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൧- ◌ാം അദ്ധ്യായം
ഭംഗിയുള്ള രാജ്യമായ തിരുവിതാംേകാ അ—എന്ന പട്ടണത്തിൽ േകാശി കു◌ൎ 
യ്യൻ എ േപരായ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരു . െചറുപ്പത്തിൽ അവൻ േ ാെത്തസ്റ്റാ 

സഭയുെട ഉപേദശങ്ങൾ പഠിച്ചിരു എങ്കിലും കാല മംെകാ സുറിയാ 
നിയിെല തിരി േപായി. � മാറ്റം ലാഭെത്തലുള്ള ആ ഹംെകാ ഉണ്ടാ 
യതായിരു . സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സുവിേശഷം വായി േകൾ ന്നതിെന 
ക്കാൾ ഒരു െതറ്റിയ മാഗ്ഗൎത്തിെല അനാവശ്യ കമ്മൎങ്ങളിൽ അവെന്റ മന
തൃപ്തിെപ്പട്ടിരു . അവെന്റ വീടു ആ പട്ടണത്തിലുള്ളതിെല ം വലിയതും പു 
ത്തനുമായിരു . ചു ം മതിലുെകട്ടിയതും പല മാതിരി വൃക്ഷങ്ങൾെകാ നി 
റഞ്ഞതുമായ ആ വിസ്താരമുള്ള പറ കണ്ടാൽ തെന്ന ഉടമസ്ഥൻ ഒരു ധനവാ 
നാകു എന്നറിയാം. അവെന്റ അ പ്പൻ െവ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന മാവു ാവു മുത 
ലായ മരങ്ങൾ പുരയിടത്തിൽ ഒരു നല്ല തണലായിരു എ മാ മല്ല അെതലു 
ണ്ടായ അനവധി വിേശഷെപ്പട്ട ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തി ം അധികമായി ഉതകി
അവൻ തെന്ന െവച്ച െത ം വാഴയും ഇടെകട്ടി നിന്നതുെകാ അവയുെട കീ 
ഴിൽ കളി വന്ന കു ങ്ങൾ ം എ യും സേന്താഷകരമായിരു .
കു ങ്ങൾ െവടിേപ്പാടും വൃത്തിേയാടും കൂെട നട ന്നതു കാണുേമ്പാൾ തെന്ന
ഒരു ശുഷ്കാന്തിയും താ യ്യൎവുമുള്ള ഒരു തള്ളയാകു ആ വീ കായ്യൎങ്ങൾ േനാ 

ന്നതു എന്ന റിയാമെല്ലാ. ച ം കുപ്പയും ഒ ം വീട്ടിെന്റ അടുക്കെല ം ഇെട്ട 
ക്കാെത എല്ലാം കുെറ ദൂരത്തിൽ തൂ കൂട്ടിയിരുന്ന ക കാലിയും േകാഴിമുതലാ 
യതും തി നിറ വൃക്ഷങ്ങളുെട ഇടവഴി കിടന്നിരു .
ഒരു ഞായറാ ദിവസം കാല ആ േദശെത്ത ം ഒരനക്കവുമില്ലാതിരി  
േമ്പാൾ വീ ടമസ്ഥനായ േകശികുയ്യൎൻ വളെര േകാപേത്താടു കൂെട ഉറെക്ക സം 
സാരി തുടങ്ങി. ബഹുപുഷ്ടിമാനും ദീഘൎ നുമായ അവൻ ചില ഭീരുക്കളായ ആളു 
കളുെട ഇടയിൽ നിന്നിരു . അവർ � ഭയങ്കരഭാവവും അവെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരു 
ന്ന വടിയും ക േപടി അവെന്റ ഗംഭീര മുഖ േനാ വാൻ േപാലും പാടി 
ല്ലാെത നി .
അേപ്പാൾ േകാശി കുയ്യൎൻ പറഞ്ഞതു ”കള്ളന്മാെര ഇങ്ങിെനയാെണാ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുെട ത രാേനാടു െപരുമാറുന്നതു. എെന്റ കണ്ടം വിള വിളവു നഷ്ട 
െപ്പ െകാണ്ടിരിെക്ക പുലയെരല്ലാം കള്ളം പിടി നടക്കെയാ േവണ്ടതു. നിങ്ങൾ
എെന്റ േചാറു തി കള ംെവ േവലെയടുക്കാെത കുറുക്കെനേപാെല ഒളി
നട െന്നാ” അതിനു പുലയർ നിലവിളി ംെകാ ”ത രാെന ഞങ്ങൾ ആറു
ദിവസം നല്ല േപാെല േവലെയടുത്തെല്ലാ. എന്നാൽ � ദിവസം ത രാേന്റതു 
മല്ല ഞങ്ങളുേടതുമല്ല ാത്ഥിപ്പാനായി ഉടയത രാൻ ക ിച്ചിരി ന്ന ദിവസം
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തെന്ന എന്ന പറ .
ഉടെന േകാശികുയ്യൎൻ ”നിങ്ങൾ നുണയന്മാരും കള്ളന്മാരുമാകു എ പറ 

ംെകാ െചറുപ്പക്കാെര ം വയസ്സന്മാെര ം വ്യത്യാസം കൂടാെത എല്ലാ 
വെരയും നിരെപ്പ തെല ം പുറ ം അടി . ത െകാണ്ടേപ്പാൾ ഓടുന്നതിനു
പകരം അവർ പിെന്നയും നിലവിളി ംെകാ ”അെയ്യാ ത രാെന ഞങ്ങെള
അടിക്കരുെത! ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങളല്ല! ഞങ്ങൾ ന്മനുഷ്യരാെണ ഞങ്ങൾ ആത്മാ 
വുെണ്ട ആറു ദിവസം ഞങ്ങൾ കഴിയുംേപാെല േവലെയടുക്കാം. എന്നാൽ ഞാ 
യറാ ഞങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള റി ം േമലിരി ന്ന വലിയ ത രാെന കുറി 

ം വിചാരിേക്കണ്ട ദിവസമാകു ” എ പറ . േകാശികുയ്യൎൻ, ”ആത്മാ 
േവാ? പുലയനുെണ്ടാ ആത്മാവു ? ദിവസവും േവലെയടുത്തിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള
ഞാൻ പൂട്ടിയിടും.” അേപ്പാൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പുരികേത്തെലാരടിെകാ കയാൽ
ക നീേരാടു കൂെട േപടി ക ംെകട്ടി നി ന്ന ഒരു വൃദ്ധേനാടു േകാശികയ്യൎൻ
നിെന്റ സംഗവും ാത്ഥൎ നയുംെകാണ്ടാണു ഇെതാെക്ക എ പറ ംെവ
ഉടൻ തെന്ന ഒരു േവലക്കാരേനാടു “എടാ അവെന പിടി െക ” എ വരുതി 
െകാടു . അതിെന്റ േശഷം ആ വയസ്സെന പിെന്നയുമടിപ്പാനായി ഓങ്ങിയ 
േപ്പാൾ അവെന്റ പുലക്കള്ളി ഒരു െകാച്ചിെനയും എളിയിൽ െവ ംെകാ അവ 
രുെട ഇടയിൽ ഓടിവ േകറി. അേപ്പാൾ ആ ഓങ്ങിയവടി മെററ ം െകാ 
ള്ളാെത ആ െകാച്ചിനി െകാ ഉടൻ തെന്ന ശവമായി താെഴ വീഴുകയും െച .
അേപ്പാൾ എല്ലാവരും കൂെട കൂട്ടം നിലവിളി “അെയ്യാ കുലപാതകം ഒരു കുലപാ 
തകം എ പറ ംെകാ ഓടിേപ്പാകയും െച .
1

1� കഥ സുറുയാനി സെഭ ഇരുപതു വഷൎം മുെമ്പയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിെയ കുറിച്ചാകു െതേക്ക
ദി കളിൽ ഇേപ്പാൾ വളെര നന്നായി പല പള്ളികളിലും ൈദവത്തിെന്റ കളങ്കമറ്റ തിരുവചനം
നാ ഭാഷയിൽ സംഗി മു .
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൨–ാം അദ്ധ്യായം
ആ ശബ്ദം മത്തിനില്ലാെതയായി നിഗളിയായ േകാശികുയ്യൎൻ മരി കിട  
ന്ന െകാച്ചിെന്റയും ആ വൃദ്ധനായ പുലയെന്റയും അടുക്കൽ വളെര ചഞ്ചലേത്താടു
കൂെട നിൽക്കയും െച . അ േനരേത്ത ആ വയസ്സൻ ശവേത്തൽ തെന്ന േനാ 
ക്കിെക്കാ നി എങ്കിലും ഒടുക്കം അവൻ അതിവ്യസനേത്താടുകൂെട തെന്റ
ൈക മലത്തൎ ിപ്പിടി െകാ ആകാശത്തിേല േനാക്കി ഇ കാരം ാത്ഥൎ ി 

. ”കരുണയും േസ്നഹവുമുള്ള രക്ഷിതാേവ ഞങ്ങെള ദശൎി മനസ്സലിേയണെമ
ഞങ്ങളുെട കഠിനക്കാരനായ യജമാനേനാടു നീ ക്ഷമി െകാ കയും െചേയ്യണ 
േമ. � പാപം അവെന്റ േമൽ െവക്കരുേത. ആെമൻ ആെമൻ.” അതിെന്റ േശഷം
കുനി അ ം മുെമ്പ അവെന്റ വൃദ്ധതെയ സേന്താഷിപ്പി ന്നതായിരുന്ന ആ
ശവം കയ്യിെലടു ംെകാ ആ ജാതിെക്ക പതിവില്ലാത്ത ഒരു ൈധയ്യൎേത്താ 
ടും കൂെട മിക്കവാറും ദീഘൎ ദശൎനരീതിയിൽ കുറ്റക്കാരനായ തെന്റ യജമാനേനാ 
ടു ഇ കാരം പറ :- ”ഞാൻ കഴി േപായവരുെട കാലെത്ത ഇപ്പണിയിൽ
േവലെയടു വ . ഞാൻ അെന്നാരു അജ്ഞാനിയായിരുന്നതുെകാ െന ം 
മററും ക വാരിെക്കാ േപാകയും െതേങ്ങൽ േകറുകയും വാഴ ല െച കയും
മ ം പല േമാഷണങ്ങളും െചയ്തി . ചക്കയുണ്ടായാൽ നല്ലെതാെക്കയും ഞാൻ
തി ം, ഞാൻ വളെര ത െകാ പലേപ്പാഴും എെന്ന പൂട്ടിയിടുകയും െചയ്തി  

. അ ഞാൻ അതിനു തക്ക കുറ്റക്കാരനുമായിരു . എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ഒരു ിസ്ത്യാനിയായിരി . ൈദവത്തിെന്റ വചനത്തിൽനി പരമാത്ഥൎ ി 
യായിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠി . എെന്തന്നാൽ ”േമാഷ്ടി ന്നവൻ ഇനിേമൽ േമാ 
ഷ്ടിക്കാെതയിരിക്കെട്ട.” നല്ല അദ്ധ്വാനിയായിരിെക്കണെമ ം ഞാൻ അറി .
”േവലെയടുക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കരുതു” എ പറഞ്ഞി െണ്ടെല്ലാ. ശാബത ദിവ 
സെത്ത ആചരിപ്പാനും ഞാൻ പഠി . ’സ്വസ്ഥനാളിെന ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓക്കൎ
എ ക നയുണ്ടെല്ലാ. എെന്റ യജമാനെന േസവി അവെന്റ വ ക്കെള നല്ല 
വണ്ണം സൂക്ഷിേക്കണ്ടതു എൻറ മുറയാകു എ ഞാൻ അറി . കളത്തിൽ
െനല്ലിെന്റ അരിെക ചാരം വിതറി കള്ളെന്റ ചുവട്ടടിക നട അവെന്റ വീട്ടിൽ
െച േമാഷ്ടി െകാ േപായതിെന ഞാൻ തിരിെക വാങ്ങി . േമാഷ്ടിക്കരു 
െത ള്ള മാണവും അവെന പഠിപ്പി . ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നര കിടാ 
ങ്ങെള എല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടിവരുത്തി തങ്ങൾ േവണ്ടിയും യജമാനനു േവണ്ടിയും

ാത്ഥൎ ിപ്പാൻ ഞാൻ പറ . അവർ നിങ്ങെള നല്ലവണ്ണം േസവി ന്നവരായി
തീരുവാൻ േവണ്ടി ഞായറാ േതാറും അവെര പള്ളി ടത്തിൽ അയെയ്ക്കണെമ 

ഞാൻ നിങ്ങേളാടു അേപക്ഷി എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അതിെനാെക്കയും കൂലി 
യായി ഇനി കിട്ടിയിരി ന്നതു എ ? � വൃദ്ധനായ ഞാൻ ര ാവശ്യം
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അടിെകാ , എെന്റ വയ കാലെത്ത സേന്താഷം ഒരു മാ െകാ എന്നേന്ന 
മായി എന്നിൽനി െപാേ ായി എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ തീ ൎ പറ 

യു . എെന്റ � ൈക ഇനിയും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ േവലെയടുക്കയില്ല. തെന്റ
േചാറിനിയുെമാരുനാളും ഞാൻ ഉ കയുമില്ല, ഇേപ്പാൾ ഞാൻ േപാകു . ഞങ്ങ 
ളുെട ഹൃദയങ്ങെള തിരിച്ച ൈദവം കഠിനക്കാരനായ ഞങ്ങളുെട യജമാനെന്റയും
മനസ്സിെന അലി ന്നതുവെര നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയുമില്ല. ഇതാ ഞാൻ േപാ 
കു ” എ പറ ംെവച്ച ആ വൃദ്ധൻ േപാകയും െച .
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൩- ◌ാം അദ്ധ്യായം

അേന്യാന്യം വാദി െകാണ്ടിരി ന്ന കരുണയും കഠിനതയും കൂെട തെന്റ മന 
സ്സിൽ ഒരു ാസ്സിലി തൂക്കി േനാക്കിയുംെകാ ആ നിഗളിയായ മനുഷ്യൻ
ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധ ശാബതയുെട േമൽ ഒരു വിരി േപാെല വിരിക്കെപ്പട്ടി 
രി ന്ന വിസ്താരമുള്ള ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ഏകനായി നി ഒരു വിരൽ 
െകാ ഒ െതാടുക മാ ം െചയ്താൽ കരുണയുെട ത താഴുകയും അവനു വള 
െര നാളേത്ത പരിതാപത്തിനിടയാകയും െച ം എ ള്ള പരുവത്തിൽ നി 
ല്ക്കയായിരു . ”കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അെത െകാെണ്ടന്നാൽ അവ◌ൎ 

കരുണ ലഭി ം” എ അവെന്റ മനസ്സാക്ഷിയും പറ അവെന കുത്തി 
െക്കാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ ആ പുലയ ൎ േവണ്ടി സങ്കടം പറയുന്ന േനാട്ടേത്താ 
ടു കൂടിയതും സേന്താഷിപ്പി ന്നതും അവനു എതൃ കൂടാത്തതുമായ അവെന്റ
മൂത്ത മകളുെട മുഖം അവനു കാണെപ്പട്ടിരു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായി കരുണ
തെന്ന തൂക്കത്തിൽ മുന്തി നിേന്നെന. എങ്കിലും ആ നല്ല ദൂതു തൽക്കാലം
അവിെടയില്ലായിരു . കലഹത്തിെന്റ ആരംഭത്തിങ്കൽ അവൾ േപടി തെന്റ
അ മ്മയുെട ൈക പിടി ംെകാ ഇരുവരും കൂെട വഴിയിൽ എ ം താ 
മസിക്കാെത കഴിയുെന്നടേത്താളം എളുപ്പത്തിൽ പള്ളിയിൽ െച മു കുത്തി 
യേപ്പാൾ അവിെട “നിെന്ന േസ്നഹി ഭയെപ്പ നിെന്റ ക നകളിൻ കാരം
ഉത്സാഹേത്താടു നടപ്പാനുള്ള ഹൃദയെത്ത ഞങ്ങൾ തരുവാൻ നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടാ 
േകണെമ” എ ലിത്താനിയുെട ആ ഭാഗം െചാ കയായിരു . “നമ്മൾ
ഇനിയും ഒരിക്കലും തമ്മിൽ കാണുകയില്ലാ” എ പുലയൻ പറഞ്ഞ വാ
േകാശികുയ്യൎെന്റ മനസ്സിൽ തൽക്കാലം ഒരു വ്യസനം േതാന്നി എങ്കിലും ക്ഷ 
ണേനരം െകാ ആ വിചാരം അവനിൽനി മാറിേപ്പായി. ഉടൻ തെന്ന
അവൻ വന്ന തിേണ്ണലിരുന്ന ഒരു വലിയ കുടയുെമടു ംെകാ ര ബാല്യ 
ക്കാരുമായിട്ട വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. അവർ തങ്ങളുെട യജമാനെന്റ അവസ്ഥ 
െയ പുക വാനായി സാമാന്ന്യത്തിൽ അധികം ഉറെക്ക വഴിെയല്ലാം അടി
െവടിപ്പാ വാൻ വിളി പറ . ഇങ്ങിെന തെന്റ െന വിള കിട ന്ന
കണ്ടത്തിൽ കൂെട അവർ േപാകുേമ്പാൾ തനി ഇ കാരം വദ്ധൎനവു തരു 
ന്ന ൈദവെത്ത തി ന്നതിനു പകരം അവൻ തെന്റ മകൾ എ വലിയ
ഒരു ീധനം െകാടുപ്പാൻ താൻ ാപ്തനാകു എ വിചാരിക്കയായിരു .
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സുറിയാനി പള്ളിയകം ഇ കാരം താൻ പതിവായി േപായി വന്ന പള്ളിയുെട
വാതിൽക്കൽ െചന്ന ഉടെന ജനങ്ങൾ എല്ലാം ഏഴുനീ ആചാരം െചയ്തേപ്പാൾ
അവെന്റ നിഗളം പൂത്തൎ ിയായി. അതിെന്റ േശഷം തെന്റ ഭാവേത്താടുകൂെട
പള്ളിയുെട നടുെവ നട ഭണ്ഡാരെപ്പട്ടിയുെട അടുക്കൽ െച നി കയ്യിലുണ്ടാ 
യിരുന്ന ഒരു വലിയ െപാൻ നാണയം എല്ലാവരും േകൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു
കിലു ന്ന ശബ്ദേത്താടു കൂെട അതിേല ഇ . ആ െകാച്ചിെന െകാ കയാൽ
അവെന കു ന്ന മനസ്സാക്ഷിെയ സമാധാനെപ്പടു വാനായിരി െമാ അവൻ
ഇങ്ങിെന െച തു? ഉവ്വ പെക്ഷ അവനങ്ങിെന തെന്നയായിരി ം വിചാരിച്ചതു.
അതിെന്റ േശഷം അവൻ ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ െചന്ന ഇരിക്കയും െച .
പിെന്ന പള്ളി പിരി അവർ തിരി േപാരുേമ്പാൾ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുവൻ
േകാശികുയ്യൎേനാടു “അച്ചാ പുലയരി േവലയ്ക്കിറങ്ങീട്ടിെല്ലന്നറിഞ്ഞില്ലെയാ”?
എ േചാദി .
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േകാശികുയ്യൎൻ, “ഉവ്വ അവരു പിെന്നവിെട േപായി.”
ബാല്യക്കാരൻ, ”അച്ചൻ േപാകരുെത വിേരാധിച്ചി ള്ള സ്ഥല അവർ േപാ 
യിരി .”
േകാ. ”അെതവിെട”?
ബാ. ”അവർ െവച്ചി ള്ള പള്ളി ടത്തിൽ അവിെട ഒരു പാതിരി സാ അവെര
പഠിപ്പിപ്പാൻ േപാകു ”
േകാ. ”അയാൾ എെന്താന്നാണ അവെര പഠിപ്പി ന്നതു”?
ബാ. ”േവദപുസ്തകം വായി അവരുെട ത രാെന അനുസരിക്കാതിരിപ്പാൻ”
�യാൾ പുലയരുെട ഒരു വിേരാധിയായിരു . ആകയാൽ യജമാനെന്റ േകാ 
പം അടങ്ങിേപ്പായായിരി ം എ വിചാരി അതിെന വദ്ധൎിപ്പിപ്പാൻ േവണ്ടി
അവൻ പിെന്നയും ഇ കാരം പറ . ”ഇേപ്പാൾ അച്ചൻ അവെരയിങ്ങെന വി 
കളഞ്ഞാൽ മംെകാ നമു അവരുെട േമൽ അധികാരമിെല്ലന്നായിേപ്പാ 

കും. അങ്ങിെന വന്നാൽ ന െട െന െകായ്യാെത കണ്ടത്തിൽ കിട േപാ 
േക ഉ .” ഇതു േക യജമാനൻ പ ഞറുമ്മിെക്കാ “സാത്താെന നി എെന്റ
പിന്നിൽ േപാക” എ പറയുന്നതിനു പകരം ”അങ്ങിെനയാെണാ”? എന്നാൽ
െച തുടെലടു െകാ േപാക. � സമയം മുതൽ എെന്റ വാ രാജക ന 
േപാെലയിരി ം േവഗം േപാക എന്നായിരു പറഞ്ഞതു. ഇങ്ങിെന േകാശി 
കുയ്യൎൻ വീട്ടിൽ െച കുടെവ ം െവ കട്ടിേലൽ േകറിയിരുന്നേപ്പാൾ തെന്റ
ഭായ്യൎ അവെന്റ േകാപഭാവം ഇതുവെര വി മാറിയിെല്ലെല്ലാ എ വിചാരി ഭയ 
െപ്പ േവഗത്തിൽ േചാറുെകാ വ അവെന്റ മുമ്പിൽ െവ . എന്നാെറ അവൻ
നടന്ന കായ്യൎങ്ങെളാെക്കയുേമാ ൎ ലജ്ജി അെതടു െകാ െപാെയ്ക്കാ  
വാൻ പറ ം െവ തിരി കിട കള . അവൾ ഭക്ഷണ പാ ങ്ങൾ െവ 
ടിപ്പാ ന്നതിൽ നന്നാ യാസെപ്പ എെന്തന്നാൽ തെന്റ ഭത്തൎ ാവിനു അതിഷ്ട 
മാകു എ അവൾ അറിഞ്ഞിരു . എങ്കിലും അവനു േവണ്ടാെയ പറക 
യാൽ അവൾ അെതല്ലാം തിരിെകെയടു െകാ േപായി.
അതിെന്റ േശഷമവൾ കട്ടിലിെന്റ അരിെക െച തെല പിടി േനാക്കിയാ 
െറ തീ േപാെല കായുന്നതായിക്ക . ഉടെന അവൾ ഒരു തുണിെയടു തണു 
ത്തെവള്ളത്തിൽ മുക്കി അവെന്റ െനറ്റി െവ . അേപ്പാൾ അവൻ ഒരു േസ്ന 
ഹഭാവേത്താടു കൂെട ”േഹാ നല്ല തണു ” എ പറ ംെവ ”പിേള്ളെരല്ലാം
എന്തിെയ? മറിയം എവിേട” എ േചാദി . ഭായ്യൎ, അവൾ കു ങ്ങെള പഠി 
പ്പിക്കയാകു .
അേന്നരം തെന്ന മറിയം അവളുെട അനുജത്തികേളാടു കൂെട പാ പാടുന്നതു േക
ഭായ്യൎ ”ഞാൻ അവെള വിളിക്കേട്ട” എ േചാദി .
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േകാശികുയ്യൎൻ. ”േവണ്ടാേവണ്ട, ഇേപ്പാൾ ഇനി അവളുെട മുഖ േനാ  
വാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരു കടുത്ത വൃത്തി െചയ് വാനു . അവെള േനാക്കി 
യാെലെന്റ മനസ്സലി േപാകും”
ഭായ്യൎ. ”അതിെന ?” എെന്റ ിയമുള്ള ഭത്തൎ ാേവ നമ്മൾ ഒന്നി ൈദവത്തി 
െന്റ തിരുവചനം വായിക്കയും ന െട പിേള്ളെര പഠിപ്പിക്കയും െച വന്നതുേപാ 
െല ഇേപ്പാഴും െചയ്യാത്തതു എ െകാ ?
േപടി േപടി അവളി യും പറഞ്ഞേപ്പാൾ അ രസമായിെല്ല ള്ള ഭാവ 
ത്തിൽ േകാശികുയ്യൎൻ ഇ കാരം പറ . ”നീ അതിെന റിെച്ചന്തറിയു ?
ചുമ്മായിരി അവളുെട േപക്കൎായിട്ടല്ലെയാ ഞാൻ ഇ വളെര നിലം പുരയിട 
ങ്ങൾ കാണമിടുന്നതു ഞാൻ രാപകലു കൂടാെത േവല െച ന്നതും എെന്റ മൂത്ത
മകൾ േയാഗ്യമായ ഒരു ീധനം െകാടുേക്ക ന്നതിനായിട്ടല്ലേയാ?”
അവൻ ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഭായ്യൎയുെട ൈധയ്യൎം കുറ േപായി. അവൾ
കട്ടിലിേനാടു േച ൎ ഒരു പാെയലിരു ംെകാ പുസ്തകെമടു സാവധാന 
ത്തിൽ ഒര ം വായി . അേപ്പാൾ അവൻ അെതാ ം രസിക്കാത്ത വിധത്തിൽ
ഒ തിരി കിട . ഒടുക്കം കൂക്കൎം വലി ന്നതു േക അവൻ ഉറങ്ങിെയന്ന 
റി അവൾ എഴുനീ കതകു ചാരിയും െവ മാംചുവട്ടിൽ പിേള്ളരുെട കൂെട
െച കൂടുകയും െച .
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൪–ാം അദ്ധ്യായം
മറിയം നീളവും െസൗന്ദയ്യൎവുമുള്ള ഒരു െപൺ ൈപതലായിരു . അവൾ
പതിന്നാലു വയ ായമുവുണ്ടായിരു . � സമയം അവൾ പള്ളി ടത്തിൽ
പഠി ം െവ വന്ന േമാടിയായിരു അവളുെട അപ്പനു തെന്റ മകൾ പഠിത്വത്തി 
നു ബഹു മിടുക്കിയാകു എ ള്ള വിചാരം െകാ അതിൽ വദ്ധൎനവുണ്ടാേക 
ണ്ടതിനു കുെറ കൂെട ചിലവു െചയ് വാൻ മനസ്സില്ലായിരു . മിേശ്യാൻ പള്ളി 

ടത്തിൽ അവൾ േവണ്ടി വളെര ചിലവിട്ടി ണ്ടായിരു . അവിെട െവ
തെന്ന അറിയുന്നവ ൎ ഒെക്കയും ഒരു നല്ല അഭി ായം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവ 
ണ്ണം അവൾ പഠിക്കയും െച . അപ്പെന്റ വിളിെയ അനുസരിച്ചായിരു � സമയം
വീട്ടിൽ േപാന്നതു. അവൾ തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാ ൎ നന്നാ ിയെപ്പട്ടിരു .
എങ്കിലും പള്ളി ടത്തിൽനി വന്ന അധികം താമസി ന്നതിനു മു തേന്ന
ഒരു ിസ്ത്യാനി വീട്ടിൽ ഒ ം ന്യായമല്ലാത്ത പല മങ്ങളും തെന്റ വീട്ടിൽ നട  

എ അവൾ അറി . േസ്നഹവും സാവധാനവുമുള്ളവളായ തെന്റ അമ്മ 
യുെട മറവിെയ കുറി അവൾ കരക കൂെട െച . എെന്തന്നാൽ ”സമയെത്ത
തെന്റ സ്വന്തം എ പറയുന്ന ൈദവത്തിെന്റതാകു ആ ദിവസം” എ ള്ള
വിചാരം തീരുമാനം കൂടാെത ശുദ്ധമാന ശാബത നാൾ മുഴവനും അവൾ ഓെരാ
േവലകളിൽ എെപ്പൎട്ടിരു . “� േലാകത്തിൽ നമു നിത്യമായ വാസസ്ഥലമി 
ല്ലായ്കയാൽ’” വരുവാനിരി ന്നതിെന അേന്വഷിേക്കണെമ ള്ള വിചാരം ആ
വീട്ടിലുള്ളവരിൽ മറിയത്തിെന്റ അ മ്മ മാ െമ ഉണ്ടായിരു . അവൾ 

പഠിത്വം ഏെറ ഇല്ലായിരു എങ്കിലും തെന്റ ഹൃദയം ൈദവത്തിനു ഇഷ്ടക 
രമായിരിെക്കണെമ ള്ള ആ സത്യ രഹസ്യം അവൾ അറിഞ്ഞിരു . തെന്റ
േവദപുസ്തകെത്ത അവൾ േസ്നഹി . അവളുെട ാത്ഥൎ നകൾ തീഷ്ണതയുള്ളവയും
താഴ്മയും അനുതാപവുമുള്ള ഹൃദയത്തിെന്റ അഗാധത്തിൽനി ഉയരുന്നവയുമാ 
യിരു . മറിയം തെന്റ െകാച്ചനുജത്തികെള വിളിച്ചിരുത്തി േവദവാക്യങ്ങളിൽ
നിെന്നടു അവെര പറ േകൾപ്പി വന്ന െചറിയ കഥകളിൽ � വൃദ്ധ ീ ദി 
വസം േതാറും സേന്താഷേത്താടുകൂെട ദ്ധി ഇരു .
നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ പറ വരുന്ന കായ്യൎങ്ങളുെട സംഭവത്തിങ്കൽ അവെരല്ലാവരും
മറിയം തങ്ങേളാടു പറയാെമ പറഞ്ഞിരുന്ന കഥ േകൾപ്പാൻ ആ ഹേത്താടു 
കൂെട മാവിെന്റ ചുവട്ടിൽ അവളുെട ചു ം കൂടിയിരു ആദ്യം തെന്ന ഒരു പാ  
പാടി. അതു കഴിഞ്ഞേശഷം എല്ലാവരും � െചറിയ ആശാട്ടിെയ േനാക്കിെക്കാ 
ണ്ടിരു . അേപ്പാൾ അവൾ പറ തുടങ്ങി ”ഞാൻ നിങ്ങേളാടു ൈദവത്തിനു
പാപികേളാടുള്ള േസ്നഹെത്ത റിച്ചാകു പറവാൻ േപാകുന്നതു.”
ഉടെന ൈപതങ്ങൾ ”േജ്യഷ്ഠത്തി എന്നാൽ അെതാരു കഥയാക്കിപ്പറഞ്ഞാെട്ട
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ഞങ്ങൾ അതാണു അധിക രസം എ പറ .
മറിയം. ”െകാള്ളാം എന്നാൽ കഥ തെന്ന പറയാം. ഒെരട ഒരു മഹാരാജാവു 
ണ്ടായിരു . അവൻ ഒരു വല്ല ഭംഗിയുള്ള െകാട്ടാരത്തിൽ തെന്റ ഏക പു േനാടു
കൂെട പാത്തൎ ിരു . അതു ഒരു ഉയന്നൎ കുേന്നൽ അേശഷം കാണ്ണാടി െകാ
പണിയെപ്പട്ടതായിരു രാജാവിനു അവിെടയിരു ംെകാ ഏതു വശെത്താ
േനാക്കിയാലും തെന്റ രാജ്യം എല്ലാം കാണായിരു . അനവധി െചറിയ െചറി 
യ ാമങ്ങളും അടുക്കലടുക്കൽ പട്ടണങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . എങ്കിലും രാജാവിനു
വയലിൽ കളി െകാണ്ടിരുന്ന ൈപതങ്ങെള കാണുന്നതിൽ അധികരസം േതാ 
ന്നി. െകാട്ടാരത്തിെല ഭൃത്യന്മാെരല്ലാവരും വിേശഷ ഉടു കേളാടു കൂെട നട
അവെര രാജാവു മിക്കേപ്പാഴും രാജ്യത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓെരാെരാ കാ◌ൎ 
യ്യങ്ങൾക്കായി അയയ്ക്ക പതിവായിരു . ചിലേപ്പാൾ ആ ൈപതങ്ങളിൽ ചിലെര 
യും അവിെട െകാ വരും. അങ്ങിെനയിരി ന്ന സമയം ഒരു ദിവസം രാജാവും
തെന്റ മകനും കൂെട േമൽ പറഞ്ഞ ൈപതങ്ങളുെട ഒരു കൂട്ടത്തിൽ േനാക്കിെക്കാ 
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഇതാ ഒരു വല്യ െഘാര ജ ഒരു മാ െകാ അവെര വിഴുങ്ങി 

ളവാൻ ഉള്ള ഭാവെത്താടു കൂെട അവരുെട പുറകിൽനിൽ ന്നതു ക . എങ്കി 
ലും ൈപതങ്ങൾ അവരുെട അപകടെത്ത കുറി േലശം േപാലും അറിഞ്ഞതുമില്ല.
ഉടെന രാജാവു ’എന്താണു െചേയ്യണ്ടതു ആെര ഞാൻ അയ . വല്യ അപക 
ടം ഒരു ക്ഷണംെകാ അവെരല്ലാം നശി േപാകുെമെല്ലാ’ എ പറ . അതു
േക പു ൻ ’ഞാൻ േപാകാം എെന്ന അയച്ചാലും’ എ പറ ംെവ ഒരു വി 
നാഴിക െകാ തെന്റ രാജപു ത്വത്തിന്നടുത്ത പദവികെളല്ലാം ഉേപക്ഷി ആ
പാവെപ്പട്ട കു ങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ േപാകയും െച അവൻ വന്നേപ്പാൾ ര
മൃഗം അവെര പിടിപ്പാനായി എഴു ചാടുവാൻ േപാകയായിരു ഉടെന രാജ 
പു ൻ ചാടി വീണു അവെന്റ ഗുഹയിേല േമാങ്ങിെക്കാ േപാകത്തക്കവണ്ണം
തെന്റ വാൾ െകാ മൃഗത്തിനി ഒരു െവ െവ െകാടു . അേപ്പാൾ ൈപത 
ങ്ങൾ ഏതുമാതിരി ഭയങ്കര മരണത്തിൽനി �യാൾ തങ്ങെള രക്ഷിച്ചിരി
എ അറി അവെന്റ ചു ം കൂടി ആ ജ വീ ം വരാതിരിപ്പാൻ േവണ്ടി
തങ്ങേളാടു കൂെട താമസിക്കണെമ അവേനാടു അേപക്ഷി . അേപ്പാൾ അവൻ
കു ങ്ങെള ഭയെപ്പേടണ്ടാ ഇവിെട േനാ വിൻ എ പറ ംെകാ മൃഗ 
േത്താടു ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ െവ തനി കിട്ടിയതും രക്തം ഒഴുകിെക്കാണ്ടി 
രി ന്നതുമായ ഒരു മുറിവു അവെര കാണി . ’ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്ത◌ൎ 

