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ഇത് പീറിെനം കാെടം കഥ. ഇി േഗാൾഡ് േതടി ഇി്
േപായതിെം അവിെട െവ് കിിയ ഒ േഗാൾഡൻ റിെം കഥ.
പീർ ഡിി കഴി അെ ബിസിനസ് ഒെ േനാിം മലേയാര കർഷക
പാർിയിെല രാീയ വർനം ഒെ ആയി നട. ായം 30. കാണം
കഴിിി.
കലാണിന് അം അം നിർബി്. റ് െട കഴി മതി എം
പറ പീർ നിൽവാണ്. അെകാ് അടിെപാളി തെ പരിപാടി. 
െപാളിം അടിെപാളി ആയി് േപാ.
അെന ഒ നാൾ പാർിെട ജിാ െസറി േജാണി വനാൽ ന േഗാൾഡ്
ഉെം പറ പീറിെന ഇി് വിളിത്. ഇി േഗാൾഡ് – ന നീല
ചടയൻ കാവ്.
േജാണിെയ എാവം അായൻ എാ വിളിെ. ായം 50. എതിർ പാർിയിൽ
വെര പിടിപാട്. അ െകാ് ഇി േഗാൾെഡ കാവ് ഷി് ഒ തടമി.
രാീയം േനാാെത പടി െകാ്.
പീം ഏം അ ൾ  േപം െട ഇി് ഒ േഫാർ വീലർ
ജീിൽ റെ. കാർ േറാണി, മാൻ, പയസ്. എാവം ന കാ വീിെല

പിേർ.
െകാിയിൽ നിം രാവിെല റെ അവർ ഉ ആയോേഴം അടിവാരെി.
കാൻ പറ വി ഒ ആദിവാസി അവെരം കാ് അവിെട നിൽായി.
അവിെട നി് കളിേല് നടണം എ് പറോൾ കാർ അം വി.
പീറിേനാട് അായൻ േനരെ പറി. ഏതായാം എാവം െട നട.
ൈവകിായി അായെ േതാിൽ എിയോൾ. േതാം എ് പറാൽ
കാവ് േതാം. ഒ െചറിയ വീട് ഉ്. അത് ഇിം ളം ഒെ ഉപേയാഗി്
പണിത ഒ മേനാഹരമായ വീടായി. അായൻ എാവെരം സോഷർവം
സാഗതം െച.
ൈവേരം അ ഒ െചറിയ െവ ചാിൽ ളിോൾ എാവെടം
ീണം േപായി. രാി ന ക ിയം കാാരി ചിം കാിറി വം
ന നാടൻ വാം. നാടൻ വാ് വായിെലാഴി എാവം കിിോയി.
“എെ അാേയാ എ കിാി സാധനമാ?”, പീർ പറ. “പിാെത, ോച്
മാറി നിൽം, അേടാ?”, അായൻ േചാദി.
“അത് പറയാോ, അായാ”, പീർ വീം ടിി് അൽം ഇറി വം ടി
വായിലി് ചവെകാ് പറ. മാൻ പീറിെന െതാിയി് പറ, “എടാ..
േചാദി്”.
അത് ക അായൻ േചാദി, “എാടാ മാാ ഒ രഹസം?”. “അ അായാ…
അവൻ േചാദിത് േഗാൾഡ് ഇേ എാണ്. ഇി േഗാൾഡ്”, പീർ പറ.
“ഹ ഹ ഹ ഹ.. അോൾ നിൾ വത് കാനന ഭംഗി ആസദിാൻ ഒമ, അെ?”,

