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അ ൻ െകാ മരം

വീട്ടുമു ത്ത് േഗ ിനു ഇടതു വശത്തായി ഒരു
െകാന്നമരമുണ്ട്. വലിയ പ്രായെമാന്നുമില്ല. ഉയരം ഒരു
പത്തുപതിനഞ്ച് അടി കാണും. ശിഖരങ്ങൾ കുറവാണ്.
പേക്ഷപൂത്താൽ മു വനായി തെന്ന പൂക്കും. ഒരില
േപാലും കാണാത്തവിധം.

അപ്പൂപ്പന് െകാന്ന പൂത്താൽ പിെന്ന േവവലാതിയാണ്.
േനരേത്തഎങ്ങാനും പൂവിട്ടാൽതീർന്നു. മൂപ്പരുെട തിയറി
അനുസരിച്ച്ഈ മരം മു ത്തു നി ത്താൻ െകാ ില്ല.
അശുഭമാണെത്ര.

െകാന്ന പൂത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുകണ്ട് ഒരിക്കൽ
അയൽവക്കത്തു ഗണിതഅദ്ധ്യാപിക നിമ്മി
റസിഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ വക വാർത്താ
ബു ിനിൽ ഒരു കവിതഎ തി. അതുവായിച്ച
അപ്പൂപ്പൻ േഗ ിനു മുന്നിൽ വച്ച് വിട്ടു വീട്ടിേലക്കു
േപാവുകയായിരുന്ന നിമ്മി ടീച്ചെറ കഠിനമായി ശകാരിച്ചു.



“െകാേച്ച നീ എന്തു മന ിലാക്കീട്ടാ? നിങ്ങള് കവികള്
െകാന്ന ചിരിച്ച് നിക്കുന്നേത കാണുന്നു . അതിനടിയിൽ
തു ി െവ ം കിട്ടാെത െവന്ത് നീറി മണ്ണ്
നിലവിളിക്കുന്നത് േകൾക്കണില്ല. െകാന്ന പൂെത്തങ്കിൽ
ഭൂമിക്ക് അേത്രം ഉണക്കാെയന്നാഅർഥം. അതിെന്റ
ചനയാ ഇത്. ഇതു കാണുമ്പെഴനിക്ക് ആനന്ദമല്ല

ആധിയാ.”

ടീച്ചർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുമ്പളത്തുനിന്ന് െകട്ടിേക്കറി
വന്ന കാലം െതാേട്ട അയലെത്തഈഅപ്പൂപ്പെന
കാണുന്നതേല്ല. എന്തിനുേമതിനും സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്.
മകെന്റ കല്യാണം ഗുരുേദവെന്റആദർശത്തിനനുസരിച്ച്
ഏേഴാ എേട്ടാ േപെര വച്ച് നടത്താൻ മൂപ്പര് മിച്ചതും
മകൻഅതു െപാളിച്ച് ഗംഭീരമായി തെന്ന നടത്തിയതും
കുേറക്കാലം മകേനാടും മരുമകേളാടും അേങ്ങരു
മിണ്ടാെതഅകലം പാലിച്ചതും ഒെക്കഎല്ലാവർക്കും
അറിയാവുന്നതേല്ല.

അെല്ലങ്കിൽ തെന്നഅേങ്ങര് എന്താ െചയ്യുന്നത്?
മുപ്പത്തിയാ വർഷം കുട്ടികെള പഠിപ്പിച്ചതിനു
സർക്കാറിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നതിെന്റ നെല്ലാരു ഭാഗവും വനം
വകുപ്പിന് െകാടുത്തു മുടിപ്പിക്കുന്നുഎന്നാണ്
വീട്ടുകാരുെടയും നാട്ടുകാരുെടയുംആേക്ഷപം . ഓേരാ
മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പും മൂപ്പർ ഒരു െകാല്ലം മു വൻ മിച്ചം
വച്ച പണംസർക്കാറിേലക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
ഞാ േവലയ്ക്കു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കവലയിലു വർ
കാണും കിഴക്കുനിന്ന് ഒരു പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഒരു കാട്
അങ്ങെന തെന്ന ഉ ാന്തിപ്പാലമിറങ്ങി വരുന്നത്.

