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സുധ - െചറുകഥ

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇേപ്പാൾ വസന്തം പ കഴി . കൃതി പ തവണ
ചിരി . പ തവണ കര . എങ്കിലും അ സുധയുെട ഹൃദയത്തിൽ
ഉണ്ടായ ഒരു മുറിവ് ഇ ം ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. അന്ന് ഉറ വാൻ തുടങ്ങിയ
അവളുെട ഹൃദയം ഇ ം ഉണർന്നിട്ടില്ല.
സുധയ്ക്ക് ഒരു കളിേത്താഴൻ ഉണ്ടായിരു അന്ന്: കിഴേക്കതിെല മുരളി. അവന്
അവേളക്കാൾ ര വയസ്സിനു ായം കൂടും; അ േയ ഉ . എങ്കിലും അവരുെട
പിറന്നാൾ ര ം ഒരു ദിവസം തെന്നയാണ്: മകരമാസത്തിെല ’മകം’.
വളെര ദുർലഭമായിേട്ട സുധയും മുരളിയും പര രം പിരിയാറു . രാ ിമാ ം
പിരിയാെത നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആ ഇണ ാവുകൾ എങ്ങെനയാണാേവാ േനരം
െവളുപ്പിച്ചിരുന്നത്! ഭാതമാേകണ്ട താമസം, സുധ എഴുേന്നറ്റ് ഒെരാറ്റ ഓട്ടം,
മുരളിയുെട വീട്ടിേലക്ക്. മുരളി അേപ്പാഴും ഉറക്കമായിരി ം. സുധ വിളി തുട ം:
’മുരളി! മുരളീ!. അേത; അവളായിരു മുരളിയുെട പുലരി!
മുരളിേയയും കൂട്ടിെക്കാൺ സുധ അവളുെട ഗൃഹത്തിെന്റ െതേക്ക റ ള്ള ഇല 
ഞ്ഞി വട്ടിൽ എ ം. അവിെട അവൾെക്കാരു ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ അമ്പലം ഉണ്ട്.
മുരളിയാണ് ശാന്തിക്കാരൻ. സുധ അവളുെട േചച്ചിയുെട പൂേന്താട്ടത്തിൽനി
പൂക്കൾ പറി മാലെകട്ടി അമ്പലത്തിൽ െകാടു ം. പൂജയും ശീേവലിയും മ ം
െതറ്റാെത ഉണ്ട്. മരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയി ള്ള ഒരാന ട്ടി. അതിെന്റ പുറ
ചിന്നിച്ചിതറിയിരി ന്ന ചിേല്ലാടുകൂട്ടിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ ഒരു പടം, താമര വ്
ഈർക്കിലിയിൽ േകാർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാന ഡ, രണ്ട് ’അ പ്പൻ താടി’
െവഞ്ചാമരം. നാവുെകാ തെന്നയുള്ള െചണ്ടേമളം - എന്നിങ്ങെനയുള്ള അല 
ങ്കാരങ്ങേളാ കൂടിയ ആ ശീേവലി സുധയുെട ഭാഷയിൽ എ ം ’അസ്സ’ലും [ 136 ]
മുരളിയുെട അഭി ായത്തിൽ ചിലേപ്പാൾ ’െപാട്ട’യും ആകാറുണ്ട്.
ൈവകുേന്നരം പള്ളി ടംവി വന്നാൽ മുരളി കാപ്പി കുടി , കുടിച്ചില്ല എ വരു 

ം. പിെന്ന കാണുന്നതു സുധയുെട വീട്ടിൽ! എന്നാൽ സുധെയ കുളിക്കാെത
മുത്തശ്ശി അക കട കയില്ല. അവൾ കുളിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ മുരളിയും
കൂടും കൂട്ടിന്. അവിെട കുളത്തിേലക്ക് ചാ നിലമ്പറ്റി ഒരു െത കിട ണ്ട്.
മുരളി അതിേന്മൽ കയറി ’കുതിരകളി’ ം; സുധ ആ സമയം െകാണ്ട് ഒരു
’കാക്കമുങ്ങലും’ കഴി ം.
സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ക വരുന്ന ’തമ്മിൽത്ത ം തലകീറും’ ഈ ചങ്ങാ 
തികൾക്കില്ല. മുരളിക്ക് അ ം വികൃതിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. സുധ ചില
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േനരംേപാ കളും. ആണ്ടിെലാരിക്കൽ അവർ തമ്മിൽ ഒ പിണ ം. അത്
അവരുെട പിറന്നാളിനാണ്. ര ം ഒരു ദിവസമാണേല്ലാ. സുധയുെട വീട്ടിൽ
മുരളി ഉണ്ണാൻ െചല്ലണെമന്ന് അവൾ. ’എെന്റ വീട്ടിേല വരണം സുധ’െയ മു 
രളി. ര ം നട മില്ല. വീ കാർ സമ്മതി േമാ പിറന്നാളായി മെറ്റാരു വീട്ടിൽ
േപായി ഉ വാൻ? ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അേന്യാന്യം കാണാെത ആ
ബാലികാബാലകന്മാർ പിണങ്ങി അവരവരുെട വീടുകളിൽത്തെന്ന കഴി കൂ ം.
എന്നാൽ അവരുെട ആ പരിഭവെത്ത പാേട വിപാടനം െച വാനുള്ള െകല്പ്
ഒരു രാ ിയിെല ഉറക്കത്തിനുണ്ടായിരു .
െപാന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിെല തിരുേവാണക്കാലം. സുധ പറയും: ”മുരളീ, ഒ
േവഗം എണീ ; ആ അസ കുട്ടികൾ പൂെവല്ലാമ്മ് ഇേപ്പാൾ പറിെച്ചടു കാ 
ണും!”
ഒ മൂരിനിവർത്തി എണീ ക തിരുമ്മിെക്കാ മുരളി തിവചി ം:
”മിണ്ടാതിരി സുേധ! നമ്മൾ ഇന്നെല വിടരാൻ ക നിറുത്തിയിരി ന്ന
ആ കദളി വും ചിറ്റാട കും അവരാരും കാണില്ല. ആ േതാട്ടിൽ ഇറ വാൻ
ഒെരണ്ണത്തിനുേണ്ടാ ൈധര്യം?”
പൂക്കൾ േശഖരി ന്നതിൽ സാമർത്ഥ്യം സുധയ്ക്കാൺ. മരച്ചില്ലകളിൽ വല്ല
അണ്ണാെനേയാ, കുരുവി േടാ കണ്ടാൽ അതും േനാക്കി നിൽ ം മുരളി. ഇട
സുധ മ ി ം: ”ഇതിൽ നി ം കി െമ വിചാരിേക്കണ്ടാ.”
പവിഴ ലകളാൽ അലത ന്ന െനല്ലിൻപാടം. അവിെട മഴവില്ലിെന്റ ആകൃ 
തിയിൽ കൂട്ടംകൂട്ടമായി എത്തി െനന്മണികൾ െകാത്തിപ്പറ ന്ന ആറ്റക്കി 
ളികെളേനാക്കി സുധ െതല്ലിട നി േപാകും. മുരളി മന്ദമന്ദം അവളുെട
മ ഷയിൽനി ം ഒരു വാര് അവെന്റ സ്വന്തമാ ം. ഒരു വിജയലബ്ധിയിൽ
എന്നേപാെല ആ നിഷ്കളങ്കഹൃദയൻ ഒ െപാട്ടിച്ചിരി േമ്പാളാണ് സുധ കാ 
ര്യം മനസ്സിലാ ന്നത്. ’ആെട്ട’ എന്ന ആ ഒെരാറ്റ പദത്തിൽ തെന്റ പരിഭവവും
േദഷ്യവും ആസകലം അടക്കി അവൾ ഒരു നിമിഷം മിണ്ടാെത നിൽ ം!
കഴി അവളുെട പിണക്കം!
ആ െതങ്ങിൻതടിയിൽ ഇരു കുതിരേയാടി ന്ന മുരളി േചാദി : ”സുേധ!