അായൻ ചിരിെകാ് േചാദി. “അ അായാ”, പീർ നിർി.
“ഞാൻ ാ പറതാടാ. സാധനം നിൾ് തരാെത ഇരിേമാ?”, അായൻ
പറോൾ എാവർം സോഷം ആയി. “എടാ ”, അായൻ വിളിോൾ
 ഇറി വ.
“റ് സാധനം ഇെേ”, അായൻ പറ.  കയറിോയി ഒ െചറിയ
ണിെമായി ഇറി വ. അത് േമടി് അായൻ റ. ന ഒ മണം അവിെട
പര. എാവം അതിേല േനാി. സാാൽ നീല ചടയൻ. േകറിവ് മാം ഉ
സാധനം.
“ഇത് നീല അോ, അായാ?”, പയസ് േചാദി. “എടാ.. അതിെ കാളിി ആണ്
നീലെയ പറത്”, അായൻ പറ.
“, ഒ് െറഡിയാ്”, അായൻ പറോൾ  പണി ആരംഭി. എാവം
അത് േനാിയി. കയില നീളിൽ ക് െച അതിൽ നീല ചടയൻ െപാടി്
നിറ. ഇല ി െത് ല് െകി എ. അായൻ എാവർം ഓേരാ്
എ െകാ.
“പിടിിോടാ പിേെര”, അായൻ പറ. എാവം ബീഡി കി് ക
അകേ് വലി് കയി റേ വി. ഒ് ര പഫ് കഴിോേഴം
പലർം പലം േതാാൻ ടി.
മാൻ പറ, “അായാ.. അായൻ ഞെട ൈദവമാ. അായന് ോം
ആയിരിെ.”
“ആയിോെ.. ആയിോെ”, അായൻ പറ. പയസ് ാ ഇ് ചിരിാൻ

ടി.
“ഹ ഹ ഹ.. ഈ തിര ഇവിെ ആേണാ അായാ?”, പയസ് േചാദി.
“ഏ തിര?”, അായൻ േചാദി.
“ആ നിൽ െവ തിര”, പയസ് റേ് ി പറ. “ആ.. അേതാ?
അത് ഇവിെയാ. ന തിര അേടാ പയെസ?”, അായൻ േചാദി.
“അെത അായാ.. എ എാ അവന്. എനി് ഒ് കയറണം അായാ”, അവൻ
എേൽാൻ ടി.
“ഇം രാി ആയിേ, നാെള ആകെ”, അായൻ പറ. “എാൽ ശരി. അായൻ
പറാൽ ഓേ”, പയസ് വീം വലി് കയിെകാ് പറ.
“എാടാ േറാണി നീ ഒം മിാെത ഇരിത്?”, അായൻ േചാദി. “ഞാൻ
ചിിക ആയി, അായാ”, േറാണി പറ.
“എ്?”, അായൻ േചാദി. “അതിെനറിാ ചിിത്”, േറാണി പറ.
“എിെനറി്?”, അായൻ വീം േചാദി.
“എ് ചിിണം എതിെനറിം ചിിക ആയി”, േറാണി പറ.
“ഓ അെന. ശരി, നീ ചിി്”, അായൻ ചിരിെകാ് പറ.  ഒ്
േനാിയേത. അവ ഇത് രിയോ. അായെ എ ്സ് ഇത്
േപാെല വ േപായിരി.
എടാ പിേെര, ഞാൻ കിടാൻ േപാവാ.  ഇവിെട ഉ്. എെിം ആവശം

ഉെിൽ അവേനാട് പറാൽ മതി”, അായൻ പറ.
“ശരി, അായാ. അായൻ ആണ് ഞെട ൈദവം”, മാൻ വീം പറ.
“ശരി ശരി. ഡ് ൈന്”, അായൻ കയറിോയി. “എടാ , ഒ ക് േവണം”
എ് വിേനാട് പറിാണ് അായൻ േപായം.
പിേ ദിവസം രാവിെല പീം കാം ക് റി് റ് േനരേ്
എവിെടയാണ് ഒ എം പിടിം കിിയി. “െക് വിിേടാ?”, അായെ േചാദം
േക് പീർ േനാിയോൾ അായൻ കാിം ടിോ്  നിൽ.
“തല് ഒ കനം”, പീർ പറ. “, ഇവാർൊം ടിാൻ െകാ്”,
അായൻ പറ.
 ഓേരാ കകളിൽ എോ ടിാൻ െകാ് വ. ഒ് ചി് േനാിയി് പീർ
പറ, “ഇത് ഒമാതിരി ചവർാണോ, അായാ”.
“എടാ, ഇത് ഇവിെട ആദിവാസികെട ഒ ി് ആണ്. കാവിെ െകിന് ഉതാ.
ടിോ, ഇെിൽ ഇെ ദിവസം േപാാ”.
അായൻ പറോൾ എാവം ഒവലി് ടിിറി. െറ േനരം കഴി
എാവർം ഒ മാം വ.
“ഒ് േപായി ളിിം െട വാ. അോേഴം േനാർമൽ ആം. അോേഴം
നിൾ് ഒ സർൈസ് ഉ് , അായൻ ചിരിോ് പറ.
എാവം േപായി ളി് വോൾ അായൻ വരായിൽ ഇരി്.

