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ഔേസ ിെ

മ

ൾ

േദവസ്യെയ പഠിപ്പിച്ചതു ചാേക്കാ ആണ്. അതിൽ
താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതു പാപ്പിക്കും
ഒേറാതയ്ക്കുമായിരുെന്നങ്കിലും അവർക്കതിനു
കഴിവില്ലായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ആേരാഗ്യമില്ലാത്ത
ഒന്നായിരുന്നു േദവസ്യ. മുട്ടം െവട്ടാനും വ ം ഊന്നാനും
അവനു െകല്പില്ല. അേപ്പാൾ നാലക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചാൽ
അവൻ അവെന്റ പാടുേനാക്കി പിഴേച്ചാ ം. ചാേക്കാ
സ്വന്തമായി വ ത്തിൽ കിഴേക്കാട്ടു കച്ചവടം തുടങ്ങിയ
കാലമാണത്. പാപ്പിയുെടയും ഒേറാതയുെടയും നിർേദ്ദശം
അയാൾ സ്വീകരിച്ചു.
പഠിത്തം നിർത്തിയ ഉടൻ നീലേമ്പരൂർ പ ിവക
പ ിക്കൂടത്തിൽ േദവസ്യയ്ക്ക് ഒരു വാധ്യാരുേജാലിയും
കിട്ടി. അങ്ങെന അവേന്റടം കഴിയാറായി എന്നു പാപ്പി
ആശ്വസിച്ചു.
പ

ിക്കടുത്ത് ഒരു വീട്ടിലാണ് േദവസ്യ ഉണ്ടു

താമസിക്കുന്നത്. െചലവു കഴിച്ചു മിച്ചമു ത് അവൻ
എല്ലാമാസവും േചടത്തിെയ ഏല്പ്പിക്കും. നല്ല ഒരു
െച പ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവെന എല്ലാവർക്കും
സമ്മതമായിരുന്നു. എന്നാലും േദവസ്യ രഹസ്യമായി ഒരു
െപണ്ണിെന േ ഹിച്ചു േപായി - അയാൾ താമസിക്കുന്ന
വീടിെന്റ അടുത്തവീട്ടിെല ക്ലാരെയ. ക്ലാരമ്മയും ആ
ളിൽ അധ്യാപികയാണ്; അവൾ അയാേളയും. ആ
േ ഹം ദൃഢതരമായിരുന്നു; പര രം നന്നായി
അറിഞ്ഞു തായിരുന്നു; ആേവശ പൂർണ്ണവു മായിരുന്നു.
അങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ തെന്ന കഴിഞ്ഞു.
ഒരുനാൾ േദവസ്യ േചാദിച്ചു:
“നമ്മളിങ്ങെന കഴിഞ്ഞാൽ മതിേയാ?”

അതുതെന്നയാണ് അവൾക്കും േചാദിക്കാനു
അവൾ പുഞ്ചിരിേയാെട തുടർന്നു േചാദിച്ചു:

ത്.

“ഞാെനങ്ങനാ അപ്പേനാടു േചാദിക്കുന്നത് എെന്ന
കല്ല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നിേല്ല്യാ എന്ന്? പിെന്ന

ഒരനുജത്തിയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവെള എന്താ
കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാത്തെതന്നു േചാദിക്കാമായിരുന്നു.”
ആ േനരേമ്പാക്കിൽ ഇരുവരും ചിരിച്ചു. േദവസ്യയുേടയും
വിഷമമതാണ്. അവെനങ്ങെന േജ്യ ന്മാേരാട് പറയും?
അവനും അനുജനില്ല.
അവൻ പറഞ്ഞു:
“നമ്മളിങ്ങെന നാണിച്ചിരുന്നു കിഴവനും കിഴവീമാകും.”

ആ വാചകം സത്യത്തിൽ ക്ലാരെയ നാണിപ്പിച്ചു. അവ െട
മുഖം താണുേപായി. അവൾ മൃദുലമായി പറഞ്ഞു:

“അേപ്പാ ം ഈ ശരീരം മ ാരുേടമല്ല.”

േദവസ്യ ആ താടിപിടിച്ചു െമെല്ല ഉയർത്തി. അവൾ
പിടഞ്ഞു മാറിയില്ല. പേക്ഷ േപടിേയാെട പറഞ്ഞു:
“അേയ്യാ, വേല്ലാരും കാണും.” അടുത്തനാളിൽ േദവസ്യയ്ക്ക്
ആലപ്പുഴ നിന്നു ചാേക്കായുെട കത്തുകിട്ടി: െപെട്ടന്ന്
അവിടംവെര െചല്ലണെമന്ന്. അക്കാലത്തു ചാേക്കാ
ആലപ്പുഴ കച്ചവടം തുടങ്ങി േഭദെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

േദവസ്യ േപാകുംമുൻപ് ക്ലാരെയക്കണ്ടു. ആലപ്പുഴ നിന്ന്
എ ത്തു വന്ന വിവരം അവൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഈ അവസരം അവരുെട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു
തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ പ്രേയാജനെപ്പടുത്തണെമന്നു
േദവസ്യേയാടു പറയാൻ അവൾ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അവൾ അതു പറഞ്ഞു. േദവസ്യ നി ഹായനായി
പറഞ്ഞു:
“അതു ഞാെനങ്ങനാ േചട്ടന്മാേരാടു പറയുേന്ന? എനിക്കു
േമല. എങ്ങെന പറയണെമന്നു നീ പറ. അവരുെട
മുൻപിൽ േനെര നിന്നു ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.”

ഒരു ചിരിേയാെട ക്ലാര പറഞ്ഞു:
“എനിക്കു െപണ്ണു െകട്ടണെമന്നു പറയണം.”
“അേയ്യാ എനിക്കു േമല”

രണ്ടുേപരും ചിരിച്ചുേപായി.
“എന്നാ െപണ്ണുെകട്ടണ്ട.”
“നിെന്ന െകട്ടാെത എങ്ങനാ?”

