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ഏടുകൾ മററിക്കുമമമ്പോൾ

“അമങ്ങമ്പോട്ടു മമ്പോററിനറിലനക്കടമ്പോ..........”

അവൻ വലമ്പോനത വറിറച്ചുമപമ്പോയറി. നമലറിഞ്ഞുണങ്ങറി മശമ്പോഷറിച്ച മദേഹമമ്പോയറിരുന 

അവമന്റെതസ്. എണ്ണമയമറിലമ്പോനത പമ്പോയന്ന കമ്പോറ്ററിനനമ്പോപളം പറക്കമ്പോൻ നവമ്പുന്ന നശീണ്ട 

മുടറിയറിഴകൾ. പമ്പോതറിയടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ. ചുവന തുടുത മുഖതറിനന്റെ വലമത കവറിളറിനന്റെ 

അറ്റതമ്പോയറി കറുത വടതറിലുള്ള വലറിയ മറുകസ്. അവറിടവറിനടയമ്പോയറി തുന്നല വറിടസ് കശീററിയ 

നവള്ളഷര്ട്ടുളം നരച്ചു നവളത പമ്പോന്റെസ്സുമമ്പോയറിരുന അവനന്റെ മവഷളം. നചെരുപറിനന്റെ അവസ

വളനര മശമ്പോചെനശീയകരമമ്പോണസ്. അവറിടവറിനടയമ്പോയറി മതഞ്ഞസ് ഓടനവച്ചതുളം വള്ളറി 
നപമ്പോടറിയതുമമ്പോയ നചെരുപറിനന്റെ അസെസമ്പോസധ്യളം മൂലളം ഇഴഞ്ഞറിഴഞ്ഞമ്പോണസ് അവൻ 

നടക്കമ്പോറുള്ളതസ്. എനളം നഖളം കടറിച്ചമ്പോണവൻ നറിലക്കുക. അവനന്റെ ഹകയറില ഞമ്പോൻ 

നഖങ്ങൾ കണ്ടറിമടയറില. എനന്റെ ഹകയറിലുണ്ടസ്, നലനശീണ്ട, മുഴുത, കൂര്ത നഖങ്ങൾ. 

ഞമ്പോൻ നഖങ്ങൾ കടറിക്കമ്പോററില, എന്നമ്പോല നവടമ്പോറുമറില. എനന്റെ നഖതറിനുള്ളറില നറിറനയ 

അഴുക്കുളം നപമ്പോടറിയളം അടറിഞ്ഞുകൂടറിയറിരറിക്കുന. എനന്റെ നഖതറിനുള്ളറില ഒരു വനളം 

തനന്നയനണ്ടന്നസ് യൂസെഫസ് മമ്പോസ്റ്റര് പറയമമ്പോയറിരുന. യൂസെഫസ് മമ്പോസ്റ്റര് എനന്റെ കമ്പോസെസ് 

മമ്പോസ്റ്ററമ്പോണസ്. നഖളം നവടമ്പോനത വന്നതറിനസ് പലതവണ യൂസെഫസ് മമ്പോസ്റ്റര് എലമ്പോവരുമടയളം 

മുന്നറില വച്ചസ് തുടയ്ക്കടറിക്കമ്പോറുണ്ടമ്പോയറിരുന.

അവനന്റെ നഖളം അങ്ങനനയല. അവൻ എമപമ്പോഴുളം അതസ് കടറിച്ചസ് കശീനമ്പോക്കുളം. ഞമ്പോൻ 

എനന്റെ നഖങ്ങൾ ശ്രദറിക്കമ്പോമറയറില. യൂസെഫസ് മമ്പോസ്റ്ററുനട അടറി ഭയന്നസ് ഞമ്പോൻ പലമപമ്പോഴുളം 

നഖളം നവടമ്പോൻ ശ്രമറിക്കുനമങറിലുളം എനന്റെ മനസമ്പോകറി അതറിനസ് സെമ്മതറിക്കറില. എനറിക്കസ് 

നഖളം നവട്ടുന്നതസ് ഒട്ടുളം ഇഷ്ടമറില. ഞമ്പോൻ ഒരലസെനമ്പോണസ്. ഒരു നചെററിയ കമ്പോരധ്യളം നചെയമ്പോൻ 

മപമ്പോലുളം എനന്റെ മടറി എനന്ന അനുവദേറിക്കമ്പോററില. കളറിക്കമ്പോൻ മപമ്പോലുളം എനറിക്കസ് മടറിയമ്പോണസ്. 
എന്തറിമനനറ പറയന നറിലത്തുവശീണ ഒരു മപന കുനറിനഞ്ഞടുക്കമ്പോൻ മപമ്പോലുളം എനറിക്കസ് 

മടറിയമ്പോണസ്. കമ്പോസെറില എനറിക്കങ്ങനന ഒരറിരടമപരസ് വമരയണ്ടസ് "കുഴറിമടറിയൻ". ഇങ്ങനന 

വറിളറിച്ചസ് എനന്ന എലമ്പോവരുളം കളറിയമ്പോക്കമ്പോറുണ്ടസ്. “എലമ്പോവരുളം !” ആ ദുഷ്ടനമ്പോയ ബമ്പോലൻ 

മപമ്പോലുളം ! ബമ്പോലൻ ........ ! എനറിക്കവനന്റെ മപരസ് മകൾക്കുന്നതസ് അലര്ജറിയമ്പോണസ്. ബമ്പോലൻ
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....... ദുഷ്ടൻ ........ പറിനന്ന....... പറിനന്ന .........ഞമ്പോവനനന എനന്തങറിലുനമമ്പോനക്ക 

വറിളറിച്ചുമപമ്പോകുളം! അത്രയ്ക്കരറിശമുണ്ടവമനമ്പോനടനറിക്കസ്. പമക കമ്പോസെറിനല എലമ്പോവര്ക്കുളം 
അവനന്റെ കൂനട 

കൂട്ടുകൂടമ്പോനമ്പോണറിഷ്ടളം. എലമ്പോവര്ക്കുളം അവനനമപമ്പോനലയമ്പോകമ്പോനമ്പോണറിഷ്ടളം. അവനനമ്പോരു വലറിയ

സെളംഭവമമ്പോനണന്നമ്പോണസ് എലമ്പോവരുമടയളം വറിശസമ്പോസെളം. കമ്പോരണമുണ്ടസ്... അവനസ് നല 

മലമ്പോകപരറിചെയമുണ്ടസ് ! കമ്പോസെറില ഏറ്റവളം അററിവള്ളതസ് അവനമ്പോയറിരുന. എനറിക്കസ് 

'കുഴറിമടറിയൻ' എന്നസ് മപരുള്ളതുമപമ്പോനല കമ്പോസറില അവനുമുണ്ടമ്പോയറിരുന ഒരു മപരസ് 

"ജമ്പോനറി". അതവനന കളറിയമ്പോക്കമ്പോൻ വറിളറിച്ചതമ്പോയറിരുന്നറില. ബഹുമമ്പോന പുരസരളം 

വറിളറിക്കുന്നതമ്പോണസ്. അവനന ആരുളം ഇതുവനര കളറിയമ്പോക്കറിയറിടറില. കളറിയമ്പോക്കമ്പോൻ ആര്ക്കുളം

ഹധരധ്യമറില എന്നതമ്പോണസ് സെതധ്യളം.

“അമങ്ങമ്പോടസ് മമ്പോററിനറിലമ്പോനമല പറഞ്ഞതസ്.”

മൂസമമ്പോസ്റ്റര് തനന്റെ വടക്കണ്ണട ഒനകൂടറി മനനരയമ്പോക്കറിനക്കമ്പോണ്ടു പറഞ്ഞു. 

അവനമപമ്പോഴുളം നഖളം കടറിച്ചുനകമ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയമ്പോയറിരുന. 

“പറനയടമ്പോ .........”

അയമ്പോളനട വടക്കണ്ണട വശീണ്ടുളം വശീണ്ടുളം മൂക്കറിമന്മേമലക്കസ് പതറിച്ചുനകമ്പോണ്ടറിരുന. 

അതറിനസ് അമത മജമ്പോലറിയണ്ടമ്പോയറിരുനള്ളൂ ....................

സെഹറിനകട മൂസെ മമ്പോസ്റ്റര് പറഞ്ഞു “നശീ പറയറില അമല....” 

അനതമ്പോരു സൂചെനയമ്പോയറിരുന. ഇനറിയളം പറഞ്ഞറിനലങറില കഥ കഴറിഞ്ഞതസ് തനന്ന. 

മൂസ മമ്പോസ്റ്റര് തനന്റെ മമശ തുറന്നസ് ചൂരനലടുത്തു. നശീണ്ടു വളഞ്ഞ ചൂരല ! എന്നറിടസ് അയമ്പോൾ 

അടറിക്കമ്പോനമ്പോഞ്ഞു. പമക അടറിച്ചറില. ചൂരല നകമ്പോണ്ടസ് മുഖതസ് നമനല തടറി. “നശീ 

പറയറിമല........” അതറിനസ്മശഷളം ആഞ്ഞു വശീശറി ഹകയറിനന്റെ മപശറികൾ മനമ്പോക്കറി 

ആ നഞ്ഞമ്പോരുഅടറി നകമ്പോടുത്തു. അവൻ പുളഞ്ഞസ് മപമ്പോയറി. പമക അവൻ കരഞ്ഞറില. ആ 

അടറിക്കുമശഷളം അയമ്പോൾ കുറച്ചസ് സെമമ്പോധമ്പോനതറില മചെമ്പോദേറിച്ചു. 
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“മമമ്പോമന....... നശീ സെതധ്യളം പറയസ്..... നശീ ആമണമ്പോ ആ ഭണമ്പോരതറില നറിന്നളം ഹപസെ

കനടടുതതസ് ?”

“ഉളം”

“എന്തറിനസ് ?”

അതറിനസ് അവനസ് മറുപടറിയറില. അവൻ ഹപസെ കനടടുത്തു. അതസ് അവൻ 

സെമ്മതറിച്ചുകഴറിഞ്ഞു. പമക അതറില കൂടുതനലമ്പോനളം അവൻ പറയന്നറില.

“ഉളം... നശീ മപമ്പോയസ് കമ്പോസെറിനു പുറതസ് നറിലക്കസ് ബമ്പോക്കറി ഞമ്പോൻ കുറച്ചസ് കഴറിഞ്ഞറിട്ടു 

തരമ്പോളം..”

