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െമാ
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അേപ്പട്ടെന്റ പീടിക ചിരപുരാതനമാെയാരു
അടയാളമായിരുന്നു. തിരുെനല്ലി കാടുകളിൽ േചേക്കറി
പടർന്നുകിടന്ന മഞ്ഞു പാളികളിലൂെട, വഴിേയാരത്ത്
മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷേയാെട
സന്ദർശകെര േനാക്കി നിൽക്കുന്ന വാനരന്മാേരാട്
േ ഹാർദ്രമായി ചിരിച്ച് നാം എത്തിേചേരണ്ട ഒരു
ഇടമാണ് അേപ്പട്ടെന്റ പീടിക. അവിെട നിന്നാണ്,
അേപ്പട്ടൻ കാണിച്ചുതരുന്ന വഴിയിലൂെട െമാട്ടത്തിയുെട
വീട്ടിെലേത്തണ്ടത്.
െവ ം പന്ത്രേണ്ടാ, പതിമൂേന്നാ വയസ് മാത്രം
പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന െമാട്ടത്തി എന്നു വിളിേപരു
ഒരാദിവാസികുട്ടി മരിെച്ചന്നും, മരിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്ക്
നാലു മാസം വയ ിലുണ്ടായിരുെന്നന്നും, താലൂക്ക്
ആശുപത്രിയിെല േഡാക്ടർ
ത്തായ േഡവിസാണ്
പറഞ്ഞത്.

േഡാ. േഡവിസ് പറഞ്ഞ േപരും, ആൾരൂപവും എല്ലാം
െവച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ അപ്പപ്പാറ ആദിവാസി
േകാളനിയിൽ നിന്ന് തിരുെനല്ലി ഏകദ്ധ്യാപക
വിദ്യാലയത്തിേലക്ക് വല്ലേപ്പാ ം വന്നു െകാണ്ടിരുന്ന
അവൾ തെന്നയാണത്, െമാട്ടത്തി.
അപ്പപ്പാറയിെല ആദിവാസികൾക്കായി സർക്കാർ
നടത്തുന്ന ഏകാദ്ധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിെല പന്ത്രണ്ട്
കുട്ടികളിൽ ഒരുവളായിരുന്നു, അവൾ. അവിടുെത്ത
ഒേരെയാരു അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ മുൻപ്
അവ െട വീട്ടിെല ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ എനിക്കു
ഇടെപേടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ആ
വീടിെനക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകേദശ ധാരണ എനിക്കുണ്ട്.
നല്ല ഒന്നാന്തരം വാ കാരായിരുന്നു െമാട്ടത്തിയുെട
അച്ഛൻ രഘുരാമനും, അമ്മ ലീലയും. അവർ ഒരുമിച്ചു
വീട്ടുനു ിൽ െവച്ച് വാ ി കുടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന
പുകിലുകളായിരുന്നു മുഖ്യവിഷയം. അടികലശൽ
പതിവായിരുെന്നങ്കിലും, ഒരിക്കൽ േകാട
കലക്കിെവച്ചിരുന്ന മൺകലം രഘുരാമൻ
െതാഴിച്ചുതകർത്തതിെന്റ േഖദത്തിൽ ലീല, വാ ടുപ്പിൽ
നിന്ന് ഊരിെയടുത്ത കാട്ടു വിറകുെകാണ്ട് രഘുരാമെന്റ
തല പിളർന്നു.
രണ്ടുേപരും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിെല
വരാന്തയിലായേതാെട െമാട്ടത്തി ളിൽ വരാതായി.
െമാട്ടത്തിയുെട താെഴ പല പ്രായങ്ങളിലായി മൂന്നു
േപരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അച്ഛേനാ, അമ്മേയാ
ദീർഘനാൾ ഇല്ലാതാവുേമ്പാൾ െമാട്ടത്തിയുെട
ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി.