വട്ട, െവട്ടി, മാവ്, വില്ലൂന്നി,ആരുേവപ്പ്,തമ്പകം,



കരിമരുത്, ചുണ്ണാമ്പു മരം,പ്ളാവ്,ആഞ്ഞിലി,ഇരുള്,
കൂവളം,എരച്ചുെകട്ടി,ഇലന്ത,കാഞ്ഞിരം,കാട്ടുക വ,
ഒരിലത്തീെപ്പട്ടി,ഈട്ടി,ഏഴിലം പാല,കടുക്ക,
െച േതക്ക്,ഞാവൽ, താന്നി, മഹാഗണി,അത്തി,
അമ്പഴം, ഉങ്ങ്,കരിെവട്ടി,ഇരുമു ്,ഇത്തി, നല്ലമന്ദാരം,
ഇലഞ്ഞി,പമ്പെവട്ടി,പുന്ന, മഞ്ചാടി, മട്ടി, രക്തചന്ദനം,
ആല്,അേശാകം, െനല്ലി,തവിട്ടാൽ, േതക്ക്
അങ്ങെനയങ്ങെന നാട്ടിൽ നിന്നു േപായതും നാട്ടിേലക്കു
വരാത്തതും നാട്ടിൽ ഉ തും നാട്ടിൽ തെന്ന
അപൂർവമായതുമായസകലമാന മരങ്ങ െടയുംൈതകൾ
ഇനം തിരിച്ച് എ തി െകാടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതത്രയും
അപ്പൂപ്പൻ വീട്ടിെലത്തിക്കും.

ഞാ േവല തീരും മുേമ്പഎല്ലാം ഒരുൈകവണ്ടിയിൽ
നിറപ്പിച്ച് ഒരുവെന െകാണ്ടു വലിപ്പിച്ച് വണ്ടിെക്കാപ്പം
നടന്ന് വഴിവക്കിലും പുറേമ്പാക്കിലും
കാണുന്നിടങ്ങളിലുെമാെക്കസ്വന്തംൈക െകാണ്ടു കുഴിച്ച്
വച്ച് അടുത്തു കടക്കാേരാേടാ വീട്ടുകാേരാേടാ
‘ഇടയ്ക്കിത്തിരി ദാഹജലം ഇതുങ്ങൾക്കും
െകാടുേത്തക്കേണ’എന്ന് അേപക്ഷിച്ചു തിരിെക േപാരും.
അടുത്ത മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവുംആടു
തിന്നും പശു ചവിട്ടിയും െവ ം കിട്ടാെത
ഉണങ്ങിയുെമാെക്ക നശിച്ചു േപാകുെമങ്കിലും
രക്ഷെപ്പടുന്നത്ആർത്തുപിടിച്ച് അങ്ങു േകറി വളർന്ന്
തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കും. അങ്ങെന േകറിേപ്പാകുന്നവയ്ക്കു
മാത്രം അപ്പൂപ്പൻ വീണ്ടും െചന്ന് തുരുമ്പിക്കാത്ത
േലാഹപ്പാളിയിൽഎ തിയ േപരുകൾഅവയുെട
തടിയിൽ േചർത്തുബന്ധിച്ചു വയ്ക്കും. കേച്ചരിപ്പടിയിൽ
നിൽക്കുന്നആൽമരം ‘ഭാരതാംബ’യാണ്.



ജഡ്ജിമുക്കിെല വലിയ െനല്ലി മരം ‘ക ർബാ
ഗാന്ധി’യാണ്. േഗൾസ് ളിനു േനേര മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്നു ‘മദർ െതേരസ’എന്ന േതൻ വരിക്കപ്ളാവ്.
േപാലീേ ഷനു തണേലകിെക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞഇരുപതു
വർഷമായി നിലെകാ ന്നത് ‘സർദാർ വല്ലഭായ്
പേട്ടൽ’ എന്ന മഹാഗണിയാണ്. കമ്യൂണി ് പാർട്ടി
ഒഫീസിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവലിയ
ആര്യേവപ്പ്—ആദ്യകാലത്ത് അപ്പൂപ്പൻ വച്ചു
പിടിപ്പിച്ചത്—സഖാവ് ഏെകജിയാണ്.

പേക്ഷ,ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും കണിെക്കാന്ന മരം ഒെരണ്ണം
േപാലും കാണുകയില്ല. എന്നല്ല വഴി നടപ്പിൽഅപ്പൂപ്പൻ
എങ്ങാനും െകാന്നൈത്തകണ്ടാൽഅേപ്പാൾ തെന്ന
അത് കടേയാെട പി െതടുത്ത് അതിെന്റ േവരു ഭാഗം
മണ്ണിലിട്ടു ചവിട്ടയരച്ച് ദൂേരക്കു വലിെച്ചറിയും.
അതുെകാണ്ടാകും അപ്പൂപ്പെന െവല്ലുവിളിക്കുന്ന േപാെല
ഓേരാ േവനൽ കാലത്തും മൂപ്പർഎേങ്ങാട്ടു േനാക്കിയാലും
കാണാൻ പാകത്തിന് എവിെടയും നിന്ന് െകാന്ന
അടിമുടി പൂത്ത് കളയുന്നത്.

