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സ ിെല െപൺ ി

പടികടന്നു് ഉ ിേലക്കു് നടന്നേപ്പാൾ തങ്കപ്പനു് ഉറപ്പു
േതാന്നി ഇതുതെന്നയാണു് വീെടന്നു്. പഴയ രീതിയിലു
ഒരു െചറിയ വീടു്, മുൻവശം മാത്രം േകാൺക്രീ ്
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു േതാന്നും, ഇടതുവശത്തായി ഒരു
െചറിയ െഷഡ് കാണാം കാർെഷഡ് എന്നു്
പറയാനാവില്ല. അത്രയ്ക്കു് വീതിയില്ല ഒരു ട്ടർ വയ്ക്കാനു

ലേമയു . വീടിനു് മുൻവശെത്തത്തിയേപ്പാൾ
മുൻവശെത്ത വരാന്തയിൽനിന്നു് അകേത്തക്കു് തുറക്കുന്ന
ഒരു കതകു കണ്ടു. അതു് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു.
െബല്ലടിച്ചതും അകത്തുനിന്നു് ഒരു െകാച്ചു െപൺകുട്ടി ഓടി
വരുന്നതു് കണ്ടു. ഒരു ഒന്നര വയ പ്രായം കാണും. “േദ
അങ്കിൾ വന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് ആ കുട്ടി
വരാന്തയിേലക്കു് വന്നതു്. കണ്ടേപ്പാേഴ താൻ ദിവേസന
സ്വപ്നത്തിൽ കാണാ കുട്ടിെയ തങ്കപ്പൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കയ്യിലിരുന്ന െപാതി കുട്ടിയുെട േനർക്കു നീട്ടി

“അതു് വാങ്ങരുതു് േമാേള. അറിയാൻ വയ്യാത്ത



ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും െകാെണ്ട തന്നാൽ വാങ്ങരുതു്,
േകേട്ടാ.” അകത്തുനിന്നു് ഒരു ീയുെട ശബ്ദം േകട്ടു.
നീട്ടിയ ൈക കുട്ടി പിൻവലിച്ചു.

പിന്നാെല മദ്ധ്യവയ യായ ഒരു ീ പുറേത്തക്കു്
വരികയും െചയ്തു. “നിങ്ങളാരാ? എന്താ േവണ്ടതു്?” അവർ
േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ പറയാം.” തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി, “ഞാൻ
ൈഡ്രവർ തങ്കപ്പൻ. മാഡെമെന്ന അറിയില്ല. മാഡമേല്ല
ശാരദ മാഡം?”

“അെത,” അവർ പറഞ്ഞു.

“കുറച്ചുനാൾ മുമ്പു് നിങ്ങെളാരു അപകടത്തിൽ െപട്ടിേല്ല?
ഒരു ബസ് നിങ്ങ െട ട്ടറിൽ തട്ടിയേപ്പാൾ?
ഞാനതിെന്റ ൈഡ്രവറായിരുന്നു മാഡം. വണ്ടിയുെട
അടിയിൽനിന്നു് മാഡത്തിെന പുറെത്തടുക്കുേമ്പാഴാണു്
ഞാൻ ബ ിൽനിന്നു് ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടതു്. ആ
സാഹചര്യത്തിൽ ഓടി രക്ഷെപ്പടാേന പ , മാഡം
അേല്ലൽ നാട്ടുകാെരല്ലാംകൂടി തല്ലിെക്കാല്ലും. ആ
അപകടം സംഭവിച്ചതിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടു് മാഡം,
എനിക്കാദ്യമായിട്ടാണു് ഇങ്ങെന ഒരപകടം ഉണ്ടാവുന്നതു്.
അതും പൂർണ്ണമായി എെന്റ െത ല്ലായിരുന്നു മാഡം.
മുമ്പിൽ െകടന്ന വണ്ടിെയ ഓവർേടക്ക് െചയ്യാനായി
തിരിച്ചപ്പഴാ സാ ് േറാങ്ങ് ൈസേഡ േകറി വന്നതു്.
ഞങ്ങെട വണ്ടി പരക്കം പാച്ചിലാന്നു് എന്നു് എല്ലാവരും
പരാതിെപ്പടും. പെക്ഷ അങ്ങെന പാഞ്ഞിേല്ലൽ
െമാതലാളിക്കു െകാടുക്കാനു കാശു്
ൈവകുേന്നരമാകുമ്പഴേത്തക്കു് ഒക്കത്തില്ല, മാഡം.”