അവൻ മപമ്പോയറില. അവനനമന്തമ്പോ പറയമ്പോനമ്പോഞ്ഞു.

“ഉളം മപമ്പോയസ് മക്കമ്പോ.......”

അവൻ പറഞ്ഞറില. വള്ളറി നപമ്പോടറിയ നചെരറിപ്പുമമ്പോയറി അവൻ മവച്ചു മവച്ചസ് നടക്കമ്പോൻ 

തുടങ്ങറി. 

ഓഫശീസെറിനസ് നവളറിയറില നറിന്നസ് രളംഗനമമ്പോനക്ക വശീകറിച്ചറിരുന്ന എനന്ന അവൻ കണ്ടു. 

നപനടന്നസ് എമന്തമ്പോ പറിടറിക്കനപടതുമപമ്പോനല ഞമ്പോൻ നറിന പരുങ്ങറി. 

അവൻ എനന്ന കനണ്ടങറിലുളം മനമ്പോക്കമ്പോനത നമനല നടന മപമ്പോയറി..... ആ വള്ളറി 

നപമ്പോടറിയ നചെരറിപ്പുമമ്പോയറി......... മവച്ചു ......... മവച്ചു നടന്നസ് ....... അവൻ നടന്നസ് 

മറയകയമ്പോനണന്നസ് എനറിക്കസ് മതമ്പോന്നറി. ഞമ്പോനവനന്റെ പറിന്നമ്പോനല നടന. ഇല 

അവനവറിനടയണ്ടസ്. കമ്പോസെറിനസ് പുറതസ്... എനറിക്കസ് സെമമ്പോധമ്പോനമമ്പോയറി. രമ്പോജ, അതമ്പോണവനന്റെ 

മപരസ്. ഇനക്കമ്പോലമമ്പോണസ് അവൻ മചെര്ന്നതസ്. ഞമ്പോനുളം ബമ്പോലനുനമലമ്പോളം രണ്ടുനകമ്പോലമമ്പോയറി 

ഇവറിനടയണ്ടസ്. എനറിമക്കമ്പോര്മ്മയണ്ടസ് അവൻ വന്ന ദേറിവസെളം. അവനന മനറ്റമ്പോരു 

സ്കൂളറിലനറിനളം പറഞ്ഞുവറിടതമ്പോയറിരുന. അതുനകമ്പോണ്ടസ് തനന്ന അവനന ഇവറിനട മചെര്തസ് 

മറ്റസ് കുടറികനളയളം മമമ്പോശമമ്പോക്കണ്ട എന്ന അഭറിപ്രമ്പോയങ്ങനളമ്പോനക്ക ഉയര്നവന്നറിരുന. 

പമക അവനന്റെ മമ്പോതമ്പോവസ് അവരുനട മുമറില നനഞ്ചതടറിച്ചസ് കരയമ്പോൻ തുടങ്ങറിയമപമ്പോൾ 
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മനറ്റമ്പോനളം മനമ്പോക്കമ്പോനത നഹഡസ് മമ്പോസ്റ്റര് അവനന അവറിനട മചെര്ത്തു. ഫറിഫസ് തസ് സെറി 

കമ്പോസെറില. അതമ്പോയതസ് എനന്റെ കമ്പോസെറില. വന്ന ദേറിവസെളം തനന്ന എലമ്പോവരുളം അവനന്റെ 

പറിറനക കൂടറി. ചെറിലര് അവനന്റെ അവസ കണ്ടസ് സെഹതപമതമ്പോനട........ ചെറിലര് 

പുച്ഛമതമ്പോനടയളം.. എന്നമ്പോല ഞമ്പോൻ അവനന്റെ അടുമതക്കസ് ഇതുവനര മപമ്പോയറിടറില. 

അവമനമ്പോടസ് ഒരു വമ്പോക്കു മപമ്പോലുളം മറിണ്ടറിയറിടറില. എനറിക്കസ് എനന്റെ ഇരറിപറിടതറില നറിനളം 

പുറതറിറങ്ങമ്പോൻ ഇഷ്ടമറിലമ്പോയറിരുന.

ഒനകറില ഞമ്പോനവറിനട ഇരുന്നസ് വമ്പോയറിക്കുകയമ്പോയറിരറിക്കുളം. അനലങറില 

ഉമറിനശീരുനമമ്പോലറിപറിച്ചസ് കറിടനറങ്ങുകയമ്പോയറിരറിക്കുളം.

അവൻ അധറികളം സെളംസെമ്പോരറിക്കുന്ന കൂടതറിലല. അതുനകമ്പോണ്ടസ് തനന്ന പറിന്നശീടസ് 

ആരുളം അവനന്റെ അടുമതക്കസ് മപമ്പോയറിടറില. അവൻ വന്നസ് രണ്ടസ് മൂന്നസ് ദേറിവസെളം കഴറിഞ്ഞതുളം 

അവനന്റെ മപരറില ഒരു ആമരമ്പോപണളം വന. ഓഫശീസെസ് മുററിയറിനല ബൾബസ് എററിഞ്ഞു 

നപമ്പോടറിച്ചതസ് അവനമ്പോനണന്നസ്. പറിന്നശീടുളം അവനന്റെ മപരറില നറിരവധറി മകസുകൾ 

വനനകമ്പോണ്ടറിരുന. എലമ്പോതറിനുളം അവൻ കുറ്റളം സെമ്മതറിച്ചു. എലമ്പോദേറിവസെവളം അവൻ 

കമ്പോസെറിനസ് പുറതമ്പോയറിരുന. നഖളം കടറിച്ചുനകമ്പോണ്ടസ് അവൻ വറിദൂരതയറിമലക്കസ് കണ്ണുളം നടസ് 

നറിലക്കുളം. 

എന്തുനകമ്പോണ്ടമ്പോണസ് അവനങ്ങനന നറിലക്കുന്നനതന്നസ് ഞമ്പോൻ പലതവണ 

ആമലമ്പോചെറിച്ചറിട്ടുണ്ടസ്. എനറിക്കസ് ഉതരളം കറിടറിയറില. വറിദൂരതയറില അവൻ ആനരയമ്പോണസ് 

മനമ്പോക്കുന്നതസ്? അവൻ ഒരു വറിചെറിത്ര ജശീവറി തനന്നയമ്പോയറിരുന. എന്തുനകമ്പോണ്ടമ്പോണസ് അവനന്റെ

ജശീവറിതളം ഇങ്ങനനയമ്പോയറിമപമ്പോകുന്നതസ്? അവൻ കുറ്റളം നചെയ്യുന. പറിടറിക്കനപടുന. പമക 

എന്നറിട്ടുളം അവൻ വശീണ്ടുളം തനന്റെ പണറി തുടരുന. അവൻ നചെയ്യുന്ന എലമ്പോ പ്രവര്തറികളളം 

പറിടറിക്കനപടറിട്ടുളം അവനനന്തമ്പോണസ് പഠറിക്കമ്പോതതസ്? ദേറിവസെവളം കമ്പോസെറിനസ് പുറതസ് നറിന്നസ് 

അവനന്റെ കമ്പോല കുഴഞ്ഞു മപമ്പോകറിമല? അവനസ് മവദേനറിക്കറിമല?

എനറിക്കത്ഭൂതളം മതമ്പോന്നറി! ആദേധ്യമമ്പോയറിടമ്പോണസ് ഞമ്പോൻ എനന്നക്കുററിച്ചലമ്പോനത 

മനറ്റമ്പോരമ്പോനളക്കുററിച്ചസ് ചെറിന്തറിക്കുന്നതസ്. അവൻ എനന്ന ആകര്ഷറിപറിക്കുന. അവൻ എനന്റെ 

മനളം കവര്ന്നറിരറിക്കുന. അവൻ എനന്റെ ...എന്തമ്പോ പറയക? എനന്റെ ഉറക്കളം തനന്ന 

ഇലമ്പോതമ്പോക്കറിക്കളഞ്ഞറിരറിക്കുന. എമപമ്പോഴുളം എനറിക്കസ് അവനന ക്കുററിച്ചസ് മമ്പോത്രമമ്പോയറിരറിക്കുളം 
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ചെറിന്ത. എന്തുനകമ്പോണ്ടമ്പോണസ് അവൻ നതറ്റുകൾക്കുമശീനത നതറ്റുകൾ തനന്ന            

നചെയ്യുന്നതസ്  ..............???

അനന്നമ്പോരു ദേറിവസെളം ഞമ്പോൻ മനരനത കമ്പോസെറിനലതറിയറിരുന. 

അവനനക്കുററിമച്ചമ്പോര്ത്തു ഞമ്പോനുറങ്ങമ്പോററില. ഉറക്കളം തളളംനകടറിയ കണ്ണുകളമമ്പോയറി 

കുളറിക്കമ്പോനതയമ്പോയറിരുന  ഞമ്പോൻ കമ്പോസെറില വന്നറിരുന്നതസ്. ഞമ്പോൻ എനന്റെ ഇരുപറിടതറില 

ചുമ്മമ്പോ കുതറിയറിരുന. മബമ്പോറടറി മമ്പോറ്റമ്പോനമ്പോയറി ടറി.പത്മനമ്പോഭനന്റെ 'ഗമൗരറി' ഹകയറിനലടുത്തു. 

അതസ് ഞമ്പോൻ രണ്ടസ് തവണ വമ്പോയറിച്ചു കഴറിഞ്ഞതമ്പോണസ്. എന്നമ്പോലുളം എനന്റെ കൂനട എമപമ്പോഴുളം 

ആ പുസ്തകമുണ്ടമ്പോകുളം. ഓമരമ്പോ തവണ വമ്പോയറിക്കുമമമ്പോഴുളം ഒരു പുതുമ എനറിക്കനുഭവനപടുളം. 

എന്തമ്പോനണന്നററില ഇതസ് ആദേധ്യമമ്പോയറി വമ്പോയറിക്കുന്നതുമപമ്പോനല വശീണ്ടുളം വശീണ്ടുളം വമ്പോയറിക്കമ്പോൻ 

മതമ്പോനളം. അതസ് ടറി. പത്മനമ്പോഭൻ എന്ന അനുഗ്രഹശീതനമ്പോയ കലമ്പോകമ്പോരനന്റെ മമ്പോജറിക്കസ് ആണസ്.

അനുഗ്രഹശീതനമ്പോയ കലമ്പോകമ്പോരൻ എന്നലമ്പോനത ഞമ്പോനനന്തമ്പോണസ് വറിമശഷറിപറിക്കക. ആ 

അനുഗ്രഹളം ചെറിലര്ക്കസ് മമ്പോത്രമമ കറിട്ടുകയള്ളൂ.

