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ആ സന്ധ്യയ്ക്കു് േഡാക്ടർ ബാലേഗാപാലൻ െവറു�
െത പുറേത്തയ്ക്കു് േനാക്കി നിന്നു. െപൺകുട്ടികൾ
െചറുസംഘങ്ങളായി കടന്നു േപാകുന്നു; തമാശകൾ
പറഞ്ഞും നിഷ്കളങ്കമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചും. ഏേതാ
േകാേളജ് േഹാസ്റ്റലിെല അേന്തവാസികളായി�
രിക്കണം. എെന്നന്നും അവർക്കിങ്ങെന ചിരിച്ചു�
ല്ലസിക്കാൻ കഴിയെട്ട എന്നു് അയാൾ മനസാ �
ആശംസിച്ചു.

പുരുഷനാൽ പങ്കിലയാവാതിരിക്കുന്നിടേത്താളേമ
െപൺകുട്ടികൾക്കിങ്ങെന െപാട്ടിച്ചിരിക്കാനാവൂ.
േപ്രമെമന്ന ഭാവം ഒരു സ്വപ്നമായി, അകലങ്ങളിൽ
തത്തിക്കളിക്കുന്ന സുഗന്ധം മാത്രമായി അവെള ചൂ�
ഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന കാലേത്താളം, അവൾ അവൾക്കുത�
െന്ന ഒരത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരിക്കുന്ന പ്രായേത്താ�
ളം മാത്രം.

ബാലേഗാപാലെന്റ ഏകാന്തചിന്തകെള മുറിച്ചുെകാ�
ണ്ടു വീണ്ടും ആ െചറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു. ഒര�
മ്മാവെന്റ ഭാര്യയുെട അനുജെന്റ ബന്ധുവാെണന്ന�
വകാശെപ്പടുന്നവൻ: “വാസന്തിെയ േലബർറൂമിേല�
ക്കു മാറ്റി.”

അയാളുെട മുഖത്തു പ്രസവത്തിെന്റ െഞരക്കം.

“അേത്രയേല്ലയുള്ളൂ?” ബാലേഗാപാലൻ ചിരിച്ചു:

“ഇനിയും സമയെമടുക്കും. കുഴപ്പെമാന്നുമില്ല.”

പേക്ഷ, ആ പയ്യൻഭർത്താവിനു് ആശ്വാസമായില്ല.

അയാൾ നിന്നു പുളഞ്ഞു.

ബാലേഗാപാലൻ ഈർഷ്യയടക്കാൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു.
വാസന്തിയുെട കന്നി പ്രസവമാണു്. നാലാംമാസം
മുതൽ ആഴ്ചയിെലാരിക്കൽ ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു
െസ്പഷ്യലിസ്റ്റിെന കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. അസാധാരണ�
മായിെട്ടാന്നുമില്ല. ഒൻപതു മാസം തികഞ്ഞേപ്പാേഴ
േപവാർഡ് ബുക്കുെചയ്തു കുടിേയറി. രണ്ടു െസ്പഷ്യലി�
സ്റ്റുകെള പ്രേത്യകം ഏർപ്പാടു െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
ഒന്നിലും ആരിലും വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞമട്ടു െപടെപട�
പ്പാണു്…

ദിവേസന ശരാശരി എഴുപതും എൺപതും പ്രസ�
വം നടക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണിതു്. ഒരു മാസമായി
വാസന്തിയും ഭർത്താവും ആ യാന്ത്രികവൃത്തി കാ�
ണുന്നുമുണ്ടു്.

“േഡാക്ടർ േരവതി വന്നു േനാക്കിയിട്ടുേപായി”
അയാൾ പുലമ്പി.

“എന്തു പറഞ്ഞു?” ബാലേഗാപാലൻ െവറുെത േചാ�
ദിച്ചു.

“സമയത്തു വരാെമന്നു പറഞ്ഞു”

“ഉം”

“േഡാക്ടർ െചെന്നാന്നു േനാക്കിയാൽ േവണ്ടില്ല.”

ഈ രാത്രി കാഷ്വാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ച കാലേദാഷ�
െത്ത പഴിച്ചും തെന്റ ബന്ധുവർഗ്ഗെത്തയാകമാനം
ഉള്ളാെല ശപിച്ചും ബാലേഗാപാലൻ പറഞ്ഞു.

“ഞാൻ വിളിച്ചു േചാദിക്കാം”.

