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ഒരp ഡിസംബ
 24 ന്െറ ഓ
�യ്�ായ്..                  http://vinuxavier.wordpress.com/

തീരാ� പp��ൂട pക! !തീരാ� പp��ൂട pക! !തീരാ� പp��ൂട pക! !തീരാ� പp��ൂട pക! !

“ഡാ..നീ ആ ഫ%&ിേലാ)് െച+p േനാ�ിേയ. ആ േഗ-ി.്െറ Aവിെട ര&് ക് ടാ1ള്  ൈസ�ിളിനp

വ+ി)് െബല്ലടി�p+p&്. ഒരp�4 ആ 5ീഫ.്െറ എളയവ4 ആെണ+p േതാ+p+p..േവഗം
െച+p എ´ാെണ+p േചാദി�ടാ..”

“ഏതവ4മാരാണാേവാ?..”

കാലെ� തെ+ ഒരp പല്ലpേത�p+ ബ%ഷpം പിടി>് പറ?ി� െത&ിനട�pകയായിരp+p
ഞാ4 . Aവനവ.്െറ പറ?ി� പല്ലpേത>് തpAി ഇടp+തിന്െറ സpഖം ക& വാഷ്േബസിനി�
ഒ+pം തpAിയാ കി)ൂല്ല.! മ�ി Aടp�ളായി� നി+p വിളി>pപറയp+ത് േക)് ഞാ4 വീടിന്െറ
മp4വശേ��് െച+p.

“ആഹ..നി1ളാ
+ാ..?”

“വി4േ>)ാ..ൈവേ�ാല്  െകാെ&ാ+ി)p&്..എA െതാട1pം പp��ൂട് പണി.?”

“കാലെ� ഒ+pം തി+ി)ില്ലടാ..ഇA എണീേ>ാFൂ.. പല്ലp േത�pവാ
+p..ഒരp എ)് എ)ര

ആകpേ?ാേഴ�pം വാ..വല്ലതpം തി+ി)് പണിെതാട1ാം..Aല്െലHി ഇവിട+് കഴി�്..പp)് ഉ&്..”

“േവ& വി4േ>)ാ..ഞ1ള്  ഇA േപായി)് എ)രയാവp?ം ബാ�ി എല്ലാ�ിേനം വിളിേ>ാ&്

വരാം! ഞ1! വ+ി)് പp�കൂട് െക)ിയാ മതീ)ാ..ൈവേ�ാല്  ഇനീം േവെണാ? ദിവന്െറ വീ)ി�
ഇJംേപാെലയp&്..”

“ഓെ�..എ+ാ നി1ള്  േപായി)് വാ..”

എേ)കാലായേAാേഴ�pം പരAിെല AKാറ്  കpരിApകള്  വീ)ിനp മp+ി� എ�ിയി)് ബഹളം
െതാട1ി..ഒരp�ന്െറ ൈസ�ിളിന്െറ െപാറകില്  കpറ>് പ>Apല്ല്  മLp!Aെട ഒരp േലയറായി
െച�ി െകാ&pവ+ി)p&്. പp�കൂ)ി� നില�p വിരി�ാം എെ+ാെ� പറയp+p.

ഞാ4 മ�ീെട ടMൂഷ4 ക്ലാസി� നി+pം ഒരp െഡസ്കpം െബ4Kpെമാെ� െപാ�ിെകാ&pവ+്
പp�കൂട് പണി തpട1ി. പിേFെരല്ലാം കൂടി ഞാ4 എെ´ാെ� െച¿p+p എ+pം േനാ�ി
ചp-pം ഇരിAp&്. ര&pമൂ+് െചറിയ കp)ിപിശാചp�! ഇതിനിടയ്�് മ�ീെട െചടിേ�ാ)�ി�
കയറിയത് ഞാ4 ക&ില്ല. Aടp�ളയി� നിെ+Aേഴാ മ�ി േനാ�ിയേAാ ഒരp�4 ഒരp
ആ´ൂറിയം െചടീെ� പരാക%മം നട�p+p.