ഞമ്പോൻ ആ പുസ്തകതറില മുഴുകറിയറിരറിക്കുകയമ്പോയറിരുന..

അമപമ്പോഴുളം അവൻ അവറിനട പുറതസ് നറിലക്കുനണ്ടമ്പോയറിരുന..

വറിദൂരതയറിമലക്കസ് കണ്ണുളം നടസ്..............

ഇടക്കസ് ഞമ്പോനവനന ശ്രദറിക്കുനണ്ടമ്പോയറിരുന. എന്നമ്പോല അവനനനന്ന 

ശ്രദറിക്കുനണ്ടമ്പോയറിരുന്നറില. അവനന്റെ ശ്രദ വറിദൂരതയറിമലക്കസ് മമ്പോത്രമമ്പോയറിരുന. 

അനന്തമമ്പോയ ആകമ്പോശളം മമ്പോത്രമമ്പോയറിരുന അവൻ കമ്പോണുന്നതസ്. ഭൂമറി അവനന്റെ കണ്ണറിനു 

മുന്നറില അപ്രതധ്യകമമ്പോണസ്. നഹമ്പോ വലമ്പോനതമ്പോരു നചെക്കൻ തനന്ന... 

അങ്ങനനയറിരറിക്കുമമമ്പോഴമ്പോണസ് അതസ് സെളംഭവറിച്ചതസ്, കമ്പോസെറില മനരനത വന്ന മനറ്റമ്പോരു

കുടറി കമ്പോസെറിലൂനട ഓടറിക്കളറിക്കുകയമ്പോയറിരുന. അവൻ ഓടറിക്കളറിക്കുന്നതറിനറിടയറില 

അവനന്റെ ഹക തടറി പുസ്തകളം നതററിച്ചുവശീണു. അതസ് ദൂനര നചെന്നസ് നറിലളം പതറിച്ചു. 

ഞമ്പോനനതടുത്തുമനമ്പോക്കറി. അതറില നറിറനയ ചെളറി പറ്ററിയറിരറിക്കുന. നറിലനത നവള്ളവളം 

ചെളറിയനമലമ്പോളം പറ്ററി പുസ്തകമമ്പോനക നനഞ്ഞസ് കുതറിര്ന്നറിരറിക്കുന. എനറിക്കസ് കലശലമ്പോയ 
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മദേഷധ്യളം വന. ഞമ്പോനനമ്പോരു മുൻശുണറിക്കമ്പോരനമ്പോയറിരുന. അതറിനന്റെ ഭവറിഷധ്യത്തുകൾ 

പറിലക്കമ്പോലതസ് ഞമ്പോനനുഭവറിച്ചറിരുന. ഞമ്പോൻ നപനടന്നസ് നപമ്പോടറിനതററിച്ചു. നപനടന്നസ് 
ഹകയറില കറിടറിയ ഒരു നബഞ്ചറിനന്റെ നചെററിയ കമ്പോനലടുതസ് ഞമ്പോനവനന്റെ കഴുതറിനസ് 

മനമ്പോക്കറി ഒരടറി നകമ്പോടുത്തു. ആ നറിമറിഷളം അവൻ നറിലളം പതറിച്ചു. അമപമ്പോഴമ്പോണസ് എനറിക്കസ് 

സെസമബമ്പോധമുണ്ടമ്പോയതസ്. ഞമ്പോൻ നഞടറിതരറിച്ചു. അതസ് ബമ്പോലുവമ്പോയറിരുന. ബമ്പോലു ... ബമ്പോലു... 

അമയമ്പോ അവനതമ്പോ നറിലതസ് കറിടക്കുന. എനന്റെ ഹൃദേയളം ഒരു മമമ്പോമടമ്പോററിനന്റെ മവഗതറില 

തുടറിക്കമ്പോൻ തുടങ്ങറി. ഞമ്പോൻ മമമ്പോഹമ്പോലസെധ്യനപട്ടു വശീഴുനമന്ന നറിലയറിലമ്പോയറി. നപനടന്നസ് എനന്റെ

ഹകക്കസ് ആമരമ്പോ പറിടറിച്ചു. സെമ്പോവധമ്പോനളം ആ ഹക മതമ്പോളറിമലക്കുളം വധ്യമ്പോപറിച്ചു. വശീഴമ്പോൻ 

മപമ്പോകുന്ന എനന്ന ആമരമ്പോ വമ്പോരറിപ്പുണര്ന. എനന്റെ കണ്ണുകളറിനല കമ്പോഴ്ച മങ്ങറിയറിരുന. 

എന്നമ്പോല ആ മങ്ങലറിലുളം അതമ്പോരമ്പോനണന്നസ് ഞമ്പോൻ വധ്യക്തമമ്പോയറി കണ്ടു. ആരമ്പോണതസ് ? ആരസ് 

രമ്പോജുമവമ്പോ ? അനത.... രമ്പോജു തനന്ന. ഞമ്പോനവനന തമ്പോങ്ങറിനറിന. അവനനനന്ന എവറിനടമയമ്പോ

കറിടതറി. പതറിനയ പതറിനയ ഞമ്പോൻ മയക്കതറിമലക്കസ് വഴുതറി വശീണു. അലപമനരളം 

കഴറിഞ്ഞു ഞമ്പോൻ കണ്ണസ് തുറന. എനന്റെ മുൻപറില യൂസെഫസ് മമ്പോസ്റ്ററുളം രമമശൻ മമ്പോസ്റ്ററുളം 

വറിജയൻ മമ്പോസ്റ്ററുളം മറ്റസ് പല അധധ്യമ്പോപകരുളം നറിരന നറിലക്കുന. കുറച്ചകനല രമ്പോജുവളം മൂസ 

മമ്പോസ്റ്ററുളം നറിലക്കുന. മൂസ മമ്പോസ്റ്റര് അവനന അടറിക്കമ്പോൻ മപമ്പോവകയമ്പോണസ്. അമയമ്പോ .... മൂസ 

മമ്പോസ്റ്ററുനട വടറി അവനന്റെ മദേഹതസ് വശീഴുകയമ്പോണസ്. അതമ്പോ വശീണു!  പമക അവൻ 

കരഞ്ഞറില. ഇടക്കസ് അവൻ എനന്ന മനമ്പോക്കറി പുഞ്ചറിരറിച്ചുനവന്നസ് മതമ്പോനന. മൂസ മമ്പോസ്റ്റര് 

അവനന നപമ്പോതറിനര തല്ലുകയമ്പോണസ്. ഒനളം നചെയമ്പോനമ്പോകമ്പോനത ക്രൂരനമ്പോയറി 

മനമ്പോക്കറിനറിലക്കുകയമ്പോണസ് ഞമ്പോനനന്ന ദുഷ്ടൻ. ഹമയമ്പോ.... എനറിക്കതസ് കമ്പോണമ്പോൻ വയ....... 

ഞമ്പോനനനന്റെ കണ്ണുകൾ നപമ്പോതറിക്കളഞ്ഞു. എനന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവനരലമ്പോളം അമരനമപമ്പോയറി. 

അവനരനന്റെ ഹകകൾ അടര്തറിമമ്പോറ്ററി. “മമമ്പോമന നറിനനക്കന്തമ്പോ പറ്ററിയതസ് ?”

“അവൻ ..... ആ രമ്പോജു .......... നറിനന്നയളം മര്ദറിച്ചു അമല.....” ഞമ്പോനമപമ്പോഴമ്പോണസ് 

മനമ്പോക്കുന്നതസ് ബമ്പോലു അവറിനടയറില. അവനന ആശുപത്രറിയറിമലക്കസ് 

നകമ്പോണ്ടുമപമ്പോയറിട്ടുണ്ടമ്പോവളം....

രമ്പോജുവറിനന സ്കൂളറില നറിനളം പറിരറിച്ചുവറിട്ടു. ഇപഴുളം ബമ്പോലധ്യകമ്പോലസ്മരണകളറിമലക്കസ് 

കടക്കുമമമ്പോൾ ആദേധ്യളം കടന്നസ് വരറിക ഈ കമ്പോരധ്യമമ്പോണസ്. ഈ സെളംഭവളം ഇമപമ്പോഴുളം എനന്ന 
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മവടയമ്പോടുന. ഇമപമ്പോഴുളം എനന്റെ കണ്ണുകനള ഈറനണറിയറിക്കുന. അതുനകമ്പോണ്ടസ് ഈ 

സെളംഭവളം ഓര്ക്കമ്പോനത വയ. സ്കൂൾ പഠനതറിനസ് മശഷളം ഞമ്പോനവനന ഏനറ 

അമനസഷറിച്ചുനവങറിലുളം കനണ്ടതമ്പോനമ്പോയറില. ഈ മലമ്പോകതറിനന്റെ ഏനതങറിലുളം ഒരു 

മൂലയറില ആരുനടനയങറിലുളം കുറ്റളം മപററി അവനറിമപമ്പോഴുളം ജശീവറിച്ചറിരറിക്കുനണ്ടമ്പോവളം. 

ഉണ്ടമ്പോവനട.......... 

