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  “വി�േച	ാ.. വി�േച	ന് പ	ിp�ിെന േവണാ? ന�െട േമാ	ി ച�് 

േപാെയ�p േച	ന്റ മ�ി പറയണ േക	ല്ലാ..”

“ഹ! ഇതാരി…ബ�ബാ!! നീ തീ! തി�p െചാറിതവള എയറp പിടി$ിരിണ

ൈസസ് ആയി	p(ല്േലാ!!”

“വി�േച	ാ, േമാ	ി എ)െനയാ ച�്  േപായത് ? ഫ+ീ് പ	ി ആയിരp�p..”

“Aറി�ൂടെട..വല്ല ക./ാരpം വ�p രാത+ി ഫpഡില് െവഷം കല3�ി

െകാടp�താെണ�് െഡൗ	് ഉ(്..Aല്ലാ(് െപ	െ�ാരp ദിവസം പpലിേപാെല

നട� പ	ി ച�്  േപാകാ� എ´ാ കാരണം ..”

“വി�േച	ന് പ	ിp�ിെന േവേണാ? ഞാ� ന�െട ക്ലാ9ി: പഠിണ

ഒരp�ന്െറ വീ	ി: നി�് കിടിലം ലാബ+േഡാഗ് കp�ിെന േമടിേ$ാ(് വ�p

തരാം..”



“െബ>്! ലാബ+േഡാഗ് Aല്ലെട, ലാബ+േഡാ3 ..”

“േച	ന് േവേണാ?ി പറ ,A�ൂറ് രൂവ ത�ാ ഞാ� ര(p ലാബ+േഡാഗ്

ആ@കp�ിെന ഇA തെ� േപായി േമടി$p െകാ(pവ�p തരpം..”

“ഒ�് േപാെയെടെ,നീ ഈ പറയണ ലാബ+േഡാഗ് എ�് പറയp�

സാധന�ിെന ഈ ജ/�p ക(ി	ില്ലല്ലാ ..ഏേതലpം ചാവാലിപ	ിേയം

െപാിൊ(് വരാനp. പരിപാടി ആയിരിpം .”

“എ´ാണ് വി�േച	ാ..! വി�േച	േന ഞാ� എ´ിനാ പ!ിpെ�!!..ന�

ഒ�ില്െല?ിലpം Aയ:വം Aല്െല! ഞാ� ഇ�ാളp ഞ)െട ക്ലാ9ി: ഉ.

ഒരp�െന പ!ി$ി	p(്.. Aവനp ഞാ� ഇ�ാളp േറാ	ി: െകട�pകി	ിയ ര(p

പ	ിp�p)െള എടp�p േറാഡ് വീല3 ആെണ�് പറ�p A�ൂറ്

രൂവയ്് വി!p.. െകാറ$p ദിവസം കഴി�p Aവ� വ�p പറ�p Aതിന്െറ

െചവി ര(pം െപാ)ി വരp�p എ�്. AA ഞാ� പറ�p Aത് േറാഡ് വീലറpം

നാടനpം കൂടി മിക്സ് ആെണ�്.. െകാേറ ദിവസം കൂടി കഴി�p Aവ� വ�p

പറ�p Aതിനp ചാവലിയpെട േമാ´ െതളി�p വരp�pെ(�p.! ര(p ദിവസം

കഴി�A Aവനpം Aവന്െറ േച	നpം കൂടി ആ ര(p പ	ിേയം എന്െറ വീ	ി:

െകാ(pവ�p െക	ിയി	p. A�ി	്  ഒടpെ� ബഹളം ഉ(ാി Aവസാനം

എന്െറ AAന്െറ ക¿ീ�് A�ൂറ് രൂേവം വാ)ിേ$ാ(് േപായി. AA�

A�് പ�ല് എടp�p െപാതpിയേAാ ൈകെവ$p തട� കാരണം ദീ ക¿pെട

ത´വിരല് Aന)p�ില്ല! A�് ഞ) നി3�ിയതാണ്..”

