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കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
ഞാൻ െകാളിൻ വിൽസെന്റ ഔട്ൈസഡർ വായി
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നാമെത്ത വായന.
പത്തു വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യം വായിച്ചിട്ടു്. പുസ്തകം
പഴഞ്ചനായിരിക്കാം. പെക്ഷ എന്തുെകാേണ്ടാ അെത
െന്ന വളെര ആകർഷിച്ചു.
“എടാ, അനിയുെട അമ്മച്ചിക്കു് വളെര സീരിയസ്സാ.
നമെക്കാന്നു േപായി േനാക്കിേയച്ചും വരാം”.

തലയുയർത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ േജാസഫ് ജനാലയ്ക്കു്
സമീപം നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരാണു്.
അയാെളെന്ന “എടാ” എന്നാണു് വിളിക്കാറു്. എന്തു
െകാേണ്ടാ ഞാനാെരയും എടാ എേന്നാ എടീ എേന്നാ
വിളിക്കാറില്ല. ഒരു ശീലം എന്നു മാത്രം. എന്നുെവച്ചു്
േജാസഫ് എെന്ന അങ്ങെന വിളിക്കുന്നതിൽ എനി
െക്കാരു പരിഭവവും േതാന്നിയിട്ടില്ല.
“ബാ, വന്നിരി. ഞാെനാന്നു േവഷം മാറെട്ട. അമ്മേയാ
ടും പറയണം”.
“ഞാനിവിെട നിക്കാം. നീെയളുപ്പം േവഷം മാറിേയച്ചു
വാ”.

ഞാൻ േവഗം ലുങ്കി മാറ്റി മുണ്ടുടുത്തു് ഒരു ഷർട്ടുമിട്ടു് അമ്മ
േയാടു് പറഞ്ഞിട്ടു് പുറത്തിറങ്ങി. േജാസഫ് മിണ്ടാെത
നടന്നു.
ഞാനും അമ്മയും ഇേങ്ങാട്ടു താമസം മാറ്റിയിട്ടു് അധി
കം കാലമായിട്ടില്ല. േജാസഫാണു് അതിനു് സഹാ
യിച്ചതു്. പഴയെതങ്കിലും നല്ല വീടു്. ഏതാനും കേസര
കളും രണ്ടു കട്ടിലും ഉൾെപ്പെട കുറച്ചു ഫർണിച്ചറും വീ
ടിേനാെടാപ്പം കിട്ടി. പതിനഞ്ചു െസേന്റാളം സ്ഥലം.
നിറച്ചു മരങ്ങൾ. േവനൽക്കാലത്തു് ചൂേട അറിയില്ല.
ഉടമസ്ഥർ െചൈന്നയിൽ. േജാസഫാണു് വീടു് വാട
കയ്ക്കു് െകാടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങെളല്ലാം േനാക്കുന്നതും.
ആെളാരു പേരാപകാരിയും െപാതുപ്രവർത്തകനുമാ
ണു്. േസ്നഹമുള്ള വിശ്വസിക്കാവുന്ന മനുഷ്യൻ. ഞങ്ങ
െളാരുമിച്ചാണു് സ്ഥലെത്ത േകാളജിൽ പ്രവൃത്തിെയടു
ക്കുന്നതു്. കക്ഷിയുെട ക്ലാസിേനപ്പറ്റി അധികെമാന്നും
പറയാനില്ല. ചരിത്രമാണു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. ഭൂരിപക്ഷം
കുട്ടികൾക്കും ചരിത്രത്തിൽ വലിയ താല്പര്യെമാന്നുമില്ല.
എെന്തങ്കിലും താല്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതു് ഇഷ്ടെന്റ ക്ലാ
സുകഴിയുേമ്പാൾ ഇല്ലാതാകും. പെക്ഷ എല്ലാവർക്കും
ഇഷ്ടെന ഇഷ്ടമാണു്. എന്തു പ്രശ്നമുെണ്ടങ്കിലും േജാസ
ഫിേനാടു് പറഞ്ഞാൽ മതി. പരിഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
െവളിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുെട താമസം മു
തൽ േകാളജിെല ഫങ്ഷനുകളുെട നടത്തിപ്പു് വെര
േജാസഫിനാണു്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിസ്സാരമാണു്.
അതുെകാണ്ടു തെന്ന ഇഷ്ടൻ ആേരാടു് എന്താവശ്യെപ്പ
ട്ടാലും അവർക്കു് കഴിയുെമങ്കിൽ അതു് നടത്തിെക്കാ
ടുക്കും. കക്ഷിയുെട വീടിനു് സമീപേത്തയ്ക്കു് താമസം
മാറ്റിയേപ്പാൾ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഭയമുണ്ടായിരുന്നു
എെന്നയും െപാതുപ്രവർത്തനത്തിേലക്കു് വലിച്ചിഴയ്ക്കും
എന്നു്. പേക്ഷ. അയാൾ ഒരിക്കലും എെന്ന ശല്യം െച
യ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ െപാതുെവ ഒരു ഇൻേട്രാേവർട്ടാണു്.
ഇംഗ്ലീഷാണു് പഠിച്ചെതങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിെലയും മലയാ
ളത്തിെലയും സാഹിത്യകൃതികൾ വായിച്ചു വീട്ടിലിരി
ക്കാനാണിഷ്ടം. പെക്ഷ ഇേപ്പാൾ േജാസഫ് വന്നു വി
ളിച്ചേപ്പാൾ േപാകാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനു
കാരണമുണ്ടു്.
ഞാൻ ഇവിെട േകാളജിൽ േജാലിക്കു് േചർന്നിട്ടു് അധി
കനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുെട പ്യൂൺ
എെന്റയടുത്തുവന്നു പത്തു രൂപ കടം േചാദിച്ചു. എന്തി
നാെണന്നു േപാലും േചാദിക്കാെത ഞാൻ െകാടുക്കു
കയും െചയ്തു. അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയയുടൻ
അയാൾ പണം മടക്കിത്തരാൻ വന്നു. ഞാനതു സ്വീ
കരിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു:
“സാർ ഇതു് േമടിക്കണം. എനിക്കിനിയും ആവശ്യം
വരുേമ്പാൾ േചാദിക്കണ്ടതാണു്”.
“അതു സാരമില്ല. േചാദിക്കണ്ട എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞി
ല്ലേല്ലാ. അന്നുച്ചയ്ക്കു് ഊണു കഴിക്കാനേല്ല കടം േമടിച്ച
തു്. ഞാൻ ഊണു േമടിച്ചു തന്നു എന്നു വിചാരിച്ചാൽ
മതി”. അയാൾ കടം േമടിച്ചുെകാണ്ടു് േനെര േകാേളജ്
കാന്റീനിേലക്കു് േപാകുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു.

അനി അൽപേനരം മടിച്ചു നിന്നു. എന്നിട്ടു് ഒന്നും മി
ണ്ടാെത േപായി. ഇയാൾ പതിവായി കടം േമടിക്കു
ന്നയാളാണു്, ഇങ്ങെന പണം െകാടുത്തു പഠിപ്പിക്കരു
തു് എെന്നാെക്ക എെന്റ സഹപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
അയാൾ പണം മടക്കി തന്നേപ്പാൾ േമടിക്കാത്തതു
െകാണ്ടു് ഇനി അയാൾ േചാദിക്കില്ല എെന്നാരു ന്യാ
യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. സാറനുഭവിേച്ച പഠിക്കൂ എന്നാ
യിരുന്നു അവരുെട മറുപടി.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയ
ത്തു് അനി വീണ്ടും വന്നു. “സാെറേന്നാടു് ക്ഷമിക്കണം.
എനിെക്കാരു ഇരുപതു രൂപ േവണം. അടുത്ത മാ
സം മടക്കിത്തേന്നാളാം”. എന്നായിരുന്നു അനിയുെട
ഭാഷണം.
“എന്താ അനീ, ഊണിനു വില കൂടിേയാ?” ഞാൻ േചാ
ദിച്ചു.
“ഇല്ല സാർ, ഇതു് അമ്മയ്ക്കു് മരുന്നു േമടിക്കാനാണു്”.
അനി പറഞ്ഞു.
“എന്തു പറ്റി അമ്മയ്ക്ക്?”
“പ്രായമായതിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളാണു സാർ. വാതത്തിെന്റ
യും ഒെക്ക പ്രശ്നമാ. കഷായം േമടിക്കണം”.

അടുത്ത മാസവും അയാൾ പണം മടക്കിത്തരാൻ വന്ന
േപ്പാൾ ഞാൻ േമടിച്ചില്ല. എനിക്കയാേളാടു് അല്പം
സഹതാപം േതാന്നിയിരുന്നു. പിെന്ന എനിക്കാെണ
ങ്കിൽ എെന്റ ശമ്പളം തെന്ന മിച്ചമാണു്. വലിയ െചല
വുകെളാന്നുമില്ല. കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടാ
നുള്ള വകെയാെക്ക കിട്ടും. പിെന്ന ഞാെനന്തിനു് ഈ
പേത്താ ഇരുപേതാ രൂപ ഇയാേളാടു് തിരിെക േമടി
ക്കണം? നിശ്ചയമായും അയാൾക്കു് സ്വന്തം വരുമാനം
െകാണ്ടു് കാര്യങ്ങെളല്ലാം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങ
െന എല്ലാ മാസവും പേത്താ ഇരുപേതാ അൻപേതാ
രൂപ അനി േമടിക്കുന്നതു പതിവായി.
അങ്ങെനയിരിെക്കയാണു് പുതിയ വീട്ടിേലക്കു് ഞാനും
അമ്മയും താമസം മാറ്റിയതു്. എല്ലാം േജാസഫാണു്
െചയ്തു തന്നതു്. അയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് രണ്ടു
േപർ വന്നു സാധനങ്ങെളല്ലാം ഭദ്രമായി വണ്ടിയിൽ
കയറ്റി പുതിയ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു് ഓേരാന്നും േവണ്ട
സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചു തന്നു. ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും
ഉണ്ടായില്ല എന്നു മാത്രമല്ല വളെര ന്യായമായ കൂലി മാ
ത്രെമ അവർ േചാദിച്ചതുമുള്ളു. പുതിയ സ്ഥലേത്തക്കു
താമസം മാറ്റിയതാെണങ്കിലും അമ്മയ്ക്കു് അന്നുതെന്ന
അടുക്കളയിൽ പാചകംെചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതു
തെന്ന പണിക്കാരുെട സഹകരണത്തിെന്റ ലക്ഷണ
മാണു്.
ഏതാണ്ടു് ഒമ്പതു മണി ആയേപ്പാൾ അത്താഴം കഴിച്ചു
മുറ്റത്തു് ഉലാത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അേപ്പാൾ മുൻപി
ലെത്ത വഴിയിലൂെട ആേരാ ഉറെക്ക എേന്താ പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു വരുന്നതു് േകട്ടു. മദ്യപിച്ചു് പറയുന്നതു് വ്യക്ത
മല്ലാത്ത നിലയായിരുെന്നങ്കിലും ആെരെയാെക്കേയാ
ചീത്ത പറയുകയാെണന്നു േതാന്നി. ആ പ്രേദശത്തുള്ള
വെര തീെര പരിചയമില്ലാതിരുന്നതു െകാണ്ടു് ഞാൻ
േപായി േനാക്കിയില്ല. പെക്ഷ ഇതു് അടുത്ത ദിവസങ്ങ
ളിലും തുടർന്നു. ഒരു ദിവസം, െചറുതായി നിലാവു കണ്ടു
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരാൾ വഴിയുെട “വീതി അളന്നുെകാ
ണ്ടു്” കടന്നു േപാകുന്നതുകണ്ടു. പിന്നീടു് നല്ല നിലാവു
ള്ള ഒരു ദിവസം ഇതാരാെണന്നു് േപായി േനാക്കാൻ
ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശബ്ദം ദൂെര നിന്നു േകട്ടേപ്പാേഴ
ഞാൻ േഗറ്റിെന്റ അടുത്തു് േപായി നിഴലത്തു് നിന്നു.
അയാൾ നടന്നടുത്തേപ്പാൾ രൂപം പരിചിതമാെണന്നു
േതാന്നി. വീതി കുറഞ്ഞ വഴി ആയതിനാലും മരങ്ങൾ
ക്കിടയിലൂെട ചിതറി വരുന്ന നിലാവു മാത്രമായിരുന്നു
െവളിച്ചം പകർന്നതു് എന്നതുെകാണ്ടും അടുെത്തത്തിയ
േശഷമാണു് ആെള തിരിച്ചറിഞ്ഞതു്.
“അനീ!” ഞാൻ വിളിച്ചു.

