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സൽമ േറഡിേയാസ്

കഥകളുെട ഒരു സവിേശഷത യുക്തിഭ്രംശങ്ങെള അവ
പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നതാണു്. അഥ�
വാ, യുക്തിഭ്രംശം വല്ലതും വന്നു േപായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽത്ത�
െന്ന അതു പരിഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു ഉപകഥ
കഥയ്ക്കുള്ളിൽ വിളക്കിേച്ചർക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടാവും. അങ്ങ�
െന യുക്തിരാഹിത്യത്തിെന്റ പഴുതുകൾ മുഴുവൻ അടച്ചു
െകാണ്ടാണു് ഒേരാ കഥയും മുേന്നാട്ടു സഞ്ചരിക്കുകയും
പൂർത്തിയാവുകയും െചയ്യുന്നതു്. വിശ്വസനീയമാെണ�
ന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ഒരു കഥയ്ക്കു് െചേയ്യണ്ടി
വരുന്ന അത്യധ്വാനമാണു് ഈ പഴുതടയ്ക്കൽ. വിശ്വസ�
നീയമായിരിക്കുക എന്നതു് ഒരു കഥയുെട നിലനില്പിനു
തെന്ന അത്യന്താേപക്ഷിതമാെണന്നു് പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. അവിശ്വസനീയം എന്നു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ േതാന്നി�
പ്പിക്കുന്ന കഥകൾ േപാലും വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നതു് കഥ
സ്വയം പുലർത്തിേപ്പാരുന്ന ഈ ജാഗ്രത ഒന്നു െകാണ്ടു
മാത്രമാണു്.

യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ കാര്യം പേക്ഷ മറിച്ചാണു്. അതിനു്
ഇപ്പറഞ്ഞ ബാധ്യതകെളാന്നുമില്ല. യുക്തിെയ ഭയ�
േക്കണ്ട കാര്യം അതിനില്ല. വിശ്വസനീയമായിരിക്ക�
ണം എന്ന നിർബ്ബന്ധം ഒട്ടുമില്ല. ഉണ്മയാണു് അതിെന്റ
ശക്തി. േവണെമങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നതാ�
ണു് എക്കാലവും യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ നിലപാടു്.

ആമുഖമായി ഇത്രയും പറഞ്ഞതു് യാഥാർത്ഥ്യം മുേന്നാട്ടു
വയ്ക്കുന്ന, േവണെമങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്ന ആ
െവല്ലുവിളി ഏെറ്റടുക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരാളാേണാ നി�
ങ്ങൾ എന്നറിയാനാണു്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നി�
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണു് ഇനി പറയാൻ േപാ�
കുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

പുഴയ്ക്കു കുറുെകയുള്ള പാലം കടന്നു െചല്ലുന്നിടത്തു് പട്ട�
ണത്തിെല പ്രധാന നിരത്തിെന്റ ഓരത്തു തെന്നയായി�
രുന്നു പഴമയുെട ഗാംഭീര്യെത്ത ഒരു കസവുമുണ്ടു േപാ�
െല പുതച്ച് തലെയടുേപ്പാെട നിന്നിരുന്ന ‘സൽമ േറ�
ഡിേയാസ്’ എന്നു േപരുള്ള കട. േപരു് സൽമ േറഡി�
േയാസ് എന്നായിരുന്നുെവങ്കിലും േക്ലാക്ക്, വാച്ച്, എമർ�
ജൻസി ലാംപ്, ഫാൻ എന്നിവയുെട കൂടി വില്പനയും
റിെപ്പയറിങ്ങും നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇടമായിരുന്നു അതു്.
ഇേത ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ പട്ടണ�
ത്തിെലമ്പാടും െപാട്ടിമുളച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും സൽമ േറ�
ഡിേയാസിെന അവഗണിച്ചു് അവിടങ്ങളിേലയ്ക്കു േപാ�
കാൻ ആർക്കും തെന്ന ൈധര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

െചങ്കല്ലു െകട്ടി കുമ്മായം േതച്ച, ഓടിെന്റ േമൽക്കൂരയു�
ള്ള പൗരാണികമായ ഒരു എടുപ്പായിരുന്നു സൽമ േറ�
ഡിേയാസിേന്റതു്. സൽമ േറഡിേയാസിെന്റ തവിട്ടു
നിറമുള്ള ഓട്ടിൻ പുറത്തു് കാലം പായലിെന്റയും പൂപ്പ�
ലിെന്റയും രൂപത്തിൽ വടു െകട്ടിക്കിടക്കുന്നതു് പട്ടണ�
ത്തിൽ എവിെട നിന്നു േനാക്കിയാലും ദൃശ്യമായിരുന്നു.
പട്ടണെത്ത അതിെന്റ പഴമ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് ക്ലാ�
വു പിടിച്ച ഒരു കിരീടം േപാെല സൽമ േറഡിേയാസി�
െന്റ ഓടിട്ട േമൽക്കൂര നിലെകാണ്ടു.