“ഓേഹാ!AെAാ ഇത് നിന്െറ Øിരം പരിവാടി ആണല്േല!”

“ഇല്ല േച	ാ..ഞാ� നി3�ി�p പറ�ല്ലാ..വീ	ിലp. മൂ�p പ	ിയാേണ

സതJം!! മേ! രെ(േKാം പിെ� പ(് ഞ)ട വീ	ി: ഉ(ായിരp� പ	ീം..”



“)!ഞാ� വിചാരി$p നീയpം നിന്െറ േച	നpം പിെ� നി)�െട െശരിpം

പ	ിയpം ആെണ�്..”

“േച	ാ,AഡMാ�സ് െകാടpാ� ഒരp നൂറp രൂവ തരാേമാ..”

“േപാെയ(+.. ര(p പ	ിേയം ഇവിെട െകാ(് വ�p ക(p േബാധി$ാ: മാത+ം

ൈപസ തരpം..”

“എ)ി ഞാ� േപായി കടം പറ�p േമടിാ� േനാാം…”

“ഡJാ..ഡJാ. േഷാ ഇറാെത േപായി പ	ിേയം എടpേ�ാ(് വാെട..”

ബ�ബ്.. പരAിെല കp�p കpരിApകളി: പ+ധാനഐ!ം ! നാലിേലാ AOിേലാ

ആയിെ	 ഉ.ൂ.ന�െട Aയ:വാസി ആണ്..ഇവന്െറ െശരിpം േപര്

എ´ാെണ�് നാ	ി: ഒരp�ന്േപാലpം Aറിയില്ല. പെP ബ�ബ് എ�്

പറ�ാ: സകലവനpം Aറിയpം..! ഒരp നാലO് െകാല്ലം മpേ� ഇവ� േതാ	ി:

നി�് ഒരp ബ�ബ് െപാിൊ(് വ�ി	് രൂപൂടിന്െറ Aവിെട െവ$

സീേറാബ�ബ് ഇതpെവ$p റീപ്േലസ് െച¿ാ� ഒരp ശ+മം നട�ി.! A�് ഒരp

സ്മാരകേഷാ് കി	ി ര(p ക¿ിലpം ബ�ബpം ആയി നി� നി:Aി: പടവ�

Aടി$pവീണp േബാധം ഇല്ലാെത കിടണ ക(p ഇവന്െറ A�$ി

കാറിെAാളി$p നാ	pകാ3 എല്ലാം ഓടിൂടി ഇവെന ആശpത+ിയി:

െകാ(pേപായി രPിെ$ടp�താണ്! A�് മpത: ആണ് ഇവന്െറ േപര് ബ�ബ്

എ�ായത്..! പിെ� Aേതാെട ബ�ബിന്െറ വീ	pകാരpം േഫമസായി.. Aവന്െറ

AA� ഓടിp� ഓേ	ാറിPയ്് ചരവാവ എെ�ാെ േപര് ഉെ(?ിലpം

,ബ�ബിന്െറ വ(ി എെ� നാ	pകാര് വിളിൂ.. ബ�ബിന്െറ സ്കൂള് ,ബ�ബ്

പഠിണ ക്ലാസ്, കpടp�യൂണി!p മീ!ിംഗ് Aടp� ആഴ്ച ബ�ബിന്െറ വീ	ി:

നട�ാം ..A)െന A)െന പറ�p പറ�p ബ�ബ് A)് സൂA3ഹി!് 

ആയി..!



ഇവെന ബ�ബ് എ�് വിളിാ� തpട)ിയതിനp േശഷം ഇവന്െറ ഏക േച	ായി

ഒരp�� ഉ.തിെന ടJൂബ് എ�pം പരAിെല േലാ: പിേ.ര് േപര് ഇ	p.

Aതpപിെ� Aവേനാടp എെ´?ിലpം പറ�p കഴി�ാ ക�ി വരാ� ഉ.

