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ഒ മാർ് മാസിെല  ഒ ശനിയാ. ഉണിന് േശഷം െവെത തിയിൽ
കേസരയിൽ കാൽ കയി േപം മറി േനാിൊ് ഇരികയായി ഞാൻ.
അോൾ ആണ് അെട വിളി േകത്. “എടാ സനീേഷ, ഇോ് വ് എെ ന
ഒ തിി താടാ, േമാേന. ന േവദന”. േകോൾ തെ എനി് ന േദഷം വ.
“ഈ അ് േവെറ പണിെയാം ഇേ? മഷന് ഇിരി േപാം സമാധാനം
തരി എ വാൽ”, ഞാൻ വിചാരി. പിെ േതാി, പാവം എെ അ അേ.
േവെറ ആേരാട് പറയാനാ.
ഞാൻ എേ് ൈകലി ഒഴി.  ഇോം കി അടി് നിൽകയാണ്.
എ െചാൻ, ഉൻ ഒ കളി കഴിി് ക്ടി് ് മണിർ ആയിാം. ഒ
വിധിൽ  കാണാ രീതിയിൽ ൈകലി മടി ി ഞാൻ അെട
റിയിേല് െച.
ഓ, എെി പറി. എെ േപര് സനീഷ്. വയ് ത് കഴി. കലാണം
ഒം ഇവെര ആയി. ആഹം ഇാെകാ, ഒം അോ ഒവി.
“ഉ ഒോൾ ഉാണി ഒി”, എ് പറത് േപാെല ആണ്.
എെ അൻ ഏ വർഷം ൻപ് മരി് േപായി. ആ സമയ് ഡിി കഴി് െവേത
വാണം അടിെകാ നടകയി ഞാൻ. അൻ മരിതിന് ൻേപ ഒ

പലചരകട നടി േപാി.
അൻെറ കാലേശഷം മ നിി ഇാെത ഞാൻ കട ഒ വിധം ഭംഗിയായിെ
ഏെ് നട. അെകാ തെ അലിാെത വീട് കഴിേപാ. ഉ്
ര മണിതൽ ആ മണിവെര കട അടവാണ്. ആ സമയം ഞാൻ ഊണ് കഴി് ഒ്
െചതായി മയിയിേ കട റാൻ േപാക.
വീിലാെണിൽ ഇോൾ ഞളാെത േവെറ ആം ഇ. എം രാവിെല
അയൽവെ പാവ വ് ം അടി്, പാം എാം കകി, വീട് എാം
വാരിയിം. മ റം പണികം െചും. ആ സമയം െകാ് അ രാവിലെ
കഴിാെനെിം ഉാം.
പാവ് അെയാം ഒോ രോ വയ് തലാെണിം ഒ കാരം
പറയാതിരിവാൻ വ, ഒൻ ചരാണ് പാവ. ചരെ് പറാൽ ഓേരാ
ലം ഓേരാ വലിയ ച േപാ്. ഇിരി ൗസ് ഇോൾ ി െപാിം
എേപാെല റി നിൽ ക കിളിൻ മാകൾ േപാ ലകൾ.
ികൾ് ഭയര വലിമിെിം ക കഴിാൽ ഏതവം നി നിൽിൽ ഒ
വാണം വിിരിം. ആദ ദിവസളിെലാെ ൗസിനടിയിൽ ാ ഇമായി.
ഇോൾ ാ ദിവസളായി ഒം അടിയിൽ ഇ. മാറ് ഒ േതാർ് െകാ്
മറം, അേയ.
ഈ പാവെട െകിേയാൻ പ െകാം േ മരിൽ നി് വീ മരി് േപായി.
ഒ മകൾ ഉതിെന െകി് വിത് ഭർാവ് ഉേപി്  െകാം ആയി
പാവെട െട തെ താമസി. േപര് മിനി. േപരിേല ഉ മിനി. അവെട
ലം ിം കാൽ ‘മാി’ എ േപരാണ് ന എ് േതാം.

