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ശ്പിയവായനക്കാറ്ര്, 

എലലാവർക്കനംഹൃദയംഗേോയ
ഓണാശ്ംെകൾ

ോറേിലലാത്തത്ോറത്തിനന
ോശ്തസേങ്കിൽഓണത്തിനനം ോറം
വന്ിട്ടുണ്ടാവണം. ര്ീതികള്ിലനം
വയവഹാര്ങ്ങള്ിലനംഓണത്തിന്
ോറങ്ങൾകസണ്ടത്താൻേനതിർന്
തലേനറയിലനള്ളവർക്ക്
കഴിറ്േക്കനം. ഓറ്ര്ാര്ണ്ടന
കിറ്ലാേീററിലനം
ഭാഷാശ്പറ്യാഗത്തിൽോറം
കസണ്ടത്താൻകഴിയനന്റ്കര്ള്ത്തിൽ
ഓണആറ്ഘാഷങ്ങള്ിൽോറങ്ങൾ
കസണ്ടത്താൻകഴിേിസലലങ്കിലറ്ലല
അദ്ഭനതേനള്ളൂ എന്്പററ്േക്കാം; 

എന്ാൽഇവിസടവിവക്ഷഅതലല. 
കാലാനനെൃതോയിഓണത്തിന്വന്
ോറങ്ങസള്കനറിച്ചാണ്.  

ഓണത്തിന്സറആര്ംഭസത്തകനറിച്ച്
വിശ്വെനീയവനം സതള്ിവനകൾഒന്നം
തസന്യിലലറ്ശ്ത. എഡിര്ണ്ടാം
നൂറാണ്ടിൽ ര്ചിക്കസപട്ട െംഘകാല
തേിഴ്കൃതിയായ 'േധനരര്
കാഞ്ചി'യിലാണ്ഓണസത്ത
കനറിച്ചുള്ളആദയസത്ത
റ്ര്ഖസപടനത്തലനകൾ
കസണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

ശ്ശ്ാവണോെത്തിൽേധനര്യിൽഏഴന
ദിവെസത്തഓണാറ്ഘാഷംനടന്
ര്ീതികൾ
വിശ്ദീകര്ിക്കസപട്ടിട്ടുണ്ടതിൽ. 

ഒൻപതാംനൂറാണ്ടിൽ തേിഴ്

ചിന്തകനായസപര്ിയഴവർ
ഓണെദയസയയനം
ഓണറ്ക്കാടിസയയനം കനറിച്ച്
റ്ര്ഖസപടനത്തിയിട്ടുണ്ട്.

േലയാള്വർഷം 36 ൽ 'റ്ചന്ദൻ
ചങ്കര്ൻ' ഓണാറ്ഘാഷത്തിനായി
ഭൂേിയനം സനലലുംെദയവട്ടങ്ങള്ും
വിട്ടുനൽകിയതായിലിഖിതങ്ങൾ
റ്കര്ള്ത്തിൽ കസണ്ടടനക്കസപട്ടിട്ടുണ്ട്.

അന്നം ഇന്നം േലയാള്ിയനസട
ഓണക്കാലത്ത് റ്ക്ഷശ്തങ്ങള്ിറ്ലക്ക്
കാഴ്ചവസ്തനക്കൾ
െേർപിക്കനന്തായിഇവയിസലലലാം
റ്ര്ഖസപടനത്തിക്കാണനന്നണ്ട്. 
പതിനാറാംനൂറാണ്ടിൽഎഴനതസപട്ട
'ബർത്തറ്ലാേിറ്യാഇറ: എറ്വാറ്യജ്
ടനഈസ്റ്റ്ഇൻഡീസ്' എന്
കൃതിയിലാണ്ഇന്സത്തര്ീതികറ്ള്ാട്
ൊേയേനള്ള
ഓണാറ്ഘാഷസത്തക്കനറിച്ചുള്ള
വിവര്ങ്ങൾകാണനന്ത്. 

ബാബിറ്ലാണിയയിസല
െനറ്േറിയക്കാർഅവര്നസട
പനതനവർഷറ്ത്താടനനബന്ധിച്ച്
ആറ്ഘാഷങ്ങൾനടത്തിയിര്നന്തായനം
അവയ്ക്ക് റ്ദവാെനര്യനദ്ധവനോയി
ബന്ധസപട്ടകഥകള്ുോയി
ബന്ധേനണ്ടായിര്നന്തായിഎൻവി
കൃഷ്ണവാര്യർനിര്ീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പനതനവര്ഷാര്ംഭോയ
ചിങ്ങോെത്തിൽ

എഡിറ്റോറിയൽ 
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ആറ്ഘാഷിക്കസപടനന്ഓണത്തിന്സറ
ചര്ിശ്താതീതകാലസത്തആര്ംഭം
ഇങ്ങസനസയാസക്കആയിര്ിക്കാംഎന്്
വിലയം റ്ലാഗനനംകനറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
േഴക്കാലംകഴിേറ്വള്യിൽ
പൂക്കൾവിര്ിയനന്കാലത്ത് നടക്കനന്
ആറ്ഘാഷോയഓണം
േലയാള്ികള്ുസട നാല് ശ്പധാന
ആറ്ഘാഷങ്ങള്ിൽഒന്ായി റ്ലാഗൻ
കനറിക്കനന്ന. 

തൃക്കാക്കര്റ്ക്ഷശ്തപര്ിെര്ത്തായി
ചിങ്ങോെത്തിൽ 28 ദിവെം
റ്ചര്ര്ാജാക്കന്മാര്നസട കീഴിസല
നാടനവാഴികള്ുസട റ്നതൃതവത്തിൽ
നടത്തിവന്ആറ്ഘാഷംപിന്ീട്
ഓണാറ്ഘാഷോയി ോറിഎന്നംഇത്
റ്കര്ള്ക്കര്സോത്തോയി
ആറ്ഘാഷിക്കസപട്ടുഎന്നം
ചര്ിശ്തകാര്ന്മാർപിന്ീട്വിശ്വെിച്ചു
റ്പാര്നന്ന. 

ഏറവനംപഴക്കറ്േറിയഓണം
ഓർസത്തടനക്കാൻ
ശ്ശ്േിക്കനകയായിര്നന്നഞാനനം. 

സചമ്പര്ത്തിയിതള്ുകൾവട്ടത്തിൽഇട്ട
ഒര്നപൂക്കള്ംആണ്ഏറവനംപഴയ
ഓർേയായികിട്ടിയത്. അന്സത്ത
ഇലയിട്ടൂണനംപായെവനം
ഓർേവര്നന്നേിലല. ശ്പവാെം
തനടങ്ങിയറ്ശ്ഷേനള്ളഓണങ്ങള്ാണ്
നിറേനള്ളതായികിട്ടുന്ത്; െേൂഹ
ഓണാറ്ഘാഷങ്ങള്ും.  

ഓണംേലയാള്ിക്ക് ഒര്ന
വികാര്ോണറ്ലലാ. പറേനപറേന
പഴകിയേഹാബലിക്കഥറ്പാസല

െേതവെനന്ദര് റ്ലാകവനം ഒര്ന േിത്ത്
ആയികനട്ടികൾവസര്ചിന്തിക്കാൻ
തനടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്ിട്ടും
പൂർവാധികംആറ്വശ്റ്ത്താസട
ഓണംനേൾആറ്ഘാഷിക്കനന്ന. 

'ഓർേകള്ിസലഓണം' എസന്ാര്ന
കവിതയനണ്ട്കവിബാലചശ്ന്ദൻ
ചനള്ളിക്കാടിന്റ്റതായിട്ട്. അത്
തനടങ്ങനന്ത്

"ജന്മനാട്ടിൽ സചന്നവണ്ടിയിറങ്ങറ്വ
പനണ്ണുറ്താറനം സകാള്ളി സവച്ചറ്പാൽ
ഓർേകൾ" 

എന്ാണ്. ആഓർേകസള്ലലാംപറേ
റ്ശ്ഷംകവിതതീര്നന്ത്

"എന്നംേറക്കാതിര്ിക്കനവാനലലി
ഞാൻ
വന്നറ്പാകനന്തിറ്ങ്ങാണദിനങ്ങള്ിൽ
" 

എന്നം.

ഓർേകള്ിസലഓണം
ഓറ്ര്ാര്നത്തർക്കനം
വയതയസ്തോയിര്ിക്കനം. ഈ
തലേനറയ്ക്കനം വര്നം
തലേനറകൾക്കനംെേതവത്തിന്സറയനം
െേൃദ്ധിയനസടയനം
െറ്ന്താഷത്തിന്സറയനം
ദിനങ്ങൾക്കായിഓണാറ്ഘാഷം
നിലനിൽക്കസട്ട. ഒര്ിക്കൽക്കൂടി
എലലാവർക്കനം 'ഉദയ'ത്തിന്സറ
ഓണാശ്ംെകൾ.

സ്റ്നഹപൂർവ്വം 
റ്ഡാ:പി.ഓ.െനറ്ര്ഷ്
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എല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മല്യോളികൾക്കും ബറ്റോഡ
റ്കരള സമോജത്തിൻപ്പറ ഹൃദയുംഗമമോയ
തിരകറ് ോണോശുംസകൾ. ഈ ഓണക്ോല്ും
സമൃദ്ധിയകപ്പെയകും സറ്തോഷത്തിന്പ്പറയകും
സർറ് ോരരി രൂര്ണോറ്രോഗയത്തിന്പ്പറയകും
ആയിത്തീരപ്പട്ട.

ജി സി നോയർ  ജയകകമോർ നോയർ എും  ോസകറ്ദ ൻ  
പ്രസിഡണ്ട് പ്പസപ്കട്ടറി പ്െഷറർ 

SANJEEVANI DENTAL HOSPITAL        
MULTISPECIALITY DENTAL CLINIC & IMPLANT CENTER  

All advanced dental treatments 
available under one roof

FF-03 VRAJ BHOOMI COMPLEX, OPP ESSAR PETROL PUMP 
WAVES CLUB ROAD, VASNA BHAYLI MAIN ROAD,

VADODARA – 390014

DR: AISHWARYA KISHORE PILLAI
FOR QUERIES / APPOINTMENT 

CONTACT: 9824602862
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ഓണം നിറവിന്സറ ശ്പതീകോണ്. 
ഇലലത്തിസല പത്തായങ്ങൾ നിറേ് 
കവിയനം, അടിയാന്മാര്നസട 
കനടിലനകള്ിൽ വലലങ്ങൾ നിറേന 
തനള്ുമ്പനം. 
ോനനഷസര്ലലാര്നസോന്നറ്പാസല… 
എന് ഈര്ടികസള് 
ഓർേസപടനത്തി, ഈ 
വിള്സവടനപുത്സവം േലയാള്ിയനസട 
ഒസത്താര്നേ സ്ഥിര്ീകര്ിക്കനന് 
നാടിന്സറ ഉത്സവം.
ഓണം േലയാള്ികള്ുസട 
റ്ദശ്ീറ്യാത്സവോണ്. 
റ്ലാകത്തിന്സറ നാനാഭാഗത്തനേനള്ള 
േലയാള്ികൾ ജാതിേത റ്ഭദേറ്നയ
ഓണം ആറ്ഘാഷിക്കനന്ന. 
േഹാബലി എന് ര്ാജാവിന്സറ
ഭര്ണകാലം, 
ആയിര്ത്താണ്ടനകൾക്കപുറത്തനനിന്്
ഒറ്ര്ാർേയനസട നാള്ം, നന്മയനസട 
ശ്പകാശ്ം പകർന്് നേിലൂസടയനം 
കടന്നറ്പാകനന്ന. റ്കര്ള്നാട്ടിസല 
‘നിറ’ എന്
ഐശ്വര്യെേൃദ്ധിസയപറി
വർണ്ണിക്കനന് കാവയം 
തലേനറകൾക്കന പാടി 
േതിയാവനന്ിലല ഇറ്പാഴനം...

"മോറ് ല്ി നോെക ോണിെകുംകോല്ും
മോനകഷപ്പരല്ലോരകപ്പമോന്നകറ്രോപ്പല്
ആറ്മോദറ്ത്തോപ്പെ  സിക്കുംകോല്ും
ആരത്തങ്ങോർക്കപ്പമോട്ടില്ലതോനകും
കള്ള കമില്ല ചതിയകമില്ല
എറ്ള്ളോളമില്ല പ്പരോളി ചനും;
കള്ളെറയകും പ്പചറകനോഴിയകും
കള്ളത്തരങ്ങൾ മപ്പറോന്നകമില്ല”

എന്താണ് ഏസറ 
ശ്പചര്ിച്ചുനിൽക്കനന് കവിവചനം.
ആ  ഐശ്വര്യപൂർണോയ 
ഭര്ണത്തിൽ അെൂയപൂണ്ട 
റ്ദവന്മാർക്കനറ്വണ്ടി വാേനൻ 
േഹാബലിസയ പാതാള്ത്തിറ്ലക്കന

ഓണും അന്നകും ഇന്നകും

ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയതനം, തന്സറ 
ശ്പജകസള് െന്ദർശ്ിക്കാൻ േഹാബലി 
ആണ്ടിസലാര്ിക്കസലത്തനന്തനം, 
േലയാള്നാട് എശ്ത 
തലേനറകള്ിറ്ലക്കന പകർന് 
കഥയാണ്!
ജീവിത ര്ീതികള്ുസട ഭാഗോയി
ആറ്ഘാഷച്ചടങ്ങനകള്ിൽ 
വയതയാെങ്ങൾ  
വന്ിട്ടുണ്ടാകാസേങ്കിലനം ആചാര് 
െങ്കൽപങ്ങള്ിലനം, 
ഒത്തനറ്ചര്ലനകള്ുസടആഹ്ലാദത്തിലനം, 
ഓണം ഇന്നം ഓണോയിത്തസന്
നിലസകാള്ളുന്ന.

ഓണം െംബന്ധിച്ച് പല 
ഐതീഹയങ്ങള്ും ചര്ിശ്തറ്ര്ഖകള്ും 
നിലവിലനസണ്ടങ്കിലനം, ഓണം
ആതയന്തികോയി ഒര്ന  
വിള്സവടനപുത്സവോസണന്്
കര്നതിറ്പാര്നന്ന. ചിങ്ങോെത്തിസല 
അത്തം നാൾ േനതൽ തനടങ്ങനന് 
ഓണാറ്ഘാഷം തിര്നറ്വാണം 
നാള്ിൽ, ശ്പാധാനയറ്ത്താസട
ആറ്ഘാഷിക്കനകയനം, ചതയം നാൾ 
വസര് നീണ്ടന നിൽക്കനകയനം
സചയ്യുന്ന. ഒര്ന കാലത്ത് 
സകാച്ചിക്കടനത്തനള്ള തൃക്കാക്കര് 
വാണിര്നന് േഹാബലി, സപര്നോൾ
റ്ക്ഷശ്തത്തിസല ശ്പതിഷ്ഠയായ 
േഹാറ്ദവന്സറ 
തിര്നനാൾആറ്ഘാഷിക്കനന്തിനായി, 
ചിങ്ങത്തിസല അത്തം നാള്ിൽ 
ജനങ്ങസള് റ്ക്ഷശ്തെന്ിധിയിൽ 
വിള്ിച്ചുവര്നത്തനകയനം, 
ആറ്ഘാഷങ്ങൾ നടത്തനകയനം 
സചയ്തിര്നന്നവസശ്ത. ഇന്നം
സകാച്ചിര്ാജാവ് നടത്തിറ്പാര്നന്
അത്തച്ചേയം ഇതാസണന്ന 
കര്നതസപടനന്ന. ഈ 
ഉത്സവാറ്ഘാഷോണന പിന്ീടന

റ്ലഖനം



8

തിര്നറ്വാണോയി പര്സക്ക 
ആറ്ഘാഷിച്ചു തനടങ്ങിയതസശ്ത. 
തൃക്കാക്കര്യാണ് ഓണത്തപന്സറ 
ആസ്ഥാനം.
അവിസടയാണ് ആദയോയി 
ഓണാറ്ഘാഷം നടത്തിയത് എന്്
ഐതിഹയങ്ങൾപറയനന്ന.

കർക്കിടകം എന് പേോെം 
കഴിേ്, ോനം സതള്ിയനന് ഈ 
കാലത്താണ്, വിറ്ദശ്കപലനകൾ 
പണ്ട് െനഗന്ധശ്ദവയ 
വയാപാര്ത്തിനായി റ്കര്ള്ത്തിൽ 
കൂടനതലായി അടനത്തിര്നന്ത്. 
േഴോറി വാണിജയം 
പനനര്ാര്ംഭിക്കനന്ത് ശ്ശ്ാവണ 
ോെത്തിസല തിര്നറ്വാണ നാള്ിൽ 
ആണ്. ദൂസര് നങ്കൂര്േിട്ടു 
കിടന്ിര്നന് കപലനകൾ അന്ാണ് 
െവർണ്ണപണവനോയി 
തനറേനഖസത്തത്തിയിര്നന്ത്. 
അങ്ങസന െവർണ്ണനാണയം 
സകാണ്ടനവന്ിര്നന് ഈ ോെസത്ത 
സപാന്ിൻ ചിങ്ങോെസേന്നം, 
ഓണസത്തസപാറ്ന്ാണസേന്നം
വിള്ിക്കാൻ കാര്ണോയി എന്നം 
പറയസപടനന്ന. 