നിനക്ക് എ എ ന്നതുവെര മുങ്ങിക്കിടക്കാം?”
”എൺപത് ”
”എന്നാൽ കാണെട്ട.:
സുധ മൂ െപാത്തിെക്കാണ്ട് ഒരു മുങ്ങൽ. ”ഒ.....ന്ന്;ര....ണ്ട് ” മുരളി എണ്ണം
തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഒരു തട്ടിെപ്പടു .
”........എമ്പത്തി എട്ട്......എമ്പത്തി ഒമ്പത്....”
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സുധയും മന െകാണ്ട് എ ണ്ടായിരു ! കഷ്ടി നൂറായേപ്പാൾ അവൾ
െപാങ്ങി. മുരളി എഴുപത്തിഒേന്ന ആയിരു . പാവം സുധ! അവൾ അറി 
ഞ്ഞില്ല മുരളിയുെട ആ െചറിയ കളവ്. അവൾക്ക് അ ം കുറച്ചിലായി. വീ ം
മുങ്ങി. ഇത്തവണ മുരളി സത്യവാനായിരു . നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച് എണ്ണിയതിൽപ്പി 
ന്നീടാൺ സുധ െപാങ്ങിയത്.
”ഇെതാ ം അ സാരമില്ല; ഞാൻ ഇരു റു വെര കിടക്കാം” എന്നായി മുരളി.
അവൻ െവള്ളത്തിൽ ചാടി. സുധ വളെര േവഗത്തിൽ െതറ്റാെത എണ്ണം തുടങ്ങി.
ഇടയ്ക്ക് മുരളിക്ക് ഒരു സംശയം, സുധ പറ്റിെച്ചങ്കിേലാ എന്ന്! അവൻ ഒ
െപാങ്ങി െവറുെത പറ . ”ഇതു പ ല്ല സുേധ; നാ ത്തിമൂേന്നാ? കുേറ ടി
േവഗമ്മ് എണ്ണണം.”
”വയ്ക്കത്തപ്പനാേണ, ഞാൻ െതറ്റിച്ചിട്ടില്ല” എന്ന സത്യവാചകം േക െകാണ്ട്
മുരളി വീ ം മുങ്ങി. കുറ കഴിഞേപ്പാൾ അവനു വീർ മുട്ടിത്തിടങ്ങി. അവൻ
െപെട്ട െപാങ്ങി. ’അറുപത് ’ എന്നാണ് അവൻ േകട്ടത്! ആ അഭിമാനി
വലിയ ’ജാള്യത’യായി! ”അമ്പടീ! നീ നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച്!... ഞാൻ അറുപേതാ?....”
അതാ വീ ം ഒരു മുതല ത്ത്! കുളത്തിെന്റ അടിയിൽ ഒരു കരിങ്കല്ല് ഉരു വ 

കിട ണ്ടായിരു . മുരളി അതിേന്മൽ വട്ടംെകട്ടിപ്പിടി കിട . സുധയുെട
എണ്ണം നൂറിൽക്കവി . മുരളി മത്തിലധികം ശ്വാസംമുട്ടി ടങ്ങി.
അതാ ഒരു ശബ്ദം; മുരളി നിവർന്നി. ഊർദ്ധ്വഗതിയിൽ അവെന്റ വായുപിടിത്തം
വി േപായി! ജലം കുെറ അധികം ശിരസ്സിലും വയറ്റിലും കട ! അവെന്റ
ൈകകാലുകൾ കുഴ . ഇെതല്ലാം മുരളിയുെട െവറും വികൃതികളായിട്ടാണ്
സുധ കരുതിയത്! അവൾ ൈകെകാട്ടിച്ചിരി . കടവിേലക്ക് അടു ന്നതിനുള്ള
മുരളിയുെട മങ്ങെളല്ലാം അവെന അടിയിേല േപാകുവാനാണ് സഹായിച്ച 
ത്. അതാ അവെന്റ കണ്മിഴികൾ മറിയു ! ൈകകാലുകളിട്ടടി ! എന്തിന്?
