




ക�ോവിഡ് എന്ന മഹോമോരിക്കെതിക്ര വോ� ്സിൻ വി�സിപ്ികെോനും 
അത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ിച്ു സുരക് ഉറപ്ുവരുത്ോനും 
അകഹോരോത്ം �ഠിനോധ്ോനം ക്െയ്ത ക�ോ�ക്മമ്ോടുമുള്ള 
ഗകവഷ�ക്ര ആദരികെുന്നു. ക�ോവിഡ്-19 പിടിമുറുകെിയ ആദ്യ 
നോളു�ളിൽ, യൂകറോപ്ി�ും ഇതര രോജ്യങ്ങളി�ും മനുഷ്യർ നിരോ
�ംബരോയി മരിച്ുവീണുക്�ോണ്ിരുന്നകപ്ോൾ, അെഞ്ച�രോ�ോക്ത, 
ക�ോ� െരിത്ത്ിക്� തക്ന്ന ഏറ്റവും െുരുങ്ങിയ �ോ�യളവി�ോണ് 
അവർ പ്രതികരോധ മരുന്ന ്വി�സിപ്ിക്ച്ടുത്ത്! മനുഷ്യ വർഗ്ഗക്ത് 
ഉന്ൂ�നോശത്ിൽ നിന്നും രക്ക്പടുത്ിയ മഹനീയരോണവർ!

വോ� ്സിൻ ഉൽപ്ോദനം വൻകതോതിൽ ഏക്റ്റടുത് മരുന്ന ്�മ്നി�
കളോടും, അത്  ജനക�ോടി�ളിക�ക്െ എത്ികെോൻ പരിശ്രമികെുന്ന 
ഭരണോധി�ോരി�കളോടും, സ്ജീവൻ പണയം ക്വച്ും സമൂഹ 
രക്കെോയി അകഹോരോത്ം പ്രവർത്ികെുന്ന കഡോക്ടർമോകരോടും, 
കനഴമ്ോകരോടും മുൻനിര ആകരോഗ്യപ്രവർത്�കരോടും നമുക്െ 
അത്യോഗോധമോയ �ടപ്ോടുണ്!്

ഏവർകെും നമുകകെ�ോം, ഒരു ബിഗ് സ�്യൂട്്!!

സമർപ്ണം
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ഓഗസ്റ്റ് 15, 2021. ഇന്ത്യൻ ജനതക്കിതു  സ്വാതന്ന്ത്യത്കിൻറെ 
എഴുപത്കി അഞവാാം വവാർഷകികാം!

ന്്കിട്ടീഷ്റ് അടകിമത്ത്കിൽ നകിനുാം നമുക്്റ് സ്വാതന്ന്ത്യാം 
നനടകിത്നവനേയുാം േവാജത്യത്കിൻറെ അഖണ്ഡത 

നകിലനകിർത്ുനവറേയുാം നമകിക്ുനു!!
 

    Government of India has launched the celebration of ‘Azaadi ka Amrit 
Mahotsav’.  The Mahotsav which began on March 12, 2021 will continue to 

August 15, 2023.  
                    
भारत माता की जय!

Auckland 

Malayali Samajam
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ഇത് ക�ോവിഡ് മഹോമോരിയുക്ട വിളയോട് �ോ�ം- പ്ര�ൃതികെു മുമ്ിൽ മനുഷ്യക്റെ 

നിസ്സഹോയോവസ്ഥ ക്വളിക്പ്ട് സമയം! ആകഗോള ത�ത്ിൽ ഇതുവക്ര നോൽപ്തു 

�ക്ത്ിക�ക്റകപ്രുക്ട ജീവൻ ക്പോ�ിഞ്ു… നമ്ുക്ട ക്�ോച്ു ക�രളത്ിൽ ക�ോവിഡ് 

അതിജീവനകപ്ോരോട്ം ഒന്നര വർഷത്ിക�ക്റയോയി തുടരുന്നു. പ്രോണവോയുവും വവദ്യ 

സഹോയവും �ഭികെോക്ത ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടക്പ്ട് �ുടുംബോംഗങ്ങളുക്ട  യോതന

�ൾക്െ എന്ന ്അറുതി വരുക്മന്ന ്ഒരു തിട്വുമില്ല… മനുഷ്യ െരിത്ത്ിക്�തക്ന്ന 

അതിഭീ�രമോയ ഒരു പരീക്ണ �ോ�ഘട്മോണിത്. സോമ്ത്ി�, ക്തോഴിൽ, ആകരോഗ്യ 

കമഖ��ളിൽ സമോനത�ളില്ലോത് പ്രത്യോഘോതങ്ങളോണ ്സംജോതമോയിരികെുന്നത്.  

അകതോക്ടോപ്ം നമ്ുക്ട വിദ്യോഭ്യോസ കമഖ�യി�ും ഇതുവക്രയില്ലോത് അനിശ്ിതത്

മോണ ്നടമോടുന്നത്. സൗഹൃദം മുറ്റി നിൽകെുന്ന ��ോ�യങ്ങളം, �ളിസ്ഥ�ങ്ങളും, �ോറ്റോ

ടിത്ണ�ും, സ്തന്ത്ര വോയുവും നികഷധികെക്പ്ട് വിദ്യോർഥിസമൂഹം! മൂന്നോം വ്യോപന 

സോദ്്യത�ൾ ഉയർത്ുന്ന ക്വല്ലുവിളി�ളി�ൂക്ടയോണ ്രോജ്യം �ടന്നു കപോ�ുന്നത്. 

ക�ോവിഡിന ്മുമ്ും അതിനു കശഷവും എന്ന രീതിയിൽത്ക്ന്ന ക�ോ�ക്രമം 

മോറികെഴിഞ്ിരികെുന്നു!

ക�ോവിഡ് മഹോമോരി ഉയർത്ിയ �ോർകമഘങ്ങൾ വരും നോളു�ളിൽ ക്പയ്ത ്ഒഴിയക്ട്! 

നഷ്ടവധര്യരോ�ോക്ത ഈ സോഹെര്യക്ത് നമുക്െ ഒന്നോയ ്കനരിടോം. മഹോബ�ി 

വിഭോവനം ക്െയ്ത, പ്രജ�ൾ ആകമോദകത്ോക്ട ജീവികെുന്ന, സമ്ൽ സമൃദ്ിയും ഐശ്

ര്യവും നിറഞ് ഒരു നവ ക�രളത്ിനോയ ്നമുക്െ വ�ക�ോർകെോം. ജോതി, മത െിന്ത

�ൾകെതീതമോയി അച്ടകെകത്ോക്ട ഉണർന്നു പ്രവർത്ികെോം. വിദ്യോഭ്യോസം ക്�ോണ്ും 

മൂ�്യ കബോധം ക്�ോണ്ും സ്യം വി�ോസം കനടിയ ഒരു ജനതയോണകല്ലോ നമ്ൾ.  

വവവിധ്യം നിറഞ്തും, രസ�രവും, െികന്തോദ്ീപ�വുമോയ നോൽപ്തിക�ക്റ രെന�ൾ 

നിറഞ്തോണ ്ഇത്വണക്ത് ദർപ്ണം. �ന്നി എഴുത്ു�ോർകെും സ്ന്തം മൗ�ി� 

െിന്ത�ൾ പ്രതിഫ�ിപ്ികെുവോൻ അവസരം നൽ�ിയിട്ുണ്.്

2006ൽ പിറവിക്യടുത് ദർപ്ണം 16 വയസ്സിൽ എത്ി നിൽകെുന്നു! ഈ �കെം പ്രസിദ്ീ

�രികെോൻ സഹ�രിച് ഏവർകെും സമോജം നിർവോഹ� സമിതിയുക്ടയും എഡികറ്റോറി

യൽ കബോർഡികറെയും നിസ്സീമമോയ നന്ി അറിയികെക്ട്.

ഓ�് �ോൻഡ് മ�യോളി �ൂട്ോയ്മയുക്ട മഹത്ോയ ഇരുപത്ിരണ് ്കനേഹവർഷങ്ങൾ 

പിന്നിടുന്ന ഈ സമയത്് ഏവർകെും സമോധോനത്ിക്റെയും, സകന്തോഷത്ിൻക്റയും, 

സോകഹോദര്യത്ിക്റെയും ക്പോകന്നോണോശംസ�ൾ!

മുഖപ്രസംഗം

ഡ�ോ. സോം മത്ോയി 
െീഫ് എഡിറ്റർ 
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നമസ്ോരം സുഹൃത്ുകെക്ള, 

ഐശ്ര്യത്ിക്റെയും സമ്ൽ സമൃദ്ിയുക്ടയും നിറവിൽ വീണ്ുക്മോരു തിരുകവോ

ണപ്ു�രി �ൂടി. മ�യോളിക്െ ഓണക്മന്നോൽ എന്നും ഒരു ഗൃഹോതുരത് നിറവുള്ള 

ഓർമ്യോണ.് ഒത്ുകെര�ു�ളും ആകഘോഷങ്ങളും ഒക്കെയോയി ഒരു സകന്തോഷകെോ

�ം. അതിജീവനത്ിക്റെ ഈ �ോ�ഘട്ത്ി�ും ക�ോ�ം മുഴുവനുമുള്ള മ�യോളി�

കളോക്ടോപ്ം ഓ� ്�ോറെ ് മ�യോളി�ളും  ഓണം ആകഘോഷികെു�യോണ.് 

ന്യൂസി�ോറെ ്മ�യോളി�ൾക്െ ഓണം എന്നും ഒരു പുത്നുണർവ്ോണ.്  വിടരോൻ 

വിതുമ്ുന്ന പൂക്മോട്ു�ളും പ്രോതൽ സൂര്യക്റെ ഇളം െൂടും  വദർഘ്യകമറിയ  

പ്രഭോതങ്ങളും  �ൂടിയോ�ുകമ്ോൾ വശത്യത്ിൽ  നിന്നും വസന്തമോസത്ിക�കെു

ള്ള പ്ര�ൃതിയുക്ട മോറ്റം ഓണക്ത് വരകവൽകെോനുള്ള മ�യോളിയുക്ട 

ആകവശക്ത് ഇരട്ിപ്ികെുന്നു.

ഓ�് �ോറെ ്മ�യോളി സമൂഹത്ിക്റെ ശക്തമോയ പിന്തുണയും അ�മഴിഞ് സഹ�ര

ണവും സഹോയങ്ങളും സമോജത്ിക്റെ ഈ വർഷക്ത്  ഓണോകഘോഷങ്ങൾക്െ  

മോറ്റു�ൂട്ുന്നു. നൂറിൽപ്രം മ�യോളി മങ്കമോർ അണിനിരകെുന്ന ക്മഗോ തിരുവോതിര

യുമോയി ഓ� ്�ോറെ ്മ�യോളിയുക്ട ഈ വർഷക്ത്   ഓണോകഘോഷം െരിത്ത്ിൻ

ക്റ ഭോഗമോ�ു�യോണ.്  വടംവ�ി മത്സരകത്ോക്ട ആരംഭികെുന്ന ഓണോകഘോഷ

ങ്ങൾക്െ ഞങ്ങകളോക്ടോപ്ം കതോകളോട ്കതോൾ കെർന്ന ്പ്രവർത്ികെുന്ന 

എല്ലോവക്രയും നന്ികയോക്ട സ്മരികെുന്നു.

'ദർപ്ണം' പിന്നിട് വഴി�ളി�ൂക്ട സഞ്ചരികെുകമ്ോൾ, 2006-ൽ ശ്രീമതി വഷ�ജ 

ക്ബഞ്ചമിൻ പ്രസിഡറെോയി പ്രവർത്ിച് �മ്റ്റിയോണ ്നമ്ുക്ട സമോജത്ിന ്ഒരു 

വോർഷി� പ്രസിദ്ീ�രണം ആവശ്യമോണ ്എന്ന ആശയം അവതരിപ്ിച്ത്. 

അന്നക്ത് ക്സക്രട്റി ശ്രീ സജി ക്സബോസ്റിയനും മറ്്റ �മ്ിറ്റിയംഗങ്ങളൂം നൽ�ിയ 

അ�മഴിഞ് പിന്തുണകയോക്ട ശ്രീ രോജീവ് വർമയും ശ്രീമതി വശ�ജ വർമയും 

കനതൃത്ം നൽ�ിയ എഡികറ്റോറിയൽ കബോർഡോണ ്'ദർപ്ണം' ഓ� ്�ോറെ ്മ�യോളി 

സമൂഹത്ിന ്മുമ്ിൽ അവതരിപ്ിച്ത്. �ഴിഞ് പതിനഞ്്ച വർഷങ്ങളോയി മ�യോളി 

സമൂഹത്ിക്റെ ��ോ,  സോഹിത്യ,  ക്പോതുവിജ്ോന സൃഷ്ടി�ൾ  ന്യൂസി�ോറെ് 

മ�യോളി�ളുക്ട മനസ്സിൽ സ്ഥിരം സ്ഥോനം പിടികെോൻ ദർപ്ണത്ിന ്�ഴിഞ്ിട്ുണ് ്. 

നോളിതുവക്ര ദർപ്ണത്ിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്ിച് എല്ലോവക്രയും ഈയവസര

ത്ിൽ നന്ികയോക്ട ഓർകെുന്നു.

ഈ വർഷക്ത് ആകഘോഷങ്ങൾക്െ �ോത്ുനിൽകെോക്ത നമ്കളോട ്യോത്പറഞ്വ

ക്ര ഓർത്ുക്�ോണ്ും   ഒത്ുകെര�ു�ൾകെും ആകഘോഷങ്ങൾകെും ക�ോവിഡ് 

മഹോമോരിയുക്ട �ടിഞ്ോൺ വീണകതോക്ട  തനതോയ ആകഘോഷ രീതി�ൾ 

ഒഴിവോകെി വീട്ിൽ ഒതുങ്ങുന്ന മ�യോളി മനസു�ൾക്െ ഒപ്ം നിന്നുക്�ോണ്ും ഈ 

വർഷക്ത് ഓണെിന്തു�ൾ നമ്ൾക്െ പങ്ക ്വയ്ോം. 

ഒരികെൽ�ൂടി എല്ലോവർകെും ഓ� ്�ോറെ ്മ�യോളി സമോജത്ിക്റെ കപരിൽ ഐശ്ര്യ

ത്ിക്റെയും സമ്ൽ സമൃദ്ിയുക്ടയും നിറവിൽ ഹൃദയം നിറഞ് ഓണോശംസ�

ൾ കനരുന്നു.

നന്ി, നമസ്ോരം!

നസവാ്കി റ്ർണവാഡ്റ്
നതവാമസ്റ് 

ന്പസകിഡന്്റ്, 
ഓൿലൻഡ്റ് മലയവാളകി സമവാജാം 

Messages

Darpanam 

2021
9



Messages

പകിണെവായകി 
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I 
wish you all a very happy Onam as we cele-

brate Kerala’s harvest festival – one of the most 

important festivals in the Malayali calendar 

and a celebration of the beauty and richness of 

Malayali culture. 

Onam is also the celebration of the return of King 

Mahabali to Kerala who, as legend has it, was an 

egalitarian, fair and wise ruler. He was a ruler who 

cared for the wellbeing of his people. Under his 

reign, everyone was treated equally regardless of 

caste or creed and his kingdom prospered. These 

are values that equally relevant today and should 

be celebrated.

As New Zealand becomes an increasingly multi-

cultural society and home to more than 213

ethnic communities, over 160 languages and 

many faith communities, it is important to ensure 

that people of all ethnicities are supported to 

stay connected with and celebrate their unique 

cultures.  On 1 July this year, I launched the new 

Ministry for Ethnic Communities, which replaces 

the Office of Ethnic Communities. This is the first 

time that our communities will have such a high 

level of representation in the public sector. It’s the 

first time we have a Chief Executive with a seat at 

the top table, whose sole focus is lifting the well-

being of our communities.  The new Ministry will 

continue to engage with our diverse communities, 

but will also be able to take what we hear from our 

communities, and make tangible changes through 

the Government’s policy agenda.

Our Kerala communities here in New Zealand 

have grown significantly in recent years, and I 

thank you all for the contributions you continue to 

make to New Zealand in various fields including 

health, trades, the arts, sports, social services and 

as small business leaders. 

I also want to commend and thank the Auckland 

Malayali Samajam for its leadership. Thank you 

for the broader support that you provide to new 

Malayali migrants in terms of settlement and in-

tegration. As a Member of Parliament of Malayali 

origin, I thank you for your focus on keeping our 

mother tongue and culture alive in New Zealand. 

 Finally, I know it takes a lot of preparation and 

planning to organise Onam celebrations – my 

heartfelt thanks to the team of volunteers who 

work so hard each year to prepare the Onasadya 

and the performances that make it a magnificent 

event! 

Onam Ashamsakal!

Messages

Priyanca Radhakrishnan 

Minister for Diversity, Inclusion and Ethnic Communities

MP for Maungakiekie

Darpanam 
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Messages
ഓർമ്മകളകിറല ചകിങ്ങപുലേകികൾക്്റ് എനുാം റതളകിച്ചമുണ്വായകിേുനു. അതകിൽ 
ഓണത്ുമ്കികളുറട നകിശ്ശബ്ദമവായ നകിഴലവാട്ാം ഉണ്വായകിേുനു. മുക്കൂറ്കി റചടകികളുാം 
പകൂക്ളുാം നകിെഞ്ുനകിന റതവാടകികൾ ഉണ്വായകിേുനു. വടീടകിൻറെ അതകിർത്കികൾക്്റ്    
മതകിൽറക്ട്ുകളുനടയുാം നഗറ്ുകളുനടയുാം ഭവാോം ഇല്വായകിേുനു. അെകിവുാം ധനവുാം 
കകൂടകിയന്വാൾ നവാാം സമകൂഹറത് മതകിൽറക്ട്ുകൾക്്റ് പുെത്ു നകിർത്ുകയുാം 
സ്കവാേത്യതറയ നചർത്ു പകിടകിക്ുകയുാം റചയ്റ്തു. ഏതവാനുാം വർഷങ്ങളവായകി ഓണാം 
മലയവാളകികൾക്്റ് ഭടീതകിയുറട ദകിനങ്ങളവാണ്റ് നൽകുനത്റ്-ന്പളയവുാം പകർച്ചവത്യവാധകിക
ളുാം ഒറക്യവായകി. ഒേുപേകിധകിവറേ നവാാം തറനയവാണ്റ് കവാേണക്വാേുാം.

ഈ വർഷവുാം നവാാം ഓണാം റകവാണ്വാടുനമ്വാൾ ചുറ്ുപവാടുകളകിൽ കവാണുന കവാഴ്റ്ച 
അന്ത സുഖകേമല്.  നകവാവകിഡകിറന് അസ്സ്ഥതകളുാം അതകിർത്കികൾ സമ്മവാനകിക്ു
ന അശവാന്കിയുാം റതവാഴകിലകിടങ്ങളകിറല അനകിശ്കിതത്ങ്ങളുാം ഒറക് ആ കവാഴ്റ്ചയ്റ്ക്്റ് 
നകിൊം പകിടകി്കിക്ുനു. ഒേു വടീറണ്ടു്കിന്റ് ഒേു മടങ്ങകിന്വാക്്റ് അതത്യവാവശത്യമവാണ്റ്. 
നവാട്കിൻപുെത്കിറന് നന്മകളകിനലക്്റ്, തുമ്്കൂക്ൾ നകിെഞ്ുനകിൽക്ുന റതവാടകികളകി
നലക്്റ്, മതകിൽ റകട്ുകളുറട ഭവാേമകില്വാത് ഭവനങ്ങളകിനലക്്റ് തകിേകിഞ്ുനടക്വാൻ 
ആവണാം!  ഒ്ാം വകിേൽതുമ്കിൽ ഇളാം തലമുെയുറട ഒേു കുഞ്ു വകിേൽ കകൂടകി 
ഉണ്വാവണാം! പച്ചയവായ ജടീവകിതവാനുഭവങ്ങറള റതവാട്െകിയവാൻ അവേുറട വകിേൽതുമ്ു
കൾ പകിടകിച്ചു റകവാണ്്റ് നമുക്്റ് അൽപാം പകിനനവാട്്റ് നടക്വാൻ സവാധകിക്റട്! 

ഈ േവാജത്യത്കിന്റ് പുെത്്റ് അനകിശ്കിതത്ങ്ങളുാം അശവാന്കിയുാം അസ്സ്ഥതയുാം 
പുകയുന ഒേു സമകൂഹത്കിൽ ന്പകിയറ്ട്വർ നകിൽക്ുനമ്വാൾ, ആശാംസകൾ 
റപവാള്ളത്ോം ആയകിന്വാകുാം… എല്വാ ഹൃദയങ്ങളകിലുാം സനന്വാഷത്കിൻറെ 
തകിേകിനവാളാം റതളകിയുന ഓണത്കിറന് നല് നവാളുകൾ ഉണ്വാകുവവാൻ എല്വാ ന്പവാർത്ഥ
നകളുാം നനേുനു!

Rev. Fr. Anu Mathew 
Kottoor
St. Dionysius Indian 
Orthodox Church

Rev. Fr. George Areeckal
Syro Malabar Catholic 
Mission Auckland

ന്പകിയമുള്ളവറേ, 
സമത്ത്കിറന്യുാം സവാനഹവാദേത്യത്കിറന്യുാം സമവാധവാനത്കിനന്തുമവായ ഒേു സുവർണ്ണ 
കവാലത്കിൻറെ ഓർമ്മകൾ ഓനേവാ മലയവാളകിയകിലുാം ഉണർത്കിറക്വാണ്്റ് ഒേകിക്ൽ കകൂടകി 
ഓണാം വറനത്കിയകിേകിക്ുകയവാണ്റ്.  നത്യകൂസകിലവാൻഡ്റ് നകിവവാസകികളവായ നറമ്മ സാം്ന്കിച്ചകി
ടനത്വാളാം അല്ാം ഗൃഹവാതുേത്വുാം ഈ നവളയകിൽ  ഉണ്വാകവാാം.  ഈ മഹവാമവാേകിയുറട പശ്വാ
ത്ലത്കിലുാം ഓണവാന�വാഷത്കിറന് മട്ുാം ഭവാവവുാം നകേളത്കിലുാം നലവാകത്കിൻറെ 
മകിക്വവാെുാം ഭവാഗങ്ങളകിലുാം വനകിട്ുറണ്ങ്കിലുാം പകൂക്ളവുാം ആേവങ്ങളുാം ആർ്ുവകിളകികളുാം 
േുചകിനയെകിയ സദത്യയുമവായകി ഓക്റ് ലവാൻഡകിറല മലയവാളകി സമവാജാം ഒേകിക്ൽ കകൂടകി 
ഓണവാന�വാഷാം ഇവകിറട സാം�ടകി്കിച്ചേകിക്ുകയവാണ്റ്. നത്യകൂസകിലവാൻഡകിറല, ന്പനതത്യകകിച്ച്റ് 
ഓക്റ് ലവാൻഡകിറല, മലയവാളകികളുറട ഏറതവാേു ആവശത്യത്കിലുാം അവനേവാറടവാ്ാം ആയകിേകി
ക്വാൻ ന്ശദ്ധറചലുത്ുന ഇവകിടറത് മലയവാളകി സമവാജത്കിറന് ന്പവർത്നങ്ങറള ഏറെ 
സനന്വാഷനത്വാടുാം നന്കിനയവാടുാം കകൂറട ഓർക്ുകയുാം ഈ ഓണവാന�വാഷാം സാം�ടകി്കിക്ു
നവറേ ന്പനതത്യകമവായകി അഭകിനന്കിക്ുകയുാം റചയ്ുനു.

ഈ അവസേത്കിൽ ഏവർക്ുാം എൻറെ ഹൃദയാം നകിെഞ് ഓണവാശാംസകൾ! 

Auckland 

Malayali Samajam
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ന്പകിയ സ്റ്നനഹകിതറേ, 
വടീണ്ുാം ഒേു ഓണാം കകൂടകി സാംജവാതമവായകിേകിക്ുകയവാണ്റ്. നലവാകറമമ്വാടുാം പടർനു 
പകിടകിച്ച്റ് നറമ്മറയല്വാാം കടീഴ്റ്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുന പകർച്ചവത്യവാധകിയുറട സവാഹചേത്യ
ത്കിൽ സവാധവാേണ നപവാറല ഓണാം ആന�വാഷകിക്ുവവാൻ ഒേു മലയവാളകിക്ുാം സവാധകി
ക്വാത് സവാഹചേത്യത്കിൽ, നത്യകൂസകിലവാൻഡകിറല മലയവാളകികൾക്്റ് ഓണാം ആന�വാഷകി
ക്ുനതകിനുള്ള ഒേു ഭവാഗത്യമവാണ്റ് കകവനകിട്ുള്ളത്റ്. ഒേു ന്ഗവാമടീണ, കവാർഷകിക 
പശ്വാത്ലത്കിൽ ഭകൂതകവാലത്കിറലവകിറടനയവാ ഉത്ഭവകിച്ച ഒേു ആന�വാഷമവാണ്റ് 
ഓണാം- മഹവാ്ലകി നവാടുവവാണകിേുന കവാലറത്ക്ുെകിച്ചുള്ള ഓർമ്മപുതുക്ൽ. 
മവാനവലകി നവാടു വവാണകിേുന കവാലത്്റ് ആർക്ുാം ആപത്്റ് ഇല്വായകിേുനു,
കള്ളമകില്വായകിേുനു, ചതകിയകില്വായകിേുനു, റപവാളകിവചനമകില്വായകിേുനു എറനവാറക് 
നവാടൻ ഓണ്വാട്കിൽ നമ്മൾ പവാടകി നകട്കിട്ുണ്വാകുാം. ആ േടീതകിയകിലുള്ള ഓർമ്മപുതു
ക്ലല്വാറത ഈ വക മകൂലത്യങ്ങറളല്വാാം ഒേുപനഷേ മവാനവകികതയ്റ്ക്്റ് നഷ്ടമവായകി 
നപവായകിട്കിനല് എന്റ് സാംശയകിനക്ണ്കിയകിേകിക്ുനു. ഈ ഓണാം ആന�വാഷകിക്ുന 
അവസേത്കിൽ ഇന്പകവാോം നഷ്ടറ്ട്ുനപവായ മവാനുഷകിക മകൂലത്യങ്ങറള തകിേകിച്ചു പകിടകി
ക്ുനതകിനുള്ള ഒേു തടീേുമവാനവുാം അതകിനടുത് ന്പവർത്ന േടീതകിയുാം വത്യക്കിജടീവകി
തത്കിലുാം നമ്മളുറട റചെകിയ സമകൂഹത്കിൻറെ റപവാതുറവയുള്ള ജടീവകിതത്കിലുാം 
റകവാണ്ുവേുനതകിനുള്ള ഒേു ആഹ്വാനമവായകി ഈ ആന�വാഷറത് നമ്മൾ കവാണു
നുറവങ്കിൽ ഈ ആന�വാഷാം അർത്ഥവത്വായകിത്ടീേുാം.

സവാനഹവാദേത്യവുാം സമത്വുാം സനന്വാഷവുറമല്വാാം വടീണ്ുാം ഊട്കി ഉെ്കിക്ുനതകിന്റ് 
നവണ്കിയുള്ള ഒേവാന�വാഷമവായകിത്ടീേറട്.
 
എല്വാവർക്ുാം ഓണത്കിൻറെ ആശാംസകൾ നനേുനു!

Rev. Fr. (Dr) Joseph 
Marankandam
St Peters Jacobite Syri-
an Christian Church

ശകിവന്ശടീ ചന്ന്ു ഗുേുക്ൾ 
ന്ശടീ ഗനണഷ്റ് നഷേന്താം, 
പ്ക്കൂെ, ഓൿലൻഡ്റ്

നമസ്റ്കവാോം!

2021 വർഷറത് ഓണവാന�വാഷാം ഈവേുന ഓഗസ്റ്റ് മവാസാം ഇേുപത്കിറയവാനവാാം 
തടീയതകി ശനകിയവാഴ്റ്ച മഹവാത്വാഗവാന്കി റസൻെെകിൽ വച്ച്റ് ഓക്റ് ലൻഡ്റ് മലയവാളകി 
സമവാജാം വകിവകിധ പേകിപവാടകികനളവാറട വളറേ ഗാംഭടീേമവായകി നടത്ുവവാൻ തടീേുമവാനകിച്ചകി
േകിക്ുന വകിവോം എറന അെകിയകിച്ചു; വളറേ സനന്വാഷാം. നമ്മുറട നവാട്കിൽ ഈ 
വർഷാം ഓണാം ആന�വാഷകിക്ുവവാൻ പറ്ുനമവാ എന്റ് അെകിയകില്.
നകവാവകിഡ്റ് മഹവാമവാേകി ഉള്ള ഈ സമയത്്റ് നമ്മൾ ഇവകിറട ഭഗവവാൻറെ അനുന്ഗഹാം 
റകവാണ്്റ് ഭവാഗത്യവവാന്മവാേവാണ്റ്. നമുക്്റ് ഈ വർഷവുാം ഇവകിറട ഭാംഗകിയവായകി ഓണാം 
ആന�വാഷകിക്ുവവാൻ സവാധകിച്ചകിേകിക്ുനു. ഈ അവസേത്കിൽ നത്യകൂസകിലവാൻഡകിൽ 
ഉള്ള എല്വാ മലയവാളകി സുഹൃത്ുക്ളുാം നചർന്റ് നകിനുറകവാണ്്റ്, ജവാതകി മത നഭദമകില്വാ
റത ഓക്റ് ലൻഡ്റ് മലയവാളകി സമവാജാം സാം�ടകി്കിക്ുന ഓണവാന�വാഷത്കിൽ പറങ്
ടുത്്റ് വകിജയകി്കിക്ണറമന്റ് അഭത്യർത്ഥകിക്ുനു!

എല്വാവറേയുാം പ്ക്കൂെ മഹവാനദവകി അനുന്ഗഹകിക്റട്!!
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“A 
clean bill of health” - This 

phrase is a hark back to the 

days of the plebeian ocean 

voyages when a ship’s crew had to pro-

duce a letter of good health to be chosen 

for the journey.  Ironically enough, the 

human race continues to chase a clean 

bill of health, not merely for travel alone. 

Our healthcare sector has long held 

the promise that services could largely 

be delivered digitally, but until very re-

cently, the scale of digital transformation 

has been slow. 

 “A ship in the harbour is safe, but that 

is not what ships are built for”

COVID-19 has helped to fast forward 

the future for digital health. There are a 

number of lessons to reflect upon. Firstly, 

obstacles to progress evaporated over-

night. Services such as telehealth were 

up and running within a matter of days. 

Healthcare providers embraced rapid, 

informed, cross-functional decisions, 

and also focussed on leveraging existing 

investments to drive the change needed. 

The other lesson is around the urgent 

need to invest in digital infrastructure 

and workforce capability. COVID-19 

highlighted the chasm created by many 

years of gross underfunding. The pan-

demic showed us that we did not move 

with agility. It also shone a light on our 

workforce capacity and digital literacy 

divide. Moving forward, the govern-

ment and leadership teams must do 

everything in their power to encourage 

innovation and calculated risk taking. 