ബനദ്ധഭിക്ഷനക്കള്ായ ശ്ശ്വണന്മാസര് 
െംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ശ്ശ്ാവണം. 
ശ്ശ്ാവണത്തിന്സറ പാലി 
െോന്തര്ോണ് 'ൊവണം' അത്
ആദിര്ൂപം റ്ലാഭിച്ച് 'ആവണം' 
എന്നം, പിന്ീട് 'ഓണം' എന്നം 
ഉള്ള ര്ൂപം െവീകര്ിച്ചു. ശ്ശ്ാവണം 
ചിങ്ങോെോണ്. െംഘകാലത്ത്
റ്കര്ള്ത്തിലനം തേിഴ്നാട്ടിലനസേലലാം 
ബനദ്ധേതം ശ്പബലോയിര്നന്ന. 
അസന്ാസക്ക േഴക്കാലത്ത് 
ഭജനയിര്ിക്കലനം പഠനവനം 
ഒസക്കയായി ജനങ്ങൾ കഴിേന
കൂടിയിര്നന്ന, അതിന്സറ 
തനടർച്ചയായിര്ിക്കാം ഇന്സത്ത 
കർക്കടകോെസത്ത ര്ാോയണം
വായന. ബനദ്ധഭിക്ഷനവായി ദീക്ഷ
െവീകര്ിച്ചു കഴിേ് 
ശ്ശ്വണന്മാര്ായി ോറനന്

യനവഭിക്ഷനക്കൾക്ക്, അവര്നസട 
ദീക്ഷയനസട ശ്പതീകോയി ഒര്ന
േേവസ്ശ്തംകൂടി നൽകനക
പതിവനണ്ടായിര്നന്ന. ഈ 
െംഭവസത്ത 
അനനസ്േര്ിക്കനന്താണ് 
ഓണക്കാലത്തന കനട്ടികൾ ഉടനക്കനന് 
േേറ്ക്കാടിസയന്നം വാദേനണ്ട്.

ആണ്ടനപിറപിസന െൂചിപിക്കനന് 
ചിങ്ങോെത്തിസല ആറ്ഘാഷം
ശ്കറ്േണ റ്ദശ്ീറ്യാത്സവോയി
വള്ർന്നസവന്ാണ് േസറാര്ന 
വിശ്വാെം.  ഇലലങ്ങള്ിസല
പത്തായങ്ങസള്ലലാം നിറേ്,
കനടിലനകള്ിസല വലലങ്ങസള്ലലാം
നിറേ്, നിറവിന്സറയനം 
െന്തനഷ്ടിയനസടയനം െേയം –
പാടങ്ങള്ിസല പണിസയലലാം
കഴിേ്, കൃഷിപണി 
സചയ്യുന്വർക്കനം, 
സചയ്യിക്കനന്വർക്കനം 
സകാണ്ടാടാനനള്ള അവെര്ം. 
ജന്മിോർ, അടിയാന്മാർ എന്
വയതയാെങ്ങൾ േറന്ന 
െേഭാവനറ്യാടനകൂടി 
കഴിയനകയനം, പര്സ്പര്ം സ്റ്നഹ 
െന്ദർശ്നങ്ങൾ നടത്തനകയനം, ഒറ്ര് 
റ്വദിയിൽ ഒത്തനറ്ചര്നകയനം
സചയ്യുവാൻ ഉപകര്ിച്ചിര്നന് ഈ 
കാർഷിറ്കാത്സവ പര്ിപാടി, 
ശ്കറ്േണ റ്ദശ്ീറ്യാത്സവോയി
എന്താണ് നിഗേനം.

അത്തം നാൾ േനതൽ, തിര്നറ്വാണം 
വസര് പൂക്കള്േിട്ട്, ഊോലിലാടി,
തിര്നറ്വാണം നാൾ ോറ്വലിസയ 
നടനേനറത്ത് കനടിയിര്നത്തി, 
പൂജകൾ സചയ്ത് പിസന് 
ഓണക്കള്ികള്ും, ഓണറ്ക്കാടിയനം, 
പിസന് വിഭവെേൃദ്ധോയെദയയനം 
ഒസക്കയായി, ചതയം നാൾ, 
ോറ്വലിസയ എടനത്തന ോറുന്തന 
വസര്, ഓണം 
സപാടിസപാടിക്കനോയിര്നന്ന.*"കാ
ണം വിറും ഓണേനണ്ണണം"*  
എസന്ാര്ന സചാലലുണ്ട്.
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അന്നം ഇന്നം േലയാള്ിയനസട 
േനസ്സിൽ ഓണത്തിന്സറ ഓർേകൾ 
സോട്ടിട്ടു നിൽക്കനന്ന. അത്തം സതാട്ട് 
തിര്നറ്വാണം വസര് പത്ത് 
ദിവെസത്ത ഓണം ഇന്് ഉശ്താടം, 
തിര്നറ്വാണം എന്ീ 
ദിവെങ്ങള്ിലായി 
ചനര്നങ്ങിയിര്ിക്കനന്ന.
അത്തം േനതൽ തിര്നറ്വാണം 
വസര്യനള്ള പത്ത് ദിവെങ്ങള്ിൽ 
കനട്ടികൾെൂറ്ര്യാദയത്തിനന േനൻപ്റ് 
പൂക്കനടയനോയി പൂസപറിക്കാൻ 
റ്പാകനോയിര്നന്ന. പാടത്തനം, 
പറമ്പിലനം കനന്ിൻ േനകള്ിലനസേലലാം 
സചടികള്ും പൂക്കനടന്യനോയി 
നിൽക്കനം. തനമ്പപൂവനം,
അര്ിപൂവനം, ര്ാണിപൂവനം, 
കാക്കപൂവനസോസക്ക പറിച്ച് 
പൂക്കനട നിറച്ച് കനട്ടികൾ
വീട്ടിസലത്തി പൂക്കള്സോര്നക്കനന്ന. 
അന്് ഓണക്കാലം ഒര്ന 
വെന്തക്കാലം തസന് ആയിര്നന്ന. 
ഇന്് സ്ഥിതിയാസക ോറി, 
ഓണത്തിന് അങ്ങാടിയിൽ റ്പായി 
പൂക്കൾ വാങ്ങി പൂക്കള്ം 
തീർക്കനകയാണ് പതിവ്.  സ്കൂൾ, 
റ്കാറ്ള്ജ് തലങ്ങള്ിലനം, 
ൊംസ്കാര്ിക റ്കശ്ന്ദങ്ങള്ിലനം 
പൂക്കള് നിർോണം ഒര്ന േത്സര് 
ര്ംഗോയി ോറിയിര്ിക്കനന്ന.

ഓണത്തിന്സറ േസറാര്ന ശ്പറ്തയകത 
കനടനംബാംഗങ്ങൾ എലലാം 
ഒത്തനറ്ചർന്് വിഭവെേൃദ്ധോയ 
െദയയനണ്ടാക്കി കഴിക്കനന്ന
എന്താണ്. അര്ിയിടിക്കലനം -
വറക്കലനം, കായ വറനക്കലനം, 
അടയനണ്ടാക്കലനം, അച്ചാറീടിലനം, 
ചക്ക വര്ട്ടലനം ഒസക്കയായി ഒര്ന 
ോെം േനറ്മ്പ ഒര്നക്കങ്ങൾ
തനടങ്ങനം.ഓണസേന്് റ്കട്ടാൽ തസന് 
ഉറ്പര്ിയനസടയനം, 
പപടത്തിൻ്സറയനം, 
പായെത്തിന്സറയനം ോധനര്യോണ് 
നാവിലൂറനന്ത്. അസന്ാസക്ക
ഓണെദയക്കനള്ള പച്ചക്കറികൾ 

വസര് നേനസട വീട്ടുവള്പിൽ 
തസന് കൃഷി 
സചയ്തനണ്ടാക്കനോയിര്നന്ന. പറ്ക്ഷ 
ഇന്സത്ത സ്ഥിതി ആസക ോറി.. 
ഓണെദയയനം, പായെവനം എലലാം 
പാഴ്െലായി!

ഓണസേന്് റ്കട്ടാൽ ആബാലവൃദ്ധം 
ജനങ്ങള്ുസടയനം േനസ്സിറ്ലക്ക്
ഓടിസയത്തനന്ത് ഓണക്കള്ികള്ുസട 
ഓർേകൾ തസന്യാണ്. പനലികള്ി, 
രകസക്കാട്ടികള്ി, പന്തനകള്ി, 
തനമ്പിതനള്ളൽ, ഊോലാട്ടം
എന്ിങ്ങസന വിവിധതര്ം നാടൻ 
കള്ികൾ! ശ്പായറ്ഭദേനനെര്ിച്ച്
ആള്ുകൾ ഓറ്ര്ാറ്ര്ാ കള്ികള്ിൽ 
േനഴനകനക പതിവായിര്നന്ന..
ഇന്ാകസട്ട കള്ിസ്ഥലങ്ങള്ുേിലല; 
കള്ിക്കാനാള്ുേിലല. ആള്ുകൾ
സടലിവിഷൻപര്ിപാടികസള് 
ആശ്ശ്യിച്ച് ഓണംകഴിച്ചു
കൂട്ടുന്ന. 

ശ്പകൃതി റ്പാലനം 
ോറിയിര്ിക്കനന്ന. ഓണസവയിലനം, 
ഓണനിലാവനം, ഓണതനമ്പിയനം
േലയാള്ിയനസട േനസ്സിൽ അന്്
െറ്ന്താഷം നൽകിയിര്നന്ന. 
ഇന്സത്ത കാലം സതറി വര്നന് 
േഴ റ്പാലനം ഓണാറ്ഘാഷങ്ങസള്
ോറി േറിക്കനന്ന. 

കാലം ോറനന്തിനനനെര്ിച്ച്
ആറ്ഘാഷങ്ങൾക്ക് പര്ിണാേങ്ങൾ 
െംഭവിക്കനന്നസണ്ടങ്കിലനം ഓണം 
എന്നം േലയാള്ിക്ക് ഹര്ോണ്. 
റ്ലാകത്തിന്സറ ഏത് 
റ്കാണിലായാലനം േലയാള്ി ഓണം 
ആറ്ഘാഷിച്ചിര്ിക്കനം.  ഓറ്ര്ാ 
ഓണവനം ഒര്ന േധനര് ശ്പതീക്ഷ
തസന്യാണ്!

ലത റ്േറ്നാൻ
േലയാള്ം േിഷൻ അധയാപിക

ഗനജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ 
റ്ഗാശ്തി, ബറ്റാഡ
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വര്: പി ഒ അനവയ് 
കണിസക്കാന്
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കാലാങ്കിക്കനന്ിന്സറ സതറ്ക്ക
സചര്നവിൽകനത്തേനഴക്കറ്ത്താസട
സവടിസപാട്ടി. കര്ിേര്നന്നം
കര്ിമ്പാറത്തര്ികള്ും റ്ചർന്്
ോനത്ത്കറനപും സവള്ുപും
പനകറ്േഘംനിറച്ചു. കിഴറ്ക്ക
സചര്ിവിൽകർണാടകവനത്തിറ്ലക്ക്
ചാേനനിന്കര്ിറ്വങ്ങയനസട
നീട്ടിപിടിച്ചചിലലയിൽഇണറ്യാട്
റ്ചർന്ിര്നന്് ശ്പണയംപറേിര്നന്
െിംഹവാലൻ
പിടിവിട്ട് ഒറരക്കയിൽഞാന്ന. 
ശ്പണയിനിഅറ്പാറ്ഴക്കനംഏസറ
അകസലയലലാത്തഉണങ്ങിനിന്
േര്നതിറ്ലക്ക്ചാടിപിടിച്ചിര്നന്ന. 
നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറ വീട്ടുചനേര്ിൽ
തറച്ചേനൾക്കിര്ീടം തലയിറ്ലന്തിയ
റ്യശ്നവിന്സറചിശ്തത്തിന്അടിയിൽ
നിന്നം േൺതര്ിഅടർന്ന
ഇറയപടിയിൽവീണന. കര്ിങ്കൽ
കവാറിയിസല
സവടിവിറയലിൽ കാലാങ്കിക്കനന്്
ആസകസയാന്നവിറച്ചുനിന്ന.
നാൻെിസയകിടത്തിയനിലംപസറ
നനസോട്ടിയതനണിവലിച്ചു
ോറാൻപാടനസപട്ട് ോർത്താേ
വറീതപസനവലലാണ്ട് ശ്പാകി.
"കനടിയനം സകടപുംകഴിറ്േച്ച്
ഏറ്ന്റങ്ങ് റ്പായാ േതീറ്ലലാ. 

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം സക: സചറനകഥാകൃത്ത്, ചലച്ചിശ്തഗാന ര്ചയിതാവ്. 
സക വി െനധാകര്ൻ സ്ോര്ക സചറനകഥാ അവാർഡ്, വിദയാര്ംഗം 
െംസ്ഥാന തിര്ക്കഥാ അവാർഡ്, െനീഷ് സ്ോര്ക യനവകലാൊഹിതി, 
ദനബായ് ഏർസപടനത്തിയ സചറനകഥ അവാർഡ് എന്ിവ റ്നടിയിട്ടുണ്ട്. 
ഭനജിസല നഖശ്താണയിലനം പിന്ീട് റ്കര്ള് റ്പാലീെിലനം റ്ജാലി സചയ്ത 
റ്ശ്ഷം ഇറ്പാൾ കണ്ണൂര്ിൽഅധയാപകനാണ്. 

ബാക്കീള്ളതനങ്ങള് എങ്ങസന
സപഴക്കൂന്നറ്ന്ാേറ്റാ
റ്നാക്കണ്ടാറ്ലാ”. 

"എടാറീത്താൻറിറ്യാട് ഒന്ിറ്ങ്ങാട്ടു
വര്ാൻപററ്േ."

നിറ്ക്കാള്ാസ്എന്ര്ണ്ടാം
ക്ലാെനകാര്ൻഅറ്പാൾ

േൺചനേര്ിറ്ലാട്ടുതസന്
റ്നാക്കിയിര്നക്കനകയായിര്നന്ന.
തറ്ലന്ന ര്ാശ്തിചിേിനി
സവട്ടത്തിറ്ലക്കനപാറിവന്ഒര്ന
നിശ്ാശ്ലഭംപകൽസവട്ടത്തിൽകണ്ണു
കാണാസതവലേിര്ിപുണ്ട്. 
ഇറ്ച്ചച്ചിയനംഅതിസനതസന്
റ്നാക്കനന്ത്നിറ്ക്കാള്ാസ്കണ്ടന.
"ഒറ്ന്ാടി റ്പാറ്യച്ചുവാടാ...."

തറ്ന്ാട്തസന്യാറ്ണാപറേത്
എന്്െംശ്യിച്ച് നിന്
നിറ്ക്കാള്ാെിസനആദയംഒന്്
ര്ൂക്ഷോയനംപിസന്േയസപടനത്തിയനം
ോർത്തറ്നാക്കി.
"റ്പാറ്യച്ചുംവാ റ്ോസന "

അലിവന റ്ചർത്ത
അഭയർത്ഥന നിറ്ക്കാള്ാെിസന അയൽ
പക്കറ്ത്തക്ക്ഓടിച്ചു.

കാലാങ്കികനന്ിന്സറപടിോസറ
സചര്ിവ്തനടങ്ങനന്ിടത്താണ്

കോല്ോങ്കിക്കന്ന് കഥ
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നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറവീട് . അവിടനന്നം
സചര്ിവിലൂസടകനറച്ചുകൂടിഇറങ്ങി
നടന്ാറ്ലറീത്തയനംകനര്യാച്ചനനം
താേെിക്കനന്ആസ്ബറ്സ്റ്റാസ്
സകട്ടിടത്തിന്അടനസത്തത്തനകയനള്ളു. 

അതിനനംകനസറഇറ്ങ്ങപനറംഒര്ന
ഉര്നള്ൻപാറയനണ്ട്. നിറ്ക്കാള്ാസ്
അതിൽകയറിഉറസക്കവിള്ിച്ചു.

" റീത്താന്റീ....റീത്താന്റീ...."

" എന്താടാ സകാച്ചറ്ന...."

താസഴനിന്നംറീത്തവിള്ിറ്കട്ടു.

" ഇറ്ച്ചച്ചിേനള്ളീന്ാ റ്താന്റ്ണ.."

" ഞാനിപംവര്ാം......."

പറേനതീര്നന്തിനന േനറ്ന്റീത്ത
നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറ നിക്കറിടാത്ത
ചന്തിസക്കാര്നതട്ടും സകാടനത്ത് റ്കറി
റ്പാന്ന. താസഴനിന്നംഇറ്ശ്തം
റ്വഗത്തിൽറ്കറിവര്ാൻ
റീത്താന്റിയനസട ഇടിേനട്ടനന റ്പാലനം
പറത്തിലലറ്ലലാന്് നിറ്ക്കാള്ാസ്
ഓർത്തന.
നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറ റ്ചച്ചിനാൻെി
ജനിച്ചറ്പാറ്ഴനലല തൂക്കോയിര്നന്ന . 