ഇത്തവണഅപ്പൂപ്പെന ശുണ്ഠി പിടിപ്പിച്ചു െകാണ്ട്
ഡിസംബറിെല മൂന്നാമെത്തആ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്ന
വീട്ടുമു െത്ത െകാന്ന പൂക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നു രണ്ടുപൂക്കൾ
കാലം െത ി ഉണ്ടാേയക്കും പിെന്നഅതങ്ങു േപാേവം
െചയ്യുെമന്നാണ്ആദ്യെമാെക്കഅപ്പൂപ്പൻ കരുതിയത്.
പേക്ഷ െകാമ്പായ െകാമ്പിെലാെക്ക പച്ചമണികൾ
േപാെല പൂെമാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൂപ്പെന്റ
തിമിരക്കണ്ണിൽ െപട്ടിരുന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം േനരം െവ ത്ത് തട്ടു കടയിെല പതിവു ചായ



കുടിക്കാൻ പുറേത്തക്കിറങ്ങിയഅപ്പൂപ്പെന േനാക്കി
െകാന്ന നിറഞ്ഞുകവിെഞ്ഞാരു ചിരി ചിരിച്ചു.
നടുക്കേത്താെട അതിെന േനാക്കി നിന്നഅപ്പൂപ്പെന്റ
മുഖത്ത് േദഷ്യവും സങ്കടവും ഇരച്ചു കയറി. ആന്തേലാെട
അപ്പൂപ്പൻ െകാന്നയുെട കടയ്ക്കേലക്കു േനാക്കി.

“െഹാ – മെണ്ണത്രമാത്രം ചുട്ടു പ ത്തുകാണും..”

നിർമാല്യം െതാ ത് തിരിെക എത്തിയഅമ്മൂമ്മഅടിമുടി
പൂത്തുനിൽക്കുന്ന െകാന്നെയ േനാക്കി
സേന്താഷേത്താെട ഒന്നു െതാ തിട്ട് പരിഭവം പറഞ്ഞു.

“സംഗതിെയാെക്ക െകാ ാം. പേക്ഷ,ഇപ്പേഴ പൂത്താൽ
പിെന്ന കണി കാണാൻഎന്തു െചയ്യും?”

“കണി–! െകണിയാ െകണി.?” അപ്പൂപ്പൻഅമ്മൂമ്മെയ
േനാക്കി പല്ലി മ്മി.

“നിങ്ങൾെക്കന്തിെന്റ ദണ്ണമാ! സം ാനത്തിെന്റ പൂവാ
ഇത്. എല്ലാവരും ഇതില്ഐശ്വര്യം കാണുേമ്പാ
ഇേങ്ങര് ഒരാൾക്കു മാത്രം ദുരന്തം!”

“എടീ കുംഭ വ തി കഴിഞ്ഞ് മീനം–േമടമാസക്കാലത്ത്
പൂേക്കണ്ടസാധനംഈഡിസംബർഅവസാനം തെന്ന
പൂെത്തങ്കിൽഎന്താ മന ിലാക്കേണ്ട. ഭൂമീെട അേകാം
െപാേറാം ഇപ്പേഴ ഉരുകുന്നുഎന്നാ. എന്നുവച്ചാ െകാടും
േവനലാ വരാൻ േപാകുന്നെതന്ന്. അന്റാർട്ടിേക്കല്
മഞ്ഞുരുകിയിറങ്ങും. അതനുസരിച്ച് വർേഷാം കൂടും.
െവ െപ്പാേക്കാം സകലമാന സാംക്രമിക േരാഗങ്ങ ം
വരും. ങ്ഹാ!”

“ഹ! ഇെതന്തുപാടാ! അതിനു പൂക്കാൻ േതാന്നിയാ



പിെന്ന പൂക്കാതിരിക്കാെനാേക്കാ.? അതുതേന്നമല്ലാ,
ഇക്കണ്ട മനുഷര് മു വനും േമടപ്പിറവിക്ക് കണി
കാണുന്നതാ. അതിെന ഇങ്ങെനെയാെക്ക
പറഞ്ഞാലുണ്ടേല്ലാൈദവേദാഷം കിട്ടും.”

“ഭൂമീെട ഉ വരണ്ടാ ഭൂകമ്പം വെര പ്രതീക്ഷിക്കാം.
അതിെനാെക്കയു സാധ്യതയുെട ചനയാ ഇതു പൂത്തു
നിക്കുേമ്പാ പിടികിേട്ടണ്ടത്. അല്ലാെത ഇതിെന െതാ തു
പിടിച്ചു നിന്നാ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു േപാകില്ലാ.”

“അതിനീ മരെമന്തു പിഴച്ചു മനുഷ്യാ?”

