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നർ ം

ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലാണ് ബാബു
ജനിച്ചത്. അവനത്ര സമർത്ഥനായ
വിദ്യർത്ഥിെയാന്നുമല്ലായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല
ഉേദ്യാഗമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് “നല്ലത്” എന്നു പറയുന്ന
ഒരു ളിലാണ് അവൻ പഠിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികെളല്ലാം
നന്നായി മാർക്കു േമടിക്കണം എന്ന വാശി അവിടെത്ത
അധികാരികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
നല്ല മാർക്കു ലഭിക്കാനായി അദ്ധ്വാനിക്കാൻ ബാബു
തയാറായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്, ഓേരാ ദിവസവും
പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അന്നന്നു ൈവകിട്ട് അവൻ
പഠിക്കുമായിരുെന്നന്നു മാത്രമല്ല, പരീക്ഷയടുക്കുേമ്പാൾ
ൈവകിട്ടെത്ത കളിെയാെക്ക േവെണ്ടന്നുവച്ച്
േനരെത്തതെന്ന അമ്പലത്തിെലാെക്ക േപായി കുളിച്ചു
തയ്യാറായി പഠിക്കാനിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങെന
അവനാൽ കഴിയുന്നെതല്ലാം ബാബു െചയ്തു. പെക്ഷ
എന്നിട്ടും അവെന്റ ടീച്ചറന്മാർക്ക് തൃപ്തിയായില്ല.



മാതാപിതാക്കൾ ഒരുവിധെമാെക്ക അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു
എന്നുമാത്രം. െമാത്തത്തിൽ, ജീവിതം തേന്നാട്
ക്രൂരമാണ് എന്നവനു േതാന്നി, പ്രേത്യകിച്ച് ആ തടിയൻ
രേമശനും ആ വായാടി േജാർജ് േതാമ െമാെക്ക
വിേശഷിച്ചു വലിയ അധ്വാനെമാന്നുമില്ലാെത നല്ല
മാർക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അവന് അ യയും
പരീക്ഷേയാടും ജീവിതേത്താടുതെന്നയും മടുപ്പും േതാന്നി.
ആ േജാർജ് േതാമസാെണങ്കിൽ
പരീക്ഷാസമയത്തുേപാലും ക്രിക്ക കളിക്കാൻ
േപാകുന്നതു കാണുേമ്പാൾ കൂെട േപാകാൻ പലതവണ
േതാന്നിയതാണ്. പിെന്ന, മാർക്ക് ലി വരുേമ്പാ
അമ്മയുെടയും അച്ഛെന്റയും വിഷമവും ടീച്ചറന്മാരുെട
ശകാരവും ഓർത്തിട്ടാണ് അവൻ
പുറത്തിറങ്ങാെതയിരുന്നു പഠിച്ചത്.

ഈശ്വരവിശ്വാസിക െട കുടുംബത്തിൽ
ജനിച്ചതുെകാണ്ടാവാം ബാബു പതിവായി വിളക്കിനു
മുന്നിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, പരീക്ഷയില്ലാത്ത
കാലങ്ങളിലും. പരീക്ഷ അടുത്തുവരുേമ്പാൾ പതിവായി
അമ്പലത്തിലും േപാകുമായിരുന്നു. അവെന്റ ഫ്രണ്ട്സ്
അവേനാടു പറഞ്ഞിരുന്നു, പരീക്ഷയ്ക്കുമുമ്പ് ൈദവെത്ത
ഒന്നു പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്നതു നല്ല മാർക്കു ലഭിക്കാൻ
സഹായിക്കുെമന്ന്. അങ്ങെന അവൻ പതിവായി
വീട്ടിലിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരീക്ഷയടുക്കുേമ്പാൾ
അമ്പലത്തിൽേപ്പാകുകയും െചയ്തു. കു ം പറയരുതേല്ലാ,
അവൻ അവെന്റ പങ്കും കഴിവതും മിച്ചു. എന്നിട്ടും
എേന്താ ൈദവം കനിയാഞ്ഞിേട്ടാ അദ്ധ്യാപകർ
കനിയാഞ്ഞിേട്ടാ അവൻ ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥി
മാത്രമായി തുടർന്നു. എന്നാൽ അവെന്റ ബന്ധുക്കൾക്കും



ടീച്ചറന്മാർക്കും അതുെകാണ്ടു തൃപ്തിയായില്ല. എന്നാൽ
അവനിനി കൂടുതലായി എന്തുെചയ്യണെമന്നു
പറഞ്ഞുെകാടുക്കാനും അവർക്കായില്ല. അവെന്റ അമ്മ

മിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. അവർ അവന് ബ്ര ിയും അതുേപാെല
ഓർമ്മ കൂട്ടാനായി പറയുന്ന പലതും
വാങ്ങിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തു. അതുേപാെല ഓേരാന്നും
െചയ്യുേമ്പാ ം ബാബുവിെന്റ മന ിൽ ആത്മവിശ്വാസം
കുറഞ്ഞുവന്നതല്ലാെത, മാർക്കു കൂടിയില്ല. അവന്
ഇതിൽനിെന്നാെക്ക രക്ഷെപ്പട്ടാൽമതി എന്നായി.