പതിേൂന്ന സകാലലം നിലത്ത്തസന്
കിടന്ന. കിടന്നവീർത്തനാൻെി
റ്ചച്ചിസയഎടനത്തന സപാക്കാൻ
ോർത്തയ്ക്ക്ഒറയ്ക്കനപററാതായിട്ട്
സകാലലംഅഞ്ചാറായി. ദിവെത്തിൽ
ര്ണ്ടനേൂന്നതവണകിടന്കിടപിൽ
തസന്േൂശ്തംഒഴിക്കനം. തൂറനറ്കം
സചയ്യും. ഒന്നോറിക്കിടത്തിനനവന
ോറി ഉണങ്ങിയ
രകലിേനണ്ടന വിര്ിച്ചിടണസേങ്കിൽ
െഹായിക്കാൻഒര്ാൾകൂടി
റ്വണം. റീത്താന്റിയനം

ോർത്താേയനംകൂടി റ്ചച്ചിസയ
സചര്ിച്ചുകിടത്തി

ചനവന്അടിയനടനപ് ോറാൻ
തനടങ്ങിയറ്പാൾനിറ്ക്കാള്ാസ്
പനറത്തിറങ്ങി. ദൂസര്ഒര്ിക്കൽകൂടി
സവടിസപാട്ടി. സചറിയവിറയറ്ലാസട
കാലാങ്കികനന്ിറ്ലക്ക് ഇര്നട്ടിന്സറ
കനത്തേനര്ൾച്ചറ്കറിവര്ാൻ
തനടങ്ങി. വിറച്ചുവിറച്ച്താറ്ഴക്കന
സവള്ളിനനര്യിട്ട ഒര്നനീർച്ചാലിസന
ഇര്നട്ട് ഒള്ിപിച്ചറ്പാൾനിറ്ക്കാള്ാസ്
അകറ്ത്തക്കനതസന്കയറി.
നാൻെിസയകനറച്ചുശ്ീലങ്ങസള്ാസക്ക
പഠിപിക്കാൻ എലലാബനധനാഴ്ചയനം
ഒര്ന ടീച്ചർവര്നം. ടീച്ചറനസടവീട്അങ്ങ്
ദൂസര്ോട്ടറയനം ഉള്ിക്കലനം ഒസക്ക
കഴിേനതാഴസത്തറ്ങ്ങാആസണന്്
നിറ്ക്കാള്ാെിന് അറിയാം. ടീച്ചർ
വര്നറ്മ്പാൾനാൻെിക്ക് ഉടനക്കാൻ
കനറ്റഅടിയനടനപ് സകാണ്ടനവര്നം. 

അതാണ്നാൻെിസയഉടനപിക്കാറ്.
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ടീച്ചറനസട േനഖത്ത്തസന്
റ്നാക്കിയിര്നന്് നാൻെിചിര്ിക്കനന്
റ്പാസലചനണ്ടനകൾവിടർത്തനം. അത്
കാണനറ്മ്പാൾോർത്തയ്ക്കനം
നിറ്ക്കാള്ാെിനനം ഒര്ന ശ്പതീക്ഷറ്കറി
വര്നം. എന്ാൽഅടനത്തനിേിഷം
തസന്ആർക്കനംതിര്ിയാത്ത
വാക്കനകറ്ള്ാസട
ഒച്ചയിൽ കൂവി വിള്ിക്കനം. അത്
റ്കൾക്കനറ്മ്പാൾനിറ്ക്കാള്ാെിന്
ഭയോകനം. ോർത്തയ്ക്ക്
എസന്തന്ിലലാത്തകനംനിറയനം.

എന്തായാലനം ടീച്ചർവര്ാൻ
തനടങ്ങിറ്യപിസന്നാൻെി
ഏതാസണ്ടാസക്കപറയാൻ
റ്നാക്കനന്നണ്ട്. തക്കാള്ിയനം
റ്പനയനസോസക്ക
കാണിച്ച് റ്ചാദിക്കനറ്മ്പാൾചിലത്
പറയനം. നിറ്ക്കാള്ാെിന്ഒന്നം
തിര്ിയിസലലങ്കിലനം ടീച്ചർക്കനം
ോത്താേയ്ക്കനംചിലത്
തിര്ിയനന്നസണ്ടന്്അവര്നസട േനഖത്തന
നിന്നംനിറ്ക്കാള്ാെിനന േനസ്സിലാകനം.

വറീതപനാണ്നിറ്ക്കാള്ാെിസന
ആദയോയികാലാങ്കികനന്ിന്സറ
കിഴറ്ക്കസച്ചര്ിവിൽസകാണ്ടനറ്പായത്. 

അവിസടനിന്നം റ്നാക്കിയാൽ
കാണനന്ത്കർണാടകകാടാണ്.

താറ്ഴാട്ട് റ്നാക്കനറ്മ്പാൾ
നിറ്ക്കാള്ാെിന് റ്പടിയാകനം. 

എന്ാലനംതാസഴഇര്നണ്ടനകിടക്കനന്
േര്ത്തലപുകള്ിറ്ലക്ക് േനട്ടിയനര്നേി
ലയിക്കനന്േേനറ്േഘങ്ങസള്അവന്
ഇഷ്ടോണ്. അങ്ങസനയനള്ളഒര്ന
ദിനം ര്ണ്ടനേൂന്ന സപാലീെനകാർ
വന്ന. വറീതപറ്നാട് റ്ദഷയത്തിൽ
ചിലതന റ്ചാദിച്ചു.

"സകാച്ച് ഒപംഇലലാര്നറ്ന്
നിസന്സക്കാണ്ട്ഞങ്ങള്
പറയിപിറ്ച്ചസന " എന്നംപറേ്
അവര്ചവിട്ടിക്കനത്തി
റ്പായി. തിര്ിസകവര്നന്വഴി
വറീതപൻഎറ്ന്താസകാച്ചു
നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറനിക്കർ
റ്പാക്കറിൽഒള്ിപിച്ചുവച്ചു.

വീട്ടിറ്ലക്ക് വറീത്എറ്പാഴാ
വര്നറ്ന്ന്നംവീട്ടീന്്എപഴാ
റ്പാകനറ്ന്ന്നം നിറ്ക്കാറ്ള്ാസ്
കാണാറിലല. േിക്കവാറനം കണ്ടാൽ
തസന്നിറ്ക്കാള്ാെിറ്നാട്ഒന്നം
പറയാൻഅയാൾനിൽക്കാറിലല. 
പകൽവീട്ടിൽഉസണ്ടങ്കിൽ
നിറ്ക്കാള്ാെിറ്നയനംകൂട്ടി
കാലാങ്കിക്കനന്ിന്സറ സനറനകയിൽ
റ്കറനം. വറീത്അവിസടവര്നന്
ദിവെംചിലആള്ുകൾകനന്ിനന
േനകള്ിൽ കൂട്ടം റ്ചർന്്
നിൽക്കാറനണ്ട്. ഒര്ന ദിവെംര്ണ്ടന
േൂന്ന റ്പാലീെനകാർവീട്ടിൽവന്്
വറീതിസനപിടിച്ചു സകാണ്ടന റ്പായി.

ചിശ്തീകര്ണം: െര്ീഷ് വടക്കിനിയിൽ
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പിസന്കനസറനാൾകഴിേ്ഒര്ന
പകൽവറീത്കയറിവര്നറ്മ്പാൾ
ോർത്തവീട്ടിലനണ്ടായിര്നന്ിലലഅവൾ
റ്റഷൻവാങ്ങിക്കാൻറ്പായഒര്നഉച്ച
െേയോയിര്നന്ന. ൊധാര്ണവറീത്
അങ്ങസനഉച്ചയ്ക്ക്വര്നന്ആള്ലല. 
വന്പാസടകലത്തിൽനിന്്
റ്ചാസറടനത്ത് േത്തിക്കറിയനംകൂട്ടി
റ്ചാറനണ്ടന. പാശ്തംഅടനപിൻതട്ടിൽ
കഴനകികേിഴ്ത്തിസവച്ച. എന്സറ
റ്ോനിങ്ങനവറ്ന്ന്നംപറേ്
നിറ്ക്കാള്ാെിസനഎടനത്ത്
േടിയിലിര്നത്തി. ഒര്ന േനട്ടായി
എടനത്തന സകാടനത്തന.റ്ോൻ റ്പായി
കള്ിറ്ച്ചാന്നംപറേ്തലയിൽ
തറ്ലാടി. േനട്ടായിവാങ്ങിനിറ്ക്കാള്ാസ്
റ്ചച്ചിസയ റ്നാക്കി.
" റ്ചച്ചിക്ക്ഞാൻസകാടനറ്ത്താള്ാം
റ്പായികള്ിറ്ച്ചാ ."

വറീത്നിറ്ക്കാള്ാെിസനപനററ്ത്തക്ക്
വിട്ടു .

ഇത്തിര്ി റ്നര്ംകഴിേ്
കള്ി േടനത്തനിറ്ക്കാള്ാസ്അകറ്ത്തക്ക്
തസന്വന്ന. അറ്പാൾവറീത്
ഉടനതനണി ഒന്നേിലലാസതനാൻെിയനസട
റ്േസലആയിര്നന്ന. നാൻെിക്ക്ശ്വാെം
േനട്ടുന്തനകണ്ട്നിറ്ക്കാള്ാസ്
വറീതിസനവലിച്ചുതാറ്ഴക്കിടാൻ
റ്നാക്കി. വറീത്
നിറ്ക്കാള്ാെിസന തട്ടിോറി
ലനങ്കിയനടനത്ത്എഴനറ്ന്റുറ്പായി. 
നിറ്ക്കാള്ാസ്പനതസപടനത്ത്
ശ്ര്ിയാക്കിവിറച്ചു സകാണ്ടിര്നന്
റ്ചച്ചിയനസടഅടനത്ത് റ്ചർന്നകിടന്ന. 
റ്ചച്ചിശ്വാെം റ്നസര്യാക്കി. 

ോർത്ത
വന്റ്പാ വറീതിറ്നാട് കയർത്തന.

“എനിക്കിനിവയ്യഇങ്ങസനവലിച്ചു
വലിച്ചു റ്പാകാൻ ."

വറീത്ഒന്നംപറയാസത റ്ദഷയസപട്ട്
ഇറങ്ങിറ്പായി.
പിസന്കനസറനാൾകഴിേ്ഒര്ന
ര്ാശ്തിഅേകര്യനന്ത്റ്കട്ടാണ്
നിറ്ക്കാള്ാസ്ഉണർന്ത്. വറീത്
ോർത്തയനസട േനടിക്ക്
പിടിച്ച് ആവർത്തിച്ച്ഇടിച്ചു. 

പിറ്റന്് ോർത്തറീത്തയനസടഅടനത്ത്
സചന്്കര്യനറ്കംപറയനറ്കം
സചയ്തന.

" നീ എന്ാത്തിനാഇങ്ങസന
െഹിക്കനറ്ന്. അവന്സറഇടിയനം
സതാഴിയനംവാങ്ങിക്കനറ്ന്. 

ഇതിനനം ആവയ്യാത്ത സകാച്ചിനനം
വലലതനംതിന്ാൻസകാടനത്തിട്ടാസണങ്കീ
റ്വണ്ടിലല." നിറ്ക്കാള്ാെിസന റ്ചർത്തന
പിടിച്ചു സകാണ്ട് റീത്തപറേന.

" എനിക്ക് റ്േലാഇനിഈ
സചറനതിന്സറ ജീവിതംകൂടി
എന്താകനറ്ോഎറ്ന്താ."

ോർത്തയനസടകണ്ണീര്നപ്വായിൽ
അലിേന.
" ഞാൻഒര്നകാര്യംപറയസട്ട."

റീത്തോർത്തറ്യാട്അടനത്തനവന്ന.

" ഈസകാച്ചിന്സറ നലല ഭാവിക്ക്
അതാനലലത്. സചറനപനറ്ഴല്
ശ്ബദര്നോര്ന റ്നാക്കനന്ഒര്ന
പാഠശ്ാലയനണ്ട്. റ്ദവാലയറ്ത്താട്
റ്ചർന്്. അവിസട സകാച്ചിസന
റ്ചർത്താപിസന്അതിന്സറപഠിപ്
അങ്ങ്നടന്ന റ്പാകനം."
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ോർത്തയ്ക്കനംഅത്നലലതാന്്
റ്താന്ി.
" പിസന്ഒര്നകാര്യേനണ്ട്എപഴനം
എപഴനം സകാച്ചിസന
കാണാസനാക്കത്തിലല. ആണ്ടിസലാറ്ന്ാ
ര്റ്ണ്ടാോശ്തം."

അത്ോർത്തയ്ക്ക്
ഉൾസക്കാള്ളാനാവാത്ത
റ്വദനയായിര്നന്ന. എന്ാലനം
നിറ്ക്കാള്ാെിന്അങ്ങസനസയാര്ന
സേച്ചസപട്ടജീവിതം ഉണ്ടാകനറ്ന്ല്
അതനറ്പാസലവര്സട്ടഎന്് ോർത്ത
ചിന്തിച്ചു.

വറീത് റ്പായ്ക്കഴിേറ്പാൾ
ോർത്തനിറ്ക്കാള്ാെിസനഅലക്കി
ഉണങ്ങിയഒര്നഉടനപ്ഇടീച്ചു. ോട്ടറ
പള്ളിയിൽസപര്നന്ാള്ിന്
റ്പാകനറ്മ്പാൾോശ്തറ്േ
നിറ്ക്കാള്ാെിന്ഉടനപ്ഇട്ട്
സകാടനക്കാറനള്ളൂ. ഉടനപിന്സറ
സവയിലനണക്കേണംനിറ്ക്കാള്ാെിന്
നലലഇഷ്ടോണ്.

" നാൻെിസയഒന്ന റ്നാക്കിറ്യക്കറ്ണ
റീത്താ" ന്നം പറേനോർത്ത
റ്വഗത്തിൽഒര്ന റ്വായിൽൊര്ി
ഉടനത്ത്പനറത്തനവന്ന.
സചറനപനഴക്ക് റ്നര്ിട്ട്ബസ്
ഉണ്ടായിര്നന്ന. ആദയോയിട്ടാണ്
നിറ്ക്കാള്ാസ്ബസ്സിൽകയറനന്ത്. 

പനറംകാഴ്ചകൾഅവന്
അതിയായ ആഹ്ള്ാദംനൽകി. 
ഇറ്ച്ചച്ചിവീട്ടിൽ
ഒറയ്ക്കാണറ്ലലാ എന്ചിന്തസപസട്ടന്്
അവസനആശ്ങ്കയിലാക്കി.
" റ്ചച്ചിക്ക് നടക്കാൻ
കഴിയനോര്നറ്ന് ഒപംകൂട്ടാര്ന്ന
അറ്ലല."
നിറ്ക്കാള്ാസ്ോർത്താേസയറ്നാക്കി.

ോർത്തയ്ക്ക്ചങ്കിനകത്ത്വലിയ
ഭാര്ം റ്താന്ി. ബസ്കനത്തസനഒര്ന
കനന്ിസനചനറി റ്കറാൻ
തനടങ്ങിയറ്പാൾആഭാര്ംകൂടനതൽ
കനസപട്ടുവര്നന്ത്ോർത്ത
അറിേന.
ബസ്സിറങ്ങിോർത്ത
നിറ്ക്കാള്ാെിന്സറരകയ്യുംപിടിച്ച്
ദിവയകാര്നണയ റ്ദവാലയ
പാഠശ്ാലയനസടപടികൾകയറി.
" റ്ോനിനികനറച്ചുനാൾഇവിസട
നിൽക്കണംറ്ട്ടാ."

നിറ്ക്കാള്ാെിസന സകട്ടിപിടിച്ചു
സകാണ്ട് ോർത്തകര്ച്ചിലടക്കി
ദിവയകാര്നണയ റ്ദവാലയ
പാഠശ്ാലയിസലഇോറ്നലപന്സറ
കയ്യിൽനിന്നംപിടിവിടനവിക്കാൻ
റ്നാക്കിനിറ്ക്കാള്ാസ്കര്േന.
ആവതിലലാത്തഅശ്തയനംകനസപട്ട
േനസ്സുോയി ോർത്തതിര്ിേന
റ്നാക്കാസതകൽപടവനകൾഇറങ്ങി.
" എസന്കൂടി സകാണ്ടന റ്പാഅറ്േ..."

കര്േനവലിേനനിന്
നിറ്ക്കാള്ായനസട തലയിൽ
തറ്ലാടിസക്കാണ്ട്ഇോറ്നലപൻ
അവന്സറ സനറനകയിസലാര്ന േനത്തം
നൽകി. ആദയോയാണ്ഒര്നആണ്
അവന്േനത്തംനൽകനന്ത്. 

വാത്സലയത്തിന്സറതഴനകലിൽപിടി
വിടനവിക്കാനനള്ളനിറ്ക്കാള്ായനസട
ശ്ശ്േം സചറനതായിഅയേന.

കാലാങ്കിക്കനന്ിന്സറഉച്ചിയിറ്ലക്ക്
അറ്പാൾ റ്കറിവന്കറനത്തറ്േഘം
കനത്തനസപയ്യാൻതനടങ്ങി.

വള്വനതിര്ിേ്ബസ്സ്വര്നന്തനം
കാത്ത് ോർത്തറ്റാഡര്ികിൽതള്ർന്ന
നിന്ന.
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അര്നവികൾ പനിനീര്ഭിറ്ഷകത്താൽ,
കനള്ിര്ല ചാർത്തിടനസേന്മലനാറ്ട,
കര്ള്ിനന േധനര്ം കണ്ണിനന കൗതനക
േള്വറ്ലലാതാൻ നിന്മാഹാത്മ്യം.

