തെ കുറ്റെചബയാധണം. പണണം ടകയാ   ടുത്തെഞ്ഞ് ഞയാന് ടചേയ ടതറ്റെഴിടന നഗ്യയായരീകരഴിച്ചതയാവഴിചല?”

അവനതഞ്ഞ്  ശരഴിടവച.  ചനടര   ചേയാചത്തെയാചത്തെയഞ്ഞ്  ലക്ഷഗ്യണംടവച.  വരീടഴിടലത്തെഴിയചപയാള്  പണണം  അമ്മയഞ്ഞ്  തഴിരഴിടക  ടകയാടുത്തെഞ്ഞ്
ഞങളഴിരുചപരുണം ഊരുചുറ്റെയാന് പുറചത്തെക്കഴിറങഴി.

പഴിനരീടടെയാരു ചവനലവധഴിയഴില് അടുക്കളപ്പുറത്തെഴിരുനഞ്ഞ്  അമ്മചയയാടുഞ്ഞ്  സലപഴിക്കുചമയാള് യയാദൃശഴികമയായഴി  അനടത്തെ സണംഭവണം
ഓര്ത്തുടകയാണഞ്ഞ്  അമ്മ പറഞ്ഞു ചമയാചന“ ,  മൂപരഞ്ഞ് മരഴിചചപയായഴി.  ” എടന്റെ ശബ്ദണം ആടക ഇടെറഴി. ചേഴിരഴിയുണം കളഴിയുണം നഴിറഞ ആ
നഴിമഴിഷണം  കുറ്റെചബയാധത്തെഴിചലയഞ്ഞ്  കൂപ്പുകുത്തെഴി.  ശൂനഗ്യമയായ  വ യലഴിചലയഞ്ഞ്  ചനയാക്കഴി,  വരമതടടെ  മയാധചവടടന്റെ  കക  പഴിടെഴിചഞ്ഞ്
വരീലയാചണഗ്യടന് നടെനകലന. ഉമഴിത്തെരീയഴിടലരഴിയുന ആ ഓര്മ്മകള് എടന ചവടയയാടെഴിത്തുടെങഴി.
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