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ആ ർൈദർഘ ം
‘ശങ്കരൻ നായരുെട കൂെടയു

വരാെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?’

ഇന്റൻസീവ് െകയർ യൂണി ിെന്റ ചില്ലു വാതിൽ പാതി
തുറന്ന് തല പുറേത്തക്ക് നീട്ടി ന ് വിളിച്ചു േചാദിച്ചു.
പുറത്ത് നിരനിരയായിട്ട കേസരകളിൽ പാതി മങ്ങിയ
പ്രതീക്ഷകേളാെട ഇരുന്നവരുെട ദൃ ികൾ അേങ്ങാട്ടു
പാഞ്ഞു.
ഏ വും അ െത്ത കേസരയിൽ ഇരുന്ന് പുറം
കാ കളിേലക്ക് കണ്ണയച്ചിരുന്ന ഞാൻ ചാടിെയ േന്ന ്
അേങ്ങാട്ടു െചന്നു. ‘ആെരങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു
കാണാം. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടി വാങ്ങണം.’ ഒരു കുറിപ്പ്
നീട്ടിെക്കാണ്ട് ന്ദരിയായ ന ് പറഞ്ഞു.
പാതി തുറന്ന വാതിലിലൂെട അകത്തു കടന്നു. മെ ാരു
ചില്ലു വാതിൽ കൂടി തുറക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, അതീവ
ദ്ധേയാെട േരാഗികെള പരിചരിക്കുന്ന മുറിയുെട
ശീതളിമയിെലത്തി. മുറിയുെട പടിഞ്ഞാെറ മൂലയിൽ

ചുവരിേനാട് േചർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന കട്ടിലിലാണ് മുത്തച്ഛൻ
കിടക്കുന്നത്.
പച്ച വിരിപ്പിനു ിൽ നിശ്ചലമായി മലർന്നു കിടക്കുന്ന
മുത്തച്ഛെന്റ മൂക്കും െനഞ്ചും ൈകത്തണ്ടയുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്താെക്കേയാ ഇലേക്ട്രാണിക്
ഉപകരണങ്ങ െട രസനിരപ്പ് താ കയും ഉയരുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. മുത്തച്ഛെന്റ ഏെതല്ലാം
അവയവങ്ങ െട പ്രവർത്തനങ്ങളാവും ആ രസനിരപ്പ്
ചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക.
പുതച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച വിരിപ്പിൽ അനുഭവെപ്പടുന്ന േനർത്ത
തിരയിളക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുത്തച്ഛൻ ശ്വാേസാഛ്വാസം
െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നതിനും ശരീരത്തിൽ ജീവൻ
അവേശഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നതിനുമു െതളിവ്.
െതാണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ കഫെക്കട്ട് ശ്വാേസാച്ഛ്വാസെത്ത
വല്ലാെത തട െപ്പടുത്തുന്നുെണ്ടന്ന് പുറത്തു േകൾക്കുന്ന
കു കലിൽ നിന്നും ഊഹിക്കാം. ഞാൻ മുറിയാെക
കേണ്ണാടിച്ചു.
ആ മുറിയിെല പേത്താളം കട്ടിലുകളിൽ
കിടക്കുന്നവെരല്ലാം ജീവിതത്തിെന്റ അവസാനയാമങ്ങെള
എണ്ണുന്നവരാെണന്ന് േതാന്നി. അവരുെട ആയു ്
അൽപ്പദിവസേത്തെക്കങ്കിലും നീട്ടിെക്കാടുക്കാൻ
കഴിയുേമാ എന്ന കൗതുകകരമായ
പരീക്ഷണങ്ങളിലായിക്കാം േഡാക്ടർമാരും ന മാരും.
മുത്തച്ഛെന്റ െതാട്ടടുത്ത കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന വൃദ്ധൻ,
ഗുളിക വായിലിട്ടു െകാടുക്കാെനത്തിയ ന ിേനാട്
അടഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ‘േമാേള. എനക്ക്

മരുെന്നാന്നും േവണ്ടാ. നല്ല കടുപ്പത്തില് ഒരു ചായ
േവണം. നല്ല മധുരമു ചായ.’
‘അേയ്യാ. അമ്മാവാ. മധുരമു െതാന്നും കഴിക്കരുെതന്ന്
േഡാക്ടർ പറഞ്ഞതേല്ല. ഗറ് േകറി
എവിെടെയത്തീന്നറീേല്ല. മധുരമില്ലാത്ത ചായ
െകാണ്ടുവരാൻ പറയാം.’