“അതിനിനി തങ്കപ്പെനന്നതാ േവണ്ടതു്?” ശാരദ േചാദിച്ചു.

“ഒന്നും േവണ്ടിയിട്ടല്ല, മാഡം. ഈ മിഠായി പാക്കെ ാന്നു്
വാങ്ങിയിട്ടു് എേന്നാടു് െപാ ത്തു എന്നു പറയണം.”
തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു.

“അതിനു് ഞാെനന്തിനാ െപാ ക്കുെന്ന? നിങ്ങ ്
ദ്ധിക്കാെത ഓടിച്ചതുെകാണ്ടേല്ല എെന്റ െകാച്ചിെന്റ

അച്ഛൻ മരിച്ചു േപായതു?”

“െപാ ക്കണം, മാഡം. അങ്ങെനയല്ല, മാഡം. ഞാൻ
വണ്ടി മുേന്നാെട്ടടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണു് സാ ്
ഇടതുവശത്തുകൂെട മുന്നിൽ വന്നു കയറിയതു്.
ഇടതുവശത്തൂെട േകറിവന്നാൽ ൈഡ്രവർക്കു്
കാണാെനാക്കത്തില്ല മാഡം. അതാണു് സംഭവിച്ചതു്.
ഞാൻ വണ്ടി മുേമ്പാെട്ടടുത്തപ്പഴേത്തക്കും സാ ് എെന്റ
വണ്ടീെട േനെര മുന്നിെലത്തി. എനിെക്കാന്നും െചയ്യാൻ
പ ാതായിേപ്പായി മാഡം. പിെന്ന സാ ് െഹൽെമ ്
വച്ചിരുെന്നങ്കിൽ രക്ഷെപ്പേട്ടെന. തലയടിച്ചു
വീണതുെകാണ്ടേല്ല രക്തം വാർന്നു മരിച്ചതു്.” അയാൾ
പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു.

“അെതാെക്ക സമ്മതിച്ചു. േചട്ടേനാടു് ഞാെനത്ര
പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ െഹൽെമ ് വേച്ചാേണ്ട
ഓടിക്കാവൂന്നും ക്ഷിച്ചു് ഓടിക്കണെമന്നും. േചട്ടനു്
വല്ലതും പ ിയാൽ ഞങ്ങക്കു് ആരുമില്ലാതാകുെമന്നും
ഒെക്ക ഞാെനാരുപാടു് പറഞ്ഞുേനാക്കിയതാ. ഇന്നെത്ത
ട്രാഫിക്കിലും െതരക്കിലും എത്ര ക്ഷിേച്ചാടിച്ചാലും
അപകടം എപ്പഴാ ഉണ്ടാകാൻ േപാകുന്നതു് എന്നു്
പറയാനാവില്ല. അപ്പഴാ അേങ്ങരു് െകാച്ചു്
പയ്യന്മാെരേപ്പാെല വണ്ടിക െട ഇടയിൽക്കൂെട െവട്ടിച്ചു്



െവട്ടിച്ചു് ഓടിക്കുന്നതു്. എത്രപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുേനാക്കി,
ആെരെക്കാെണ്ടല്ലാം പറയിച്ചുേനാക്കി ആരു് േകക്കാനാ.
അന്നുതെന്ന അേങ്ങരെട േപാക്കു കണ്ടപ്പം ഞാൻ
േപടിച്ചു േപായി. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പതുെക്ക േപാകാൻ.
ങാ, എന്നാ പറയാനാ ഞങ്ങൾക്കു് വിധിച്ചിട്ടു തു്
ഇതായിരിക്കും.” ഇത്രയും പറഞ്ഞേപ്പാേഴക്കു് അവർ
െപാട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി.