അയാൾ െപെട്ടന്നവിെട നിന്നു് എെന്ന സൂക്ഷിച്ചു േനാ
ക്കി.“അേയ്യാ സാേറാ!” എന്നല്ലാെതാരു ശബ്ദവും പി
െന്ന അയാളുെട വായിൽ നിന്നു വന്നില്ല. മദ്യത്തിെന്റ
െകട്ടു് പകുതിയും വിട്ടതുേപാെല. അയാൾ കുേറക്കൂടി
ഉറച്ച കാൽവേയ്പാെടെയങ്കിലും ആടിയാടിത്തെന്ന മി
ണ്ടാെത േപായി.
അടുത്ത ദിവസം അനി േകാളജിൽ വന്നില്ല. ൈവകു
േന്നരം വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ അനിയവിെട നിൽക്കുന്നു,
അമ്മേയാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു്. ഞാെനെന്തങ്കിലും
പറയുന്നതിനു മുൻപു് അമ്മ പറഞ്ഞു:
“എടാ, േദ ഇവൻ ഒരു േനന്ത്രക്കുല െകാണ്ടുവന്നു െവ
ച്ചിരിക്കുന്നു. േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിെട്ടാന്നും േകൾക്കുന്നി
ല്ല. നിെന്റ േകാളജിെല പ്യൂണാെണന്നു പറഞ്ഞു. നീ
ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഒെക്ക പറഞ്ഞു”.

അനിെയ ശകാരിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ച എനിക്കു് െപെട്ടന്നു്
എന്തു പറയണം എന്നറിഞ്ഞില്ല.
“ഇതു് ഞങ്ങെട പറമ്പിൽ െകാലച്ചതാ സാേറ. സാ
െറാന്നും പറയണ്ട. എടുത്തു െവച്ചാെട്ട. വറക്കാനും
പഴുപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാ. നാടനാ. ഒരു
രാസവേളാം ഇടാത്തതാ. നല്ല സ്വാെദാള്ളതാ സാ
േറ. സാെറെന്ന വഴക്കു പറയും എെന്നനിക്കറിയാം.
അതു ഞാൻ േകേട്ടാളാം. ഇെപ്പാ ഞാൻ േപാേട്ട സാ
േറ. അമ്മയ്ക്കു് കഷായം െകാടുക്കാൻ സമയമായി”.

എന്തു പറയണെമന്നു് ആേലാചിക്കുേമ്പാേഴക്കു് അനി
അപ്രത്യക്ഷനായി. “പാവം െചറുക്കൻ”. അമ്മ പറയു
ന്നതു േകട്ടു. “നിനക്കറിയുേവാ, അവെന്റ അമ്മ തീെര
സുഖമില്ലാെത െകടക്കുവാ. അവൻ മാത്രേമയുള്ളൂ കൂെട.
രണ്ടു െപങ്ങമ്മാരുള്ളതിെന െകട്ടിച്ചുവിട്ടു. അവരാരും
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ല. ഇവിെട വന്നാത്തെന്ന ഒള്ളതു
വല്ലതും ൈകക്കലാക്കാനാണെത്ര അവരുെട ശ്രമം”.
“അയാൾ വല്ലതും പറയുന്നെതാെക്ക അമ്മയങ്ങു വി
ശ്വസിേച്ചാ? അതിെലത്ര േനരാേണാ എേന്താ. അയാ

െളാരു പാവമായിട്ടാ ആദ്യെമാെക്ക എനിക്കും േതാന്നി
െയ. പെക്ഷ ഇന്നെലയാ ഞാൻ കണ്ടുപിടിെച്ച അയാ
ളാ ഇതിേല രാത്രീൽ കള്ളും കുടിച്ചു് ചീേത്തം വിളിേച്ചാ
ണ്ടു േപാകുന്നെതന്നു്. അതുെകാണ്ടായിരിക്കും അയാ
ളിന്നു് േകാളജിൽ വരാഞ്ഞതും വാഴെക്കാല െകാണ്ടുവ
ന്നു തന്നതുെമാെക്ക. െചലെപ്പാ കള്ളം പറഞ്ഞതായി
രിക്കും, അേമ്മെട സിമ്പതി കിട്ടാൻ”.
“എേന്താ, എനിക്കങ്ങെന േതാന്നുന്നിെല്ലടാ. അവൻ
കള്ളുകുടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പെക്ഷ ആളു പാവമാ.
അവെന എേന്താ ഒത്തിരി െവഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ങാ,
അതു േപാെട്ട. നീ വന്നു കാപ്പി കുടിക്കു്”. എന്നു പറ
ഞ്ഞു് അമ്മ അകേത്തക്കു് കയറിേപ്പായി. അമ്മയ്ക്കു്

ആളുകെള വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സവിേശഷ കഴിവാ
ണു്. ആദ്യമായി കാണുന്നവേരേപ്പാലും അമ്മ വിലയി
രുത്തുന്നതു് വളെര ശരിയായിട്ടാെണന്നു പലേപ്പാഴും
അനുഭവം െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ പി
െന്നെയാന്നും പറഞ്ഞില്ല.

അന്നും രാത്രിയിൽ അനിയുെട ചീത്തവിളി ദൂെര േക
ട്ടു. പെക്ഷ എെന്റ താമസസ്ഥലത്തിനു് വളെര മുമ്പുത
െന്ന അയാൾ നിശ്ശബ്ദനായി. ഇെതാഴിച്ചാൽ അനിയു
െട പതിവു കാര്യങ്ങളിൽ മെറ്റാരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല.
അങ്ങെന ദിവസങ്ങൾ കടന്നുേപായി.
എനിക്കു് െചടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണു്. െവ
ണ്ട, ചീര, പാവൽ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും പൂെച്ചടിക
ളും ഞാൻ പറമ്പിൽ നടാറുണ്ടു്. അതിൽനിന്നുള്ള ഫല
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല. ഒരു സേന്താഷം
എന്നുമാത്രം. െചടികൾ വളർന്നുവരുന്നതു കാണുന്ന
തിലും അവെയ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലും തെന്ന എനിക്കു്
വലിയ സേന്താഷം കെണ്ടത്താനായി. പല ദിവസങ്ങ
ളിലും ൈവകുേന്നരത്തും അവധിദിവസങ്ങളിൽ കാല
ത്തും മറ്റും ഞാൻ പറമ്പിൽ പണിെയടുക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങ
െന ഒരു ഞായറാഴ്ച കാലത്തു് ചീരയുെട ൈതകൾ പറി
ച്ചുനടാൻ തടെമടുക്കുേമ്പാഴാണു് അനിെയ പിന്നീടു് കാ
ണുന്നതു്. വാഴക്കുല െകാണ്ടുവന്നതിനു് േശഷം മൂന്നാഴ്ച
േയാളം കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
“അങ്ങെന േപാര സാേറ. മണ്ണു നേല്ലാണ്ണം എളകണം.
എന്നിട്ടു െകാറച്ചു് ചാണകെപ്പാടീം ചാേരാെമാെക്ക
േചർത്തുെവച്ചാ നേല്ലാണ്ണം വളരും”. എന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ടാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു്.
“ഓ വേന്നാ പിേന്നം. എവിെടയായിരുന്നു െകാറച്ചു നാ
ളായിട്ടു്? ഇെപ്പാ കടെമാന്നും േവേണ്ട? അേതാ കള്ളു
കുടിക്കാൻ േവെറ വരുമാനം വല്ലതും കിട്ടിേയാ?” എന്തു
െകാേണ്ടാ എെന്റ േദഷ്യെമാക്ക കുേറ േപായിരുന്നു.
“ഞാെനവെട േപാകാനാ സാേറ. സാറിെപ്പാ ആ
മമ്മട്ടിയിങ്ങു താ. ഞാൻ ശരിയാക്കിത്തരാം”. എെന്റ

േചാദ്യങ്ങൾ േകട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു കക്ഷിയുെട
മറുപടി.

“േവണ്ട. ഇെതനിക്കു തെന്ന െചയ്യണം. എന്തു നടാനാ
ന്നാ അനിയുെട വിചാരം?”
“ആ ചീരൈത്തകൾ പറിച്ചു നടാനേല്ല? ഞാൻ കണ്ടു
ചട്ടിയിൽ െപാടിച്ചു നിക്കുന്നതു്. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം മു
േമ്പ പറിച്ചു നടാമായിരുന്നു. സാറു െവട്ടീട്ടു മണ്ണിൽ െവ
േട്ടശുന്നില്ല. ഇെതാെക്ക ഞങ്ങേളേപ്പാെലാള്ളവർക്കു്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണിയാ. ഞാൻ െചയ്തു തരാം”.
“ഞാൻ െചയ്താലും പറ്റുേമാന്നു േനാക്കെട്ട. ദാ കേണ്ടാ,
ആ െവേണ്ടം പാവലും െമാളകുെമാെക്ക ഞാൻ തെന്ന
െവച്ചതാ”. ഞാൻ അഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞു.
“സാെറെന്റ വീട്ടി വന്നു േനാക്കു് എങ്ങെനയാ നിക്കു
േന്നന്നു്. എന്നിട്ടു പറേഞ്ഞാ”.
“ങാഹാ നീേയാ. ഞാേനാർത്തു ആരാന്നു്”. അതു്
അമ്മയായിരുന്നു. പതിവായി കാണുന്ന ഒരാളിേനാെട
ന്നേപാെലയായിരുന്നു അമ്മയുെട സംസാരം. അമ്മയ
ങ്ങെനയാണു്. ഒരാെള ഇഷ്ടെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന

ഒരടുത്ത സുഹൃത്തിെനേയാ മക്കെളേയാ േപാെലയാ
ണു് അമ്മയുെട െപരുമാറ്റം. “നീയിങ്ങു വേന്ന. എടാ
നീയും ൈകയും കാലും കഴുകീട്ടു വന്നിട്ടു് ആഹാരം കഴി
ക്കു്. പിെന്നയാവാം െകളക്കലും പിടിക്കലുെമാെക്ക”.
അവസാനെത്ത ഭാഗം എേന്നാടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കറി
യാം ഞാനീ പണിയിൽ മുഴുകിേപ്പായ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
ഉച്ചയാവും വിശപ്പറിയാൻ എന്നു്. അനി വന്നതുമൂലം
ഉണ്ടായ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും അമ്മയുെട വിളിയും കൂടിയായ
േപ്പാൾ ഞാൻ തൽക്കാലം പണി നിർത്താൻ തീരുമാ
നിച്ചു.
ഞാൻ ൈകയും കാലും കഴുകി അകേത്തയ്ക്കു് െചന്ന
േപ്പാൾ അമ്മ േമശപ്പുറേത്തക്കു് ആഹാരം െകാണ്ടു
വരികയായിരുന്നു. ഞാൻ േമശക്കരികിൽ ഇരുന്നിട്ടു്
അമ്മേയാടു േചാദിച്ചു അനി എവിെട എന്നു്.
“സാധനങ്ങൾ പായ്ക്കു് െചയ്തു െകാണ്ടുവന്ന കാഡ്േബാ
ഡ് െപട്ടികെളാെക്ക അവിെട െകടക്കുവാ. എല്ലാെമാ
ന്നു വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിേന്നാടു പറഞ്ഞിട്ടു
കാര്യമില്ലേല്ലാ. എത്ര നാളായി അവിെടത്തെന്ന െക
ടക്കുന്നു”. അമ്മയ്ക്കു് മെറ്റാരു മകെന കിട്ടിയതുേപാെല
യായിരുന്നു. എന്നിട്ടു് “എടാ അനീ, ഇങ്ങു വാ”. എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അടുക്കള ഭാഗേത്തയ്ക്കു് േപായി.
“എന്താ അമ്മച്ചീ?” എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് അനി അടു
ക്കളയിെലത്തി.
“വാ, നീയും വന്നു വേല്ലാം കഴിക്കു്. എന്നിട്ടു മതി ബാ
ക്കി പണി”. അമ്മ പറഞ്ഞു.
“അേയ്യാ അമ്മച്ചീ, എനിെക്കാന്നും േവണ്ട. ഞാൻ കഴി
ച്ചിട്ടാ വെന്ന”. അനി പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ നിേന്നാടു് േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ. വന്നു വല്ലതും കഴി
ക്കു െചറുക്കാ. പട്ടിണി െകടന്നു് പണിെയടുത്തിട്ടു് ഒരു
കാേര്യാമില്ല”.

അനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ അനിേയയും കൂട്ടി ൈഡ
നിങ്ങു് റൂമിേലക്കു് വന്നു. അനിയുെട മുഖം ഞാൻ ശ്രദ്ധി
ച്ചു. അയാൾ എെന്റ മുഖേത്തക്കു് േനാക്കുന്നേതയില്ല.
അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നും
അമ്മ അതു് കണ്ടുപിടിച്ചതിലുള്ള അത്ഭുതവും എെന്റ
മുന്നിൽ അതു സമ്മതിേക്കണ്ടി വന്നതിലുള്ള ചമ്മലും
അയാളുെട മനസിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നും
മുഖം കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു് േതാന്നി.
അമ്മ എനിക്കരികിലായി അനിക്കും ഇഡ്ഡലി വിളമ്പി.
അനി ആ േപ്ലറ്റുെമടുത്തുെകാണ്ടു് വീടിെന്റ പുറകിേലക്കു്
േപാകാെനാരുങ്ങി.
“നീയെതടുേത്താണ്ടു് എേങ്ങാട്ടു േപാകുവാ? അവിെടയി
രുന്നു കഴിക്കു്”. അമ്മ പറഞ്ഞു.
“അേയ്യാ, സാറിേനാെടാപ്പമിരുന്നു ഞാെനങ്ങെന കഴി
ക്കും? അതു േവണ്ട. ഞാനപ്പുറത്തിരുന്നു കഴിേച്ചാളാം”.
അനി പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ കടിക്കുന്ന ജന്തുെവാന്നുമല്ല േകേട്ടാ. ഒരു പാ
വം മനുഷ്യനാ”. ഞാൻ പറഞ്ഞു.
“അങ്ങെനയല്ല സാർ, ഞങ്ങളങ്ങെനെയാന്നും ശീലിച്ചി
ട്ടില്ല. ഞാനപ്പറത്തിരുന്നു കഴിേച്ചാളാം”.
“ഇരിെയടാ അവെട”. അതു് അമ്മയുെട വക. “ഞാ
െനാന്നു േനാക്കെട്ട എന്തു സംഭവിക്കുെമന്നു്”.

അനി നിശ്ശബ്ദനായി അടുത്തുള്ള കേസരയിലിരുന്നു്
ഇഡ്ഢലി തിന്നു. അമ്മ അനിേയെക്കാണ്ടു് ആേറാ ഏേഴാ
എണ്ണം തീറ്റിച്ചു. അനി മുഖമുയർത്തി േനാക്കിയതുേപാലു
മില്ല. അനിയുെട കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നതു് ചമ്മന്തിയു
െട എരിവു കാരണമായിരുന്നു എെന്നനിക്കു േതാന്നിയി
ല്ല. അമ്മ പറഞ്ഞതുേപാെല ആെളാരു സാധുവാെണ
ന്നു േതാന്നി.
ഈ സംഭവേത്താെട അനി അമ്മയുെട ഒരാരാധകനാ
യി മാറി. അവരുെട പറമ്പിൽ നിന്നു് കപ്പ, േചന, ചീര,
കായ് എന്നിങ്ങെന പലതും അമ്മയുെട അടുക്കളയി
െലത്തി. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരിക തുടങ്ങി
ഞാൻ െചയ്തിരുന്ന പല േജാലികളും അനി ഏെറ്റടുത്തു.
എനിക്കു് േകാളജിെല ൈലബ്രറിയിലും നാട്ടിെല വായ
നശാലയിലും ഒെക്ക െചലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം
കിട്ടി. അമ്മ അനിക്കു് പണവും െകാടുക്കുമായിരുന്നു
എന്നു േതാന്നുന്നു. പെക്ഷ രാത്രിയിലുള്ള കുടിയും ചീത്ത
വിളിയും മാത്രം മാറിയില്ല. ഞങ്ങളുെട വീെടത്തുന്നതിനു
വളെര മുൻപുതെന്ന ശബ്ദം നിലയ്ക്കും എന്നുമാത്രം.
അങ്ങെനയുള്ള അനിയുെട അമ്മയ്ക്കു് അസുഖം കൂടുതലാ
െണന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്കു് േപാകാതിരിക്കാൻ കഴിയു
േമാ?
ഞാനാദ്യമായാണു് അനിയുെട വീട്ടിൽ േപാകുന്നതു്.
അനി വീട്ടിെല സ്ഥിരം സന്ദർശകനാവുകയും അമ്മ
െയ്ക്കാരു മകേനേപ്പാെല ആയിത്തീരുകയും െചയ്തിരുന്നു
എങ്കിലും ഞാെനാരിക്കലും അവിെട േപായില്ല. അനി
വിളിച്ചുമില്ല. അനിെയ ഞാനറിയുന്ന കാലം െതാട്ടു്
അയാളുെട അമ്മ സുഖമില്ലാെത കിടപ്പാണു്. േരാഗ
സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റെമാന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന
തിനാൽ േപായി കാണാൻ ഇതുവെര വിേശഷിെച്ചാ
രു കാരണമുണ്ടായില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മ
പറയുന്നതാണു്, ‘എടാ, നീയവിടം വെര ഒന്നു േപാ
യി േനാക്കീട്ടു വാ’ എന്നു്. അതും ഉണ്ടായില്ല. ഇന്നുത
െന്ന ഞാൻ അമ്മേയാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മ ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല. “ൈദവേമ, അവെര കഷ്ടെപ്പടുത്തരുേത”
എെന്നാരു മേനാഗതം മാത്രം.
േനരം സന്ധ്യേയാടടുക്കുന്നേതയുള്ളൂ. രാത്രിയിൽ അനി
മദ്യപിച്ചുെകാണ്ടു േപാകുന്ന ദിശയിൽ ഞാൻ ആദ്യമാ
യി നടന്നേപ്പാൾ എേന്താ സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു
എന്ന േതാന്നൽ. വാസ്തവത്തിൽ േജാസഫ് വന്നു വി
ളിച്ചേപ്പാൾതെന്ന മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതാണു്. ഓേരാ നി
മിഷം കഴിയുംേതാറും അതു് ശക്തിയാർജ്ജിച്ചുവന്നു.
എന്തുണ്ടാകും എന്നാേലാചിച്ചിട്ടു് പരിഭ്രമിക്കാൻ ഒരു
കാര്യവും കണ്ടില്ല. പെക്ഷ ആ പരിഭ്രമം മനസിൽനിന്നു
മാറ്റാനും കഴിഞ്ഞില്ല.
ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽനിന്നു് മൂന്നാലു പറമ്പുകൾ
ക്കപ്പുറം ഒരു െചറിയ പടിപ്പുര കടന്നു േജാസഫ് നട
ന്നു. പുറെക ഞാനും. പടിപ്പുരയിൽനിന്നു് ഏതാണ്ടു് മു
പ്പതടി ദൂരത്തിൽ ഒരു പഴയ വീടു്. പണ്ടു് ഓടു േമഞ്ഞ
തായിരുന്നിരിക്കണം. കുേറ ഭാഗത്തു് ഇേപ്പാൾ ഓലയാ
ണു്. മുന്നിെല വരാന്തയിേലക്കു കയറി േജാസഫ് േചാ
ദിച്ചു,
“ഇവിെടയാരുമിേല്ല?”

ഉള്ളിെല ഇരുട്ടിൽ അനക്കം േകട്ടു. െചവിയിൽ വലിയ
വളയങ്ങളണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ പുറേത്തക്കു വന്നു. പ്രായ
മായ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ. കാഴ്ച മങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. േജാസഫിെന
സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി.
“സാറാേണാ. അവനിവിെടയില്ല”. എന്നു പറഞ്ഞു.
അേപ്പാഴാണവർ എെന്ന ശ്രദ്ധിച്ചതു്. അവെരെന്ന
യും സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. രണ്ടു നിമിഷെമടുത്തു മനസി
ലാകാൻ.
“അേയ്യാ, സാറുമുേണ്ടാ! ഇേങ്ങാട്ടിരുന്നാെട്ട. ഞാെനാ
രു സ്റ്റൂെളടുേത്താണ്ടു വരാം”. എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ
അകേത്താട്ടു േപാകാെനാരുങ്ങി. േജാസഫ് അവെര
വിലക്കി. ഞാനവെര കണ്ടിേട്ടയില്ല. പെക്ഷ അവർ
െക്കെന്ന മനസിലായിരിക്കുന്നു. എനിക്കതുതെന്ന ഒര
ത്ഭുതമായി.
“അെതാന്നും േവണ്ടുമ്മ. എങ്ങെനാണ്ടിെപ്പാ?”
“ഒരു േബാേധാമില്ലാണ്ടു് െകടക്കുവാ സാേറ. വായി
ക്കൂടാ ശ്വാസം വിടുെന്ന. എടെക്കടയ്ക്കു് കണ്ണീന്നു് െവ
േള്ളാം വേന്നാണ്ടിരുന്നു. ഇെപ്പാ അതുമില്ല. ഇതുവെര
അപ്പറെത്ത മറിയാമ്മ ഒണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന
െപ്പാ അവർ േപായി. േവണങ്കി പിെന്ന വരാംന്നു് പറ
ഞ്ഞു. ആ െചറുക്കൻ വരുന്നതുവെര ഞാനിരിക്കാം
ന്നു വിചാരിച്ചു. പിെന്ന അവരെട ആളുകെളാെക്ക
എത്തുവെല്ലാ”.
“എടാ വാ. നമുെക്കാന്നു േകറി കാണാം”. എന്നു പറ
ഞ്ഞു് േജാസഫ് അകേത്തയ്ക്കു് കടന്നു. പിന്നാെല
ഞാനും.