ആ വാചകം േദവസ്യയുെട

ദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിൽ

നിന്നു വന്നതാണ്. അവെളക്കൂടാെത ഒരു ജീവിതം
േദവസ്യയ്ക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ. ക്ലാര പറഞ്ഞു:
“ആലപ്പുഴയ്ക്കു േപായിട്ടു വരുമ്പം കാര്യം ഉറപ്പിച്ചുെകാണ്ടു

വന്നിെല്ലങ്കിൽ-”

അവൾ ഭീഷണിെയന്ന േപാെല നിർത്തി.
േദവസ്യ േചാദിച്ചു:
“ഇെല്ലങ്കിൽ?”
“എനിക്കിങ്ങെന ഒളിച്ചും പതുങ്ങീം േപടിച്ചും കാണാൻ
നിന്നു തരാെനാക്കുേകല. പിെന്ന ഞാൻ മിണ്ടുേകല.”

േദവസ്യ പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ നിനക്കു നിെന്റ അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും
പറഞ്ഞാെലന്താ?”
“അെതാക്കുേകല. േചടത്തിെയക്കുറിച്ചു പറയാ ണ്ടേല്ലാ.
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന േചടത്തി. അവെരെക്കാണ്ടു
േചട്ടന്മാേരാടു പറയിക്കണം.”

േദവസ്യയ്ക്കു വയ്യ. ഒേറാത േചടത്തിയാെണങ്കിലും
അമ്മയാണ്. ഒരമ്മെയേപ്പാെലേയ അവെര
വിചാരിക്കുവാൻ അയാൾക്കു കഴിയുന്നു .
“എനിക്കുേമല. േചടത്തി എെന്റ അമ്മയാ. എനിക്കു
േപടിയിെല്ലേന്നയു .”
“എന്നാ േവണ്ട. എന്നും േനാക്കി െവ
കഴിേഞ്ഞാ.”

മിറക്കി

എങ്കിലും േദവസ്യ േപാകുേമ്പാൾ, എെന്തങ്കിലും ഒരു

നടപടി നടത്തിേപ്പാരണെമന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
േദവസ്യയുെട ബുദ്ധിയിൽ അേപ്പാൾ ഒരു കാര്യം
എങ്ങെനേയാ െപാന്തിവന്നു. അത് അേപ്പാൾ
മാത്രമുണ്ടായതാണ്. അത് അയാൾ ഓർത്തിരുന്നതുമല്ല.
ഏതു വിധം അതുണ്ടായി എന്നും അറിഞ്ഞുകൂട. അയാൾ
േചാദിച്ചു:
“േചട്ടന്മാരും േചടത്തിയും കൂെട എനിക്ക് ഒരു കല്ല്യാണം
ഒറപ്പിച്ചിട്ട് എെന്ന വിളിക്കുകയാെണങ്കിേലാ?”

ക്ലാര ംഭിച്ചില്ല എന്നു പറയാൻ വയ്യ. െപെട്ടന്ന് ഒരു
നിമിഷേത്തക്ക് അവ െട മുഖം വിളറി. അടുത്ത നിമിഷം
അെതാരു െവ ം േനരേമ്പാക്കാെണന്നും അവൾക്കു
േതാന്നി. എങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.
അങ്ങെനയും വരും. ആ നില
നി ാരമാക്കിെക്കാെണ്ടന്നേപാെല ക്ലാര പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ കല്ല്യാണം ഒറപ്പിച്ചിട്ടു േപാരണം.”

ആ േചാദ്യം േചാദിക്കുേമ്പാൾ സംഗതിയുെട ഗൗരവം
മു വൻ േദവസ്യയുെട മന ിലില്ല. ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ
നാനാവശവും അയാൾ ഓർത്തു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
എന്തുെചയ്യും. േജ്യ ന്മാേരാട് അത് സാധ്യമല്ല എന്നു
പറയാൻ േദവസ്യയ്ക്കു കരുത്തില്ല. അവെര േദവസ്യ
ഒരിക്കലും ധിക്കരിക്കുകയില്ല. അേപ്പാൾ അവർ ഒരു
കല്ല്യാണം നിശ്ചയിച്ചാൽ അതു നടന്നുേപാകുേമാ?
ക്ലാരയും അതു തെന്നയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഉവ്വ്. അതു
നടന്നു േപാകും. ഈ േപ്രമബന്ധം തകരും. ഒരു
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ കരിനിഴൽ വീശിെയന്നേപാെല
ഇരുവരുെടയും മുഖം വാടിക്കരിഞ്ഞു. ക്ലാരയുെട

നാവുണങ്ങി; ചുണ്ടു കരുവാളിച്ചു. േദവസ്യയ്ക്ക് ഒരു ശ്വാസം
മുട്ടൽ അനുഭവെപ്പട്ടു. വികാര പൂർണ്ണമായ ആ
േപ്രമത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ആദ്യെത്ത
പ്രതിസന്ധിഘട്ടമായിരുന്നു അത്- അവരിരുവരുേടയും
ജീവിതത്തിെലത്തെന്നയും. എത്രേനരം അവർ അങ്ങെന
നിന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂട. ക്ലാരയുെട വരണ്ടുണങ്ങിയ
നാവിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടു ചില വാക്കുകൾ പറന്നത്.
“േചട്ടന്മാരു പറഞ്ഞാൽ എന്നാ - െചയ്യും?”
“ഞാെനന്നാ െചയ്യണം?”
“െക-െകട്ടണം.

ഖമായിരിക്കണം.”

“ക്ലാരമ്മേയാ?”
“ഞാനിങ്ങെന നിേന്നാളാം - ഓർേത്താർത്ത്.”