അങ്ങെനയിരിെക്കയാണ് ഒരു ദിവസം അവെന്റ
ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആ ഭയങ്കര കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്:
“പരീക്ഷകൾ വരുന്നു. എല്ലാവരും
പഠിച്ചുതുടങ്ങിെക്കാ !” അേതാെട ബാബുവിന്
ആധിയായി. ഇനിയും തുടങ്ങണമേല്ലാ, ൈദവങ്ങെള
പ്രീതിെപ്പടുത്തലും കളിസമയെമാെക്ക വീട്ടിലിരുന്ന്
പഠിക്കലും. അന്നവൻ വീട്ടിേലക്ക് േപാകുന്ന വഴിക്ക്
പലേപ്പാ ം കാണാ ആ െചമ്പൻ പട്ടി
അവെന്റയടുത്തു വന്നു. വാലുമാട്ടി അവെന
േനാക്കിനിൽക്കുന്ന െചമ്പെന കണ്ടേപ്പാൾ ബാബുവിനു
േതാന്നി, “ഈ പട്ടികൾെക്കാെക്ക എന്തു ഖമായിരിക്കും!

ളിലും േപാകണ്ട, പരീക്ഷയും എ തണ്ട, മാർക്ക്
ലി ിേനം േപടിക്കണ്ട, ടീച്ചേറം േപടിക്കണ്ട.
േതാന്നുന്നതുേപാെല കൂട്ടുകാരുെട കൂെട കളിച്ചുനടന്നാൽ
മതി. പിെന്ന ആെരങ്കിലുെമാെക്ക െകാടുക്കുന്ന
എെന്തങ്കിലുെമാെക്ക കഴിക്കാനും കിട്ടും.”

പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്, വീട്ടിെലത്തി കുളിച്ചു
തയാറായി ബാബു അമ്പലത്തിൽ േപായി. അടുത്തു



ശിവേക്ഷത്രമാണ് അവർ സാധാരണ
സന്ദർശിക്കാ ത്. ആ ദിവസം, എേന്താ
കാരണവശാൽ, ആ െചമ്പൻ അവിെടയുെമത്തി.
അമ്പലത്തിേലക്കു കയറാെനാരുങ്ങിയ ബാബുവിെന്റ
മുന്നിൽ വാലുമാട്ടിെക്കാണ്ട് അവെനത്തി. െചമ്പെന
വീണ്ടും കണ്ടേപ്പാൾ ബാബുവിനു േതാന്നി അവെനേന്താ
പറയാൻ മിക്കുകയാെണന്ന്. അെല്ലങ്കിൽ,
സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടാൽ വാലാട്ടി േ ഹം
പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ േപാകാറാണ് പതിവ്. ആ ദിവസം

ളീന്നു വരുെമ്പാ കണ്ടേപ്പാ ം അമ്പലത്തിനടുത്തുവച്ചു
കണ്ടേപ്പാ ം െചമ്പൻ അടുത്തുവന്നു വാലാട്ടി
നിൽക്കുകയും അവെന്റ മുഖേത്തക്കുതെന്ന േനാക്കുകയും
െചയ്തു. “അവെനേന്താ എേന്നാടു പറയാൻ

മിക്കുകയാേണാ? അേതാ എെന്റ അവ കണ്ട്
അനുതാപം അറിയിക്കാൻ വന്നതാേണാ?” ഇങ്ങെന
േപായി അവെന്റ ചിന്ത.

അന്ന് ബാബു കുേറേനരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരമശിവേനാട്
തെന്റ ക പ്പാടുകൾ വിശദമായിത്തെന്ന പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് തെന്ന ഒന്നു രക്ഷിക്കാൻ യാചിച്ചു.
ൈകക്കൂലിയായി പലതും െകാടുക്കാെമന്ന് ഏൽക്കുകയും
െചയ്തു. പെക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ, ശിവൻ കനിഞ്ഞതായി
അവനു േതാന്നിയില്ല. ഇനിെയന്താണ് വഴി
എന്നാേലാചിച്ചേപ്പാഴാണ് ഓർമ്മവന്നത്. വിദ്യയുെട
േദവി സരസ്വതിയാെണന്ന് അേങ്ങതിെല േചച്ചി
പറഞ്ഞതും ചില കൂട്ടുകാർ സരസ്വതിെയ പൂജിക്കുന്നതായി
മ ചിലർ പറഞ്ഞതും. എന്തായാലും ഇനി ഒരു വഴിയും
ഒഴിവാക്കരുത് എന്നു കരുതി അവൻ അടുത്തു മെ ാരു
േക്ഷത്രത്തിൽ േപായി. അവിെട സരസ്വതിയുെട



വിഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവിെടയും കാര്യങ്ങെളാെക്ക
പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്നവൻ വീട്ടിെലത്തിയത്. പെക്ഷ
എന്നിട്ടും അവനത്ര സേന്താഷമായില്ല. ഇനിയു ത്
െ ഷ്യൽ െറക്കമൻേഡഷനാണ്. അതിന് അമ്മെയ
ശട്ടംെകട്ടണം എന്ന ചിന്തേയാെടയാണ് അവൻ വന്നത്.