പിെന്ന ഇേന്റണൽ േഫാണിൽ സിസ്റ്റ  റിേനാടു വിവ�
രം തിരക്കി. സിസ്റ്റർ അറിയിച്ചു. “െപയിൻ തുടങ്ങി�
യിേട്ടയുള്ളു”.

േഫാൺ തിരിെക െവച്ചു് െചറുപ്പക്കാരെന ആശ്വ�
സിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങുേമ്പാേഴക്കും അയാൾ വിങ്ങി�
െപാട്ടുംമട്ടിൽ െചാല്ലി: “ഒരു െകാച്ചുേവദന േപാലും
സഹിക്കാത്തവളാ വാസന്തി”.

‘അതു േനരെത്ത ഓർക്കാമായിരുന്നിേല്ല? എന്നു്
േചാദിക്കാനാണു് ബാലേഗാപാലെന്റ നാവു തരിച്ചതു്.’

അേപ്പാൾ ഒരു ആസ്ത്മാേരാഗി വന്നുേചർന്നതു്
ഒരു ഇടക്കാലാശ്വാസമായി. ദുരിതാശ്വാസത്തിനു
പിടയുന്ന ആ സ്ത്രീയ്ക്കു് ഇഞ്ചക്ഷൻ െകാടുത്തിട്ടു തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ കാത്തുനിൽക്കുന്ന വാസന്തിയു�
െട ജനകൻ.

“േമാെള പ്രസവമുറിയിലാക്കി”. വൃദ്ധനും വല്ലാത്ത
പരിഭ്രമം.

“അറിഞ്ഞു”

“ഞാനിെപ്പാ േഡാക്ടർ ആലീസിെന കണ്ടു. സമയ�
ത്തിങ്ങു വേന്നക്കാെമന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് അവരു േപാ�
യി. സമയത്തു് ആരുമില്ലാണ്ടു വരുേമാ?”

“ഇതവരുെട ഡ്യൂട്ടിയേല്ല? േഡാക്ടർ വേന്നാളും”.

“എങ്കിലും…  േഡാക്ടർ െചന്നു് ആ േനഴ്സ്മാേരാടു്
എെന്റ സ്വന്തം ആളാെണെന്നാന്നു് പറയണം”.

“അവർക്കു് അറിയാം”

വൃദ്ധനു് ആ ഉത്തരം തൃപ്തിയായില്ല. ഒരു െസാല്ല
ഒഴിവാക്കാൻ ബാലേഗാപാലൻ പറഞ്ഞു: ‘ശരി,
ഇെപ്പാത്തെന്ന ഞാനേങ്ങാെട്ടാന്നു േപാകാം’.

താൻ േലബർറൂമിേലക്കു പുറെപ്പടാെത വൃദ്ധൻ പിൻ�
വാങ്ങുകയില്ലന്നു് ബാലേഗാപാലനറിയാം. അതി�
നാൽ അയാൾ നടന്നു തുടങ്ങി.

അയാെള അനുഗമിച്ചുെകാണ്ടു് ആ പിതാവു് ആരാ�
ഞ്ഞു: ‘രക്തേമാ മേറ്റാ അടേയ്ക്കണ്ടി വരുേമാ?’

എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നവേരാെടന്തു പറയണെമ�
ന്നറിയാെത ബാലേഗാപാലൻ പല്ലിറുമ്മി. പേക്ഷ,
തുടർന്നു: ‘അല്ല, അതിനും ഞാൻ കരുതീെട്ടാണ്ടു്.
നാട്ടീന്നു് മൂന്നുനാലു േപെര വരുത്തീട്ടുണ്ടു്.’

‘നന്നായി’ എന്നഭിനന്ദിച്ചു െകാണ്ടു് ബാലേഗാപാ�
ലൻ മുേമ്പാട്ടു േപായി.

േലബർ റൂമിെന്റ വരാന്തയിൽ വാസന്തി നില്പുണ്ടു്.
അവളുെട അമ്മയുൾപ്പെട നാലഞ്ചു െപണ്ണുങ്ങൾ ചു�
റ്റുമുണ്ടു്. അവേരാെടാരു കുശലം പറഞ്ഞിട്ടു് ബാല�
േഗാപാലൻ തിരിെക നടന്നു.

മുറ്റെത്ത െചടികൾക്കിടിയിൽ പ്രാണേവദനേയാ�
െട കറങ്ങുന്ന തന്തേയാടും ഭർത്താവിേനാടും നല്ലതു
മാത്രം െചാല്ലിയിട്ടു് ബാലേഗാപാലൻ കാഷ്വാലിറ്റി�
യിൽ മടങ്ങിെയത്തി.