പേക്ഷ ളിൽ വരുന്ന ദിനങ്ങളിൽ അവൾ കണക്കും,
മലയാളവും നന്നായി പഠിച്ചു. ഊരിൽനിന്ന് നാലു
കിേലാമീ ർ നടന്ന്, ആനയും, കരടിയുമു
കാട്ടിനു ിലൂെട, അേപ്പട്ടെന്റ പീടികതാണ്ടി
േവണമായിരുന്നു, അവൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ എത്താൻ.
ആ െമാട്ടത്തിയാണ്, ഇേപ്പാൾ മരിച്ചുെവന്ന് േഡാ.
േഡവിസ് പറയുന്നത്. അതും നാലുമാസം ഗർഭം ധരിച്ച
അവ യിൽ. അേതസമയം അത്
അവൾതെന്നയാേണാ എന്ന് ഉറപ്പുമില്ല. അങ്ങെനയാണ്,
തിരുെനല്ലിക്കാരനായ എെന്റ ചങ്ങാതിയും, സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തകനുമായ േസാമനുെമാന്നിച്ച്
അപ്പപ്പാറയിേലക്ക് ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഒരു പഴയ േഫാർ ഫിഫ്റ്റി ജീപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങ െട
യാത്ര. കാട്ടിേലക്കു ഏതു യാത്രയിലും വയനാട്
എത്തിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ േസാമെനയാണ് കൂെട
കൂട്ടാ
ത്. അയാെള േപാെല വയനാടിെന്റ
ദയമിടിപ്പുകൾ അറിയുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്.
കാട്ടുപാതയിലൂെട പായുേമ്പാൾ, ആനേയാ, പന്നിേയാ,
പുലിേയാ, ആേറ ൈമൽ അപ്പുറത്താെണങ്കിലും
േസാമൻ അതു മണത്തറിയും. മൃഗ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
വായുവിലുണ്ടാകുന്ന ചൂരിേലക്ക് മൂക്കു വിടർത്തി അവൻ
ദിക്കും ഗുണവും പറയും. പ്രകൃതിേയാട് േചർന്ന് നടക്കുന്ന
ഒരുവന് പ്രകൃതി അതിെന്റ ആറാം ഇന്ദ്രിയം തുറന്നു
െകാടുക്കുന്നു.
എന്നാലും സായാ ങ്ങളിൽ ഒരല്പം വാ ്, കപ്പയുെടയും
കാന്താരിയുെടയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അകത്താക്കുന്ന
േസാമൻ പിന്നീട് ആദിവാസി ജീവിതത്തിെന്റ

പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. ബാ പൂട്ടിയത്
േസാമെന ബാധിച്ചേതയില്ല. എെന്തന്നാൽ േസാമന്
പ്രിയം എന്നും ആദിവാസികുടിലുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ല
ചൂടൻ ചാരായമായിരുന്നു.
“മാേഷ ഈ കയ മിറങ്ങിയാൽ അേപ്പട്ടെന്റ പീടികയായി
നിർത്തേണാ…”

അെതന്തു േചാദ്യമാ േസാമാ….. നിർത്തെണ്ടഅേപ്പട്ടനിൽ നിന്നെല്ല അപ്പപ്പാറയിെല ജീവിതം
തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും.
അങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞാൽ അേപ്പട്ടൻ ചിരിക്കും.
മുപ്പതുവർഷമായി അപ്പപ്പാറക്കാർക്ക് ഉണക്കമീൻ മുതൽ
െത പ്പു ബീഡിവെര എത്തിക്കുന്നയാളാണ് അേപ്പട്ടൻ.
ചാണകം െമ കിയ തറയിൽ പായവിരിേച്ചാ, അെല്ലങ്കിൽ
അടുത്ത ഒരു െബഞ്ചിേലക്ക് ക്ഷണിേച്ചാ അേപ്പട്ടൻ
സന്ദർശകേരാട് തെന്റ ആഥിത്യ മര്യാദ പ്രകടിപ്പിക്കും.
നല്ല െവളിച്ചണ്ണയിൽ മൂപ്പിെച്ചടുത്ത ഉണ്ണിയപ്പവും, കട്ടൻ
ചായയും കഴിക്കാെത അപ്പപ്പാറയിെലത്തുന്ന ആേരയും
അേപ്പട്ടൻ വിടാറില്ല. വയനാട് വിട്ട് ചുരം ഇറങ്ങുേമ്പാ ം
അേപ്പട്ടെന്റ േ ഹം േകാടമഞ്ഞുേപാെല നെമ്മ ചു ി
നിൽക്കും. അപരിചിതരായ രണ്ടുേപെര
കണ്ടതിനാലാവാം അേപ്പട്ടൻ, െപെട്ടന്ന് െബഞ്ച് തുടച്ച്
വൃത്തിയാക്കി ദ്യമായ ചിരിേയാെട ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.
ആദിവാസി ളിെല അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ
എെന്ന അേപ്പട്ടന് േനരെത്ത
പരിചയമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, പ്രായാധിക്യം