ആഷറികസ് അബസ് ദുള്ള
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പ്രളയമ്പോനന്തര മകരളക എനന്റെ കമ്പോഴ്ചപമ്പോടറില

 
പ്രളയളം മകരളനത കമ്പോര്ന തറിന്നമ്പോൻ വന

പമക ജനങ്ങൾ ഒറ്റനക്കടമ്പോയറി നറിന

പ്രളയനത തറിരറിച്ചയച്ചു

നമ്മൾ തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുളം കമ്പോരണളം

ഇതസ് മകരളമമ്പോണസ്

നവമകരള സൃഷ്ടറിക്കമ്പോയറി നമ്മൾ പ്രയതറിച്ചു

ഹദേവതറിനന്റെ സെസന്തളം നമ്പോടമ്പോയ മകരളളം

അതസ് നറിലനറിലളം അല

നറില നറിര്ത്തുളം നമ്മൾ

അഥശീന സെറി പറി
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ഭമ്പോഷയക വറിവറിധമമ്പോധധ്യമങ്ങളക

കമ്പോലഘടതറിനസ്  അനുസെരറിച്ചുണ്ടമ്പോയ  മമ്പോറ്റതറിനസ്  മമ്പോധധ്യമങ്ങൾ  വളനര
അധറികളം  സെസമ്പോധശീനളം  നചെലുതറിയറിട്ടുണ്ടസ്.  മലമ്പോകനമമമ്പോടുളം  ഉള്ള  കമ്പോരധ്യങ്ങൾ
നഞമ്പോടറിയറിടയറില  അററിയമ്പോൻ  ക ഴറിയന്നതസ്  മമ്പോധധ്യമങ്ങളനട   സെഹമ്പോയതമ്പോലമ്പോണസ്.
ഇതറിനന്റെനയമ്പോനക്ക  സെസമ്പോധശീനളം  നമ്മുനട  ഭമ്പോഷയറിലുളം  സെളംസമ്പോരതറിലുളം
സെമ്പോഹറിതധ്യതറിലുളം  കമ്പോണമ്പോവന്നതമ്പോണസ്.  കമ്പോലതറിനന്റെ  മമ്പോറ്റതറിനനുസെരറിച്ചസ്
മമ്പോധധ്യമങ്ങളറിലുളം  മമ്പോറ്റളം  വന.  ആദേധ്യളം  വര്തമമ്പോന  പത്രങ്ങളറില  തുടങ്ങറിനയങറില
ഇന്നതസ് കമമ്പ്യൂടററില എതറിനറിലക്കുന.  പത്രമമ്പോധധ്യമളം,  മറഡറിമയമ്പോ,  നടലറിവറി ഷൻ,

കമമ്പ്യൂടര് ഇനന്റെര്നനറ്റസ്,  നമമ്പോഹബലമഫമ്പോണ് എന്നറിവ ഭമ്പോഷയറില വളനര അധറികളം
സെസമ്പോധശീനളം നചെലുത്തുനണ്ടസ്.

മലമ്പോകതറിനന്റെ  കണ്ണമ്പോടറിയമ്പോണസ്  പത്രളം.  സെമൂഹനന്മേനയ
ലകധ്യമമ്പോക്കുന്നവയമ്പോണസ്  പത്രങ്ങൾ.  മലമ്പോകവമമ്പോയള്ള  ബനളം  നമ്മൾ
തറിരറിച്ചററിയന്നതസ്  പത്രങ്ങളറിലൂനടയമ്പോണസ്.  ആധധ്യകമ്പോലതസ്  പത്രങ്ങളനട  എണ്ണളം
കുറവമ്പോയറിരുനന്നങറില  ഇന്നസ്  അവയനട  എണ്ണലറില  സെളംഭവറിച്ചറിരറിക്കുന്നതസ്  വൻ
കുനതമ്പോഴുക്കമ്പോണസ്.  മലയമ്പോളതറില ധമ്പോരമ്പോളളം  ഭമ്പോഷമ്പോപപത്രങ്ങൾ പുറത്തുവരുനണ്ടസ്.
ഇതസ്  മകരളശീയ  ജശീവറിതതറിനന്റെ  സെമ്പോമൂഹറിക  –  സെമ്പോമതറിക  -  സെമ്പോളംസമ്പോരറിക
മമഖലകളറിനലലമ്പോളം  പുതറിയ  തശീരങ്ങൾ  സൃഷ്ടറിക്കുന.   മധുരമലയമ്പോളളം
എനന്റെമലയമ്പോളളം,  കുടറി...മകമ്പോളം,  പഠറിപ്പുര  എന്നറിവയറിലൂനടനയലമ്പോളം  ഭമ്പോഷയനട
പ്രമ്പോധമ്പോനധ്യമതയളം  അതസ്  വളര്ന്നസ്  ഒരു  ഭമ്പോഷയമ്പോയറി  തശീമരണ്ട  ആവ ശധ്യകതനയ
കുററിച്ചുനമലമ്പോളം നമമ്മ മബമ്പോധധ്യനപടുത്തുന്നതറിനുളം വളര്ന വരുന്ന യവ തലമുറനയ
നചെറുപളം  മുതമല  ഭമ്പോഷനയ  മസ്നേഹറിക്കമ്പോനുളം  മമ്പോതൃഭമ്പോഷ  നമ്മുനട  സെളംസമ്പോരതറിനന്റെ
ഭമ്പോഗമമ്പോനണന്നസ് തറിരറിച്ചററിയമ്പോനുളം മവണ്ടറിയമ്പോണസ്.   മലയമ്പോള ഭമ്പോഷനയ ആധുനറികവളം
ജനകശീയവമമ്പോക്കുന്നതറില പത്രങ്ങൾ വഹറിച്ചു വരുന്ന പങസ് വളനര വലുതമ്പോണസ്.

മലയമ്പോള  ഭമ്പോഷയറില  മനറ്റമ്പോരു  പരറിവര്തനതറിനസ്  മമ്പോറ്റളം  കുററിച്ച
മമ്പോധധ്യമമമ്പോണസ്  മറഡറിമയമ്പോ.  ശബ്ദങ്ങളറിലൂനടയള്ള  അവതരണമമ്പോനണങറില  കൂടറി
മശ്രമ്പോതമ്പോവറിനന്റെ  ഭമ്പോവനനയ  നതമ്പോട്ടുണര്തമ്പോൻ  ഉതമമമ്പോണസ്  മറഡറിമയമ്പോ.
വറിമനമ്പോദേതറിനുളം  വറി ഞമ്പോനതറിനുളം  പുറമമ  മമ്പോനുഷറിക  മൂലധ്യങ്ങളനട  വറികസെനവളം
മറഡറിമയമ്പോ  മപ്രഷണളം  ലഭധ്യമമ്പോക്കുന.  നറിരകരരമ്പോയറിരുന്ന  ജനങ്ങളറിമലക്കസ്
ഹവവറിധധ്യമമ്പോര്ന്ന  പരറിപമ്പോടറികളറിലൂനട  മറഡറിമയമ്പോ  മപ്രഷണളം  കടനവന്നമപമ്പോൾ
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അവരുനട  ഭമ്പോഷമ്പോപരറിചെയളം  സെസെന്നമമ്പോയറി.  ഇങ്ങനന  ഭമ്പോഷയമടയളം
സെളംസമ്പോരതറിമന്റെയളം വളര്ച്ചയ്ക്കസ് മറഡറിമയമ്പോ പങസ് വഹറിച്ചു.

മലയമ്പോളഭമ്പോഷ സെസെന്നമമ്പോക്കുന്നതറില നടലറിവറി ഷൻ പരറിപമ്പോടറികൾ വളനര
സെഹമ്പോയറിച്ചറിട്ടുണ്ടസ്. ഇ ന്തധ്യയറിമലറ്റവളം കൂടുതല ചെമ്പോനലുകളള്ള പ്രമ്പോമദേശറിക ഭമ്പോ ഷയമ്പോയറി
മലയമ്പോളളം മമ്പോററിയറിരറിക്കുന.  മലയമ്പോള ഭമ്പോഷമമ്പോത്രളം ഹകകമ്പോരധ്യളം നചെയ്യുന്ന ഒടനവധറി
ടറി.വറി ചെമ്പോനലുകൾ ഇന്നസ് നമുക്കുണ്ടസ്.

ഇന്നസ്  ഏറ്റവളം  സുതമ്പോരധ്യമമ്പോയറി  സെമ്പോധമ്പോരണക്കമ്പോരമനമ്പോടസ്  സെളംവദേറിക്കുന്ന
ഉപമ്പോദേറിയമ്പോണസ് നമമ്പോഹബല മഫമ്പോണ്.  ആശയവറിനറിമയതറിനന്റെ ഒരു മലമ്പോകളം ഇതസ്
സൃഷ്ടറിക്കുന.  സെമ്പോളംസമ്പോരറികമമ്പോയ  ഒരു  നപമ്പോതു  വറിനറിമയ  മണലളം  അവ
സെമ്പോധധ്യമമ്പോക്കുന.

ആശയവറിനറിമയതറിനന്റെ  വറിപ്ലവളം  സെമ്പോധധ്യമമ്പോക്കുന്നമതമ്പോനടമ്പോപളം
മലമ്പോകനത  മുഴുവൻ  ജനതമയയളം  തമ്മറില  ബനറിപറിക്കുന്ന  ശളംഖലയമ്പോണസ്
കളംപമ്പ്യൂടര്  ഇന്റെര്നനറ്റസ്.  സെളംസമ്പോനതറിനകത്തുളം  പുറത്തുളം  ജശീവറിക്കുന്ന
ലകക്കണക്കറിനസ് മലയമ്പോളറികൾക്കുളം അവരുനട പറിൻ തലമുറകൾക്കുളം മലയമ്പോളഭമ്പോഷ
പഠറിക്കുന്നതറിനുള്ള സെമൗകരധ്യളം ഇന്നസ് ഇന്റെര്നനറ്റസ് നലകുനണ്ടസ്.

ആശയവറിനറിമയതറിനുള്ള  ഉപമ്പോധറിയമ്പോണസ്  മമ്പോധധ്യമങ്ങൾ.
വറിവരവറി ഞമ്പോനങ്ങനള മശഖരറിക്കുകയളം ഹകമമ്പോറ്റളം നചെയ്യുകയമമ്പോണസ് മമ്പോധധ്യമങ്ങളനട
ലകധ്യളം. ഇതരളം മമ്പോധധ്യമങ്ങൾ ഭമ്പോഷയമമ്പോയറി ഗമ്പോഢ ബനളം പുലര്ത്തുന.

അഭറിമനന്ദു ജറി എസെസ്  
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മവനല മഴ

മവനലറില മുഴുകറി നറിലക്കുന്ന ഭൂമറിയറില

കുളറിരമ്പോയസ് മഴത്തുള്ളറി നപയ്തു വശീണു.

രമ്പോത്രറിയറില മഴയനട മസ്നേഹ സ്പര്ശങ്ങൾ

ആനന്ദ മുഖരറിതമ്പോളം തമലമ്പോടലമ്പോയസ്

ഒരമ്മതൻ വമ്പോത്സലധ്യമമ്പോയസ് 

വര്ഷബറിന്ദുക്കൾ നപയ്തമനരളം

എൻമനമമ്പോനക കുളറിര്ത്തുമപമ്പോയസ്

ഒരു നറുപു ഷ്പമമ്പോയസ് വറിരറിഞ്ഞുഞമ്പോൻ

ഒരു മയൂരമമ്പോയറി ഞമ്പോനമ്പോടറിയമനരളം

എത്ര സെസമ്പോന്തനമമകറിനയമന്നമ്പോ

കുയറിലമ്പോയസ് ഞമ്പോൻ പമ്പോടറിയമനരവളം

എത്ര മധുരമമ്പോയസ് മമ്പോററിനയമന്നമ്പോ

ഭൂമറിക്കു കുളറിര്മ്മമയകമ്പോൻ മവണ്ടറി 

വശീണ്ടുളം മഴയതമ്പോ നചെമ്പോരറിയന.....
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പ്രളയക തന്ന പമ്പോഠക.......

