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കരിയിലകൾ ആ ം
കാണാറി
(െക.എ. അഭിജിത്തിെന്റ ‘േപരില്ലാപു

കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിെന്നടുത്തത്.)

കം‘ എന്ന

കുറച്ച് നാ കൾക്കു േശഷമായിരുന്നു നിശബ്ദതകൾ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണിേലെക്കാന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി
െചന്നത്. അത് െപണ്ണിടങ്ങ ം ജീവിതവുമായിരുന്നു.
ആ മുേത്ത്യമ്മയുെട േപരാണ് ചിന്ന.
ഓർമ്മയിലിേപ്പാ ം എ പതിൽ കവിയാെത എൺപത്
വയ കാരിയായ മുേത്ത്യമ്മ… മുേത്ത്യമ്മക്ക് രണ്ട്
മക്കളാണു ത്.
അതിെലാരാളാണ് ഞാൻ കണ്ട ആ ജീവിതത്തിെല ഒരു
കണ്ണി. േപര് സ്വാമിനാഥൻ.
ചിന്ന മുേത്ത്യമ്മയുെട മൂത്ത േമാൻ.

വേല്ല്യച്ചന് നാൽപ്പത് വയ ായി കാണും.
അതുെകാണ്ട്തെന്ന അച്ഛെന്റ കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ്
വേല്ല്യച്ചൻ. ഞാൻ കണ്ട െപണ്ണിടങ്ങളിെല ഓേരാ
ഇടങ്ങളിലും േവദനയാർന്ന ദുഖഃങ്ങൾ ആരും കാണാെത,
ആരും കാണാനാഗ്രഹിക്കാെത ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകും…
അതുേപാെല ഒന്ന് ഇവിേടയുമുണ്ട്.
അതിെന്റ കണ്ണാടിയാണ് സ്വാമിനാഥൻ വേല്ല്യച്ചൻ.
വേല്ല്യച്ചന് മാന ികമായി കുേറയധികം
പ്രശ്നങ്ങ ണ്ടേത്ര…
െപെട്ടെന്നാന്നും മന ിലാകാത്തവണ്ണം അത് മന ിെന്റ
ആഴങ്ങളിേലക്ക് എേപ്പേഴാ ഇറങ്ങിെച്ചന്നിരിക്കുന്നു.
കണ്ടാൽ പ്രശ്നങ്ങെളാന്നും േതാന്നില്ല. എന്നാൽ
അവിടെമേന്താ ഉണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് തെന്നയാണ് നാട്ടാര് വേല്ല്യച്ചേനം ഒരു
േരാഗിയാക്കിയത്.
കണ്ണുനീർ നനഞ്ഞ ചിന്ന അച്ഛമ്മയുെട കണ്ണുകൾ
പറഞ്ഞതും അതുതെന്ന…
തീരാദുഖഃങ്ങ െട കുടചൂടി നിൽക്കുന്ന േതാരാമഴ
എന്നവസാനിക്കുെമേന്നാതി മുേത്ത്യമ്മയുെട ചുണ്ടുകൾ
അനങ്ങിെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ
നിലക്കലിലും അതുതെന്ന മുഴങ്ങിെകാണ്ടിരുന്നു. അച്ഛനും
ഒരിക്കൽ അവിടമുണ്ടായിരുന്നു. േപര് ചീ മ്പൻ.
ജീവിക്കാനായി എല്ലാ െതാഴിലുകേളയും കൂട്ടുപിടിച്ചയാൾ.
അേദ്ദഹത്തിന് രക്തസമ്മർദമാണ്. അതുെകാണ്ട് തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിന് ഗുളികകേളാടും െവ പ്പാണ്.

അങ്ങെനെയാരിക്കൽ െതങ്ങ് കയറാൻ
േപാകുേമ്പാഴാണ് ഈ സമ്മർദം തലേക്ക ത്. പിെന്ന
വീെടത്തിയിട്ട് ഉച്ചെത്ത േചാറ് മാ ിവച്ച് ഒരു മയങ്ങൽ.
നിശബ്ദതക്കായി തീണ്ടുന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ തുടക്കം േപാെല
പിെന്നയേദ്ദഹം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. പല ആശുപത്രിക ം
േകറിയിറങ്ങി.
പല മരുന്നുകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമലിലും.
അങ്ങെന പെത്താമ്പത് വർഷം അറിയാെത കടന്നു
േപായി. അെന്നാെക്ക സ്വാമിനാഥൻ വേല്ല്യച്ചൻ ഭയങ്കര
പുത്തിയായിരുന്നേത്ര…
അച്ഛെന ആശുപത്രിയിേലെക്കത്തിക്കാൻ കാ
െകാണ്ടുവരാനും, േപാകാനും അങ്ങെന തിരക്കിലും
എല്ലാം െചയ്തു തീർക്കുന്ന തരത്തിൽ മിടുക്കനാണ്
വേല്ല്യച്ചൻ മരുന്നുകൾ കയറിയിറങ്ങി മടുത്ത് അച്ഛെന
വീട്ടിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നതിെന്റ നാലാം ദിവസമാണ്
അച്ഛൻ അവസാനമാെയാന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചത്.
കാലം ഇനിയും തുടർന്നു.
അടുത്ത മൂന്നു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും ഒരുനാൾ
അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന അത് വേല്ല്യച്ചേനം ആ
നിശബ്ദതയുെട പിടിയിലാക്കി. ഇന്ന് വേല്ല്യച്ചൻ
േജാലിക്കു േപാകുന്നില്ല. ആ ജീവെന പുലർത്തുന്നത്
എൺപതുകാരിയായ ചിന്ന മുത്ത ി മാത്രമാണ്.
അയൽപക്കം സഹായിക്കാറില്ല.
എന്നാൽ മ പക്കം കണ്ടാൽ അമ്പേതാ നൂേറാ വച്ചു
നീട്ടും. മൂക്കുെപാടി വലിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് വേല്ല്യച്ചന്.