മുറിയിൽ ഒരു റാന്തലിെന്റ െവളിച്ചം മാത്രം. ഒരു കട്ടി
ലിൽ വിരിച്ച പായിൽ േശാഷിച്ചു് എല്ലും േതാലും മാത്ര
മായ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നു. അവരുെട മുഖം കണ്ടാൽ
േപടിയാകും. ഒരു തലേയാട്ടി േപാെല. കുഴിഞ്ഞ കണ്ണു
കളും പകുതി തുറന്ന വായിെല ദ്രവിച്ച പല്ലുകളും റാ
ന്തൽ വീശുന്ന നിഴലുകളും കൂടിയായേപ്പാൾ എനിക്കു
േനാക്കി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആരായാലും ഒരു
ദിവസം ഈ നിലയിൽ ആയിക്കൂെടന്നില്ല. എന്നിട്ടും
ആേരാഗ്യമുള്ളേപ്പാൾ എന്താണു് ചിലരുെട അഹങ്കാരം!
ഞാനാ മുറിക്കുചുറ്റും ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചു. വീടു േനാക്കാൻ
ആരുമില്ലാത്തതിെന്റ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടു്. മാറാ
ലയടിച്ചിട്ടു് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. തടിെകാ
ണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പഴയ അലമാരി. ഒരു െപാക്കമുള്ള
സ്റ്റൂളിെന്റ പുറത്തു് റാന്തൽ. കട്ടിലിനു സമീപം മെറ്റാരു
സ്റ്റൂൾ. അതിലായിരിക്കണം ഉമ്മ ഇരുന്നിരുന്നതു്. അക
േത്തയ്ക്കു് രണ്ടു വാതിലുകൾ. അവയിെലാന്നു് അടച്ചിട്ടിരി
ക്കുന്നു. മേറ്റ വാതിലിൽ കൂടി ഇരുട്ടു് മാത്രം കാണാം.
“ഉമ്മാ, ഞങ്ങൾ േപായിട്ടുവരാം. ഞാനിവിെടയുണ്ടാ
കും. അവെരാെക്ക എത്തുേമ്പാൾ ഞാനുണ്ടാേയ പറ്റൂ”.
േജാസഫ് പറയുന്നതു േകട്ടു.
“അള്ളാ, ഓെര കഷ്ടെപ്പടുത്താെണ്ടയങ്ങു് എടുേത്താ
ണ്ടാൽ മതിയാർന്നു. ഇന്നിനി എെന്താെക്ക പുഹിലാ
േണാ നടക്കാൻ േപാണതു്!”
“നിങ്ങൾ െവഷമിക്കാണ്ടിരി. അവെനത്തുേമ്പാേഴക്കു്
ഞാനും വരും. വാടാ, നമുക്കിറങ്ങാം”. എന്നു പറഞ്ഞു്
േജാസഫ് ഇറങ്ങി. പുറെക ഞാനും.

േജാസഫ് ആകപ്പാെട ചിന്തയിലാണ്ടിരിക്കുകയായിരു
ന്നു. പടി കടന്നേപ്പാൾ ഞാൻ േചാദിച്ചു,
“എന്താ േജാസേഫ അവരങ്ങെനെയാെക്ക പറെഞ്ഞ?
എന്തു പുഹിലാ ഉണ്ടാകാൻ േപാകുെന്ന?”

കുറച്ചു േനരേത്തക്കു് േജാസഫ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പി
െന്ന പറഞ്ഞു:
“എടാ, നിനക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടു്.
ഇനിയിെപ്പാ നീയെതാെക്ക അറിേഞ്ഞ പറ്റൂ. ഞാൻ
പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കു്. നിെന്റ ബുദ്ധിയിൽ വല്ല
തും ഉദിച്ചാൽ ഒരു പെക്ഷ അതു് സഹായകമാകും”.
“അനിക്കു് മൂന്നു െപങ്ങമ്മാരാണുള്ളതു്. നീ രണ്ടു േപ
േരപ്പറ്റിയേല്ല േകട്ടിട്ടുള്ളൂ. അവർ അനിയുെട മൂത്തതാ
ണു്. രണ്ടുേപെരയും അനിയുെട അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന
േപ്പാൾ െകട്ടിച്ചു വിട്ടതാണു്. മൂന്നാമത്തവൾ അനിയുെട
ഇളയതാണു്. അവളും അനിയും തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ

നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അവർക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി ജനി
ച്ച ഉടെന തെന്ന മരിച്ചു േപായിരുന്നു. അനി അവെള
കുട്ടിക്കാലത്തു് എടുത്തുെകാണ്ടു് നടക്കുകയും ഒെക്ക
െചയ്യുമായിരുന്നു. അവനു് അനിയത്തിയും അവൾക്കു്
അവനും ജീവനായിരുന്നു. അവൾ പഠിക്കാൻ സമർ
ത്ഥയായിരുന്നു. നല്ല മാർക്കുവാങ്ങി പ്രീഡിഗ്രി പാസാ
യി. േഡാക്ടറാവണം എന്നായിരുന്നു അവളുെട ആഗ്ര
ഹം. െമഡിസിൻ എൻട്രൻസിനു സാമാന്യം നല്ല റാങ്കു
ണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം െമഡിക്കൽ
േകാളജിൽ തെന്ന അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. മൂത്ത രണ്ടു െപ
ണ്മക്കെളയും െകട്ടിച്ചു് അയച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന അവരു
െട അച്ഛനു് സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പാടാെയങ്കിലും
മകൾ േഡാക്ടറായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം െകാണ്ടു്
അേങ്ങർ എങ്ങെനെയാെക്കേയാ പണം കണ്ടുപിടി
ച്ചു. ഫർണിച്ചറുണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയും മറ്റുമായിരുന്നു
അേങ്ങരുെട പണി. അനി പഠിക്കുന്നതിനു േമാശമാ
യിരുന്നതു െകാണ്ടാവാം അവനും പണിെയടുത്തു കാ
ശുണ്ടാക്കി അവെള പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവനാ
ണു് തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി അവെള കാണുകയും
പണം െകാണ്ടുെകാടുക്കുകയും ഒെക്ക െചയ്തുെകാണ്ടി
രുന്നതു്. അനി വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നതു് അനിയ
ത്തിയുെട വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മതി എന്നു പറഞ്ഞാണു്.
എന്നാൽ അവെന്റ േചച്ചിമാർക്കു് അവരുെട അച്ഛനമ്മ
മാർ അനിയത്തിക്കു് െകാടുത്തിരുന്ന അധിക വാത്സ
ല്യം തീെര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല”.
ഇതിനിെട ഞങ്ങൾ നടന്നു് എെന്റ വീട്ടിെലത്തി. ഞങ്ങൾ
അകത്തു കയറി മുൻവശെത്ത മുറിയിലിരുന്നു. മുൻപിൽ
അഴിയിട്ട ഒരു വരാന്തയായിരുന്നു അതു്. ആ നാട്ടിൽ
ആരും മുൻപിലെത്ത വാതിൽ അടച്ചിടുന്ന പതിവില്ലാ
തിരുന്നതിനാൽ കതകു് തുറക്കാൻ എനിക്കു് അമ്മ
െയ വിളിേക്കണ്ടി വന്നില്ല. അവിെടയിരുന്നാൽ വഴി
െയ േപാകുന്നവെര കാണാം എന്നും അനിേയാ മറ്റു
ബന്ധുക്കേളാ വരുെന്നങ്കിൽ അറിയാെമന്നും േജാസ
ഫ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് അവിെടയിരുന്നു് സംസാരം
തുടർന്നു.
“ഏതാണ്ടു് രണ്ടുെകാല്ലം മുൻപു് ഒരു ദിവസം അവൾ
മടങ്ങിവന്നു് വീട്ടിലിരുപ്പായി. ആഹാരെമാന്നും െചാേവ്വ
േനെര കഴിക്കുന്നുമില്ല, ആെരന്തു േചാദിച്ചാലും കരച്ചി
ലും. വീട്ടുകാെരാെക്ക വലിയ വിഷമത്തിലായി. അവളു

െട േചച്ചിമാരും അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാരുെമാെക്ക
വന്നു കാര്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
എങ്കിലും അവളുെട വായിൽ നിന്നു് ഒന്നും വന്നില്ല.
എെന്തങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റി അവൾ ഗർഭം ധരിക്കുക
േയാ മേറ്റാ െചയ്തിരിക്കും എന്നാണു് എല്ലാവരും വിചാ
രിച്ചതു്. പെക്ഷ അവളതു വളെര ശക്തമായിത്തെന്ന
നിേഷധിച്ചു”.

“ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം അനി എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നു വി
വരങ്ങെളാെക്ക പറഞ്ഞു. ഞാനെപ്പാത്തെന്ന അവ
െന്റ കൂെട േപായി. അവരുെട വീട്ടിലിരുന്നു് അവേളാടു്

സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു മനസിലായി
മറ്റുള്ളവരുെട സാന്നിദ്ധ്യം അവൾക്കു് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ
ക്കുന്നുെണ്ടന്നു്. ഞാനവെളയും കൂട്ടി ഇവിെട വന്നു.
അന്നു് ഈ വീടു് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളിവിെടയിരുന്നു, ഇതുേപാെല. ഈ കേസരെയാെക്ക
ഇവിെടത്തെന്ന കിടന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടും കുേറ േനരം
അവെളാന്നും പറഞ്ഞില്ല. കരഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
എനിക്കാെണങ്കിൽ എന്തു െചയ്യണെമന്നറിയാൻ വയ്യ.
െഹാ, അതുേപാെലാരു അനുഭവം എെന്റ ജീവിതത്തി
ലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘േമാേള, പ്രശ്ന
െമന്താെണങ്കിലും പറ, ഞാനതിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി
ത്തരാം’ എന്നു്. എന്നിട്ടും അവെളാന്നും പറഞ്ഞില്ല.
അവസാനം ഞാൻ ശകാരിക്കുകയും, ഞാനും െപായ്ക്ക
ളയും എന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തേപ്പാഴാണു്
അവൾ പറയാൻ തയാറായതു്. പെക്ഷ അവൾ പറ
യുന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്കും എന്തു െചയ്യണെമന്നു്
അറിയാൻ വയ്യാതായി”.
േജാസഫ് നിർത്തി. ഒരിഫക്ടിനു േവണ്ടിയല്ല എന്നു വ്യ
ക്തം. അയാെള ഇത്ര വികാരഭരിതനായി ഞാൻ കണ്ടി
ട്ടില്ല.
“പിേള്ളേര നിങ്ങൾക്കു് കാപ്പിേയാ ചായേയാ വല്ലതും
േവേണാ?” അകത്തുനിന്നു് അമ്മയുെട ശബ്ദം.
“എന്താ അേമ്മ, ജലേദാഷം പിടിേച്ചാ? അമ്മയുെട
ശബ്ദം മാറിയിരിക്കുന്നു?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“നിെന്റയീ പഴയ പുസ്തകങ്ങെളാെക്ക അടുക്കി െവച്ചതി
െന്റയാ”. അമ്മ പറഞ്ഞു.
“അെതാെക്ക കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയേല്ല അേമ്മ െപാടി തട്ടി
െവച്ചതു്? എന്തിനാ പിെന്നയും അെതാെക്ക എടുത്തു്
അടുക്കാൻ േപായതു്?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“അമ്മച്ചീ, കാപ്പി കിട്ടിയാൽ സേന്താഷം”. േജാസഫ്
പറഞ്ഞു.