പിെന്നയും ദാ വീട്ടിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ വരുന്നു െചമ്പൻ
വാലുമാട്ടിെക്കാണ്ട്. “എന്താടാ, നിനെക്കന്താ േവണ്ടത്?
നീ വിചാരിച്ചാൽ എെന്ന സഹായിക്കാൻ പ േമാ? ഞാൻ
നിനക്ക് പ േമ്പാെഴാെക്ക വല്ലതും തിന്നാൻ
തരാ തേല്ല? നീ പറ. ഞാനിെപ്പാ രണ്ട്
അമ്പലത്തിലും േപായി ൈദവത്തിേനാട് കാര്യമായി
പറഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത്. പെക്ഷ അവെരാന്നും േകട്ട
ഭാവമില്ല. നിനക്കു ഖമേല്ല? ളിലും േപാകണ്ട,
പരീേക്ഷമില്ല, ചുമ്മാ ഓടിക്കളിച്ചു നടന്നാ മതി.
എെന്നക്കൂടി നിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുേമാടാ?” എന്നവൻ
ഉറെക്കത്തെന്ന േചാദിച്ചു. പെക്ഷ െചമ്പനും വലിയ
താല്പര്യം കാട്ടിയില്ല. അവൻ െവ െത തുറിച്ചു േനാക്കിയിട്ടു

ലംവിട്ടു.

“എന്തുപ ി, േമാനൂ. ഇെന്നന്താ ഇത്ര ൈവകിയത്?”
എന്ന േചാദ്യവുമായാണ് അമ്മ അവെന സ്വീകരിച്ചത്.

“അമ്പലത്തിൽ േപായിരുന്നു അേമ്മ. പരീക്ഷ വരുവാ.
എെന്തങ്കിലുെമാെക്ക കാര്യമായി െചയ്താേല നല്ല മാർക്കു
വാങ്ങാെനാക്കൂ. അമ്മയുെട വക െ ഷൽ പൂജ വല്ലതും
െചയ്യിക്കണം.” എന്ന് ബാബു വിശദീകരിച്ചു.

ചായകുടിക്കാനിരിക്കുമ്പ ം ബാബുവിെന്റ ചിന്ത
െചമ്പെനക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഒരു പട്ടിയായി
ജനിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്തു ഖമായിരുന്നു! വല്ല



എല്ലിൻകഷണവും ഇറച്ചിക്കഷണവും ചേന്തന്നു കിട്ടും.
അെതാെക്ക കടിച്ചുചവച്ച് കൂട്ടുകാരുെട കൂെട കളിച്ചു
നടന്നാൽേപ്പാേര? ഈ പരീേക്ഷമില്ല, മാർക്കും വാങ്ങണ്ട,
ആരും േചാദിേക്കമില്ല. േതാന്നുന്നിടത്തു കറങ്ങിനടന്നു
കളിക്കാം.

അന്നുരാത്രി പഠിക്കാനിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ചിന്ത
വീണ്ടും പരീക്ഷയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു. മടുപ്പു
േതാന്നിയേപ്പാൾ മുഖമുയർത്തി േനാക്കിയത് മുമ്പിലെത്ത
ജനാലയിലൂെട പുറേത്തക്കാണ്. നല്ല രാത്രി. െച തായി
നിലാെവളിച്ചമുെണ്ടങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതും
കാണാം. നല്ല ഭംഗിയു രാത്രി. അവന്
മുറിക്കു ിലിരിക്കാൻ േതാന്നിയില്ല. പതുെക്ക എണീ ്
ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പുറത്തുകടന്നു. നല്ല ഖമു
അന്തരീക്ഷം െച തായ തണുപ്പുമുണ്ട്, മരങ്ങ െട
ഇടയിൽക്കൂടി നക്ഷത്രങ്ങെള കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട്.
അവനവിെടയങ്ങെന നിന്ന് മുകളിേലക്കു േനാക്കുേമ്പാൾ
താര ന്ദരിക െട ഇടയിൽ വിരാജിക്കുന്ന
രാജകുമാരിെയേപ്പാെല തിളങ്ങുന്ന അർദ്ധചന്ദ്രൻ
അവേനാട് എേന്താ പറയുന്നതുേപാെല േതാന്നി.
താര ന്ദരികളാെണങ്കിൽ അവെന കണ്ണി ക്കി
കാണിക്കുന്നു. എല്ലാംകൂടി നല്ല രസം. അവൻ
കുറച്ചുേനരമങ്ങെന നിന്നു. അേപ്പാഴതാ അധികം
ദൂരത്തല്ലാെത ഏേതാ പട്ടി ഓലിയിടുന്നു. ബാബുവിനു
വീണ്ടും േതാന്നി ആ പട്ടിക്ക് എേന്താ സേന്ദശമുണ്ട്.
അെല്ലങ്കിൽ ഈ േനരത്ത് സാധാരണയായി
ഇങ്ങെനെയാന്നും േകൾക്കാറില്ല. അവൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു,
“ഒരു പട്ടിയായിരുെന്നങ്കിൽ! േദ ഈ രാത്രിയിൽേപ്പാലും
കളിച്ചു നടക്കുവേല്ല? പഠിക്കാനുമില്ല, േഹാംവർക്കുമില്ല.