മകരളം തറിങ്ങുളം മകരളനമ്പോടറിനന
മകമ്പോരറിനയടുത മഹമ്പോപ്രളയളം
മലനമ്പോടറിൻ മലയമ്പോളമനസ്സുകൾ
മമൗനനമമ്പോന്നമ്പോയസ് നറിന്നമ്പോ നറിമറിഷളം

നമ്പോമമ്പോയസ് നചെമയ്തമ്പോരു നചെയ്തറികനളലമ്പോളം
നനമ്മതനന്ന തകര്തമ്പോമനരളം
നമ്മൾപഠറിനച്ചമ്പോരു പമ്പോഠങ്ങൾ
മമറ്റനതമ്പോരറിടത്തു പഠറിക്കുളം നമ്പോളം?

കമ്പോര്ന കരണ്ടമ്പോ കുനകനളലമ്പോളം
നവളളപമ്പോച്ചറിലറിനലമ്പോഴുകറിയ മനരളം
കലറിൻമുനകൾ നറിറ ഞ്ഞമനസ്സുകൾ
കണ്ടൂ നമ്പോമമ്പോ നവളളപമ്പോച്ചറിലറില!

പുഴയമ്പോളം മകളനട ഗതറിമമ്പോറ്റളം കണ്ടു-

നമ്പോളം ഗതറിനകമടമ്പോടറിയതറിൻ കൂനട
പുഴയളം വഴറിയളം ഒന്നമ്പോയസ് കൂനട
ഒന്നമ്പോയസ് മമ്പോററി നമ്മളമപമ്പോൾ!

വറിഷമയമമ്പോയമ്പോ പുഴയമ്പോളം മകൾതൻ
മനതമ്പോനരമ്പോന തുറന്നമപമ്പോൾ
നമ്മുനട മനമ്പോവറിനനമ്പോപളം കണ്ടൂ
മകളനട മനതറിനല മനമ്പോനവലമ്പോളം

ഒലറിച്ചുമപമ്പോയ പുസ്തകതറിലുളം വലറിയ,

'വലറിയ' പമ്പോഠങ്ങൾ പഠറിച്ചൂ നമ്പോളം
ഇനറിയമ്പോ പമ്പോഠളം മറക്കറില
ഇനലനറിയമ്പോമനമ്പോവകൾ മമ്പോയറില .
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ഈ മലയമ്പോളക്കര തളരറില
തളരുകയറിനലനറിയറിടററില
പ്രളയളം തന്ന കരുത്തുണ്ടസ് ഇനറി
നമ്മുനട ജശീവറിതവശീഥറിയറിനലനളം

ആ ഉൾക്കരുതറിൻ ശക്തറിയറിലൂനട
മുമന്നറുളം നമ്പോനമനന്നനളം
നനലമ്പോരു മലമ്പോകളം പണറിയമ്പോനമ്പോയറിനറി
നന്മേതൻ നമ്പോളനയ വരമവലക്കമ്പോൻ!

അഭറിരമ്പോമറി നക വറി
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മമൗനതറിനന്റെ നറിലവറിളറി.....

സെമ്പോയമ്പോഹ്ന സൂരധ്യനന്റെ മടറിതടറിലറിരുന്നസ് കുശലളം പറയകയമ്പോയറിരുന ഞങ്ങൾ. 
ഏനറ കമ്പോലതറിനസ് മശഷമുള്ള ഒരു കൂടറി കമ്പോഴറിചെയമ്പോണസ്. സൂരധ്യനന്റെ വറിടവമ്പോങ്ങലറിനു 
സെമ്പോകറിയമ്പോയറി അമനക മനരളം ഞങ്ങൾ മമൗനമമ്പോയറിരുന. ആൾക്കൂടതറിനന്റെ 
അവധ്യക്തമമ്പോയ ഇരമല കമ്പോതുകളറില മുഴങ്ങറി നകമ്പോമണ്ടയറിരുന. ഏനറ കമ്പോലതറിനു 
മശഷമമ്പോണസ് അവളനട മുഖതസ്ഞമ്പോൻ ഇത്ര സെമന്തമ്പോഷളം കമ്പോണുന്നതസ്.എനറിക്കു 
മുമറില അവൾ ധരറിച്ച നവറുളം മുഖളംമൂടറിയമ്പോണതസ് എന്നസ് മനസറിലമ്പോക്കറിയ ഞമ്പോൻ, ആ 
മുഖളം മൂടറി ധരറിക്കമ്പോനറിടയമ്പോയ സെമ്പോഹചെരധ്യളം തറിരക്കറി! അവൾ മമൗനളം പമ്പോലറിച്ചു. 
അതറിശക്തമമ്പോയ നകമ്പോടുളംകമ്പോറ്ററിനന്റെ ആരവളം മപമ്പോനല ഒരു നശീണ്ട നനടുവശീര്മപമ്പോനട 
അവൾ പറഞ്ഞു.

“എനറിക്കസ് യമ്പോത്ര മപമ്പോകണളം!”

“എമങ്ങമ്പോടസ് ?” ഞമ്പോൻ അമനസഷറിച്ചു.

“ആരുളം മതടറിവരമ്പോത ഒരറി ടമതക്കസ്....! ഓര്മ്മകൾ മപമ്പോലുളം 
കയററിവരമ്പോൻ മടറിക്കുന്ന ഒരറിടമതക്കസ്.........”

ഒരു മറുപടറി അവൾ എനറിക്കു നലകുമമമ്പോൾ അവളനട കണ്ണുകളറില നറിന്നസ് 
കണ്ണുനശീര് ധമ്പോര-ധമ്പോരയമ്പോയറി ഒഴുകുനണ്ടമ്പോയറിരുന. നകമ്പോഴറി ഞ്ഞുവശീണ ഇന്നലകളനട 
ബമ്പോക്കറിപത്രമമ്പോവമ്പോളം അവൾ അവറിനട നറിനളം എഴുമന്നറ്റസ് കടലതശീരമതക്കസ് നടന.
അലതല്ലുന്ന തറിരമമ്പോലകൾ അവളനട മമനമ്പോഹരങ്ങളമ്പോയ പമ്പോദേങ്ങനള ചുളംബറിച്ചു. 
കുളറിര്ത മണറിനതന്നല അവളനട മുടറിഴറിയകനള അലമങമ്പോലമമ്പോക്കറി, അവനള 
തഴുകറി തളര്ന. അറ്റളം കമ്പോണമ്പോത നറിസഹമ്പോയതനയ മനമ്പോക്കറിനക്കമ്പോണ്ടസ് ഒരു 
വധ്യര്ത്ഥമമ്പോയ കമ്പോതറിരറിപസ് അവൾ തുടര്ന. മനരളം ഏനറ ഇരുടറിയറിരറിക്കുന. 
അനകമ്പോരളം ചുറ്ററിലുളം വധ്യമ്പോപറിച്ചു തുടങ്ങറിയറിരറിക്കുന. ആകമ്പോശതസ് പൂര്ണ്ണചെന്ദ്രൻ 
ഞങ്ങനള മനമ്പോക്കറി പുഞറിരറി തൂകറി. നകത്രങ്ങൾ ഒരു വഴറികമ്പോടറിനയന്നമപമ്പോനല 
ഞങ്ങളനട പമ്പോതയറില പ്രകമ്പോശളം പടര്തറി. ഞമ്പോൻ എഴുമന്നറ്റസ് മപമ്പോയറി അവളനട 
മതമ്പോളറില ഹകവച്ചു. അടറി കമ്പോണമ്പോത ഗര്തതറിമലക്കസ് വഴുതറി വശീഴുന്ന മപമ്പോനല 
അവനളനന്റെ മദേഹമതക്കസ് വശീണു....! ഞമ്പോനവനള വറിട്ടു മപമ്പോവനമന്ന ആവലമ്പോതറി 
അവനള അലടറിയതറിനമ്പോലമ്പോവമ്പോളം അവൾ എനന്ന മുറുനക പറിടറിച്ചതസ്. എനന്റെ 
ശരശീരതറിനല ഞരമ്പുകൾ അറ്റു മപമ്പോവന്നതമ്പോയറി അനുഭവനപട്ടു.

“മനരമറിരുടറി...വരൂ നമുക്കസ് മപമ്പോവമ്പോളം ഡമ്പോ...!” ശബ്ദനമടുക്കമ്പോൻ 
ബുദറിമുടറിനയങറിലുളം ഞമ്പോനവളനട കമ്പോതുകളറില പറഞ്ഞു.
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 “ഉളം...” അവൾ മൂളക മമ്പോത്രളം നചെയ്തു.
ഞങ്ങൾ നതരുവസ് വശീഥറികളറിലൂനട നടന്നകന... മമൗനളം അവളറിമലക്കസ് 