അലസയഴനോഴി പടിോറനം ബഹന 
േലകൾനിറേ കിഴക്കനം നിന്ിൽ,
െനലഭം പലവർണ്ണത്താൽ നീസയാര്ന 
കലയാണനനപേ ഗനണ നിലയം നീ.

നീലവനങ്ങള്ിസലന്നം ൌര്ഭ
റ്ോലനം ചന്ദനവിടപം തിങ്ങി,
റ്തനനം റ്തസന്മഴനകനം റ്തസനാഴനകനം
െൂനങ്ങള്ുോയാേലറ്േടനകൾ,
ോനനം പനലിയനം 
കര്ടികൾ,സചന്ായ്
ആനക്കൂട്ടവനസോര്നേിച്ചവിസട-
ക്കള്ഗാനങ്ങള്ുതിർക്കനം റ്കാകില
േള്വറിയാസതാര്ന പറവകള്ും, സകാ
ച്ചര്നവികൾ പാറകള്ിൽപനതന
ചനംബന
േണികൾനിര്ത്തിക്കനള്ിര്ണിയിച്ചും,
തര്നവനകള്ിൽ
രതസത്തന്ലനണർത്തനം, 
പര്ിേള്ഗന്ധവനസോത്തനകലർന്ാൽ,
പറവതിസനള്ുതലലറ്േ നിന്നസട,
േഹിേകള്ാ േലറ്േടനകൾ തന്ിൽ.
പത്തന സവള്ുപിനന തൂമ്പയനറ്േന്തീ-
ട്ടദ്ധവാറ്നാന്മനഖര്ാം കർഷകര്നം,
സതാഴിലാള്ികസള്ര്ി സവയിലനം
കാറും,
േഴയനംസകാണ്ടന നിര്ന്ാവയലനക-
സള്ാര്ന സപാന്ിൻ 
സകായ്ത്തനത്സവോക്കി,

കര്ള്ിനന കനള്ിര്ല ചാർത്തനം 
ദർശ്ന-
േവിടനസത്ത ത്തിര്നേനറത്തലലാ-
സതവിടനണ്ടനലകിതിസലൻ േലനാറ്ട!

കായൽചിറകള്ിലറ്േ നിന്നസട-
ശ്ശ്ീകര്നാേസോതനങ്ങി കാറിൻ,
താറ്ലാലത്താറ്ലാലച്ചിലലക-
ള്ോനം സകാണ്ടാറ്വശ്ത്താ-
ലാടിച്ചാടി വിള്ിച്ചു തിേിർത്തി-
ട്ടാ നിര്നിര്യായ് നിൽക്കനം റ്കര്-
ക്കൂട്ടങ്ങൾതൻ തണലിസലാതനങ്ങി,
സപാട്ടിച്ചിര്ികള്ുതിർക്കനംതര്ിവള്യി
സട്ടാര്ന കയ്യാൽ തലലിസയാര്നക്കിയ,
സപാൻനൂലിഴകൾ നിറസച്ചാര്ന
ചനേടങ്ങനദര്ത്തിസന്ാര്ന 
ഭൂഷണോക്കി,
സതര്നസതസര്റ്യാേൽരക്കകൾ 
ചലിപി
സച്ചാര്ന സചറന പനഞ്ചിര്ി ചനണ്ടിൽ 
വിടർത്തി,
കര്ള്ിസലാര്ിത്തിര്ി 
െവപ്റ്നേനണർത്തി-
ക്കര്ിേിഴികള്ിസലാര്ന കവിത  
വിള്മ്പി
കയറന പിര്ിക്കനം 
തര്നണീേണികള്ും,
അവിടനസത്ത തിര്നേനറത്തലലാ-
സതവിടനണ്ടനലകിതിൽ? എൻ 
േലനാറ്ട...!!!

എൻ മല്നോറ്െ  
 ിശവനോഥൻ  ബറ്റോഡ

കവിത



17

ആ കല്യോണും 
അസതാര്ന ഒസന്ാന്ര് കലയാണം തസന് ആയിര്നന്ന.  
ആദയം, നിറപറയനസടയനം നിലവിള്ക്കിന്സടയനം വായ്ക്കനര്വയനസടയനം 
അകമ്പടിറ്യാസട അമ്പലത്തിൽ കലയാണം, പിസന് ഇടവകപള്ളിയിൽ 
േിന്നസകട്ട്, ന്ിറ്ട്ടാ ആേിനാ റ്ഹാട്ടലിൽ റിെപ്റ്ഷനനം.

റ്ഗാറ്പയട്ടൻ കൗണ്ടറിൽ സച്ചന്് ചൂടാകയാണ്. ങ്ങടടനത്ത് റ്നര്റ്ത്ത 
പറേീര്നന്ിറ്ലല സഡക്കറ്റഷസനപറി, നിറ്പാ ന്താ സചയ്ക? ന്ത് 
പറോലനം േനസ്സിലാവാത്ത കൂട്ടങ്ങള്. കൗണ്ടറിലിര്ിക്കനന്
റഷീദ് എറ്ന്താ പറയാൻ തനടങ്ങിസയങ്കിലനം െനകനറ്വട്ടനറ്പാറ്ഴക്കനം 
ഓടിവന്ന പറേന, ന്സറ സപാന്ിഷ്ടാ, ങ്ങസള്ന്തിനാ ഇങ്ങസന 
റ്ബജറാവനന്ത് ഞാനിറ്ലലവ്സട. ങ്ങസട റ്ോസട കലയാണം ഗംഭീര്ാക്കീറ്ട്ട 
ഞാനിന്് ഉണ്ണുന്നള്ളൂറ്ന്.

അറ്പാറ്ഴക്കനം സചക്കന്റപൻ റ്ജായിച്ചായൻ നലല അടിസപാള്ി േേനക്ക 
രസ്റ്റലിൽ വന്് പറേന, ങ്ങള്ാര്നം റ്ബജാറാവണ്ടാ, ഞാനിന്സലത്തസന് 
ബ്സട ഒന്് കറങ്ങി റ്ന്തലനം കനറവനറ്ണ്ടാന്് റ്നാക്കിആ
കൗണ്ടറിലിര്ിക്കനന്
ബഷീറിറ്നാസടലലാം പററ്േപിച്ചിര്നന്ന.ഓസനലലാ എക്ടട്റാ 
അറ്റഞ്ജ്സേന്ടനം സചയ്റ്താള്ും. ആ വകയനം കൂടികൂട്ടി ങ്ങള് ന്സറ 
അക്കൗണ്ടിൽ റ്ട്ടാള്ിൻ. റ്ജായിച്ചായൻ എലലാവറ്ര്ാടനം സകാച്ചു 
വർത്തോന വനസോസക്കയായി നടന്ന നീങ്ങി.

ആ തിര്ക്കിനിടയിലനം നറ്ന്ദട്ടൻ ആസര്റ്യാ ന്തിറ്നറ്യാ തിര്യനന്ത്റ്പാസല 
അവിസട സോത്തം ഒന്് കറ്ണ്ണാടിച്ചു. ആ േനഖസത്ത തിള്ക്കത്തീന്് 
അറിയാം ഒര്ന കവിതക്കനള്ള അക്ഷര്ങ്ങൾ നിര്ത്തനകയാണാ േനസ്സിസലന്്.

ൊജൻ ആസക വിയർപിൽകനള്ിച്ചാണാ 
വിവാഹത്തിസനത്തിയത്. ങ്ങറ്നലനം പണ്ടാസര്ാംന്് 
കഴിേ്കിട്ടയാേതിസയന്നള്ള വിചാര്ത്തിലാണിഷ്ഠൻ. കീർത്തനയാണ് 
ൊജസന PhD യ്ക്കനള്ള എലലാ ശ്പബന്ധങ്ങള്ിലനം 
െഹായിക്കനന്ത്. അതിനാൽ ോശ്തം വന്താണ്. തിറ്പാ
രടം റ്വസ്റ്റ് ആന്റ് േണി റ്വസ്റ്റ്.

അറ്പാഴാണ് ഒറസക്കാര്ന േൂലയിൽ ഒതനങ്ങിക്കൂടീര്ിക്കനണ കീർത്തനയനസട 
ചങ്ങാതി ജേീസലക്കണ്ടത്. കീർത്തറ്നടേര്ാധിറ്കച്ചി 
െറ്ന്താഷറ്ത്താടാക്കനറ്ട്ടയാട് റ്ചാദിച്ചു, റ്ന്ത കനട്ടീ പഴാറ്ണാ
വറ്ന്? അറ്തച്ചീ ത്തിര്ി റ്നര്റ്ത്ത എറസങ്ങയങ്കിലനം നിഷ േ്ണി 

കഥ



18

രവകി. ക്കാസണങ്കി ഒറസക്കങ്ങനം റ്പാവാനനം വയ്യ. നിഷ ബസടവസര് 
വന്്തനം അടിസപാള്ി ക്കൂട്ടങ്ങസള് തിര്ക്കി റ്പാറ്കം സചയ്തന.
റ്ദ അവർ വര്നന്ന! വധന കീർത്തനയനസടം വര്ൻ ലിറ്ജായനസടം
അടിച്ചുസപാള്ി കനട്ടുകാർ. റ്ഗാറ്പയ ട്ടനാസണങ്കിൽ അവര്നസട വര്വനം 
ബഹറ്ള്ാന്ങ്ങട് ര്െിക്കണിലലാ. പറ്ക്ഷങ്കി ആ േലർവാടിക്കൂട്ടങ്ങള്ുറ്ണ്ടാ 
ത് വറ്ലലാം റ്നാക്കണ്. അവർ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്സട ൌണ്ട്

ോക്ടെിേത്തിലാക്കീട്ട് അതിസനാത്ത് പാട്ടും ഡാൻെനം ഒക്കയായിട്ടാസക 
ഒര്ന ബഹള്േയോക്കീറ്ന്ണം പറയാൻ. ഈ ഡാൻെനം പാട്ടും
ബഹറ്ള്ാസക്ക ക്കണ്ടിട്ട് കാഴ്ച്ച ക്കാർക്ക് പലർക്കനം ശ്പായസോസക്ക േറന്് 
ലാറ്ലട്ടൻ രസ്റ്റലിൽ ഒന്് കൂടയാറ്ലാസന്ാര്ന റ്ോഹം. 

കീർത്തനയനസട വലയോേ ര്റ്വയട്ടൻ െനറ്ര്ഷ്റ്ഗാപി രസ്റ്റലിൽ 
േെിസലാസക്ക കാട്ടി െിൽക്ക് ജനബ്ബയിൽ കെറനകയാണ്, ബസട ഞാൻ 
പറയനറ്ന്ാറ്ണലലാം നടക്കൂറ്ട്ടാ. സ്പീക്കറിന്സട ൌസണ്ടലലാം കനറപിച്ച് 
ആ േലർവാടിക്കൂട്ടങ്ങറ്ള്യനം കനറസച്ചാന്് ശ്ാെിച്ച്, ആൾ
നിന്് രഷൻ സചയ്യവാണ്.

പറ്ക്ഷ, കീർത്തനയനസട സ്റ്നഹനിധിയായ അേ ര്ാധികക്കസതാന്നം 
കൂടനതൽ റ്നര്ം കണ്ട് നിൾക്കാനായിലല. ര്ാധിറ്കച്ചി ഇള്യ െറ്ഹാദര്ൻ 
േനര്റ്ള്യട്ടറ്നം വിള്ിച്ച് എലലാറ്ര്ം കസണ്ടാന്് പറേ് ഏതാസണ്ടാര്ന 
പര്നവത്തിൽ വഞ്ചി കര്ക്കടനപിച്ചു.

റ്സ്റ്റജിൽ, ആ കനോറക്കിള്ികൾ പാട്ടും ഡാൻെനം 
ബഹള്വനസോക്കയായിട്ടാർത്തന തകർക്കയാണ്. െനഡ് കൗണ്ടറനകള്ിലനം 
അവനവനിഷ്ടേനള്ള ഭക്ഷണസേടനത്ത് ര്നചിറ്യാസട ആെവദിച്ച്
കഴിക്കയാസണലലാര്നം.
എലലാം അതിന്സറ അടനറ്ക്കാടനം ചിട്ടറ്യാടനം കൂടി െറ്ന്താഷറ്ത്താടനം 
െോധാനറ്ത്താടനം കൂടി നടക്കനന്ന.

െതയത്തിൽ ഇസതലലാം കണ്ടിട്ടിവിസടയറ്ലല ഓണവനം വിഷനവനം 
കൃസ്തനേെനം റംൊനനം എലലാം എന്് റ്താന്ിറ്പായി. ഈ 
ൊറ്ഹാദര്യം നേനക്ക് നിലനിർത്താനാകസട്ട എന്് ആത്മ്ാർത്ഥോയനം 
ശ്പാർത്ഥിക്കനന്ന.
ഈ വിവാഹത്തിൽ െഹകര്ിച്ച എലലാവർക്കനം ഹൃദയം നിറേ നന്ദി 
നേസ്കാര്ം 
റ്ലാകാ െേസ്താ െനഖിറ്നാ ഭവന്തന.

-രത്മിനി ആർ രിള്ള



19

വര്:അനനര്ാഗ്പി.ഒ. 
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മറക്ോനോകോത്ത തിരകറ് ോണനോൾ 

േൂന്ാം ക്ലാസ്സിസല ഓണപര്ീക്ഷ കഴിേന ഇനി 10 ദിവെസത്ത 
അവധി ഉണ്ട് കൂട്ടുകാര്നസോത്ത് ഓടിയനം ചാടിയനം കള്ിച്ചു 
നടക്കണം എന്് ഓർത്തന ഊോലിൽ ഇര്നന്് ആടനന് െേയത്ത് 
ആണ് റ്പാസ്റ്റ്ോൻ ഒര്ന കത്തനോയി വന്ത്. കത്തനവായിച്ച അേ 
എസന് വിള്ിച്ച് ഡാ ഓണത്തിന്സറ അന്് അച്ഛൻ വര്നം സപട്ടന്് 
േനസ്സിൽ ഒര്നപാട് െറ്ന്താഷം നിറേന പനത്തൻ ഉടനപും നിക്കറനം 
ഒസക്ക സകാണ്ടനവര്നേറ്ലലാ കഴിേ വർഷം ഓണത്തിന് വന്ിട്ട് 
റ്പായതാണ് അച്ഛൻ വന്ിട്ട് രെക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തര്ാം എന്നം 
പറേിട്ടുണ്ട്. അങ്ങസന ോറ്വലിറ്യലനം അച്ഛസനയനം
വസര്റ്വൽക്കാൻ ഞാനനം അേയനം കാത്തിര്നന്ന. അവധി 
ആയതനസകാണ്ട് ആവാം ദിവെങ്ങൾ സപട്ടന്് റ്പാകനന്ത് റ്പാസല 
റ്താന്ി സ്കൂള്ിൽ റ്പാകനറ്മ്പാൾ ഒര്ന ദിവെം റ്പാകാൻ എന്ത് 
പാടാണ്. ഉശ്താട ദിവെം അേ ഉറ്പര്ി ഉണ്ടാക്കനകയാണ് ഞാൻ 
ഇടയ്ക്ക് റ്പായിവാര്ി തിന്നസകാറ്ണ്ട ഇര്ിന്ന. നാസള് ഓണം ആണ് 
അച്ഛനനം വര്നം ഇന്് തസന് കനറ്റ പണികൾ ഒസക്ക ഒതനക്കണം 
എന്് ഇടയ്ക്ക് ഒസക്ക അേ പറയനന്നം ഉണ്ട്. പായെം അച്ഛനനം 
എനിക്കനം ഒര്നപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ് അതനസകാണ്ട് റ്വസറ എന്ത് 
ഇറ്ലലലനം നാസള് പായെം ഉറപായനം കാണനം. അങ്ങസന 
തിര്നറ്വാണ ദിവെം വസന്ത്തി അേ അടനക്കള്യിൽ നലല തിര്ക്കിൽ 
ഞാൻ അച്ഛൻ എറ്പാൾ വര്നം എന്ിട്ട് അച്ഛസന സകട്ടിപിടിച്ചു 
ഒര്നപാട് ഉേ സകാടനക്കണം എസന്ാസക്ക വിചാര്ിച്ചു അങ്ങസന 
ഇര്നന്ന സപട്ടന്് ോേനനം ോേിയനം ഓടി വന്ന അേറ്യാട് 
എസന്താക്കറ്യാ പറേന അേ കര്േന േനറിക്കന ഉള്ളിറ്ലക്ക് 
റ്പായി ോേൻ എന്് അപുറസത്ത വീട്ടിൽ സകാണ്ടനറ്പായി 
അതിന്സറ കനറച്ചു കഴിേറ്പാൾ കനറ്റ റ്ചട്ടന്മാർ വന്ന വീടിന്സറ 
േനറത്തന നീല ടാർപ സകട്ടുന്ന ഇനി ഓണ െദയ കഴിക്കാൻ ആറ്ണാ 
എന്് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു സപട്ടന്് ഒര്ന ആംബനലൻസ് വീടിന്സറ 
േനറത്തന വന്ന നിന്ന അേ ഉറസക്ക കര്േനസകാണ്ട് വണ്ടിയനസട 
അടനറ്ത്തക്ക് ഓടിറ്പാകനന്ത് ഞാൻ കണ്ടന കനറ്റ റ്പര് റ്ചർന്് 
അച്ഛസന സകാണ്ടനവന്ന വീടിന്സറ േനമ്പിൽ കിടത്തി ഞാൻ ഓടിച്ചന്ന 
അച്ഛസന സകട്ടിപിടിച്ചു ഉേ സകാടനത്തന അച്ഛൻ ഉറക്കോറ്ണാ 
അനങ്ങനന്ിലല അറ്പാഴനം ഞാൻ അറിേിര്നന്ിലല അച്ഛൻ 
ഒര്ിക്കലനം എസന് ഇനി സകട്ടിപിടിക്കിലല എന്്.....