ഇല്ല എന്നു േദവസ്യ തല കുലുക്കി.
“ഞാൻ മെ ാരുത്തിെയ െകട്ടുന്നില്ല.”

യുക്തിവാദത്തിെന്റ േലശം ആ കരിനിഴലിെന തുടച്ചുമാ ി.
അയാൾ േചാദിച്ചു:
“നമ്മെളന്തിനാ കാര്യമില്ലാെത മന
അങ്ങെനാന്നും ഉണ്ടായില്ലേല്ലാ”

പുണ്ണാക്കുേന്ന?

എങ്കിലും ക്ലാരയ്ക്ക് ഒരു േപടി. അതും നടക്കാം. േജ്യ ന്മാർ
പറഞ്ഞാൽ േദവസ്യ മറിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.
അതിനയാൾക്കു ശക്തിയില്ല. മന ില്ലാതാെണങ്കിലും
അത് െചയ്ത് േപാകും. അതവൾക്കറിയാം. േകവലം ഒരു
െകാച്ചുകുഞ്ഞിെനേപ്പാെല അവൾ അയാ െട മുഖത്ത്
ഉ േനാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

“എനിക്കു േപടിയാ.”

അവ െട കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തു മ്പി.
ആ ഭാവവും േനാട്ടവും ആശ്വാസം ആവശ്യെപ്പടുകയാണ്.
േദവസ്യ പരിസരവും തെന്നത്തെന്നയും മറന്നു.
ആെരങ്കിലും കാണുന്നുേണ്ടാ എന്നുതെന്നയും അയാൾ
േനാക്കിയില്ല. കണ്ടാലു ഭവിഷ്യത്തിെനക്കുറിച്ചും
ഓർത്തില്ല. താൻ െചയ്യാൻ േപാകുന്നതു െത ാെണന്നും
അയാ െട ധർമ്മേബാധം ഉപേദശിച്ചില്ല. അയാൾ
അവ െട ക ത്തിൽ കരം ചു ി അവെള
േചർത്തുപിടിച്ചു.അവൾ നിന്നുെകാടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ
കണ്ണുനീർ തുടച്ച് അവ െട െന ിയിൽ മുത്തിെക്കാണ്ട്
അയാൾ പറഞ്ഞു:
“എെന്റ ഓമന േപടിക്കാെത, ഞാൻ മെ ാരു െപണ്ണിെന
െകട്ടുകയില്ല.”

അവൾ തല ഉയർത്തി അയാ െട മുഖത്ത് ഉ േനാക്കി.
അങ്ങെന ആ കാമുകീകാമുകന്മാർ ആദ്യമായി
ഒരാലിംഗനത്തിൽ േയാജിച്ചു.
അവർക്കു പിരിയാൻ മന ില്ല.
േദവസ്യ അവേളാട് ആവശ്യെപ്പട്ടു:
“എെന്ന വിട്.”

േബാട്ടിന് സമയമാകുന്നു. ആ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്നു
പര രം േമാചിതരായേപ്പാൾ േദവസ്യ വീണ്ടും
ആശ്വസിപ്പിച്ചു:
“മന

പുണ്ണാക്കാെത. അെതാന്നും നടക്കുകയില്ല.

പ്രാർത്ഥിക്ക്. മാതാവിേനാട് പ്രാർത്ഥിക്ക്. നമ്മുെട
പ്രാർത്ഥന മാതാവു ൈകെക്കാ ം.”
ക്ലാര മാതാവിേനാടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നല്ല,
പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
ആലപ്പുഴയു ചാേക്കായുെട വീട്ടിൽ പാപ്പിയും
ഒേറാതയും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരിരുവരും േഗ ിങ്കൽ
േദവസ്യെയ കാത്തു നില്ക്കുകയാണ്. എേന്താ
വിേശഷമുെണ്ടന്നു േദവസ്യയ്ക്കു മന ിലായി.
ഒേറാത പ്രകാശേമറിയ ഒരു ചിരിേയാെട ഇറങ്ങിെച്ചന്നു
േദവസ്യെയ വാരിപ്പിടിച്ചു. ആ ീ സത്യത്തിൽ
േദവസ്യയുെട അമ്മ തെന്നയേല്ല? വയ ിൽ ഇടം
െകാടുത്തിട്ടില്ല എന്നേല്ലയു . പാപ്പിയുെട െപമ്പിളയായി
ആ വീട്ടിൽ വന്നതുതെന്ന േദവസ്യെയ വളർത്തുവാനാണ്.
വന്നുകയറിയ അന്ന് ഒൻപതുമാസം പ്രായമു ആ
കുഞ്ഞിെന ഒേറാത ഒക്കേത്ത ിയതാണ്. അവൻ
വളർന്നു പുരുഷനായിക്കണ്ടേപ്പാഴെത്ത
കൃതകൃത്യതയാണ് ആ പ്രകാശേമറിയ നി ളങ്കച്ചിരിയിൽ
കണ്ടത്. േദവസ്യയ്ക്കും മ ാരുണ്ട്? അവർ
ഒരമ്മതെന്നയായിരുന്നു.
ഒേറാത ഒരു നൂ തവണ അവെന തേലാടി. അങ്ങെന
അമ്മയും മകനും നില്ക്കുന്നതു സംതൃപ്തിേയാെട പാപ്പി
േനാക്കിനിന്നു.
ഒേറാത പാപ്പിേയാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ കുഞ്ഞിന്
എെന്താെക്കപ്പറഞ്ഞാലും, ഒരു ക്ഷീണമാ.”
പാപ്പിയും അതു സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ േദവസ്യ

താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ നല്ലവരാണ്; അവിടെത്ത
താമസവും ഖമാണ്. ഒേറാത പറഞ്ഞു:
“കഞ്ഞീം ഉപ്പും മുളകുേമ കാണെത്താെ

ങ്കിലും പത്തു
ദിവസം എെന്റ കുഞ്ഞ് എെന്റ കൂെട നിക്കെട്ട. ഞാൻ
കാണിച്ചുതരാം.”
പാപ്പി പൂരിപ്പിച്ചു.
“അതവെന നീ േനാക്കുന്നേപാെല മ ാരാനും
േനാക്കുേമാ?”