അമ്മ അടുക്കളയിേലക്കു് േപാകുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു.
വീണ്ടും മൗനം.
“എന്താണു് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതു്?” ഞാൻ േചാദിചൂ.
“അവൾക്കു് എയ്ഡ്സാെണന്നു്!” േജാസഫ് പതുെക്ക
പറഞ്ഞു.

അതുേകട്ടു് ഞാൻ സ്തബ്ദനായിേപ്പായി.
ആ മഹാേരാഗം വന്ന ആെരയും എനിക്കറിയില്ല. സാ
വധാനമുള്ള മരണം. വർഷങ്ങൾ െകാണ്ടു് ശരീരവും
മനസും ഇല്ലാതാകുന്ന പ്രക്രിയ. അതിെന ഒരാൾ എങ്ങ
െന േനരിടുെമന്നു് എനിെക്കാരു രൂപവുമില്ല. അതിനുമ
പ്പുറം സമൂഹത്തിെന്റ പുച്ഛവും െവറുപ്പും ഭയവും. അതാ
യിരിക്കും ഏറ്റവും േവദനാജനകം. വീട്ടുകാർ േപാലും
അടുത്തുവരാൻ മടിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇടയ്ക്കു് മാധ്യമങ്ങ
ളിൽക്കൂടി ഈ ഹതഭാഗ്യേരപ്പറ്റി വായിച്ചുള്ള അറിേവ
എനിക്കുള്ളൂ. അേപ്പാഴും എനിേക്കാ എെന്റ അടുത്ത
വർക്കാർെക്കങ്കിലുേമാ ഇങ്ങനെത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാ
യാൽ എന്തായിരിക്കും എെന്റ പ്രതികരണം എന്നു
ഞാനാേലാചിച്ചില്ല. ഒരു സിനിമയിൽ കാണുേമ്പാഴു
ണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണേമ എനിക്കുണ്ടായു
ള്ളൂ. അവരുെട അവസ്ഥയിൽ ദുഖം േതാന്നി. ഒരുതരം
എമ്പതിയും. പെക്ഷ സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു് നമ്മുെട
ജീവിതത്തിേലക്കു് തിരിെക വരുേമ്പാൾ സിനിമയിൽ
കണ്ടെതല്ലാം മറക്കുന്നതുേപാെല ഞാനും അെതാ
െക്ക മറന്നു. മേറ്റേതാ േലാകത്തിേലെതന്നേപാെല
എയ്ഡ്സ് േരാഗികളുെട കാര്യം മനസിെന്റ ഉള്ളറ
കളിേലക്കു് ഒതുങ്ങി. ഇേപ്പാഴിതാ അപ്രതീക്ഷിതമാ
യി ആ പ്രശ്നം എെന്റ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിെല നിമിഷേനരം മാത്രം െതളിയു
ന്ന രൂപമായിട്ടല്ല. മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യരായി.
അനി എെന്റ ബന്ധുവല്ല. അനിയുെട അനിയത്തിെയ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുേപാലുമില്ല. പെക്ഷ പത്രത്തിൽ വാ
യിച്ച ഏേതാ ഒരാളിേനേപ്പാെലയല്ല അവർ. അനി
എെന്റ ഒരു സുഹൃത്തിേനേപ്പാെല ആയിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്കു് മെറ്റാരു മകനും. അയാളുെട അനിയ
ത്തിയ്ക്കു് ഇങ്ങെനെയാരവസ്ഥ വന്നു എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ,
ഞാനാ കുട്ടിെയ കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും, മനസിൽ ഒരു വി
ങ്ങൽ.
ഞാനീ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുേമ്പാൾ േജാസഫ്
പറയുന്നതു േകട്ടു, “ആേരാ വഴിേയ നടന്നു വരുന്നുണ്ടു്.
അവരായിരിക്കും”. അയാൾ എണീറ്റ് േഗറ്റിനു സമീപ
േത്തക്കു് നടന്നു. ഇരുട്ടു് പടർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീടി
നു് പുറത്തുള്ള ൈലറ്റ് ഇട്ടിട്ടു് ഞാനും േജാസഫിെന്റ പുറ
െക േപായി.
ഞാൻ േജാസഫിെന്റ സമീപത്തു് എത്തിയേപ്പാേഴക്കു്
വഴിെയ നടന്നു വന്നവർ േഗറ്റിനു സമീപെമത്തിയിരു
ന്നു. രണ്ടു പുരുഷന്മാരും രണ്ടു സ്ത്രീകളും മൂന്നു കുട്ടികളു
മുണ്ടു്. കുട്ടികൾക്കു് അേഞ്ചാ ആേറാ വയസിലധികം
പ്രായമുണ്ടാവില്ല. അനിയുെട േചച്ചിമാരും കുടുംബങ്ങളും
ആയിരിക്കണം. അവർ ഞങ്ങെള കണ്ടിട്ടു് നിന്നു. പാ
ന്റും ഷർട്ടും ധരിച്ച ഒരു പുരുഷൻ േചാദിച്ചു, “േജാസഫ്
സാറേല്ല?”
“അെത. എന്താ ൈവകിയതു്?”

മറുപടി പറഞ്ഞതു് അൽപം തടിച്ചു് െപാക്കം കുറഞ്ഞ
ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ചട്ടയും മുണ്ടും േവഷം. “സാറിെന്റ
േഫാൺ കിട്ടിയപ്പത്തെന്ന എറങ്ങിയതാ. പിേള്ളേരം
തയാറാക്കി എറങ്ങേണ്ട. പിെന്ന െകാറച്ചു് കാശും േവ
േണ്ട. ഇതിയാൻ കേടമടച്ചു് കാശും ശരിയാക്കി വന്ന
െപ്പാ െകാറച്ചു് സമയമായി. എന്നിട്ടു് െയവളുെട വീട്ടിലും
േപാേയച്ചല്ലാേയാ വെന്ന. അേല്ലലും ഓടിപ്പിടിച്ചിങ്ങു്
വന്നിട്ടു് എന്നാെയടുക്കാനാ. അവനിേല്ല്യാ ഇവിെട.
േപാരാേത്തനു് രാത്രീമായി. ഇനിയിെപ്പാ നാെളയ
േല്ല െസമിേത്തരീേലാട്ടു് എടുക്കാെനാക്കൂ. അച്ചേനാ
വേല്ലാം വന്നാരുേന്നാ?”
“അച്ചേനാടു് പറഞ്ഞിെട്ടാണ്ടു്. വേന്നാളും. നിങ്ങളേങ്ങാ
ട്ടു െചല്ലു്. അവരു് ചത്തിട്ടില്ല”.
“ചത്തിേല്ല? ഞാേനാർത്തു േനരേത്ത തീർന്നിെട്ടാണ്ടാ
വുെമന്നു്. ഞാൻപറഞ്ഞതാ അത്താഴത്തിനു വേല്ലാം
േമടിേച്ചാണ്ടു വന്നാ മതിെയന്നു്. അെപ്പാ എല്ലാർക്കും
എന്നാ െവപ്രാളമായിരുന്നു”.

മേറ്റ സ്ത്രീ ഒന്നും മിണ്ടാെത നിന്നു. അവർ സാരിയാണു്
ഉടുത്തിരുന്നതു്. സേഹാദരിേയക്കാൾ െപാക്കമുണ്ടു്.
എന്നാൽ അത്ര വണ്ണമില്ല.
“അെതാെക്ക ശരിയാക്കാം. നീയിെപ്പാ നടക്കു്”.

പറഞ്ഞതു് ആ സ്ത്രീയുെട ഭർത്താവായിരിക്കണം. മുണ്ടും
ജുബ്ബയും േവഷം. ഏതാണ്ടു് എെന്റ ഉയരം—ആറടിക്കു്
മൂേന്നാ നാേലാ ഇഞ്ചു് കുറയും. ആദ്യം സംസാരിച്ച പാ
ന്റുേവഷക്കാരൻ പറഞ്ഞു:
“സാറേങ്ങാട്ടു വരത്തില്ലേയാ?”

അയാൾ െമലിഞ്ഞിട്ടാണു്. നല്ല ഉയരം.
“ഞാെനത്തിേക്കാളാം. നിങ്ങൾ െപാേയ്ക്കാ”.

അവർ നടന്നു. അതിനിടയിൽ ‘േതവിടിശ്ശി’ എന്ന വാ
ക്കു േകട്ടു. േനരെത്ത പ്രസംഗിച്ച സ്ത്രീയുെട ശബ്ദം.
ഞങ്ങൾ രണ്ടു നിമിഷം അവർ േപായ വഴിയ്ക്കു് േനാക്കി
നിന്നിട്ടു് തിരിെക വീട്ടിേലക്കു നടന്നു. വരാന്തയിലുള്ള
വട്ടേമശപ്പുറത്തു് അമ്മ രണ്ടു കപ്പു കാപ്പി വച്ചിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ േമശയുെട ഇരുവശത്തുമുള്ള കേസരകളിൽ
ഇരുന്നു. കാപ്പി കുേറെശ്ശ കുടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മനസിൽ
ഇേപ്പാൾ േകട്ട സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയു
െട ഹൃദയശൂന്യമായ വാക്കുകളും പിെന്ന ‘േതവിടിശ്ശി’
എന്ന പ്രേയാഗവും മനസിൽ തങ്ങി നിന്നു.
“അവരുെട അമ്മേയപ്പറ്റിയേല്ല ഇങ്ങെനെയാെക്ക സം
സാരിെച്ച?” പകുതി ആത്മഗതമായിരുന്നു.
“ഇങ്ങനെത്ത മക്കളുണ്ടാകുന്നതിൽ േഭദം ഇല്ലാണ്ടിരി
ക്കുന്നതാ. ഞാനാെണങ്കിൽ പേണ്ട അടിച്ചിറക്കിേയ
െന. അനി ഒരു പാവമായതുെകാണ്ടാ ഇവളുമാെരാ
െക്ക ഇങ്ങെന വിലസുെന്ന”.
“പെക്ഷ അവെരന്തിനാ േതവിടിശ്ശി എന്നു പറെഞ്ഞ?”
ആ വാക്കുകൾ എെന്റ മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നില്ല.
“അതു് അനിതേയപ്പറ്റിയാ. അവൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടാ

അവൾക്കു് എയിഡ്സ് വന്നെതന്നാ ഇവെരാെക്ക വി
ശ്വസിക്കുെന്ന. ഇവരു മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാരുതെന്ന പല
രും അങ്ങെനയാ പറയുെന്ന. ഈ േരാഗം വരാൻ വ്യഭി
ചരിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല എന്നറിയാവുന്നവർക്കു േപാലും
അങ്ങെന വിശ്വസിക്കാനാ ഇഷ്ടം. ആരാന്റമ്മയ്ക്കു് പ്രാന്തു
വന്നാൽ കാണാൻ നല്ല രസമേല്ല. സാഡിസ്റ്റുകൾ!”