എെന്റ വീട്ടിെല, െതളിച്ചം നിലച്ചു േപായ ഒേരെയാരു
എമർജൻസി ലാംപ് നന്നാക്കി കിട്ടുവാൻ േവണ്ടിയായി�
രുന്നു ഞാൻ സൽമ േറഡിേയാസിൽ എത്തിയതു്.

ആകാശെമാന്നിരുണ്ടാൽ, ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റു വീശി�
യാൽ വിദ്യുച്ഛക്തി നിലച്ചുേപാകുന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒഴിച്ചു കൂ�
ടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു എമർജൻസി ലാംപ്.

ജരയുെട ചുളിവുകൾ വീണ മുഖവും നരച്ച കൺപീലിക�
ളുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു സൽമ േറഡിേയാസിെന്റ
ഉടമ. അയാളുെട സഹായിയായി ചന്ദനക്കുറി െതാട്ട്,
കട്ടിക്കണ്ണട െവച്ച ഒരു മധ്യവയസ്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

“റിെപ്പയർ താെഴയാണ്”, വൃദ്ധൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു.
അയാളുെട ശബ്ദം സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാറുള്ള
മരിച്ചവരുേടതു േപാെല അലൗകികമായ ഒന്നായിരുന്നു.

മധ്യവയസ്കനായ സഹായി കടയുെട വലെത്തയറ്റത്തു്
പാതി മാത്രം തുറന്നിരുന്ന ഒരു വാതിലിനു േനർക്കു്
എെന്ന നയിച്ചു െകാണ്ടു േപായി. അയാളുെട ശരീരഭാ�
ഷയിൽ ഒരു അടിമയുെട വിേധയത്വം മുദ്രിതമായി കിട�
ന്നിരുന്നതു് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.

വാതിലിനപ്പുറം താഴെത്ത നിലയിേലയ്ക്ക് നീളുന്ന േഗാവ�
ണിപ്പടികളായിരുന്നു. തടിയുെട മച്ചുള്ള, രണ്ടു നിലകളി�
ലായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു െകട്ടിടമാണു് അെതന്നു്
ഞാൻ അെപ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്. പുറെമ നിന്നു േനാ�
ക്കിയാൽ അതു് ഒരു ഇരുനിലെക്കട്ടിടമാെണന്നു് േതാ�
ന്നുമായിരുന്നില്ല. നിരത്തിനു സമാന്തരമായി ഉണ്ടായി�
രുന്നതു് മുകളിലെത്ത നില മാത്രമായിരുന്നു. താഴെത്ത
നില ആർക്കും കെണ്ടത്താനാവാത്ത ഒരു ഭൂഗർഭ അറ
േപാെല േഗാപ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു.

ഇരുണ്ട, ഈർപ്പം മണക്കുന്ന താഴെത്ത നിലയിൽ ഒരു
വലിയ േമശയ്ക്കു പിറകിൽ തടിച്ചു െപാക്കം കുറഞ്ഞ,
കരിങ്കൽ മുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായി�
രുന്നു. അയാളുെട തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരു ഇൻകാൻഡ�
സന്റ് ലാംപ് മഞ്ഞ െവളിച്ചം പരത്തിെക്കാണ്ടു് പ്ര�
കാശിച്ചു നിന്നു. േമശയ്ക്കു മുകളിൽ പലതരം െസ്പയർ
പാർട്സും ടൂൾസും കൂടിക്കുഴഞ്ഞു് ഒരു കൂമ്പാരമായി �
കിടന്നിരുന്നു.

േമശയ്ക്കു പിറകിൽ ഇരുന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ കട�
ന്നു െചല്ലുേമ്പാൾ ഒരു വാച്ച് െമേയ്ക്കഴ്സ് സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ ഉപ�
േയാഗിച്ചു് തെന്റ വലെത്ത െചവി ആസ്വദിച്ചു് െചാറി�
ഞ്ഞു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

“എന്തു പറ്റിയതാ?”