മിനി് ഒ മക്, ആറാം ാിൽ പഠി. സ എോ മോ ആണ് േപെര്
േതാ. മിനി് തൽ ആണ് പണി. വീിൽ തെ ഇ് ത് െകാം.
ാ ദിവസം ൻപ് സെയ ടഷൻ പഠിിാേമാ എ് വഴിയിൽ െവ്
കോൾ മിനി േചാദിി. അവെട നിറ വീർ് നിൽ അി
കോ് അംവി് നിൽതിനിടയിൽ ഞാൻ എാ പറെത് േപാം
ഓർി.
ഓ, പറോി കാരം. ഇ് രാവിെല വെര എെ ജീവിതം സാധാരണ
രീതിയിൽ േപായിെകാിരികയായി.
എവാൽ എം ഏ മണിയാോൾ ഉണം. ഭാത തെളാം കഴി്
രാവിലെ കാിടിം കഴി് ഒ ഒൻപ മണി ആോൾ കട റം. പിെ
ഉ് ര മണി് വീിൽ വ ഊണ്, മയം, പിെം കട. രാി പ മണി്
വീിൽ എി ളി.
പിെ ര െപഗ്. പിെ ചാിേയാ േചാേറാ എെിം. അവസാനമായി
ഉറാൻ കിടോൾ ഒ വാണം വിം. ആെര ഓർാണ് എ് േചാദിാൽ ആദം
മനിൽ വത് ആേരാ അവർ. അത് അയാവാം എെ െപൾ മയാവാം
അെിൽ എെ വലിയ.
ഇെതാം മനിൽ വിെിൽ പാവേയാ, പാവെട േമാേളാ (മിനി) ആവാം.
എനി് എാ െപേളം ഒേപാെല കാണാനാണ് ഇ്ടം.
ആൾ പിടിയോ ആൾേഭദം എ് പറോെല ഏത് ായിതാെണിം
ർ ആേണാ, ഞാൻ കളിിരിം.

ഇനി ഇ് രാവിലെ കാരം. സമയം ഒ ഏ മണിയായി കാം. ഞാൻ പാതി
ഉറിൽ ചരി കിടകയായി. എെ യാെണിൽ ൈകലിിൽ
ടാരം തീർ് അെന നിൽ. അേരം ആണ് പാവ റിയിൽ വത്.
ഞാൻ വാതിലി േനേര തിരിാണ് കിടിത്. ൈക ് മടി കിെ കളിൽ
വിരിെകാ ഞാൻ േനാത് കാകയി.
വ പാെട പാവ റി അടി വാരാൻ ടി. മാറ് നിം േതാർ് എ്
കേസരയിേല് ഇ. ശം േക് ഞാൻ ക് റ േനാി. എെ ക്
തിോയി. ാ ഇടാെകാ് െവ ൗസിിൽ റേ് റി്
നിൽ വലിയ ലകൾ.
ലകെട വലിം കാരണം വലി് അക നിൽ ൗസിെ ൻഭാഗ് ടി
ലകൾ ാം കാണാം. എെ സിരകളിേല് അി ഒത് േപാെല േതാി.
 ർവാധികം വിംഭി് നിാടി.
ഞാൻ അറിയാെത ‘ആഹ്’ എ് ശദം ഉാി േപായി. അോൾ അവർ
തലയർി എെ േനാി. െപെ് േതാർെ് മാറിലി, പിെ എെ കി
അടിാ സമാനിേലാ േനാി.
എിം െപെ് തെ അവർ ഖം താി  ടർ. ഏറിയാൽ ര മിനി്
കഴി കാം. പാവ തലയർി എെ സാമാനിൽ തെ േനാി.
അവെട ഖം മാറി. ഞാൻ െപെ് ഒ കാല് മടി കവ് കിട. എെ ൈകലി
മാറി  െവളിയിൽ കാെമ് എനിറിയാമായി.
പാവെട ശാസഗതി വർി. “േ, സനീഷ് േ”, എ് അവർ പതിെയ