(ശരിയാണ്. മരെമന്തു പിഴച്ചു? യൂക്കാലിപ് സ്,
മാഞ്ചിയം,അേക്കഷ്യാ,എന്തിന് നാണ്യവിളയായ റബർ
വെര ഭൂഗർഭജലംഊ ിെയടുത്താണ് വളരുന്നത്.
െകാന്ന െവ ം വലിക്കുെമന്നു പറയാനാവില്ല. മുരിങ്ങെയ
േപാെല െകാന്നയ്ക്കു െവ േമ േവണ്ട. െവ മില്ലാത്ത ഒരു
േലാകത്തുനിന്നുമാണ് അതിെന്റ പൂക്കൾ വിടരുന്നത്.
മൂന്നു പതി ാേണ്ടാളം യു.പി. ളിൽ പഠിപ്പിച്ചവൻഎന്ന
നിലയ്ക്ക് അെതാെക്കഅറിയാം. പേക്ഷ,പൂത്തുനിൽക്കുന്ന
െകാന്ന കാണുേമ്പാൾ, മനുഷ്യർ ഭൂമിെയ ഉണക്കി
ചുടലപ്പറമ്പാക്കുന്നതിെന്റഅത്യാഹ്ളാദം
പ്രകടിപ്പിക്കുകയാെണന്നും വിനാശകാരിയായ മനുഷ്യെന്റ
പ്രതീകമാെണന്നും ഒെക്കയങ്ങു േതാന്നിേപ്പാകും. പിെന്ന
ആകപ്പാെട ഒരുഎരിഞ്ഞു േക മാണ്. െവട്ടിക്കണ്ടിച്ചു
ദൂെര എറിയാനാ േതാന്നുക. –അല്ല,ഇവെളേപ്പാെല
യുക്തിേബാധമില്ലാത്തവേരാടു ഇെതാന്നും പറഞ്ഞിട്ടു
കാേര്യാമില്ല.)

അപ്പൂപ്പൻ െതല്ലിട മൗനത്തിലൂെട പ്രതിേരാധത്തിേലക്കു
േപായതു മുതലാക്കി എെന്താെക്കേയാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്



വീടിെന്റ ചവിട്ടു കല്ലിനു േനർക്കു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ
അമ്മൂമ്മപറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു: “അല്ലാ –ഇനി
അന്റാർട്ടിേക്ക മഞ്ഞുരുകുന്നത്ഈപുേരടത്തിെല
െകാന്ന പൂേത്താണ്ടാേണഅങ്ങു െവട്ടിക്കളേഞ്ഞരപ്പാ..!”

എേന്താആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ച് അപ്പൂപ്പൻ പി പി ത്തു:
“അതിനു തെന്നയാ േപാകുന്നത്.”

“െഹന്താ പറേഞ്ഞ. ങ്േഹ?” അമ്മൂമ്മ ഉറഞ്ഞുതു ി.
“െവട്ടാേനാ⁈ െവട്ടാെനങ്ങാനും വന്നാൽ, നിങ്ങെട
ആദ്യെത്ത െവട്ടു െകാ ന്നത് ഞാനായിരിക്കും. എെന്റ
േചാര ഇതിെന്റ േചാട്ടില് വീ ം. അതുകുടിച്ച് നിങ്ങെട
ഭൂമിെട ദാഹം തീരേണ തീരെട്ട.”

അപ്പൂപ്പൻ പിെന്നെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിെന്നയും
എേന്താഅരിശമടക്കാനാവാെത പറയാൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞ
അമ്മൂമ്മെയ മകെന്റ ഭാര്യ വന്ന് അനുനയിപ്പിച്ച്
അകേത്തക്കു െകാണ്ടു േപായി.

“അമ്മ െവ േതഅയൽവക്കത്തു വെര ചിരിപ്പിക്കാെത.
അപ്പൂപ്പെന്റസ്വഭാവം അമ്മയ്ക്കറിയാത്തതാേണാ?”
ഒന്നടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മൂമ്മപറഞ്ഞു.

“േമാേനാട് ശട്ടം െകട്ടിയിരിക്ക്യാ െവട്ടുകാരെന വിളിച്ച്
അത് െവട്ടിക്കാൻ. നീ അവേനാട് പറയണംആേളം
വിളിച്ചു െകാെണ്ടങ്ങാനും വന്നാഞാനതിെന്റ െകാേമ്പ
തൂങ്ങുെമന്ന്.”

േഹാംവർക്കു െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന െകാച്ചുമകൻ പറഞ്ഞു:
“െഡയ്ലീ തൂങ്ങ് അമ്മൂേമ്മ – െപാക്കം െവക്കും.”

“ഉണ്ണിക്കണ്ണാ–ങാ–”



മരുമകൾഅവെന ശാസിച്ചിട്ട് അമ്മൂമ്മെയ
ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“അേമ്മന്തിനാ െവഷമിക്കേണ. ഏട്ടേനാട് അച്ഛൻ
അങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുകരുതി ഏട്ടനിെപ്പാ
അതിനാ േനരം? നന്നായി.”