കാരണമാവാം, വീണ്ടും എനിക്കു പരിചയെപ്പടുേത്തണ്ടി
വന്നു.
അ ി നു ങ്ങുന്ന തണുപ്പിലും, തിരുെനല്ലിവനത്തിലൂെട
ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തണുത്ത കാ ിലും അേപ്പട്ടൻ
കൂസലില്ലെത ഒരു ൈകലിമുണ്ടും, അരൈകയ്യൻ
ബനിയനുമിട്ട്, ചിരിേയാെട നിന്നു.
ചൂടു കട്ടൻ ചായയിൽ വയനാടൻ ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും
ചതച്ചിട്ട് അേപ്പട്ടൻ തന്ന പാനിയും അതീവ ദ്യമായി
അനുഭവെപ്പട്ടു. അതിനിടയിലും നല്ല വാ ് എവിടുെണ്ടന്ന്
േസാമൻ ആേന്വഷിെച്ചങ്കിലും അേപ്പട്ടൻ ആ േചാദ്യെത്ത
േവണ്ടതുേപാെല ഗൗനിച്ചില്ല.
െമാട്ടത്തിയുെട വീട് േതടി വന്നവരാെണന്നും, അവിെട
േപാകാൻ താല്പര്യമുെണ്ടന്നും പറഞ്ഞേപ്പാൾ അേപ്പട്ടൻ
കരുണാർദ്രനായി.
“ആ െകാച്ചു മരിച്ചേല്ലാ, അറിഞ്ഞിേല്ലാ”
“എങ്ങനാ മരിെച്ച? അതറിഞ്ഞുവന്നതാ”
“അെതാന്നുമറിയില്ല എേന്താ അ ഖമായിരുന്നു”
അേപ്പട്ടെന്റ ഉത്തരത്തിൽ നിസംഗതയായിരുേന്നാ,
നിരാശയായിരുേന്നാ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായില്ല.

പതിമൂന്നുകാരിയായ െമാട്ടത്തി എന്ന കാടിെന്റ ന്ദരി
മരിക്കുേമ്പാൾ ഗർഭിണിയായിരുെന്നന്നും, മരണകാരണം
അകാലത്തിെല കുരുന്നു ഗർഭമാെണന്ന േഡാ. േഡവിസ്
പകർന്നു തന്ന അറിവ് അപ്പപ്പാറേയാളം എത്തിയിട്ടില്ല
എന്നുറപ്പ് - പെക്ഷ അറിഞ്ഞാലും ആരും അത് വിളിച്ചു
പറയില്ല. അതാണ് വയനാടൻ ജീവിതത്തിെന്റ സൗമ്യത.

എന്നാലും ആരായിരിക്കാം ഈ െചറിയ കുട്ടിെയ ഇങ്ങെന
നശിപ്പിച്ചത്? അത് അവെള മരണേത്താളം
എത്തിച്ചേല്ലാ ൈദവേമ, എന്ന് മനംെനാന്താണ് ഞങ്ങൾ
അേപ്പട്ടേനാട് യാത്ര പറഞ്ഞത്.
േനരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പപ്പാറയിേലക്കു
വഴികളിെല മുളങ്കാടുകളിൽ സന്ധ്യ േനരെത്ത
േചേക്കറിയതുേപാെല. വാനരന്മാർ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി
വനത്തിലൂെട പായുന്നുണ്ട്.
േകാളനിയിേലക്കു കയ ത്തിൽ േസാമെന്റ പഴയ ജീപ്പ്
ഒന്നു പതറിയിട്ട് കുതിച്ചു… മന ിേലക്കു വീണ്ടും െമാട്ടത്തി
കടന്നുവന്നു.
സാധാരണ അദിവാസി കുട്ടികളിൽ നിന്ന്
വിത്യ മായിരുന്നു അവൾ. പഠിപ്പിക്കുന്നെതാെക്ക
െപെട്ടന്ന് ഉൾെക്കാ ാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുടി
രണ്ടായി മാടിെകട്ടി െവച്ച്, പഴകി നിറം മങ്ങിയ ബ്ലൗ ം,
പാവാടയും അണിഞ്ഞ്, അവൾ ളിേലക്ക്
കയറിവരുന്നത് ഇേപ്പാ ം എെന്റ ഓർമ്മയിലുണ്ട്.
ശാരീരികമായ വലിയ വളർച്ച ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു
അവൾ. ളിൽ നിന്നു ആഹാരം പ്രേത്യകം
പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് െമാട്ടത്തി പതിവായി വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപാകും താെഴയു മൂന്നു സേഹാദരികൾ, ആ
പാത്രത്തിനായി കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും എന്ന് ഒരിക്കൽ
അവ െട വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടു എനിക്കറിയാം.
അച്ഛെന്റയും അമ്മയുെടയും നിസംഗജീവിതവും,
മദ്യപാനവും ഈ കുട്ടിയുെട ജീവിതെത്ത തകർക്കുമേല്ലാ
എന്ന് ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടിരുന്നു. െമാട്ടത്തിേയാട് എനിക്ക്
വാൽസല്യം േതാന്നാൻ പിെന്നയുമുണ്ടായിരുന്നു

