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യചറകഥ

   പണപ കകയന പകഴസ മരങൾ
              ജപളിയതാകുന്നതളിനു മുൻപറ്റ് വേളിൽകതാനതായതറ്റ് ഭതാഗന്ത്ര്യവം  !  വമതാഹളിച്ച  വേളില കളിടളിയളിറല്ലെങളിലവം
റതറളില്ലെതാത്ത  വേളില  കളിടളി.  മരുഭൂമളിയളിറല  20 വേര്ഷറത്ത  പ്രവേതാസ  ജജീവേളിതത്തളിറന്റെ  ബതാകളിപത്രവം  !
ഒരതായുസളിറന്റെ വേളില!  കടറമല്ലെതാവം  വേജീടതാൻ തറന്ന ഇതളിറന്റെ മുകതാൽ പങവം വവേണവം.  ബതാകളിറകതാണ്ടു ഈ
നതാടളിൽ ഇനളിറയതാരു വേജീടറ്റ്  വേതാങ്ങതാനതാകുറമന്നു വതതാന്നുന്നളില്ലെ.കുഗതാമത്തളിറലങളിലവം  ,  സസന്തമതായളി ഒരു വേജീടറ്റ്
വേതാങ്ങതാൻ കഴളിറഞ്ഞെങളിൽ മതളിയതായളിരുന്നു .അതുവേറര വേതാടകവേജീടുതറന്ന ശരണവം .

           എങ്ങറന  കഴളിഞ്ഞെതതാ  !ഗൾഫളിൽ മളികച്ച വജതാലളിയുവം ശമ്പളവവം!  സമ്പത്തു കുമളിഞ്ഞുകൂടതാൻ
തുടങ്ങളിയവപ്പതാൾ ഭതാരന്ത്ര്യറകല്ലെതാവം പഴഞ്ചനതായളി .ഓടളിട തറെവേതാടുവം മരങ്ങളുവം പശുവവം തതാറെതാവവം വകതാഴളിയുറമല്ലെതാവം
ശലന്ത്ര്യമതായളി  .   റകതാഴളിഞ്ഞെ  ഇലയുവം  പൂകളുറമല്ലെതാവം  നളിരന്തരവം  ശതാപവേതാക്കുകൾകളിരയതായളി  .  രതാവേളിവലയുവം
കവേകുവന്നരവവം വേജീടുവം മുറവമടളിക്കുന്നതറ്റ്  അമ്മ  ദളിനചെരന്ത്ര്യയുറട ഭതാഗമതാകളിറയങളിലവം ഭതാരന്ത്ര്യകതുറ്റ് 

അസസസതയതായളി  .  കുളളിയുവം വതവേതാരവവം കതാവേളിറല വേളിളക്കുവേയ്ക്കലവം തുളസളിത്തറെയുറട പരളിശുദ്ധളികതാകലവം
അമ്മകറ്റ് ജജീവേശസതാസവംവപതാറല തറന്നയതായളിരുന്നു .

        കണ്ടത്തളിറല റനലവം പറെമ്പളിറല വതങ്ങതാ ,വചെന ,കതാച്ചളിൽ ,വചെമ്പറ്റ് എന്നളിവേറയല്ലെതാവം സമ്പന്നമതാകളിയ
പത്തതായവവം  നളിവതന്ത്ര്യതാപവയതാഗത്തളിനുള്ള  പച്ചകറെളികളുവം  വേജീടളിറന്റെ  ഐശസരന്ത്ര്യവം  വേര്ധളിപ്പളിച്ചുറകതാണ്ടളിരുന്നു  .
വലതാറെളിയതാത്രളികരതായ   നളിവതന്ത്ര്യതാപവയതാഗ സതാധനങ്ങൾ വകട്ടുവകൾവേളിവപതാലമളില്ലെതായളിരുന്നു .മനുഷന്ത്ര്യമനസളിറല
മതളിൽറകട്ടുകൾ പറെമ്പളിനു ചുറവം ബതാഹന്ത്ര്യരൂപവം സസജീകരളിക്കുന്ന ഇന്നളിറന്റെ വലതാകത്തളിനറ്റ്  മതളിൽറകട്ടുകൾ
ഇല്ലെതാതളിരുന്ന ഒരു കതാലവം തളികച്ചുവം അപരളിചെളിതമതായളിരളിക്കുവം . 

