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വായിച്ചുകഴിഞ്ഞു് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു
െവന്നു വരില്ല. അതിനാൽ വായന തുടങ്ങും മുൻപു
തെന്ന പറയെട്ട—ഇെതാരു കഥയല്ല. കുട്ടിക്കാല
ത്തു് വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണു്. കുട്ടിക്കാല
െത്ത ആ വീടു്—വലിയപ്പച്ചെന്റ കാലത്തു് പണിതു്,
അപ്പെന്റ കാലത്തു് കുറെച്ചാന്നു പുതുക്കിപ്പണിത വീ
ടു്—ഇന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇരുളടഞ്ഞ െകാച്ചു
മുറികളും അതിനിടയിെലാരറപ്പുരയുമായി, മുൻപാ
തി ഓടിട്ടു്, പിൻപാതി ഓല േമഞ്ഞു്, ആറ്റുതീരേത്ത
ക്കു് തിരിഞ്ഞിരുന്ന ആ വീടിേനാടു് സാദൃശ്യം േതാ
ന്നുന്ന വീടുകൾേപാലും ഇന്നില്ല. അപ്പൻ, അമ്മ,
ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ, അമ്മുവല്യമ്മ, ഇട്ടിേക്കാര
സാർ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളുെടയും ഭൂവാസം കഴി
ഞ്ഞുേപായി. അതുെകാെണ്ടാെക്കയാവാം ഇന്നു്
ഇെതഴുതുേമ്പാൾ എല്ലാം ഒരു കഥേപാെല േതാന്നു
ന്നതും.
വീട്ടിൽ എലിശല്യം ഏെറയായിരുന്ന ഒരു െകായ്ത്തു
കാലത്താണു് ഇെതല്ലാം നടന്നതു്. വിളകൾ പതി
വിലധികമായിരുന്നതിനാലാെണന്നു േതാന്നുന്നു
അെക്കാല്ലം അതുേപാെല എലികൾ െപരുകിയിരു
ന്നതു്. മെണ്ണലി, ചുെണ്ടലി, പുരെയലി, പന്നിെയലി
എന്നിങ്ങെന എല്ലായിനം എലികളും ഏെറയായി
കാണെപ്പട്ടു. വീട്ടിലും അയൽവീടുകളിലുമായി മീൻ
തിന്നും പാലു കുടിച്ചും വളർന്നിരുന്ന പൂച്ചകളുെട
വൻ ൈസന്യനിരതെന്നയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എലിക
ളുെട പടേയാട്ടങ്ങെള തുരത്താൻ അവെയെക്കാണ്ടു്
കഴിഞ്ഞേതയില്ല. പറമ്പിെല കപ്പെയല്ലാം മാന്തി
ത്തിന്നും അറപ്പുരയിൽ അരിയും പയറും കിഴങ്ങു
കളുെമാെക്ക സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചാക്കുെകട്ടുകൾ കര
ണ്ടുതിന്നും തട്ടിൻപുറം നിറെയ കാട്ടമിട്ടുെമാെക്ക
എലികൾ പല വിേധന ഞങ്ങെള ദുഃഖിപ്പിച്ചുേപാ
ന്നു. എലിേയാട്ടങ്ങളുെടയും പൂച്ചച്ചാട്ടങ്ങളുെടയും
ഒച്ചയും ബഹളവും മൂലം പല രാത്രികളിലും ഉറക്ക
വും അലേങ്കാലെപ്പട്ടിരുന്നു.
ആയിെട ഒരു ദിവസം ചന്തയ്ക്കുേപായി വന്നേപ്പാൾ
ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ ഒരു എലിെപ്പട്ടിയും വാങ്ങിവ
ന്നു. ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ അങ്ങെന ഒരാളായിരുന്നു.
വീട്ടിൽ അതാതു് സമയത്തു് ആവശ്യമായി വരുന്ന
സാധനങ്ങൾ ഏേതെതന്നു കണ്ടറിഞ്ഞു് ഒരു മുന്ന
റിയിപ്പും തരാെത ആഴ്ചച്ചന്തയ്ക്കു് േപായിവരുേമ്പാൾ
അെതല്ലാം വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരും. വീടു േനാക്കി നട
ത്താൻ അപ്പെനക്കാൾ സമർത്ഥനായിരുന്ന ചാ
േക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ െപണ്ണുെകട്ടാെത നടേക്കണ്ട
ഒരാവശ്യവുമില്ലായിരുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞു് അമ്മ പല
േപ്പാഴും അപ്പാപ്പെന ശകാരിച്ചിരുന്നു.

ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ െകാണ്ടുവന്ന എലിെയ പി
ടിക്കുന്ന യന്ത്രം ഞങ്ങൾ—ഞാനും എട്ടത്തിയും—
ആദ്യം കാണുകയായിരുന്നു. െതേക്കത്തിണ്ണയു
െട അരഭിത്തിേമൽ ഇരുന്നു് പറഞ്ഞും കാണിച്ചും
അപ്പാപ്പൻ അതിെന്റ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കി
ത്തരുന്നതു് ഇന്നെലയായിരുേന്നാ എന്നു േതാന്നും
വിധം ഞാൻ നന്നായി ഓർമ്മിക്കുന്നു.
എല്ലാം കണ്ടും േകട്ടും േബാധ്യെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഏട്ടത്തിക്കറിയണം എലിെപ്പട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതു്
ആരാെണന്നു്.
“ഓ, െകാള്ളാം, േറഡിേയായും ആവിയേന്ത്രാെമാ

െക്ക കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനു് ഒെരലിെപ്പട്ടി ഒണ്ടാ
ക്കാനാേന്നാടീ െകാേച്ച ഇത്ര പാടു് ?” എന്നായി
അപ്പാപ്പൻ.