െചവി െചാറിയുന്നതു് അവസാനിപ്പിച്ചു് വാച്ച് െമേയ്ക്ക�
ഴ്സ് സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ മുന്നിെല കൂമ്പാരത്തിേലയ്ക്കു് എറിഞ്ഞു
െകാണ്ടു് അയാൾ എേന്നാടു േചാദിച്ചു.

“െതളിയുന്നില്ല”.

എമർജൻസി ലാംപ് േമശപ്പുറത്തു് അയാൾക്കു മുന്നി�
േലക്കു് നീക്കി െവച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു.

“ചാർജ് കയറുന്നുേണ്ടാ?”

“അതറിയില്ല. ഇന്നെല രാത്രി മുഴുവൻ കുത്തി െവച്ചിരു�
ന്നതാണു്. എന്നിട്ടും പേക്ഷ െതളിയുന്നില്ല”.

“ശരി. േനാക്കാം. ടൗണിൽ മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവശ്യമു�
െണ്ടങ്കിൽ േപായിട്ടു വാ”.

“മറ്റ് ആവശ്യെമാന്നുമില്ല”, ഞാൻ പറഞ്ഞു, “ഭാര്യെയ
പല്ലു േഡാക്ടറുെട അടുത്തു വിട്ടിട്ടാണു് വന്നിരിക്കുന്നതു്.
അവിെടയും സമയെമടുക്കും”.

“എങ്കിൽ ഇരിക്കൂ”. അയാൾ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ േമശയ്ക്കിപ്പുറം അയാൾെക്കതിെര ഒരു കേസര�
യിൽ ഇരുന്നു.

അയാൾ ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരെനേപ്പാെല െനാടിേന�
രം െകാണ്ടു് േമശപ്പുറെത്ത കൂമ്പാരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു്
നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ കെണ്ടടുത്തു. അതുപേയാ�
ഗിച്ചു് എമർജൻസി ലാംപ് അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും
അയാൾ മുഖമുയർത്തി എെന്റ േനർക്കു് ഒരു പരിഹാസ�
ച്ചിരി എറിഞ്ഞു.

എമർജൻസി ലാംപിെന്റ സ്ക്രൂ മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരങ്ങ�
ളിെലല്ലാം േവട്ടാവളിയൻ കൂടു െവച്ചിരുന്നു.

അയാൾ നീളമുള്ള സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ മാറ്റി െവച്ചു് േനർത്ത,
അറ്റം കൂർത്ത ഒരു കമ്പി െകാണ്ടു് ആ ദ്വാരങ്ങെളല്ലാം
വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. മണ്ണും െമഴുക്കും ഗർഭാവസ്ഥ�
യിലുള്ള പ്യൂപ്പയും ഓേരാ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവ�
ന്നു. തുടർന്നു് അയാൾ നീളമുള്ള സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ ഉപേയാ�
ഗിച്ചു് എമർജൻസി ലാംപ് അഴിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു.

“രക്ഷയില്ല”, അല്പേനരെത്ത ശ്രമത്തിനു േശഷം അയാൾ
പറഞ്ഞു, “സ്ക്രൂ െമാത്തം തുരുമ്പാ. കൂടുതൽ ബലം പ്ര�
േയാഗിച്ചാൽ സ്ക്രൂവിെന്റ െഹഡ് േപാകും. പിെന്ന അഴി�
ക്കാേന പറ്റാതാകും”.

ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനാെണന്നു കണ്ടു് എെന്ന ഒന്നു ചുഴിഞ്ഞു
േനാക്കിയിട്ടു് അയാൾ തുടർന്നു, “സാരമില്ല, വഴിയുണ്ടാ�
ക്കാം. മെണ്ണണ്ണെയാഴിച്ച് കുറച്ചു േനരം െവച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂ�
ടി ശ്രമിക്കാം”.

അയാൾ ഒരു കുപ്പി തുറന്നു് എമർജൻസി ലാംപിെന്റ
സ്ക്രൂ മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ മെണ്ണണ്ണ നിറച്ചു.

“ഒെന്നാന്നര മണിക്കൂെറങ്കിലും ഇങ്ങെന വയ്ക്കണം”,
അയാൾ പറഞ്ഞു, “അതുവെര സമയം േപാകാൻ ദാ
ആ വാതിൽ കേണ്ടാ? അതു തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിേക്കാ�
ളൂ. പുഴയുെട തീരമാണ്. അവിെട പുഴയിേലയ്ക്കു ചാഞ്ഞു
നിൽക്കുന്ന പൂവരശിൽ ചാരി ഒരു ചൂണ്ട െവച്ചിട്ടുണ്ട്.
താെഴ ഒരു ചിരട്ടയിൽ മണ്ണിരയും. ഒന്നു ചൂണ്ടയിട്ടു വരൂ.
അെപ്പാേഴയ്ക്ക് ഇതു െറഡിയായിരിക്കും”.