എെന്റ രക്തം െകാ ഓേരാ മു കുത്താം അതു നിങ്ങളുെട േമൽ ഉള്ളേപ്പാൾ
ഒെക്കയും നിങ്ങൾ രക്ഷയു അവൻ നിങ്ങെള െതാടുവാൻ േപാലും തുനിയാ 
െത ദൂരത്തിൽ ഓടിേപ്പാകം’ എ ം കൂെട പറ . ഇ കാരം ആ ൈപതങ്ങൾ
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ഭാഗ്യവാന്മാരായി തീ ൎ രാജ പു ൻ പിതാവിെന്റ അടുക്കേല തിരി േപാ 
കയും െച .
മറിയം � കഥ പറ തീന്നൎേപ്പാൾ അ േനരേത്ത എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരു 

. അവൾ ആ ൎ അതിെന്റ അത്ഥൎ ം മനസ്സിലായിക്കാണും എ അറിവാൻ
ആ ഹിച്ചിരു . ഒടുക്കം അവരുെട അ മ്മയായിരു എല്ലാവ ൎ ം അതിെന്റ
അത്ഥൎ ം സൂചിപ്പി െകാടുത്തതു. എങ്ങിെനെയന്നാൽ അവൾ പറ ”ഉവ്വ ഉവ്വ
ൈദവം ഒരു രാജാവു മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവു തെന്ന”. ഉടേന അന്നാ ”അെത
അവെന്റ പു ൻ കത്തൎ ാവീേശാമശിഹായും മൃഗം പിശാചും ൈപതങ്ങൾ നാം
തെന്നയും ആകു ” എ പറ . അേപ്പാൾ മറിയം ഇതുെകാ നാം േയശു 
വിെന എ േസ്നഹിേക്കണ്ടതാകു എ ള്ളതിെന കുറി അവേരാടു വിവരി
പറവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ വൃക്ഷങ്ങളുെട ഇടവഴി ഇരുണ്ട മുഖേത്താടു കൂടിയ ഒരാൾ
അവെള ൈക കാട്ടി വിളി ംെകാ വരുന്നതു കണ്ടതിനാൽ അതിനു ഇടയായി 
ല്ലാ. അടു വന്നേപ്പാൾ അതു വൃദ്ധനായ െപൗലുസിെന്റ ഇളയ മകളാകു എന്ന 
റി . അവളിൽനി ചില ജാ തയുള്ള വാ കൾ േകൾക്കയാൽ അതുവെര
സേന്താഷകരമായിരുന്ന മറയത്തിെന്റ മുഖം ചവ േപായി. ഉടെന അവൾ തി 
രിെക വ ധൃതിയായി അ മ്മേയാടു അ ം ഏതാ മ ി . അേപ്പാൾ ആ
വൃദ്ധ എഴുനീ േവഗത്തിൽ പുരയിൽ േകറി ഒ ര കുടുക്കയും കുഴലും മ മായി
ഇറങ്ങി വ . എെന്തന്നാൽ അവൾ ഔഷധങ്ങളിലും മ ം നല്ല ശീലമുണ്ടായി 
രു . തെന്റ ചികിത്സ െകാ പല േരാഗങ്ങളും േഭദെപ്പട്ടി മു അവൾ മറിയ 
ത്തിെന്റ ക പിടി േചറ്റിലും കാട്ടിലും ഒെക്ക കൂെട തെന്റ വഴി കാട്ടിയായ പുല
കിടാത്തിയുെട പിന്നാെല േപാകയും െച .
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൫-ാം അദ്ധ്യായം
േകാശി കുയ്യൎെന്റ വീട്ടിൽനി ഒരു ൈമൽ അകെല കണ്ടത്തിൽ കുത്തിെയടു 

ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു െചറിയ പറമ്പിൽ ഒരു പുരയുണ്ടായിരു . അതി 
േനാടു പുലയ ൎ ഒരു േത്യക താ യ്യൎവും സേന്താഷവും ആയിരു താനും.
ആ സ്ഥലം അവർ നന്നാ അദ്ധ്വാനെപ്പ കട്ടയും മ ം കുത്തിയി നികത്തിെയടു 

. അവ ൎ ബഹു വിേശഷം എ േതാന്നിയ ഒരു പള്ളിയും സ്ഥാപിച്ചിരു .
ഇതിനു ചു ം മ കുഴ വച്ചി ണ്ടായിരു . അേതൽനി േമൽ ട്ടിനു താ 
ങ്ങായി മുളെകാ തൂണുകൾ നിത്തൎ ിയി ണ്ടായിരു . അതു വായുവും െവട്ടവും
നല്ലവണ്ണം േകേറണ്ടതിനു നില നി നന്നാ കിളരത്തിലായിരു . അക
ഒരു വല്യ തഴപ്പായുമിട്ടിരു . അതു ആ ിസ്ത്യാനി ികൾ തങ്ങൾ ഇളവുള്ള 
േപ്പാൾ ഒെക്കയും െന അങ്ങിെന വളെര നാൾെകാ ഉണ്ടാക്കിയതായിരു .
� പള്ളിയുെട ഒരറ്റ ഒരു മന്തിണ്ണേപാെല ഒ െകട്ടി അേതൽ പട്ടക്കാരെന്റ േപ 

ൎ ഒരു നാല്ക്കാലിയും ഒരു ചീത്ത േമശയും െവച്ചി ണ്ടായിരു . അവേരാടുള്ള
േദ്വഷംെകാ മൂ തവണ മ ള്ളവർ ഇതിനു തീ വ കള . ആ മൂ തവണ 
യും � പുലയർ ആ സ്ഥല തെന്ന നി െകാ ഇ കാരം പറ . “ഇവിെട
ഇവിെടത്തെന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു ാത്ഥൎ നാ ഭവനം േവണം ഇവിെട വച്ചായിരു 

ഞങ്ങൾ േയശുവിെന റി ം അവെന്റ േസ്നഹെത്ത റി ം ആദ്യം േകട്ടതു.
ഇവിെട തെന്ന ഞങ്ങൾ ഇനിയും അവെന വന്ദി ം ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അതു
വീ ം പണിയും അവർ പിെന്നയും ചു കളയു എങ്കിൽ പിെന്നയും ഞങ്ങൾ
പണിയും എെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ � സ്ഥലം അല്ലാെത മെറ്റാെരടവും േവണ്ട” ആ
ശാബത ദിവസം േകാശി കുയ്യൎെന്റ പുലയരു പള്ളിയിൽ വ മ ള്ളവേരാടു പറ 

െകാണ്ടിരുന്ന ദുഃഖവത്തൎ മാനങ്ങളിൽ ദ്ധി പട്ടക്കാരൻ വ്യസനേത്താടു
കൂടി നി െവെറ യജമാനന്മാരുെട കീഴിലായിരുന്നവരും വളെര പീഡകളും  
രതകളും സഹിച്ചി ള്ളവരുമായ േവെറ പുലയരും അവിെട ഉണ്ടായിരു . എങ്കി 
ലും അവസാനം ഒെരട ം ഇ കടുപ്പമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരു . അതുെകാ 

അവെരല്ലാവരും കഷ്ടം കഷ്ടം എ വിളി പറവാൻ സംശയിക്കാെതയിരു 
.

അേപ്പാൾ പട്ടക്കാരൻ പറ :- ”എെന്റ കൂട്ടെര എ പറേയ എ ഞാൻ
അറിയുന്നില്ല. നാം � കായ്യൎം അേശഷം ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക വയ്ക്കാം. ൈദ 
വാത്മാവിെന്റ സഹായം കൂടാെത നമു സംസാരിപ്പാൻ പാടുള്ള ഒരു കായ്യൎമല്ല.
നാം ാത്ഥൎ നെകാ അവേനാടു അടുക്കാം.”
അങ്ങിെന അവെരല്ലാവരും മു കുത്തിയ ഉടെന വൃദ്ധനായ െപൗലുസു തെന്റ െകാ 
ച്ചിെന്റ ശവവും െകാ േകറി വ പട്ടക്കാരെന്റ അടുക്കേല നട പതുേക്ക
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അതു േമശയുെട മുമ്പിൽ വ ംവ തിരിെകവ ഇരു . അേദ്ദഹം ഒരു േലെശടു 
ആ െചറിയ മുഖം മൂടി പിെന്നയും മു കുത്തി അവെന്റ തീഷ്ണതയുള്ള ാത്ഥൎ ന

നന്നാ നീണ്ടതായിരു . ആ ൈവരാഗ്യേത്താടു കൂടിയ വാദേത്താടു പുലയരു 
െട കണ്ണീേരാടു കൂടിയ തിവാക്യം ഇടകലശിയിരിക്കയും െച ഒരു ശുദ്ധമുള്ള
ഭയഭക്തി ആ സ്ഥലം മുഴവനിലും ആവസി . പഠിപ്പിച്ചവനും പഠിപ്പിക്കെപ്പട്ടവ 
രും “ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ രെണ്ടാ മൂെന്നാ േപർ കൂടുെന്നട മെദ്ധ്യ താൻ
ഉെണ്ട” ള്ള വാഗ്ദത്തം പാവെപ്പട്ട പുലയരിലും നിവൃത്തിച്ചതായി േബാധി പട്ട 
ക്കാരനും ജനങ്ങളും എഴുനീ അ േനരെത്ത മിണ്ടാെത ആശ്ചയ്യൎേത്താടു കൂ 
െട േനാക്കിനി ഒടുക്കം അവരിൽ ആരാെണ്ടാ ഒ െപാറുെപാറു തുടങ്ങി.
”യജമാനെന ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉറച്ചിരി ” എന്ന അവർ പറ .
പട്ടക്കാരൻ. “എന്തിെന്റ േപ ൎ ”
പുലയർ. “ൈദവത്തിെന്റ േപ ൎ അവെന്റ ന്യായ മാണം അവേനാടു ഞങ്ങൾ 

ള്ള േസ്നഹത്തിെന്റ ഒരു അടയാളം േപാെല ഞങ്ങെള നിർബന്ധി ! ’നി 
ങ്ങെളെന്ന േസ്നഹി എങ്കിൽ എെന്റ ക നകെള മാണിപ്പിൻ’ അവെന്റ
ന്യായ മാണവും ഇ കാരം ആകു :- ”സ്വസ്ഥനാളിെന ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓ◌ൎ 
ക്ക അതിൽ നീ ഒരു കാരത്തിലുള്ള േവലയും െചയ്യരുതു”. സത്യം തേന്ന
ഞങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ൈദവക ന ലംഘിച്ചി . എങ്കിലും േമലാൽ അങ്ങിെന
വരാതിരി െമ ഇേപ്പാൾ ആ ഹി . ഞങ്ങൾ മരി െന്നങ്കിൽ മരിക്ക 
െട്ട എന്നാലും ൈദവസഹായത്താൽ തെന്റ ദിവസെത്ത ശുദ്ധമായി ആചരി ം”
പട്ടക്കാരൻ ിയമുള്ളവെര ന െട എല്ലാ കായ്യൎങ്ങളും ൈദവത്തിങ്കൽ ഏ ി  

എങ്കിൽ നാം നടേക്കണ്ട അവൻ കാണി തരും എ ള്ളതു സത്യം ആകു .
ഞങ്ങളുെട � വിധി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടായതു തെന്ന. അവൻ നിങ്ങളുെട
എല്ലാ വൃത്തികളിലും നിങ്ങൾ വഴി കാണി സഹായിപ്പാനും അവെന്റ നട 
ത്തിപ്പിെന നിങ്ങൾ അേപക്ഷിപ്പാൻ മറ െപാകാെതയിരിക്കാനും ഇടവരെട്ട.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട യജമാനെന്റയും അവെന്റ േവലയുെടയും കായ്യൎം
എന്താകു .
ഉടെന അ േനരെത്ത എല്ലാവരും കൂെട മ ിച്ചതിെന്റ േശഷം മുെമ്പ സം 
സാരിച്ചവൻ തെന്ന പിെന്നയും അച്ചേനാടു ഇ കാരം പറ . ”ഞങ്ങളുെട യജ 
മാനേനയും േവലേയയും േസ്നഹിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആ ഹമു ഞങ്ങൾ മു 

ഞങ്ങളുെട പൂവ്വൎന്മാർ േവലെയടുത്തി ള്ള പാടങ്ങൾ വി േപാവാൻ ഞങ്ങൾ 
മനസ്സില്ല അതിലുള്ള എല്ലാ പൂക്കളും ഈ പതാലുകളിൽ സഞ്ചരി ന്ന ഓെര

തരം പറവകെളയും ഞങ്ങൾ അറിയും. െകാ ന്നാൾ മുതൽ വയ ായം വെര
രാ ിയിൽ ചവി ന്ന ച ങ്ങളുെട ഒച്ചയും ഞങ്ങൾ അറിയാം ആ സമയങ്ങ 
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ളിൽ ഞങ്ങൾ കുറുക്കെന്റ കൂെട കൂകിയി മു . ഞങ്ങളുെട അപ്പന്മാരുെട തുമ്പാ 
െകാ നിലം കിളയ്ക്കയും അവരവ ൎ തെന്ന ശവ ഴി െവ കയും െചയ്തി .
അതു തെന്ന ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരി . വിതയും െകായി ംതെന്നഞങ്ങൾ 

എ ം േവല മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുെട ശവങ്ങൾ നിലത്തി വളം കൂ വാൻ
ഉതകുകയും െച ം. എങ്കിലും യജമാനെന ഞങ്ങൾ ഒരുനാളും വി േപാകയി 
ല്ലാ. ൈദവത്തിെന്റ പരിശുദ്ധ ശാബതെയ ലംഘിക്കയുമില്ല” � േമൽപറഞ്ഞ വാ 
ചകങ്ങെള ഉച്ചരിച്ചതിൽ േവെറ പലരും കൂടിയി ണ്ടായിരു . അച്ചൻ വൃദ്ധനായ
െപൗലുസു ഇരുന്നിരുെന്നടമായവാതില്ക്കേല അവനിൽനി വല്ലതും േകൾക്കാ 
െമ ള്ള ആശെയാടു കൂെട േനാക്കിനി . എങ്കിലും അവനു തെന്റ ഭാവം അറി 
വാൻ പാടില്ലാഞ്ഞതിനാൽ ആ േനാട്ടം നിഷ്ഫലമായിേപ്പായി ഒടുക്കം മാന്യനായ
േവെറാരു വൃദ്ധൻ എഴുനീ നി ഇ കാരം പറ : ”ന െട യജമാനനുമായി 

ഏതു വിേധനയും രമ്യെപ്പടുന്നതു  ന്യായമല്ലാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. അതുെകാ
ശാബത ദിവസം കഴിഞ്ഞാലുടെന െചറുപ്പക്കാരും വയസ്സന്മാരും െപൺപിറന്ന 
വരും കു ങ്ങളും എല്ലാവരും കൂെട കണ്ടത്തിലിറങ്ങി സൂയ്യൎൻ ആ മലയുെട മു 
കളിൽ ഉയരുന്നതിനു മു ഒരു വല്യ കണ്ടം മുഴുവൻ െകാ തീെരണം. ന  
െട െപൺപിറന്നവെരയും കു ങ്ങെളയും നല്ലതിന്മണ്ണം േവലെയടുപ്പാൻ പഠി 
പ്പിക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂെട വിചാരിച്ചാൽ ശാബത ദിവസം വന്ദനയ്ക്കായി
നമു കി ം. ന െട യജമാനനു ഒ ം നഷ്ടമാകയുമില്ലാ”
അതുേക അവെരല്ലാവരും കൂെട ”അെതാരു നല്ല ആേലാചന ഞങ്ങൾ അങ്ങിെന
തെന്ന െചയ്യാം. ൈദവം തെന്റ പു ൻ നിമിത്തം ഞങ്ങെള അനു ഹിക്കയും െച 

ം” എ പറ . അേപ്പാൾ പട്ടക്കാരൻ പറ “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
േപാകുന്നതിനു മുെമ്പ � െകാച്ചിെന അടേക്കണ്ടതിനു ഒരു കുഴി െവെട്ടണം”.
ഉടൻ തെന്ന ചിലർ പള്ളിയുെട സമീെപ ഒരു ശവ ഴി െവട്ടി. അച്ചൻ കയ്യിൽ
തെന്റ പുസ്തകേത്താടു കൂെട ക മട സാവധാനത്തിൽ ശവമട ന്ന മത്തി 
െന്റ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ െചാല്ലി െകാ നി . ഒരു പുലയെന്റ ശവം മൂടുന്നതിന്നാ 
യി ഇതിനു മു ഇതു വായിച്ചിട്ടില്ല. അവർ േയശുവിെന േസ്നഹിപ്പാനും തേന്നാടു

ാത്ഥൎ ിപ്പാനും ആരംഭിച്ചതിൽ പിെന്ന അവരുെട പിതാവു ഒന്നാമതു അവരിൽ 
നി വീട്ടിേല വിളിച്ചതു � ശിശുവിെന ആയിരു . അവെരല്ലാവരുംഇെതാ 
രുവലിയ കായ്യൎെമ ള്ള ഭാവത്തിൽ ക നീേരാടു കൂെട അച്ചെന്റ വായിൽനി 

വീഴുന്ന ഓേരാ വചനത്തിൽ ദ്ധി നി . അവസാനഭാഗം വായിച്ചേപ്പാൾ
പലരും മു കത്തി തങ്ങളുെട മുഖങ്ങൾ നില പതി ം െകാ ഉറെക്ക നിലവി 
ളിക്കയും െച . പല വ്യസനകരമായ കാ കളാൽ അവരുെട മന കൾ അ
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മുതൽ വിചാരെപ്പട്ടിരുന്നതിനാലും ശവമട ന്നതിനുള്ള
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ആചാരങ്ങളുെട ഭക്തി ഭാവം അവരുെട ൈചതന്ന്യെത്ത ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞതിനാ 
ലും ഇതു കുെറ ഏെറ േനരേത്ത നിേന്നെന. എങ്കിലും ശബ്ദവും കുഴച്ചിലും ഒ ം
കൂടാെത അടക്കേത്താടു വീടുകളിൽ േപാകുവാൻ അച്ചൻ അവെര സാവധാനമാ 
യി നിബൎ ന്ധി . ഇങ്ങിെന താൻ ശവ ഴിയുെട ചു ം നി ന്ന ആളുകളിൽനി 

തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ വിസ്താരേമറിയ പാടത്തിെന്റ നടു ചില സ്വരൂപങ്ങെള
ക . േചറുെകാ കുത്തി ള്ള പുതുവര വഴി െതന്നാെത നടപ്പാൻ പണിയാ 
യിരുന്നതുെകാ കെറ യാസെപ്പട്ടിെട്ട അവിെട െച പറ്റിയു . ഇങ്ങിെന
അവൻ അടു െചന്നേപ്പാൾ വൃദ്ധനായ പൗലൂസിെന നട്ടറി െവയില തല
ഒരു ചൂടലും കൂടാെത െവള്ളത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരി ന്നതും േകാശികുയ്യൎെന്റ ര
ബാല്യക്കാർ കുടയും പിടി കുെറ ദൂരത്തിൽ നി ന്നതും ക നന്നാ ചഞ്ചലെപ്പ 
. േകാപംെകാ അവൻ അ േനരേത്ത മിണ്ടിയില്ല. എെന്തന്നാൽ പുല 

യരുെട േമൽ െച വരുന്നതിേല ം രതേയറിയ ഒരു ശിക്ഷ ആകു ഇതു
എ അവൻ അറിഞ്ഞിരു . എങ്കിലും പിന്നീടു ആ മനുഷ്യേരാടു ”ആരുെട
വരുതി കാരം നിങ്ങൾ ഇതു െച ” എ േചാദിച്ചതി ”ഞങ്ങളുെട യജമാ 
നെന്റ” എ ഒരു െവറുത്ത ഭാവേത്താടു കൂെട അവർ ഉത്തരം പറ . അതി 
നു അവൻ അതു കള്ളം “� അഞ്ജാനേദശത്തിൽ തെന്നയും അടിമക്കാ ൎ സ◌ൎ 
ക്കാരിൽ ഒരു സാരമില്ലാത്ത േകൾവിെയങ്കിലും ഉള്ളതുെകാ ിസ്ത്യാനിമാ◌ൎ 
ഗ്ഗെത്തകുറി വല്ലതും അറിഞ്ഞി ള്ള ഒരുത്തനും ഇ കാരം െചയ് വാൻ തുനിക 
യില്ല”എ പറ . പിെന്നയും അവൻ ആവത്തൎ ി പറ .”അതു കള്ളം.
ഔദായ്യൎമില്ലാത്തവരും രന്മാരുമായ നിങ്ങളുെട സ്വയമാണിതു. േവഗം അഴി
വിേട്ടെര. അതാണു നല്ലതു. അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെടയും കാലിനും ക ം വിലങ്ങി 

െകാണ്ടിരിെക്കണ്ടിവരും. ഒരു ഡസൻ സക്കൎാര ശിപായിമാെര � സ്ഥല
വരു വാൻ ഒരു ക്ഷണം മതി. ഢാണാവിൽ ഒരിക്കൽ േകറിയാൽ പിെന്ന പുറ 
ത്തിറ വാൻ അ എളുപ്പമായി വരികയുമില്ല” അവരുെട ശീലം താൻ മു കൂട്ടി
അറിഞ്ഞിരുന്നതു െകാ ആ പിശാചുക്കളായിരുന്ന മനുഷ്യെര േപടിപ്പിേക്കണ്ട 
തിനായിരു അേദ്ദഹം ശബ്ദം ഉയത്തൎ ി ഒരു ക നേപാെല ഇ കാരം സംസാ 
രിച്ചതു. താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതു േപാെല തെന്ന പ കയും െച . എെന്തന്നാൽ
പറ നി േമ്പാൾ തെന്ന അവർ ആ ഭാരമായ തുടലു ആ പുലയനിൽ നി
നീ വാൻ ആരംഭി . എല്ലാം താെഴ വീണേപ്പാൾ പാപെപ്പട്ട വൃദ്ധൻ ക്ഷീണം 
െകാ ം തളച്ചൎെകാ ം െവള്ളത്തിൽ താണുേപായി. -പലരും അവൻ ച  
േപായി എ വിചാരി . എങ്കിലും അച്ചൻ േമാഹാലസ്യം തെന്ന എ ം േവ 
ഗത്തിൽ അവെന വീട്ടിൽ െകാ െച അകം തണുക്കത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും
െകാടുപ്പാനും പറ . ബാല്യക്കാർ ഇരുവരും സക്കൎാരു ശിപായികെള റി
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േകട്ടതിനാൽ ഭയെപ്പ കഴിയുെന്നടേത്താളം േവഗത്തിൽ അവിെട നി െപായ്ക്ക 
ള . പിെന്ന കുെറ നാളേത്ത അവെര കണ്ടിട്ടില്ല. അവെര റി േകട്ടതുമി 
ല്ല.
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൬-ാം അദ്ധ്യായം
വൃദ്ധനായ െപൗലുസിെന്റ വീടു കരി കൃഷിക്കായി തിരി െകട്ടിയിരുന്ന ഒരു
േവലിക്കകത്തായിരു . കരിമ്പിനു കാവലായിരിേക്കണ്ടതിനു അതിെന്റ നടു 
വിൽ അവെന്റ തറ വ െകാ വാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരു . കുെറ സ്ഥലം അവ 
നു വല്ലതും നടുവാനായി വി െകാടുത്തി ണ്ടായിരുന്നതു ഒരു സൂചികു വാൻ
ഇടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഓേരാെരാ കൃഷികൾ െകാ നിറഞ്ഞിരു . (പുറെത്ത
അതിരു നാലുേകാൽ സമചതുരത്തിൽ ഒരു ചിറ) പിെന്ന ഒരു പന്തി വാഴ അതി 
നക ഒരു വാരം കൂക്കൎയും പിെന്ന നല്ല തഴേപ്പാടുവളരുന്ന ചീരയും അതിനു
പുറകിൽ ഒരു പന്തി ചീനി ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞി വീട്ടിനു ചു ം വീതികുറഞ്ഞ ഒരു
മുറ്റവും ഉണ്ടായിരു . � പുരയുെട േമൽകൂ ഓല െകട്ടിയതും െചറിയതുമായിരു .
കീെഴ നാലു മുള ണുകളുമുണ്ടായിരു . നാലു േകാണുകളിലും ഓെരാ മത്ത േവ 
ഗത്തിൽ പുരയുെട മുകൾ ഭാഗ എേത്തണ്ടതിനു നല്ലവണ്ണം പടത്തൎ ിയി ണ്ടാ 
യിരു . മൂ നാലുദിവസം മുെമ്പ പുരെകട്ടിയേപ്പാൾ താെഴ വലിച്ചിട്ടതായിരു
എല്ലായിലും മുകളിൽ നാലു വല്ല്യപാ േതങ്ങാ ഏര െകട്ടി ഇട്ടിരു . അതു
കയ്യാലയുെട നാലു േകാണിലും ഓേരാ വ ാനായി കരുതിയിരുന്നതായിരു 

. താൻ േമാഷ്ടി വന്ന കാലങ്ങളിൽ േതങ്ങാ അരച്ച കറികളുെട സ്വാദറിഞ്ഞി 
രുന്നതുെകാ വൃദ്ധനായ െപൗലൂസു ഒരു െത െവ പിടിപ്പിപ്പാൻ വളെര നാ 
ളായി ദീഷിച്ചിരിക്കയായിരു എങ്കിലും ിസ്ത്യാനി ആയതു മുതൽ േമാഷ്ടിക്ക 
െപ്പട്ട വ ക്കൾ തെന്റ വായിേല കട കൂടാ എ അവൻ നിശ്ചയി . പല 
േപ്പാഴും കഠിനമായ പരീക്ഷകളിൽ വീണി എങ്കിലും അവൻ തെന്റ ിസ്ത്യാ 
നി എ ള്ള നാമെത്ത അവമാനിക്കാെത ഇരിപ്പാൻ മി . േമൽ പറഞ്ഞ വൃ 
ക്ഷം ഒ െവ പിടിപ്പിേക്കണെമ അവനുണ്ടായിരു ആ നൂതന ആ ഹം
തെന്റ യജമാനെന്റ കു ങ്ങൾ കരിമ്പിനായി വന്നേപ്പാൾ െവളിെപ്പ . ചില ദി 
വസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നാലു േപർ പുഞ്ചിരിയി ം െകാ െചറിയ ചിെറ
േമൽ കൂെട എത്തിേനാ കയും വൃദ്ധനായ െപൗലുസു ചീരയുെട ഇടയിെല കള
പറി കളവാനായി കുനിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ പുറവും കാൽ വിരലുകളും െനാ 
മ്പരെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം കറത്തി ഏതാെണ്ടാ നാെലണ്ണം വ െകാണ്ടതായി 
േതാ കയും അതുകൾ അവ ചു ം നാലു പീരങ്കിയുണ്ട േപാെല കിടേന്നാടുക 
യും ഉണ്ടായി എങ്കിലും േവദനയുെട അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവ 
ണ്ണം അവൻ ഉൾക്കരു ള്ളവൻ ആയിരു . ഉടെന നിവി ൎ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഇങ്ങെന തെന്ന െപെട്ട മിപ്പിച്ച ആളുകൾ ചിരി ം െകാ ഓടിേപ്പാകുന്ന 
തിെന ക .
നമ്മൾ മുൻപറഞ്ഞ ഞായറാ ൈവകുംപാടു മറിയവും അ മ്മയും കൂെട േപാ 

https://thalilakkam.in/



ഘാതകവധം - റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് 23

യതു � സ്ഥലേത്ത ആയിരു � സമയം അവൾ കടമ്പ കട േമ്പാൾ പുര 
റ േനാക്കി വൃദ്ധനായ െപൗലൂസു െത ണ്ടാ വാൻ ആരംഭിച്ചിരി നത

ക ഒ പുഞ്ചിരിയി . കുടിലും മുറ്റവും ഇരിക്കെയാ നിൽക്കെയാ െചയ്യാകുന്ന
സ്ഥലം എല്ലാം ആകുലന്മാരും സഹായമില്ലാത്തവരുമായ ആളുകെള െകാ നി 
റഞ്ഞിരു . നടു െപൗലൂസും കിടന്നിരു . മറിയത്തിെന്റ ശബ്ദം സാധാര 
ണയായി സേന്താഷകരവും താണതുമായിരു . എങ്കിലും ഒരു വല്യ മുഴക്കവുമു 
ണ്ടായിരു . അവൾ ഓേരാരുത്തേരാടു അവരവരുെട സ്ഥല ഇരിപ്പാൻ ക ി 
ച്ചേപ്പാൾ അവളുെട വാ കൾ േയാഗങ്ങൾ േപാെല പറ്റി കരച്ചിൽ േവ 
ഗത്തിൽ നിത്തൎ ി അവർ കയ്യാല േകറിയേപ്പാൾ കുെറശ്ശ ഞരക്കമുണ്ടായിരു
അെതല്ലാം ക്ഷണം െകാ ഇല്ലാെത ആയി വൃദ്ധനായ െപൗലുസിെന്റ ഭായ്യൎയും
ൈക ര െമടു വായെപാത്തിെക്കാ ഉരിയാടാെത പുരയുെട അേങ്ങ േകാ 
ണിൽ പതുങ്ങിയിരു . മറിയം ഒരു ാവില എടു കുത്തി അതിൽ അസാരം
പഞ്ചസാരയി . അേപ്പാൾ അവളുെട അ മ്മ ഏതാെണ്ടാ ര മൂ തുള്ളിമരു 

അതിൽ ഒഴി . അതു അവരിരുവരും കൂെട ദീനക്കാരെന്റ വായിൽ ഒഴി
െകാടു . ഉടെന അവൻ കണ്ണതുറ സംസാരിപ്പാൻ ഭാവി . അേപ്പാൾ മറി 
യം വിലക്കി. എല്ലാവരും മിണ്ടാെതയിരു . അ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഔഷ 
ധം പിെന്നയും െകാടു . അേപ്പാൾ െപൗലൂസ എഴുനീ ഇരു ചു ം േനാക്കി
ഇ കാരം പറ .– ”ൈദവം നിെന്ന അനു ഹിക്കെട്ട. ഇനിക്കിേപ്പാൾ കുെറ
െസൗഖ്യമു ”. അേപ്പാൾ മറിയം ”കുെറ െവള്ളം െകാ വ അവെന്റ മുഖ 
െത്ത േചാര കഴുകിക്കളക” എ അവിടെത്ത വയസ്സിേയാടു പറ . എന്നാെറ
അവൾ ആപ ഭാവം കാണി ന്ന രക്തം മുഖ നി കഴുകിക്കളവാൻ
മനസ്സില്ലാ . അേപ്പാൾ മറിയം ഒ കൂെട നിബൎ ന്ധി പറ . അേന്നരം
ആ വൃദ്ധ ഒരു ചിരട്ടയിൽ കുെറ െവള്ളം െകാ വ കഴുകി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ
മറിയം മുറിവു സാരമിെല്ല ം മെനാ ചാഞ്ചല്യം െകാ തെന്ന േമാഹാലസ്യം
വന്നതു എ ം അവെര മലസ്സിലാക്കി. ”കുെറ കഞ്ഞിെകാ വരുവിൻ ഇേപ്പാൾ
എല്ലാം െസൗഖ്യമാകും” എ അവൾ പിെന്നയും പറ . ഉടെന കഞ്ഞിെകാ 

വ . വൃദ്ധൻ ദാഹിച്ചിരുന്നതു െകാ ആ ഹേത്താടു അതു കുടിക്കയും െച 
. അേപ്പാൾ അവനു അതിനാൽ അ ം ബലം ഉെണ്ട േതാന്നി എങ്കിലും ഉട 