ആസാധുവിെന്റ ഉദരം െപട്ടിേപാെല വീർ കഴി ! എന്നാൽ മുരളിയുെട
വികൃതിത്തരങ്ങളുമായി ചിരപരിചയമുള്ള സുധ അെതല്ലാം െവറും േഗാഷ്ടികൾ
മാ മായിട്ടാൺ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്.
”എനിക്ക് വിശ ; മുരളി കാപ്പി കുടിച്ചതാണ്; േവഗം കയറിവരൂ.” എ
പറ െകാ സുധ വീട്ടിേലേയ്ക്കാടി!...
സന്ധ്യ സുധയുെട മാതാവു േമൽ കഴുകുവാൻ വന്നേപ്പാൾ കുളത്തിൽ എേന്താ
െപാന്തിക്കിട . അവർ പിറുപിറു : ”ഞാൻ േതാ ഈ വികൃതിപ്പിേള്ള 
െരെക്കാണ്ട്! ഒരു തടിേയ ബാക്കി ഉണ്ടായിരു . അതും ഉന്തിത്തള്ളി
െവള്ളത്തിലാക്കി; ഇത് ഇവിെടത്തെന്ന കിടന്നാൽ നാെള ഇതിേന്മലായിരി ം
വള്ളംകളി!”
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തടി ഉന്തി കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാൻ ൈക നീട്ടിയ ആ ീ ഒരു െഞട്ടൽ! ”അേയ്യാ!”
എന്ന് ഒരലർച്ച!
വീട്ടിൽ നി ം ആളുകൾ വിള െകാ വ േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ട കാ !
’മലവാഴത്തടി’േപാെല മലർന്നടി കിട ന്ന മുരളിയുെട തളിരിളം േമനി!...
പിന്നെത്ത കഥ! ആ ര വീ കാരുേടയും സ്ഥിതി!....
അശുഭസൂചകവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദത അവിെടെയ ം വ്യാപിച്ചിരു ;
അതിെന ഭഞ്ജി മുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന സുധയുെട േതങ്ങിേത്തങ്ങിക്കരച്ചിൽ
എേപ്പാൾ നിലച്ചാേവാ!
”സുേധ! നിേന്നാടു പറഞ്ഞിേല്ല, െതേക്ക കുളക്കരയിൽ േപാകരുെതന്ന്?” എന്ന
ഒരു ശാസന ആ ഗൃഹത്തിൽ പല തവണയും മുഴങ്ങിേകൾക്കാം. എേപ്പാഴും
കിഴേക്ക കുളത്തിങ്കലാണ് സുധ. അവൾക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട്. കുേറ കരയണം.
അതിനുള്ള സ്ഥലമാണ് കുളക്കടവ്. അവിെട അവൾക്ക് ഒരു മുരളീഗാനം
േകൾക്കാം: ”അതു പ ല്ലാ സുേധ!... കുറ കൂടി േവഗം എണ്ണണം!”
ആവർത്തനം! അതാണേല്ലാ കൃതിയുെട േജാലി! ആ ഓണക്കാലം വീ ം
എത്തി.
െപാൻെപാടി പൂശിയ പൂഞ്ചിറകുകൾ വിരി പറ ന്ന പൂമ്പാറ്റകെള കാണു 
േമ്പാൾ സുധയ്ക്ക് േതാ ം; ”ഇെത പക്ഷി! ഒരു ഭംഗിയില്ല െകേട്ടാ.”
അയൽപക്കെത്ത കുട്ടികെളല്ലാം പൂ േശഖരി ന്ന ബഹളം. അവർ സുധേയയും
വിളിക്കാെതയിരിക്കയില്ല.
അവൾ പറയും: ”ഞാനില്ല.”
”എടീ െപേണ്ണ! ര തുമ്പെക്കാടെമങ്കിലും പറി െകഴേക്കാറത്തിട് ” എന്ന
മുത്തശ്ശിയുെട മുറുമുറുക്കൽ എങ്ങെനേയാ സുധെയ പറമ്പിേലയ്ക്ക് ഇഴയി ം.