അേന്നരം േഗറ്റു കടന്നു് ഒരു സംഘം ആളുകൾ വരു�
ന്നതു കണ്ടു. ഒരു സ്ത്രീയാണു മുന്നിൽ. അവൾ ൈക�
യിെലാരു പഴന്തുണിെക്കട്ടു് തൂക്കിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവൾ�
ക്കിരുവശവും േപാലീസുകാർ. പിറകിെലാരു േപാ�
ലീസ് വനിത. ആേഘാഷപൂർവ്വം അനുഗമിക്കുന്ന
ജനക്കൂട്ടവും.

മുൻനിര അകെത്തത്തി. പിന്നണി വരാന്തേയാര�
ത്തു തമ്പടിച്ചു. െഹഡ് െകാൺസ്റ്റബിൾ രണ്ടടി മു�
േന്നറി സല്യൂട്ട് െചയ്തു് വിവരമുണർത്തിച്ചു: ‘ഈ നശി�
ച്ച െപണ്ണു് െപറ്റ േചാരക്കുഞ്ഞിെന െവള്ളത്തിെല�
റിഞ്ഞു െകാന്നു. സന്ധ്യയ്ക്കാണു സംഭവം. നാട്ടുകാർ
ൈകേയാെട പിടികൂടി. േകസ് ചാർജു െചയ്തിരിക്കു�
കയാണു്.’

ആ ഘാതകി െപാതിെക്കട്ടു നിലത്തു െവച്ചിട്ടു് നീണ്ടു
നിവർന്നു നിന്നു. അവളുെട കണ്ണിൽ പരിഭ്രമത്തി�
െന്റ ഒരു കരടുേപാലുമില്ല!

ഇവിെട, ആേരാഗ്യവകുപ്പിനു് കർമ്മം രണ്ടാെണന്നു്
ബാലേഗാപാലൻ ഓർത്തു:

ഒന്നു്: ഇവളിൽ അധുനാതനപ്രസവത്തിെന്റ ലക്ഷ�
ണങ്ങളുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കുക.

രണ്ടു്: ഈ കുഞ്ഞു താെന ചത്തതാേണാ, െകാല
െചയ്യെപ്പട്ടതാേണാ എന്നു തിട്ടം വരുത്തുക.

താൻ ഈ വയ്യാേവലിയിൽ നിന്നു തലയൂരുന്നതാ�
ണു നെന്നന്നു് ബാലേഗാപാലനു് അേപ്പാൾ േതാ�
ന്നി. താൻ െസ്പഷ്യലിസ്റ്റല്ല. ഇതിെനെയാെക്ക െതാ�
ട്ടാൽ ചിലേപ്പാൾ േകാടതിയിലും കയേറണ്ടി വരും.
ചട്ടപ്രകാരം ഇെതാെക്ക ആർ.എം.ഒ.-യുെട ചുമത�
ലയാണുതാനും. അവർ പ്രസിദ്ധ ൈഗനേക്കാളജി�
സ്റ്റാണു്.

ബാലേഗാപാലൻ െഹഡ്േകാൺസ്റ്റബിളിേനാടു്
പറഞ്ഞു. ആർ.എം.ഒ. മുകളിലുണ്ടു്. അവിെട െച�
ന്നു പറയൂ.

ആർ.എം.ഒ. വന്നപാടു് ബാലേഗാപാലേനാടു േചാ�
ദിച്ചു ‘േഡാക്ടർ തെന്നയങ്ങു െചയ്താൽ േപാെര?’

‘ഞാൻ െസ്പഷ്യലിസ്റ്റല്ലേല്ലാ’

‘െസൻസ് ഓഫ് റീസന്റ് ഡലിവറി േനാക്കാൻ െസ്പ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് േവേണാ?’

‘എനിക്കു വയ്യ മാഡം’

അവർ തമ്മിലുള്ള സംവാദം േകട്ടു നിന്ന ഘാതകി
പറഞ്ഞു: ‘േഡാക്ടെറ, നിങ്ങള് പിണങ്ങണ്ട. എെന്ന
പരിേശാധിക്കണെമന്നുമില്ല. ഞാൻ െപറ്റതുതെന്ന�
യാ ഇദു്. സംശയം േവണ്ട.’

‘എെപ്പാ പ്രസവിച്ചു?’ ആർ.എം.ഒ. േചാദിച്ചു.

‘ഇന്നെല ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് ’.

‘എവിെടവച്ചു്?’