പരീക്ഷെയ േപടിക്കുേകം േവണ്ട. ഞാെനാരു
പട്ടിയായിരുെന്നങ്കിൽ!” ആ അവസാനെത്ത ഭാഗം
അവൻ ഓ ർക്കാെത ഉറെക്ക പറഞ്ഞുേപായി.

കുറച്ചുേനരം അങ്ങെന നിന്നേപ്പാൾ േനരം േപാകുന്നേല്ലാ
എന്ന േതാന്നൽ, പഠിക്കേണ്ട? എന്നാൽ അവന്
അകേത്തക്കു േപാകാനും േതാന്നുന്നില്ല. അങ്ങെന,
ബാബു വരാന്തയുെട പടിയിൽ േപായിരുന്നു. അങ്ങെന
ഇരുന്നുെകാണ്ട് പരീക്ഷെയപ്പ ിയും ൈവകിട്ടെത്ത
ഫലപ്രദമാകാത്ത േക്ഷത്രസന്ദർശനെത്തപ്പ ിയും ഒെക്ക
ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അവനു വീണ്ടും
േതാന്നി, “െഹാ, ഈ പട്ടികൾക്ക് എന്തു

ഖമായിരിക്കണം! ഒരു പട്ടിയായി ജനിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!”
െപെട്ടന്ന് അവനു േതാന്നി, പരമശിവേനാട്
പ്രാർത്ഥിച്ചാേലാ, തെന്നെയാരു പട്ടിയാക്കാൻ. പിന്നീട്
പരീക്ഷെയല്ലാം കഴിയുെമ്പാ തിരിച്ച് കുട്ടിയായൽേപ്പാെര?
അവനത് ഉറെക്ക പറേഞ്ഞാ എന്ന് അവനുതെന്ന
അറിയില്ല.

ഏതായാലും അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ
മുന്നിേലക്ക് ആേരാ നടന്നുവരുന്നതുേപാെല േതാന്നി.
െപെട്ടന്ന് ക േനാ മേ ാ ആയിരിക്കുേമാ എന്നവൻ
േപടിച്ചു. പെക്ഷ െപാലീസ് േ ഷെന്റ ഇത്ര അടുത്ത്
ക ന്മാരാരും വരില്ല എന്ന് ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നി.
അങ്ങെന, ആ മനുഷ്യൻ അടുേത്തക്കു നടന്നുവരുന്നു.
േനാക്കിയേപ്പാൾ സാധാരണ േവഷെമാന്നുമല്ല എന്ന്
അവന് േതാന്നി. ആ പാതിെവളിച്ചത്തിൽത്തെന്ന
േവെറെയേന്താ േവഷമാെണന്നു മന ിലാക്കാം. പെക്ഷ
എങ്ങിനെത്ത േവഷമാെണന്ന് അവനു



തിരിച്ചറിയാനായില്ല. കുറച്ചുകൂടി അടുേത്തക്കു
വന്നേപ്പാഴാണ് അവൻ ശരിയായി കാണുന്നത്.
അതുകണ്ട് ബാബു ഭയേന്നാ സേന്താഷിേച്ചാ അേതാ
െവപ്രാളെപ്പേട്ടാ എന്ന് അവനുേപാലും അറിയില്ല.
കാരണം പരമശിവെന്റ േവഷം ധരിച്ച ഒരാെളയാണ്
അവൻ കണ്ടത്. ഇതുേപാലെത്ത േവഷംെകട്ടിയ
ഒരാൾക്ക് നാടകരംഗത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ഓേടണ്ടതായി
വന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടത് അവേനാർത്തു. ഇനി
അങ്ങെന വല്ലതുമായിരിക്കുേമാ? എന്തായാലും
ചാടിെയണീക്കാനു മനഃസാന്നിദ്ധ്യം അവനുണ്ടായി.
അവൻ ൈക െതാ തുെകാണ്ട് അങ്ങെന നിന്നു.