        സതായളിപ്പളിറന്റെ വേളിദന്ത്ര്യതാഭന്ത്ര്യതാസവം വനടളിയതുറകതാണ്ടതാകണവം  ,ഡളിഗളികതാരനതായവതതാറട   കകവകതാട്ടുവം
മണവം  വചെറുറമല്ലെതാവം  അകതാലത്തു  എറന്ന സവംബനളിച്ചറ്റ്   അശുദ്ധവേസ്തുകളതായളിരുന്നു .

         വേളിമതാനവമറെളി  ഗൾഫളിറലത്തളിയവപ്പതാഴതാണറ്റ്  മണലതാരണന്ത്ര്യത്തളിറന്റെ  റകതാടുവംചൂടളിൽ  സസന്തവം
ഗതാമത്തളിവന്റെയുവം തറെവേതാടളിവന്റെയുവം ശജീതളളിമ വബതാധന്ത്ര്യറപ്പടതറ്റ്  .യതാനളികമതായളി പണളിറയടുക്കുന്നു,  ഉറെങ്ങുന്നു  .
മളികച്ച ശമ്പളവം ,ആദന്ത്ര്യമതാദന്ത്ര്യവം സവന്തതാഷവം തറന്നയതാണറ്റ് സമ്മതാനളിച്ചതറ്റ് .

        നതാടളിറല  കൂട്ടുകതാരുവം,  ക്ലബവം ആവഘതാഷങ്ങളുവം  കവേകുവന്നരറത്ത കമതതാനത്തളിറല കളളിയുവം
സമ്മതാനളിച്ച  സവന്തതാഷവം  തരതാൻ  കകനളിറെറയ  കളിട്ടുന്ന   ദര്ഹത്തളിനു  കഴളിയളിറല്ലെന്നറ്റ്  വബതാധന്ത്ര്യറപ്പടതാൻ
അധളികകതാലവം  വവേണ്ടളിവേന്നളില്ലെ  .അച്ഛനുമമ്മയുവം  കൂട്ടുകതാരുവം  ചെളിരടപ്പുട്ടുവം  പതാൽകഞ്ഞെളിയുവം  കളിണറളിറല
റവേള്ളത്തളിറന്റെ  തണുപ്പുവം  പകരവം  വേയ്ക്കതാനതാകതാത്ത  നന്മയതാറണന്നു  തളിരളിച്ചറെളിയതാൻ  പ്രവേതാസജജീവേളിതവം
വവേണ്ടളിവേന്നു .  

          കതാലചെകത്തളിറന്റെ കറെകത്തളിനളിടയളിൽ ജജീവേളിതത്തളിറന്റെ അനളിവേതാരന്ത്ര്യതറയന്നവപതാറല വേളിവേതാഹവവം
കഴളിഞ്ഞു. ഭര്ത്തതാവേളിറന പണവം കതായ്ക്കുന്ന മരമതായളി മതാത്രവം കതാണുന്ന ഭതാരന്ത്ര്യ  ,  ജജീവേളിതത്തളിറന്റെ ദുരന്തമതാണറ്റ്  .
അവേളുറട വഫതാൺ വേളിളളികൾ ആവേശന്ത്ര്യങ്ങളുറട പടളികയതായളി ചുരുങ്ങളിയവപ്പതാൾ 'വചെടനറ്റ് സുഖമതാവണതാറയന്നു '
അവേൾ  വചെതാദളിച്ചളിരുറന്നങളിൽ  എന്നറ്റ്  റവേറുറത  ആശളിച്ചു  .തങ്ങൾ  ആവേശന്ത്ര്യറപ്പടറതല്ലെതാവം  വേതാങ്ങളിക്കൂടളി



രണ്ടുവേര്ഷത്തളിറലതാരളികൽ  വേറന്നത്തുന്ന  റകതാറെളിയര്  സുര്വേജീസുകതാരവന്റെതതായളിരുന്നു  മകളുറട  മനസളിറല
അച്ഛറന്റെ സതാനവം ! 