ആഗതമമ്പോയറിരുന അമപമ്പോൾ. ഞങ്ങൾ വളനര കശീണറിതരമ്പോയറിരുന. ഏകമ്പോന്തത 
എനന്ന അസെസസയമ്പോക്കറി. അവളനട മമൗനളം എനന്ന നനമ്പോമരനപടുതറി. കമ്പോലുകൾ 
'വയമ്പോ...'എന്നസ് വറിളറിച്ചു കൂകറിയമപമ്പോൾ  നറയറിലമവ മസ്റ്റഷനന്റെ പടറിഞ്ഞമ്പോറു വശനത 
ഇരറിപറിടതറില ഞങ്ങൾ അഭയളം പ്രമ്പോപറിച്ചു. അമപമ്പോൾ ആ മമൗനതറിനന്റെ നറിലവറിളറി 
ഞമ്പോൻ ശ്രവറിച്ചു. അതറിയമ്പോയ തമ്പോപഭമ്പോരമതമ്പോനട അവൾ നറിശസസെറിച്ചു. ദൂനര ഒരു 
ഉണക്കനകമ്പോമറില കൂമദേമതറിമമ്പോരുനട കുടുളംബകലഹളം മകട്ടുനകമ്പോണ്ടസ് അവറിനട 
ഇരറിപ്പുറപറിച്ചു.
അപഞ്ചലമമ്പോയ നറിശ്ചയദേമ്പോര്ഢധ്യമതമ്പോനട അവൾ തുടര്ന... 
             “എനറിക്കസ് യമ്പോത്ര മപമ്പോകണളം...! ആരുളം മതടറിവരമ്പോത ഒരറിടമതക്കസ് 
എനറിക്കു മപമ്പോകണളം. അവറിനട എനറിനക്കനന്റെ ഒമ്പോര്മ്മകനളനയലമ്പോളം കുഴറിച്ചു മൂടണളം. 
തറിരറിനകനയത്തുമമമ്പോൾ ഞമ്പോൻ പുതറിയ ഒരു മനുഷധ്യനമ്പോയറിരറിക്കണളം. അവറിനട 
എനറിക്കസ് ഒരു പുതറിയ ജശീവറിതളം ആരളംഭറിക്കണളം".....
             “എന്തമ്പോടമ്പോ ഇങ്ങനനനയമ്പോനക്ക?” കരഞ്ഞു തുടുത കവറിൾതടതറിനല 
കണ്ണശീര് കണറികകൾ നമനല തുടച്ചു നകമ്പോണ്ടസ് ഞമ്പോൻ മചെമ്പോദേറിച്ചു.
             “അനതടമ്പോ.... ഈ നശറിച്ച ഒമ്പോര്മ്മകൾ എനറിനക്കനന്റെ ജശീവറിതതറില 
നറിനളം തുടച്ചു നശീക്കണളം. ആ ഒമ്പോര്മ്മകൾ എനന്ന മുററിമവലപറിച്ചു 
നകമ്പോണ്ടറിരറിക്കുകയമ്പോണസ്. അതുനകമ്പോണ്ടസ്  എനറിക്കസ് മറമന്ന പറ.... ഡമ്പോ....!”
             എലമ്പോളം നറിശ്ചയമമ്പോയറിരറിക്കുന! ഒരു കമ്പോറ്റു മപമ്പോലുളം വശീശുന്നറില.... ഒരറില 
മപമ്പോലുളം അനങ്ങുന്നറില.... ഒരു പകറി മപമ്പോലുളം കരയന്നറില....എലമ്പോളം 
നറിശ്ചലമമ്പോയറിരറിക്കുന. അമപമ്പോഴുളം അവറിനട മുഴങ്ങറി നറിലക്കുന്ന ആ മമൗനതറിനന്റെ 
നറിലവറിളറി ഞമ്പോൻ ശ്രവറിച്ചു.
           “ശരറി! നമുക്കസ് മപമ്പോകമ്പോളം.... നമ്പോനള പുലര്നച്ച 4.30 നസ് ഒരു വണ്ടറിയണ്ടസ്. ആ 
വണ്ടറി ഏതറ്റളം വനര മപമ്പോകുനമവമ്പോ.... ആ അറ്റളം വനര നമുക്കസ് യമ്പോത്ര നചെയമ്പോളം.... ആ 
യമ്പോത്രയറില എലമ്പോ ഒമ്പോര്മ്മകനളയളം നമുക്കസ് ഒഴുക്കറി കളയമ്പോളം...!” ഞമ്പോൻ പറഞ്ഞു.
            അമപമ്പോൾ ഒരു വണ്ടറി ടമ്പോക്കറില കൂനട കടന മപമ്പോയറി.
ശ്രവണതറിനപ്പുറമുള്ളതമ്പോയറിരുന ആ ശബ്ദളം. അതറിനമ്പോലമ്പോവമ്പോളം കമ്പോതുകൾ 
മരവറിച്ചറിരുന്നതസ്. ആകമ്പോശനത നകത്രങ്ങനള മനമ്പോക്കറി പുഞ്ചറിരറിച്ചു നകമ്പോണ്ടസ് അവൾ
ആ ഇരറിപറിടതറില കറിടന. ഞമ്പോൻ അവൾക്കസ് സെമശീപതമ്പോയളം ഇരുന. പുലര്നച്ച 
4.30 നസ് കൃതധ്യളം വണ്ടറി മസ്റ്റഷനറിനലതറി. ഞങ്ങൾ ധൃതറിയറില എഴുമന്നറ്റസ് മപമ്പോയറി 
വണ്ടറിയറില കയററിയറിരുന. അഴറിഞ്ഞു ചെറിതററിയ മുടറിയവൾ വമ്പോരറി നകടറി നവച്ചു. 
മൂകമവദേന മൂടറിയറിരുനന്നങറിലുളം ആ മുഖളം കമനശീയമമ്പോയസ് എനറിക്കു മതമ്പോന്നറി. ആ 
തശീവണ്ടറി യമ്പോത്രയ്ക്കറിടയറില ആ സുന്ദരസുലഭറിലമമ്പോയ പ്രണയകമ്പോലഘടതറിമലക്കസ് 
ഞങ്ങൾ കടന നചെന. ഞങ്ങളനട ഇനന്നലകളറിമലക്കസ് ! സെസപ്ന രമ്പോജധ്യങ്ങളറില 
സെഞ്ചരറിക്കുന്ന അവര്! അല... ല! അവര്. അനത, അവര്! അന്ന ആ കറുത 
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ദേറിവസെളം, 2017 ഫറിബ്രവരറി 13. ഇരുവരുനടയളം പ്രണയളം തളറിര്ത പൂവറിടസ് തട്ടുളം 
തടവളം      ഇലമ്പോനത മപമ്പോവമ്പോൻ തുടങ്ങറിയറിടസ് അ   ഞ്ചസ് വര്ഷളം തറികയന.അവരുനട 
ദേറിനങ്ങളമ്പോയറിരുന അവ. അവരുനട ജശീവറിതതറിനല സുന്ദര സുരഭറില മധുരങ്ങളമ്പോയ 
ഏടുകൾ . വളനരമയനറ സെമന്തമ്പോഷവളം ആഹസ് ളമ്പോദേവളം നറിറ ഞ്ഞതമ്പോയസ് മമ്പോററിയ 
ആദേറിവസെളം ഹവകശീടസ് അവൻ അവനള കമ്പോണമ്പോൻ വശീണ്ടുളം വന. അവനന കണ്ട 
ഉടനന അവൾ ഒമ്പോടറിയടുനതതറി.ഞങ്ങൾ ചുറ്ററിലുളം വടളം കൂടറി.
     ''ഈ ബനളം ഇനറി മുമന്നമ്പോട്ടു നകമ്പോണ്ടുമപമ്പോകുന്നതറില എനറിക്കു തമ്പോലപരധ്യളം 
ഇല.''എന്നവൻ പറഞ്ഞമപമ്പോൾ ഒരു നറിമറിഷളം ഞങ്ങനളലമ്പോവരുളം 
നഞടറിതരറിച്ചുനറിന.എനന്റെ കണ്ണുകൾ അവളനട മമല പതറിച്ചു.അവൾ നറിശ്ചലയമ്പോയസ്
നറിലക്കുന.കണ്ണുകളറില കണ്ണുനശീര് തടളം നകടറി കറിടക്കുന.എമപമ്പോൾ മവണനമങറിലുളം
ഹൃദേയളം തകര്ന്നസ് വശീഴമ്പോളം എന്ന മടറില     !
      ''എടമ്പോ നശീ എന്തസ് ഭമ്പോന്തമ്പോയശീ പറയമണ.....''കൂടതറില ഒരമ്പോൾ 
ശബ്ദമുയര്തറി.''നയസെസ്!അനത.....ഈ ബനളം  ഇനറി തുടരമ്പോൻ ഞമ്പോൻ 
ആഗ്രഹറിക്കുന്നറില.ഈ മലമ്പോകതസ് ഞമ്പോൻ ഏറ്റവളം കൂടുതല നവറുക്കുന്ന ഒരു 
സശീയമ്പോണസ് എനന്റെ അമ്മ. ആ സശീയനട മുഖഛമ്പോയയള്ള ഇവനള ഞമ്പോൻ 
എങ്ങനനയമ്പോണസ് എനന്റെ ജശീവറിതതറിമലക്കസ് ഹകപറിടറിച്ചസ് കയറ്റുക....മനമ്പോ!അതസ് 
സെമ്പോധധ്യമല....''മസെമ്പോ വറി കമ്പോൻ മസ്റ്റമ്പോപസ് ഹറിയര്.''
      അവനന്റെ ശബ്ദളം പ്രപഞ്ചതചെറിലമ്പോനക മുഴങ്ങറി നറിന.
      ''ഈ അഞ്ചു വര് ഷതറിനറിടയ്ക്കസ് ഇമപമ്പോഴമ്പോമണമ്പോ ....നറിനക്കസ് ഇങ്ങനന 
മതമ്പോന്നറിയതസ്?''ഒരുപമക എനന്റെ ഈ മചെമ്പോദേധ്യതറിനസ് മറുപടറിയമ്പോയസ് നലകമ്പോൻ 
അവനന്റെ പക്കല ഉതരമറിലമ്പോതതുനകമ്പോണ്ടമ്പോവമ്പോളം....ആ മമൗനതറിനന്റെ നറിലവറിളറി 
അവറിനട മുഴങ്ങറി മകടതസ്.
       അവൻ ഞങ്ങളറിലനറിനളം നടന്നകലുകയമ്പോണസ്.....''എലമ്പോളം വറിധറി''എന പറഞ്ഞസ്
ഞങ്ങൾക്കസ് ചുറ്റുമുണ്ടമ്പോയറിരുന്നവരുളം നടന്നകന!ആവറിജനമമ്പോയ 
നതരുവവശീഥറികളറിലൂനട തനന്റെ പ്രറിയനപടവൻ  നടന്നകലുന്നതസ് ജശീവനറ്റു മപമ്പോകുന്ന 
മവദേനമയമ്പോനട അവൾ മനമ്പോക്കറിനറിന.അവൾ 
നപമ്പോടറിക്കര ഞ്ഞറില....തളര്നവശീണറില....അവൻ അവളറില നറിനളം എന്നമന്നയ്ക്കുമമ്പോയറി
അടര്ന വശീണറിരറിക്കുന.സെമന്തമ്പോഷമവളകൾ ഒരു നറിമറിഷളം നകമ്പോണ്ടസ് സെങട 
കടലമ്പോയസ് മമ്പോററിയറിരറിക്കുന.
 മുല മുകുളങ്ങൾക്കറിടയറിലൂനട ഒരു വണ്ടു മുരണ്ടു നകമ്പോണ്ടസ് കടന്നസ് മപമ്പോയറി.ഇളളം 
കമ്പോറ്ററില മൂന്നസ്-നമ്പോലസ് പൂക്കൾ നകമ്പോഴറിഞ്ഞു വശീണു.അമപമ്പോഴുളം അവൾ 
നറിശ്ചലയമ്പോയറിരുന.അതറിശക്തമമ്പോയ ഇരമമലമ്പോനട മനറ്റമ്പോരു വണ്ടറി എനന്റെ ഇടതു 
വശത്തുകൂനട കടനമപമ്പോയറി.ഞമ്പോൻ നഞടറിയണര്ന.നപനടന്നസ് അവനള 
മനമ്പോക്കറി.അവൾ അമപമ്പോഴുളം മമൗനളം തുടരുകയമ്പോയറിരുന.എവറിനടനയതറിനയന്നസ് ഒരു 
പറിടറിയമറില.നപനടന്നസ് ചുറ്ററിലുളം അനകമ്പോരളം വധ്യമ്പോപറിച്ചു. വണ്ടറി ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളറിലൂനട 
കടന മപമ്പോകുകയമ്പോയറിരുന ദൂനര ഏമതമ്പോ ഒരു മസ്റ്റഷനറില വണ്ടറി അലപമനരളം 
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നറിര്തറിയറിട്ടു.  