Investments and incentives by man-

agement teams and boards can help 

create the right ecosystem, to ensure 

long term success. It is also imperative 

that we equip ourselves and our teams 

by training for emergencies. By investing 

in the right tools, allowing for rapid scale 

up and being prepared, our healthcare 

system will be in a much better position 

to face pandemics, natural disasters and 

the likes of. That said, it is worthwhile to 

recognise that in response to COVID-19,  

the sector was able to implement and 

invest in digital technology without 

building up more technical debt. This 

The government and leadership teams must do everything in their power to 

encourage innovation and calculated risk taking. Investments and incentives 

by management teams and boards can help create the right ecosystem, to 

ensure long term success.

A clean bill of health

THE FUTURE OF HEALTH

Biju Tom Varghese

Auckland 

Malayali Samajam
16



was nudged along by highlighting platform prod-

ucts with a wider breadth of use cases as a trend 

worth its mettle. 

The single biggest insight however, has been that 

in order to move forward with pace, we need a 

single purpose,  a unified goal. COVID-19 gave 

us that goal. That is one the primary reasons for 

the success of our response to the phases of the 

pandemic gone by. 

 Let’s not put the genie back in the bottle: 

This year, we have seen pretty significant digital 

upheavals. Telehealth for example, which helps 

shift the power dynamic, empowering patients, im-

proving experience and outcomes. In addition, the 

death of the old fax-based system has meant that 

the uptake of digital prescriptions has never been 

higher. The other very significant transformation 

has been in enabling remote working whilst still 

being connected. We must ensure that the mo-

mentum gained is carried forward and embedded 

within the workflows.

Prior to the pandemic, equity of access to data was 

crucial, but often met with resistance. COVID-19 

helped change this, at least in part. Throughout 

the pandemic response, increased cooperation 

and collaborative effort was seen across multiple 

departments, both government led and at a re-

gional level. All parties worked together to share 

information, and this enabled equitable access to 

digital tools. 

All hands on deck: A sustainable, long term 

view

In many ways, health is no different from other 

sectors and it does not operate independently. 

One thing we as a collective must aim towards, is 

to learn from other sectors. It has become quite 

The new normal is 

upon us. The question 

we need to ask our-

selves is, are we ready 

to support and enable 

our people to thrive?  
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obvious that most healthcare organisations do 

not have a plan for a complete shutdown and 

systems failure. This is an operational challenge, 

and one that must be baked into the digital plan 

moving ahead.  This plan can then be tailored to 

suit regional needs but is ultimately driven by a 

unified national pathway. Establishing an incident 

management system that empowers services to 

make their own plans and allows them to do their 

jobs well by offering good information, technical 

and logistical expertise is a necessary step.  

The COVID-19 pandemic thrust the change dial 

forward within the health sector with increased 

innovation, collaboration, partnerships across 

sectors and awareness of the need for good data 

governance. Equally important is ownership of the 

challenge of investing in digital healthcare and in-

frastructure to reinforce and grow the sector. This 

would also involve working with the tenet that the 

healthcare consumer is central and building the 

pieces around them. It is heartening to note that 

these changes are also reflective of the indicated 

roadmap proposed in the Health and Disability 

Sector Review. Implementation of solutions allow-

ing connected health systems driven by easily 

accessible data are keenly awaited. In addition, 

robust governance and leadership, addressing 

digital gaps and promoting investment into data 

and digital tools on a regional and national scale 

should be included.  

The new normal is upon us. The question we need 

to ask ourselves is, are we ready to support and 

enable our people to thrive?

Jordan Dawn Johns

Kalaprathibha(Sub Jr)

Joanna Dawn Johns

Kalathilakam(Sub Jr)

Danne Darlin Dominic

Kalaprathibha (Jr)
Sara Gijo

Kalathilakam (Jr)

Akshita Ann Joby

Kalathilakam (Sr)

Kalotsavam Winners

Congratulations!

Auckland 

Malayali Samajam
18



Aryan Raj

Blessan M Jose

Dr Belvin Thomas 

Jeny Mary Joseph

Achievers
A year 13 student at Maclean’s college, selected to play for the New Zealand 

U20 national soccer team. He started playing for Bucklands Beach AFC where 

he punched above his weight and played couple of grades higher than his 

category untill age 13. Then he was scouted by Eastern Suburbs AFC and 

started training alongside u17 team, soon promoted to men’s first team. He plays 

defence and is valued for his hard work and dedication. He aspires to play for 

the All Whites soon.

Selected for one of the “25 Most Influential Kiwi- Indian community leaders in 

New Zealand” award by The Indian Weekender newspaper. He works in the 

Department of Corrections and engaged in the rehabilitation and reintegration 

of offenders. He was Secretary and Vice-president of Auckland Malayali Sama-

jam in previous years.

Achieved Ph.D. from the University of Auckland. His doctoral research at Auck-

land Bioengineering Institute (ABI) was about developing an image analysis 

pipeline to understand the impact of microstructural connections in the upper 

chambers of the heart. Currently he is collaborating with his research group at 

ABI to extend his results.

Winner of AMS Merit Scholarship 2021. Currently she is 

doing B.Sc degree at the university of Auckland, specialising 

in Bio Medical Sciences .

Darpanam 

2021
19



Dr Jesin James

Pavan Prasad

Joseph Jom Kuriakose (Jomichen)

Dr Renoh Johnson Chalakkal 

Achieved Ph.D. in Computer Systems Engineering from the 

University of Auckland  where she is currently working as a Lecturer in the De-

partment of Electrical, Computer, and Software Engineering. Her main research 

areas are speech signal processing, under-resourced languages, machine 

learning and engineering education.

A year 13 student of Avondale collage who has shown excellence in football 

and won many prizes. He represented Auckland city in Barcelona and 

currently a player for the Auckland Football club (Under 23 category)

Sworn in as Justice of the Peace for New Zealand. He is recipient of Community 

Service Award from Indian News Link. He was Secretary for Auckland Malayai 

Samajam (AMS) for 3 terms

Achieved  Ph.D. Degree in 2020 from the University of Auckland (Electrical, 

Computer and Software Engineering (ECSE) Department). Renoh is currently 

working as the CEO of oDocs Eye Care, an eye care research company. He is also 

working as a visiting researcher at the University of Auckland.

Achievers
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Dr Smitha Nair

Dr. Dhanya 

Sreekanth
Prabhakaran 

Chullian

P.T. 

Subramanyan

Ravi 

Muthumanickam

Achieved Ph.D. from The University of Auckland in 2019 in the area of  Molec-

ular Medicine and currently works as Clinical Research Scientist (Surgery) for 

Fisher and Paykel Healthcare. Smitha also holds an honorary academic posi-

tion at The University of Auckland. She is an executive committee member of 

Auckland Malayali Hindu Samajam and active volunteer for Chinmaya Mission, 

Auckland. 

For her contribution 

to Auckland Malayali 

Community in the 

field of Arts (Dance) 

over the years.

For his excellent 

services and 

contributions to the 

Auckland Malayali 

Community. He was 

the first President of 

the Auckland Malayali 

Samajam (1999).

For his contribution 

to the community in 

sports (Cricket). He 

was a cricketer who 

played for Kerala in 

Ranji Trophy (1987-

1993) and for South 

Zone in Deodhar 

Trophy (1988 & 1989)

For his contributions 

to South Indian Music 

and the community. 

Ravi is an acclaimed 

singer in New Zealand

Winners of the Pride of Auckland Malayali Award (2021)

Congratulations!
This is an initiative of the AMS Executive committee to recognise and honour 

their exceptional services to the community.

Dr Mridula Pachen 

Achieved Ph.D from the Dept. of Physiology, the University of Auckland. Her 

studies were focused to understand the mechanism of blood flow to the heart 

and its regulation by cardiac sympathetic nerve. She is a recipient of American 

Physiological Society research excellence award. She is a seasoned classical 

dancer and a singer too
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H
ello friends, have you heard 

about black holes? It is a 

place in space. They are 

remnants of a star that exploded. It 

is also a strong region of space that 

has so much gravity, that it sucks up 

anything which comes in its path, 

including light itself. Black holes are 

actually invisible. When it comes 

together with a star, high energy 

light is produced which cannot be 

seen with the naked eye.

There are 3 types of black holes: 

 1. Super massive black hole    ,

2. Stellar black hole               ,

3. Intermediate black hole 

A super massive black hole as the 

name indicates is super massive. 

These black holes are a billion times 

bigger than our sun! Super massive 

black holes are usually in the centre 

of the galaxy. The one in the Milky 

Way galaxy is about 25,800 light 

years away from Earth.

The stellar black hole is formed 

when a star collapses on itself. 

These black holes are very small 

compared to the super massive 

black holes but are incredibly 

dense. Stellar black holes have very 

strong gravitational pull. The Milky 

Way galaxy has a few hundred 

stellar black holes.

Intermediate black holes are lesser 

known by scientists. But we do 

know that they are somewhere in 

between the size of the stellar and 

super massive black holes. Some 

scientists are not sure if they even 

exist.

Black holes have three parts to 

them: The outer event horizon, 

the inner event horizon and the 

singularity. The outer event horizon 

is in the outer part of a black hole. 

You can escape from this part of the 

black hole. In the middle, there’s the 

inner event horizon. If you didn’t es-

cape the outer event horizon, you’re 

in big trouble, because this part has 

an even stronger gravitational pull. 

After the inner event horizon is the 

singularity which is the inner most 

part of a black hole and is where 

Black 

holes

ASTRONOMY

Daniel Eldho
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matter gets compressed. One mystery about a 

black hole is that nobody knows what is inside it. 

Spaghettification also known as the “noodle effect” 

is a term when an object gets sucked by a black 

hole. One side of a black hole will have a stronger 

gravitational pull than the other so you will be 

stretched out like spaghetti. The stretching is so 

powerful that no object can withstand it. The first 

black hole wasn’t spotted until X-Ray Astronomy 

was used. I hope you enjoyed this brief description 

about black holes. Please make sure to stay away 

from black holes!

Super massive black hole

Intermediate black hole

Stellar black hole 

Daniel Eldho is year 5 student at St. Dominics 

Catholic Primary School, Blockhouse Bay. He has 

a keen interest in Creative Arts, Technology, 

Nature and Space. 

Photos courtesy: Wikipedia
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D
evices have become an integral 

part of our life. Technology 

helps us in many ways. This 

article is not forsaking the many ad-

vantages technology imparts us, but 

it is an attempt to highlight a situation 

when children become addicted to 

devices where virtual world becomes 

more important than the real world. 

Even though the use of technology to 

a certain extent is good, the excessive 

screen time is a dangerous sign that 

need attention. Human body is de-

signed to be physically active rather 

than sitting at the same position for pro-

longed period. Encouraging children to 

play together and explore Nature are 

necessary for their brain development, 

physical fitness, mental health, problem 

solving skills and social relationships. 

But when children’s world shrinks only 

to devices, they are missing out a lot of 

learning experiences and human bond. 

Screen addiction might negatively im-

pact daily life which can ultimately lead 

RAISING KIDS

to many issues such as vision problems, 

tec neck, create loneliness, depression, 

behavioral problems, sleep disorders, 

anger, anxiety etc. This article aims to 

pinpoint the importance of teaching 

children about having a balanced 

screen time and real-life experience. 

Please find the suggestions below.

Play with children 

One of the most frequent requests from 

children being rejected by parents are 

‘can you please play with me?”. I have 

specifically written to play with chil-

dren rather than writing spend time 

with children because spending time 

can even be misinterpreted in many 

ways. Giving a toy to the child and 

sitting next to him watching own phone 

cannot be treated as a quality time. But 

spending quality time means being 

with the children- playing, singing, 

dancing, story-telling and having good 

conversations together. Do not be the 

supervisors of their play but sit down to 

Children’s Screen time:

Suggestions 

for balance

Tintu Joseph
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their level and actively participate in their games. 

Bring the child in you once again!

Have a routine at home

Establishing a home routine will help kids to 

understand what to do next and go with the flow. 

Encourage children to wake up and sleep at the 

same time every day, do exercise, find time to 

read, study, play outside, ride a bike, or do any 

activities the child likes. Make everyday exciting 

by organizing different child friendly activities at 

home. It may be like a science experiment, make 

a craft, play musical instruments, learn dance etc. 

Planning each day can make things more exciting 

and organised. Encourage them to write down the 

things to be done in a day, especially on stay-at-

home days. Motivate them to achieve the targets 

by ticking off accomplished tasks. 

Including children in daily chores 

Make children independent by giving responsi-

bilities. Take them with you to get help in house 

chores. It can be cleaning dishes, packing their 

own lunch box, folding cloths, gardening, or any 

age-appropriate tasks. Children can surprise you 

by proving the capability of doing many tasks and 

they feel prouder to receive a praise for their good 

job.

Tell bedtime stories before they sleep

Letting kids to watch devices before sleep can lead 

to many problems such as disturbed sleep, vision 

problems, tiredness etc. Let them sleep after a 

good bedtime story from you. Just be with them 

talking how good the day was and the things they 

liked or disliked etc. Children are more open for 

good conversations when they feel cuddlier and 

calmer, that is before the sleep time. Do not rush 

the sleep time but enjoy it by making it a peaceful 

time. 

Encourage children play together 

It is a sad reality that children do not play face to 

face as before. They often prefer to play on their 

devices rather than playing together. The result 

is that they do not make good friendships and 

memories. Friendships flourish when children 

play together, talk, and laugh. So, encourage them 

to play together. If your child’s friends came over 

to your home for a playdate or birthday party, en-

courage them to play together rather than letting 

them play on their phone whole time sitting lonely 

at different corners away from each other. Organ-

ize games for kids and let them socialise and have 

good memories. Children acquire important life 

skills when they play together, such as ability to 

manage themselves, sort out conflicts and prob-
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lems, socialisation, learn patience etc. 

Develop hobbies

Identify and encourage children’s talents and interests 

from early stage itself. Motivate them to grow their 

passion by giving support and inspiration. It can be 

drawing, singing, dancing, sports or art and crafts. 

Children can easily get bored quickly. So, find out 

things they are interested in. There are many screen 

free activities they can do such as colouring, puzzles, 

word search, board games, Nature walk, reading, 

journaling, crafts etc. 

Let them explore Nature

Mother Nature is the best teacher to teach children 

many life skills. Make them connect with the Nature 

by letting them play in the sandpit, jump in the muddy 

puddle, dig the dirt, make a house with twigs, smell the 

flowers, play in the rain, listen to birds, collect many 

treasures- shells/feathers/rocks/sticks, climb trees and 

much more.  Do not get worried about getting their 

cloths dirty but feel proud watching their smiley face 

with satisfaction. In a human life span, there are many 

more years to be lived as an adult. But there are only 

few years to be experienced as a child. So, let them 

explore the Nature.

Have tech free zones and tech free time 

You can decide few zones where family members are 

not allowed to use devices. For example, the tech free 

zone can be meal table. Similarly, any specific time 

of the day can be chosen as tech free time. Travel 

time is another option of tech free time since letting 

kids watch device in a car ride or trip will result in 

missing out scenic views and having a quality family 

time. Enjoy those time playing games, having good 

conversations, and observing the beautiful Nature.  

Establishing a tech free zone and time will strengthen 

the family bond.

Set screen time limit

Setting up a daily or weekly screen time limit will help 

kids to self-control when the time up and redirect 

themselves towards other activities. The time limit 

may vary based on age and study requirements. 

While sand timer is a good idea for young kids, alarm 

might work better for older kids. Do not let them watch 
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Tintu Joseph: A person who loves working with children. She has completed M.Com and MBA from Ker-

ala, New Zealand Certificate in Retail from Unitec Institute of Technology and New Zealand Certificate 

in Education Support from Open Polytechnic. She has keen interest in writing, singing, dancing, art and 

crafts

it whole day, rather teach them to stop once the 

time up and engage with the real world doing 

other activities.  

Use speaker for music and stories

Kids love songs and stories. Playing music through 

Bluetooth speaker is a good way of deviating them 

from watching devices. Kids can learn songs lis-

tening to it through the speaker. Stories can also be 

played through speakers for them to listen and act. 

Discuss about being internet safe

What kids do on device is pivotal. If you choose 

to gift a device, give advice about the pros and 

cons of it too. Have open discussions with children 

about internet use, good programmes they can 

watch, ‘stranger danger’ concepts and how to be 

safe online. Handing over a device without giving 

enough advice can ultimately lead to many prob-

lems. Teach them how to keep themselves safe on-

line.  Parental control apps or device settings can 

be used to block certain websites, filter contents 

etc. Be approachable and friendly so that kids can 

tell their issues with you without hesitation.

Be a good role model

Do not let your device distract you from par-

ent-child interactions. It is not a good practice to 

use device after saying no to children. Children 

absorbs a lot through observation. The initial 

step to control children’s phone use is to control 

parent’s use of phone. Muting notification sounds, 

deciding priority groups and setting specific time 

for social media use are few suggestions. 

Seek help from professionals 

If the child uses the device for a prolonged period 

without having much interactions with the real 

world and becomes aggressive, cries a lot, nag to 

get it back or shows any other withdrawal symp-

toms when someone asked to stop the device, then 

it is the time to take initiatives of device control. 

Give advice and redirect them to the real-world 

interactions. If you ever feel the child is addicted 

and cannot solve the problem, seek advice from 

professionals like councilors, psychologist, or fam-

ily doctor. Leaving as it is or delaying can create 

further issues; so do not hesitate. Better to act now 

rather than being too delayed.

                                                         ***

Being in a busy schedule, some parents often 

offer devices to children to make things faster 

and easier. It may be to distract children from an 

unwanted behavior, stop them cry, make the meal-

time easier or because of any other reason. When 

young kids watch devices for a prolonged period, 

they are missing out a lot of learning experiences 

and play moments, moreover, having a good child-

hood memory. By offering a device to the crying 

child, you are guiding them to avoid the problem 

by distracting their mind, but not teaching them 

how to solve the problem. The sad reality is that 

many children now a days do not know how to 

face problems arise in their life. Some do not even 

know how to eat their food without watching a 

device or how to play nicely with others sharing 

toys, waiting, and taking turns. Human interac-

tions help a child to acquire real life experiences 

in a way that playing over the smartphone cannot.  

Realising the fact phone is not a toy for infants and 

toddlers are important. 

The dangers of device addiction may not be real-

ised when a parent offers cartoons to a 1-year-old 

child when crying or to make the mealtime easier. 

But it will be vigorously realised when a 15-year-

old do nothing but only play on phone whole time 

even without heads up to say a hello to the people 

around. So do not be too late. Set screen time limit, 

make children independent by giving responsibil-

ities, let children explore the Nature and enjoy the 

quality family time together. As a parent, one of the 

best gifts you can hand over to your children is a 

memorable childhood rooted with good values.
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I
n 2014, a small group of passionate 

cricket lovers got together to design 

a T20 cricket tournament along the 

lines of the Indian Premier League and 

named it the Auckland Premier League 

(APL). The organising group that in-

cluded two enthusiastic cricket players 

Anto Kudiyate and Tino Jose decided to 

limit the participants to the Malayalee 

community and set about drafting the 

Rules and Regulations for the tourna-

ment and even set up an auction along 

the lines of IPL. The rest as they as say, 

is history. 

Around September 2014, the APL 

tournament brought together about 120 

young Malayalee cricketers to show-

case their talent in the newly created 

tournament. There were eight teams 

and due to the monetary limits set by 

the organisers at the auction,  each team 

was allowed to have two icon players 

that they could retain. At the auction, 

each team managed to rope in four or 

five quality players and filled in the rest 

with passionate and talented young-

sters. There was even a full-fledged 

Malayalee team from Hamilton. The 

first tournament was and continues to 

be played in coloured clothing thanks 

to some passionate sponsors. In recent 

times, the tournament has been played 

at Parrs Park in Glen Eden. Through the 

years, the tournament has been a grand 

success and it has been very satisfying 

P.T. Subramanyan
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to see the players get some playing opportunity 

and socialise and make friends within their own 

community.

Fast forward to 2021, the group has shaped 

the APL’s success in such a way that the young 

Malayalee cricketers are eagerly discussing this 

tournament as early as July. Social and community 

events from mid-year onwards are abuzz with 

discussions about who are likely to be the icon 

players for each of the teams in the upcoming sea-

son.  In the seven years since its inception, the APL 

has managed to lift the quality of the game among 

cricketers from Kerala.

This year’s champions in the APL tournament 

were Master Blasters and the runners up were NZ 

Mobiles- Super Kings. 

More recently, Ranjith Raveendran, a former 

state cricketer from Kerala along with two other 

enthusiasts Sreekanth Vidyadharan and Allen 

Joy initiated another T20 tournament named 

Kerala Premier League which was conducted with 

outstanding success last year. The tournament 

was played at Keith Hay Park in Mt Roskill and the 

organisers gave away glitzy awards to the teams 

as well as high performing individuals. The high 

scoring finals of this tournament was telecast live 

on Facebook and witnessed stunning centuries by 

import Nimesh Patel & Nixon Felix, who captained 

the champion side Ernakulam Machhanzz who 

beat Thrissur Juggernaut. The organisers also did 

their bit for their community in India by making a 

significant donation to Malayalee Samajam during 

the Covid pandemic in 2020.

With New Zealand winning the World Test Cham-

pionship this year (Hearty Congratulations to Black 

Caps!), the game is set to grow significantly at the 

grass roots level in this country. The APL and KPL 

tournaments provide a perfect platform for young-

sters from the Malayalee community to improve 

their cricket skills and chase their dreams.

P.T.Subramanyan is a former cricketer who played for Kerala in Ranji Trophy from 1987 to 1993 and for 

South Zone in Deodhar Trophy in 1988 and 1989. He moved to New Zealand in 2005 and is also a qualified 

Level 2 Coach in Auckland.
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D
id you know over 30 billion tons 

of carbon dioxide gets released 

into the air globally each year, 

mainly because of people using fossil 

fuel powered vehicles instead of elec-

tric vehicles? Do you want to have to 

live in extre

You might be wondering what hap-

pens when we drive petrol powered 

cars.  When we drive petrol powered 

cars, CO2 (carbon dioxide) and other 

greenhouse gases get released into the 

atmosphere. When sunlight comes to 

earth, what isn’t absorbed, normally 

gets reflected back into space. But 

greenhouse gases like CO2 blocks the 

sunlight from getting reflected back to 

space and traps it around our planet. 

Because of this, the earth is becoming 

warmer and warmer. But luckily EV’s 

can fix this problem to a great extent!

 

Using electric vehicles would reduce 

climate damaging emissions and pol-

luting domestic air.  EVs globally emit 

around 60% less greenhouse gases 

than petrol powered vehicles. But the 

best thing is that when electric vehicles 

are driven on New Zealand roads, the 

carbon dioxide emissions will be re-

duced by 80%. Driving EV’s would help 

reduce climate damaging emissions 

and damaging domestic air pollution.

Electric cars were first introduced in 

April 1880 by Thomas parker who was 

an English electrical engineer. Electric 

cars are electric powered vehicles that 

run on batteries which are recharged. 

The main two types of electric cars are 

Michalle Susan Shyju
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battery electric vehicles (BEVs) and plug in hybrid 

electric vehicles (PHEVs)

BEVs are pure electric vehicles which are powered 

by its batteries which need to be charged through 

the electrical grid. But PHEVs have two engines. 

One of the engine is powered by a battery, and the 

other one is usually powered by petrol or diesel. 

PHEVs aren’t really considered electric cars since 

one engine is powered by petrol.                   

                                                 

Petrol powered vehicles may be a bit less expen-

sive than electric cars (depending on the model) 

in the market.  However, EVs are cheaper to run 

over their lifetime! You can easily charge your 

vehicle at home overnight or in your free time. This 

will probably even cost less than buying petrol 

for your car! Of course, charging costs depend 

on your electricity retailer. You also don’t need to 

spend money on costly maintenance for your EV 

as they don’t have a lot of moving parts, therefore, 

there is less to go wrong.

You might be wondering how New Zealand 

benefits from EVs. According to the Ministry of 

Transport, New Zealand is well placed to benefit 

from EVs because 80% of domestic electricity is 

generated from renewable sources. 

EVs are becoming very popular in New Zealand 

nowadays.  There are a number of reasons behind 

this trend. You can get up to $8500 subsidy from 

the government depending on the model when 

you purchase an EV. Also, there are many models 

of EVs available in New Zealand from all the 

leading car manufacturers in the world including 

Tesla, Nissan, MG, BMW and KIA.

                                               

We have around 500 charging stations across 

New Zeeland and many more are getting ready. 

You can set up a charging station at your home 

as a well. Most early electric vehicles (about 2011 

– 2016) were capable of about 160 Kilometres of 

driving before they needed to be recharged. Cur-

rent electric vehicles travel about 400 kilometres 

per charge, though there are some, such as Teslas, 

that can do about 560 Kilometres on a charge.  

                                                    

Studies show an EV owner will save around $1000 

yearly on fuel when compared to regular cars. 

Because of all these reasons I strongly believe that 

EVs should replace fuel powered cars as they are 

better for the environment, more efficient, and 

cheaper to operate.

Michalle is a year 7 student at Green Bay Primary school.  Her passions include music, dance, reading 

and gymnastics.

Darpanam 

2021
31



W
e all have some moments 

that you just feel terri-

ble. You know, that feeling 

of ‘Meh’ or ‘Urgh!!’  

I used to let it happen and let my feel-

ings be. I didn’t think I could control 

that and saying ‘that’s someone’s fault’ …  

it’s because of the weather and feeling 

like I couldn’t do anything about it. 

 

Since I had real bad adversity in my 

life, I learnt that we could do something 

about this feeling. 

I thought maybe; I should share what I 

learnt here today. 

 

When you feel terrible, examine what 

the cause is. It’s usually because of 3 

reasons. 

 

1. Fatigue - Have you had too much 

to drink last night? Or had a big 

party? Have you had enough 

sleep? Maybe you need to cut 

down caffeine, wine, bad food, or 

work?! I often find myself feeling 

terrible when I haven’t had a good 

night’s sleep. It is so important to 

know what kind of physical state 

we are in. Make sure to take care of 

yourself! This could be the biggest 

cure! 

2. Reaction - Maybe you are reacting 

to something that happened to 

you recently.  Maybe you received 

some bad news, or a car cut in front 

of you on the way to work. Or have 

you heard some bad comments? 

All these things can cause you to 

react, and you can carry on react-

ing without notice. I am very guilty 

of this; I get annoyed when some 

random car cuts in front of me or 

when I see a rude driver make a 

cheeky move on the road. I get so 

frustrated! Also, sometimes when 

something happened a few days 

ago, and you have been too busy 

reacting until now.  

3.  Rumination - You know, sometimes 

Yumi Takagi
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you keep on thinking about some bad event or 

awful thoughts over and over. You don’t need 

to keep thinking about it, but you can’t get out 

of it… I often get this awful doubtful thinking 

coming into my brain. It stays and I think about 

it over and over.

I used to think “I am not good enough”, “I can’t do 

it”, and more and more I think about it, I get so 

scared. It is a bad cycle! But I was told that doubt is 

just a signal. All I need to do is to learn more, skill 

up more, and ask for more!

So when you have this terrible feeling and find out 

the reason, what can we do? 

I can suggest the following 5 things.  

 

1. Get up and move - Take a walk, go for a swim, 

do something to move physically. Change your 

scenery, take a few nice deep breaths, and get 

fresh air into your body. That will change your 

state quickly. 

2.  Set intention - Think about what you need to 

do in the next hour—not thinking about next 

week or month. Think about what you need to 

do right now. Shift the focus from bad feelings 

to things that you need to do now. 

3.  Listen, read or watch something positive - Go 

to your favourite positive podcast, YouTube, 

or book and let your focus be on positive 

things. Don’t go to Netflix or TV to binge-watch 

drama; go to the real positive, inspirational 

programme! 

4. Take action- Do something to move towards 

your goal! The best thing is to take positive 

action! 

5. Share your story with your close friends or 

family - One of the best cures is to share your 

true feelings. I have a few friends I can call 

when I am feeling terrible. It is so interesting, 

but when I share my story, I usually get more 

clarity of what I should do next. Sometimes 

those close friends and family members can 

see different views, and you will be surprised 

that they can give you some great advice!

 

We all have those moments. Don’t worry; you are 

not alone! But there is a way to feel much better!

Yumi Takagi is a motivational speaker and author of the book “ Empowered by the storm”. She has a 

strong passion for personal growth and helping others. She believes that everyone has hidden power 

and potential and wants to help to discover it. Yumi resides in beautiful Northshore, New Zealand.
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K
athakali is a form of dramatic 

dance of Kerala, based on 

Hindu literature and charac-

terized by masks stylized costumes 

and make-up, and frequent use of 

mime. It is one of the oldest ways of 

theatre art in the world. ‘kathakali’ 

means story play katha= story 

Kali=play). They express the story by 

using different gestures. A traditional 

Kathakali play is usually performed 

as part of a village temple festival 

in the temple forecourt illuminated 

with lights and decorated with 

flowers. A typical performance takes 

some 8–10 hours, from the evening to 

the early morning hours.

Another specific feature of Kathakali 

is its makeup and costume. Faces are 

made up to look like painted masks. 

Historically all face paints were 

made from natural resources. Their 

unique costume, accessories and 

makeup complements a spectacular 

performance to the audience. It takes 

several hours for a performer to get 

their makeup done. The costume 

consists of a full skirt, heavy jacket, 

numerous garlands and necklaces, 

and a towering head dress.

Music plays a significant role in this 

form of classical art. Based on the 

mood of the scene, the artists change 

their tone to execute the scene. A 

Kathakali actor needs immense 

powers of concentration, skill, and 

physical stamina, gained through 

training based on Kalaripayattu, the 

ancient martial art of Kerala.

Kathakali training takes years of 

hard work and devotion. Each sec-

tion has a guru, who guides students 

throughout his/her life. The aim is to 

achieve perfection, then work in har-

mony as a team of specialist artists to 

create Kathakali.

A summary for the acting tech-

nique is:

“Where the hand moves, the eyes fol-

low. Where the eyes move, the mind 

follows. Where the mind moves, the 

mood follows. Where the mood goes, 

there the Rasa (flavour) arises”.

Kerala Kalamandalam, Cheru-

thuruthy is one of the oldest training 

centres in Kerala for Kathakali 

training.

It is a worrying time for Kathakali 

because artists perform on a self-em-

ployed basis and the ethos of the kali 

yogam is diminishing. The younger 

artists need help to continue the 

progress of Kathakali and to make 

it more accessible for the whole 

community. It is important to sustain 

such a magical art form of Kerala for 

generations to come.

Aaron Jimmy

Aaron Jimmy is a Year 6 student at Manukau Christian School

Kathakali
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I
t all happened in 1970, when I was 

10 years old, yes me, Andre

Arnaud. I used to live in a beautiful 

little cottage in a rural area in Brittany, 

France with my dad and mum. We 

had a little farm with sheep, dogs, hens 

and chickens. That was our sweet little 

world. My mother was pregnant and 

8 month into her pregnancy she had 

a fall. It caused a preterm birth. With 

great difficulty my baby sister survived, 

unfortunately my mother’s life had to 

come to an end.

After my mother’s death my father 

struggled to look after us. He had to go 

to a rich merchant’s farm so he could 

get more money. A few months passed 

after my sister was born. Then unex-

pectedly my sister got influenza the 

cure for which required lots of money, 

which we didn’t have. Just a few days 

after we heard the news that she had 

died. My father was heartbroken and 

blamed himself for not being able to 

afford proper treatment. He was almost 

going into depression. He asked his 

brother, my uncle for help.

