
ഓർമ്മകൾ ഭാഗം 1 & 2
ഡഗ്ലസ് ഡിസിൽവ



ഓർമ്മകൾ ഭാഗം 1 & 2
ഡഗ്ലസ് ഡിസിൽവ
(മലയാളം: ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ)

© 2021 Author

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Uru, a wooden boat of some sort in Kozhikode, India
by (WT-en) Rahulclt. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uru.jpg
https://en.wikivoyage.org/wiki/User:(WT-en)_Rahulclt
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org


ഓർ കൾ ഭാഗം 1 & 2

അ വീട്

മേനാഹരമായ ഒരു പനിനീർ പൂവാണ് ഇേന്ന ദിവസം
ആരംഭിക്കാൻ ആശംസയുമായി വന്നത്!

അെതെന്ന കൂട്ടിെകാണ്ടുേപായതാവെട്ട 40 ൽ പരം
വർഷങ്ങൾക്കു പിന്നിേലക്കും. േവനലവധിക്കാലവും
അമ്മവീട്ടിേലക്കു വിരുന്നുേപാക്കും കുട്ടിക്കാലെത്ത
ഹരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്… കുെറ നല്ല ഓർമ്മക ം!

മാേവലി വഴി പുഴ നീന്തിയും, മഴ ചതിച്ചാൽ ചുടുകാട്
പാലം ചു ിയുമാണ് പുഴേയാരെത്ത മമ്മിയുെട
വീട്ടിെലത്തിയിരുന്നത്. പിെന്ന ഉല്ലാസത്തിെന്റ,
സേന്താഷത്തിെന്റ ദിനങ്ങൾ…

അന്നന്നെത്ത അന്നത്തിനു സാമ്പത്തികഭദ്രത മാത്രം
അവകാശെപ്പടാവുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നിട്ടും ആ
വീട്ടിെല ദിനങ്ങൾ എന്നും സേന്താഷവും ആ ാദവും



ചിത്രം 0.1: ൈവത്തിരി പുഴ

നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സഹനത്തിലും േ ഹത്തിലും മമ്മ
െകട്ടിപ്പടുത്ത അടിത്തറയായിരുന്നു ആ വീടിെന്റ
സേന്താഷത്തിെന്റ രഹസ്യം എന്ന് നിസംശയം പറയാം.

കരീം മാഷിെനയും അറബി ടീച്ചെറയും വാ മാഷിെനയും
കാണാെത ഒരിെക്കലും അമ്മ വീട്ടിെലത്തില്ല.
വഴിേയാരെത്ത വീടുകളിൽനിന്നവർ കുശലാേന്വഷണം
നടത്തുമായിരുന്നു, മമ്മിേയാടും മമ്മേയാടുമു
േ ഹമായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങേളാടും
കാണിച്ചിരുന്നത്!

കുഞ്ഞങ്കയും വലിയങ്കയും (അമ്മാവന്മാെര
ഞങ്ങളങ്ങെനയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്)
േജാലിസംബന്ധമായി അധികസമയവും
പുറത്തായിരിക്കും. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു വന്നു േപായാൽ
രാത്രി ൈവകിേയ കുഞ്ഞങ്ക വീട്ടിെലത്താ . എങ്കിലും



എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കാണിച്ചുേപാന്ന ദ്ധയും കരുതലും
നമ്മളിെലാരുതരം ആരാധനനിറഞ്ഞ ബ മാനം
ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വലിയങ്ക പലേപ്പാ ം ഒന്നുരണ്ടാ കൂടുേമ്പാെഴാെക്കേയ
വീട്ടിെലത്താ , അങ്ങ് േബപ്പൂര് ഉരു, േബാട്ട് 
നിര്മാണമാണെത്ര. ഒരു ദിവസം േനരം െവ ത്തേപ്പാ
പതിവില്ലാത്ത വിധം തിരക്കിലായിരുന്നു മമ്മയും
ആന്റിമാരും. പിെന്ന നീല വരയിട്ട എേ ് കമ്പിളി
പുതപ്പ് വകഞ്ഞുമാ ി കുട്ടി കൂട്ടത്തിൽനിന്നും െമെല്ല
പുറത്തുചാടി. അടുക്കള പിന്നാമ്പുറത്തു കണ്ട കാ
ശരിക്കും െഞട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു… ഒരുകൂട്ടം പലതരത്തിലു
പിടക്കുന്ന കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ. വലിയങ്ക േബപ്പൂര് നിന്നും
െകാണ്ടുവന്നതാ, ചാകരേയാ മെ ാ അയിരിക്കും.
േപരമരത്തിനു സമീപെത്ത ആലപ്പുറത്തിട്ടാണ്
അവെയാെക്ക ഉണക്കിെയടുത്തത്. ഉപ്പിടാത്ത
ഉണക്കമീനിെന്റ രുചി ഒന്നു േവെറതെന്നയാണ്.