വിളി. ഞാൻ അനിയി. പകരം ഒ ൈക എ് അറിയാേപാെല എെ
െന ഒ് തേലാടി വി.
പാവ അണെകാ എെ കാലിെ വശോ വ യിേല് ക്
ചിാെത േനാി. ാൻ അവർ മറ. മാറനിം േതാർ് എോേഴാ
േപായി. ശാസ േവഗമസരി് ലകൾ വലി കി ലകൾ റേ്
തത് എനി് കാണാമായി.
എെ സിെട റ് ഭാഗം ഇോം ൈകലി ടിിടി. ഒ് ര മിനി്
േനാിനിി പാവ ൈക നീി പതിെയ ൈകലി അ് മാി എെ വിംഭി്
നിൽ കിെന നനാി! ഞാൻ കാകൾ പരമാവധി കവ് വ് അവർ്
ശരിം എെ സാധനം കാണി െകാ.
കാമംെകാ് അവെട  വിറത് എനി് കാണാമായി. േനാി നിൽെ
അവർ ടകൾ അികം അകകം െചുത് ഞാൻ ക. എി
വാതിൽേല് േപായി െവളിയിൽ ആമിെ് ഉറ് വി.
പിെ എെ സാധനിനേ് ഖം അി. എെ ഷണ സി ൈകനീി
പെ ൈകിൽ ഒി. എി പതിെയ അാതവണ െഞി. മേ ൈകെകാ്
യിൽ പിടി് പതിെയ െതാലി റേകാാി പിടി.
അവെട ൈകയിൽ ഇ എെ ലിംഗം െവിയാടി. അവർ അോൾ ആർിേയാെട
എെ െട മടിൽ ഒ ഉ വ. എി് ഒ ൈകെകാ് എെ ഷണ
സികെള അമേയാെട ലാളി. ഖം യിലി് ഉര.
അോൾ എെ യിൽ നിം ഒ ി ം അവെട ൈകയിേല്

വീ. അതിശയോെട അവർ അത് മണി് േനാി, ഈ അ കാലൊം
കിിാേപാെല.
എി എെ ഒ് േനാി പിെ വാതിൽേല് ഒ് തിരിം േനാിയി
ചിേയാെട അത് നി. അേരം അ “പാവ എിെയ?”, എ് വിളിത്
േക് അവർ െപെ് ം എോ് േപായി. റ് േനരം ഞാൻ േനാി. ആളിെ
െപാടിേപാമി.
പിീട് ഞാൻ േനാിയോൾ പാവ കിളടിയിൽ ിയി ച ഒ.
മാറനിം േതാർ് മാറിിട.
ൗസിിൽ നിം ാം നമായ ലകൾ റി് മടിയിേല് ി കിട.
ലയിേല് േനാിെകാ് ഞാൻ പറ, “ന ചയാെണ േതാോ.”
ഞാൻ എവിെടയാണ് േനാത് എറിയാെത അവര് പറ, “വലിേ,
അ നെതാം അ. സനീഷിന് ഇെേമാ് അറിയി”.
“എനി് വലിത് ഒിരി ഇമാണ്. േതകി്  ളത്. ഇോൾ
തെ തിാൻ േതാ”. ഒ കിരിേയാെട ഞാൻ പറ. പാവ ഖം
ഉയർി എെ േനാി. അോൾ ആണ് ഞാൻ എവിെടയാണ് േനാത് എ്
അവർ കത്.
ലജ്ജം കാമം ഒ േപാെല അവെട ഖേ് ഇര് കയറി. “അ്
ഇമാേണാ, നേപാെല താെണിം”, അവർ കാതരമായി േചാദി.
“താൽ മാം മതി, ഞാൻ െപാളി് എാം തിോളാം”, കിയായി ഞാം പറ.

“ള മാേമ തിൊോ? അോൾ മേ ഭാഗം ഒെ എോ എം”, എെ
കിയാ യിേല് േനാി അവർ േചാദി.
“േമം അടിം എാം ഞാൻ തിോളം”. എെ  ൈകലിിൽ ർണമായി
ഉേജി് നിാടി. പാവ ക് ചിാെത യിേല് തെ േനാി.
എി് പതിെയ േചാദി, “ഒ് കാണിാേമാ”. ഞാൻ മനിലാകാ േപാെല
േചാദി, “എോ കാണിാനാ?”. “േമാെ ഇത്”, പാവ െചറിയ വിറയേലാെട
യിൽ ിാണി് പറ.
ഞാൻ  ൈകലി് െവളിയിൽ എ് െതാലി റേകാ മാി പാവെട
ഖേ് തി പിടി. ആ സമയാണ് അ കയറിവത്.
“ഹാ, നീണർോ. നീ എൊകയാണ്, ച കോികയാേണാ?”.
ഞാൻ െപെ്  ൈകലി െകാ് ടി.
എെ കി അടി് നിൽ ൈകലിിെല  േനാി അ പറ. “നിൻെറ
നിൽ് കി് ച ഇെ് േതാോ. ഒ് െപാളി് ള എ് െകാ്.
പാവ് അെതാ വലിയ സഹായം ആയിരിം”, എ് എെ യിൽ നിം
കൊെത അ ഒ ിരിേയാടി പറി് അകേ് കയറിോയി.
“അ പറത് േകിേ, എെ ൻപിൽ ആ െകാരി എിിരി്. ള
എത് ഞാൻ ഒ് കാണെ”. പാവ തീേയാെട പറ.
ഞാൻ െകാരി ഇ പാവെട ിൽ ഇ. എി ൈകലിെട  െകാ്
 മറ. പാവ െകാതിേയാെട എെ കാലിനിടയിേല് േനാി. “ഒ്
കാണിെെ”, പാവ യാചി.

