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<text><body> 

<p> എന്തൊന്െയൊന്െങ്കില ും എന്െ ള് സ വസ്ഥമല്ല ജ വിതി ും 
നേര്തഴിിെല  എ്  ന ൊ് ് ജ എങനെന്േയൊയിതീരിമെന്്്  
ഒമ  മൂപത ും ളണ്ടൊയിട്ടില ജ പലതഴിിെ ും ഞൊന്  
ചിതിെ ് ണ്ട ജ മൊതിന്ല ഒമ്പ  ്  ല്  ്ൂ് തന്മ ക്ലൊസ്സ ജ 
പിന്് ന ൊസ്റ്റല്് റി.ിജ ചിട്ടളി്ിയില്  ഞൊന്  അങനെന്േ ിൂടൊറി.ില ; 
ന്ടൌെില്  ന്തറി. ന്  ിറി.ങനെൊേ ുംജ ഞൊന്  ചിതിെ ്ന് ൊന്െ 
എന്െ സ്നേ ി ര്  എത് നതീരൊ്ും അുംഗിിമിെ ും എ്  എേിെ  
വസുംശയ് ണ്ട ജ ലലഫ് എതിേൊണ് സ്നപൊയ്ലല്  ന്ചയ്യള്ത് 
എ്ൊെതര്  നചൊദിെ ്ത്; നവൊണ്വസെ ും  മിിഷ്െേ ും 
അതനമൊട് ്റി. പടി പറി.ഞ്ഞ  ന ൊറ്റിമിെ ് ജ ഞൊന്  തിട്ടളിൊമയും 
ചിതിച്ച  തിഷ്ിെ ിയൊന്െ്ൊണ് അതര്  ിമ   ്ത്. എ്ൊല്  
പൂര്ണ്ൊയ ും തിട്ടിന്ല ിൊമയങനെ്  അല  ൊേ ുംജ തിട്ടിന്ല ചില 
ിൊമയങനെ്  ചിതിച്ചൊല്   ലയ്ലെൊന്ി ന്പമ പ്പളന ൊ് ുംജ എ്ൊല്  
അന് ൊന്െ വിത തീരിന്െ ഒമ  ഗൊഗ്ൊയിമിെ ും എ് ിമ  ി 
ഞൊന്  വസ്ൊധൊേിെ ് ജ  

</p> 

<p> എന്െ പപ്പയ ും ്മിയിയ ും അന്മിെയില്  േ്ൊയി വിതിച്ചളജ 
േല നപൊന്ല വസമ്പൊദിച്ചളജ േൊട്ടില്  ത്  തസ്  തിി്ളും 
തൊങനെിച്ചളജ (തസ്   എ് തൊെ  എന്െ സ്നേ ി ന്െ ് ്ില്  
ളച്ചമിച്ചള; അതന്  ്ിഴിിച്ചളജ) 

</p> 

<p> പറി.ഞ്ഞ ത്ത്, തിട  തച്ചളജ </p> 

<p> ഒ്ൊതമും മണ്ട േില തിട്ജ </p> 

<p> ഞങനെ്ളന്ട ആസ് ിെ  ഒ  ങനെ ്തിധും ന്് നപൊി ് ണ്ട ജ 
ിൊമയങനെ്ജ നഗദന്പ്പട്ട വസുംഖ്യ ബൊങ്കില ും ളണ്ട ജ ് തീരൂറ്റ  ബൊങ്കിലൊ 
് ഴി തേ ുംജ 

</p> 

<p> ് തീരൂറ്റ  ന്ിൊണ്ടിട ് ിന്േെ റി.ിച്ച  തിട്ടില്  ചര്ച്ചേട് ജ ്മിയി 
് തീരൂറ്റ  നപൊി ് ിന് എ ിമൊയിമ ് ജ പപ്പയ ന്ട േിര്ബന്ും 
ഒട തില്  തിവയിച്ചളജ അങനെന്േ ആന്മയ ും തിശ്വസിെൊന്  
വിതിെൊന്  പറ്റളന്ൊ എ്ൊണ് പപ്പ നചൊദിച്ചത്ജ 

</p> 

<p> നദഷയുംതമ നമ്പൊ്  ്മിയിയ ന്ട ിൊല  ന്ചൊറി.ിയ ുംജ തര്ഷങനെ്ൊയി 
എനതൊ സ്ിിന്  അലര്വിയ ണ്ട ജ എതൊന്െ്  എേിെിനപ്പൊഴി ും 
അറി.ിയില ജ പതീരിമ പ  തര്ഷും ഥമലിമും ലേറ്റ ൂയൂട്ടി 
ന്ചയ്ലന ൊണ്ടിമ ് ആ്നല ജ ലേനലൊണ്  നവസൊക്വസിന്െ റി.ിയൊഷനന്  
ആയിമിെ ുംജ 

</p> 

<p> ഏ ൊയൊല ും ്മിയി ിൊല്് നട്ടല്  ന്ചൊറി.ിനഞ്ഞൊണ്ട  “എ്ൊല്  ശമി 
ന്ിൊണ്ട നപൊയി ന്ിൊട െ ” എ്  തി്ിച്ചളപറി.ഞ്ഞന ൊന്ട ത്പശ്േും 
അതവസൊേിച്ചളജ 

</p> 

<p> ബിന്വസി എല ൊും നിട്ടിമ ് ന്തങ്കില ും ഒമ  ത്പ ിിമെത ും 
ിണ്ടില ജ എതിന്ട ന്ിൊണ്ടിട്ടൊല ും അത്ന്െൊ് ്ില ജ 
 ്ൊശയൊയി അത്  പറി.യ ും: “എന്െ ന്ൂതറി.ി എന്്ൌണ്ട  
എട തീര  ി്ിനച്ചെനല ” എ് ജ 

</p> 

<p> ഗൊതിന്യെ റി.ിച്ച  ത്ന്മ ളല്െണ്ഠയ ന്ണ്ട്  ന ൊ് ്  </p> 



ബില്വസിെ ജ ഒമ  ന്ിൊച്ചളി ട്ടിയനല  ബിന്വസിജ 
<p> എന്െ നവസതിുംഗ്, എന്െ പെും എന്്ൊന്െ അത്  പറി.യ ്   

നി്െൊുംജ ഏ ൊയൊല ും ബിന്വസിെ  അത്ളനട ൊയ ഒമ  
നലൊി് ണ്ട ജ അത്  ിെെ ിൂട്ടി വിതിെൊന്  
  ടങനെിയിമിെ ് ജ ളല്െണ്ഠന്പ്പട ് ജ 

</p> 

<p> ഞൊന്  എന്്െ റി.ിച്ചൊെനല ൊ പറി.ഞ്ഞ ന്ിൊണ്ട ത്ത്ജ 
എന്തങ്കില ും നവൊലിനതെും എന്്ൊ് ും എേിെ  ആത്ഗ ്ില ജ 
അ ിേല  നിൊയമ്പതീരൂമില്  നചര്്ത്ജ നവൊലി ിിട്ടൊേൊന്െങ്കില്   

ഒമ  ത്പശ്േത ്ില ജ ്മിയിയ ന്ട ഒമ പൊട് റി.ിനലറ്റിവ്സസ് 
അന്മിെയില ണ്ട ജ നതെന്്ങ്കില്  നിൊഴ്സസ് ിഴിിഞ്ഞൊല്  അതര്  
ന്ിൊണ്ട നപൊി ുംജ എ്ൊല്  എേിെ ിനേൊട   ൊല്പമയ്ില ജ 
ബിന്വസിെൊന്െങ്കില്   ൊല്പമയത ്ൊണ്ജ ഞങനെ്   
സ്െൂ്ക്ലൊസ്സില്  പഠിച്ചത്ജ ബിന്വസി ന ൊര്തീരില ും ഞൊന്  
വസിക്സ്തീരില ും േൊട്ടില്  ത  ് നചര്  ്ജ എ ൊ്ല ും അത്െ  
പഴിയ ത് ണ്ട വസിന്േ ഒന്െ േല  ഓര്മിയയൊജ  

</p> 

<p> േൊട്ടില്  നവൊലി ിിട്ടൊന്  ത്ന്മ ബ ദ്ധി് ട്ടൊയിമിെ ുംജ വസൊമ്ില , 
ന് ൊഴിില ൊയ്ല് അല നല ൊ പ  ിയ ിൊലന്തീര ഏറ്റത ും തലിയ 
ത്പശ്േുംജ പപ്പ പറി.ഞ്ഞിട്ടളണ്ട , പപ്പയ ന്ട ന്ചറി. പ്പതീരില്  അമി 
 മൊതീര,   െി  മൊതീര വസര്െൊനമ എന്്ൊന്െ പറി.ഞ്ഞ  
് ത്ദൊതൊിയും ് ഴിെൊറി. ണ്ടൊയിമ ്  എ് ജ ആമൊണ് വസര്െൊര് ? 
ടിജ തിജയില്  ് ഖ്യ്ത്തിന്യ ിണ്ടിട്ടളണ്ട ജ ഓനമ ിൊമയങനെ്  
 പ്പിതീരപ്പി എഴി  ിയത് തൊയിെ ്   ിൊെൊുംജ എന്െ  ല് റി. 
ത്ന്മ ലൂേൊ്ിക് ആണ്ജ നേ ൊെന്മൊര്  ്ൊത് ും 
എതൊെിങനെന്േ? 

</p> 

   

<p> ിഴിിഞ്ഞിന്ട ഞങനെ്ളന്ട പള്ളി ത്ടസ്റ്റി ്ിസ്റ്റര്  പിജ ടിജ നിൊമ ത് 
തിട്ടില്  ത് ജ തിട്ടില്  ഒമ  ന്പണ്ി ട്ടിന്യ നപയിുംഗ് ഗസ്റ്റൊയി 
 ൊ്വസിപ്പിെൊന്ൊ എ്ൊയി ്ിസ്റ്റര്  നിൊമ ത്ജ ്മിയി ആതശയും 
േിനഷധിച്ചളജ 

</p> 

<p> തിട്ടില്  പിടിപ്പ   നവൊലി എങനെന്േ പറ്റളും? </p> 

<p> ആ ി ട്ടി ്ിസ്റ്റര്  നിൊമ  ിന്െ ്ിന്ൊന്ടൊപ്പും ബൊുംലൂരിമില്  
പഠിച്ചിട്ടളണ്ട ജ േൊട്ടില്  ്ിസ്റ്റര്  നിൊമ ത് ഒറ്റയ്ലെൊണ്, ്െന്്ല ൊും 
ന്ത്ിയില ുംജ അ  ന്ിൊണ്ട  ്ി്ളന്ട നേ ി യ്ലെ നതണ്ടി ഒമ  
ശ പൊര്ശജ ഒ്  മണ്ടൊഴ്സച ആനലൊചിെ തൊന്  വസൊതിൊശും  ്  
്ിസ്റ്റര്  നിൊമ ത് നപൊയിജ ്ിസ്റ്റര്  നിൊമ ത് ഞങനെ്ളന്ട 
ി ട ുംബതീരിന്െ ന്തല്തിഷര്  ആണ്ജ ന്തറി. ും ഒമ  പള്ളിയുംഗും 
്ൊത് ്ല , ഞങനെ്െ  േന്മതമൊന്  ആത്ഗ ിെ ്  അപൂര്വും 
ആ്ളി്ില്  ഒമൊ് ജ 

</p> 

<p> തിട്ടിന്ല ിൊമയങനെന്്ൊന്െ  ിമ ്ൊേിനെണ്ടത് ്മിയിജ ്ൊത് ത ്ല , 
ഒമ  ന്പണ്ി ട്ടിന്യയൊണ് ിൂന്ട  ൊ്വസിപ്പിനെണ്ടത്ജ ഞങനെ്ളന്ട 
േൊട്ടില്  മണ്ട തര്ഷും ് മ്പൊമുംഗിച്ച നിത്യിയതിദയൊലയതീരില്  
അദ്ധയൊപിിയൊയി ്ൊറ്റും ിിട്ടി ത്ിമിെ ിയൊണ് അഞ്വേജ 

