ക�ൊച്ചുകഥ

വിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സെറ്റുമുണ്ടിന്റെ തുമ്പു
മുഖത്തമർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ദുമതി.
ഒരു വാക്കുപ�ോലും ഉച്ചരിക്കപ്പെടാതെ ജീ
വിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ആ ദു
രന്തവാർത്ത വിദ്യയിലേക്ക് ഈർച്ചവാൾ
പ�ോലെ തറഞ്ഞിറങ്ങി. അവൾ പതിയെ ഒരു
ചുവട് പിന്നോട്ടു നീങ്ങി:
‘‘ഇല്ല...’’
ദുർബലമായ പ്രതിര�ോധശ്രമത്തിനിടയി
ൽ ഒരുതവണ കൂടി വിദ്യ കരഞ്ഞു.
‘‘ഇല്ല...’’
അതിനു പക്ഷേ ശബ്ദമുണ്ടായില്ല.
വിദ്യയുടെ മിഴികൾ മറിഞ്ഞുപ�ോകുന്ന
തു കണ്ട് ഇന്ദുമതി ഓടിവന്നു താങ്ങി. വി
മലയുടെ നിലവിളിയ�ൊച്ച വീടിനുള്ളിൽ
ഉയർന്നു.
ûû

കാരൂർ സ�ോമൻ

നല്ലനടപ്പ്
ഷു

ഗർ, ക�ൊളസ്ട്രോൾ. ബ്ലഡ്പ്ര
ഷർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ര�ോഗങ്ങളും
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയി
രിക്കേയാണു വില്ലേജ് ഒാഫിസിൽനി
ന്ന് ഒരു വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനി
ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നത്.
അതിനുള്ള അപേക്ഷയുമായി ഒാഫി
സിലെത്തിയപ്പോൾ, ആദ്യ ദിവസം
പറഞ്ഞു: ‘ഇന്ന് ഈ സെക്ഷനിലെ പ്യൂൺ
വന്നില്ല.’ പിറ്റേന്നു ചെന്നപ്പോൾ വില്ലേജാപ്പീ
സർ അവധി.
മൂന്നു മാസമായി ഈ നടത്തം തന്നെ. ദ�ോഷം പറയരുതല്ലോ,
എന്റെ ഷുഗറും ബിപിയും ക�ൊളസ്ട്രോളും മാറി.
ഇതാണു സർക്കാർ വക നല്ലനടപ്പ്.

ûûû

തിരുവല്ലടൗണിൽകടകമ്പോളങ്ങൾഅട
ഞ്ഞുകിടന്നു. പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടത്തിനുശേ
ഷം വിട്ടുകിട്ടിയ മൃതദേഹം അസ�ോസിയേ
ഷൻ ഹാളിൽ പ�ൊതുദർശനത്തിനുവച്ചു.
വ്യാപാരികളും സുഹൃത്തുക്കളും ശാ
രദാസിലെ ജീവനക്കാരുമടക്കം രാഹുലി
ന്റെ പരിചിതവൃന്ദത്തിൽപെട്ട നൂറുകണ
ക്കിനുപേർ അന്തിമ�ോപചാരമർപ്പിക്കാൻ
അസ�ോസിയേഷൻ ഹാളിലെത്തി. നാലുമ
ണിയ�ോടെ മൃതദേഹം നെടുംപുരയ്ക്കൽ
തറവാട്ടിലെത്തിച്ചു.
ഹാളിലെ തറയിൽ വെള്ളപുതച്ച് സുഗ
ന്ധതിരികൾ കത്തിയ പുകപടലങ്ങൾക്കി
ടയിൽ രാഹുൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു. മൃതദേഹ
ത്തിനരികിലേക്കു സ്ത്രീകൾ വിദ്യയെ താ
ങ്ങിപ്പിടിച്ചു ക�ൊണ്ടുവന്നു.
വീടിനുള്ളിൽ നിന്നു കരച്ചിലുകൾ ഉയർ
ന്നു. തറയിൽ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ ഇരി
ക്കുന്നതിനിടയിൽ വിദ്യയ്ക്കു ബ�ോധക്ഷ
യമുണ്ടായി. രാഹുലിന്റെ മരണമറിഞ്ഞതു
മുതൽ പലതവണ അവൾ മ�ോഹാലസ്യ
പ്പെട്ടു വീണിരുന്നു.
ആര�ോ വെള്ളം തളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ
വിദ്യ പതിയെ നിവർന്നിരുന്നു. വെള്ളപുത
ച്ചു കിടക്കുന്ന രാഹുലിനെ അവൾ ഉറ്റുന�ോ
ക്കി. പിന്നെ വിറയാർന്ന വിരലുകൾക�ൊണ്ടു
രാഹുലിന്റെ നെറ്റിയിൽ സ്പർശിച്ചു. വല്ലാ
ത്ത തണുപ്പ്.കൺപ�ോളകളിലും കവിൾത്ത
ടങ്ങളിലും തണുപ്പുതന്നെ.
‘‘എണീക്ക്... എണീക്കെടാ...’’
അവൾ മൃതദേഹത്തെ ഉലച്ചപ്പോൾ
ആര�ോ നിയന്ത്രിച്ചു.
‘‘ഇളക്കല്ലേ മ�ോളെ...’’
പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടം ചെയ്ത മൃതദേഹമാ
ണെന്ന കരുതല�ോടെ ചിലർ അവളുടെ
കൈകളെ പിടിച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
‘‘ത�ൊടല്ലേ...
എന്നെ