രാത്രി ഉറങ്ങാൻ േപാകുംവെര ഞങ്ങൾ ആ കൗ
തുകവസ്തുവിെന ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നു. അപ്പനും അപ്പാ
പ്പനുെമാെക്ക അേങ്ങാേട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാ മാറിയ
തക്കത്തിനു് എലിെപ്പട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു േനാക്കു
കയും െചയ്തു. “നല്ല രസം, നല്ല രസം” എലിെപ്പട്ടി
യുെട വാതിൽ ഓേരാ തവണ അലച്ചുവീണേപ്പാഴും
ഞങ്ങൾ ആഹ്ലാദിച്ചു.
അത്താഴം കഴിഞ്ഞു് പതിവുള്ള ബീഡിവലിയും പാ
ടത്തിറമ്പേത്തക്കുള്ള കാറ്റുെകാള്ളാൻേപാക്കും
കഴിഞ്ഞുവന്നു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ എലിെക്ക
ണി ഒരുക്കി. വലിെയാരു േതങ്ങാപ്പൂളായിരുന്നു െക
ണിയിൽ െകാരുത്തതു്. പത്തായത്തിനു മുകളിൽ,
എലിെയാച്ചകൾ അധികം േകട്ടിരുന്ന േകാണിൽ,
അപ്പാപ്പൻ െപട്ടിെവച്ചു. വിളക്കണച്ചതും ഇരുട്ടിൽ
അദൃശ്യമായിക്കഴിഞ്ഞ െപട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചതി
യെന്റ ചിരിേപാെല െവളുത്തു കണ്ട ആ േതങ്ങാ
പ്പൂള് േനാക്കി േനാക്കി കുേറ േനരംകൂടി രസിച്ചുനി
ന്നിട്ടാണു് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ േപായതു്. െകണി
വീഴുന്ന ഒച്ചയ്ക്കായി കാത്തു് ഏെറേനരം ഉറങ്ങാെത
കിടന്നു േനാക്കിെയങ്കിലും എലിെക്കണിക്കു മുൻപു്
തലയ്ക്കുള്ളിെല ഉറക്കത്തിെന്റ െകണി ഒച്ചയില്ലാെത
വീണു.
െവളുപ്പിനു് അമ്മേയാെടാപ്പം േനരേത്ത ഉണർന്നു്
ശീലിച്ചിരുന്ന ഏട്ടത്തി എണീറ്റയുടൻ എലിെപ്പട്ടിക്ക
ടുേത്തക്കു് ഓടിക്കാണണം. “അപ്പാേപ്പാ… അപ്പാ
േപ്പാ… എലിെപ്പട്ടീൽ പൂച്ച വീേണ…” എന്നു് വലിയ
വായിേല വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെകാണ്ടു് തിരിേച്ചാടിയ
ഏട്ടത്തിയാണു് ഞങ്ങെളെയല്ലാം ഉണർത്തിയതു്.
“അതിരാവിേലെകടന്നു് െതാള്ള െതാറക്കാെതടീ
െപേണ്ണ” എന്നു് ഏട്ടത്തിെയ ശാസിച്ചുെകാണ്ടു് തള
ത്തിൽനിന്നു് അപ്പനും “േപാടീ െപേണ്ണ, കളിപറയാ
െതടി” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ചാവടിയിൽനിന്നു്

ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പനും എലിെപ്പട്ടിക്കടുേത്തക്കു നട
ന്നു. െപട്ടിക്കുള്ളിേലക്കു് കുേറേനരം സൂക്ഷിച്ചുേനാ
ക്കിയിട്ടു് “െപണ്ണു പറഞ്ഞതു് കളിയെല്ലന്നു് േതാന്നു
ന്നേല്ലാടാ ചാേക്കാച്ചീ…” എന്നായി അപ്പൻ. അതു
േകട്ടതും ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ കുേറക്കൂടി അടുേത്ത
ക്കു െചന്നു് എലിെപ്പട്ടിക്കകേത്തക്കു് ചാഞ്ഞും െച
രിഞ്ഞുെമാെക്ക നിന്നു് സസൂക്ഷ്മം േനാക്കിയേപ്പാഴാ
ണു് മഹാതിശയം െവളിെപ്പട്ടതു്: “അേയ്യാ! െകാച്ചാ
യാ, എന്താ ഈ കാണുന്നതു് ! പൂേച്ചമല്ല എലീമല്ലാ
ത്ത ഒരു ജന്തുവാണേല്ലാ ഇതു്. അതിശയം! മഹാ
തിശയം!”
ബഹളം േകട്ടു് “േങ… േങ” എന്നു േചാദിച്ചു് അടുക്ക
ളയിൽനിന്നു് അമ്മയും ഓടിെയത്തി. അതിനിെട
രണ്ടാം പരിേശാധനയിൽ അപ്പനും അതിശയം
േബാധ്യെപ്പട്ടിരുന്നു.
“ശരിയാണേല്ലാ… ഇെതന്നാ ജന്തുവാ? െകാേച്ചലീ
നീെയാന്നു് േനാക്കിേക്ക.”

തുടർന്നു്, അമ്മ സ്ത്രീപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള പരിേശാധന
നടത്തി: “ൈദവംതമ്പുരാേന, എേന്താന്നു് ജന്തുവാ
ഇതു് ? തല പൂേച്ചേടം ഒടലു് എലീേടം…”
െപാടുന്നേന “ഞാമ്പറഞ്ഞിേല്ല, ഞാമ്പറഞ്ഞി
േല്ല…” എന്നു് വീരവാദം മുഴക്കി ഏട്ടത്തിയും ഉത്ക
ണ്ഠാകുലനായിത്തീർന്ന ഞാനും േചർന്നു് ആ വിചി
ത്രജീവിെയ കണ്ടു. തനി പൂച്ചയുെട മുഖവും എലിയു
െട ഉടലും വാലുമുള്ള ആ ജീവി ആെക പകച്ചു് എലി
െപ്പട്ടിയുെട േകാണു് േചർന്നു് അനങ്ങാെത ഇരിക്കു
കയാണു്. പ്രാണഭയം മുഴുവൻ പുറത്തറിയിച്ചു് അതു്
വല്ലാെത കിതയ്ക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഓടിേയാടിത്ത
ളർന്നതുേപാെല.
“െവട്ടേത്താട്ടു് െകാണ്ടുേപായി േനാക്കാം…” എന്നു