ഇരി്, കാി ടിാം , അായൻ പറ.
“നീലി”, അായെ വിളി േക് എാവം വാതിൽേല് േനാി. ഒ വലിയ
പാമായി ഇറി വ െപിെന ക എാവം വാ െപാളി് േപായി. ഒ കാനന
രി.
ിന് താെഴ വെര മാം എ ഒ ൈകലിം  ലകൾ എ കാണി
േപാെല ഒ മാർം.  വട കാൽ തെ  കി ആം. എാവേം
 ഉറിൽ നിം എേ.
“ഇത് നീലി, െ ഒ ബവാ”, അായൻ പറ. “വിളിൊടി”, അായൻ
പറോൾ  െകാവ േളകളിേല് നീലി ക ബിരിയാണി വിളി. െട
ന കിമാം. നീലിെയ േനാി എാവം കിമാ ി ക ബിരിയാണി
കഴി.
“ഇതാേണാടാ അായൻ പറ സർൈസ്?”, പയസ് പീറിേനാട് പതിെയ േചാദി.
“ആയിരിം, ന കിടിലൻ പീസ് അെ?”, പീർ പതിെയ പറ.
ഭണം കഴി് എേ അവേരാ അായൻ പറ. “എാവം േപായി
നേപാെല ൈക കകി േപ് ഇ് നേപാെല പം െട േതി് േപാെര”.
ൈക കകി പം േത വ പീം കാം അവിെട ക കാ ക െഞി.
ണിയിാെത നിലി അായെ കി ഊ നീലിം അവെട
തലയിൽ തകി ോാഹിി അായം.
നീലിെട  ി റേകാ് തി നിൽത് ക അവെട  കി അടി.

അായെ േനെര തിരിറിിരി െകാ് നീലിെട ല കാണാൻ േമല.
അവെട അംവി നിൽ് ക അായൻ പറ –
“വാടാ പിേെര. ഞാൻ ാ നീലി് ഒ ഉാഹിന് നി് െകാതാ”, അത്
േക് നീലി തലെപാി േനാി. അവെട വായിൽ നിം ചാടി വ അായെ 
ക അവർ വീം െഞി. എൊ നീളം വം.
“എാൽ പിെ നീലി…”, അായൻ പറോൾ നീലി എേ. അോഴാണ്
അവർ നീലിെട േദഹം െമാം കാത്. കാടിെ മകെട കടെ ശരീരം.
െകാിെവത് േപാെല ലകൾ, ഒിയ വയർ, ന  ിൾ.
പീറിെനം കാെടം  ിൽ കിട പിട.
നീലി വ പീറിെ അ് ി നിി് അവെ ് വക മാി.
ീഫിിൽ ഴ് നിൽ അവെ യിൽ പിടി് നീലി െഞിയോൾ
അവൻ ചാടി.
നീലി അവെ ം ീം അഴി് കള. പീറിെ കിൻ ിങ് േപാെല
െവളിയിൽ ചാടി വ. അവന് െപെ് നാണം വ. അവൻ  ൈകെകാ്
െപാിിടി.
“നാണിടാ, നെട നീലിയേ”, അായൻ പറ. നീലി പീറിെ ൈക പിടി്
മാിയി്  വായിേല് െവ. “അഹ്”, പീർ ഒ് ഞരി. നീലി പീറിെ 
വായിലി് ഊിടി.
“അഹ്.. ആ”, ലയിൽ നീലിെട നാിെ േയാഗം പീറിന്
സഹിാതിം അറം ആയി. ഉയിൽ പിടി് ഉടെകാ് നീലി 