“അെതാെക്ക േപാകെട്ട, ഇതിനു് ഞാൻ
നിങ്ങേളാെടന്തിനാ െപാ ക്കുെന്ന?” കുറച്ചു് കഴിഞ്ഞു്
കരച്ചിൽ ശമിച്ചേപ്പാൾ ശാരദ േചാദിച്ചു.

“അന്നേത്തതിനു േശഷം എനിക്കു് ഉറങ്ങാൻ പ ിയിട്ടില്ല,
മാഡം. ഉറക്കം പിടിക്കുേമ്പാൾ ദാ നിങ്ങ െട
രണ്ടുേപരുെടയും മുഖം എെന്റ കൺമുമ്പിൽ എത്തും.
കൂട്ടത്തിൽ ദാ ഇതുേപാെലതെന്നയു ഒരു കുഞ്ഞും”
എന്തു െചയ്യണെമന്നറിയാെത പ്രായമായ രണ്ടു
േപരുെടയും മുഖത്തു് മാറിമാറി േനാക്കിെക്കാണ്ടുനിന്ന ആ
കുഞ്ഞിെന ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു് തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു, “എന്നിട്ടു്
ആ കുഞ്ഞു് േചാദിക്കും, എന്തിനാ എെന്റ അച്ഛെന
െകാന്നതു് എന്നു്. എനിക്കു് പിെന്ന ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല.
എന്നു മാത്രമല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുെമ്പാ ആകപ്പാെട ഒരു
െവപ്രാളമാ മാഡം.” തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു. “െപാ ത്തു എന്നു്
മാഡം പറഞ്ഞാേല എനിക്കിനി ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂ.
ഇതേങ്ങാട്ടു് േമടിേച്ചാണ്ടു് െപാ ത്തു എെന്നാന്നു് പറയൂ
മാഡം. ഇെല്ലങ്കിൽ െപാ ത്തു എന്നു പറയാൻ ഞാെനന്തു്
െചയ്യണെമന്നു പറയൂ മാഡം.” തങ്കപ്പൻ വിക്കി
വിക്കിയാെണങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർത്തു.

“എന്താണതിലു തു്?” ശാരദ േചാദിച്ചു.



“കുറച്ചു് മിഠായിയാണു്, മാഡം, കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചു്
പണവുമുണ്ടു്” തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞു.

“എന്താ, എെന്റ ഭർത്താവിെന്റ ജീവനു വിലയാേണാ?”
ശാരദ േചാദിച്ചു.

“അേയ്യാ, അങ്ങെന വിചാരിക്കേല്ല മാഡം, അപകടത്തിൽ
വണ്ടിക്കു് പ ിയ േകടു് തീർക്കാനു ഒരു െചറിയ തുക
എന്നു മാത്രെമ ഞാൻ കരുതിയു .” അയാൾ പറഞ്ഞു.

“ശരി, എന്നാൽ ഞാനായിട്ടു് നിങ്ങെട ഉറക്കം
െകടുത്തുന്നില്ല. െപാേയ്ക്കാ , ഇവളിനി നിങ്ങെട
ഉറക്കത്തിൽ വരില്ല. ഞാൻ െപാ ത്തിരിക്കുന്നു. ആ
െപാതി േമടിേച്ചാ േമാേള.” ശാരദ പറഞ്ഞു.

െപാതി കുഞ്ഞിെന ഏൽപ്പിച്ചു്, “വലിയ ഉപകാരം,
മാഡം” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് തങ്കപ്പൻ തിരിച്ചു നടന്നു.

⋆ ⋆ ⋆



 േ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