പറഞ്ഞു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ എലിെപ്പട്ടി ൈകയി
െലടുത്തു് പുറേത്തക്കു നടന്നു േപാകുംവഴി ആ ജീവി
വല്ലാെത ഭയന്നിെട്ടന്നേപാെല ഒരു വിചിത്ര ശബ്ദ
ത്തിൽ കരഞ്ഞു—പൂച്ചയുെടേയാ എലിയുെടേയാ
അല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു അതു്.
ചാവടിത്തിണ്ണയുെട േകാണിൽ ചാേക്കാച്ചിയപ്പാ
പ്പൻ എലിെപ്പട്ടി താഴ്ത്തിെവച്ചു.
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും െപട്ടിെയ വളഞ്ഞു.
എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു് ആ വിചിത്രജീവി
അതിെന്റ നഗ്നത കാട്ടി ഞങ്ങെള ദയനീയമായി
േനാക്കി. ഒരു കാടൻപൂച്ചയുെട തല. െപാണ്ണൻ
എലിയുെട ഉടൽ. മൂക്കിൻതുമ്പത്തു് ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച
കുെറ േചാരപ്പാടുകളും (എലിെപ്പട്ടിയുെട കമ്പിയഴി
കൾ കടിച്ചുമുറിക്കാനുള്ള വിഫലശ്രമങ്ങൾക്കിടയി
േലറ്റ മുറിവുകളാണു് അതു് എന്നു് വിശദീകരിച്ചുെകാ
ടുത്തു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ ഏട്ടത്തിെയ നിശ്ശബ്ദ
യാക്കി).
അത്യത്ഭുതം ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള സമയെമടുത്തിട്ടു്,
“വല്യ ഒരതിശയംതെന്നയാണേല്ലാടാ ചാേക്കാ
ച്ചീ… േകട്ടുേകൾവിേപാലുമില്ലാത്ത…” എന്നു് അപ്പ
നും “മാതാേവ… ഇേതതാണ്ടിെന്റ അടയാളമാണ
േല്ലാ… അവസാന കാലമടുേത്താ കർത്താേവ…”
എന്നു് അമ്മയും പറഞ്ഞേതാർക്കുന്നു.
അേപ്പാഴായിരുന്നു പാൽ നിറച്ച ഓട്ടുെമാന്തയും പി
ടിച്ചു് അമ്മുവല്യമ്മയുെട പതിവുവരവു്. വല്യമ്മെയ
പടിക്കൽ കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന “വല്യേമ്മ വാ… കാ
ണേണ വാ… അതിശയം കാണേണ ഓടിവാ…”
എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു് ഏട്ടത്തി ഓടിെച്ചന്നിരുന്നു.
“എന്നാ കുേഞ്ഞ, എന്നാ പറ്റി…?” വല്യമ്മ ഞങ്ങളു
െട അടുേത്തക്കു് ഝടുതിയിൽ നടന്നു.
“ആ എലിെപ്പട്ടീേലാെട്ടാന്നു് േനാക്കിേക്ക…”

ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ ഒെരാതുക്കിച്ചിരിേയാെട പറ
ഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ ചുളുക്കിക്കൂർപ്പിച്ചു് അമ്മുവല്യമ്മ
എലിെപ്പട്ടിക്കകേത്തക്കു് േനാക്കി.
“െഹെന്റ ഈശ്വരാ… ഇെതന്നതാ!” വല്യമ്മയും സ്ത
ബ്ധയായി.
“അതാണു് എട്ടാമെത്ത േലാകമഹാത്ഭുതം—എലി
പ്പൂച്ച.” ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങെളല്ലാവരും ചിരിച്ചുേപായി. “നല്ല േപരു്.
എലി അധികം പൂച്ച സമം എലിപ്പൂച്ച.”—ഏട്ടത്തി
എേന്നാടു് സ്വകാര്യവും പറഞ്ഞു.
അമ്മുവല്യമ്മയ്ക്കു് മാത്രം ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
“എവിടന്നു് കിട്ടി ഇതിെന?” വല്യമ്മ അതിശയ

േത്താെട േചാദിച്ചു

“ഇന്നെല രാത്രി എലിെയപ്പിടിക്കാൻ െപട്ടി പൂട്ടി
െവച്ചതാ അമ്മുവെമ്മ. വീണുകിട്ടിയതു് ഇതിെന
യാ…” ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

വായ് പിളർന്ന മട്ടിൽ കുേറേനരം നിന്നിട്ടു് അമ്മു
വല്യമ്മ ആകാശേത്തക്കു് കണ്ണുകൾ ഒന്നുയർത്തി
ത്താഴ്ത്തിയിട്ടു് പറഞ്ഞു:
“ഭഗവാേന… മായ… മായ…”

എന്നിട്ടു് പതുെക്ക ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പെന്റ അടുേത്ത
ക്കു മാറിനിന്നു് വലിെയാരു ദുരന്തെത്തപ്പറ്റി േചാദി
ച്ചറിയുംേപാെല ചന്തയ്ക്കു േപായി എലിെപ്പട്ടി വാങ്ങി
െക്കാണ്ടുവന്നതുമുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിശദമായി
േചാദിച്ചറിഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു്, “അേയ്യാ… പറ
േഞ്ഞാണ്ട്നിന്നു് േനരം േപായേല്ലാ ചാേക്കാച്ചിമാ
പ്പെള… പാെലല്ലാം െകാടുക്കാെങ്കടക്കുവാ…” എന്നു
പറഞ്ഞു് െമാന്തയുെമടുത്തു് മടങ്ങിേപ്പായി.
അമ്മുവല്യമ്മ ഒരു സംഗതിയറിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും
പ്രചാരമുള്ള പത്രത്തിലൂെട അറിയുന്നതിലും േവഗ
ത്തിൽ അതു് നാെടല്ലാം പരസ്യമാകുമായിരുന്നു. പൂ
ച്ച തട്ടിക്കമത്തിയ പാൽപാത്രത്തിൽനിന്നു് പാൽ
ഒഴുകിപ്പരക്കുംേപാെല എന്നു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പ
െന്റ വക മെറ്റാരുപമയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
വല്യമ്മ േപായി ഏെറക്കഴിയും മുൻേപ അയൽ
ക്കാർ ഓേരാരുത്തരായി എലിപ്പൂച്ചെയ കാണാൻ
എത്തിത്തുടങ്ങി. വീട്ടുമുറ്റത്തു് ഒരാൾക്കൂട്ടംതെന്ന രൂ
പെപ്പടാൻ ഏെറേനരം േവണ്ടിവന്നില്ല.
“ഇനീം ആേളാടിക്കൂടും മുൻേപ എടുേത്താണ്ടുേപാ