കാരണങ്ങൾ. നി ളങ്കമായ അവ െട ചിരിയും,
െപാതുെവ ആദിവാസി കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഭയം
നിറഞ്ഞ ഒരു തരം അധമേബാധത്തിെന്റ അഭാവവും
െമാട്ടത്തിയുെട പ്രേത്യകതയായിരുന്നതാവാം കാരണം.
അച്ഛെന്റ മദ്യപാന െപാല്ലാപ്പുകൾക്കിടയിലും അവൾ
പ്രസരിേപ്പാെട ചിരിച്ചു.
എന്നിട്ടും എന്താണ് ഈശ്വരാ സംഭവിച്ചത് എന്ന
ആകുലതയിലൂെട ഞങ്ങൾ അപ്പപ്പാറ
േകാളനിയിെലത്തിേച്ചർന്നു.
ൈഡ്രവർ സീ ിൽ നിന്നിറങ്ങി, ശരീരം ഒന്ന് നീട്ടി
നിവർത്തി േസാമൻ ചു പാടും േനാക്കി. വഴി
അറിയാവുന്നതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ െപെട്ടന്ന് തെന്ന
നടക്കാൻ തുടങ്ങി… കല്ലും, കട്ടയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ
ഒ യടിപ്പാതയിലൂെട ആേറ മിനി നടന്നേപ്പാൾ തെന്ന
ഞങ്ങൾ െമാട്ടത്തിയുെട വീട്ടിെലത്തി.
പുറത്താേരയും കണ്ടില്ല. കുടിലിെന്റ െതക്ക് ഭാഗത്തായി
ഒരു മൺകൂനയിൽ നാട്ടി നിർത്തിയ ചന്ദനത്തിരിയിലൂെട
ഒ കിെയത്തുന്ന െചറിയ പുകച്ചുരു കൾ.
േകാളനിയിെലത്തിയ അപരിചിതെര കണ്ടിട്ടാവാം
അടുത്തടുത്ത കുടിലിലു വർ എത്തിേനാക്കാൻ തുടങ്ങി.
െതാട്ടടുത്ത കുടിലിെന്റ ചളിനിറഞ്ഞ മു ത്ത് ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്ന് കളിക്കുന്ന നാലഞ്ചു കുട്ടിക െട കൂട്ടത്തിൽ
െമാട്ടത്തിയുെട ഇളയ സേഹാദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവർ എേന്താ കളിച്ച്, അതിെന്റ ആ ാദത്തിൽ
നി ളങ്കമായി െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തു
െചന്നേപ്പാഴാണ് അവർ ളാണ് കളിക്കുന്നത് എന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഒരാൾ അദ്ധ്യാപകനും, മ
വർ കുട്ടിക ം;
അദ്ധ്യാപകൻ പൂർണ്ണനഗ്നനായിരുന്നു… ൈകയ്യിൽ
നാലാം ക്ലാ ിെല പാഠപു കം… െമാട്ടത്തി ളിൽ
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ്. അതിെന്റ ആദ്യ േപജുകളിൽ
ചിലത് ചളിയിൽ വീണു കിടപ്പുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവരുെട ൈകയ്യിൽ െമാട്ടത്തി
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന െപാട്ടിയ േ ം െപൻസിലും…
ഒരാദിവാസി ഏകാദ്ധ്യാപക ൾ െമാട്ടത്തിയുെട വീട്ടിൽ
പുന:സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കളിക്കാൻ അവർ ൾ
എന്ന ആശയം തിരെഞ്ഞടുത്തതിൽ െചറിയ സേന്താഷം
േതാന്നിെയങ്കിലും, അവൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞയുടൻ അവ െട
പു കം ഇങ്ങെന കളിവ ആക്കിയതിെന്റ വിഷാദവും
ഒപ്പം ഉ ിേലക്ക് വീണു.
“എന്താ” എന്ന േചാദ്യം േകട്ടാണ്. തിരിഞ്ഞു
േനാക്കിയത്. െമാട്ടത്തിയുെട അച്ഛനാണ് ഒരു ൈകലി
വാരിപുതച്ച്, മുടി പാറിപ്പറന്ന്… ഉറങ്ങി എ േന്ന വരുന്ന
ആലസ്യേത്താെട ഞങ്ങെള േനാക്കി.

