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സ്മാർട്ട് വാച്ച്

“ഹാപ്പി ബർത്ത്േഡ അേമ്മ”

സാമ്പാറിനു് കഷണം നുറുക്കുകയായിരുന്ന ബാല
െഞട്ടിതിരിഞ്ഞു. മൂത്ത േമാൻ അപ്പുവാണു്.

“ഇന്നു് േനരെത്ത എഴുേന്നേറ്റാ, എന്തുപറ്റി?”

“ഏയ്, ചുമ്മാ, ഇന്നു് അമ്മയുെട ബർത്ത്േഡ അേല്ല?
രാവിെല തെന്ന ചൂേടാെട വിഷ് െചേയ്തക്കാം എന്നു�
െവച്ചു.” അവൻ ചിരിച്ചു.

ഇന്നു് എെന്റ പിറന്നാൾ ആണേല്ല, അേപ്പാഴാണു്
അവൾ അതു് ഓർത്തതു്. േമാൻ അേതാർത്തു
എേന്നാർത്തേപ്പാൾ കണ്ണുനിറഞ്ഞു.

“അമ്മയുെട പിറന്നാളിെന്റ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു
എേന്നാർേത്താ?” േതാളിൽ കയ്യിട്ടു െകാണ്ടു് അപ്പു
േചാദിച്ചു.

ഒരു െപാതി കയ്യിൽ െകാടുത്തിട്ടു് അവൻ പറഞ്ഞു:
“ഇഷ്ടമാേയാ എന്നു് േനാക്കിേക്ക.”

ആകാംക്ഷേയാെട പാക്കറ്റ് െപാട്ടിച്ചു.

“േഹാ വലിെയാരു വാച്ച്” േനാക്കിയ േഫാണിെന്റ
അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഡയൽ.

“ഇെതന്നാ ഡാ േമാെന? ഇത്രയും വലിയ വാേച്ചാ?”
തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കിയിട്ടു്, “ഇതു വാച്ച് തെന്നയാ�
േണാ?”

അപ്പൂനു ചിരി വന്നു.

“എെന്റ ഈ െമലിഞ്ഞ കയ്യിൽ ഇെതാന്നും േചരി�
ല്ല. ഇതു് ആണുങ്ങൾ െകട്ടണതേല്ല. അച്ഛനു െകാടു�
േത്തക്കാം.”

“പിേന്ന, ഒന്നു ചുമ്മാ ഇരുേന്ന അേമ്മ, ഇതിെന്റ
േപരാണു് സ്മാർട്ട് വാച്ച്. എെന്താെക്ക ഓപ്ഷൻ
ആണു് എന്നറിയാേമാ?

ബാല കണ്ണു മിഴിച്ചു േമാെന േനാക്കി.

“വാച്ചേല്ല സമയം േനാക്കിയാൽ േപാേര?” അവൾ�
ക്കു ചിരി വന്നു.

“എെന്റ അേമ്മ, ഇതിൽ അമ്മയുെട പ്രഷർ അറി�
യാം, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാം, അലാം െവക്കാം,
േഫാൺ േകാൾ വരുന്നതു്, െമേസ്സജ് വരുന്നതു്, വാ�
ട്സ്ആപ്പ് വരുന്നതു് ഒെക്ക അറിയാേന്ന.”

അപ്പു ഓേരാന്നു കാണിച്ചു തുടങ്ങി.

“എനിക്കു് ഇെതാന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത�
േല്ല, ഒരുപാടു് വിലയായി കാണും. ഇത്രയും വിലയു�
ള്ള വാച്ച് ഒന്നും എനിക്കു് േവണ്ടാന്നു്. അെല്ലങ്കിലും
ഇെതാന്നും േനാക്കാനും എനിക്കറിയില്ല. ആെക
അറിയാവുന്നതു് വാട്സ്ആപ്പ് െമേസ്സജ് അയക്കാ�
നാ” ബാല ചിരിച്ചു.

സ്മാർട്ട് വാച്ചിെന ആക്  െസപ്റ്റ് െചയ്യാൻ അവൾ�
ക്കു് ഒരു വിഷമം.

“എന്നാലും എടാ േമാേന!” അവൾക്കു പിെന്നയും
സംശയം.

“എന്താന്നു െവച്ചാൽ അമ്മ െചയ്യ്” അപ്പൂനു് േദഷ്യം
വന്നു തുടങ്ങി. അവൻ മുകളിേലക്കു േപായി.