യിെകാന്നു് കുഴിച്ചുമൂടിേയരു് ചാേക്കാച്ചീ അശ്രീകര
ത്തിെന” എന്നു പറഞ്ഞു് അമ്മ തിരക്കിട്ടു് അടുക്കള
യിേലക്കു നടന്നു.
ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പനാകെട്ട, അതു് േകട്ടതുേപാലുമി
ല്ല. എലിപ്പൂച്ചെയ കാണാെനത്തിയ ഓേരാരുത്ത
രുെടയും പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുകയാ
യിരുന്നു അപ്പാപ്പൻ. ആൾവരവു് പിെന്നയും കൂടി
ക്കൂടി വന്നേപ്പാൾ അത്ഭുതദൃശ്യം കുേറക്കൂടി ആകർ
ഷകമാക്കുവാൻ അപ്പാപ്പനും കൂട്ടുകാരും േചർന്നു്
അയൽപക്കെത്ത െതേക്കക്കരക്കാരുെട വീട്ടിൽ
നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരണ്ണാൻകൂടു് എടുത്തു െകാ
ണ്ടു വന്നു. െപട്ടിക്കുള്ളിൽ അനങ്ങാൻേപാലും ഭയ
ന്നു് പതുങ്ങിയിരുന്ന എലിപ്പൂച്ചെയ കമ്പിട്ടുകുത്തിയും
െപട്ടിേയാെട കുടഞ്ഞുെമാെക്ക ഏെറ പണിെപ്പട്ടാ
ണു് അണ്ണാൻകൂടിനകത്താക്കി കൂടടച്ചതു്.
എലിപ്പൂച്ചയുെട സത്യെത്തപ്പറ്റി ആൾക്കൂട്ടം പലതും
പറയാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യർക്കു് ഇതുവെര കാണാ
നായിട്ടില്ലാത്ത ഒേട്ടെറ ഇനം വിചിത്രജീവികൾ ഭൂമി
യിലുെണ്ടന്നും െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതിെല െവള്ളെപ്പാ
ക്കത്തിൽ ൈഹേറഞ്ചിെല കാടുകളിൽനിന്നു് പിഴു
െതറിയെപ്പട്ടു് ഒഴുകിെയത്തിയ വൻമരങ്ങൾ കൂെട
െക്കാണ്ടു േപാന്ന ജന്തുക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം
പലയിനങ്ങെള കണ്ടതായി േകട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുെമാെക്ക
യുള്ള വാദഗതികളായിരുന്നു ഏെറയും.
അങ്ങെനയിരിെക്ക, ഇട്ടിേക്കാരസാറും എത്തി.
ആറ്റിറമ്പു് ൈപ്രമറി സ്കൂളിെല സയൻസ് മാസ്റ്ററും
പല തവണ പഞ്ചായത്തു് െമമ്പറുമായിരുന്ന ഇട്ടി
േക്കാരസാറായിരുന്നു ഇത്തരം അത്ഭുതപ്രതിഭാസ
ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കു് വിശദീകരിച്ചുതന്നി
രുന്നതു്. വാൽനക്ഷത്രം, ജറ്റുവിമാനം തുടങ്ങിയ
ആകാശക്കാഴ്ചകളും ഗ്രാമേഫാൺ, കമ്പിയില്ലാക്ക
മ്പി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിെല അതിശയങ്ങളും വിശദീ
കരിച്ചു പറഞ്ഞുമനസ്സിലാക്കാൻ സാറ് സമർത്ഥ
നായിരുന്നു. അതു െകാണ്ടാണു് ഇട്ടിേക്കാരസാറി
െന്റ വരവു കണ്ടതും അന്ത്യകൂദാശകൾെക്കത്തിയ
പുേരാഹിതെന സ്വീകരിക്കുംേപാെല ആൾക്കൂട്ടം
വകഞ്ഞുമാറി വഴി െകാടുത്തു് നിശബ്ദരായി നിന്നതു്.
ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ ഓടിേപ്പായി എടുത്തുെകാ
ണ്ടുവന്നിട്ട സ്റ്റൂളിലിരുന്നു് എലിപ്പൂച്ചെയ ഏെറേന
രം നിരീക്ഷിച്ച േശഷമാണു് ഇട്ടിേക്കാരസാർ എഴു
േന്നറ്റതു്. പിെന്നയും കുേറേനരം എെന്താെക്കേയാ
ഓർേത്താർത്തു് നിന്നിട്ടു് ഇട്ടിേക്കാരസാർ ആൾക്കൂ
ട്ടേത്താടു് ഏതാണ്ടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:

“പണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ എന്നു േപ

രുള്ള മഹാബുദ്ധിമാനായിരുന്ന ഒരു സായിപ്പ് ജീ
വിച്ചിരുന്നു. ആ സായിപ്പിേന്റതായി പരിണാമസി
ദ്ധാന്തം എന്ന േപരിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടു്. ആ
സിദ്ധാന്തപ്രകാരം നമ്മൾ മനുഷ്യരടക്കം ഇന്നു് ഭൂ
മിയിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങെളാന്നും ഭൂമിയുെട
ഉത്ഭവം മുതൽ ഇേതരൂപത്തിൽ ഉടെലടുത്തെതാ
ന്നുമല്ല. കടൽജീവികളിൽനിന്നും പക്ഷികളിൽനി
ന്നും കുരങ്ങന്മാരിൽനിന്നുെമാെക്ക പരിണമിച്ചവ
രാണു് നമ്മെളാെക്ക. അങ്ങെന, പരിണാമങ്ങൾ
പലതു് നടന്നതിനിടയ്ക്കു് ഭൂമിയിൽനിന്നു് വംശനാ
ശം വന്നു് അപ്രത്യക്ഷമായ ജീവികളും പലതുണ്ടു്.
അതിൽെപ്പട്ട ഒന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ കാണുന്ന
ഈ ജന്തു. എലിക്കും പൂച്ചയ്ക്കുെമാെക്ക മുൻപു് ഒരു
പേക്ഷ, രണ്ടും േചർന്ന ഈ ജീവിയായിരുന്നിരി
ക്കാം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു്. പിൽക്കാലത്തു്
ആ ഒരു ജീവി പരിണമിച്ചു് ഇരുജീവികളായതായിരി
ക്കാം എലിയും പൂച്ചയും.”
ഇട്ടിേക്കാരസാർ അത്രയും പറഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് പല അനുബന്ധാഭിപ്രായ
ങ്ങളും ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആദാമിെന്റ വാ
രിെയല്ലൂരിെയടുത്തു് ഹവ്വാെയ സൃഷ്ടിച്ചതുേപാെല
എലിപ്പൂച്ചയുെട തല െവട്ടിെയടുത്തായിരിക്കാം ൈദ
വം പൂച്ചെയ സൃഷ്ടിച്ചതു്. എലിയുെട തല േതമ്പിയി
രിക്കുന്നതു് അതുെകാണ്ടായിരിക്കും… എന്നിങ്ങെന
ഓേരാന്നു്.
പേക്ഷ, ഇട്ടിേക്കാരസാർ അതിെനാന്നും െചവി
െകാടുക്കാെത തുടരുകയാണുണ്ടായതു്. ഡാർവിൻ
പറയുംപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ ഇരെയ പിടിക്കാനും
മെറ്റാന്നിനു് ഇരയാകാതിരിക്കാനും ഒരുേപാെല
അനുേയാജ്യമായ രൂപമാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണു് ജീ
വജാലങ്ങൾ പരിണാമം പ്രാപിക്കുന്നതു്. അങ്ങെന
േനാക്കുേമ്പാൾ പൂച്ചകളിൽനിന്നു് രക്ഷ പ്രാപിക്കാ
നുതകുന്ന രൂപമാറ്റങ്ങളായിരിക്കും എലിവംശത്തി
നു് ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന പരിണാമം. അതുെകാ
ണ്ടു് നാെള പിറക്കാനിരിക്കുന്ന എലിയുെട രൂപമാ
ണു് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതു് എന്നും വരാം.
എലിപ്പൂച്ച ഒന്നുകിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവി
വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒന്നു്. അെല്ലങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ പി
റക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ ജീവിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
േമാഡൽ—ഇതായിരുന്നു ഇട്ടിേക്കാരസാർ പറ
ഞ്ഞതിെന്റ രത്നച്ചുരുക്കം. രണ്ടായാലും കൂട്ടിൽ കി
ടക്കുന്നതു് അത്യപൂർവ്വവും വിലെപ്പട്ടതുമായ ഒരു
കെണ്ടത്തലാെണന്നു് സാർ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
എലിപ്പൂച്ചെയ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംരക്ഷിച്ചു െകാള്ള
ണെമന്നും താൻ എത്രയും േവഗം തലസ്ഥാനെത്ത
മൃഗശാലയിൽ വിവരമറിയിച്ചു് എലിപ്പൂച്ചെയ അവി
േടക്കു് മാറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്തുവരാെമന്നും
പറഞ്ഞാണു് ഇട്ടിേക്കാരസാർ തിരക്കിട്ടു് മടങ്ങി
േപ്പായതു്. നടക്കുംവഴി തിരിഞ്ഞു നിന്നു് പത്രേമാ
ഫീസുകളിലും വിവരമറിയിേച്ചക്കാം എന്നും പറയുക
യുണ്ടായി അേദ്ദഹം.
ഇട്ടിേക്കാരസാർ േപായതു മുതൽ സാറിെന്റ നിർേദ
ശപ്രകാരം എലിപ്പൂച്ചയ്ക്കു് ആഹാരം െകാടുക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. പാൽ, മീൻ, കപ്പപ്പൂള് എന്നിങ്ങ
െന എലിേയാ പൂച്ചേയാ തിന്നാറുള്ള ഓേരാേരാ
സാധനങ്ങൾ െകാടുത്തു േനാക്കിയിട്ടും എലിപ്പൂ
ച്ച ഏെതങ്കിലുെമാന്നു് മണത്തുേനാക്കാൻേപാലും
തയാറായില്ല. കൂടിനു് പുറെത്ത േലാകേത്തക്കു് ഭയ
പ്പാേടാെട േനാക്കിെക്കാണ്ടു് അതു് ഒേരയിരുപ്പു് തു
ടർന്നു. ഇടയ്ക്കിെട ആ വിചിത്രശബ്ദത്തിൽ കരഞ്ഞു.
കരച്ചിലിെനക്കാൾ ഞരക്കം എന്നു േതാന്നുന്ന ഒരു
ശബ്ദമായിരുന്നു അതു്. ആെരയും സങ്കടെപ്പടുത്തുന്ന
ഒരു ൈദന്യത അതിെന്റ ദൃഷ്ടികളിലുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാൽ എലിപ്പൂച്ചെയ വിട്ടുേപാകാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കു് മനസ്സു വന്നേതയില്ല.
എന്നാൽ, എലിപ്പൂച്ചയുെട േപരിൽ അവധി എടു
ക്കാൻ അനുവദിക്കണെമന്ന ഞങ്ങളുെട അേപ
ക്ഷ അപ്പൻ േകട്ടപാെട തള്ളിക്കളഞ്ഞു. “െപാേയ്ക്കാ
അവിടന്നു്. പരീക്ഷയടുത്ത സമയത്തു് എലിേയം
പൂേച്ചം കേണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയേല്ലാ. േവഗെന്നാ
രുങ്ങി പള്ളിക്കൂടത്തിേപ്പാകാൻ േനാക്കു്.”
അമ്മയുെടേയാ ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പെന്റേയാ ശി
പാർശെകാണ്ടുേപാലും ഫലമിെല്ലന്നു േതാന്നുന്ന
ത്ര ശക്തിയിലായിരുന്നു ആ ശകാരം. അതിനാൽ
മെറ്റാരു േപാംവഴി കാണാെത ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ
േപാകാൻ ഒരുങ്ങി. മൃഗശാലക്കാർ എത്താൻ എങ്ങ
െന േപായാലും സന്ധ്യേയാളമാവുെമന്നും എലിപ്പൂ
ച്ചയുെട യാത്രയയപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കും പെങ്കടുക്കാൻ
കഴിയുെമന്നും പറഞ്ഞു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ ഞങ്ങ
െള ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
ഒന്നും തിന്നാെതയും കുടിക്കാെതയും ശൂന്യമായ ദൃ
ഷ്ടികേളാെട കിടക്കുന്ന എലിപ്പൂച്ചെയ കണ്ടിട്ടുേപാ
യതിനാലാവാം വലിയപ്പച്ചൻ മരിക്കാറായിക്കിട
ന്നിരുന്ന നാളുകളിെല ആശങ്കകേളാെടയായിരു
ന്നു ക്ലാസ്സിൽ ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ
തു്. ഒപ്പംതെന്ന എലിപ്പൂച്ചെയ വർണ്ണിച്ചു േകൾപ്പിച്ചു്
കൂട്ടുകാെരെയല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചതിെന്റ ആനന്ദവും
ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും, ഇന്റർെവല്ലിനു് ഓടിേപ്പാ
യി എലിപ്പൂച്ചെയ കണ്ടിട്ടുവരാെമന്ന ആശയം കൂട്ടു
കാർ പലരും അവതരിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും എത്ര ഓടി
യാലും ആ സമയംെകാണ്ടു് േപായിവരാൻ അനു
വദിക്കാത്തത്ര അകെലയായിേപ്പായി ഞങ്ങളുെട
വീടു്.
സ്കൂൾ വിട്ടാൽ ആദ്യം പുറെപ്പടുന്ന കടത്തുവള്ളം തി
ക്കും തിരക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാറായി
രുന്നു പതിവു്. എന്നാൽ അേന്നദിവസം ആദ്യെത്ത
വള്ളം അടുപ്പിച്ചയുടൻ ചാടിക്കയറിയതു് ഞാനും
ഏട്ടത്തിയുമായിരിക്കണം.
വലിയ ഉത്സാഹേത്താെടയും ഉത്കണ്ഠകേളാെടയും
ഓടിച്ചാടി വീട്ടിെലത്തിയ ഞങ്ങൾ എലിപ്പൂച്ച അതി
െന്റ കൂട്ടിൽ ഏതാണ്ടു് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട നിലയിൽ
ഇരിക്കുന്നതാണു് കണ്ടതു്. അതിെന്റ മനസ്സു് അത്യ
ഗാധമായ ഒേരകാന്തതയിൽ വീണുകിടക്കുകയാ
െണന്നു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽത്തെന്ന മനസ്സിലാവുമായി
രുന്നു. പരിത്യജിച്ച ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുെട െപാ
ട്ടും െപാടിയും ചിതറിക്കിടന്നിടത്തു് ഉറുമ്പുകൾ പറ്റം
പറ്റമായി അരിച്ചുനടന്നു.
അത്ര േനരം കാത്തിരുന്നിട്ടും മൃഗശാലക്കാെരേയാ
പത്രക്കാെരേയാ കാണാത്തതിനാൽ ചാേക്കാച്ചി
യപ്പാപ്പൻ ഇട്ടിേക്കാരസാറിെന തിരക്കിേപ്പായിരി
ക്കയായിരുന്നു. കാലത്തുതെന്ന അക്കരപ്പാടെത്ത
െകായ്ത്തിനു് ആെളയും കൂട്ടിേപ്പായ അപ്പൻ മടങ്ങി
െയത്തിയിരുന്നുമില്ല. ഇന്റർെവൽ സമയത്തു് ഇട്ടി
േക്കാരസാറിെന്റ സ്കൂളിെല കുട്ടികൾ സംഘങ്ങളാ
യി വന്നു് ക്യൂ നിന്നു് എലിപ്പൂച്ചെയ കണ്ടിട്ടു േപായ
േശഷം കാഴ്ചക്കാരും ഏെറെയാന്നും വന്നിെല്ലന്നു്
അമ്മ പറഞ്ഞു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞു്, അമ്മേയാടു് നാട്ടുവർ
ത്തമാനം പറയാൻ വന്ന വരവിൽ അമ്മുവല്യമ്മ
അതിെന കുെറ േനരംകൂടി േനാക്കിനിന്നിട്ടുേപായതു
മാത്രം. പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കിയ ഒരാഹാരസാധനവും
എലിപ്പൂച്ച െതാട്ടിെല്ലന്നുതെന്നയല്ല ആഹാരം കഴി
ക്കുന്ന ജന്തുവാേണാ അെതന്നുതെന്ന സംശയം
േതാന്നും വിധമായിരുന്നു അതിെന്റ കിടപ്പു് എന്നും
അമ്മ അറിയിച്ചു.
എലിപ്പൂച്ചയുെട നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം തകർക്കു
വാനുള്ള വഴികെളാന്നും കാണാെത ഞങ്ങൾ ചാ
േക്കാച്ചിയപ്പാപ്പെന്റ വരവും കാത്തു്, അതിെന്റ കൂടി
നരികിൽത്തെന്ന മൂകരായി ഇരുന്നു.
സന്ധ്യേയാെട ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ മടങ്ങിെയ
ത്തി “ഒന്നും നടക്കുേകല പിേള്ളെര.” മുറ്റേത്തക്കു
കയറി േതാളിെല േതാർെത്തടുത്തു് ഒന്നു കുടഞ്ഞു്
വിയർപ്പു് തുടയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽത്തെന്ന ചാേക്കാ
ച്ചിയപ്പാപ്പൻ തെന്റ നിരാശ ഞങ്ങൾക്കും പങ്കിട്ടു.
ഏെറ ശ്രമങ്ങൾക്കു േശഷം മൃഗശാലക്കാരുമായി
േഫാണിൽ സംസാരിച്ച ഇട്ടിേക്കാരസാറിനു്, എലി
പ്പൂച്ച അപൂർവ്വജീവിതെന്നയാെണന്നു് ആധികാ
രികമായി അേന്വഷിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ വരാൻ
കഴിയൂ എന്ന മറുപടിയാണു് കിട്ടിയതു്. പ്രാഥമികാ
േന്വഷണത്തിനായി സ്ഥലെത്ത മൃഗസംരക്ഷണ
വകുപ്പിെനയാണു് നിേയാഗിക്കുക എന്നറിഞ്ഞു്
ഇട്ടിേക്കാരസാർ പ്രസ്തുത വകുേപ്പാഫീസ് തിരക്കി
ക്കണ്ടുപിടിച്ചു െചന്നു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാഴാകെട്ട മൃഗ
ശാലയിൽനിന്നുള്ള അറിയിപ്പു് വരെട്ട, സ്ഥലത്തു
വന്നു് അേന്വഷിച്ചു േവണ്ടതു െചയ്യാം എന്ന മറുപ
ടിയും കിട്ടി. പത്രക്കാെര െതരഞ്ഞു േപായിട്ടാെണ
ങ്കിേലാ െതരെഞ്ഞടുപ്പുകാലമായതിനാൽ എലി
യുെടയും പൂച്ചയുെടയുെമാെക്ക പുറെക നടക്കാൻ
ആർക്കും േനരമില്ലെത്ര! (നാട്ടിൻപുറെത്ത ഒരു
ൈപ്രമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനു് തലസ്ഥാനത്തു നി
ന്നു് ഒരു കാര്യം എത്രെയളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാൻ
കഴിയും എന്നു് പിൽക്കാലത്തു് മനസ്സിലാക്കിക്കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ അന്നെത്ത ആ കാത്തിരിപ്പിെന്റ വങ്ക
ത്തേമാർത്തു് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടു് ).
“ഈ െകടപ്പു് െകടന്നാൽ അതു് ചത്തുേപാകേത്ത
യുള്ളൂന്നു് േതാന്നുന്നു. നിങ്ങള് വല്ലതും െകാടുത്തു്
േനാക്കിേയാ?” ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ േചാദിച്ചു.
“േനാക്കാവുന്നെതല്ലാം ഞങ്ങളും േനാക്കി അപ്പാ
പ്പാ. ഒരു വിേശഷവുമില്ല”. ഏട്ടത്തി സങ്കടേത്താെട
പറഞ്ഞു.