            നഗരത്തളിവലകറ്റ് വചെവകറെതാറമന്ന ഭതാരന്ത്ര്യയുറട നളിര്വദശവം കവമണ ശതാഠന്ത്ര്യമതായളി മതാറെളി  .കുടളികളുറട
പഠനത്തളിനറ്റ്  നല്ലെ  സ്കൂളുവം  ടട്യൂഷനുവം  എൻട്രൻസറ്റ്  വകതാച്ചളിങളിനുവം  ഉള്ള  സസൗകരന്ത്ര്യവവം  ഈ
ഓണവംവകറെതാമൂലയളിലവണ്ടതാ  എന്ന  അവേളുറട  വചെതാദന്ത്ര്യവവം  എറന്ന  വേല്ലെതാറത  വവേദനളിപ്പളിച്ചു  .നതാടളിറല
പള്ളളിക്കൂടത്തളിൽ  പഠളിച്ചുതറന്നയതാണറ്റ്  ഞതാൻ  ഈ  നളിലയളിറലത്തളിയറതന്നു  പറെയതാൻ  വതതാന്നളിറയങളിലവം
സവംയമനവം പതാലളിച്ചു.   

            നഗരത്തളിവലകറ്റ് മതാറെതാറമന്ന നളിര്വദശവം വേച്ചവപ്പതാഴുള്ള അച്ഛറന്റെ മനസളിറല തജീ ഞതാൻ കണ്ടതതാണറ്റ്
.കതാരണവേന്മതാരുറട കതാലടളി പതളിഞ്ഞെ, അവേരുറട ഗനമുള്ള ,അസളിത്തറെയുള്ള ഈ മണറ്റ് വേളിൽക്കുകവയതാ?
നഗരവം എന്ന വേതാക്കുതറന്ന  അച്ഛറന്റെ വകതാപവം ജസലളിപ്പളിച്ചു .തറെവേതാടറ്റ് റപതാളളിച്ചു പുതളിയ വേജീടുപണളിയതാവം എന്ന
നളിര്വദ്ദേശവത്തതാറട ഭതാരന്ത്ര്യയുമതായളി സനളി റചെയ്തു .പളിറെന്ന മറണങളിലവം അനന്ത്ര്യമതാകളില്ലെവല്ലെതാ !

              മകറന്റെ കസസരജജീവേളിതവമതാര്ത്തു ശളിവേ  ,ശളിവേ എന്നറ്റ് നളിശസസളിച്ചു അച്ഛനമ്മമതാര്  ,തറെവേതാടറ്റ്
റപതാളളിക്കുന്നതളിറനതളിവരയുള്ളതങ്ങളുറട  പ്രതളിവഷധറമതാതുകളി.ബതാങറ്റ്  ബതാലൻസളിറന്റെ  ഇരടളിവവേണവം
ആര്കളിറടകളിറന്റെ  വേരകൾ    യതാഥതാര്ഥന്ത്ര്യമതാകതാൻ  .അതളിനുവം  പരളിഹതാരവം  അവേളുറട  പകലണ്ടതായളിരുന്നു.
ബതാങറ്റ്  വലതാൺ  !  അറതങ്ങറന  വേജീട്ടുറമവന്നതാ  ,അതറ്റ്  വേജീടതാനുള്ള  സമ്പത്തുണ്ടതാകതാൻ  തക  ആവരതാഗന്ത്ര്യവം
എനളിക്കുണ്ടവന്നതാ അവേൾകറെളിയണ്ട !