“എന്താ മകേന, നിനക്കു േവണ്ടത്?” ആദ്യം
സംസാരിച്ചത് വിരുന്നുകാരൻ തെന്നയായിരുന്നു.
ബാബുവിന് ഒന്നും പറയാനാവുന്നില്ല. “ദിവസവും നീ
എേന്നാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേല്ല? ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ വന്നേപ്പാൾ േപടിക്കുന്നെതന്തിനാ? നീ
വിളിച്ചിട്ടേല്ല ഞാൻ വന്നത്? അങ്ങെന എല്ലാവരും
വിളിച്ചാെലാന്നും ഞാൻ വരില്ല, േകേട്ടാ. നീ നല്ല
കുട്ടിയാണ്. എനിക്കു നിെന്ന ഇ മായതുെകാണ്ടാണ്
വന്നത്. നിനെക്കന്താണ് േവണ്ടെതന്നു പറ.”

“നിനെക്കന്താ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമാണേല്ല?
അതുെകാണ്ട് കുറച്ചുകാലം ഒരു പട്ടിയായി
ജീവിക്കാനാഗ്രഹമാണേല്ല? എന്നാൽപ്പിെന്ന നിെന്റ
ആഗ്രഹംേപാെല നടക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപം
നടന്നകന്നു. ആ രൂപവും ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞ ശബ്ദവും
േകട്ടിട്ട് ബാബുവിന് ഒന്നും പറയാൻ പ ിയില്ല. അവൻ
െവ െത തല കുലുക്കുക മാത്രം െചയ്തു.



ബാബുവിന് ഭയവും സേന്താഷവും എല്ലാംകൂടി
വല്ലാെത്താരു അനുഭൂതി. ശരിക്കും പരമശിവൻ
തെന്നയായിരിക്കുേമാ വന്നത്? താനിേപ്പാെഴാരു
പട്ടിയായി മാ േമാ? അവനങ്ങെന ചിന്തിച്ചേതയു ,
േദഹത്തിന് എേന്താ സംഭവിക്കുന്നതുേപാെല ഒരു
േതാന്നൽ. അവെന്റ കാലുകൾക്കും ൈകകൾക്കും
എേന്താ സംഭവിക്കുന്നതുേപാെല. ദാ, ക്രേമണയായി
അവെന്റ വിരലുക െട രൂപെമല്ലാം മാ ന്നു.
ൈകകാലുകൾ േശാഷിച്ച് തീെര െമലിഞ്ഞതായി. അവനു
വീണ്ടും േപടിയായി. തനിെക്കന്താണീ സംഭവിക്കുന്നത്
എന്ന േപടി. പണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കുട്ടിെയ
പട്ടിയാക്കി മാ ിയ കുമ്മാട്ടിെയ കണ്ടേതാർത്തു. ആ
സിനിമയിൽ ബാക്കി കുട്ടികെളെയല്ലാം തിരിച്ചു
കുട്ടികളാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു പട്ടി മാത്രം
ഓടിേപ്പായതിനാൽ പട്ടിയായിത്തെന്ന തുടർന്നു. അത്
അവെന ഭയെപ്പടുത്തി. തെന്റ അച്ഛനും അമ്മയും തെന്ന
തിരിച്ചറിയുേമാ? അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ എന്തുെചയ്യും?
തുടങ്ങിയ േചാദ്യങ്ങൾ അവെന്റ മന ിലൂെട
കടന്നുേപായി. എന്നാലും അവനാഗ്രഹിച്ചതുേപാെല
പട്ടിയായേല്ലാ. ഇനി മില്ല, പരീക്ഷയുമില്ല,
ഒരുപ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് അവൻ സേന്താഷിച്ചു. “വല്ല പട്ടിയും
വെന്നങ്കിൽ അവരുെടകൂെട കളിക്കാമായിരുന്നു.”
എന്നവൻ വിചാരിച്ചു.

അേതസമയം, അവെന്റ മന ിെലാരു
സംശയവുമുണ്ടായി. താനിനി എങ്ങെന തെന്റ
അച്ഛേനാടും അമ്മേയാടും പറയും താനവരുെട
മകനാെണന്ന്. ഒരു സിനിമയിൽ കുട്ടികെള കുമ്മാട്ടി
പട്ടികളാക്കിയേപ്പാൾ അതു കണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നു.