അര്നൺ 

കഥ
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The hero, the man, first love he was,

He loved me forever and ever because,

The water kept flowing, the earth kept 

twirling,

The picture of us was perfect as dusk.

He was my best friend, was my first ever 

date,

He bought me candies, and his lap was 

my place,

That moustache, those eyes, And that 

smile on his face,

Is what made me who I'm with all the 

grace.

Fears, scars, bad dreams things bad he 

had none,

He was just the handsome, the smartest 

and fun.

It was my father who trust me no matter 

what,

Cause he knows I'll always be his brat 

whatnot.

He is called father, daddy, or Mr Bing

I'm his little princess thus he's my king,

He bought me a Barbie doll and my first 

gown,

Thus he remains my king without a crown

Ashima Anil

A King Without A Crown

On my 70th birthday on Thiruvonam, me and my beloved wife Mrs. Pankajavalli S Nair wish you 
all a Very Happy Onathiruvonam. M Sambhudevan Nair , Samta Society , Baroda.
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പതിേൂന്ാം ചര്േവാർഷികം (15 -10-2022)

കനകേ എസ് പിള്ള 
റ്വർപാടിൻസറ ഓർേകള്ുോയി െന്തപ്റ്ത  കനടനംബാംഗങ്ങൾ 

ശ്ശ്ി പിള്ള, െനധ, അര്നൺ, റ്ജയാത്സ്ന, അഞ്ജലി, ര്ാഹനൽ, േറു 
ബന്ധനേിശ്താദികൾ 

വര്: െനനഷ എസ്. പിള്ള 
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സപൻെിൽ സ്സകച്ച് 

കള്ർ സപൻെിൽ

ഗീതക റ്ഗോരിനോഥ് 
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COMEDY WITH COVID-19 

Wait! Before you think I took COVID-19 lightly, stop right there! COVID-19 is no comedy at all. We 

should call it COVID -19-20-21-22 and God knows how many more years until we start referring to it 

as "common cold". Do not mistake me, I am just saying that we should all just pray and make 

ourselves so immune and resilient to COVID that we pay only so much heed to it as we pay to 

common flu/cold. 

Coming back to my topic - my experience with this monster disease is quite different and quite fun, 

when I think of it now.  If my maths is right, currently we're going through the 4th wave (loosing 

count of the waves already). Thankfully, I've been immune to this disease inspite of being totally and 

entirely exposed to it - not once but TWICE! I took RTPCR tests 4 times since 2020 - once in the 

second wave, once in the third wave and twice in the fourth wave which is going on since a couple 

of months now. Each time I took the test, I believed that I was positive and prayed to get a negative 

report - as my dad always says, "Be negative in COVID so that you can always be positive in life". 

My first test was a mandatory travel requirement . I was traveling from Kerala to Gujarat and there 

were guidelines that all travellers to Gujarat from Kerala/Maharashtra had to show a negative report 

on arrival at the airport or they will be tested on arrival. My mind pondered, "I have to go home" as I 

was locked out due to travel restrictions and was badly missing home. My other mind pondered too, 

"What if I'm positive", "What I get locked up here for another 2 weeks", "What if I become a trouble 

to all my relatives here" and it went on. But obviously, I had to get tested. As the day of the test was 

nearing, I got all the symptoms (read: psychological symptoms). My mind was already sick. However, 

I had to go home and so I paid a whopping 1500/- rupees for the test and when the man came and 

took my sample, my eyes looked up and requested the person sitting over all of us -ഈ
കാര്യത്തിൽ NEGATIVE ആവറ്ണ. At that time, because of so many cases in India, each report 

would take an entire day. So, I spent an entire day panicking and in anxiety. And the next day, I was 

waiting for the clock to strike 10 in the morning so that I could call up the man and ask him my 

result. I had never been so desperate for school or graduation result, I swear! Then, I called up the 

guy. As soon as he answered, the first thing that came out of his mouth - "Madam, report negative 

ആണ്." I breathed a heavy sigh of relief and thanked him. I thought, "1500/- didn't go waste." The 

second test was when I came face to face with COVID. My flatmate tested positive and I had been 

living with her and doing all the chores until then. I was 99% sure I would be positive because I was 

breathing the same air, inhaling everything that was in the air and touching the same surfaces. I did 

not have any symptoms though. So there was a 1% chance of being negative. This time, the process 

of getting tested and waiting for the result didn't freak me out so much because as they say 

"Experience is the teacher of all things". Although, I was fearful of the result because I was away 

from home again and this time, in a new city. My mind was asking questions like, who will take care 

of me? Who will buy the groceries? But thankfully, there were some good hearted people, who
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assured me of all the assistance as soon as they got the news about my like, who will take care of 

me? Who will buy the groceries? But thankfully, there were some good hearted people, who 

assured me of all the assistance as soon as they got the news about my flatmate. Again, it took an 

entire day for the result because this was during the third wave - again a peak time. But I was 

working from home, so I didn't get the opportunity to give a lot of attention to anxiety as my mind 

was occupied. As soon as the result came out on my WhatsApp, I started packing and left for 

home. Again, "I had to go home" and I did. 

The last two tests were within a span of three weeks in the month of June-July. The first one was 

in the mid of June. The third wave was setting in and I had just came from Kerala. My company 

had already set guidelines which included mandatory RTPCR tests for all employees travelling 

from Kerala/Maharashtra. So I got into self isolation for three days, and on the fourth day, I got 

tested. The charge was 400/- rupees. This time, I was totally positive about being negative, I really 

don't know why! And negative it was. The report came on the same day.  The next and the last 

test was again because of an exposure to a colleague infected with COVID. One day, I was up close 

in a discussion with this senior colleague of mine at office and the next day, I get the news that he 

is positive. I left the office as soon as I got the news and went into self-isolation. This time, I again 

had psychological symptoms and it scared me. Next morning, I got myself tested. I was praying 

and a message popped on my WhatsApp. As I opened it and downloaded the report, my hands 

were trembling. But again, negative it was!  Now when I think of all this, I realise the importance 

of vaccines, masks and following proper precautions. Sanitizers have become swords in the 

battlefield that we call "COVID-19".  COVID-19 has changed the lives of all the people on this 

planet. It has given heartbreaks and a lot of pain, but on the flip side, it has also made everyone 

realise the importance of family. Most importantly, it has brought a revolution in the field of 

medicine that enabled the development of vaccine in a really short span of time. The doctors, the 

scientists and the billions of prayers have helped everyone cope with pain and the fear that tags 

along with this disease.  My heart goes out to everyone who lost their closest and nearest ones to 

this monster disease. I am sure we will be resilient enough, one day! 

Stay safe. Wear a mask. 

-Nisha Natarajan
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ഓണോശുംസകറ്ളോപ്പെ
ചപ്രൻ നോയർ & ഫോമില്ി
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വര്: അനഘ എസ് പിള്ള 

വര്: തന്മയ ശ്ശ്ീനാഥ് 
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F E G M A 

(Academic Activity Wing – IAS Training Program) 
Federation of Gujarat Malayalee Associations proposes to introduce a comprehensive IAS 
exam guidance, in association with FAIMA Member Bangalore Kerala Samajam IAS 
Academy. 

1. Background: 

FEGMA, in association with Bangalore Kerala Samajam IAS Academy, a member organization of 
FAIMA, is introducing a Comprehensive guidance program for UPSC Civil Services Examination 
for all our Members as well as our community at large in Gujarat. The UPSC exam is the first 
screening for selection to All India Services (IAS and IPS) and 20 Central Services - IFS, IRS, 
IA&AS, IRTS, etc and the UPSC recommends around 1000 candidates to these services every 
year. Any graduate from any background is eligible for this exam and can crack it by following a 
simple and dedicated curriculum and strategy provided by the Academy. 

2. About Bangalore Kerala Samajam IAS Academy: 

The Bangalore Kerala Samajam IAS Academy was founded in 2011 with a focused objective to 
guide IAS Aspirants in a unique way. Till date, it has helped 140 individuals become civil service 
officers - in IAS, IFS, IPS etc. through expert training and guidance. 
3. The Salient features that make it stand out are: 
Curriculum design and sessions by Subject Matter Experts i.e. Civil Servants with vast 

experience in the field. 
Expert faculty for each subject - History and Culture, Politics, Economy, Geography, 

Environment, Science and Technology, Mental Ability, Ethics, Integrity and Aptitude, Current 
Affairs and for the optional subjects. 
Test Series for Prelims and Mains 
Individual Guidance and Mentorship. 
Special focus on newspaper analysis and writing practice. 

4. Programs offered: 

There are two programs beginning in August 2022 first week as detailed below: 
a) Programme-1: 
Batch for Civil services Examination 2023 for Graduates 
15 months’ online class - Classes from 6.00 pm to 8:00 pm on weekdays and from 9.00 am to 5 
pm on Sundays. 
Optional Subjects available: History, Sociology and Public Admin. 

b) Programme-2 
Foundation program for Beginners (students of class XI up to final year of graduation) 
One year online program with two hours class (8 am to 10 am) every Sunday. 



29

4. Program Chief Advisor: 

Mr. P. Gopakumar IRS (Addl. Commissioner- Customs and Indirect Taxes) 
5. Advisory Panel 
Mr. Y. Satyanarayana, Ex IOFS, Former Additional Commissioner (Commercial Taxes), Hyderabad 
Mr. M. Tirunmalakumar IRS (Retd), Former Chief Commissioner (Income Tax) 

Mr. S. Selvakumar IAS (Karnataka) 
Mr. N. Sanjay IPS, ADGP, Andhra Pradesh 
Mr. B. D. Paulson IPS, Home Secretary, Uttar Pradesh 
Mr. Devender Prasad, Deputy Secretary, Ministry of Personnel and Training. 

FEGMA has undertaken this ambitious initiative with the objective of facilitating diligent and 
aspiring individuals from our members’ families to get into such high profile and prestigious 
Civil Services, by way of proper guidance at minimal expense through this proven training 
program. 
Those who are interested in joining any of these courses can register their interest in the link 
provided here: 
For further clarification/details please contact : 
Mr Jayakumar Nair 9898436564 
For Federation of Gujarat Malayalee Associations 
Dr KM Ramachandran, President 
B. Shajahan, General Secretary 

KNOW THE FLU 

In competition with covid... 

(Article By Dr. Aishwarya Nair)

• Swine flu or the H1N1 virus is highlya contagious and can be contracted through coughing, 

sneezing or even talking to someone infected. 

• H1N1 is most severe in children, pregnant women and elderly, along with people with 

underlying chronic conditions. 

• Since January 2022 around 10,000 people were screened for H1N1 virus in India. 

• It was declared as a pandemic from April 2009 to 2010 and an estimated 61 million people were 

infected worldwide, with around 3,00,000 hospitalizations and 15,000 deaths over the course of 1 

year. 

The H1N1 virus or the more commonly known as “swine flu”, is a relatively new strain of the 

influenza virus, predominantly causing respiratory illness. It originated in pigs but primarily spread 

from person to person. The symptoms of swine flu are more or less similar to seasonal flu. 
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How is seasonal flu different from swine flu? How do I know if I contracted common cold or is it 

H1N1? Are only people who consume pigs at risk of swine flu? When should you consult your 

doctor? 

When it first emerged, swine flu was most common in children 5 years and older and young 

adults. This was unusual because most flu virus infections are a higher risk for complications in 

older adults or the very young. Today, risk factors for getting swine flu are the same as for any 

other strain of the flu. You’re most at risk if you spend time in an area with a large number of 

people who are infected with swine flu. The symptoms of swine flu are very similar to common 

cold with the affected individual having fever, chills, fatigue, coughing, sore throat and also 

vomiting and diarrhea. Due to such intricate similarities, it becomes very difficult even for the 

healthcare provider to distinguish swine flu from seasonal flu. Although a definitive method can 

be through lab investigations. Just like COVID-19, swine flu can be tested through nose or throat 

swabs. Just in 15 minutes your laboratory would be able to tell if influenza a or b is detected in 

the swab. 

H1N1 virus is spread in the same way that seasonal flu spreads. You could catch the flu directly 

from droplets from the cough or sneeze of an infected person, or by touching an object they 

recently touched, and then touching your eyes, mouth, or nose. People infected with H1N1 

become contagious generally one day before showing symptoms and can continue to spread the 

virus for five to seven days after. Domestic animals such as dogs and cats are also susceptible to 

the virus due to close contact with humans. 

Although the disease usually doesn’t run a severe course, it is important to consult your doctor 

when you experience flu like symptoms especially during an outbreak of the disease. It is 

estimated that more than half of the deaths caused by the H1N1 were in the Southeast Asian and 

African regions. An estimated 395,600 people died due to respiratory complications attributed to 

H1N1 influenza during the first 12 months of the virus’s outbreak in 2009. 

So can you prevent catching the flu? Fortunately, the answer is YES. The best way to prevent 

swine flu is to get a yearly flu vaccination. Other easy ways to prevent swine flu include, 

frequently washing hands with soap, not touching your nose, mouth, or eyes (The virus can 

survive on surfaces like telephones and tabletops.) and avoiding large gatherings when swine flu is 

in season. 

-Stay healthy 

Dr. Aishwarya Nair
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പ്പഫയ്മ മറകനോെൻ മല്യോളി മഹോസറ്േളനും 

ശ്പിയറ്ര്,

ഇക്കഴിേജൂരല 9,10 തിയ്യതികള്ിൽ, സചരന്യിൽ സെന്റ്റ്താേസ്
ആർട്സ്ആന്റ്െയൻസ്റ്കാറ്ള്ജ്ഓഡിറ്റാറിയത്തിൽസവച്ച് േറനനാടൻ
േലയാള്ി േഹാെറ്േള്നംനടക്കനകയനണ്ടായി. ഇന്തയയനസടവിവിധ
െംസ്ഥാനങ്ങള്ിൽനിന്് ധാര്ാള്ം േലയാള്ികൾഇതിൽപസങ്കടനത്തന.േലയാള്ം
േിഷൻ ശ്പവർത്തകര്നംെംഘടനാശ്പവർത്തകര്നേനൾസപസടനൂറ്റാള്ം റ്പർ
ഗനജറാത്തിൽനിന്നംപസങ്കടനത്തന. അഞ്ചനേലയാള്ം േിഷൻ
ശ്പവർത്തകര്നൾസപസടപതിനറ്ഞ്ചാള്ം റ്പർബറ്റാഡയിൽനിന്നം
പസങ്കടനത്തന. െറ്േള്നത്തിൽഅവതര്ിപിച്ചൊംസ്കാര്ികപര്ിപാടികള്ായ
ദണ്ഡിയാശ്ത, തിര്നവാതിര്, ഒപന, പനള്ളുവൻപാട്ട്എന്ിവയിൽബറ്റാഡ
േലയാള്ം േിഷൻഅദ്ധയാപകര്നസട നിറൊന്ിധയംഉണ്ടായിര്നന്ന. ഈ
െറ്േള്നത്തിൽസവച്ച് േലയാള്ം േിഷൻഅദ്ധയാപകസര്ആദര്ിക്കനകയനം
ഉണ്ടായി.

െറ്േള്ന സ്ഥലത്തന നിന്നള്ള ചിശ്തങ്ങൾ 
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ദീർഘദൂര് രബക്ക് യാശ്ത 
അവൾക്ക് എന്നം ഹര്ോയിര്നന്ന. 
എശ്ത േനട്ടൻ വഴക്കിനന റ്ശ്ഷവനം 
അവസള് േയസപടനത്താൻ താൻ 
എന്നം ഉപറ്യാഗിച്ചിര്നന് തശ്ന്തവനം 
അതനതസന്യായിര്നന്റ്ലലാ.
നടനറ്റാട്ടിൽ  പഞ്ചറായ 
രബക്ക്,റ്റാഡിനര്ികിറ്ലക്കന
സകാണ്ടനറ്പാവാൻ 
ഗതാഗതക്കനര്നക്കിനിടയിൽ  
പാടനസപടനന്തിനിടയിൽ 
ശ്ശ്ീക്കനട്ടറ്നാർത്തന.