</p> 

<p> ഒട തില്  ്ിസ്റ്റര്  നിൊമ ത് വയിച്ചളജ </p> 

<p> ് ി്ിലന്തീര േിലയില്  ബിന്വസിയ ന്ട റി.ൂ്ിന്േ ിമൊയി ഒ് ണ്ട ജ </p> 



അത് അഞ്വേയ്ലെ  േിെിതച്ചളജ അങനെന്േ ിണിര്  വസ്നദശിേി 
അഞ്വേ ഞങനെ്ിന്ലൊമൊ്ൊയിജ 

<p> നിൊയമ്പതീരൂര്  പച്ചപ്പ സ്്ൊമി വസയന്സ് നിൊന്വിന്ല പ  ിയ 
ന്്ന്സ് ന ൊസ്റ്റലില്  ഏഴിൊും േമ്പര്  ് റി.ിയിലിമ ്  
തിട്ടളിൊമയങനെന്്ൊന്െ ചിതിെ ിില്  അ ിേ  ത്പന യി 
മവസ് ണ്ട ജ 

</p> 

<p> ഞങനെ്  തിട്ടളിൊര്െ ്ൊത് ും അറി.ിയ ് മ വസയങനെ്  ളണ്ട ജ 
പപ്പയ ന്ട മ വസയന്ിൌ  ിങനെ്ൊനെൊ ഗയ്ൊനെൊ അന് ്  
േിശ്ചയ്ില ജ പല മൊത് ിി്ില ും പപ്പ ളറി.ങനെ ്ില ജ ്ൊത് ത ്ല , 
പപ്പയ്ലെ  ചില ിൊഴ്സചി്ളും ഗയ്ൊയിമ ് ജ ളദൊ മെും 
പറി.ഞ്ഞൊല്  ിൊെി്  ന്ിൊതീര ിൂട ്  ിണ്ടൊല്  പപ്പ 
ഷന ഗി േൊി ുംജ ിൊെയ ന്ട ഏന് ങ്കില ും  ൂതല്   ിര്്ത് 
 ൊന്ഴി തിഴി ിില്  അത് ്ൊറ്റിന്യട പ്പിച്ചിനട്ട പപ്പയ്ലെ  വസ്ൊധൊേും 
തമിിയ ള്ളളജ 

</p> 

<p> ്ന്റ്റൊമ  ഗയന്തീരെ റി.ിച്ചള പറി.യൊുംജ </p> 

<p> തിടിന്െ എ ിര്തശതീരൊയി ഒമ  പഴിയ ് ്ങ്കൊട് ിൊെ ്ിനല ? 
ത്ന്മ പഴിെ് ണ്ട ജ ് ്ങ്കൊട്ടില്  ചില ന്ിൊച്ചള്ഷഗങനെ്ളുംജ 
വിതിി്ളും അതയ നട ൊയ ശബ്ദതീരില്  ിഴിിഞ്ഞ ിൂട ്  ും 
ിണ്ടിട്ടളണ്ട ജ 

</p> 

<p> ് ്ങ്കൊട് അപൂര്വ്ൊയി പൂെ ുംജ  </p> 

<p> പൂതീര േില്െ ്   ഞൊന്  ിണ്ടിനട്ടയില ജ  </p> 

<p> ് ് പൂെ ്ത് േൊശതീരിന്െ ന   ന്ത്ൊെനല ൊ പറി.യൊ.ജ </p> 

<p> ് ്ങ്കൊട ി്  എ്  പൂെ ും എ് ും ആനലൊചിെ ് ജ പപ്പയ്ലെ  
് ്തഴിിിന്് ഗയ്ൊണ്ജ ് ്ങ്കൊട ിന്് ഗയ്ൊണ്ജ പപ്പ 
ഗയചിി ന് ജ 

</p> 

<p> ്ന്റ്റൊ്  നേൊെ ിജ </p> 

<p> േൊും ന്്ഴി ി  ിമി  ിമഞ്ഞ  േടെ ് ജ അ   ന്ിൊണ്ട തമ ് ജ 
ന്ിൊണ്ട ത്  ിതീരിെ തൊന്  നലശും വസ്യന്്ട െ ് ജ 
ിതീരിച്ചളിഴിിഞ്ഞൊല്  േൊും  റി.യില്  തയ്ലെ ുംജ േിലതീരിമ ്  
അ   ിതീര ് ജ ഥമലിമ്ൊയി അങനെന്േ തയ്ലെ ്ന് തിന്ടയൊണ് ? 
എതിേൊണ് ? 

</p> 

<p> ളതീരമും ിിട്ടൊതീര നചൊദയുംജ </p> 

<p> ഥമലിമ്ൊയി ന്്ഴി ി  ിമി അങനെന്േ ആമ ും ത്പന യി 
ആതശയ് ള്ളനപ്പൊ്ല ൊന്  േിലതീര  തയ്ലെ ി പ ിതില നല ൊജ 
പനഷന, പപ്പയ്ലെ  വസ ിെ ിയില ജ ന്തറി. ും േിലതീര  
ന്്ഴി ി  ിമിിതീര ്   ിണ്ടൊല്  പപ്പ നമൊഷൊി ലേൊത ുംജ 
ചൊടിന്യഴി ന്ല്െ ുംജ അ  നപൊന്ല പൊ ിമൊതില്  നിൊഴിി 
ിൂി ്   ും പപ്പയ്ലെ   ൊല്പമയ ി്ല ജ നിട്ടൊല്  ന്ഞട്ടിയ െര്  ് 
ലലറ്റിട ുംജ അതമിഷനും ത്ശദ്ധിെ ുംജ ചിലനപ്പൊ്  നടൊര്ച്ചള്ൊയി 
പ റി.നതീരെ നപൊിൊേ ും ത്ശ്ിെ ുംജ ഞങനെ്ളന്ട തിട്ടില്  
േൊല നപര്െ ്ൊത് ും അറി.ിയൊത ് മ വസയുംജ ഞൊന്  അങനെ  
പമവസയന്പ്പട തീരിന്യ്  ്ൊത് ുംജ 

</p> 

   

<p> അഞ്ച തര്ഷും ് മ്പ  ഞൊന്  എത്  പ  ിയ ഒമൊ്ൊയിമ ് ! ിൊലും </p> 



്ൊറി.ിജ എന്െൊ്   ടിയ ും മൂപത ് ള്ള ി ട്ടിിന്് 
പഠിപ്പിെ ് ജ ഞൊന്  ഒമ  പഴിഞ്ചയൊയിമിെ ുംജ ത്പൊയും 
ന്യൌതേനതീരൊന്ടൊപ്പും ഒഴി ിിനപ്പൊി ് ജ എന്െ പിറി.ന്ി 
തമ ്തര്െ  എന്െൊ്  ിൂട  ല്  വിതി ന്തീരെ റി.ിച്ചള 
പറി.യൊേ ും നി്പ്പിെൊേ ും ളണ്ടൊി ുംജ ഞൊന്  
ിൊട ിയറി. ിയൊയിമിെ ുംജ  

<p> മണ്ട  ് റി.ി എേിെ  തിട്ടള ്ിമിെ ് ജ ഒ്  വസൊധേങനെ്  
ഒന്െ വസൂഷനിച്ചളതയ്ലെൊന്ജ ത്ൂസ്സിങ് റി.ൂ്ൊയ ും അത് 
ളപനയൊഗിെൊുംജ ന്ബഡറി.ൂും ്ന്റ്റൊ് ജ എന്െ എ ിര്  റി.ൂ്ില്  
ബിന്വസിജ അത്െ ും മണ്ട  ് റി.ി ന്്ജ തിടിന്െ ളട്യ്ലെ ും 
എേിെ ും ് റി.ിി്ളന്ട ിൊമയതീരില്  ഒനമ അതിൊശും;   ലയ ജ 
തിട്ടളിൊമ ന്ട ്േ ഷയസ്നേ ത ും ്ൊേയ യ ും ്േസ്സിലൊെൊന്  
ളദൊ മെ്ിത് യ ും ് ിജ ഞൊേ ും ്േസ്സിലൊെ ്  എല ൊുംജ 

</p> 

<p> ബിന്വസി എത്  വസ യമിയൊണ്! എന്െൊ്  ഏഴി  തയസ്സിേ  
ി റി.ത ണ്ട ജ പനഷന േല  ളയമുംജ ് ഖ്ും േല  നപൊന്ല േിണ്ടിട്ടളുംജ 
അത്  േടെ ്   ിൊെൊന്  നപൊല ും ത്പന യി യ ണ്ട ജ ആമ ും 
അതന്് ത്ശദ്ധിെ ുംജ ്റ്റളള്ളതര്   ന്് ത്ശദ്ധിെ ് ണ്ടൊി ന്്്  
ബിന്വസിെ  അറി.ിയൊന്ൊ എനതൊ? അറി.ിഞ്ഞൊല്തീരന്്യ ും അത്  
അ  ഗൊതിെ ്ില ജ ഒ്ിനേയ ും ത്ശദ്ധിെ ിനയൊ 
ത്ശദ്ധിെൊ ിമിെ ിനയൊ ന്ചയ്യള് ജ 

</p> 

<p> ബിന്വസി ഗൊഗയും ന്ചയ്ല   ല് റി.യില്  ന്പട ് ജ 
എല ൊിൊമയങനെന്്യ ും ത്ന്മ ന്ചറി. പ്പതീരില്തീരന്് 
േിസ്സുംഗ നയൊന്ട നേൊെിെൊെ തൊന്  അത്െ  ിഴിിയ ് ജ 
അ്ി ്ൊയ ളത്ിണ്ഠി്  ഒ്ിനേൊട ്ില ജ േിമൊശയ ്ില ജ 
എന്്ങ്കില ും ഒമിെല്  വിതി തീരില്  തിവയിെ ന്്ന്ൊ 
പമൊവയന്പ്പട ന്്ന്ൊ അത്  തിചൊമിെ ്ില ജ പമൊവയത ും 
തിവയത ും അത്െ  ഒനമനപൊന്ല ത്പശ്േ്ല ജ 
അ ിന്േെ റി.ിച്ചൊനലൊചിച്ച   ന്െ  ല് റി.യിന്ല 
്റ്റളള്ളതന്മനപ്പൊന്ല ബിന്വസിയ ും വസ്യും ി്യ ്ില ജ നതണ്ടൊതീര 
വസൊ്ൂ യത്പശ്േങനെന്്ൊ് ും ബിന്വസിയ ന്ട  ലയിനലെ  
ിയറി.ിന്ച്ചല ളിയില  എത  വസ ഖ്ും! 

</p> 

<p> ബിന്വസിയ ന്ട ത്പൊയതീരില്  എന്െ ഗ ി എത്  
തയ യസ് ്ൊയിമ ് ! േല  നതഷതീരില്  ന്ത്ിയിനലെ  
നപൊിൊേിറി.ങനെ നമ്പൊ്തീരന്് അമിയ നതതലൊ ിന്പ്പട ുംജ 
വസൂഷനിെനെ, അപമിചി നമൊട് ്ിണ്ടമ ത്, എ്ിങനെന്േ 
േിബന്േി്  നി്െൊുംജ ്േസ്സ്ൊധേനതീരൊന്ട 
നിൊന്വിനലെിറി.ങനെൊന്  പറ്റള്ൊയിമ ്ില ജ എല ൊയിടതീര ും 
ളത്ിണ്ഠയൊയിമ ് ജ േൊട്ടിന്െ ഥമലി ിിൊമെ്ൊയിമിെ ുംജ 
ഥമലി ിെിനപ്പൊഴി ും തലിയ തയ യൊവസന്്ൊ് ും ിൊെ ്ില ജ  

</p> 

<p> ന്വസക്സ് റി.ൊെറ്റ  എ്  ഥമലിമും പത് തീരില്  തൊയിെ ് ജ 
ബിന്വസിെ  ശമിെ ും ്ലയൊ്്റി.ിയില ജ ഒമ  ദിതവസും ളറി.ന്െ 
അത്  തൊയിെ ിയൊണ്ജ ന്വസക്സ് നറി.ൊെറ്റ ജ ശമി, 
നറി.ൊെന്റ്റങ്കില്  അത്ജ 

</p> 

<p> യഥൊര്ഥതീരില്  ന്പണ്തൊെിഗും ഒമ  പ  ിയ തൊെൊനെൊ?  </p> 



എത് നയൊ ിൊല്ൊയി നി്െ ് തൊെൊെത്? 
അദ്ഗ  ന്്ത ണ്ട ില് ? ്ൊേും ്മയൊദയ്ലെ  വിതിെൊേ റി.ച്ച 
ഏന് ങ്കില ും ന്പണ്ി ട്ടി ന്പണ്തൊെിഗതീരില്  നപൊയി തിഴി ന്ൊ? 