എന്നാൽ അവിെടെയ ം അവൾ ഒറ്റ പൂേപാലും കാണുകയില്ല.
അേങ്ങതിെല കരുണൻ പൂവിട്ട് ഓണം കൂകുേമ്പാൾ സുധ വിചാരി ം: ’കഷ്ടം!
എെന്റ മുരളി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ... എ നീളത്തിൽ കൂകുമായിരു !’
പ കളിേക്കാലാഹലം േക െചവിേയാർ ന്ന അവൾ മ ി ം: ’കഷ്ടം!
എെന്റ മുരളി...എ ന്നാ...എറിേയണ്ട താമസം കമ്പിൽ െച െകാ വാൻ!...’
അമ്പലത്തിൽെച്ച െതാഴാൻ നിൽ േമ്പാൾ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരും,
ഇലഞ്ഞി വട്ടിെല ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ അമ്പലം. ’െതാടരുത് ’ എ പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങി
നിന്ന് സാദം ഇ െകാടു ന്ന ആ മുരളിസ്വാമി!...
മകരമാസത്തിെല മകം. അവളുെട ജന്മനക്ഷ ം. അന്നാൺ അവൾ
സഹിക്കവയ്യാത്ത സങ്കടം. അ േത്യകിച്ച് ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടാകും.
അവളുെട അമ്മ പറയും: ”കഷ്ടം! ആ മുരളി...അവെന്റയും ജന്മദിനമേല്ല ഇന്ന്;
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അവനുെണ്ടങ്കിൽ എന്തായിരി ം ഇന്ന് കിഴേക്കതിെല േകാലാഹലം!” സുധ
വാവിട്ട് കരയും. കര കര കൺേപാളകൾ വീർത്ത്, മിക്കവാറും ഒ ം
കഴിക്കാെതതെന്ന സുധ ഉറങ്ങിേപ്പാകും!
ഒരു ദിവസം സുധ പറകയാണ്, അവളുെട സഹപാഠിനിയായ രാധേയാട്:
”ഞങ്ങളുെട കിഴേക്കതിെല മുരളി ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ പതി വയ 

തികയും. ആ ചുരുളൻ തലമുടി പപ്പറശ്സായിട്ട്, കുപ്പായത്തിെന്റ ബട്ടൺസും
ഇടാെത, മുരളി കാലും ആട്ടിെക്കാണ്ട് ആ ബഞ്ചിൽ ഇരി ന്നതുേപാെല
എനി േതാ !”
രാധയുേണ്ടാ കിഴേക്കതിെല മുരളിെയ അറിയു ! അവൾ തിവദി : ”എനി 

േകൾേക്കണ്ടാ; ഈ ആൺകുട്ടികൾ... എല്ലാം അസ ക്കളാണ്! മുരളിയും
മുരുകനും...”
പിെന്ന രണ്ടാ സുധയും രാധയും തമ്മിൽ മിണ്ടാട്ടേമ ഇല്ല!...
അ സുധയുെട സേഹാദരൻ ബാലൻ വളെര ആ ാദേത്താടുകൂടിയാണ്
വീട്ടിൽ വന്നത്. അവൻ ’ ൾൈഫനൽ’ ജയി േപാലും!
സുധ വിചാരിക്കയാണ്: ’ബാലേച്ചട്ടനും മുരളിയും ഒരു ായം...’
അവൾ േചാദി : ”അേപ്പാേള േചട്ടാ! ന െട മുരളി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ േചട്ടേനാട് ഒപ്പം ജയി േല്ല?”
”േപാടീ െപേണ്ണ! ചത്ത മുരളിയേല്ല ജയി ന്നത്?”
പിന്നീട് ഒരു മാസേത്ത ബാലേച്ചട്ടനുേവണ്ടി യാെതാരു ശുപാർശിയും സുധ
അച്ഛെന്റ അടുക്കൽ െചയ്തിട്ടില്ല!