മു െത്തത്തിയേപ്പാൾ പുരയുെട വാതിൽക്കൽ
ചാേക്കായും േത്രസ്യയുെമത്തി. ചാേക്കാ േചാദിച്ചു:
“അവധിെയടുേത്താണ്ടാേണാടാ േപാന്നത്?”
“അേത.”
“എത്ര െദവസെത്ത?”
“ഇന്നെത്ത മാത്രം.”

ഒേറാത േചാദിച്ചു:
“േമാൻ കാപ്പി കുടിേച്ചാ?”

പാപ്പിയാണുത്തരം പറഞ്ഞത്:
“കാണത്തില്ല, അേല്ല്യാടാ?”
“ഇല്ല.”

ഒേറാത അവെന അടുക്കളയിേലക്കു േതാളിൽ ൈകയിട്ടു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. പിന്നാെല േത്രസ്യയുമുണ്ട്.
േദവസ്യ കാപ്പി കുടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒേറാത

അടുത്തിരുന്നു.കാപ്പി കുടിപ്പിക്കുന്നു. േത്രസ്യയും
അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. േദവസ്യ േചാദിച്ചു:
“എന്നതിനാ േചടത്തി, എെന്ന എ ത്തയച്ചു
വരുത്തിയത്?”

ഒേറാത പറഞ്ഞു:
“നിെന്ന ഒന്നു കാണാന്.”

േദവസ്യ ചിരിച്ചുെകാണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്:
“ഓ, അതിനല്ല. അച്ചാച്ചനും േചടത്തിം തകഴീന്ന്
എന്നുവന്നു?”
“ഞങ്ങളിന്നെല വന്നു.”
“എെന്ന എ ത്തയച്ചു വരുത്തി നിങ്ങ ം വന്നു.
ഏതാേണ്ടാ കാര്യമുണ്ട്.”

ഒേറാത പറഞ്ഞു:
“എെന്റ േമാനു വല്ല്യ ഇ മായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാ.
നമ്മെട കുടുംബത്തിെന്റ നല്ലതിന്.”

എന്നിട്ട് േത്രസ്യേയാടായിട്ടു തുടർന്നു:
“ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല്യാ, ഞാനങ്ങനാ അവെന
വളർത്തിയത്.”

േത്രസ്യ പറഞ്ഞു:
“എെന്ന അവിെട െകട്ടിെക്കാണ്ടുവരുമ്പം ഞാൻ
കണ്ടിെട്ടാ തേല്ല്യാ?”

ഒേറാത ഒരു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ കഥ

ആയിരാമെത്ത പ്രാവശ്യമാണ് ഒേറാത േത്രസ്യേയാടു
പറയുന്നത്:
“അപ്പൻ മരിച്ചു ശവമടക്കുകഴിഞ്ഞു രാത്രീല്- ഇങ്ങെന ഒരു
രാത്രി ഒണ്ടായിട്ടില്ല- െകാച്ചിനു െതാടങ്ങി ഒരു പനി.
െതാട്ടാൽ െപാ ം. അങ്ങെന ചൂട്. ചത്തേപാെല
െകാച്ചു െകടക്കുവാ. അന്ത്യകൂദാശ ൈകെക്കാ ാെത
ചത്ത ആത്മാവ് െകാച്ചുേമാെന കാണാൻ വന്നതാ.

അപ്പനു ചാകാൻ േനരത്ത് ഓർമ്മ
െകാച്ചുേമാെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങു
മാതാവിെന വിളിച്ചു. അല്ലാണ്ടാെര വിളിക്കാനാ? അന്നു
മുതല് എെന്റ കൂെട ഞാൻ കണിശത്തിനു െകാച്ചിെന
ഇരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. നാലു വയ ില് എല്ലാ
പ്രാർത്ഥേനം അവനറിയാമായിരുന്നു.”
േജ്യ ത്തിയും അനുജത്തിയും കൂടി ഇങ്ങെന
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ കാര്യെമെന്തന്നറിയാെത
േദവസ്യയുെട മന നീ കയാണ്.അതു
കല്ല്യാണക്കാര്യമാേണാ? ആെണങ്കിൽ എങ്ങെന
അതിെന േനരിടണം? എവിെടേയാ എേന്താ
െകണിയുെണ്ടന്നു തു തീർച്ചയാണ്.

േകവലം നിരുേന്മഷനായി കാപ്പികുടി കഴിഞ്ഞു േദവസ്യ
േജ്യ ന്മാരിരിക്കുന്നിടേത്തക്കു െചന്നു. അേപ്പാേഴക്കും
ഒേറാതയും പിന്നാെല േത്രസ്യയും എത്തി.
സ്വല്പേനരേത്തക്ക് ഒരു മൗനം അവിെട കളിയാടി.
എേന്താ ഒന്നു സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു എന്ന് േദവസ്യയ്ക്കു
േതാന്നി. അങ്ങു നീലേമ്പരൂരിൽ ക്ലാര തീർച്ചയായും
അവരുെട േപ്രമത്തിെന്റ സാഫല്യത്തിനുേവണ്ടി ആ
ദിവ്യജനനിേയാടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും. ആ

കരുണാനിധി അവ െട പ്രാർത്ഥന
ൈകെക്കാ കയിേല്ല? ഉവ്വ്. തീർച്ചയായും. അതാണ്
േദവസ്യയുെട ആശ്വാസം. അയാൾക്കു
കരുത്തുണ്ടാകുവാൻ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
പാപ്പി ആ നി ബ്ദതെയ ഭഞ്ജിച്ചു. അയാൾ േചാദിച്ചു:
“േദവസ്യാേയ, നിെന്ന എ ത്തയച്ചു

വരുത്തിയെതന്തിനാന്ന് അറിേഞ്ഞാ?”
ഒരു യന്ത്രെത്തേപ്പാെല േദവസ്യ പറഞ്ഞു
“ഇല്ല”
“ഒേറാത പറഞ്ഞിേല്ല്യാ?”
“ഞാനാേണാ പേറണ്ടത്?”