ഇന്നിേപ്പാൾ താെനാ യ്ക്കാണ്. അബദ്ധമായിേപ്പാേയാ
എന്ന ചിന്ത അവെന വല്ലാെത അലട്ടി. അവൻ
വിളിച്ചിട്ടാണേല്ലാ ശിവൻ വന്നത്. അവെന
ഇ മായതുെകാണ്ടാെണന്നേല്ല പറഞ്ഞത്?
അതുെകാണ്ട് ഒന്നുകൂടി വിളിച്ചുേനാക്കാം. എന്നു
ചിന്തയിൽ അവൻ പരമശിവെന വിളിച്ചു. ഭഗവാെന
വിളിച്ചത് ഒരു കുരയായാണ് പുറത്തുവന്നത്. ശിവൻ
എപ്പേഴ െപായ്ക്കഴിഞ്ഞു! അവെനാന്നുകൂടി വിളിച്ചു,
കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ. ഇേപ്പാൾ ഉച്ചത്തിലു കുരയാണ്
പുറത്തുവന്നത്. ഉടെനതെന്ന അതാ അപ്പുറത്തുനിന്നും
േകൾക്കുന്നു കുര! അവൻ ഉറെക്ക നിലവിളിക്കാൻ മിച്ചു.
ഇത്തവണ കുരയ്ക്കു പകരം ഓലിയിടുന്ന ശബ്ദമാണ്
പുറത്തുവന്നത്. ഉടെനതെന്ന പലയിടങ്ങളിൽനിന്നും
പട്ടികൾ ഓലിയിടാൻ തുടങ്ങി.

താമസിയാെത ആ വീട്ടുമു ത്ത് എട്ടുപത്തു പട്ടികൾ
കൂട്ടമാെയത്തുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു. ബാബു ആേലാചിച്ചു.
“ഇതാരാേണാ വരുന്നത്! പട്ടികളാെണന്നു േതാന്നുന്നു,
ആ െചമ്പനുണ്ടാവുേമാ എേന്താ. വല്ല പട്ടിയും തെന്ന
തിരിച്ചറിയുേമാ? അവർ െഫ്രണ്ട് ലി ആയിരിക്കുേമാ?
അേതാ വഴക്കിടാനാേണാ വരുന്നത്?”

എന്തായാലും വന്ന പട്ടിക െട കൂട്ടത്തിൽ
െചമ്പനുമുണ്ടായിരുന്നു. ബാബുവിനു സേന്താഷമായി. ഒരു
പഴയ പരിചയക്കാരെന കണ്ടതുേപാെല. എന്നാൽ,
െചമ്പെന്റ ഭാവത്തിൽ ഒരു മാ വുമില്ല.

“നീേയതാ, എവിടന്നു വന്നു?”

“നിനെക്കന്താ ഇവിെട കാര്യം?”



ഇങ്ങെന േപായി ഓേരാ േചാദ്യം. ഇേപ്പാൾ പട്ടികൾ
പറയുന്നത് അവനു മന ിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“ആഹാ, െകാ ാമെല്ലാ, എെന്റ വീട്ടിൽ കയറിവന്നിട്ട്
എേന്നാടു േചാദിക്കുേന്നാ ഞാനാരാന്ന്!” അേപ്പാ ം
ബാബുവിെന്റ മന ിൽ ഓടിവന്നു ആ പ്രശ സിനിമാ
ഡയേലാഗ്, “ഞാനാരാെണന്ന് തനിക്കറിയിെല്ലങ്കിൽ
താെനേന്നാട് േചാദിക്ക് ഞാനാരാെണന്ന്. അേപ്പാ
തനിക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനാരാെണന്നും
താനാരാെണന്നും.”

പെക്ഷ ഇെതാന്നും ആ പട്ടിക െടയടുത്ത് വിലേപ്പാകില്ല
എന്നവൻ കണ്ടു. എന്താ ആ െചമ്പൻ േപാലും,
എത്രതവണ അവന് ഭക്ഷണം െകാടുത്തിട്ടു താ!

“ആ വിദ്യെയാന്നും ഇവിെടയിറക്കണ്ട േകേട്ടാ, േവഗം
ലംവിേട്ടാ. ഇതു ഞങ്ങ െട സാമ്രാജ്യമാ.

േവെറയാർക്കും പ്രേവശനമില്ല. പുതിെയാരാൾക്കു
കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവുമില്ല. ഉ തുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
ഒരുവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാ. അതുെകാണ്ട് േമാൻ
േപാ. നമ്മെടയടുത്താ കളിക്കാൻ വരുെന്ന!”
േനതാവിെന്റ ഭാവമു ഒരു പട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്.

“എടാ െചമ്പാ, നിനെക്കെന്ന അറിയിേല്ല? ഇന്നു
ൈവകിട്ടും ഞാൻ നിനക്ക് എെന്റ ലഞ്ച് േബാക്സീന്നു
ഭക്ഷണം തന്നതേല്ല?” ബാബു അവസാനമായി ഒന്നു

മിച്ചുേനാക്കി. പെക്ഷ െചമ്പെനങ്ങെന ബാബുവിെന
തിരിച്ചറിയാനാ! എന്നാലും അവൻ പറഞ്ഞു, “ൈവകിട്ടു
ഭക്ഷണം തന്നത് ഇവിടെത്ത കുട്ടിയാണെല്ലാ.
നീെയവിടുന്നാ എനിക്കു ഭക്ഷണം തരുെന്ന?” അതു
േകട്ടേപ്പാൾ ബാബുവിന് അല്പം ആശ്വാസമായി.