<p> വസ്തും ്േവസൊഷനി േിശ്ചയിെ ് ഒമ  തഴിിയിലൂന്ട ന്പണ്ി ട്ടി 
നപൊിന്ട്ടജ അ ില്  േ് ന്െത  ിൊമയും?  േൊും എതിേിടന്പടെും? 
ഞൊന്  എന്െ തഴിിയില്  ളറി.ച്ചളേില്െ ും എ് ിൊമയും 
 ിര്ച്ചയൊണ്ജ  

</p> 

<p> അഞ്വേ തിണ്ട ും എഴി   ് ജജജജജജജജജജജജജജജജജജജജ </p> 

<p> മൊത് ിജ </p> 

<p> ബിന്വസിയ ും അത്ളന്ട അമിയയ ും അധിിും വസുംവസൊമിെൊറി.ിന്ല ്  
ന ൊ് ് ജ എത ന്ിൊണ്ടൊന്െ്റി.ിയില  എന്ൊട  
വസുംവസൊമിെ ് ിന്  പി  ി നപൊല ും അത്  ്മിയിനയൊട  
വസുംവസൊമിെ ്ില ജ  

</p> 

<p> ിൊമയ്ൊെൊേില ജ </p> 

<p> അമിയയ ും ്ി്ളും  മിയില്  എന്തങ്കില ും ിൊമയും ളള്ള ൊയി 
ന ൊ് ്ില ജ അന്ല ങ്കില്തീരന്് അധിിും എത  
വസുംവസൊമിെ തൊേൊണ്? മണ്ട ിൂട്ടന്മയ ും ഒനമനപൊന്ല 
ആിര്ഷിെ ് എന്തങ്കില ും ളന്ണ്ടങ്കില്  ്ൊത് ്നല  പമസ്പമും 
ിൂട  ല്  വസുംവസൊമിെ തൊന്  വസൊധിെയ ള്ളിജ  

</p> 

   

<p> ഞങനെ്  മണ്ടൊന്െൊ്  ിൂട  ലൊയിജ ഒമ  മതീരില്  പറി.ഞ്ഞൊല്  
ആശ്ൊവസ്ൊെിത്ജ അപ്പേ ും ്ിേ ും  മിയില ള്ള അട പ്പും 
േല    ന് ജ് അതര്  ി ിടച്ചിമ  ് തല നപ്പൊഴി ും ചര്ച്ച 
േടതീര ്  ും ിൊെൊുംജ എത  നതെന്്ങ്കില ും 
ചര്ച്ചന്ചയ്ല  ന്ിൊള്ളന്ട്ടജ നവൊസ് നേൊര്്ല്  ആയൊല്  
് ിയൊയിമ ് ജ ബിനേൊയിയ ന്ട പ സ് ിങനെ്  നവൊവസ ും 
തൊയിെ തൊന്    ടങനെിയിമിെ ് ജ 

</p> 

<p> നവൊവസിന്െ ിൊമയതീരില്  തിട്ടളിൊര്ന്െൊ് ും അത്   ൊല്പമയും 
ിൊെ ്ില ജ േയൂനയൊര്െില്േി് ും ത് ിേ നശഷും നവൊവസിന്െ 
തിട്ടളിൊമില്  പലമ ും  ിമിഞ്ഞ നേൊെിയിനട്ടയില ജ ആേ ിൂലയങനെ്  
ഒ് ും ിിട്ടൊേില ൊതീര  ന്ിൊണ്ടൊയിമിെ ുംജ 

</p> 

<p> നവൊസ് ിൊമയ്ൊയി വസ ൊയിച്ചിമ ് മണ്ട  നവയ്ഠന്മൊമ ണ്ട ജ 
ത്ിിസ്  ്സ്സിേ ും ദ ുഃഖ്ന്തള്ളിയൊഴ്സചയ ന്്ൊന്െ അതര്  ത്  
നപൊി ുംജ അതന്മൊന്െ േൊട്ടിന്പ റി.ന്തീര ിഷഷിെൊര്ജ 
അ  ന്ിൊണ്ട  ന്് േല  ആനമൊഗയത ുംജ നവൊവസിന്േ ിണ്ടൊല്  
അതന്മെൊ്  ത്പൊയും ിൂടിയ ആ്ൊന്െന് ന ൊ്ൂജ നവൊസ് 
‘അന്മിെെൊമേൊ’യ  ന്ിൊണ്ട  എതവസ ഖ്ും ത്ൊല ും വസൊമ്ില , 
ിൊശ ള്ളതമന്ല  എ്ൊണ് തിട്ടളിൊമ ും േൊട്ടളിൊമ ും ഒനമനപൊന്ല 
ിമ   ്ത്ജ തൊസ് തും ആമറി.ിയ ് ജ 

</p> 

<p> ിൊശിന് എത  തില എ്  ്േസ്സിലൊയനല ൊജ 
േൊട്ടിന്പ റി.തീര ിൊമന്െ പഴിയ ആനമൊഗയും നവൊവസിന് 
ളണ്ടൊയിമ ് ന്തങ്കില്  തിട് എങനെന്േയിമിെ ്ൊയിമ ് !  എത  
വസനതൊഷും േിറി.യ ്ൊയിമ ് ! 

</p> 

<p> നവൊസ് എ് ും ഒമ  േൊട്ടിന്പ റി.തീര ിൊമേൊണ്ജ </p> 



<p> ്േസ്സളന്ിൊണ്ട  എ് ും എനപ്പൊഴി ും അങനെന്േതീരന്്യൊയിമ ് ജ 
നവൊലിയില ൊന്  േൊട്ടില്  അലഞ്ഞ േട് ിൊലതീരൊയിമ ്  
ഞങനെ്ളന്ട ിലയൊെുംജ അന്മിെന്  നേഴ്സവസിന്േ ിലയൊെും 
ിഴിിെ ് ിനേൊട് നവൊവസിന്െ പല സ്നേ ി ര്െ ും ഗയങ്കമ 
എ ിര് പ്പൊയിമ ് ജ അങനെന്േ എ ിര്തീരിട്ടള തല  ിൊമയത ും 
ളനണ്ടൊ എ്  നവൊവസിേ ും ന ൊ്ി ഒട തില്  എും. എ. ിഴിിഞ്ഞ  
ഒമ  നിൊന്ജ് അദ്ധയൊപിേൊതൊന്  നവൊസ് ഒമ പൊട് ത്ശ്ിച്ചളജ 
ഒമിെല ും ഒമിടതീര ും േട്ില ജ ി ന്റി. അഗി് ഖ്ങനെ്െ  നപൊയ 
ിൊമയും എന്ൊട  പറി.ഞ്ഞ ജ േൊട  ന്് ്ട തീര  അങനെന്േ 
േി്നപ്പൊഴിൊയിമ ്  ിലയൊെുംജ ഞൊന്  ഒമ  ്ൊവസന്തീര അതധിെ  
േൊട്ടില്  ത് ൊയിമ ്  ജ ത്ഗിന്ിൊര്  ൂള്ള ന്പണ്പി് ൊ്ര്െ  
അ് ും േൊട്ടില്  തലിയ പിടിച്ചളപറി.ിയൊന്െ്  അറി.ിയൊ്നല ൊജ 
ഒമ പൊട് ആനലൊചേി്  ത്ിമ ് ജ എ്ൊല ും നവൊവസിന്േ 
ിണ്ടനപ്പൊ്  അറി.ിയൊ ങനെ  പിടിച്ചളജ  ൊടിയ ും ി നറി. േിട്ടിയ 
് ടിയ ും തലിയ ത്ശദ്ധയില ൊതീര നതഷത ും ആന്മയ ും ിൂവസൊതീര 
േടപ്പളുംജ എന്് ിൊെൊന്  ത്നപ്പൊ്തീരന്് ് ്ിലിമ ്  നവൊസ് 
തില്സ് തലിച്ചളജ 

</p> 

<p> “ന്ചയ്ലന്  സ്ന്ൊെറി.ൊനെൊ?” </p> 

<p> “നേൊണ്സ്ന്ൊനെഴ്സവസിന്േയൊ എന്െ അപ്പച്ചന്  ത്പി ര്  
ന്ചയ്യള്ത്ജ” 

</p> 

<p> “നവസൊറി.ിജജജ” </p> 

<p> നവൊസ് നപൊിൊന്  എഴി ന്റ്റളജ അന്മും എേിെ  േിമൊശ 
ന ൊ്ിജ 

</p> 

<p> “വസൊമ്ില ജ” </p> 

<p> ഞൊന്  പറി.ഞ്ഞ ജ </p> 

<p> നവൊസ് നിട്ടളജ </p> 

<p> തിണ്ട ും ഞങനെ്  വസുംവസൊമിച്ചളജ </p> 

<p> ഞൊന്  അന തന്മ ിണ്ടിട്ടളള്ള ആ്ളി്ില്േി് ും ത്ന്മ 
തയ യസ് േൊയിമ ്  നവൊസ്ജ ഓനമൊനമൊ അഗിത്പൊയങനെ്  നവൊസ് 
പറി.യ ്  നിട്ടൊല്  ആര്െ ും ചിമിതമ ുംജ ഒമ പൊട  തൊയിെ ് 
ആ്ൊയിമ ് ജ എന്െ ി ട ുംബതീരില്  നവൊവസിന്േനപ്പൊല ള്ള 
ആ്ളി്  ി റി.തൊയിമ ് ജ എന്െ ിവസിന്സ് ഒന്െ േൊട്ടില്  
ി ന്റി. നേഡ ബിവസിേസ്സളും പള്ളിെൊമയങനെ്ളും പിന്് ി നറി.ന്  
മൊത്രിയത ും ഒന്െയ ള്ള ആ്ളി്ൊയിമ ് ജ 
അതര്െിടയിന്ലെൊണ് നവൊസ് ിട് തമ ്ത്ജ അതര്ന്െൊ് ും 
ആദയും നവൊവസിന്േ തലിയ പിട തീര്ില ൊയിമ ് ജ തലിയ 
വൊടെൊമന്  എ്ൊെതര്  തി്ിച്ചത്ജ എേിെനല  പൊതും 
നവൊവസിന്േ ിൊമയ്ൊയി അറി.ിയൊത ്ത്! 

</p> 

   

<p> “നവസൊഷയല്  ന്ചയ്ലഞ്ചവസിന്േെ റി.ിന്ച്ചൊ് ും ഞൊന്  അത്  സ്റ്റൂിഡ 
അല ജ വേിച്ചത് ന്പണ്ി ഞ്ഞൊന്െങ്കില്  അ ിേ  തിഷെൊയ 
അമച്ചളന്ിൊട തീര  ന്ിൊല ള് േൊട്ടില്   ൊ്വസിച്ചളന്ിൊണ്ട  
നിമ്തീരിന്ല ്ൊറ്റന്തീരെ റി.ിച്ച  എങനെന്േ പറി.യ ും?” 