സാമ്പാറിനു് െവണ്ടയ്ക്ക നുറുക്കി െകാണ്ടിരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു ബാല. എട്ടരയ്ക്കു് ഓഫീസിേലക്കു് ഇറങ്ങ�
ണം. അതിനുമുമ്പു് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണു്. തുണി
മിഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്. രാവിെല മുറ്റം ഒന്നും തൂക്കാൻ
േനരം കിട്ടാറില്ല. എല്ലാവർക്കും ലഞ്ച് പാക്ക് െച�
യ്യണം. താലൂക്ക് ഓഫീസിലാണു് അവൾക്കു േജാ�
ലി. ഭർത്താവു് മധു പിഡബ്ല്യുഡി-യിലും. ബാലയും
മധുവും നാട്ടുകാരാണു്. ഒേര േകാേളജിൽ പഠിച്ചവർ.
പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവർ. മക്കൾ രണ്ടുേപർ.
മൂത്തവൻ േസാഫ്റ്റ് െവയർ എൻജിനീയർ. േമാളുെട
േകാഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം. സംതൃ�
പ്ത കുടുംബം. മിച്ചം െവച്ചും, ചിട്ടി പിടിച്ചുെമാെക്കയാ�
യി ഓേരാ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി. അല്ലലില്ലാെത
കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബം.

ബാലയ്ക്കു് വാച്ചു നിർബന്ധമാണു്. അവൾ പറയും,
വളയിട്ടിെല്ലങ്കിലും എനിക്കു വാച്ച് േവണം. പണ്ടു്
വളെയാന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു് ഈ വാച്ചു
െകട്ടി ആണു് താൻ അഭിമാനം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതു്
എന്നു് അവൾ ഇടയ്ക്കിെട ഓർക്കാറുണ്ടു്. അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന വാച്ചിേനാടു് പ്രണയമായിരുന്നു.

ബാലയുെട വാച്ച് േകടായിട്ടു് ഒത്തിരിയായി. ഓേരാ�
േരാ തിരക്കുകൾ െകാണ്ടു പുതിയെതാന്നും വാങ്ങാ�
നും പറ്റിയില്ല. വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കിെട വീട്ടിൽ
പറയുമായിരുന്നു. അേപ്പാഴാണു് പിറന്നാൾ സമ്മാ�
നമായി സ്മാർട്ട് വാച്ച് കിട്ടിയതു്. ഒരു വാച്ച് എന്നതി�
ലുപരി െപാന്നു േമാെന്റ സമ്മാനം. അതായിരുന്നു
അവെള ഏെറ സേന്താഷിപ്പിച്ചതു്.

ആ വാച്ചും പിടിച്ചു് അങ്ങെന ഇരുന്നു. മുട്ടിറങ്ങി കി�
ടക്കുന്ന പാവാട ഉടുത്ത െമലിഞ്ഞ പത്താംക്ലാസു�
കാരി ഓർമ്മയിൽ െതളിഞ്ഞു. പത്താം ക്ലാസ് പരീ�
ക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിനു തേലദിവസം. െചറിയ ഡയ�
ലും സ്ട്രാപ്പുമുള്ള ഒരു വാച്ച് അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ച ദിവ�
സം. ആദ്യമായി േകാേളജിൽ േപായേപ്പാൾ, കൂെട�
ക്കൂെട സമയം േനാക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തേപ്പാൾ
ചിരിവന്നു. അെന്നാെക്ക വാച്ച് ഉള്ള കുട്ടികൾ കു�
റവാണു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഇത്തിരി ഗമയും �
ഉണ്ടായിരുന്നു.

പത്താം ക്ലാസ്, േകാേളജ്, ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞു കുേറ�
ക്കാലംകൂടി അതു തെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പി�
ന്നീടു് അതു് എവിെട േപാേയാ? ആ വാച്ച് ജീവിത�
ത്തിൽ എത്ര വലുതായിരുന്നു. തെന്റ നിമിഷങ്ങെള
ചിട്ടെപ്പടുത്താൻ കൂെട എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വാച്ചിെന്റ സൂചിക്കു േവഗം േപാരാ എന്നു് േതാന്നിയ
നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുളിേരാെട ബാല ഓർ�
ത്തു. മധുവിെന പ്രണയിച്ചു നടന്ന കാലം. േകാേള�
ജിേലക്കു് േപാകുന്ന വഴിയും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയും,
കാണാനായി ഒന്നു മിണ്ടാനായി, സമയം േനാക്കി
നിന്ന കാലം. കാത്തു കാത്തിരുന്ന സമയം.

അന്നു് നിമിഷങ്ങൾക്കു് േവഗത േപാരായിരുേന്നാ?
അറിയാെത ഊറിച്ചിരിച്ചു േപായി.