അയാൾ കാണിച്ചു തന്ന വാതിൽ തുറന്നു് ഞാൻ പുറ�
ത്തിറങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന െതാ�
ട്ടു മുന്നിൽ പുഴയായിരുന്നു. തുലാെപ്പയ്ത്തിെന്റ കാലമായ�
തിനാൽ പുഴ െചങ്കല്ലിെന്റ നിറത്തിൽ കുത്തിെയാഴുകി�
െക്കാണ്ടിരുന്നു. ഒരു കറുത്ത പട്ടിയുെട ജഡം എവിെട�
േയാ എത്തിേച്ചരാൻ തിടുക്കമുള്ളതു േപാെല ആ ഒഴു�
ക്കിെനാപ്പം അതിേവഗത്തിൽ കടന്നു േപായി. ദൂെര
പുഴയ്ക്കു കുറുെകയുള്ള പാലത്തിെന്റ ഭീമൻ േകാൺക്രീറ്റു
തൂണുകളിൽ ഒഴുക്കിൽെപ്പട്ടു വന്ന മരച്ചില്ലകളും ചപ്പുചവ�
റുകളും തടഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.

ചൂണ്ടയിടാനുള്ള മനെസ്സാന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. എങ്കിലും അയാെള െവറുെത മുഷിപ്പിക്കണ്ട എന്നു
കരുതി ചൂണ്ടയിൽ ഒരു മണ്ണിരെയ േകാർത്തു് ഞാൻ
പുഴയിേലയ്ക്കു് എറിഞ്ഞു. െവള്ളത്തിനു മുകളിെല െപാ�
ങ്ങിെന്റ മൃദുചലനങ്ങളിൽ യാന്ത്രികമായി േനാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു് കുെറ േനരം െവറുെത നിന്നു. െപെട്ടന്നു് െപാങ്ങ്
െവള്ളത്തിലാഴ്ന്നു േപാകുകയും ചൂണ്ടേക്കാലിൽ ഒരു
ബലം അനുഭവെപ്പടുകയും െചയ്തു. ഞാൻ ഒരു റിഫ്ലക്സ്
ആക് ഷനിൽ ചൂണ്ടേക്കാൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു. ഇടത്തരം
വലിപ്പമുള്ള ഒരു വരാലായിരുന്നു അതു്.

“നിങ്ങൾ ആളു െകാള്ളാമേല്ലാ”, അയാൾ അകത്തു നി�
ന്നു് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, “ആ വരാലിെനയും
െകാണ്ട് ഇങ്ങു േപാരൂ”.

ഞാൻ അകത്തു െചന്നപാെട അയാൾ എെന്റ ൈകയി�
ലിരുന്നു് പിടച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന വരാലിെന ശ്രദ്ധാപൂർവം
വാങ്ങി അയാളിരുന്ന കേസരയുെട അടിയിൽ െവച്ചി�
രുന്ന, പച്ചയീർക്കിൽ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു േകാർമ്പ�
െലടുത്തു് അതിൽ േകാർത്തിട്ടു. േകാർമ്പലിൽ കിടന്നും
വരാൽ പിടച്ചിൽ തുടർന്നു. േകാർമ്പലിൽ ഞാൻ നൽ�
കിയ വരാലിെനക്കൂടാെത നാല് അണ്ടികള്ളികൾ കൂടി
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ പേക്ഷ അച്ചടക്കമുള്ള മീനുകളാ�
യിരുന്നു. മരിച്ച കണ്ണുകളിൽ കൂടി പരേലാകെത്ത കാഴ്ച�
കൾ കണ്ടു െകാണ്ടു് അവ ശാന്തരായി കിടന്നു.

“നിങ്ങൾക്കു മുൻപു വന്ന നാലുേപർക്കും കിട്ടിയത്
അണ്ടികള്ളികളാണ്”, അയാൾ പറഞ്ഞു, “ഈ െപയ്ത്തു�
കാലം അണ്ടികള്ളികളുെട സീസണാണു്. ഏതു് അവിദ�
ഗ്ദ്ധനായ ചൂണ്ടക്കാരനും എളുപ്പം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വർഗ്ഗമാണ് അവ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ�
താകെട്ട ചൂണ്ടയിൽ അത്ര എളുപ്പെമാന്നും കുടുങ്ങാത്ത
ബുദ്ധിമാനായ വരാലിെനയും. അതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
സമയം െകാണ്ട്. നിങ്ങെള സൂക്ഷിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു”.