Soon my father’s brother, who I called 

Uncle Francis, sent a letter to my dad 

requesting to send me to England 

where he was settled. At first my 

father didn’t want me to go. Finally, 

he decided to send me, hoping for a 

better life and future for me. I cruised 

through the English Channel and there 

were lots of food and people. It was an 

amazing new experience for me. My 

trip had come to an end at Liverpool. 

I emerged to the port and there I saw 

Uncle Francis waving at me.

 

I felt so relieved, it had been 3 years 

since I met my uncle. He was very busy 

with his business. I asked him many 

questions and gazed at the buildings in 

awe. Soon we arrived at Uncle Francis’ 

house. It was a 2-storey building. I had 

never seen anything like it. It was very 

Joanna Dawn Johns
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different from my cottage in Brittany. As soon as 

I entered the house I heard the chattering of my 

cousins, their names were Lily, Mark, Ruth and 

Little Anthony.

Just as I had entered, they all rushed downstairs 

and gave me a big welcome hug. They showed me 

lots of things that I had never seen, and we played 

games. They taught me freeze tag, red rover, 

dodgeball and many more games. Then I had a 

quick shower and went to the dining table to have 

dinner. Even at dinner there was different types of 

food like fish and chips, burger and kidney pie. I 

had never tasted anything like it before. Right after 

dinner Aunt Maria asked Mark to take me to his 

bedroom so I could spend the night there.

Early in the morning I went downstairs to greet 

my uncle. I saw a letter on my name. I picked it 

up, opened it and it said: “My dear Andre, how are 

you? I miss you very much. I just want to let you 

know that today is your mother’s birthday please 

pray for her. Yours truly Pa.” After reading the 

letter I shed tears of joy and sorrow. I wrote a reply 

straight away. For the first few years I visited my 

father for summer vacation then came back home 

to England.

Joanna Dawn Johns: Year 4 student at Gardens School, Manukau. She is keen to become an Environ-

mental Scientist. She enjoys reading variety of books and writes a lot of short stories mixed with fantasy/

fiction. Her favourite author is Geronimo Stilton .

Life was going smoothly for a few years. At the age 

of 15 another disaster struck. My uncle heard it 

first. My dad was among the hundreds of people 

who had died in a gigantic tornado in 1975.

I felt like my world turned upside down. I cried 

for days. But my uncle and family supported me 

wholeheartedly, saying things like “we will pray for 

him, you have experienced things like this before, 

we are your family”. But I could see that even they 

were shocked.

I pushed my past aside and studied harder. I be-

came a doctor and started practicing in Liverpool 

public hospital. After paying my uncle’s debts I 

saved some money for my own dream to open an 

orphanage and hospital for children who have no 

family to care for them. Within 6 months I opened 

an orphanage called Liverpool Children’s Homes. 

My cousins help me with its management. Life has 

taken all my immediate family from me, but I feel 

blessed with a very big family now.
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Thoughts are common, yes, indeed,

They occupy one when in need.

In the silent nights, when full of fright,

They occur naturally, like a new year.

But thus, thou must not think of the evil,

The evil people or et sic porro.

Think before you speak,

Think after too,

It’s okay to think for one day, but don’t think your life away!

There is no such thing as overthinking,

But there sure is something I like to call underthinking.

One night, I sat, thinking about what we would think, if we couldn’t think,

I said ‘No, that’s impossible!’ 

Sure, yes, it may be.

But still I think, still you think,

And that is the way I think it should be.

Reeha Afsal
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When depression, anxiety, and frustration

All bring out the worst of you,

Making you feel like to quit, making you feel like you don’t fit,

And when that spark in you just won’t luster,

Think about you and how rare you are.

Although sadness, should be as much a part of our life as happiness,

Rarity is a quality we all possess,

Our opinions matter, and our voices should be heard,

Social anxiety should not be a thing, 

Cause, yes, we’re all very rare, 

We’re all as rare as purple roses.

Fireflies, cat’s eyes and more wonderful things,

All under the name of “light”, they sing.

What about fire, lamps and fire for a camp?

Hot, hot and more hot they become,

Giving both heat and light. 

And of course, the reflectors: Moon, Mirror and clear sea,

Make the light less feeble, you see!

But what if it all goes, what if it all turns off?

How will we see? How will we be?

Hard to imagine, hard to believe!

So, maybe it’s impossible, maybe it’s not,

But at the moment we all have light,

So, praise it at least.

Even if there is no light later, we all have a light inside of us,

So let it burn and let it glow,

Let’s all unite and forgive our foes.

Purple Roses

As the lights turn off

Reeha Afsal has her own blog ‘Reeha Land’ (https://reehaland.blogspot.com/) where she writes sto-

ries and poems, She is eleven years old. She adores reading, wants to be an author and an actress 

when grown up.
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A 
soldier squad was in the harsh 

war terrain in Syria. While 

looking for enemy personnel 

one man in the bunch could hear 

wailing and it sounded like a child 

screaming. The sound was coming from 

some fallen pillars. He found a puppy 

under the debris-filled with trauma. He 

picked the puppy up and put it on safer 

grounds, but the puppy was not ready 

for more affection from the soldier.

The soldier was from the United King-

dom. He had been drafted by the nation 

to help his comrades in Syria to fight 

off the terrorists. The soldier had never 

been this happy seeing a puppy. After 

ten minutes the puppy decided that it 

could be touched by the U.K. soldier. 

They named the dog, “Barrie”, because 

they thought it was a boy. The soldiers 

called a jeep to pick up Barrie with 

the soldier friend and take them to the 

soldiers’ camp. The soldiers’ job in that 

area was to disarm IEDs and bombs that 

were homemade.  What is an IED?  The 

full form for an IED is an “Improvised 

Explosive Device.” It is a time bomb.

After his job, he came back home with 

his soldier mates. It took Barrie four 

days to let everyone touch her. The sol-

dier that rescued her was now bathing 

her, and they realized she was a girl, 

not a boy.  She loved her owner.  Each 

time he went on a job she followed him. 

In the darkest time of the soldiers’ lives, 

she helped everyone out. Every day she 

got new toys. It was time for the soldier 

to go back home to the U.K. on leave. 

This soldier, who had rescued Barrie 

did everything in his power to bring 

Barrie to his homeland, but the U.K. cus-

toms did not let her in. In his break, the 

situation in Syria had become worse.  

He could not go back, and Barrie was 

stuck there.

The soldier who had rescued Barrie, 

now in the U.K. asked his soldier com-

rade in Syria to help him move Barrie out 

of Syria. The soldier went to the border 

of Syria and Iraq and a person came to 

pick up the dog. This person worked for 

Danne Dominic Darlin
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War Paws, a charity that had helped the man to get 

the dog out of Syria into Iraq. Barrie had to go into 

quarantine for three months because still, the U.K. 

government did not let her in. The person that had 

uplifted the dog from Syria took care of her for the 

next three months. She had been put in quarantine 

to see if she had any diseases. It was a quiet and 

lonely three months for Barrie, but she eventually 

passed her quarantine tests. The three months had 

ended. It was time for her to see her owner again. 

She had caught a flight to Paris. Hearing this news, 

the soldier went to Paris via the Euro Tunnel. He 

was going to the Charles de Gaulle Airport in Paris 

to pick her up. He was a bit nervous about seeing 

Barrie again. His concerns were, “will she be the 

same dog I have left behind?” He had left her when 

she had been very little and now she was going to 

be a big dog. They picked her up and went back 

to England. They got back to the soldier’s home. 

It took ten minutes for Barrie to realize who this 

soldier was. She came to him and smelt his leg. 

Instantly she laid on the floor and let him give her 

a belly rub.  This was a sign of complete trust and 

vulnerability towards her soldier owner. This was 

when he realized that she remembered him.

This had been an amazing moment for the soldier 

and Barrie. They had reunited with each other and 

would live together for the rest of their lives.

Danne Dominic Darlin is a Year 9 student at Lynfield College, Auckland.
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The roller coaster stopped. We were 

stuck upside down on the world’s larg-

est roller coaster. I knew this was a bad 

idea. My name is Kacy, it is pronounced 

KC. Now, I suppose you are wondering 

why out of all the things I could choose 

to do for my birthday I chose this. To 

be honest I do not actually know how 

I ended up there, well I do but... I better 

start at the beginning.

It was a sunny day at school and I had 

just spilled the beans that I was going 

on a trip to the theme park, home to the 

world’s largest roller coaster, and my 

friend Kiera just dared me to go on it. 

“NO WAY!” I cried.

I’ll give you an extra ticket to the Purple 

Mist concert” she said. “Hmm, alright 

you have a deal” I said. She spat on her 

hand and held out her hand to shake.

“Uh, I think I’ll pass,” I said carefully. In 

case you are someone silly and do not 

know what the Purple Mist are, they are 

a world-famous band. The Purple Mist 

concert is the event of the decade (al-

right maybe a month), and the concert 

will be amazing, but it is so expensive. 

Keira’s mum won the tickets from the 

lottery, and they had one left over. 

I was desperate to go. So naturally 

when my parents asked me where 
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I would like to go for my birthday gift, I said the 

roller coaster. When we got to the front of the 

HUGE queue my tummy started to feel funny, the 

coaster was gigantic! Then I thought of the tickets, 

I took a deep breath and entered the cart.  So now 

you know how I got up there I will tell you how I 

got down from there. A guy with a megaphone 

yelled up at us and said  “your harness will keep 

you attached to the roller coaster even after you 

unbuckle your seatbelts so make your way to 

the back of the roller coaster and unbuckle your 

harness and make your way down using the roller 

coaster tracks like ladder rungs.”

 He said it so calmly like all I have to do is to walk 

down, WELL HE WASN’T THE ONE STUCK ON 

THE WORLD’S HIGHEST ROLLER COASTER!!!

If I wasn’t nervous before, I got nervous now. I was 

the last one to scale the tracks back down, looking 

back I do not know how I did it but somehow, I DID! 

I thought of how I am excellent at climbing and just 

did it. When I got down my mum asked me how 

it was. THEY MISSED THE WHOLE THING! I just 

rolled my eyes and said sarcastically “great.” 

P.S. I still went to the Purple Mist concert. IT WAS 

GREAT!

Quiet as a mouse 

Stealthy as a ninja 

A shadow creeps along the lawn of a house

No one’s ever seen it not land on its feet

It likes to roll around in heat 

and chase birds that go tweet 

But most of the time naps around in the sun

And is hardly ever on the run 

Unless it sees a dog with big sharp teeth

That’s the only thing that a cat doesn’t want to meet. 

Cats

Arya Menon:  9 years old student at Owairoa Prima-

ry School, Howick
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Y
ou wake up, realising the sleep 

you had last night never fully 

kicked in; you are still drowsy, 

and you are NOT prepared to get out 

of bed today. Turning to your dresser, 

you groggily reach for your phone 

promising yourself that you will only 

spend five minutes checking your 

socials. This time passes. You promise 

yourself yet again that you will get up in 

five minutes. These five minutes fly by, 

your hand still glued to your phone and 

body sandwiched between your covers 

and mattress.

However, many minutes later, you 

finally decide to get off your phone and 

out of bed. Throughout the day, you 

mindlessly check your phone every five 

minutes. Every like, comment and share 

fuels the constant ‘need’ to refresh, 

browse and scroll. You find yourself 

consumed in the lives of those around 

you, and how much fun they seem to be 

having. Perhaps a little envious, you fall 

even deeper into the rabbit hole—what 

started off as five minutes has now 

snowballed into 7 hours. You are the 

average American teenager.

A 2019 study by Common Sense Media 

in America found tweens spend a daily 

average of four hours and forty min-

utes online, whereas teenagers spend 

seven hours and twenty minutes—both 

stats not including schoolwork. Keep 

Richa Cherian
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in mind this data comes from a pre-coronavirus 

ridden world and doesn’t take into account how 

youth screen time is likely to have soared whilst 

we’ve been collectively battling the pandemic. 

Being stuck at home—as much as it is better than 

the alternative— can do that to you.

These numbers are unprecedented; thirty years 

ago, if you asked the average American teen how 

many hours they’d spent online the answer would 

be zero. Why? There was not an ‘online’ for them 

to spend time on. The first official website was 

made publicly available on August 6th, 1991. To 

think that modern teens spend seven hours online 

every day is crazy when put into perspective. Yet, 

as crazy as it may sound, it is the reality of a world 

that has become encapsulated in our readily 

available devices. According to Statista, five years 

ago there were two and a half billion smartphone 

users worldwide. Now, it is estimated that there 

are 3.8 billion. Furthermore, in January 2021, there 

were 4.66 billion active internet users worldwide. 

We are more connected than we have ever been 

in human history.

This exponentially growing digital presence, in all 

its glory, has its drawbacks. What works to help 

keep us together, also keeps us apart. Looking 

back, maybe my parent’s grievances towards 

electronics held some weight. You have probably 

heard the “When we were kids” spiel before, so 

I’ll save you the trouble, but the point still stands. 

When our parents were kids, they were —to put it 

simply— out living their lives.

I’m not saying we younger generations aren’t (the 

coronavirus pandemic certainly hasn’t helped), 

but we are less inclined to in a world where it is 

impossibly easy to live vicariously through the 

experiences of others. When you can immerse 

yourself in the ‘life’ of a celebrity at the click of a 

button, the temptation seems almost irresistible. 

In contrast, back in the early nineties, the internet 

was only recently emerging, reality television had 

yet to globally take off and whilst the paparazzi 

were most certainly a thing, they were nowhere 

near as prolific as the pests of the twenty-first 

century. We are ‘connected’, which further empha-

sizes how disconnected we have become.

What we mistake for the lives of these public 

figures and our peers mischaracterizes their true 

experiences. They feel as if they cannot share mo-

ments unworthy of the highlight reels their social 

media accounts have become. Their Instagram 

profiles are go, go, go when their lives are normally 

anything but. We see the elegant events, exotic 
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places and even more unique company but God forbid we 

see the lonely nights. God forbid we dethrone them from the 

imaginary pedestals we’ve unwittingly built in our adulation 

and envy. In our idolization of these people - whom we don’t 

truly know- we are doing a disservice to both us and them.

Fortunately, for us social critters, we are able to remain 

connected in a world where connectivity has become more 

important than ever. Unfortunately, we are able to remain 

connected in a world where connectivity has become more 

important than ever. It has become increasingly difficult to 

resist the temptations that social media platforms provide. In 

fact, psychologists referenced by Addiction Center “estimate 

that as many as 5 to 10% of Americans meet the criteria for 

social media addiction today.” Reddit user r/TheSecretMe ex-

plains the complexities of our social behavior, further relating 

it to the addictive nature of social networks:

“We evolved as a social species. Information has always 

been essential to our survival. Where are my group mates? 

Which tree is bearing fruit right now? Who saw a predator 

and where? Which person turned out to be unreliable, which 

person turned out to be reliable?

We evolved to be information junkies. And no information is 

more enticing to use than social information because both the 

individual and the tribe thrives on that. From your nearest 

blood relations to the most distant celebrity. Your inner mon-

key is just totally hooked on all that potentially vital social info, 

it scratches one of your deepest most ingrained needs.”

Our minds become saturated by the information we so des-

perately seek, desensitizing us to the real world. As further 

defined by Addiction Center, “addictive social media use 

will look much like that of any other substance use disorder, 

including mood modification (i.e., engagement in social media 

leads to a favorable change in emotional states), salience (i.e., 

behavioral, cognitive, and emotional preoccupation with 

social media), tolerance (i.e., ever increasing use of social 

media over time), withdrawal symptoms (i.e., experiencing 

unpleasant physical and emotional symptoms when social 

media use is restricted or stopped), conflict (i.e., interpersonal 

problems ensue because of social media usage), and relapse 

(i.e., addicted individuals quickly revert back to their exces-

sive social media usage after an abstinence period).”

Dopamine is a neurotransmitter in our brains responsible for 

triggering our reward systems. When we perform tasks that 
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our brain considers beneficial, 

this chemical releases itself to 

reward and motivate us to con-

tinue engaging in those tasks. 

After being rewarded, we begin 

to make positive associations 

with these behaviors, further 

encouraging us. Trevor Haynes, 

a research technician at Harvard 

University, published his findings 

on the subject in May 2018 stat-

ing: “Every time a response to a 

stimulus results in a reward, these 

associations become stronger 

through a process called long-

term potentiation. This process 

strengthens frequently used 

connections between brain cells 

called neurons by increasing the 

intensity at which they respond to 

particular stimuli.” Positive social 

stimuli, although not as addictive 

as the likes of cocaine, can still 

incite addiction—likes, comments, 

notifications.

 We have become preoccupied 

with information that is crafted to 

appeal to the maximum number 

of consumers, and also us specifi-

cally. On Instagram, TikTok, Twit-

ter, YouTube and so on, our pages 

are filled with content curated 

to our interests and preferences. 

From a digital lens, this may sound 

great—we no longer have to deal 

with content we aren’t interested 

in. From a business perspective, 

however, we are shown an ulterior 

motive, in which this personalized 

content is a way for these com-

panies to increase their bottom 

lines. The more time and attention 

you invest into their platforms, 

the more ads they can share. In 

2020 alone, YouTube generated 

19.77 billion USD in ad revenue. 

Your Instagram “Explore” page, 

TikTok “For You” page, Twitter 

feed and YouTube homepage are 

all designed to make sure you’re 

engaging with these platforms as 

much as possible.

Due to the dopamine inducing 

nature of social media, going with-

out it can almost feel impossible. 

The barriers between people and 

their social media accounts are 

often as minuscule as the time it 

takes for their Face ID to recognize 

them. Zero. Zip. Zilch. Nada. This 

means that we can often find our-

selves engrossed in our devices 

in passing time. Have you ever 

caught yourself refreshing your 

Instagram feed for new informa-

tion? Have you ever noticed how 

you might use your phone while 

eating, to browse your TikTok? 

Have you ever decided to scroll 

through your Facebook whilst tak-

ing a break from school or work? 

If you’ve ever tried to restrict your 

social media usage, you might’ve 

found yourself justifying why 

you couldn’t, or why you needed 

to go back. This is the magic of 

“maybe”. Maybe you will miss out 

on something. Maybe you will see 

something worth your while, or 

maybe—just maybe—you won’t.

In passively using social media 

we are in a way subscribing to 

the deterioration of our attention 

spans. We’ve become scatter-

brained with the instant gratifi-

cation we so persistently provide 

ourselves with, to the point where 

concentration has become scarce. 

Individual Instagram stories are 

a maximum of 15 seconds and 

individual posts are a maximum 
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of 60 seconds. Individual snaps are a maximum 

of 10 seconds. TikToks are a maximum of either 15 

or 60 seconds. Vine, a now-defunct social media 

platform, had a maximum time limit of 6 seconds. 

Comments on YouTube videos blow up saying “I 

bet you’re reading this while watching the video,” 

blatantly showing how many of us cannot concen-

trate on one thing at a time.

It isn’t multitasking. I’ve told myself before that 

I’m simply ‘maximising efficiency’, but really it’s 

anything but. Maximising efficiency would be 

concentrating on one thing at a time, in that you 

are solely focused on completing, or progressing 

towards completing that thing. At least that way we 

aren’t fragmenting our attention, and at least that 

way we aren’t sacrificing our concentration for 

that extra hit of dopamine.

 We’ve heard the saying, “time is money,” correct? 

Well then why do we continuously choose to spend 

our limited currency on things that won’t matter 

in five years? I can assure you with 99% certainty 

that you won’t remember what Kim Kardashian 

was doing this time five years ago (who knows, 1% 

of y’all might be superfans). And as far as public 

records document, nobody is immortal. In 2019, 

The United Nations estimated that the global aver-

age lifespan was 72.6 years. That’s not a very long 

time in the grand scheme of things. The average 

American teen would spend 2 years and 86 days 

online during their teen years alone. 13 - 19. Why 

are we letting ourselves become passive consum-

ers of information that rarely adds any value to 

our lives, other than that weird nose exhale we 

substitute for laughter?

If you can wholeheartedly say you’re present and 

in control of your life, then more power to you. If 

you can’t, then I encourage you to try to become 

more mindful of how you choose to allocate your 

time. Take a week or maybe even longer off of 

social media, and really work on yourself.

If your issues with social media were more inter-

nal, I suggest you start breaking down those things 

that keep drawing you back- that validation-seek-

ing behaviour. That constant ‘need’ to check your 

phone. That attachment to the collage of ‘ones’ and 

‘zeroes’ that is social media. Meditate on it. Reflect. 

Discover for yourself where you have gone wrong, 

and how you can go right. Learn to control your 

urges, rather than become a slave to them.

If your issues were more external, I’d suggest you 

start evaluating the behaviour of those around 

you and why they choose to do what they do. 

Remember that the only comments that’ll hurt you 

are the ones that you believe to have a degree of 

truth. Also, keep in mind the mindsets of those you 

envy. No one lives a perfect life. What they portray 

The average American teen 

would spend 2 years and 

86 days online during their 

teen years alone. 13 - 19.
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is far from what they have had to endure. To be 

perfect is impossible. It’s unrealistic. It’s fake. Move 

forward. Live in the world outside of your phone 

screen, rather than becoming trapped in the one 

inside it.

If you decide you’ll be better off without social 

media in general, I extend my deepest congratu-

lations to you for coming to that conclusion. If you 

decide that you’d like to go back on social media, 

then I have one last bit of advice.

 Gradual stimulation. In a commencement address 

to University of Texas graduates in 2014, Admiral 

William H. McRaven shares an anecdote that pre-

cisely captures this idea:

“Every morning in basic SEAL training, my instruc-

tors, who at the time were all Vietnam veterans, 

would show up in my barracks room and the first 

thing they would inspect was your bed. If you did 

it right, the corners would be square, the covers 

pulled tight, the pillow centred just under the 

headboard and the extra blanket folded neatly at 

the foot of the rack—that’s Navy talk for bed.

It was a simple task—mundane at best. But every 

morning we were required to make our bed to 

perfection. It seemed a little ridiculous at the time, 

particularly in light of the fact that we’re aspiring 

to be real warriors, tough battle-hardened SEALs, 

but the wisdom of this simple act has been proven 

to me many times over.

If you make your bed every morning you will have 

accomplished the first task of the day. It will give 

you a small sense of pride, and it will encourage 

you to do another task, and another, and another. 

By the end of the day, that one task completed will 

have turned into many tasks completed. Making 

your bed will also reinforce the fact that little 

things in life matter. If you can’t do the little things 

right, you will never do the big things right.”

Five minutes., Five minutes is all it takes.

You wake up, realizing the sleep you had last night 

never fully kicked in; you are still drowsy, and you 

are NOT prepared to get out of bed today. Never-

theless, you get up anyways, your phone buzzing 

in the process. You shift your attention to your 

dresser and specifically the notification beaming 

on your lock-screen. For a split second you are 

caught, and not knowing what to do, you decide 

against it. Instead, you turn back to your bed, fluff 

your pillows and start pulling the corners of your 

duvet taut. 

Today is going to be a good day.

Richa Cherian ia an aspiring lawyer. She is currently finishing her last year of college as ‘Deputy Head 

Girl’ at Marist Collage. She is an avid lover of all things creative and has passion for social justice and its 

advocation.
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SOCIETY

T
he term “double burden” (or 

“second shift” as coined by Arlie 

Hochchild) refers to the work-

load of people (typically women) who 

work at paid jobs while also having 

responsibility of a significant portion of 

unpaid care work. Research has shown 

that on average, women spend twice as 

much time on household work as men 

and four times as much time on child-

care. Women also work longer hours 

than men overall when both paid and 

unpaid work is taken into account. Ste-

reotypical Patriarchy teaches women 

to care for their husbands, children, 

and in-laws first, and then focus on 

their personal interests or identities. As 

societies progressed from agricultural, 

tribe hunting to capitalists’ institutions, 

gendered division of labour became 

the best way forward. While men went 

out to accumulate wealth for their 

families, women stayed at home to care 

for their homes and children. However, 

over centuries, women have protested 

this gendered division of labour and to 

engage in paid work, as much as many 

may argue that this is a sign of progress, 

the gendered and sexual division of 

labour has remained quite the same as 

before. The responsibilities of a typical 

home remain still on the woman.

While there are women who do not 

have paid work positions, there are 

virtually no women who do not engage 

in unpaid work. Our lives and our 

livelihoods depend on a wide range of 

unpaid work activities including care 

of persons, housework, and voluntary 

community work.

What everyone needs to realise is that 

along with taking care of the demands 

Sangeetha Menon
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of her office work, the long list of 

unpaid work at home is often con-

sidered a woman’s territory. Right 

from preparing the grocery lists to 

making sure there is food for every-

one in the household while ensuring 

that the household runs smoothly is 

often the prerogative of the woman. 

Interesting to note that, while paid 

work is typically acquired based on 

skill, unpaid work continues to be 

assigned by gender, regardless of 

skill or interest. 

Having been a stay at home mum 

by choice following the birth of my 

first child, I used to often get asked 

the demeaning question: “do you 

work or are you just a housewife”? 

Just a housewife? Managing a child 

and a house all by myself while my 

husband travelled extensively for 

work wasn’t considered important 

or relevant since I wasn’t getting 

PAID to do the work I was doing. So-

ciety still thinks of work as only paid 

work. And now, while I have a full 

time job which is quite demanding 

most of the time, and free time is a 

luxury to say the least, even when I 

have couple of minutes to myself, I 

am constantly thinking of a task to 

complete at home than just taking 

that time off to shut down. This is 

emotional labour that most women 

endure and is not even visible. The 

emotional labour comes in the form 

of caring to such an extent that the 

wellbeing of the woman becomes a 

secondary factor. This often leads to 

the working woman ending up over-

worked, stressed and emotionally 

drained by the end of the day.

However, most men nowadays offer 

to help, it automatically gets them to 

a state of heightened feeling of being 

generous by helping around in the 

house; which they believe they are 

not required to do.

Families are the primary place of 

gender socialisation where children 

begin to understand and act out gen-

der roles and internalise stereotyped 

attitudes and behaviours. Since 

gender inequality often begins at 

home, children need to be educated 

early on in life about gender equality. 

household chores need to be treated 

as equal responsibilities of all mem-

bers of the household. Transforming 

prevalent attitudes towards genders 

at home will help create an equal 

world where no one is held back by 

restrictive gender norms

Sangeetha, originally from Tripunithura, Ernakulam, moved to New 

Zealand from Dubai in 2017. She currently works with Fletcher Building as 

a Talent Acquisition Business Partner. She is one of the executive committee 

members of the AMS. She enjoys good wine, good food and good company.
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N
avigating through a PhD at nor-

mal times is stressful enough 

for a graduate student. Adding 

the mix of Corona on top of it makes it 

even worse for them without saying.

However, being in New Zealand is one 

of the biggest blessings, not just for 

graduate students, but also for anyone 

studying and working in this beautiful 

country. I feel blessed that I was not se-

verely affected by the global pandemic 

that hit us early last year – well, not so 

much as to disrupt my studies at least.

Before getting onto the nitty gritty de-

tails as to what helped me navigate my 

studies as a mom and an international 

cum domestic student here in New 

Zealand, let me take this opportunity 

to introduce myself. I am (finally after 

years of struggle) Dr Shalini Kumar, 

currently working as a Consultant with 

AbacusBio, a leading Agribusiness Con-

sultancy in Dunedin, New Zealand. I am 

originally from Tripunithura (famous 

for royal palaces and athachamayam), 

Cochin. Reaching New Zealand in 2016 

on a partner visa, I was frantically ap-

plying for jobs and opportunities to do 

a PhD

I chose to complete a PhD because I 

was twice enrolled for a PhD in India 

but dropped both times for several 

reasons – marriage with spouse who 

wanted to settle in Kerala and I was 

registered for my PhD in AIIMS, Delhi, 

the first time; complicated pregnancy, 

toxic supervisor relationship, lack of 

funding being the reasons the second 

time. Still, I was determined to go ahead 

with my PhD dream after coming to NZ, 

and it turned out to be the best decision 

I made so far.

Dr Shalini Kumar

PhD in the 

Time of Corona

WOMEN EMPOWERMENT
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While it would have been a lot easier to do my 

PhD in India when I didn’t have any kids of my 

own and I had familial and domestic support to 

help achieve this, it somehow did not materialise. 

But instead, I ended up doing a PhD with a two-

year-old, no domestic support, all the while living 

thousands and thousands of kilometres away from 

my family, here in NZ.

And this is usually the case for a lot of us here as 

well. Hence, when Mr Soby Bernard Thomas, Pres-

ident of Auckland Malayali Samajam, approached 

me for a write-up for the magazine Darpanam 

2021, I felt it appropriate to write this piece and 

share my two cents on how and what helped me 

get my PhD across the line.

Doing a PhD should never be considered an intim-

idating process. Even though PhD is the highest 

degree awarded to a candidate for having secured 

the highest level of academic achievement, it is 

not merely an intellectual process. It is in fact a 

test of one’s patience, grit and discipline. It is an 

achievement to celebrate the hard work, the dis-

cipline, and the mind to tolerate failures and move 

forward.

So, if you are considering doing a PhD, not just here 

in NZ, but anywhere, here are some of the things 

that you need to have on your checklist. The more 

ticks you get, the better your chances of fulfilling 

your PhD dream:

•  Have you found a supervisor for your area of 

study? – the first and most important step

•  Have you done your background check on 

your supervisor and their lab? – very crucial 

for your mental wellbeing in the years of study 

you need to undertake

•  Have you got funding to help you financially 

through the 3-4 years of study? – you could 

possibly work part-time the first two years. 

But if your aim is to finish ASAP and in quality, 

having the funding or scholarship will be a 

great peace of mind while going through the 
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ups and downs of a PhD

• If you are single, and planning to get mar-

ried during your studies, have you asked 

or discussed with your prospective partner 

and their parents about what a PhD journey 

entails?

•  If you are married, and especially a parent, 

is your partner aware and willing to take on 

a huge share of household duties to help you 

and the whole family get through this journey 

with minimum damage? 

•  Are you self-motivated? – a PhD most of the 

times can be about failed experiments, mul-

tiple edits of your thesis chapters, building 

relationships, and staying focused on the 

prize. Are you someone who can pull yourself 

up, even when it gets very tough and lonely?

•  Are you self-disciplined? – as a parent, I be-

lieve one stands a better chance to do their 

PhD well with respect to discipline. I was able 

to give my entire focus while in Uni (usually 

from 9:30 am - 4:00 pm), and then switch off 

completely while with my daughter only to 

switch on my PhD brain again after she went 

to bed. This was an extremely helpful exercise 

for me to gain perspective on my study while 

also able to spend quality time with my family.

•  Are you willing to close your eyes and not 

be affected with the constant social media 

updates from your friends and family about 

their new house or new car or jobs, but only 

stay focused on your study and goals?

•  Have you got a supportive tribe? – having a 

group of friends and family who can be relied 

upon to help you through not only the tough 

times, but also to celebrate your wins, big or 

small, will be a huge bonus for your mental 

and emotional well-being.

•  Are you aware of the support and help 

provided by the graduate study centre in 

your Uni? – keep in touch with the graduate 

research centre or similar centres in your Uni; 

they are a valuable asset to have while going 

through your PhD

•  Do you have a hobby for yourself? – this is 

important and very valuable to help maintain, 

again, your mental wellbeing. A high number 

of graduate students develop mental health 

issues during their study, so to look after your-

self and to ensure you have an environment 

that can support your mental, emotional, and 

social well-being is a must.