“േദ..ഒരp�4 ആ ആ´ൂറിയം ഒടി�ാ4 േപാേണ..ഓടടാ എല്ലാം..”

മ�ീെട ഒ> േക)p എ´ാെണ+റിയാ4 തിരിOp േനാ�ിയേAാ മ�ി ഒരp ച)pകവpം പിടി>്
മp-�p&്..ആ പരിസര�് നി+ിരp+ ആെറL�ിേനം കാണാനpം ഇല്ല.!



AKാറ്  കpരിApക! ഒരp െസ�ന്റ് െകാ&് നി+ നി�Aി� Aപ%തMPമായത്
സഹി�ാം,Aടp�ളയി� നി+ിരp+ മ�ി എ1െന ഒരp െസ�ന്റി� മp-�് എ�ിെയ+p
ഒരp പിടിയpം കി)p+ില്ല!

“നീെയവട േനാ�ി നി��pവാരp+p? AവRാര്  എന്െറ െചടികെളല്ലാം നശിAി>p..”

“Aവ4മാെര ഓടി�ല്േല.. പpല്കൂടിനp േവ& െറാ-െമ-ീരിയ�സ് സA്ൈള െച¿p+ത്

Aവ4മാരായിരp+p.. പിെ+,ഇവിെട പpല്കൂട് െക)p+ത് എ1േന+റിOി)p േവണം
AവRാ
�് വീ)ി�േപായി ഇതpേപാെല തെ+ െക)ി െവ�ാ4 ..Aതാ എല്ലാം കൂടി േനാ�ി
നി+ിരp+ത്..”

“ഒെരLം േപായി)p&ാകില്ല..എല്ലാം േദ മതിലിന്െറ AApറ�് പതp1ി നി�Ap&ാകpം

..ഞാ4 Aടp�ളയിേല�് േപാകpേ?ാ എല്ലാം ഇവിെട എ�ിേ�ാളpം..”

പറOp തീേര& താമസം ഒരp കpരിAിന്െറ തല മതിലിന്െറ മpകളിലൂെട ഒ+p െപാ1ി�ാണp.
മ�ി തിരി>p േപാേയാ+p ഉറAp വരp�ാ4 ..

“േകറി േപാരടാ പിേFേര..വ+ാ ഇവിെട Aട1ിഒതp1ി നിേ+ാണം..ഒെരLം ഈ

െചടിേ�ാ)�ി� കയറിേAാകരpത്..”

മ�ി ഇതp പറOp തീേര& താമസം ..ആെറLവpം മp-�് വീ&pം പ%തMPെപ)p.!

“നീയpം സിനp�p)നpം പ&് ഇതp തെ+യായിരp+ില്േല പരിപാടി.. ക%ിസ്മസിന്െറ തേല+p

െതേ�േ�ാലായി� േപായി കാല�p മpത� തൂ1ിAിടി>് നി�Aായിരി�pം..Aവെട േസാജA4
എ1െന പp�കൂട് ഉ&ാ�p+p,Aതp േപാെല തെ+ ഇവിെടയpം വ+് ഉ&ാ�ാ4 തpട1pം..”

“ഉം..എനിേ�ാ
�യp&്..േസാജA4 മരി>ി)് ഇേAാ പ�p പതിനK് െകാല്ലം ആയി�ാണpം

,Aല്േല? എ´p െപെ)+ാ വ
ഷ1! കഴിOp േപാണതല്േല?..”

പ�p പ´%&് വയVpFേAാഴാW േസാജA4 മരി>ത്.. േസാജA4 മരി�pേ?ാ ഞാ4
മൂ+ിേലാ നാലിേലാ ആെണ+ാെണന്െറ ഓ
�..ഞ1ളpെട െതാ)p െതേ� വീ)ിെല
േമറിേ>ട�ിയpെട മ�ളി� മൂ�വ4 ആയിരp+p ..ഇളയവ4 സിേജായ്�് എന്െറ പ%ായം
ആണ് ..