“േജാസഫ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു് മുഴുവനാക്കിയില്ല”.

ഒരു നിമിഷെത്ത മൗനത്തിനു േശഷം ഞാൻ ഓർമ്മി
പ്പിച്ചു.
“േങ്ങ? ങാ. എന്നാ പറയാനാ. എനിക്കു് എന്തു െചയ്യ
ണെമന്നു് ഒരൂഹവുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുേറ േനരമി
രുന്നു് ആേലാചിച്ചു. ഇെതങ്ങെന സംഭവിച്ചു എന്നവൾ
ക്കു തെന്ന ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ െടറ്റന

സ് ഇെഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഡിേസ്പാസബിൾ സിറി
ഞ്ചു് േമടിച്ചിരുന്നുവെത്ര. അതു് ഉപേയാഗിച്ച സാധനം
റീപാക്കു് െചയ്തതായിരിക്കാം എന്നാണു് അവൾ വിചാ
രിക്കുന്നതു്. ഒരു കൂട്ടുകാരിയുെട ബന്ധുവിനു രക്തം െകാ
ടുക്കാൻ േപായേപ്പാൾ ആശുപത്രിക്കാർ െടസ്റ്റു െചയ്ത
തുെകാണ്ടാണു് എച്ച് ഐ വി േപാസിറ്റീവ് ആെണന്നു
മനസിലായതു്. വിവരം േഹാസ്റ്റലിെലത്തിയേപ്പാൾ
അടുത്ത കൂട്ടുകാരികൾ തെന്ന അവേളാടു മിണ്ടാതാ
യെത്ര. അവെള പുറത്താക്കണെമന്നു് അവർ വാർ
ഡേനാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. വാർഡൻ അൽപം േബാധ
മുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു് അനിതെയ വിളിച്ചു്
ഉപേദശിച്ചു. അവിെട നിന്നാൽ പ്രശ്നമാകുെമന്നും കൂടു
തൽ പബ്ലിസിറ്റി വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു്
വീട്ടിേലക്കു േപായിട്ടു് ചികിത്സ െചയ്യുന്നതാെണന്നും
അവർ പറഞ്ഞു. േദഹത്തു് ൈവറസ് ഉെണ്ടേന്ന ഉള്ളൂ,
എയ്ഡ്സ് േരാഗിണി ആയിട്ടില്ല, എന്നും ഇേപ്പാൾ
മരുന്നുകളുെണ്ടന്നും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകയുെണ്ടന്നും അവർ
പറഞ്ഞു. പെക്ഷ കൂട്ടുകാരികളുെട പ്രതികരണം കണ്ട
േപ്പാൾ വീട്ടിൽ എന്താവും സ്ഥിതി എന്നവൾക്കു േപടി
യായി. പെക്ഷ അവൾ എേങ്ങാട്ടു േപാകാൻ! പാവം.
ഇതുങ്ങേളേപ്പാെല ആയിരുെന്നങ്കിൽ അവൾ രക്ഷെപ്പ
ട്ടു േപാേയെന”.
അവസാനെത്ത പരാമർശം അനിയുെട േചച്ചിമാേരപ്പ
റ്റിയാെണന്നു വ്യക്തം. േജാസഫ് വീണ്ടും നിർത്തി.
“എന്നിട്ടു് അനിത എന്തു െചയ്തു?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“ഞാനന്നു കുേറ ആേലാചിച്ചിട്ടും എന്തു െചയ്യണെമ
ന്നു മനസിൽ േതാന്നിയില്ല. മറ്റാേരാെടങ്കിലും കൂടി ഒന്നു
സംസാരിക്കണം എന്നു േതാന്നി. അേപ്പാഴാണു് ഞങ്ങ
െട പള്ളിയിെല അച്ചെന്റ കാര്യം ഓർത്തതു്. അേങ്ങ
െരാരു നല്ല മനുഷ്യനാ. െകാനഷ്ടു പിടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്കും എെന്തങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നയാളാ.

ഞാൻ അനിതെയ ഇവിെടയിരുത്തീട്ടു് അച്ചെന േപാ
യി കണ്ടു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ കന്യാസ്ത്രീകൾ
നടത്തുന്ന ഒരു േകന്ദ്രമുണ്ടു്, അവിെട െകാണ്ടുെചന്നാ
ക്കാൻ. ഒരു കാറു പിടിച്ചു് അനിേയം കൂട്ടി വിടാൻ പറ
ഞ്ഞു. േപാകുന്ന വഴി അച്ചെന കണ്ടിട്ടു േപാകണെമ
ന്നും പറഞ്ഞു. അച്ചൻ അവിടെത്ത സിസ്റ്റർക്കു് കത്തു
തരാെമന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനിതേയയും കൂട്ടി അവ
ളുെട വീട്ടിൽ േപായി അവളുെട തുണികളും മറ്റും എടുത്തു്
അനിേയയും കൂട്ടി ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതു് തിരിെക
െമഡിക്കൽ േകാളജിേലയ്ക്കു് േപാകുവാന്നാ. ബാക്കി കാ
ര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടു പറയാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഇറങ്ങുേമ്പാൾ
അനിക്കുേപാലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ േനെര
ഇേങ്ങാട്ടു വന്നു. ഇവിെട െവച്ചാണു് അനിേയാടു കാര്യ
ങ്ങൾ പറഞ്ഞതു്. പാവം അവൻ വല്ലാണ്ടു് അെപ്സറ്റാ
യി. അവെള െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് രണ്ടുേപരും കുേറ േനരം കര
ഞ്ഞു. അവെനാരുമാതിരി ഭ്രാന്തേനേപ്പാെലയായി”.
ആ രംഗത്തിെന്റ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി േജാസഫ് നിശബ്ദ
നായി. ഒന്നും പറയാനാവാെത ഞാനുമിരുന്നു. അൽപ
േനരം കഴിഞ്ഞു േജാസഫ് തുടർന്നു.
“മറ്റാരും കാണണ്ട എന്നു കരുതി ഞങ്ങൾ അകെത്ത
മുറിയിലിരുന്നതു് നന്നായി. അെല്ലങ്കിൽ അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന കഥ നാട്ടിെലങ്ങും പടർേന്നെന. അവെര

ഒന്നു ശാന്തരാക്കാൻ എനിക്കു് നെന്ന കഷ്ടെപ്പേട
ണ്ടി വന്നു. ടാക്സിക്കാരനു വല്ല സംശയവും വന്നാൽ
അയാൾ ചിലേപ്പാൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റില്ല. ഞാൻ േപാ
യി ടാക്സി വിളിേച്ചാണ്ടു വന്നേപ്പാൾ എനിെക്കാരു ബുദ്ധി
േതാന്നി. അവൾക്കു് ക്യാൻസറാെണന്നും ചികിത്സയ്ക്കു്
േപാകുകയാെണന്നും ഞാൻ ൈഡ്രവേറാടു പറഞ്ഞു.
ഇക്കാര്യം അനിേയാടും അനിതേയാടും കൂടി പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങൾ അച്ചെന േപായി കണ്ടു. അച്ചനു് അവെര കു
െറ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അച്ചൻ െകാടുത്ത
കത്തും െകാണ്ടു് അവെര യാത്രയാക്കീട്ടാണു് ഞാൻ
വന്നതു്”.
എെന്താരു കഷ്ടം! ഞാനാേലാചിച്ചു. സാധാരണ ഗതി
യിൽ തനിക്കു ക്യാൻസറാെണന്നു പറയാൻ, കള്ളമാ
െണങ്കിൽ േപാലും, ആെരങ്കിലും തയാറാവുേമാ? ഒരു
ടാക്സിയിൽ യാത്ര െചയ്യാനായി ഇങ്ങെനെയാരു കള്ളം
പറേയണ്ടി വരുന്നതു് എെന്താരു കഷ്ടമാണു്! േജാസ
ഫ് വീണ്ടും നിശബ്ദനായി.
“ദാ അച്ചൻ േപാകുന്നു. ഞാെനാന്നു് അവിടം വെര
േപായിട്ടു വരാം”. എന്നു പറഞ്ഞു് േജാസഫ് ഇറങ്ങി
നടന്നു.

േജാസഫ് േപായിക്കഴിഞ്ഞു് ഞാൻ കുറച്ചുേനരം അവി
െടത്തെന്നയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങെളാെക്ക ഒന്നു
കൂടി മനസിൽക്കൂടി കടന്നുേപായി. അനിയുെടയും അനി
തയുെടയും കഥ എെന്ന വല്ലാെത അസ്വസ്ഥനാക്കി
യിരുന്നു. ഇതാർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണു്.
മനുഷ്യരുെട ജീവൻ തെന്ന വിറ്റു കാശാക്കാൻ സന്നദ്ധ
രായിട്ടുള്ളവർ ഉള്ളിടേത്താളം കാലം ആരു േവണെമ
ങ്കിലും ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാം—പഴയ സിറിഞ്ചുകൾ
റീൈസക്കിൾ െചയ്യുന്നവരുൾെപ്പെട. അമ്മയ്ക്കു് ഒരിെഞ്ച
ക്ഷെനടുക്കാൻ മുെമ്പാരിക്കൽ വീടിനടുത്തു താമസിച്ചി
രുന്ന ഒരു േഡാക്ടെറ സമീപിച്ച സംഭവം ഓർമ്മ വന്നു.
ഞാൻ േമടിച്ചിരുന്ന ഡിേസ്പാസബിൾ സിറിഞ്ചു് അേദ്ദ
ഹം നിരസിച്ചു. എന്നിട്ടു് തിളപ്പിച്ചു െവച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ്സ്
സിറിഞ്ചും സൂചിയുമാണു് അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചതു്.
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്ന ഡിേസ്പാസബിൾ സിറിഞ്ചിെന്റ
സൂചിയിൽ രക്താംശം വെര കണ്ട അനുഭവമുെണ്ടന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
അേപ്പാഴാണു് ഞാൻ അമ്മയുെട കാര്യം ഓർമ്മിച്ച
തു്. േജാസഫ് പറഞ്ഞെതല്ലാം അമ്മ േകട്ടിരിക്കാൻ
ഇടയില്ല. അമ്മേയാടു് ഇെതാെക്ക പറേയണ്ടതേല്ല?
അമ്മയ്ക്കു് അനിേയാടു് വളെര അടുപ്പമേല്ല? എന്നാൽ
അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാനിെതാെക്ക പറയുന്നതു് ശരി
യാേണാ? േവണെമങ്കിൽ അനി തെന്ന പറയുന്നത
േല്ല ശരി? ഇനി അനി പറഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ? അതുെകാണ്ടാ
േണാ അന്നു് അമ്മ അനിെക്കെന്താെക്കേയാ പ്രശ്നങ്ങ
ളുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു് അയാൾ കുടിക്കുന്നതു് ന്യായീകരി
ച്ചതു്?
ഞാെനഴുേന്നറ്റു് എെന്റ മുറിയിൽ േപായി ൈലറ്റിട്ടു് ഒരു
പുസ്തകവുെമടുത്തു് കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഒന്നും വായിക്കാന
ല്ല. ഒരു ശീലം എന്നു മാത്രം. പുസ്തകം െനഞ്ചത്തുെവച്ചു
െകാണ്ടു കിടന്നേപ്പാൾ മനസിൽ ഞാനന്നുവെര കണ്ടി
ട്ടില്ലാത്ത അനിതയും പിെന്ന അനിയും മരിക്കാറായി
കിടക്കുന്ന അവരുെട അമ്മയും വീട്ടിെല സംഭവങ്ങ
ളും മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങെന കിടക്കുേമ്പാൾ അമ്മ
േചാദിച്ചു:
“എടാ, മണി എട്ടാവുന്നു. നീ േവേണൽ വന്നു വല്ലതും
കഴിക്കു്. അവിെട വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ…”

ഞാെനഴുേന്നറ്റിരുന്നു. എന്നിട്ടു് പറഞ്ഞു:
“േവണ്ടേമ്മ. േജാസഫിെപ്പാ ഇെങ്ങത്തും. അയാളും
ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. വരെട്ട”.