These were some of the things I had to learn the 

hard way, and I wish I had had someone to guide 

me during my time. But experience is the best 

teacher for anyone, including for myself.

If you have answered yes to most of the questions 

above and believe you can work around the other 

questions in a favourable manner, I believe you 

are ready to embark on this amazing and unique 

journey.

However, I do not wish to frighten or ward off 

any potential candidates from embarking on this 

journey. Despite all the downs, the degree comes 

with its own ups – respect, value, and the skills you 

bring to the industry as a PhD. Never underesti-

mate or undersell your value as a PhD. You possess 

some of the rarest skills that many others must 

work for years to achieve – your focus, research 

skills, inquisitive mind, discipline, risk mitigation, 

business acumen to name a few. These are all 

valuable skills you build on as a graduate student.

I wish all the future PhDs from our Malayali com-

munity all the success and happiness in this jour-

ney of yours. Let me know how it goes, as I would 

love to hear from you all.

Dr Shalini Kumar is an innovative and dynamic strategist, who strives to be the change she wants to see 

in the world. She finished her PhD in Neuroendocrinology from the Department of Physiology, University 

of Otago, Dunedin in 2020 and currently works as a consultant for AbacusBio. She is working on some 

impactful projects in India, Uganda and USA. She is a Bilingual Support Worker for the Dunedin Catholic 

Kahui Ako (Malayali Community) and Secretary for Dunedin Malayali Association. She leads a humble, 

yet happy life with her daughter.
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I woke up feeling purple.

I was nervous for the day that lay ahead.

For this Sunday wasn’t going to be like a 

usual Sunday.

The wheels that moved me forward, 

brought mellow purples, fiery reds and 

bursting yellows.

The splatter took over, leaving no room 

for the blues.

At the golf course, they hit, and they hit 

and they hit.

I followed, step by step by step. 

Onwards we went, fish and chips in 

hand, onwards to the beach.

Sand went flying everywhere as we 

danced around on the beach.

The water gently jumped as I walked 

along the beach.

All I want to say, is that Sunday was a 

fun day.

A day that knit us all together.

A day that kept me smiling even as my 

feet ached to get rest.

A day that will stay in memory forever. 

Sunday.

Jennifer Joseph

POEM

Jennifer is a year 12 student at Sancta Maria College. 

She enjoys reading young adult fiction novels and 

occasionally write stories. Her interests are in arts, 

music and classical dance.
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I
t all started on Monday the 1st of 

December 2015. Everyone in school 

had to dress up as what they wanted 

to be as they get older. Even though I 

was still a kid I was clueless on what 

I wanted to be. My ambitions weren’t 

mine but were my parent’s prediction 

for my future. “Maybe an actor. Don’t 

laugh papa ji, that's the only thing that 

comes to my mind” I said. “Ajith, Beta 

it’s not Actor it’s pronounced Doctor. 

You really think you could end up like 

Sharukh Khan. One problem with your 

brain or what?! Even engineering would 

be great.” Replied my dad. I rolled my 

eyes. My mother wouldn’t stop nagging 

about how I wouldn’t end up anywhere 

because I don’t like to study. I ended up 

putting nothing on but my uniform. I 

went to school as if it was a normal day.

As soon as I got to my classroom I 

gazed at the different costumes my 

peers were wearing. “Ajith you're late. 

Anyways class let’s stand in a circle and 

present to each other what we have all 

dressed up as” said Mrs Applebum in 

her American accent. It’s been a few 

years now and she still can’t manage to 

pronounce my name properly. I mean 

I guess I can relate to a lot of Indians. 

That made me quite annoyed. They had 

a lot of different ambitions. As each am-

bition was announced, I tried to think if 

I could somehow get anywhere with it. 

But nothing fits me! My classmates were 

like mini doctors, teachers, lawyers and 

so on. One of the girls even dressed up 

with tons of makeup on. “When I grow 

up I want to be an astronaut, when I 

grow up I wanna be a video gamer, 

when I grow up I wanna look abso-

lutely fab!” said some of the students. Of 

course when it was my turn I was asked 

a few questions. But you know I guess 

I got away by doing the old classic “I 

don’t know” look with my shoulders.

The next subject we had was English. 

One of the boringest subjects ever 

Ayesha Maria Joby
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created in this damn, whole, world! “Students, 

I really hope all of you have studied well. Here 

are your question papers” said Mrs Applebum. 

Oh shoot! I totally forgot about the English test. 

You see, I wasn’t exactly the best at passing tests. 

“Oh Lord!” I shouted. You must be thinking I was 

planning to cheat, but if I did, I would have to 

think a 100 times before, because if I do ... I’M 

DEAD! I freaked out. I took a big breath and 

wrote some random answers.

A few days passed and it was time for our 

English/writing test results. I knew I would fail. 

I felt like this was the last day of my life. I would 

be finished if I told my parents. All I could do 

was hope for the best. Mrs Applebum slammed 

my paper on my desks as if she was gonna 

scream in rage. “Well done Ajith you have got 

an A! 100%, the best score in the class. Keep it 

up Ajith!” Said Mrs Applebum in her American 

accent. This time I didn’t care about the way 

she pronounced my name. I just stared at the 

paper shocked. People didn’t understand what 

I was saying. It was either me mumbling or me 

speaking GIBBERISH! No way! I stood up and 

started dancing in the Punjabi style of bhangra, 

filled with happiness and excitement.

When I got home I started laughing when I 

saw my parents banging a stick on their hand, 

ready to teach me a lesson. “Not this time papa 

ji” I shouted. “What nonsense give me that. 

Bloody Rascal!” Replied my Dad. My parents 

looked even more shocked than I did. “Come 

here Beta!” They said wanting to hug me. It was 

truly a great time. From that day on I knew that 

writing was my passion. I finally had something 

I wanted to be when I grew up. Now I work as a 

famous Author. I love writing. I hope this teaches 

you that you have to discover your true self to 

decide on your ambition!

Ayesha is year 7 student at the Gardens School, Manurewa. Her hobbies are singing, dancing, 

painting and playing netball.
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W
hy is Hydrogen such a hot 

topic in the media these 

days? 

To protect our environment from global 

warming and air pollution, we are 

considering alternate forms of fuel for 

energy production and hydrogen is a 

top candidate. Hydrogen is the lightest 

element in the periodic table, is color-

less, non-toxic, odorless and highly 

combustible.

It’s widely acknowledged that energy 

produced by burning fossil fuels leads 

to greenhouse gas emissions which is 

considered one of the most significant 

contributors to global warming. Scien-

tists recently identified that “Thwaites 

Glacier” in Antarctica is melting much 

faster than expected due to global 

warming. The study showed the glacier 

is melting not only from the top but also 

from under the sea, resulting in sea 

levels rising much faster than expected. 

This was one of the significant findings 

which lead global leaders to take 

drastic action to curb greenhouse gas 

emissions.

So back to our topic. Hydrogen as fuel 

is not novel. The first Hydrogen fuel 

cell vehicle was created back in 1966 

by General Motors when commercial 

vehicles were primarily designed 

for petrol and diesel fuels. Hydrogen 

transportation did not really catch 

on as fossil fuel was much cheaper to 

produce. It was only after discovering 

the impact of global warming on our 

natural environment, that we started 

seriously thinking about alternatives to 

fossil fuels. This led car companies to 

increase funding for the research and 

development of electric vehicles which 

run on batteries, Hydrogen fuel-cells or 

a combination of both.

In the current market, battery powered 

electric cars are getting more traction 

compared to Hydrogen powered 

fuel-cell technology mainly due to the 

Prashant V

Hydrogen
the ultimate Fuel?
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huge cost involved in commercial production of 

Hydrogen fuel. Also, battery technology is more 

mature in-terms of efficiency and extended life. 

However, if and when all vehicles go electric, 

today’s batteries will run into a natural resource 

limitation due to the excessive demand on rare ele-

ments like Cobalt. Although batteries are currently 

economic, the disposal and recycling of used bat-

teries is considered a serious environmental con-

cern. This makes Hydrogen powered cars more 

attractive that battery powered electric cars in the 

long run. In addition, while electric vehicles can 

take many hours to recharge, Hydrogen refueling 

is much faster and is on par with traditional cars.

The biggest disadvantage to Hydrogen cars, is that 

the production of this fuel is currently very expen-

sive and difficult to store. This makes Hydrogen 

not economically viable at the moment.

 

This is why New Zealand is currently investing 

in the research and development of hydrogen 

production in a cost-effective manner. Green 

Hydrogen is produced using renewable sources 

of energy and Blue Hydrogen is produced from 

Natural Gas which releases carbon into the atmos-

phere as a bi-product. During the current climate 

emergency our government would like to rely on 

Green Hydrogen but this is the most expensive 

option. Blue Hydrogen might be a good transition 

fuel until we learn to economically harvest clean, 

Green Hydrogen. There is also extensive research 

going into decarbonizing Blue Hydrogen.

The New Zealand Government has kicked off 

numerous Hydrogen research projects in regions 

where oil and gas infrastructure currently exists. 

The skills in the oil and gas industry lends itself 

well to the production of Hydrogen fuel. It would 

be great if we could transition our resources from 

creating a carbon intensive product to clean Green 

Hydrogen. If successful, an abundance of clean 

Green Hydrogen will pave the way for powering 

Hydrogen fuel-cell cars and Hydrogen power 

for industries. It could even create a new export 

product for New Zealand, shipping clean Green 

Hydrogen to other countries that want to reduce 

their emissions. This is something we have to wait 

and see.

If everything goes as expected, this generation will 

be the last to use fossil fuel cars and soon enough 

it is likely Hydrogen will dominate the energy 

industry for years to come.

Prashant is a Civil Engineer by qualification and a Project Planning Engineer by profession. He is current-

ly working for the oil and gas industry in Taranaki.
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Somewhere in the Indian ocean there 

was a remote Island. On this Island there 

lived two friends. A girl named Petra 

and a boy named Jago. Since this island 

was so remote, the children never had 

to go to school or do extracurricular ac-

tivities. But these children loved to visit 

new places. They had already seen a 

landslide, they had befriended animals, 

seen a volcanic eruption and lots more. 

But they longed to visit the glow worm 

cave. It was located in the center of the 

island. Everyone knew that the center of 

the island was a dangerous place. Lots 

of poisonous insects, untamed animals 

and the chances of them coming out of 

the cave alive was very rare. This was 

because of a large elephant, living in the 

cave, called Jumbo. This elephant could 

kill anyone with just a stomp of his leg. 

The children had asked their parents 

millions of times, but their parents al-

ways refused. So one night the children 

decided to sneak out of their houses 

and meet each other near Pondweed 

Lake. So at midnight, while the whole 

town was sleeping they quietly snuck 

away…

It was already sunrise when they 

reached Pondweed Lake. The water 

was indeed green. Looming above 

them, clinging on a branch, was Keri 

the monkey. As you may have guessed, 

these children could speak monkey. 

Keri told them the way to the glow 

worm caves and warned them about 

the angry guard, patrolling the cave, 

Tin Tin Sulaiman. Tin Tin Sulaiman had 

a bad reputation amongst the islanders. 

He was known to spank children, rob 

people's food, direct explorers in the 

wrong direction and he had a very 

feisty temper. Anyhow, the children 

thanked Keri for his advice and agreed 

to bring him some clean water from 

Tabletop 

Mountain. So they left, on their journey 

Samara San Robin
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to the glow worm caves. It was nightfall by the 

time they reached the caves. Worn out from the 

journey, they decided to rest near the entrance of 

the cave. The children ate some of their bread and 

then fell asleep. To their astonishment, when they 

woke up the rest of their food was gone. A dark 

skinny figure stood in front of them. This was Tin 

Tin Sulaiman. In his hands was Petra’s duffel bag 

with all their food. “Give it back!”screamed Petra. 

But Tin Tin Sulaiman would not change his mind. 

After many hours of arguing, Tin Tin Sulaiman 

reluctantly agreed to give them their bag back. He 

told them to meet his brother Ton Ton Sulaiman. 

Ton Ton Sulaiman would direct them straight to 

the glow worms. He also warned them about 

Dumbo Jumbo the elephant. The children thanked 

Tin Tin Sulaiman for his advice and entered the 

glow worm cave. 

It was like entering another dimension. Thou-

sands of tiny flickering lights shone above them. 

Like Tin Tin Sulaiman had said, standing in the 

distance was his brother. Ton Ton Sulaiman 

looked nothing like his twin brother. He was short 

and fat whereas his brother Tin Tin Suliman was 

tall and thin. Anyways, the children went up to 

Ton Ton Suliman and asked him if they could take 

some glow worms in a jar to bring home. Sadly, 

they were not allowed to but Ton Ton Sulaiman 

agreed to accompany them on their journey to 

Tabletop Mountain. As they were exiting the cave, 

a large figure came charging towards them. It was 

Jumbo, the elephant! As you may have known, 

elephants are very large in size but this elephant 

was massive! It was the height of five adults stand-

ing on each other's shoulders and it was as wide 

as a swimming pool. Ok, maybe not that wide but 

anyhow it was gigantic! “Stand back!’’, screamed 

Ton Ton Sulaiman. 

But did the children listen? Of course not! Jago 

boldly took a step forward and tried to make 

cahoots with the elephant. As you may have no-

ticed, the children could also speak to elephants. 

Ton Ton Sulaiman pulled the death stare at the 

elephant for the whole conversation. He had no 

idea what the children were doing. After a long 

talk, Jumbo decided to also accompany them to 

Tabletop Mountain. The children were invited 

to sit on Jumbo’s back for the rest of the journey. 

They were delighted!

They left the cave and set off to Tabletop Moun-

tain. The journey became a lot less tiring for the 

children as they were now sitting on Dumbo 

Jumbo’s back. Suddenly, a large mountain came 

into view. This was Tabletop Mountain. The 

children realised how steep the mountain was. 

So the friends decided to rest near the foot of the 

mountain. When they woke up, two friendly faces 

came to greet them. The unusual pair of friends, 

Lanky camel and Billy the bluebird. Billy was a 

very small bird but he was very talkative. Lanky 

camel, on the other hand, was indeed lanky. His 

lopsided face was tilted, making him look uglier 

than ever. Billy explained to them that he tried to 

climb the mountain along with Lanky camel but 

they could not make it to the summit. The children 

told them that they were also trying to climb the 

mountain. So, they decided to do it together. Off 

they went, climbing the mountain. 

By the time they were at the middle of the moun-

tain they were already exhausted. Billy kept 

telling them stories about how he used to be a pet 

bird. He said that the experience was extremely 

boring. Endless days, stuck in a jail cell, no one to 

talk to. He narrated his journey on escaping the 

cage while his owner was giving him a wash. He 

explained that he met Lanky near a farm house 

and helped him to escape. At that time, Lanky was 

a working camel, carrying endless piles of wood 

to the other side of the island. The children tried 

to tell their story but Billy kept interrupting. Billy 

talked for hours non-stop, until his mouth was dry. 

Worn out from the journey, everyone decided to 

take a quick rest. After many days of walking, they 

spotted a beautiful lake. This was the lake that Keri 

had told them about. The children, remembering 

their promise, took a copper vessel from their 

duffel bag and filled it with clear water. Thirsty, 

they decided to take a sip. How refreshing it was! 

The water made them feel strong and energised. 

Everyone took a sip. Instantly, their bodies felt 

clean and refreshed. The friends rested near 
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the lake for a while and then they set off on their 

journey down the mountain. Since they were going 

downhill, the walk was a lot less tiresome. Soon 

enough, they were at the bottom of the mountain. A 

small and skinny figure was waiting for them. It was 

Tin Tin Suliman!

He was covered in blood and had massive bruises 

on his body. Tin Tin Sulaiman told them that he was 

off shift for the day and so he decided to visit them. 

He explained that he had got lost and the only way 

out of the jungle was to enter a bats cave. Luckily, 

the bats were not the poisonous sort, so he made 

it out alive. He was worn out from the journey. The 

children tried to narrate their journey to him but 

Billy always interrupted. Ton Ton Suliman begged 

the children to give his brother some of the won-

derful water. So, the children carefully took out the 

vessel and poured Tin Tin Sulaiman some water 

.His bruises were instantly healed. Was this water 

magical? Indeed it was! This was a very rare type 

of water, Crystal Water to be exact. It was made 

straight from the Crystal Caves. No wonder it glis-

tened in the sun! Anyways, they went on their jour-

ney back home. Billy and Lanky camel begged the 

children to let them come with them for the rest of 

their journey. The children were more than happy 

to let them join. So they left Tabletop mountain.

Jumbo was tired from the journey and wanted to 

take a rest. So they rested for the night and decided 

to continue their journey the next day. But Tin Tin 

Suliman was against the idea and said that he had 

to be back in time for his shift. So, the brothers 

decided to go back to the cave and bid the rest of 

the team farwell.

It was already noon by the time the rest of the team 

woke up. Refreshed, from a good night's sleep they 

continued the journey. And yes, they got lost. A pile 

of boulders stood in front of them. This must have 

been the remains from the landslide! As I have 

explained, the children had experienced many 

landslides. So they easily climbed over the boul-

ders. Billy just flew over the rocks and it was easy 

enough for Jumbo as he was so large. But Lanky 

found it extremely difficult to climb over the rocks. 

He tried with all his strength but he just could not 

do it. Then a brilliant idea popped in Jagos boy’s 

mind. Dumbo Jumbo could carry Lanky over the 

large boulders. After many attempts, they finally 

crossed the landslide. Phew! The bat cave was easy 

enough as the bats were all sleeping. Soon enough 

they had reached the glow worm cave. Finally! Tin 

Tin Suliman was first to greet them. He was over-

joyed to see that they were all well. He happily let 

them inside the cave.

Now it was farewell to Jumbo. The mighty elephant 

was very depressed to see them leave. But the 

children promised to always bring him on all their 

adventures. Jumbo was extremely happy and bid 

them farewell. As they were exiting the cave a 

small fat figure approached them. It was Ton Ton 

Suliman. Strangely, he insisted on letting the chil-

dren take a jar of glow worms home. Maybe it was 

because Dumbo Jumbo was standing right behind 

them, looking ready to charge. Who knows? Maybe 

he changed his mind? Anyways, the children prom-

ised Ton Ton Suliman that he and his brother would 

be invited to join them on all their adventures. Ton 

Ton Suliman was delighted. After a heart to heart 

talk, the children bid Ton Ton Suliman farewell. So 

off they went out of the cave.

A few hours later a small green lake came into 

sight. It was Pondweed Lake! Hanging on a branch 

above them was Keri the monkey. Billy narrated 

their journey to Keri. Keri listened with curiosity. 

He was surprised that Tin Tin Suliman had actually 

helped them. The children handed Keri the vessel 

which he dropped in the lake by mistake. They 

stared in astonishment as the green water became 

crystal clear. Yes, it was the power of the magical 

water, Pondweed Lake had become another Crys-

tal Lake. Now they had even more water to share 

around. So the children refilled their vessel with 

the magical water and said goodbye to Keri. Billy, 

who had created a strong friendship with Keri, did 

not want to leave. So, Lanky, Billy and Keri decided 

to stay at Crystal Lake forever. So the children left, 

their mission accomplished, back home.

As they entered their town, islanders crowded 

around them. They were so happy to find the 
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children. The children had not realised that they 

had been missing for nearly a week! Their parents 

were overjoyed to find them but were angry at 

them for leaving without telling anyone. But their 

mood quickly changed when they saw the glow 

worms. Green lights flickered through the sky. 

The islanders were curious, how did the children 

make it out alive? So they narrated the whole story 

to them. The islanders listened with astonishment 

that the children made it out alive. They gave each 

islander a sip of the Crystal Water. They were 

extremely curious on how the children found the 

miraculous water. The children explained that 

Keri had asked them to give him some Crystal 

Water. After a long conversation, it was finally time 

to go to sleep. The children were thrilled to sleep 

in their own beds again. So the story ends here, the 

children dreaming about what adventure awaits 

them.

Samaara San Robin is a year 6 student attending Kohia Tce School.

Stem as stiff as a spring onion, 

Petals so delicate they fly,

Colour so vivid like a ruby,

You will soon be mine.

Dancing joyfully in the breeze,

Plop plop sprinkles come down,

So heavy it rains,

That the roses plummet to the 

ground.

My flower is now destroyed with a 

severe heart attack,

Then a miracle happens as a rain-

bow blankets the sky,

Many roses rise as the power of 

light travels through the earth,

To change day into night.

This is the place where I stand,

Tall long grass circling the land,

Trees smiling through the light,

Flowers dancing through the night.

Neighbours take their dogs for a walk,

Always ready for a local talk.

Mount Eden,

In the distance,

Looming like a giant,

Awake till night.

Trees smiling,

Flowers dancing,

Long green grass swimming,

This is the place where I belon

MaungawhauRoses

Sneha San Robin is a year 5 student at Kohia Tce School, Epsom.

Sneha San Robin
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Y
ou might have come across 

Dementia patients in the com-

munity. Understanding the 

symptoms and impact of Dementia is 

essential to provide adequate support 

to the person. Even though Dementia is 

not curable, early diagnosis will help to 

delay progression of the disease.

What is Dementia?

Dementia is not merely memory loss. 

It is a neurocognitive disorder due to 

a degenerative condition of the brain 

which leads to memory loss, disori-

entation, cognitive impairment and 

change in behaviour. Dementia affects 

the self-esteem of a person as it reduces 

independence. Thinking, reasoning 

and memory are adversely affected in 

Dementia.

What happens in Dementia?

A Person with Dementia suffers from 

memory loss, confusion, difficulty to 

express ideas and disorientation. An 

individual who was quite capable of 

completing several tasks at work might 

appear to forget things and might even 

forget basic personal information like 

his own phone number. The person 

might walk to a room and might be clue-

less why he went there. In advanced 

stages of Dementia, a person will forget 

how to form sentences to express his 

ideas. The person might even forget 

how to brush his/her teeth or how 

to use the knife and fork kept on his 

dinner table. He might forget, in what 

order he needs to wear his clothes. 

Memory loss is mostly about recent 

events. For example: Mr Brown might 

forget whether he had his breakfast but 

might still remember a song from his 

favourite movie he watched 20 years 

back. A person with Dementia might 

ask questions repetitively as he cannot 

remember what he just said or listened 

to a few minutes back.

In advanced stages of Dementia, the 

family members suffer from mental 

trauma as they watch their loved one 

Dr Mary Smitha

MENTAL HEALTH

Dementia
Symptoms and management
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forgetting everything about the life 

they had together as a family. Family 

members might get frustrated as the 

person with Dementia might accuse 

them of not giving them food or 

medication. In advanced stages of 

Dementia, the person might panic 

when he cannot remember why he 

travelled to a place. He might not be 

able to find his way back. Dementia 

causes confusion and immense emo-

tional trauma.

Example: Mercine was the CEO of the 

company. But due to Dementia she 

has to depend on a care giver for all 

her personal needs. She is emotion-

ally traumatised when she cannot 

find the right words to speak or when 

she cannot find the bathroom door in 

her own house. Sometimes she feels 

frustrated when she cannot remem-

ber the name of her grandchild.

People affected with Dementia can-

not drive as they cannot make quick 

decisions and might not follow road 

rules. This makes them completely 

dependent on others.

Stages of Dementia 

Stage 1: No Cognitive Decline (begin-

ning)

Stage 2: Age Associated Memory 

Impairment

Stage 3: Mild Cognitive Impairment: 

forgetting names, getting lost 

Stage 4: Mild Dementia: forgets about 

the personal history, difficulty to 

recognise people

Stage 5: Moderate Dementia: unable 

to make decisions, cannot remem-

ber names of close family members, 

confusion about time and date.

Stage 6: Moderately severe Demen-

tia: person becomes delusional and 

aggressive. Might wander off and 

person is unaware about what is 

going on around him. 

Stage 7: Loss of speech, loss of motor 

skills, loss of memory.

The person will require help for 
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all personal care like showering and 

toileting.

Medical conditions that cause De-

mentia:

Alzheimer’s disease causes brain dam-

age which results in Dementia. Plaques 

(abnormal clumps) and tangles are 

seen in the brain of a person with 

Alzheimer’s disease along with shrink-

age of the brain.

Vascular Dementia: When blood supply 

to brain is cut off due to any reason it 

can cause Vascular Dementia. This con-

dition might improve with treatment.

Lewy body Dementia: This is a condi-

tion when protein clumps known as 

lewy bodies form in the brain adversely 

affecting brain function. 

Impact of Dementia:

In advanced stages of Dementia, the 

person does not know any information 

about oneself, about family members 

or about what is going on around them. 

Family members will find it difficult to 

cope with the situation. The family will 

be worried about 

•  Additional financial burden

•  Losing the individual as the person 

he/she was (person will never be 

the person he/she used to be)

• Caring for the person as it adds to 

the workload of family members

• Effect on career and social life of 

family members as they might have 

to spend more time at home to 

support the person with Dementia.

Treatment:

1. cholinesterase inhibitors

2. glutamate inhibitors

3. antidepressants, antipsychotics, 

and mood-stabilizing medications

4. behavioural therapy is twice as 

effective as antipsychotics to treat 

symptoms like anxiety, aggressive 

behaviour, depression, wandering, 

and insomnia.

5. external electronic devices or 

memory boards are used to note 

down the tasks to be remembered.

6. meditation and music are helpful to 

relieve stress.

Where to find Support?

Organisations like Alzheimers New 

Zealand and Dementia New Zealand 

provide adequate support and inform 

families about how to manage situation. 

Government funding is also provided in 

certain situations. (www.dementia.org)

Dr Smitha is a qualified Ayurvedic Physician (B.A.M.S), who is currently working as an academic lectur-

er in Manukau Institute of Technology. In addition to her degree in Ayurveda, she holds a Masters degree 

in Business Administration (India), Honours degree in Psychology (AUT) and certificate in Anatomy & 

Physiology (NZ Naturopathic College). She was a former Joint Secretary for the Auckland Malayali Sama-

jam. She has a keen interest in Dance, Music and Yoga.
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My parents are my reason for living,

Mistakes can be made, but their love is forgiving,

Their tenderness and care will always be treasured,

Their magic of love will be consistently remembered 

Nothing they do will make me feel worthless,

They always show me that I have a purpose 

They are not perfect all of the time,

But the effort they put is worth more than a thousand 

dimes 

They were there and helped when you were in trouble,

They made all things come true and possible 

Their love is so true, their love is so precious,

Their smile is candidly infectious

If dad is our beloved heart, then our mum is our cherished 

heartbeat too,

Therefore, go show love to your parents, just as they have 

shown to you! 

PARENTS
Akshita Ann Joby

POEM

Akshita is a year 11 student at Sancta Maria College, Flat Bush, Auckland. 

Her hobbies and passions include dancing, singing, watching movies, playing 

netball.
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Badminton
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Chit chat with chaya
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നമവാർണകിാംഗ്റ് ഡത്യകൂട്കി കഴകിഞ്്റ് 
ഇെങ്ങകി വടീട്കിനലവാട്ു 

നപവാകവാൻ തുടങ്ങകിയന്വാഴവാണ്റ് കവാെകിൻറെ 
ടയർ പഞെവായകി കകിടക്ുനത്റ് കണ്ത്റ്. 
ഇനകി എന്്റ് റചയ്ുാം എന്റ് നനവാക്കിയ
ന്വാൾ, എൻറെ റെസ്റ്െെ്റ് നഹവാമകിൽ 
തറന വർക്്റ് റചയ്ുന ഒേു നചച്ചകി 
വേുനത്റ് കണ്ു. നചച്ചകിക്്റ് ഒേു 65 വയസ്്റ് 
എങ്കിലുാം ന്പവായാം കവാണുാം. കകൂറട ഡത്യകൂട്കി 
റചയ്ുനവർക്ുാം, മവാനനജർമവാർക്ുാം 
എല്വാാം നചച്ചകിറയ വലകിയ ഇഷ്ടമവാണ്റ്. 
ഒേവാവശത്യാം വനവാൽ എല്വാ കവാേത്യങ്ങൾ
ക്ുാം സഹകേകിക്ുകയുാം സഹവായകിക്ുക
യുാം റചയ്ുാം. എനകിേുനവാലുാം നചച്ചകിറയ 
കവാണുനമ്വാറഴവാറക് എൻറെ മനസ്കിൽ 
ഒത്കിേകി നചവാദത്യങ്ങൾ ഉയേവാെുണ്്റ്. 
ഇന്തയുാം ന്പവായമുള്ള ഒേു േജകിനസ്റർഡ്റ് 
നനഴ്റ്സ്റ്- അതുാം ഒേു മലയവാളകി, നത്യകൂസകി
ലവാൻഡകിൽ വളറേ വകിേളമവാണ്റ്. എറന 
കണ്തുാം നചച്ചകി നചവാദകിച്ചു, എന്ുപറ്കി ?

 “ടയർ പഞെവായകി നചച്ചകി” ഞവാൻ 
പെഞ്ു.
 “നമവാൻ എനങ്ങവാട്വാ നപവാകുനന”. എന 
നചവാദത്യാം നകട്ന്വാൾ ഞവാൻ പെഞ്ു  
ഹകൂക്ർ നലേസകിൽ ആണ്റ് 
തവാമസകിക്ുനത്റ്.

“ എനവാൽ എൻറെ കവാെകിൽ കയെകിനക്വാ, 
ഞവാനവകിറട നന്ഡവാ്്റ് റചയ്വാാം” -നചച്ചകി 
പെഞ്ു. 

ഞവാൻ നവഗാം കവാെകിൻറെ മുൻസടീറ്കിൽ 
കയെകി. ആറേ കണ്വാലുാം എനകിക്്റ് 
ഒേവായകിോം നചവാദത്യങ്ങളുണ്്റ് നചവാദകിക്വാൻ.
ഞവാൻ റമറല് ഓനേവാ നചവാദത്യങ്ങൾ 
തുടങ്ങകി 
“നചച്ചകി എവകിറട തവാമസകിക്ുനു”?  
“ആറേവാറക്യുണ്്റ് കകൂറട”? 
 “ഇവകിറട വനകിട്്റ് എന്ത വർഷമവായകി”?
 നചച്ചകി റമറല് എൻറെ മുഖത്്റ് നനവാക്കി 
ഒന്റ് ചകിേകിച്ചു. 
 റെ... നചവാദകിനക്ണ്വായകിേുനു, നമവാശമവാ
യകിന്വായകി കവാണുാം... 
പകിറന നകിശബ്ദതയവായകിേുനു.
ഞവാനകിവകിറട വനകിട്്റ് ഒേു എട്ു വർഷമവായകി 
കവാണുാം, നചച്ചകി റമറല് പെഞ്ു തുടങ്ങകി 
.ഞവാൻ അനമേകിക്യകിലവാണ്റ് ്കി.എൻ . 
നന്പവാന്ഗവാാം പഠകിച്ചത്റ്. 
അനമേകിക്യകിൽ പഠകിച്ചകിട്്റ് പകിറന നചച്ചകി 
എങ്ങറന ഇവകിറട എത്കി? 