ആ േനരത്തും അയാൾ നല്ല മദ്യത്തിലായിരുന്നു,
എന്നുേതാന്നി.
“ഞാൻ

ളീന്നാ, െമാട്ടത്തീെന്റ മാഷാ…”

“അവ ചത്തുേപായേല്ലാ. ഇന്നെല കുഴിച്ചിട്ടു…”
“ഞങ്ങളറിഞ്ഞില്ല. ആരും പറഞ്ഞുമില്ല, ഇന്ന്
ആശുപത്രിയിെല േഡാക്ട പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞതാ.”
“അറിഞ്ഞിെട്ടന്താ… ങ്ങള് ന്താ െചയ്യും”
“അവള് നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു.”

“ഓള് നല്ലേതാ ചീത്തേയാ ആവെട്ട-അതിനിപ്പന്താ.”
സംഭാഷണം േകട്ടിട്ടായിരിക്കണം കുടിലിനകത്തു നിന്ന്
െമാട്ടത്തിയുെട അമ്മ ഇറങ്ങിവന്നു. അവർ
കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നു േതാന്നി. ക ത്തിലൂെട ചു ി
മാ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവർ
സാരിയുടുത്തിരുന്നത്.

ഈ സംഭാഷണങ്ങെളാന്നും ദ്ധിക്കാെത, അടുത്ത
വീട്ടുമു ത്തിരുന്ന കുട്ടികൾ െമാട്ടത്തിയുെട പു കങ്ങൾ
െകാണ്ട് ൾ കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
“എങ്ങെന മരിെച്ച”? ഞാൻ െമെല്ല േചാദിച്ചു.
“ആ, ആർക്കറിയാം, വയ േവദേനന്നാ പറഞ്ഞു.”

അവർക്കതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത േപാെല േതാന്നി.
ഞാനും േസാമനും കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിനിന്ന് തികഞ്ഞ
സ്വകാര്യഭാവേത്താെട അയാേളാട് േചാദിച്ചു.
“അല്ല, മരിക്കുേമ്പാ െമാട്ടത്തിയ്ക്ക് വയ ിലുണ്ടായിരുെന്നന്ന്
േകട്ടേല്ലാ”, എന്ന എെന്റ േചാദ്യം അയാൾ അവഗണിച്ചു.

പെക്ഷ പിറകിൽ നിന്ന അയാ െട ഭാര്യ ലീല
െച താെയങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു.
“കാണും സാെറ, ഇയാ അങ്ങനേത്താെര അെല്ല ഇവിെട
െകാണ്ടുവെന്ന.”

അേതാെട രഘുരാമൻ അവെര ചവിട്ടാനായി
കാലുെപാക്കി. അവർ മാറി കളെഞ്ഞങ്കിലും െപാക്കിയ
കാലുമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാെത അയാൾ
വീഴാെനാരുങ്ങി. “എന്നാലും രഘുരാമാ, പറയ് ആരാ ആ
െകാച്ചിേനാട് ഈ കടുംൈക െചയ്തത്…”

“പറയില്ല സാെറ അയാക്ക് ക
െകാടുക്കുന്നവനെല്ല-” ലീല.

് വാങ്ങി

രഘൂരാമൻ വീണ്ടും പ്രാഞ്ചി പ്രാഞ്ചി ലീലെയ
പ്രഹരിക്കാെനാരുങ്ങി- ഞാൻ ആയാെള വീണ്ടും
നിർബന്ധിച്ചു- “നമുക്ക് ആരായാലും അവെന കുടുക്കാം
രഘുരാമാ. േകെസടുക്കാം…നീ ആരാന്ന് പറ…”
“എന്തിനാ -സാെറ - േകെസടുത്തിട്ട് എന്തിനാ ഇവിെട

ഈ മനുേഷാരുെട ഓേരാ കാര്യത്തിന് എത്തിറ
േകെസടുത്തു. എന്നിേട്ടാ. ങ്ങെള േപാെലാരാളാ
-നാട്ടുകാരൻ അേത്രയു .”

