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അകലങ്ങൾ

“സാെറ, എെന്റ ഭാര്യയുെട െഡത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ആണിതു്.”

പതിഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദത്തിനു പിന്നാെല ഭാര്യയുെട
മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്കു ൈകമാറുേമ്പാൾ
ആ വൃദ്ധെന്റ ൈകകൾ നന്നായി വിറച്ചിരുന്നു.

ഭാര്യയുെട െപൻഷൻ, കുടുംബ െപൻഷൻ ആക്കി
മാറ്റുന്നതിനുള്ള അേപക്ഷയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

േഷവ് െചയ്യാത്ത ദീനമായ മുഖം. കുഴിഞ്ഞ കണ്ണു�
കൾ. മുറികയ്യൻ ഷർട്ട് .

ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ തെന്ന വിഷമം േതാന്നും.

അേപക്ഷ ൈകയിൽ വാങ്ങി ഓടിച്ചു േനാക്കി.

നാലഞ്ചു വർഷം മുൻപു് വിരമിച്ച ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
യുെട ഭർത്താവായിരുന്നു അതു്.

“എന്തു പറ്റിയതായിരുന്നു”? പതിെയ േചാദിച്ചു

ഒരു െനടുവീർപ്പു് ആയിരുന്നു മറുപടി.

“എെന്ന ഒറ്റക്കാക്കി െപായ്ക്കളഞ്ഞു. ഞാൻ േനാ�
ക്കി… േപാകാതിരിക്കാൻ. പേക്ഷ,… ഒടുവിൽ എെന്ന
ഒറ്റക്കാക്കി അവൾ േപായി.”

കവിളിലൂെട കണ്ണുനീർ ഇറ്റു വീണു.

“കാൻസർ. ഒരുപാടു് േവദന തിന്നു. െചയ്യാവുന്ന�
െതാെക്ക െചയ്തു. എന്നിട്ടും”

മുഖം കുനിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വേയാധികേനാടു് എന്തു
പറയണം എന്നറിയാെത ഞാൻ കുഴഞ്ഞു.

ചുളിവുകൾ വീണ ആ ൈകയിൽ പതിെയ അമർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചു.

“വിഷമിക്കരുതു്, ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിെനേപ്പാെല
കണ്ടാൽ മതി.”

െപെട്ടന്നാണു് പരിസരം മറന്നു് അേദ്ദഹം െപാട്ടി�
ക്കരഞ്ഞതു്. ഞാൻ അന്ധാളിച്ചു േപായി. ഒന്നും
മിണ്ടിയില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു് പതുെക്ക പറഞ്ഞു �
തുടങ്ങി.

“രണ്ടു മതസ്ഥർ ആയിരുന്ന ഞങ്ങൾ അടുത്തു. വീട്ടു�
കാരുെട എല്ലാം എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നു ഞങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചു.”

“എെന്റ െചറിയ െടയ്  ലറിങ് േഷാപ്പും കടയും മാത്ര�
മായിരുന്നു വരുമാനം. എനിക്കു വലിയ വിദ്യാഭ്യാ�
സം ഒന്നുമില്ല സാെറ. അവൾ േകാേളജിൽ പഠിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാ എെന്റ കൂെട േപാന്നതു്. വല്യ
കുടുംബക്കാരായിരുന്നു. പേക്ഷ, നിവൃത്തിയില്ലാതാ�
യി. അേതാെട വീട്ടുകാരും ഞങ്ങെള ൈകെയാഴി�
ഞ്ഞു. എെന്ന െകാണ്ടാവുംവിധം പഠിപ്പിച്ചു. െടസ്റ്റ് 
എഴുതിച്ചു. േജാലിയായി.”

ഒന്നു് നിർത്തി. വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

“രണ്ടു മക്കൾ. എത്ര സേന്താഷമായിരുന്നു. രണ്ടു
േപരും പഠിച്ചു. േജാലി, കുട്ടികൾ, കുടുംബം ഒെക്ക
ആയി നല്ല നിലയിൽ. ഞാനും അവളും മാത്രമാ�
യിരുന്നു വീട്ടിൽ. അവെളേപ്പാഴും പറയും. ‘മക്കെള
ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാെത ജീവിക്കാനുള്ളതു് എനിക്കു
കിട്ടും. ആരുമില്ലാെത നമ്മളിത്രവെര ആയിേല്ല?
ആേരാടും ഒന്നും ആവശ്യെപ്പേടണ്ട. എെന്റ െപൻ�
ഷൻ െകാണ്ടു് നമുക്കു സുഖമായി കഴിയാം. ഇച്ചാ
ഇനി കടയിൽ ഒന്നും േപാണ്ട.’ െപൻഷൻ ആയ�
േപ്പാ കിട്ടിയ തുക ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു സാെറ” വൃ�
ദ്ധൻ വിതുമ്പി.

