
മരണം എനും േവദനേയോെട 

മരണം എനും േവദനേയോെട ഓരകോന പറുന 
ഒരു  സതയം.  ഉറവരുെട...  േവണെപടവരുെട... 
കൂടപിറപിനെറ  മരണം  നമില  സൃഷികുന 
ആഘോതം അതിേവദനോജനകമോണ.

നിഴലേപോെല  നേമോെടോത്  ഉണോയിരുനവര... 
െതോടടുത  കടിലില  ഇനെലവെര 
െകോചുവരതമോനങള  പറഞ്  ഉറങോന 
കിടനയോള...  ഒരുപോട  പരതീകകള...  അതിേലെറ 
സവപനങള...  വീട നിരമോണം...  മകളുെട കലയോണം... 
കുടുംബേതോെടോത്  ഇനിയുളള  കോലം  സുഖമോയി 
ജീവികോന ജീവിതം  െകോണ്  ഭോവിെയ ഗണിചവര... 
ഒരു െവളുപോന കോലത് തണുത് മരവിച്...  തനെറ 
സവപനങളതരയും...  ഒരു  കരയകുെമതോെത  ഈ 
േലോകം വിടവര...

വോഹനവുമോയി  പുറതുേപോയ  ആള  തിരിച് 
വരോതോവുേമോള...  േവരെപട്  േപോയ  അവയവങള 
െപറുകികൂടി  ആസപതരിയിെല  േമോരചറിയില... 
ഇങെനെയതര  മരണതിനെറ  വയതയസത  മുഖങള... 
നിരനിേമഷനോയി േനോകി കണവരോണ പരവോസികള... 
രംഗേബോധമിലലോത  േകോമോളിെയനും...  വിധിെയനും... 
ഒെക  നമള  പറയോറുളള  മരണം  പരവോസികളില 
തീരകുന  േവരപോട  ഒരുപോട  സങടങളുെടയും 
േവദനിപികുനതിനെറ അേങയറവുമോണ.

മരണം എനും... എലലോവരകും... നഷെപടലിനെറതോണ. 
മരണെവപരോളതില  ഒനുപിടയുേമോഴും  ശവസികുന 
വോയു...  നിശലമോവുനു  എനറിയുേമോഴും 
ആരോരുമിലലോെത...  തനെറ കടിലില കറുത ഇരുടില 
മരണതിനെറ  കോലസപനനം  അടുകുേമോള...  നോം 



പരതിേപോകുനത...  നമുെട  ഉറവെരയോണ. 
പുറേതക്  വരോെത  ഉളളില  വിങിേപോയ  വിളി 
'അേമ' എനോണ. ചുറും കറുത ഇരുടില അവസോന 
േനോടം  േനോകുനത  മകളുെട  മുഖമോണ...  ഇലല... 
ആരുമിലല...  െതോടടുത്  കിടകുന 
പോകിസതോനകോരെനേയോ...  ബംഗോളിെയേയോ 
വിളികോന  ആവുനിലല...  ഒരിറുെവളളം  എടുകോന 
പറുനിലല... ൈദവേമ എനെറ മകള, ൈദവേമ എനെറ 
നോട... ൈദവേമ ഇലല ഇനി ആരകും രകികോനോവിലല.

കുറച് വരഷെമങിലും ഗളഫില േജോലി െചയതവരക് 
മനസിലോകോനപറും...ഇവിെട നടന മരണങള നമില 
എെനോെക വിഷമങള സൃഷിചിടുണ് എന്.  രോതരി 
ഒരുപോട  വരതമോനങള  പറഞ്  കിടനയോള 
പിേറന്  മരിച്  വിറങലിച്  കിടകുനത 
കണുെകോണ്...  െതോടടുത  റൂംേമറ്  േജോലിക് 
േപോേകണിവരുനതിനെറ  ധരമസങടം.  പിതോവ 
മരിെചന്  വിവരം  നോടില  നിെനതിയിട്  ഒനു 
കരയോന...  ഒനു  കിടകോന  കഴിയോെത....  മെറോരോള 
വരുനതുവെര... െസകരടറി േജോലി െചേയണിവന ഒരു 
െപണകുടിെയ എനികറിയോം...  ഹോരട് അറോക് വന് 
മരണം  മുഖോമുഖം  കണുെകോണ്  കിടകുനവെന 
ആസപതരിയില േപോയി കൂടിരികോന പറോെത വരുന 
അവസ...  ബനുകള  ഉണോയിടും...  ഒന്  വന് 
കോണോന  പറോത  സിതി.  ഇവിെട  േജോലിയോണ 
പരധോനം.  കമനിയുെട  നിയമങളും, 
ഉതരവുകളുമോണ...  അനുസരിേകണത...  അത 
അനുസരിേകണിവരുനവരക്  മരണം  സവനം 
െനഞിേലറു വോങുന വിങല മോതരം.