ഒരു വശേത്തക്ക് േകാടിേപ്പായ വൃദ്ധെന്റ മുഖത്ത് ഒരു
ക ത്ത ചിരി വിരിഞ്ഞു. - ഒരു പരിഹാസച്ചിരി.
മധുരമില്ലാത്ത ചായ തന്ന് നിങ്ങെളെന്ന എത്ര കാലം കൂടി
ജീവിപ്പിക്കും എന്നായിരിക്കാം ആ പരിഹാസച്ചിരിയുെട
െപാരുൾ.
‘ഇവിെട അധിക സമയം നിൽക്കരുത്. പുറത്തു
േപാകണം.’ ന ിെന്റ ശാസനാരൂപത്തിലു മുന്നറിയിപ്പ്.

പുറത്തു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ന ിേനാടാരാഞ്ഞു:
‘സി ർ മുത്തച്ഛെന്റ നിലെയെങ്ങെന?’
‘ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ േഡാക്ടേറാട് േചാദിക്ക്.
സാറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും.’

ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഊഴം കാത്തിരുന്ന രണ്ടു
േപർ അകത്തുകടന്നു. െച പ്പക്കാരനും ീയും.
വരാന്തയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന കേസര ഒരു തടിച്ച
ീ കയ്യടക്കിയിരുന്നു. നിരത്തിയിട്ട കേസരകളിൽ
മു വൻ സന്ദർശകരായിരുന്നു. ഞാൻ നടന്ന് പാതി
തുറന്നിട്ട ജനാലക്കരികിെലത്തി. നഗരത്തിെന്റ
ദൂരക്കാ കൾ അവിടുന്ന് ദൃശ്യമാവും. െറയിൽെവ േ ഷൻ,
നഗരത്തിെല ഏ വും ഉയരം കൂടിയ െകട്ടിടമായ സി ി

ടവർ, ഗാന്ധി പാർക്ക്, ബസ് ാന്റ്, ഫയർ േ ഷൻ.
ഒരു െട്രയിൻ അേപ്പാൾ എത്തിയേത ഉ . വിവിധ
കമ്പാർട്ടുെമന്റുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാർ ധൃതി പിടിച്ച്
പുറത്തിറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ പലെരയും കാത്ത്
കാ കൾ നിരനിരയായിക്കിടക്കുന്നു. ഓേട്ടാറിക്ഷക ം.
െട്രയിൻ ൈസറൺ മുഴക്കിെക്കാണ്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
പുറത്തു കാത്തിരുന്ന കാ കൾക്കും ഓേട്ടാറിക്ഷകൾക്കും
ജീവൻെവച്ചു. ആരും സ്വീകരിക്കാെനത്താത്ത യാത്രക്കാർ
ബാഗുക ം തൂക്കി ബസ് ാന്റ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.
േറാഡിൽ വാഹനങ്ങൾ നിറെഞ്ഞാ കുകയാണ്.
ബ ക ം കാ ക ം ഓേട്ടാറിക്ഷക ം
ഇരുചക്രവാഹനങ്ങ ം.
വാഹനത്തിരക്കിലൂെട, ദയനീയമായി
വിലപിക്കുന്നതുേപാെല ൈസറൺ മുഴക്കി ഒരു
ആംബുലൻസ് ആ ത്രി ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുവന്നു.
ആ ത്രിയുെട കവാടത്തിൽ രൂപെപ്പട്ടിരുന്ന
വാഹനക്കുരുക്കിൽനിന്ന് കരകയറാൻ ആംബുലൻസ്
നേന്ന പാടുെപട്ടു. ആെരയാണ് അതിൽ
െകാണ്ടുവന്നെതന്നറിയാൻ ഞാൻ താഴെത്ത നിലയിെല
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിെന്റ മുന്നിേലക്കുേപായി.
‘ൈബക്കപകടമാണ്. മൂന്നു കുട്ടികൾ േപാകുകയായിരുന്ന
ൈബക്ക് ടിപ്പർ േലാറിക്കിടിച്ചാണ് അപകടം. രണ്ടു േപർ
തീർന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവനുെണ്ടേന്നയു . മൂന്നാ ം
പത്താം ക്ലാ കാരാ. ഇടിച്ച ടിപ്പർ േലാറി നിർത്താെത
േപായി.’
ആംബുലൻസിൽ നിന്നിറങ്ങിയ െച പ്പക്കാരൻ അവിെട
കൂടിനിന്നവേരാട് വിശദീകരിച്ചു.