േമറിേ>ട�ിയpെട െക)ിേയാ4 ഒരp കpOpവറീത് േച)നp&ായിരി+p..ഇവ
�് പെ&Aേഴാ
െകാ´െക)് ക>വടം ഉ&ായിരp+േത%.. Aെ+ാെ� െകാ´യpെട െക)pക?ി�് തിള�ം കി)ാ4
Aത് േകാWെസന്േറ%-ഡ് സ!ഫMൂരി�ാസിഡി� മp�ിെയടp�ണം.. ഈ േസാജAനp നാേലാ
AേKാ വയVpFേAാ എേ+ാ ഒരp ദിവസം കpOpവറീത് േച)നp ക¿ബ²ം പ-ി ഈ
ആസിഡ് ഒരp േബാ)ി� മpഴpവ4 മറിOp വീണത് താെഴ നി+ിരp+ േസാജAന്െറ
േദഹേ�കായിരp+p.. േസാജAന്െറ കഴp�pം േതാളpം കൂടി ഉരpകിAിടി>p. കpOp+ാളി�
തെ+ കpെറ ചികില്സ നട�ിെയHിലpം ഒ+pം െച¿ാ4 പ-ാ� തര�ി� ആയിരp+p ആ
പരി�്.. മകനp േവ&ി ചികില്സ നട�ി കടംേകറി ഒരp ദിവസം െകാ>pവറീത് േച)4 എേ1ാേ)ാ
േപായി�ളOp..6 വയVpF േസാജAനpം പിെ+ A+് സിേജാ തീെര െപാടിെ�ാ>pം!

“എടാ.. സിേജാ വ+ി)pെ&+് േമറിേ>ട�ി പറയp+ േക)p..നീ ക&ായിരp+ാ? “



“ഇല്ല..ഞാ4 ഇെAാ Aവരpെട കാരMം ആേലാചി�pവാരp+p.. സിേജായpെട പഠി�ം

കഴിOി)p&ാവണമല്േലാ..പരAിെല ആദMെ� േഡാ[
 ..േമറിേ>ട�ി വീ)pേവല�്
േപായി)ാെണHിലpം േമാെന ഒരp േഡാ[റാ�ി! ഞാനിA ജ5് ഒ+p Aവിടം വെര േപായി)p വരാം
മ�ീ.. വാടാ പിേFെര..” ഞാ4 െതേ�േ�ാലായിേല�് നട+p..

സിേജായpം പp�കൂട് പണിയി� തെ+യായിരp+p.. ഞാ4 വരp+ത് ക&് സിേജാ എന്െറ
Aടpേ��് ഓടി വ+p.!

“ഡാ�ി)
 സാേറ..നിെ+ കാണാ4 കി)p+ിലല്േലാേട…”

“എക്സാംസ് ആയിരp+p വിനpേ>)ാ..ഇേAാഴpം 5ഡിലീവ് തെ+യാ..”

“പpല്കൂട് െക)ിെ�ാ&ിരി�pവാരp+p ഞാനpം..േസാജAന്െറ കാരMം AേAാ ഓ
�

വ+p..േച)ായി മരി>ി)് ഇെAാ പ�pപതിനK് െകാല്ലം ആവാറായല്േലടാ..?” ഞാ4 േചാദി>p..

“ഉം..നാെളയാ േച)ായി മരി>തിന്െറ ഓ
� ദിവസം.. ഡിസംബ
 24..”

എനി�് ഓ
�ക! വീ&pം കട+pവ+p..

േസാജA4 ..പരAിലൂെട Øിരം ഒരp പാ) ഇരp?p ൈസ�ിളpം ചവി)ി നട�p+ത്
കാണമായിരp+p..ഇവ4 പഠി�ാെനാ+pം േപായി)ില്ല..AA4 നാടpവി)pേപായതാെണാ
Aേതാ എവിെടെയHിലpം A]ാത ശവമായി ഒടp1ിയതാേണാ എെ+ാ+pം AവനpറAില്ല..
ഇളയവെന പഠിAി�ാനpF െചലവpം നിതMം Aരി�pF വകയpം A�>ിേയെ�ാ&് കൂ)ിയാ
കൂടില്ല എ+റിOേAാ േസാജAനpം പണി�ിറ1ി,എ)ാം വയVി� .. നാ�ിന്  പൂ
Lമായ
ചലന േശഷി ഇല്ലാ�തp െകാ&് ഇവ4 സംസാരി�p+ത് മനVിലാ�ിെയടp�ാെനാെ� വലിയ
ബpധിമp)ായിരp+p..