</p> 

<p> “ന്പണ്ി ഞ്ഞ ങനെ്  ിരപ്പൊട  വസ ിെൊേൊയിട്ടൊണ് ത്ര്  ് </p> 



തമ ്ന് ങ്കില്  വസിന്വസിയറി.ൊയ എന്െ അഗിത്പൊയും അതന്മ 
ന്ിൊ് ി്നഞ്ഞെ ി എ്   ന്്ജ ിൂട  ന്ലൊ് ും 
അറി.ിനയണ്ടനല ൊജ”- ബിന്വസി പറി.ഞ്ഞ ജ 

<p> “എടി  ൂന്ജജജജ”- ബിനേൊയ്ല ത്പ ിിമിച്ചള: “ി ഞ്ഞ ങനെ്  
തല  ൊി നമ്പൊ്  ിരപ്പൊടൊനെൊ ന്വസൌഗൊഗയ്ൊനെൊ അതന്മ 
ിൊതീരിമിെ ്ന് ്  േ് ന്െങനെന്േ അറി.ിയൊും?  ആര്െ  
ത്പതചിെൊന്  പറ്റളും? ന്പണ്ി ഞ്ഞ ങനെന്് ത്ന്മ ത്പി്ിറ്റിവ്സ 
ന്്ന ഡസ് ളപനയൊഗിച്ചൊണ് നവസലതീര ും ്റ്റളും ന്ിൊല ള്ത്ജ” 

</p> 

<p> “ഒമ  ി ഞ്ഞിന്െ ് ഖ്തീര  നേൊെിയൊല്  അ ിന്േ ന്ിൊല ൊന്  
ന ൊ് ന്ൊ?”- അഞ്വേ നചൊദിച്ചളജ 

</p> 

<p> “ഗര്തീരൊെന്മൊര്  എത് നയൊ ഗൊമയ്ൊന്മ ന്ിൊല ൊറി. ണ്ട !”- ബിന്വസി 
പറി.ഞ്ഞ ജ 

</p> 

<p> “ന്ിൊല ൊന്  ്േ ഷയന് അതിൊശ്ില നല ൊജ വിതന്   ിമിന്ി 
േല്ിൊന്  ിഴിിയൊതീരതര്െ  അ   േിനഷധിെൊന്  അതിൊശ്ില ജ” 

</p> 

<p> “ിൂട  ല്  ബന്ങനെ്  ളണ്ടൊി നമ്പൊഴിൊണ് ിൂട  ല്  ത്പശ്േങനെ്ളും 
ളണ്ടൊി ്ത്ജ പമസ്പമും അട െന് നയൊ ബന്ന്പ്പടൊന് നയൊ 
ഇമ ്ൊല്  ി ന്റി.ന്യൊന്െ ആപതീര ി്ില്േി് ും ഒഴിിതൊിൊും”- 
ബിന്വസി തിശദിിമിച്ചനപ്പൊ്  അഞ്വേ സ് ബ്ധയൊയിജ 

</p> 

<p> “എന്െ അദ്ഗ  ും ്ന്റ്റൊ് ്ല ജ ബിന്വസി എതിേിത്  വസിമിയസ് 
ആി ് ? തൊചിങനെ്ളും  തീര്ങനെ്ളും േിന്െ ത്പൊയതീരിന് 
നചമില ജ” 

</p> 

<p> “നചച്ചി, പ ിന്േട്ടള തയന്സ്സ്  പറി.ഞ്ഞൊല്  അത്  ന്ചറി.ിയ 
ത്പൊയന്്ൊ് ്ല ജ തലിയ ിൊമയും ന്്യൊണ്ജ നതൊട്ടതിൊശും 
  ടങനെ ്   ന്് എന്െ ത്പൊയതീരില്േി്ൊണ്ജ എ്  ്ൊത് ്ല  
എല ൊതീരിന്േെ റി.ിച്ചളും എേിെ  അഗിത്പൊയത ും ളണ്ട ജ 
അ ിമിെന്ട്ട, ഞൊന്  നചച്ചിനയൊട് ഒമ  വസുംശയും നചൊദിെൊന്  
നപൊി ിയൊണ്ജജജജജ” 

</p> 

<p> “നചൊദിനച്ചൊ്ിജ എേിെ  തലിയ ിൊമയങനെന്്െ റി.ിന്ച്ചൊ് ും 
തിതമ്ില ജ” 

</p> 

<p> “ലിതിുംഗ് ട ഗ ര്ജജജജ അ ൊയത് ഒമ  ബന്ത ുംിൂടൊന്  സ്ത് ിയ ും 
പ മ ഷേ ും നചര്്   ൊ്വസിെ ് ; ന്വസൌിമയ് ള്ളിടനതീരൊ്ുംജ 
പമസ്പമും എതൊെഗിത്പൊയുംജ” 

</p> 

<p> “ഐ ആും നടൊട്ടലി എഗേിസ്റ്റ ജ” </p> 

<p> “ലത...?” </p> 

<p> “ആര്െ ും ആനമൊട ും ഒമ  മും ി്ിറ്റ ന്്െള്ില ൊന്  വിതിെ ി 
തിഷ്്ൊണ്ജ പമസ്പമും സ്നേ ിെൊന്  അതവസമും 
േിനഷധിെലൊണ്ജ ഒമ  മും നത്പൊസ്റ്റിറ്റയ ഷന് ജജജജ”-അഞ്വേ 
ന്പൊട്ടിന്തീരറി.ിെ ും ്ട്ടിലൊെി   പറി.ഞ്ഞത്ജ 

</p> 

<p> “നചച്ചി, അ ിന്േൊമ  വസ ഖ്് ണ്ട ജ പമസ്പമും 
ബൊദ്ധയ യ ണ്ടൊെൊതീരതിധും വിതിെ ് ിന്ജ നതന്ണ്ട്  
ന ൊ് നമ്പൊ്  ലബ പറി.യ ും. ി്ിറ്റ ന്്െ  ളണ്ടൊതൊതീര അതഥമല 
ന്്െല്പിസ്  മ ുംജ” 

</p> 

<p> “എത് ്ൊത് ും ്േസ്സ്ൊധൊേും  മ ന്്്  അങനെന്േ 
വിതിച്ചിട്ടളള്ളതര്െനല  പറി.യൊന്  ിഴിിയൂജ ന്തറി. ന്  

</p> 



ചര്ച്ചന്ചയ്ല ൊല്  എങനെന്േയറി.ിയൊന്  പറ്റളും?”- ബിനേൊയ്ല പറി.ഞ്ഞ : 
<p> “ഞൊന്  ്ൊനമയവിന്േ േിനഷധിെ ്ില ജ എ്ൊല്  ്മെുംതന്മ 

പമസ്പമും ില ിച്ച  വിതിെെന്്് ും പറി.യ ്ില ജ 
റി.ിവസെബി്  ന്ത്ഗൌണ്ടില്  ലൂനതൊഴ്സസ് ന്ചയ്യൊന്  അതവസമും 
ളണ്ടൊിെുംജജജജജ” 

</p> 

   

<p> ഞൊന്  അനേ തീരിന്െ സ്നേ ജ്ജ്്ൊലി്ിനലെ  
തിെ ന്ിൊനണ്ടയിമിെ ് ജ ിതീരിയ്മ ും എ്റി.ിയൊുംജ എങ്കില ും 
തിെ ന്ിൊനണ്ടയിമിെ ് ജ അ ില്  േി് ും ന്ൊചേും 
ളണ്ടൊിിന്ല ് ും അറി.ിയൊുംജ  ിയില്  പ ിെ ് ിന്െ നതദേയ ും 
േിറ്റല ും അേ ഗതിച്ചളന്ിൊണ്ട  ന്് ഞൊന്  അഗ്നിയില്  
എമിഞ്ഞ  ിമൊന്  വസമിയ ിച്ചളന്ിൊട തീരിമിെ ് ജ വസ യതീരില്  
വിതി ന്തീരെ റി.ിച്ച  എേിന്െതറി.ിയൊും? ത്പന യിിച്ച  ഒ് ും 
അറി.ിയില ജ വിതി തീരില്  ആദയന്തീര പത്തണ്ട  തര്ഷങനെ്ില്  
ഞൊന്  ആമൊല ും അറി.ിയന്പ്പടൊ ിമ ്, വസ്ൂ ും അറി.ിയൊ ിമ ് 
ഒമ  ി ട്ടിയൊയിമ ് ജ ്റ്റ  ഏന് ൊമ  ന്പണ്ി ട്ടിനയയ ുംനപൊന്ലജ 
അ ിേ നശഷും ന്ിൌ്ൊമും ത് ജ പ ിേഞ്ച  തയസ്സളതന്മ ഞൊന്  
ഒമ  നഗ്സ്സ ിൂ്ില്  യൂെിന ൊ്ില്  ിയൂ േി് േൂറി. െെെിേ  
ി ട്ടിി്ില്  ഒമൊ്  ആയിമ ് ജ പി്ിട് നിൊന്വില് ജ 

</p> 

<p> ിഴിിഞ്ഞ ്ൂന്ൊ േൊനലൊ തര്ഷതീരിേിടയില്  ്ൊത് ും ളണ്ടൊയ 
വസൊ്ൂ യബന്ങനെ്ളും ്േ ഷയപമിചയത ന് എേിെ ള്ളളജ 
അ ിേിടയിലൊണ് ഞൊന്  അനേ ന്തീര പമിചയന്പ്പട ്ത്ജ ആ 
പമിചയും എ്ന്െ ും ഒ്ൊയിതീരിമ ് ഒമ  ബന്്ൊയി 
അതവസൊേിെ തൊന്  നപൊി ിയൊന്െ്  ന ൊ് ് ജ 
വസൊ്ൂ യമി ിതച്ചള നേൊെിയൊന്  ഞൊന്  ിൊെിെ ്ത് 
അതിനതി്ൊണ്ജ അനേ തീരിന് ത്ന്മ വസ യമിയൊയ ഒമ  
ഗൊമയയ ും മണ്ട  ന്പണ് ്െ്ളും ളണ്ട ജ എേിെ  അനേ ും 
എഴി   ് ജ  

</p> 

<p> “േി എേിെ  എല ൊ്ൊണ്ജ  ിത്ത്ൊയ വിതി സ്നേ ും  മ ് ജ 
അന വസ്യും ന്് ചിലനപ്പൊ്  ്മെതീരിേിടയൊെൊന്  
വസൊദ്ധയ യ ള്ള ്മെന   തൊയി  ിമൊേിടയ ള്ള ഒമൊ് ജ” 

</p> 

<p> “ഞൊന്  ഒമ  ന്ചറി.ിയ ി ട്ടിയൊണ്ജ എന്ൊട് അങനെന്േന്യൊ് ും 
പറി.യമ ത്ജ എന്െ  ലനച്ചൊറി.ിന് അങനെ  പറി.യ ്ന് ൊ് ും 
 ൊങനെൊന്  നശഷിയില ജ” 

</p> 

<p> “േി എന്െ മതത്തീരില്  അലിന്ഞ്ഞൊഴി ിെുംജ എനപ്പൊഴി ും എന്് 
വസങ്കടന്പ്പട തീരിന്െൊണ്ടിമിെെുംജ ഞൊന്  നതദേനയൊന്ട, 
ദ ുഃഖ്നതീരൊന്ട േിന്് സ്നേ ിെ ് ജ” 

</p> 

<p> എന്െ ബിന്വസിെ , ബിന്വസിെ , ബിന്വസിെ ജജജജ എ്  
എഴി  ിന്യഴി  ി അനേ ും നപവ ി്  േിറി.യ്ലെ ് ജ  

</p> 

<p> സ്നേ ന്്്ൊല്  ളയര്് മും ത്ഗൊതൊന്െ്  എേിെ  
അറി.ിയ ്ൊയിമ ്ില ജ 

</p> 

<p>  ൊ്ുംന് റ്റിയ ്േസ്സില്േിന്്്നപൊന്ല പ റി.ന്പ്പട്ടളതമ ് 
ത്ഗൊതൊ്ൊയ സ്നേ ും ഞൊന്  ആദയ്ൊയൊണ് ിൊെ ്ത്ജ അന് ന്് 
്ൂട തൊന്  നപൊി ് ജ ഞൊന്  നപടിനയൊന്ട നേൊെിേില്െ ് ജ 

