
മടിയിൽ നിറെയ
മഞ്ചാടിമണിക മായി

ന്ദർ



മടിയിൽ നിറെയ മഞ്ചാടിമണിക മായി
ന്ദർ

(മലയാളം: കഥ)

© 2021 Author

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Red Lucky Seed, a Adenanthera pavonina-Red Lucky
Seed. From Cherthala by Renjusplace. The image is taken
from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adenanthera_pavonina-Red_Lucky_Seed,_manjadi._%E0%B4%AE%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B4%BF_4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Renjusplace
https://commons.wikimedia.org


മടിയിൽ നിറെയ
മ ാടിമണിക മായി

ആംബുലൻസിനും ൈസക്കിളിനുെമാഴിെക ഒരു
വാഹനത്തിനും പ്രേവശനമില്ല എെന്ന തിയ
േബാർഡിെന്റയടുത്തായി ശങ്കർ െകാേണ്ടസ പാർക്ക്
െചയ്തു. ക്യാമറയും െറക്കാർഡ മടങ്ങുന്ന ബാഗ് ചുമലിലിട്ട്
നടന്നു.

എെന്താരിടമാണ്. നിറെയ മരങ്ങൾ. ഈട്ടിയും, വാകയും,
പ്ളാവും, മാവും, രാജമല്ലിയും, േപരറിയാത്ത അനവധി
മരങ്ങ ം. പലയിടങ്ങളിലും പച്ചപ്പിനിടയ്ക്ക് കാണാവുന്ന
െകട്ടിടങ്ങ െട മേനാഹരമായ മുഖപ്പുകൾ.

ഏേതാ ഒരു േകാണിൽ നിന്നും അനിത നടെന്നത്തി.
നന്നാെയാന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. ശങ്കർ അവ െട തലയിൽ
െവ െത വലംൈക െകാണ്ട് ഉലച്ചു. അവൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി,
ചിരിച്ച് വീണ്ടും ഒപ്പം നടന്നു.



ഒററയടിപ്പാതയുെട ഒരു വശത്തായ് പടർന്നു പന്തലിച്ച്
തണൽ വിരിച്ച ഒരു മഞ്ചാടി മരത്തിെന്റ േചാട്ടിൽ ഒരു
വീൽ െചയർ. അതിെന്റയടുത്തായ് മരത്തിൽ
ചാരിയിരിക്കുന്ന വൃദ്ധയാെയാരു ആംഗ്േളാ ഇന്ത്യൻ ീ.
ൈകയിെലേന്താ മു െക്ക പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

അടുെത്തത്തിയേപ്പാഴാണ് അവരുെട നരച്ച േഫ്രാക്കിെന്റ
മടിയിൽ നിറെയ ചുകന്ന മഞ്ചാടിമണികളാെണന്ന്
കണ്ടത്.

അനിത പരിചയെപ്പടുത്തി.

ഇത് മി ിസ് െഫർണാൻഡസ്.

അവർ തലയുയർത്തി േനാക്കിയതുേപാലുമില്ല.
ൈകയിലിരിക്കുന്ന ഒരു പിടി മഞ്ചാടി അവർ െമെല്ല,
ചുകപ്പിെന്റെയാരു പ്രഭ േപാെല േഫ്രാക്കിേലക്കിട്ടു. കുെറ
ചിതറി നിലത്തു വീണു. അയാൾ കുനിഞ്ഞ്, അത്
െപ ക്കി, മണ്ണു തുടച്ച് ൈകയിേലക്ക് വച്ചുെകാടുത്തു.

വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച, െതളിഞ്ഞുയർന്ന ഞരമ്പുകേളാടുന്ന,
വിറയാർന്ന ൈകയുകൾ. അവർ തലയുയർത്തി. ചുളിഞ്ഞ്
വിളറിയ മുഖത്ത് ഇളം പച്ച േഗാട്ടി േപാലു കണ്ണുകൾ.
കെണ്ണാന്ന് തിളങ്ങി പിെന്ന സ്വന്തം ശബ്ദെത്തേപ്പാലും
േപടിക്കും േപാെല പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു
– താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വിൽഫ്രഡ്.

അയാൾ അനിതെയ േനാക്കി. അനിത, അവിടവിെട
കാണുന്ന മഞ്ചാടിമണികൾ േശഖരിക്കുകയാണ്.

അയാൾെക്കന്ത് പറയണെമന്നറിയില്ല.



പിെന്ന െമെല്ല എ േന്നററേപ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു –
പ്ളീസ് േഡാന്റ് െമൻഷൻ.

മി ിസ് െഫർണാൻഡസ് മുഖെമാന്നു് ഉയർത്തിയതു
േപാലുമില്ല.