ത�ൊടല്ലേ... ഞാന�ൊന്നു വിളിച്ചോട്ടെ..
അവനെണീക്കും...’’
വിദ്യ യാചനയ�ോടെ കൈകൾ വിടുവിച്ചു.
അവനങ്ങനെ പ�ോകാൻ കഴിയില്ലെന്നു
വിദ്യയ്ക്കു മാത്രമേ അറിയൂ. അവള�ോടു
ള്ള സ്നേഹം, വരാനിരിക്കുന്ന പ�ൊന്നുമ�ോ
ള�ോടുള്ള വാൽസല്യം... അത�ൊക്കെ എത്ര
യാണെന്ന് രാഹുൽ അവള�ോടുമാത്രമെ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
അത�ൊന്നുമറിയാത്ത ആൾക്കൂട്ടം എന്നി
ട്ടും അവളെ വിലക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു:
‘‘ത�ൊടല്ലേന്ന്–’’
വിദ്യ പിന്നെയും രാഹുലിനെ ത�ൊട്ടു
വിളിച്ചു.
‘‘മതിയീ തമാശ. എണീക്ക്... എണീക്കെ
ടാ...’’ വിദ്യയ്ക്കു കരച്ചിൽ വന്നിട്ടും രാഹുൽ
എഴുന്നേൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
മുഖം വാടിയാൽ എന്തിനും തയാറാകുന്ന
വൻ ആർത്തലച്ചു കരഞ്ഞിട്ടും കണ്ണു തുറ
ക്കുന്നില്ല! മൃതദേഹം സംസ്കാരത്തിനായി
എടുക്കാന�ൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വിദ്യ വേവലാ
തി പൂണ്ടു.
‘‘ക�ൊണ്ടുപ�ോകല്ലേ... ഈശ്വരനെയ�ോർ
ത്ത് ക�ൊണ്ടുപ�ോകല്ലേ.. ഞാൻ വിളിച്ചോ
ട്ടെ... അവനെണീക്കും.’’
ചന്ദ്രശേഖരൻ അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ച്
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
‘‘ഇല്ല മ�ോളെ... അവൻ പ�ോയി. നീയവ
ന�ോട് യാത്ര പറഞ്ഞേക്ക്...’’
വിദ്യ പകപ്പോടെ അച്ഛനെ ന�ോക്കി.
അച്ഛൻ കള്ളം പറയാറില്ല.ചന്ദ്രശേഖരൻ
അവളെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് അന്ത്യചുംബനം

û പാദങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക്

û ഒാർമയുണ്ടോ ഈ മുഖം?

അച്യുതൻ

6

50 വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് 1967 – 68ൽ മാവേലിക്കര ഉദയവർമ
ഹിന്ദി ട്രെയിനിങ് ക�ോളജിൽനിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ
വിദ്യാർഥികളെ കാണാനും കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
û അന്നത്തെ അധ്യാപകർ അച്യുതനും ജ�ോസഫും
ഫ�ോൺ: 9747019567, 9447635782
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മലയാള മന�ോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യ കുത
റി പിടി വിടുവിച്ചു. രാഹുലിന്റെ തണുത്തു
റഞ്ഞ മുഖത്തേക്കു കൈ ചേർത്തുവച്ച്
അവൾ മുഖമമർത്തി.
‘‘എന്തിന്.. എന്തിനിതു ചെയ്തു.. എന്നെ
യ�ോർത്തില്ലേ.. നിന്റെ മ�ോളെ ഓർത്തില്ലേ...
എന്തിനിതു ചെയ്തു പ�ൊന്നേ...’’
ഹൃദയം നെടുകെ പിളർന്നതുപ�ോലെ
ഒരു വേദന. അവൾ ബ�ോധമറ്റ് മൃതദേഹ
ത്തിനു മീതേക്കു കുഴഞ്ഞുവീണു. തെക്കേ
ത്തൊടിയിലായിരുന്നു കുഴി തീർത്തത്.
ക�ോടിപുതപ്പിച്ച് ആചാരപ്രകാരം മൃതശ
രീരം കുഴിയിൽ ഇറക്കിവച്ചു. മുരളീകൃഷ്ണ
നും വൈശാഖുമാണു കർമം ചെയ്തത്.
ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ രാഹുലിന്റെ
പരിചയസീമയിലുള്ള അനേകംപേർ മര
ണവാർത്തയറിഞ്ഞു നെടുംപുരയ്ക്കൽവീ
ട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. മടങ്ങുമ്പോഴും അവരു
ടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ ഒരു ച�ോദ്യം ബാക്കി നി
ന്നു. സദാ പ്രസന്നനും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി
യുമായി ഓടി നടന്ന ഒരു യുവാവ് എന്തിനീ
കടുംകൈ ചെയ്തു!
ആർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. മനുപ്രസാദി
ന്റെ മനസ്സിലും ആ ച�ോദ്യം അവശേഷിച്ചു.
രാഹുലിന്റെ ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ
മനു ആദ്യാവസാനം പങ്കുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
മടങ്ങിപ്പോകാൻനേരം അമ്മയെ കാണാ
തെ അവൻ നെടുംപുരയ്ക്കൽ വീടിന്റെ ഗേ
റ്റിങ്കൽ കാത്തുനിന്നു. നിന്നു മടുത്തപ്പോൾ
ഫ�ോണെടുത്ത് അമ്മയെ വിളിച്ചു:
‘‘അമ്മയിതെവിടാ?’’
മനുവിന്റെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ സ്വരം.

ജ�ോസഫ്

ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയും പച്ചമഞ്ഞളുമി
ട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പു
കൂടി ചേർത്ത് കാൽ മുക്കിവച്ചാൽ പാദ
ങ്ങൾക്കു നല്ലതാണ്. പ്രമേഹര�ോഗികളു
ടെ പാദങ്ങൾക്കും ഇത് ഗുണംചെയ്യും.