ശരിയാണ്. അവ െട ഏട്ടന് അതിനല്ല േനരം.

(പാർട്ടിയിൽ ഒരുവനുണ്ട്. തരം കിട്ടിയാൽ കുതികാൽ
െവട്ടും. അവെന ഇനിയും വിളയാൻ വിട്ടാൽ ഇത്രയും
കാലം ജയ് വിളിച്ചു നടന്നതു െവ െതയാകും. അവനു ജയ്
വിളിേക്കണ്ടി വരും. േനാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സമയവും ലവും ഒത്തു വരുന്നില്ല. ഒത്തുവന്നാൽഏതു
നിമിഷവും അവെന്റ കട േചർത്ത് ഒ െവട്ടാണ്. പിെന്ന
കയ്യും കാലും ഒെന്നാന്നായി െവട്ടി നീക്കി തടി െകാത്തി
നു ക്കി കുഴിച്ചു മൂടും. അതിനു ഫുൾഡീലും
നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലു േപർഅവെന
അവനറിയാെത േഫാേളാ െചയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടാ യ്ക്കു ിൽ
എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും ടാർജ ് ചാലാകും. പേക്ഷ,
അതുവെര െടൻഷനാണ്. വേല്ലാണം ഓപ്പേറഷൻ
സക്സസ്ആയാൽ വരുന്നനഗരസഭാ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
ഈവാർഡിൽ—അതും നായരീഴവ േവാട്ടുകൾ
നിർണ്ണായകമായഈവാർഡിൽ— ാനാർഥിയാണ്.
പിെന്ന േകാളേല്ല!. കഴിഞ്ഞതിനു മുമ്പെത്ത
നഗരസഭയിൽഅഞ്ചു െകാല്ലം െമമ്പറായിരുന്ന,
ഉടുതുണിക്കു മ തുണിയില്ലാതിരുന്ന ലവൻ പിേ ത്തവണ
മത്സരിക്കാെതസീ ഫുഡ് ബിസിന തുടങ്ങി. മേ
അവൻ—ചമ്മന്തി െതാട്ട് കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നവനാണ്—അഞ്ചുെകാല്ലം ജനെത്ത



േസവിച്ചു കഴിഞ്ഞക്ഷീണം തീർക്കാൻ കടപ്പുറത്ത് മൂന്ന്
റിേസാർട്ട് പണിതു.—ഹതാണ്. ഹല്ലാെത പിെന്ന
ൈവസ് െചയർമാനായിരുന്നആ ടീച്ചേറയും
ആദർശവാനായആ െകാടി മൂത്ത േനതാവിെനയും
േപാെലഅഞ്ചു െകാല്ലമിരുന്നിട്ടും
കാൽക്കാശുണ്ടാക്കാെതസംശുദ്ധമായ േസവനത്തിെന്റ
സൽേപ്പരുസമ്പാദിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം! അതുെകാണ്ട് ഒരു
കാരണവശാലും ഒരു മാസമായി തുടരുന്നഈ
ഓപ്പേറഷൻ െപാളിയരുത്. അതിന് രാപകൽ
േനരാംവണ്ണം ഉണ്ണാെത ഉറങ്ങാെത
എരിെപാരിെക്കാ േമ്പാളാണ് അച്ഛെന്റ ഒരു െകാന്ന
മരം െവട്ട്!)

മകൻഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ ഒഴിവുകഴിവു പറഞ്ഞും
അച്ഛെന്റ മുന്നിൽ യഥാർഥത്തിൽ ഉ തിേനക്കാ ം
തിരക്ക് അഭിനയിച്ചും െകാന്നമരെത്ത
െവട്ടിെക്കാല്ലുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി.

നാട്ടിെല െപാതുക്കാര്യങ്ങളിെലാെക്കസജീവമായി
പെങ്കടുക്കുകയും ഇടെപടുകയും െചയ്യുന്നഅവൻ േപാലും
താൻ പറയുന്നതിെല സാമൂഹ്യതാൽപ്പര്യം
ഉൾെക്കാ ന്നില്ലേല്ലാ എേന്നാർത്ത് അപ്പൂപ്പൻ
കുണ്ഠിതെപ്പട്ടു.