അനിത ഒരുപിടി മഞ്ചാടി മണിക മായ് അടുെത്തത്തി.

നടക്കാം.

ശരി.

അനിത നിന്ന്, ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു കവെറടുത്ത്,
അതിലാ മഞ്ചാടിമുത്തുകൾ മു വനുമിട്ട്, പിെന്ന താർത്ഥം
വാങ്ങാെനന്ന േപാെല ൈക പിടിച്ച്… ഒരു മഞ്ചാടിമണി
മാത്രം ആയുർേരഖയ് ക്കും ബുദ്ധിേരഖയ് ക്കുമിടയ് ക്ക്
ചുവന്ന് തിളങ്ങി. ഇെതാെക്ക പിന്നീടവർക്ക്
െകാടുക്കാനാണ്. അവർ ഹാപ്പിയാവും.

ആരാണ് വിൽഫ്രഡ്? അയാൾ േചാദിച്ചു. മി ിസ്
െഫർണാൻഡസിെന്റ അവസാ

നെത്ത മകൻ.

ആയാളിേപ്പാെഴവിെടയാണ്?

േ ്സിൽ. ഏേതാ അേമരിക്കൻ േഡാക്ടെറ വിവാഹം
കഴിച്ച് അവിെട കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇവിെട വരാറിേല്ല? കത്തയയ്ക്കാറിേല്ല? അനിത നിന്നു.

മി ർ െഫർണാൻഡസ് ഒരു എഞ്ചിൻ
ൈഡ്രവറായിരുന്നു. ഒരു ററിപ്പിക്കൽ ആംഗ്േളാ ഇന്ത്യൻ.
അവർക്ക് പതിെനാന്നു മക്കൾ. മൂന്നു കുട്ടികൾ മരിച്ചു
േപായി. ബാക്കിെയല്ലാവരും വിേദശത്താണ്. മൂത്ത



മകൻ ആേ ലിയയിൽ. ഒരു െപൺകുട്ടി ജർമ്മനിയിൽ.
രണ്ടുേപർ ഗൾഫിൽ. ബാക്കിയു വർ എവിെടയാെണന്നു
േപാലും അറിയില്ല.

അവെരാെക്ക വരാറിേല്ല?

അനിത മുഖേത്തക്കു േനാക്കി.

ഇല്ല. നാലുവർഷം മുമ്പ് െഫർണാൻഡസ് മരിച്ചു. മക്കെള
അറിയിക്കാൻ ആരുെടയും വിലാസം േപാലും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ മരണവാർത്ത നാഷണൽ
െഡയ് ലീസിൽ പരസ്യം െചയ്തു. എന്നിട്ടും ആരും
എത്തിയില്ല.

ഒന്ന് നി ത്തി, അനിത തുടർന്നു:

െകാച്ചു േകാേട്ടജും ലവും അടുക്കളയിൽ നിന്നിരുന്ന
മി ിസ് മാത്യൂസിെന്റ മകൻ വി െകാടുത്തു. അയാൾ
മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിെട വരാറ്. അയാൾ വരുേമ്പാൾ

ാമ്പുകൾ െകാണ്ടു െകാടുക്കും.

ാമ്പുകേളാ?

അെത.

മി ിസ് െഫർണാൻഡസിെന്റ ാമ്പ് കളക്ഷൻ
കാേണണ്ടതാണ്. സാധാരണ ആെര കണ്ടാലും അവർ
േചാദിക്കും – ഡു യു ഹാവ് എനി ാമ്പ്സ് േഫാർ ൈമ
സൺ? ഒരു മകെന്റ േഹാബി ാമ്പ് കളക്ഷനായിരുന്നു.
അവനു േവണ്ടി പേണ്ട േശഖരിക്കുമായിരുന്നു. അവൻ
േചർത്തു വച്ചതും, അവനു േവണ്ടി െചർത്തു വച്ചതും, ഒരു
നിധിേപാെല അവർ ക്ഷിക്കുന്നു. ആേരം െതാടാൻ കൂടി
സമ്മതിക്കില്ല. ചിലേപ്പാ എെന്ന ചിലത് കാട്ടിത്തരാ ണ്ട്.



ഓേരാന്നിെന്റയും ചരിത്രവും അവർക്കറിയാം. മകൻ
വരുേമ്പാൾ െകാടുക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് േശഖരിക്കുന്നത്.

മഞ്ചാടിമണികേളാ?

ഓ, അത് അവർക്കും മംഗളം മാമിക്കും േവണ്ടി
േശഖരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടിടയ്ക്കിെട അവർ രണ്ടാ ം കൂടി
പല്ലാംകുഴി കളിക്കും.