ൈവകുേന്നറം സുധ വിളക്കിെന്റ ചിമ്മിനി തുട െകാണ്ടിരിക്കയായിരു .
അേപ്പാൾ േകൾക്കാം, അേങ്ങ റത്ത് ഒരു ശകാരവർഷം. ബാലൻ െപാടിവലി 
ച്ചതറിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ േദഷ്യെപ്പടുകയായിരു അത്. സുധയുെട ഹൃദയം ഒ
തുടി . ’കഷ്ടം!’ അവൾ നിന :
’മുരളി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഇതൂേപാെല കൂ കൂടി െപാടിയുമ്മ ം വലി േമാ,
ആേവാ? പേക്ഷ, എെന്നങ്കിലും ഞാൻ ആ െപാടി പ്പി ഒ കാണുവാൻ
ഇടയായാൽ കഴി , ഇേങ്ങാട്ട് തട്ടിപ്പറിച്ച് ഒേറ്ററ്!’ ഇേതാടുകൂടി ’കിലും’
എെന്നാരു ശബ്ദവും േക . അവളുെട ൈകയിൽ ഇരുന്ന ആ ശരറാന്തലിെന്റ
ചിമ്മിനി തവിടുെപാടി തരിപ്പണം!...
സുധയുെട ആകൃതി ം കൃതി ം വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നതിേനാെടാപ്പംതെന്ന
അവളുെട മേനാരാജ്യത്തിൽ ഏകഛ ാധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന മുരളിയുെട
ഭാവ കൃതികൾ ം അനുദിനം വ്യത്യാസം ഭവി െകാണ്ടിരു .
’അേപ്പാൾ’, സുധ വിചാരി ക്യാണ്, ’ഇേപ്പാൾ മുരളിയുൺെറ്റങ്കിൽ തീർച്ചയായും
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േകാേളജിൽ നട േപാകുകയില്ല. എറണാകുള തെന്ന താമസമാ മായിരി 
ം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഞാെനങ്ങെന കാണും? ശനിയും ഞായരുഅം

ഉൺറ്റേല്ലാ, അേല്ല? ഏയ്! അതു േപാരാ, ഞാൻ പറയും, ഒരു ൈസക്കിൾ
വാങ്ങാൻ. മുരളി തനിഖദറിൽ േകാേളജിേല േപാകുവാൻ ൈസക്കിളിൽ
കയറുേമ്പാൾ ഒ ം െബല്ലടി ം. ചിലേപ്പാൾ ഞാൻ നിൽ ന്നതു കാണാെത
ഒരു പറക്കൽ...’
’മരതക ന്നി’െല മാധുരിയുെട വിവാഹത്തിനു സുധയും േപായിരു .
തിരക്കിെന്റ ഇടയിൽ തലമാ ം പുറേത്ത കാണിച്ച് കല്യാണമണ്ഡപത്തിേല 

േനാക്കിനിൽ ന്ന അവൾ തന്നത്താൻ വിചാരി :
’വിവാഹം! അതിങ്ങെനയാേണാ? ദൂെരനി ം ആെരങ്കിലുമായിരി ം കല്യാ 
ണം കഴി ന്നെതന്നേല്ല ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്? ഇത് ഒരു രവീ നേല്ല?
മാധുരി എേപ്പാഴും തിക്കാറുള്ള ആൾ. അവൾ ഒരുമി പഠിച്ചിരുന്ന ആൾ.
കഷ്ടം! എെന്റ മുരളി ഉണ്ടായിരുെന്നനിൽ ഞങ്ങൾ ം ഉണ്ടാേയേന ഒരു
കല്യാണം. േദ, അതു കണ്ട്? ഈശ്വരാ! മാധുരി നാണമില്ല, േകേട്ടാ.
എ ആളുകളാ, നിരന്നിരി ന്നത്! അവരുെടെയാെക്ക മുൻപിൽെവച്ച് എ
ൈധര്യം, അവൾ രവീ െന്റ കഴുത്തിൽ മാലയിടുവാൻ! എനിക്കാെണങ്കിൽ
സാധി കയില്ല. അല്ല! പിെന്നയും അവൾ അവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കയാണേല്ലാ!