അക്ഷേര്ായ യാശ്തികര്നസട 
നിർത്താസതയനള്ള റ്ഹാൺ േനഴക്കം   
പര്ിെര്റ്ബാധേനള്വാക്കി.    
ഏസതാസക്കറ്യാ   ലക്ഷയ 
സ്ഥാനറ്ത്തക്ക് എത്തിറ്ച്ചര്ാൻ  
തടസ്സം റ്നര്ിട്ടതിലനള്ള ആള്ുകള്ുസട   
േനറനേനറനപുകൾ  തീസര് ശ്ശ്ദ്ധിച്ചിലല. 
വിലകൂടിയ   കാറിന്സറ   
െനഖശ്ീതള്ിേയിൽ നിന്നം      
ചില സതറിവാക്കനകൾ കാതടപിച്ചു 
ചീറിപായനന്നണ്ടായിര്നന്ന.ഭാഷശ്പ
റ്യാഗെവാതശ്ന്തയവനം, 
വയക്തിെവാതശ്ന്തയവനം
തന്ിസല െംസ്കാര്റ്ബാധസത്ത
ശ്പറ്കാപിക്കനന്തിൽ നിന്നം, 
വിദവാന്സറ േൗനറ്വഗങ്ങള്ിറ്ലക്കാ 
ഴ്ന്ിറങ്ങി.സ്റ്നഹലതയനസട
വലിേന േനറനകിയ 
േനഖോയിര്നന്ന അറ്പാഴനം ശ്ശ്ീയിൽ   
അെവസ്ഥത പടർത്തിയിര്നന്ത്. 

ഒന്ന  ചനറിക്കറങ്ങി േനെിന്സറ 
കലക്കസോന്ന സതള്ിയസട്ടസയന്ന  
കര്നതിയിറങ്ങിയതാണ്. 

വീടിന്സറ സതാട്ടടനത്തനള്ള   
റ്ക്ഷശ്തത്തിൽ  റ്പാകാസത, കനറച്ചു 
അകസലയനള്ള  റ്ക്ഷശ്തത്തിറ്ലക്ക് 
പനറസപട്ടതതനസകാണ്ടാണ്.

േടക്കത്തിൽ ജംഗ്ഷനിലനള്ള 
പനസ്തക ക്കടയിൽ നിന്നം പനതിയ 
പനസ്തകങ്ങൾ െോനോയി നൽകി 
പനസ്തകകനതനകി യായ 
അവസള്സയാന്ന   
െറ്ന്താഷിപിക്കണം. 

വീടിന്സറ വടക്കനഭാഗത്തനള്ള
ഇടനക്കിടയിലൂസട   ഉന്തിതള്ളി
റ്വണം  വീതികനറേ   റ്പാക്കറ് 
റ്റാഡിസലത്താൻ.അവിസട നിന്നം
ര്ണ്ടനേിനിറ് േതി സേയിൻ 
റ്റാഡിറ്ലക്ക് . 

ര്ാശ്തി  രവകിസയത്തനന് ദിവെം 
രബക്ക്  അയൽവക്കസത്ത 
ര്ാറ്ജട്ടന്സറ  േനറത്ത് സവക്കനം. 
പിസന്  സോരബൽ റ്ടാർച്ചിന്സറ 
സവള്ിച്ചത്തിൽ വീട്ടിറ്ലക്കനം . 

ഇടവഴിയിസല   ഇഴജന്തനക്കസള്
പറി റ്വവലാതിസപസട്ടാര്േ 
ഉേറപടിയിൽ    വഴികണ്ണുോയി 
നിൽപനണ്ടാവനം. 

ഹൃദയോക്ഷരങ്ങൾ

സ്േിതഎസ്നായർ
ഉേർഗാവ്

കഥ
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ഒന്ര്ാടം  സവള്ുത്തനള്ളി ചതച്ചും, 
പാൽകായം  സവള്ളത്തിൽ കലക്കി  
വഴിനീസള്  പാറിത്തള്ിക്കനസന്ാര്േ.  
നാേം ജപിച്ചുജപിച്ചു  താൻ 
വര്നന്വസര്യനം ഉേററ്കാലായനസട 
തനമ്പറ്ത്തക്കന കാലനം 
നീട്ടിയിര്ിക്കനസന്ാര്േയനസട ര്ൂപം  
എന്നം റ്നര്സത്ത വീടണയാൻ, 
തള്ർച്ചയിലനം കാലനകൾക്ക് 
റ്വഗതറ്യകനസന്ാര്ന 
ഇന്ധനോയിര്നന്ന.സ്റ്നഹക്കന ആ 
െേയങ്ങസള്ാസക്ക tv

െീര്ിയലനകൾക്കായി 
കര്ാറായിര്നന്ന . ഇടറ്വള്കള്ിൽ  
ോറി ോറി  െീര്ിയലനകൾ പകനതി 
കണ്ടനം  ബാക്കി
ഊഹിച്ചും,സോരബൽ  
സേറ്സ്സജനകൾക്ക് റിരൈ അയച്ചും 
േനഖപനസ്തകത്തിന്സറ 
ോയാവലയത്തിൽ ഓറ്ര്ാ 
സെലിശ്ബറികള്ുസട ഉദയവനം, 
രവറലാകനവാനനള്ള െകലോന
അഭയാെശ്പകടനങ്ങൾ കണ്ടന േതി 
േറന്നം,   അന്ന്സത്ത  
പര്ിഭവസക്കട്ടയിക്കാൻ തസന്യനം 
കാത്തന പാതിേയക്കറ്ത്താസട
ലിവിങ് റൂേിസല റ്ൊെയിലനള്ള 
കിടപും പതിവ്  കാഴ്ചയായി 
ോറി കഴിേന.

അര്നസതന്് പറയനന്സതാസക്കയനം 
സചയ്യാനനള്ള നിർബന്ധബനദ്ധിസയ 
അവള്ുസട ോശ്തം   സ്റ്പൊയി 
കണ്ടന ബഹനോനിക്കാൻ േനസ്സിസന 
ശ്ീലിപിച്ചത് പല തർക്കങ്ങള്ുള്ള  
പര്ിഹാര്    േതിലനകള്ായി നില 
സകാണ്ടന.

കിട്ടുന്  ശ്മ്പള്ം ഒന്ിനനം
തികയാസത  നട്ടം തിര്ിയനറ്മ്പാൾ 
ഏശ്പിലിൽ കിട്ടാൻ റ്പാകനന്
ശ്മ്പള്ം ഇൻശ്കിസേന്റിലായിര്നന്ന 
ആസക  ശ്പതീക്ഷ.

അേയനസട കനടനംബശ്ശ്ീ  റ്ൊപ് 
നിർോണം അറ്മ്പ പര്ാജയോയി. 
പിസന്  കനടിശ്ിക തീർക്കാൻ      
കമ്പിനിയിൽ നിന്നം റ്ലാൺ
എടനത്തന. റ്ലാൺ വിഹിതം 
കഴിേന ബാക്കി കിട്ടുന്തന ശ്മ്പള്ം 
സകാണ്ടന ര്ണ്ടറം കൂട്ടിേനട്ടിക്കാൻ 
സപടാപാടനസപടനകയാണ് കനറച്ചു 
നാള്ായിട്ട്.  
അവള്ുസട  ഭർതൃെങ്കല്പത്തിനന 
െീര്ിയൽ െിനിേ െവാധീനസേന് 
എന്സറ കസണ്ടത്തലനകസള്    
ോടമ്പി എന് ഒറ വാക്കിസലസന്  
തള്ച്ചിടനന് കാന്താര്ി.എറ്പാഴനം 
ശ്പണയം നിറച്ചും,റ്തൻ കിനിയനം 
സോഴികള്ാൽ േിഴികൾ സതാട്ടും
ഹൃദയത്താള്ങ്ങസള് ഹൃദയറ്ത്താട് 
കൂട്ടിപിടിറ്ച്ചാേനിച്ചും,നിറസയ 
െോനങ്ങൾ  നല്കി   
പര്ിഭവസക്കറനവിസന 
ദനർബലോക്കാൻ ഉള്ളം 
തനടിക്കനറ്മ്പാഴനം, 
ഭര്ിക്കസപറ്ടണ്ടവള്ാണ് ഭാര്യസയന് 
ഉൽറ്ബാധം പര്സ്പര്സ്റ്നഹ
ബഹനോനത്തിന്സറയനം, ഒന്ായി 
ത്തീര്ാനനള്ള ഉൾത്തീയ്ക്കന റ്േൽ,   
തണനത്തനേര്വിച്ച  
കമ്പിള്ിപുതപിനനള്ളിൽ പനറം 
തിര്ിേ കിടക്കനന്   
പനകേറകാഴ്ചകൾഅങ്ങന  ദൂറ്ര്ക്കന  
േറയനന്ന.നിശ്ദസയ സകാത്തിസയടനത്തന
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പറക്കനന്   കഴനകൻോർ   
ചനറിനനം, 
ആെനര്ത്താള്ങ്ങൾസക്കാണ്ട്  
അറ്ലാെര്സപടനത്തിസകാറ്ണ്ടയിര്ി
ക്കനന്ന.
ര്ണ്ടാൾക്കിടയിൽ ോശ്തം നിശ്ദ സയ 
തടസ്സസപടനത്തനന്  ആറ്ര്ാടനം 
പങ്കനസവക്കാനാശ്ഗഹിക്കാത്ത ചില 
സചറിയ വലിയ െേെയകൾ.

അപൂർവം ചില റ്നര്ങ്ങള്ിൽ 
ശ്ഭാന്ത് പിടിച്ചറ്പാസല സ്റ്നഹിച്ചു 
സകാലലും സപണ്ണ്..നൽകനന് സ്റ്നഹം 
അറ്ത അള്വിസലാ അതിനിര്ട്ടിറ്യാ
തിര്ിച്ചു കിട്ടണസേന് സ്റ്നഹ 
െിദ്ധാന്തസത്ത പലറ്പാഴനം
കള്ിയാക്കി റ്ദഷയപിടിപിക്കനക 
വള്സര് ര്െോണ്.. 
"ജീവിച്ചിര്ിക്കനറ്മ്പാഴറ്ലല
സ്റ്നഹിക്കനകയനം 
സ്റ്നഹിക്കസപറ്ടണ്ടതനം?? നലല 
കലിപിലാണ്..
തനടങ്ങിയറ്ലലാ
" സ്റ്നഹ െിറ്ലാെെി ""   !ഇലല
ഒന്നം പറയനന്ിലല..
"വീണ്ടനം സകറനവിറ്ച്ചാ എന്സറ 
സപാട്ടിക്കാള്ീ ".
"ൌകര്യേനസണ്ടങ്കിൽ എന്സറ റ്പര് 
ോശ്തം  വിള്ിച്ചാൽ േതി ".
ഒന്ായി തനടങ്ങിയതന േനതൽ 
ആവർത്തന  
വിര്െതസയാട്ടുേിലലാസത  ചില 
പദശ്പറ്യാഗങ്ങൾ, ഘടനയിൽ ഒട്ടും
ോറേിലലാത്ത വാകയങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ 
കലഹിച്ചുസക്കാറ്ണ്ട യിര്ിക്കനന്തനം 
ഒര്ന ര്െോയിര്നന്ന.

ഇറ്പാഴസത്ത വഴക്കിനനള്ള കാര്ണം

ഓർത്തന  ചിര്ി ച്ചു റ്പായി ശ്ശ്ീ.  
വീടിനന സതാട്ടടനത്തനള്ള  
ശ്ിവറ്ക്ഷശ്തത്തിനന േനൻപിലനള്ള  
ജങ്ഷനിൽ തേിഴത്തി  ശ്ിവാനി
ജയ കള്ക്ഷൻ തനടങ്ങിയിട്ട് 
അധികനാൾ ആയിട്ടിലല.  ശ്ഡസ്സ് 
സേറീര്ിയൽ  റ്ലറസ്റ്റ്   പാസറനിൽ 
േിതോയ വിലയ്ക്ക്  തയ്ച്ചു
നല്കനം.  അതനസകാണ്ടനതസന്
തനടക്കത്തിൽ തസന് നലല കച്ചവടം 
പിടിക്കാനായിര്നന്ന. 

കടയ്ക്കന േനൻപിൽ സോട്ടച്ചി
സബാേ ശ്ിവാനി അക്കയനസട
ൊഷൻ ഡിരെനിലനള്ള ശ്പതിഭ    
ശ്പകടോക്കനന്  
തര്ത്തിലനള്ളതായിര്നന്ന. . റ്ലറസ് 
ൊഷനിലനള്ള ശ്ഡസ്സ്  തയ്ച്ചു
നിറ്തയന അവർ  സബാേസയ  
ോറിോറിയിടനവിക്കനം.    

തിങ്കള്ാഴ്ച ശ്വതം റ്നാറു കനള്ിച്ചു 
ശ്ിവറ്ക്ഷശ്ത ദർശ്നം 
വയസ്സറിയിച്ചതിൽ പിസന്
സ്റ്നഹലതയനസട  ജീവിതചര്യയനസട 
ഭാഗോയിര്നന്ന.  റ്നര്യതനം േനണ്ടനം 
ചനറി   റ്ക്ഷശ്തത്തിൽ 
റ്പാകാറനള്ളു.  അര്യറം നീള്േനള്ള 
േനടിയിൽ നിന്നം സവള്ളം ഇറിറു 
വീണ് ബ്ലൗസ് പിൻഭാഗം 
നനേനട്ടുണ്ടാവനം.   ഇടതൂർന് 
നീണ്ട  േനടിയറത്തിന്സറ തനമ്പന 
ചനര്നട്ടിസക്കട്ടി   തനള്െിക്കതിര്  
തിര്നകി തിര്ക്കിട്ടു നടന്ന
റ്പാകനന് കാഴ്ച,  ആൽത്തറയിസല   
ഭക്തൻോർക്ക്  ശ്ിവശ്പൊദത്താൽ 
ലഭിച്ച  ദർശ്നപനണയോണ്.
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ഒത്തഉയര്വനം അതിസനാത്ത 
തടിയനം സവള്ുത്തന കവിള്ല്പം
ചാടി തനടനത്ത  േനഖം. വിശ്ാലോയ 
സനറിതടം. ഒത്ത നടനക്ക് വലിയ 
കനങ്കനേ സപാട്ടും ചന്ദനകനറിയനം. 
താൻ  ആശ്ഗഹിച്ച റ്പാസല തനിക്കന 
റ്ചർന് ഭാര്യ തസന്യാണവൾ.  ശ്ശ്ീ 
ഓർത്തന. പസക്ഷ ഒട്ടും    
പകവതയിലലാത്ത  അവള്ുസട  
സപര്നോറം   പലറ്പാഴനം
ഈർഷയയനള്വാക്കനം. 

ഡൽഹി,  ജയ്പൂർ,  സകാൽക്കത്ത, 
സചരന് റ്പാലനള്ള സ്ഥലങ്ങള്ിൽ  
നിന്നം വിലകനറച്ചു  
തനണിത്തര്ങ്ങൾ  ശ്ിവാനിയക്കക്കന 
എത്തിച്ചു നൽകനന്ത് ഭർത്താവ്  
പള്നിയായിര്നന്ന.  ര്ണ്ടന 
സപൺകനട്ടികള്ാണ് അവർക്ക്.  
സചങ്കൽസപ ട്ടിനടനത്തന  അേക്കനം 
െറ്ഹാദര്ങ്ങൾസക്കാപം േക്കസള്  
നിർത്തി പഠിപിക്കനന്ന. കച്ചവടം 
സചയ്തന കനറച്ചു പണേനണ്ടാക്കി  
െവന്തോയി  നാട്ടിൽ സകാച്ചു വീട് 
പണിയണം. എന്ിട്ട്  
േക്കൾസക്കാപം െറ്ന്താഷോയി  
താേെിക്കണസേന്നോണ് തങ്ങള്ുസട 
വലിയ െവപ്റ്നം,  ശ്ിവാനി 
സ്റ്നഹറ്യാട് പറേിര്നന്ത്
അവൾ  തറ്ന്ാടനം 
പങ്കനസവച്ചിര്നന്ന. 

അശ്പതീക്ഷിതോയി  സകാറ്റാണ 
പിടിച്ചു  ശ്ിവാനിയനസട  
ഭർത്താവ് േര്ിച്ചുറ്പായി. 
ശ്ിവാനിയക്ക  െവന്തം നാട്ടിറ്ലക്ക് 
തിര്ിച്ചു റ്പാകനന്നസവന്നം,   
അതനസകാണ്ടന  പകനതി വിലക്ക്

റ്സ്റ്റാക്ക് വിറയിച്ചു കട 
ആർസക്കങ്കിലനംവിൽക്കാൻ
റ്നാക്കനകയാണ്. 
അവസര്സയങ്ങസനയനം 
െഹായിക്കണം ശ്ശ്ീസയട്ടാ !
പറക്കേനറാത്ത ര്ണ്ടന 
സപൺകനട്ടികൾക്കനം വൃദ്ധയായ 
അേക്കനം ഇനി അവർ ോശ്തോണ് 
ആശ്ശ്യം.     അതനസകാണ്ടന  
റ്സ്റ്റാക്ട ഉൾസപസട ആ  കട
നേനക്ക് നടത്താം. വാടക അവർക്ക് 
അയച്ചു സകാടനക്കാം.... പസക്ഷ
തന്സറ ൊഹചര്യം അറിയിച്ചു
അവസള് റ്വദനിപിക്കാൻ തനിക്കന 
വയ്യായിര്നന്ന.. അതനസകാണ്ടന േറു 
അൌകര്യം ചൂണ്ടി കാണിച്ചു
അവസള് വിലക്കി.  അവള്ുസട    
ആശ്ഗഹങ്ങൾക്കന  താൻ  
വിലകൽപിക്കനന്ിലല, േനസ്സിൽ ഒട്ടും
സ്റ്നഹ േിലല അതനസകാണ്ടന   
ൊധിച്ചു സകാടനക്കാത്തത് എന്  
വാശ്ിക്കന േനൻപിൽ തന്സറ    
െേനിലസതറിറ്പായി.  