</p> 



നപടിന്പ്പട തീര നമ്പൊഴി ും അത്  ഷപ് ിയ ും വസ ഖ്ത ും  മ ് ജ 
ഞൊന്  അത് േ ിമ ് ജ ഞൊന്  ആ സ്നേ തീരില്  
േിറി.ഞ്ഞ നപൊി ് ജ   ്ളമ്പി തിഴി ് ജ അനേ ും ്ന്റ്റൊമ  
പ മ ഷേ ും ്റ്റ  ഒമ പൊട് നപര്െ  അതിൊശന്പ്പട്ടതേ ്ൊന്െ് 
ിൊമയും ഞൊന്  ന്വസൌിമയപൂര്വും ്റി.െ ് ജ ഞൊന്  എല ൊും 
്റി.്ത്ൊയി ്ൊറി. ് ജ സ്നേ ും ന്ിൊണ്ട  ഞൊന്  അന്യ ും 
്ൂിയ ്ൊയിതീരിമ ് ജ സ്നേ തീരിന്െ ഗൊഷയൊയിമിെ ും 
അന്ര്െ ും ്ൂിര്െ ും ളള്ളത്ജ അങനെന്േതീരന്് 
തിശ്വസിപ്പിെ ിയ ും ന്ചയ്യള് ജ അനേ ും എന്് 
ആശ്ൊവസുംന്ിൊണ്ട  പ  പ്പിെ ് ജ ഞൊന്  പറ്റിനച്ചമ ് ജ അനേ ും 
നത്പ്ും ന്ിൊണ്ട  എന്െ തൊയ്ല ്ൂട ് ജ അനേ ും എേിെ  
തൊെ ി ി്ലൂന്ടയ ും സ്നേ ും പിമ ്  ജ പനഷന, എന്െ 
ന്ിൊച്ചളശമിമതീരിന്െ മ വസയങനെ്  അനേ ും ിന്ണ്ടതീരൊന്  
ത്ശ്ിെ നമ്പൊന്ഴിൊന്െ ഞൊന്  ിമഞ്ഞ ിമഞ്ഞ  അത് 
േിമ ത്സൊ ന്പ്പട തീര ് ജ എന്െ ഗുംഗിെ  ് ്ില്  അതന്  
ന്ൊ ൊലവസയന്പ്പട്ടള തിഴി ്  ജ ഗയുംന്ിൊണ്ട ് ൊത് ും ഞൊന്  അതന്െ 
ലിിന്് തിലെ ് ജ 

<p> എന്്െൊ്  ത്ന്മ ത്പൊയെൂട  ല ള്ള അനേ ന്തീര 
ിതീര ി്ിലൂന്ട ഞൊന്  അതന്  എ്  തി്ിെ ് ജ എ്ൊല്  
നേമിട്ട  ഒ് ും തി്ിെ ിയ ്ില ജ അതന്  എന്െ ിൊല്െല്  
തിഴി ും ചിലനപ്പൊ്ജ അത്  സ്നേ ുംന്ിൊണ്ട  എന്് 
തിര്പ്പള് ട്ടിെ ിയ ും അ ിശയിപ്പിെ ിയ ും ന്ചയ്യളുംജ 

</p> 

   

<p> പഠിെ ് ിൊലതീര , നലൊിതീരിേ  ന്് അണ് ിറ്റൊന്െ് 
ചിതയില്  അലഞ്ഞ േടെ ിയൊയിമ ് തന്ത് ജ 
ആത്മ  യയ്ലെ നപൊല ും ത്ശ്ിച്ചിമിെ ്  പല തെജ 
തിപ്ലതത ും ആനതശത ് ള്ള പല സ്നേ ി മ ും പപ്പയ്ലെ  
ളണ്ടൊയിമ ് ജ ിതിി്ളും ന്പയിെര്്ൊമ ും ഒന്െയൊയിമ ്  
പപ്പയ്ലെ  ിൂട്ട ജ പപ്പയ ന്ട ന ൊസ്റ്റല്് റി.ിയില്  
മൊന്ത്ളെ നതൊ്ത ും ചര്ച്ചയ ും ബ ്ത ും ളണ്ടൊി ുംജ 
അന് ൊന്െ പഴിയ ിൊലുംജ ഞങനെ്ളന്ട ന ൊസ്റ്റല്് റി.ിയില്  
്ന്റ്റൊമൊ്ിേിര്ല ൊന്  ആമ  അധിിനേമ്ിമിെൊറി.ില ജ ഞൊന്  
ളറി.െും തമ ന്്്  വസൂചിപ്പിച്ചൊല്   മിിഷ്െേ ും 
നവൊണ്വസെ ന്്ൊന്െ അപ്പനഴി എഴി ന്റ്റള ന്പൊയ്ലെ്യ ുംജ 
പപ്പയ ന്ട ന ൊസ്റ്റല്് റി.ിയില്  എത് നപമൊന്െന്ൊ 
അതിയ റി.ങനെിയിമ ്ത്! പപ്പ ഒമിെല ും ിട്ടിലില്  
ിിട്ിമ ്ില ന്ത് ജ എപ്പഴി ും ധൊമൊ്ും വസയര്ശിമ ും അ ിഥിി്ളും 
ളണ്ടൊയിമിെ ുംജ മൊന്ത്ളെ നതൊ്ത ും ്ദയപൊേത ുംജ ിതി , 
ത്ഗൊത പിടിച്ച അതര്െ  ആശ്ൊവസ്ൊയിമ ് ജ എല ൊതമില ും ഒമ  
ിതി വിതിച്ചിമ ് ജ പമസ്പമും സ്നേ ിച്ചിമ ് ജ ിതി  
ലദതന്തീരനപ്പൊന്ല അതനമൊട  തൊത്സലയും ിൊെിച്ചളജ ന്ചൊല ിയ ും 
ന്ചൊല ിനെട്ടളും അതര്  ിമഞ്ഞ ജ 

</p> 

<p> എ്ൊല്  വസ്യും ി്ഞ്ഞ  തൊയേയിനലെ  ബ ദ്ധി് ട്ടി ിട്  
ന്ചല ൊന്  ആമ ്ില ിനപ്പൊ്ജ തൊയിെ ്തര്  

</p> 



ി റി.ഞ്ഞ  ന്ിൊണ്ടൊതില ജ തൊയേെൊര്  ത്ന്മ ന്വസലക്ടിവ്സ 
ആയിമിെ ്  ജ േമിയ നടത് സ്ന്പഷയലലനവസഷന്െ 
ിൊലത ്ൊെനല ൊജ എന് ന്റി. ിൊമയും ന്്ന്യട െൊുംജ ന്ചറി. പ്പതീരില്  
ഞൊന്  ലിയില്  ിിട്ടള് എത ന്്ട തീര  തൊയിെ ്ൊയിമ ് ജ 
ആ മി ി ്ൊറ്റിെ്ിഞ്ഞ ജ അങനെന്േ തൊയിച്ചിട്ട  ത്പന യി 
ത്പനയൊവേന്്ൊ് ും ളണ്ടൊി ിയിന്ല ്  നബൊദ്ധയ്ൊയിമിെ ് ജ 

<p> ഞൊന്  തലിച്ചളതൊമി തൊയിെ ിയില ജ ത്ന്മ ന്വസലക്ടിതൊയത് 
എ് ്  ല്െൊന്െ്  േല  ഓര്മിയയില ജ എന്ൊ ഒമിെല്  
തൊയേയ ന്ട ഒമ  ഗ ിയില്  ഒമ   ിമിതില്തച്ച  ്ൊറ്റും 
വസുംഗതിച്ചളജ നതഷതിധൊേതീരില്  ത് ്ൊറ്റുംനപൊന്ലജ 

</p> 

<p> പപ്പയ ന്ട ിൊലതീര  ിൊമ്പവസില്  അല്പും ിതി യ ും തിപ്ലതത ും 
ആദര്ശത ും ഒന്െയ ള്ളതര്െ  തലിയ ് ിപ്പൊയിമ ് തന്ത് ജ 
എന്െ ിൊലതീര  അങനെന്േയ ള്ള േൊെയങനെ്  ഒ് ും 
എട െൊ ൊയിജ അ ിേ  തിലയ ് ില ജ േമിയ ന്ട ചിതിര്െ ും 
വസൊുംസ്ിൊമിിേൊയിന്മൊര്െ ും ഒ് ും ആ്ളിന്് വസ്ൊധിേിെൊന്  
ിഴിിയൊ ൊയിമിെ ് ജ അ ിേ  പറ്റിയ ്ൊേവസിിൊതഥമലയിലല  
അതര്ജ അ  ന്ിൊണ്ട ിൂടിയൊയിമിെ ും പ  ിയ  ല് റി. 
ബ ദ്ധിവിതിി്ിനലെ   ിമിയൊതീരത്ജ ഗഷനെമി ിനപൊല ും 
്ൊറി.ിെഴിിഞ്ഞനല ൊജ 

</p> 

<p> നിൊന്വില്  പഠിെ നമ്പൊ്  പപ്പ ളച്ചെലനതീരെ  ഊെ  
ന്പൊ ിഞ്ഞ ന്ിൊണ്ട  നപൊി ് ൊയിമ ് ന്ത് ജ ഞങനെ്െ  
അ ിന്േെ റി.ിച്ച  ചിതിെ തൊന് ന്് ിഴിിയ ്ില ജ 

</p> 

<p>  മിിഷ്െേ ും നവൊണ്വസെ ും ്ൊറ്റിേിെ  നപൊയിമിെ ിയൊണ്ജ 
വസന്യയ്ലനെ തമൂജ ഒമ  മതീരില്  അ   വസ ഖ്ും  ന്്ജ ഒറ്റയ്ലെ  
ി ന്റി. നേമും ിഴിിയൊ്നല ൊജ ്മിയിയ ന്ട ിതീര  ത്ിമ ് ജ ്മിയി 
എഴി  ിയന് ൊന്െ തൊയിച്ചനപ്പൊ്  വസ്ഥമല  േര്ൊയിജ ഏറ്റത ും 
ത്പധൊേ തിതമും തിട്ടിന്ല മണ്ട  പൂതന്നിൊഴിിിന്് ആനമൊ 
ന്ിൊ്ിട്ടിമിെ ് ജ പ  ിയതിട്ടില്   ൊ്വസ്ൊെിയിട്ട  ഏ ൊണ്ട  
അഞ്ച തര് ഷ്ൊയിജ അ ിേിടയ്ലെ  ഒമ  ന്ൊഷെത ും േട്ിട്ടില ജ 
പനഷന, ിഴിിഞ്ഞയൊഴ്സച മൊത് ിയില്  നിൊഴിിെൂട്ടില്  മണ്ട  
പൂതേ ും ചതീര ിിടെ ് ജ ആനമൊ തിഷും തച്ച  
ന്ിൊ് ൊയിമിെ ും, വസുംശയ്ില ജ എങ്കില ും പൂതന്േ്ൊത് ്ൊയി 
എങനെന്േ ന്ിൊ് ി്ഞ്ഞ ? ന്ൊരൊെ്ൊന്െങ്കില്  അതര്  
നിൊഴിിിന്്  ട്ടിന്െൊണ്ട നപൊനിണ്ട നല ? അനപ്പൊ്  ന്ൊരൊെ്ല  
എ്  തമ ന്ൊ? ്മിയി എഴി  ിയിമിെ ് ിതിധ്ൊണ്: 

</p> 

<p> ന്ൊരിെൊന്  ആമ ും ത്  ിൊെില  എ്  ്മിയിെ  
പൂര്ണനബൊധയുംജ പിന്് എങനെന്േ േട് ന്ത്  ഒമ  എതീര ും 
പിടിയ ും ിിട്ടള്ില ജ മൊത് ിയില്  തിട്ടില്  ആന്മങ്കില ും ിയറി.ിയൊല്  
ശബ്ദത ും ബ ്ത ും ഒന്െ നി്നെണ്ട നല ? േ്ൊയി 
ി മയ്ലെ ് മണ്ട  പട്ടിി്  തിട്ടില ണ്ട ജ ്ൊത് ത ്ല , നിൊഴിിെൂട് 
പമിചയ്ില ൊതീരതര്െ  ന്പന്ട്ട്  ിന്ണ്ടതീരൊേ ും ിഴിിയില ജ 

</p> 

   