‘ആ ആറ്റിെന്റ കരയിെല കരിമ്പിൻ പടപ്പിെനട�
യിൽെക്കടന്നു്. ൈദവം സഹായിച്ചു വല്യ െവഷ�
െമാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഞാൻ തനിേച്ച ഒണ്ടായിരു�
െന്നാള്ളു.’

‘നിനക്കിവിെട വന്നുകൂടായിരുേന്നാ?’

‘ആശുപത്രീലു് െപറാനുള്ള പാെങ്ങാന്നും ഞങ്ങൾ�
ക്കില്ല.’

‘അതിനു് പാെങ്ങന്തിനു്?’

‘േഡാക്ടറേമ്മ, എെന്നെക്കാണ്ടതു പറയിക്കണേമാ?
ഇദിെന്റ മൂത്തതിെന െപറാൻ ഞാനിവിെട വന്ന�
താ. നാണം െകട്ടു േനടിവച്ചതും കടംവാങ്ങിയതുെമ�
ല്ലാം തീർന്നു. ഇറങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാ പിള്ളയും ഉടുതു�
ണീം മിച്ചം കിട്ടി. എന്നിേട്ടാ, കിട്ടിയ ആട്ടിനും തുപ്പി�
നും വല്ല െകാറവുമുേണ്ടാ? േവേണാങ്കി ആളും േപരു�
െമല്ലാം ഞാമ്പറഞ്ഞു തരാം’.

വിഷയം മാറ്റുന്നതാണു നെന്നന്നു് ആ ഭിഷഗ്വരിക്കു
േതാന്നി.

‘ആെട്ട, മൂത്തകുട്ടി എവിെട?’

‘ഒന്നല്ല. രെണ്ടാണ്ടു്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിേലാ, റയിലാ�
പ്പീസിേലാ കാണും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടു് നാലു െദവസമ�
യി. ആമ്പിേള്ളരുതെന്ന. അതുങ്ങളു വളർേന്നാളും.’

ഇതിെന നീ െകാന്നതാേണാ?

‘േഡാക്ടെറ, സത്യം ഞാൻ പറയാം. ഇന്നെല ൈവ�
കീട്ടു് െപറ്റു. ഇതും ആെങ്കാച്ചു തെന്ന. ഇന്നു്, േനരം
െവളുത്തു് ഒരു പത്തുമണിയായേപ്പാ അതിെന്റ കാ�
റ്റുേപായി. ഞാെനന്തു െചയ്യും? ഈ ശവം ഒന്നു് മാ�
ന്തിെവയ്ക്കാൻ എെന്റ തന്ത സമ്പാദിച്ചു തന്ന മണ്ണി�
ല്ല. ഞാനീ പിണവും െകാണ്ടു് അേന്നരം െമാതലു്
നടക്കുകാ, ആെളാഴിഞ്ഞ ഒരിടം കിട്ടിയാലു് േതാ�
ണ്ടിപുന്തിവയ്ക്കാെമന്നും കരുതി ഈ സിറ്റിയിെല മു�
ടുക്കും മൂലയും മുഴുവൻ നടന്നു. െതക്കുവടക്കലഞ്ഞു്
കാലുകഴച്ചതും െചാമന്നു് ൈകെകാഴഞ്ഞതും മിച്ചം.
എവിേടങ്കിലും ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടാലു് പട്ടി കടിച്ചു വലി�
ക്കും. അതു് െപറ്റവയറു െപാറുക്കുേമാ? അതുെകാ�
ണ്ടു് ഇരുട്ടു വീഴുന്നെപ്പാ ആ ആറ്റിലു െകാണ്ടിട്ടതു്.

‘കള്ളി! കള്ളമാണു് പറയുന്നതു്.’ കാേതാർത്തു നില്ക്കു�
ന്ന ജനം ആേക്രാശിച്ചു.

‘േഹാ! െകാെറ ഹരിശ്ചന്ദ്രമാരു വന്നിരിക്ക്ണ് !
ഇവരാെരങ്കിലും തരുേമാ ഒന്നരയടി മണ്ണു്? േഡാക്ട�
റു േചാദിക്കണം… ഒരു പേക്ഷ, അതിെന്റ തന്തയും
കാണുമീ കൂട്ടത്തില്…’

ആരുെമാന്നും മിണ്ടിയില്ല. െതല്ലു കഴി ഞ്ഞു് അവൾ
തുടർന്നു: ‘െകാന്നു െവള്ളത്തിൽ തള്ളണെമങ്കിലു്
എനിക്കു് ഇത്തിരിക്കൂടി ഇരുട്ടിയിട്ടു് െചയ്തൂടിേയാ?
ഇെല്ലങ്കിലു് രാത്രി െറയിൽപ്പാളത്തിൽ െകാണ്ടുെവ�
ച്ചാ േപാരാേയാ? എല്ലാം െമാകളിലു് കണ്ണും െതാറ�
ന്നിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ കാണെണാണ്ടു്. അേദ്ദഹം
ആയുസ്സു െകാടുത്തിരുെന്നങ്കിലു് ഞാൻ ഇതിേനം
നടക്കാറാകും വെര വളർത്തിേയെന.