ആ െച പ്പക്കാരെന്റ വ ങ്ങളിൽ േചാര പുരണ്ടിരുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളാകാം അേദ്ദഹം.
‘ൈഡ്രവിങ്ങ് ൈലസൻ േപാലുമില്ല ഈ പിേ ർക്ക്.
വീട്ടുകാർക്ക് ന പരിഹാരം േപാലും കിട്ടില്ല.
രക്ഷിതാക്കൾ എന്തിനാണ് കുട്ടികെള ഇങ്ങിെന
വിടുന്നത്. കുടുംബങ്ങ െട പ്രതീക്ഷയേല്ല െപാലിയുന്നത്.’
സങ്കടവും േരാഷവും സഹിക്കാെത ആ െച പ്പക്കാരൻ
ആേരാെടന്നില്ലാെത പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
വാടക വാങ്ങി ആംബുലൻസ് നി ബ്ദം തിരിച്ചുേപായി.
അവിടുെത്ത ആൾക്കൂട്ടവും അലിഞ്ഞില്ലാതായി.
മുത്തച്ഛെന പരിേശാധിക്കുന്ന േഡാക്ടർ എേത്തണ്ട
സമയമായി. ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നാം നിലയിൽ ഇന്റൻസീവ്
െകയർ യൂണി ിെന്റ അരികിേലക്ക് നടന്നു.
വാതിലിനിരുവശത്തും അഞ്ചാ േപർ കൂടിനിൽക്കുന്നത്
കണ്ടേപ്പാൾ േഡാക്ടർ അകത്തുെണ്ടന്ന് മന ിലായി.
ഇന്റൻസീവ് െകയർ യൂണി ിൽ കഴിയുന്ന അഞ്ചാ േപെര
േനാക്കുന്നത് ഒരു േഡാക്ടറാണ്. -േഡാ. ധീർകുമാർ.
േഡാക്ടർ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അകത്തുകിടക്കുന്ന
േരാഗിക െട ബന്ധുക്കൾ ചു ം കൂടി േരാഗ വിവരങ്ങൾ
ആരാഞ്ഞു.
ഒടുവിൽ എെന്റ ഊഴമായി. ഒരാ യായി നിത്യവും
കാണുന്നത് െകാണ്ട് േഡാക്ട മായി പരിചയമായിരുന്നു.
കൂടാെത മുത്തച്ഛൻ േരാഗികൾക്കിടയിെല വി.ഐ.പി.
കൂടിയാണേല്ലാ. ആ പരിഗണന േഡാക്ടറിൽ നിന്ന്
എനിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്.
‘േഡാക്ടർ എങ്ങിെനയുണ്ട് മുത്തച്ഛെന്റ?’

േഡാക്ട െട മുഖത്ത് മ്ലാനത പടരുന്നത് ഞാൻ

ദ്ധിച്ചു.

‘

ിതി േമാശമാണ്. മരുന്നിേനാട് റിയാക്ട് െചയ്യുന്നില്ല.
പിെന്ന ബി.പിയും ഡൗണായി. കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കെള
അറിയിേച്ചാ . ഫ്രീഡം ൈഫ റേല്ല. ചില ഒഫീഷ്യൽ
േഫാർമാലി ീ കൂടിയുണ്ടാവുമേല്ലാ.’
മുത്തച്ഛെന േഡാക്ടർ ൈകവിട്ടുെവന്ന് േബാധ്യമായി.
ഞാൻ കേസരയിൽ െചന്നിരുന്നു. ആെരെയാെക്കയാണ്
വിവരം ആദ്യം അറിയിേക്കണ്ടെതന്ന് ഒരു േവള
ആേലാചിച്ചു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളായി അധികം
േപെരാന്നും എനിക്കില്ലേല്ലാ. ‘വാട്സ്ആപ്പി’ൽ ഒരു
െമേസജ് ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രയുേടതാണ്.
മ പടി അയക്കാെനാന്നും േതാന്നിയില്ല. ഞാൻ