പിെന്ന എേപ്പാഴാണു് അതു് നഷ്ടമായതു്. ആ വാച്ച്
േകടായതു് ആേണാ അേതാ നഷ്ടെപ്പട്ടു േപായതാ�
േണാ, ഓർമ്മയില്ല. ഒരുപാടു വർഷങ്ങൾ പുറകിേല�
ക്കു് അവൾ േപായി. ഓർമ്മകളുെട കുെത്താഴുക്കു്.

കറുത്ത നിറമുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ച്. “െകാള്ളാം.”

ബാല മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഒരു കുറച്ചിൽ
േപാെല. പഴമയുെട ഭൂതം േവർെപട്ടുേപാകാൻ
ഒരു മടി. അത്രതെന്ന. േലഡീസിനു് പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്ന ചില േമാഡലുകൾ ഉണ്ടേല്ലാ. അതു തെന്ന
കാര്യം.

“അേയ്യ ആളുകൾ എന്തു വിചാരിക്കും?”

ഈ ഒരു ചിന്ത തെന്റ എത്ര ആഗ്രഹങ്ങെള നു�
ള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു് അവൾ െവറുെത �
ഓർത്തു.

“ഈ അമ്മെക്കന്താ, മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാറ�
ണം.” അപ്പു പറയും: “പഴമ്പുരാണവും പറഞ്ഞിരു�
േന്നാ. ഇതു് േലറ്റസ്റ്റ് െടക് േനാേളാജികളുെട കാല�
മാ. നാട്ടിൽ എെന്തല്ലാം െഡവലപ്പ്െമന്റ ്സ് നടക്കു�
ന്നു. അതിനനുസരിച്ചു സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്നു. അതു്
ഉപേയാഗിക്കണം. നമുക്കു േവണ്ടിയേല്ല ഇെതാ�
െക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതു തെന്ന.”

േമാൾ ഏറ്റു പിടിക്കും: “അമ്മയ്ക്കു് ഒരു വിചാരമുണ്ടു്.
അമ്മയുെട പ്രായമുള്ളവെരാന്നും ഇെതാന്നും ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു്.”

“ഞങ്ങളുെട േകാേളജിെല മിസ്സ്മാെര കാണണം.
എന്തു ൈസ്റ്റലിലാ വരവും േപാക്കും. സ്മാർട്ട്േഫാ�
ണും വാച്ചും അവെരാെക്ക േലറ്റസ്റ്റ് അപ്േഡറ്റ്സാ.
അറിയാേമാ? അമ്മക്കു് ഇേപ്പാഴും ഇെതാെക്ക േപ�
ടിയാ. അമ്മമ്മേയക്കാൾ പഴഞ്ചനാ.” അവൾ കളി�
യാക്കും.

“എെന്റ അച്ഛാ, ഈ അമ്മെയ ഒന്നു് േമാേഡൺ
ആക്കി എടുക്കാൻ ഇനി എന്തു െചയ്യും?”

“എെന്റ മക്കെള അതു് ഞാൻ സുല്ലിട്ട കാര്യമാ.” മധു
ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ൈകമലർത്തും.

“ആഹാ, മധുബാല സ്വപ്നം കണ്ടുെകാണ്ടു് ഇരിക്കുക�
യാേണാ?” േമാളാണു്. അവൾ േവഗം ഗ്യാസ് സിമ്മ്
ആക്കി െവച്ചു.

“അമ്മയ്ക്കു് ഇെതന്തുപറ്റി ഇന്നു്? രാവിെല ഓടിന�
ടന്നു് പണിെയടുക്കുന്നതാണേല്ലാ. ഇെതെന്താ�
രു ഇരിപ്പാ? ഇന്നു് ഓഫീസിൽ േപാകുന്നിേല്ല?”
അവൾ അതിശയം കൂറി.

ശ്… ശ്…

“അേയ്യാ െവണ്ടയ്ക്ക കരിഞ്ഞേല്ലാ” ബാല ചിന്തയിൽ
നിന്നും െഞട്ടി ഉണർന്നു. േവഗം േജാലിെയാെക്ക
ഒതുക്കി. കുളിച്ചു. െറഡി ആയി. എേന്താ എന്നെത്ത�
ക്കാളും വൃത്തിയായി സാരി െഞാറിഞ്ഞുടുത്തു.

േമശപ്പുറത്തിരുന്ന വാച്ച് എടുത്തു. മനസ്സിൽ ഒരു പി�
ടിവലി. “േചരുേമാ എെന്റ ൈകയ്ക്കു്.”

“േശ്ശാ േബാറാേണാ? ഓഫീസിലുള്ളവർ ജാടയാ�
െണന്നു കരുതുേമാ?”

അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങെന? അമ്മ�
മ്മയുെട സ്വാധീനം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കാവും പറമ്പും
വിലക്കുകളും ഒെക്കയായിരുന്നു തെന്റ ബാല്യത്തിൽ.
െപൺകുട്ടികൾ അടക്കവും ഒതുക്കവും േവണം എന്നു�
ള്ള വിലക്കുകൾ. ഇേപ്പാഴും എെന്ന പിന്തുടരുന്നുണ്ടു്
എന്നുള്ളതു് ശരിയാണേല്ലാ. ബാല ചിന്തിച്ചു. മറ്റു�
ള്ളവരുെട ഒെക്ക മുൻപിൽ ഇങ്ങെനെയാെക്ക നട�
ക്കാൻ തനിക്കുള്ള വിമുഖത, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറു�
ന്നില്ല.

ചുരിദാർ ഇടാൻ തുടങ്ങിയതുതെന്ന ഈ അടുത്തയി�
െടയാണു്. േമാളുെട നിർബന്ധം െകാണ്ടു്. അവൾ
പറയും അവളുെട കൂട്ടുകാരുെട അമ്മമാർ ഒെക്ക
േമാേഡൺ ചുരിദാറും കുർത്തയും ഒെക്ക ഇടുന്നവരാ�
ണു്. അമ്മയ്ക്കു മാത്രം എന്നുമുണ്ടു് കുെറ നരച്ച കളറു�
ള്ള േകാട്ടൺ സാരി.

എന്തുെകാണ്ടാണു് ഇങ്ങെന.

“ഇെതാന്നും അത്ര െതെറ്റാന്നുമല്ല ബാല. നന്നായി
നടക്കുകയും, നമ്മുെട ഇഷ്ടങ്ങൾെക്കാത്തു ജീവിക്കു�
കയും ഇഷ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കയും ഒെക്ക ഇനിെയ�
ന്നാണു്? കാലം കടന്നു േപാവുകയാണു്.”

“എെന്റ ബാേല, ഇനിെയങ്കിലും നീ നീ ആയിട്ടു്
ഒന്നു് ജീവിച്ചു േനാക്കൂ . ആഗ്രഹങ്ങെളാെക്ക മതി
അടക്കി െവച്ചതു്.” ഉള്ളിലിരുന്നു് ആേരാ മന്ത്രിക്കുന്നു.

ബാല ഒരു ഡീപ് െബ്രത്ത് എടുത്തു. പിെന്ന എേന്താ
ഒന്നുറപ്പിച്ചതുേപാെല വാച്ച് കയ്യിെലടുത്തു.

“നീ ഒന്നു് വരുന്നുേണ്ടാ ബാെല?” സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് െച�
യ്തു് മധു തിരക്കുകൂട്ടി.

“ദാ വരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്”

“അപ്പൂ, േമാേന.”

“എന്താേമ്മ” അപ്പു ഇറങ്ങി വന്നു.

“എടാ േമാെന അേത ഈ വാച്ചിൽ ആ വാട്സ്ആ�
പ്പ് ഒന്നു് ശരിയാക്കിേയ” മധുവിെന ഇടം കണ്ണിട്ടു
േനാക്കി ബാല പറഞ്ഞു.

“േദ അമ്മ െപാളിച്ചുേല്ലാ” േമാള് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

“േപാ െകാേച്ച” ബാല കൃത്രിമ ഗൗരവം ഭാവിച്ചു.

“എെന്റ േമാൻ വാങ്ങിത്തന്നതു് ഞാൻ െകട്ടാെത
ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. പിെന്ന ഞാെനാരു പഴ�
ഞ്ചൻ ആെണന്നുള്ള നിങ്ങെട പരാതി തീരൂേല്ലാ.”

ഇടം കയ്യിൽ കറുത്ത മിന്നുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് െകട്ടി
ബാഗുെമടുത്തു് ഉറച്ച ചുവടുകേളാെട മധുവിെന്റ അടു�
ത്തുെചന്നു് പറഞ്ഞു: “അേപ്പാൾ േപാകുവേല്ല”

മക്കെള േനാക്കി കണ്ണിറുക്കി െകാണ്ടു് പുഞ്ചിരിേയാ�
െട മധു സ്കൂട്ടർ മുേന്നാെട്ടടുത്തു.

□
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സിന്ധുഉല്ലാസ്
കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ�
കലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് െസക് ഷൻ
ഓഫീസർ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല ആല�
േക്കാട് സ്വേദശി. രണ്ടു കവിതാ സമാ�
ഹാരങ്ങൾ പ്രകാശനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്: മഴ�

യിേലക്കു തുറക്കുന്ന ജാലകം, െവയിൽ എഴുതിയ ചിത്ര�
ങ്ങൾ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കവിതെയഴുതുന്നു. ഭർത്താ�
വു്: ഡി. ഉല്ലാസ്, മക്കൾ: അഭിരാം വിനായക്, ആദിത്യ
വിനായക്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

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

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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