ൈടം കൂടി കണിെലടp�ാ: ആരpം ഇ	pേപാകp� േപര് ആണ്.. രൂപ

സാമJവpം ഉ(്.. ബ�ബ് ഒരpമാതിരി തി�p വീ3�് വയറpചാടി ഷ3	ിന്െറ ലാ>്

ബ	നpം കളസതിന്െറ ആദJബ	നpം ജനി$ി	ിതpവെര ഇടാ� സാധിാെത

നടp� രൂപം.. േച	� ടJൂബ് ആെണ?ി: AOിെല സാമൂഹJം ബpി:

കMാഷിേയാ33 ബാധി$ കp	ിയpെട പട�ി: കാണp� ൈടA് ഒരp�� .

ബ�ബpം ടJൂബpം കൂടി ആയേAാ ഒരp പ+ാസവpം ആയി.!

ആശpപത+ിയി: െകാ(pേപാേക( Aവസരം ഒരി: ടJൂബpം

ഉ(ാിയി	p(്..A�് ഇവ� െവശ�ി	p ആേണാ എ�് Aറിയില്ല , വീ	ി:

ഉ(ായിരp� പനിയpെടം ക+ിമികടിയpെടം ഒെ ആയി െകാേറ ഗpളിക എടp�p

തി�p,ദാഹം മാ!ാ� േവ(ി െകാേറ െജലൂസിലpം െചാമയpെട മരp�pം

െചവിയി: ഒഴിണ മരp�pം ഒെ എടp�p Aക�ാി,മരp�് െവ$ിരp�

ഡQ ക്ലീ� ആി െകാടp�p.. A�് ഇവേനം െപാി ആശpത+ിയി: േപായി

ശ3²ിAി$pം വയറിളിയpം ആണ് ജീവ� രPി$p എടp�ത്.!

ടJൂബ് ആSഹതJാ ശ+മം ഒെ നട�ിയി	pം ഉ(്.! ഇവ� ആരി: പഠിpേTാ

എ)ാനpം ഇവെന ടൂ3 വി	ില്ല എ�് പറ�p ,ഇവ� ഒരp കയ3 ഒെ

എടp�p വീ	ി: ഉ. ഒരp േപരയpെട െകാTി: ഒെ െക	ി മേ!യ!ം

കഴp�ിലpം െക	ി. മരJാദയ്് ഊരാpരp് ഇടാ� Aറിയാ�ത് െകാ(് ഇവ�

കഴpേ�: കയറpമായി നി�് തൂ)ി, ആദJം ക(p രPിാ� ഓടി െച�ത്

ബ�ബ്! തൂ)ി ചാകാ� േപാകp�വന്െറ കാലp നില�p മp	ി$ാ:

രPെപടpതാം എ� ബp²ിയpം ആേലാചി$p ടJൂബിന്െറ കാലp വലി$p നില�p

മp	ിാ� ബ�ബിന്െറ ശ+മം ! ര(ിന്േറം ബഹളം േക	് AAന് സമയ�ിന്

ഓടിവ�p രPിാ� കഴി�ത് ടJൂബിന്െറ ഭാഗJം..!



ഒരp പ+ാവശJം ഈ ര(p കpരിApക� കാരണം േപാലീസ് വേര(ി വ�ി	pം ഉ(്.!