ഈ നചവാദത്യാം നകട്്റ് നചച്ചകിയുറട കണ്ണുകൾ 
നകിെയുനതു നപവാറല എനകിക്്റ് നതവാനകി. 
എവകിറടനയവാ റകട്കിക്കിടക്ുന ദുഃഖ
ത്കിൻറെ ഗദ്റ്ഗദാം എനകിക്്റ് നകൾക്വാമവാ
യകിേുനു. വടീണ്ുാം എൻറെ മനസ്കിൽ 
ഒേവായകിോം നചവാദത്യങ്ങൾ ഉയർനു, എങ്കിലുാം 
ഞവാൻ നകിശബ്ദനവായകിേുനു. പനഷേ എല്വാ 
നചവാദത്യങ്ങളുാം ന്ഗഹകിച്ചത്റ് നപവാറല നചച്ചകി 
പെഞ്ു തുടങ്ങകി...
 എല്വാ സൗഭവാഗത്യങ്ങളുറടയുാം നടുവകിലവാണ്റ് 
ഞവാൻ ജനകിച്ചതുാം വളർനതുാം.

ജിഡജോ ഡ�ോറൻസ് 

അനുഭവ കഥ

അമ്പതാം വയസ്സിൽ 
അമേരസിക്കയസിൽ രജസിമ്റേർഡ് മേഴ്് 
ആയ ോലാഖ
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ജർമനകിയകിൽ നകിനുാം വന ഒേു കനത്യവാസ്റ്ന്തടീറയ 
ഒേകിക്ൽ പേകിചയറ്ടുകയു- ണ്വായകി. അത്റ് ജർമ്മനകി
യകിൽ എത്ണാം എന ആന്ഗഹാം എനകിൽ ജനകി്കി
ക്ുകയുാം ആ ആന്ഗഹാം എറന നഴ്റ്സകിാംഗ്റ് 
പഠകിക്വാൻ നന്പേകി്കിക്ുകയുാം റചയ്റ്തു. നഴ്റ്സകിാംഗ്റ് 
പഠനാം കഴകിഞ് ഉടൻ എൺപതുകളകിറല ഒേു 
കനത്വാലകിക് കുടുാം്ത്കിറല സവാധവാേണ േടീതകി 
എനതുനപവാറല തറന ഇേുപത്കിേണ്വാാം വയസ്കിൽ 
ഞവാൻ വകിവവാഹകിതയവായകി. പകിനടീട്റ് നചച്ചകിയുറട ജടീവകിതാം 
അടകിമുടകി മവാെകി. നചച്ചകി നജവാലകിക്്റ് നപവാകുനത്റ് ഭർത്വാ
വകിന്റ് ദുേഭകിമവാനാം നപവാറലയവായകി. അങ്ങറന ഒേു നല് 
ഭവാേത്യ എന േടീതകിയകിൽ ഭർത്വാവകിൻറെ ഇഷ്ടനത്വാട്റ് 
നചർന്റ്, സ്പ്റ്നങ്ങൾ എല്വാാം തത്യജകിച്ച്റ് ജടീവകിക്ുവവാൻ 
തടീേുമവാനകിച്ചു.

 ഇത്റ് ദുേകിതങ്ങളുറട ഒേു തുടക്ാം മവാന്തമവായകിേുനു; 
പകിനടീട്റ് നവദനകളുറട ഒേു കകൂമ്വാോം ആയകിേുനു. 
വടീട്കിറല റചലവകിന്റ് നപവാലുാം കവാശകില്വാറത ആയകി എന 
സവാഹചേത്യാം വറേ വനു. തവാങ്ങവാവുാം എന്റ് കേുതകിയ
വർ നവദനകൾ മവാന്താം റകവാടുത്ു. ഭർത്വാവകിൻറെ 
കുടുാം് വടീട്കിൽ നകിന്റ് വവാടകവടീട്കിനലക്്റ് മവാെുന 
സവാഹചേത്യങ്ങൾ വനു. േണ്ു റപൺമക്ൾ കുടകി 
ജടീവകിതത്കിൻറെ ഭവാഗമവായന്വാൾ ജടീവകിതത്കിൻറെ 
ഭവാേവുാം ദുേകിതവുാം കകൂടകിക്കൂടകിവനു. പകിറന തൻറെ 
കുഞ്ുങ്ങൾക്്റ് നല് വകിദത്യവാഭത്യവാസാം നൽകണറമന
തവായകിേുനു നചച്ചകിയുറട വലകിയ ആന്ഗഹാം. അങ്ങറന 
സ്ന്ാം സ്പ്റ്നങ്ങളുാം ഇഷ്ടങ്ങളുാം എല്വാാം ഹൃദയ
ത്കിൽ ഒതുക്കി നവാട്കിറല ചകില ആശുപന്തകികളകിൽ 
നജവാലകി റചയ്റ്ത്റ് ജടീവകിച്ചു. അങ്ങറന വർഷങ്ങൾ 
കടനുനപവായകി. ഇതകിനകാം 45 വയസ്വായകി നചച്ചകിക്്റ്. 
അങ്ങറനയകിേകിറക് അനമേകിക്യകിൽ  നനഴ്റ്സകിങ്റ് 

പഠകിക്വാറമന്റ് ഒേു ഏജൻെ്റ് പെഞ്്റ് നചച്ചകി 
അെകിഞ്ു. എല്വാാം തകർനടകിഞ്്റ് ജടീവകിക്ുന ഒേു 
മനുഷത്യന്റ് ഒേു കച്ചകിത്ുേുമ്്റ് കകിട്കിയതുനപവാറല 
നതവാനകി, ജടീവകിതത്കിറല സങ്ടങ്ങളുാം സഹനങ്ങളുാം 
നചച്ചകിറയ ഏതു പേടീഷേണത്കിനുാം തയ്വാെവാക്ുവവാൻ 
ശക്കി നൽകകിയകിേുനു. ഇതെകിഞ്്റ് ്ന്ുക്ളുാം 
സുഹൃത്ുക്ളുാം എല്വാാം ചകിേകിച്ചു പേകിഹസകിച്ചു. ഈ 
നവാല്ത്കിയഞവാാം വയസ്കിൽ ഇവളുറട ഒേു 
ആന്ഗഹാം... 

 എല്വാത്കിനുാം അർഹകിക്ുന അവജ്ഞ നൽകകി, 
'സവായകി്ൻ' (SAIPAN) എന അനമേകിക്ൻ ദ്ടീപകിൽ 
റചന്റ് അനമേകിക്യകിൽ നപവാകുവവാനുള്ള പേടീഷേറയ
ഴുതകി… വകിധകി എനുാം അങ്ങറനയവാണനല്വാ, പവാമ്ുകടകി
ച്ചവൻറെ തലയകിൽ ചക് വടീണതുനപവാറല... പേടീഷേ
യകിൽ നതവാറ്ു! 

നകിെഞ് മകിഴകിനയവാറട, ഉേുകകിയ ഹൃദയവുമവായകി, പേകി
ഹവാസകികളുറട മുനകിൽ തകർനുതേകി്ണമവായകി 
നവാട്കിൽ തകിേകിറച്ചത്കി. വടീണ്ുാം തൻറെ നജവാലകികൾ 
തുടർനു. ദുഃഖങ്ങൾക്ുാം ദുേകിതങ്ങൾക്ുാം ഒേു 
കുെവുമുണ്വായകില്, മക്ൾ ഡകിന്ഗകിക്വാേവായകി, 
അവേുറട ആവശത്യങ്ങളുാം കകൂടകി കകൂടകി വനു. വടീണ്ുാം 
അെകിഞ്ു,  സ്റുഡൻെ്റ് എക്റ്സ്റ്നചഞ്റ് വകിസ വഴകി 20 
നനഴ്റ്സുമവാറേ അനമേകിക്യകിൽ  ആവശത്യമുണ്്റ് എന്റ്. 
ആനേവാടുാം നചവാദകിക്വാനുാം പെയവാനുാം നപവായകില്, 
വടീണ്ുാം പേടീഷേ എഴുതകി. 20 സ്റുഡൻസ്റ്ൽ 5 നപർക്്റ് 
വകിസ കകിട്കി, അതകിറലവാന്റ് നചച്ചകിയവായകിേുനു. നവാൽപ
ത്കിയവാെവാാം വയസ്കിൽ ഒേു വകിദത്യവാർത്ഥകിനകിയവായകി, 
ദുഃഖങ്ങളുറടയുാം ദുേകിതങ്ങളുറട നടുവകിൽ, 
കദവത്കിൽ മവാന്താം ആന്ശയകിച്ച്റ്, നലവാകേവാജത്യങ്ങറള 
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നകിയന്ന്കിക്ുന സവാന്മവാജത്യമവായ അനമേകിക്യകിറലത്കി.

റടക്റ്സവാസ്റ് നഗേത്കിൽ ജടീവകിതാം തുടങ്ങകി. എല്വാാം 
ഒേു പുതുമയവായകിേുനു, പുതകിയ മനുഷത്യർ, പുതകിയ 
ഭവാഷ, പുതകിയ ജടീവകിതേടീതകി, പുതകിയ നലവാകാം. ഹൃദയ
ത്കിനുള്ളകിൽ തടീയവാണ്റ്. ഏകവാന്തയുാം സങ്ടങ്ങളുാം 
കുറ്റ്ടുത്ലുകളുാം തളർത്കിയ നകിമകിഷങ്ങളുണ്്റ്. 
മക്ളുറട മുഖാം ഹൃദയത്കിൽ മകിനകിമവായുനുണ്്റ്. 
തളേവാനുാം നതവാറ്ുറകവാടുക്വാനുാം നകിനകില്,  പകോം 
റപവാേുതകി. ജടീവകിതനത്വാട്റ് തറന റപവാേുതകി. 

TOFEL, NCLX, RN തുടങ്ങകിയ പേടീഷേകറളല്വാാം 
പവാസ്വായകി. അനമേകിക്യകിറല ഒേു റേജകിറസ്റർഡ്റ് 
നഴ്റ്സവായകി 2008ൽ നചച്ചകി പുെത്കിെങ്ങകി. 

പേടീഷേണങ്ങൾ തടീർനകില്വായകിേുനു. അനമേകിക്യകിൽ 
ന്ഗടീൻകവാർഡ്റ് ഉറണ്ങ്കിൽ മവാന്തനമ നജവാലകി കകിട്ുകയു
ള്ളകൂ. അതകിനുനവണ്കിയുള്ള നന്പവാസസകിാംഗ്റ് തുടങ്ങകി. 
വകിധകിറയനനവാ, ചതകി എനനവാ ഒറക് പെയവാാം. വകിവേ
ണങ്ങൾക്ുാം അ്ുെമവാണ്റ് അത്റ്. നവാട്കിൽ തകിേകിച്ചു 
വനേണ് സവാഹചേത്യാം വനു, വേവാറത പറ്കില്. ന്ഗടീൻകവാർ
ഡ്റ് നന്പവാസസകിങ്ങകിന്റ് ഇടയ്റ്ക്്റ് യുഎസകിൽ നകിന്റ് 
പുെത്ു വനത്റ് റകവാണ്്റ് ആ നന്പവാസസകിങ്റ് 
ഇൻവവാലകിഡ്റ് ആയകി! പകിറന തകിേകിച്ചു നപവാകവാൻ പറ്കില്. 

അന്വാഴനത്ക്ുാം നചച്ചകിക്്റ് 52 വയസ്്റ് കഴകിഞ്ു. 
നവാട്കിറല ജടീവകിതാം ദുസ്ഹമവായകി, എല്വായകിടത്ുാം 
പേവാജയാം മവാന്താം എനുകേുതകി ജടീവകിതത്കിൽ പേവാജ
യറ്ട്്റ് ഇേകിക്ുവവാൻ നചച്ചകിക്്റ് മനസ്കില്വായകിേുനു. 
അെകിയുനവനേവാട്റ് എല്വാാം അനന്ഷകിച്ചു, ഇനകി 
ഏറതങ്കിലുാം േവാജത്യത്്റ് നപവാകവാൻ പറ്ുനമവാ, 
ഏറതങ്കിലുാം നല് നജവാലകി കകിട്ുനമവാ എന്റ്. ആനേവാ 
പെഞ്ു, ഓസ്റ്നന്ടലകിയകിൽ നപവാകവാാം- പനഷേ വയസ്്റ് 
45 തവാറഴ ആകണാം. അവകിറടയുാം നതവാറ്ു… തളർനകി
ല്, വടീണ്ുാം അനന്ഷകിച്ചു. അങ്ങറന അെകിഞ്ു നത്യകൂസകി
ലവാൻഡകിൽ 55 വയസ്വാണ്റ്  ന്പവായപേകിധകി എന്റ്. 
വടീണ്ുാം പേകിഹവാസാം, ഈ അൻപത്കി നവാലവാാം 
വയസ്കിൽ അവളുറട ഒേു ആന്ഗഹാം! ഒനകിനുാം റചവകി
റകവാടുത്കില്, ആനേവാടുാം ഒനുാം പെഞ്ുമകില്. 

വകിസകിറ്ർ വകിസറയടുത്്റ് നത്യകൂസകിലവാൻഡകിൽ വനു 
നജവാലകി അനന്ഷകിച്ചു- 55 വയസ്കിന്റ് ഒേവാഴ്റ്ചമുമ്്റ് 
പകി.ആർ. വകിസ കകിട്കി; ഇന്റ് ഇവകിറട നത്യകൂസകിലവാൻഡകിൽ 
നചച്ചകി മക്ളുമവായകി സനന്വാഷനത്വാറട ജടീവകിക്ുനു.

40 വയസ്കിനു മുകളകിലുള്ള പല നചട്ന്മവാേുാം 
നചച്ചകിമവാേുാം എനനവാട്റ് കുറെ സങ്ടങ്ങൾ പെയുക 
ഉണ്വായകി. അവേുറട ആന്ഗഹങ്ങളുാം സ്പ്റ്നങ്ങളുാം 
സവാധകിക്വാറത നപവായതകിറന ഓർത്്റ് ദുഃഖകിക്ുകയുാം 
സങ്ടറ്ടുകയുാം റചയ്റ്തതവായകി എനകിക്െകിയവാാം. 
“നമവാനന ഞങ്ങൾ നവാട്കിൽ നഹവാസ്റ്പകിറ്ലകിൽ നജവാലകി 
റചയ്ുനു, ഇനകിയകിവകിറട നകിൽക്ുകയല്വാറത എന്്റ് 
റചയ്വാാം. ന്പവായാം ആയകിന്വായകിനല്, ഒത്കിേകി സങ്ടമു
ണ്്റ്, നനേറത്തറന വകിനദശറത്വാറക് നപവാകവാമവാ
യകിേുനു, അറല്ങ്കിൽ ന്ശമകിക്വാമവായകിേുനു”.  

ഇത്ോം പലേുറടയുാം നചവാദത്യങ്ങളുാം ദുഃഖങ്ങളുാം 
എറന റകവാറണ്ത്കിച്ചത്റ് 60 വയസ്്റ് ന്പവായമുള്ള ഈ 
റേജകിറസ്റർഡ്റ് നഴ്റ്സകിൻറെ മുമ്കിലവാണ്റ്. ഈ 
മവാലവാഖയുറട ജടീവകിതമവാണ്റ് അവർക്വായകി എനകിക്്റ് 
റകവാടുക്ുവവാൻ ഉള്ള ഉത്ോം. നമ്മൾ തകർനു 
നപവാനയക്വാാം; പലകവാേണങ്ങളവാലുാം പലേുാം നറമ്മ 
തളർത്കിനയക്വാാം; പല കുെവുകളുാം പേകിമകിതകികളുാം 
ഇല്വായ്റ്മകളുാം കവാണകിച്ചുതന്റ് നമ്മറള പകിന്കിേകി്കി
ക്വാൻ ന്ശമകിനച്ചക്വാാം. പനഷേ ന്പവായാം കകൂടകി എന 
നതവാനൽ റതറ്വാണ്റ്! ജടീവകിതത്കിൽ വകിജയകിച്ചവർ 
ഭകൂേകിഭവാഗവുാം തൻറെ  സ്പ്റ്നങ്ങൾ നനടകിറയടുത്ത്റ് 
യൗവനത്കിനുാം യുവത്ത്കിനുാം നശഷമവാണ്റ്!   
എന്്ഹവാാം ലകിങ്ൺ മുതൽ റക എഫ്റ് സകി യുറട 
സ്ഥവാപകൻ നകണൽ സവാൻനഡർസ്റ് വറേയുള്ളവർ 
നറമ്മ പഠകി്കിച്ചത്റ് ഇതവാണ്റ്. നനഴ്റ്സുമവാറേ സാം്ന്കി
റച്ചടുനത്വാളാം വകിനദശേവാജത്യങ്ങൾ ന്പനതത്യകകിച്ചുാം 
യകൂനെവാപത്യൻ േവാജത്യങ്ങൾ വളറേ വളക്കൂെുള്ള മണ്ണവാണ്റ്, 
അതകിന്റ് ന്പവായ പേകിമകിതകികൾ വളറേ കുെവവാണ്റ്. 

നകിങ്ങൾ സ്പ്റ്നങ്ങൾ കവാണണാം- നന്മയുാം, 
സനന്വാഷവുാം, നനട്ങ്ങളുാം ആയകിേകിക്ണാം ആ 
സ്പ്റ്നങ്ങളകിൽ. ഏതു സവാഹചേത്യത്കിലുാം ആ സ്പ്റ്ന
ങ്ങൾ സ്ന്മവാക്വാൻ പേകിന്ശമകിക്ണാം. ഒേു തകർച്ച 
വനവാൽ തളേേുത്റ്,  തളർനു നപവായവാൽ വടീണ്ുാം 
അതകിൽ നകിന്റ് പെനു ഉയേണാം. നകിങ്ങൾ ഫടീനകിക്റ്സ്റ് 
പഷേകിറയ കുെകിച്ച്റ് നകട്കിട്കിനല്? കത്കിച്ച്റ് ചവാോം 
ആക്കിയവാൽ, ആ ചവാേത്കിൽ നകിന്റ് പെനുയേുന 
ഫടീനകിക്റ്സ്റ് പഷേകി?  ഈ നലവാകത്ുള്ള ഓനേവാ 
നഴ്റ്സകിനുാം, അല് ഓനേവാ മനുഷത്യനുാം ആ ശക്കിയു
ണ്്റ്, അത്റ് തകിേകിച്ചെകിയുക!
നകിങ്ങളുറട സ്പ്റ്നങ്ങൾ നകിങ്ങളുറട സ്ന്മവാണ്റ്, ആ 
സ്പ്റ്നങ്ങൾ ആയകിേകിക്റട് നകിങ്ങളുറട ജടീവകിതവുാം.

ജികജോ: കസോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ോറ്റുകഫോമു�ളിൽ ധോരോളമോയി എഴുതോറുണ്.്  സൗത് ്ഓൿ�ൻഡിൽ �ുടുംബസകമതം തോമസികെുന്നു
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മക്ളവായ്റ് നവാലുനപേുറണ്ങ്കിലുാം 
അമ്മ ഏകയവാനണകയവാണകൂഴകിയകിൽ 

അച്ഛൻ മെറഞ്വാേടീ കവാലാം മുതൽക്മ്മ
ഭവാേമവായകി തടീർനനവാ നവാലുനപർക്ുാം?

നവാഴകൂേകി മണ്ണുാം പകുറത്ടുത്്റ് മക്ൾ 
നവാലുവഴകിക്വായ്റ് പകിേകിഞ്ു നപവായകി 
അച്ഛറന്യവാത്വാവുെങ്ങുന 
മണ്ണകിലനന്കിത്കിേകി കൺതുെനതകില്! 
ഉള്ളാം തുളുറമ്വാറനവാനേവാർമകൾ  
നനവാവകിറന്യവാഴാം റപേുക്കിച്ചകിതറയേകിച്ചു…

ദുശ്ശകുനാം നപവാറല അമ്മറയക്റണ്വാേവാ 
മക്ൾ നടനു മെയുനതുാം നനവാക്കി 
റനഞു റപവാളകിഞ്മ്മ നടീെകി നകിനു! 

റചല്ക്ഥകൾ നുകർന്റ് േസകിറച്ചവാേവാ 
നപേക്കിടവാനവവാടകി വന നനോം 
ശവാസകിച്ചു നകിർത്കി മേുമകറളങ്കിലുാം 
മുത്ശ്ശകിറക്വാ്റമവാനനവാടകിറയത്വാൻ
കക നടീട്കി നകിന്റ് കേഞ്ു കപതൽ 
അനത്യയവായമ്മകൂമ്മ റനവാന്ു നകിൽറക് 
വകിങ്ങകി നുെുങ്ങകിനയവാ കുഞ്കിൻ മനാം? 

നകിർമല ്വാലത്യനമ നകിനകിൽ 
പക നറട്വാേച്ഛനുാം എന്്റ് നനടകി?  
മക്നള ഓർക്ുക തടീേവാത് ദുേകിതമവായ്റ്,
നകിങ്ങറള ചകൂഴുന തവാപമവായ്റ് 
തടീേുമടീ മവാതൃശവാപാം!

ആനേവാ വകിലയകിറട്വാേവാ നവാലു റകട്കിറന് 
നനവാവുനപവാലമ്മ പകച്ചു നകിനു!

നപവാകവാനകിടയകില്റയറനവാേു ദുഃഖമല്മ്മതൻ 
റനഞകിൽ തകിളച്ചതന്വാൾ 
മഴയകിലുാം റപവാള്ളുന പകലകിലുാം മക്ൾക്വായ്റ് 
ഓടകിത്ളർറനവാേവാ അച്ഛറന് േകൂപമവാണമ്മറയ 
വനു റപവാതകിഞ്തന്വാൾ!

അച്ഛനുണ്വായകിേുറനങ്കിറലനവായമ്മ 
ഉള്ളാം തപകിച്ചു റകവാതകിച്ചു നപവായകി…
അച്ഛൻ മെഞ്തകിൽ പകിറനയടീയമ്മറയ 
എനന് കകിടവാങ്ങൾ മെനു നപവായകി?

നനേമകില്മ്മറയ നനവാക്ുവവാറനറനല്വാ 
മക്ളുറമവാനവായ്റ് പെറഞ്ങ്കിലുാം,
നവാലുവേകിലവാറേങ്കിലുാം വനു കകപകിടകിറച്ചവാ്ാം 
നടക്ുറമനവാശകിച്ചുനപവായ്റ്!

ആശകൾ പകിറനയുാം ്വാക്കിയവാക്കി
പവാതകിവഴകിയകിൽ മെറഞ്വാേവാ 
അച്ഛറന് ഓർമ്മയകിലമ്മ പകിടഞ്ു വടീറഴ 
കകപകിടകിച്ചവാനേവാ നടത്കിയവായമ്മറയ 
ശേണവാലയത്കിൻ കവവാടാം വറേ!

ഏകയവായ്റ് തടീർറനവാേടീ അമ്മതൻ റനഞകിറല 
തടീറയവാനണയുവവാൻ, 
ഒേുവട്റമങ്കിലുാം നപവാേുനമവാ മക്നള 
ഈ വഴകിനയ?

ന്പതകിന്കകിയയവായ്റ് വനു കകൂട്കിയവാലുാം 
തടീേുനമവാമക്നള, നകിങ്ങറള നപവാറ്കിയ 
റപറ്വയെകിൻറെ തടീേവാക്ടാം?
റപറ്വയെകിൻറെ തടീേവാക്ടാം?

സുബോഷ് ഡേർത്�

കവസിത
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തകിേുവനന്പുോം റമഡകിക്ൽ 
നകവാനളജകിൽ കഗനനക്വാളജകി 

്കിേുദവാനന്േ ്കിേുദ പഠന സമയാം…
റെഫർ റചയ്റ്തു വേുന സങ്ടീർണമവായ 
േണ്വായകിേത്കി അഞ്കൂനെവാളുാം 
നകസുകൾ ന്പതകിമവാസാം അറ്ൻഡ്റ് 
റചയ്ുന ആശുപന്തകി. ഷേടീണവുാം 
സമയവുാം മെനു അനഹവാേവാന്താം പണകിറയ
ടുക്ുന ഒേു പറ്ാം ആനേവാഗത്യ ന്പവർത്ക
േവാണ്റ് ആശുപന്തകിയുറട ശക്കിനന്സവാതസ്റ്. 
നേവാഗകി കകിടക്ുന കകിടക്യുാം എന്വാഴുാം 
വൃത്കി നകടവാവുന തെയുാം മറ്ുാം തകൂത്ു 
വൃത്കിയവാക്ുന നചച്ചകിമവാർ, നഴ്റ്സകിാംഗ്റ് 
കുഞ്ുങ്ങൾ(വകിദത്യവാർഥകികൾ), പേകിചയ 
സമ്ത്ുള്ള മവാലവാഖമവാർ, മകൂനവാാം വർഷ 
എാം.്കി.്കി.എസ്റ്. വകിദത്യവാർഥകികൾ, ഹൗസ്റ് 
സർജൻമവാർ, എറനന്വാറലതറന മകൂനു 
വർഷാം ്കിേുദവാനന്േ ്കിേുദാം നടത്ു
ന കഗനനക്വാളജകി വകിദത്യവാർഥകികൾ, 
തല്ത്ു ഡത്യകൂട്കി റമഡകിക്ൽ ഓഫടീസർ, 
യകൂണകിറ്്റ് ചടീഫുമവാർ, റഹഡ്റ് ഓഫ്റ് ദകി 
ഡകി്വാർട്റ്റമന്്റ്, അനസ്റ്നതഷത്യ, 
ശകിശുനേവാഗ വകിഭവാഗാം, നെഡകിനയവാളജകി 

വകിഭവാഗാം, എനകിങ്ങറനയുള്ള ഒട്നവധകി 
നപേുറട കകൂട്വായ ന്പവർത്നമവാണ്റ് ഈ 
ആശുപന്തകിറയ ഇന്തയുാം സുഗമമവാക്കി 
നടത്ുനത്റ്.
ഞവാൻ അന്വാൾ മകൂനവാാംവർഷ 
വകിദത്യവാർത്ഥകിനകി.
േണ്ു കഫനൽ ഇയർ വകിദത്യവാേ്റ്ഥകികൾക്വാ
ണ്റ് റമഡകിക്ൽ ഓഫടീസറെ വകിവോം 
അെകിയകിനക്ണ് ചുമതല.

സവാമവാനത്യാം തകിേക്ുള്ള ഒേു ദകിവസാം. ഇേു
പത്കിറയട്ു ന്പസവങ്ങൾ പന്ന്ണ്ു 
മണകിക്കൂർ നജവാലകി റചയ്ുന സമയത്ു 
നടക്ുനതവാണ്റ് എറന് ഒേു സവാധവാേണ 
ദകിവസാം. ഞവാൻ േവാവകിറല എട്ു മണകി 
മുതൽ േവാന്തകി എട്ു മണകി  വറേ ഡത്യകൂട്കിയകി
ലവാണ്റ്. അനകിയന്ന്കിതമവായ ഡയറ്റ്കിസ്റ്  
മകൂലാം കുഞ്ു ഗേ്റ്ഭവാശയത്കിൽ വച്ച്റ് 
തനന മേകിറച്ചനു സ്ഥകിേടീകേകിച്ച െകിന്വാർട്ു
മവായകി റെഫർ റചയ്റ്തു വറനവാേു സ്റ്ന്തടീയു
മുണ്്റ് ന്പസവകിക്വാൻ. അവർക്ു ഇത്റ് 
മകൂനവാാം ന്പസവാം. ആദത്യറത് േണ്ു ന്പസവ
ങ്ങളകിലുാം ഗർഭസ്ഥ ശകിശുവകിന്റ് 

ഡ�ോ: �ിഡ്ോ ഡജോൺ

ഉയർത്തെഴുമനേൽപ്് 

ഒരു മഡാക്ടറുത്െ ഡയറസിക്കുറസിപ്പുകൾ
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തകൂക്ക്കൂടുതലുണ്വായകിേുറനന്റ് വയെു കണ്വാൽ 
തറന വത്യക്ാം. ഏതവാണ്്റ് നവാലു-നവാലേ കകിനലവാ 
തകൂക്ാം മതകിക്ുാം. മകൂനവാാം ന്പസവാം ആയതകിനവാലുാം 
വലകിയ കുഞ്വായതകിനവാലുാം ഞങ്ങളുറട ശുന്ശുഷ
ക്ുാം ന്ശദ്ധക്ുാം ആക്ാം കകൂടകി. ജടീവനകില്വാത് 
കുഞ്കിറന ന്പസവകിനക്ണ്കിവേുനതകിറന് 
നകിേവാശയുാം നകിസ്ഹവായതയുാം ആ മുഖത്്റ് ന്പകടാം...

സമയാം ഏതവാണ്്റ് ഉച്ചക്ു ഒേുമണകി ആയകി കവാണുാം. 
അവർക്ു നല് ന്പസവ നവദനയുണ്്റ്. ഞവാൻ 
റ്ഡകിറന് കസഡകിൽ ഇേുനു പേകിനശവാധകിച്ചു 
നനവാക്കി. ഉവ്്റ്...ന്പസവാം അടുത്കിട്ുണ്്റ്!

കുഞ്ു മുഴുവനവായകി പുെത്ു വേുനത്റ് വറേ ഞവാൻ 
കവാത്കിേുനു. ന്പസവനശഷാം "മെുപകിള്ള"യുാം പുെത്ു
വനനതവാറട ഞവാനുാം സമവാധവാനത്കിറന് ദടീർ� 
നകിശ്വാസാം വകിടവാൻ തുടങ്ങുകയവായകിേുനു. എനവാൽ 
അന്പതടീഷേകിതമവായകി മെുപകിള്ളനയവാറടവാ്ാം േക്ത്കി
റന് ഒേു കുറത്വാഴുക്്റ് തറനയവായകിേുനു. സഹവായ
ത്കിനുനവണ്കിയുള്ള കസെൺ എറന് റതവാണ്യകിൽ 
നകിനുമെകിയവാറത ഉതകിർനു. റഹൽപ്റ്! റഹൽപ്റ്!
സടീനകിയർ സകിസ്റർ എറന് ശ ്്റ് ദാം തകിേകിച്ചെകിഞ്ു...

അവർ ഓടകിറയത്കി.

ഇത്ോം നേവാഗകികൾക്്റ് അഡ്റ്മകിഷൻ സമയത്ു 
തറന േക്ാം കേുതകി വയ്റ്ക്ുന പതകിവുണ്്റ്- ഒേു 
മുൻകേുതൽ നപവാറല. േക്ാം അവശത്യാം നവണ് പേകി
നശവാധനക്്റ് എടുക്വാനുാം, നവണ്കി വനവാൽ േക്ാം
റകവാടുക്വാനുമവായകി ഒേു Canula (സകൂചകി) “റവയകിനകി”ൽ 
പകിടകി്കിച്ച നശഷാം ഹൗസ്റ് സർജനനവാടു േക് ്വാങ്കിൽ 
വകിവേമെകിയകിക്വാൻ ഏർ്വാടവാക്കി. ഇതകിനകിടയകിൽ 
'uterus' തടവകിറക്വാടുത്ു േക്ന്സവാവാം കുെക്വാൻ 
ആവുനന്ത ന്ശമകിച്ചു റകവാണ്കിേുനു…
വലകിയ കുഞ്കിറന ന്പസവകിച്ച ഗർഭവാശയാം എനനവാട്റ് 
സഹകേകിക്ുനകില്! റകവാടുക്വാവുന മേുനുകൾ 
മുെനപവാറല റകവാടുക്ുനുണ്്റ്, എനവാൽ േക്ന്സവാവ
ത്കിനു ഒേു കുെവുമകില്!!