അകെപ്പട്ട പ്രതിസന്ധിയുെട ആഴം ഒരുപെക്ഷ അവൾ
അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല.
മുത്തച്ഛെന്റ അന്ത്യം അടുെത്തത്തി. ഇനി എെന്റ ജീവിതം
പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. മുത്തച്ഛെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യസമരെപ്പൻഷെന ആ യിച്ചായിരുന്നേല്ലാ
ഇത്രയും കാലെത്ത എെന്റ ആർഭാടജീവിതം. ഈ
ജീവിതം ഈ മാസേത്താെട അവസാനിക്കും.
േജാലിേയാ, അടുെത്താന്നും േജാലിക്കു സാധ്യതേയാ
ഇല്ലാെത ഞാെനങ്ങെന അവെള ജീവിതത്തിേലക്ക്
സ്വീകരിക്കും? ചു ം ഇരുട്ട് പരക്കുന്നതുേപാെല. ഞാൻ
എ േന്ന ് ജനാലക്കരികിൽ െചന്നുനിന്നു. ഒരു െട്രയിൻ
കൂടി വന്നതിെന്റ ആരവമായിരുന്നു
െറയിൽേവേ ഷനിൽ. യാത്രക്കാർ ധൃതിയിൽ
പ്ലാ േഫാമിേലക്ക് കടന്നു േപാവുകയും ഇറങ്ങി വരികയും
െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്നു.
‘േഡാക്ടർ എന്തു പറഞ്ഞു?’

സൗഹാർദപൂർവമായ അേന്വഷണം േകട്ട് ഞാൻ
തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. മുത്തച്ഛെനയും െകാണ്ട് എത്തിയ
ദിവസം മുതൽ ഐ.സി.യുവിെന്റ പരിസരത്ത് പതിവായി
കാണുകയും എന്നാൽ പരിചയെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത
െച പ്പക്കാരൻ.
‘

ിതി േമാശമാെണന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങ െട ആരാ
ഇവിെട?’
‘അച്ഛനാണ്’.
‘നിങ്ങ െടയും അച്ഛനാേണാ?’

‘അല്ല. മുത്തച്ഛനാണ്’.
‘സ്വാതന്ത്ര്യ സമര േസനാനിയാണ് അേല്ല? എനിക്കു
പരിചയമു ന ് ഇവിെടയുണ്ട്. അവരാണ് പറഞ്ഞത്.’

ഞാൻ അേത എന്ന അർഥത്തിൽ മൂ കമാത്രം െചയ്തു.
കുറച്ചു സമയെത്ത ഇടേവളക്ക് േശഷം െച പ്പക്കാരൻ
സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി. േപര് േപ്രമരാജൻ.
നഗരത്തിെല ഒരു െമാൈബൽ േഫാൺ കടയിെല
ജീവനക്കാരനാണ്. ഞാനും എെന്റ േപരും നാടും
പറഞ്ഞു.
‘എനിക്ക് െമഡിക്കൽ േഷാപ്പിൽ േപാകണം. ഒരു
ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങാനുണ്ട്’ - േപ്രമരാജൻ പറഞ്ഞു.
‘ഞാനും വരുന്നു. എനിക്കും മരുന്നു വാങ്ങാനുണ്ട്.’

േപ്രമരാജെന്റ കൂെട ഞാനും താേഴക്കിറങ്ങി. മരുന്നു
വാങ്ങിയേശഷം േപ്രമരാജെന ചായ കഴിക്കാൻ
ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങൾ കാന്റീനിേലക്ക് നടന്നു. കാന്റീനിെല
മൂലയിെല തിരെക്കാഴിഞ്ഞ
ലെത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു.
‘ഫ്രീഡം ൈഫ റാകുേമ്പാൾ പ്രായം കുേറ
ആയിക്കാണുമേല്ലാ. ഏത് സമരത്തിലാണ് മുത്തച്ഛൻ
പെങ്കടുത്തത്?’ - േപ്രമരാജൻ തിരക്കി.
‘െതാണ്ണൂ ിയാറായി. അങ്ങിെന ഏെതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ
സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്ത് ജയിൽവാസം അനു ിച്ച
ആളല്ല. മുത്തച്ഛൻ കുേറക്കാലം
എം.എസ്.പിയിലായിരുന്നു. മലബാറിൽ
കമ്യൂണി കാരുെട േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന

കർഷകസമരങ്ങെള അടിച്ചമർത്താൻ
ബ്രിട്ടീ കാരുണ്ടാക്കിയ േസനയാണേല്ലാ എം.എസ്.പി.
രണ്ടു തവണ എം.എസ്.പിക്കാർ ബ്രിട്ടീ കാർെക്കതിെര
സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമരം പിന്നീട്
സ്വാതന്ത്ര്യസമരമായി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങിെന
മുത്തച്ഛൻ ഉൾെപ്പെടയു വർക്ക് േകാടതിവിധിയിലൂെട
സം ാനത്തിെന്റയും േകന്ദ്രത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര
െപൻഷൻ ലഭിച്ചു. കുടിശിക സഹിതം ലക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു
കിട്ടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ േകസിൽ മുത്തച്ഛനും
കക്ഷി േചർന്നിരുന്നു.’
േപ്രമരാജൻ എല്ലാം നിസംഗതേയാെട േകട്ടിരുന്നു.
ഗ്ലാസിൽ അവേശഷിക്കുന്ന തണുത്തുേപായ ചായയിൽ
ഒരു ഈച്ച വീണു പിടഞ്ഞു. ഈച്ച വീണ ചായ ഗ്ലാസ്
ദൂേരക്ക് മാ ിെവച്ച േശഷം േപ്രമരാജൻ സ്വന്തം കഥ
പറഞ്ഞു. േപ്രമരാജെന്റ അച്ഛൻ മു ക്കുടിയനും
ചൂതാട്ടക്കാരനുമായിരുന്നു. കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്നു കിട്ടിയ
വിഹിതം മു വൻ ഇങ്ങിെന നശിപ്പിച്ചു. ഒന്നും േചാദ്യം
െചയ്യാെത അമ്മ നിശബ്ദമായി എല്ലാം സഹിച്ചു.
േപ്രമരാജന് മൂത്ത സേഹാദരിയുണ്ട്. വിവാഹിത. എല്ലാം
വി തുലച്ചേപ്പാൾ കുടുംബം ദരിദ്രമായി. പിന്നീട് അച്ഛൻ
നാടുവിട്ട് എവിെടേയാ േപായി. േപ്രമരാജനും
സേഹാദരിയും അേപ്പാൾ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. അമ്മ
കൂലിപ്പണിക്കുേപായി കുടുംബം േപാ ി.
വർഷങ്ങൾക്ക്േശഷം, അതായത് ഒരു മാസം മുമ്പ്
ഗുരുതരമായ േരാഗം ബാധിച്ച നിലയിലാണ് അച്ഛൻ
തിരിെച്ചത്തിയത്. ബസ് ാന്റിൽ േബാധമ കിടക്കുന്ന
ഒരാെള െപാലീ കാർ ജില്ലാ
ആ ത്രിയിെലത്തിക്കുകയായിരുന്നു. േബാധം

െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ േമൽവിലാസം പറഞ്ഞു.
േപാലീ കാർ വിവരമറിയിച്ചതിെനത്തുടർന്ന്
േപ്രമരാജൻ ആ ത്രിയിെലത്തി. ഒരാ െത്ത
ചികിൽസക്കുേശഷം വീട്ടിേലക്ക് കൂട്ടിവന്നു. വീണ്ടും േരാഗം
കൂടിയേപ്പാഴാണ് ഇവിെടെയത്തിച്ചത്. രണ്ട്
വൃക്കകൾക്കും കരളിനും ഗുരുതരമായ അ ഖം
ബാധിച്ചുെവന്ന് പരിേശാധനയിൽ വ്യക്തമായി. ഇേപ്പാൾ
ഖം പ്രാപിക്കുകയാണ്. പെക്ഷ ദീർഘനാൾ ചികിൽസ
േവണ്ടിവരും.
‘വിേനാേദ. നിങ്ങൾ നിങ്ങ െട മുത്തച്ഛെന്റ ആയു ്
കഴിയുന്നത്ര നീട്ടിക്കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്രയും േവഗത്തിലു
അച്ഛെന്റ മരണമാണ്. അച്ഛൻ കുേറക്കാലം
ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങ െട
െകാച്ചുവീടുേപാലും ന മാകും.’