ആ ഒരു നിമിഷം അവൾ േതങ്ങിേപ്പാകുെമന്നു �
േതാന്നി.

വാസന്തിയുെട ഭർത്താവിെന്റ തല അങ്ങകെല ബാ�
ലേഗാപാലൻ കണ്ടു. എേന്താ പറയാൻ ഓടിവന്ന�
േപ്പാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ ജനക്കൂട്ടം കണ്ടു
പകച്ചു് അകെല മാറിനിന്നു കിതയ്ക്കുകയാണു്. ബാ�
ലേഗാപാലെന ആ ദൃശ്യം രസിപ്പിച്ചു. അയാൾ ഘാ�
തകിക്കു് മനംെകാണ്ടു് സ്തുതിെചാല്ലി. ആർ.എം.ഒ.
നിർേദ്ദശിച്ചു. ‘ഏതായാലും േകസ് രജിസ്റ്ററിെലഴുതി
വയ്ക്കൂ.’ ‘േപരു് പറഞ്ഞു െകാെടടീ.’ ഒരു േപാലീസു�
കാരെന്റ അധികാരം നാവുയർത്തി. ‘പഴയ േപരു
മതിേയാ, പുതിയ ഒെരണ്ണം പറയെട്ട?’ ഘാതകി �
േചാദിച്ചു.

‘െവളയുേന്നാ? മര്യാദയ്ക്കു സംസാരിെക്കടീ…’ അയാൾ
പല്ലു െഞരിച്ചു.

‘ഓ ഇനി ഇേങ്ങരാ എെന്ന മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ�
ത് ! പണ്ടു് ഒരു േഹഡ്ങ്ങുന്നു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മര്യാദ�
യാണു് ഇെപ്പാ റയിലാപ്പീസിലു െകടന്നു് െതണ്ടണ
െചറുക്കൻ… സാെറ, േദവകിെയേന്നാ, ചന്ദ്രമതിെയ�
േന്നാ വല്ലതുെമഴുതിെക്കാള്ളീൻ. അെല്ലങ്കിലു് ചന്ദ്രമ�
തി മതി.’

‘സ്ഥലം പറെയടീ.’ വീണ്ടും േപാലീസ് നിർേദ്ദശം.

‘മണക്കാേടാ, േവളിേയാ, പൂജപ്പുരേയാ എഴുതണം
സാെറ, ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം ഒന്നുതെന്ന.’

‘അധികപ്രസംഗം കാട്ടാെത ശരിയായ സ്ഥലം പറ�
െയടീ.’

‘അെപ്പാ തിരുവന്തരെമന്നു മതി.’

‘വകതിരിവില്ലാത്ത കൂട്ടം.’ െപൺേപാലീസ് മുരണ്ടു.

‘ശരിയാ, അെതാെണ്ടങ്കിലു് ഇെദാെക്ക വരുേമാ?’

ഘാതകി അേങ്ങാട്ടു തിരിഞ്ഞു; ‘ഞങ്ങള് ഊരും േപ�
രും ശരിയായിട്ടങ്ങു പറഞ്ഞുതന്നു െപറ്റ തള്ളയ്ക്കും
തന്തയ്ക്കും നാണേക്കെടാണ്ടാക്കാത്തതാേണാ വക�
തിരിവുേകടു്?’

ആ േചാദ്യത്തിനു് ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

‘പരിേശാധനെയാെക്ക േനരം െവളുത്തിട്ടു്. ഇവള്
ഇന്നിവിെട കിടക്കെട്ട.’ ആർ.എം.ഒ. പറഞ്ഞു. ഉട�
െന ജനം പ്രതിേഷധം തുടങ്ങി. ആർ.എം.ഒ. അവ�
രുെട േനെര തിരിഞ്ഞു. ‘കുഞ്ഞു ചത്തേതാ, ഇവളു
െകാന്നേതാ ആയിേക്കാെട്ട. നിങ്ങളീ വിനെയാ�
െക്ക െപാക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു മനുഷ്യെന ഉപദ്രവിക്കു�
ന്നെതന്തിനു്?’