“അസുഖം വന്നാൽ എന്തു െചയ്താലും ആശുപത്രി�
യിൽ േപാകില്ല. തെന്ന െലാട്ടുെലാടുക്കു് ചികിത്സ
െചേയ്താണ്ടു് നടക്കും.”

ഒന്നു് നിർത്തി അേദ്ദഹം തുടർന്നു: “തീെര നിവൃത്തി�
യില്ലാെത വന്നേപ്പാഴാ ആശുപത്രിയിൽ േപായതു്.
അേപ്പാേഴക്കും… അേപ്പാേഴക്കും ഒന്നും െചയ്യാൻ
പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു.”

ശ്വാസം എടുക്കാൻ വിഷമിച്ച ആ പാവം കുനിഞ്ഞു
നിവർന്നു.

“അവള് പറഞ്ഞേപാെല എനിക്കു കഴിയാനുള്ള�
െതാെക്ക െവച്ചിട്ടു്… അവൾ… അവൾ… േപായി.
എെന്ന തനിച്ചാക്കി.” ആ വൃദ്ധൻ േതങ്ങി േതങ്ങിക്ക�
രഞ്ഞു.

“ആ വീടും ഓർമകളും മാത്രം മതി ഇനി. മക്കൾ വി�
ളിക്കുന്നുണ്ടു്. അവെള തനിച്ചാക്കി ഞാെനങ്ങെന
േപാകും.”

ഒന്നും മിണ്ടാനാവാെത ഞാൻ േപപ്പറുകൾ പരി�
േശാധിച്ചു.

“െപട്ടന്നു് ശരിയാക്കാേട്ടാ. വിളിച്ചു പറയാം. കുടി�
ക്കാൻ എെന്തങ്കിലും േവേണാ?”

“േവണ്ട കുേഞ്ഞ. ഇറങ്ങെട്ട.” ഞാൻ തലയാട്ടി.

േമശപ്പുറത്തിരുന്ന കുടയും എടുത്തു പതിെയ ആ വൃ�
ദ്ധൻ വരാന്തയിലൂെട നടന്നു മറയുന്നതു േനാക്കി നി�
ന്നേപ്പാൾ അറിയാെത കണ്ണു നിറഞ്ഞു. െപെട്ടന്നു്
െമാൈബൽ റിങ് െചയ്തു. അനിയത്തിയാണു്.

“േചച്ചി ഞാനേങ്ങാട്ടു വരുവാ. എനിക്കിേങ്ങരുെട
കൂെട പറ്റില്ല.”

“നീ എന്താ ഈ പറയുേന്ന?”

“ േചച്ചി ഒന്നും പറയണ്ട. അഡ്ജസ്റ്റ് െചയ്തു നരകി�
ക്കാെനാന്നും എനിക്കു വയ്യ. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.”

േഫാൺ കട്ടായി. വല്ലാത്ത ഒരു മരവിപ്പു്. ഞാൻ
ജനലിലൂെട പുറേത്തക്കു േനാക്കി. കാറ്റു് േകാമ്പൗ�
ണ്ടിെല മരച്ചില്ലകെള തേലാടി േപാകുേമ്പാൾ എനി�
ക്കു ചുറ്റും അടക്കിയ േതങ്ങലുകൾ ചിതറി വീഴുന്നതു�
േപാെല.

□
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സിന്ധുഉല്ലാസ്
കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ�
കലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് െസക് ഷൻ
ഓഫീസർ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല ആല�
േക്കാട് സ്വേദശി. രണ്ടു കവിതാ സമാ�
ഹാരങ്ങൾ പ്രകാശനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്: മഴ�

യിേലക്കു തുറക്കുന്ന ജാലകം, െവയിൽ എഴുതിയ ചിത്ര�
ങ്ങൾ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതെയഴുതുന്നു. ഭർത്താ�
വു്: ഡി. ഉല്ലാസ്, മക്കൾ: അഭിരാം വിനായക്, ആദിത്യ
വിനായക്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
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