വിവിധയിനം േറാസാപൂക്ക െട ഒരു േതാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു
വീടിനു മുൻവശം. ഉ മാമ്പഴ മരത്തിെന്റ
ചുവട്ടിലായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി േറാസാെച്ചടിയും
അതിെല കടുകട്ടി ചുവപ്പു േറാസാപ്പൂവും ഇന്നും മായാെത
നില്കുന്നു മന ിൽ. േറാസാപ്പൂവിെന െതാടാെത അതിെന
മുഖേത്താടടുപ്പിച്ചു കണ്ണടച്ച് അതിെന്റ ഗന്ധം
ആസ്വദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് െജയിനാന്റിയായിരുന്നു.
പിന്നീടാണ് പനിനീർപ്പൂവിെന്റ ഗന്ധത്തിനു ഒരു
പകലന്തിയുെട മു വൻ ക്ഷീണം മാ ാൻ കഴിയുന്ന
ദിവ്യഗുണമുെണ്ടന്നു മന ിലായത്.

പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചവെര



പുഴയിലായിരിക്കും കളിയും കുളിയുെമാെക്കയായി വിേനാദ
പരിപാടികൾ. കല്ലട്ടി, കൂരി, ആരൽ തുടങ്ങിയ മീനുകെള
പിടിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനായ േജായിബുവിെന്റ
േനതൃത്വത്തിലു പുഴസഞ്ചാരം അങ്ങ് േസട്ട്കുണ്ടുവെര
നീ ം. പിെന്ന മുങ്ങാകൂളി വിദഗ്ധൻ ീഫൻ ബുവിെന്റ
പ്രകടനങ്ങൾ. തിരിച്ചുവരുമ്പം ഇത്തിരിയുമ്മയുെട
നിയന്ത്രണത്തിലു പുഴേയാര ൈമതാനത്തിൽ
കാല്പന്തുകളി.

ചിലസായാ ങ്ങളിൽ പുഴേയാരെത്ത െപാന്മാൻ കൂട്ടിൽ
കുഞ്ഞു വിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ
അമ്മിണിയമ്മയുെട വീടിേനാടുേചർന്ന പുഴമതിലിൽ
പാമ്പുകൾ നൃത്തം െചയ്യാ ണ്ടായിരുന്നു.

ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ പപ്പയുെട േനതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന
ജാനീ കളി നീണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ ആന്റിമാരും കൂെട
കൂടും. പിന്നീടത് സമീപെത്ത പ ിക്കുന്നിെല അജ്ഞാത
ശവകൂടിരങ്ങളിെല സായിപ്പന്മാെരക്കുറിച്ചു
കഥകളിേലക്കും പിന്നീട് കരുമങ്കണ്ടി കടന്നു
േതയിലക്കാട്ടിൽ ചു ിവിറകു േശഖരിക്കാൻ
േപാകുേമ്പാൾ കാട്ടുപന്നിെയ േവട്ടയാടാൻ വരുന്ന
കുറിച്യർ കൂട്ടത്തിെല േവട്ടനായ്ക്ക െട ശൗര്യത്തിൽ വെര
എത്തും.

ഇനിയുേമെറ പറയാനുെണ്ടങ്കിലും െചമ്മീൻചമ്മന്തിയരച്ച
അമ്മിയിൽ ഉരുട്ടിെയടുത്ത ബിയാന്റി തരുന്ന ഒരുരുള
േചാറിെന്റ രുചിെയ മറക്കാൻ സാധിക്കുേമാ?



അഴ െസലീന
ശീതികരിച്ച മുറിേതടി, ഞങ്ങേളാെടാപ്പം
ഉറങ്ങാെനത്താ ണ്ട് മക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. ആ
ബഹളെങ്ങാെളാെക്ക കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങുേമ്പാേഴക്കും
സമയം 12 ആകും. േകാവിഡ്, ക്രമം െത ിച്ച
ദിനചര്യയിൽ ഇേല്ലാളം താമസിെച്ചണീ ാലും
കുഴപ്പമില്ലേല്ലാ.