അമ്മേയാടു പറയേണാ എന്നു വീണ്ടും ആേലാചിച്ചു.
“അനിയുെട െപങ്ങമ്മാർ എത്തിേയാ?” അമ്മ േചാദിച്ചു.
“േചച്ചിമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും കുറച്ചു മുൻെപ വന്നു”.
ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാെത േപായി.

ഞാൻ വരാന്തയിേലക്കിറങ്ങി. അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നട
ന്നു. പിെന്ന മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി. വീട്ടിൽനിന്നു പടിവെര
അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും നടന്നു. എന്തുെകാേണ്ടാ, േജാ
സഫ് വീട്ടിൽ വന്നു വിളിച്ചേപ്പാൾ മനസിലുണ്ടായ പരി
ഭ്രമം വളെര വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ വളെര അസ്വസ്ഥ
നായിരുന്നു.
അങ്ങെന നടക്കുന്നതിനിടയിൽ േജാസഫും അച്ചനും
കൂടി മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതു് കണ്ടു. ഞാൻ പടിക്കൽ െചന്നു്
അവർ േപായ വഴിെയ േനാക്കി നിന്നു. ഏതാനും മിനി
റ്റു് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േജാസഫ് തിരിെക വന്നു.
“അച്ചെന കാറിൽ കയറ്റി വിട്ടു. അനിയുെട അച്ഛെന്റ

മരണസമയേത്തേപ്പാെല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുേമാന്നാ
അച്ചെന്റ േപടി. അതുണ്ടാവാെത േനാക്കണം”.

“അെപ്പാ അനിത വരുന്നുേണ്ടാ? അവരുെട അപ്പച്ചെന
പ്പഴാ മരിച്ചതു്? എന്തു പ്രശ്നങ്ങളാ ഉണ്ടായതു്?” എനി
െക്കാന്നും മനസിലായില്ല.
“അവരുെട അച്ഛൻ േനരേത്ത േപായി. അനിതയുെട

വിവരങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടു് കഷ്ടിച്ചു് മൂന്നു മാസെമ ജീവിച്ചുള്ളൂ.
ഹൃദയം െപാട്ടി മരിക്കുക എെന്നാെക്ക പറയാറിേല്ല?
അതു ഞാൻ േനരിട്ടു കണ്ടതു് അേപ്പാഴാണു്. അേങ്ങർ
ക്കു് കുട്ടികളിൽ വച്ചു് ഏറ്റവുമിഷ്ടം അനിതേയാടായിരു
ന്നു. അവൾക്കീ ഗതി വന്നതു് അേങ്ങർക്കു് സഹിക്കാ
നായില്ല. കിടപ്പായി. അവെള കാണാൻ േപാകാൻ
ഒരു ശ്രമം നടത്തി. മൂത്ത മക്കൾ വിട്ടില്ല. പിെന്ന ഹാർ
ട്ടറ്റാക്കായി. ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു തെന്ന മരിച്ചു.
ശരീരം ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ അനിത കാണാ
െനത്തി. ഞാനാണു് അറിയിച്ചതു്. വീട്ടിൽ വലിയ പ്ര
ശ്നമായി. ആ മൂത്ത േചച്ചിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ
വാശി. അവസാനം ഒരു േനാക്കു് കാണാൻ േപാലും
സമ്മതിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുെട നിലപാടു്.
എല്ലാവർക്കും അനിതയുെട േദഹത്തു െതാടാൻ േപാ
ലും ഭയമായിരുന്നതിനാൽ അവെള ഒന്നും െചയ്തില്ല.
പെക്ഷ ‘നീ കാരണമാടീ എെന്റ അപ്പച്ചൻ ചെത്ത,
നീ ഇേങ്ങാട്ടിനി േകറണ്ടാടീ’ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞാ
യിരുന്നു ചീത്തവിളി. ഒടുവിൽ ഞാൻ അച്ചെന വിളിച്ചു
വരുത്തിയാണു് ഒരുവിധത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതു്.
അച്ചൻ ഇടെപട്ടതുെകാണ്ടു് അനിതയ്ക്കു് സ്വന്തം അച്ഛ
െന്റ ശരീരം ഒരു േനാക്കു കാണാൻ പറ്റി. പിെന്ന അനി
തെയ ഒരു വിധത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ചു് അനിേയയും
കൂട്ടി രാത്രിയിെല ബസ്സിൽ കയറ്റി വിട്ടു. േരാഗമിതാെണ
ന്നറിഞ്ഞാൽ ബസ്സുകാർ േകറ്റത്തില്ലെല്ലാ”.
“ഇെപ്പാ അനിതെയ അറിയിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?” ഞാൻ
േചാദിച്ചു.
“ഉവ്വ്. അനി ബസ് േസ്റ്റാപ്പിൽ േപായിരിക്കുവാ. അവർ
എെപ്പാ േവണെമങ്കിൽ എത്താം. ഇവറ്റകൾ എത്തുന്ന
തിനു മുൻപു് അവൾ വരും എന്നാ ഞാൻ വിചാരിെച്ച”.
േജാസഫ് പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾ പടിക്കൽ തെന്ന നിൽക്കുകയാെണന്നു ഞാ
നേപ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്. അകേത്തയ്ക്കു് േപായിരിക്കാം
എന്നു േജാസഫിേനാടു് പറയാെമന്നു വിചാരിച്ചു. പെക്ഷ
പകരം ഒരു േചാദ്യമാണു് എെന്റ വായിൽ നിന്നു വന്നതു്.
“അനിയുെട അമ്മയ്ക്കു് എന്തായിരുന്നു അസുഖം?”
“അസുഖെമാന്നുമില്ല. അവരും കുേറെശ്ശയായി നീറി മരി
ക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്കു് അവരുെട ഭർത്താവിേന
േപ്പാെല ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. െചാെവ്വ േനെര ആഹാരം

കഴിക്കാെത ശരീരവും മനസും കുേറെശ്ശ ഇല്ലാണ്ടാവു
കയായിരുന്നു. അവെര െകാണ്ടുേപാകാെമന്നു െപണ്മ
ക്കൾ രണ്ടുേപരും പറഞ്ഞതാണു്. പെക്ഷ അവർ േപാ
കാൻ തയാറായില്ല. അതു് അവേരാടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറേവാ
വിശ്വാസക്കുറേവാ ഒെക്കയായിട്ടാണു് മക്കൾ കാണു
ന്നതു്. കുേറെയാെക്ക ശരിയുമാണു്. പെക്ഷ ആ സ്ത്രീയ്ക്കു്
ഈ സ്ഥലം വിട്ടു േപാകാൻ തീെര മനസില്ലായിരുന്നു
എന്നതാണു് സത്യം. പിെന്ന അനി ഒറ്റയ്ക്കാകും എന്ന വി
ഷമവും”.
ഞങ്ങളവിെട അങ്ങെന നിന്നു. ഒരു തണുത്ത കാറ്റു വീ
ശി. ദൂെരെയവിെടേയാ മിന്നലിെന്റ െവളിച്ചം.
“മഴ വരുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. അതിനു മുൻെപ അവ
രിങ്ങു് എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു”. േജാസഫ്
പറഞ്ഞു.

പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാേഴക്കു് വഴിയിൽ അകലത്തായി
കാെലാച്ച േകട്ടു. േവഗത്തിലാണു നടത്തം. അവർ
അടുേത്തക്കു് വരുേന്താറും കാെലാച്ച രണ്ടു േപരുേടതാ
െണന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. “ഇതവർ തെന്നയാ
െണന്നു േതാന്നുന്നു”. േജാസഫ് പറഞ്ഞു. അയാളുെട
മുഖത്തു് അസ്വസ്ഥത പ്രകടം. അനിയുെട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാ
േയക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവെയ എങ്ങെന േനരിടും
എന്ന ചിന്തയും ആയിരിക്കണം.
ഞങ്ങൾ േഗറ്റിനു് പുറേത്തക്കു് കടന്നു. അവരടുെത്ത
ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. െപൺകുട്ടിയാണു മുൻെപ നടക്കുന്നതു്,
അല്ല ഓടുന്നതു്. അഞ്ചര അടിേയാളം ഉയരമുണ്ടാവും.
െമലിഞ്ഞ ശരീരം. െവളുത്ത സാരിയും ബ്ലൗസുമാണു്
ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പിന്നാെല അനി േവഗത്തിൽ നട
ന്നു് ഒപ്പെമത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ ഞങ്ങെള കണ്ട
േതയില്ല. അെല്ലങ്കിൽ നിൽക്കാേനാ സംസാരിക്കാ
േനാ ഉള്ള മനസ്ഥിതിയിലല്ലായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങ
െള കടന്നു േപായതിെന്റ പുറെക “വാടാ” എന്നു പറ
ഞ്ഞു് േജാസഫും നടന്നു. പിന്നാെല ഞാനും.
അനിതയും അനിയും പടിപ്പുര കടന്നു് അകേത്തയ്ക്കു്
കയറിയേപ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങൾ ഒപ്പെമത്തി. ക്യാമറയുെട
ഫ്ലാഷ് േപാെല ഒരു മിന്നൽ പരത്തിയ െവളിച്ചത്തിൽ
അവിെട നിന്നവെര കണ്ടു. മുറ്റത്തു് അനിത നിൽക്കുന്നു,
െതാട്ടു പിന്നിലായി അനിയും. വീടിെന്റ വരാന്തയിൽ
േനെര മുന്നിലായി ആ തടിച്ച സ്ത്രീയും ഒരു വശത്തായി
അനിയുെട അളിയന്മാർ പുകവലിച്ചുെകാണ്ടും നിൽക്കു
ന്നു. നാട്ടുകാരാെണന്നു േതാന്നുന്നു, മൂന്നാലു മറ്റുള്ളവരു
മുണ്ടു്.
“നിെന്നെയന്നാത്തിനാടീ ഇെപ്പാ ഇേങ്ങാട്ടു് െകട്ടിെയ
ടുെത്ത?” മൂത്ത േചച്ചിയാണു്. “നീ കാരണമാടീ എെന്റ
അപ്പച്ചൻ ചത്തുേപാെയ. േദ ഇെപ്പാ എെന്റ അമ്മച്ചീം
ചാകാറായി െകടക്കുവാ. ഇനി ഞങ്ങളും കൂടി ചത്താ
േല െനനക്കു് സമാധാനമാകെത്താേള്ളാ? ഈ വീട്ടി
നകേത്തക്കു് നീ കാെലടുത്തു െവച്ചുേപാകരുതു്. േതവി
ടിശ്ശി!”