“ആ കുട്ടിതെന്നയാടാ ഞാൻ! കുറച്ചുമുമ്പ് ശിവൻ വന്ന്
എെന്ന പട്ടിയാക്കിയതാ, എെന്റ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച്.
എനിക്കു മടുത്തു, ഈ ളിലും േപായി എപ്പ മിരുന്നു
പഠിച്ചിട്ടും എനിക്കു നല്ല മാർക്കു കിട്ടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാ എെന്ന പട്ടിയാക്കാൻ. അങ്ങെന
രാത്രിയിൽ പരമശിവൻ വന്ന് എെന്ന പട്ടിയാക്കി. ഇനി
നിങ്ങ െട കൂെടെയാെക്ക കളിച്ചു നടക്കാമേല്ലാ!”

അതുേകട്ടേപ്പാൾ െചമ്പൻ അടുത്തുവന്ന് അവെന
മണത്തുേനാക്കി. അേപ്പാൾ ആ േനതാവിെനേപ്പാെല
േതാന്നിച്ച പട്ടി േചാദിച്ചു, “ഇവൻ പറയുന്നത്
േനരാേണാ? ആെണങ്കിൽ അവെന െവ െതവിടാം.”

മണത്തുേനാക്കിയിട്ട് െചമ്പൻ തലകുലുക്കി.
“അേതന്നുേതാന്നുന്നു.” അവൻ പറഞ്ഞു. “പെക്ഷ
അവെന അങ്ങെന വിടണ്ട. അവന് നമ്മെട
കാര്യങ്ങെളാന്നും അറിയില്ല എന്നു േതാന്നുന്നു.
ഞാെനാന്നു സംസാരിക്കെട്ട.”

“എന്നാ നീ സംസാരിക്ക്.” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
േനതാവു േപായി. പിന്നാെല മ പട്ടിക ം.

“എടാ, നീ വിചാരിക്കുന്നതുേപാെലാന്നുമല്ല ഞങ്ങ െട
ജീവിതം. ഞങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും അവരുെട
സാമ്രാജ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ മൂത്രെമാഴിച്ച്
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നത്. മെ ാരു പട്ടിയുെട
അധികാരപരിധിയിൽ കടന്നാൽ അവൻ ഓടിച്ചുവിടും.
ഓടിേപ്പായിെല്ലങ്കിൽ അവൻ ആക്രമിക്കും. അതുെകാണ്ട്
കൂടുതൽ കരുത്തു പട്ടിയാണ് അവിെട വിജയിക്കുക.
നീയിെപ്പാ ഇവിെട പട്ടിയായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്
ഈ ലത്തിെന്റ അധികാരിയായ പട്ടി നിെന്ന



ആക്രമിക്കും. അതുെകാണ്ട് അവൻ
തിരെകെയത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന ലംവിടുന്നതാണ്
നല്ലത്.”

“എന്നാലും ഇെതെന്റ വീടേല്ല? എനിക്ക് ഇവിെട
കഴിഞ്ഞൂേട? ഞാെനവിെട േപാകാനാ?” എന്നായി
ബാബു.

“എടാ, നിനെക്കന്താ മന ിലാകാെത്ത? നിെന്റ വീട്ടിൽ
േവെറാരാൾ വന്നു താമസമാക്കിയാൽ നിെന്റ അച്ഛേനാ
നീേയാ സമ്മതിച്ചുെകാടുക്കുേമാ?
അതുേപാെലതെന്നയാണ് പട്ടിക െട കാര്യവും. നീ
എെന്തങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്ക്. അെല്ലങ്കിൽ പ്രശ്നമാ.
അവൻ വന്നാൽപ്പിെന്ന എനിക്കും സഹായിക്കാൻ പ ില്ല.
അവൻ കരുത്തനാെണന്നു മാത്രമല്ല, അവെന്റ
ൈസഡിലാ ന്യായവും.”

അങ്ങെന സംസാരിച്ചു നിൽക്കുേമ്പാൾ പട്ടികൾ വരുന്ന
ശബ്ദം േകട്ടു. മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വീടിെന്റ
പരിസരെത്ത അധികാരിയായ ക ത്ത ഒരു വലിയ പട്ടി.
“ആരാടാ എെന്റ ലം പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുെന്ന?
ഓടിേക്കാണം, കണ്ടുേപാകരുത്” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് അവൻ എത്തിയത്. അവെന്റ വരവു
കണ്ടിട്ട് ബാബുവും േപടിച്ചുേപായി. തിരിെക
മനുഷ്യനാവുക മാത്രേമ വഴിയു എന്നവനു േതാന്നി.