പാപ്പി പറഞ്ഞു:
“പിന്നല്ലാണ്ടാരാ? നീയല്ലാതവനാരാ ഉ

ത്?”

ഒേറാത ആ വ തെയ അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
“ഇെതാെക്കപ്പേറണ്ടതു കുടുംബത്തിെല കാർേന്നാരാ.”

പാപ്പി പറഞ്ഞു:
“അതു ഞാൻ തെന്ന പറയാം. ചീത്ത കാര്യമല്ലേല്ലാ;
അതിെന്റ പുേണ്യാം എനിക്കിരിക്കെട്ട.”

പാപ്പി തുടർന്നു:
“േദവസ്യാ, നമുക്കു കുടുേമ്മാം അന്ത ം അവേ
ഒന്നുമില്ല. നമ്മളാരാന്നു െനനക്കറിയാേമാ?”

േദവസ്യ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. മിണ്ടാൻ വയ്യായിരുന്നു.

ം

അയാ െട നാവ് വരണ്ട്, െചവി െകാട്ടിയടച്ച്
നില്ക്കുകയാണ്.
േദവസ്യയുെട ഉത്തരം ലഭിക്കാെതതെന്ന പറഞ്ഞു:
“നമ്മ മണ്ണാന്മാരു മാർക്കം കൂടിയതാ. അപ്പനന്നു
മൂന്നുവയേ െയാ , െനനക്കറിയാേമാടാ?”

യന്ത്രെത്തേപ്പാെല േദവസ്യ പറഞ്ഞു:
“അറിയാം”

പാപ്പി തുടരുകയാണ്:
“എന്നാല് ൈദവം തമ്പുരാൻ കനിഞ്ഞു നമക്കിപ്പം സ്വല്പം
നല്ല ഒരു കാലം വന്നിരിക്കുവാ. ഇപ്പം

ചാേക്കായ്ക്കാെണങ്കില് ഈ നാട്ടിലു നെല്ലാരു െവേലം
െനേലം ഒണ്ട്. നീയും വാധ്യാരായി. നമ്മെട െനല ഒന്നു
നന്നാക്കിയാല് കുടുമ്മത്തിലിനീം ഒണ്ടാകുന്ന പി ാർക്ക്
ഒരു െനേലം െവേലം അന്ത ം അവേ ം ഒണ്ടാകും.
അതിനാ നിെന്ന എ ത്തയച്ചു വരുത്തിയത്.”
േദവസ്യയ്ക്ക് ഒന്നും മന ിലായില്ല. പാപ്പിയുെട ഉേദ്ദശ്യം
വിശദമായില്ല. അെതന്താെണന്ന് അയാൾക്കു
േചാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനു ൈധര്യമില്ല.
ബുദ്ധിയില്ല. അയാൾ വിളറി െവ ത്തു നില്ക്കുകയാണ്.
ഒേറാത കയറിപ്പറഞ്ഞു:
“ആ കാര്യം അങ്ങ് അവേനാട് വളച്ചുെകട്ടാെത
പറയാേല്ലാ. അവെന ഞാനാ വളർത്തിയത്. ശരിക്കു
ൈദവവിശ്വാസെമാേ ാനായിട്ടാ വളർത്തിയത്.
അവനതു ഇേ ാമാരിക്കും. പിെന്നന്തിനാ ഈ
വളച്ചുെകട്ട്?”

പാപ്പിക്കു േദഷ്യംവന്നു. അയാൾ ഭാര്യേയാട് കയർത്തു;
“ഹാ, േപാ ചൂേല! എന്നാലും കാര്യം പറയണ്ടാേയാ?
അവൻ വാധ്യാരാ. അവനു കാര്യമറിയാം. എന്നാ
നിനക്കങ്ങു പറേഞ്ഞക്കരുതാരുേന്നാ?”

ഒേറാത െചാടിച്ചു:
“എനിെക്കന്താ പറഞ്ഞാല്? നാണംെകട്ട
കാര്യെമാന്നുമല്ല. ആേരാടും പറയാവുന്നതാ. പുണ്യമു
കാര്യമാ ഞാമ്പറയാം. ഞാൻ വരുമ്പം ഒൻപതുമാസം
പ്രായമു െകാച്ചാ േദവസ്യ. ഞാനാ വളർത്തിയതും.”

എന്നിട്ട് ഒേറാത േദവസ്യേയാഏടു തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു:
“എെന്റ േമാെന, ഞാമ്പറയാം. ചാേക്കാ

െമത്രാന െനെക്കാണ്ട് അനുവാദം േമടിച്ചു െവച്ചിരിക്കുവാ
നിെന്ന പട്ടത്തിനയക്കാൻ. അതാ കാര്യം.”
അടുത്തു പ ിയിൽ നിന്നു ‘േണാം േണാം’ എന്നു
വിരാമമില്ലാെതയു മണിനാദം ഉയർന്നു. േദവസ്യയുെട
കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ടുകയറി. എന്നാലും ആ മണിനാദം
കർണ്ണപുടങ്ങളിൽെച്ചന്നലച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
പിന്നീടു കണ്ണിെല ഇരുട്ടു ക്രമമായി നീങ്ങിയേപ്പാൾ േനെര
എതിെര മുൾക്കിരീടവും ശിര ിൽ വഹിച്ചു േതാളിൽ
ഭാരേമറിയ കുരിശും വഹിച്ചു ചാട്ടെകാണ്ടു അടിേയ ്
ഉരുണ്ടും വീണും പിടെഞ്ഞ േന്ന ം കാൽവരിയിേലക്കു
നീണ്ട പാതയിൽ വലിഞ്ഞിഴയുന്ന ദിവ്യരക്ഷകെന്റ
ചിത്രമാണ് േദവസ്യയുെട കണ്ണിൻമുൻപിൽ കണ്ടത്.
മേനാമുകരത്തിൽ പാവെപ്പട്ട ഒരു െപണ്ണു കരൾ തകർന്നു
ദിവ്യമാതാവിെന്റ മുൻപിൽ മുട്ടു കുത്തി നിന്നു കുരിശു വരച്ചു