             തകൃതളിയതായളിത്തറന്ന  പണളി  തുടങ്ങളി  .നളിര്മ്മതാണസതാമഗളികൾ  പറെമ്പളിറലത്തളികതാനുവം
വേജീടുപണളിയതാനുമതായളി  റതങ്ങുവം  മതാവവം  പതാവവം  അമ്പഴവറമതാറക  മുറെളിച്ചുതള്ളുവമ്പതാൾ  മകറള
നഷ്ടറപ്പടവേറരവപ്പതാറല  അച്ഛനമ്മമതാര്  മുറെളിക്കുള്ളളിലളിരുന്നു  വതങ്ങളി  .ഒരു  മരവം  മുറെളിക്കുവമ്പതാൾ  അവനകവം
ജജീവേജതാലങ്ങളുറട വേജീടതാണറ്റ് നശളിപ്പളികറപ്പടുന്നറതന്ന വബതാധന്ത്ര്യവം നൽകതാൻ അവേളുറട ഇരട ബളിരുദതാനന്തര
ബളിരുദങ്ങൾകതായളില്ലെ . 

               വൃക്ഷപൂജ  റചെയ്തു  മരവത്തതാടുവം  അതളിൽ  കൂറടതാരുകളിയളിരളിക്കുന്ന  കളിളളികവളതാടുവം  മറ
ജജീവേജതാലങ്ങവളതാടുവം  ഉറുമ്പളിവനതാടുവപതാലവം  അനുവേതാദവം  വചെതാദളിച്ചു,,ഏറവവം  അതന്ത്ര്യതാവേശന്ത്ര്യഘടത്തളിൽ  മതാത്രവമ
തറെവേതാടളിൽ മരവം മുറെളിച്ചളിരുന്നുള്ളു .മരവം മുറെളിക്കുന്നതളിനറ്റ് മുൻപുതറന്ന പകരവം നടളിരളികണറമന്നതറ്റ് തറെവേതാടളിറല
അലളിഖളിത നളിയമമതാണറ്റ് .ഞതാനളിതതാ അതുവം ലവംഘളിച്ചളിരളിക്കുന്നു .അനവേളിശസതാസളികറളന്നു കളളിയതാകളി അവേൾ
പരളിഹസളിച്ചു  .മുറെളിച്ചളിടളിരളിക്കുന്ന മരങ്ങൾ അവംഗഭവംഗവം സവംഭവേളിച്ചു വവേദനറകതാണ്ടു പളിടയുന്നതതായളി വതതാന്നളി.
ഈ പതാപറമല്ലെതാവം ഞതാൻ ഏതു ഗവംഗയളിൽ കഴുകുവം ?

പ്രകൃതളിയുറട  ചെങ്ങതാതളിയതായ  ,നട്ടുച്ചയ്ക്കുവപതാലവം  കുളളിര്മ്മവയകളിയ,കളളിചെളിരളികളുറട  കലപളിലയുള്ള
,കതാരണവേന്മതാരുറട  ഉച്ചസതാസനളിശസതാസങ്ങൾ   തങ്ങളിനളിൽക്കുന്ന,  ഞതാൻ പളിച്ചവേച്ചു കളളിവേജീടറ്റ്,  റജ സളി ബളി
യുറട കരതാളഹസ്തങ്ങളതാൽ ഏതതാനുവം മണളിക്കൂറുകൾകളിടയളിൽ സസപ്നങ്ങളുറട ശവേപ്പറെമ്പതായളിമതാറെളി.