വായിൽ വൻ കയി ഊി വലിോൾ പീർ അരെ് ോ് തിൊ.
നീലിെട തലയിൽ അമർിിടി് െകാ് പീർ നി് വിറോൾ നീലി 
വായിൽ നിം ഊരിയി് അായെന േനാി.
“മതിെയടി. ഇെിൽ അവൻ ചീിം. നീ അവെള വിളി്”, അായൻ പറ.
“”, നീലി ഒ് നീി വിളി. അോൾ ഇറി വ ആെള ക പീം കാം
വീം െഞി. അരയിം െനം ൾ െകാ് നത ക്ടി് മറ് മറിെ
രീതിയിൽ ഒ ഇളം ചര്. വിയിൽ േകാർ ൾെകാാണ് അലാരം.
ലകൾ നേപാെല കാണാം. റി ിൽ റ് ൾ. ന ി, റേകാ് തി
നിൽ. ഇളം േതനിെ നിറം. േഗാൾഡൻ ർ. പീറിെ മനിൽ െപാി വ
േപര് അതായി. നീലിെട കിൽ കിട പീറിെ  പലവം െവി. അത്
ക നീലിം അായം ചിരി.
“എടാ നിോട് െകാവരാൻ പറ മാല എവിെട?”, അായൻ േചാദി.
“ബാഗി് അായാ”, പീർ പറ.
“ഇ െകാവാ”, അായൻ പറ. “എടാ മാാ.. എെ ബാഗിെല ആ മാല ഇ
എേ”, പീർ പറോൾ മാൻ േപായി ഒ മാലം െകാ് വ. അത്
വാിി് അായൻ ആ െപൺെകാിേനാട് പറ.
“മാ ഇ വേ. ഇത് മാമാർ െകാ് വതാ. േമാൾ് തരാൻ. ഒ പവൻ ഉ്”.
മാ അ് വോൾ അായൻ അത് അവെട കിൽ ഇ് െകാ. സോഷം
െകാ് അവെട ഖം  േപാെല വിടർ.

“അേ, ഇത് കോ. ന ഭംഗി?”, മാ േചാദിത് േകി് പീം കാം െഞി.
നീലിെട േമാളാേണാ മാ?
അോൾ അായൻ പറ. നീലിെട േമാളാ മാ. അവൾൊം അറിയാം. സീൽ
െപാിിി ഇവെര. ബാിെയാം ഞൾ െചുതാ”.
മാവിെ ി് പിടി് െഞിെകാ് അായൻ േചാദി, “േമാൾ് 
ഊേണാ?”. “ഉം”, മാ നാണി് ളി.
“ഈ നിൽ മാമെ  ഊിൊ”, അായൻ പറോൾ മാ വ
നീലിെട അ്  ിയി. നീലി പീറിെ  പിടി് മാവിെ
വായിേല് െവ് െകാ. മാ വാ ന േപാെല െപാളി് പീറിെ 
വായിലാി മടിൽ നാെകാ് ഉഴിോൾ പീർ വീം അലറി, “ആ.. ആ…
അഹ്… ഉം.. ഉം..”
മാ പതിെയ  നേപാെല വായിൽ കയി ഊിടിയോൾ പീർ
കാണാൻ ടി. മാവിെ ഇളം  വായിൽ കിട അവെ  െവിവിറ.
ലയിൽ നാ് ഴി െകാ് മാ വലിിയോൾ പീർ അരെ് മാവിെ
ഖോ തിൊ. മാ ഇട് ഒ് വിിയോൾ നീലി  ഊരിെയ
വായിൽ െവ് ഊി. പിെ മാവിെ വായിൽ െവ് െകാ. അെടം
മകെടം  ഊൽ പീറിെന ഖിെ പരമേകാടിയിേല് നയി.
“മതിെയടി”, അായൻ പറോൾ മാ  ഊരി. പീർ അായെന
േനാിയോൾ അായൻ േചാദി, “ഇളം ച ചിേടാ?”. “േവണം”, പീർ
പറ. “നീലി”, അായൻ വിളി.