‘ഇെതാന്നുമങ്ങെന വിടാൻ പറ്റൂല’—ഒരു പയ്യൻ.

‘ഇവെള േകാടതി ശിക്ഷിെച്ചന്നുെവേച്ചാ, അേതാെട
ഈ നാടങ്ങു രക്ഷെപ്പട്ടു രാമരാജ്യമാകുേമാ?’

‘അെതാന്നുമല്ല േഡാക്ടെറ, ഞങ്ങൾക്കു് ആറ്റിലു്
കുളിക്കണം. പിേള്ളെരെക്കാന്നു് അതിലു െകാണ്ടി�
ടണതു് ഒരു പതിവായി തീർന്നിരിപ്പാ. മുങ്ങി നിവ�
രുമ്പം െമാഖത്തും തലയിലും വന്നിടിക്കും േപ്രതം.
ഇെതാന്നവസാനിക്കണം’—കൂട്ടത്തിൽ മൂപ്പനായ
ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

‘ശരി, ശരി.’ ആർ.എം.ഒ. കൂടുതൽ സംസാരത്തി�
നിട നൽകാെത പിരിഞ്ഞു.

െപൺേപാലീസ് ഒരു െവട്ടിലായി. അവർക്കിനി
സ്വന്തം വീട്ടിൽ േപാകാൻ പറ്റില്ല. ഘാതകിക്കു കാ�
വലുകിടേന്ന തീരു. ആ െപൺപുലിയും സദാചാരകു�
തുകികളായ െപാതുജനെത്ത പ് രാകി.

അങ്ങെന ആ രാത്രി അവെള സുരക്ഷിതമായി കിട�
േത്തണ്ട ചുമതല ബാലേഗാപാലെന്റ തലയിലായി.
അവൾക്കു കട്ടിൽ െകാടുക്കാം. പേക്ഷ, കുഞ്ഞിെന
എന്തു െചയ്യും? ശവെത്ത കട്ടിലിൽ കിടത്താൻ സർ�
ക്കാർവകുപ്പില്ല. സാധനെത്ത ദൂെര മാറ്റിവച്ചാൽ
ആശുപത്രി വളപ്പിൽ േറാന്തു ചുറ്റുന്ന നായ്ക്കൾ തട്ടി�
െക്കാണ്ടുേപാേയക്കാം. െതാണ്ടി ൈകേമാശംവ�
ന്നാൽ നീതിന്യായം േകാപിക്കും.

കാഷ്വാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടിക്കാെരാന്നായി തല കൂട്ടിയിടിച്ചു്
ഒരു േപാംവഴി കെണ്ടത്തി. തള്ളേയയും പിള്ളേയ�
യും നിലത്തു െബഡ്ഷീറ്റിൽ കിടത്തു. അലക്കിെവ�
ച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു കീറിയതു േനാക്കി മൂന്നു ഷീെറ്റടു�
ത്തു് അവൾക്കിട്ടു െകാടുത്തു.

ഘാതകിെയ ഒബ്സർേവഷൻ മുറിയുെട വരാന്തയി�
ലാക്കി. വനിതാ േപാലീസിനു് അവിെട ഒരു കട്ടിലി�
ട്ടുെകാടുത്തു. പ്രതി ചാടിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ വരാന്ത�
യിെല ഗ്രിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടി താേക്കാൽ ബാലേഗാ�
പാൽ തെന്ന കീശയിലാഴ്ത്തി.

ഉത്കണ്ഠാഭരിതരായ ജനം എന്നിട്ടും പിരിഞ്ഞു േപാ�
യില്ല. അവർ മുറ്റെത്ത മരച്ചുവട്ടിൽ താവളമടിച്ചിരി�
പ്പായി.

ബാലേഗാപാലൻ അേപ്പാൾ െകാണ്ടുവന്ന ഒരു േരാ�
ഗിയുെട അടുേത്തക്കു േപായി. ആ ഹൃേദ്രാഗിയുെട
നാഡിമിടിപ്പു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ വാസന്തിയുെട
അച്ഛൻ പാഞ്ഞു വന്നറിയിച്ചു: ‘േഡാക്ടർ േരവതിെയ�
ത്തി… പേക്ഷ, ആലീസ് േഡാക്ടെറ കണ്ടില്ല.’