മി ്, േഫാൺ േഫാർ യു.

ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാഴാണ് അല്പം മാറി, അനിതയുെട ഇടതു
വശത്ത് നിൽക്കുന്ന െപൺകുട്ടിെയ കണ്ടത്. ഞാനിേപ്പാ
വരാം. എന്നിട്ട് പറമ്പാദ്യം കാണാം. പിെന്ന
കമ്മ്യൂണിേലക്ക് േപാവാം.

അയാൾ അവിെട നിന്നു.

അനിത െപൺകുട്ടിേയാെടാപ്പം നടന്നു നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു.

ഒരു പ്ളാവിെന്റ േചാട്ടിൽ ഇ ിക െകാണ്ട് പണിഞ്ഞ
വൃത്താകൃതിയിലു െബഞ്ചിലിരുന്നു. ഇവിെടയിരുന്നാൽ
പറമ്പിെന്റ പച്ചപ്പ് കാണാം.

ദൂെര വിവിധ ആകൃതിയിലു േകാേട്ടജുകൾ. അതിൽ
നിറെയ വൃദ്ധരായ മനുഷ്യരായിരിക്കും.
ആേരാരുമില്ലാത്തവർ, മക്കൾ ഉേപക്ഷിച്ചവർ, ഭാര്യ
മരിച്ചവർ, ഭർത്താവ് മരിച്ചവർ, വാർദ്ധക്യം നൽകിയ
നി ഹായതേയാെട പീള െകട്ടിയ കണ്ണുക ം, മങ്ങിയ
ഓർമ്മക മായ്, കുടുംബങ്ങ ണ്ടായിരുന്നവർ.

അയാൾ മി ിസ് െഫർണാൻഡസിെന േനാക്കി. അേത
ഇരിപ്പിരിക്കുകയാണവർ. മഞ്ചാടിമണികൾ



ൈകയിെലടുത്ത്, വിരലുകൾക്കിടയിലൂെട
േഫ്രാക്കിേലക്കിട്ട്, വീണ്ടുെമടുത്ത് …

പതിെനാന്ന് പ്രസവം. എട്ട് മക്കൾ... അയാൾ മന ിൽ
അവരുെട േകാേട്ടജ് കണ്ടു. വൃത്തിയു െകാച്ചു വീട്.
ക്രി വിെന്റ തിരുരൂപം. കത്തിച്ച െമ കുതിരി.
അടുക്കളയിേലാേരാന്ന് പാചകം െചയ്യുന്ന മി ിസ്
െഫർണാൻഡസ്.

ട്വീസ പേയാഗിച്ച് െമെല്ല ാമ്പ് ഇളക്കിെയടുക്കുന്ന ീ.
െകട്ടിപ്പിടിച്ച് താങ്ക് യു മമ്മീ എന്നു പറയുന്ന പൂച്ചക്കണ്ണു
കുട്ടി. കുട്ടികെള നിരത്തി കുളിപ്പിക്കുന്ന മി ിസ്
െഫർണാൻഡസ്. െതാട്ടിലിൽ കരയുന്ന
എഡ് േവർഡിെന്റ അപ്പി നിറഞ്ഞ തുണി, ക കാൻ മാററി,
മെ ാരു തുണിയിട്ട്, അവെന ക കി, മുലെകാടുത്ത്,
ആട്ടിയുറക്കി… ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ െവസ് േ ൺ
ക്ളാസിക്കൽ േകട്ട്, ഒരു ബിയേറാ അല്പം ൈവേനാ
കുടിക്കുന്ന െഫർണാൻഡസിനായ് അടുക്കളയിൽ ഫിംഗർ
ചിപ്സുണ്ടാക്കുന്ന ീ. മക്ക െട ഓേരാ വിജയത്തിനും
പ ിയിൽ െമ കുതിരി കത്തിച്ച്, മദർ േമരിേയാടു
േപ്രാർത്ഥിച്ച്, മക്കെള െകട്ടിപ്പുണർന്ന് നി കയിൽ
ഉമ്മവച്ച്, അവരുെട പിഞ്ഞിേപ്പായ േവഷം തുന്നി,
േഫ്രാക്ക് തുന്നി, ൈകേലസ് തുന്നിീ, വീട് വലയടിച്ച്,
പൂേന്താട്ടം നനച്ച്, േറാസ് പറിച്ച് െപൺമക്ക െട
ഉടുപ്പിൽ ചൂടി, അവരുെട യൂണിേഫാറം ക കിേത്തച്ച്,
േപാളീഷ് െചയ്ത്, മകെന്റേയാ മക െടേയാ
പനികിടക്കയിലിരുന്ന് േനർത്ത തുണി നനച്ച് െപാ ന്ന
െന ിയിൽ പതിച്ച്, മകെനേയാ മകെളേയാ െകട്ടിപ്പിടിച്ച്



യാത്രയയച്ച്, മാനേത്തക്ക് പറന്നുയരുന്ന
വിമാനത്തിേലക്ക് ൈകയുയർത്തിക്കാട്ടി –

ഒരു നിറമാർന്ന ചലചിത്രംേപാെല ഒരു ജീവിതം മുന്നിൽ
നിറഞ്ഞു വരികയാണേല്ലാ.