ഒനകിന്റ് പുെറക ഒനവായകി ഹൗസ്റ് സർജൻമവാർ േക്
്വാങ്കിനലക്ു ക്ക്കിൽ പവാഞ്ു റകവാണ്കിേുനു. 
അവകിറട എത്ുനമ്വാനഴക്ുാം േണ്ു പവാക്റ്്റ് േക്ാം 
എനത്റ് നവാലു പവാക്റ്്റ് ആകണറമന്റ് റമനസ്ജ്റ് 
എത്ുാം. േക്വുാം േക്ത്കിറല മറ്ു �ടകങ്ങളുാം 
ശേടീേത്കിൽ എത്കിയകിട്ുാം േക്ന്സവാവാം 
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തുടേുനതകിനവാൽ ഒേു ന്പനയവാജനവുമുണ്വായകില്. അനസ്റ്നതഷത്യ 
വകിഭവാഗാം നഡവാക്ടർമവാർ റവയകിൻ മുെകിച്ചു അതകിലകൂറട േക്ാം പമ്്റ് 
റചയ്റ്തു കയറ്വാൻ പണകിറ്ടുനുണ്്റ്...എനവാൽ നേവാഗകിയുറട 
ബ്ലഡ്റ് ന്പഷർ കുെഞ്ു റകവാനണ്യകിേുനു…

ഗർഭവാശയാം െകിലവാക്റ്സ്റ് റചയ്റ്തു തറനയകിേകിക്ുനതുറകവാണ്ു 
അടുത് സർജകിക്ൽ "റമനത്യകൂവെകിനലക്്റ്" നപവാനകണ്ുനതകിൻ
റെ ആവശത്യകത മനസ്കിലവാക്കി ഞവാൻ നല്ർ െകൂാം റമഡകിക്ൽ 
ഓഫടീസെുറട അടുനത്ക്്റ് കുതകിച്ചു. അവർ ഒേു മടീറ്കിാംഗകിലവാണ്റ്. 
എറന കണ്തുാം അവർ എന്്റ് പറ്കി എന നചവാദത്യവുമവായകി 
എറന് ആടുനത്ക്്റ് പവാറഞ്ത്കി...

“Post-partum hemorrhage” (അതകി േക് ന്സവാവാം)! ഞവാൻ 
പെറഞ്വാ്കിച്ചു. "സവാദ്ധത്യമവായറതല്വാാം തവാൻ റചയ്ുറമനു 
എനകിക്െകിയവാാം”! (അവേുറട ഈ മെുപടകി ജടീവകിതത്കിൽ പകിനടീട്റ് 
പലന്വാഴുാം എനകിക്്റ് ന്പനചവാദനമവായകിട്ുണ്്റ്!)
നഡവാക്ടെുറട കക പകിടകിച്ചുറകവാണ്്റ് നല്ർ െകൂമകിനലക്്റ് ഞവാൻ 
ഓടകി. പെക് മുറ്വാത് േണ്ു കുഞ്ുങ്ങളുറട കണ്ണുകളകിൽ 
കണ് കദനത്യതയുാം നകിസ്ഹവായനവായകി നനവാക്കി നകിൽക്ുന 
നേവാഗകിയുറട ഭേ്റ്ത്വാവകിറന് മുഖവുമവായകിേുനു മനസ്്റ് നകിെറയ. 
നേവാഗകിക്്റ് േക്ാം റകവാടുക്ുനതകിനുള്ള സമ്മത പന്താം ഒ്കിടുവകി
ക്ുനതകിനകിടയകിൽ ആ സ്റ്ന്തടീയുറട അവസ്ഥ ഞവാൻ അനദേഹ
നത്വാട്റ് വകിശദടീകേകിച്ചകിേുനു.

നല്ർ െകൂമകിൽ സ്ഥകിതകി പഴയതു തറന. പൾസ്റ്  നെറ്്റ് കകൂടുനു...
ബ്ലഡ്റ് ന്പഷർ കുെയുനു...ഈ അവസ്ഥയകിൽ മവാറ്ാം വനവാനല 
ഓ്നെഷൻ റചയ്വാനവാകകൂ...
േക്ാം മുെയ്റ്ക്്റ് പമ്്റ് റചയ്റ്തു കയറ്കി ന്പഷർ കകൂട്വാൻ ന്ശമകിക്ു
കയവാണ്റ് ഞങ്ങൾ...
ജടീവനുാം മേണത്കിനുമകിടയകിലുള്ള നകൂൽ പവാലത്കിലകൂറട കടനു 
നപവാവുകയുമവാണ്റ് നേവാഗകി... അനത മവാനസടീക അവസ്ഥ 

തറനയവാണ്റ് ഞങ്ങളുറട മുഴുവൻ 
ടടീമകിനുാം!
ജടീവൻ തകിേകിച്ചു പകിടകിക്വാനവാകുനമവാ എന
െകിയവാത് സ്ഥകിതകി. ഓനേവാ പുതകിയ ബ്ലഡ്റ് 
പവാക്്റ് തുടങ്ങുനമ്വാഴുാം ബ്ലഡ്റ് ന്പഷർ 
കകൂടവാനുാം, പൾസ്റ്  നകിേക്ു കുെയവാനുാം 
ന്പവാർത്ഥനനയവാറട ഓനേവാ വത്യക്കിയുാം.
സർജെകിക്വായകി റമഡകിക്ൽ ഓഫടീസർ 
അനസ്റ്നതഷത്യ വകിഭവാഗാം നഡവാക്ടർമവാേുമവാ
യകി ചർച്ച തുടേുനതകിനകിറട കവാൽ ഭവാഗ
ത്കിേുനു ഗർഭവാശയത്കിറന് ദൃഡത 
റതവാട്ു നനവാക്വാൻ തുടങ്ങകിയ ഞവാൻ 
അടുത് നകിമകിഷാം റഞട്കി!

നേവാഗകി കണ്ണ്റ് തുെനുറകവാണ്ു എനനവാട്റ് 
നചവാദകിക്ുനു- "നഡവാക്ടെുറട നപറേന്വാ"? 
 നങ! നകട്ത്റ് സതത്യാം തറനനയവാ എന 
മട്കിൽ എല്വാവേുാം പേസ്റ്പോം പകച്ചു 
നനവാക്ുനു!
എന്്റ് പെയണറമനെകിയകിറല്ങ്കിലുാം 
കണ്ണ്റ്നടീേകിൽ ചവാലകിച്ച എറന് മെുപടകി 
ഇന്തയുമവായകിേുനു 
"എറന് മവാന്തമല്വാ, എറന് കകൂറടയുള്ള 
ഈ മുഴുവൻ ടടീമകിറന് ന്പവാർത്ഥനയവാണ്റ്, 
കകൂട്വായ ന്പവർത്നത്കിറന് ഫലമവാണ്റ്, 
തറന് ജടീവൻ!

അന്റ് മുഴുവൻ ടടീമകിനുാം റമഡകിക്ൽ 
ഓഫടീസെുറട വകയവായകിേുനു ഉച്ച 
ഭഷേണാം. കഴകിച്ചത്റ് നവാലുമണകിറക്ങ്കിലുാം 
അതകിനു സാംതൃപ്റ്തകിയുറട, സനന്വാഷത്കി
റന്, േുചകിക്കൂട്ുണ്വായകിേുനു!

വവാൽകഷ്റ്ണാം: എറന് സ്ന് ജടീവകിതവുാം 
ഇങ്ങറനറയവാേു റമഡകിക്ൽ ടടീമകിറന് 
ന്പയത്നത്കിറന് ്വാക്കിപന്തമവാണ്റ്-നപനേവാ 
വകിവേങ്ങനളവാ അെകിയവാത് ഒേു പറ്ാം 
കദവത്കിറന് മവാലവാഖമവാേുനടയുാം 
ആനേവാഗത്യന്പവർത്കേുറടയുാം ന്പയത്റ് ന 
ഫലാം. അത്റ് മററ്വാേവസേത്കിൽ റഷയർ 
റചയ്വാാം.

കഡോ: �ികറ്റോ കജോൺ: ഇന്ത്യയി�ും യൂ. എ. ഇ. 

യി�ും വഗനകകെോളജിസ്ററ് ആയി ഏക്റ നോൾ 

കസവനം അനുഷ്ടിച് കഡോക്ടർ ഇകപ്ോൾ 

ഓ�് �ൻഡ് യൂണികവഴിറ്റിയിൽ വഗനകകെോളജി

യിൽ ഗകവഷണം നടത്ുന്നു.
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ANJU

SREEKUMAR

Anju Sreekumar is an IT professional, but an 

Artist from heart... She loves to explore different 

art works and upskill blooming artists to reveal 

their talents.

LIGY

JOHN

Ligy John  is a Registered Nurse who 

lives in Auckland with her husband 

and 2 children. She hails from 

Trichur and migrated to New Zealand 

in 2012. Her hobbies include drawing 

and gardening.
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സ്ന്ാം നവാട്കിൽനകിനുാം ഭവാഷയകിൽനകിനുാം  
അകന്റ് വത്യതത്യസ്റ്ത പശ്വാത്ലങ്ങളകിൽ 
ജടീവകിക്ുനവേവാണ്റ് ന്പവവാസകികളവായ 
നമ്മൾ. മലയവാളാം നമ്മുറട ഭവാഷയവാണ്റ്, 
നമ്മുറട വത്യക്കിത്മവാണ്റ്, ഏതു നവാട്കിറല
ത്കിയവാലുാം നമ്മൾ സ്പ്റ്നാം കവാണുനത്റ് 
നമ്മുറട ഭവാഷയകിലവാണ്റ് . നമ്മുറട നവാടകിറന് 
സാംസ്റ്കവാേവുാം മവാതൃഭവാഷയുാം നമ്മുറട 
കുട്കികൾ അെകിഞ്കിേകിനക്നണ്? പനഷേ, 
അതകിനുള്ള അവസേങ്ങൾ നമ്മുറട 
വടീടുകളകിൽ മവാന്തമവായകി ചുേുങ്ങുനു… 
കവാലന്കനമണ നമ്മുറട പുതുതലമുെ 
മലയവാളാം അെകിയവാത് മലയവാളകികൾ 
ആയകിത്ടീേുനു…!

ഓക്റ് ലവാൻഡ്റ് മലയവാളകി സമവാജാം, നകേള 
സർക്വാേകിറന് ഭവാഷവാപദ്ധതകി ആയ 

“മലയവാളാം മകിഷനു”മവായകി കകനകവാർത്ു, 
നമ്മുറട പുതുതലമുെക്്റ് നവണ്കി സമർ്കി
ക്ുന മലയവാള പഠന സാംവകിധവാനമവാണ്റ് 
“ആദത്യവാഷേേ”. അഭത്യസ്റ് തത്യവകിദത്യേുാം 
മലയവാള ഭവാഷറയ സ്റ്നനഹകിക്ുനവേുാം 
അർ്ണ മനനവാഭവാവമുള്ളവേുമവായ ഒേു 
പറ്ാം അദ്ധത്യവാപകർ നമ്മുറട കുട്കികറള 
മലയവാള ഭവാഷ ശടീലകി്കിക്ുവവാൻ 
തയ്വാെവായകി നകിൽക്ുനു.  അവറേ 
സ്ടീകേകിച്ചവാലുാം!

വേകൂ, നമുക്്റ് നമ്മുറട പുതകിയ തലമുെ
യ്റ്ക്്റ് നമ്മുറട ഭവാഷയുാം സാംസ്റ്കവാേവുാം 
പകർനു റകവാടുക്വാാം... അതകിനവായകി 
കുെച്ചു സമയാം നടീക്കിറവക്വാാം!
 തകികച്ചുാം സൗജനത്യമവായ ഈ പവാഠത്യപദ്ധതകി
യകിൽ പങ്വാളകികളവാകകൂ!

For more details, contact: Malayalam.Mission@aucklandmalayalisamajam.org.nz

Mobile: Reneesha:021965594 / Leyana:02108171675

േലയാള ഭാഷയം സംസ്ാരവം
 പഠസിക്കുവാൻ സുവർണ്ാവസരം!

മഡാ. സുജ സൂസൻ മജാർജ് 

ജസിനു മജാസഫ് മ�ാഭ എം ോയർ രശ്സി അംബസിക രമേ�് ത്ക രാഘവൻ ോയർ 

ത്റേീഷ ഫഫസൽ ലയേ സൂസൻ വർഗീസ് െസിന്റു മജാസഫ്
അദ്്യക് 

മ�യോളം മിഷൻ ക�രളം 

അദ്്യോപി� - ഓ�് �ൻഡ് അദ്്യോപി� - ഓ�് �ൻഡ് അദ്്യോപി� - ഓ�് �ൻഡ് അദ്്യോപ�ൻ  - ഓ�് �ൻഡ്

മുഖ്യ ഏക�ോപ� 

ഓ�് �ൻഡ്  

ഏക�ോപ�- അക്ര 

ഓ�് �ൻഡ്  

അദ്്യോപി� - ഓ�് �ൻഡ്

Auckland 
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മലയവാളനമ നകിറന് വവാക്ുകൾക്ുള്ളന്ത 
മധുോം തുടകിക്ുനനതതു ഭവാഷ? 

പനകിമഞ്ുനതവാേവാ പുലർകവാലറമനനപവാൽ  
പനകിമതകിറപയ്ുന േവാന്തകി നപവാറല… 
അഴലകിറന് കകൂേകിേുൾ ദകൂേത്കത്ുന 
അേുണ ന്പഭവാതകണങ്ങൾ നപവാറല…

റതേു റതറേ റപയ്ുാം തുലവാവർഷ നമ�മവായകി 
കുളകിർനകവാേകി എനകിൽ നകിെഞ്ു നകിൽക്ുാം 
മലയവാളനമ നകിറന് ശടീലുകൾ നപവാനലത്റ് 
ലയമുണ്്റ് റതല്കിട തങ്ങകി നകിൽക്വാൻ?

റചെുനശ്ശേകി കവാർവർണ്ണ ഗവാഥകൾ റചവാല്കിയ, 
ഇതകിഹവാസാം തുഞത്്റ് നകിന്റ് നകട്, 
ചകിേകിയുറട തകിേകളുയർത്ുവവാൻ 
കുഞനുാം നകിെനവവാറട പവാടകിയ ഭവാഷനയത്റ്?

ഒേു വടീണ പകൂവകിറന് ഗദ്റ് ഗദാം 
കവാതകിനലക്േുമനയവാറടത്കിച്ചനതതു ഭവാഷ?
കുേുവകിക്്റ്  വവാഴകക് അലകിനവവാറട നൽകകിയ 
കവകിവേൻ റചവാല്കിയനതത്റ് ഭവാഷ?

നവനമ�റമനനപവാൽ എൻ നവാവകിലകിറ്ുന 
നെു പയസ്ുതറന ഈ മവാതൃസ്റ്തനത്യാം 
അെകിയവാറത ആേവാനുാം തകൂവകികളഞ്ടീടകിൽ 
അെകിയുനമവാ ഞങ്ങൾക്്റ് റനവാന്ു നപവായകി... 
 
ഇനകി എറന് ഭവാഷയുാം നദശവുാം സ്പ്റ്നവുാം 
ഇനകിയുറമത്വാറത കളഞ്ു നപവായവാൽ 
അവകിറട എൻ ജന്മവുാം തത്വുാം സതത്യവുാം 
അവനകിയകിൽ നകിനുാം മെഞ്ു റപവാറട്!

ഡ�ോ. വീ. കെ. എസ.് വീട്ടൂർ

എക്റെ ഭോഷ

കവസിത
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ഇന്റ് അയല മടീനവാണ്റ്  കകിട്കിയത്റ്. 
കവാത്കിേുന്റ് കകിട്കിയതവാണ്റ് ! 

ഇന്വാൾ അയല കകിട്വാൻ ്ുദ്ധകിമുട്വായകിേകി
ക്ുനു. ഫകിനെവാസ്റ് കസക്കിളകിൽ കകൂവകി 
റകവാണ്്റ് വേുനമ്വാറഴവാറക് 
ആശകിക്ുാം, അയല കകിട്കിയകിേുറനങ്കിറല
ന്റ്. സതത്യത്കിൽ ആ ആശ എറന് സ്ന്
മല്. ആനേവാ എറന റകവാണ്്റ് ആശകി്കിക്ു
നതവാണ്റ് ! 
ആന്ഗഹവുാം, അതത്യവാന്ഗഹവുാം, നകിേവാശയു
റമവാറക് അങ്ങറന ആറേവാറക്നയവാ 
എറന റകവാണ്്റ് നതവാനകി്കിക്ുനതവാറണ
ന നതവാനലുണ്വായതു മുതലവാണ്റ്  വത്യഥക
നളവാനേവാനവായകി എനകിൽ നകിനുാം 
റകവാഴകിഞ്ു നപവാകവാൻ തുടങ്ങകിയത്റ്. 
അറതവാേു വവാസ്റ്തവമവാണ്റ് . പലന്വാഴുാം 
വവാസ്റ്തവങ്ങൾക്്റ് യുക്കിയുണ്വാവകില്. 
എനവാൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്്റ് പകിനകിറല 
യുക്കിയനന്ഷകിച്ച്റ് എല്വാവേുാം നടക്ുക
യുാം റചയ്ുാം. ഈ വകിനേവാധവാഭവാസനത്ക്ു
െകിച്ച്റ് ആനലവാചകിച്ചു റകവാണ്കിേകിക്ുനനത 
േസമുള്ള കവാേത്യമവാണ്റ് !
 
അയലയകിനലക്്റ് വേവാാം. റവെുാം മകൂറനണ്ണ
മവാണ്റ്  വവാങ്ങകിയത്റ്. അത്റ് ധവാേവാളാം. വടീട്കിൽ 
ഞവാനുാം ഭവാേത്യയുാം മവാന്താം. മടീൻ വവാങ്ങുന
ത്റ് എറന് ചുമതലകളകിൽ റപട്തവാണ്റ് . 
മുെകിച്ച്റ്, വൃത്കിയവാക്കി, മസവാല പുേട്കി 
റപവാേകിക്ുനതുാം കെകിയുണ്വാക്ുനതു
റമവാറക് സഹധർമ്മണകിയുറട 

കർത്വത്യങ്ങളുറട പട്കികയകിൽ റപടുത്കി
യകിേകിക്ുനു. അവൾ മടീൻ മുെകിക്ുനമ്വാൾ 
ഞവാൻ പകൂച്ചയവാവുാം. കൗതുകപകൂർവ്ാം 
നനവാക്കി നകില്റ്ക്ുാം. അമ്മയ്റ്ക്ുാം അച്ഛനുാം 
അയല മടീനവാണ്റ്  ന്പകിയാം. ഞവാനവാണ്റ്  
മത്കിയുറട ആേവാധകൻ. റപവാേകിച്ച മത്കി
യുനണ്ൽ നചവാെകിന്റ്  കകൂറട കഴകിക്വാൻ 
നവനെവാനുാം നവറണ്നകിക്്റ്! അമ്മ അയല 
മുെകിക്ുനത്റ് കവാണണാം. എന്ത ന്ശദ്ധനയവാ
റടയവാണ്റ് ! നനവാനവൽ്കിക്വാറത മുെകിക്ുക
യവാറണന്റ് നതവാനുാം. ആ സമയമന്തയുാം 
അച്ഛൻ പകൂച്ചയവായകി അടുത്്റ് തറന 
നകിൽ്ുണ്വാവുാം. ഈ പകൂച്ചനവഷാം പവാേമ്
േത്യമവായകി കകമവാെകി വേകികയവാറണനു 
നതവാനുനു. എറന് സന്തകി ആയകിേകിക്ുാം 
നവാളറത് പകൂച്ച- എനകിക്ുെ്ുണ്്റ്.
 
അച്ഛൻ മേകിക്ുനത്റ് എറന് പതകിനനഴവാാം 
വയസ്കിലവാണ്റ് . ആ ദകിവസാം അമ്മ അയല 
റപവാേകിച്ചു റവച്ചകിേുനു, അച്ഛറന് നകിർനദേ
ശവാനുസേണാം. േവാന്തകി ഊണകിന്റ്  േണ്്റ് 
വലകിയ കഷ്റ്ണാം, േുചകിനയവാറട  ആസ്ദകിച്ച്റ് 
അച്ഛൻ കഴകിക്ുനത്റ് ഞവാനുാം അമ്മയുാം 
അതകിലുാം േുചകിനയവാറട നനവാക്കിയകിേുനു. 
അമ്മ മടീൻ മുെകിക്ുന ആത്വാർത്ഥത 
പകിനടീട്റ് കവാണവാൻ കഴകിയുക അച്ഛൻ മടീൻ 
കഴകിക്ുന സമയത്വാണ്റ് . കഷ്റ്ണങ്ങൾ 
സസകൂഷേ്റ്മാം അടർത്കിറയടുത്്റ് പതകിറയ 
വവായകിനലക്്റ് റകവാണ്ു നപവാകുാം. നചവാെകിനു
ള്ളകിൽ ഇടുനനതവാ, ഉേുളയ്റ്ക്ുള്ളകിൽ 

സോബു ഹരിഹരൻ
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തകിേുകുനനതവാ കണ്കിനട്യകില്. അതവാണ്റ്  അച്ഛറന് 
േടീതകി. അങ്ങറന അച്ഛൻ തറന് ഇഷ്ടഭഷേണവുാം 
കഴകിച്ച്റ് തൃപ്റ്തകിനയവാറടയവാണ്റ്  കണ്ണടച്ചത്റ്. ഉെക്ത്കിൽ 
ആേുമെകിയവാറത, ആനേയുമെകിയകിക്വാറത അച്ഛൻ 
നപവായകി. പതകിറയ, ശബ്ദമുണ്വാക്വാറത, വവാതകിൽ 
തുെന്റ് അച്ഛൻ നടന്റ് , നടന്റ്  ഇേുട്കിൽ മെയുനത്റ് 
ഞവാൻ സ്പ്റ്നാം കണ്കിട്ുണ്്റ്, പലവട്ാം. അച്ഛൻ 
എവകിനടനക്വാ ഒേു ദടീർ�യവാന്തയ്റ്ക്്റ് നപവായതവാറണ
ന്റ്  ആദത്യറമവാറക് സ്യാം വകിശ്സകി്കിക്വാൻ ന്ശമകിച്ചു. 
പകിനടീറടനനവാ, തകിേകിച്ചു വേവാത് യവാന്ത നപവായതവാറണ
ന യവാഥവാർത്ഥത്യാം അാംഗടീകേകിച്ചു. അച്ഛൻ മേകിച്ചു 
കഴകിഞ്്റ് അമ്മ അയല മടീൻ വവാങ്ങകിയനതയകില്. 
അയല എന മടീനകിറന ഞങ്ങൾ ഉനപഷേകിച്ചതു 
നപവാറലയവായകി. മറ്ു മടീനുകൾ ഫകിനെവാസ്റ് റകവാണ്ു 
വേുാം. അയല അച്ഛനു ന്പകിയറ്ട്തവാണ്റ് . ഇന്വാൾ 
അച്ഛനകില് അതു റകവാണ്്റ് അയലയുമകില്. എനവാൽ 
ഒേു നവാൾ അമ്മ അയല മടീൻ വവാങ്ങവാൻ നകിർ്ന്ാം 
പകിടകിച്ചു. അതകിനു കവാേണാം ഇതവായകിേുനു. ഫകിനെവാസ്റ് 
എനകിക്വായകി റകവാണ്ു വന മത്കി അമ്മ വടീടകിനു 
പകിൻവശത്കിേുന്റ് വൃത്കിയവാക്ുകയവായകിേുനു. 
അവകിനടക്്റ് ഒേു കവാക് പെനകിെങ്ങകി. അമ്മറയ 
റചേകിഞ്ുാം തകിേകിഞ്ുാം നനവാക്കി ‘കവാ കവാ’ വകിളകിച്ചു. 
അമ്മ കത്കി വടീശകിയകിട്ുാം അതകിറനവാേു കകൂസലുമകില്. 
വൃത്കിയവാക്ുനതകിനകിടയകിൽ കളയവാനവായകി റവച്ച 
മടീനകിറന് ഉൾഭവാഗാം അമ്മ കവാക്യുറട നനർറക്െകി
ഞ്ു. കവാക് അതകിനു നനർക്്റ് നനവാക്കിയത്റ് 
നപവാലുമകില്! ‘അന്തയുാം പന്തവാനസവാ എനവാൽ ഇനകി 
നകിനറക്വാനുമകില്’ എന മട്കിൽ അമ്മ ഇേുനു. 

അമ്മയകിൽ നകിനുാം കറണ്ണടുക്വാറത കവാക്യുാം. 
ഒടുവകിൽ കഷ്ടാം നതവാനകി അമ്മ വവാലകിറന് അറ്ാം അല്ാം 
നടീളാം കകൂട്കി മുെകിച്ച്റ് നടീട്കിറയെകിഞ്ു. കവാക് 
അതകിനനയുാം അവഗണകിച്ച്റ് അമ്മറയ നനവാക്കി ‘കവാ 
കവാ’ വകിളകിച്ചു. കവാക്റയ കുെച്ചു നനോം നനവാക്കിയകിേു
ന നശഷാം അമ്മ അകനത്ക്്റ് കയെകി നപവായകി. ഈ 
കവാഴ്റ്ച്ചറയവാറക്യുാം കണ്്റ് പകൂച്ച ഭവാവത്കിൽ 
ഞവാനകിേകി്ുണ്വായകിേുനു.

‘എറന്വാേു അഹങ്വാോം പകിടകിച്ച കവാക്യവാ’ ഞവാൻ 
പെഞ്ു. എനവാൽ അമ്മ ആ ദകിവസാം മുഴുറക്യുാം 
എനന്വാ വലകിയ ആനലവാചനയകിലവായകിേുനു. പകിനറ്ന്റ് 
കകൂവകി റകവാണ്്റ് നപവായ ഫകിനെവാസകിറന വകിളകിച്ച്റ് അമ്മ 
എനന്വാ പെയുനത്റ് ഞവാൻ ജനലകിലകൂറട കണ്ു.
 
അനനക്്റ് അഞവാാം ദകിവസാം അമ്മ വവാങ്ങകിയത്റ് 
അയലയവായകിേുനു! ഫകിനെവാസ്റ് ചകിേകിച്ചു റകവാണ്്റ് 
ന്തവാസ്കിൽ ആ പച്ച മടീൻ എടുത്്റ് റവയ്റ്ക്ുനത്റ് 
ഞവാൻ കണ്ു. ഇറതന്ു പറ്കി? അത്ഭുതമവാണനല്വാ. 
വവാങ്ങണ് എനു റവച്ചതറല്? മെനു തുടങ്ങകിയ മടീൻ 
വടീണ്ുാം വടീട്കിനലക്്റ്. എനവാൽ അതകിലുാം വലകിയ 
അത്ഭുതാം പകിനടീട്റ് സാംഭവകിച്ചു. വൃത്കിയവാക്ുനതകിനകിട
യകിൽ എവകിറട നകിനനവാ ആ കവാക് പെനകിെങ്ങകി. അതു 
ന്പതടീഷേകിച്ചകിേുന നപവാറല അമ്മ ഒേു റചെകിയ കഷ്റ്ണാം 
എെകിഞ്ു റകവാടുത്ു. കവാക് അതുാം റകവാത്കി 
ഒറേവാറ് പെക്ൽ! ഞവാൻ വവായുാം റപവാളകിച്ച്റ് ഇേുനു 
നപവായകി! അന്റ് അമ്മ ചകിേകിക്ുനത്റ് കുനെ നവാളുകൾ
ക്്റ് നശഷാം ഞവാൻ കണ്ു. മടീൻ റവട്കിറയടുത്്റ് 
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വടീട്കിനുള്ളകിനലക്്റ് നടക്ുനമ്വാൾ അമ്മയുറട കണ്ണ്റ്  
നകിെഞ്കിേകിക്ുനത്റ് ന്ശദ്ധകിച്ചു. ചകിേകിക്ുനമ്വാൾ എങ്ങ
റനയവാണ്റ്  കണ്ണ്റ്  നകിെയുക? പകിനടീട്റ്  പലതവണ അത്റ് 
സാംഭവകിച്ചു. അമ്മ കവാക്നയവാട്റ് സാംസവാേകിക്വാൻ തുട
ങ്ങകിയതുാം ഞവാൻ ന്ശദ്ധകിച്ചു. അയല കകിട്വാത് ദകിവസാം 
അമ്മ പെയുാം ‘ഇനകില്...നവാറള നനവാക്റട്’ എന്റ്. 
അതു നകട് മട്കിൽ തല റചേകിച്ചു നനവാക്കി എനന്വാ 
ആനലവാചകിക്ുന മട്കിൽ കവാക് കുെച്ച്റ് നനേമകിേകിക്ുാം 
എനകിട്്റ് എനങ്ങവാനട്വാ പെനു നപവാകുാം. അയല കകിട്ുന 
ദകിവസാം, ‘ഇതവാ മുഴുത് ഒന്റ് !’ എനുാം പെഞ്വാവുാം 
എെകിഞ്ു റകവാടുക്ുക. അമ്മയ്റ്ക്്റ് കവാക്നയവാടുള്ള 
സ്റ്നനഹാം അടകിക്ടകി കകൂടകി വനു. അമ്മയുറട 
സനന്വാഷാം എറന് സനന്വാഷാം. ഞവാൻ ഒനുാം 
പെയവാൻ നപവായകില്, നചവാദകിക്വാനുാം.
 
അച്ഛൻ നപവായത്റ് നപവാറലയവാണ്റ്  അമ്മയുാം നപവായത്റ്. 
ആേുമെകിയവാറത, ആനേയുമെകിയകിക്വാറത. റനഞത്്റ് 
കകകൾ പകിണച്ച്റ് റവച്ച്റ്, കണ്ണുകളടച്ച്റ്, ഒേു റചെകിയ 
ചകിേകിയുമവായകി അമ്മ കകിടനു. ഏനതവാ നല് സ്പ്റ്നാം 
കണ്്റ് കകിടക്ുകയവാറണനന നതവാനുമവായകിേുനുള്ളകൂ. 
എറന് വകിവവാഹാം അന്വാനഴക്ുാം കഴകിഞ്കിേുനത്റ് 
റകവാണ്്റ് ഒറ്യ്റ്ക്വായകി എന നതവാനറലനകിക്ുണ്വായകി
ല്. അല്വാത്പഷോം മനസ്കിൽ കകൂടകി ഏറതവാറക് 
ചകിന്കൾ ഓടുമവായകിേുനു എന്റ് ഇന്വാൾ പെയവാൻ 
പറ്കില്.
 