െന തെന്ന തെന്റ െകാ ത രാട്ടിയുെട സമം ഇരി ന്നതു വല്ലവരും കണ്ടാൽ
ചീത്തയാെണന്ന വിചാരി താഴാഴ്മേയാടു കൂെട ഒരു േകാണിൽ േപായി പതുങ്ങി 
യിരു .
അതു ക മറിയം പറ :– ”െപൗലൂെസ നീ അതു െചയ് വാൻ ആവശ്യമില്ലാ 
യിരു . എെന്തന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൻ മു 
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മ്പാെക കൂടുേമ്പാൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിെല്ല ള്ളതു നിന അറിയാ 
െമെല്ലാ. പിെന്നാ ള്ളതു നീയാണധികമാത്മാക്കെള േയശുവിങ്കേല തിരിച്ച 
തു എങ്കിൽ നിന എേന്റതിേനക്കാൾ കുെറ െട േശാഭെയറിയ ഒരു കിരീടം
കി ം എ മാ ം.” െപൗലുസ. ഹാ അേമ്മ ആക്കായ്യൎെത്ത കുറി ഇനി സം 
ശയമില്ല. എങ്കിലും ചിലേപ്പാൾ പാവെപ്പട്ട പുലയ ൎ സ്വഗ്ഗൎമില്ലായിരി െമ
വിചാരി ഞാൻ ഭയെപ്പടു ചിലേപ്പാൾ ഇവിെട ഞങ്ങൾ കീഴുജാതിക്കാരായി 
രി ന്നതുേപാെല അവിെടയും ആേയ െമ ം േതാ . എങ്കിലും ധനവാ 
െന േപാെല പാവെപ്പട്ട അടിമക്കാരെനയും രക്ഷിപ്പാൻ േയശു മരി എ അമ്മ
എേന്നാടു പറഞ്ഞ ആ ദിവസം അനു ഹിക്കെപ്പട്ടതാകു എ ഇനി േതാ 

. അവെന്റ തിരുവചനത്തിലും അവേനാടുള്ള ാത്ഥൎ നയിലും ഇനി
തന്നി ള്ളതിേനക്കാൾ അടുത്ത ഒരു കാെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇടയിെല്ല
വന്നാലും അതു താെഴ ഒരു സ്വഗ്ഗൎം ചെമച്ചി ള്ളതാകെകാ ഞാൻ തൃപ്തിെപ്പട്ടി 
രിേക്കണ്ടതാകു ”
മറിയം. ”െപൗലുെസ േയശുവിെന്റ േസ്നഹെത്ത റി ഞാൻ നിേന്നാടു പറ 
ഞ്ഞി ഇെപ്പാൾ എ വഷൎമായി.
െപൗലൂസു. അഞ്ചാെയ േതാ . അ ഒരു െകാ കുഞ്ഞായിരുന്ന നീ
പള്ളി ടത്തിൽ നി വന്ന ഇട ഞാൻ വീട്ടിനരിെകയുള്ള േതാട്ടം നന്നാക്കി 
െക്കാ നി നീ കാല എെന്റ അടുക്കൽ വ നിെന്റ െചറിയ വൃക്ഷേത്ത 
െല മാങ്ങാ ക െകാ േപാകാതിരുന്നാൽ ഇനി കുെറ കഞ്ഞി തരാം എ
പറ . ഞാൻ െചയ്കയിെല്ല ം പറ . എെന്റ ആയുസ്സകാലത്തിൽ ഒന്നാമ 
െത്ത തവണ പരീക്ഷെയ എതൃക്കയും െച . പ മണിയായേപ്പാൾ ഞാൻ
വീട്ടിേല േനാക്കി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ നീെയാരു ചട്ടിയുംെകാ എെന്റ അടു 
ക്കേല വരുന്നതു ക . നീ ആതു താെഴ വേച്ച എെന്ന വിളിക്കാെത എെന്റ
അടുക്കൽ അടു വ . ”അേപ്പാൾ ഞാൻ േപടി കുെറ മാറിനി . എെന്ത 
ന്നാൽ കു ങ്ങേളാടും മ ം ഞാൻ അധികം അടു നി ന്നതു കണ്ടാൽ യജ 
മാൻ എെന്ന ത െമ ഞാൻ ഭയെപ്പ . നീ മാങ്ങാ എണ്ണി േനാക്കി എല്ലാം
ഉെണ്ടന്നറി ഏതാ പറയാനുെണ്ട ം പറ എെന്ന അടുക്കൽ വിളി 

. എന്നാെറ ഞാൻ നന്നാ ഭയെപ്പ അടു വ . അേപ്പാൾ നീ എേന്നാടു േമ 
േ ാ ചൂണ്ടിക്കാണി ംെകാ പറ :– ആകാശത്തിനു മുകളിൽ വലിയവനും
പരിശുദ്ധനുമായ ഒരു ൈദവമു എ ം, അവെന്റ പു െന എല്ലാ മനുഷ്യ ൎ
േവണ്ടിയും പാവെപ്പട്ട പുലയ ൎ േവണ്ടിയും മരിപ്പാൻ അയ എ ം നീ അറി 
ഞ്ഞി േണ്ടാ? അവെന്റ േപരു േയശു ി എന്നാകു . ആ േപരിെന കുറി
നീ കുെറ വിചാരിപ്പാൻ ഉ . നിന അതു പറയാെമാ? ഉടെന ഞാൻ മി 
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എങ്കിലും എെന്റ നാ െകാ യാസമായിരു . നീ പിെന്നയും പിെന്ന 
യും അതു പറ ഞാൻ മുെമ്പ ം ആ ശബ്ദം േകട്ടിട്ടില്ലാഞ്ഞതുെകാ എെന്റ
നാവു തക്ക സ്ഥല െച െതാടാെത െതറ്റിേപ്പായി. ഇനിെയാരിക്കൽ ആക 
െട്ട എ നീ പറ . ആ രാ ി മുഴുവനും ഞാൻ � അപൂവൎ േപരിെന കുറി
വിചാരി അെതപ്പറ്റി കുെറ െട അറിവാൻ നന്നാ ആ ഹമുണ്ടായി. പിെന്ന
പല തവണയും നീ എെന്നെക്കാണ്ടതു പറയിപ്പാൻ മി . ഒടു ം േയശു ി 

എന്ന ഞാൻ െതളി പറഞ്ഞേപ്പാൾ നിെന്റ കണ്ണിൽനി കണ്ണനീരുവീഴു 
ന്നതു ഞാൻ ക പിെന്ന ഒരു ദിവസം നീ വ എേന്നാടു പള്ളി ടത്തിേല 

േപാകയാകു എ ം േയശു ി വിെന കുറി മുഴുവനും പറയുന്ന ഒരു സു 
വിേശഷം ഇനി തരാെമ ം പറ . ആ വാ ഞാൻ അറിെയണ്ടതിനു
അവിെടെയാരു അടയാളവും ഇ തരികയും െച . എന്നാെറ ഞാൻ അതു ഭയ 
േത്താടു കൂെട എടു . എെന്തന്നാൽ അെതാരു ൈദവെമ ഇനി േതാന്നി 
േപ്പായി. അതിനു മു ഞാൻ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ല. പിെന്ന ഞാൻ കൂട്ടരുെട ഇട 
യിൽ െചന്നേപ്പാൾ എല്ലാവരും അറി � ആശ്ചയ്യൎം ക അേതൽ െതാടു 
വാൻ ആ ഹി വ . ഇങ്ങിെന കാ ക്കാരു ഏറിേയറി വന്നേപ്പാൾ എെന്റ
പുസ്തകം േപാേയ െമ െവ ഞാൻ അതു കുഴിച്ചി . അേപ്പാൾ ഇനിക്ക് അതു
കൂെട െട കാണ്മാൻ പാടില്ലാതായി. അതുെകാ ഞാൻ ഒരു വലിയ െതാ 
പ്പി കുത്തി പുസ്തകം അതിലാക്കി എെന്റ തലയിലി െകാ നട . എെന്റ
കൂട്ടരിൽ ആ ൎം ശബ്ദിപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഒരു േപരു അറിയാെമെല്ലാ എ
ഇനി ഒരു െപാണ്ണക്കായ്യൎം േതാന്നി ഞാൻ അവെര പഠിപ്പി തുടങ്ങി അതി 
െന്റ േശഷം അതിെന റി അധികം അറിെയണെമ ള്ള ആ ഹം വദ്ധൎി .
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ഒടുക്കം ഞാൻ ഒരു വഴിയാ യായി േപായേപ്പാൾ ഒരു വലിയ ബങ്കളാവിെന്റ റാ 
ന്തലിനു മറിയം പൗലൂസിെന പഠിപ്പി ന്നതു താെഴ ആ പുസ്തകവും െകാ നി 

. അേപ്പാൾ നിെന്നക്കാൾ െകാച്ചാണു ഒരു െപൺൈപതൽ അഴിയുെട ഇടവ 
ഴി േനാക്കി എെന്റ കയ്യിേലെതെന്ത േചാദി . അതിനു ഞാൻ ഒരു ൈദവം
എ പറ എടു കാണി . അേപ്പാൾ അവൾ ”നീ ഒരു ദുഷ്ടനായ അജ്ഞാ 
നി തെന്ന അതു ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധപുസ്തകം അല്ലെയാ? നീ അതു വായിെക്ക 
ണം. എന്നാൽ േയശുവിെന േസ്നഹിപ്പാനും വി ഹങ്ങെള വന്ദിക്കാെത ഇരിപ്പാ 
നും നിെന്ന അതു പഠിപ്പി ം എ പറ . ആ നല്ല കു പറഞ്ഞെതല്ലാം
ഞാൻ േക തിരിച്ചറികയും െച . ആ അ വചനങ്ങളിൽ അധികം എെന്റ മന 
സ്സിൽ െകാ കയാൽ ഞാൻ സാ ിെന കാണാെത തിരി േപാ . അേപ്പാൾ
ഞാൻ വിചാരി :— ഉവ്വ ഞാൻ വായിപ്പാൻ പഠിെക്കണം. എന്നാൽ എങ്ങി 
െന? ക കാലിെയ തീ ന്ന േചാേകാകിടാത്തൻ പള്ളി ടത്തിൽ േപായി വാ 
യിപ്പാൻ പഠിച്ചി . എെന്റ കൂലിയിൽ പാതി ഞാൻ അവനു െകാടു വായി 
പ്പാൻ പഠി ം. ഇങ്ങിെന ഞാൻ ഒരു ിസ്ത്യാനി ആയി ടങ്ങി. എെന്റ ദിവ 
സങ്ങൾ സൂയ്യൎരശ്മിയും സേന്താഷവും ഉള്ളവ ആയി തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ഒരു േമഘം എെന്ന മൂടിയിരി അെതെന്ന നില പതു വാൻ തക്കവണ്ണം
െപരു കട്ടിയുള്ളതു തെന്ന. ഞാൻ താമസി എങ്കിൽ അെതെന്ന അേശ 
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ഷം മൂടും. ഇനി ഞൂന്നിറങ്ങി െപാെയ്ക്കാ ന്നതിനു ദൂെര ഒരു െചറിയ േകാണു
മാ െമ അതിൽ കാണു .

https://thalilakkam.in/



ഘാതകവധം - റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് 28

൭- ◌ാം അദ്ധ്യായം
അവെന്റ � വത്തൎ മാനത്തിൽ മറിയത്തിനു നന്നാ രസം േതാന്നി. അവൾ ആ
അന്ത്യവാചകത്തിെല കുണ്ഠിതഭാവെത്ത റി അ വിചാരിച്ചില്ല. അവളുെട
അ മ്മ േവഗം േപാേകണെമ നിബൎ ന്ധിച്ചേപ്പാൾ മറിയം െപൗലുസിേനാ 
ടു ”െകാള്ളാം ആ വാഴ്ത്തെപ്പട്ട പുസ്തകം തെന്ന വായിക്ക. എന്നാൽ എല്ലാം െചാ 
വ്വാകും” എ മാ ം പറ . അവർ േവഗത്തിൽ കടമ്പ കട കരി കൃ 
ഷിയിൽ ഇരു ള്ള ഇടവഴി േപാകുേമ്പാൾ രാ ി നിമിഷത്തിൽ അടു വരു
എ അവ ൎ േതാന്നി. അേപ്പാൾ ആ ഗൂഢ സ്ഥല അേന്നരം െചന്നി ള്ള 
തു തങ്ങൾ മാ മല്ല എന്ന മറിയം അറി . അവൾ ശ്വാസം വിടാെത െചവി
ഓത്തൎ ാെറ ഒരു ശബ്ദവും േകട്ടില്ല ആെരയും ക മില്ല. അതുെകാ താൻ ഒരു
െപാട്ടിയാകു എ ള്ള വിചാരം അവളുെട മനസ്സിൽ വന്ന ഉടെന ഒരു േകാ 
ണിൽ അേങ്ങാ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു നീ ഇരുണ്ട വ അവരുെട മുമ്പിൽ
ക . പുറേകാ േപാകുന്നതു അസാദ്ധ്യമായിരു . വൃദ്ധ ീ വിറ ം െകാ
മറിയത്തിെന്റ അരികിൽ അടു നി . ആ വ അടുത്തടു വ . മറിയത്തി 
െന്റ കണ്ണ അ മ്മയുേടതിേനക്കാൾ െതളിവുള്ളതായിരു . ഒരു സേന്താഷശ 
ബ്ദേത്താടു കൂെട ”എെന്റ അപ്പാ” എ അവൾ വിളി . അവൾ അവേനാടടു
െച അവെന്റ മുഖം േകാപഭാവേത്താടിരുന്നി ം ആ വലിയ ൈകകൾ െകാ
അവെള െകട്ടിപ്പിടിപ്പാൻ നിബൎ ന്ധി . അവൻ അവളിൽനി തിരി കള
ക േനെര വരുന്നതുവെര ം അവൾ അവെന വിട്ടില്ല. എന്നാെറ ആ ക  
കൾ ആദ്യം അവളുെട തലമുടിെയലും രണ്ടാമതു ചട്ടയുെട പണിേയലും പിെന്ന
അവളുെട കഴുേത്തലുണ്ടായിരുന്ന കാശുകൂട്ടേത്തലും പതി . അേപ്പാൾ മറിയം
“അവിെടയല്ല അപ്പാ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല സ്ഥിതി ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അറിേയ 
ണ്ടതിനു എെന്റ കണ്ണിനു േനെര േനാെക്കണെമ ഞാൻ ആ ഹി ” എ
പറ . അതുെകാ അവൻ അ േനരേത്ത അവളുെട കണ്ണിൽ േനാക്കി
എങ്കിലും തെന്റ ക കൾ തീജ്വാല േപാെലയിരുന്നതുെകാ ആ കപടമില്ലാ 
ത്തവയിൽ േനാ വാൻ അവനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാ അവൻ ര ഭാവം
കൂടാെത ക്ഷമേയാടു അവെള മാറ്റിയും വ അമ്മയുെട േനെര തിരി ”� അസ 
മയ ഇങ്ങിനത്ത ഒരു സ്ഥല അമ്മ വ നി ന്നതു ഒരു ബുദ്ധിേയാടു കൂ 
ടിയ വൃത്തിെയാ ? എെന്റ അമ്മ തെന്റ മുറെയെന്ത ള്ളതു മറ േപാകുവാൻ
ഇടെയ .” ഇതു അവൻ എേപ്പാഴും തെന്റ അമ്മെയ വിചാരി വന്നതു േപാെല
ബഹുമാനിച്ചായിരു പറഞ്ഞതു. എങ്കിലും അവെന്റ പറച്ചിലിെന്റ നിമിഷത 
െകാ േകാപം അവെന്റ അക ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാവം െവളിെപ്പ . ആ വൃദ്ധ ീ
അേങ്ങാ ം അതു േപാെലാരു േചാദ്ദ്യം േചാദിപ്പാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ മറിയം ”അ  
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െമ്മ നില്ക്ക ഞാൻ അപ്പേനാടു എല്ലാം പറയാം” എ പറ . ”വളെര നാൾ
മു ഞാൻ അപ്പെന്റ മുേട്ടൽ ഇരി േമ്പാൾ േവദപുസ്തകത്തിൽ നി ഒരു നല്ല
കഥെയടു വായി ഞാൻ ഇതുവെരയും മറന്നിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എേന്നാടു
അതു വിവരി പറഞ്ഞതു അപ്പൻ മറ േപാെയാ? അതു നല്ല ശമറിയക്കാരെന്റ
കഥയായിരു . ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അ മ്മ ഒരു പാേയൽ ന െട അടുക്കൽ
ഇരിക്കയായിരു . അമ്മയും അടുക്കള േജാലികൾ വി േകൾപ്പാനായി വ .
അപ്പാ അതിൽ പിെന്ന ഞാൻ ഒരു പാവെപ്പട്ടവെന കണ്ടാൽ നല്ല ശമറിയക്കാര 
നാകുവാൻ മി ം. അതുേപാെല തെന്ന ഇ ം ഒരു പാപെപ്പട്ടവൻ മരിപ്പാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാനും അ മ്മയും ബുദ്ധിെയാ വിേവകെമാ എ ള്ള േചാദ്യം
േചാദിപ്പാൻ വിചാരിക്കാെത അപ്പൻ പഠിപ്പിച്ച ആ നല്ല പാഠെത്ത മാ ം ഓ◌ൎ 

ഞങ്ങൾ വരികയായിരു .”
”നിങ്ങൾ ഏതു കള്ളെന്റ മുറിവാ െകട്ടിയതു?”
”അപ്പാ ഒരു കള്ളനല്ല വൃദ്ധനായ െപൗലൂസു തെന്ന അവൻ േമാഷണവും മ ംവി
ഒരു ിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നിരി .“
”ഓേഹാ നല്ല ിസ്ത്യാനി. ിസ്ത്യാനി മാഗ്ഗൎം ഇങ്ങിനത്ത കീഴുജാതിക്കാരിൽ
എ ഫലം വരു ം അവർ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല േവലെയടുക്കയും തി കയും
മാ ം െചയ് വാനുള്ളവരല്ലേയാ അവരുെട അറിവു കണ്ടത്തിന റം േപാകുന്നതു
അസാദ്ധ്യം തെന്ന.”
”എങ്കിലും അപ്പാ വൃ ദ്ധനായ െപൗലൂസു േയശുവിെന റി അവേനാടു ആദ്യം
പറഞ്ഞതു ഞാൻ തെന്ന എ ം ഞാൻ അ െകാച്ചായിരു എ ം ആ ഉപ 
േദശെത്ത അവൻ ഇേപ്പാഴും േസ്നഹി എ ം പറയു .”
ആ നീയാെണാ ആ കായ്യൎങ്ങെള റി അവേനാടു പറഞ്ഞതു ഒരു പുലയേനാടു
സംസാരിപ്പാനായി അവെന്റ അടുക്കൽ അടു െചല്ലത്തക്കവണ്ണം നീ ആരാ?
പുലയരുെട ഈ അനുസരണേക്കടിനും വഴക്കമില്ലായ്മ ം ഒെക്ക കാരണം നീ 
യാേണാ? എെന്റ കു ഇങ്ങെന നീചന്മാേരാടടുത്ത അശുദ്ധെപ്പടുവാൻ പാ 
ടില്ലാ. ഇല്ല എെന്റ കു ഒരു സുറിയാനിക്കാരത്തിയാണു. ”പുലയനാക 
െട്ട േചാേകാനാകെട്ട അവെള േകൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടു കൂടാ.” അപ്പാ
ഞാൻ അപ്പെന്റ മകൾ തെന്ന ഭൂമിയിൽ വസിപ്പാനായി സകല മനുഷ്യജാ 
തിെയയും ഒരു രക്തത്തിൽ നി ൈദവം സൃഷ്ടി എ ള്ളതു അപ്പൻ പറ 
ഞ്ഞാണ ഞാൻ േകട്ടതു നിങ്ങൾ സകല ജാതികളുെട അടുക്കലും േപാകുവിൻ
എ േയശു ശിഷ്യേരാടു ക ിച്ചേപ്പാൾ പുലയെര കൂെട ഉൾെപ്പടുത്തിയാണ
പറഞ്ഞതു. അേല്ല, അപ്പാ ഈ വാ കൾ അവെന്റ മേനാസാക്ഷി പ ക 
യാൽ അവൻ േകാപി പറ . ”എെന്റ മകൾ ഒരു വലിയ സംഗക്കാരി 
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യായി േപായി. നീ ഇങ്ങിെനയുള്ള കായ്യൎങ്ങളിൽ മിണ്ടാെത ഞാൻ പറയു 
ന്നതിെന മാ ം േകട്ടിരിക്കയാണ ഈ നാ മയ്യൎാദ ഒത്തതു ഇതിനു മറി 
യം വിേശഷാെലാ ം പറയാെത സങ്കടേത്താടുകൂെട തെന്റ ക കൾ നിറ
ഒ േനാക്കി. അവൻ ഇങ്ങിനത്ത രശബ്ദത്തിൽ അവേളാടു ഏെറ സംസാ 
രിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ എേപ്പാഴും അവളുെട വിചാരങ്ങെള സ്വാത ്യമായി സം 
സാരിപ്പാൻ അവെള ൈധയ്യൎെപ്പടു കയും അവൾ അറിഞ്ഞി ള്ള ചില േഭാഷ 
ത്വെത്ത റി ചില മൂപ്പച്ചന്മാേരാടു അവൾ മിക്കേപ്പാഴും തക്കൎി ന്നതു േക
അവൻ സേന്താഷിക്കയും െചയ്തി ണ്ടായിരു . എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവെന്റ സ്വ 
ന്ത ചട്ടങ്ങൾ തെന്ന വ്യാ ഹത്താൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കെപ്പട്ടതായിത്തീന്നൎേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ മകളിൽ വദ്ധൎിപ്പി വന്ന ആ ബുദ്ധിവാസന അപകടകരെമ
േതാന്നി ടങ്ങി. അവളുെട മുമ്പിൽ വ പാപം െചയ്കയും െസൗഖ്യമായിരി 
ക്കയും െചയ് വാൻ തനി പാടില്ലായിരു . അ േനരം ആരും മിണ്ടാതി 
രുന്നേപ്പാൾ മറിയം ”നമ്മൾ വഴിെതറ്റിയാണ വന്നതു ഇതല്ലെല്ലാ വഴി” എ
പറഞ്ഞതിനു ”ശരിശരി ഞാൻ ഒരു വള്ളം െകാ വന്നി നമു ആെറ
േപാകാം” എ അപ്പൻ പറ മറിയം െവള്ളത്തിൽനി ം രക്ഷെപട്ടതു.
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൮- ◌ാം അദ്ധ്യായം
ഇരു എളുപ്പത്തിൽ കൂടി വ . അവർ കടവിൽ െചന്നാെറ വള്ളം നല്ലവണ്ണംകാ 
ണ്മാൻ വഹിയായിരു . െവള്ളം ഇളക്കവും ഒഴു കഠിനവുമായിരുന്നതുെകാ
വല്ലതും അപകടമുണ്ടാേയക്കാെമ െതാന്നി എങ്കിലും അവർ അനങ്ങാെത ഇരു 
ന്നാൽ അങ്ങിെനഒ ം ഉണ്ടാകാെത ആെറ താ േവഗത്തിൽ വീട്ടിൽ എത്താ 
െമ അേപ്പാൾ വിചാരി അവൻ ഒരു ചൂ െകാ വരുവാൻ പറ തെന്റ
അെമ്മ സൂക്ഷെത്താടു പിടി വള്ളേത്തൽ കയറ്റി. വള്ളം നീക്കിയെപ്പാൾ മറി 
യം ഒ എഴുനീ ാൻ ഭാവി അേന്നരം തുേലാം േവഗത്തിൽ താ വരുന്ന
േവെറാരു വള്ളം ഇേതൽ വ മുട്ടി ഉടെന മറിയം െതറി െവള്ളത്തിൽ വീണു
അവൾ നീന്തലു നല്ലവണ്ണം അറിയായിരു എങ്കിലും െപട്ട ണ്ടായ സംഗ 
തിയും ഒഴു ശക്തി ഏറിയതുമായിരുന്നതുെകാ പാടില്ലാെത തീ ൎ േപായി
ഇങ്ങെന അ െനരം പിണങ്ങിയതിെന്റ േശഷം താെഴാ ഒഴുകി െപാകയും െച 

. തെന്റ മകൾ െവള്ളത്തിൽ േപായതു കണ്ട ഉടെന മറിയത്തിെന്റ അ മ്മ
ഭയങ്കരമായി നിലവിളി . േകാശികുയ്യൎൻ അേപ്പാൾ “ഇരി അെമ്മ” എ പറ 

ഒരു മല്ലെന േപാെല ത വലി കര അടു “അമ്മ കര ഇറ ”
എ ഉത്തരം പറ കൂടാത്ത ഒരു തീച്ചൎ ശബ്ദേത്താടു അമ്മേയാടും ”േകറിന 
െടാ” എ കര നിന്ന ര പുലയേരാടും പറ ഒരു വിനാഴിക െകാ
വള്ളം മിന്നലുേപാെല ആ െട േപായി.
േകാശികുയ്യൎെന്റ വല്യ തടിച്ച ൈകകൾ പ േപരുെട കരു ണ്ടായിരു 

. അവെന്റ െതാഴച്ചിൽ ര ം ക ി എന്ന വിധത്തിലായിരു . അേപ്പാൾ
മെറ്റ വള്ളെത്തൽ വ � സംഗതിക്കിടയാക്കിയവരായ മൂന്നാളുകൾ ഒ ം താമസി 
ച്ചില്ല. അവരിൽ ര േപർ െവള്ളത്തിൽ ചാടി ഒഴുകിേപായ ആളിെന്റ പുറെക
േപായി മൂന്നാമത്തവൻ െവട്ടത്തിന്നായി വിളിക്കയും കൂകുകയും െച . പുലയ 
െര അേശഷം ഇളക്കി. നിഭ ൎാഗ്യനായ അപ്പൻ താൻ ഇ നീചരായി വിചാരി 
പ്പാൻ തുടങ്ങിയ പുലയരു െകാ വന്ന ചൂ മുതലായവ കാണുകയും അവരുെട
ദുവനിലവിളി േകൾക്കയുംെച . � െവട്ടംെകാ തലമുകളിലുെണ്ട ം ആ െച 
റുപ്പക്കാരിരുവരും പുറെക എ എ ം അവൻ അറി . ആ വളവിനു മു 
കളിൽ വ പിടിക്കണെമന്നായിരു അവെന്റ താ യ്യൎം എന്തന്നാൽ അവിെട
ഒഴു കശൎനമായി ഉണ്ടായിരു . അതു കൂടാെത അപകടം വദ്ധൎിപ്പിേച്ചക്കാ 
കുന്നതായ ചില പാലക്കാലുകളും ആ സ്ഥല നി ണ്ടായിരു . � സമയം ഒരു
വല്ല്യ നഗ്നരൂപം ഉറ നിലവിളി ംെകാ കരയിൽ നി ആറ്റിേലാ ചാടുക 
യും മു വാൻ തുടങ്ങിയ െപണ്ണിെന ഒരു മാ െകാ എടു െപാക്കി പിടി 
ക്കയും െച . അപ്പനു െവളുത്ത തുണി െവള്ളത്തിനുമീെത ക ശ്വാസം േനെര
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വീഴുകയും െച . ”എെന്റ കു രക്ഷെപ ൈദവത്തിനു തി” എ അവൻ
പറ . ഇ െപട്ട വ സ്തംഭി േപാകുന്നതിനു മു െച പിടി തെന്റ
മകെള രക്ഷിച്ച പുള്ളി ആര എ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇെതല്ലാം � പറഞ്ഞ 
തിനിടയിൽ കഴി വള്ളം അടു വന്നേപ്പാൾ � അബദ്ധത്തിനു േഹതുവായ
വള്ളത്തിൽ താൻ ആദ്യം കണ്ടി ള്ളവരായ ആ ര െചറുപ്പക്കാരിൽനി േബാ 
ധം െക േപായ തെന്റ മകെള അപ്പൻ വാങ്ങി അവൾ ശ്വാസം ഉണ്ടായിരു 

. അതിേവദനേയാടിരുന്ന അപ്പൻ അവെള തെന്റ െനേഞ്ചാടു അെണ പിടി 
ച്ചേപ്പാൾ ആ നിേക്ഷപേത്താടു കൂട്ടി േനാക്കിയാൽ തെന്റ ലൗകിക സമ്പെത്താ 
െക്കയും തുേലാം നിസ്സാരം തെന്ന എന്ന അവനു േബാധം വ . ആ െചറുപ്പക്കാർ
വള്ളെത്തൽ കയറി ത എടു എങ്കിലും തെന്റ മകെള രക്ഷിച്ചതായി േകാശി
കുയ്യൎൻ കണ്ട ആ കറുത്ത സ്വരൂപെത്ത എ ം കാണ്മാനില്ലായിരു . അതി 
നാൽ അവൻ ”പെക്ഷ എെന്റ കാ യുെട കുറ്റമായിരി ം” എ പറഞ്ഞ ഉടെന
ഒരു തല െവള്ളത്തിൻ മീെത െപാങ്ങി. ഒരു അഗാധ അത്ഥൎ മുള്ള ശബ്ദേത്താ 
ടു കൂെട ”നീ എെന്റ കുഞ്ഞിെന െകാ ഞാെനാ നിന്റതിെന രക്ഷിച്ചിരി
നമ്മൾ ഇേപ്പാൾ സമന്മാരായി” എന്നിങ്ങെന പറ ആ തല കാ യിൽനി
മറകയും െച . � വാ കൾ േകാശികുയ്യൎെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിേമ്പൽ എന്ന 
േപാെല അല്ല. വിലപിടിച്ച ഒരു േലാഹത്തിേന്മൽ വീണു അതിെന ഉരുക്കി കീ 
ടെന േവർതിരി ന്ന തീക്കനലുകൾ േപാെല വീണു ആ ദിവസം മുതൽ േകാശി 
കുയ്യൎെന്റ ശീലം ഒ േഭദെപ്പ തുടങ്ങി എങ്കിലും ഒരു േലാഹെത്ത ശുദ്ധിവരു  
ന്നതിനുള്ള േവലകൾ ഒ ം ധൃതി കൂടാെത ആയിരി ന്ന കാരം തെന്ന ൈദവം
മനുഷ്യെന ശുദ്ധിെച ന്നതും തുേലാം സാവധാനത്തിൽ ആകു :–
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൯- ◌ാം അദ്ധ്യായം
കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കായ്യൎങ്ങളുെട േശഷം കെറദിവസമാ 
യേപ്പാൾ െവള്ളം താണു അതു മീനമാസം ആയിരു . എെന്തന്നാൽ ആ
മാസത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ കിഴ െപ ന്ന വലിയ മഴകൾ ആറ്റിൽ കടുപ്പമായ
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിനു ഇടയാ ക പതിവാണു. െവള്ളം െപാ െമ ള്ള െപടി 
യായിരു െവെല്ലാ ഞായറാ കാല യജമാനനും പുലയനുമായി ഭയങ്കരമായ
വഴക്കിനു കാരണം എന്നാൽ ആ വ്യാകുലം � സമയംനി േപായി. ആറു
സാവധാന ഗതിയിലാകയും െച . എന്നാൽ യജമാനൻ അങ്ങിെന അല്ലായിരു 

. അവെന്റ മുഖ സദാ ഒരു മങ്ങലും അവെന്റ വർത്തികളിെലാെക്കയും
ആധിേയാടു കൂടിയ ഒരു െമൗനവും ഉണ്ടായിരു . അവൻ വയലിൽ േപായതു
ഒരു സാദ്ധ്യവും കൂടാെത അല നടക്കയായിരു എ അവനു േതാന്നി.
അവൻ വീട്ടിേല തിരി വന്നതും സേന്താഷേത്താടുകൂെട അല്ലായിരു .
അവെന്റ സാദമുള്ള കു ങ്ങളുെട ചിരിയും ഫലിതവും അവെന രസിപ്പിച്ചില്ല.
അങ്ങിെന ആയേപ്പാൾ അവർ ലജ്ജി അവനിൽനി മാറിക്കള . അവൻ
വളെര നാളായി കാ െകാണ്ടിരുന്ന വിളവു ം െകാെണ്ടന്ന േപാെല അ
എളുപ്പത്തിൽ െകാ െമതി പുലയരു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുേപാെല ശാബത കഴി 
ഞ്ഞ ഉടെന െകായി തുടങ്ങി. മുതലാളി എങ്കിലും േമൽവിചാരക്കാരെനങ്കിലും
കൂടാെത െവല അവരുെട ആ ഹത്തിലധികം തീരുകയും െച . വൃദ്ധന്മാർ
നടുവിൽനി വലതുഭാഗ െചറുപ്പക്കാെരയും ഇട വശ ബലമുള്ള

ീകെളയും നിത്തൎ ി ദിവസം മുഴുവനും നല്ലേപാെല േവല െച . ക്ഷീണിച്ച
ീകളും കിടാങ്ങളും കറ്റ െപറുക്കി അടു കയും മ ം െച . ഞാൻ മുെമ്പ