രാത്രി തീെര ഉറക്കം കിട്ടാെതഅപ്പൂപ്പൻ തിരിഞ്ഞു
മറിഞ്ഞുകിടന്നു. ഇത്തവണ െകാടും േവനൽ ഉണ്ടാകും.
അതിവർഷമുണ്ടാകും പ്രളയവും വേന്നക്കാം.
എല്ലാ ിനുമു ചനയായി നിൽക്കുന്ന െകാന്നമരെത്ത
സ്വപ്നത്തിൽ േപാലും കാണരുേതഎന്ന് അപ്പൂപ്പൻ
പ്രാർഥിച്ചു. പേക്ഷ,കണ്ണടച്ചാൽ തലയിൽ ചുടലത്തീ



താങ്ങിെക്കാണ്ട് അതാ, ഒരു െകാന്നമരം തെന്റ േനർക്ക്
ഓടി വരുന്നു.

മകൻ േഫാൺ െചവിയിൽ നിെന്നടുക്കാെതഓപ്പേറഷൻ
സംബന്ധിച്ച് േല ് വിവരങ്ങൾക്ക് കാേതാർത്തും
നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാടുത്തും ഹാളിൽ ചു ിത്തിരിയുന്നു.

മരുമകൾ പകലത്രയും തുണിയലക്കിയും എല്ലാവർക്കും
വച്ചു വിളമ്പിയും എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ
ക കി കമ ിയും അടുക്കള തൂത്തുതുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയും
തളർന്ന് വന്ന് കിടന്ന് അന്തം വിട്ടുെ ാരു
ഉറക്കത്തിേലക്ക്ആണ്ടിറങ്ങുന്നു.

െകാച്ചുമകൻഅമ്മൂമ്മയുെട പുതപ്പിനു ിൽഅമ്മൂമ്മ
പുരട്ടുന്ന കർപ്പൂരാദി കുഴമ്പിെന്റ മണംആേവാളം
മൂക്കിേലക്കു വലിച്ചു കയ ി അമ്മൂമ്മേയാടു േചർന്നു കിടന്ന്
െകാന്നമരത്തിെന്റ കഥ േകൾക്കുന്നു.

അപ്പുറെത്ത മുറിയിൽ ഉറങ്ങാെത കിടക്കുന്നഅപ്പൂപ്പൻ
േകൾക്കാൻ േവണ്ടി തെന്ന െകാന്നമരത്തിന് ചീത്തേപ്പരു
െകാടുത്തആസംഭവെത്തകുറിച്ച് അമ്മൂമ്മഅവേനാടു
പറഞ്ഞു. േത്രതായുഗത്തിൽ ഗ്രീവെന്റസേഹാദരനായ
ബാലിെയ ീരാമചന്ദ്രൻ െകാന്നത് ഒരു മരത്തിെന്റ
മറവിൽ നിന്നാെണന്നുംഎന്നാൽ ീരാമെനആരും
കാണാതിരുന്നതു െകാണ്ട് ബാലിെയ െകാന്ന
ഉത്തരവാദിത്വം മരത്തിനു കിട്ടിെയന്നുംഅങ്ങെന
ബാലിെയ െകാന്ന മരം പിന്നീട് െകാന്നമരമാെയന്നും
േശഷം കലിയുഗത്തിൽ കൃ ഭഗവാൻ
അനുഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ നിറെയ െപാൻമണിക മായി
ഇന്നെത്ത േപാെല പൂത്തുനിന്ന് നമ്മുെടെയാെക്ക
േ ഹവും സേന്താഷവും േനടാനാെയന്നുംഅതു മുതൽ



നാടാെകഅഭിവൃദ്ധിയുംഐശ്വര്യവും അരുളാൻ
െകാന്നമരത്തിന് ആവുന്നുഎന്നുംഅമ്മൂമ്മപറഞ്ഞു
നിർത്തിയതും അവൻ േചാദിച്ചു: “അേപ്പാ, െകാല്ലാൻ
െഹൽപ്പു െചയ്താലും േഗാഡ് േസവ് െചയ്താ
രക്ഷെപ്പടാംേല്ല..?”

അപ്പുറെത്ത മുറിയിൽഅപ്പൂപ്പൻഅതു േകട്ടു ചിരിച്ചു.
അമ്മൂമ്മ െച മകെന്റ തുടയിൽ െച തായി നു ിെക്കാണ്ട്
മിണ്ടാെത കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞുകിടന്നു.