ഞങ്ങെള കണ്ടിട്ടാെണന്നു േതാന്നുന്നു ആ സ്ത്രീ നിർ
ത്തി. അനിത കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പടിപ്പുരയുെട തിണ്ണ
യിൽ േപായിരുന്നു. േചച്ചിമാെരത്തുന്നതിനു മുൻപു്
വീട്ടിെലത്താനായിരുന്നു ഓട്ടം എന്നു േതാന്നുന്നു. വീ
ട്ടിൽ േചച്ചിമാെര കണ്ടേതാെട അനിത തളർന്നതുമാ
തിരി േതാന്നി. ഞങ്ങെള കണ്ടുെകാണ്ടു് അനി അടു
േത്തക്കു വന്നു. വീണ്ടും മിന്നലിെന്റ െവളിച്ചം. അനി
യുെട കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണീെരാഴുകുന്നതു് കണ്ടു. േജാ
സഫിെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു് അയാൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി,
“സാേറ…” അത്രയും പറയാെന അനിയ്ക്കു് കഴിഞ്ഞുള്ളു.
അയാൾ വിങ്ങിെപ്പാട്ടിേപ്പായി.
“നീ േപായി അവെള സമാധാനിപ്പിക്കു്. ഞാെനന്താ
വഴി എന്നു േനാക്കെട്ട”. േജാസഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിനി
ടയിൽ അനിയുെട അളിയന്മാർ ഞങ്ങളുെട സമീപെമ
ത്തി.
“സാെറന്തിനാ ഇെപ്പാ അവെള അറിയിെച്ച? എല്ലാം
കഴിഞ്ഞിട്ടു് പെയ്യ പറഞ്ഞാൽ േപാരായിരുേന്നാ?”
മൂത്ത അളിയൻ.
“നിങ്ങെളന്നതാ പറയുെന്ന? അവളുെടയും കൂടി അമ്മ
യേല്ല്യാ അകത്തു െകടക്കുെന്ന? അവെളാന്നു േകറി
കെണ്ടന്നുെവച്ചു് എന്നാ സംഭവിക്കാൻ േപാകുവാ?

മൂപ്പീന്നു മരിച്ചെപ്പാ അച്ചൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് അവളു
േകറി കണ്ടിേല്ല? എന്നിെട്ടന്നാ പറ്റി?”

അളിയനു മറുപടിയില്ലായിരുന്നു. േജാസഫ് പറഞ്ഞതു്
തികച്ചും ന്യായമാെണന്നും അതിനു് എതിർവാദമിെല്ല
ന്നും വ്യക്തം.
“സാറിനറിയാമേല്ലാ എെന്റ െപമ്പ്രേന്നാത്തീെട സ്വഭാ
വം. ഇനിയിെപ്പാ നമ്മളാരും പറഞ്ഞാൽ േകക്കത്തില്ല.
സാറിെന ഇവിെടല്ലാർക്കും കാര്യമാ. പെക്ഷ സാറു പറ
ഞ്ഞാലും അവളനുസരിക്കത്തില്ല എന്നറിയാവെല്ലാ”.

മിന്നലിെന്റ ശക്തിയും എണ്ണവും കൂടിവരുന്നു. ഇടിമുഴ
ക്കം േകട്ടു തുടങ്ങി.
“ഞാെനാരു വഴി പറയെട്ട. അവളകേത്തക്കു് േകറണ്ട.

ശവെമടുേത്താണ്ടു് േപാകുെമ്പാ അവൾ െവളിയിൽ നി
ന്നു കേണ്ടാെട്ട”. മൂത്ത അളിയെന്റ നിർേദ്ദശം.
“അതിനു് അവർക്കിപ്പഴും ജീവെനാണ്ടേല്ലാ. ജീവേനാ

െട ഒന്നു കേണ്ടച്ചു േപാകുന്നതിനു് എന്നതാ െകാഴ
പ്പം?” േജാസഫ്.

“സാറിെനെന്റ െപമ്പ്രേന്നാെര പറഞ്ഞു് സമ്മതിപ്പി
ക്കാൻ പറ്റുേവാ?” മൂത്ത അളിയൻ േചാദിച്ചു. േജാസഫി
നു് ഉത്തരം മുട്ടി. മേറ്റ അളിയൻ പറഞ്ഞു:
“സാേറ, ഞങ്ങൾക്കു് ആ കുട്ടിേയാടു് യാെതാരു വിേരാ
ധവുമില്ല. പെക്ഷ ഈ േരാഗം െവറും നിസ്സാരകാര്യമല്ല.
സത്യം പറയാമേല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കു് േപടിയാ. േഡാക്ടറ
ന്മാർ ഇന്നു പറയും െകാഴപ്പെമാന്നുമില്ല, രക്തത്തിൽ
ക്കൂടി മാത്രെമ പകരൂ എെന്നാെക്ക. പെക്ഷ അതു് വി
ശ്വസിക്കാെനാക്കുേമാ? നാെള അവർ തെന്ന പറയും
ഇതു് േവെറാരു രൂപമാണു്, തുമ്മിയാലും പകരുെമന്നു്.
ഇതു് ജീവെന്റ പ്രശ്നമാണു് സാേറ”.
“അതും േനരാ”. ആദ്യെത്ത അളിയൻ.

േജാസഫ് ചിന്താമഗ്നനായി. നല്ല തണുത്ത കാറ്റു്. ഇടി
യുെട ശബ്ദം അടുത്തുവരുന്നു. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
മഴ ഇെങ്ങത്താം.
“ഇേദ്ദഹമാരാ, മനസിലായില്ലേല്ലാ”. മൂത്ത അളിയൻ.
എേന്നപ്പറ്റിയാണു്.
“ഇതു് രവി. ഞങ്ങെട േകാളജിെല ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാ
പകനാണു്. ഇവിെട അടുത്താണു് താമസിക്കുന്നതു്”.

േജാസഫ്.

“സാറിേനപ്പറ്റി ധാരാളം േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ സ്റ്റുഡൻ

സിൽ ചിലെര സാറു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർെക്കാെക്ക
വലിയ ഇഷ്ടമാ സാറിെന്റ ക്ലാസ്. സാറു് മലയാളത്തിൽ
കഥകെളഴുതാറുണ്ടേല്ല? ഞാൻ ചിലതു് വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്”.
രണ്ടാമെത്ത അളിയൻ.
“േകാളജിലാേണാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.
“അല്ല, സ്ക്കൂൾ മാഷാ. പിെന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ െസന്ററും
നടത്തുന്നുണ്ടു്. സാറകേത്തക്കു വന്നിരുന്നാെട്ട”.

സാമാന്യം ശക്തമായ ഒരിടിമിന്നൽ. എല്ലാവരും ഓടി
വീടിെന്റ തിണ്ണയിൽ കയറിനിന്നു. മുറ്റത്തു് ഞാനും േജാ
സഫും മാത്രമായി. ഞാൻ അനിതെയ േനാക്കി. ആ
കുട്ടി ഇെതാന്നുമറിയുന്നില്ല. യാെതാന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാ
നില്ലാത്ത ജീവിതം. ഇനി എന്തിെന ഭയെപ്പടണം?
െപാളിഞ്ഞ പടിപ്പുരയുെട െപാളിഞ്ഞ തിണ്ണയിൽ തല
ൈകകളിൽ താങ്ങി കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അനിയും.
അവനു മാത്രം അനിതയുെട േരാഗത്തിെന ഭയമില്ല.
േസ്നഹം ആ ഭയെത്ത ആെക കീഴ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
െപെട്ടന്നു് എെന്റ മനസിൽ എേന്താ സംഭവിച്ചു. അതു
വെര ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഭ്രമം ഇല്ലാതായി. ആകപ്പാെട
ഒരു ശാന്തത. ഞാെനെന്തങ്കിലും െചേയ്ത പറ്റൂ
എെന്നാരു േതാന്നൽ. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നും
സംശയമില്ല.
“നല്ല മഴ വരുന്നു. ഇനിയിെപ്പാ അച്ചെന എങ്ങെന വി
ളിേച്ചാണ്ടുവരും? ഇവർ േനരെത്ത എത്തുെമന്നാ ഞാൻ
വിചാരിെച്ച. ഇത്രയും ൈവകിയെതന്താേണാ എേന്താ.
ഇവളുമാർ വരുന്നതിനു മുൻപു് അനിതയിങ്ങു് എത്തിയി
രുെന്നങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങെളാന്നും ഒണ്ടാവത്തില്ലായിരു
ന്നു”. േജാസഫ് പറയുന്നതു് േകട്ടു.
“ഒരു മിനിറ്റ്”. ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടു് അനിതയുെട
േനെര നടന്നു. അവളുെട മുന്നിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് ഞാൻ
പറഞ്ഞു: “എണീക്കൂ കുട്ടീ”.

അവൾ മുഖമുയർത്തി എെന്ന േനാക്കി. “എണീക്കൂ”.
ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഒരു പാവേയേപ്പാെല അവൾ
അനുസരിച്ചു. ഞാനവളുെട ൈകയിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു, “വരൂ”. എന്നിട്ടു് േനെര അവരുെട വീട്ടിേലക്കു്
നടന്നു. വാതിൽക്കൽ േചച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുെട
വഴി തടഞ്ഞുെകാണ്ടു്.
“അേല്ലയ്, ഇയാളാരാ? എന്നതാ ഭാവം?” അവരങ്ങ
െന എേന്താ പറഞ്ഞു.
“അേല്ലയ്, ഇയാളാരാ? എന്നതാ ഭാവം?” അവരുെട

മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിെക്കാണ്ടാണു് ഞാനതു് പറ
ഞ്ഞതു്. എനിെക്കങ്ങെന അതിനുള്ള ൈധര്യം കിട്ടി
എന്നറിയില്ല. എെന്റ മുഖഭാവം കണ്ടിട്ടു് അത്ര പന്തി
യല്ല എന്നവർക്കു് േതാന്നിയിരിക്കണം. അവർ മാറി
നിന്നു. ഞങ്ങൾ അകത്തു കടന്നു.
□

വി. ശശി കുമാർ
ജനനം േകാട്ടയത്തു്, 1953 ആഗസ്റ്റ് 10-നു്.
േകാട്ടയം എം. ടി. െസമിനാരി ൈഹസ്ക്കൂൾ,
ചങ്ങനാേശരി എസ്. ബി. േകാളജ്, എന്നി
വിടങ്ങളിൽ നിന്നു് വിദ്യാഭ്യാസം. െകാച്ചി
സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് ഭൗതികശാസ്ത്ര
ത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്നു് ഫിസിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ
എം. െടക്. പിന്നീടു് െകാച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് ഭൗ
തികശാസ്ത്രത്തിൽ പി. എച്ച്. ഡി. വിഷയം അന്തരീക്ഷൈവ
ദ്യുതി (Atmospheric Electricity). 1979 മുതൽ 2007 വെര തി
രുവനന്തപുരത്തു് െസന്റർ േഫാർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീ
സിൽ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രവൃത്തിെയടുത്തു.
അന്തരീക്ഷൈവദ്യുതി, മഴയുെട ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷ
യങ്ങളിലാണു് ഗേവഷണം നടത്തിയതു്. ഏതാണ്ടു് 2003 മു
തൽ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു. രണ്ടു മക്കൾ, അക്ഷയ്, അയിഷ. ഇേപ്പാൾ സ്വന്തമാ
യി ഗേവഷണവും ശാസ്ത്രസാഹിത്യവും നടത്തുന്നു.

കൃതികൾ
ഒരസാധാരണ യാത്ര

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