‘വെന്നത്തും.’ ബാലേഗാപാലെന്റ സ്വരത്തിൽ ഈർ�
ഷ്യ പ്രകടമായിരുന്നു. വൃദ്ധൻ പിെന്നാന്നും പറയാ�
െത തിരിെക പാഞ്ഞുേപായി. അരമണിക്കൂേറാളം
കഴിഞ്ഞു് വരാന്തയിലിറങ്ങിയ ബാലേഗാപാലൻ
െവറുെത ഗ്രില്ലിനപ്പുറേത്തക്കു േനാക്കി. േപാലീസ്
മഹിള ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഘാതകി, നിലത്തു വിരി�
ച്ച െബഡ്ഷീറ്റിൽ കാലുനീട്ടിയിരിപ്പാണു്. അവൾ
മെറ്റാരു ഷീറ്റു െകാണ്ടു് ആ േചാരക്കുഞ്ഞിെന്റ ജഡ�
െത്ത ചുറ്റിവിരിഞ്ഞു െപാതിയുകയാണു്.

പുറത്തു േനരിയ മഞ്ഞുണ്ടേല്ലാ. കുഞ്ഞിനു തണുേപ്പ�
ല്ക്കരുെതന്നു കരുതിയിട്ടാവും—ബാലേഗാപാലെന്റ
മനസ്സിെലാരു തമാശ മുളച്ചു.

അയാൾ ഡ്യൂട്ടിറൂമിേലക്കു മടങ്ങി.

വീണ്ടും ഒന്നു രണ്ടു േരാഗികെളത്തി. ഇടയ്ക്കു് േഫാ�
ണിൽ വാസന്തിയുെട വിേശഷം തിരക്കാനും മറന്നില്ല.

തിരെക്കാഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കേസരയിൽ ചാരിയിരുന്നു
േലശം മയങ്ങിേപ്പായി ബാലേഗാപാലൻ.

സിസ്റ്റർ അയാെള വിളിച്ചുണർത്തിപ്പറഞ്ഞു: ‘േഡാ�
ക്ടെറ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു. േനരെത്ത അേന്വഷിച്ചുവ�
ന്ന ആളാണു്.’

ബാലേഗാപാൻ വരാന്തയിേലക്കു െചന്നു. വാസ�
ന്തിയുെട ഭർത്താവു്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിെന്റ ആശ്വാ�
സവും ഒരു വിളർത്തചിരിയും അയാളുെട മുഖത്തുണ്ടു്.

‘വാസന്തി പ്രസവിച്ചു. െപൺകുഞ്ഞാണു്.’

ബാലേഗാപാലൻ ആ നവജാതപിതാവിെന അഭി�
നന്ദിക്കുംമട്ടു് പുഞ്ചിരിച്ചു.

‘എല്ലാം സുഖമായി കഴിഞ്ഞേല്ലാ?’

‘ഉവ്വു്.’

പിേന്നം എേന്താ പറയാനുെണ്ടന്ന മട്ടിൽ ആ യുവാ�
വു് നിന്നു വട്ടം ചുറ്റി.

‘വിേശഷിെച്ചെന്തങ്കിലും…? അയാളുെട ൈവഷമ്യം
േപാക്കാൻ ബാലേഗാപാലൻ തിരക്കി.’

‘ഈ സിറ്റിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങെള േനാക്കാൻ ആരാ
എക്സ്പർട്ട്? ഐമീൻ, പീഡിയാട്രീഷൻ…’

ബാലേഗാപാലൻ പാടുെപട്ടു് ചിരി െതാണ്ടയിെലാ�
തുക്കി: ‘ഇെപ്പാ പ്രശ്നെമാന്നുമില്ലേല്ലാ?’

‘ഇല്ല. എങ്കിലും…’ അയാൾ കാതരമായി േനാക്കി.

ബാലേഗാപാലൻ ഒരു വിദഗ്ദ്ധെന്റ േപരു പറഞ്ഞു
െകാടുത്തു. വാസന്തിയുെട ഭർത്താവിനു വളെര
ആശ്വാസമായി. അയാൾ തലകുമ്പിട്ടു് പിൻവാങ്ങി.

തിരിെക ഡ്യൂട്ടിറൂമിൽ കയറുംമുമ്പു് ഇന്നെത്ത അതി�
ഥിയുെട സ്ഥിതിെയാന്നു േനാക്കിേയക്കാെമന്നു് ബാ�
ലേഗാപാൻ വിചാരിച്ചു. അയാൾ ഗ്രില്ലിനടുത്തു െച�
ന്നു. ഘാതകി നീണ്ടു നിവർന്നുകിടന്നു് ഉറങ്ങുകയാ�
ണു്, കൂർക്കം വലിേയാെട.