പറഞ്ഞതുേപാെല ആറ്റിൽ െവ ണ്ടായ സംഗതിയുെട േശഷം ചില ദിവസങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മറിയം അതിൽ െവ വന്ന ദീനങ്ങൾ എല്ലാം െസൗഖ്യമായി.
കാലെത്ത െവപ്പിനു തെന്റ അമ്മേയാടു കൂെട പരി മി യായിരു . അപ്പനു
അവളുെട പഠിത്വെത്ത റി ശംസയുണ്ടായിരുന്നതുേപാെല ഊൺവക ള്ള
അരി പാറ്റി െകാഴി ന്നതിൽ കാണായിരുന്ന ൈക റുക്കിെന റി അവളുെട
അമ്മ നിഗളം ഉണ്ടായിരു . നിമിഷത്തിൽ ഊണുകാലമായി. അപ്പൻ
വരുന്ന േനരമായി എന്ന അവൾ േതാന്നീ ൈക കഴുകി അടുക്കളയിെല
ചൂടുെകാ മാറ്റിയിട്ടിരുന്ന ചട്ടയുെമടുത്തി . അമ്മയുെട മടിയിൽനി കുഞ്ഞി 
െന എടുപ്പാൻ അവൾ കുനിഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മെയ ചുംബനം െച . താൻ െചയ്ത
പരി മത്തിനു നന്ദിേയാടു കൂടിയ ഒരു പുഞ്ചിരി അവളിൽനി തിരിെക
കെയ്ക്കാ കയും െച . മറിയം വീ േജാലികൾ േനാെക്കണെമ അവളുെട
മാതാപിതാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്നതു � ഒരു സമയം മാ െമയുണ്ടായി രു  
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. കാലെത്ത ഊണുമുതൽ ഉച്ചവര ം അവൾ തെന്റ െകാ അനുജത്തികെള
പഠിപ്പി വ . ഉച്ചതിരിഞ്ഞി അവൾ പഠിച്ചി ള്ളതു ഉരുവിടുകയും അതിൽ
വദ്ധൎനവുണ്ടാെക്കണ്ടതിനു മിക്കയും െച . ൈവകീ ഉറെക്ക വായിക്ക 
െയാ തെന്റ അപ്പെന്റ കണെക്കഴുത്തിൽ സഹായിക്കെയാ പതിവായിരു .
കഞ്ഞിെന എടു െകാ മാവിെന്റ ചുവട്ടിൽ അ മ്മേയാടും പിേള്ളേരാടും
കൂെട അവൾ െച കൂടി. ഒരു വല്ല്ല്യ വൃത്തിയുള്ള പായവിരി അതിേന്മൽ
വൃദ്ധ ീയുെട വരുതി കാരം തിര എടുേക്കണ്ടതിനു െകാ ൈകകൾെകാ
മാങ്ങാച്ചാറു പിഴി േത െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ മറിയം ”മതി ഇനി െച
േചാറു വാൻ ൈകകഴുകുവിൻ” എ അവേരാടു പറ . ആ സമയംതെന്ന
ആറ്റിൽ തുഴയുെട ശബ്ദം േക അപ്പൻ തിരി വരിക ആകു എ എല്ലാവരും
വിചാരി . പിേള്ളെരല്ലാം ൈകകഴുകുവാനായി കിണ കരേയാ ഓടിേപ്പായി.
മറിയം ആരായിരി ം വരുന്നതു എ കാണ്മാനായി കടവിെല ക ടിയിങ്ക 
േലാ േനാക്കി
െകാ അ മ്മയുെട അരിെകനി . ഉടെന നല്ലേപാെല അറിവുള്ള ഒരു
മുഖം ക ടയുെട മുകളിൽ ക അേപ്പാൾ മറിയം ”അച്ചൻ തെന്ന അ െമ്മ
കുഞ്ഞിെന പിടിച്ചാെട്ട അേദ്ദഹം എെന്റ ഒരു ിയ േസ്നഹിതനാണ ഞാൻ
െച എതിേരൽക്കെട്ട” എ പറ അവൾ അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ അച്ചൻ
ഒരു അപ്പെന േപാെല അവളുെട ൈക പിടി തെന്റ ചിറിേയാടു േച ൎ . ആ
സമയം അവളുെട മുഖം സേന്താഷം െകാ േശാഭി മറിയം പഠിച്ചിരുന്ന
പള്ളി ടത്തിൽ � പട്ടക്കാരൻ പലേപ്പാഴും െചന്നി ണ്ട. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കു ങ്ങൾ അവളുെട േസ്നഹിതരും കളിെച്ചങ്ങാതികളും ആയിരു . ആ
ആളിെന്റ ഉപേദശങ്ങളും അനുസരിപ്പി ന്ന ചട്ടങ്ങളും മറിയത്തിനു വളെര
ഉപകാരം വരുത്തിയവയും ആത്മകായ്യൎങ്ങളിേല ൈദവം അവളുെട മന 
സ്സിെന നടത്തിയവഴിയുമായിരു . അതുെകാ അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ സ്വന്ത
വീട്ടിൽ കണ്ടതിൽവ ണ്ടായ സേന്താഷം അവൾ നല്ല വണ്ണം പുറ കാണി .
ര വഷൎം മുെമ്പ � അച്ചൻ തെന്റ വീട്ടിൽ വ കൂടാ എ അവളുെട അപ്പൻ
വിേരാധിച്ചി ള്ളതു അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. ര െചറുപ്പക്കർ കൂെട വന്നി െണ്ട
അവൾ അറിയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം േസ്നഹിതെര റി അ താ യ്യൎേത്താ 
ടുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ അച്ചേനാടു അവൾ േചാദി അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവെള
നിറുത്തി തിരി ഇതു എെന്റ അളിയൻ വറുഗീസു ആണു ഇതു മാത്തൻ
േശഷക്കാരൻ അല്ല ഇവരിരുവരും “ആത്മാക്കെള ജയിക്ക എ ള്ള എെന്റ
യജമാനെന്റ േവലയിൽ എെന്ന സഹായിക്ക ആകു ” എ പറ മറിയം
ഉടെന ആ അന്യന്മാെര േനാക്കി. മാത്തെന സൂക്ഷിച്ചാെറ മുഖം പുതിയതായി 
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രു എങ്കിലും മു അറിവുണ്ടായിരുന്നതായി അവൾ േതാന്നി അേപ്പാൾ
അമ്മയും അ മ്മയും വ േകറി ഇരിപ്പാൻ അവെര ക്ഷണി ഇങ്ങെന അവ 
െരല്ലാവരും ആ വിസ്താരമുള്ള തിണ്ണയിൽ േകറി അതിെന്റ അതിസേന്താഷമായ
കാ അതിെനയും വീടിെനയും കുറി അ മായി വണ്ണൎിേക്കണ്ടതിനു കഥെയ
വിടുവാൻ എെന്ന നിബൎ ന്ധി . തിണ്ണ ഞാൻ കണ്ട കാരം മ ള്ള വീടുകളി 
േലതിെനക്കാൾ നന്നാ വിസ്താരേമറിയതായിരു േമൽ രയും വായുവും െവട്ടവും
േവ േവാളം െകറത്തക്കവണ്ണം ഉയന്നൎ കൽതൂണുകളിേന്മൽ നിന്നിരു . തൂ 
ണുകളും തറയും െവങ്കളി ഇട്ടതായിരു രണ്ടാമേത്തതു കറപ്പിച്ചി ണ്ടായിരു .
അതു കണ്ണിനു ആനന്ദവും സ്ഥലത്തിനു ഒരു െതളിവുഭാവം െകാടു ന്നതും
ആയിരു അവിടവിെട ഭംഗിയും പലനിറങ്ങളുമുള്ള പാക്കൾ വിരിച്ചിരു . ഒരു
അറ്റ വലിയുള്ള ഒരു േമശയും ഒരു കേസരിയും ഉണ്ടായിരു . നടുവിെല മുറി
വല്ല്യതായിരു അതിെന്റ വാതിലുകൾ � സമയ നല്ലേപാെല തുറന്നിട്ടിരു .
തളം മുഴുവൻ വൃത്തിയുള്ള പാ വിരിച്ചി ണ്ടായിരു െവള്ള മു ടുത്ത ഒരു
ബാല്യക്കാരൻ കാലെത്ത ഊണിനു കിണ്ണൻ െപറുക്കി നിരത്തി െകാ ംഇ 
രു . � പാ ങ്ങൾ ഒെക്കയും നന്നാ മിനുങ്ങിയവയായിരു . എെന്തന്നാൽ
േകാശികുയ്യൎൻ ഒരു െചറുക്കൻ ആയിരുന്നേപ്പാൾ ടവിദ്യയിൽ അ അറിവു
സമ്പാദിച്ചിരുന്നതുെകാ ഓ പാ ങ്ങൾ െവടിപ്പില്ലാെത ഇരുന്നാൽ ഉണ്ടാ 
കുന്ന േദാഷങ്ങൾ നല്ലേപാെല ഓമ്മൎിച്ചിരുന്നതിനാൽ കഴിയുന്നിടേത്താളം
അവെയ വൃത്തി ആയി സൂക്ഷി വ . നാ മയ്യൎാദ വിേരാധമായി അവൻ
േവെറാരു കായ്യൎം കൂെട െചയ്കപതിവായിരു . അതായതു തെന്റ ഭാര്യെയയും
അമ്മേയയും തേന്നാടുകൂെട തെന്ന ഭക്ഷണത്തിനിരിപ്പാൻ അനുവദിച്ചിരു .
അതുെകാ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ െകാ വരുന്നതിനു മുെമ്പ പാ ങ്ങൾ
എല്ലാവരുെട േപ ൎ ം നിര ക പതിവായിരു . � വല്ല്യ മുറിയുെട ര വശ 

ം ഓെരാ വിസ്താരമുള്ള മുറികൾ ഉണ്ടായിരു ഇതിെലാന്ന കിട ന്നതിനും
മെറ്റതു ഒരു വിധം പഠിത്വമുറിയുമായിരു കുറിവശെത്ത തിണ്ണ ര ം നിര
ര മുറികൾ കൂെട ഉണ്ടാക്കിയിരു . കുഡുംബം വദ്ധൎി വന്നേപ്പാൾ പുറകിൽ
ര മുറികൾ കൂെട പണിയി . ഇങ്ങെന ഏകേദശം ഒരു നാലുെകട്ടിെന്റ ഭാവം
ആയി. െനൽപുര വീട്ടിങ്കൽനി കുെറ മാറി ആയിരു ര കാരണങ്ങെള
വിചാരിച്ചിട്ടായിരു ഇങ്ങിെന െചയ്തതു ഒന്നാമതു അതു വീട്ടിെന്റ ഒരു ഭാഗമാകു 
േമ്പാൾ അധികം ആളുകൾ വരുവാനിടയാകും. രണ്ടാമതു മനുഷ്യർ പാ ൎകയും
ഉറ കയും െച ന്ന പുരയിൽ തെന്ന പുെന്നൽ ഇടു തു സുഖകരെമ വിചാ 
രിച്ചിരുന്നില്ല. തണ്ടിെന്റ ശബ്ദം പിന്നയും േക . േകാശികുയ്യൎൻ വിരു കാെര
താൻ കഴിഞ്ഞ കായ്യൎങ്ങെള മറ േപായി എ ള്ള ഭാവം േതാന്നി ന്നതായ
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ഒരു മനഃപൂവ്വൎസേന്താഷേത്താടു ൈകെക്കാ � അച്ചൻ പള്ളി ടത്തിൽ
അവേനാടു ഒന്നി പഠിച്ച ഒരാൾ ആയിരു . കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ
അേദ്ദഹെത്ത നന്നാ നിേഷധിച്ചിരു എങ്കിലും � സമയം തെന്റ വീട്ടിൽ വ
കണ്ടതുെകാ ക പിടി നല്ല

വാ പറയുന്നതിനു അവനു സേന്താഷം േതാന്നി. ഉടെന അവെരല്ലാവരും ആ
വല്യ മുറിയിൽ െചന്നിരു . അച്ചൻ അ മായി ഒ ാത്ഥൎ ിക്കയും െച .
മറിയം തെന്റ അമ്മയുെട അടുക്കൽ ഇരു അേപ്പാൾ ബാല്യക്കാർ പലമാതിരി
കറികൾ പഴുത്ത മാങ്ങാ എന്നിവേയാടു കൂെട േചാറു െകാ വ െവ . ഊണു
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ സംഭാഷണം ഒ കുറഞ്ഞതുെകാ അതു േവഗം കഴി .
ഉടെന ഒരു ബാല്യക്കാരൻ ഒരു െവള്ള ണിയും ഒരു വല്യ പാ ത്തിൽ െവള്ള 
വും െകാ വ . എല്ലാവരും ൈകകഴുകി പിെന്നയും തിെണ്ണലിറങ്ങിയിരു
ഊണിെന്റ ശിഷ്ടങ്ങെളല്ലാം ബാല്യക്കാർ എടു െകാ േപാകുന്നതുവെര
മുറിയുെട വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരു . മറിയം അപ്പേനാടു ഏതാെണ്ടാ ഒ മ ി .
അവൻ സമ്മതിച്ചേപ്പാൾ അവൾ അപ്പെന്റ േവദപുസ്തകം എടു അച്ചെന്റ
മുമ്പിൽ വ . അേദ്ദഹം വായി ാത്ഥൎ ിക്കയും െച . വായി െകാണ്ടിരു 
ന്നേപ്പാൾ അമ്മ കര . ഇങ്ങിെനയുള്ള ഒരു കായ്യൎം ഒരു കാല തെന്റ
വീട്ടിൽ സാധാരണയായി നട വന്നതായിരു െവെല്ലാ എ മറിയത്തിനു
ഒരു സ്വപ്നം േപാെല േതാന്നി. തെന്റ െകാ ന്നാളിെല കായ്യൎങ്ങൾ ഒെക്കയും
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െതളിവായിവന്നതു വെരയും കഴിഞ്ഞകായ്യൎങ്ങെള റി അവൾ പുറേകാ
വിചാരി മാറ്റത്തിെന്റ കാരണം എെന്ത അപ്പേനാടു േചാദിക്കണെമ
നിശ്ചയിക്കയും െച .
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൧൦- ◌ാം അദ്ധ്യായം
പള്ളി ടത്തിലുള്ള തെന്റെചങ്ങാതിമാെര റി േചാദിെക്കണ്ടതിനു മറി 
യം അച്ചെന്റ അരിെക െചന്നൎനി അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവൾ
ആറ്റിൽ െവ ണ്ടായ അബദ്ധത്തിൽനി ദീനം ഒ ം വരാഞ്ഞതുെകാ
തനി സേന്താഷവും അവളുെട ജീവെന ഇങ്ങിനത്ത ഒരു അപകടത്തിലാ  
വാൻ െഹതുവായതു താനാകെകാ െപരു ദുഃഖവുമുെണ്ട പറ .
അെപ്പാൾ മറിയം പറ ”എങ്ങിെന? അച്ചനതിെലെപ്പൎടാനിടെയ ”
”ആഹാ! നിയിരുന്ന വള്ളെത്തൽ വ മുട്ടി നിെന്ന െവള്ളത്തിൽ വീഴിച്ചതു
എെന്റ വള്ളം ആയിരു എ നീ അറിഞ്ഞില്ലെയാ?” ഞാൻ എെന്റ ഇടവ 
കയിൽ ഒരു ദൂരഭാഗ െപായി വരികയായിരു . വൃദ്ധനായ െപൗലുസിനു
െസൗഖ്യം ഉെണ്ടാ എന്നറിവാനും ഞാൻ ആ ഹിച്ചിരു . ഒഴുക്കിെന്റ കശൎ 
നംെകാ വള്ളം പിടിെച്ചട നിന്നില്ല. നിെന്റ ജീവരക്ഷ സഹായിച്ചതു
എെന്റ െചറുപ്പക്കാരായ � െസ്നഹിതന്മാരായിരു ”
ആ അറിയാത്തവ ൎ വന്ദനം െചാ വാനായി മറിയം തെന്റ ക കെള
ഉയത്തൎ ിയെപ്പാൾ അവ ക നീരു െകാ നിറഞ്ഞിരു നന്ദിവാ കൾ
അവളുെട ഹൃദയത്തിൽ തിങ്ങിയിരു എങ്കിലും പുറ പറവാൻ പാടില്ലാ
അതുെകാ അവർ അതിെന റി വിചാരിക്കാതിരിപ്പാൻ അവെളാടു അെപ 
ക്ഷിക്കയും െച .
മാത്തൻ പറ : ”നീ അതിേന റി വിചാരെപ്പെടണ്ടാ. നിെന്ന രക്ഷിച്ചതു
ഞങ്ങൾ മാ മായിരു , വൃദ്ധനായ െപൗലുസു പുലയനായിരു ആദ്യം
നിെന്ന പിടി ഒഴുക്ക നി മാറ്റിയതു കുഴ െപായെപ്പാെഴ അവൻ
വരാനിടയായതു ൈദവാധീനം തെന്ന. ഞാrർനിന്നിൽ ഏെറ ദൂെരയല്ലായിരു
എങ്കിലും മു ന്നതിനു മു വ പിടിപ്പാൻ ഒ കയില്ലാെഞ്ഞെന”
മറിയം ”ഹാ പാപം െപൗലുസു ഞാനിതിനു പകരം അവെന െച .
എന്നാൽ അവൻ അെന്നരം അവിെട വന്ന കായ്യൎം അതിശയം തെന്ന. ഞങ്ങൾ
അവെന ദീനം കടുപ്പമായി അവെന്റ തറയിൽ കിട ന്നതു കേണ്ട വരുന്ന
വഴിയായിരു .”
അച്ചൻ:– ”ശരി തെന്ന എങ്കിലും കുെറ ദൂരത്തിൽ െകൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
വിളിച്ചതു നീ അറിഞ്ഞില്ലെയാ. െപൗലുസിെന്റ വീടു അവിെട അടുക്കലായിരു
താനും” പിെന്നയും അടുക്കൽ നിന്നിരു െകാശി കുയ്യൎെന്റ െനെര തിരി
അെദ്ദഹം പറ . ”ആ രാ ിയിൽ പിെന്ന ആ പാപത്തിെന കാണുകയും
അവെന റി െകൾക്കയും െചയ്തിട്ടിെല്ല ള്ള കായ്യൎം മഹാ വ്യസനകരം
തെന്ന”
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െകാശികുയ്യൎൻ ഉത്തരം ഒ ം പറഞ്ഞില്ല അതിെന്റ െശഷം ചില ദിവസങ്ങൾ
അവൻ ആ പുലയെന കഴിയുന്ന െപാെല തിരക്കി എങ്കിലും വൃഥാവായിേപ്പായി.
അവെന കുറി അവെന്റ തറയിൽ െപാലും ഒരു അറിവും ഇല്ലായിരു . എങ്കിലും
പാപെപ്പട്ട വൃദ്ധനായ പുലയൻ രത െകാ ം െകാച്ചിെന്റ അപായംെകാ ം
ക്ഷീണനായി മറിയെത്ത രക്ഷിച്ച െശഷം താണു െപായെതാ ഒഴുക്കിെന്റ
ശക്തിെകാ ഒഴുകിെപ്പായെതാ ആയിരി ം എ എല്ലാവ ൎ ം െതാന്നി.
പുലയെന്റ അവസാന വാ കൾ െകാശികുയ്യൎൻ െപാകുന്നിടെത്താെക്കയും
കൂെടയുണ്ടായിരു . അഗാധമായി ഒഴുകുന്ന ആറ്റിെല െവള്ളത്തിൻ മീെത അവ
വല്യ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിക്കിട എന്നേപാെല അവൻ ക അവൻ അവ 
െയ കണ്ടത്തിെന്റ വരെമ്പൽ കാണുകയും ച ത്തിെന്റ ഇര ന്ന ശബ്ദത്തിൽ
െകൾക്കയും െച . കാ ം അതിെന്റ ചിറകുകളിൽ ആ വചനങ്ങൾെകാ
നടക്കയും അവൻ ഉറക്കം കൂടാെത തെന്റ കട്ടിെലൽ കിട െമ്പാൾ കതകിെന്റ
വിടവുകളിൽ കൂെട െകറിവരികയും െച എ അവനു െതാന്നി ര െകാ 
ലപാതകത്തിെന്റ ഭയങ്കരമായ കുറ്റം ഒരു ഊരിയവാൾെപാെല അവെന്റ െമൽ
തൂങ്ങിക്കിട ഭാഗ്യവും സമാധാനവും അവനിൽനി അെശഷം നീങ്ങിെപായി
ആ നിഗളിയായ മനുഷ്യൻ തെന്റ അടുക്കൽ മിണ്ടാെത നിന്നതുെകാ അവെന്റ
മനസ്സിെന്റ വിവശത അച്ചൻ അറി തെന്റ ധമ്മൎിഷ്ഠഹൃദയത്തിൽനി
ആശയും അലിവുമുള്ള വാ കൾ പറ . എങ്കിലും അവൻ അവിെടനി
െപെട്ട തിരി മുറിയിൽ െകറി കതകടയ്ക്കയും െച ഇതിെന്റ േശഷം ചില
െചാദ്യങ്ങൾ െചാദി എെന്താൽ � ദുഃഖകരമായ കഥ മുഴുവനും െകാശി കുയ്യൎെന്റ
ഭായ്യൎയുെടയും അമ്മയുെടയും ക കൾ മുമ്പാെക കാണെപ്പടുകയും മറിയം
തെന്റ അപ്പനല്ല താൻ തെന്ന കുറ്റാളി എ ള്ള ഭാവത്തിൽ െനാക്കി നിൽക്കയും
െച . അച്ചനും കൂ കാരും യാ പറ . മാത്തൻ മറിയത്തിെന്റ അടുക്കൽ
അടു അവളുെട െചവിയിെലതാെണ്ടാ മ ി അതു അവെള നടുക്കി എങ്കിലും
അെന്നരം ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. അവൾ െപാകയും െച .
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൧൧- ◌ാം അദ്ധ്യായം
മറിയത്തിെന്റ െചവിയിൽ െകട്ട വാ കൾ എന്തായിരു . നാം അതിെന  
റി പിന്നീടു വിചാരിക്കാം എെന്തന്നാൽ അവൾ തെന്റ അമ്മെയാടും അ മ്മ 
െയാടും ഒരു വാ ം പറഞ്ഞില്ല. അവൾ തെന്റ മനസ്സിെന്റ ഉേദ്യാഗി േപാെല
അപ്പെന്റ കൂെട െചറിയ മുറിയിൽ േകറി കതകടയ്ക്കയും െച .
അപ്പനും മകളും അവിെട കിടക്കെട്ട ഒരു ക അവരുെട െമൽ ഉണ്ടായിരു
കരുണയ്ക്കായി ള്ള നിലവിളി ഒരു െചവിെക . േവെറ ഒരു ക ം ആ െചറിയ
മുറിയിൽ േനാെക്കണ്ടാ.
എന്നാൽ നാം ആെറ താ െപായ അച്ചെന്റ വള്ളത്തിെന്റ പിന്നാെല െചല്ലാം.
ഒരു ക്ഷയിച്ച െചറിയ വീട്ടിേല െകറാനുള്ള ര മൂ ഇടിഞ്ഞ ക ടകളുെട
അരിെക വള്ളം അടു . മുൻവശ ള്ള െചറിയ മുറ്റത്തിനു ചു ം ഒരിക്കൽ മതിലു 
ണ്ടായിരു . എന്നാൽ ഇെപ്പാൾ അതു പെലട ം ഇടി വീണുകിടന്നിരുന്ന
വീണുകിടന്ന ക കൾ മിക്കവാറും കാടുപിടിച്ചതുമായിരു . വളെര ഉേപക്ഷിച്ച
െത കൾ മുറ്റെത്താടു ചാ കിട . ഒരു േകാണിൽ കിണറുണ്ടായിരു . െവ 
ള്ളത്തിൻ മീെത ഇലകൾ അഴുകിക്കിടക്കയും അരഞ്ഞാണങ്ങേളൽ ഓേരാ െച 
ടികൾ വള ൎ കിണറിെന്റ വാമൂടി നില്ക്കയും െച . മുറ്റത്തിെന്റ േകാണുകളിൽ
ഇലകൾ അഴുകി കുന്നായിക്കിടന്നതും മ ം വൃത്തിെകടുെകാ നിറഞ്ഞതു പാ 
മ്പിനു ഒരു നല്ല ഇരിപ്പിടവും വീ കാ ൎ ദുവ്വ ൎായുവി േഹതുവുമായിത്തീ ൎ .
പുരയുെട െമച്ചിൽ മിക്കവാറും േപായതായിരുന്നതുെകാ ആ അരിഷ്ടതയുള്ള
വാസസ്ഥലത്തിെന്റ അകം നല്ല വണ്ണം കാണത്തക്കേപാെല െവട്ടമുണ്ടായിരു .
നടുവിൽ മൂ േകാൽ സമചതുരത്തിൽ ഒ മാ െമ ഒരു മുറി എ പറവാൻ
ഉണ്ടായിരു . എങ്കിലും തിണ്ണയുെട രണ്ടറ്റവും നിറ േവെറ ര െചറിയ
മുറികൾ കൂെട ഉണ്ടാക്കി ണ്ടായിരു . അതിൽ ഒ അടുക്കളയായിരു മറ്റ 
തിൽ െനല്ലിടുവാൻ ഒരു പത്തായവുമുണ്ടായിരു . അതിെന്റ പുറ ഒരു െമ 
ലിഞ്ഞ െപ കിടന്നിരു . നടുവിെല മുറിയിൽ ഒരു വൃദ്ധ ീയുെട ക്ഷീണി 
ച്ച ശബ്ദവും േകൾപ്പാനുണ്ടായിരു . � അരിഷ്ട വീട്ടിൽ പി ണ്ടായിരുന്നതു ആ
വയസ്സിയുെട മകനും െപണ്ണിെന്റ അപ്പനുമായ ഒരാൾ മാ മായിരു . അവൻ
കിണ കെര ഒരു പാേയൽ തെന്റ മുഖം നില പതി നട്ടറി ൈവല കിട 
ക്കയായിരു . അതു കറുപ്പിെന്റ അമലു തെന്നെയ ഒരു കൂക്കൎം േപാെലയുള്ള
ശബ്ദത്തിൽ അച്ചൻ േക . ഒരു െചറിയ ചട്ടിയിൽ കുെറ കഴുകാത്ത അരി അവെന്റ
അടുക്കൽ ഇരി ന്നതു ക കാലെത്ത കഞ്ഞി വ ന്നതി മുമ്പിൽ കറു തി 

അവൻ േബാധം െക േപായതാെണന്ന അെദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി. അവ 
െന എഴുനി ി ന്നതു അസാദ്ധ്യം എ ക തെന്റ വള്ളക്കാരിൽ ഒരുവെന
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വിളി തീ െകാ വ ആ അരി എടു കഞ്ഞി േവഗത്തിൽ ൈവപ്പാൻ പറ 
. അവൻ ഉടെന അതു അനുസരി അരിെവന്തേപ്പാെഴ ഒരു േതങ്ങാ ഇ

തെന്റ കുറിയമുണ്ടിൽ െകട്ടിെക്കാ െപാന്നിരുന്ന ര മൂ മുളകും കുെറ ഉ ം
കൂെട എടു ഒരു സംബന്ധി ഉണ്ടാക്കി. “പിതാവില്ലാത്തവെരയും വിധവമാെര 
യും െച കാണുന്നതാകു ശുദ്ധമാഗ്ഗൎവും ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക അശുദ്ധി 
െപ്പടാത്തതും” തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലവണ്ണം എഴുതെപ്പട്ടിരുന്ന � വാക്യമായിരു 

കഞ്ഞിെവ വരുന്നതു വെര ഒരിക്കൽ തെന്റ സഭക്കാരിേല ം നല്ലവെന
േതാന്നിച്ച � ബലമുള്ള െചറുപ്പക്കാരെന്റ അരിഷ്ടതെയ േനാക്കിെകാ ഇ ക്ഷമ 
േയാടു ആ ഇടിഞ്ഞ മതിേലൽ േകറി ഇരിപ്പാൻ ആ പട്ടക്കാരെന ഉേദ്യാഗിപ്പിച്ചതു
ഇതു തെന്ന ആയിരു ആ ദീനക്കാരി ആയ െപണ്ണിെന്റ തല സാവധാനേത്താ 
െട െപാക്കി ഒരു അപ്പെന േപാെല അവൾ നന്നാ ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതായ
ഭക്ഷണം െകാടുപ്പാനും അേദ്ദഹെത്ത തുനിയുമാറാക്കിയതു ഇതായിരു . പനി 
െകാ വിറ കിടന്ന ആ ശരീരെത്ത തെന്റ കമ്പിളി വള്ളേത്തൽനി െകാ 

വ മൂടുവാൻ മന വരുത്തിയതും ഇതു തെന്ന ആയിരു ആ ദീനക്കാെരാ 
ടിരുവേരാടും നല്ല വാ പറവാനും ര േപരും നല്ല വണ്ണം േകൾക്കതക്കവണ്ണം
നടുവിൽ മു കുത്തി അവർ േവണ്ടി മരിച്ച േയശുവിേനാടു കരുണയുണ്ടായി അവ 
െര സഹായിപ്പാൻ തീഷ്ണതേയാടു വാദ ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നിച്ചതു.
ആ െപണ്ണിെന്റ ദീനം മുമ്പിലെത്ത തവണ താൻ െച കണ്ടതിലും നന്നാ കടു 
ത്തിരു അവൾക്കായി ഭക്ഷണവും േതനും െകാ താൻ താമസിക്കാെത െച 
ല്ലാെമ പറഞ്ഞേപ്പാൾ സാവധാനത്തിൽ പുഞ്ചിരി ഇടുവാനും േനാ വാനും
മാ െമ അവൾ കഴി . അവളുെട ശബ്ദപും വ്യക്തമാവാൻ കഴിയാത്ത 
വണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിരു . അെല്ലങ്കിൽ അവൾ അതിെന്റ നന്ദി െവളിെപ്പടുത്തിേയ 
െന. അച്ചൻ പിെന്ന േകറിയതു ഒരു നായരുെട വീട്ടിലായിരു . പടി രക്കൽ
മൂ നാലു ചീത്ത ആളുകൾ െന വിലെയ റി ം കരംെകാടുക്കാതിരിപ്പാൻ ഒരു
നല്ല ഉപായേത്ത റി ം സംസാരി െകാണ്ടിരു . അച്ചൻ വള്ളേത്തൽനി
ഇറങ്ങിയ ഉടെന അവർ എഴുനീ അേദ്ദഹെത്ത അകേത്താ േനാക്കിക്കാതിരി 
പ്പാൻ മി .
എങ്കിലും അവിെട അതിെന്റ ആ ഹമില്ലായിരു അവരുെട മയ്യൎാദ അറിഞ്ഞി 
രുന്നതു െകാ പടി രയ്ക്കൽ ഇരുന്ന ൈകകാട്ടി വിളി . അവർ അടു വന്ന കു 
െറ ദൂെര ഒരു നായരു തെന്റ ക ട്ടത്തിൽ ഒരു ദിനം തുടങ്ങി വളെര ഉരുക്കൾ

െപായതുെകാ ഗീവറുഗീസു പുണ്യവാളനു ഒരു വള്ളം െന െനച്ചൎ ആയി
അെന്നരം െകാടുത്തയച്ചിരി എ ം മ ം ഭടാചാരം പറവാൻ തുടങ്ങി അതു
കൂടാെത തെന്റ പുലയരിൽ മൂ െപെര െകാന്നതുെകാ പാറാവിൽ കിട ന്ന 
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വനും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാ ൎ ൈക ലി െകാടുത്തില്ലങ്കിൽ വഴിപ്പണി െചെയ്യണ്ടി 
വ െപാകു വനുമായ ഒരു ധനവാനായ മാപ്പിളെയ റി ം കുെറ വർത്തമാന 
ങ്ങൾ അവർ ണ്ടായിരു .
ഒടുക്കം അേദ്ദഹം � വർത്തമാനം നിറു വാൻ െവണ്ടി ഇങ്ങെന പറ ”ഉവ്വ
ഞാൻ വള്ളവും നായെരയും ക . ഒരു ചുമടു െന ം.ഉ . അവൻ തെന്റ ഒരു
പശുവിനു ദീനമാെണ ം അതിനു ഒരു െചാകെന്റ പക്കലുള്ള ഒരു നല്ല മരു
െമടിപ്പാൻ അതുെകാ േപാകു എ ം എെന്നാടു പറ ആ ധനവാനായ
മാപ്പിളെയയും ഞാൻ അറിയും െകാശികുയ്യൎൻ തെന്ന. അവൻ തെന്റ പുലയരിൽ
ഒരുവെന്റ െകാച്ചിെന അബദ്ധത്തിൽ െകാന്ന േപായി എങ്കിലും അവൻ പാറാ 
വിൽ അല്ല, അവൻ വഴിപ്പണി െച െമ ം െതാ ന്നില്ല.” അവരുെട േഭാഷ്ക പറ 
ച്ചിൽ ഇങ്ങെന നിറുത്തികളഞ്ഞതുെകാ അവ ൎ ഒ ം രസെക്കടുണ്ടാകാെത
അവിെട ഇരു . അെദ്ദഹം വീ ം വത്തൎ മാനം തുട ന്നതുവെര മിണ്ടിയില്ല.
അെപ്പാൾ അച്ചൻ പറ ”എന്നാൽ ഇെപ്പാൾ ഞാൻ വന്നതു എന്തിെന പറ 
യാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിെട വന്നിരുന്നേപ്പാൾ ഇനിയും വന്നാൽ ഞാൻ
പറയി ന്നതു െകൾക്കാെമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരു വെല്ലാ അതു നിവൃത്തി 
െക്കണ്ടതിനാണ ഞാൻ വന്നിരി ന്നതു”
ഉടെന അവെരല്ലാവരും ”െകാള്ളാം വായിച്ചാെട്ട ഞങ്ങൾ െകൾക്കാം” എ പറ 

.
അച്ചൻ ഉപേദശികളിൽ ഒരുത്തെനാടു ൈകകാട്ടി അെപ്പാൾ അവൻ ഒരു െചറിയ
പുസ്തകം എടു െതളിവായി വായി . ഇങ്ങിെന വായി െകാണ്ടിരി െമ്പാൾ
ര മൂ ീകൾ ശബ്ദം െക വാതിലിെന്റ പുറകിൽ വ എത്തി േനാക്കി
അെപ്പാൾ മതിലിെന്റ കിഴുത്തകളിൽ കൂെട അെദ്ദഹം കുെറ കടലാസുകൾ അക 
െത്ത ഇ . അവർ അതുെകാ അച്ചൻ കടവിെല ന്നതിനു മു ഓടിെച്ച 

അെതടു പിെന്ന വള്ളേത്തൽ െകറുവാൻ ഭാവിച്ചെപ്പാൾ ചിരി ംെകാ
അവെരാടു ഇങ്ങിെന പറ ”നിങ്ങൾ ഇനി കാണുന്ന ആളിെനാടു എെന്ന റി 