ആ സംഭാഷണം േകട്ടുെകാണ്ടു് കടന്നുവന്ന അമ്മ
അതുവെര ഉള്ളിെലാതുക്കിയ കലിെയല്ലാം പുറ
െത്തടുത്തു് ഒച്ചയുയർത്തി പറഞ്ഞു: “അതിെനെക്കാ
െണ്ട ആ പാടെത്തറമ്പെത്തങ്ങാനും കുഴിച്ചുമൂടു് ചാ
േക്കാച്ചീ… ആ പിേള്ളരു് വന്നു േകറിയപ്പം െമാത
േല അതിെന്റ മുന്നീന്നു് മാറീട്ടില്ല.” ചാേക്കാച്ചിയ
പ്പാപ്പൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാെണന്നു് േതാന്നുന്നു
ആ െപാട്ടിെത്തറി. അമ്മ പറഞ്ഞുതീർക്കും മുൻ
പു് അപ്പാപ്പൻ പ്രതിവചിച്ചുകഴിഞ്ഞു: “ആെട്ട േചട്ട
ത്തി… വാ പിേള്ളെര…”
എലിക്കൂടിനു് േനെര േവഗം നടന്നുെചന്നു് അപ്പാ
പ്പൻ അതു് െപാടുന്നേന െപാക്കിെയടുത്തു് മുറ്റം കട
ന്നു് കുത്തുകല്ലിറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഒപ്പം ഞങ്ങളും കൂടിയേപ്പാൾ അെതാരു വിലാപയാ
ത്രയായി. അതുവെര അനക്കമറ്റു് കാണെപ്പട്ടിരുന്ന
എലിപ്പൂച്ച കൂട്ടിൽ കിടന്നു് അക്ഷമേയാെട അപ്പുറമി
പ്പുറം ഓടാൻ തുടങ്ങി. തുടെരത്തുടെര ഞരക്കങ്ങളും
േകട്ടു.