“ആദം പാവ കാണി്. എി് ഞാൻ കാണിാം”, ഞാൻ ഡിമാൻഡ് വ.
അോൾ അവർ ൗസിൻെറ താഴെ ഒ േസിപിൻ ഊരി എി് െചതായി
ൗസ് ഒ് െപാിയോൾ ലകൾ രം െവളിയിലായി. എി െപെ്
ആെരിം വാൽ മറാൻ േവി േതാർ് െറഡിയാി വ് എോട് േചാദി,
“മതിേയാ?”.
“ൈകലി ടി മാി കാണി്”, ഞാൻ പറ. “ഓ, േവാേ, ആെരിം കാം”,
അവർ മടി് പറ.
ഞാൻ എേ് ൈകലി അഴി് എെ െവിനിാ െന അവെട ഖേ്
തി പിടി. എി് വികാരഭരിതനായി ഞാൻ പറ, “ഇനിം ഒ് കാണി്”.
അവർ പതിെയ കവിടയിൽ നിം ൈകലിം പാവാടം െപാി. എി കാകൾ
പതിെയ അകി പിടി. അവെട വീർിയ അം എെ ൻപിൽ വാ െപാളി്
വിടർ. കി േരാമാടിനിടയിൽ ാ നര േരാമൾ. അൽം
വാെപാളിി അിൽ നി് റേ് ചാടാൻ െവ അം വ
സരി.
“മതിേയാ”, അവർ എെ യിേല് ആശേയാട് േനാിൊ് േചാദി. “ഒ്
അകി കാണിേ”, ഞാൻ യാചി.
അവർ ര ൈകെകാം റിതൾ അകി പിടി. ഞാൻ േനാം േതാം പരമാവധി
കാൽ അകി പിടി് എനി് കഴ് ി്  െപാിെറിെമ് േതാി.
“എനി് ഇോൾ േപാം”, ഞാൻ ആ് ആ് വാണം അടിോ് പിപി.
അവർ ര് വിരൽ ിേല് കടി. അത് “് ്” എ് ശദം ഉാി.

അവർ എി ആ വിരൽ എെ കാണി. ൈകവിരലിൽ നിം നിറമിാ
പശേപാെല ഒ ി റ് േതൻ താെഴ വീ. ഞാൻ െപെ് ആ ൈക പിടി്
വിരകൾ രം വലി് ടി.
“എെൻറ െപാേമാെന, എെ ഒ് കളി് താടാ”, െവിയാടി നിൽ എെ
യിേലാ േനാി ദാഹാർയായി അവർ യാചി. ഞാൻ ഇിരി ടി ോ്
നീി  അവെട ഖോ് അി. അവർ എെ െന ഖോ് േചർ്
ഓമനി് ടി.
പാരം അടാൻ അേരം ആണ് അ അോ് വത്. ഞൾ െപെ്
അക മാറിെയിം എെ സാധനം പാവ ഉ വത് അ ശരിം ക.
േപാരാതിന് അവെട ല രം െവളിയിം കാകൾ അകി പിടിം. എെ
ശാസം നിലേപാെല.
ഇനിം എാണ് സംഭവിവാൻ േപാെത് എനി് ഒ എം പിടിം
കിിയി. ൈദവേമ, അ റ പം അേരം തെ പാവെയ പറ
വിെമ് ഞാൻ ഉറി. പാവയാെണിൽ േപടിെകാം നാണം െകാം തലം
നി് തെ ഇ. അ ഒം മിാെത നിോൾ ഞാൻ ഒ് തല തിരി്
േനാി
(ടം)
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