പറയുെമ്പാൾ എെന്റ കുപ്പായം പ എെന്നാ ഞാൻ പതിന്നാലു ത വച്ച ഒരു
െബാെട്ടലാണു വന്നെതെന്നാ പറയരുതു േതെണ്ട � ഉട െവള്ള ണി തെന്ന.
ഞാൻ വന്നതും ര ത മാ ം ഉള്ള ഒെരാടി വള്ളെത്തലാണു” ഇതു െക
അവർ ചിരി ”ഉവ്വ ഉവ്വ ഞങ്ങൾ ഓക്കൎാം”എ പറ .
അേദ്ദഹം പിെന്ന തെന്റ വീട്ടിൽ എത്തി. അെപ്പാൾ ഉച്ചതിരി െപായതു 
െകാ ഉണ്ണാൻ അമളി ആയിരു ര പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖങ്ങൾ തെന്റ വരവി 
െന സെന്താഷിപ്പി . ഇളയ കുഞ്ഞിെന അമ്മയുെട കയ്യിൽനി താൻ െമടിച്ച 
െപ്പാൾ അവൾ െചാറുെകാ വരുവാനായി െപായി േകാശികുയ്യൎൻ െച വന്ന 
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തു െപാെല ഭായ്യൎെയയും മക്കെളയും തെന്റ കൂെട ഭക്ഷണത്തിനിരു ക അവി 
െട പതിവില്ലായിരു പലെപ്പാഴും മിച്ചി എങ്കിലും ൈധര്യ റവുെകാ
പറ്റിയിട്ടില്ല. തെന്റ ഭായ്യൎയും പൂവ്വൎാചാരെത്ത െസ്നഹി വാ െകാ എതൃ 
ത്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഇരിക്കാൻ ഭാവി െമ്പാൾ അസാമാന്യമായി എെന്തങ്കിലും ഒരു
െവലയുണ്ടാക്കിയി അതിനിടയാകാതിരി ം. േമാരു മറ െപാെയെന്നാ പ◌ൎ 
പ്പടം കാച്ചിയിെല്ലെന്നാ മീൻെകാ വന്നിെല്ലെന്നാ, എെന്തങ്കിലും ഒ ണ്ടാക്കി
മാത്തൎ ാെയ െപാെല അടുക്കളയിെല അവൾ െപായ്ക്കളയും.
എങ്കിലും ഒരു കായ്യൎം ഉണ്ടായിരു . അവൾ തെന്റ വീട്ടിൽ സെന്താഷവും
ആനന്ദവും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവരുത്തിയതു അെദ്ദഹം തെന്ന, അവർ തമ്മിൽ വി 
വാഹം െചയ്ത ഇടയ്ക്ക അവൾ വിൺവാ പറച്ചിലിൽ നല്ല രസമുള്ളവളായിരു .
സെന്താഷത്തിനായി െപാലും വായിപ്പാൻ അവൾ പാടില്ലാ . അങ്ങിെന
വളെര സമയം അയൽവാസികളുെട വത്തൎ മാനങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ അവൾ
സമയം െപാക്കിവ . ഒരുത്തെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു കല്ല്യാണമുണ്ടായാൽ അതിെന 

അരി െവയ്ക്കണെമ ം കറികൾ എെന്തല്ലാം െവണെമ ം ീധനം എെന്ത 
ം ചമയേകാ കൾ ഇന്നെതല്ലാം ആവശ്യമുെണ്ട ം അവയുെട കൂലി വിവര 

വും മെററാരുത്തെന്റ ആലയിൽ വച്ചിരി ന്ന കാച്ചിൽ എ യുെണ്ട ം അവെന്റ
പത്താഴത്തിനു കീെഴ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇ വച്ചിരി ന്ന ച ത്തിെന്റ തുകയും മ ം
സൂക്ഷ്മമായി അവൾ അറിവുണ്ടായിരു . ഇങ്ങിെനയുള്ള അനാവശ്യങ്ങളിൽ
അവൾ ബഹുമിടുക്കിയായിരു എങ്കിലും തങ്ങളുെട പുരയിൽ കിട ന്ന െനല്ലി 
െന്റ വിലെയെന്ത ഭത്തൎ ാവും െചാദിച്ചാൽ അറിവാൻ പാടില്ല. അവളുെട മൂത്ത
മകെന്റ മരണേശഷെമ � െചറുപ്പക്കാരി ഒരു ിസ്ത്യാനി അമ്മ ആവാൻ തുട  

.
അവൾ നന്നാകുന്നതിനുള്ള വഴിയിൽ ഒന്നാമത്തതു തങ്ങളുെട വീടുവി ഭത്തൎ ാ 
ക്കന്മാെരയും ഉേപക്ഷി അവിെട വ െവറ്റിലയും തി വത്തൎ മാനം പറ
േനരംേപാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന ചില ആഭാസ ീകെള െമലാൽ അവിെട െകറരു 
െത വിേരാധിച്ചതായിരു .
അേപ്പാൾ അവർ അവെള പരിഹസി തുടങ്ങി, ”അെമ്പാ അവളുെട െപാണ്ണക്കാ 
യ്യൎം. അവളുെട മാപ്പിള ആശാനായിരുന്നേപ്പാൾ അ രൂപാെയ ഉണ്ടായിരു  

ശമ്പളം. ഇേപ്പാൾ അവളുെട നിഗളം കെണ്ടാ അവളുെട അ പ്പൻ െവ കത്തി 
യുംെകാണ്ടായിരു നടന്നതു. അതു അവൾ ഓ ൎന്നില്ല”
� ഒടുക്കം പറഞ്ഞതു അവൾ ബഹു വ്യസനകരമായിരു . കാരണം തെന്റ
വീ കാർ മു പാപെപ്പട്ടവരായിരു എ അതിൽനി വരു , എങ്കിലും �
വിചാരം അേന്നരെത്ത മാ െമ ഉണ്ടായിരു , അവളുെട ഹൃദയം നന്നായി 
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ടങ്ങി. നിത്യ ാത്ഥൎ നെകാ അതിൽ വദ്ധൎനവും ഉണ്ടായി.
അവളുെട പഠിത്വവും തുേലാം നിമിഷമായിരു . അവെള പഠിപ്പി വന്ന തെന്റ
ഭത്തൎ ാവു നന്നാ യാസമുള്ള വാക്യങ്ങളുെട അത്ഥൎ ം അവൾ ക്ഷണത്തിൽ പറ 
യുന്നതു േക സേന്താഷിച്ചേപായി അച്ചൻ തെന്റ േവല കുഴി വീട്ടിൽ െച  
േമ്പാൾ ഊണുവൃത്തിയായി ഒരുക്കി കിണ്ണനും മ ം നല്ലേപാെല േത വച്ചിരിക്ക 
യും വിള നല്ലവണ്ണം െതളി നില്ക്കയും പുരയിടം വൃത്തിയായി തൂ ഇട്ടി 
രിക്കയും തെന്റ ഭായ്യൎ െവളുത്ത പുടകയും ചട്ടയുമായി കുഞ്ഞിെന മടിയിൽ വ
ൈവകിട്ടേത്ത ള്ള പാഠം പഠിപ്പാൻ താ യ്യൎേത്താടു കൂെട ഒരു പുസ്തകവുംെകാ 

ഇരിക്കയും െച വന്ന ആ നാളുകൾ തെന്റ ജീവകാലത്തിൽ വളെര സെന്താ 
ഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആയിരു എ അേദ്ദഹം പറക പതിവുണ്ടായിരു .
അതുകൂടാെത ഇങ്ങിെനയും പറഞ്ഞി . “ൈദവകൃപയാൽ അവൾ ആ സമയം 
െകാ നന്നാകാതിരു എങ്കിൽ ഞാൻ സംശയം കൂടാെത ഇേപ്പാൾ േചാവപ്പാ 
ടികളിൽ നടക്കയായിരുേന്നെന. ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു കടിയനും നുണയനും
നിശ്ചയമായി ഒരു കള്ളനുമായിത്തീ ൎ ഇേപ്പാഴെത്ത എെന്റ സ്ഥിതി പക 
രം ഒരു രക്ഷിതാവു കൂടാെത വില മി ഒരു അരിഷ്ടനായി മരിെക്കണ്ടിവേന്ന 
െന. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ എ വ്യത്യാസം അവളുെട ശീലം സന്മാഗ്ഗൎത്തിെല 

തിരിക തെന്ന ആയിരു ഇനി ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതു. ഞങ്ങൾ ഒരുമി
വായിക്കയും സംസാരിക്കയും െച . അവൾ എെന്ന എെന്റ േവലെയ േസ്നഹി 

മാറാക്കി. എെന്റ മക്കളുെട മന കെളയും നല്ല വഴിയിേല തിരി ന്നതി 
നു ഞാൻ മുമ്പിലേത്തതിൽ അധികം ാപ്തനായി എ ഇനി െതാന്നി  
ടങ്ങി. അവർ എെന്ന േസ്നഹി നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക ഉണ്ടായി തു 
ടങ്ങി അേപ്പാൾ േവലയിൽ കേരറ്റവും ശമ്പള ടുതലും ഉണ്ടായി. അവൾ ആ
അപകടവഴിയിൽനി എെന്ന മാറ്റാതിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ നിഗളിയും സൂക്ഷ്മ

റവുകാരനുമായി മിക്കേപ്പാഴും വീട്ടിൽ താമസി ന്നതിനു ഇടയായിേപ്പാേയ 
െന. രക്ഷിതാവു കൂടാെത ന െട ചു ം ഉള്ളവരിൽ എ െയാ ആളുകൾ നശി 

േമ്പാൾ നാം ന െട േവലയിൽ ഉറ ന്നെതങ്ങിെന എ അവൾ എേന്നാ 
ടു പറകയുണ്ടായിരു . പിെന്ന േവെറാരു കേരറ്റം ഉണ്ടായി. അതിലും എെന്ന
സഹായിച്ചതു അവൾ തെന്ന. എെന്റ മാന്ന്യ അവസ്ഥെകാണ്ട ധനവാന്മാരായ
െലൗകീക മനുഷ്യരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആയി. എെന്റ േസ്നഹവും നല്ല മന ം
കിെട്ടണ്ടതിനു ഞാൻ പലേപ്പാഴും അവരുെട വിരു കളിൽ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടി
(പിെന്ന അവെര എേന്നാടു ബന്ധിച്ചിരുന്ന ഇരി ചങ്ങല െപാട്ടിെക്കണ്ട സംഗ 
തിയായ വിശുദ്ധ ശു ഷ ള്ള ഒരുക്കം ഇനി ണ്ടായി,) ശമ്പള ടുതലും അഭി 
വൃദ്ധിേയാടും െസൗഖ്യത്താടും കൂടിയ ഒരു നല്ല പടുതിയും എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
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മിക്കെപ്പാഴും ഉള്ള വിചാരങ്ങൾ ആയിരു . പുറെമ ഞാൻ നല്ലവെന േതാ 
ന്നി നട എങ്കിലും � രഹസ്യവിചാരങ്ങൾ ഇനി ബഹു രസമായിരു .
അവെയ മൂളയിൽവ തെന്ന നുള്ളിക്കളയുന്നതിനു പകരം പൂ കായി ആഖാ 
െന്റ െപാൻകട്ടി േപാെല ആയിത്തീർ . അതു െപാടി ൈദവത്തിെന്റ േകാപ
പാ ത്തിൽ ഇ ദഹിപ്പി ന്നതു വെരയും തിെര സമാധാനമില്ലാ . ഇങ്ങിന 
െത്ത ഒരു ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയമാകുന്നതു എങ്ങിെന േലാകവി 
ചാരങ്ങൾെകാ െഞരുക്കെപ്പടുന്ന ഹൃദയത്തിൽ താൻ എങ്ങിെന വസി ം.
വിശുദ്ധശു ഷ തെന്നത്താൻ ഏ ി ന്നതിനു ആത്മാവിനാൽ സത്യമായി
വിളിക്കെപ്പടാത്ത ഒരുവെന്റ േമൽ ബിേഷാപ്പിെന്റ ൈകവ ന്നതിനു താൻ എങ്ങി 
െന സമ്മതി ം, ഇല്ല. എല്ലാം ഇല്ലാതാെക്കണം. ഹൃദയത്തിെല േലാകവിചാര 
ങ്ങൾ അേശഷം നീെക്കണം. ൈദവത്തിെന്റ ൈപതൽ ”േയശു ി വിെനയും
അവെന്റ കുരിശിെല മരണെത്തയും അല്ലാെത മെറ്റാ ം അറി”വാൻ ആ ഹി 
ക്കയുമരുതു, ഇതു അവെന്റ വഴിയിൽ തെന്ന െചയ്കയും േവണം. സേന്താഷകരവും
സുഖകരവുമായ ഒരു ചൂടുെകാണ്ടല്ല. െപാന്നിെന കറയില്ലാെത എടുപ്പാൻ തക്ക
ശക്തിയുള്ള ഏരിയുന്ന തീെകാ േവണം. മരണ ദൂതൻ അ നാെള ഞങ്ങ 
ളുെട െചറിയ വീട്ടിൽ സഞ്ചരി സാവധാനേത്താെട ഞങ്ങളുെട ഒന്നാം തരം
പൂക്കളിൽ ഒ പറി , േമൽ ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിൽ െകാ െപായി ജീ 
വെന്റ െവള്ളം ഒഴുകുന്ന ആറ്റിെന്റ തീര നടുകയും െച . അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
ആ ശവം ഒരു കുഴിയിൽ വ സം ാര ാത്ഥൎ ന ഞാൻ തെന്ന ഒരു ഉടഞ്ഞ
ഹൃദയേത്താടു കൂെട വായി . ” ീയിൽനി ജനിച്ച മനുഷ്യനു ജീവിപ്പാൻ അ
കാലെമയു . അതു അരിഷ്ടതെകാ നിറ മിരി ” ആ രാ ി സംഹാര
ദൂതൻവീ ം ഇറങ്ങി. എെന്റ കു ങ്ങളുെട അമ്മ ജ്വരം തുട കയും െച .
പ ദിവസേത്ത മരണം വാതില്ക്കെലന്നേപാെലനി . എങ്കിലും േകറിയില്ല;
”സമ്പ ം സൗഖ്യവും അഭിവൃദ്ധിയും സ്ഥാനവും ഇനി ള്ള സവൎസ്വവും തെന്ന
എടു െകാൾക എങ്കിലും � നിെക്ഷപെത്ത ഇനി വി തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശരീ 
രവും ആത്മാവും മന ം നിന വീ ം തരാം”. എന്നിങ്ങിെന ഞാൻ വാദി .
എെന്റ ാത്ഥൎ ന െചവിെക്കാ . ൈദവം ഞങ്ങൾ േവ ന്ന ഭക്ഷണമല്ലാ 
െത സമ്പത്താകെട്ട ദാര ്യമാകെട്ട തന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിെനക്കാൾ വലി 
പ്പം അവൻ തെന്നത്തെന്ന ഞങ്ങൾ േവണ്ടിത്തന്നതാകു . “കണ്ടാലും ഞാൻ
എല്ലാേ ാഴും നിങ്ങേളാടു കൂെടയാകു . േലാകാവസാനംവെര തെന്ന”
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൧൨ാം അദ്ധ്യായം
ഉപേദശി േകാശികുയ്യൎെന്റ വീട്ടിൽ വ േപായി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ
ഒരു ശനിയാ ഉച്ച തിരി േമടയിടവ മാസം കാലമായിരുന്നതുെകാ
നല്ല കാശമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരു . ആയിട ഒ ര മഴെപയ്തതിനാൽ
വീട്ടിനു ചു മുള്ള സസ്യങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല പച്ചനിറമായിട്ടിരു . കയറുകൾ വഴി

ാവിെന്റയും മ ം ഉച്ചിവെര േകറിയ അ േറാളും കാച്ചിലിെന്റ വള്ളികൾ
� േതാട്ടത്തിനു നന്നാ ഭംഗികൂട്ടി. നില പട ൎ കിടന്ന െവള്ളരിയുെടയും
മത്തയുെടയും മഞ്ഞ ക്കൾ പല മാതിരി കാ കൾ ഇടയാ കയും ഏതു
കാറ്റിെനയും എതൃക്കത്തക്കവണ്ണം ഉറ ള്ള തേണ്ടൽ നി ന്ന േചനയുെട കുട 
േപാെലയുള്ള ആകൃതിെയ ക അതിശയിേക്കണ്ടതിനു കണ്ണിെന ഒരു കയും
െച .
പിെന്ന ഒരു പന്തി ക്കൎയും അതിനു വിപരീതമായി ചീരയുെട ചുവന്ന
ഇലകളും ത കളും കാണുന്നവ ൎ തീരുമാനം ചൂടിെല്ല േതാന്നിേപ്പാകത്ത 
ക്കവണ്ണം അ കുറ്റമില്ലായ്മയുെട ലക്ഷണം കാണി ന്ന ചീനിയുെട െചറിയ
െവളുത്ത പൂക്കളും ഉണ്ടായിരു . പിെന്നയും നാം േചനയുെട മുകൾഭാഗ
വിേശഷമായ േതാരണംേപാെല നി ന്ന കാച്ചിൽ വള്ളികെളയും മ ം േനാക്കി
വിചാരി േമ്പാൾ ആനയുെട വാസസ്ഥലങ്ങെള ഭംഗി പിടിപ്പിക്കയും രതയു 
ള്ള കടുവായുെട ഗുഹകളുെട ചു ം പടന്നൎ കിടക്കയും െച ന്ന സേന്താഷകരമായ
പുഷ്പങ്ങെള മനുഷ്യർ വളത്തൎ ാതിരി ന്നതിെന റി മനസ്താപെപ്പടാെത
ഇരിപ്പാൻ പാടില്ല.
സേന്താഷം വരു ന്നതായ ചുവന്ന കാക്ക െവാ മു വള്ളിയുെട വല്യെവ 
ളുത്ത പുഷ്പെമാ കാട്ടിൽനി െകാ വ നടുന്നതിനു ആരും തുനിയുന്നില്ല.
തൂണുകളായി ം വള വാതിലുകളായി ം ന െട ഭംഗിയുള്ള ആറുകളുെട തീരങ്ങ 
ളിൽ ആകൃതി െവള്ളത്തിൽ തിബിംബി െകാ വളരുന്നതും സെന്താഷം
വദ്ധൎിപ്പി ന്ന പുഷ്പങ്ങെളാടു കൂടിയവയുമായ വള്ളികൾ ആരും െനാക്കാെത വി 
കളയു . ഇന്ദ്യായിെല അമ്മമാരും മക്കളുെമ ഒരു പുഷ്പത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ

ഇ അതിശയായി തെന്റ െസ്നഹവും സവ്വൎശക്തിയും െവളിെപ്പടു ന്ന ആ
ആളിനു േസ്താ ം െകാടു ന്നതിനു നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള ഉെദ്യാഗിപ്പിക്കയും
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട കിടക്കകളിൽനി എഴുനീ വരുേമ്പാൾ കാലെത്ത കാെറ്റാ 
ടു കൂെട വരുന്ന പുഷ്പങ്ങളുെട സുഗന്ധം നിങ്ങെള എതിേരല്ക്കയും െചെയ്യണ്ടതിനു

കൃതിയുെട � രത്നങ്ങളിൽ ചിലതു നിങ്ങളുെട വീടുകളുെട മുമ്പിൽെകാ വ
നടാത്തതു എ െകാ ? എന്നാൽ ഞാൻ മാവിൻചുവട്ടിെല പിെള്ളരുെട കാ◌ൎ 
യ്യം മറ െപാകു അവർ കളി കഴിഞ്ഞ ഇെപ്പാൾ വെന്നയു . ഇലകളുെട
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ഇടയിൽ മറ നി ന്ന പൂക്കെള കാ ക്കാ ൎ േതാന്നത്തക്കവണ്ണം ആ
മൂ െചറിയ െപൺ ൈപതങ്ങൾ തങ്ങളുെട നീണ്ട കറത്ത തലമുടി പുറേത്താ
അഴി ഇട്ടിരു . ആ നല്ല അ മ്മയും തെന്റ മടിയിൽ ക മായി അവിെട
ഉണ്ടായിരു . അവൻ ഒരു േശാഭയുള്ള പൂെക്ക വലി പറിക്കയും സാദം
െകാ െതാഴിക്കയും ഉരുളുകയും അപ്പഴേപ്പാൾ െകാ െപങ്ങന്മാർ പുറ
കുത്തി അധികം ചിരിക്കയും ഒളിച്ചിരിപ്പാൻ മിക്കയും െച െകാണ്ടിരു .
നമു ഇതിനു മു പറവാൻ ഇടയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത െവെറാരാൾ കൂെട അവിെട
ഉണ്ടായിരു . അവൻ � സമയം കുഞ്ഞിെന്റ ചിരി ക അവരുെട കൂെട
വ കൂടി. അതു െകാശികുയ്യൎെന്റ മൂത്ത മകൻ വറുഗീസു തെന്ന. അവനു
മറിയത്തിേനാളം നീളമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ര വയസ്സിനു ഇളപ്പമായിരു .
അവൻ ഇേപ്പാൾ ഇളവുകിട്ടി വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കയായിരു . അവെന്റ ആകൃ 
തികൾ െപങ്ങന്മാരുേടതുേപാെല ഭംഗിയുള്ളതല്ലായിരു എങ്കിലും അവെന്റ
കണ്ണിൽ പരമാത്ഥൎ തയുെടയും മുഖ ദയയുെടയും ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു
കണ്ടാൽെകാള്ളാെമ ഏവ ൎം േതാ ം. തെന്റ ാസ്സിൽ ചിലരുെട
കള്ള േനാട്ടത്തിനു വിപരീതമായിരു ഇവെന്റ ഭാവം. അതിനാൽ ഇവെന്റ
കായ്യൎത്തിൽ പലെപ്പാഴും ആശാന്മാ ൎ ബഹു താ യ്യൎമായിരു . ഒരു
കുറ്റെത്തെയാ അറിയാെത വന്ന ഒരു അബദ്ധെത്തെയാ ഏ പറവാൻ അവനു
നല്ല ൈധയ്യൎമുണ്ടായിരു . “ആശാെന ഞാനതു െചയ്തതാണു. ഇനി
അതുെകാ ദുഃഖവുമു ്.” എന്നിങ്ങിെന മാ മായിരു ഒരു കുറ്റത്തിൽനി
ഒഴിയുന്നതിനു അവൻ പറ വന്നതു. േനരുപറവാൻ ൈധയ്യൎമില്ലാത്തവെര
അവൻ നന്നാ നീചെര വിചാരി കളയും. ഒരിക്കൽ ഒരു െചറുക്കൻ ദ്വയാ◌ൎ 
ത്ഥം ആയി ഏതാെണ്ടാ സംസാരിക്കയും സത്യെത്ത മറയ്ക്കയും ചില െചറിയ
േഭാ കുൾ പറകയും െച . അവൻ േകട്ടിട്ട ”നുണയന്മാെര ഞാൻ െവറു
� ാസ്സിൽനി േപാകവാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നതുേപാെല മി ം” എ
പറ . അവൻ അങ്ങിെന തെന്ന െച . പിെന്നാരു മാസത്തിൽ അവെന്റ
അതിശുഷ്കാന്തിെകാ നാലാം ാസ്സിൽ േകറുവാൻ ഇടയായി. ഒന്നാമനാകു 
വാൻ അവനു കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ”സത്യമുള്ള െചറുക്ക”െന േപരു അവനു
കിട്ടി ”പുസ്തകവും അതിെന്റ കഥയും” എ െപരായ ഒരു വിെശഷെപ്പട്ട പുസ്തകം
അവനു വിരുതു കി കയും െച .
അവെന്റ കയ്യിൽ � പുസ്തകവും േതാേളൽ ഒരു ഇണങ്ങിയ അണ്ണാനുമായി
അ മ്മയുെടയും കുഞ്ഞിെന്റയും അടുക്കൽ വന്ന ഇരു . അതിെന അവെന്റ
െപങ്ങന്മാരുെട േതാേളൽ വച്ചേപ്പാൾ അവർ ചിരി ംെകാ മാവിെന്റ ചു 
ം ഓടിനട . അേപ്പാൾ അവെന്റ മുഖ ചുണയും കുരുകുരുപ്പമുള്ള ഒരു
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ഭാവം കാണായിരു . പിെന്ന അവൻ അവെര ആ േതാട്ടത്തിെലാെക്കയും
ഇേട്ടാടി . അവർ കാച്ചിൽവള്ളികളുെട ഇടവഴി ഓടുേമ്പാൾ ചിലസമയം ഒരു
കാപ്പിയുെട ഇരുണ്ട ഇലകൾ മറഞ്ഞി കാണാെതവരികയും ചിലേപ്പാൾ
അവെന്റ മുമ്പിൽവ ചാടിേപ്പാകയും അേപ്പാൾ അവർ സേന്താഷംെകാ
നിലവിളക്കയും െച അങ്ങിെന ര കൂട്ടക്കാരും നിറു വാൻ മനസ്സില്ലാെത
ഓടി. അവർ മാവിെന്റ ചുവട്ടിൽ തിരി വരുവാൻ മി ംേതാറും അവൻ
എല്ലാട ം െച തടുക്കയും അണ്ണാെന കാണി േപടിപ്പിക്കയും െചയ്തതിനാൽ
അവർ ചിരി ംെകാ ഓടിേപ്പായി.
എങ്കിലും അടുക്കലുള്ള പറമ്പിൽനി ”നിറു ” എന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായ
ഉടെന കളിനി . എല്ലാവരും ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായ സ്ഥലേത്ത േനാക്കിനി .
അവരുെട അരിെക മതിലിെന്റ മറുവശ ഒരു മാന്ന്യനായ വൃദ്ധൻനി .
ആ ആളിെന്റ മു ം പൂണുനൂലും ക ഒരു ാഹ്മണെന ം അടു േനാ 
ക്കിയേപ്പാൾ ക െപാട്ടെന ം അവർ അറി . ഒരു ബാല്യക്കാരൻ ഒരു
പാ ത്തിൽ കുെറ വല്യഭംഗിയുള്ള മാങ്ങായുമായി ആയാളുെട അടുക്കൽ
ഉണ്ടായിരു . അവെരല്ലാവരും തെന്റ ചു ം നി എ ആ വൃദ്ധൻ അറി 
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഇങ്ങിെന പറ തുടങ്ങി. ”എെന്റ കു ങ്ങെള ഞാൻ നിങ്ങളുെട
ശബ്ദത്തിൽ മിക്കേപ്പാഴും ദ്ധി . ഇനി സേന്താഷം വരു ന്ന 
തിനുള്ള പാ അതു മാ ം. എേന്നാടു വത്തൎ മാനം പറെയണ്ടതിനു നിങ്ങെള
എെന്റ അടുക്കൽ വരു വാൻ ഞാൻ പലേപ്പാഴും മിച്ചി . എെന്തന്നാൽ
ഞാൻ ഒരു ഏകാകിയായ െപാട്ടകണ്ണനാകു . എെന്ന അച്ഛെന വിളിപ്പാൻ
കു ങ്ങളുമില്ല.” അവൻ ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ ക നീരു അവെന്റ കണ്ണിൽനി
ഒഴുകി പിെള്ളെരല്ലാം അ േനരേത്ത മിണ്ടാെതനി . അേപ്പാൾ വൃദ്ധൻ
ക നീരു തുട കള നന്നാ യാസെപ്പ . ഇങ്ങിെന പറ . ”ഞാൻ
ഒരു േഭാഷനായ വയസ്സൻ തെന്ന. നിങ്ങൾ െകാ പിേള്ളരെല്ല. നിങ്ങൾ
ദുഃഖെത്ത കുറി ഒ ം അറി കൂടാെയെല്ലാ. കുെറ പഴുത്ത നല്ല മാങ്ങാ
നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ െകാ വന്നി . നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുന്നതിനു
ഇടയാകുന്നതിനു മു ഇെതല്ലാം എത്തിേപ്പാകുെമ ഞാൻ ഓർ ”
പിെന്നയും അവൻ പറ , ”നിങ്ങൾ മതിേലാടു കുെറ െട അടു വരാെമാ.
എെന്റ ൈകെകാ തെന്ന േവണം നിങ്ങൾ അവ തരുന്നതു, മറിയത്തിെന്റ
തലയിൽ അവെന്റ ൈകവ ”ഇതാരു” എ ം “ഇതും ഇതും ഇതും ഇതും” എ
മെറ്റ നാലു തലകളിലും ൈകെത്താ . ”നിങ്ങൾ ഇനിയും വെന്നെന്ന കാണണം
നിങ്ങളുെട മുഖെത്ത െശാഭ എെന്റ െമൽ ത ന്നതായി ഇനി െതാ ”
എ ം അവൻ പറ . വരാം എന്ന അവെരല്ലാവരും അനുസരി . അവെന്റ

https://thalilakkam.in/



ഘാതകവധം - റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് 49

ക കാണ്മാൻ വഹിയാതായി എ നാളായി എ മറിയം െചാദി .
”അ വർഷം” എ അവൻ പറ , “� വീട്ടിൽ തെന്നെയാ അ നാളും
പാർത്തതു”
”ഉവ്വ ഞാൻ ജനിച്ചതും ഇവിെട തെന്ന. നിങ്ങൾ എെന്ന മു കണ്ടിട്ടില്ലെയാ”
”ഇല്ല” എന്നവെരല്ലാവരും പറ .
ഉടെന ാഹ്മണൻ! ഇതതിശയം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ചിലെര കാണുകയും നി 
ത്യം നിങ്ങെള റി െകൾക്കയും െചയ്തി . െസ്നഹിതന്മാരും േശഷക്കാരും
എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ മാ െമ ഇനി എ ഞാൻ കണ്ടറി 

.” ഇതു ഒരു വല്യ ദുഃഖഭാവത്തിലായിരു പറഞ്ഞതു. അവൻ ാഹ്മണൻ
തെന്ന എങ്കിലും അജ്ഞാനിയാണെല്ലാ. അതുെകാ ക ംെപാട്ടിയിരി ന്ന
� വയ കാല അവെന സേന്താഷിപ്പിപ്പാൻ ിസ്ത്യാനി മാഗ്ഗൎത്തിെന്റ
വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒ ം അവനു ഇല്ലെല്ലാ എ മറിയത്തിെന്റ മനസ്സിൽ െതാന്നി.
അവൾ േപടി ഏതു കാരം താൻ പറയുന്നതു അവൻ കെയ്ക്കാ ം എ ള്ള
സംശയേത്താടു കൂെട ഇങ്ങിെന പറ ”ഞങ്ങൾ ിസ്ത്യാനിൈപ്പതങ്ങൾ
ആണു. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച മഹാൈദവത്തിെന്റ പു നായ കത്തൎ ാ 
വിെശാമശിഹാെയ െസ്നഹിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചി മു . � കാര്യം നമ്മൾ
അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം എ ഞാൻ ആ ഹി . അേപ്പാൾ ഭാഗ്യവും
സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.”

ാഹ്മണൻ ഭാഗ്യേമാ എെന്റ കുെഞ്ഞ ഞാൻ എെന്റ ജീവകാലം മുഴുവൻ ഭാഗ്യ 
വും സമാധാനവും തിരക്കി നട . പ വഷൎം ഞാൻ ഒരു തീത്ഥൎ യാ യിൽ
കഴി കൂട്ടി. ഗംഗയിെല െവള്ളം ഞാൻ കുടി . വളെര നാളുകൾ ഞാൻ ചുമ്മായി 
രു ശാ ങ്ങൾ പഠി . അേനകം േപരിൽ നിന്ന തിയും െനടി. എങ്കിലും
ഒരു മാ േനരെത്ത സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തീെര വൃദ്ധനായേപ്പാൾ ഞാൻ
� വ ക്കളുെട ഒെക്കയും ഉടമസ്ഥനായി തിരിച്ചവ . എങ്കിലും ആശയാകെട്ട
സമാധാനം ആകെട്ട ഇല്ല”
അവൻ നിമിഷം � നല്ല ഉത്തരംെകാടുത്തതുെകാ കത്തൎ ാവായ മശ്ശിഹാ 
െയ റി കുെറ െട പറവാൻ മറിയം ആ ഹി . എങ്കിലും അവൾ ഇ
മാ ം പറ . ”ഞങ്ങളുെട ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ഇ സേന്താഷേത്താെട

ദ്ധി ന്നത എ ? എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും ദയയുള്ള വാ കൾ പറ
സേന്താഷിപ്പിെക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും വന്നിട്ടില്ലാ 
ത്തതു എ െകാ ?