പാടത്തിറമ്പെത്ത വാഴേത്താപ്പിെലത്തിയേപ്പാൾ
ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ എലിക്കൂടു് കണ്ണിനുേനെര പി
ടിച്ചു് എലിപ്പൂച്ചെയ അനുതാപേത്താെട േനാക്കി കു
റച്ചു േനരം നിന്നു. എന്നിട്ടു് തേന്നാടുതെന്ന പറയും
േപാെല പറഞ്ഞു:
“പാവം… ഒറ്റത്തടി… തേന്തമില്ല… തേള്ളമില്ല…
ഉേറ്റാരുമില്ല… ഒേടരുമില്ല… െകാല്ലേണാ പിള്ളാെര?”
“േവണ്ടപ്പാപ്പാ…െകാല്ലണ്ടപ്പാപ്പ…”

ഒേരമയം ഒേര സ്വരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
വാഴേത്താപ്പിനു് േകാണിൽനിന്നു് പാടേത്തക്കിറ
ങ്ങുന്നിടെത്ത ചാഞ്ഞ െതങ്ങിൻചുവട്ടിൽ െപട്ടി താ
ഴ്ത്തിെവച്ചു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ െപാടുന്നെന അതി
െന്റ വാതിൽ തുറന്നു. െപെട്ടന്നു്, കണ്ണുകളിൽ ഒരു
കറുത്ത െകാള്ളിയാൻ മിനിയതുേപാെല ഞങ്ങൾ
ക്കു് േതാന്നി—അത്ര േവഗമായിരുന്നു എലിപ്പൂച്ച പുറ
േത്തെക്കടുത്തുചാടി ഇരുൾ മൂടിക്കിടന്ന പുല്ലിൻകൂട്ട
ങ്ങൾക്കിടയിലൂെട എേങ്ങാേട്ടാ ഓടിമറഞ്ഞതു്.