<p> തിട്ടില്  ത്  ിയറി.ിയനപ്പൊ്  ്ഴി േേഞ്ഞ   ിൊമെും ന്ചറി.ിയ 
ചൂട ും പേിയ ും ളണ്ടൊയിജ അമിയനയൊട  മ വസയ്ൊയി 

</p> 



പിച്ചന്ശിമിന്യെ റി.ിച്ചള പറി.ഞ്ഞ ജ എന്തൊമ ങ്കൊമ്ൊെയൊ്  
ിൊെിച്ചത്! ന്ച്  നചൊദിെെന്്് ും പറി.ഞ്ഞ ജ 

<p> അനപ്പൊ്  അമിയ പറി.ഞ്ഞ :  “ ിയ െ്െ  ഗയങ്കമ തിശ്ൊവസ് ള്ള 
ഒമ  പൊറി.യൊണ്ജ അ ിശയങനെ്  ഒന്െ അ ിന്െ ് ി്ില്  
േടെൊറി. ണ്ട ജ േിേെ  ന്ചലപ്പും അങനെന്േ ന ൊ്ിയ ൊയിമിെ ുംജ 
അതിന്ട പിച്ചയ ും ന്തള്ളയ ും ഒ  ്ും ളണ്ടൊയിമിെില ജ േിന്െ 
ത്പൊയതീരിന്ല ന്പണ്പി്്ൊര്െ  ചിലനപ്പൊ്  അങനെന്േയൊന്െ 
ന ൊ് ്ൊയിമിെ ും- എന്്ൊന്െജ” പിന്് ഞൊന്  ആ 
ി റി. െ തഴിിയിലൂന്ട നപൊയിനട്ടയില ജ അന്തിശ്ൊവസും ിണ്ട ും 
നിട്ടളും ത്ര്് എേിെ  നവൊവസിനെ ിനേെൊ്  
അന്തിശ്ൊവസങനെ്  േിറി.നയണ്ട ൊണ്ജജ എ്ൊല്  ലദതിഷപയൊല്  
ഞൊന്  അങനെന്േയൊയില ജ നവൊവസൊതന്ട്ട എപ്പഴി ും 
അന്തിശ്ൊവസതീരിന്െ പിടിയിലൊണ്ജ ളപനബൊധ്േസ്സില്  
അങനെന്േന്യൊന്െ ിിടെ ്  ന്ിൊണ്ടനല  ഓനമൊ് ും 
തി്ിച്ചളപറി.യ ്ത്? 

</p> 

<p> ിിെറ്റിന്  ിമയില്  േി്ിട്ട  വസ്യും നപൊയ റി.ിഞ്ഞില ജ വസൂവസി 
തിട്ടിനലെ  ിയറി.ിനപ്പൊിൊന്  എഴി ന്റ്റളജ അനപ്പൊ്  തിണ്ട ും 
് ്ങ്കൊട ി്  ിണ്ട ജ 

</p> 

<p> ിൊറ്റില്  ളലയ ് ജ </p> 

<p> എത ന്ിൊനണ്ടൊ നവൊസ് വേൊലി്    റി.്ിട്ടില ജ ിൊറ്റ  
് ്ങ്കൂട്ടങനെ്ില്േി്  പ റി.ന്പ്പട ് ജ വസര്െൊര്  പ റി.ുംനപൊെിലൊണ് 
്ഞ്ഞ് ്ി്  ത്ര്് േില്െ ്ത്ജചിലത് ആിൊശും ് ന്ട്ട 
േില്െ ് ജ അനപ്പൊഴിൊണ്  ൊന്ഴി ന്ചറി.ിയ ് ്ി്െ ന്ല് , 
ിേുംി റി.ഞ്ഞ  േിണ്ട ഇലി്െ ന്ല്  ി ലി്ിെന്െ പൂെ്ജ 
് ് പൂതീര േില്െ ് ! 

</p> 

<p> ലദതന്ജജജജ </p> 

<p> വസൂവസിയ ന്ട ലിയില്േി് ും മണ്ട  േൊമങനെി്ളും  ൊന്ഴി തിെ ജ 
അങനെന്േ ് ്ി്  പൂെ തൊന്    ടങനെിജ വസൂവസിയ ും ് ്ി്  
പൂെ ്ത് ആദയ്ൊയി ിൊെ ിയൊണ്ജ പ ിതില ൊതീര 
ിൊഴ്സചയില്  വസൂവസി ്യങനെിജ ആനമൊന്ടൊന്െനയൊ 
തി്ിച്ചളപറി.യെന്്്  ന ൊ്ിജ എത ന്ചയ്യെന്്് ും അറി.ിയില ജ 
നവൊസ് വേല ി്    റി.െൊ ിമ ്ൊല്  ് ിയൊയിമ ് ജ 
േൊശതീരിന്െ ലഷനെങനെ്  ിൊറ്റില്  അേങനെ ് ജ  

</p> 

<p> വസൂവസി ് റ്റതീര േി് ും ിയറി.ിനപ്പൊയില ജ നപൊിൊന്  ്േസ്സളത്ില ജ 
അങനെന്േ േി് നപൊയിജ ബിന്വസി തമ നമ്പൊ്  അതന്ൊട  
വസുംവസൊമിെൊുംജ ് ് പൂതീര   ന്് എത ന്ചയ്യളും? ിണളിന്് 
തിശ്വസിെൊേൊത ്ില ജ ിൂട  ല്  നേമും ് റി.ിെ  പ റി.തീര  ന്് 
വസൂവസി ിഴിിച്ചളിൂട്ടിജ നവൊസ് പ ിതില ൊതീര 
പില റി.െതീരിലൊയിമ ് ജ വേല ി്  ഒമിെല്നപ്പൊല ും അയൊ്  
  റി.്ില ജ 

</p> 

<p> ് ് പൂെ ് ിന്േെ റി.ിച്ച  നവൊസ് എത് നയൊ ിൊല്ൊയി 
അനേ്ഷിച്ചളന്ിൊണ്ടിമിെ ് ! നേൊെിയിമിെ ് ! നമൊഗിയൊയ 
 ന്െ അതയും ് ്യ ന്ട േൊശത ്ൊയി ബന്ന്പ്പട്ട ൊന്െ്  
അയൊ്  ിമ  ിജ ് ് പൂെ ്ന ൊന്ട േൊട്ടില്  പഞ്ഞത ും 

</p> 



പട്ടിെിയ ും തമ ുംജ  ്് ി്ളും പൂതീര  ്ണടിയ ുംജ ഓര്തീര ും 
വസങ്കടന്പ്പട്ടളും നവൊസ് ് റി.ിെ ള്ളില്  ിഴിിച്ചളിൂട്ടിജ 

<p> പ ിതില ും ലതിി അഞ്വേയ്ലന്െൊപ്പ്ൊണ് ബിന്വസി 
നിൊന്വില്  േി് ും ത്ത്ജ മണ്ട നപമ ും ിറി. തീര  
ിമ തൊ്ിച്ചിമിെ ് ൊയി വസൂവസിെ  ന ൊ്ിജ ഒമ പനഷന, 
ന ൊ്ല്  ്ൊത് ്ൊയിമിെ ുംജ അന്ല ്   ിര്ച്ചജ ബിന്വസി ആന്ി 
തൊടിതീര്ര്്  ിൊെന്പ്പട്ടളജ  

</p> 

<p> “മണ്ടൊ്ളും എതിന്ടതച്ചള ിണ്ട ?” വസൂവസി നചൊദിച്ചളജ </p> 

<p> “ബസ്സില് ---” അഞ്വേയൊെ  ്റി. പടി പറി.ഞ്ഞത്ജ തലിയ പ തീരന്  
പ മയില്  എ് ബസ്സില്  മണ്ട നപമ ും ് ന്ിൂട്ടി േിശ്ചയിച്ച ിന്  
ത്പിൊമും ിയറി.ിജ സ്ിൂ്പടിെല്േി്ൊണ് അഞ്വേ ബസ്സില്  
ിയറി.ിയത്ജ ബസ്സില്  ‘് ി്ി് ’ എ്  തലിയ അഷനമതീരില്  
എഴി  ിയ നബൊര്ൂിേ  ിിന്ഴി പ മ ഷന്മൊര്  േിമ്ിമ ്   
ിൊമെും മണ്ടൊ്ളും ിൊല്്െിെൂനറി.ൊ്ും േി്ൊണ് യൊത് ന്ചയ്ല ത്ജ 
വസിറ്റള ിിട്ടിയിമ ് ന്തങ്കില്  ബസ്സില് തച്ചള ന്് ബിന്വസിയ ന്ട 
ത്പശ്േതീരിേ  ്റി. പടി പറി.യൊന്  വസൊധിെ ്ൊയിമ ് ജ അ   
ിഴിിഞ്ഞില ജ അ  ന്ിൊണ്ട  ബസ്സിറി.ങനെി ത്ന്മ പ  ന്െ മണ്ടൊ്ളും 
വസുംവസൊമിച്ചളന്ിൊണ്ട  തമിിയൊയിമ ് ജ 

</p> 

   

<p> ചത്യനശഖ്മന്പിള്ളയ ന്ട ന്തള്ള ന്ടറി.ിനെൊട്ടന്  ഷര്ട്ടിന്െ 
നപൊെറ്റില്  ിിട്  നപവര്  ശബ്ദിച്ചളജ വസ്ൊധൊേും  മില  
എ്്ട്ടില്  ചത്യനശഖ്മന്പിള്ള ആ ന്്നസ്സജ് അതഗെിച്ച  
ബിനേൊയിന്യ ിൂട  ല്  ത്ശദ്ധിച്ചളജ  

</p> 

<p> “്ൊത് ത ്ല  േമിയ്   ിയ  ന്വസെിന്്െിവസിന്േ നവസഫ്ഗൊര്ഡ 
ന്ചനയ്യനണ്ട? ് ് ് റി.ിെ ി എ്ത് ത്ന്മ േിസ്സൊമ്ൊയിമിെൊുംജ 
അ ിന്െ പി്ിന്ല ി്ച്ചറി.ല്  ന റി.ിനറ്റൂിന്േ അതഗെിെൊന്  
പറ്റളിയില ജ ” 

</p> 

<p> ബിനേൊയ്ല യൊത് പറി.ന്ഞ്ഞഴി ന്റ്റളജ  </p> 

<p> ചത്യനശഖ്മന്പിള്ള  ലി ല െിജ </p> 

<p> ബിനേൊയ്ല േിമൊശേൊയൊണ് തിട്ടില്  ന്ച്  ിയറി.ിയത്ജ 
ച മ ങനെിയത് ്ൂതൊയിമും മൂപയ ന്ണ്ടങ്കില്  ്ൊത് ന് പെിെൊന്മ 
ിിട്ടളിയ ള്ളളജ അ  ും ആനലൊചിനച്ച പറ്റി എ്ൊയിമ ് തനല ൊ 
ചത്യനശഖ്മന്പിള്ളയ ന്ട ്റി. പടിജ 

</p> 

<p> വസൂവസി ്ിന്േ ആശ്വസിപ്പിച്ചളജ </p> 

<p> തമ ്  തമന്ട്ട പപ്പ വ്ല്    റി.െൊ ിമിെൊന്  േ് െ  
എനതല ും ന്ചയ്യിെൊുംജ അ  തന്മ ബിനേൊയ്ല പപ്പയ്ലെട തീര  
് റി.ിയില്  വസ്യും ന്ചലതൊെ ് ിന് േിശ്ചയിച്ചളജ ി ന്റി.നേമും 
് റി.ിെ ള്ളില്  ബിനേൊയ്ല പപ്പന്യ നേൊെിയിമ ് ജ പനഷന, നവൊസ് 
േല  ളറി.െതീരിലൊയിമ ് ജ   

</p> 

<p> ലതിിട്ട  അഞ്വേ ത്  ിയറി. നമ്പൊ്  ബിനേൊയിയ ും വസൂവസിയ ും 
് റ്റതീര  ന്് ളണ്ടൊയിമ ് ജ ബിനേൊയി ബിന്വസിന്യ 
ിൊതീരിമിെ ിയൊയിമ ് ജ ി റി.ച്ചളദിതവസ്ൊയി അഞ്വേ 
എല ൊതമില്േി് ും ഒഴിിഞ്ഞ ്ൊറി.ൊന്  ത്ശ്ിെ ്ത് വസൂവസി 
ത്ശദ്ധിെ ് ണ്ട ജ എതൊെ  ിൊമെും എ്  ്േസ്സിലൊി ്ില ജ 