ഇവന്െറ AA� ഒരp ദിവസം െവളpAിെന എണീ$p പണിpേപാകാ� േവ(ി

ഇറ)pേTാ വീടിന്െറ വരാ´യി: ഒരp പിസ്േടാ� ഇരിp�p! AAനpം Aേ�ം

ഒെ വ	ം കൂടി നി�് േനാി, പിെ� നാ	pകാര് കൂടി ,േതാ് ൈക െകാ(്

െതാടാ� ഒരp�നpം വ¿ ! ഏേതലpം ക./ാ3 വീ	ി: കാ� വ�ി	് മറ�p

െവ$തായിരിpം എെ�ാെ എല്ലാരpം സംശയി$p , ഓേരാ തലമൂ�

കpരിApക� Aകെല നി�് േനാി േതാിന്െറ എക്സാ!് സ്െപസിഫിേഷ�

വെര Aവിെട നി�് വിളTി .. ഒരp െവ. തpണി കൂ	ി പിടി$p വിരലടയാളം

പതിയാ� വിധം േതാ് Aവിെട നി�് എടp�p േനാാം എെ�ാെ പ്ലാ�

െചയ്തp നിp� സമയം ,ആരാ(pം Aതിനിടയ്് വരാApഴ േപാലീസ്

സ്െറഷനി: വിളി$p Aറിയി$p എസ്.ഐ നിമിഷ േനരം െകാ(് പാെ��ി.

ആ ബഹളം േക	് ഒരp എ	p എ	ര ആയേAാേഴpം ബ�ബpം ടJൂബpം കൂടി ഉറം

എണീ$p വ�p സതJം െവളിെAടp�ി, തേല ദിവസം A�$ിയpെട ഒAം കpടp�

യൂണി!p മീ!ി)ിനp േപായ വീ	ി: നി�pം Aടി$pമാ!ി െകാ(് വ�താണ്

,േകാഴിp�ിെന ഒെ െവടിെവp� ൈടA് ,മേ�ം േചാമേലം മp�് ഒെ

ഇ	p െവടിെവp� സാധനം! ഏതായാലpം എസ്.ഐ േകസ് ഒ�pം എടp�ില്ല !

ഉ$ കഴി�േAാേഴpം ബ�ബpം ടJൂബpം കൂടി ഒരp പാ	 ൈസിളpം ത.ി

,Aതിെറ പpറകി: ഒരp കാഡ്േബാഡ് െപ	ിയpം െവേ$ാ(് വ�p ..

“വി�േച	ാ, ലാബ+േഡാഗ് കി	ിയില്ല. ജ3�� ഷിപJാഡ് മതിയാ.? ഒരp എKം

കി	ിയp.ൂ. ആണാണ് ..”

“Aെട,ജ3�� െഷേAഡ്.. െഷേAഡ്.. ഇതിനp ഒടpെ� കാശ് ആകpെമെട..”

“ഇല്ല വി�േച	ാ.. ഇതിനpം A�ൂറ് രൂവ തെ� ഉ.ൂ..”



Aവ/ാര് ര(pം കൂടി ഒരpവിധ�ി: കാഡ്േബാഡ് െപ	ി തpറ�p ,തpറാ�

േനാി നി� താമസം ,AതJാവശJം ൈസസ് ഉ. ഒരp പ	ിp�p ചാടി

പpറ�p വ�p !

“Aെട,ഇത് തീെര കp�p Aല്ലല്േലാ! എവിട�p ഒAി$െട..?”

“Aത്, ആ പ.ിയpെട Aവിെട എന്െറ കൂ	pകാരന്െറ വീട് ഉ(്..Aവിെട െച�്

വാ)ി$താ..േച	� A�ൂറ് രൂവ താ.. ഇA തെ� െകാ(് േപായി

െകാടpാനാ.”

ഞാ� ൈപസ എടp�p െകാടp�p ..

പ	ിെയ കി	ിയ കഥ ഞാ� ഡാഡിേയാട് പറ�േAാ ഡാഡി ഊഹി$ കാരJം

െശരിയാെണ�് പിേ!�് പ.ിയി: െച�േAാ മന9ിലായി. വികാരി AX�

െവെലJ കാരJ�ിനp വാ)ി$ ജ3�� െഷേAഡ് പ	ിp�ിെന കാണാ�

ഇല്ലാ�് കപJാര് പറ�p Aറി�p!

പരAിെല കpരിApക� – കpരിA്െനസ് തpട3�് െകാേ( ഇരിpം!!