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചാേക്കായും േത്ര്യസ്യയും
എെന്താെക്കേയാ വിരാമമില്ലാെത പറയുന്നുണ്ട്. മാർക്കം
കൂടിയ മണ്ണാെന്റ സന്തതിക്കു പട്ടക്കാരനാവാൻ
സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യെത്തക്കുറിച്ച്, െമത്രാന െന്റ
അനുവാദം കിട്ടാൻ േവണ്ടി െചയ്ത മങ്ങൾ, അതിനു
െചലവാേക്കണ്ടിവന്ന സംഖ്യ, ഇടവക വികാരി
ശുപാർശെചയ്യാെമന്നു സമ്മതിച്ച സാഹചര്യം-ഇങ്ങെന
നൂ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു ചാേക്കായും േത്രസ്യയും
പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. കൗതുകേത്താെട പാവം ഒേറാത
അതു േകൾക്കുന്നു. പാപ്പി അതുേകട്ട്
അഭിമാനപുളകിതനാകുന്നു. േദവസ്യയ്ക്ക് ആ
പ്രസംഗേധാരണി മന ിലാകുേന്നയില്ല.
ഒരു പേക്ഷ, േദവസ്യയുെട കരളിനകം കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ
ഒേറാത ഈ കാര്യെത്ത എതിർക്കുമായിരുന്നു. ആ
പാവെപ്പട്ട ീ അമ്മയാണ്. അവരതറിഞ്ഞില്ല. അവെര
േദവസ്യ അറിയിച്ചില്ല. അറിയിക്കാൻ അവനു കഴിവില്ല.
േദവസ്യ ഒരു െപണ്ണിെന േ ഹിച്ചുേപായി. അവെന
വളർത്തിയ േചടത്തിയുെടയും േചട്ടന്മാരുെടയും
ആരുെടയും അനുവാദം കൂടാെത. തെന്നേയാ?
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കെപ്പടുവാൻ
ആഹ്വാനിക്കെപ്പടുകയുമേല്ല?
ഒരു ശബ്ദം ഇടിനാദം േപാെല അവൻ േകട്ടു:
പട്ടത്തിനയക്കാൻ േവണ്ട പണം ഞാൻ െചലവുെചയ്യാം.
അതു ചാേക്കാ പറഞ്ഞതാണ്. േത്രസ്യ അേത പറഞ്ഞു.
പാപ്പിയുെടയും ഒേറാതയുെടയും മുഖം അത്രയും പ്രകാശിച്ച
ഒരവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല.

⋆

⋆

⋆

നീലംേപരൂർ പ ിമു ത്തൂെട ബുദ്ധിയും ആത്മാവും
ജീവൈചതന്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരൂപം
നടന്നുേപാകുന്നതു ക്ലാര കണ്ടു. അതു േദവസ്യയാണ്.
അവ െട േദവസ്യ. ആലപ്പുഴനിന്നു വരുന്ന േദവസ്യ.
അന്നു രാത്രിയിൽ ക്ലാര തെന്റ മുറിയുെട
കിളിവാതിൽേപാലു ജനൽ തുറന്നിട്ടുെകാണ്ട്
ആർക്കുേവണ്ടിേയാ കാത്ത് ഉറങ്ങാെത കിടന്നു.
അങ്ങെന ഒരു കാര്യം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. അവൾ ആ
രാത്രിക്കുമുൻപ് ഒരു രാത്രിയിലും ആർക്കുേവണ്ടിയും
ഉറങ്ങാെത ജനൽ തുറന്നിട്ടു കിടന്നിട്ടില്ല. അന്നവൾ
അങ്ങെന കിടന്നത്, തേലെന്റ തേലന്നാൾ ഒരു പുരുഷൻ
അവെള ആലിംഗനം െചയ്തതു
െകാണ്ടാണ്;മുത്തിയതുെകാണ്ടാണ്;അതിെനല്ലാം ഒരു
പുരുഷന് അവൾ അനുവാദം നല്കി.
ആെര അവൾ കാത്തിരുേന്നാ ആ പുരുഷൻ വന്നില്ല.
പിേ ന്ന് ളിൽെവച്ചു ക്ലാര േദവസ്യെയ കണ്ടു. അയാൾ
വന്നതു പത്തുമണിക്കു ൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്.
േദവസ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നതു ക്ലാര കണ്ടു. അവൾ
പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയാ ം. നാലുമണിക്ക് വിടുംമുൻേപ
േദവസ്യ ളിൽ നിന്നുേപായി.
അന്നും ക്ലാര ജനൽ തുറന്നിട്ട് ആെരേയാ കാത്ത്
ഉറങ്ങാെത കിടന്നു.
പേക്ഷ, അങ്ങെന കാണാെത കാര്യം പറയാെത
എന്നാ ം കഴിയാെനാക്കുേമാ? േദവസ്യെയ ക്ലാര കണ്ടു;

ക്ലാരെയ േദവസ്യയും കണ്ടു. അവർ സംസാരിച്ചു. അയാൾ
പറഞ്ഞു:
“എനിക്കു യാെതാരു കല്യാണാേലാചനയുമില്ല. ഞാൻ
ഒരു െപണ്ണിെനയും െകട്ടുന്നുമില്ല.”