ചില കഥാനന്തര ചിന്തകൾ
ഒന്നു്: അന്നു് ചാേക്കാച്ചിയപ്പാപ്പൻ െകാല്ലാെത വി
ട്ട എലിപ്പൂച്ചയേല്ല പിന്നീടു് ചരിത്രത്തിനു് കുറുെക
ച്ചാടി ഇക്കണ്ട വിക്രിയകെളാെക്ക കാട്ടിക്കൂട്ടി
യതു് ? മഹാസംസ്കാരങ്ങളും മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങ
ളും തകർത്തു് എലിപ്പൂച്ച അവെയ സ്വന്തം രൂപ
ത്തിലാക്കി. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പൂച്ചത്തലയും
കമ്യൂണിസത്തിെന്റ എലിവാലുമായി ചരിത്രത്തി
െന്റ എലിെപ്പട്ടിയിൽ പകച്ചിരിക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്ര
ങ്ങെള േനാക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ, മതങ്ങളുെട പൂച്ച
ത്തലയും മേതതരത്വത്തിെന്റ എലിവാലുമായി
എലിെപ്പട്ടിയുെട അറ്റംപറ്റിയിരിക്കുന്ന അയൽ
രാജ്യെത്ത, ആയുധ ശക്തി സ്ഫുരിക്കുന്ന പൂച്ചക്ക
ണ്ണുകളും നിരായുധീകരണത്തിെന്റ എലിവാലു
മായി എലിെപ്പട്ടി കടിച്ചുമുറിച്ചു പുറത്തുചാടുവാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിെയ.
ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളിേലക്കു്
േനാക്കിയാേലാ? എത്രേയാ ജീവിതങ്ങളുെട
മധ്യകാലത്തു് അവയ്ക്കു് വിലങ്ങംചാടി എലിപ്പൂ
ച്ച അവെയ നാനാ വിധമാക്കി. ഏതിരുട്ടത്തും
കണ്ണുകാണുന്ന പൂച്ചയുെട ജാഗരൂകതേയാെട
ഏതനക്കം േകട്ടാലും എടുത്തുചാടുകയും ഏത
േചതന വസ്തുവിെനേപ്പാലും തട്ടിത്തട്ടി തിരിച്ചി
ട്ടും മറിച്ചിട്ടും പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന
ഒരു തലമുറയേല്ല എലിപ്പൂച്ചയുെട അപഹാര
ത്തിനു േശഷം ജീവിതത്തിെന്റ മറുപാതിയിേല
ക്കു കടന്നേപ്പാൾ, ഏതനക്കം േകട്ടാലും ഓടി
െയാളിക്കുകയും നിഗൂഢമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
മാളങ്ങളിൽ, പകൽെവട്ടെത്ത ഭയന്നു് ഒളിച്ചു
പാർക്കുകയും പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ കരണ്ടുതിന്നു്
കാലം കഴിക്കുകയും െചയ്യുന്ന എലിസദൃശരായി
പരിണാമം പ്രാപിച്ചതു് ? അവരുെട ജീവിതത്തി
െന്റ ആെകത്തുകെയടുത്താൽ, അതിനുമിേല്ല
ഒെരലിപ്പൂച്ചേയാടു് രൂപസാദൃശ്യം?
എന്തിേനെറപ്പറയുന്നു?
നിങ്ങളറിഞ്ഞ കാലെത്ത ഒെരലിെപ്പട്ടിയു
െട വലിപ്പത്തിേലക്കു ചുരുക്കിയിട്ടു് അതിനുള്ളി
േലക്കു േനാക്കുക.
ചരിത്രം ഒരു എലിപ്പൂച്ചയുെട രൂപം പൂണ്ടു്
അതിൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കാണുന്നിേല്ല?
രണ്ടു്: ഇന്നു് എവിെടെയങ്കിലും ഒെരലിെപ്പട്ടിയിൽ
എലിപ്പൂച്ച വീണാൽ ഒരു കഥാകൃത്തിനും അെതാ
രു കഥയാക്കാൻ കഴിെഞ്ഞന്നു വരില്ല. ഭൂതലം
മുഴുവൻ പാേഞ്ഞാടി നടക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്ത
കരും െടലിവിഷൻ വാർത്താ—ക്യാമറാസംഘ
ങ്ങളും ഓടിെയത്തി ആ മഹാത്ഭുതെത്ത ഇഞ്ചി
ഞ്ചായി കടിച്ചുകീറിപങ്കിെട്ടടുക്കുമായിരുന്നു. പി
േറ്റന്നെത്ത ദിനപത്രങ്ങളുെട മുൻേപജിെല മുഖ്യ
സ്ഥാനത്തു് അച്ചടിക്കെപ്പടുന്ന എലിപ്പൂച്ചയുെട
ചിത്രവും കഥയും നാടായ നാെടങ്ങും വീടായ
വീടുകളിലുെമല്ലാം സ്വീകരണമുറികളിൽ വലിയ
ചർച്ചാവിഷയമാേയെന. അതിെന്റ പളുങ്കുകണ്ണു
കളിെല പകച്ച േനാട്ടങ്ങൾ േകാടാനുേകാടി െട
ലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിൽ െവട്ടിത്തിളങ്ങി മനുഷ്യ
രാശിെയ ഒന്നാെക വിസ്മയംെകാള്ളിേച്ചെന.
ഇതിെനാെക്കയിടയിൽ സാക്ഷാൽ എലിപ്പൂച്ച
യാകെട്ട, അന്യഗ്രഹത്തിൽനിെന്നത്തിയ അതി
ഥിെയേപ്പാെല രാജ്യങ്ങൾേതാറും സ്വീകരിച്ചാന
യിക്കെപ്പട്ടു്, ഒടുവിൽ മാേലാകെരല്ലാം േചർന്നു്
അതിെന ഒരു േക്ലാണിങ് വിദഗ്ദ്ധെന്റ ൈകകളി
െലത്തിക്കുകയും അനന്തരം എലിപ്പൂച്ചയുെട വം
ശം ഭൂമിയാെക െപരുകുകയും െചയ്യുമായിരുന്നു.
അടിക്കുറിപ്പു്: േനരുള്ള വാർത്തകൾ നിേരാധിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു ദിവസം നമ്മുെട നാട്ടിെല
ഒരു വിശിഷ്ടപത്രത്തിെന്റ മുൻേപജിെല മുഖ്യവാർ
ത്തയായി വന്നതു് തേലന്നു് എവിെടേയാ ഒരു നാ
ട്ടിൻപുറത്തു് പിടിക്കെപ്പട്ട ഒരപൂർവ്വ ജീവിയുെട ചി
ത്രവും കഥയുമായിരുന്നു എേന്നാർക്കുന്നു. േനരുള്ള
കഥകൾ വാർത്തകളായി വായിച്ചു വലിെച്ചറിയെപ്പ
ടുകയും വർണ്ണചിത്രങ്ങളായി കണ്ടു് മറക്കെപ്പടുകയും
അങ്ങെന ചരിത്രംതെന്ന വലിയ ഒരു കഥയില്ലാ
യ്മയായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
“എലിപ്പൂച്ച” േപാലുള്ള കഥകളും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
□

അയ്മനം േജാൺ

1953-ൽ അയ്മനത്തു് ജനനം. റിട്ട. േകന്ദ്ര
ഗവ. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. ആയിരത്തിെതാ

ള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മാതൃഭൂ
മി സാഹിത്യമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാ
നം േനടിയ ‘ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവ
രു് ’ എന്ന കഥയിലൂെട വായനക്കാർക്കിടയിൽ ശ്രേദ്ധ
യനായ അയ്മനം േജാൺ വളെരക്കുറച്ചു് കഥകേളെയഴു
തിയിട്ടുള്ളു. ഇേപ്പാൾ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട
ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം.

പ്രധാനകൃതികൾ

ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവരു്, എന്നിട്ടുമുണ്ടു് താമരെപ്പായ്ക
കൾ, ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒന്നാം പാഠം ബഹി
രാകാശം.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

R I VE R VA L LEY
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ
ണു് 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