ആ   ഒര്ന നിേിഷത്തിൽ  െകല 
നിയശ്ന്തണം വിട്ടു  
വായിറ്താന്ിയാസതാസക്ക അവസള്  
പറേന. അന്നതനടങ്ങിയ 
േൗനശ്വതം,  രവകനറ്ന്ര്ം 
വീസടത്തി കഴിോൽ േനന്ിൽ 
കൂസട തനിക്കന കാണാൻ 
പാകത്തിന്  കടന്ൽ കനത്തിയതന 
റ്പാസല േനഖം റ്കറിപിടിച്ചു
നടക്കലനം,  തർക്കനത്തര്ം പറച്ചിൽ,  
കിടപറയിസല േനഖം തിര്ിച്ചു
കടക്കലനം. എസന്തങ്കിലനം  
റ്ചാദിച്ചാൽ റ്കട്ടഭാവേിലലായ്േ ,.
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ശ്ര്ീര്ഭാഷയിലൂസടയനള്ള തന്സറ
എലലാ  അനനനയിപിക്കാനനള്ള 
ശ്ശ്േങ്ങസള്   പാസട അവഗണിച്ചു
ഒട്ടും ഇണങ്ങാത്ത ശ്പകൃതിസകാണ്ടന  
േടനത്തന തനടങ്ങി. 
നാലനചനവര്നകൾക്കനള്ളിൽ നിന്നം 
പര്ിഭവപനകച്ചുര്നൾ   വീട്ടിൽ 
നിന്നം   അതിര്ന തിര്ിച്ച
കമ്പിറ്വലിയനം കടന്ന റ്പാകനന് 
പനകകൂട്ടങ്ങൾ ,  നന്മയനള്ള 
കാഴ്ചകസള് േറപിടിച്ചു .   "അലല 
ോറ്റണ്ടത് അവൾ ോശ്തേലല ഞാനനം 
കൂടിയാണ്.." ോറം    എന്ിലനം 
നിന്ിലനം അലല നേള്ിൽ എന് 
തനലയത അംഗീകര്ിക്കാൻ േനസ്സ്
പാകസപട്ടറ്പാൾ    അവസള്യനം 
കൂട്ടി ര്ാവിസല തസന്യിറങ്ങി
നടനറ്റാട്ടിൽ നിന്നം രബക്കനം
ഉന്തിതള്ളി  ശ്ശ്ീ 
അപുറസത്തത്തിയിട്ടും  സ്റ്നഹ 
പര്ിെര്ം േറന്ന അവിസട  തസന്
നിൽപാണ്..  റ്ദഷയം ഉള്ളിലടക്കി      
"സ്റ്നഹാ !" നിറേ  
സ്റ്നഹറ്ത്താസട   അവസള് 
അല്പം ഉച്ചത്തിൽ  വിള്ിച്ചു . 
കനസറ നാള്ുകൂടി   
സ്റ്നഹറ്ത്താസടയനള്ള  വിള്ിയിൽ  
അവൾ  കള്ളച്ചിര്ിയനോയി 
തന്ര്ികിറ്ലക്ക്  ധൃതിയിൽ നടന്ന 
വര്നന്ത്  െറ്ന്താഷറ്ത്താസട
കണ്ണിേയ്ക്കാസത 
റ്നാക്കിനിന്ന..ഇറ്ശ്തയനള്ളൂ എന്സറ 
സപണ്ണിന്സറ പര്ിഭവ
പര്ിറ്ദവനങ്ങൾ  "". ആദയോയി
അവസള് ഹൃദയറ്ത്താട് 
റ്ചർത്തനനിർത്തി സനറനകയിൽ
ഒര്ന ചനംബനം നല്കാൻ

ആദേയോയി അയാള്ുസട  േനസ്സ്
സകാതിച്ചു.

സപട്ടന്ായിര്നന്ന വലിയ 
ശ്ബ്ദറ്ത്താസട  ശ്ടാൻസ്റ്പാർട് 
ബസ്സിന്സറ േനന്ിലനള്ള   ടയർ  
പഞ്ചറായതനം,വാഹനം  
നിയശ്ന്തണം വിട്ടു  
രബക്കിനര്ികിറ്ലക്ക്  വര്നന് 
സ്റ്നഹസയ ഇടിച്ചു സതറിപിച്ചതനം.

രശ്ഡവർ തൽക്ഷണം േര്ിച്ചു. േനൻ 
വാതിലിനടനത്തനള്ള റ്ഡാറിന്സറ
സസ്റ്റപിൽ  നിന്നം ഒര്ന സ്ശ്തീ 
റ്റാഡിറ്ലക്ക് സതറിച്ചു വീണന. 
കയ്യിലനണ്ടായിര്നന് വലിയ
കവറിൽ നിന്നം  പച്ചയനം 
േേയനം കള്റിൽ ഉള്ള  ധാവണി 
സെറുകൾ  പനററ്ത്തക്ക്  
വീണനകിടക്കനന്ന.  ര്ക്തത്തിൽ  
കനള്ിച്ചു കിടക്കനന്   
ശ്ിവാനിയക്കസനയനം, 
സ്റ്നഹസയയനം സകാണ്ടന 
ആംബനലൻസ് റ്ഹാസ്പിറലിറ്ലക്ക് 
കനതിച്ചു. 
േണിക്കൂറനകൾ നീണ്ടന നിന്
ഓപറ്റഷൻ കഴിേന റ്ഡാക്ടടർ 
സവള്ിയിൽ വന്ന.. ഓപറ്റഷൻ  
വാർഡിനനേനന്പിസല 
ഇടനാഴിയിലനള്ള  ൈാസ്റ്റിക്ട 
സചയറിൽ േനഖം കനനിച്ചു 
ശ്ശ്ീയിര്ിക്കനന്ന. റ്ഡാക്ടടർ സേസലല 
നടന്ന  ശ്ശ്ീയനസട അടനസത്തത്തി 
ശ്ബ്ദം താഴ്ത്തി പറേന.
ഓപറ്റഷൻ  വിജയിച്ചു. 
സ്റ്നഹയനസട ഹൃദയം ഇനി  
ശ്ിവാനിയിൽ േിടിച്ചു തനടങ്ങനം....
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വര്: ശ്ശ്ീജിത്ത്; െേ 
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ആഷി ആനന്ദ് 

നിര്ഞ്ജന 
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ധർേജൻ ദിൽഷ 
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െേയം ര്ാശ്തി 2 േണി ആകാറായി. 
ഉറക്കം അറ്ശ്ഷം വര്നന്ിലല. 
ര്ാവിസല തിര്നച്ചിറപള്ളി
റ്പാകാനനള്ളതാണ്. കനട്ടിക്കാലത്ത്  
ഒര്നപാട് റ്ോഹിച്ചതാണ് ഒര്ന
െംഗീത ഉപകര്ണം പഠിക്കണം 
എന്്. ആദയം തബല ആയിര്നന്ന
കമ്പം. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ  
പഠിക്കനറ്മ്പാൾ അങ്ങസന ഒന്നം
വഴങ്ങാത്ത, െംഗീത റ്ബാധം 
കനറവായ അച്ഛസന 
റ്ബാധയസപടനത്തി റ്കാഴിറ്ക്കാട് 
അങ്ങാടിയിൽ നിന്നം ഒര്ന തബല 
തര്സപടനത്തി. എസെ ഒര്ന 
സ്റ്നഹിതസെ  വീട് ആയിര്നന്ന 
റ്കശ്ന്ദം. ര്റ്ണ്ടാ േൂറ്ന്ാ ോെം 
റ്പായിക്കാണനം. പിന്ീട് 
അദ്ധയാപകൻ തിര്ക്കിലായത്
സകാണ്ടനം അതിറ്നക്കാൾ 
സഗൗര്വറ്േറിയ കാര്യങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് സചയ്യാനനള്ളത് സകാണ്ടനം 
അത് ഭംഗിയായി േനടങ്ങി. ഈ
പറയനന് തബല ഒര്ന 
േനടക്കാചര്ക്കായി പത്തന വർഷം 
വീട്ടിൽ ഇര്നന് റ്ശ്ഷം 500
ഉറനപികയ്ക്ക് വിൽക്കനകയനം 
ഉണ്ടായി. അത് എനിക്കന വാങ്ങി 
തന് അച്ഛന് അതന വിറു 
കിട്ടിയതിസല ഓഹര്ി ഒന്നം ഞാൻ 
സകാടനത്തതായി അറിവിലല. െംഗീത 
റ്ബാധം കനറേ അച്ഛസെ
സ്റ്നഹേനള്ള േകൻ. പിന്ീസടാര്ന 
കാലയള്വിലാണ് ഇലക്ടറ്ശ്ടാണിക്ട 
കീറ്ബാർഡിൽ താൽപര്യം
ജനിക്കനന്ത്. അക്കാലയള്വിൽ 
ഞാൻ തീസര് കനട്ടി അലലാത്തതന 

സകാണ്ട് സചറിയ ഒസര്ണ്ണം 
ഒപിസച്ചടനക്കാൻ വലിയ 
ബനദ്ധിേനട്ടുണ്ടായിലല. എസെ 
റ്ജയഷ്ഠൻ േംഗലാപനര്ത്തന നിന്നം 
വാങ്ങി സകാണ്ട് വന് 
പനസ്തകത്തിൽ ആയിര്നന്ന  
തനടക്കം. പിന്ീട് 
സപര്ിന്തൽേണ്ണയിൽ (േലബാറിസല 
ഒര്ന സചറനനഗര്ം) ഒര്ന വിദവാൻ 
ഇതന പഠിപിക്കനന്നണ്ട് എന്് 
അറിേന. റ്ശ്ഷം അവിസട റ്പായി 
ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കനകയനം
പിന്ീട് ഉറ്േശ്ം ര്ണ്ടന വർഷത്തിന് 
റ്ശ്ഷം എറ്െതലലാത്ത കാര്ണം 
സകാണ്ട് നിർത്തനകയനം സചയ്തന. 
പത്തന വർഷത്തിനന റ്ശ്ഷം 
കാരര്ക്കാലിൽ (പനതനറ്േര്ി 
റ്കശ്ന്ദഭര്ണ ശ്പറ്ദശ്സത്ത നാലന 
ജിലലകള്ിൽ ഒന്്) ഉറ്ദയാഗത്തിൽ 
ശ്പറ്വശ്ിച്ചതിനന റ്ശ്ഷം എസെ ആ 
പഴയ ആശ്ഗഹം സപാടി തട്ടി 
എടനക്കനകയനം കനറച്ചു കൂടി 
വലിയ ഒര്ന ഇലക്ടറ്ശ്ടാണിക്ട 
കീറ്ബാർഡ്  വാങ്ങി പഠനം 
പനനര്ാര്ംഭിക്കനകയനം ഉണ്ടായി. 
ചില ോെങ്ങൾക്ക് റ്ശ്ഷം ലണ്ടൻ 
ശ്ടിനിറി റ്കാറ്ള്ജിസെ പര്ീക്ഷിക്ക് 
റജിസ്റ്റർ സചയ്തന. റ്ജാലി
തിര്ക്കനകള്ും കനടനംബറ്ത്താസടാപം 
ഉള്ള െേയവനം, പിസന് എസെ
തസന് േറു ചില
താൽപര്യങ്ങൾക്കനള്ളെേയവനം
ോറി സവച്ച് േിച്ചം വര്നന് വള്സര് 
തനച്ഛോയ െേയത്താണ് ശ്പാക്ടടീസ്. 
അങ്ങസന പര്ീക്ഷത്തറ്ലന്് ആയി.
ര്ാശ്തി കനസറയധികം െേയം

ഒരക ന ുംബർ അനകഭ ക്കറിെ്

 ി പ്പക പ്ശീനോഥ് 
അനനഭവകഥ 



41

ഉറക്കം വര്ാസത അറ്ങ്ങാട്ടൂം
ഇറ്ങ്ങാട്ടും തിര്ിേനം േറിേനം 
കിടന്ന. ഉറ്േശ്ം ര്ണ്ടന േണി വസര് 
െേയം റ്നാക്കിയത് ഓർേയനണ്ട്. 
പിസന് കണ്ണു തനറന്റ്പാൾ ആറന 
േണി. അര് േണിക്കൂർ  സകാണ്ട്
ശ്പഭാതകർേങ്ങള്ും േറും കഴിേ് 
കീറ്ബാർഡനം എടനത്ത് എസെ
െവന്തം കാറിൽ (അത് ഗേറ്യാസട 
തസന് പറേതാണ്) യാശ്ത 
തിര്ിച്ചു. ഉറ്േശ്ം 158 കി.േീ യാശ്ത 
ഉണ്ട്. ഇടറ്വള്കള്ിൽ റ്െവിക്കാൻ 
ഭാര്യ തന് ലഘനവായ ചില 
ഭക്ഷണ ൊധനങ്ങള്ും, ഒര്ന കനപി 
സവള്ളവനം, ഫ്ലാസ്കിൽ ആക്കിയ 
ചായയനം സകാണ്ടാണ് യാശ്ത.  
ഏകറ്ദശ്ം 138 കി. േീ. 
കഴിേറ്പാൾ തനവക്കനടി എന് 
സ്ഥലത്തന റ്ടാൾ ൈാെ വര്ാൻ 
റ്പാകനന്ന എന് ഒര്ന റ്ബാർഡ്
കണ്ടന. െീറ് സബൽറ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതന 
സകാണ്ട് പഴ്സ് എടനക്കാൻ 
എടനക്കാൻ   ബനദ്ധിേനട്ടായതിനാൽ 
േനൻറ്പ തസന് അത് എടനത്ത്
സവക്കാൻ രക സകാണ്ട് പാെിസെ 
വലസത്ത റ്പാക്കറ് തടവി. പഴ്സ് 
ഇലല. പറ്ക്ഷ ഭയസപട്ടിലല. 
ഭയസപടാൻ റ്വസറ ആസള് 
റ്നാക്കണം. ഇടസത്ത റ്പാക്കറ്
റ്നാക്കി, അവിസടയനം ഇലല.വണ്ടി 
ഒര്ന വശ്ത്തക്ക് നിർത്തി, 
െോധാനോയി െീറ് സബൽറ്
ഒസക്ക അഴിച്ച് പാെിസെ ബാക്ക്
റ്പാക്കറുകള്ും പര്തി റ്നാക്കി. 
ര്ക്ഷയിലല. ഹൃദയേിടിപ് 
സചറനതായി കൂടി തനടങ്ങി. െേയം 
8:20 a.m. പര്ീക്ഷ 9 േണിക്കാണ്. 
ഇറ്പാൾ ഭയസപട്ടു.  
ഞാൻ ശ്ര്ീര്വനം, സകാണ്ട് റ്പായ  
ബാഗനം, എസെ കാറനം (അത്

ഗേറ്യാസട പറേതലല) േനഴനവനനം 
തപി റ്നാക്കി.ഒര്ന ചിലലി കാശ്ന 
റ്പാലനം ഇലല. അത് വഴി റ്പായ 
ഒര്ന കാർ  രക കാണിച്കക്ട 
നിർത്തി ഈ റ്ടാൾ ൈാെ 
ഒഴിവാക്കി റ്വസറ വഴിക്കന
തിര്നച്ചിറപള്ളിക്ക് റ്പാകാറ്ോ 
എന്് റ്ചാദിച്ചു. ഇലല, അഥവാ 
റ്പാകണസേങ്കിൽ  തസന്, 60 കി.േീ. 
പനററ്കാട്ടു റ്പായി ചനറി വള്േന 
റ്പാകണം എന്ായിര്നന്ന ഉത്തര്ം. 
അങ്ങസന സചയ്താൽ 9 േണിക്ക്
തിര്നച്ചിറപള്ളി എത്തനക തീർത്തനം 
അെംഭവയം. എസെ ശ്പിയ 
പത്നിസയ റ്ൊൺ വിള്ിച്ച് 
റ്ചാദിച്ചറ്പാൾ പഴ്സ് ഭശ്ദോയി 
വീട്ടിൽ തസന് ഉണ്ട് എന്റിയാൻ 
കഴിേന. ഭാഗയം റ്വസറ എങ്ങനം 
റ്പായിലലറ്ലലാ. ര്ാവിസല വീട്ടിൽ 
നിന്നം ഇറങ്ങിയറ്പാൾ പഴ്െനം 
റ്ൊണനം അടക്കം െകല 
ൊേശ്ഗികള്ും എടനത്തിറ്ലല എന്് 
അവൾ എണ്ണിസയണ്ണി റ്ചാദിച്ചതാണ് 
“ആ എടനസത്തടീ...” എന്് േലയാള് 
നാട്ടിസല എലലാ ഭർത്താക്കന്മാസര്യനം 
റ്പാസല അർഹിക്കനന് 
ലാഘവറ്ത്താസട തട്ടി വിട്ടതാണ്. 
ഇനി ഇറ്പാൾ പറേിസട്ടന്ത് 
കാര്യം. ആസകയനള്ള രധര്യം തറ്ല 
ദിവെം വണ്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് 
ഇന്ധനം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്. 