            “ചെമ്പോയ......ചെമ്പോയ......കമ്പോപശീളം......വമടയസ്.....”         

അങ്ങനന നറിരവധറി നറിരവധറി ശബ്ദങ്ങൾ കമ്പോതുകളറില തുളച്ചു 
കയററിനക്കമ്പോണ്ടറിരുന.ഞമ്പോൻ ജനലഴറികളറിലൂനട പുറമതക്കസ് മനമ്പോക്കറി.എനൻറ ദൃഷ്ടറി 
മനനര മപമ്പോയസ് പതറിച്ചതസ് ആ നകമ്പോച്ചു കുടറിയറിമലക്കമ്പോണസ്.ഭമ്പോരമമററിയ വലറിയ 
ഇരു    മ്പുനപടറിയളം ചുമന്നസ് ഒരു മുതലമ്പോളറിയനട പറിന്നമ്പോനല നടന വരുന്ന ആ ചെറിത്രളം 
എനൻറ മനസറിനന നനമ്പോമരനപടുതറി.ആ നപടറി വണ്ടറി യറില കയറ്ററി നവച്ചറിടസ് ആ 
മുതലമ്പോളറിയ്ക്കു മനനര ഹകനശീടറിയ ആ കുടറിയനട കരങ്ങളറിമലക്കസ് അൻപതു രൂപയനട 
മനമ്പോടസ് അയമ്പോൾ എററി  ഞ്ഞു നകമ്പോടുത്തു സെമന്തമ്പോഷമതമ്പോനട അതസ് വമ്പോരറിനയടുതസ് ആ 
കുടറി ഒമ്പോടറിയമപമ്പോൾ......
                     
                    “മുതലമ്പോളറിയനട കനത ഇരുമ്പുനപടറികൾക്കു തമ്പോനഴ ദേമ്പോരറിദധ്യതറിനന്റെ
തളര്ന്ന തല ഏതസ് കറുത തുകയ്ക്കു മുന്നറിലുളം കുനറിയനപടുളം" എന്നസ് ഞമ്പോൻ 
മനസറിലമ്പോക്കറി.
              
           വണ്ടറി അവറിനട നറിനളം പുറനപട്ടു. പുറനത കമ്പോഴസ്ച്ചകൾ 
ഒപറിനയടുക്കുന്നതറിനറിടയറില ഞമ്പോൻ വശീണ്ടുളം അവനള മനമ്പോക്കറി. അമപമ്പോഴുളം അവൾ 
മൂകയമ്പോയറിരക്കുന.......

                 “ആ മമൗനതറിനന്റെ നറിലവറിളറി പ്രപഞ്ചതറിലമ്പോനക മുഴങ്ങറി 

നകമ്പോമണ്ടയറിരുന......!!!”        

ശറിവപ്രറിയ  
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മരണക

മരണമമ നറിൻ കമ്പോനലമ്പോച്ച മകൾക്കുന ഞമ്പോനറിന്നസ്

അത്രമമല എന്നരറികതസ് നശീ വനമവമ്പോ

ഇന്നശീ പുതപറിനന്റെ ചൂമടറ്റസ് മയങ്ങുമമമ്പോൾ

നറിൻ കമ്പോനലമ്പോച്ച എത്രമയമ്പോ ഭയമ്പോനകളം

എങറിലുളം ഞമ്പോനററിയന മസെമ്പോദേരമ്പോ

നശീ വരുളം ഒരു നമ്പോൾ ഈ വഴറിമയമ്പോരതസ്

അന്നനന്റെ  ശസമ്പോസെളം നശീ കവര്നന്നടുക്കനവ

നറിലയ്ക്കുനമമ്പോരു യമ്പോത്ര പമ്പോതറിവഴറിയറില

അന്നനന്റെ ഓര്മ്മകൾ നശീ കവര്നന്നടുക്കമവ

നറിലയ്ക്കുനമൻ മബമ്പോധവളം ആദേധ്യമ്പോനുരമ്പോഗവളം

വറിടനച്ചമ്പോല്ലുവമ്പോനറിനറി നറിമറിഷങ്ങൾ ബമ്പോക്കറിമയമ്പോ

ഇനറി എന്തു നചെമയണ്ടു ഞമ്പോനശീ യമ്പോത്രയറില

വലറിയന നമ്പോ ഡറികൾ നറിലയ്ക്കുന ഹൃദേയളം

അമയമ്പോ!മരമണ നശീ എനന്ന നതമ്പോട്ടുമവമ്പോ

മഡമ്പോക്ടര് തൻ കയ്യുകൾ നറിസഹമ്പോയറി നറിന്നമപമ്പോൾ

നറിനന്റെ കരങ്ങൾ സെഹമ്പോയമമ്പോയറി എതറിമയമ്പോ

വറിട നലകു മലമ്പോകമമ ഇനന്നനറിക്കു നശീ

മപമ്പോവന ഞമ്പോൻ അകമലനക്കവറിനടമയമ്പോ

 
By,

Seethal.N.P       

22



പ്രളയമ്പോനന്തര മകരളക

ദുദുഃഖതറിലമ്പോഴ്ന്ന മകരളളം

പ്രളയതറില മു  ങ്ങറിയ മകരളളം 

മകരളളം...മകരളളം...എനന്റെ മകരളളം

രകകര് എതറി

നമ്പോട്ടുകമ്പോര്, ഹസെനറികര്, മത്സധ്യനതമ്പോഴറിലമ്പോളറികൾ

അങ്ങനന എലമ്പോവരുളം...

പ്രളയജലളം മകരളനത മണ്ണറിലമ്പോഴറി

വശീടുകൾ, മറമ്പോഡുകൾ, നകടറിടങ്ങൾ

തുടങ്ങറിയവനയലമ്പോളം അവൻ നകമ്പോണ്ടുമപമ്പോയറി.

മമ്പോനവര് ഒത്തുകൂടറി

ജമ്പോതറിമതമഭതമമനധ്യ അവര് ഒത്തുകൂടറി

വലറിയവനനമന്നമ്പോ നചെററിയവനനമന്നമ്പോ ഇല

അവറിനട അവര്ക്കസ് വര്ഗശീകരണമറില വര്ഗശീയതയറില

പ്രളയജലളം തമ്പോണ്ടവമമ്പോടറിയ മകരളളം

മമ്പോനുഷനരലമ്പോളം വറിരമണ്ടമ്പോടറി

എന്നമ്പോല തകര്ന്നറില മകരളളം

മകരള ജനത...

നമ്മുനട പ്രകൃതറി നമ്മുമടതമ്പോണസ്

എന്ന പമ്പോഠളം നമ്മനള ഒമ്പോര്മ്മറിപറിച്ചു

           

അഹലധ്യ കൃഷ്ണ നക
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बचपन ककी ययाददों मम 
ममै ननौ सयाल ककी थथी तब। ममरथी परथीवयार पयापया कम  कयाम कम  सहयारम चलतथी थथी।

खखशथी सम जथी रहम थम हम।छछोटया सया घर,खखशथी सम भरया हहआ।घर मम मम, पयापया और ममरथी प्ययारथी
सथी मयाम,  हम लछोग हमसतम हहए,खमलतम हहए हर ददन दबतयानथी थथी। ममरमललए ममरथी मयाम-बयाप हथी
ममरथी  द खदनयया थथी।पयापया ककी गखडथीयया रयानथी थथी मम।पयापया ज्ययादया समय ममरथी  सयाथ दबतयानया
चयाहतया थया। पयापया कयाम कम  बयाद घर आतम हथी मखझम ढख मढतया थया। पयापया मखझम रयानथी कहकर
बखलयातथी थथी लमदकन ममरथी नयाम तछो ररयया हम। पयापया कहतया थया दक मम उनकया छछोटथी रयानथी हह म
इसथीललए वछो मखझम ऐसम बखलयातथी हमै। पयापया मखझम स्कक ल छछोडनम कम  बयाद हथी कयाम पम जयातम थम।
ऐसम खखशथी सम चलतया रहथी हमयारथी परथीवयार कछो पतया नहहीं कब दकसथी कम  नज़र लगया हमै।

ममरथी अच्छथी दज़दगथी मम  बदलयाव आयया। द खख सम भरनम  लगथी ममरथी दज़दगथी।
हमयारम दज़दगथी दवलन बनकर शरयाब आयया। पयापया नम शरयाबथी कया आदत कछो अपनयाललयया
थया। हमम पतया हथी नहहीं चलया पयापया कब सम इस बखरम आदतया कछो अपनयाललयया हम। पयापया कम
इस आदत कम  वजह सम मखसकख रयातम हहए मयाम कम  चहरम सम वछो मखसकख रयाहतक चलथी  गई। मयाम बहहत
कछोदशश ककी पयापया कछो इस बखरम आदत सम दनकयालयानम कम ललए। लमदकन पयापया तछो इसकम  पथीचम
हथी पड़नम लगया। मयाम ककी बयातम सखननम टलछो तमैययार नहहीं थया। सखबह कयाम पम  जयातम हहए पयापया
दफिर रयात मम शरयाब पथीकर आतम थम। हममशया मखझसम और मयाम सम प्ययार सम बयात करनमवयालम
पयापया छछोटथी-सथी बयातदों पर गखस्सम करनम लगया। अगर मयाम ककी मखमह सम कख छ शब्द दनकलया तछो
पयापया कछो गखस्सया आतम थम। बहहत ढयामढतम थम मयाम कछो। जब गखस्सया और बड़ जयातम समय मयाम
कछो मयारतथी भथी थथी। मयाम सब कख छ सह कर जथी रहथी थथी। मखझसम कह रहथी मयाम दक तखम यम सब
बयातम सछोचकर दखखथी मत हछोनया,मयाम सब ससभयालकमगया,पयापया कछो पमहलया जमैसया बनयादकमगया। तखम्हम
बस तखम्हयारथी पढयाई पर ध्ययान दमनया हमै। मयाम कछो मखझम  लमकर बहहत सयारथी तमनया थथी। मयाम
चयाहतथी थथी दक पयापया कम  शरयाब कया असर ममरथी पढयाई पर नहहीं पड़नया चयादहए इसललए मयाम
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मखझम एक कमरम मम दबठयाकर दरवयाज़या बयाहर सम बसद कर कम  जयातम थम। क्यदोंदक मम पढयाई कर
सकम  अच्छम सम और मम पयापया कया बखरम बयातम न सखन सकम ।
 पयापया एक स्कक ल मम कयाम करतम थम। एक ददन स्कक ल कम  बड़म सयाब कया फियामन