അവളുെട തല ഉയർന്നിരിക്കുന്നതു് ബാലേഗാപാ�
ലൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവൾക്കു് തലയണ െകാടുത്തിെല്ല�
ന്ന കാര്യം െപാടുന്നെന ഓർത്തു.

അയാൾ വീണ്ടും നിരീക്ഷിച്ചു. ആ െതാണ്ടിസാധനം
കാണാനില്ല! അയാളുെട ഉെള്ളാന്നു പിടഞ്ഞു. തറ�
യിൽ നിന്നു അരയിഞ്ചു െപാങ്ങി വീണ്ടും േനാക്കി.

ആ െതാണ്ടിമുതൽതെന്നയാണു് അവൾ െപാതി�
ഞ്ഞു് ഭദ്രമായി തലയ്ക്കു കീഴിൽ സസുഖം സൂ ക്ഷിച്ചിരി�
ക്കുന്നെതന്നു് േബാധ്യമായ നിമിഷം ബാലേഗാപാ�
ലൻ ആ ഇരുമ്പഴികളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു.

(മാതൃഭൂമി വാരിക 1985.)
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എസ്.വി. േവണുേഗാപൻനായർ
െചറുകഥാകൃത്തും അദ്ധ്യാപകനുമായ
എസ്.വി. േവണുേഗാപൻ നായർ, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “ഉച്ച�
രാശികളിൽ രവിയും ശുക്രനും വ്യാഴവും,
േമടത്തിൽ ബുധനും ഇടവത്തിൽ ശനിയും നിൽെക്ക, കു�
ജസ്ഥിതമായ മിഥുനം ലഗ്നമായി, അവിട്ടം മൂന്നാം പാദ�
ത്തിൽ ജനിച്ചു”.

അച്ഛൻ: പി. സദാശിവൻ തമ്പി
അമ്മ: വിശാലാക്ഷിയമ്മ

ജന്മേദശമായ െനയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിെല സ്കൂളുകളി�
ലും യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിലും പഠിച്ചു. ബി.എസ്.സി,
എം.എ., എം.ഫിൽ., പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദങ്ങൾ േനടി.
എൻ.എസ്.എസ്. േകാേളജിയറ്റ് സർവ്വീസിൽ അദ്ധ്യാ�
പകനായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ, തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാ�
ഗാന്ധി േകാേളജിൽ നിന്നു് വിരമിച്ച് വിശ്രമജീവിതം
നയിക്കുന്നു.

‘േരഖയില്ലാത്ത ഒരാൾ’ ഇടേശ്ശരി അവാർഡിനും ‘ഭൂമിപു�
ത്രെന്റ വഴി’ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിനും
അർഹമായി. ഏറ്റവും നല്ല ഗേവഷണ പ്രബന്ധത്തിനു�
ള്ള േഡാ.െക.എം. േജാർജ്ജ് അവാർഡും ലഭിച്ചു.

ഭാര്യ: െക. വത്സല
മക്കൾ: ശ്രീവത്സൻ, ഹരിേഗാപൻ, നിശാേഗാപൻ

പ്രധാനകൃതികൾ
• കഥകളതിസാദരം (കഥാസമാഹാരം, സായാഹ്ന�

യിൽ ലഭ്യമാണു് )
• ഗർഭശ്രീമാൻ (കഥാസമാഹാരം)
• മൃതിതാളം (കഥാസമാഹാരം)
• ആദിേശഷൻ (കഥാസമാഹാരം)
• തിക് തം തീക്ഷ് ണം തിമിരം (കഥാസമാഹാരം)
• േരഖയില്ലാത്ത ഒരാൾ (കഥാസമാഹാരം)
• ഒറ്റപ്പാലം (കഥാസമാഹാരം)
• ഭൂമിപുത്രെന്റ വഴി (കഥാസമാഹാരം)
• ബുദ്ധിജീവികൾ (നാടകം)
• വാത്സല്യം സി.വി.-യുെട ആഖ്യായികകളിൽ (പഠനം)
• ആ മനുഷ്യൻ (േനാവൽ വിവർത്തനം)
• ചുവന്ന അകത്തളത്തിെന്റ കിനാവു് (േനാവൽ വിവർ�

ത്തനം)
• ജിംപ്രഭു (േനാവൽ വിവർത്തനം)
• മലയാള ഭാഷാചരിത്രം (എഡിറ്റ് െചയ്തതു് )

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പു് കഥകളതിസാദരം എന്ന പുസ്ത�
കത്തിൽ നിന്നു്.)

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