എെന്റയും രഘുരാമെന്റയും ഇടയിൽ അർത്ഥം ന െപ്പട്ട
ഒരു മൗനം േചേക്കറി…
അേപ്പാ ം െമാട്ടത്തിയുെട താഴത്തു മൂന്നു േപരും ൾ
കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ ചിരിച്ചും, ഒരാൾ മെ ാരാെള
പിടിച്ച് ത ിയും രസിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് െമാട്ടത്തിയുെട
പു കത്തിെന്റ താ കൾ പറിെച്ചടുത്തവർ
ആകാശേത്തക്ക് പറത്തി. ജീവിതം ആേഘാഷേത്താെട
അവരുെട കണ്ണുകളിൽ തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നമുക്ക്
േപാകാം മാെഷ എന്ന് േസാമൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് വിഷാദേത്താെട െമാട്ടത്തി
എത്തിേനാക്കുന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി. േകാടമഞ്ഞ്
കയറി തുടങ്ങിയ മലകളിേലക്കും കത്തിതീർന്ന
മൺകൂനയിെല ചന്ദനത്തിരിയിേലക്കും ഞാൻ മാറിമാറി
േനാക്കി.
ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ഒരു കുപ്പി ക ിെന്റ
ബലത്തിൽ െമാട്ടത്തിെയ പീഡിപ്പിച്ച ഏേതാ നാട്ടുകാരൻ

അേപ്പാ ം മെ ാരു കുപ്പിയുമായി ആ
മലമടക്കിെലവിെടേയാ കാത്തിരിക്കുന്നുെവന്ന് എനിക്കു
േതാന്നി.
നടക്കുേമ്പാൾ െമാട്ടത്തിയുെട ചിരി എെന്റ കാതിൽ
അലയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടു സം തിെയ,
വിദ്യാഭ്യാസെത്ത, േ ഹെത്ത, കുടുംബെത്ത േഭദിച്ചു
വരുന്ന വന്യമായ ചിരി. ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട
നി ളങ്കമായ ചിരി. പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഒട്ടനവധി
െപൺകുട്ടിക െട ആത്മാക്കൾ മലമടക്കുകളിൽ നിന്ന്
ചിരിക്കുന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി.
“ഇെതല്ലാം ആരാ െചയ്യുെന്ന മാെഷ…” േസാമൻ
േചാദിച്ചു.

ഉത്തരമില്ലാെത ഞാൻ അവെന േനാക്കി പിെന്ന
നിസംഗതയുെട മഞ്ഞ് വാരിപുതച്ച് അപ്പപ്പാറയിെല
േകാളനിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിേലക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
⋆

⋆

⋆

ഐസക് ഈപ്പൻ

മലയാളത്തിെല അറിയെപ്പടുന്ന
കഥാകൃത്തും പ്രഭാഷകനും. ജനനം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല െചങ്ങന്നൂരിൽ.
എം.എ എം.ഫിൽ പഠനത്തിനു േശഷം
േകാേളജ് അദ്ധ്യാപകനായി തുടക്കം.
1991ൽ ഇൻഡ്യൻ ഇൻഫർേമഷൻ
സർവീസിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.
21 പു കങ്ങൾ. അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്,
എസ്.െക. െപാെ ക്കാട് പുര ാരം, തകഴി അവാർഡ്,
യുവസാഹിത്യ പുര ാരം, െകാച്ചുബാവാ പുര ാരം,
ബഷീർ പുര ാരം തുടങ്ങി വിവിധ പുര ാരങ്ങൾ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനെപ്പട്ട കൃതികൾ

• സൗ ദത്തിെന്റ െവളിപ്പാട്ടുകൾ
• െനഹ് വിെന്റ തീവണ്ടി
• അെതല്ലാം മറേന്നക്കൂ
• നഗരത്തിെല േകാമാളികൾ
• അഗ്നിയിൽ ഒരു നഗരം
• വാേ ാഡ ഗാമ അഥവാ മൂസ അബ്ദു
• പരേദശി േമാക്ഷയാത്ര
• േകാളനി വാഴ്ച്ച
• നഗരം റേബക്കേയാട് പറഞ്ഞത്
• ഏഴാമെത്ത നില