ഞങ്ങളുെട കല്യാണം... എനിക്കതു വിചാരിക്കാൻകൂടി വയ്യ. അതിെനന്താ
അേല്ല ഇ നാണം; മുരളിെയ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്നതേല്ല? അെതന്താ,
സമ്മാനങ്ങേളാ? ഇ െപാരു േണ്ടാ! ഇെതല്ലാം ആ അക െകാ േപാ 
യി െകാടുത്താൽ േപാേര! അേമ്പാ! ഒരു വലിയ െപട്ടി. അതും അവളുെട
ൈകയിൽ! മുരളി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ം ഇതിലധികം സമ്മാനങ്ങൾ
കിട്ടാതിരിക്കയില്ല. ബി.എ. ജയി േമ്പാേഴ ം എ േസ്നഹിതന്മാരാണ്
മുരളി ണ്ടാകുക!
ഒരു മംഗളപ പാരായണത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഹസ്ത താഡന 
േകാലാഹലേത്താടുകൂടി സുധയുെട ആ വിചാരധാര മുറി േപായി.
ആ രാ ിമുതൽ സുധയുെട ചിന്താസരണി ഒ വ്യത്യസ്തമായിരു . ’വിവാഹം’
എെന്നാരു ശബ്ദനാളം സദാപി അവളുെട കർണപുടത്തിൽ വന്നല െകാ 
ണ്ടിരു . അവൾെക്കേന്താ ഒരു വല്ലാത്ത മറവി. ഏേതാ ഒരദൃശ്യശക്തി
നാലുപുറ നി ം വന്ന് അവെള മർദ്ദി ന്നതുേപാെല േതാന്നി. എേന്താ
ഒന്ന് അക ചിറകിട്ടടി ന്നതുേപാെല അവൾക്ക് അനുഭവെപ്പ . എ
െവള്ളം കുടിച്ചാലും തീരാത്ത ഒരു ദാഹം അവൾക്ക്! ൈകകൾ കുടഞ്ഞ് എ
വീശിയാലും ശമിക്കാത്ത ഒരു പുകച്ചിൽ, േദഹമാസകലം!
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ചിലേപ്പാൾ അ ം ഉറെക്കതെന്ന സുധ പറ േപാകും: ”ആ രവീ െനേപ്പാെല
നടന്നാെലന്താ മുരളിക്ക്? ആ തലമുടി ഒ ഭംഗിയാക്കി ചീകിെവക്കാൻ
പാടിേല്ല? ഇടങ്ങടു വരൂ; ഞാന്തെന്ന ശരിയാക്കാം.
ഈ മീശയ്ക്ക് ഇ നീളെമന്തിനാ? അ യും േവണ്ടാ. ഈ ഷർട്ടിന് ഇ യും
ഇറക്കം േവണ്ടാ. ഒ മനുഷ്യെരേപ്പാെല നട കെണ്ടങ്കിൽ!...”
മന്ദിരാങ്കണത്തിൽ തത്തിത്തത്തി നട ന്ന മാട ാവിെന കാണുേമ്പാൾ
അവൾ മ ി ം: ”അതിന് ഒരു ഇണയുണ്ട്.”
മന്ദമാരുതാേശഷത്താൽ തരളിതകേളബരയായി തലയാ ന്ന താമസത്താരിെന 
ക്കാണുേമ്പാൾ അവൾ തന്നത്താൻ േചാദി ം: ’ഈ കാറ്റില്ലാതിരുന്നാൽ ആ
പൂവു തലയാ േമാ?’
തരുണാരുണകിരണകന്ദളികളാൽ മാണിക്യഖണ്ഡമായി മാറിനിൽ ന്ന ഹിമ 
കണികെയ കണ്ട് അവൾ പിറുപിറു ം: ”ഇതിന് ഈ ഭ എവിടു ണ്ടായി?”