“നമ്മൾ എന്തു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറെപ്പടുെമ്പാഴും
അത് ഫലവത്താകുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നതിന് പ്രകൃതി
ചില സൂചനകൾ തരും. ആരും െപാതുെവ അെതാന്നും
ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇന്ന് െതളിയാത്ത ഈ എമർജൻസി
ലാംപ് നന്നാക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരി�
ച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി ചില സൂചനകൾ തീർ�
ച്ചയായും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും”, അയാൾ തുടർന്നു, “ഇല�
േക്ട്രാണുകളുെട പ്രവാഹം െകാണ്ടും അതുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
കാന്തിക വലയങ്ങൾ െകാണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപ�
കരണങ്ങൾ റിെപ്പയർ െചയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി
നൽകുന്ന സൂചനകൾ പേക്ഷ കണക്കിെലടുേത്ത പറ്റൂ.
അതു െകാണ്ടാണ് ഇവിെട ഇങ്ങെന ഒരു രീതി ഏർ�
െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്ന ഉപകര�
ണം, അത് േറഡിേയാേയാ േക്ലാേക്കാ എമർജൻസി
ലാംേപാ ഫാേനാ എന്തുമാകെട്ട, നന്നാക്കിെയടുക്കാൻ
പറ്റുേമാ, പറ്റുെമങ്കിൽ എത്ര േനരം െകാണ്ട് എന്നീ കാ�
ര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു മീനിെന ചൂണ്ടയി�
ട്ടു പിടിക്കുന്നതിെനയും അതിെനടുക്കുന്ന സമയെത്ത�
യും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു”.

ഞാൻ അയാളുെട കരിങ്കൽ മുഖത്തു് ഉറ്റുേനാക്കി അയാൾ
പറയുന്നതു േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.

“ഇക്കാര്യം ആദ്യേമ എന്തുെകാണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന�
തായിരിക്കും ഇേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട സംശയം. കാരണമു�
ണ്ട്. ഇെതല്ലാം ആദ്യേമ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുെട ചൂണ്ട�
യിടൽ വളെര പ്രതീക്ഷേയാെട, േബാധപൂർവം െചയ്യു�
ന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായി മാറും. അതു െകാണ്ടു പ്രേയാജ�
നമില്ല. വളെര സ്വാഭാവികമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ
ചൂണ്ടയിേടണ്ടത്. എങ്കിേല ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കൂ.
നിങ്ങേളാട് ഞാൻ ടൗണിൽ എെന്തങ്കിലും ആവശ്യമു�
െണ്ടങ്കിൽ േപായിട്ടു വരാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കാണു�
മേല്ലാ. അതും ഇേത കാരണം െകാണ്ടാണ്. മെറ്റെന്ത�
ങ്കിലും തിടുക്കങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വച്ചു െകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ
ചൂണ്ടയിടുന്നെതങ്കിൽ അതും ചൂണ്ടയിടലിെന്റ സ്വാഭാവി�
കതെയ ബാധിക്കുമേല്ലാ”.

“എന്തായാലും നിങ്ങെള പ്രതി ലഭിച്ച സൂചനകൾ എല്ലാം
ഗംഭീരമാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ
ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മത്സ്യെത്ത പിടിച്ച കസ്റ്റമർ
എെന്റ ഓർമ്മയിൽ േവെറയില്ല. നിങ്ങളുെട എമർജൻ�
സി ലാംപ് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന േനരത്തിനുള്ളിൽ ശരി�
യായിരിക്കും”.

അയാൾ എമർജൻസി ലാംപ് സ്ക്രൂ ൈഡ്രവർ ഉപേയാ�
ഗിച്ചു് പുഷ്പം േപാെല തുറന്നു് ആെകെയാന്നു പരിേശാ�
ധിച്ചിട്ടു് പറഞ്ഞു, “ബാറ്ററി േപായതാ”.

“ബാറ്ററിേയാ?” ഞാൻ ഒരുറപ്പിനു േവണ്ടി േചാദിച്ചു.

“അെത”, അയാൾ പറഞ്ഞു, “ഈ എമർജൻസി ലാം�
പ് വാങ്ങീട്ട് ഇേപ്പാൾ എത്ര വർഷമായി?”

“കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല” ഞാൻ പറഞ്ഞു, “എന്നാലും
കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പിെന്ന, ഇത് ഞാൻ
വാങ്ങിയതല്ല. എെന്റ ഒേരെയാരു മരുമകൻ ഗൾഫിൽ
നിന്ന് ഒരിക്കൽ ലീവിനു വന്നേപ്പാൾ എനിക്ക് സമ്മാ�
നമായി തന്നതാണ്. അെതാെക്ക ഒരു കാലം. ഒരു
അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ എേന്നാട് േസ്നഹവും ബഹു�
മാനവുമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവൻ
ഇേപ്പാൾ ഒരു പാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു”.

“നമുക്ക് കാര്യത്തിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാം”, അയാൾ പറ�
ഞ്ഞു, “ഇത്രയും വർഷത്തിനിെട ഇതിെന്റ ബാറ്ററി മാറ്റീ�
ട്ടുേണ്ടാ?”

“ഇല്ല”

“ബാറ്ററിെയാെക്ക ഒരു മൂന്നു വർഷം നിന്നാൽത്തെന്ന
ഭാഗ്യം. ഇതിേപ്പാൾ എന്തായാലും അതിൽ കൂടുതൽ
ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മുകളിൽ െചന്ന് ഒരു ബാറ്ററി
വാങ്ങിെക്കാണ്ട് േപാരൂ”.

ഞാൻ േഗാവണി കയറി മുകളിൽ െചന്നു് പുതിയ ഒരു
ബാറ്ററി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വന്നു. ബാറ്ററി വാങ്ങുേമ്പാൾ
വൃദ്ധനായ കടയുടമയുെടയും അയാളുെട സഹായിയുെട�
യും മുഖങ്ങളിൽ ഒരു ഗൂഢസ്മിതം ഉണ്ടായിരുന്നതായി
എനിക്കു് േതാന്നി.

പഴയ ബാറ്ററി മാറ്റി പുതിയതു് റീെപ്ലയ്സ് െചയ്തതിനു
േശഷം എമർജൻസി ലാംപ് അയാൾ എനിക്കു് തിരി�
െക നൽകി.

“വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി ഒരു ആറു മണിക്കൂെറങ്കിലും
ചാർജ് െചയ്യണം” അയാൾ പറഞ്ഞു.

“െചയ്യാം”, ഞാൻ പറഞ്ഞു, “എന്തായാലും ഇേപ്പാൾ
ഒന്ന് ഓൺ െചയ്തു േനാക്കെട്ട, െതളിയുേമാ എന്ന് അറി�
യാമേല്ലാ”.

“െതളിയാൻ വഴിയില്ല”, അയാൾ പറഞ്ഞു”, പുതിയ
ബാറ്ററിയേല്ല. ചാർജു കാണില്ല”.

“റസിഡ്യുവൽ ചാർജ് അല്പെമങ്കിലും കാണാതിരിക്കു�
േമാ?”

“പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കൂ”.

ഞാൻ എമർജൻസി ലാംപ് ഓൺ െചയ്തു േനാക്കി.
െതളിഞ്ഞില്ല.

“ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല. വീട്ടിൽ െകാണ്ടു േപായി ചാർജ്
െചയ്തിട്ട് േനാക്കൂ. ഓൺ ആയിെക്കാള്ളും”. അയാൾ
പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾ ഇവിെടത്തെന്ന ഇതു് ഒരു അര മണിക്കൂർ
ചാർജ് െചയ്യൂ”, ഞാൻ ശബ്ദം കടുപ്പിച്ചു, “ഇതു് െതളി�
ഞ്ഞു കണ്ടിേട്ട ഞാൻ െകാണ്ടു േപാകുന്നുള്ളു”.

അയാൾ മറുെത്താന്നും പറയാെത എമർജൻസി ലാംപ്
വാങ്ങി ചാർജ് െചയ്യുവാൻ െവച്ചു.

അരമണിക്കൂർ േനരെത്ത ചാർജിങ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഞാൻ എമർജൻസി ലാംപ് ഒന്നുകൂടി ഓൺ െചയ്തു
േനാക്കി. അേപ്പാഴും െതളിഞ്ഞില്ല.

“ഇതു് ബാറ്ററിയുെട പ്രശ്നമല്ല”, ഞാൻ പറഞ്ഞു, “എെന്ന
കബളിപ്പിക്കാെമന്നാേണാ നിങ്ങളുെട വിചാരം?”

“എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ”, ഗൂഢമായ ഒരു ചിരിേയാെട
അയാൾ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ കർക്കശമായി സംസാരിച്ചിട്ടും അയാൾ അതു്
ഗൗരവത്തിെലടുക്കാത്തെതന്താെണന്നു് എനിക്കു് മന�
സ്സിലായില്ല.