ആഴ്റ്ച്ചകൾക്്റ് നശഷാം ഞവാൻ വടീണ്ുാം മടീൻ വവാങ്ങവാൻ 
തുടങ്ങകി. എറന് ന്പകിയറ്ട് മത്കി കകൂടവാറത മറ്ു പല 
മടീനുകനളയുാം ഫകിനെവാസ്റ് എനകിക്്റ് പേകിചയറ്ടുത്കി 
തനു. അറനവാേു ദകിവസാം വവാങ്ങകിയത്റ് ഒേു റചെകിയ 
ന്സവാവവായകിേുനു. ഭവാേത്യ, വടീടകിറന് പകിൻഭവാഗത്കിേുന്റ് 
അത്റ് വൃത്കിയവാക്കിറയടുക്ുനമ്വാൾ 
ഞവാനനവാർത്ു, വടീടകിറന് ഈ ഭവാഗാം എറന്വാറക് 
കവാഴ്റ്ച്ചകൾക്്റ് സവാഷേകിയവായകിട്ുണ്വാവുാം? മകൂകസവാഷേകി
യവായ ഈ ചുവേുകൾക്്റ് തലമുെകളുറട 
എറന്വാറക് കഥകൾ പെയവാനുണ്വാവുാം? എന്ു 
റകവാണ്വാണ്റ്  അങ്ങറനറയവാറക് ചകിന്കിക്ുനത്റ് 
എന്റ് ഒേു നകിമകിഷാം ചകിന്കിച്ചു. ഞവാൻ റപവാടുനറന 
വയസ്വായകി നപവാനയവാ എനു വറേ നതവാനകി നപവായകി. ആ 
വയസ്ൻ ചകിന്കൾക്കിടയകിലവാണ്റ്  കവാക്കളുറട 
ശബ്ദാം വനു വടീണത്റ്. ഒനല്, േണ്ു കവാക്കൾ! 
ഏനതവാ ഒേു ഉൾനന്പേണ നപവാറല അമ്മ പണ്ു 
റചയ്റ്ത നപവാറല റചയ്വാൻ എനകിക്്റ് നതവാനകി. ചട്കിയകിൽ 
നകിന്റ് ന്സവാവകിറന് ഒേു റചെകിയ കഷ്റ്ണറമടുത്്റ് 

കവാക്കളുറട നനർക്്റ് ഞവാറനെകിഞ്ു. ‘ഇയവാൾറക്
ന്വാ വട്വാനയവാ?’ എന മട്കിൽ ഭവാേത്യ എറന നനവാക്കിയകി
ട്ുണ്വാവുാം. ഉെ്്റ്. ഞവാൻ അനങ്ങവാട്്റ് കണ്ണ്റ്  തകിേകിച്ചനതയകി
ല്. കവാക്കൾ പേസ്റ്പോം നനവാക്കി. എനകിട്്റ് എറന 
അമ്േ്കിച്ചു റകവാണ്്റ് മടീൻ കഷ്റ്ണാം റതവാടവാറത ഒറ് 
പെക്ൽ. ‘മതകിയവായനല്വാ?’ എന മട്കിൽ ഭവാേത്യ എറന 
നനവാക്കിയകിട്ുണ്വാവുാം. കവാക്കനളവാട്റ് സഹവാനുഭകൂതകി 
കവാണകിക്വാൻ നപവായവാൽ ഇങ്ങറനയകിേകിക്ുാം - അവൾ 
അങ്ങറന വകിചവാേകിച്ചകിട്ുമുണ്വാവുാം. ഉെ്്റ്. അനു േവാന്തകി 
എനകിക്്റ് ഉെങ്ങവാനവായകില്. ചകിേകിച്ചുാം, ചകിന്കിച്ചുാം ഞവാൻ 
തകിേകിഞ്ുാം മെകിഞ്ുാം കകിടനു. ‘ഏയ്റ്...അങ്ങറന 
ആവവാൻ വഴകിയകില്’, ‘റവെുറത നതവാനകിയതവാവുാം’ 
എറനവാറക് ശബ്ദമകില്വാറത പെഞ്ു ഞവാൻ എറന 
തറന ആശ്സകി്കിച്ചുാം, നത്യവായടീകേകിച്ചുാം കഴകിച്ചു. 
ഫകിനെവാസകിറന കണ്്റ് ആവശത്യാം അെകിയകിക്ണറമന്റ് 
ഞവാൻ ആ നകിമകിഷാം തടീേുമവാനറമടുത്ു.
 
അങ്ങറന ഏതവാനുാം ദകിവസറത് കവാത്കിേകി്കിന്റ്  
നശഷാം കകിട്കിയ മകൂന്റ് അയല മടീനുകളവാണ്റ്  റവള്ളാം 
നകിെച്ച ചട്കിയകിൽ കകിടക്ുനത്റ്! 
ഇന്റ്,  ഇന്വാൾ, ഇവകിറട റവച്ചെകിയവാാം! മടീൻ ഭവാേത്യക്്റ് 
കകമവാെുനമ്വാൾ എറന് ആകവാാംഷേയുറട ചേട്റ്  
ഇന്വാൾ റപവാട്ുാം എന നകിലയകിലവായകിേുനു. അവൾ 
ചട്കിയുാം കത്കിയുമവായകി പകിൻവശനത്ക്്റ് നപവായകി. 
വവാലകില്വാത് പകൂച്ചയവായകി ഞവാനുാം. മടീൻ മുെകിക്വാൻ 
തുടങ്ങകി. എറന് ന്ശദ്ധ മടീനകിലല്. പെമ്കിലവാണ്റ് . 
എവകിറട? കവാണുനകില്നല്വാ. മകൂനവാമറത് മടീനുാം 
മുെകിക്വാൻ തുടങ്ങകി. എറന് ന്പതടീഷേകൾ അവസവാനകി
ക്വാെവായകി. എല്വാാം റവെുാം നതവാനലുകൾ. ന്പവായാം 
കകൂടുനതകിറന് ലഷേണങ്ങൾ. തലമുെകൾ കകമവാെകി 
വന പഴഞൻ വകിശ്വാസങ്ങളുറട ്വാക്കിപന്തങ്ങൾ... 
മടീൻ കഷ്റ്ണങ്ങളവായകി ചട്കിയകിൽ നകിെഞ്ു തുടങ്ങകി. 
അന്വാൾ നകട്ു, ‘കവാ..കവാ!!’ അതവാ! േണ്ുനപേുമുണ്്റ് ! 

റപറട്ന്റ്  േണ്ു കഷ്റ്ണങ്ങറളടുത്്റ് ഞവാൻ കവാക്ക
ളുറട നനർറക്െകിഞ്ു. അടുത് നകിമകിഷാം, േണ്്റ്  
കഷ്റ്ണങ്ങളുാം റകവാത്കിറയടുത്്റ് േണ്ുനപേുാം ഒറ് 
പെക്ൽ! ഭവാേത്യയുറട നനർക്്റ് നനവാക്ുക നപവാലുാം 
റചയ്വാറത ഞവാൻ തകിേകിഞ്്റ് തകിടുക്ത്കിൽ അകനത്
ക്്റ് നടനു. സതത്യാം പെയറട്, അന്വാറഴറന് കണ്ണുകൾ 
നകിെഞ്കിേുനു. പറഷേ... ഞവാൻ ആ നകിമകിഷാം കേയു
കയവായകിേുനകില്, ചകിേകിക്ുകയവായകിേുനു...നവാളുകൾക്്റ് 
മുൻപ്റ് എറന് അമ്മ ചകിേകിച്ചതു നപവാറല...
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അറനവാേു ന്കകിസ്റ്തുമസ്റ്  ദകിവസ
മവായകിേുനു. വകിഷ്റ്ണുവകിറന്

യുാം ്കിനുവകിറന്യുാം റ്ർത്്റ് നഡ. 
ഉച്ചയ്റ്ക്്റ് ്കിേകിയവാണകി എല്വാാം കഴകിച്ച്റ് 
കഴകിഞ്ന്വാൾ വകിഷ്റ്ണു പെഞ്ു- 
“കവകകിട്്റ് മനടീഷകിറന് വടീട്കിൽ ന്കകിസ്റ്തുമ
സ്റ് പവാർട്കിക്്റ് നപവാനകണ്തനല്. കഴകിച്ച 
ആഹവാോം എല്വാാം ദഹകിക്വാനവായകി അടു
ത്ുള്ള മലയകിൽ ഒന്റ് കയെകി ഇെങ്ങവാാം”.  
എല്വാവേുാം സമ്മതകിച്ചു. മലയകിൽ കയെവാൻ 
115 പടകികൾ ഉണ്്റ്. (വത്യവായവാമത്കിനു 
നവണ്കി പലന്പവാവശത്യാം പടകികൾ കയെകി 
ഇെങ്ങുനവർ ധവാേവാളാം ഉണ്്റ്).  
അവറേല്വാാം കകൂടകി അനങ്ങവാട്്റ് നടനു. 
ആദകിയുാം ശാംഭുവുാം എല്വാാം ചവാടകി ചവാടകി 
പടകികൾ കയെകി ഇെങ്ങുനത്റ് മുറ്ത്ു 
നകിന്റ് ഞവാൻ നനവാക്കിറക്വാണ്കിേുനു.

 മക്ളുറട സനന്വാഷാം കണ്്റ് ഞവാനുാം 
മതകിമെനു നകിൽക്ുകയവായകിേുനു. 
അന്വാൾ “അമ്മകൂമ്മയുാം വേകൂ, അമ്മകൂമ്മ
യ്റ്ക്ുാം പടകി കയെവാൻ പറ്ുാം” എന്റ് 
പെഞ്്റ് ആദകി എറന നകിർ്ന്കിച്ചു. 
അങ്ങറന ഞവാനുാം പതുറക് പതുറക് 
പടകികൾ കയെവാൻ തുടങ്ങകി. കുനെക്ഴകി
ഞ്ന്വാൾ അവറേല്വാാം ഷേടീണകിച്ചു 
തവാറഴ ഇേുനു. ഞവാൻ കയെകി നപവാകുന
തകിനകിടയകിൽ "റവേകിഗുഡ്റ്, ഹവായ്റ്, ഹവായ്റ്" 
എറനവാറക് പെഞ്ു എറന നന്പവാത്വാ
ഹകി്കിച്ചു റകവാണ്കിേുനു.

 115 പടകികളുാം കയെകി കഴകിഞ്്റ് ഞവാൻ 
നനവാക്ുനമ്വാൾ പകിറനയുാം മുകളകിനലക്്റ് 
പടകികൾ ഞവാൻ കണ്ു…
 എനകിക്്റ് പടകികയെവാൻ ഒേു ്ുദ്ധകിമുട്ുാം 
നതവാനകിയകില്!

 ഞവാൻ പകിറനയുാം പടകികൾ കയെവാൻ 
തുടങ്ങകി. കുറെ കഴകിഞ്ന്വാൾ നല് 
റവളുത് പടകികൾ അവകിറടറയല്വാാം… 
മഞ്്റ് വടീണു റകവാണ്കിേകിക്ുനു…. 
എനകിക്്റ് ഭവാോം കുെഞ്ത്റ് നപവാറല 
നതവാനകി. കുറെക്കൂടകി മുകളകിറലത്കിയ
ന്വാൾ ചുറ്ുാം റവളു്്റ് നകിൊം മവാന്താം.
 പണ്്റ് ഹകിമവാലയത്കിൽ നപവാകണാം എന്റ് 
ആന്ഗഹകിച്ചകിേുനു. ഇന്വാൾ അത്റ് സവാധകി
ച്ചതകിൽ വലകിയ സനന്വാഷാം നതവാനകി. 
വടീണ്ുാം കയെകിയന്വാൾ അവകിറട ഒേു 
റ്ഞ്റ് കണ്ു. അതകിറല മറഞ്വാറക് 
തകൂത്ു കളഞ്കിട്്റ് അവകിറടയകിേുനു. 
ചുറ്ുാം റവളുത് മഞ്ുാം, നടീലവാകവാശവുാം 
ഞവാനുാം മവാന്താം.

 അന്വാൾ നടീലനകിെമുള്ള ആകവാശത്കിൽ 
പഞ്കിറക്ട്ുകൾ നപവാറല നമ�ങ്ങൾ 
എൻറെ ചുറ്കിലുാം കടനു നപവാകുനത്റ് 
ഞവാൻ നനവാക്കിറക്വാണ്കിേുനു.

 സകൂഷേകിച്ച്റ് നനവാക്കിയന്വാൾ ഓനേവാ നമ�
ക്കൂട്ത്കിനുാം നടുവകിലവായകി നല് സ്ർണ്ണനകി
െമുള്ള സ്ർണ തലമുടകിയുള്ള സുന്േമവായ 
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മുഖങ്ങൾ കണ്ു.
എനകിക്്റ് ആശ്േത്യമവായകി! "കദവനമ, ഇതവാനണവാ 
നമ്മൾ കഥകളകിറലല്വാാം നകട്കിട്ുള്ള മവാലവാഖമവാർ?"
 ഭകൂമകിയകിൽ നന്മ റചയ്റ് ത്റ്  മേകിച്ചവർ മവാലവാഖമവാർ ആകുാം 
എന്റ് നകട്കിട്ുണ്്റ്.
 എവകിറട നകിനവാണ്റ് ഇവർ വേുനത്റ് എന്റ് വകിചവാേകിച്ചു 
റകവാണ്കിേുനന്വാനഴക്ുാം അതകിൽ ഒേു നമ� കകൂട്ാം 
എറന വനു റപവാതകിഞ്ു.
 "ഞങ്ങൾ സ്ർഗ്ഗത്കിൽ നകിനവാണ്റ് വേുനത്റ്; എനന് 
നപവാേുനനവാ?" മധുേമവായ സ്േത്കിൽ അവർ 
നചവാദകിച്ചു. ഒനുാം പെയുനതകിന്റ് മുമ്്റ് തറന ഞവാനുാം 
ആ നമ�ങ്ങൾറക്വാ്ാം പെക്വാൻ തുടങ്ങകി.
 അസ്റ്തമകിക്വാൻ നപവാകുന സകൂേത്യനന്തു 
നപവാറലയുള്ള ചുവ്ുകലർന സ്ർണ്ണനകിെമുള്ള 
തകിളക്മവാർന ഒേു ന്പനദശത്്റ് എത്കി. സ്ർണ്ണ 
ന്പകവാശാം അന്േടീഷോം മുഴുവൻ നകിെഞ്ുനകിനു. 
അവകിറട കവാണുനറതല്വാാം ആ സ്ർണ്ണ ന്പഭയകിൽ 
മുങ്ങകി നകിൽക്ുനു! 

ഞവാൻ ഇതുവറേ കണ്കിട്കില്വാത് തോം പകൂക്ൾ, 
കവായ്റ്കൾ, പഴങ്ങൾ, പല നകിെങ്ങൾ കകൂടകിക്ലർന്റ്, 
ഏത്റ് നകിെങ്ങൾ എന വകിവഷേകിക്വാൻ കഴകിയവാത് 
അനനകാം നകിെങ്ങളകിലുാം പല വലകി്ത്കിലുള്ള പകൂക്ൾ, 
ഇലകൾ, കവാണവാൻ പറ്വാത് വകിധാം നകിെഞ്്റ് വകിള
ഞ്ുകകിടക്ുന അനനക തോം പഴങ്ങൾ, അവയകിറല
ല്വാാം സ്ർണ്ണേവാശകി കകൂടകിക്ലർന്റ് വർണ്ണകിക്വാൻ 
പറ്വാത്ന്ത ഭാംഗകി…! അതകിനകിടയകിറലല്വാാം പകൂക്ൾ 
തറന പെനു നപവാകുനതവാനണവാ എന്റ് നതവാനകിക്ു
ന വകിധാം ചകിന്തശലഭങ്ങൾ; അവ എൻറെ ചുറ്ുാം 
പെനു നൃത്ാം റവച്ചു റകവാനണ്യകിേുനു.

 പകൂക്ൾ നകിെഞ്ു നകിൽക്ുന വൃഷേങ്ങൾ, 
മകൂക്കിറന ന്തസകി്കിക്ുന സുഗന്ാം...  ചകില 

വൃഷേങ്ങളകിൽ നദവദവാേു, സൗഗന്കികാം, കദാം്ാം, 
േുന്ദവാഷോം- പകിറന ഞവാൻ നകട്കിട്കില്വാത് മറ്നവധകി 
നപേുകൾ എഴുതകി റവച്ചകിട്ുണ്്റ്. 

കുെച്ചു കകൂടകി നപവായന്വാൾ നല് റതളകിഞ് ജലമുള്ള 
വലകിയ തടവാകാം. അതകിൻറെ അടകിയകിൽ സ്ർണ മണൽ
തേകികൾ ആണ്റ്. അതകിൽ നകിെറയ തവാമേയുാം ധവാേവാളാം 
അേയനങ്ങളുാം ഉണ്്റ്. നമ്മുറട കദവങ്ങറളല്വാാം 
തവാമേ പകൂവകിൽ ഇേകിക്ുന പടങ്ങൾ ഞവാൻ കണ്കിട്ു
ണ്്റ്. അറനവാറക് ഒേവാൾക്്റ് ഇേകിക്വാൻ പറ്കിയ 
തവാമേ്കൂ ഉണ്വാകുറമന്റ് ഞവാൻ വകിശ്സകിച്ചകിേുനകില്. 
എനവാൽ ഈ തവാമേ്കൂക്ളകിൽ സേസ്തകിനദവകി 
ഇേുനു എനു പെഞ്വാൽ ഒട്ുാം അതകിശയകിനക്ണ് 
ആവശത്യമകില്… േണ്ുമകൂനു നപർ ഒനകിച്ച്റ് ഇേുനവാലുാം 
തവാഴ്റ്നു നപവാകവാത് അന്ത വലകി്ാം! അതകിറലല്വാാം 
ഇന്ന്നടീലക്ല്്റ് പെക്ുനതു നപവാറല തകിളക്മവാർന 
വണ്ുകൾ, കകൂടവാറത സ്ർണ്ണ വർണ്ണമുള്ള അവകിശ്സ
നടീയമവായ  വലകി്മുള്ള അനനകാം അേയനങ്ങൾ.  
യഷേ, കകിനേ, ഗന്ർവന്മവാർ ഇവയുറട പുെത്ുകയ
െകി സഞേകിച്ചകിേുനു എന്റ്പെഞ്വാൽ അതകിശനയവാ
ക്കിയകില്! ജലവാശയങ്ങളകിൽ നല് തകിളക്മുള്ള പലനകിെ
ത്കിലുള്ള അനനകാം മത്ത്യങ്ങൾ നവറെ!  

 പലവകിധ സാംഗടീനതവാപകേണങ്ങൾ ഒനകിച്ച്റ് 
വവായകിച്ചവാൽ എനനപവാറല കവാതുകൾക്്റ് ഇമ്നമകുാം 
വകിധാം സുഖകേമവായകി പവാടുന പഷേകികൾ മേച്ചകില്കൾ 
നതവാെുാം ഇേകിക്ുനു.  അവയുാം സ്ർണ്ണ ന്പഭയകിൽ 
തകിളക്മവാർനതവാണ്റ്. അതകിനകിടയകിറലല്വാാം സ്ർണ്ണനകി
െമുള്ള മവാലവാഖമവാർ അനങ്ങവാട്ുമകിനങ്ങവാട്ുാം സഞേകി
ക്ുനതുാം ചകിലയകിടങ്ങളകിറലല്വാാം അവർ ചകിേകിച്ചുല്സകി
ച്ച്റ് കളകിക്ുനതുാം കവാണവാാം.

 അതകിമനനവാഹേമവായ അനനകാം പട്ുറമത്കൾ 
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അവകിടവകിറട വകിേകിച്ച്റ് ഇട്കിട്ുണ്്റ്. അവകിറട സകൂേത്യനുാം 
ചന്ന്നുറമവാനുാം ഉദകിക്ുനകില്, അസ്റ്തമകിക്ുനുമകില്! 
എങ്കിലുാം നല് സുഖകേമവായ ന്പകവാശാം എല്വായകിട
ത്ുാം നകിെഞ്കിേകിക്ുനു.

ഒേു ജടീവകികൾ നപവാലുാം ഭഷേണാം കഴകിക്ുനത്റ് 
കണ്കില്. വകിശ്ുാം ദവാഹവുാം ഒനുാം ഇല്വാത് നപവാറല…  
ഒേു പകൂവുാം വവാടകി റകവാഴകിയുനകില്!
ആശ്േത്യകേമവായ ഇമ്മവാതകിേകി   കവാഴ്റ്ചകൾ എല്വാാം 
കണ്ു കണ്്റ് അവസവാനാം ഞവാറനവാേു റമത്യകിൽ 
റചനകിേുനു. ഹാംസ തകൂലകികവാറമത് എറനവാറക് 
്ുക്ുകളകിൽ വവായകിച്ചകിട്ുള്ളത്റ് ഓർമ്മവനു. 
അന്വാൾ ഒേു സ്ർണനകിെമുള്ള മവാൻകുട്കി എൻറെ 
അടുനത്ക്്റ് ഓടകിവന്റ് റതവാട്ുേുമ്മകി നകിനു. ഞവാൻ 
അതകിറന തനലവാടകിറക്വാടുത്ു.  തടീക്ട് നപവാലുള്ള 
കണ്ണുകൾ കവാണവാൻ എന്്റ് ഭാംഗകിയവാണ്റ്! അത്റ് 
എൻറെ ചുറ്ുാംനകിന്റ് കളകിക്വാൻ തുടങ്ങകി. തുള്ളകിച്ചവാടകി 
ഓടുാം, പകിറന അടുത്ു വനു നകിൽക്ുാം.
 ഞവാൻ അത്റ് ആസ്ദകിച്ചു റകവാണ്കിേുനന്വാൾ, ഒേു 
മവാൻ പറ്ാം അവകിനടക്്റ് വനു. ഉടൻതറന അത്റ് 
അമ്മയുറട അടുനത്ക്്റ് ഓടകിന്വായകി. അമ്മ 
അതകിറന നക്കിതുടച്ച്റ് വവാത്ലത്യനത്വാറട വകിളകിച്ചു 
റകവാണ്ുനപവായകി.

 അന്വാഴവാണ്റ് ഞവാൻ ഓർത്ത്റ്, എൻറെ മക്ൾ 
എറന അനന്ഷകിക്ുനുണ്വാവുാം. കുറെ നനേമവായ
നല്വാ ഞവാൻ നപവാനകിട്്റ്... നവഗാം തറന തകിേകിറക 
നപവാകവാനവായകി നനവാക്കിയന്വാൾ വഴകിറയല്വാാം റതറ്കി. 
ഇനങ്ങവാട്്റ് വന വഴകി ഒനുാം കവാണുനകില്.
 അവസവാനാം എതകിറേ വന ഒേു മവാലവാഖനയവാട്റ് 
എറന ഒനു തകിേകിറക റകവാണ്ു വകിടണാം എന്റ് അനപ
ഷേകിച്ചു. അവർ ഉടറന തറന എറനയുാം കകൂട്കി 
അതുവഴകി വന ഒേു നമ� കകൂട്ത്കിൽ കയെകി മഞ്ു
മകൂടകിയ മലയകിൽ ഇെക്കിവകിട്ു.

 മുനമ്വാട്്റ് നടനന്വാൾ ഞവാൻ കയെകി നപവാന 115 
പടകികൾ കണ്ു. പനഷേ അറതല്വാാം നല് മവാർ്കിൾ 
റകവാണ്്റ് നകിർമ്മകിച്ചകിേകിക്ുനതുാം, ഇേുവശത്ുാം 
പലതോം പകൂക്ളുാം റചടകികളുാം എല്വാമവായകി അലങ്േകിച്ചകി
േകിക്ുനതുാം ഞവാൻ കണ്ു.
ഇന്ത റപറട്ന്റ്  ഇറതങ്ങറന മവാെകി എന്റ് വകിചവാേകിച്ചു 
റകവാണ്്റ് പടകികളകിെങ്ങകി വനന്വാൾ വലകിയ വലകിയ 
റകട്കിടങ്ങൾ. ഞവാൻ അനങ്ങവാട്ു നപവാകുനമ്വാൾ 
കണ്വറയവാനുാം അല്നല്വാ എന്റ് വകിചവാേകിറച്ചങ്കിലുാം 

“നഹവാസ്റൽ അക്റ്സസ്്റ് നെവാഡ്റ്” എന ന്വാർഡ്റ് 
കണ്ു. വഴകിറതറ്കിയകില് എന്റ് മനസ്കിലവാക്കി നവഗാം 
തറന ഞങ്ങളുറട വടീടവായ ആെവാാം നമ്ർ വടീട്കിനലക്്റ് 
റചന്റ് റ്ല്ടകിച്ചു.

 ഉടൻ തറന ആദകി വന്റ് കതക്റ് തുെനു. പകിറന 
സാംസവാേകിച്ചറതല്വാാം ഇാംഗ്ടീഷകിലവാണ്റ്… നകിങ്ങൾ 
ആേവാറണന്റ് നചവാദകിച്ചു. "നടീ നപവാടവാ" എന്റ് പെഞ്ു 
റകവാണ്്റ് ഞവാൻ അകനത്ക്്റ് കയെകി.
 അവൻ ്ഹളാംറവച്ചു. ഞവാൻ പെയുനറതവാനുാം 
നകൾക്വാറത അവൻ എറന പകിടകിച്ചു തള്ളവാൻ 
തുടങ്ങകി.

 അന്വാൾ ഒേു സ്റ്ന്തടീ വന്റ് അവറന മനറ്നതവാ നപേു
വകിളകിച്ചു.  "അവറേ ഉപന്ദവകിനക്ണ്…വയസ്വായതനല്! 
നമുക്്റ് നപവാലടീസകിറന വകിളകിക്വാാം” എന്റ് പെഞ്ു. 
അന്വാൾ ഭകിത്കിയകിൽ ഇേകിക്ുന നഫവാനട്വാകളകിൽ 
ആദകിയുറട നഫവാനട്വാ കണ്ു. കുെച്ച്റ് വയസ്വായ നപവാറല 
നതവാനകിറയങ്കിലുാം, " ഇത്റ് എൻറെ റകവാച്ചുമകൻ 
ആദകി ആണ്റ് " എന്റ് ഞവാൻ പെഞ്ു.
 "ഇത്റ് എൻറെ അ്കൂ്ൻ "അഡകിറ് നനവായർ"ആണ്റ് 
എനവൻ പെഞ്ു.
 അത്റ് തറനയവാ പെഞ്ത്റ് “ആദകിതത്യ നവായർ”, അത്റ് 
മവാന്തമല് കുനഞ് നടീ അവറന നപവാറല  തറന 
ഇേകിക്ുനനല്വാ എന്റ് പെറഞ്ങ്കിലുാം എവകിറടനയവാ 
എനന്വാ പകിശക്റ് പറ്കി എറനനകിക്ു മനസ്കിലവായകി.
 അവർ നപവാലടീസകിറന വകിളകിക്ുനതകിന്റ് മുനമ്തറന 
"ഷേമകിക്ണാം, എനകിക്്റ് റതറ്ുപറ്കി" എന്റ് പെഞ്്റ് 
ഞവാൻ അവകിറട നകിനകിെങ്ങകി നടനു.
 പനണ്നതവാ മഹവാൻ പെഞ് ഒേു വവാചകാം ഓർമ്മ
യകിൽ വനു:
 "Logic to the infinit is Magic to the Logic” 
തകിേകിറക 115 പടകികൾ കയെകി മലയുറട മുകളകിൽ 
എത്കി.  അവകിറടയുള്ള ഒേു റ്ഞകിൽ ഇേുനു 
വകിശ്ുാം ദവാഹവുാം ഷേടീണവുാം റകവാണ്്റ് 
മലർനുകകിടനു.

ആകവാശനത്ക്്റ്നനവാക്കി. ദകൂറേ നടീലവാകവാശത്്റ് 
പഞ്കിറക്ട്ുകൾ നപവാറല നമ�ങ്ങൾ നടീങ്ങുനത്റ് 
ഞവാൻ സകൂഷേകിച്ചു നനവാക്കിറക്വാണ്കിേുനു.
 അതകിറലവാേു നമ� കകൂട്ാം തവാഴ്റ്നു വന്റ് എറന 
എൻറെ മക്ളുറട അടുത്്റ് എത്കിക്ുനതുാം ന്പതടീ
ഷേകിച്ച്റ് ഞവാൻ കണ്ണുകളടച്ചു!

ക്�.മംഗള�ുമോരി: ക�ോട്യം �ുമരക്നല്ലൂർ സ്കദശിനി. കസ്ററ്്റ ബോങ്ക ്ഓഫ് ട്ോവൻ�ൂറിക്� കജോ�ിയിൽ നിന്നും വിരമിച്് ന്യൂസീ�ോൻ

ഡിൽ �ുടുംബ സകമതം ജീവികെുന്നു. വോയനയി�ും, എഴുത്ി�ും, സംഗീതത്ി�ും  തോൽപ്ര്യം.
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ഒത്കിേകി വർഷങ്ങൾക്ു മുൻപവാണ്റ്... 
വടീട്കിറല വവാട്ർ ടവാങ്്റ് കഴുകുന പണകി 

ഞവാനുാം പുലേകിയുാം കകൂടകി ഉത്വമവായകി 
റകവാണ്വാടകിയകിേുന കവാലാം. എന്വാഴുാം 
ടവാങ്കിൽ ഇെങ്ങുനത്റ് ഞവാനുാം പുെത്ുനകി
ന്റ് റവള്ളാം നകവാേകിറയടുക്ുനത്റ് 
അവളുാം. കഹസ്റ്കകൂറളവാറക് ആകവാെവായ
ന്വാൾ എൻറെ ഉള്ളകിറല നവാനണവാാം 
മവാനനവാാം ഉണർന്റ് സടകുടറഞ്ണടീറ്ു. 
മതകിലകിന്ുെത്ുകകൂടകി നപവാണ ആൺപകി
നള്ളറേങ്ങവാനുാം കണ്വാൽ തടീർനകിനല്! "നടീ 
ഇെങ്ങ്റ് " എന്റ് ഞവാനുാം, "നവണ് നടീ 
ഇെങ്ങ്റ് " എന്റ് അവളുാം. ഒടുവകിൽ ഞവാൻ 
നതവാറ്ുതുനാം പവാടകി. 

ടവാങ്കിനകത്കിേുനുറകവാണ്്റ് ഞവാനവളുറട 
മുഖനത്ക്്റ് നനവാക്കി. എവകിനടലുാം ഇത്കി
േകിറവള്ളാം കണ്വാൽ അറ്വാ മുങ്ങവാങ്ുഴകി
യകിടണ ടടീമവാണ്റ്. ഇല്! ഒേവാന്കവാന്വുാം 
കവാണവാനകില്. "നടീറയറന്നട ഈനവാറത്െ
ങ്ങവാനത്? " ഞവാൻ എറന് സാംശയത്കി
റന് മുനവറച്ചവാേു കുത്്റ്. അവൾ 
എറന സകൂഷേകിറച്ചവാനു നനവാക്കി, "നടീ 
എനന്േ്റ് തേവാന്റ് പെഞ്വാലുാം ഞവാനടീനവാ
റത്െങ്ങകൂല. നടീറയറനയകിട്്റ് അടച്ചകിട്ു
നപവായവാ ആേെകിയവാൻ? ". ഞവാൻ റഞട്കി… 

പണ്വാേടങ്ങവാൻ തുടങ്ങകിയന്വാനഴക്ുാം 
“റമമ്മെകി മകിൽഗയ ”! 