നീലി അവിെട കിട ഒ കി െബഷീിൽ നാകാലിൽ നി.  ിം
റേകാ് തി നിൽ നീലിെട ടകൾിടയിൽ ഒളിിരി ർ കോൾ
പീറിെ  വാവിൽ െവി ആടി.
“േമാള് വാ”, അായൻ മാവിെന വിളി. മാ അായെ അ് വോൾ
അായൻ അവെള എ നീലിെട റ മലർി കിടി.
“േമാൾ കാ മടി പിടിോ”, അായൻ പറത് േക് മാ കാകൾ േദഹൊ്
േചർ് പിടി.
ഇളം ടകൾിടയിൽ െപാി വ ആ ഇളം ച കോൾ പീറിന് തെ 
നിമിഷം തെ പാൽ ചീിെമ് േതാി. വിയിൽ േകാർ കൾ് താെഴ
െപാി വ മാവിെ വ് ക മാം പയം േറാണിം ല് നി യിൽ
പിടി് െഞി.
“തിോടാ”, അായൻ പീറിേനാട് പറ. പീർ വ നീലിെട റകിൽ ി
നിി് മാവിെ വിേല് േനാി.
മനം മയ േതൻ മണം അവിെട പരി. അെടയാേണാ അേതാ
േമാെടയാേണാ? പീർ ഓർ. കവിടയിൽ െപാി നിൽ ഇളം ചെട
നവിെല ചാൽ ക പീർ നാ് നീി ഒ് നി. മാ ഒ് പിട.
കാിെല ആ വിടരാൻ െവി നിൽ ആ ഇളം വിൽ പീർ വീം വീം നി
ി. മാ ഇളകി. വിടർ അറിെ കളിൽ മകെട വിരിയാൻ പാകിന്
നിൽ ഇളം ർ. പീറിെ കി അരയിൽ കിട ിാടി.
മാവിെ ഇളം റിെ േനരിയ ചാകളിൽ െട പീറിെ നാ് ഇഴോൾ,

“ആ… ആ…. അെ.. ആ…”, എം പറ് മാ കി. അത് േക് നീലി ചിരി.
പീർ അൽം റേകാിി് നീലിെട ർ ഒ് നി. അോൾ നീലി ഒ്
പിട. ർ െപാളിോൾ നീലിെട ച നേപാെല േതൻ രിയിായി.
പീർ അത് നാ് നീി നിെയ. നീലി ി റേകാ് തി പീറിെന
ോാഹിി.
“ഉം..ഉം.. ആ..”, നീലി ളിൊ പീറിെ ർ നൽ രസി. അോൾ നീലിെട
കളിൽ കിട മാ പീറിെ തലയിൽ പിടി് വലി. നീലിെട ിൽ നിം തല
െപാി േനാിയ പീറിേനാട് മാ പറ, “ന്, മാമ”.
“അടി, നീ ആള് െകാാോ?”, മാവിെ റിതൾ െപാളിെകാ് പീർ പറ.
അത് േക് എാവം ചിരി. “നേപാെല നി െകാടാ. നെട മാവേ”,
അായൻ പറോൾ പീർ മാവിെ ിേല് ഖം താി, െപാളി് പിടി. ഇളം
കാ് വിെ ഉിെല േതൻ ക വായി മാറി പീർ.
“അഹ്… ആ…ആം”, മാ പീറിെ തല അമർിിടി െകാ് കി. ഇളം ക
വായിലാി കൾ െകാ് കടി് പിടി് നാെകാ് െമാം കറി
ഉഴിോൾ മാ നീലിെട റ കിട ള.
പീർ ആ ഇളം വ് െപാളി് പിടിി് അതിെ ഭംഗി േനാി. വ ചാ േപാെല
ഇരി ഉൾവശം, േതൻ ികൾ ഇ് ഇ് ഒകി വ.
സീലിെ െചറിയ ള കോൾ പീറിെ  കിട െവി ആടി. അത് ള്
അക കയറാൻ അവന് തിം. പീർ നാ് ർി് മാവിെ വിെ ഉിേല്
കയി കറിയോൾ മാ നീലിെട റ നിം അര െപാി പിട.