അതുെകാണ്ടാണേത്ര പല്ലുേപായെതന്നാ മുേത്ത്യമ്മയുെട

പറച്ചിൽ. മൂക്കുെപാടി മാത്രമേല്ല, എനിക്ക് േവെറാരു
ശീലെമാന്നുമില്ലേല്ലാ എന്ന വേല്ല്യച്ചെന്റ മ പടിയും.
വേല്ല്യച്ചെന്റ ഈ പ്രശ്നെമാന്ന് മാറികിട്ടാൻ ആ
പെത്താമ്പത് വർഷങ്ങൾേപാെല ഇന്നും
ആശുപത്രികെള സന്ദർശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ
വിശ്വാസം അതിെന തകർെത്തറിഞ്ഞാേലാ എന്നു
കരുതി േഹാമങ്ങ ം…
വേല്ല്യച്ചൻമാത്രമല്ല…
മക ം ഇങ്ങെനതെന്ന…
എന്നാലും പണിക്കു േപാകുന്നുെണ്ടന്ന് മാത്രം…
കല്യാണെമാെക്ക കഴിച്ചയച്ചു.
എന്നാൽ െചക്കെന്റ വീട്ടുകാർ സ്വർണവും വാങ്ങി കുറച്ച്
ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇേങ്ങാട്ട് തെന്ന െകാണ്ടാക്കി…
ഇടക്കിടക്ക് െപണ്ണിെന അേങ്ങാട്ട് െകാണ്ടാക്കലാണ്
പതിവ്.
ഇനി ശരിയാവിെല്ലന്ന് കരുതിയ മക ം ഇേപ്പാൾ
ഇവിെടതെന്ന… വേല്ല്യച്ചനും മക്ക ണ്ട്.
അവർ കുറച്ച് ദൂെരയാണ്… എന്നാൽ അവെരാന്നും
വേല്ല്യച്ചന് തണെലാന്നുമല്ലാേട്ടാ… ആെകപ്പാെട ഈ
ചിന്ന എന്ന മുത്ത ിയാൽ മാത്രം…
ഒരിക്കൽ ആ മുത്ത ിയാലും കത്തിയണയും, ആ േനരത്ത്
എെന്റ േവരിലിരുന്നുറങ്ങിയ മകെന ആര്
കാത്തുെകാ െമന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ്
ഓേരാേരാ കരിയിലകളായി വസന്തത്തിലും, ഗ്രീ ത്തിലും,

ശിശിരത്തിലും, േഹമന്തത്തിലുമായി
െപാഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഏെതങ്കിലും ഒരുണ്ണി വന്ന് കണ്ണെന കാണാനായി ആ
ദു:ഖങ്ങെളാേക്കയും നിറച്ച ഇലെയാന്ന് െപ ക്കി
നടുവായി ആനന്ദത്താൽ കീറിേനാക്കിെയങ്കിൽ… ഓ…
അച്ഛമ്മയുെട ദു:ഖം കുറെച്ചങ്കിലും അകന്നു േപാേയേന…
എന്നാൽ, ആ കരിയിലകൾ ആരും കാണാറില്ലേല്ലാ…
⋆

⋆

⋆
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ധയുേടയും,
ആേന്റാ കണ്ണേന്റയും മകനായി
പാലക്കാട് ജില്ലയിെല പാടൂരിൽ, 2001
ഒേക്ടാബർ 3-ന് ജനനം. പന്ത്രണ്ടാം
ക്ലാ ിൽ പഠിക്കുന്നു. മലയാളം
വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തകൻ.
െടഡ് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് മലയാളം
സബ്ൈട ിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു. 2014-ൽ ശാ സാഹിത്യ
പരിഷത്ത് പട്ടം എന്ന ആദ്യെത്ത പു കം പുറത്തിറക്കി.
ഛണ്ഡിഗഡിൽ വച്ച് നടന്ന 2016 വിക്കിമാനിയ
േകാൺഫറൻസിൽ മലയാളെത്ത പ്രതിനിധീകരിച്ച്
പെങ്കടുത്തു. ശബ്ദതാരാവലി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയായി.
വരിയും, വരയുമായി യാത്ര തുടരുന്നു.
പട്ടം, േപരില്ലാപു കം എന്നിവയാണ് കൃതികൾ.
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