മുറിയിൽ കയറിക്കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അടുത്ത്
കിടക്കണം, നടുക്ക് കിടക്കണം, കഥ േകൾക്കണം
ഇങ്ങെന േപാകുന്നു കുഞ്ഞു ഇവാെന്റ ഡിമാന്റുകൾ.
തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിെല, അല്പെമങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ
നിൽക്കുന്ന ഏടുകൾ കുട്ടിക്കാലം മാത്രം. അങ്ങെനയാണ്
അഴകു െസലീന ഓർമ്മയിേലക്ക് വന്നത്.

ആരാണ് ഈ അഴകു െസലീന… കൗതുകമായി
മക്കൾക്ക്. എെന്റ ബാല്യകാല കളികൂട്ടുകാരിയായിരിക്കും,
അവർ ചിന്തിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുമുന്പ്, ഡാഡിയുെട
തറവാട് വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ൈപ്രമറി വിദ്യാഭാസ
കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് സേഹാദരങ്ങൾക്കും, പിെന്ന
എഡ് േവഡ് അങ്കിളിെന്റ മകൻ എഡിസനുെമാെക്ക,
എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സാഹസിക ഉല്ലാസങ്ങ െട
നാ കളായിരുന്നു. എട്ടാം ൈമലിെല േഫാെറ ം,
കാട്ടിെല കിേലാമീ കൾ നീണ്ട േതാടും പരിസരവും,
തറവാട് വക കാപ്പി േതാട്ടവും, െകാങ്ങമ്പുഴ കുളവും,
കുന്നിൻെചരിവിെല തു േവലിക്കുന്നു െചറിയാച്ചൻ
േചട്ടെന്റ യൂക്കാലിേത്താട്ടവുെമല്ലാം ഞങ്ങ െട
കളിയരങ്ങുകളാണ്.  

വല്ലേപ്പാ െമാരിക്കൽ കാവുമന്ദം കാപ്പുവയൽ പു ാ



ചിത്രം 0.2: തരിേയാട് േഫാെറസ്റ് (കൂപ്പ്)

ടാക്കീസിൽ സിനിമക്ക് േപാകൽ അന്നെത്തക്കാലെത്ത
സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഓല േമഞ്ഞ ആ തിേയ കെള
സിനിമാ െകാട്ടായി എന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. 60
ൈപസ, ഒരു രൂപാ, രണ്ട് രൂപാ നിരക്കുകളായിരുന്നു
ആദ്യകാലത്തു ടിക്ക ് നിരക്ക്. േതക്കിൻതൂണുകൾ
മറയാെത ആദ്യംതെന്ന സിനിമ കാണുവാൻ 60 ൈപസ
നിരക്കിൽ തറ ടിക്കെ ടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് . ഒരു രൂപയ്ക്കു
െബഞ്ചും രണ്ട് രൂപയ്ക്കു കേസരയും ആയിരുന്നു
ഇരിപ്പിടങ്ങൾ.

പാലാട്ടുകുഞ്ഞിക്കണ്ണനും, െപാന്നാപുരംേകാട്ട, ഒേതനെന്റ
മകൻ എന്നിവയുെമാെക്ക അങ്ങെന കണ്ട
സിനിമകളാണ്. എെന്നയും അനിയത്തിേയയുെമാെക്ക
കൂട്ടാെത േജായി ബുവും ീഫൻ ബുവുെമാെക്ക



ചിലേപ്പാൾ സിനിമക്ക് േപാകുകയും കഥ
പറഞ്ഞുതരികയുെമാെക്ക െചയ്യാ ണ്ട്.

അങ്ങെനയിരിെക്കയാണ് വിൻെസന്റ്, ജയഭാരതി
എന്നിവർ നായികാനായകന്മാരായും, സാക്ഷാൽ
േപ്രംനസീർ വില്ലൻ കഥാപാത്രവുമായ ഹി ് ചിത്രം
അഴകു െസലീന തീേയ കളിെലത്തുന്നത്.
വിശുദ്ധപ്രണയത്തിെന്റ േശാകാന്ത്യ പ്രേമയം മന ിെന

ര്ശിച്ചതിനാലാവാം േചട്ടന്മാർ അധികം
ഉേന്മഷവാന്മാർ ആയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കഥ പറിച്ചിൽ
തല്ക്കാലം പിന്നീേടക്കുമാ ി.