</p> 



 ന്െ ഗൊഗതീര േി് ും ഒമ   മതീരില ള്ള ന്ൊശ്ൊയ 
ന്പമ ്ൊറ്റത ും ളണ്ടൊയിട്ടില  എ് ിൊമയതീരില്  വസൂവസിെ  
പമിപൂര്ണ തിശ്ൊവസത ് ണ്ട ജ 

<p> അഞ്വേ ന്തറി. ന്  ചിമിച്ചളുംന്ിൊണ്ട  അിനതീരെ  ിയറി.ിജ 
ന്പമ ്ൊറ്റതീരിന്ല അവസ്ൊഗൊതിി  ബിനേൊയിയ ും ത്ശദ്ധിച്ചളജ 
ഒ് ും ്േസ്സിലൊത ്ില ജ ബിന്വസി തമ ്  ും ിൊതീര  
് റ്റതീര  ന്് േി് ജ 

</p> 

<p> വസന്യയൊയിട്ടളും ബിന്വസി ത്ിട്ടില  എ്  അഞ്വേയ്ലെ  
്േസ്സിലൊയിജ അനപ്പൊ്  ്  ല്  അത്െ  വസ്ൊധൊേനെട്ജ തിട്ടില്  
ളണ്ടൊി ് ഗൂിമ്പും അത്െ  വസങ്കല്പിെൊത ്ന യ ള്ളളജ 
ത്ിിസ്്സ് അതധിയൊണ്ജ നതെന്്ങ്കില്  ിണിര്െ  
നപൊിൊ്ൊയിമ ് ജ എ്ൊല ും അഞ്വേ നതന്ണ്ട് തച്ചളജ എല ൊ 
അതധിെ ും സ്ിൂ്  പൂട്ടള് ദിതവസും ന്് ലതിിട്ടന്തീര 
ത്ടയിേില്   ിമിെ ിയൊെ  പ ിവ്സ ജ പ ിത  ന് റ്റിച്ചളജ േൊന്് 
 ിമിെൊന്്്ൊയി  ിമ ്ൊേുംജ വസന്യ ഒമ  ത്പശ്േ്ൊനയെ ുംജ 

</p> 

<p> ബിന്വസി പറി.ഞ്ഞനപൊന്ല പറ്റിച്ചളജ ആദയദിതവസന്തീര ഗൂിമ്പും 
അത്  ബ ദ്ധിപൂര്വും പമി മിച്ചിമിെ ് ജ ഏന ൊ ഒമ  
ത് ണ്ടിന്െ നപമ ും പറി.ഞ്ഞ  അതിന്ട േി് ും തി്ിെ ്  എ് 
്ട്ടില്  ിള്ളന ൊണ്ജ ന ൊണ്േമ്പര്  ന്ിൊട തീരത് അത്   

അയൊന്ൊന്ടൊപ്പും  ൊ്വസിെ ് തിട്ടിനല ൊയിമിെ ുംജ  ിമിന്ി 
തിട്ടില്േി്  തി്ിച്ചൊല ും ി ഴിപ്പ്ില നല ൊജ വസൂവസി അതന്് ി ന്റി. 
തഴിെ  പറി.ന്ഞ്ഞ്  ന ൊ് ് ; പറി.യൊന്  നപൊയ ിന്ജ 
മൊതിന്ല ന്്  ിമിന്ി എതീരൊന്്്ൊയിമ ്  ബിന്വസിയ ന്ട 
്റി. പടിജ േൊന്്യ ും അത്  തമ ന്്്  ന ൊ് ്ില ജ അത്  
ലലഫ് സ്നപൊയ്ലല്  ന്ചയ്യൊന്   ിമ ്ൊേിച്ചൊല്  പിന്് എേിന്െത  
ന്ചയ്യൊന്  ിഴിിയ ും? അട തീര ദിതവസും ലതിിട്ട  േൊട്ടിനലെ  
 ിമിെൊന്  അഞ്വേ  ിമ ്ൊേിച്ചളജ ബിന്വസിന്യെ റി.ിച്ച  
എന്തങ്കില ും  ്മിയി  ന്ൊടനേ്ഷിെ ന്ൊ എ് ും ഗയന്പ്പട്ടളജ 
എ്ൊല്  അ  ണ്ടൊയില ജ 

</p> 

<p> ബിനേൊയ്ല ത്  ന്ിൊണ്ടൊതൊും ബിന്വസിയ ന്ട അഗൊതും അതര്  
അത്  ിൊമയ്ൊെിയിട്ടില ജ ബിന്വസി തിട്ടിനലെ  ന ൊണ്  
ന്ചയ്ല  ന്ിൊണ്ടിമ ് ജ ഗൊമയനയയ ും ്െന്യ ും  േിെ നതണ്ടി 
അയൊ്  ഗൊമയൊതിട്ടില്  ന്ിൊണ്ടൊെിയിമിെ ിയൊന്െ  ് ബിന്വസി 
തിശ്വസിെ ് ജ തിശ്ൊവസും അതന്് മഷനിെന്ട്ടജ േല  
േൊടിതീരിേ  ിര്ട്ടന്  തിഴിൊ ിമിെൊന്  ത്പൊര്ഥിെ ് ജ ഒമ  
ദിതവസും ിൂടി ്ൊത് ന് പമ്ൊതധി  ബിന്വസിെ  േൊടിും 
േടതീരിന്െൊണ്ട നപൊി തൊന്  ിഴിിയൂജ ഏ   േി്ിഷത ും അ   
ന്പൊ്ിയൊന്  വസൊദ്ധയ യ ണ്ട ജ ഒമ  നത്പ ിഥയിന്ല 
തിട നപൊന്ലയൊണ് ബിന്വസിയ ന്ട തിന്ട്  അഞ്വേയ്ലെ  ന ൊ്ിജ 

</p> 

   

<p> ബിനേൊയ്ല  ന്െ  ിമ ്ൊേും ്ൊറ്റളിയില ജ അതമ ന്ട വസഗൊതസ്ത് ും 
വസ്ിിമിെൊന്   ിമ ്ൊേിച്ചള ിഴിിഞ്ഞ ജ പപ്പനയൊട  തിതമും 
പറി.ഞ്ഞ  അതന്ജ ഒന്മ ിമ ും പറി.ഞ്ഞില ന്ത് ജ ഓനമൊമ തീരമ ന്ട 
്നേൊതയൊപൊമങനെ്  ആമറി.ിയ ് ! വസൂവസി ത്ന്മ 

</p> 



ളലഞ്ഞിമിെ ് ജ 
<p> മൊത് ിയില്  േല  ്ഴി ന്പയ്ലന െ ന്്്  ന ൊ്ിജ വസന്യ ത്  

ിയറി.ിജ വസന്യയ്ലെ  ിമച്ചില്  മൊപൊര്െൊന്േതീര ന് ന് ൊര്തീര  
അഞ്വേ ദ ുഃഖ്ിച്ചളന്ിൊണ്ടിമ ് ജ  

</p> 

<p> തിട്ടളിൊന്മ ിബ്ിപ്പിെൊേൊയി ബിന്വസി ഒമിെല്െൂടി ന ൊണ്  
ന്ചയ്യള്   നിട്ടളജ ബിനേൊയിയൊണ് ന ൊണ്  എട തീരത്ജ ിരും 
ആങനെന്്ന്യയ ും അത്  പറ്റിെ ് ജ എന്തൊന്െനയൊ ളറി.ന്െ 
ബിനേൊയ്ല ്റി. പടി പറി.യ ് ജ അറി.ിയൊതീര അദ്ഗ  ങനെ്ളും 
ളന്മൊദത ും ിൊമെും അത്  തി്ിെ ് ൊതൊുംജ ഏ ൊയൊല ും 
ന െില്   ന്്  ിമെൊതീരത് ആശ്ൊവസുംജ ന ൊെിലൂന്ട ഒമ  
േൊടിതീരിേ  തയ്യജ ഏ ൊയൊല ും തിഷ്ും അറി.ിയൊതീര 
തിട്ടളിൊര്െ  ഒമ  മൊത് ിിൂടി, ഗ ഡലേറ്റ  പറി.ഞ്ഞ  അതര് ജ 

</p> 

<p> ്ഴി   ടങനെിയനപ്പൊ്  അഞ്വേ വേല്    റി.് ജ നറി.ൊൂില്  
ന് മ തി്െ ി്  അെഞ്ഞിട്ടില ജ മൊത് ി പത്തണ്ട  ിഴിിഞ്ഞൊല്  
അ   ന്ിട്ടളനപൊി ുംജ ്ഴി ് ്ങ്കൊട്ടില്  േി്ൊണ് പ റി.ന്പ്പട ്ത്ജ 
അഞ്വേയ്ലെ  ് ്ങ്കൊട ിന്് ഗയ്ില ജ  ന്െൊ്  അധിിും 
ളയമതീരില്  േില്െ ് ് ്മ്പൂെ്ളും ിണ്ടിമ ് ജ ആനറി.ൊ ഏനഴിൊ 
ി ലി്ജ പൊമ്പ ിന്്യ ും പഴിയ തിശ്ൊവസന്തീരയ ും ഓര്തീര  ഒമ  
ന്തട്ടളിതീരിയ ്ൊയി അ ിേിതീര ിടെൊന്  പലര്െ ും ഗയ്ൊണ്ജ 
ഗയും ്ൂടി എല ൊതമ ും ളറി.ങനെൊന്    ടങനെിയിമിെ ് ജ  

</p> 

<p> മൊത് ിയില്  എപ്പനഴിൊ വസൂവസി ന്ഞട്ടിയ െര്്  ലലറ്റിട്ടളജ എനതൊ 
ശബ്ദും നി്െ ് ജ എതൊന്െ്  ്േസ്സിലൊയില ജ പട്ടിി്  
േിര്തീരൊന്  ി മയ്ലെ ് ജ ആനമൊ ഓടി്റി.യ ് ശബ്ദുംനപൊന്ലജ 
ബിനേൊയ്ല േിമ ത്സൊ ന്പ്പട തീരിജ ്മിയിയ ന്ട ഓനമൊ 
ന ൊ്ല ി്ൊയിമിെ ുംജ അടങനെിെിടെൊന്  പറി.ഞ്ഞ  അതന്ജ 
ഏന ൊ മും വസ്ൊധൊേനെട്  ന്െ തിടിന്േ 
തലുംതച്ചളന്ിൊണ്ടിമിെ ് ൊയി അതേ  ന ൊ്ിജ ഏ   
േി്ിഷത ും ് റി.ിഞ്ഞ നപൊിൊത ് ഒമ  ിയര്  ന്ിട്ടി അ ിലൂന്ട 
 ൊേ ും ബിന്വസിയ ും ്മിയിയ ും പപ്പയ ും േട് നപൊി ് ജ 
എന്തൊമ  ഗ ിനിടൊെിത് ! 