െേയം 8:25 a.m. റ്വസറ ഒര്ന 
വഴിയനം ഇലലാത്തതന സകാണ്ട്
ര്ണ്ടനം കൽപിച്ച് േനൻറ്പാട്ടു 
റ്പാകാൻ തസന് നിശ്ചയിച്ചു. 
അല്പ റ്നര്ം സകാണ്ട് റ്ടാൾ ൈാെ 
സകൗണ്ടറിൽ എത്തി. 
എറ്െതനൾസപസട എലലാ 
സകൗണ്ടറിലനം നലല തിര്ക്ക്. എസെ 
ഊഴം വന്റ്പാൾ ഞാൻ 
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സകൗണ്ടറിൽ ഇര്നന് 
തേിഴത്തിറ്യാട് പറേന “തിര്നമ്പി 
വര്നറ്മ്പാത് തര്ലാോ... ഇറ്പാ
എങ്കിസട്ട പണം ഇലലിസങ്ക....”. 
അറ്പാൾ അവൾ എസന് അടിേനടി 
ഒന്ന റ്നാക്കിയിട്ട് ഒര്ന 
സചറനചിര്ിറ്യാസട പറേന 
“േനടിയാത് േനടിയാത്… നീങ്ക പണം 
തന്താ താ അന്ത സഗയ്റ് ഓപൺ 
ആകനം… എലലാസേ കമ്പയൂട്ടർ താസന 
െർ… എന്ാസല ഒന്നം 
പണ്ണേനടിയാത്…”. ആ തേിഴ് 
പിശ്ാചിസന റ്ബാധിപിക്കാനനള്ള 
എസെ എലലാ ശ്ശ്േവനം ചീറി. ശ്ര്ി, 
നിങ്ങള്ുസട ോറ്നജർ വര്സട്ട
െംൊര്ിക്കാം എന്ായി ഞാൻ. 
വണ്ടികള്ുസട റ്ഹാണടിയനം വലിയ 
ബഹള്വനം റ്കട്ടു പനററ്ത്തക്ക്
തലയിട്ടു റ്നാക്കിയ ഞാൻ കണ്ടത് 
കാറനകള്ുസടയനം റ്ലാറികള്ുസടയനം 
വലിയ ഒര്ന നിര്യാണ്. പലര്നം
പല ഭാഷകള്ിലായി രക ചൂണ്ടി
“െഭയോയി ” പലതനം പറയനന്നണ്ട്. 
ഒര്ന സെകയൂര്ിറി ഓടി വന്് കാർ 
സപസട്ടന്് എടനത്ത് ോറാൻ പറേന.
എസെ കാർ  എടനത്തന ോറാൻ 
അശ്തയനം വണ്ടികൾ പനററ്കാട്ട് 
എടനത്തന. ര്ംഗം നന്ായി 
സകാഴനത്തന. വലിയ െീൻ ആയി. 
എയർ  കണ്ടിഷൻ കാറിൽ ഇര്നന്് 
ഞാൻ വിയർത്ത് തനടങ്ങി. ഒര്ന 
വിധത്തിൽ കാർ ഒര്ന വശ്റ്ത്തക്ക് 
ോറിയിട്ട് ോറ്നജസര് കാണാൻ 
അയാള്ുസട ഓെീെിറ്ലക്ക് റ്പായി. 
കണ്ടന കാര്യം പറേറ്പാൾ 
അയാൾ കൂസട വന്ന. എസന്യനം 
വണ്ടിസയയനം ോറി ോറി 
റ്നാക്കിയ റ്ശ്ഷം “നീങ്ക വടി
എടനങ്ക െർ... പണം നാൻ 
സകാടനത്തിടറ്റൻ...”. അറ്ങ്ങാട്ട്

റ്പാകാനനള്ള റ്ടാൾ ചാർജ് ആയ 
46 ഉറനപിക അയാൾ സകാടനത്തന. 
അയാറ്ള്ാട് തിര്ിച്ചു വര്ാനനള്ള 
രപെ ഞാൻ റ്ചാദിച്ചിലല. 
അയാറ്ള്ാട് “നൻശ്ടി“ പറേ് ഞാൻ 
യാശ്ത തനടർന്ന. അയാള്ുസട റ്പര് 
ഇന്നം ഓർേയനണ്ട്, നവനീത
കൃഷ്ണൻ. 
െേയം 8:40 a.m. ഈ NH-67 റ്റാഡ് 
ഉണ്ടാക്കിയത് അേയനസട 
കാലത്തായാലനം കരലഞ്ജര്നസട 
കാലത്തായാലനം സ്തനതി. 
പര്ീക്ഷാറ്കശ്ന്ദത്തിൽ 8:55 a.m. നന 
എത്തി. ശ്പാതൽ കഴിക്കാൻ
െേയവനം പണവനം ഇലലാത്തതന
സകാണ്ട്, ഭാര്യ എസെ 
താല്പര്യേിലലായ്േ അവഗണിച്ച് 
വണ്ടിയിൽ സവച്ച് തന് ചായയനം 
ബിസ്കറും ആർത്തിറ്യാസട
കഴിച്ചു.  പര്ീക്ഷ നടത്തിപിന് 
ലണ്ടനിൽ നിന്നം ഒര്ന ൊയിപാണ് 
വന്ത്. അവിടനസത്ത ജീവനക്കാർക്ക്
ആ ൊയിപിസെ വീഡിറ്യാ
എടനക്കാൻ ഒര്ന അഞ്ചന േിനിറ് 
ആസര്സയങ്കിലനം റ്വണോയിര്നന്ന. 
അവര്നസട ആ തിര്ച്ചിൽ എന്ിൽ 
ആണ് അവൊനിച്ചത്. ൊയിപിസെ 
വര്വനം േനഖവനം എലലാം 
ഭംഗിയായി കയാേറയിൽ പകർത്തി 
തിര്ിച്ചു വന്റ്പാൾ ആണ് ആ 
ഹൃദയറ്ഭദകോയ കാഴ്ച കണ്ടത്. 
ഞാൻ സവള്ളം സകാണ്ട് വന് കനപി 
അവിസട പര്ീക്ഷക്ക് വന് േറു 
കനട്ടികൾ കാലിയാക്കി 
സവച്ചിര്ിക്കനന്ന. റ്വസറ 
പണസോന്നേിലലാത്ത എസെ കയ്യിൽ
കഴിക്കാനനം കനടിക്കാനനോയി 
ആസക ഉണ്ടായിര്നന്ത് ആ 
സവള്ളോയിര്നന്ന. എസെ 
റജിസ്റ്ശ്ടഷൻ കഴിേ് 
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പര്ീക്ഷിക്ക് േനൻപ്റ് കനറച്ച് െേയം 
ഉണ്ടായിര്നന്ത് സകാണ്ട് വന് 
കനട്ടികൾക്ക് പര്ീക്ഷാ റ്കശ്ന്ദത്തിൽ 
നിന്നം സകാടനക്കാനായി 
ശ്ീതള്പാനീയവനം ബിസ്കറും േറും 
വാങ്ങാനായി ഒര്ന ജീവനക്കാര്സെ 
കൂസട എറ്ന്ാടനം റ്പാകാറ്ോ
എന്ന റ്ചാദിച്ചു (“െവന്തം” വണ്ടി 
ഉള്ളതന സകാണ്ട് ആകനം). ഞാൻ 
െേതിച്ചു. ഞങ്ങൾ റ്പായി
സൌകര്യശ്പദോയ ഒര്ന സ്ഥലത്തന
വണ്ടി നിർത്തി. കൂസട വന്യാൾ 
ൊധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 
ഇറങ്ങിറ്പായി. അയാൾ ര്ണ്ടന
േൂന്ന കടകൾ കയറി ഇറങ്ങനന്ത് 
ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇര്നന്് കണ്ടന. 
സപസട്ടന്ാണ് ആറ്ര്ാ വണ്ടിയനസട 
കണ്ണാടിയിൽ തട്ടിയത്. 
റ്നാക്കിയറ്പാൾ വള്സര് പാവസപട്ട 
ഒര്ന അേയനം ഏകറ്ദശ്ം എസെ
േകള്ുസട ശ്പായം വര്നന് ഒര്ന
കനട്ടിയനം. എനിക്കന പാവം റ്താന്ി 
ഞാൻ സപാക്കറിൽ രക ഇട്ടു. 
ശ്പതീക്ഷറ്യാസട അവര്നം എസന്
റ്നാക്കി. അറ്പാഴാണ് ഒര്ന നാലണ 
റ്പാലനം എസെ കയ്യിൽ ഇലല എന്് 
ഓർേ വന്ത്. ഞാൻ റ്പാക്കറിൽ 
രക ഇടനന്ത് കണ്ട് എസന്തങ്കിലനം 
കിട്ടും എന്് കര്നതിയതന 
സകാണ്ടാവനം, എങ്ങനം റ്പാകാസത 
അവർ കനസറ റ്നര്ം അവിസട 
ചനറിപറി നിന്ന. ലക്ഷങ്ങള്ുസട 
കാറിൽ, പതിനായിര്ങ്ങള്ുസട
കയാേറയനം റ്ൊണനം പിടിച്ച്
പത്തന രപെ സപാക്കറിൽ 
ഇലലാസത നിസ്സഹായനായി ഞാൻ 
അവസര് അവഗണിച്ചു. എസന്
കനസറ എസന്താസക്കറ്യാ പറേിട്ടു 
അവർ നടന്ന നീങ്ങി. 
അറ്പാറ്ഴക്കനം എസെ കൂസട 

വന്യാൾ ൊധനങ്ങൾ വാങ്ങി
തിര്ിച്ചു വന്ന. ൊധനങ്ങൾ
വാങ്ങി എത്തിക്കഴിേ ഉടസന 
തസന് എസെ ഊഴം വന്തിനാൽ 
പര്ീക്ഷക്ക് കയറി. ഭഗവതീ 
കടാക്ഷം. എലലാം ഭംഗിയായി
കഴിേന. പനറത്തന വന്റ്പാൾ 
പറ്ക്ഷ ഞാൻ വാങ്ങിയ 
ശ്ീതള്പാനീയത്തിസെറ്യാ 
ബിസ്കറിസെറ്യാ സപാടി റ്പാലനം 
ഉണ്ടായിര്നന്ിലല. പര്ീക്ഷ കഴിേന 
പനറത്തിറങ്ങിയ ഉടസന തസന്
ഞാൻ െംഗീതം പഠിക്കനന് 
സ്ഥാപനത്തിസല ഉടേസ്ഥൻ ആയ 
വയലിൻ വിദവാൻ പര്ീക്ഷസയപറി 
കനശ്ാലാറ്നവഷണം നടത്തനകയനം
അറ്േഹവനം അറ്േഹത്തിസെ
പത്നിയനം തിര്ിച്ചു റ്പാകനറ്മ്പാൾ 
കൂസട ഉണ്ട് എന്് പറയനകയനം
സചയ്തന.അറ്പാൾ എസെ േനസ്സിൽ 
വന്ത് േറ് ചില ചിന്തകള്ാണ്. 
ഇതന റ്പാസല വലിസയാര്ാൾ 
വണ്ടിയിൽ വന്ാൽ തിര്ിച്ചു
റ്പാകനറ്മ്പാൾ ഞാൻ റ്ടാൾ 
ൈാെയിൽ ഇര്ക്കനന്ത് കാണനം. 
പിസന് വഴിയിൽ ഒര്ന ചായ 
റ്പാലനം വാങ്ങിസക്കാടനക്കാനനള്ള 
രപെ എസെ കയ്യിൽ ഇലല. എസെ 
ഉറ്ദയാഗം വലിയ അഭിോനറ്ത്താസട 
േറുള്ളവറ്ര്ാട് പറേ 
അറ്േഹറ്ത്താട് െതയാവസ്ഥ
പറയാൻ എനിക്കന കഴിേിലല. 
എസെ ഒര്ന െനഹൃത്ത് ഇവിസട 
ഉസണ്ടന്നം അയാസള് കണ്ട് ര്റ്ണ്ടാ 
േൂറ്ന്ാ ദിവെം കഴിറ്േ ഞാൻ
േടങ്ങൂ എന്നം പറേ് ഞാൻ 
തൽക്കാലം അറ്േഹസത്ത 
ഒഴിവാക്കി. ഞാൻ അവിസട നിന്നം 
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തിര്ിച്ച് സടൗണിൽ എത്തി.   
ഇതിനനള്ളിൽ എസെ ഭാര്യ വഴി 
ഈ െംഭവങ്ങൾ എസെ ഓെീെിൽ 
അറിേിര്നന്ന. എസെ 
കമ്പനിയിസല ഓറ്ട്ടാ 
സേക്കാനിക്കിസെ ഒര്ന ബന്ധന
ഇവിസട തിര്നച്ചിറപള്ളിയിൽ 
പഠിക്കനന്നണ്ടായിര്നന്ധന. ആ വഴി 
ഒര്ന അേൂറന ര്ൂപ തര്സപട്ടു. ആ 
അേൂറന ഉറനപിക തര്ാൻ വന് 
കനട്ടിയനസട* മ്ലാനവനം ദയനീയവനം 
ആയ േനഖം ഇന്നം േറന്ിട്ടിലല. 
അവസെ േനസ്സിൽ അന്് 
എസന്താസക്ക വികാര് വിചാര്ങ്ങൾ  
ആയിര്നന്ന എന്്, ഈ 
വഴിസയാസക്ക ജീവിതത്തിൽ 
പിന്ിട്ടിട്ടുള്ളത് സകാണ്ട്
േനസ്സിലാക്കാൻ ശ്പയാെേനണ്ടായിലല.
രപെ തര്സപട്ടറ്പാറ്ഴക്കനം റ്നര്ം 
ഉച്ച കഴിേിര്നന്ന. രപെയനോയി 
റ്നസര് റ്പായത് നലല ഒര്ന 
റ്ഹാട്ടലിറ്ലക്കാണ്. ൊോനയം നലല 
ര്ീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ട് യാശ്ത
പനറസപട്ടു. തിര്ിച്ചു റ്ടാൾ
ൈാെയിൽ എത്തിയറ്പാൾ
ര്ാവിസല തന് പണം തിര്ിച്ചു
സകാടനക്കാനനം ഒര്ന തവണ കൂടി 
നന്ദി ശ്പകാശ്നം നടത്താനനം
നവനീത കൃഷ്ണസന അറ്നവഷിച്ചു. 
പറ്ക്ഷ അറ്േഹം ഡയൂട്ടി റ്ചഞ്ചിൽ 
വീട്ടിൽ റ്പായി എന്ാണ് 
അറിയാൻ  കഴിേത്. 
അറ്േഹത്തിനനള്ള രപെ അവിസട 
േസറാര്ാസള് ഏൽപിച്ച് ഞാൻ യാശ്ത

തനടർന്ന. െംഭവ ബഹനലോയ
ദിവെം ആയിര്നസന്ങ്കിലനം എലലാം 
നലല ര്ീതിയിൽ കഴിേതന സകാണ്ട് 
േനസ്സ് ശ്ാന്തോയിര്നന്ധന.  
േൂന്ന േണിക്കൂർ  റ്നര്സത്ത
യാശ്തസക്കാടനവിൽ അറ്ന് ദിവെം 
ഉറ്േശ്ം രവകീട്ട് 6 േണിക്ക്
റ്േലവാഞ്ചൂര്ിൽ എത്തി. 
നാഗപട്ടിണത്തിൽ നിന്നം 
തിര്നവാര്ൂര്ിൽ നിന്നം 
റ്വള്ാങ്കണ്ണിയിൽ നിന്നം വര്നന് 
റ്റാഡനകൾ െന്ധിക്കനന് സ്ഥലോണ്. 
തിര്ക്ക് േൂലം വണ്ടികൾ 
റ്ബ്ലാക്കാണ്. തിര്നച്ചിറപള്ളിയിൽ 
നിന്നം ഈ പറേ േൂന്ന
വഴിയിലൂസടയനം തിര്ിച്ചു 
കാരര്ക്കാലിൽ വര്ാം. 
റ്േലവാഞ്ചൂര്ിസല റ്ബ്ലാക്കിൽ 
വണ്ടികള്ുസട നീണ്ട നിര്യിൽ
എസെ കാറിസെ വലതന വശ്ത്ത് 
ഏതാണ്ട് േനന്ിലായി ഒര്ന വാൻ 
വന്ന നിന്ന.  ഞാൻ പഠിക്കനന് 
െംഗീത സ്ഥാപനത്തിസെ  വാൻ 
ആണ്. റ്നര്ത്ത ഇന്് േടങ്ങനന്ിലല 
എന്് ഞാൻ കള്വ് പറേ 
വയലിൻ വിദവാനനം പത്നിയനം
അടക്കം െർവര്നം എസന് വള്സര് 
വയക്തോയി കണ്ടന. കയ്യും
കാണിച്ചു. വള്സര് േറ്നാഹര്ോയി 
നവര്െഭര്ിതോയ  
േനഖഭാവറ്ത്താസട ഞാനനം രക
കാണിച്ചു. േറ്നാഹര്ോയ ഒര്ന
ദിവെത്തിസെ അതിേറ്നാഹര്ോയ 
പര്ിെോപ്റ്തി. 

*മകഖചിപ്തും തയ്യോറോക്ിയത്: എസ് അനശവര 
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