“ഞാൻ പറയാം, ഇനി ഞാേന പറയൂ. നിങ്ങൾ അനു�
സരിക്കും”. എനിക്കു് േദഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല, “നി�
ങ്ങൾ ഇതിെന്റ ഫിലെമൻറ് പരിേശാധിേച്ചാ, ചാർജി�
ങ് േകാഡ് പരിേശാധിേച്ചാ, ഇെതാന്നും െചയ്യാെത
ആദ്യം തെന്ന ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ശരിയാെയന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ…”

എെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങൾ അയാൾ എതിർെപ്പാന്നും കൂ�
ടാെത അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അയാൾ ആദ്യം
എമർജൻസി ലാംപിെന്റ ചാർജിങ് േകാഡ് അഴിെച്ച�
ടുക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപേയാഗിച്ചു് ഓേരാ
വയറിെന്റയും കണ്ടിന്യുറ്റി പ്ലഗ്ഗിെന്റ പിൻ മുതൽ വയറി�
െന്റ മെറ്റയറ്റം വെര പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്തു. അതിൽ
ഒരു വയർ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ കണ്ടിന്യുറ്റി കാണിക്കു�
കയുണ്ടായില്ല.

“േനാക്കൂ, ഇതായിരിക്കണം പ്രശ്നം”, ഞാൻ അയാേളാടു
പറഞ്ഞു.

ഞാൻ വീണ്ടും മുകൾ നിലയിൽ േപായി പുതിയ ഒരു
ചാർജിങ് േകാഡ് വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വന്നു. ചാർജിങ്
േകാഡ് നൽകുേമ്പാൾ കടയുടമയുെടയും അയാളുെട
സഹായിയുെടയും മുഖങ്ങളിൽ ആദ്യം കണ്ട അേത ഗൂ�
ഢസ്മിതം വീണ്ടും ഉണരുന്നതു് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.

പഴയ ചാർജിങ് േകാഡ് മാറ്റി പുതിയതു് കണക്ട് െച�
യ്തേതാെട ബാറ്ററി ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങുകയും എമർ�
ജൻസി ലാംപ് െതളിയുകയും െചയ്തു.

“തീർന്നില്ല”, ഞാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു, “ഇനി നി�
ങ്ങൾ ആ പുതിയ ബാറ്ററി അഴിച്ചു മാറ്റി പഴയതു് റീെപ്ല�
യ്സ് െചയ്യൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചാർജ് െചയ്യൂ”.

അയാൾ അപ്രകാരം െചയ്തതിനു േശഷവും ബാറ്ററി
ചാർജ് ആവുകയും എമർജൻസി ലാംപ് െതളിയുകയും
െചയ്തു.

“േനാക്കൂ”, ഞാൻ പറഞ്ഞു, “െവറും ഒരു ചാർജിങ് േകാ�
ഡ് മാറ്റിയിടുന്നതു െകാണ്ട് പരിഹരിക്കെപ്പടുമായിരുന്ന
കാര്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തെന്ന ബാറ്ററി മാറ്റി�
യത്. അൻപതു രൂപയുെട ചാർജിങ് േകാഡിനു പക�
രം കസ്റ്റമെറെക്കാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറു രൂപയുെട
ബാറ്ററി മാറ്റി വയ്പ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തു തരത്തിലു�
ള്ള െതാഴിൽ മൂല്യമാണ് പുലർത്തുന്നത്”.

“ക്ഷമിക്കണം. െതറ്റു പറ്റി”, അയാൾ തെന്റ കേസര�
യിൽ നിന്നു് എഴുേന്നറ്റ് കൂപ്പുൈകകേളാെട പറഞ്ഞു,
“ഈ കേസരയിലിരിക്കാൻ എെന്നക്കാൾ എന്തുെകാ�
ണ്ടും േയാഗ്യൻ താങ്കളാെണന്ന് െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു”.

ഞാൻ വിശ്വാസം വരാെത അയാളുെട മുഖത്തു് ഉറ്റുേനാ�
ക്കി. അെപ്പാേഴയ്ക്കും അയാൾ എെന്ന നിർബ്ബന്ധപൂർവം
ആനയിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു് അയാളുെട കേസരയിൽ ഇരു�
ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടു് അയാൾ ഞാൻ ഇരുന്ന
കേസരയിൽ െചന്നു് ഇരുന്നു.

“നിങ്ങളുെട ബുദ്ധിൈവഭവം കണ്ടേപ്പാൾ”, അയാൾ
പറഞ്ഞു, “ഇതും ഒരു പരീക്ഷണമാെണന്ന് നിങ്ങൾ തി�
രിച്ചറിയുെമന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു”.