“എടി െപെ, താെഴ േപാം”, നീലി പറ. അോൾ അായൻ പറ, “എടാ
പീെറ.. എാൽ നീ മാവിെ വിെല േതൻ നിെ ് കരാൻ െകാ്
അവെട ആ വ് അ് നേപാെല വിടർ്”.
“ശരി, അായാ”, പീർ എേ െകാ് പറ. “ഒ് നന് എി് െവോ”,
അായൻ കിി െകാ് പറോൾ പീർ ല എ നീലിെട
ിേല് െവി് തി.  വലിയ ഴമിാെത അ് കയറി േപായി.
പീർ  െമാം കയി നീലിെട ിയിൽ െകാ് അര േചർ് െവ. “അഹ്”,
നീലി ഒ് ഞരിയേത. ഇത് അായൻ പേ വിടർി ഇടിെട േതൻ ക
വാെണ് അവ മനസിലായി. നീലി ി ഒ് റേകാ് തി.
“അവൾ് റ് അടി് െകാേടാ”, അായൻ പറോൾ പീർ നീലിെട
വിൽ നിം ഊരിെയ അടി് കയാൻ ടി. േതൻ നിറ പാകമായ ിൽ
കിട പീറിെ  ‘്’ ‘്’ അടി് കയറി.
പീറിെ അടിൊം നീലിെട റ കിട മാ ി. മാവി് കാലിൽ പിടി്
കവ് പിടി് അവെട െപാി നി ഇളം റിൽ േനാിെകാ് അെട ിൽ
അടിോൾ പീറിെ ് ഇവെര ഉായിിാ ഒ ഖം. ഇട് ൈക നീി
മാവിെ ഇളം ലകൾ കശിെകാ് അടി് കസറിയോൾ അായൻ പറ,
“എടാ.. മതി. നീലിെയ പിെ ആെണിം അടിാം. മാമെ ് മാ െവിംഗ്
ആണ്”.
“ഓേ”, പീർ  നീലിെട ിൽ നിം ഊരിൊ പറ. “മാെ വിൽ
മാമൻ  കയെ?”, പീർ േചാദി. “കയ് മാമ”, മാ ർ െപാിൊ് പറ.

“മിി”, പീർ  മാവിെ ർ ഇതളിൽ ഉരെകാ് പറ. കിൽ
ലെകാ് ിയോൾ മാ ഒ് പിട, “അഹ്”. മാവിെ ഇളം വിെ
ഇതകൾിടയിൽ ല െവി് അ നീലീെട വിെല േതനിൽ ളി്
നിൽ  പീർ ോ് തി.
“അഹ്”, മാ വീം ഒ് പിട. ല വതി ആ ഇളം വിൽ കയറി. വിെ
ഇതകൾ പീറിെ െയ ിിടി. പീറിെ ം ഉം ഒ് കികി.
അൽം കഴി് പീർ  ഒെട തി.  അൽം െട വിെലാ് കയറി.
പെ ന ം. ഇത് ഇെന െവോിാൽ വാതിൽൽ െവ് പാല് ചീ
പണിയാെമ് പീറിന് േതാി. പീർ അായെന േനാി. അായൻ ക് കാണി
അടിോളാൻ.
മാവിെ കാകൾ ഒ് െട മടി പിടിെകാ് ആ ർ ഒ് െട െപാിയി്
പീർ  ആ തി. “ആ…. അേ…. ആ”, മാവിെ വിെ കവാടം ഇടി്
റ പീറിെ  മാവിെ ഇളം വിൽ െമാം കയറി.
“ആ… മാമാ… ഊര്… ഊര്… ആ… അേ”, മാ കിട കര. “സാരമി, േമാെള.
കഴി. ഇനി േവദനിി”, നീലി പറ.
“ഉം… ഉം..”, മാ ഏലടി െകാ് ളി. “അൽം കഴി അടിാ മതിയാടാ”,
അായൻ പറ.
“ശരി, അായാ”, പീർ പറ. പീർ ൈക നീി മാവിെ ഇളം ലകൾ പിടി
െഞി.  ലെഞകൾ ക കാ് ഞാവൽഴൾ േപാെലയി.
ൈകയിലി് ആ െഞകൾ െഞരിോൾ മാ ഒ് ഞരി. അവെട ർ ടിത്