ക്ലാരയ്ക്ക് ഒന്നും െവളിവായില്ല. അവൾ വാെയ്പാളിച്ചു
നിന്നുേപായേതയു . കരൾെപാട്ടി ആ യാഥാർത്ഥ്യം
േദവസ്യ അവ െട മുമ്പിൽെവച്ചു:
“ക്ലാരാ, എെന്റ ജീവിേതശ്വരീ! മണ്ണാൻ മാർക്കം
കൂടിയവെന്റ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പട്ടക്കാരനുണ്ടാവാൻ നീ
അനുവദിക്കുകയിേല്ല?”

⋆

⋆

⋆

േദവസ്യസാർ പട്ടത്തിനുേപാകുന്നു. ആ വാർത്ത
നീലംേപരൂരിൽ എല്ലായിടത്തുമറിഞ്ഞു. നെല്ലാരു
െച പ്പക്കാരൻ. അങ്ങെനയു വരാണ്
പട്ടക്കാരാേകണ്ടത്. സ്വഭാവഗുണവും ഈശ്വരഭക്തിയും
പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പരിപാകതയുമുണ്ട്. ഒരാൾക്കും
ഒെരാ കു ം േദവസ്യെയ ചൂണ്ടി
പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പട്ടത്തിനു പഠിക്കാൻ േപാകാനു എല്ലാ നടപടിക ം
പൂർത്തിയായി. പ ിക്കൂടത്തിൽ നിന്നു
പിരിഞ്ഞുേപാകണം. അത്രയുേമയു . നാട്ടുകാരും
പ ിക്കാരും േചർന്ന് ഒരു യാത്രയയപ്പു േദവസ്യയ്ക്കു
നല്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഒരു െപാതുേയാഗമുണ്ട്. ആ
െപാതുേയാഗത്തിെന്റ അധ്യക്ഷൻ
ലെത്ത
വികാരിയച്ചനാണ്. അേദ്ദഹം ൾ മാേനജരുമാണ്.

നാട്ടുകാരും കുട്ടിക ം സേമ്മളിച്ച ആ േയാഗത്തിൽ
വിളറിയ ഒരു േദവസ്യയാണ് മ പടി പ്രസംഗം
നടത്തിയത്. അന്നു പതിവിേലെറ ഉടുെത്താരുങ്ങി
ക്ലാര ാ ം വന്നിരുന്നു.
അങ്ങെന അന്നു നാലു മണിേയാെട േദവസ്യയ്ക്ക് ആ
മായു ബന്ധം േവർെപട്ടു. പിേ ന്ന് അയാൾ
നീലംേപരൂർ വിടുകയാണ്. പരിചയക്കാരായ
ഓേരാരുത്തരും യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു. ഒരാേളാടാണ്
േദവസ്യയ്ക്ക് യാത്ര പറയുവാനു ത്. ക്ലാരേയാട്. അവൾ
എല്ലാവരും പിരിയുവാൻ േവണ്ടി കാത്തുനില്ക്കുകയാണ്.
ആ യുവതി അത്രേമൽ ന്ദരിയാെണന്ന് ഒരിക്കലും
േദവസ്യയ്ക്ക് േതാന്നിയിട്ടില്ല. അവൾ േനെര നടന്നുവന്ന്
ഒരു െപാതി േദവസ്യയുെട ൈകയിൽ െകാടുത്തിട്ടു
തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അേപ്പാൾ അവിെട ആരുമില്ല. േദവസ്യ
അവെള വിളിച്ചു:
“ക്ലാരാ.”

അവൾ ഒന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയിട്ടു നടന്നു.
ആ െപാതിക്കു ിൽ നാലു ൈകേല കളാണ്.
ഒരക്ഷരവും അതിൽ െനയ്ത് എ തിയിട്ടില്ല. പേക്ഷ,
േകാേണാടുേകാണായി ഒരു വലിയ കുരിശു ചുവന്ന
നൂലിൽ തുന്നിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവ െട
സമ്മാനം.
േനരം പാതിരാ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േലാകമാെക
ഖനിദ്രയിൽ മു കിയിരിക്കുകയാണ്. വളെര
ദിവസങ്ങളായി േദവസ്യ ഉറങ്ങിയിട്ട്. അന്നും അയാൾക്ക്
ഉറക്കം വന്നില്ല.ഇനി ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തിെന്റ ഖം

അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കുകയിേല്ല? ഇല്ലായിരിക്കാം. അങ്ങെന
ഉറക്കം വരാത്ത മെ ാരു ജീവി കാണുേമാ? ഉണ്ട് ക്ലാര.
അവൾക്കും ഒരു പേക്ഷ, ഇനി ഉറങ്ങാനു
ഭാഗ്യമില്ലായിരിക്കാം.
അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാെത േപായി. അവേളാട് യാത്ര
േചാദിച്ചില്ല. അവേളാടേല്ല, അവേളാടു മാത്രമേല്ല,
യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്ര േചാദിേക്കണ്ടതായു .
എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി വിട്ടു പിരിയുന്നത് ക്ലാരെയയാണ്.
ക്ലാരെയ മാത്രം.
⋆

⋆

⋆

ആ െചറിയ ജനൽ അടച്ചിരുന്നില്ല. അതു തുറന്നു
കിടക്കുകയാണ്. േദവസ്യ അവിെട െചന്നുനിന്ന്
അകേത്തക്കുേനാക്കി. ആ ജനലിലൂെട അവ ം
പ്രതീക്ഷേയാെട പുറത്തക്കുേനാക്കിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
േതാന്നി. പുറത്തുനിന്നു േദവസ്യ മന്ത്രിച്ചു:
“ക്ലാര എെന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുേന്നാ?”
“അല്ല. എന്നാലും ഇന്നുകൂടി ഈ ജനൽ
തുറന്നിട്ടിരിക്കാെമന്നുവച്ചു.”
“ആ കതെകാന്നു തുറക്കൂ, ക്ലാരാ!”