ഇവിെടയുളള മരണങളക് ഒരുപോട ൈദരഘയമുണ്... 
ഒരോള  മരിചോല  അത  നോടിലറിയികുനു... 



അനുമുതല  അെതോരു  മരണവീടോണ...  ഇവിടുെത 
നിയമങള  അനുസരിചുളള  െഡഡേബോഡി 
വിടുവികലിന  സമയെമടുകും.  ഒരു  വിേദശിയുെട 
മരണം  നിയമപരമോയ  നൂലോമോലകള...  എലലോം 
കഴിയുേമോേഴകും  മൂന്  നോല  ദിവസെമടുകും. 
അതുവെര  നോടില  മരണം  അതിനെറ  ഉചസോയില 
തെന നിലകുനു. പരവോസിയുെട മെറോരു ദുേരോഗയം.

നോടില  എതോന കഴിയോെത  വരുന മൃതേദഹങള 
ഇവിെടതെന  സംസകരിചോലും  നോടിലുളളവരക് 
ഭോരയയകും  മകളകും  മറുളളവരകും  അത 
ഉളെകോളളോന  കഴിയോറിലല...  മരിചു  എന  സതയം 
എലലോവരും  അംഗീകരികുെനങിലും  ഉപേബോധ 
മനസില മൃതശരീരം  കോണോതത കോരണം  മരിചിലല 
എന േതോനല എനും അലടിെകോണിരികും.

പരവോസികളുെട മരണം ബനുകെളയും നോടുകോെരയും 
മോതരമലല  ദുഃഖതിലോഴതുനത...  അയോേളോെടോത് 
േജോലി  െചയുന  ഈജിപഷയനും  േനപോളിയും... 
ശരീലങകോരനും...  ഫിലിൈപനിയും...  കോസരേകോട 
മുതല  തിരുവനനപുരം  വെരയുളള  ജിലലകോരും... 
ഒരുേപോെല  ദുഃഖികുനു.  ഇവിെട  എലലോവരും  ഒരു 
െമയോണ.  ദുഃഖതിലും  സേനോഷതിലും  ഇവര 
ഒതുേചരുനു.  മരണം അനോഥമോകിയ കുടുംബതിന 
ഇവെരലലോവരും  തെന  ൈക  െമയ്  മറന് 
സഹോയികുനു.  സവരുകൂടിയത  നോടിെലതികുനു. 
ഇത  പബിസിറി  സഹോയമലല...  മനസിനെറ 
ആരദരതയില നിന് രോഷര ഭോഷോ വയതയസതതയിലലോെത 
പരവഹികുന  നീെരോഴുകോണ.  ഇതിന  േസജിലല... 
മനരിമോരിലല...  പതരറിേപോരടരമോരിലല...  ഇവെര 
ആരുമറിയുനുമിലല...  നിശബമോയി  പരവരതികുന 
ഒരുപോട  മനുഷയസേനഹികളുണ്.  മരിചവരുെട 



ഉറവേരോ ഉടയവേരോ ഇലലോെത വരുേമോള ആസപതരി 
േമോരചറിയിെല  വോചരമോര  വിളിചറിയികുന 
ചിലരുണ്.  അവര  വരും..  നിയമവശങളും 
റിലീസിങും  നടതും.  എംബോമിങും  കരമങളും 
നടതും...  സംസകരികലും...  കരിയകളും  െചയും. 
ഇവരോരും...  അറിയെപടുനിലല..  ഇവരകോരകും 
അറിയെപടോന  ആഗരഹവുമിലല...  അവരുെട 
കരമപഥതില...  ൈദവകൃപയും  തനെറ 
ജീവിതംെകോണ്  മറുളളവരക്  സഹോയവും  െചയുക 
എനത മോതരമോകും ഇവരുെട ജീവിതലകയം.