ജനുവരി രണ്ടാം വാരമായി. േവനൽ കനത്തു. വിടിെന്റ
പുരയിടത്തിലും പരിസരത്തുമു പുല്ലുകൾ ഒെക്ക
കരിഞ്ഞുണങ്ങി. െതേങ്ങാലകൾ വെര പ ത്തുണങ്ങി
തൂങ്ങിക്കിടന്നു. കാക്കകൾഏേതാ പൂർവജൻമ
രണയിൽഓേരാ വീടുക െടയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ

ഒരി െവ ത്തിനായി കിണ കരക ം അലക്കുകല്ലുക ം
പാത്രം േതച്ചു ക കുന്ന വാഴച്ചുവടുക ം ഒെക്ക തിരഞ്ഞ്,
െപാരിെവയിൽനിന്ന് പറന്നു േകറാൻ തണേലതും
കിട്ടാെത തളർന്ന് അറിയാെതേയാ, ഒരുപേക്ഷഅറിഞ്ഞു
തെന്നേയാ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളിൽ െചന്നുതട്ടി
കരിഞ്ഞുണങ്ങി തൂങ്ങിക്കിടന്നു. ദിവസവും ഒരുെച
പക്ഷിെയങ്കിലും പുരയിടത്തിെന്റ മൂലയിലും മ ം വീണ്
ചത്തു മലച്ചു. അപ്പൂപ്പൻ മൺചിരാതിലും ചിരട്ടയിലും ഒെക്ക
െവ ം അവിടവിെടയായി വച്ചു െകാടുെത്തങ്കിലും അവ
ഒന്നു വന്ന് െമാത്തിയതല്ലാെത രണ്ടാമതു വന്നില്ല.
അതിനകം ര്യൻആ െവ മാെക തിളപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏ വും ചൂടു കൂടിയ ഒരു രാത്രി പറമ്പിെന്റഅേങ്ങയ െത്ത
വ ി വരണ്ട കുളത്തിൻ കരയിൽ ഇരുട്ടു പിടിച്ച േപാെല
നിന്ന മുളങ്കാടു നിന്ന നിൽപ്പിൽ കത്തി. അതിേവഗം



കത്തിയാളി അത് ഒെരാ രാത്രി െകാണ്ടു തെന്ന
ചാരമായി. തീ പടർന്ന് പുരയിടമാെക കത്തിെയരിഞ്ഞ്
വീടും വീടിനകത്തു വരും െവന്ത് കരിക്കട്ടകളായി
തീരുെമന്ന് അപ്പൂപ്പൻ ഭയന്നു.

േനരം െവ ത്തേപ്പാൾ നീല നിറമു പുകആ
മുളങ്കാടിെന്റ െകാടുംചാരത്തിൽ നിന്നുയർന്ന് വരണ്ട
ആകാശേത്തക്കുയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െകാന്നമരമാകെട്ട
എല്ലാം കണ്ടുംഎല്ലാം അറിഞ്ഞും പൂത്തുലഞ്ഞുനിന്നു.
െവയിലു തിന്ന് അതിെന്റ പൂെമാട്ടുകൾ കൂടുതൽ മു േപ്പാെട
െത ത്തുനിൽക്കുന്നതും കൂടി കണ്ടേതാെട അപ്പൂപ്പനു
സമനില െത ി. വിനാശം വിളംബരം െചയ്യുന്നഈമരം
ഉ കാലവും അതിെന്റ ദുരിതങ്ങ ം കണ്ട്, മഹാ പ്രളയവും
അതിെന്റ ദുരന്തവും കണ്ട് വീണ്ടുംഅടുത്തവർഷം
ഭൂമിയുെട ഉ റകളിൽ നിന്നും തീ വലിെച്ചടുത്ത്
അഗ്നിപു ങ്ങൾ വിരിയിച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൂപ്പൻ ഉറപ്പിച്ചു:
“ഇതിങ്ങെന വിട്ടാൽ പ ില്ല.”

“ഇതിങ്ങെന വിട്ടാൽ പ ില്ല.”–മകനും അതു തെന്ന
േഫാണിൽ താൻ േജാലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവേരാടു
പറഞ്ഞു.

“അവെനഅവെന്റസൗകര്യം േനാക്കി നടന്ന് െവട്ടി
വീ ാെമന്നു വച്ചാൽ നടക്കില്ല. സീ ം െകാണ്ട് അവൻ
േപാകും. നാെള –നാെള തെന്നനിങ്ങളതു െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ
തരുന്നതു വാങ്ങി െപാേക്കാണം. ഞാൻ േവേറ കൂട്ടെര
ഏൽപ്പിച്ചു െകാ ാം.”

പിേ ന്ന് േനരം െവ ത്തു. അപ്പൂപ്പെന്റ ഭാഗ്യം. അമ്മൂമ്മ
ഇത്തവണ മരുമകെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് സപ്താഹത്തിനു
േപായി. എന്നും കൂെട േപാകാ അയൽവക്കെത്ത



ഒരു വല്യമ്മ ക തപ്പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലാണ്. ക തപ്പനി
വളെര ക്ഷിക്കണം. തുടക്കത്തിൽ തെന്ന
മാ ിെയടുക്കാെതഅലസത കാണിച്ചാൽ െപെട്ടന്ന്
മൂർഛിച്ച് നാലു കാലിൽ നിന്ന് ക തെയ േപാെല പാട്ടു
പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുമെത്ര.