നിർവികാരനായി, പ്രതിമ കണെക്കയിരുന്ന് േപ്രമരാജൻ
പറയുകയാണ്. അയാ െട നിറഞ്ഞ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു
തു ി കണ്ണീർ അടർന്ന് വീണു. പിെന്ന ഞങ്ങൾെക്കാന്നും
സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ െ പ്പുകൾ കയറി
ഐ.സി.യുവിെന്റ ഭാഗേത്തക്ക് നടന്നു. ഐ.സിയുവിെന്റ
മുമ്പിൽ െചറിെയാരാൾക്കൂട്ടം. പുറത്തു കണ്ട ന ിേനാട്
കാര്യം തിരക്കി.
‘ഒരു െഡത്ത്’ -ന ് നിർവികാരമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
‘ആരാ?’ഞാൻ ആകാംക്ഷേയാെട തിരക്കി.
‘കുഞ്ഞമ്പുനായർ’ എനിക്കു മന ിലായി. നല്ല
മധുരമു തും കടുപ്പമു തുമായ ചായ ആവശ്യെപ്പടുകയും

ന ് നിേഷധിക്കുകയും െചയ്ത ആ പാവം മനുഷ്യൻ.
കടുപ്പമു മധുരച്ചായ കുടിക്കണെമന്നത് അയാ െട
അവസാനെത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. അതും
നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു. ഒരുതരത്തിൽ എന്ത് ക്രൂരതയാണ്
ൈവദ്യശാ ം െചയ്യുന്നെതന്ന് േതാന്നിേപ്പായി.
ആയു ിെന്റ അവസാന നിമിഷങ്ങെള എണ്ണുന്ന ഇവർ
ആഗ്രഹിക്കുന്നെതല്ലാം നൽകുന്നതേല്ല കാരുണ്യം.
തൂക്കിേല ന്നതിന് മുമ്പ് കു വാളികേളാട് കാണിക്കുന്ന
ദയാവാെയ്പങ്കിലും. ഇ മു ഭക്ഷണെമങ്കിലും. ഞാനും
േപ്രമരാജനും ആ െചറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഭാഗമായി
നിശബ്ദം നിന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവ പുതപ്പിച്ച
ശരീരം കിടത്തിയ െ ച്ചർ ഐ.സി.യുവിൽ നിന്നും
പുറത്തുവന്നു. പുറത്തു കാത്തിരുന്നവർ ആ ശരീരം
ഏ വാങ്ങി. ശു ശരീരമു ഗ്രാമീണർ. പുറത്ത്
ആംബുലൻസ് തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നു. ആംബുലൻസ്
കണ്ണിൽ നിന്നും മായുന്നതുവെര ഞങ്ങൾ േനാക്കി നിന്നു.
േപ്രമരാജന് വീണ്ടും എെന്താെക്കേയാ
പറയാനു തുേപാെല േതാന്നി. അവെന്റ ആ കഥ
തെന്നയായിരിക്കാം. കുറച്ചുസമയം ഒ ക്കിരിക്കാനാണ്
ഞാനാഗ്രഹിച്ചത്.
ഞാൻ വീണ്ടും ജനാലക്കരികിെലത്തി. െറയിൽേവ
േ ഷൻ പരിസരത്ത് തിരെക്കാന്നുമില്ല. അടുത്ത
സമയെത്താന്നും വണ്ടി വരാനും േപാകാനും ഉണ്ടാവില്ല.
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പങ്കുെവക്കാൻ
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാെളങ്കിലും കൂെടയുണ്ടാകണെമന്ന്
േതാന്നിേപ്പായി. ഇത്തരെമാരവ യുണ്ടാക്കിയത്
ഞാൻതെന്നയാെണന്ന കു േബാധം ആദ്യമായി
മന ിെന മഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുത്തച്ഛെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ

സമര െപൻഷൻ സ്വന്തമാക്കാൻ അമ്മയുെട രണ്ട്
സേഹാദരൻമാെരയും ശത്രുക്കളാക്കി അക ിനിർത്തി.
അവരാരും മുത്തച്ഛെന കാണാൻ ആ ത്രിയിൽേപ്പാലും
വന്നിട്ടില്ല. മരണവാർത്തയറിഞ്ഞാൽ കുടുംബ സേമതം
എത്തുമായിരിക്കും. െമാൈബൽ േഫാെണടുത്ത്
വാട്സാപ്പ് പരിേശാധിച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാെലത്തെന്ന
ചിത്രയുെട െമേ ജ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വന്നതാണ്. ഉടൻ മ പടി
കാണാഞ്ഞ് അവൾ പിണങ്ങിയിരിക്കും. എെന്റ
െനഞ്ചിെല തീ അവെളങ്ങിെന അറിയുന്നു.
പ്രണയെത്തക്കുറിച്ചു എേന്താ തത്വചിന്തയാണ്
ഇംഗ്ലീഷിലു അവ െട ദീർഘമായ െമേസജ്.
എനിെക്കാന്നും മന ിലായില്ല. മിക്കവാ ം അയച്ച
അവൾക്കും മന ിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എവിടുേന്നാ
പകർത്തിയേതാ ആെരങ്കിലും അയച്ചുെകാടുത്തേതാ
ആവാം. അെല്ലങ്കിൽതെന്ന പ്രണയിതാക്ക െട കയ്യിൽ
ഇത്തരം ധാരാളം ഉദ്ധരണികൾ കാണുമേല്ലാ. ഞാൻ
അവൾക്ക് മ പടി അയക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാ ണ്ട്
േപ്രമരാജൻ ധൃതിയിൽ വരുന്നു.
‘േഡാക്ടർ ഐ.സി.യുവിേലക്ക് േപായിട്ടുണ്ട്. ന ്
നിങ്ങെള അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്തു.’ - അവൻ
ആധിേയാെട പറഞ്ഞു.

എെന്റ െനഞ്ച് ശക്തിയായി ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ
ഐ.സി.യുവിേലക്ക് ധൃതിയിൽ നടന്നു. കുറച്ചു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഡാക്ടർ പുറേത്തക്കുവന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം മ്ലാനമയിരുന്നു.

‘ബന്ധുക്കെള വിവരമറിയിേച്ചാ . പത്തുമിനുട്ടിനു മുമ്പ്.’ േഡാക്ടർ ഒരു പരാജിതെനേപ്പാെല നടന്നകന്നു.
(GV Books, Thalassery പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ലൗ ജിഹാദ്’
എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്ന്. വില 120 രൂപ.
പു കം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബന്ധെപ്പടുക: േഫാൺ:
9447707920, Email: gvrbooks@gmail.com)
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എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കുറച്ചുകാലം പാരലൽ
േകാേളജ് അധ്യാപകൻ.
മികച്ച അേന്വഷണാത്മക റിേപ്പാർട്ടിനു വാടപ്പുറം
ബാവ ഫൗേണ്ടഷൻ അവാർഡ്, ഫാ. െകാളംബിയർ
അവാർഡ്, േരന്ദ്രൻ നീേലശ്വരം അവാർഡ്, കൃഷി
വകുപ്പിെന്റ ഫാം േജണലിസം അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചു.
േപാർനിലങ്ങളിൽ ഇടേവളകളില്ലാെത, എഡിേ ർസ്
ഡ ്, വർഗീയത: പ്രത്യയശാ ം, പ്രേയാഗം,
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ജീവിതം, േനർേരഖകൾ, ന്യൂസ് ഫ്ളാഷ്, ടി.പി.
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1993 മുതൽ 2008 വെര േദശാഭിമാനിയിൽ. ചീഫ് സബ്
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രാജിെവച്ചു. 2008 െഫബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ മാതൃഭൂമിയിൽ.
േദശാഭിമാനിയുെടയും മാതൃഭൂമിയുെടയും ഡൽഹി
ബ്യൂേറായിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇേപ്പാൾ മാതൃഭൂമി മലപ്പുറം
യൂണി ിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു. ഭാര്യ: പ്രീത. മക്കൾ:
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