എനിേ�ാ
� ഉFേAാെഴാെ� േസാജA4 Øിരം ഞ1ളpെട തറവാ)ിെല ഒരp
Aേ´വാസിയായിരp+p.. എന്െറ A�ൂ� ഉ&ായിരp+േAാ ഇവനp എ+pം കാലെ� എേ´ലpം
തി+ാെനാെ� െകാടp�pം..പിെ+ ച´യി� േപാ�്,AരിെപാടിAി�� ഒെ� ഇവ4
െചയ്േതാളpം.. ഒരp പാ) ൈസ�ിളpമp&് കൂ)ിന്.. A�ൂ� ഇവനp കാശായി)് എേ´ലpം ഒെ�
നല്ലവLം െകാടp�pം..ഇവ4 Aെതല്ലാം െകാ&pേപായി A�>ിെയ എല്Aി�pേകം െച¿pം.!

“എ´ാേലാചി>് നി��pവാ..”

“ഏയ്..നിന്െറ േച)ായിെട കാരMം ആേലാചി>താ..േസാജA4 ഒരp പാ) ൈസ�ിളpം ഒെ� തFി

തറവാ)ി� വരp+െതാെ�..പിെ+ മ�ി ഇെAാകൂടി പറOേതയpFൂ.. േസാജA4 പp�കൂട്
െക)p+ത് േനാ�ി നി��ാ4 ഞാനpം സിനp�p)നpം കൂടി ഇെ1ാ)് വ+p നി��p+
കാരMെമാെ�..”

“വിനpേ>)നp Aറിേയാ..േച)ായി മരി�p+ A+pം ഒരp പp�കൂട് െക)ി പകpതിയാ�ി

നി
�ിേയ�pവായിരp+p..”

“ഉം..എനി�് ഓ
�യp&ടാ..”

“A+p േച)ായീം ഞാനpം കൂടി പpല്ലp പറി�ാ4 േപായതായിരp+p.. പp�കൂടിനp െനല�p



പാകാ4 ..േച)ായി എേ+ാട് വര&ാ വര&ാ +് പറOതാ.. പിെ+ ഞാ4 വാശി പിടി>േAാ
എേ+ം കൂെട െകാ&pേപായി..ആ കp)ന്ചാലി പാട�ിന്െറ Aടp�്..േച)ായി പpല്ലp
െച�ിെ�ാ&ിരി�pേ?ാ ഞാ4 ക&� മരം ഒെ� നില്�p+ Øലേ�ക് ഓടി..േച)ായി
കാണാെത..എെ+കാണാOേAാ േച)ായി എെ+ Aേന_ഷി>് വ+താ..എന്െറ പpറകി�
ഒരp AണലിAാ?് െകട�p+ത് േച)ായി ക&p.. ഓടി വ+p എെ+ എടpത്-p
െപാ�ിAിടിേ>ാ&് തിരിേ>ാടാ4 േനാ�ിയതാ.. പാ?് േച)ായിെട കാലി�
കടി>pതൂ1ി..േച)ായി എേ+ം െപാ�ിAിടി>് ഓടpകയായിരp+p..േച)ായി ആ ഓ)ം വീടp വെര
എ�ി, േബാധം േപാകp+ വെര എെ+ െപാ�ി പിടിേ>�pവായിരp+pെവ+്..”

ഡിസംബ
 24.. േസാജA4 മരി>ി)് നാെള 16 വ
ഷം െതകയp+p..!
നിഷ്കളHമായി സ്േനഹി�ാ4 Aറിയാവp+വരpെട മാത%മാവെ) ഈ ക%ിസ്മസ്..!
െമറി ക%ിസ്മസ്..!