ാഹ്മണൻ മഹാ േവദനെയാെട ”ഹാ എെന്റ കുെഞ്ഞഒരു മനുഷ്യഹൃദയം വഹി 
െക്കണ്ട അരിഷ്ടതയുെട അധികത്വെത്ത റി നീ ഒ ം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെല്ലാ”
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എ പറ .
ഇ വ്യസനകരമായ ഒരു സംഗതി താൻ പറഞ്ഞതിെന െകട്ടതുെകാ മറിയം
നന്നാ ദുഃഖി . “നാെള ഞങ്ങൾവ കാണാം” എ പറ ഉടെന ”ഇല്ല
നാെള ഞായറാ യാണു നാെള കഴി വരാം” എ പിെന്നയും പറ .
അവർ ഇങ്ങിെന യാ പറവാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അയാൾ ”നിങ്ങൾ ിസ്ത്യാ 
നി ങ്ങളാെണ നീ പറഞ്ഞതുെകാ വായിക്കാമായിരി ം” എ
പറ . ”ഉവ്വ ഞങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം വായിക്കാെമ അവർ പറ .
”എന്നാൽ നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ രസമുള്ള കഥകൾ അടങ്ങിയിരി ന്നനല്ലപുസ്തക 
ങ്ങൾ കാണുമായിരി െമേല്ലാ”
”ഉവ്വ വളെര പുസ്തകങ്ങളും നല്ല കഥകളും ഉ . കുരുടനായ ബാർ തീെമയസ
എ ഒരു െപാട്ടകണ്ണെന്റ കഥയു . അതുെകൾക്കാൻ മന െണ്ടാ”
“നല്ല മന കു അെതെന്റ അടുക്കൽെകാ വെരണം. ശാ ത്തിൽനി
ഒരു ഗുണവും സിദ്ധിക്കാൻ പാടിെല്ല വന്നതുവെര ഞാൻ അതു പഠി എന്നാൽ
പിന്നയാകെട്ട” അനന്തരം വൃദ്ധൻ ബാല്യക്കാരെന്റ കൂെട തിരി േപാകയും െച 

.
അവെരല്ലാവരും കൂെട മാവിെന്റ മൂട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഇങ്ങിെന പറ . അ  
െമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരാളിെന ക , അവെന്റ കാര്യം അതിശയം തെന്ന അവൻ
തീെര നിഭ ൎാഗ്യനും െപാട്ടകണ്ണനുമാകു . പൂണുനൂലു ഉെണ്ടങ്കിലും അവൻ രക്ഷി 
താവിെന അറികയാകെട്ട േസ്നഹിക്കയാകെട്ട െചയ്യായ്കെകാ സമാധാനില്ല.
അവൻ ഞങ്ങൾ മാങ്ങാ ത . ഞങ്ങളുെട ശബ്ദം അവൻ ദിവസവും െചവി
ഓ ൎ െകൾക്കാറു ഞങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കൽ ഇനിയും െപായി ഞങ്ങളുെട
കഥകളിൽ ചിലതു അവെന വായി െകൾപ്പി ം അവനിവിെട പാ ൎന്നതു
അ മ്മ അറിഞ്ഞി െണ്ടാ?
”ഉവ്വ അവൻ വലിയ പരിശുദ്ധെന്റ ഭാവത്തിൽ ഇരി . അവൻ നിങ്ങേളാടു
അടു വ എങ്കിൽ അതിശയം തെന്ന” എ അവൾ പറ .
”െഹ അവനു അശുദ്ധിെയ റി ഒ ംശങ്കയില്ല. ഞങ്ങെള അവെന്റ അടുക്കൽ
വിളി അനു ഹി ന്നതുേപാെല അവെന്റ ൈക ഞങ്ങളുെട തലകളിൽ വ ”
മറിയം. ”ഞാൻ അവിെട േപാകുന്നതിനു അപ്പൻ വിേരാധിെച്ച െമാ. ഇെല്ല
ഞാൻ ആശി . ആ വൃദ്ധെന ഭാഗ്യവാനായിക്കാണ്മാൻ ഞാൻ ആ ഹി  

. െപൗലുസിെനേപാെല അവനും ിസ്ത്യാനി ആേയച്ചാൽ എ വിേശഷം.
വൃദ്ധ ീ � വത്തൎ മാനത്തിങ്കൽ ക തുറ ഒരു ാഹ്മണൻ ിസ്ത്യാനിയാ 
യിത്തീരുക എ ള്ളതു ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല എ പറ . മറിയം. ”ഞാനും
േകട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവൻ ഹ്മാവിെന േസവിച്ചി ഒരാശയും ആശ്വാസവും

https://thalilakkam.in/



ഘാതകവധം - റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് 51

ഇല്ലാതിരിെക്ക ഇവിെട സേന്താഷവും പിന്നീടു നിത്യസമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്ന
ഒരു സ്ഥിതിയിേല തിരിേയണ്ടെയാ. വിദ്യകേളയും ിസ്ത്യാനി മാഗ്ഗൎെത്ത 
യും കുറി വായിക്കയും പഠിക്കയും െച േമ്പാൾ ാഹ്മണരുെട ഹൃദയത്തിൽ
െവളിച്ചമുണ്ടാകും. അവരുെട നിഗളം കൂെടയും അവ ൎ ഉപകാരമായിത്തീരും.
എങ്ങിെനെയന്നാൽ വദ്ധൎനവിൽ ഹീനന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലാകുന്നതിെന റി
അവ ൎ ലജ്ജേതാ ം”
ഇങ്ങിെന അവർ സംഭാഷണം െച േമ്പാൾ മറിയം തീരാറായ ഒരു പണി 
ച്ചട്ടേയൽ അസാരം തയ്യലുണ്ടായിരുന്നതു തയ്ക്കയായിരു . അതിെന്റ പുറ
പ നൂൽെകാ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുരിശു ിയേത്താെട േനാക്കി തിരി
വറുഗീസിെനാടു “അമ്മ പിറന്നാൾ സമ്മാനത്തിനായി നീ വല്ലതും ഒരുക്കീ  
ണ്ടായിരി െമ ഇനി േതാ ന്നില്ല” എ പറ .
ഇതിങ്കൽ വറുഗീസു ഉറക്കത്തിൽ നിെന്നന്നേപാെല ഒ നടുങ്ങി. ാഹ്മ 
ണേനാടു വത്തൎ മാനം പറഞ്ഞതിൽ പിെന്ന അവെന്റ മുഖവും ഭാവവും തിെര
വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരു . അവെന്റ മനസ്സിൽ ഏതാെണ്ടാ ഒരു അഗാധ വിചാരം
ഉണ്ടായിരു .
”ഉവ്വ ഇനി ” എ അവൻ പറ വീട്ടിെല ഓടി ഒരു വിശറിയുംെകാ 

ഉടെന തിരി വ .
“ഇതു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു. � ൈകപിടിേയലുള്ള സർപ്പംേപാലും എെന്റ
പിച്ചാത്തിെകാ െവട്ടിയതു തെന്ന” എ അവൻ പറ .
മറിയം. ”ഇതു ബഹു േചലു തെന്ന. നീ ഗീവറുഗീസു പുണ്യവാളച്ചനെല്ലങ്കിലും
കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഗീവറുഗീസും മഹാ സപ്പൎവും തെന്ന”
വറുഗീസു. മറിയം! ാഹ്മണെന്റ മുഖംേപാെല മറ്റ ഒരാളിേന്റതും ഓ ൎന്നിേല്ല?
മറിയം. ”ഇല്ല. നീെയാ?”
വറുഗീസു. ”ഉവ്വ ഞാൻ അതു ഒ◌ാെത്തൎ ാത്തൎ ിരി ”
മറിയം. ആരുെടയാ?
വറുഗീസു. “ന െട അമ്മയുെട മുഖം തെന്ന”
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൧൩ാംഅദ്ധ്യായം
സൂര്യൻ പിെന്നയും ഒരു ശാബതദിവസത്തിൽ ആ കുഡുംബത്തിെന്റ േമൽ കാ 
ശി േകാശികുയ്യൎെന്റ ദു:ഖമുഖത്തിൽ അ മായി ഒരു മാറ്റം കാണാനുണ്ടായിരു 

െചറുപ്പകാരനായ ഉപേദശി മറിയേത്താടു മ ിച്ച ആ ചുരുക്കമായ വാ കൾ
വൃദ്ധനായ പുലയെന ഇനിയും കെണ്ടത്തിേയക്കാം എ ഒരു ആശ അവളിൽ
വരുത്തി. തെന്റ അപ്പെന്റ മന ം ആ സ്വഭാവത്തിൽ ആേക്കണ്ടതിനു അവൾ

മിക്കയും െച . എങ്കിലും ഓെരാ ദിവസം കഴി െപാകയും വത്തൎ മാന 
ങ്ങൾ ഒ ം അറിയാതിരിക്കയും െചയ്തതുെകാ ആ ആശ അവനിൽ ഇല്ലാതാ 
യിേപ്പായി. താൻ ഒരു അരിഷ്ടകുലപാതകെനന്ന തെന്നത്താൻ േതാ കയും െച 

. എന്നാൽ ഇെപ്പാൾ അവെന്റ ദ്ധ മററുകായ്യൎങ്ങളിൽ ആയിരു . അവെന്റ
മെനാസാക്ഷി � കായ്യൎത്തിൽ പൂർണ്ണെസൗഖ്യേത്താടിരുെന്നാ ഇല്ലെയാ എ  
ള്ളതു പിന്നീടു അറിയാം.
കുഡുംബം ആസകലവും പള്ളിയിൽേപാകുവാനായി ഒരുങ്ങിയിരു . അവെര
െകാ േപാേകണ്ടതിനു ഒരു വല്യ വള്ളം കടവിൽ കിട ണ്ടായിരു തെന്റ
അമ്മ അ കിട്ടിയ െചറിയ സമ്മാനങ്ങെളാടു കൂെട പള്ളിയിൽ േപാകുവാൻ
ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയതു ക മറിയം നന്നാ സാദി നി . മറിയം തെന്ന െകാ 
ടുത്തതും കഴുത്തിനു ചു ം കേയ്യലും പ നൂൽെകാ ള്ള ചി ത്തയ്യെലാടു കൂടിയ 
തുമായ പണിച്ചട്ട അവൾ ഇട്ടിരു . അപ്പെന്റ സമ്മാനമായി വളെര വീതിയിൽ
കശവുള്ള ഒരുകവണിയും അ മ്മ െകാടുത്ത വിേശഷമായ ഒരു പുsകയും അവൾ
ധരിച്ചിരു . ഭംഗിയുള്ള െകാ വിശറി അവളുെട കയ്യിലും ഇളയ െപൺ മക്കളു 
െട െചറിയ മു സഞ്ചിയും ചുവ ശീലെകാ ള്ള പണമടിശീലയും അവളുെട
പുടകയുെട വല്യെഞാറിവുകളുെട ഇടയിലും ഉണ്ടായിരു .
അവൾ അനുസരണവും കീഴമച്ചൎയുമുള്ള ഒരു ശിലേത്താടു കൂടി സാവധാനവും
േസ്നഹവുമുള്ള ഒരു അമ്മയായിരു . അതുെകാ തെന്റ ഭത്തൎ ാവിെന്റ മാറ്റങ്ങ 
ളിെലാെക്ക അവൾ േചന്നൎിരു , അവൻ ഒരു സുറിയാനിക്കാരനായി അവരുെട

ാത്ഥൎ നകളിൽ കൂടി നടന്നേപ്പാൾ അവൾ സാവധാനത്തിൽ അവെന്റ പിന്നാ 
െലേപായി. അവൾ െകാച്ചിെല പരിചയിച്ചി ള്ള േ ാെത്തസ്ത പള്ളിയിൽ
അവൻ േപായേപ്പാൾ അവളും വിേരാധം കൂടാെത അവെന്റ കൂെടേപായി.
അവൾ തെന്റ മക്കെള എല്ലാവെരക്കാളും സുന്ദരി ആയിരു . െവയില മി 
ന്നിയ െശാഭയുള്ള െപാൻകസവു ധരി അവൾ അവരുെട പിന്നാെല വള്ള 
േത്തൽ േകറിയേപ്പാൾ അമ്മെയന്നല്ല മൂത്ത െജഷ്ഠത്തിെയ കാണികൾ
േതാന്നിേപാകും.

ാഹ്മണെന കണ്ട കായ്യൎെത്ത റി അവർ സംസാരി നല്ല രസം എല്ലാവ◌ൎ 
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ം മുെമ്പ തെന്ന ഉണ്ടായിരു . വള്ളം പിെന്നയും േപാകുേമ്പാൾ ആയാളുെട
വീട്ടിെന്റ ഇരി ം കണ്ടത്തിെന്റ വിസ്താരവും ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ േകാശികു◌ൎ 
യ്യൻ തെന്ന ആ വത്തൎ മാനം ആവത്തൎ ി ആറ്റിെന്റ മെറ്റക്കെര ഒരു ധനവാനായ
സുറിയാനിക്കാരെന്റ വകയായി കുെറ ഏെറ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരു . അതു മറിയ 
െത്തക്കാണിെക്കണ്ടതിനു അവൻ േത്യകം മി അതിെന്റ സാദ്ധ്യം അവൾ
തല്ക്കാലം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാ .
ഗിവറുഗീസു മിണ്ടാെതയും വിചാരെത്താടും അപ്പഴേപ്പാൾ അമ്മയുെട മുഖ േനാ 
ക്കിെക്കാ ം ഇരു ഇങ്ങിെന വള്ളം വളെര ക ടകളുള്ള ഒരു കടവിൽ അടു
േകാശികുയ്യൎൻ ധൃതിേയാടു കൂെട ചാടി ഇറങ്ങി.
”അപ്പാ! അല്ലല്ല! ഇവിെടെയന്നെല്ലെല്ലാ പറഞ്ഞിരുന്നതു” എ മറിയം വിളി 

പറ എങ്കിലും അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇങ്ങിെനയുണ്ടാകുെമ അവൻ മു 
കൂട്ടിക്കരുതിയിരുന്നതുെകാണ്ടായിരു വള്ളം അടുത്ത ഉടെന അതുവരാതിരി 

പ്പാൻ ചാടിക്കളഞ്ഞതു.
“നമ്മെളല്ലാവെരയും െ ാെത്തസ്താന്തിൽ വള ൎ ന്നതിനു അപ്പനു നല്ല താ യ്യൎ 
മുെണ്ടങ്കിലും വൃത്തിയിൽ നാം സുറിയാനിയിെലാ അപ്പനു എതകുന്ന മേറ്റതി 
െലങ്കിലുെമാ ആയിരിെക്കണെമ ആ ഹമു ഇങ്ങിനത്ത വ്യാജ വൃത്തി
ഇനി ബഹു െവറുപ്പാകു ” എന്നിങ്ങിെന ഗീവറുഗിസു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവ 
െന്റ പരമാത്ഥൎ തയുള്ള ക െകാപഭാവേത്താടു കൂടിയിരു . “ഗീവറുഗീസും
മറിയവും നിങ്ങളുെട അപ്പേനാടു എതൃക്കാെത ചുമ്മായിരിപ്പിൻ ഇ നിങ്ങെള
ഇവിെടെകാ വന്നതിനു തക്ക കാരണം ഉ ” ഇങ്ങിെന അവരും ക ടേക 
റി. കുറഞ്ഞപക്ഷം ര മുഖങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ഭാവം ഉണ്ടായിരു . അവർ മടി
മടി നി എല്ലാവരും പള്ളിയുെട മതില്ക്കക എത്തി അവിെട വളെര ആളു 
കൾ ഉറെക്ക താ യ്യൎേത്താടു കൂടി സംസാരി െകാണ്ടിരു ഒരു ആൾ കുെറ
െനല്ലിനു കച്ചവടം െചയ് വാനു ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഉടമസ്ഥൻ, പറഞ്ഞ വിലസമ്മതി 
ക്കായ്കയാൽ വഴക്കി . കഠിന വാ കൾ േയാഗവും തുടങ്ങി മ ള്ളവർ കൂടിവ
സമാധാനം പറയുന്നതിനു പകരം അവരുെട അരവം തെന്ന കലഹെത്ത വലുതാ 
ക്കിെത്താന്നി . ഒടുക്കം പ മുപ്പതു േപരുെട ശബ്ദങ്ങൾ കൂടിക്കലശി ഒരു ബാ 
േബൽ േപാലായി. ീകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിനി ധൃതിെയാെട സംസാരി .
ഏതാെണ്ടാ നല്ല രസമുള്ള ഒരു വത്തൎ മാനം അവരുെട െചവികളിൽ എത്തിയ 
തുേപാെല തമ്മിൽ തമ്മിൽ ൈകേകാ ൎ പിടിക്കയും മ ം െച . പിേന്ന 
യും അവർ െവറ്റിലതി ചിറി മുതലായവ നല്ലവണ്ണം ചുവപ്പി നില്ക്കയായിരു .
അതുെകാ കൂെട െട െച ഭിത്തിയുെട മീെത കൂെട തുപ്പിെക്കാണ്ടിരു .
തെന്റഅപ്പൻ െകാള്ളാകുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളുമായി വത്തൎ മാനം പറയുന്നതു
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മറിയം ക . അവർ നിന്നതു അസാരം ദൂരത്തായിരു . വറുഗീസും അവളും
തെന്ന � സുറിയാനിക്കാരുെട വണക്കമില്ലാത്ത ഭാവവും പടുതിയും ക േ ശ 
േത്താെട ആശ്വാസം ഇല്ലാെത നി അമ്മ പള്ളിമുററത്തിരു ഒരു അയൽക്കാ 
രിയുമായി വത്തൎ മാനം പറ .
വറുഗീസ് തെന്റ പാദത്തിങ്കൽ േനാക്കിെക്കാ ”നമ്മൾ നിൽ ന്നതു എെന്താ 
രു സ്ഥലെത്ത നീ അറിഞ്ഞാ? ന െട വല്യ പ്പെന്റയും അ മ്മയുെടയും ശവ 

ഴികളുെട പുറത്താണു” എ മറിയേത്താടു പറ .
”ഇവിെട അവരുെട േപരുകൾ കാണു ഇനിയും ഒരാളിനു കൂെട കിട വാൻ
ഇവിെട സ്ഥലമു ” എ മറിയം തെന്റ പാദം അവിെട വ ംെകാ പറ .
വറുഗീസ്. “മറിയം! നീയറിെഞ്ഞാ ആ സ്ഥലം ആരുെട േപക്കൎാെണ ?”
മറിയം. ”ഇല്ല എെന്നാടു പറക” ”നിന നിന തെന്ന” എ വറുഗീസു തീർ 

പറ .
മറിയം. ”ഇനിെക്കാ? ഇല്ലില്ല സേഹാദരാ � പഴയെപാട്ടിയ ക കളുെട ഇടയിൽ
അടക്കെപ്പടുവാൻ ഇനി മനസ്സില്ല. നിനക്കായാൽ എന്താ വറുഗീസു. ”ഞാൻ
ജിവിച്ചിരി െന്നങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനാകും അേപ്പാൾ എെന്റ കായ്യൎങ്ങൾ എെന്റ
മേനാഭാവ കാരം െചയ് വാൻ ഇനി സ്വാത ്യമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നീ ഒരു
െപ നിെന്റ കായ്യൎങ്ങൾ വിചാരി ന്നതും െച ന്നതും അന്ന്യന്മാർ തെന്ന
അതിന കീഴട വാേന നിന പാടും ഒ . ഇനി മുന്നറിവു ” പിെന്നയും
അവൻ അപ്പനും മെററാരു ആളും കൂെട ഇരു വത്തൎ മാനം പറയുന്നിടേത്ത
േനാക്കിെക്കാ പറ :- നീ അറിയാത്ത ഒരാൾ നിെന്ന െക ം പിെന്ന നീ
ഒരു െവറ്റില തീറ്റിക്കാരിയായി തീരുകെയാ തനി പാർ അ ായു സമ്പാ 
ദിക്കെയാ െച ം.”
മറിയം. ”െകാള്ളാം. അങ്ങിെന വരുന്ന പക്ഷം എെന്റ ശവ ഴി ഇവിെട ആകാ 
െതയിരിപ്പാൻ നീ ശട്ടം െക കയില്ലെയാ? അതു വിസ്തീണ്ണൎമായ ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽ മഴയും െവയിലും െകാ ന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കെട്ട എന്നാൽ ഇനി
ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനു ഞാൻ വിേരാധം പറയാെത സമ്മതിേച്ച ം എ നീ വി 
ചാരി എങ്കിൽ അതു െത തെന്ന. എെന്റ മന നിേന്റതിെന േപാെല
തെന്ന ശക്തിയുള്ളതും എതൃപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമാകു ” � സമയം സാമു ികാലക്ഷ 
ണം നല്ല വശമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവളുെട ചിറിയുെടയും മൂക്കിെന്റ 
യും േയാഗങ്ങൾ ക നല്ല ഉറ ള്ള ഒരു മനസ്സിെന്റ ഭാവം അറിയായിരു .
അ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇടുങ്ങിയ േനാട്ടേത്താടും അതൃപ്തിഭാവേത്താടും കൂ 
ടിയ ഒരു െചറിയ ീ വ മറിയത്തിെന്റ തലയിൽ കിടന്ന കവണി പുറേകാ 

വലി . അവളുെട നാ ം ചിറികളും െവറ്റിലതി നല്ലവണ്ണം ചുവന്നിരു .
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അതുെകാ വത്തൎ മാനം പറെയണെമങ്കിൽ വാ െപാക്കിതുറ പിടി െകാ 
െണ്ട പാടു .
അവൾ മറിയത്തിെന്റ അടിക്കാതിൽ വിരലി െകാ അരിെക നിന്നിരുന്ന അവ 
ളുെട അമ്മേയാടുപറ - ”ഇതു െകാച്ചായിേപ്പായി. െകാച്ചിെല കാതിലിട്ടിരുന്ന
�യ കുണു കട്ടി കൂട്ടി ഇടാഞ്ഞതു എന്തായിരു . ഇ യും പറഞ്ഞതു ഒരു ഉറച്ച 
വല്ലാത്ത ശബ്ദേത്താടു കൂെടയായിരു . ര മൂ വാ കൾ പറയുെമ്പാേഴ
വായിൽ തുപ്പൽ നിറയും. അേപ്പാൾ തല െപാക്കിപ്പിടി ം. ഉടെന അേങ്ങാ
മാറി മതിലിെന്റ പുറ കൂടി തുപ്പി പിെന്നയും വരും. ഇതിെന്റ േശഷം അവൾ
തലെക്കേട്ടൽ പിടി പറ . ”െഹാ ഇതും തുെലാം െചറുതായിേപ്പായി. െകാ 

ന്നാളിൽ എന്തായിരു തലമുടി കൂെടകൂെട വടിപ്പിക്കാഞ്ഞതു ഇനി ഒരു പനി
വേന്നച്ചാൽ � ഉള്ളതു കൂെട െപാഴി േപാകും. വായും നല്ല കണക്കല്ല. ഇ  
െകാ വായ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. െചറിയവായുള്ള െപ ങ്ങെളത്തെന്ന ഇനിക്ക 

ഇഷ്ടമല്ല. അവ ൎ തീറ്റി എപ്പഴും തുേലാം വിേശഷമായിരിെക്കണം.
മറിയത്തിെന്റ അമ്മ � കിഴി േനാട്ടത്തിൽ നന്നാ രസേക്കടായി ഉരിയാടാെത 
നി . വല്യ െസൗന്ദയ്യൎക്കാരിയായി താൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന മകൾ ഈ അമ്മാ 
വിയമ്മയുെട ക കളിൽ ഇ വിരൂപിയായി കാണെപ്പട്ടതിൽ വ അവൾ
വളെര അതിശയം േതാന്നിേപ്പായി. ഇെതല്ലാം എെന്താരു കളിെയ മറിയം
ഓ ൎ ഒടുക്കം ഏതാെണ്ടല്ലാം അവൾ മനസ്സിലായെപ്പാൾ ആ വല്ലാത്ത ീ 
യുെട അടുക്കൽനി മാറി കവണി തലയിലി പുത െകാ പള്ളിയുെട അക 
െത്താ ഓടിേക്കറിക്കള .
അേപ്പാൾ പിെന്നയും ആ ീ അവെള േനാക്കിപ്പറഞ്ഞതു:–”കെണ്ടാ � െപണ്ണി 
െന്റ ശീലവും നല്ല കണക്കല്ല. പുസ്തകം വായി ന്ന െപ ങ്ങൾ തെന്ന ഗുണ 
െമ ഞാൻ എണ്ണീട്ടില്ല. അവർ നല്ല ഭായ്യൎാമാരാകുന്നതു യാസം. എന്തിനാ
ഇവെള പള്ളി ടത്തിൽ അയയ്ക്കാൻ േപായതു?” അേപ്പാൾ അച്ചൻ കുബൎ ാന
േകറിയതു െകാ � െചാദ്യത്തിനു ഉത്തരം പറവാൻ ഇടയായില്ല. എല്ലാവരും
പള്ളിയിൽ േകറുകയും െച .
2

2ഇവിെട സുറിയാനി സഭയിൽ ഇരുപതു വഷൎം മു ണ്ടായ ഒരു കായ്യൎെത്ത റിച്ചാകു പറ 
യുന്നതു െതക്കൻ ദി കളിലുള്ള ൈദവാലയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷ മുമ്പിലേത്തതിേനക്കാൾ നന്നാ
വണക്കമു െകാട്ടയത്തിനു വട ള്ള പള്ളികളിൽ നവീകരണം ഇനിയും ആവശ്യം തെന്ന
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൧൪ അദ്ധ്യായം
ആ ഞായറാ ഉച്ചതിരി മാ വട്ടിൽ കൂടിയ ആളുകെള പഠിപ്പിപ്പാൻ പുള്ളി 
യില്ലായിരു . മറിയത്തിനു തലേക്കടും പനിയുമാെണ പറ അവൾ മുറി 
യിൽ േകറി കിട കളക അവളുെട അ മ്മ കൂെട അവിെട േകറിേയെന
എങ്കിലും കുഞ്ഞിെന പിടിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലാഞ്ഞതിനാൽ അതിനു ഇsയായില്ല.
െകാച്ചിെന്റ ശബ്ദംേപാലും ആ സമയ മറിയത്തിനു അസഹ്യമായിരു അതു 
െകാ അവിെട ഇരിെക്കണ്ടാ എ ം പിേള്ളെരാെക്ക ദൂെരേപാകുവാൻ പറേയ 
ണെമ ം അവൾ അ മ്മേയാടു അേപക്ഷി . പാവം െപ അവളുെട അതിവ്യ 
സനെത്ത റി തർക്കമുള്ളവൻമുറിയിൽ േകറി അവളുെട ഏങ്ങലടിയും ക  
നീരും കാണെട്ട ”ഞാൻ ഇ േവഗം എെന്റ വീടു ിയെപ്പട്ട അമ്മേയയും വി ആ
വല്ലാത്ത ീേയാടു കൂെട പാേക്കൎണമെല്ലാ” മറിയം തെന്റ വിവാഹെത്ത റി 

നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരു . എെന്തന്നാൽ അവേളാടു ഒരുത്തരും പറ 
ഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അതിെന റി അവൾ ണ്ടായ ഊഹം മിക്കവാറും സത്യ 
മായിരു . തെന്റ ഭത്തൎ ാവാകുവാനിരുന്നവെന അവൾ കണ്ടിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാൽ
അവെനപറ്റി ഏെറ ഒ ം അവളുെട വിചാരത്തിൽ വന്നില്ല. ആരായിരി െമ
ഒ ഊഹവുമില്ലായിരു . എന്നാൽ പള്ളിമുറ്റ നാ ം ചിറിയും ചുവപ്പി ം 
െകാ വ അവെള േകറിപ്പിടിച്ച ആ വല്ലാത്ത ഒച്ചയും ഭാവവുമുള്ള ീയുെട
കായ്യൎം അവൾ ഓ ൎ . അതു അവളുെട വിവാഹേത്ത റി ള്ള വിചാരമായി 
രു . ”ആ ീ എെന്നെകാ െചയ്യി ന്ന േവലകൾ ഒ കിൽ ൈവകുന്നതു 
വെര െന കു , അെല്ലങ്കിൽ പറ അടി വാരുകയും, െവള്ളം േകാരുകയും,
ചട്ടിയും കലവും േത മിഴ കയും, ആയിരി ം. ഞാൻ വച്ചാൽ വിേശഷെമ 

എെന്റ അമ്മ സമ്മതി ന്ന ആ നല്ല കറികൾ അവെരെന്നെക്കാ വ ി 
ക്കയില്ല. ഞാൻ േമാരുകാച്ചിയാൽ എെന്റ അപ്പനുെപരു ഇഷ്ടം തെന്ന എങ്കി 
ലും അതും എെന്നെക്കാ െചയ്യി വാൻ അവ ൎ വിശ്വാസമില്ലായിരി ം.
അേപ്പാൾ ഇനി പുസ്തകം വായി ന്നതിനു സമയം കി കയില്ല. അതു കൂടാ 
െത ഞാൻ െചയ്താൽ ഇനി മടിയുെണ്ട അവർ പറകയും ഞാൻ േവദപുസ്തക 
ത്തിൽ ഒരു അദ്ധ്യായം വായിപ്പാനായി ഭാവിച്ചാൽ എെന്റ പുസ്തകം എടു ഒളി 

വ കളകയുംകൂെട െചയ്യാമായിരി ം. പിെന്ന ഞായറാ കളിൽ ഞാൻ അവ 
േരാടു കൂെട േപായി േലാകമനുഷ്യർ തമ്മിൽ തല്ലാനായി കൂടുന്ന ആ വൃത്തിെകട്ട
സ്ഥല നിേല്ക്കണ്ടിവരും. അവിെട ീകൾ െവറ്റിലതി െവറുവായ പറഞ്ഞി 
രിക്കയും പട്ടക്കാരൻ മഹത്വത്തിെന്റ കത്തൎ ാവായ േയശുവിനു പകരം ഒരു ീ 
േയാടു ാത്ഥൎ ിപ്പാൻ ജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കയും െച . പിെന്ന വളെര നാളാ 
യി ഞാൻ േപായി വരുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടി 
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ച്ച മഹാ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക ഞങ്ങൾ െച മു കു ന്ന സ്ഥല ഇനി
േപാകുവാൻ ഒ െമാ? അവിെട ”ന െട വ ങ്ങെളയല്ല ന െട ഹൃദയങ്ങെള
തെന്ന ചീന്തി ന െട ൈദവമായ കത്തൎ ാവിങ്കെലെക്ക തിരിവിൻ എെന്തന്നാൽ
അവൻ കൃപയും കരുണയും േകാപത്തിൽ സാവധാനവും മഹാ ദാക്ഷിണ്യമുള്ളവ 
നും ആകു ” എ െചാ ന്ന പട്ടക്കാരെന്റ ശബ്ദം അല്ലാെത മെററാനും േകൾപ്പാ 
നില്ല, പട്ടക്കാരൻ മശിഹായുെട സ്ഥാനത്തിൽ േയശുവിങ്കേല വരുവാൻ നെമ്മ
വിളി ന്നിടമായ പുൽപിേറ്റൽനി ള്ള വിളിയുെട ആ സേന്താഷകരമായ വച 
നങ്ങൾ െകൾപ്പാൻ ഇനി ഇനി ഇടവരുെമാ. എെന്റ അപ്പാ! എെന്റ അെമ്മ’
എെന്റൈദവെമ! ഇനിക്കിതു സഹിപ്പാൻ വഹിയാ. മത വിപരീതക്കാരിയാകു 
വാൻ നിങ്ങളുെട പാപെപ്പട്ട കുഞ്ഞിെന നിങ്ങൾ നിബൎ ന്ധി ന്നതിേനക്കാൾ
സ്വഗ്ഗൎവാതിൽ അവളുെട േനെര അട കളകയാകു നല്ലതു. ”ഇനി വിവാഹ 
ത്തിനു മനസ്സില്ല. എെന്തന്നാൽ അതു എെന്നെക്കാ ം” അവളുെട ൈശശവശീ 
ലംെകാ കരച്ചിൽ പിെന്നയും വ . എങ്കിലും മറ്റാരും െകൾക്കാതിരിപ്പാൻ
അവൾ തുണിെകാ വായ െപാത്തിപ്പിടി അതു കുറപ്പാൻ മി . ഒടുക്കം വി 
ചാരിച്ചങ്ങെന കിട അവൾ ഉറങ്ങിേപ്പായി അസ്തമിച്ചതുവെര എഴുനീ മില്ല.
തലേക്കടും പനിയും േപായി. അേപ്പാൾ അവൾ എഴുനീ തലെകട്ടി മു ം ഉടു 

കിണ കെര െച പച്ചെവള്ളംെകാ തലയും മുഖവും കഴുകി, ഇതു ആരും
കണ്ടില്ല, പിെന്ന അവൾ മുറിയിേല വ എ െചെയ്യണെമ വിചാരി 

. പള്ളി ടത്തിൽ വ അവൾ പഠിച്ചി ണ്ടായിരുന്ന ഒരു െചറിയ വാക്യം
അേപ്പാൾ മനസ്സിൽ േതാന്നി. ”നിെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും അവെന അറിയി ം
അവൻ നിന വഴി കാണി ം” അ കാരം അവൾ കട്ടിലിെന്റ അരിെക മു ക 
ത്തി തെന്റ െചറിയ ൈശശവ ദുഃഖങ്ങെള സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിേനാടു അറി 
യി . അവെന്റ ക കളിൽ നല്ലതായി ള്ളതു മാ ം ജ്ഞാനേത്തയും വഴി നട 
ത്തിപ്പിേനയും താ യ്യൎേത്താടു അേപക്ഷി . മാതാപിതാക്കന്മാർ തെന്റ ഭാഗ്യ 
േത്തയും ആശ്വാസേത്തയും നീച ആചാരങ്ങൾ ഏൾപ്പി കളയാതിരിപ്പാ നാ 
യി അവ ൎ േവണ്ടിയും അവൾ ാത്ഥൎ ി . അവളുെട ാത്ഥൎ ന ചുരുങ്ങിയ 
തും താ യ്യൎമുള്ളതും േയശുവിെന്റ നാമത്തിലും അവെന്റ നീതിമൂലമായി ം കഴി 
ക്കെപ്പട്ടതുമായിരു .അവൾ സേന്താഷമുള്ള മുഖേത്താടു കൂെട മു േമ്മൽ നി
എഴുനീ . അവളുെട നടപ്പിൽ തെന്നയും മുറിയിൽ േകറിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന 
തിേനക്കാൾ അധികം ചുണേയാടു പുറത്തിറങ്ങി. അവൾ തെന്റ അപ്പെന്റ അടു 
ക്കൽ െച ഇതിെനപ്പറ്റി വാദിേക്കേണ്ടെയാ. ഉവ്വ അവൻ എേപ്പാഴും ദയവാനാ 
യിരു . അവ എതൃപ്പാൻ പാടില്ല. അവളുെട ആ ഹങ്ങളിൽ അവൻ പല 
േപ്പാഴും പറഞ്ഞി . പുലയരുെട കായ്യൎത്തിൽ േപാലും അവനു രസം േതാന്നി 
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ടങ്ങി. തെന്റ മകൾ െവള്ളത്തിൽനി രക്ഷെപട്ടതിനു അവൻ അവരുെട േപ 
ൎ ഒരു പള്ളി ടവും പണിയി . ശരിെയ അവൾ അവെന്റ അടുക്കൽ െച