എെനോെക  പരതീകകളും  സവപനങളുമോയോണ 
നോേമോരുതരും.  ഇവിെട  എതുനത  ജീവിതലകയം 
നിറേവറുനതിനിടയില...  ഒരുപോട  ബോധയതകളും... 
ആഗരഹങളും...  പൂരതീകരികോനോവോെത... 
മരണെപടുക...  കണടയുനതിന  മുമ്  ഉറവെര 
കോണുക...  ജനം െകോടുത മകെന- മകെള കോണോെത... 
മരിചുേപോയ അചനെറ അമയുെട കുഴിമോടം േപോലും 
കോണോെത...  മൂനും  നോലും  വരഷം...  കടംതീരകോന 
വിയരെപോഴുകി  േപോകോന  േനരം 
എയരേപോരടിനടുത്  അെലലങില  റൂമില  കുഴഞ് 
വീണ  മരണെപടുക...  േറോഡ  മുറിച്  കടകുേമോള 
മരണം വോഹനമോയി വന് തടിെതറുപികുക... മരണം 
േപോലും പരവോസിക് നലകുനത ഒരുപോട ദുഃഖമോണ.

എയരേപോരട്  േലോടറി  എടുത്  പതിനോയിരതില 
ഒരുവന  ഞോനോവണേമ  എന്  പരോരതികുക. 
സൂപരമോളില  നിന്  കിടുന  റോഫിള  കൂപണില 
ഒരുലകം  േപരില  ഭോഗയവോന  ഞോന  മോതരേമ 
ആകോവൂ എന് പരോരതികുനവര മരണെതകുറിച് 
ഓരകോറിലല...  ഈ ഒരു ലകം േപരില നിന് മരണം 
തിരെഞടുകുനത  തെനയോയിരികുേമോ  എന്  നോം 



ഓരകോറിലല.  മരണതിന  Draw  Date  ഇലല...  എനും 
നറുെകടുപുണ്.  ഒരുപോട  േപെര  തിരെഞടുപ് 
നടതുനുണ്.  ഒരു  ദിവസം  നോം  നറുെകടുപില 
ഉളെപടും.  ഇന്  ഉളെപടിടിലല.  എന്  കരുതി 
ആശവസികുക.

ഗളഫില  നിന്  മൂനരവരഷകോലെത  കഷപോടിന 
േശഷം...  എനെറ  വീടിനടുതുളള  ഒരോള  നോടില 
വരുനു.  ആളുെട  ഇളയമകളുെട  മുഖം  ഇേദഹം 
കണിടിലല...  മൂന്  മകളില  ഇളയതിെന  കോണോതത 
കോരണം ഈ വരവിന നലല പകിടുണ്. കളിപോടവും... 
കുഞുടുപുകളുമോയോണ  വരവ...  കുടികളകും 
ഭോരയയകും  നിരബനം  എയരേപോരടില  വരോന... 
വിമോനടികറിലലോത  കോരണം  തിരുവനനപുരം 
വഴിയോണ  വരുനത...  ഭോരയേയോടും  മകേളോടും 
തലേശരി  െറയിലേവേസഷനില  പുലരെച  വരോന 
പറഞു.  ഇളയകുടിെയ  ഉറങുകയോെണങിലും 
െകോണുവരോന  പറഞു.  കോണോന  െകോതിയോണ 
കോരണം.

സേനോഷംെകോണ് രോതരി പകലോകിയ ആ വീടിേലക് 
രണ്  േപോലീസുകോരുെട  രൂപതില  ദുഃഖതിനെറ 
നിലവിളിയുയരനു.  തിരുവനനപുരം എയരേപോരടില 
നിന് െറയിലേവ േസഷനിേലകുളള ഓേടോ യോതരയില 
െക.എസ.ആര.ടി.സി.  ബസ്  ഇടിച്  ഈ  പരവോസി 
മരണെപട  വിവരം  തിരുവനനപുരം  േപോലീസ 
േസഷനില  നിന്  തലേശരി  േപോലീസ  േസഷനിേലക് 
അറിയിപ്  കിടി  ആ  വിവരമോണ  േപോലീസ 
അറിയിചത.

ഭരതോവിനെറ മരണവോരതയില െഞടിേപോയ ഇനും 
വിധവയോയി  കഴിയുന  എനെറ  പരിയെപട 
കൂടുകോരിക്  ആകസമിക മരണം െകോണ്  തീരതും 



ഒറെപടുേപോയ  പരവോസികളുെട  ഉറവരക്... 
ഭരതോവിനെറ മരണം െകോണ്  ഇനും  കണീരുമോയി 
കഴിയുന  പരവോസി  വിധവകളക്...  ഞോന  ഇത 
സമരപികുനു.
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