“ചിലേപ്പാൾ അങ്ങെനയാണ്”, അയാൾ തുടർന്നു,
“നമ്മുെട ബുദ്ധി നമ്മെളത്തെന്ന തിരിഞ്ഞു െകാത്തും”.

അയാളുെട മുഖത്തു് ഇേപ്പാൾ കടയുടമയുെടയും അയാ�
ളുെട സഹായിയുെടയും മുഖത്തു െതളിഞ്ഞ അേത ഗൂഢ�
സ്മിതം െതളിയുന്നതു് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.

“വിഷമിക്കാെനാന്നുമില്ല”, അയാൾ തുടർന്നു, “അെല്ല�
ങ്കിൽത്തെന്ന നമ്മെളാെക്ക ജീവിക്കുന്നതു് നമ്മുെട
തെന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് എന്നതിന് എന്താണ് ഉറപ്പു�
ള്ളത്”.

െപെട്ടന്നു് േമശപ്പുറത്തു വച്ചിരുന്ന എെന്റ െമാൈബൽ
േഫാൺ ശബ്ദിച്ചു. ഡിസ് േപ്ലയിൽ ൈവഫ് എന്നു് കണ്ട�
േതാെട ഭാര്യ പല്ലു േഡാക്ടറുെട അടുത്തു നിന്നു് ഇറങ്ങി�
യിട്ടുണ്ടാകുെമന്നു് ഞാൻ ഊഹിച്ചു.

പേക്ഷ എെന്ന െഞട്ടിച്ചു െകാണ്ടു് അയാൾ ആ േഫാൺ
എടുത്തു് െചവിയിൽ േചർത്തു.

“ഹേലാ”, അയാൾ പറഞ്ഞു, “േഡാക്ടെറ കണ്ടു കഴി�
േഞ്ഞാ? ശരി. ഞാൻ ദാ വരുന്നു”.

അയാളുെട വളെര സ്വാഭാവികമായ ആ പ്രവൃത്തി ഒരു
േവള അയാൾ സ്വന്തം ഭാര്യേയാടു തെന്നയായിരിക്കു�
േമാ സംസാരിച്ചതു് എന്ന സംശയം എന്നിൽ ജനിപ്പിച്ചു.

“ഇതിെന്റ റിെപ്പയറിങ് ചാർജ് എത്രയാണ്?” എമർ�
ജൻസി ലാംപ് ൈകയിെലടുത്തു് േപാകാെനഴുേന്നറ്റു
െകാണ്ടു് അയാൾ േചാദിച്ചു.

എനിക്കു് അേപ്പാൾ ലവേലശം സംശയമുണ്ടായില്ല.
ഞാൻ ഇടെത്ത േമശവലിപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നു് ബിൽ ബു�
ക്ക് പുറെത്തടുത്തു് അയാൾക്കു് ബിെല്ലഴുതി നൽകി.

“േപെയ്മന്റ് മുകളിലാണ്” ഞാൻ അയാേളാടു പറഞ്ഞു.

അയാൾ േപായതിനു പിന്നാെല ഞാൻ േമശപ്പുറെത്ത
െസ്പയർ പാർട്ട്സും ടൂൾസും കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടന്ന കൂമ്പാ�
രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു് ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരെനേപ്പാെല
െനാടിേനരം െകാണ്ടു് ഒരു വാച്ച് െമേയ്ക്കഴ്സ് സ്ക്രൂ ൈഡ്ര�
വർ കെണ്ടടുത്തു.എന്നിട്ടു് വളെര േനരമായി െചാറിച്ചിൽ
അനുഭവെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന എെന്റ വലെത്ത െചവി
അതുപേയാഗിച്ചു് ആസ്വദിച്ചു് െചാറിയാൻ തുടങ്ങി.

□
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സി.സേന്താഷ് കുമാർ
ജനനം: 25.05.1971.
സ്വേദശം: േകാട്ടയം ജില്ലയിെല എഴുമാന്തുരു�
ത്ത് എന്ന ഗ്രാമം.

ഇരുപതു വർഷെത്ത േസവനത്തിനു േശ�
ഷം 2012-ൽ േവ്യാമേസനയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപാർട്െമൻറിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നു.

ഒരു ഡസേനാളം െചറുകഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. പുസ്തകങ്ങ�
െളാന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഭാര്യ: രാധ.
മക്കൾ: ആദിത്യൻ, ജാനകി.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ�
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

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

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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