കേയ്യലും മ ം പിടി െകാ പറയുേമ്പാൾ അവെന്റ സ്വന്ത കഞ്ഞിേനാടു അവൻ
എതൃ ന്നെതങ്ങിെന? അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ � വിചാരങ്ങൾ അവളിൽ
ഉണ്ടായി. കു ങ്ങളും മ ം അടുക്കൽ ഓടി വന്നാെറ സേന്താഷേത്താടു അവരു 
െട മുഖ േനാക്കി. അപ്പൻ തല്ക്കാലം അവിെട ഇല്ലായിരുന്നതുെകാ അവൾ 

അ വ്യസനം േതാന്നി. എങ്കിലും രാവിെല കാണ്മാൻ േചലുണ്ടായിരു .
അേപ്പാൾ ആകാെമേല്ലാ.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെല അതിരാവിെല എഴു 
നില്ക്കാനിടയാകാഞ്ഞതുെകാ പുറ വന്നാെറ അപ്പെന കണ്ടില്ല. െകാള്ളാം
ഊണുകഴിയുേമ്പാൾ അവൾ അവെന ക വത്തൎ മാനങ്ങൾ എല്ലാം പറ 
യാം അതുെകാ അവൾ അടുക്കളയിേല േപായി സേന്താഷേത്താെട കൂെട
കൂട്ടാൻ വയ്ക്കയും മ ം െച . പിെന്ന അവെരല്ലാവരും േചാറു വാൻ ഇരുന്ന 
േപ്പാൾ അപ്പൻ സേന്താഷേത്താെട വത്തൎ മാനങ്ങൾ പറ എങ്കിലും കഴിയു 
െന്നടേത്താളം അവളുെട മുഖ േനാക്കാതിരിപ്പാൻ മി .
മറിയം എല്ലാവരിലും മുെമ്പ തിേണ്ണലിറങ്ങി േവദപുസ്തകം എടു വാൻ ഭാവി .
എെന്തന്നാൽ പാതിരി അച്ചൻ വ േപായതിൽ പിെന്ന കാല ാത്ഥൎ ന
കഴി ന്നതിനും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്ന താ യ്യൎെത്ത അപ്പൻ വിേരാധിച്ചിട്ടി 
ല്ലായിരു അപ്പൻ തെന്റ അടുക്കേല വരുന്നതു ക അവിെട ഇരിപ്പാൻ േപാ 
കയായിരു എന്ന അവൾ അറി ാത്ഥൎ ന കഴിയുന്ന ഉടൻ തെന്ന മുറിയി 
േല േപാകുവാനു അവേനാടു അേപക്ഷിേക്കണെമ ം അേപ്പാൾ കായ്യൎങ്ങൾ
എല്ലാം നിശ്ചയമായി നല്ലവണ്ണം തെന്ന തീരുെമ ം അവൾ വിചാരി .
എങ്കിലും ആ ആശ പാഴായിേപ്പായി. അേപ്പാൾ തെന്ന പട്ടികൾ ഉറെക്ക കുര
തുടങ്ങി. അമ്മയും അ മ്മയും വല്യമുറിയുെട കതകട െവളിയിൽ ഇറങ്ങാെത
അകത്തിരു . കു ങ്ങെളല്ലാം അടുക്കളയിേലാടിേക്കറി. മറിയവും അപ്പനും
മാ ം വിരു കാെര കെയ്ക്കാ വാൻ തിെണ്ണൽ േശഷി . പട്ടികൾ പിെന്നയും
ഉറെക്ക കുര . അതുെകാ ആവന്നവരാെരാ പട്ടികെള പൂട്ടാെത േകറുവാൻ സം 
ശയി നി േപായി. േകാശികുയ്യൎൻ വിലക്കി പിടി പൂ വാൻ േവലക്കാേരാടു 
പറ . അങ്ങിെന എല്ലാത്തിെനയും തുടലി കുെറ മാറി ഒരു പുരയിൽെകാ  
േപായി പൂട്ടിയേപ്പാൾ ശബ്ദം എല്ലാംനി . അേപ്പാൾ തേലദിവസം പള്ളി മുറ്റ  
വ അപ്പനുമായി വത്തൎ മാനം പറഞ്ഞ ആൾ പുറെക ഏകേദശം പതിന
വയ ായമുള്ള ഒരു െചറുക്കേനാടു കൂെട വരുന്നതു മറിയം ക . അയാൾ
ഏകേദശം അമ്പതു വയ ണ്ടായിരു . മീശ നരച്ചതും മയമില്ലാത്തതും ആയി 
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രു . തെന്റ െചറിയ മി ന്ന ക കൾെകാ േനെര േനാ ന്നതിനു പക 
രം േകാണിലും മൂലയിലും േനാ കയും െച . അവനു ഒരു ഒത്ത ആളിെന്റ നീ 
ളവും നന്നാവണ്ണവും ഉണ്ടായിരു , ഒരു വലിയേകാടിമു ഉടുത്തിരുന്നതു ഒരു
വശ അസാരം െചരി േകറ്റിയി ണ്ടായിരു . തലയിൽ െകട്ടിയിരുന്ന ഒരു
െപാണ്ണൻ മ ിൻകവണി വന്നവരവിനു അഴി േതാേളലി ഒരു പിച്ചാത്തിനാ 
രായം എളിയിൽ തിരുകിയിരു . അയാളുെട ഭാവം കണ്ടാൽ ഒരു െകാള്ളാകുന്ന
സുറിയാനിക്കാരൻ എ അറിയാം. അയാൾ േകാശികുയ്യൎേനാടു നല്ല േസ്നഹമാ 
യി സംസാരി . അ േനരം മറിയെത്ത സൂക്ഷി േനാക്കിയതിെന്റ േശഷം പുര 
യുെട ഭാവങ്ങെള റി വിചാരി , അയാൾ ഇതിനു മു അതു കണ്ടിട്ടില്ലാ .
സാമാന്ന്യം വീടുകളിൽ വിേശഷമായിരി െമ വിചാരിച്ചിരു � തറ ചാണ 
കംെകാ തളി ന്നതിെനക്കാൾ െവള്ളയിടുന്നതായിരി െമാ െസൗഖ്യം പി 
െന്ന പുരേയൽേനാക്കി വായുസ്സഞ്ചാരത്തിനായി വച്ചി ണ്ടായിരുന്ന അഴിവലിച്ച
ജേനലുകെള റി വിചാരി പറഞ്ഞതു:
“� കിളിവാതിലുകൾ ഇവിെട വച്ചിരി ന്നതിെന്റ സാദ്ധ്യം ഇനി മനസ്സിലാ 
കുന്നില്ല. അ ം െപാങ്ങിേപ്പായതുെകാ െവട്ടം േകറുന്നതിനു യാസം എല്ലാ
മുറികളിലും അതു താനും.
േകാശികുയ്യൎൻ:-വളെര ആളുകൾ രാ ി കിട റ േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുവൎായു
പുറത്തിറങ്ങി നല്ലതു േകേറണ്ടതിനു തെന്ന. ഇതുെകാ തെന്നയാണു ഇവിെട 
യുള്ളവ ൎ ഏെറ ദീനം വരാത്തതു. � ദി കാെരല്ലാം � സൂ ം അംഗീകരിെച്ച 
ങ്കിൽ െകാള്ളായിരു എ ഇനി വളെര ആ ഹവുമു .
അേപ്പാൾ വിരു കാരൻ:– ”ശരി ഇനിക്കിെതാ േനാേക്കണം. രാ ി ഉറക്ക 
ത്തിനു വളെര േചലുേകടു ചിലേപ്പാൾ ശ്വാസം വലിപ്പാൻേപാലും യാസമായി
വന്നി .”
േകാശികുയ്യൎൻ:- ”െകാള്ളാം ഞാൻ പറയുന്നതു േകട്ടാെട്ട. ദുവൎായു മുറികളിൽ നി 
ല്ക്കാതിരിപ്പാൻ കരുെതണം. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പത്ത വഷൎം കൂെട ഇരി 
ക്കാം”
ഇതു േക അയാൾ ചിരി േനാക്കാം എ പറ . അതിെന്റ െശഷം ഇരുെവ 
രും കൂെട ഒരു മുറിയിൽ േകറി കതകട .
മറിയം � സമയം മുഴവൻ അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം മാറാെത തെന്റ േവദപുസ്തകേത്തൽ
തെന്ന േനാക്കിെകാ നി . 3

3കന്ന്യകമറിയെത്ത വന്ദി ന്ന േറാമാമാഗ്ഗൎ മയ്യൎാദ ചില സുറിയാനിപള്ളികളിൽ നടന്നതായി
പറഞ്ഞിരി െവെല്ലാ എ ഞങ്ങൾ ദു:ഖപൂവ്വൎം കുറി
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൧൫ ◌ാം അദ്ധ്യായം
സമയം കുെറ േപായി. മറിയത്തിനു അപ്പനുമായി തർൎക്കി ന്നതിനുണ്ടായി 
രുന്ന തക്കവും നഷ്ടമായി. എങ്കിലും അേങ്ങാെട്ടാ ഇേങ്ങാെട്ടാ മാറാെത അവി 
െട തെന്ന ഇരു അവൾ തലെപാക്കി േനാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ ആ തടിച്ച മനു 
ഷ്യെന്റ കൂെട വന്ന െചറുപ്പക്കാരെന്റ ഭാവങ്ങെളക്കണ്ടറിയായിരു . അവൾ
അങ്ങിെന െചയ്യാഞ്ഞതുെകാ അവെനപ്പറ്റി അസാരം വണ്ണൎിെക്കണ്ടിയിരി  

അവൻ തിണ്ണയുെട വിളുമ്പിനു നാണി തല ഒരു തുേണൽ ചാരി കാലുതാെഴ 
േയാ ഇ െകാണ്ടിരിക്കയായിരു അവെന്റ മു പാദംവെരയും ഉണ്ടായിരു
േതാേളെലാരു വല്യ േനയ്യൎതും തലയിൽ ചുവന്ന വി സെകാ െനറ്റി േന 
െര െപാടി മായി ഒരു െതാപ്പിയുമുണ്ടായിരു . � േവഷത്തിനു കുറ്റം ഒ മില്ല.
േമത്തരവും െവടി ള്ളതും തെന്ന മുഖഭാവത്തിൽ ഞായറാ മറിയെത്ത വ താ 

യ്യൎേത്താടു േശാധനെചയ്ത പുള്ളി ശരിയായിരു . അതുേപാെല തെന്ന തടി 
ച്ച ചിറേയാടു കൂടിയ വലിയവായും, ൈധയ്യൎമില്ലായ്മയുെട അടയാളമായ മൂ ം,
അ കാരം തെന്നയുള്ള ബുദ്ധി റവിെന സൂചിപ്പി ണ്ടായിരു . െചറിയ
ക കളും വീതി കുറഞ്ഞ െനറ്റിയും എല്ലാം ഒത്തിരു . െചവി നന്നാ നിവി◌ൎ 

നി . അതും മൃഗസ്വഭാവത്തിൽ അധികം സംബന്ധം കാണി . അ  
േനരേത്ത കയ്യിലിരുന്ന തൂവാലെകാ പലവിധ രൂപങ്ങൾ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി 
ക്കളി െകാണ്ടിരു ഒടുക്കം അവൻ ഒരു കരിക്കട്ട ക അെതടു തൂേണലും
ചിലവിരൂപങ്ങൾ വര തുടങ്ങി. മറിയം അതു ക വളെര േദഷ്യേത്താെട ഓടി 
െച്ചന്ന കരിക്കട്ട തട്ടിപ്പറി കള ം വ കുെറ മണൽവാരി ഇ െകാടു അവൻ
തിരി േനാക്കിയേപ്പാേഴ ”അക്ഷരം എഴുതാൻ പടി” എ ഹാസി പറ 

ം െവ ഓടിക്കളകയും െച .
ഒരു മണി റു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േകാശികുയ്യൎൻ തനി മരുമകനാകുവാൻ തിരു 
വിതാേങ്കാേട്ട മുന്തിയ ഒരാളിെന കിട്ടിെയെല്ലാ എ വിചാരി സേന്താഷി 

െകാ തെന്നത്താൻ ആ മുറിയിൽ ഇരു , അവൻ ീധനം നന്നാ കൂട്ടിപ്പറ 
ഞ്ഞതിൽ പിെന്നെയ ആ വൃദ്ധൻ സമ്മതിെച്ചാ . എന്നാൽ ആ സമയം െചറു 
ക്കൻ തീെര കുഞ്ഞായിരു . ആറ്റിനക്കെരയുണ്ടായിരുന്ന നിലം നന്നാ വിസ്തീ◌ൎ 
ണ്ണമായിരു . � ീധനം നിമിത്തം തരിശു കിടന്ന കുെറ സ്ഥലം കൂെട െതളി 
െച്ചടു . ഇരട്ടിനിലം ഉണ്ടാ വാൻ നല്ല േചലായിരു താനും. അവൻ തെന്റ
മൂത്തമകൾ േവ േവാളം െകാടു എല്ലാവരും അങ്ങിേന തെന്ന വിചാരിേക്ക 
ണ്ടതാണു. േശഷം േപ ൎ ം ഇങ്ങിെന തെന്ന െകാടു ന്നതിനു അവനു പാ  
ണ്ടായിരിക്കയില്ല. അതിനു ആവശ്യവുമില്ലായിരി ം അെത, അവൻ െച ന
തെന്ന � സേന്താഷവത്തൎ മാനം മറിയെത്ത അറിയിെക്കണ്ടതിനു അവൻ തെന്റ
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അമ്മേയാടു പറേയണ്ടിയിരി . എന്നാൽ മകളുെട വർത്തമാനങ്ങൾെകാ
അവൻ അവളുെട ഇഷ്ടത്തിേല ചാ േപാേയ െമ േപടി അ േനര 
േത്ത അവൻ ഒ മാറികളയാം എ െവ ”ഞാൻ കരമ്പിൻേവലിക്കക  
േപായി വൃദ്ധനായ െപൗലുസിെന റി അവെന്റ ഭാര്യ വല്ലതും േകെട്ടാ എ
േചാദിക്കെട്ട. ഉപേദശി മറിയേത്താടു പറഞ്ഞ വാ കൾ എെന്ന സേന്താഷിപ്പി 

. അവൻ ചത്തിട്ടല്ലായിരി ം. എങ്കിലും െഹാ ആ ചത്ത െകാച്ചിെനയും
െകാ േപായേപ്പാഴെത്ത അവെന്റ ഭാവം എല്ലാേ ാഴും എെന്റ കൂെട നട ,
എെന്റ കാ യിൽനി അതിെന മാററുവാൻ ഇനിക്ക് പാടില്ല ഇ കാരം ഒെക്ക
െചയ്തതു ഞാൻ എ േഭാഷനായിട്ടാകു ” അവൻ ഇങ്ങിെന വിചാരിച്ചേപ്പാൾ
ആരാെണ്ടാ കതേകൽ പതുെക്ക ഒ മുട്ടിയതു െക െപൗലുസു തെന്ന അവെന്റ
മുമ്പിൽ വന്നതുേപാെല അവൻ ഞടുങ്ങി. ”അപ്പാ ഞാൻ േകറിവരെട്ട” എെന്നാ 
രു േനയ്യൎ ശബ്ദം േക ഉത്തരം പറയുന്നതിനു മു മറിയം േകറിവരികയും െച 

. വാതിൽക്കൽ വ ശബ്ദം നന്നാ പതി േക എങ്കിലും ആ സാവധാന 
വും ൈധയ്യൎവുമുള്ള മുഖ േകാശികുയ്യൎൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവേളാടു െപരു 
മാറത്തക്ക ശീലം തന്നിൽ ഇെല്ല അവനു േതാന്നിേപ്പായി, െപണ്ണിെന്റ മന
അവെന്റതിെനക്കാൾ ശക്തിേയറിയതായിരു . അവളുെട ആന്തരങ്ങളും എ
തെന്ന വിസ്തരിച്ചാലും ഒടുക്കം സത്യം എ തെന്ന വ നിൽ ന്നവയുമായിരു 

. േനെരമറി അവെന്റതു സ്വന്ത മനസ്സാക്ഷി േപാലും തീെര സമ്മതമില്ലാ 
ത്തതായിരു . മറിയം ൈക േമശേയൽ വ കീെഴ്പാ േനാക്കി നി അവളുെട
അപ്പൻ തെന്റ സുന്ദരിയായ മകളുെട ഭാവേഭദങ്ങെള റി ഉരിയാടാെത വിചാ 
രി ംെകാണ്ടിരു . ക നീരു കുറയശ്ശ വ തുടങ്ങി. എങ്കിലും അതു തെന്ന 
ത്താൻ തുട കള ഒടുക്കം അവളുെട പരമാത്ഥൎ തയുള്ള ക കൾ െതളി പി 
ടി അപ്പെന്റ കണ്ണിൽ തെന്ന േനാക്കി. അേപ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം അ േനര 
േത്ത അവെള റി അലി . അേതാടു കൂെട അവൻ അവെള അടുക്കൽ
വിളി െകട്ടിപ്പിടിക്കയും െചേയ്തെന. എങ്കിലും അപ്പെന്റ ഭാവം അേന്നരം എടു 
ത്താൽ അവൾ പറയുന്നതിേല താൻ ചാ േപാേയ െമ കരുതി അവൻ
തെന്നത്താൻ അടക്കി േദഷ്യേത്താടു ”നിന എ േവണം മറിയം ഇനി േവ 
െറ േജാലിയു ഇേപ്പാൾ േനരമില്ല നിെന്റ അമ്മേയാടു െച പറ” എ പറ 

.
അേപ്പാൾ അവൾ പറ :–”ഇല്ലപ്പാ എെന്റ മനസ്സിലിരി ന്നെതല്ലാ പറഞ്ഞല്ലാ 
െത ഞാൻ േപാകയില്ല” എെന്റ ഭത്തൎ ാവാകാൻ അപ്പൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിരി ന്ന
െചറുക്കെന ഞാൻ അറിയും. മൂ വഷൎം മുെമ്പ എെന്റ കൂെട പഠിച്ചിരുന്നതിൽ
ഒരു െപണ്ണിെന അവൻ െകട്ടിയതായിരു . അവൾ അവെന്റ അമ്മേയാടു കൂ 
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െട ഒരു സംവത്സരം േപാെല ആ വീട്ടിൽ പാ ൎ . മു റ്ററുപത്ത തവണ
ആ പാവം െപ പറെമ്പല്ലാം തൂ അവൾ മരിച്ച കാല മാ ം അതി 
നിടയായില്ല.അവനു തെന്ന വായിക്കാൻ അറി കൂടാ അവൾ േവദപുസ്തകം
വായി േമ്പാൾ അവനു േകാപംെകാ അവളുെട തല മുടി പിടി വലി
നിലത്തിടുകയും പുസ്തകം വലി കീറുകയും െച . അേപ്പാൾ അവെന്റ അമ്മ വീ 

ം അവനു ഇ കാരം ഇഷ്ടേക്കടുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ േവണ്ടി അവളുെട പുസ്തക 
ങ്ങൾ എല്ലാം എടു വ പൂട്ടിക്കള . അേപ്പാൾ െപ തെന്ന േസ്നഹിപ്പാ 
നും സേന്താഷിപ്പിപ്പാനും ആരും ഇല്ലാെത ഒരു പൂേപാെല വാടിേപ്പായി. ഒടുക്കം
അവൾ കണ്ണട ഉറ കയും െച അേപ്പാൾ ദീനം ഒ ം കൂടാെത അവൾ മരി 
ച്ചതിൽ അവർ അതിശയി ശരീരത്തിനു ഭക്ഷണം ഏതു കാരം ആവശ്യെമാ
അ കാരം തെന്ന ഹൃദയത്തിനു േസ്നഹവും ദയയും േവണ്ടതാകു എ ം അതി 
ല്ലാതിരുന്നാൽ മംെകാ മരി േപാകുെമ ം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പാവെപ്പ 
ട്ട അന്നയുെട കായ്യൎം ഇങ്ങിെനയായിരു മരണത്തിനു ഒരാ മു അവൾ ഇഴ 

പള്ളി ടത്തിൽ വ � ദുഃഖങ്ങെള ഒെക്കയും പറ അതുേക ഞങ്ങെള 
ല്ലാം കര േപായി. അവൾ വയ പതിെനാെന്നയുണ്ടായിരു . അവ 
െള േസ്നഹിക്കയും േചാറു വാൻ വഹിയാഞ്ഞതിെന്റേയാ ദിവേസന െമലി
വന്നതിെന്റെയാ കാരണെത്ത റി വിചാരിക്കയും െചയ്യാത്ത അന്ന്യന്മാരുെട
കൂെട പാപ്പൎാനായി അവളുെട അപ്പനും അമ്മയും തങ്ങളുെട മനസ്സിൽ അവെള
തള്ളിക്കള െവെല്ലാ എ വിചാരി ഞങ്ങൾ അതിശയി . കാലു തണു
മരിപ്പാൻ കണ്ണടച്ചതുവെര അവർ ഒ ം കണ്ടില്ല. അവളുെട േസ്നഹിതന്മാരു വ
ശവം അടക്കി. ആത്മാവിനു രക്ഷകി ന്നതിൽ ഒരു ഗുണവും െചയ്യാത്തതായ കു 
െറ കുബൎ ാനയും െചാല്ലി . എന്നാൽ അവേളാടു െചയ്ത രതയും കാഠിന്ന്യവും
നിമിത്തം ഹൃദയം അേശഷം ഉണങ്ങിേപ്പായതുവെര അവൾ ഏകാകിയായി ദുഃ 
ഖിച്ചിരു എ ള്ളതു അ പള്ളി ടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ചില െപൺൈപത 
ങ്ങളല്ലാെത മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.” � അവസാനവാ കൾ പറവാൻ മറിയത്തി 
നു നന്നാ യാസം വന്നതുെകാ അവൾ ഇവിെട നിത്തൎ ിക്കള . എങ്കിലും
ക നീെരാഴുക്കാെത സാവധാനതേയാടും ൈധയ്യൎേത്താടും അപ്പൻ പറയുന്നതു
േകുൾപ്പാനായി അവെന്റ മുമ്പിൽനി .
അേപ്പാൾ അവൻ പറ . ”മു െകട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞി എങ്കി 
ലും ഇങ്ങിനത്ത രതകൾ നടന്നതായി േകട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും നിന അങ്ങി 
െനെയാ ം സംഭവിപ്പാൻ പാടില്ലേല്ലാ. ഞങ്ങൾ നന്നാ അടുക്കൽ തെന്ന പാ◌ൎ 

. നിത്യം നിെന്ന കാണുകയും െചയ്യാം.”
”അപ്പെനന്താ ഞാനി യുെമാെക്ക പറഞ്ഞി ം പിെന്നയും എെന്ന അേങ്ങാ
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തെന്ന അയെക്കണെമന്നാെണാ പിടുത്തം. ഒരു െപ രതെകാ െപ
േപായതു േപാരാെയാ. മകളുെട പിന്നാെല ശവ ഴിയിേല ഇറേങ്ങണെമന്നാ 
െണാ താല്യ്യൎം. ആ െചറുക്കൻ ഇെപ്പാെഴ വല്യ ദുഷ്ടൻ തെന്ന. അവൻ വളരു 
േമ്പാൾ എങ്ങിെനയായി വരും. അവൻ ഒരു മല്ലനായിത്തെന്ന തീരും. ഇനി
അവേനാെടാ േസ്നഹവുമുണ്ടാകയില്ല. അവൻ എെന്ന െകെട്ടണ്ടാ. എെന്റ ശീലം
ദയവും േസ്നഹവും െകാ വഴ ന്നത തെന്ന എങ്കിലും അതില്ലാത്ത പക്ഷം ഭയ 
ങ്കരവും വഹി കൂടാത്തതുമായിത്തീരും. ഞാൻ എ മഹാ ദുഷ്ടയായിേപ്പാകുെമ 

വിചാരിപ്പാെന ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. അപ്പാ ആ വല്ലാത്ത െചറുക്കൻ എെന്ന
വിവാഹം െചെയ്യണ്ടാ. അങ്ങിെന െചയ്കേയക്കാൾ പാട പുലയരുെട കൂെട േവ 
ലെയടുപ്പാൻ എെന്ന വിേട്ട കയാകു ഇനി ് നല്ലതു് ”
� സമയം േകാശി കുയ്യൎൻ എഴുനീ അവളുെട അടുക്കൽ െച . എെന്തന്നാൽ
അവളുെട െസൗന്ദയ്യൎമുള്ള മുഖത്തിെന്റ ഭാവേഭദം ക അവൻ േപടി േപായി.
അവളുെട അരിഷ്ട ഭാവം ക ഉടെന അവെന്റ ഹൃദയം അലി അവേള അടു 
ക്കേലാ വലി ഒ ം ഉരിയാടാെത െനേഞ്ചാടു േച ൎ പിടി മറിയത്തിെന്റ
ശീലം മുഴുവൻ പുറ എടു ന്നതിനുള്ള താേക്കാൽ ഇതു തെന്ന. ഒരു സമയം
കൂെട അപ്പെന്റ അടുക്കൽ താൻ നില്ക്കെന്നെല്ലാ എ അവൾ േതാന്നിയേപ്പാൾ
കണ്ണനീരു ഇറുെവാ എ ഒഴുകി. അവൾ തെന്ന അതു തുട കളകയും െച .
അനന്തരം അവൾ “അപ്പെന്റ അടുക്കൽനി എെന്ന അയ കളകയില്ല അയ  
െമാ അപ്പാ.” എന്നിങ്ങിെന പറ . അതിനു േകാശികുയ്യൎൻ മിണ്ടിയില്ല. കര 
ച്ചിൽ നിന്നി വത്തൎ മാനം പറ െകാള്ളാെമ മാ ം പറ െചള്ള കൂെട
ഒഴുകിയ ക നീരു തുട കളവാൻ അവൾ മി . ക നീരു അവൾ ഗുണം
െച . അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േകാപഭാവം നീങ്ങി േസ്നഹവും സാവധാനവും
വ .
അപ്പൻ താെഴ വരുന്ന കാരം പറ തുടങ്ങി. ”മകെള ഞാൻ െചയ്തിരി ന്ന 
തിൽനി എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിേന്നാടു രത എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ട നീ വി 
ചാരിക്കരുതു. െകാച്ചിെല െകട്ടി ന്നതു ന െട മയ്യൎാദയാണു. മുന്തിയ ആളുക 
െളെക്കാ വിവാഹം കഴിപ്പി ന്നതും � നാട്ടാചാരം തെന്ന. എെന്റ സ്ഥിതികൾ 
െകാ നിന ീധനം കൂട്ടിത്തരുവാൻ ഇനി ാപ്തിയു . അതുെകാ
എെന്നക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളും വ വകകളും ഉള്ള ഒരു പുള്ളിെയ തിരേക്കണ്ടതു
എെന്റ മുറയാകു എ ഞാൻ വിചാരി . െ ാെത്തസ്താ സഭയിൽ ഒരാളി 
നുേവണ്ടി ഞാൻ വൃഥാ തിരക്കി. ഒടുക്കം എെന്റ മേനാസാക്ഷി ം മങ്ങൾ ം
വിേരാധമായി അതിൽ നി മാറി സുറിയാനി സഭയിൽ േചരുവാൻ ഇനി ഇട
വ . എന്നി ം പതിന്നാലു വയ കഴിഞ്ഞ നിെന്ന െകട്ടിപ്പാൻ ഒരു എതകിയ
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ആളിെന കി ന്നതിൽ ഇനി വളെര യാസമുണ്ടായി. എങ്കിലും ര വഷൎം
മു തെന്ന � കായ്യൎം എേന്നാടു പറഞ്ഞിരു . അതു അങ്ങിെന തെന്ന നട  
ന്നതിനു ഇനി നല്ല േചലുമു . എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ കായ്യൎങ്ങൾ മിക്കവാറും നി 
ശ്ചയി . തിരുവിതാേങ്കാേട്ട ധനികനായ ഒരുവെന്റ വീട്ടിൽ എെന്റ മകൾ
ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം സമ്പാദിച്ചേപ്പാൾ അപ്പെന്റ വിധിെയ ഒന്നാമതു എതൃ ന്നതു
അവൾ തെന്ന” പിെന്ന അവൻ അവളുെട െചള്ള ഉമ്മ െകാടു ംെകാ “ഇതു
ശരിെയാ” എ േചാദി .
”അപ്പാ ഞാൻ ഒരു കു മാ ം. വരുന്ന ആ കൂെട കഴിെഞ്ഞ ഇനി പതി 
ന്നാലു വയ തികയൂ. � േലാകത്തിൽ എെന്റ അപ്പേനയും അമ്മേയയും േപാെല
മറ്റാെരയും ഞാൻ േസ്നഹി ന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു വഷൎം കൂെട നിങ്ങേളാടു കൂെട
പാക്കൎെട്ട.
”എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ തെന്ന ആയിെല്ലങ്കിൽ � തക്കം െപാേ ാകുമേല്ലാ”
”അപ്പാ അത വല്യ നഷ്ടമാകുെമാ”. � േലാകത്തിൽ ഭാഗ്യം തരുന്നവയായി
ച വും രൂപായുെമയുെള്ളാ. അമ്മ ീധനം ഒ ം തെന്ന ഇല്ലായിരു എ
അ മ്മ പറ ഞാൻ േകട്ടി . എന്നി അപ്പൻ ഒരിക്കലും അടി കാണുന്നി 
ല്ലെല്ലാ. പാ ങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം േതച്ചിട്ടില്ലാത്തേപ്പാൾ തലമുടി പിടി വലിക്ക 
േയാ പുസ്തകം വായി കണ്ടാൽ അതു വലി കീറുകെയാ െച ന്നിെല്ലെല്ലാ. പി 
െന്നയും അപ്പെന്റ കയ്യിൽനി വല്ലതും അമ്മ തട്ടിപ്പറി കളകയും േദഷ്യേത്താടു
േനാ കയും കാലുെകാ ചവിട്ടി അരയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം േതാ കയും െച താ 
യി ം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാ. എങ്കിലും ഇനിക്കതു െപെട്ട േതാന്നിേപ്പായി, ആ ഭാ 
വം ഞാൻ പുറ കാണി ന്നതിനു മു തെന്ന അെതെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാ 
യിരു എ ള്ളതു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എേന്നക്കാൾ മിടു ം ബുദ്ധിയും കരു 
ണയും സാവധാനവുമുള്ളവനായി എെന്ന സന്മാഗ്ഗൎത്തിൽ നട വാൻ കഴിയുന്ന
ഒരാൾ എെന്ന െകട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അേശഷം ദുമ്മൎാഗ്ഗക്കാരി ആയിേപ്പാകു 
െമ ള്ളതു ഇനി നല്ലേപാെല അറിയാം” � സംസാരം തുേലാം നിമിഷത്തിലും
മു പറഞ്ഞതിനു അ മായ ഉത്തരമായി ം ആയിരു . േകാശികുയ്യൎനു അതി 
െന്റ സത്യവും കാര്യവും മനസ്സിലായി. അവെന്റ നിയമങ്ങൾക്ക് സമ്മതിപ്പാൻ
വീ ം അവെള നിബൎ ന്ധിച്ചതുമില്ല.“മറിയം നീ ഇേപ്പാൾ േപാ ഞാൻ ഇതിെന 

റി വിചാരി നിേന്നാടു പറയാം ക നീരു തുട കള . സേന്താഷ ഭാ 
വേത്താടിരി ഒരു മണി റു കഴി തിരിെക വാ” എന്നിങ്ങിെന അ േനരം
മിണ്ടാതിരു ം വച്ച അവൻ അവേളാടു പറ .

https://thalilakkam.in/



ഘാതകവധം - റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് 65

൧൬- ◌ാം അദ്ധ്യായം
ഒരു മണി റു ഒരു ദിവസത്തിെന്റ ഒരു െചറിയ അംശം. ഒരു വർഷേത്താെടാ
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ആയുേസ്സാെടാ കൂട്ടി േനാ േമ്പാൾ തുെലാം െചറുപ്പം. എങ്കിലും
ആ അ സമയം െകാ എെന്തല്ലാം ഉണ്ടാകെയാ ഉണ്ടാകാതിരിക്ക െയാ െച 
യ്യാം.
ഒരു രാജ്യം. നഷ്ടമാകെയാ ജയിക്കെയാ െചയ്യാം. ഒരു വല്യ െവള്ളം വ എല്ലാ 
ട ം േകറി െകായ്യാറായ െനെല്ലല്ലാം േചതെപ്പ േപായി എ ം വരാം. ന  
െട വീടുകളിൽ മരണം തെന്റ ചിറകുകെള വിതൃ േമത്തരമായ പുഷ്പങ്ങളിൽ ചി 
ലതിെന ബാല്യത്തിെല ശവ ഴി പാ മാക്കിേയക്കാം. മനുഷ്യെന്റ മരണ 
മില്ലാത്ത ആത്മാവിനു ഒരു മണി റുെകാ ”പുനജൎജനനം ഉണ്ടാകാം” അതു
”മരണത്തിൽനി ജീവങ്കേല തിരിേഞ്ഞക്കാം” ക്ഷമ കിട്ടീട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാ 
പിയുെട ക കളിൽ നി അറിവില്ലായ്മയുെടയും മൂഢഭക്തിയുെടയും െചതുമ്പലു 
കൾ വീണുേപായി െവളിച്ചത്തിെന്റ കതിരുകൾ അഗാധമായ ഇരുട്ടിെന കുത്തി 