അയാൾ കണ്ണ് പൂട്ടി.

േപാ മാെന കാത്ത് വഴിയിൽ കണ്ണും നട്ട്, ഇന്നും ഇല്ല
െഫർണാൻഡസ് എന്നു പറഞ്ഞ്, െഫർണാൻഡ ിെന്റ
കിടക്കവിരി ശരിയാക്കി, െബഡ്പാൻ മാററി വച്ചു
െകാടുക്കുന്ന ീ. ഉത്തരത്തിൽ േനാക്കി, ഒന്നുേമ
ഉരിയാടാെത കിടക്കുന്ന െഫർണാൻഡസ്. വായിേലക്ക്
ഒഴിച്ചുെകാടുക്കുന്ന മരുന്ന്. ആ പഴയ ഔൺസ് ഗ്ളാസ്.

പിെന്ന ശവമഞ്ചത്തിൽ െഫർണാൻഡസ്. ഒരു മൂലയ്ക്ക്,
കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കരയാനിനി കണ്ണീരില്ലാത്ത മി ിസ്
െഫർണാൻഡസ്. ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ, ജനാലയ്ക്കടുത്ത്,
ആടുന്ന കേസരയിലിരിക്കുന്ന, പിഞ്ഞിയ േഫ്രാക്കു ധരിച്ച
മിസി ് െഫർണാൻഡസ്.

അയാൾക്ക് െപെട്ടന്ന് അമ്മെയ ഓർമ്മ വന്നു. അച്ഛെന
ഓർമ്മ വന്നു. ഇന്നും അവെന്റ കത്തില്ല അേല്ല, എന്ന
അച്ഛെന്റ ഇേപ്പാ ം പതറാത്ത നടക്കുന്ന അമ്മെയ കണ്ടു.
അമ്മയുെട തൂെവ േവഷം കണ്ടു. െനററിയിെല സിന്ദൂരം
കണ്ടു. കണ്ണിെന്റ േചാട്ടിയ ക ത്ത പാട് കണ്ടു. അമ്മ ചുട്ടു
തന്ന, ഒരു േകാടി കുഞ്ഞിദ്വാരങ്ങ േദാശയുെടയും,
പഞ്ഞി േപാലെത്ത ഇഡ്ഡലിയുെടയും ഓർമ്മകെളത്തി.
കാച്ചിയ െവളിെച്ചണ്ണയുെട മണം ഉ ിൽ നിറഞ്ഞു.

ഉണ്ണി ഓടേല്ല എന്ന ശബ്ദം േകട്ടു.



അച്ഛെന്റ വിരലു പിടിച്ച് ഊടുവഴികളിലൂെട നടന്ന
ഉണ്ണിെയ കണ്ടു.

വല്ലേപ്പാ ം നിെക്കാന്ന് വന്നൂെട? ഇടയ്ക്കിെട
കെത്ത തിക്കൂെട? ഇൻലൻഡിൽ അമ്മയുെട ഇേപ്പാ ം
വടിെവാത്ത ൈകയക്ഷരം കണ്ടു.

അയാൾ കണ്ണു തുറന്നു.

െബഞ്ചിെന്റെയാരു വളവിൽ അനിതയിരിക്കുന്നു.

നീ എേപ്പാ വന്നു? കുേറേനരമാേയാ?

ഉവ്വ്.

അനിതാ, എനിെക്കാന്ന് നാട്ടീേപാണ്. അമ്മേയം
അച്ഛേനം കാണണം. ഞാൻ വരാം. പിെന്ന
ഫീച്ചെറ താം.

അനിത അടുത്തു വന്ന്, വലംൈക കവർന്ന്, ചുമലിൽ
തേലാടി. അവ െട കണ്ണുകളിേലക്ക് േനാക്കിയേപ്പാൾ,
ആർദ്രത കണ്ടേപ്പാൾ, അവൾെക്കല്ലാം മന ിലാവുന്നു
എന്ന് അയാൾക്ക് മന ിലായി.

⋆ ⋆ ⋆
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