അറിയാെത അവൻ വിളിച്ചു “ഭഗവാേന!” അേപ്പാൾ ദാ
വീണ്ടും വന്നു പരമശിവൻ. “എന്താ ബാബൂ വിളിച്ചത്?
നിനക്കിനി എന്തുേവണം? നീ ആഗ്രഹിച്ചതുേപാെലയേല്ല
നിെന്ന ഞാൻ പട്ടിയാക്കിയത്?”



“അതു ശരിയാ ഭഗവാേന, പെക്ഷ അത്
അബദ്ധമായിേപ്പായി എന്നു േതാന്നുന്നു. പട്ടിക െട
ജീവിതം അത്ര ഖകരമല്ല എന്നു മന ിലായി. എനിക്ക്
തിരിച്ച് മനുഷ്യനായാൽ മതി. പെക്ഷ, ഒരു കാര്യംകൂടി.
ദയവായി എെന്റ അച്ഛേനം അമ്മേയം ടീച്ചറന്മാേരം ഒന്നു
മന ിലാക്കിക്കണം എനിക്ക് ഇത്രെയാെക്ക മാർേക്ക
വാങ്ങാനാവു എന്ന്. ഞാൻ എനിക്കു പ ന്നതിെന്റ
മാക്സിമം മിക്കാം. പെക്ഷ, എന്തുെചയ്യാനാ. എത്ര
പഠിച്ചാലും എനിക്ക് കൂടുതൽ മാർെക്കാന്നും കിട്ടുന്നില്ല.
പെക്ഷ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ക്രിക്ക ് കളിക്കുന്നിേല്ല? എെന്ന
കളിക്കാരനാക്കിയാമതി.”

പരമശിവൻ സമ്മതിച്ചു. “ഭൂമിയിൽ എന്തായി ജീവിച്ചാലും
അതിേന്റതായ ബുദ്ധിമുട്ടുക ണ്ടാകും. നീ എന്തായി
ജനിച്ചുേവാ അതായിത്തെന്ന ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം
അതാണ്. നല്ലത്. ബാക്കി ഞാേന .” അങ്ങെന
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ശിവൻ അവെന്റ പുറത്തുതട്ടി.

േനാക്കിയെപ്പാ ദാ അമ്മ നിൽക്കുന്നു മുന്നിൽ! “എന്താ
േമാേന ഇവിെട വന്നിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുെന്ന? നിനക്ക്
ചായേയാ കട്ടൻകാപ്പിേയാ വല്ലതും േവേണാന്നു
േചാദിക്കാനായി നിെന്റ മുറിയിൽ േനാക്കിയെപ്പാ നീയില്ല.
അങ്ങെനയാ ഇവിെട വന്നത്. അെപ്പാ നീ നല്ല ഉറക്കം.
എന്നാ േപായിക്കിടന്നുറങ്ങ്. ഇനി നാെള േനരെത്ത
എണീ ിരുന്നു പഠിക്കാം.”



 േഡാ. വി. ശശി കുമാർ
1953 ആഗ ്
10-നു് േകാട്ടയത്ത് ജനിച്ചു. േകാട്ടയം
എം.ടി. െസമിനാരി ൈഹ ൾ,
ചങ്ങനാേ രി എസ്.ബി. േകാളജ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.
െകാച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു്
ഭൗതികശാ ത്തിൽ ബിരുദാനന്തര

ബിരുദം. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻ ി ്യൂട്ട് ഓഫ്
സയൻസിൽ നിന്നു് ഫിസിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ
എം.െടക്. പിന്നീടു് െകാച്ചി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു്
ഭൗതികശാ ത്തിൽ പി.എച്ച്.ഡി. – വിഷയം
അന്തരീക്ഷൈവദ്യുതി (Atmospheric Electricity). 1979
മുതൽ 2007 വെര തിരുവനന്തപുരത്തു് െസന്റർ േഫാർ
എർത്ത് സയൻസ് ഡീസിൽ അന്തരീക്ഷശാ
വിഭാഗത്തിൽ പ്രവൃത്തിെയടുത്തു. അന്തരീക്ഷൈവദ്യുതി,
മഴയുെട ഭൗതികശാ ം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണു്
ഗേവഷണം നടത്തിയതു്. ഏതാണ്ടു് 2003 മുതൽ സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ് െവയർ പ്ര ാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടു
മക്കൾ, അക്ഷയ്, അയിഷ. ഇേപ്പാൾ സ്വന്തമായി
ഗേവഷണവും ശാ സാഹിത്യവും നടത്തുന്നു.

കൃതികൾ
ഒരസാധാരണ യാത