ള േകറിെയ ം വരാം. നന്മയും തിന്മയും ആ െചറിയ മുറിയിൽ േകാശി
കുയ്യൎെന്റ ഉള്ളിൽ പിണക്കം തുടങ്ങി എ മു ഒരു സംഗതിവശാൽ പറഞ്ഞിരു 

െവെല്ലാ. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ തിന്മയുെട ശക്തിെയ മറു നന്മ ജയി വരുന്ന
തടസ്ഥങ്ങെള ഒെക്കയും ചവിട്ടി വാനായി തല െപാക്കിയിരി . � കാ◌ൎ 
യ്യത്തിൽ സംശയം വല്ലവ ൎ ം ഉെണ്ടങ്കിൽ ആ കതകു പതുെക്ക തുറ അക 
േത്ത േനാക്കിയാെട്ട, അവിെട നിഗളിയായ അപ്പൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക
സാഷ്ടാംഗം വീണു കിട ന്നതു കാണാം. തിരി വരുന്ന ഒരു പാപിേയേപ്പാെല
”പിതാേവ ഞാൻ സ്വഗ്ഗൎത്തിനു വിേരാധമായും നിെന്റ മുമ്പാെകയും പാപം െച
ഇനിേമൽ നിെന്റ പു ൻ എ വിളിക്കെപ്പടുവാൻ ഞാൻ േയാഗ്യനല്ല” എന്നി 
ങ്ങിെന പറയു . പിണക്കം ദീഘൎ വും കടുപ്പവുമായിരു . േമാചിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാ 
ത്തവയായ ഇരുണ്ട പാപേമഘങ്ങൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ െതളിവായി നിര നീ 
തി േചാദി . കുറ്റമില്ലാത്തതും ഉപ വമില്ലാത്തതുമായ െകാച്ചിെന്റ രക്തം പകരം
വീ യ്ക്കായി ഉറെക്ക നിലവിളി . ഇരുണ്ടവയും നരകശിക്ഷ േയാഗ്യങ്ങളുമായ
അനവധിവിചാരങ്ങൾ അവെന്റ മനസ്സിൽ ഇര േകറി, എങ്കിലും ഇതിൽ ശക്തി 
േയറുന്ന ഒരു ശബ്ദം � വിചാരങ്ങളുെട മീെത േക , അതു “എങ്കേല േനാക്കി
നിങ്ങൾ രക്ഷെപടുവിൻ ഞാൻ ൈദവമാകു , മറ്റാരുമില്ല” എന്നിങ്ങെന വിശുദ്ധ
വചനത്തിൽ ൈദവം അവേനാടു പറഞ്ഞ ശബ്ദം ആയിരു .
താൻ നന്നാ ആ ഹേത്താടു കൂെട അേന്വഷിച്ച ബ തെയ അേശഷം നിരസി 

തെന്റ കുഡുംബേത്താടു കൂെട വളെര നാളായി വഴി െതറ്റിേപ്പായിരുന്ന ശുദ്ധ വി 
ശ്വാസത്തിേല വീ ം തിരിെയണെമ ഉറപ്പായി നിശ്ചയി ംെകാ േകാ 
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ശികുയ്യൎൻ ഒരു ഓലെയടു എളിയിൽനിന്ന് െപാൻ നാരായം ഊരി താെഴ
വരുന്ന എഴു എഴുതുവാൻ ഒ ം തക്കൎിച്ചില്ല.
”ഉമ്മൻ േതാമ്മാ അറിവാൻ” േകാശികുയ്യൎൻ എഴുതുന്നതു. ഇന്നാളു തമ്മിൽ പറ 
ഞ്ഞതുേപാെല തങ്ങെട മകെന െകാ എെന്റ മകൾ മറയത്തിെന െകട്ടി ന്ന 
തിനു ഞാൻ തല്ക്കാലം ഓക്കൎാഞ്ഞ ചില കായ്യൎങ്ങെള റി േത്യകം ആേലാ 
ചിപ്പാനുള്ളതാകെകാ അവധി ഒ മാറ്റി വെയ്ക്കണ്ടിയിരി . ഇതുെകാ
മുഷിച്ചിൽ േതാ കയിെല്ല ഞാൻ ആശി . എങ്കിലും എെന്റ മകളുെട ഭാ 
ഗ്യെത്ത മാ െമ ഞാൻ ആ ഹി എ അതിനു േവണ്ടി ഇരുപാ കാ 
രും അേന്ന്യാന്ന്യം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാേകണ്ടതാണു എ ം ഞാൻ വിശ്വസി 

ം” േകാശികുയ്യൎെന്റ എഴുത്തിെല സ ഇതായിരു അതു ഉടൻ തെന്ന ഒരു
ബാല്യക്കാരെന്റ പക്കൽ ഉമ്മൻ േതാമ്മായുെട വീട്ടിൽ െകാടുത്തയ . എങ്കിലും
ഉമ്മൻ േതാമ്മായി മുഷിച്ചിലാണുണ്ടായതു. എഴു മൂലം ഇങ്ങിെന സംഭവി 

െമ മറിയത്തിെന്റ അപ്പൻ മുമ്പിൽകൂട്ടി നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞിരു . ആ
ധനികനും നിഗളിയുമായ സുറിയാനിക്കാരൻ േകാപഭാവേത്താടു കൂടിയ ഒരു മറു 
പടി അയയ്ക്കയായിരു െചയ്തതു. അതിൽ, ”കായ്യൎങ്ങൾ” എ േകാശികുയ്യൎൻ
എഴുതിയിരുന്നതിെന റി തനി ഒ ം തെന്ന അറിവില്ലായിരു എ ം
െപൺെക കായ്യൎെത്ത റി നല്ലവണ്ണം ഉെറ ന്നതിനു മു കൂട്ടി േകാശികു◌ൎ 
യ്യൻ േവണ്ടേപാെല വിചാരിെക്കണ്ടതായിരു എ ം പറഞ്ഞി ണ്ടായിരു .
ആ എഴുത്തിെന്റ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങിെനയായിരു : ”എെന്റ മകെനെക്കാ 

തെന്റ മകെള െകട്ടിെക്കണ്ടാ. വിേശഷി ം, േത്യകം ഇങ്ങിെന െപാണ്ണക്കാ 
യ്യൎമായി ഒെരഴുത്തയപ്പാൻ സംഗതി യിെല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിെക്ക എെന്ത 
ങ്കിലും“കായ്യൎങ്ങളുെട” ആേലാചന കീെഴ്പടുവാൻ ഇനി ഭാവമില്ല”
േകാശി കുയ്യൎൻ � വിധത്തിൽ ഒരു മറുപടി തെന്ന കാത്തിരു എ ള്ളതിനു
സംശയമില്ല. അവെന്റ നിഗളത്തിനു ഷ്ടമായി താ ഭവിക്കയും വളെര നാളാ 
യി താൻ ആശി െകാണ്ടിരുന്ന െപൺെക സാധിക്കാഞ്ഞതിൽ വ അവനു
നന്നാ ഇച്ഛാഭംഗം വരികയും െച എങ്കിലും ഒ ം െചാവ്വല്ലാെത താൻ എഴുതിയ
എഴുത്തിനു മെനാഭാവം േപാെല ഫലം സിദ്ധി എ അവൻ അറി . േപാ 
രാ ഒരു വല്യ ചുമട തലയിൽ നി ഇറക്കിയതു േപാെലയും അവനു േതാന്നി.
അ യുമല്ല മറിയം സേന്താഷഭാഗ്യ ഭാവങ്ങേളാടു കൂെട ചില സമയം താൻ ആയി 
രുന്നതിെനക്കാൾ കുെറ െട അനുസരണമുള്ളവളാകുവാൻ ആ ഹി . ഇെതാ 
െക്കയും അവനു ഏതാ േപാെല േതാന്നി.
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൧൭- ◌ാം അദ്ധ്യായം
േമൽ പറഞ്ഞ കായ്യൎങ്ങളുെട േശഷം ഏതാനും ആ വട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാ 
യനക്കാെര മുെമ്പതെന്ന അറിയിച്ചി ള്ള നാ പാ ിയുെട െവടി ം സുഖകരവുമാ 
യുള്ള വീട്ടിൽ േകാശികുയ്യൎെന കാണാൻ ഇടയു . � സമയം അവൻ കൂെട െട
� വീട്ടിൽ െച കയുണ്ടായിരു . അവൻ � ദിവ്യമനുഷ്യെന്റ ഗുണേദാഷവും അവ 
േനാടു കൂെട സംസഗ്ഗൎവും അേന്വഷിച്ചതു ഒരു നല്ല കായ്യൎമായിരുന്നതു കൂടാെത
അതുമൂലം അവെന്റ ശീല കൃതികളിൽ ഉണ്ടായ േഭദവും ഒ ം കുറവല്ലായിരു .
എെന്തന്നാൽ െചറുപ്പത്തിൽ അവർ േസ്നഹിതന്മാരും െചങ്ങാതികളും ആയിരു
എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളിൽ ആ അച്ചനുമായി ള്ള െചങ്ങാതിത്വം
അവൻ കഴിവു േപാെല ഉേപക്ഷിച്ചിരു . കുെറക്കാലേത്ത അവൻ കാണമി 
ടുന്നതിലും നിേക്ഷപേത്താടു നിേക്ഷപം കൂ ന്നതിലും ഏെപ്പൎട്ടിരുന്നതു സത്യം
തെന്ന. അവെന്റ ശീലവിേശഷത നിമിത്തം �യിട ഉേപക്ഷി കളഞ്ഞതും, പാ 
പെത്ത റി തെന്ന ഓമ്മൎെപ്പടു ന്ന സകലെത്തയും താൻ അറിയുന്നവരിൽ
തെന്നക്കാൾ ഗുണശീലമുള്ള എല്ലാവെരയും ജാത്യാെലന്നേപാെല അകറ്റിക്കളയ 
ത്തക്കവണ്ണം അവെന്റ മനസ്സാക്ഷിേയാടു നന്നാ കടുപ്പം െചയ് വാൻ ഇടയാക്കി 
യതും ഉറച്ചിരുന്നതുമായ െപൺെകട്ടിെന്റ ഗുണെത്ത കാംക്ഷിച്ചായിരു േത്യ 
കം അവൻ ഇ കാരം ഒെക്ക െചയ്തതു. എെന്തന്നാൽ അങ്ങിെനതെന്നയെല്ല
എേപ്പാഴും പതിവു തിന്മ നന്മെയ പെക . ഒന്നാമതു നന്മയുെട മുമ്പിൽ വ
തെന്നത്താൻ കുറ്റം വിധിക്കെപ്പട്ടതായി അതിനു േതാ ന്നതുെകാ . രണ്ടാമതു
അതു ജാത്യാെല നന്മയുെട ധാനതെയ സമ്മതി ന്നതിനാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയ 
ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിേല പകയ്ക്കെപ്പടത്തക്ക കൃതിയായ അസൂയ മുഴ ന്നതു 
െകാ . ഇേപ്പാൾ എങ്ങിെനെയങ്കിലും ഒരു േഭദം േകാശികുയ്യൎനിൽ ഷ്ടെപ്പ 
ടു ണ്ടായിരു . അവൻ തെന്റ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േസ്നഹിതെന്റ െചങ്ങാ 
തിത്വവും ആേലാചനയും അക ന്നതിനു പകരം അേന്വഷിക്കയും െച . കാ 
യ്യൎം എെന്തന്നാൽ അവെന്റ മനസ്സാക്ഷി ഉണർത്തെപ്പ . െചറുപ്പത്തിൽ പഠി 
ച്ച മാണങ്ങെള ലംഘിച്ചതിെന്റയും ശാബത ലംഘനത്തിെന്റയും െകാച്ചിെന
െകാ വാൻ ഇടയാക്കിയ ആക്കമില്ലാത്ത ശീലത്തിെന്റയും വിശ്വാസമുള്ള ഭൃത്യ 
െന താൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധേനാടും അവെന്റ കുഡുംബേത്താടും െച
നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഉപ വത്തിെന്റയും ഓമ്മൎ കഠിനമായ കുറ്റേബാധം െകാണ്ട്
അവെന കുത്തി. ആ വയസ്സൻ തെന്ന തെന്റ കുടി ചാകുവാൻ തുടങ്ങിയ ിയ 
െപ്പട്ട മകെള അവൻ ഏറ്റി ണ്ടായിരുന്ന ഉപ വങ്ങൾ തിപകരമായി പി 
ടി േകറ്റിയ കായ്യൎം ആ പുലയെന റി പിന്നീടു ഒ ം തെന്ന േകട്ടിട്ടില്ലാ 
ഞ്ഞതു െകാ അവൻ നശി േപായതായിരി െമ ള്ള േപടിേയാടു കൂടിയി
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തെന്റ ദുഷ്ടതയുെട ഫലെത്ത നല്ല െതളിവായി അവെന കാണി . സകല കാര 
ണങ്ങൾ െകാ ം തെന്റ മകളുെട ആയുസ്സിെന അരിഷ്ടമാ വാൻ േചലുണ്ടായി 
രു വനായ ഒരാളിെനെക്കാ അേശഷം നീചമായ കായ്യൎങ്ങെള ആ ഹി
അവെള െകട്ടി ന്നതിനു താൻ ഉറപ്പായി നിശ്ചയി കളഞ്ഞതിെന ഓത്തൎ ി
അതു ഒ കൂെട ശക്തിെപ്പ . പരിശുദ്ധാത്മാവു മൂലമുണ്ടായ � കുറ്റേബാധങ്ങൾ
േകാശികുയ്യൎെന്റ മനസ്സിെന സത്യത്തിേല െകാ വരികയായിരു എ  
ള്ളതി സംശയമില്ല. കാണാെത േപായ െപൗലൂസിെന റി ഒരു വഴിയിലും
സത്യവത്തൎ മാനങ്ങൾ ഒ ം അവനു കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ക്ഷമേയാടു കൂെട അവ 
െന വളെര തിരക്കിയേശഷം ആ നല്ല പാ ിയുെട ആേലാചനയും ഗുണേദാഷ 
വും അേന്വഷിക്കയായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാഗ്ഗൎം നാം കണ്ടി ള്ളതുേപാെല
”പിതാവില്ലാത്തവെരയും വിധവമാെരയും അവരുെട അനത്ഥൎ തിൽ െച കാ 
ണുന്നതിേല ം േലാകത്തിൽനി തെന്നത്താൻ അശുദ്ധെപ്പടാെത സൂക്ഷി  
ന്നതിേല ം” അവെന നടത്തി. “പാപവും വൃദ്ധനുമായ െപൗലൂസിനു എ സം 
ഭവിച്ചായിരി ം?” എന്നായിരു േകാശികുയ്യൎെന്റ കൂെട െടയുള്ള േചാദ്ദ്യം.
”അ െത ക– എന്ന സ്ഥല അവെന ക അറിഞ്ഞി ള്ളതായി ന െട
മത്തായി ഉപേദശി സൂചിപ്പിച്ചിരി ന്നതിൽനി അവെന്റ കായ്യൎത്ത റിച്ച്
ഒ ം നിശ്ചയി കൂടാ”
പട്ടക്കാരൻ പറ : ”െകാള്ളാം കാല മം െകാ അവനു എ വ എ
നമു അറിയാം സംശയമില്ല. കായ്യൎം േനാ േമ്പാൾ േപടിച്ചാകു അവൻ
അ—യിേല തൽക്കാലം തിരി വരാത്തതു എ എെന്റ മനസ്സിൽ േതാ  

” ”അങ്ങിെന വരുെമാ” എന്നായിരു േകാശികുയ്യൎൻ പറഞ്ഞതു. ”എങ്കിലും
മറിയത്തിെന അവൻ പിടിച്ച േകറ്റിയ രാ ി തെന്ന കുടി ച േപായതായിരി 

െമ ള്ള േപടി എന്നിൽനി നീ ന്നില്ല. അവൻ നന്നാ ക്ഷീണിച്ചിരിെക്ക 
ണം. അവിെട ആറ്റിനു വീതിയും കൂടും അവെന്റ ഭായ്യൎയും അവെന അതിൽ പി 
െന്ന കണ്ടി മില്ല. അതിെന റി േചാദി േമ്പാെഴാെക്കയും ഒരു ശകുനപ്പിഴ
േപാെല ഉരിയാടാതിരിക്കയും െച .”
പട്ടക്കാരൻ പറ :–എന്നാൽ എെന്റ കൂെടല–എന്ന സ്ഥലേത്ത േപാരൂ.
ഞാൻ നാെള തിരി ം. ഇവിെട നി മൂ ദിവസെത്ത വഴിയു . അവിെട
ഒഴങ്ങളിൽ േവല താഴ്നീതികളിലുള്ള പുലയരിൽ വളെര േപരു ഏെപ്പൎട്ടി െണ്ട 

േകൾ . െപൗലൂസിെന റി വല്ലതും അവിെട േകൾക്കാമായിരി ം.
ഇനി അവിടെത്ത സഭയിൽ കുെറ മാേമാദിസാ കഴിക്കാനു “
”അങ്ങിെന തെന്ന ” എ േകാശികുയ്യൎൻ മറുപടി പറ . ”എങ്കിലും ഇനി
� കായ്യൎത്തിൽ ദുശ്ശങ്കെയയു ല—യി അ ം വട പ–നംപൂരിയുമായി ഇട 
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പാടുകൾ ഉള്ളതുെകാ േപാരുന്നതിനു ഇനിക്കാകു കുെറ െട മന . ഞാ 
യറാ കഴിഞ്ഞി നമു വടക്കനാ വഴി ഇ േപാരികയും െചയ്യാം.
പറഞ്ഞതു േപാെല തെന്ന പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല േകാശികുയ്യൎനും പാ ിയച്ച 
നം വള്ളം േകറി. കുെറ െതേക്കാളം അവ ൎ വള്ളം വഴി േപാകുവാൻ ഉണ്ടായി 
രു . അതിെന്റ േശഷം കാട്ടിൽ കൂെട കര വഴി ല—എന്ന സ്ഥല എ ന്ന 
തു വെര കുെറ ഏെറ നാഴിക കിഴേക്കാ നടെക്കണം. ആ സ്ഥല കിഴക്കൻ
മല െവട്ടി വിത അനുഭവി വന്ന കൃഷിക്കാരു പാർ ണ്ടായിരു . വിപരി 
പ്പാൻ േയാഗ്യമായി ള്ളെതാ ം അവരുെട വഴിയാ യിൽ സംഭവിക്കാഞ്ഞതു 
െകാ അതിെന റി പറെയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ശനിയാ ൈവകീ അവർ
നിയമിച്ചിരുന്ന സ്ഥല എത്തി. പിെറ്റ ദിവസം കാല േ ാെത്തസ്താ
പള്ളിയിൽ അടിയന്തിരം നടത്തിയതിൽ വളെര മാേമാദീസായും കഴി . കാ 
ണാെതേപായ ’പുലയെന റി േകാശികുയ്യൎൻ മലംകൃഷിക്കാരിൽ പലേരാടും
േചാദി . അവെന്റ േപരാകെട്ട അടയാളങ്ങാളാകെട്ട അറിയുന്നവരായി ഒരുത്ത 
രുമില്ലായിരു . ഒഴങ്ങളിൽ മാഗ്ഗൎവാസികളായി ള്ള പുലയരു ചുരുക്കം തെന്ന
എ അവർ പറ . എങ്കിലും അ നാഴിക ദൂര ള്ള ഒരു ഒഴത്തിെല പുലയ 
രു ിസ്ത്യാനിമാഗ്ഗൎെത്ത റി സംസാരി ന്നതു ഒരിട േക അതിെന റി
ഒ ം അേപ്പാൾ വിചാരിച്ചില്ല എ ആേരാ ഒരുത്തൻ പറ .
� സമയം േകാശികുയ്യൎനും േസ്നഹിതനും തങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതിനു മു
ല..... ..””.“.”.........””.“.””....” : ”...”.........””....”
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൧൮- ◌ാം അദ്ധ്യായം
കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞി ള്ള കായ്യൎങ്ങളുെടേശഷം പ മാസം
കഴി വൃദ്ധനായ െപൗലുസു അവെന്റ പണ്ടെത്ത വീട്ടിേല തിരി േപാ .
േകാശികുയ്യൎെന്റ പണിയിലുള്ള പുലയരു തങ്ങൾ അ കാലമായി േകട്ടി ള്ള ൈദ 
വെത്ത േസവിപ്പാനുള്ള ആ ഹത്തിൽ പിെന്നാരിക്കലും തടുക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. അവ 
രുെട ാത്ഥൎ നാഭവനം അവരുെട യജമാനൻ തെന്ന െപാളി പണിയി . �
സമയം ഞായറാ ദിവസം മിക്കേപ്പാഴും അവൻ അവരുെട ഉപാസനകളിൽ കൂടു 
കയുമുണ്ടായിരു .
ഒരിക്കൽ േകാശികുയ്യൎെന്റ വീട്ടിൽ വല്യ ആേഘാഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . മുറ്റ 

ഒരു വലിയ പന്തലിട്ടിരു . വിേശഷ വ ങ്ങേളാടു കൂടിയ വളെര ആളു 
കൾ തിങ്ങിയുണ്ടായിരു . വല്യ േജാലിക്കാരായ ആളുകൾ ധൃതിേയാടു കൂെട
അേങ്ങാ മിേങ്ങാ േമാടുകയും പന്തലിൽ ഒരു െവടിപ്പായ സദ്യ ചട്ടം െക കയും
െച െകാണ്ടിരു . േ ാെത്തസ്താ പള്ളിയിൽ ഒരു െപൺെക ഉണ്ടായിരു 

. മറിയം ഇേപ്പാൾ അച്ചെന്റ ഉപേദശികളിൽ ഒരുവനായിരുന്ന മത്തായിയു 
െട മണവാട്ടിയായി; അവെന റി നമ്മൾ മുെമ്പ തെന്ന അറിഞ്ഞി െണ്ടെല്ലാ.
അവൻ േയാഗ്യനും നല്ലശീലക്കാരനുമായ ഒരു ഉത്തമനായ ബാല്യക്കാരനായിരു 

. മറിയവും � ബ തയിൽ നല്ല തൃപ്തിയുള്ളവളായി ക . എെന്തന്നാൽ �
സമയം � സംഗതിെയ റി അവളുെട ഇഷ്ടം െവളിെപ്പടു ന്നതിനു അനുവാദമു 
ണ്ടായിരു . അവിടങ്ങളിലുള്ള ിസ്ത്യാനികളിൽ െകാള്ളാവുന്നവെരല്ലാം അവി 
െട ഉണ്ടായിരു . അവരുെട ഇടയിൽ നാ പാ ിയും തെന്റ കുഡുംബവും േകാ 
ശികുയ്യൎെന്റ മകൾ േവണ്ടി മു പറഞ്ഞ െചറുക്കെന്റ അപ്പനായ ഉമ്മൻ േതാ 
മ്മാ കൂെടയും ഉണ്ടായിരു . അവൻ ആ മകെനെക്കാ േവെറ െകട്ടി േപായ 
തിനാൽ കഴിഞ്ഞ കായ്യൎങ്ങെള ഒെക്കയും മറന്നിരു . എന്നാൽ വിളിക്കാെത
വന്ന േവെറാരു വിരു കാരൻ ഉണ്ടായിരു . അവെരല്ലാം ഏകേദശം ഇരിക്കാ 
റായ ഉടെന ആവയു െച െപാട്ടക്കണ്ണൻ നംപൂരി അെങ്ങ പറമ്പിൽ നി
അവരുെട അടുക്കൽ വ . അയാെള ഒരു ബാല്യക്കാരൻ െകാ വരികയായി 
രു . വല ൈക അവെന്റ േതാേളൽ വ െകാ ഇട കയ്യിൽ ഒരു ചൂരൽ
വടി പിടി വഴിനീെള കാലു ചവി ന്നതിനു മു അതുെകാ കുത്തി േനാക്കി 
യായിരു വന്നതു. ക േപായതു വയസ്സായതിൽപിെന്നയായിരുന്നതുെകാ
കണ്ണെപാട്ടീേട്ടെറ നാളായിട്ടില്ലാത്തവ ൎ നടപ്പിലുള്ള ഒരു േപടി �യാളിൽനി
നീങ്ങിയിട്ടില്ലായിരു . � സമയം ആയാൾ േതാേളൽ പൂണുനൂലാകെട്ട െനറ്റിയി 
െലാ കേയ്യെലാ െനഞ്ചെത്താ അ െമങ്കിലും ചന്ദനെമാ ഭസ്മേമാ ആകെട്ട ധരിച്ചി 
ട്ടില്ലായിരു . പിന്നീടു ഒരിക്കലുമുണ്ടായി മില്ല. വീ ടമസ്ഥേനാടു അ ം പറവാ 
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നു എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാവരും െമൗനാശ്ചയ്യൎെത്താടിരു . അയാൾ
ഇ കാരം പറ ; — ”ഞാൻ വന്നിരി . ഞാൻ നിെന്റ സദ്യയിലുരു േക 
റുകയാെണ ഇനി അറിയാം. എങ്കിലും നിന കാണാവുന്നതു േപാെല
ഞാൻ ഇനിയും ഒരു ാഹ്മണനല്ല. പിെന്നെയാ ഒരു ിസ്താനി വിശ്വാസിത 
െന്ന. എന്നാൽ േവെറാരു കായ്യൎമു . മണവാട്ടിയുമായി ഇനി ഏതാെണ്ടാ
ഒരു സംബന്ധത്തിനുവകയു അതു േവേണൽ ഞാൻ നിേന്നാടു പിെന്നപ്പറയാം.
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരെല്ല ള്ളതു നിന അറിയാമെല്ലാ” ഇവി 
െട മറിയം അയാളുെട അടുക്കൽ പുഞ്ചിരിേയാടു കൂെട അടു െച ക പിടി 

െകാ ”എെന്റ ിയമുള്ള അ പ്പാ അ പ്പെന ഇവിെടകണ്ടതുെകാ ഇനി 
െക്ക സേന്താഷം” എ പറ . ഉടെന അയാൾ പുഞ്ചിരിയി െകാ അവ 
ളുെട തലയിൽ ൈക െവ ”എെന്റ കുെഞ്ഞ സവൎശക്തൻ നിെന്ന വാഴ്ത്തെട്ട” എ
പറ . അതിെന്റ േശഷം തിരി േകാശികുയ്യൎേനാടു അവരുെട ഇടയിൽ
തെന്ന െട ഇരുെത്തണെമ ം അങ്ങിെന െചയ്താൽ ആ ദിവസം തെന്റ ആയു 

നാളുകളിേല ഭാഗ്യകരമായിത്തീരുെമ ം ഊണുകഴിഞ്ഞി തെന്റ കായ്യൎ 
െത്തപ്പറ്റി കെറ െട പറയുന്നതിനു അവെരല്ലാവരും അനുവദി െമ ആശി
എ ം അയാൾ പറ . ഉടെന ഒരു കേസരി എടു െകാ വ അയാെള
അേതലിരുത്തി ഉണ്ണാൻ േനരം താെഴഇറങ്ങിയിരു മ ള്ളവേരാടു കൂെടയു
അവരുെട ജാതിയിലായി. കണ്ട ആളുകെളല്ലാം അയാൾ ജാത്യാൽ ഒരു ന രി 
യായിരുന്നതുെകാ ആശ്ചയ്യൎെപ്പടുകയും െച .
സദ്യ എല്ലാം കഴി . െപൗലൂസും ഭായ്യൎയും മുഖ്യരായി ം മാഗ്ഗൎവാസികളായ
മ പുലയരും അതിൽ ഉണ്ടായിരു . ീകൾ ഒെക്കയും വല്യപുതുമയായി 
രു . അേപ്പാൾ വയസ്സൻേപാറ്റി തെന്റ കഥ പറയുന്നതിനു അനുവാദം േചാ 
ദി . േകാശികുയ്യൎെന വിളി അയാൾ പറ തുടങ്ങിയെതെന്തന്നാൽ’—
വളെരക്കാലം മു നിെന്റ പുരയിടത്തിെന്റ അയല ള്ള കുെറ സ്ഥലത്തിെന്റ 
യും ഞാൻ ഇേപ്പാൾ പാ ൎ വരുന്ന വീടിെന്റയും ഉടമസ്ഥരായി ഞാനും ഒരു
േജ്യഷ്ഠനും മാ ം േശഷി . ഞാൻ പറയുന്നകാലം നിെന്റ അപ്പൻ � പറ നി 
െന്റ േപക്കൎായി േമടി ന്നതിനു തുേലാം മു തെന്ന. ഞങ്ങൾ ര േപരും
േവ എങ്കിലും ഇനി െകാ ങ്ങളില്ലായിരു . േജ്യഷ്ഠനു ഒരു മകൾ മാ മു 
ണ്ടായിരു . അവളുെട അമ്മ അവൾ അ വയസ്സായേപ്പാൾ മരി േപാ 
യി. അേപ്പാൾ തള്ള വന്ന പനി തെന്ന െകാച്ചിനും പിടിെപ േജ്യഷ്ഠൻ ഇവിട 
ങ്ങളിേല െസൗന്ദയ്യൎക്കാരിയായിരുന്ന തെന്റ ഭായ്യൎയുെട മരണത്തിൽ വ
നന്നാ അന്ധാളിച്ചിരുന്നതുെകാ ം െകാച്ചിേനാടുള്ള ിയംെകാ ം ദീനം േഭ 
ദമായാൽ കാശിയിൽ േപായി തീത്ഥൎ മാടി അവിെടയുള്ള േക്ഷ ങ്ങളിൽ വഴി 
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പാടുകൾ കഴിേച്ചക്കാെമ േന ൎ . െകാച്ചിെന്റ ദിനം െസൗഖ്യമായി. ഒടുക്കം
േജ്യഷ്ഠനു തീത്ഥൎ യാ സമയവുമടു . എങ്കിലും തനി നന്നാ ിയെപ്പട്ടി 
രുന്ന െകാച്ചിെന വി പിരിയുന്നതിനു വളെര മന േകടായിരു . സകല യാ 
സങ്ങളും േസ്നഹിതന്മാരുെട വാ കളും കൂട്ടാക്കാെത അവെള കൂെടെകാ േപാ 
യി. കുെറ നാേള ഞാൻ അപ്പഴേപ്പാൾ അവരുെട വത്തൎ മാനെത്ത റി േക
എങ്കിലും പിന്നീടു വളെര നാേള ഒ ം േകട്ടില്ല. ര വഷൎം കഴിഞ്ഞെപ്പാൾ,
േജ്യഷ്ഠൻ മരി േപായി എ കാശി േപായി വന്ന ഒരുവനിൽനി ഞാൻ
േക . എന്നാൽ െകാച്ചിെന സംഭവിച്ചായിരി ം? അവെള റി ഒരു വ◌ൎ 
ത്തമാനവും ഞാൻ േകട്ടില്ല. ഒടു ം എെന്റ മൂഢവിചാര കാരം ൈദവേകാപം
ശമിപ്പിപ്പാനും എെന്റ മരുമകെള തിര കെയാ അെല്ലങ്കിൽ കഴിയുന്നതായിരു 
ന്നാൽ അവൾ എ സംഭവി എ അറികെയാ െചയ് വാനും ആയി ഞാ 
നും കാശി ഒ െപായ്ക്കളയാെമ ഉറ എെന്റ വ ക്കെളാെക്കയും േശഷ 
ക്കാെര ഏൾപി ംവ യാ യായി വഴിയിൽവ ണ്ടായ യാസങ്ങെളല്ലാം പറ 
േഞ്ഞ കഴിവൂ എന്നില്ലെല്ലാ. പലതവണയും തിരി േപാരുന്നതിനു ഞാൻ ആ  
ഹി . ഒടുക്കം ഞാൻ കാശിയിെലത്തി. വളെര നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എെന്റ
സ്വേദശിയായ ഒരുത്തെന ഒരു െപൺ െകാച്ചിേനം കൂെട കുെറ നാൾ മു അവി 
െടക്കണ്ടതായി ഞാൻ അറി . പിന്നീടു ആ െപ ഗംഗാനദിയുെട തീരങ്ങ 
ളിൽ അ നാേള അല നട എ ം അവെള ഒരു സാ എടു ഒരു
മിെശ്യാനരി ഇട്ടി ണ്ടായിരുന്ന ധമ്മൎസ്ഥലത്തിൽ ആക്കിെയ ം ഞാൻ േക .
ഇ കാരം തെന്ന ആരുേപാരുമില്ലാെത ആ വല്യപട്ടണത്തിൽ നടന്ന അനവ 
ധി ൈപതങ്ങൾ അവിെടയുണ്ടായിരു . അവരിൽ അധികംേപ ൎ ം അവരു 
െട ഉത്ഭവെത്ത റി യാെതാരു അറിവും ഇല്ലായിരു . അതിെന്റ കാരണം
ചിലർഅറിയാത്ത ഭാഷക്കാരായിരുന്നതും ചിലർ തീെര െകാ ങ്ങളായിരുന്നതും
തെന്ന � വിവരണയിങ്കൽ മറിയത്തിെന്റ അമ്മ നടുങ്ങി. ആശ്ചയ്യൎശബ്ദം പുറെപ്പ 
ടുവിക്കയും അപ്പൻ നന്നാ താ യ്യൎേത്താടു ദ്ധിക്കയും െച ന്നതായി മറിയം
ക ”.........−”..,.”,:−−−”.................”...”..−−−..,” :−−””.”.”........
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