आयया। बडमडे़ सयाब नम मयाम सम जल्दथी स्कक ल आनम कछो कहया। मयाम जल्दथी स्कक ल पहह मचया। मम भथी
मयाम कम  सयाथ थथी। स्कक ल कम  बडम सयाब नम बतयायया दक पयापया कछो कयाम सम दनकयाल ददयया हम।
यह बयात सखनकर मयाम ककी आमखम लयाल हछोनम लगथी।  पयापया कछो कयाम सम दनकयालनम कया कयारण
भथी बड़म सयाहब नम बतया ददयया। कयारण थया पयापया कम  शरयाबथी कया आदत। मयाम बड़म सयाब कम
आगम हयाथ छछोडकर एक और मनौकम  मयामगथी। लमदकन बड़म सयाब एक और मनौकया दमनम  कछो
तमैय्ययार नहहीं थया। वह कहनम लगया  "दकस यककीन कम  सयाथ हम उसकछो कयाम पर रखम?
बच्चम उसम दमखकर दबगड़ जयाएगथी और दफिर बच्चदों कम  मयाम-बयाप हम पर हयाथ उड़यानम चलम
आएगम। हम ऐसया एक खतरम कछो सर पर उड़या नहहीं रख सकतया।"  मयाम कम  पयास कहनम
कम ललए कख छ भथी नहहीं थथी।उस ददन मयाम खकब रछोयया। मयाम कम  हयालत दमखकर मम पयापया सम बयात
करनम कम ललए उनकम  पयास गयथी। पयापया तछो शरयाब कम  बछोतल हयाथ मम लमकर दबस्तर पर बमैठया
थया। पयापया कया लयाल आमखम दमखकर और वह बखरया बदन..........मम पयापया सम बयात कर हथी
नहहीं पयायथी।

मम एक हथी खमडथी थथी,न कछोई भयाई-बहन। ममरथी द खख कहनम कम ललए लसफिर  मयाम
हथी थथी। वमैसम भथी मयाम बहहत परमशयान हमै पयापया कछो लमकर मम अपनया दखख कहकर मयाम कछो और
पररशयान नहहीं करनया चयाहतथी थथी। ममैनम दमखया हमै दक मयाम कछो भगवयान कम  तस्वथीर कम  बयात
करतम हहए वछो अपनथी द खख भगवयान कछो बतयानथी थथी।इसललए ममैनम भथी भगवयान कम  तस्वथीर कम
पयास गयया और अपनथी द खखम कहतथी थथी। कई सवयालम थथी ममरथी मन मम वछो सयारथी सवयालम मम
भगवयान सम पकछया, भगवयान पकछया "क्यदों ममरथी मयाम कछो रुलया रहथी हमै? ममरथी पयापया कछो ऐसया क्यदों
बनयाकर रखया हमै........? मखझम ममरथी पहलमवयालया पयापया कछो कब दमलमगया?.... ऐसम कई सवयाल
ममैनम भगवयान सम पकछया।मखझम दवश्वयास थया दक भगवयान ममरथी सवयालदों कया जवयाब द कमगया और ममरथी
पहलमवयालया पयापया कछो वयापस दकमगया भथी। उस ददन मम ऐसम भगवयान सम सवयाल पकछ-पकछ कर

25



भगवयान कम  तस्वथीरम कम  सयामनम हथी सछोयया।
हर ददन सखबह मखझम  मयाम  उड़यातथी थथी।लमदकन उस सखबह मयाम  नम  मखझम  नहहीं

उड़यायथी। ममैनम खखद उड़कर मयाम कछो ढढक सढया, लमदकन मयाम तछो घर मम नहहीं थथी।पकरया घर दमखया तछो
मखझम एक पत्र दमलया और उसकम  पयास एक घड़म मम चयायया भथी।उस पत्र मम यम ललखया थया दक
मयाम  कयाम कम ललए गयया हमै  और शयाम मम  हथी लनौटमदग। तब तक मखझम  घर कम  बयाहर नहहीं
दबकलनया हमै, पढयाई करनया हमै। ममरथी मन मम यम सवयाल थया दक मयाम कछो अब कयाम पम जयानम ककी
क्यया ज़रूरत हमै? धथीरम-धथीरम मखझम पतया चलया दक ममरथी परथीवयार मम गरथीबथी आ चखककी थथी। घर
मम पमैसम कयास कमथी थथी। पयापया कया कयाम नहथी रहया हमै इसललए पयापया नम शरयाब पथीनम कम ललए पयापया
मयाम ककी गहनया और जछो पमैसम घर मम थथी उसम चखरयाललयया थया। ममरथी पढयाई कम ललए पमैसया चयादहए।
इसललए मयाम नम कयाम पम जयानम कया दनणरय दकयया हम। पयापया कछो इन सब पर कछो कछोई खययाल
भथी नहहीं थया। लमदकन मयाम कयाम ज्ययादया ददन कयाम कम ललए नहहीं जयानया पड़या। मयाम बथीमयार थथी
उसम ऐसम कयाम कर नहहीं सकतथी थथी। एक ददन मयाम ककी बथीमयारथी बढ गई। मम और मयाम घर मम
अकम लथी थथी। पयापया कछो बहहत बयार दकयया लमदकन वह नहहीं उड़यायया। मयाम ममरथी पयास बमैठकर
अपनथी आखरथी सयामसम लम रहथी थथी। मम कख छ नहहीं कर पयायया। न कम ई थया ममरथी मदद करनम
कम ललए। मयाम ककी आखरथी वक्त पर मयाम नम मखझम बतयायया दक " अपनया खययाल रखनया"। यहथी
बछोलतम हथी मयाम हथी सयामसम खतम हहई। घरवयालम आयया मयाम ककी असदतम सससयार ययात्रया कम ललए तब
भथी मम नम अपनम पयापया कम  ऑसखछो मम ऑससख  नहहीं दमखया थया। पयापया तछो बहहत बदल चखकया थया।
इतनया बदल चखकया थया दक घरवयालम पयापया कम  कख छ बछोलनम सम पहलम घर मम जमै कख छ पमैसम बचम
थम उसम लमकर घर सम भयाग गयया।वछो पमैसया चखरया ललयया थया  पयापया नम लजसम मयाम ममहनत करकम
ममरथी पढयाई कम ललए ससभयाल कर रखथी थथी। मखझम पयापया सम तरफि नफ़रत और मयाम कछो लमकर
दखख थथी। मखझम समझ नहहीं आ रहथी थथी दक मम क्यया करूम ? कहयाम जयाऊम ? घरवयालम नम मखझम
अनयाथ मसददर मम बमचया। वहयाम कई बच्चम थम लजसम मयाम-बयाप कछो न दमखया हमै। लमदकन मखझम तछो
सब थथी। अब कख छ भथी नहहीं रहथी। लमदकन आज ममरथी सयाथ अपनया मयाम ककी ययादम उनककी बयातम
और मयाम ककी आशथीरवयाद हमै। मम अपनम मयाम कम  आशयम सफिल करनया चयाहतथी थथी। इसललए
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जथी रहथी हह ढम ऐसया एक दज़न्दगथी। मयाम क्यया हछोतथी हमै इसकया समझ हमम ममस कम  चलम जयानम कम
बयाद हछोतथी हमै। पतया नहहीं लसफिर  ममरम सयाथ हथी क्यदों ऐसया हहआ ऐसम सछोचतथी थथी मम बचपन मम।
लमदकन मखझम अब समझ आयथी दक इसम कहतम हमै दज़न्दगथी। हम जयाम चयाहतम हमै,  वछो सब
दमलतम नहहीं हम। लजसकछो अपनया पयास हममशया रखनया चयाहतम हछो वछो रहतम नहहीं हमै।

अब मम अपनथी मयाम कम  सपनया पकरया करनम ककी सफिर मम हह म। कभथी-कभथी अपनम
पयापया कम  बयारम मम सछोचतथी हह म  कहयाम रहतया हछोगया..? क्यया करतया हछोगया? शयायद दज़न्दगथी मम
कभथी दमलकम तछो क्यया बछोलकसम...? अगर पयापया नम शरयाबथी कया आदत छयामड़ ददयया नहथी अपनम
ललए तछो ममरथी दज़न्दगथी मम खखशथीययाम हछोतथी। अपनम मयाम कम  सयाथ हछोतथी। लमदकन आज भथी मयाम
ममरथी सयाथ हमै ममरथी मन मम रहतथी हमै वह। मयाम ककी ददखयाई  रयास्तम पर चल रहथी हह म मम। आज मम
अपनम मन मम एक सवयाल हमै क्यदों पथीतम हमै लछोग शरयाब? दकतनथी दज़न्दगथी कछो मछोड़या हछोगया
शरयाब नम...? मम भथी उन दज़न्ददगयदों मम सम एक हह ढस!  ऐसथी थथी ममरथी बचपन।ननौ सयाल मम हथी
अपनथी दज़न्दगथी ककी सफिर मम अकम लथी हछोनथी पड़थी। बचपन कम  ययादम मखझम लसफिर  दखख दमतथी हमै।
मगर उन ययाददों कम  तयाकत कम  वजह सम मम अपनथी सपनया पकरया कर रहथी हह म।आज भथी जथी रहथी
हह म.....!

Vyshnavi M

        (       സനസമന സള കമലമതവതടല എ മഗഡഡ മനടടയ കഥ)
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