</p> 

<p> പ സ് ിങനെ്ില്േി് ും ിിട്ടൊത ്ന് ൊന്െ ്േസ്സിലൊെ തൊന്  
ത്ശ്ിച്ചളജ വിതി തീരിന് ഒമര്ഥും നതെന്്്  ന ൊ്ിയനപ്പൊഴിൊണ് 
്ിഷേറി.ി വസുംഘത ്ൊയി ബന്ന്പ്പട്ടത്ജ ഒമ  ന്പൊട്ടിന്തീരറി.ി 
ഗയ്ൊണ് നേമന്തീര തിട്ടില്  തിതമും അറി.ിയിെൊഞ്ഞത്ജ 
 ിമ ്ൊേും  ൊല്െൊലിി്ൊയി ആര്െ ും തിഷ്ും 
ളണ്ടൊെ ന്്ങ്കില ും ഗൊതിയില്  അഗി്ൊേിെൊത ് ഒമ  
വിതി തീരിേ ട്ൊയൊയിമിെ ും  ൊന്  എ് ില്  ഒട്ടളും വസുംശയും 
നതണ്ടജ 

</p> 

<p>  മിിഷ്െേ ും നവൊണ്വസെ ും േിമ ത്സൊ ന്പ്പട തീര ് ജ എ്ൊല്  
വിതി തീരിന്െ അര്ഥന്തീരെ റി.ിന്ച്ചൊന്െ നചൊദിെ നമ്പൊ്  
അതന്മല ൊും ളമ ണ്ട ി്ിെ ുംജ  ന്് വസുംബന്ിച്ചിടനതീരൊ്ും 
വിതി തീരിന് ലഷനയത ും അര്ഥത ും നതെുംജ പപ്പയ ന്ട 
 ല് റി.യ്ലെ  അ ില ൊയിമ ് ജ അ ിന്െ നതദേയ ും േിറ്റല ും 
അതര് ആനതൊ്ും അേ ഗതിച്ചളജ ്മെും തന്മ ഒമ  ബൊധനപൊന്ല 

</p> 



അ   പിത ടമ ുംജ പപ്പ ന്് ഒ്ൊതമും ളദൊ മെുംജ 
<p> വസ്യൊവസും പറ്റള് ല ജ അങനെന്േ ഒമ  വസൊ ചമയത ്ൊയി 

ന്പൊമ തീരന്പ്പടൊന്  ിഴിിയില ജ വസൊധൊമെവിതി ത ും പറ്റളിയില ജ 
പിന്് ന്ചയ്യൊത ്ത് ്റ്റളള്ളതമ ന്ട വിതി തീരിനലയ്ലെ ും 
ദ ുഃഖ്തീരിനലെ ും ിട്  ന്ചല ളി, അങനെന്േ േമിയ നടത് ്റി.െ ി 
എ് ൊണ്ജ വിതി ന്തീരെ റി.ിച്ചള പഠിെൊന്  ിൂട  ല്  അതവസമും 
നേടിന്യട െ ിജ അേ ഗതതീരിലൂന്ടയ ും ദൊര്ശേിിമൊയ 
ഗ മ െന്മൊമിലൂന്ടയ ും അ ിേ ള്ള അതവസമും ‘ലവസലെ  
ചില്ത്ൂന് ’ വസുംഘതീരില്േി് ും ിിട്ടളന്്്  ത്പ ിഷനിെ ് ജ 

</p> 

<p> എല ൊ ് തിഗൊഗങനെ്ില്ന്പ്പട്ടതമ ും വസുംഘതീരില്  ളണ്ടൊി ുംജ 
 ിമ ്ൊേും ദ ുഃഖ്ന    ആതിന്ല ് റി.പ്പ ജ അ  ന്ിൊണ്ട  നപൊിൊന്  
 ിമ ്ൊേിച്ചളജ  ിമ ്ൊേതീരില്  ളറി.ച്ചളേില്െ ് ജ 

</p> 

   

<p> എ് ും എഴി ന്ല്െൊറി. ള്ള വസ്യും ിഴിിഞ്ഞിട്ടളും അഞ്വേയ ന്ട 
് റി.ി അടഞ്ഞ  ന്് ിിട് ജ എങനെ ും നപൊനിണ്ട 
എ്  ന്ിൊണ്ടൊയിമ െ ന്്്  വസൂവസി തിചൊമിച്ചളജ 

</p> 

<p> മൊതിന്ല തിണ്ട ും ബിന്വസി തി്ിച്ചളജ ളച്ചനയൊന്ട എതീരൊന്്്  
പറി.ഞ്ഞനപ്പൊ്  വസൂവസിെ  വസനതൊഷ്ൊയിജ അ ിേിടയ്ലെൊണ് 
് ്ങ്കൊട്ടിന്ല അദ്ഗ  ും അതര്  ിണ്ടത്ജ ബിനേൊയിയ ും വസൂവസിയ ും 
തിണ്ട ും നേൊെി േി  ്ജ ആനമൊ ്േുഃപൂര്വും 
ത്പതര്തീരിച്ചനപൊന്ലയൊയിമിെ ് ജ തിടിന്െ ് ന്ഗൊഗനതീരെ ള്ള 
പൂെ ലി്  ആനമൊ ിഷ യ്ൊയി ന്തട്ടി്ൊറ്റിയിമിെ ് ജ 

</p> 

<p> വസൂവസി ് ി്ിനലെ  ന്ച് ജ ി ി  ചൊമിയിമ ്ന യ ള്ളളജ 
ി ല െിതി്ിച്ചനപ്പൊ്  ് ഖ്ും ഒ്   ിമിച്ചളജ വസൊധൊമെ ി ി  
ി റ്റിയിനട്ട അഞ്വേ ിിടെ ്ൊയിമ ് ള്ളളജ എത  
വസുംഗതിച്ചളനതൊ എനതൊ? 

</p> 

<p> വസൂവസി അമ്പമ് ജ അഞ്വേയ ന്ട ് ഖ്ും ിമ തൊ്ിച്ചിമിെ ് ജ 
ന്േറ്റിന്ല്  ലിതച്ചളജ േല  ചൂട്ജ ശമിമും ് ഴി തന്  
ന്പൊള്ളള് ് ണ്ട ജ ിട തീര പേിയ ുംജ വസൂവസി ശബ്ദ് ണ്ടൊെി 
ബിനേൊയിന്യ തി്ിച്ചളജ അതേ ും ിയറി.ിത്  നേൊെിജ മണ്ടൊ്ളും 
പമിത്ഗ്ിച്ചളനപൊയിജ അഞ്വേ നബൊധ്ില ൊതീര  നപൊന്ല 
ിിടെ ് ജ എന്തൊന്െനയൊ പ ലമ്പ ് ജ  

</p> 

<p> ബിനേൊയ്ല ിൊര്  സ്റ്റൊര്ട്ടളന്ചയ്ല  ജ </p> 

<p> ആശ പത് ിയിനലെ  ളടന്  പ റി.ന്പ്പട്ടളജ </p> 

<p> ിൊര്  ന്ഗയ്ലറ്റ  ിടെ ുംനേമും നവൊവസിന്െ ് റി.ിയില്  വേല്  
 ിറി.് ിിടെ ്ത് വസൂവസി ത്ശദ്ധിച്ചളജ 

</p> 

<p> അ ൊ നവൊസ് ് ഖ്ും   ടയ്ലെ ് ജ </p> 

<p> അന ൊ ിണളിന്ൊ? </p> 

<p> ലവസഡ ലൂരൊസ്സിലൂന്ട തിണ്ട ും തിണ്ട ും ിണ്ട ; നവൊസ് 
് റ്റനതീരെിറി.ങനെ ് ജ അേയത്ഗ തീരില്  േി്  ത് ഒമ  വിതി 
തിട  ിൊെ ുംനപൊന്ല നവൊസ് ് റ്റത ും ന് ൊടിയ ും നേൊെ ് ജ 
തിടിന്െ ഗിതീരിയില്  ന് ൊട്ടളനേൊെ ്   െ പ്പ  അേ ഗതിച്ച  
മവസിെ ് ജ 

</p> 

<p> നേഴ്സവസിുംഗ് തിദയൊര്ഥിേിി്  ന്ിട്ടി്റി.ിയ ് ഒമ  വസ്ിൊമയ </p> 



ആശ പത് ിയൊണ്ജ ന്ച്ിറി.ങനെിയനപ്പൊ്തീരന്് ബിനേൊയ്ലെ  
നദഷയും ത് ജ ിൊര്  പൊര്െ ന്ചയ്യൊേൊയിമ ്  ആദയബ ദ്ധി് ട്ട ജ 
ഒമ  ത്ിി്ിേലിന്െ എല ൊ ലഷനെത ും ഒതീരിെങനെിയ ഒമൊ്  
യൂെിന ൊും ധമിച്ച  േി്  ന ൊ്ിയതിധും ലിയേെ ് ജ നമൊഗി 
തണ്ടിയില്  ിിടെ ്   എ് ിൊമയും അയൊ്   വസൌിമയപൂര്വും 
്റി.െ ിയ ും അഗയൊവസും ി നറി. േിണ്ട ജ 

<p> ബിനേൊയ്ല തണ്ടി ന്തറി. ന്  ന്റി.യ്ലസ്ന്ചയ്ലത് അതന്േ നേൊെി 
ിണളമ ട്ടിജ 

</p> 

<p> യൂെിന ൊ്ില ും അല ൊന് യ ും വിതേെൊര്  ഓടിേടെ ് ജ 
ിൂപ്പണ്  എട തീര  ിയൂതില്േി് നശഷന് നൂൊക്ടന്റി. ിൊെ തൊന്  
ിഴിിയ ിയ ള്ളളജ ന്തള്ളവസൊമിെ ള്ളില്േി് ും ന്തള്ളതയര്  
പ റി.നതീരെ ിൊട്ടി ന്പണ്ി ട്ടിി്  ഓനമൊ നൂൊക്ടറി. നടയ ും 
 ൊഫ്നൂൊറി.ിേ ് ്ില്  ിൊതല്േില്െ ് ജ ഓനമൊ നമൊഗിയ ും 
് റി.ിെ ള്ളില്േി്ിറി.ങനെ നമ്പൊ്  ന്തള്ളതയര്  ഒ് ലയ ് ജ 
 ്ിഴ്സവസിേി്യിന്ല ഗൊേമുംഗങനെ്ില്  ന്പൊെി്ളി്  
ളലയ ്  നപൊന്ലജ 

</p> 

<p> ഒട തില്  തയറി. ും ന്പൊെി്ളും ഒമ ്ിച്ചളലഞ്ഞ ജ  ൊഫ്നൂൊര്  
  റി.െന്പ്പട്ടളജ നൂൊക്ടര്  പ  ിയ ആ്ൊന്െ്  ന ൊ്ിജ നപമ ും 
്റ്റളതിതമങനെ്ളും എഴി  ൊന്  ി റി.ഞ്ഞത് പതീര  ്ിേ ട്ട ജ അ   
ിഴിിഞ്ഞ  അഞ്വേന്യ നേൊെിജ പിന്് പമിനശൊധിച്ചളജ 
ന്ടമ്പനറി.ച്ചര്  നേൊെി ത്ന്മ ിൂട  ല ന്ണ്ട്  ് ഖ്ഗൊതുംജ 
അനപ്പൊഴിൊണ് അഞ്വേയ ന്ട ലിയിന്ല ് റി.ിവ്സ-- ് ള്ളള 
ന്ിൊണ്ടനപൊല ള്ള ന്ചറി.ിയ ് റി.ിത ി്-- ബിനേൊയിയ ന്ട 
ിണില്ന്പ്പട്ടത്ജ വസൂവസി അ   ിണ്ടില ജ ന്പണ്ി ട്ടിയ ന്ട ശമിമും 
ഒമൊണ്ി ട്ടിെൊെനല ൊ ന്പന്ട്ട്  നബൊദ്ധയന്പ്പട ിജ 

</p> 

<p> ് റി.ിത  ്റി.ച്ചളതയ്ലെൊന്  അഞ്വേ ത്ശ്ിച്ചളജ ച മിദൊര്  ഷൊ്  
തിടര്തീരിയിട്ടളജ 

</p> 

<p> “എതിേൊണ് ്ഴിേേഞ്ഞത്?” </p> 

<p> നൂൊക്ടര്  അഞ്വേനയൊട  നചൊദിച്ചളജ ്റി. പടിയിന്ല ്്ട്ടില്  
അഞ്വേ  ല ിമിച്ചളജ ്മിയി അ ിശയനതീരൊന്ട േില്െ ്   
ിണ്ട  ബിനേൊയ്ലജ അഞ്വേയ ന്ട തല  ിൊലിന്ല ിട തീര േിര് 
നൂൊക്ടര് ന്് ിന്ണ്ടതീരിജ ിൊല്ന്തള്ളയില ും ന്ചറി.ിന്യൊമ  
് റി.ിത  ിണ്ട ജ 

</p> 
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