അെതാെക്ക പറഞ്ഞ്അമ്മൂമ്മ മരുമകെളയും കൂട്ടി
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞപാെട,അപ്പൂപ്പൻ േനരേത്തപറഞ്ഞ് ശട്ടം
െകട്ടിയിരുന്ന െവട്ടുകാരൻഎത്തി. അകത്ത് േഫാണിൽ
സംസാരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ േകൾക്കാെത
അപ്പൂപ്പൻ െവട്ടുകാരേനാട് മ എടുത്തിേല്ലഎന്നു
േചാദിച്ചേപ്പാൾഅയാൾൈസക്കിളിനു പിന്നിൽ നിന്നും
ഒരു വണ്ണക്കയ ം ഒരു യന്ത്രവാ ം എടുത്തു. പൂത്തു
നിൽക്കുന്ന െകാന്ന മരെത്തഅലസമായിെട്ടാന്നു
േനാക്കിയിട്ട് െവട്ടുകാരൻ വണ്ണക്കയർഅതിൽ െകട്ടി
അതിെന്റഅ ം െതല്ലുമാറിയു ഒരു െതങ്ങിൽ ചു ി ഒരു
െകട്ടിട്ട് വലിച്ചു െകട്ടി.

ഉ ില്ലാത്ത മരമായതു െകാണ്ട് വാൾ
ആയാസേമതുമില്ലാെതഅതിെന്റ തടിയിേലക്ക് കയറി.
യന്ത്രത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ട് മകൻഅകത്തുനിന്നു
വേന്നക്കാെമന്നുംഅവൻ പേക്ഷ ഒന്നും
പറയാനിടയിെല്ലന്നുംഅവൻ മെ േന്താ തിരക്കിലായതു
െകാണ്ട് താൻ തെന്നഇത് െചയ്യിക്കുന്നത്
ഒരാശ്വാസമാേയ കരുതൂഎന്നുംഅപ്പൂപ്പൻ വിചാരിച്ചു.

അതുേപാെല തെന്നഅകത്ത് മകൻആകാംക്ഷേയാെട
േഫാൺ െചവിേയാടു േചർത്ത് എേന്താആേരാേടാ
േചാദിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. േഫാണിൽ കൂടി
വ്യക്തമാകാത്തവിധത്തിൽഎെന്താക്കേയാ ശബ്ദങ്ങൾ



ഇരച്ചുവന്ന് അവെന്റ കാതിേലക്കുകയ േമ്പാൾ മു ത്ത്
ആ മരം െകാല്ലെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു.

നിന്ന നിൽപ്പിൽഅത് ഒന്നിടറി ആേറ വർഷങ്ങളായി
പൂത്തുലഞ്ഞ് പലർക്കും വി വിന് കണിയായും
കാ യായും നിന്നആപരിസരെത്തയാെക ഒന്നു
വിഷാദപൂർവം േനാക്കിയിട്ട് െതല്ലും ശബ്ദമില്ലാെത
ചരിഞ്ഞുവീണത് െപെട്ടന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ
പ ാതിരുന്നഅപ്പൂപ്പെന്റ മുതുകിേലക്കാണ്.

െകാന്നമരേത്താെടാപ്പം മണ്ണിേലക്ക് പതിഞ്ഞമർന്നു
േപായഅപ്പൂപ്പെന്റ കടവായിൽ നിന്ന് െകാ ത്ത രക്തം
ഛർദ്ദിലു േപാെല പുറേത്തക്കുചാടി. നടുമ്പുറത്ത്
കിടക്കുന്ന െകാന്നത്തടിയുെട കീെഴ കിടന്ന് അപ്പൂപ്പൻ
ഇരുൈകക ം കാലുക ം െകാണ്ട് ഒരുആമെയ േപാെല
വൃഥാ തുഴഞ്ഞു. വായിൽ നിന്നു കുമിഞ്ഞ് ഒ കുന്ന േചാര
ഭൂമിയുെട ഉ റകളിെല വരണ്ട
അടരുകളിേലക്കാണ്ടിറങ്ങി മണ്ണിെന്റ ദാഹം
െകടുത്തുന്നത് അപ്പൂപ്പനറിഞ്ഞു.

കണ്ണുകൾഎേന്നയ്ക്കുമായി തുറന്നിരിക്കും മുമ്പ് അപ്പൂപ്പൻ
േകട്ടു – വീടിനകത്തുനിന്നും മകൻ േഫാണിലൂെട
അറിഞ്ഞെതേന്താ ഒന്നു കൂെട ഉറപ്പിക്കാെനന്നേപാെല
ആേവശേത്താെട േചാദിക്കുന്നു, “െകാന്നാ? െകാന്നാ?”

⋆ ⋆ ⋆
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