              കൂടവംറതറളിയ  ഒറയതാറനവപ്പതാറല  ഉയര്ന്നുവേന്ന  പുതളിയവേജീടറ്റ്  ഭതാരന്ത്ര്യറയ
സവന്തതാഷളിപ്പളിച്ചുറകതാവണ്ടയളിരുന്നു .ഇന്റെജീരളിയര്  ,എകറ്റ്റജീരളിയര്  എറന്നതാറകപ്പറെഞ്ഞു  ലക്ഷങ്ങൾ,  വകവേലവം
നതാണയത്തുട്ടുകളുറട  ലതാഘവേവത്തതാറട  ആര്കളിറടകറ്റ്  കകകലതാക്കുവമ്പതാൾ  അവേളുറട  സവന്തതാഷവം  കണ്ടു
ഞതാൻ  അമ്പരന്നു  .ഞതാൻ  റവേറുറമതാരു  ധനതാഗമ  യനവം  മതാത്രവം!  വേജീടുവേച്ചു  ,  ആവഘതാഷമതായളിത്തറന്ന
പതാലകതാച്ചളികയറെളിറയങളിലവം  ആ  വകതാൺകജീററ്റ്  റകടളിടറത്ത  വേജീടതായളികതാണതാൻ  എനളികതായളില്ലെ
.പുട്ടുകുറളിലകറപ്പട പുട്ടുറപതാടളിയുറട അവേസയളിൽ  റവേന്തുരുകനതായളിരുന്നു എറന്റെ വേളിധളി .    



               കടബതാധന്ത്ര്യതയുറട മതാറെതാപ്പുമതായളി മണലതാരണന്ത്ര്യത്തളിവലക്കു മടങ്ങുവമ്പതാൾ അടുത്ത വേരവേളിനു
പുത്തൻവേജീടളിവലക്കു റകതാണ്ടുവേരതാനുള്ള സതാധനങ്ങളുറട  പടളിക ഏലളിച്ചു ഇതളിറന്റെ കതാരന്ത്ര്യവം  മറെകവല്ലെറയന്നു
അവേൾ പ്രവതകവം ഓര്മളിപ്പളിച്ചു .മകൾ അവേരവേരുറട ലളിസറ്റ് വനരറത്ത ഏൽപ്പളിച്ചളിരുന്നു  .മകൾ അവേരവേരുറട
ലളിസറ്റ് വനരറത്ത ഏൽപ്പളിച്ചളിരുന്നു .വേറെചെടളിയളിൽ നളിന്നറ്റ് എരളിതജീയളിവലക്കു ഈയതാവംപതാറ മടങ്ങുകയതായളി .

               എണയുറട വേളിലയളിടളിവേറ്റ്  ,സതാമ്പത്തളികമതാനന്ത്ര്യവം  ,സസവദശളിവേൽകരണവം  .......അരുതതാത്തതറ്റ്
സവംഭവേളിക്കുകതറന്ന റചെയ്തു .വജതാലളിയളിൽ നളിന്നറ്റ് പളിരളിച്ചുവേളിടുകയതാറണന്ന അറെളിയളിപ്പറ്റ് കണളിൽ ഇരുടറ്റ് നളിറെച്ചു.

              വേജീടളിൽ വേളിവേരമറെളിയളിച്ചു. വേജീടളിൽ നളിന്നുള്ള വേളിളളിയുറട എണവം കുറെഞ്ഞു.ഒരതായുസളിറന്റെ കടബതാധന്ത്ര്യത,
കുടളികളുറട പഠനറച്ചലവേറ്റ്,വൃദ്ധരതായ മതാതതാപളിതതാകൾ,..... ആവലതാചെളിച്ചളിടറ്റ് ഒറരത്തുവംപളിടളിയുവം കളിട്ടുന്നളില്ലെ .

തളിരളിറക  വേജീടളിറലത്തളിയവപ്പതാൾ  ഭതാരന്ത്ര്യയുറടയുവം  മകളുറടയുവം  പഴയ  ആവവേശറമതാന്നുവം
കണ്ടളില്ലെ.വേലളിഞ്ഞുകയറെളിവേന്നവേറന്റെ അവേസ !