അങ്ങെന ഒരു ശനിയാ രാവിെല മമ്മാഞ്ഞി
(ഡാഡിയുെട മമ്മി) പിഞ്ഞാണ േകാപ്പയിൽ തന്ന
െവല്ലകാപ്പിയും കുടിച്ചു, കൂപ്പിെല േതാട്ടിൽ കുളിക്കാൻ
േപായതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. നീലികുറിഞ്ഞി െചടികൾ
വകഞ്ഞുമാ ി, കാലിേമയ്ക്കാൻ അമ്പും വില്ലും സഹിതം
േപാകുന്ന കുറിച്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച വഴിയിലൂെട
േതാട്ടിേലക്കു യാത്രതെന്ന അതിമേനാഹരമാണ്.

കൂപ്പുപണി തുടങ്ങാനായു തയ്യാെറടുപ്പായി കാട്ടിൽ
െഷഡുപണിക്കു മണ്ണുവലിച്ചിട്ടു കി ക്കാംതൂക്കായ ഒരു
പാറെക്കട്ടിനടുത്താണ്, അത്യാവശ്യം
നീന്തികുളിക്കാനഴമു മയിലമ്മക്കുണ്ട്. മയിലുകൾ
വരാ ണ്ടായിരുന്നെത്ര അവിെട. എന്തായാലും
സിനിമാക്കഥ കഴിഞ്ഞാവാം ഇന്നെത്ത നീന്തിക്കുളി,
േജായിബു പറഞ്ഞു.

അഴകു െസലീനയുെട അവസാനഭാഗം മാനം
ന െപ്പട്ട െസലീന, ചാടി മരിച്ച െകാക്കയിേലക്ക്,
െസലീന… െസലീന… എന്നുറെക്കവിളിച്ചുെകാണ്ടു



ചിത്രം 0.3: അഴകു െസലീന (േപാ ർ)

അഗാധഗർത്തത്തിേലക്കു ചാടി െസലീനെക്കാപ്പം
േപാകുന്ന േജാണി… ഒരു വിങ്ങലായി മാറി ഞങ്ങൾ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്.

െകാക്കയിേലക്ക് ചാടുക എന്നത് കൃത്യമായി
മന ിലാക്കിത്തരുവാൻ സാഹസികനായ ീഫൻ ബുവ്
മീ കേളാളം ആഴത്തിേലക്ക് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
മണ്ണിേലക്ക് െസലീന… െസലീന… എന്നുറെക്ക
വിളിച്ചുെകാണ്ടു ചാടി ഊർന്നിറങ്ങി. പിന്നാെല ഞങ്ങ ം.

അനിയത്തി മിനിേമാ േട കുഞ്ഞുടുപ്പു കീറി കാലിൽ
േചാരയും െപാടിഞ്ഞേപ്പാൾ, മമ്മാഞ്ഞി
കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ചൂരൽക്കഷായെത്തകുറിച്ച്
ഓർമിപ്പിച്ചത് േജാൺസൺ ബുവാണ്. ⋆



 ഡഗ്ലസ് ഡിസിൽവ
വയനാട് പാറേത്താട്
സ്വേദശി. ഇേപ്പാൾ േകാഴിേക്കാട്
െവ ിമാടുകുന്ന് ിരതാമസം.

തരിേയാട് നിർമ്മല ൈഹ ളിൽ
നിന്നും ൾ വിദ്യാഭാസവും
കല്പ ഗവെണ്മന്റ് േകാേളജിൽനിന്ന്
ബിരുദവും േനടി. തുടർന്ന് IHRDEൽ

നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിേക്കഷനിൽ േപാ ് ഗ്രാജുേവ ്
ഡിേപ്ലാമയും ഭാരതിയാർ യൂണിേവ ി ിയിൽനിന്ന്
േസാഫ്റ്റ് െവയർ എഞ്ചിനീറിങ്ങിൽ മാ ർ ബിരുദവും.

ഇരുപതിേലെറ വർഷങ്ങളായി കംപ്യൂട്ടർ േസാഫ്റ്റ് െവയർ
േമഖലയിൽ േജാലിെചയ്തു വരുന്നു. ഇേപ്പാൾ
േകാഴിേക്കാട് UL ൈസബർപാർക്കിൽ ആക്ഷൻൈഫ
എന്ന കമ്പനിയിൽ സീനിയർ േസാഫ്റ്റ് െവയർ
െഡവലപ്െമന്റ് മാേനജരായി േസവനമനു ിക്കുന്നു.

േകാവിഡ് േലാക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് 2020 ഏപ്രിലിൽ
ആണ് എ തി തുടങ്ങിയത്. ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 14
ഭാഗവും ചുരുക്കം ചില കവിതക ം കഥക ം
എ തിയിട്ടുണ്ട്
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