തീയതി പിേന്നയും മുേന്നാ തന്ന. ആെരാെക്ക കരഞ്ഞാലും െകാള്ളാം. ആ
കണ്ണീർധാര അതിെന്റ വാഹെത്ത പൂർവാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കമാ ം െച ം!
ആെരാെക്ക ചിരിച്ചാലുംെകാള്ളാം, അത് ആ വാഹത്തിൽ ചില െവൺനുര 
ത്തരികൾ കലർ കമാ ം െച ം!
”സുേധ! അക കിട ന്ന ആ കേസരകൾകൂടി പൂമുകേത്തക്ക് ഇേട്ടക്ക്.”
അച്ഛെന്റ ഈ വാ കൾ േകട്ട് അവൾ പുറേത്തക്ക് ഒന്ന് എത്തി േനാക്കി.
മൂ നാല് അപരിചിതർ.
സുധയുെട നിഴൽ പിെന്ന അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല; അവൾ കിഴേക്കതിേല
േപായി.
ഇ ം കര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുരളിയുെട അമ്മെയ സമാധാനിപ്പി ക
എന്ന അവളുെട കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന അ കുേറ േനരെത്ത തെന്ന ആചരി .
സുധയുെട വിവാഹാേലാചന േവണ്ടിയായിരു അവർ വന്നിരുന്നത്.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, കുലീനത,സത്സ്വഭാവം, സൗന്ദര്യം മുതലായവയുെട വിളനി 
ലമായ ഒരു യുവാവ്!
ഒരു യുവതി കിേട്ടണ്ടതിൽെവച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം!
അ രാ ി പരിചാരിക സുധേയാട് ഒരു പരാതി: ”ഇെന്നന്താ തങ്കം പുറ 
െത്ത ം കണ്ടില്ലേല്ലാ? േമല്കഴുകാനും എെന്ന അേന്വഷിച്ചില്ല. കല്യാണം
തീർച്ചയാക്കിയേപ്പാൾത്തെന്ന ഇങ്ങിെനയായി; അേപ്പാൾ അത കഴിഞ്ഞാ 
േലാ?”
”നീ േപാടീ” എ മാ മായിരു സുധയുെട മറുപടി.
കുറ്റാ രിരുട്ട്; ഭയങ്കരമായ മഴ! െചവിക്കല്ലിള ന്ന ഇടിമുഴക്കം! ക മഞ്ഞളി 
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പ്പി ന്ന മിന്നൽപ്പിണർ!
അതിലും വലിയ ഒരു േകാളിളക്കം സുധയുെട ഹൃദയത്തിൽ.
െതറു െവച്ചിരുന്ന കിടക്കയിൽത്തെന്ന അവൾ ചാരിക്കിടന്നിരു . കര 

കരഞ്ഞ് അവൾെതല്ലിട ഒ മയങ്ങിേപ്പായി. അങ്ങെനതെന്ന എന്ന്
ഉച്ചത്തിൽ പറ െകാണ്ട് അവൾ ചാടിെയഴുേന്ന . അസധാരണമായ ഒരു
വിലാസം അേപ്പാൾ അവളുെട വദനകമലത്തിൽ കളിയാടിയിരു . അതാ
അവൾ പതുെക്ക െതേക്കാ ള്ള കതകിെന്റ സാക്ഷ നീ ....
ഈ അസമയ കുളക്കടവിൽ ഇരി ന്ന സുധെയ അേപ്പാൾ ക തുറന്ന ഒരു
മിന്നൽമാ ം കണ്ടിരിക്കാം. അവൾ തെന്റ സാരി അഴിച്ച് ഒരു കുരു ണ്ടാക്കി
അവിെട കിടന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ കരിങ്കല്ലിൽ ഇ മുറുക്കി. സാരിയുെട മേറ്റ
തുമ്പ് അവളുെട അരയിലും ദൃഢമായി ബന്ധി . ഒരു വിധം യാസെപ്പട്ട് ആ
ക രുട്ടി െവള്ളത്തിലാക്കി. അതാ ഒരു കുതി!......
സർവവും ഭ ം!
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