            പതളിവവപതാറല റനറുകയളിൽ മുത്തവം നൽകളി മതാതതാപളിതതാകൾ  .മകറന്റെ ജജീവേളിതത്തളിറല
കരടതാകതാതളിരളികതാൻ  എന്നുവം  മസൗനത്തളിറന്റെ  വേതാതജീകത്തളിറലതാളളിച്ച  അവേരുറട  കദനന്ത്ര്യത  എറന്റെ
റനതാമ്പരകടലളിറന്റെ ആഴവം കൂടളി . 

             പണമളില്ലെതാത്തവേൻ  പളിണറമന്നു  കതാലവം  വേജീണ്ടുവം  റതളളിയളിച്ചു.  കടബതാധന്ത്ര്യതവയറെളി.
നളിതന്ത്ര്യവൃത്തളിക്കുവപതാലവം നളിവൃത്തളിയളില്ലെതാതതായവപ്പതാഴതാണറ്റ് വേജീടുവേളിറതാവലതാ  എന്ന ആശയവം ഭതാരന്ത്ര്യ മുവന്നതാട്ടുവേച്ചതറ്റ്
.മുഖമടച്ചു ഒന്നറ്റ് റകതാടുകതാനതാണറ്റ് വതതാന്നളിയതറ്റ്  .  പറക്ഷ  ,രണ്ടു ആതതാകൾ  ,ഒരളികലറമതാന്നളിനുവം തടസവം
നളിൽകതാത്തവേര്  ,മകവന്റെയുവം  കുടുവംബത്തളിവന്റെയുവം  സുസളിതളി  മതാത്രവം  സസപ്നവം  കണ്ടവേര്,  അവേറര
വവേദനളിപ്പളികതാൻ വേയതാ.

             പവക്ഷ,  കതാലളിനടളിയളിറല  മണറ്റ്  വചെതാര്ന്നുവപതാകതാൻ  തുടങ്ങളിയവപ്പതാവഴക്കുവം  തജീരുമതാനവം
മതാവറണ്ടളിവേന്നു. വേജീടുവം പറെമവം വേളിൽക്കുകതറന്ന .കതാരണവേന്മതാരുറട അസളിത്തറെ, കതാവേറ്റ്, അന്നമൂടളിയ പറെമ്പറ്റ്
,അമ്മയുറട പ്രതളിവഷധവം കണജീരതായളി റപയളിറെങ്ങളി .അച്ഛൻ മസൗനവേതാതജീകവം കൂടുതൽ ബലറപ്പടുത്തളി  .

             പകുതളിയളിലധളികവംവവേണവം  കടബതാധന്ത്ര്യത  തജീര്കതാൻ.
മററവേളിറടറയങളിലവംഇത്തളിരളിമണറ്റ്,തലചെതായ്ക്കതാൻ  സസസമതാറയതാരളിടവം  !അച്ഛനമ്മമതാരുറട  കണജീര്
ഇനളിറയതാരളികലവം  വതതാരളിറല്ലെന്നറെളിഞ്ഞെളിട്ടുവം,അവേര്ക്കു  തറന്നറയതാരളികലവം  ശപളികതാനതാവേളിറല്ലെന്ന
തളിരളിച്ചറെളിവേതാണറ്റ് ആതഹതന്ത്ര്യയുറട മുനമ്പളിൽ നളിന്നറ്റ് തളിരളിറക വേളിളളിച്ചതറ്റ്. 

              ഓവരതാ പ്രവേതാസളിയുവം പതാഴറ്റ്ജന്മവം തറന്നയതാണറ്റ് .പണവം കതായ്ക്കുന്ന പതാഴ്മരവം ! വേരുമതാനമളില്ലെതാത്തയതാൽ
ചെണ്ടളി! റവേറുവം ചെണ്ടളിമതാത്രവം! കദവേവമ, എന്തളിനു ഇങ്ങറനറയതാരു ജന്മവം. റവേറുറമതാരു പതാഴറ്റ്ജന്മവം !  

                                                                                                      TERRIN LAWRENCE

                                                                                                       ST MICHAELS HSS,
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