പീറിന് മനസിലായി.
മാവിെ വിൽ തൽ േതൻ കണൾ ഊറി വായി. അവെട കരിം
മാറിയി. ലയിെല പിടിം മാവിന് ഖി. അവൾ ഇട് ർ െപാിയോൾ
 അനി. അോൾ പീറിന് റ് െട വവ് മനസിലായി.  പതിെയ
ഊരി കയി േനാി. ന ൈട് ആയി് കയ്.
ല മാവിെ വിെ ഇതകൾിടയിൽ വെര െകാ് വി് വീം
കയിയോൾ പീറിെ  െവി വിറ. ഉകൾ ഖം െകാ് തരി. “അഹ്…
ആ…”, അവൻ ഒ് അമറി. പാൽ വിി അവെ ഉ തരി.  കട. പീർ
േവഗം അടി് ടി.
െപിന് െവടി െപാി െകാാെത പാൽ കളാൽ പിെ മാനം േപാം. പീർ
ഓർ. പീർ മാവിെ ഇളം കിൽ വിരൽ െകാ് ചി പണി നടി  അടി്
കയി. അെട റ കിട പീറിെ അടിസരി് ആടിൊ് പീറിെ
 മാ ആസദി. കിൽ പണി മാവിെന വികാര തരളിതയാി.
“ആ.. ആ.. അഹ്…”, അവൾ കിട കി. പീറിെ  ഇോൾ മാവിെ വിെല
േതൻ കർ് അവെട ഇളം വിെന ഖിി് െകാ് കയറിയിറി. െട
ഉരിൽ മാവിെന ഖിേല് നയി്.
“ആ.. ആ…. മാമാ.. അടി്… അേ… ഓ… “, അവൾ നീലിെട റ കിട
പിടോൾ െപ് െപാിാൻ െറഡി ആെയ പീറിന് മനസിലായി. പീർ 
ീഡിൽ അടി് െകാ.
കടവെര കയറി അവെട തിയിൽ ഉ അടിേപാെല  കയിൊോൾ

നീലിെട റ കിട പിട െകാ് മാ വിൽ േതൻ ചീി.
“ആ.. അേ.. മാമ.. ആ… ഉം… ഉം…ആ”, നീലിെട റ കിട നവ് വള് മാ
പിട. താെഴ േപാകാെതയിരിാൻ പീർ അവട കാകളിൽ പിടി്
െകാെകാ്  അടി് അടി് െകാോൾ പീറിെ ഉയിെല പാൽ
ൻ മാവിെ ഇളം വിേല് ചാി.
“മാ… ആ… േമാെള.. ആ… മാ.. ഉം… ഉം.. അഹ്.. ആ..”, പീറിെ  മാവിെ
ഇളം വിൽ പാൽ വർഷം നടി. അവെ അരെക് മാവിെ ിൽ േചർ് െവ്
െകാ് പീർ അരെ് വിറി് പാൽ ചാടി് നി് വിറ. പീറിെ ടകൾ
നീലിെട ിയിേല് േചർ് െവ് നി് െകാ് മകെട ിേല് ാൽ
ചീി് ൻ സോഷി.
“ഉം… ഉം.. ഉം.. അ.. ആ”, പീർ വീം പാൽ ചാടി് െകാ. “മാമാ.. ആ… മാമ…”,
മാ കട് കിട െകാ് കിത. പതിെയ പതിെയ അവെട പിടിൽ തീർ.
ാൽ വൻ മാവിെ ഇളം വിൽ ചാടി പീർ  ഊരാെത മാവിെന
നീലിെട റ നിം അവെട ിടിയിൽ െട കി് വാരിെയ് അരയിൽ
യിൽ േകാർ് പിടിെകാ് വ. എി് അവിെട കിട കേസരയിൽ ഇ.
പീറിെന െകിിടി് അവെ കിൽ കി് മാ അവെ െനിൽ
ചാരിിടോൾ  ിം ഇളി േതെനാലി മായി നി നീലിെട
റകിേല് മാൻ അവെ കിമായി െച നി.
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