അവൾ െതെല്ലാരു പരിഭ്രമേത്താെട പറഞ്ഞു:
“അേയ്യാ അതു ശരിയാേണാ? ഒരു

ീയുെട
കിടക്കമുറിയുെട വാതിൽ ഇനി അേങ്ങക്കുേവണ്ടി
തുറന്നുകൂട.”
“ഇന്ന് നിെന്റ ഉറക്കറയുെട വാതിൽ എനിക്കുേവണ്ടി
തുറക്കെപ്പടെട്ട”

അല്പേനരേത്തക്ക് അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
അഴികൾക്കിടയിലൂെട ൈകകൾ കടത്തി അയാൾ
അവ െട കരം ഗ്രഹിച്ചു.
“കതകു തുറക്കൂ ക്ലാര?”
“അതു പാപമാണ്”
“അല്ല, അതു പാപമല്ല”
“ഇതു വിലക്കെപ്പട്ട കനിയാണ്.”
“അല്ല. നീ കതകു തുറക്കുകയിേല്ല?”

േദവസ്യയുെട ൈകയാെക തേലാടിയിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു:
“എെന്റ കർത്താേവ, എെന്താരു ചൂട്!”

എന്നിട്ടവൾ േദവസ്യേയാട് പറഞ്ഞു:
“അവിടന്ന് സാത്താെന്റ വഴിയിൽകൂടി േപാവുകയാണ്.”

ഉടനതിനുത്തരമുണ്ടായി:
“അല്ല, ക്ലാരാ േ ഹത്തിെന്റ വഴി സാത്താേന്റതല്ല.
േനാക്ക്, ഈ ചൂട് ഒന്നാറെട്ട!”

അവൾ ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്തവെളേപ്പാെല േചാദിച്ചു:
“അവിടേത്തെക്കന്തുേവണം?”
“എനിേക്കാ? എനിേക്കാ? എനിക്ക്- ക്ലാരാ, നീ ആ
കതകു തുറക്കൂ”

അവ െട കരം അയാ െട ൈകകൾക്കു ിൽെപ്പട്ടു
െഞരിയുകയാണ്. പേക്ഷ, അതവെള
െനാമ്പരെപ്പടുത്തുന്നില്ല. സാവധാനമായി അയാ െട

പിടിവിടർത്തിയിട്ട് അവൾ എ േന്ന … ആ കതകു
തുറക്കെപ്പട്ടു.
േദവസ്യ െത കാരനാേണാ? ക്ലാരെയ കു െപ്പടുത്താേമാ?
അയാൾ െച പ്പക്കാരനാണ്. അവ ം
െച പ്പക്കാരിയാണ്. ചൂടു േചാര ചൂടു േചാരയുമായി
േചർന്നുേപാകും. അതേല്ല
ിയുെട വിേശഷം?
േദവസ്യ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, ഈ കനി
വിലക്കെപ്പടുെമന്ന്. എങ്കിൽ അയാൾ
േ ഹിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അവ ം
േ ഹിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
ാവിെന്റ േ ഹത്തിെന്റ
പാതയിലൂെടത്തെന്ന അവനും അവ ം സഞ്ചരിച്ചു.
ഗാഢമായ ഒരാലിംഗനത്തിൽ, പര രം ആത്മാവിെന
ഊ ിക്കുടിക്കുന്ന അനുസ്യൂതമായ ചുംബനത്തിൽ ആ
ശരീരങ്ങൾ േയാജിച്ചു. ഇടയ്ക്കു കരൾ ചുട്ടു ക്ലാര
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു േകൾക്കായി:
“എെന്റ മാതാേവ, എെന്ന െപാ േക്കണേമ!”

േദവസ്യയ്ക്കു മാപ്പു േചാദിക്കാനിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു.
ഗാഢമായ ആലിംഗനത്തിൽ, അവ െട
ശരീരേത്താെടാട്ടിേച്ചർന്ന്, മുഖേത്താടുമുഖം േചർത്തു
കിടക്കുന്ന േദവസ്യയുെട െചവിക്കു ിൽ ക്ലാര മന്ത്രിച്ചു:
“നശിച്ച

ര്യൻ ഇപ്പം ഉദിക്കും.”

അങ്ങെന േദവസ്യയും ക്ലാരയും േപ്രമത്തിെന്റ മധുരിമയു
കനി അനുഭവിച്ചു. അടുെത്തവിെടേയാ ഒരു വീട്ടിെല
പുരപ്പുറത്തിരുന്നു പൂവൻ േകാഴി ചിറകടിച്ചു കൂവി.
അവർക്കു പിരിയാൻ സമയമായി.

ക്ലാര അയാ െട േതാളിൽ ശിര െവച്ചു മാേറാടു േചർന്നു
കരയുകയാണ്. േദവസ്യ അവെള പുറം തേലാടി
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
അയാൾ അവ െട െചവിക്കു

ിൽ മന്ത്രിച്ചു:

“എെന്റ ജീവിതത്തിെല ആദ്യേത്തതും
അവസാനേത്തതുമായ മധുരാനുഭവം”

അവ ം അതിെന പൂരിപ്പിച്ചു:
“എേന്റതും”

⋆

⋆

⋆

പിേ ന്നു പട്ടത്തിനു പഠിക്കാനായി േദവസ്യസാർ
നീലംേപരൂർനിന്നു േപായി.

പൂർണ പബ്ലിേക്കഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തകഴിയുെട

‘ഔേസപ്പിെന്റ മക്കൾ’ എന്ന േനാവലിൽനിെന്നടുത്തത്.