പണ്്റ് പണ്്റ്... അവൾക്്റ് ഏതവാണ്്റ് മകൂനേ-
നവാല്റ് വയസുാം എനകിക്്റ് ആെുാം ന്പവായാം 
(ചകിലന്വാൾ ഇച്ചകിേകൂറട കുെവവായകിേുനകിേകി
ക്ണാം, കൃതത്യമവായകി ഓർമയകില്). 
അവൾക്്റ് റചെകിയ േണ്്റ് അതത്യവാന്ഗഹങ്ങ
നള ആ സമയത്്റ് ഉണ്വായകിേുനുള്ളു.
ടടീവകി എന്റ് പെഞ്വാൽ ദകൂേദർശൻ എന്റ് 
മവാന്താം കണ്ുപകിടകിക്റ്ട്കിട്ുള്ള കവാലാം... 
എല്വാ ആഴ്റ്ചയുാം ഞങ്ങൾ മുടങ്ങവാറത 
കഥകളകി കവാണുമവായകിേുനു. നവറെവാനുാം 
കവാണവാനകില്വാറത്വാനണ്! കഥകളകി നവഷ
ങ്ങളുറട വടീർത്കിേകിക്ുന പവാവവാടയുറട 
അടകിയകിറലന്വാണ്റ് എനു കവാണുകയവായകി
േുനു അവളുറട ഒനവാമറത് ആന്ഗഹാം. 
അതകിനുനവണ്കി ടടീവടീറട തവാറഴക്കൂടകി 
അവൾ ഒളകിഞ്ു നനവാക്ുനതുാം അത്റ് 
കണ്്റ് എല്വാവേുാം ചകിേകിക്ുനതുാം ഒേു 
പതകിവവായകിേുനു. 

ഇനകി േണ്വാമറത് ആന്ഗഹാം. ഞങ്ങറട 
വടീട്കിൽ അന്റ് അമ്മ നകവാഴകികറള വളർ
ത്വാെുണ്വായകിേുനു. കകൂട്ത്കിൽ ഒേു 
പഞവാേനക്വാഴകി ഉണ്വായകിേുനു. 

സൗമ്യ സിമിസ്

ബാല്യകാല സ്മരണകൾ

കുട്ടയസിലെയ്ക്കത്പ്ട്ട
മനുഷ്യകകെോഴി
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പഞവാേത്േകികൾ വകിതെകിയനപവാലറത് കളെുള്ളതു
റകവാണ്വാണ്റ് അത്റ് പഞവാേനക്വാഴകിയവായത്റ്. ആ 
നകവാഴകി കുട്യകിലകിേുനന റമവാട്യകിടുള്ളു. കുട്യുറടമുക
ളകിൽ അമ്മ ഒേു വട്കി റകവാണ്ുവനു അടയ്റ്ക്ുനതുവ
റേ പഞവാേനക്വാഴകി "റകവാക്നക്വാ"നു റകവാക്കി
റക്വാണ്കിേകിക്ുാം. നകവാഴടീറട ഈ കന്പവസകി ഇഷത്യകൂ 
മനസ്കി ലവാക്കിയ നവാല്റ് വയസുകവാേകി പുലേകി ഈ 
നന്പവാസസ്്റ് കാംലേടീറ്്റ് ആകറണ വറേ കുട്റയ ചുറ്കി്റ്കി 
തറനകവാണുാം. അങ്ങറനയവാണ്റ് ആ േണ്വാമറത് 
ആന്ഗഹാം ആ കുഞ്ുഹൃദയത്കിൽ നവാമ്കിട്ത്റ്. 
"എനകിക്്റ് മുട്യകിടണാം!” അവൾ ആനേവാറടനകില്വാറത 
ന്പഖത്യവാപകിച്ചു. ഇത്റ് നകട് പഞവാേനക്വാഴകി അവറള 
ഒനുനനവാക്ടീട്്റ് "ഇത്റ്നപവാലറത് ഐറ്ാം ഇനടീാം എടു
ക്വാനുനണ്വാനു" റകവാക്കിറക്വാറണ്വാനേവാട്ാം 
വച്ചുറകവാടുത്ു. 

"അമ്മവാ എറന് മുട് എനന്തണ്ണറമനു നനവാക്കിയവാണ്റ്". 
മുട്യകിടവാനുള്ള റകവാച്ചകിറന് ത്േ മനസകിലവാക്കിയ അമ്മ 
പെഞ്ു. "ആ മക്നളല്റ് മകൂനു മുട്". അവൾ 
മകൂടുത്കി മകൂനുറമവാനട്ാം  അവകിറടത്റനയുറണ്നു 
ഉെ്ുവേുത്കി തത്കി തത്കി നടനു. ഭവാഗത്യത്കിന്റ് 
റകവാക്േനക്വാറനവാനുാം വച്ചകില്… 

പകിനറ്നു നല് റവയകിലുറള്ളവാേു ദകിവസമവായകിേുനു. 
ഞങ്ങൾ േണ്ുാം റടെസകിസകിൻറെ മുകളകിൽ കഞ്ടീാം 
കെടീാം വയ്റ്ക്ുന തകിേക്കിൽ. ഈ കവാറ്െകിാംഗ്റ് സർവടീസ്റ് 

തുടങ്ങകിക്ഴകിഞ്വാ്കിറന എനകിക്്റ് ചുറ്ുമുള്ളറതവാ
നുാം കവാണവാൻ പറ്കൂല്. പറഷേ അവൾക്ു കവാണവാാം. 
അവൾ കണ്ു! ഉണക്വാനുള്ള റകവാന്പ ചുമനുറകവാ
ണ്ുവന േണ്്റ് കുട്കൾ!! അവളകിറല മുട്നകവാഴകി 
ഉണർനു. റകവാച്ച്റ് നനറേ കയെകി കുട്യ്റ്ക്ുള്ളകിൽ 
ഇേകി്വായകി. ഇനകി ഞവാൻ മനറ് കുട്റകവാണ്്റ് അവറള 
മകൂടണാം; എനകിക്ുള്ള ആജ്ഞ കകിട്കി. മുട്യകിട്്റ് 
കഴകിനഞ് തുെക്വാവകൂ. കുട്യ്റ്ക്ുള്ളകിൽ കയെകി മനു
ഷത്യനക്വാഴകി ഗമയകിലങ്ങറനയകിേുനു. എനകിക്വാറണ
ങ്കിൽ കഷ്ടറ്ട്ുണ്വാക്കിയ ചകിേട്ക്െകികൾ കഴകി്കിക്വാ
നുള്ള (കഴകിക്ുനതവായകി അഭകിനയകിക്വാനുള്ള) 
ഒനേറയവാേു കസ്റമെവാണ്റ്, പകിണക്വാൻപറ്കില്. 'ഉത്േവ്റ് 
മഹവാെവാണടീ' എനമട്കിൽ മനറ്ക്ുട്റയടുത്്റ് മനുഷത്യ
നക്വാഴടീറട തലയകിനലക്്റ് വച്ചു റകവാടുത്ു. ഞവാൻ 
ചുറ്ുാം നനവാക്കി. ഭയങ്േ റവയകിൽ! ഒറ്യ്റ്ക്്റ് സ്ച്ഛമവായകി 
കളകിക്വാൻ പറ്കിയ ഇടാം നതടകി ഞവാൻ റവയകിലുള്ളയകിട
ത്ു നകിനുാം മവാെകി നകിന്റ് കഞ്ടീാം കെടീാം റവ്്റ് 
തുടർനു.

അക്വാലത്ു എറന ഒേു ഭയങ്േ നേവാഗാം ്വാധകിച്ചകിേു
നു… “സകിവകിയർ ഡകിറമൻഷത്യ”… കകൂടുതൽ വത്യകതമവാ
യകി പെഞ്വാൽ short term memory loss! ഈ നേവാഗാം 
കവാേണാം കയ്കിൽകകിടന പുതകിയ സ്ർണനമവാതകിോം ഒേു 
കകൂട്ുകവാേകിക്്റ്  ഇട്ുനനവാക്വാൻ റകവാടുത്കിട്്റ് അത്റ് 
അ്വാറട മെനുനപവായകി, വടീടുാം നവാടുാം അേകിച്ചുറപെു
ക്കിയകിട്ുാം നമവാതകിോം കകിട്വാതകിേുന ഒേു വലകിയ സാംഭവാം 
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നവറെയുമുണ്്റ്! എന്വാറണങ്കിലുാം കളകിയകിൽ മുഴുകകിയ 
ഞവാൻ റടെസകിൽനകിനുാം തവാറഴയകിെങ്ങകിനപവാനതുാം 
അ്ുെറത് വടീട്കിറല മണകികണ്റ്ഠൻറെ കകൂറട കളകിച്ച
തുറമവാറക് ഞവാൻ അെകിനഞ്വാണ്ല്. Memory loss!

കുറെ കഴകിഞ്ന്വാൾ അമ്മ വനു റകവാറച്ചവകിറട 
എന്റ് നചവാദകിച്ചു. റകവാറച്ചവകിറട എന്റ് എനകിറക്ങ്ങ
റന അെകിയവാൻ?! അമ്മ ഉെറക്യുെറക് വകിളകിച്ചുറകവാ
ണ്്റ് എല്വായകിടത്ുാം നനവാക്കി; എങ്ങുാം കവാണവാനകില്. 
അമ്മ കേച്ചകില്റ് തുടങ്ങകി. നമവാറള കവാണവാറത വകിഷമകി
ക്ുന അമ്മറയ കണ്്റ് എനകിക്ുാം വകിഷമമവായകി. 
ഞവാനുാം കേയവാൻ തുടങ്ങകി. അമ്മയുറട കേച്ചകിൽ 
നകിലവകിളകിയവായകി മവാെവാൻ അധകികസമയറമവാനുാം എടു
ത്കില്. എനകിക്വാറണങ്കിൽ സഞകിയുാം തകൂക്കി 
പകിനള്ളറേ പകിടകിക്വാൻ ഇെങ്ങുന സകല മവാക്വാഞ്കി
കറളയുാം ഓർത്ുനപടകിയവായകി. അവറേങ്ങവാനുാം 
മുട്വായകി റകവാടുത്്റ് അവറള റപവാക്കിയതവായകിേകിക്ുറമ
ന്റ് ഞവാൻ ഊഹകിച്ചു. അവളുറടയടുത്കൂന്റ് വകിവേ
ങ്ങൾ നചവാർത്കി എറന പകിടകിക്വാനകിെങ്ങുന അവറേ 
എങ്ങറന നനേകിടണറമനുാം സഹസകികമവായകി അവറള 
േഷേകിച്ചു വടീട്കിൽ റകവാണ്ുവേുനതകിനുമുള്ള പല 
വഴകികൾ ഞവാനവാനലവാചകിച്ചു. റപറട്ന്റ് അവേുറട 
സഞകിക്ുള്ളകിൽ കകിടനു ശ്വാസാം മുട്ുന എറന
നയവാർത്ന്വാൾ പകിനള്ളറേ പകിടകി്ുകവാറേ ഒറ്യ്റ്ക്ു 
നനേകിടവാനുള്ള തന്ന്ങ്ങൾ നകിമകിഷനനോംറകവാണ്്റ് 
ഞവാൻ ഉനപഷേകിച്ചു. 

അന്വാനഴക്ുാം കുഞ്കിറന കവാണവാനകിറല്നെകിഞ് 
അയൽപക്ക്വാേുാം ്ന്ുക്ളുറമവാറക് അവറള 
നതടകി നവാലുപവാടുനമവാടകി. അമ്മ ഇന്വാ ന്വാധാം 
നപവാകുറമന നകിലയകിലവായകി. ഞവാറനന്വാഴവാണ്റ് 

അവറള അവസവാനമവായകി കണ്റതനു അ്ുെറത് 
നചച്ചകി നചവാദകിച്ചു. ഞവാൻ ഓർറത്ടുക്വാൻ 
പവാടുറപട്ു. തവാൻ വേുനമ്വാൾ റടെസകിസകിൻറെ  
മുകളകിൽ കഞ്ടീാം കകൂട്വാനുാം കളകിച്ച കവാേത്യാം ഞവാൻ 
പെഞ്കിേുറനന്റ് എൻറെ അനത ന്പവായമുള്ള മണകി
കണ്റ്ഠന്റ് ഓർറത്ടുക്വാൻ വലകിയ ന്പയവാസറമവാനുാം 
ഉണ്വായകില്. അവറന് ആ റമവാഴകി നകസനന്ഷണത്കി
നു പുതകിയ വഴകിത്കിേകിവുണ്വാക്കി.

റപറട്നവാനേവാ റടെസകിനു മുകളകിനലക്്റ് പവാഞ്ു. 
സൺറഷയ്റ്ഡകിറലങ്ങവാനുാം വടീണുനപവാറയങ്കിനലവാ? 
അനന്ഷണ സാം�ാം റതളകിവുനശഖേകിക്ുനതകിറന് 
ഭവാഗമവായകി എനനവാട്റ് പല നചവാദത്യങ്ങളുാം നചവാദകിച്ചുറകവാ
ണ്കിേുനു. ഞവാനവാണനല്വാ “വകിക്ടകി”മകിറന അവസവാനമവാ
യകി കണ്ത്റ്. റപറട്നതവാ അടച്ചുവച്ചകിേകിക്ുന കുട് 
എറന് മുനകിൽ! ഈ കുട് എവകിറടനയവാ കണ്നപവാറല. 
റപറട്റനൻറെ റനഞകിൽകകൂടകി ഒേു മകിനൽ 
പവാഞ്ു. പവാഞ്മകിനലകിറന ഒറ്യകിെക്കിന്റ് വകിഴുങ്ങകി
റക്വാണ്്റ് ഞവാൻ പെഞ്ു. "ഈ കുനട്ലുനണ്വാനു 
നനവാക്വാാം". പെഞ്ുതടീർനകില്വാ, ആനേവാ കുട് 
റപവാക്കി, അതകിനകത്ു സുഖമവായകിേുനുെങ്ങുന 
മനുഷത്യനകവാഴകിറയ കറണ്ത്കി! ഞവാൻ ഒനുാം അെകിയവാ
ത്നപവാറല അവറള ആദത്യമവായകി കണ്തകിൽ അത്ഭുത 
പേവശയവായകി നകിനുറകവാടുത്ു. റകവാച്ചകിറന വകിളകിച്ചു
ണർത്കി എല്വാേുാംകകൂറട നന്കവാസ്്റ് വകിസ്റ്തവാോം തുടങ്ങകി.

"ഇവളു കുനട്ലകിട്ടച്ചതവാ മുട്യകിടവാൻ". ബ്ലഡകി നകവാഴകി 
മുട്വായകിടവാറനവാക്വാഞ്തകിറന് സങ്ടാം മുഖത്്റ് 
കവാണകിച്ചുറകവാണ്്റ് പെഞ്ു... പകിറന അവകിറട നടന
റതവാറക് ചേകിന്തത്കിൻറെ ഭവാഗമവാകുറമനവാണ്റ് അന്റ് 
ഞവാൻ കേുതകിയത്റ്!

Soumya Simis: A registered nurse working in the area of Forensic Mental Health. Assisting people to recover 

from mental health issues is her passion…equally passionate about reading. She does informative YouTube vide-

os for Malayalis in New Zealand and for those who wish to come to New Zealand.
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നത്യകൂസടീലവാൻഡ്റ് ഗവാനനമള നന്പമകികൾ
ക്്റ് അപേകിചകിതനല് സൗമത്യ 

ഭവാഷകിയുാം വലകിയ ഒേു സുഹൃത്റ് വലയത്കി
ന്റ് ഉടമയുമവായ േവകി മുത്ുമവാണകികത്യാം 
എന േവകിനച്ചട്ൻ. “ചന്ന നചവാലയകിലുാം, 
നദവദുന്ുഭകിയുാം, പകൂക്ൾ പനടീർപകൂക്ളുാം, 

റവകള്ള പുെനവവാൻനന്ഡവാനു”റമവാറക് 
റജെകി അമൽനദവകിറനന്വാറലയുള്ള 
ന്പശസ്റ്തേുറട വകിവകിധ നസ്റജുകളകിൽ 
ആയവാസേഹകിതമവായ സ്േമവാധുേത്യത്കിൽ 
േവകിനച്ചട്ൻ പവാടുനത്റ് നകട്്റ് ആസ്ദകിച്ചവർ 
നകിേവധകിയവാണ്റ്. തറന് തകിേനക്െകിയ 

സിന്ു പുന്ടൂസ് 

രവി മുത്ുമോണിെ്യം- ഡ�ോഡട്ോ: ഡജോർജ് േീരൻ

രവി മുത്ുമോണിെ്യം

അഭിമുഖം

Auckland 
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്കിസകിനസ്റ് ചുമതലക്കിടയകിലുാം സാംഗടീത തപസത്യക്്റ് 
നവണ്കി സമയാം കറണ്ത്ുന  ഒേു കടുത് ഇളയേവാ
ജനന്പമകികകൂറട ആയ നത്യകൂസടീലൻഡകിറന് സ്ന്ാം 
ഗവായകൻ തറന് സാംഗടീതയവാന്തവാ വകിനശഷങ്ങൾ 
ദർ്ണത്കിനുനവണ്കി അനസ്വാസകിനയറ്ഡ്റ്  എഡകിറ്ർ 
സകിന്ു പുനകൂസുമവായകി പങ്ുറവക്ുനു.

എങ്ികെ ആയിരുന്ു തുടക്ം?
കേമന ഗവൺറമൻെ്റ് സ്റ്കകൂളകിലുാം തുടർന്റ് തകിേുവന
ന്പുോം ഗവൺറമൻെ്റ് ആർട്റ്സ്റ് ആൻഡ്റ് സയൻസ്റ് 
നകവാനളജകിലുാം ആയകിേുനു പഠനാം. അക്വാലത്ു 
സ്ഥകിേമവായകി ലളകിതഗവാനമത്േങ്ങളകിൽ പറങ്ടുക്വാെു
ണ്വായകിേുനു. നകവാനളജകിറല സകിാംഗകിാംഗ്റ് ന്ർഡ്റ്  
എന ഓർക്സ്റ്ന്ടയകിൽ അാംഗമവായകിേുനു. ഏകനദശാം 
20 വയസ്ു മുതൽ ഗവാനനമളകളകിൽ പവാടകിയവാണ്റ് ഈ 
ോംഗത്്റ് എത്ുനത്റ്.

ആരോയിരുന്ു പപഡേോദെം? 
അറനവാറക് ഗവാനനമളകളകിൽ ന്പശസ്റ്ത പകിനണകി 
ഗവായകേവായകിേുന റക. ജകി   മവാർനക്വാസ്റ്, റക.നവണു
നഗവാപവാൽ തുടങ്ങകിയവേുറട കകൂറട നസ്റജകിൽ പവാടവാൻ 
അവസോം ലഭകിച്ചകിട്ുണ്്റ്.  ഇത്റ് ഒേു വലകിയ അളവകിൽ 
എറന സ്വാധടീനകിച്ചകിട്ുണ്്റ്. കകൂട്ുകവാേുറമവാത്ുള്ള 
വകിനനവാദനവളകളകിൽ േവകിയുറട പവാട്്റ് ഒേു അവകിഭവാജത്യ
�ടകമവായകിേുനു. കകൂട്ുകവാേുറട ഇടയകിൽ ഉള്ള 
ന്പശസ്റ്തകി തറനയവായകി- േുനകിേകിക്ണാം സാംഗടീത 
ോംഗത്്റ് പകിടകിച്ചുനകിൽക്വാൻ ഒേു പേകിധകിവറേ അന്റ് 
സഹവായകിച്ചത്റ്.

സംഗീതവും ഗോെഡമളെളും പപശസത്ി ഡെടിത്
ന്ിരിക്ോം. അക്ോ�ത്ു ഒരു കതോഴിൽ എന് 
രീതിയിൽ പോട്ികെ െണ്ിട്ുഡണ്ോ? 
ഏകനദശാം േണ്വായകിേത്കിൽ്ോം നസ്റജുകളകിലുാം, പല 
കവാസ്റ്ുകളകിലുാം മറ്ു ന്ടവാക്ുകളകിലുാം പവാടകിയ 
പേകിനവഷാം ഉണ്വായകിേുറനങ്കിലുാം പവാട്്റ് ഒേു റതവാഴകിൽ 
ആയകി എടുക്ണാം എന്റ് എനകിനക്വാ എറന് വടീട്ു
ക്വാർനക്വാ നതവാനകിയകില്. അതുറകവാണ്ു തറന 
ആണ്റ് ഞവാൻ സകി.എ.ഇന്ർ  കഴകിഞ്ു ദുക്യകിൽ 
നജവാലകിറചയ്വാൻ നപവായത്റ്. അവകിറട വകിവകിധ കമ്നകിക
ളകിൽ അക്ൗണ്കിാംഗ്റ് വകിഭവാഗത്കിൽ വർഷങ്ങനളവാളാം 
നജവാലകി റചയ്റ്തു. പറഷേ പവാട്കിനനവാടുള്ള നന്പമാം 
ഉനപഷേകിച്ചകില്.  
 
തമകിഴ്റ്, റതലുങ്്റ് ഭവാഷകളകിറല ന്പശസ്റ്ത ഗവാനസാംവകി
ധവായകനവായ ചന്ന്ന്വാസുമവായുള്ള പേകിചയാം 
“ദു്വായ്റ്” എന തമകിഴ്റ് ഗവാനങ്ങളുറട ഒേു കവാറസ്െ്റ് 
പുെത്കിെക്വാൻ അവസോം നൽകകി. 

ദുക്യകിൽ നകിേവധകി നസ്റജുകളകിലകൂറട റന്പവാഫഷ
ണൽ ഗവായകനവായകി നപറേടുക്വാൻ അക്വാലത്ു 
ഭവാഗത്യാം ഉണ്വായകി. 

ആരോയിരുന്ു സംഗീതത്ിൽ ഗുരു? 
ഗുേുസ്ഥവാനടീയർ ആയകി പലർ ഉറണ്ങ്കിലുാം, ഞവാൻ 
ഇനകിയുാം ഒേു ഗുേുവകിറന് കടീഴകിൽ ശവാസ്റ്ന്തടീയമവായകി 
സാംഗടീതാം അഭത്യസകിച്ചകിട്കില്.എങ്കിലുാം നദവേവാജൻ മവാസ്റ
െുറട നവദകികളകിൽ അനദേഹത്കിറന് കടീഴകിൽ പവാടവാനുാം 
ന്പവർത്കിക്ുവവാനുാം സവാധകിച്ചത്റ് വലകിയ ഒേു ഈശ്
േവാനുന്ഗഹമവായകി കേുതുനു. ഇനറത് ന്പശസ്റ്ത 
സാംഗടീത സാംവകിധവായകനവായ എാം. ജയചന്ന്നുാം അന്റ് 
മവാസ്റനെവാറടവാ്ാം ന്പവർത്കിച്ചകിേുനു.
 
ദുബബയിൽെിന്ും െ്യടൂസി�ോൻ� ്വരോെുള്ള 
െോരണം? ഇവികടയും പോട്ിെു അവസരങ്ൾ 
അന്ുണ്ോയിരുന്ുഡവോ?
നത്യകൂസകിലൻഡകിൽ വേണറമന്റ് അന്റ് ഒട്ുാം ആന്ഗഹകി
ച്ചകിട്കില്വായകിേുനു. കവാേണാം അന്റ് ദുക്യകിൽ നല് 
നജവാലകിയുാം അതകിൽ സനന്വാഷവുാം ഉണ്വായകിേുനു. 
പറഷേ 2003ൽ എൻറെ കമ്നകി ഇനങ്ങവാട്ു ന്പവർത്
നാം വകിപുലടീകേകിച്ചന്വാൾ ഒട്ുാം ന്പതടീഷേകിക്വാറത 
എനകിക്്റ് നെുക്ു വടീഴുകയവായകിേുനു. വളറേ കുെച്ചു 
മലയവാളകികനള അന്റ് ഇവകിറട ഉണ്വായകിേുനുള്ളകൂ. 
അന്റ് ഇവകിറട ഉണ്വായകിേുന റതനക് ഇന്ത്യക്വാർ 
റപവാതുറവ, ന്പനതകകിച്ചു മലയവാളകികൾ, വളറേ നല് 
കകൂട്വായ്റ്മ പുലർത്കിയകിേുനു. ഇത്ോം സൗഹൃദ 
കകൂട്വായ്റ്മകളകിൽ പവാട്്റ് എനുാം ഗൃഹവാതുേത്ാം വകിടർ
ത്ുന ഓർമ്മകൾ ആയകിേുനു. അത്ോം ഒേു 
സദസ്കിൽ ഞവാൻ പവാടകിയ ശങ്േവാഭേണാം പവാട്്റ് 
അവകിറട ഉണ്വായകിേുന റതലുങ്്റ് സുഹൃത്ുക്ൾക്്റ് 
വളറേ ഇഷ്ടറ്ടുകയുാം, അത്റ് മറ്ുള്ള ഭവാഷകളകിൽ  
പവാടവാനുള്ള വവാതകിൽ തുെക്ുകയുാം റചയ്റ്തു. 

സമയത്ിെ ്തീവി�യുള്ള ഈ െോട്ിൽ 
എങ്ികെ ആണ ്സംഗീതത്ിെ ്സമയം 
െകണ്ത്ുന്ത?് 
കഴകിഞ് പതകിനഞു വർഷമവായകി എൻറെ ന്പധവാന 
ന്പവർത്ന നമഖല വകിനദശകെൻസകി വകിപണനവുമവാ
യകി ്ന്റ്ട്വാണ്റ്. വളറേ അനകിശ്കിതത്വുാം 
സാം�ർഷവുാം നകിെഞ്തവാണു ഈ നമഖല. 
അതുറകവാണ്ു തറന പവാട്കിനനവാടുള്ള തവാല്േത്യാം 
കദനാംദകിന ജടീവകിതത്കിറല സാം�ർഷങ്ങറള ല�കൂക
േകിക്വാനവായകി സഹവായകിക്വാെുണ്്റ് . സവാമ്ത്കികമവായു
ള്ള നനട്ങ്ങനളക്വാൾ പവാട്കിനനവാടുള്ള തവാല്േത്യാം ആണ്റ് 
എറന ഒേു ഗവായകനവായകി നകിലനകിർത്ുനത്റ്.
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 െ്യടൂസീ�ൻ�ിൽ വിവിധ ഡവദിെളിൽ പോടിയതോ
യിട്റിയോം. ഏകതോകക് ഭോഷെളിൽ പോടോറുണ്്?
ഏകനദശാം നകൂനെവാളാം നവദകികളകിൽ കഴകിഞ് പതകിറന
നട്വാളാം വർഷങ്ങളകിൽ നത്യകൂസടീലൻഡകിലുാം ഓസ്റ് നന്ടലകിയ
യകിലുമവായകി പവാടകിയകിട്ുണ്്റ്. 2004ൽ ആണ്റ് മലയവാളകി 
സമവാജത്കിനു നവണ്കി ആദത്യമവായകി പവാടകിയത്റ്. തമകിഴ്റ്, 
കനഡ അനസ്വാസകിനയഷനുകളകിൽ സ്ഥകിേമവായകി പവാടു
വവാനുള്ള അവസേങ്ങൾ ലഭകിക്വാെുണ്്റ്. ഹകിന്കിയകിലുാം 
പവാട്ുകൾ പവാടവാെുണ്്റ്. 2008 ൽ ഒേു ഭക്കിഗവാന 
വടീഡകിനയവാ ആൽ്വുാം ഷകി്ു ആൻന്ഡുസകിനനവാറടവാ
്ാം Hunt Red എന മററ്വാേു ആൽ്വുാം റചയ്വാനുള്ള 
അവസോം ഉണ്വായകി. 

പുതിയ ഡപപോജക്ുെൾ? 
സാംഗടീതാം പഠകി്കിക്ുന ഒേു സ്ഥവാപനാം തുടങ്ങണറമ
നവാണ്റ് ഇന്വാഴറത് വലകിയ ആന്ഗഹാം. എസ്റ്. പകി 
്വാലസുന്്മണത്യത്കിറന് ചേമവവാർഷകികത്കിന്റ് ഒേു 
സ്റ്മേണവാഞ്ജലകി റചയ്വാനുാം പദ്ധതകി ഉണ്്റ്. നകേള
ത്കിൽ തവാമസകിച്ചു സാംഗടീതാം ശവാസ്റ്ന്തടീയമവായകി അഭത്യസകി
ക്വാനുാം ആന്ഗഹാം ഉണ്്റ്. 

ഡെരളത്ിൽെിന്ും വിട്ുെിൽക്ുഡ്ോൾ െല്ല 
അവസരങ്ൾ െഷ്ടകപെടുന്തോയി 
ഡതോന്ുന്ുഡണ്ോ? 
ഇവകിറടത്റന നകിേവധകി അവസേങ്ങൾ ഉണ്നല്വാ. 
മവാന്തമല് അവധകിക്വാലങ്ങളകിൽ നവാട്കിൽ നപവാകുനമ്വാൾ 
ചകില ആൽ്ങ്ങൾ നകിർമകിക്വാൻ സവാധകിക്വാെുമുണ്്റ്. 
എസ്റ്. പകി യുറട പഴയ പവാട്ുകളുറട ഒേു സമവാഹവാേവുാം 
നകിർമ്മകിക്വാൻ സവാധകിച്ചു. 

പുതിയ ത�മുറഡയോട ്പറയോെുള്ളത?്
കഴകിവുള്ള ഗവായകർക്്റ് ഉയർനു വേവാനുള്ള അവസേ
ങ്ങൾ പണ്റത്ക്വാൾ വളറേ അധകികമവാണ്റ് ഇന്റ്. 
പണ്്റ് ഒേു ഗവായകൻ ഉയർനു വേണറമങ്കിൽ 

അനനകാം കടമ്കൾ കടക്ണമവായകിേുനു. എനവാൽ 
ഇന്റ് ഗവായകർക്്റ് നസവാഷത്യൽ മടീഡകിയയുറടയുാം 
സവാനങ്തകിക വകിദത്യയുറടയുാം സഹവായത്വാൽ നകിേവധകി 
അവസേങ്ങൾ സ്യാം സൃഷ്റ്ഠകിറച്ചടുക്വാൻ കഴകിയുാം. 
വത്യതത്യസ്റ്തമവായ ആലവാപനകശലകിയുാം നവെകിട് 
ശ ്്റ് ദവുാം ന്ശദ്ധകിക്റ്ടുകയുാം കവെൽ ആകുകയുാം 
റചയ്ുനതു കണ്കിട്ുണ്നല്വാ. കഴകിവുള്ളവറേ കറണ്
ത്വാനുാം നവദകികളകിൽ പവാടവാൻ അവസോം 
റകവാടുക്വാനുാം ഞവാൻ ന്ശദ്ധകിക്വാെുണ്്റ്. 

െുടുംബം? 
ഭവാേത്യ അനുേവാധ ഇവകിറട കചൽഡ്റ് എഡത്യകൂനക്ഷൻ 
ോംഗത്്റ് ന്പവർത്കിക്ുനു.
മക്ൾ േണ്ു നപർ. മകൂത് ആൾ നകിധകിൻ വകിഷ്റ്ണു, 
എഞകിനടീയെകിാംഗ്റ് കഴകിഞ്ു ഇറലന്ക്ടകിക്ൽ എഞകിനടീ
യെകിാംഗ്റ് ോംഗത്്റ് നജവാലകി റചയ്ുനു. േണ്വാമൻ, േവകിൻ 
ആദർശ്റ്, ഓക്റ് ലവാൻഡ്റ് യകൂണകിനവഴ്റ്സകിറ്കിയകിൽ എഞകി
നടീയെകിാംഗ്റ് വകിദത്യവാർത്ഥകി. മകൂത്യവാൾ സാംഗടീത ോംഗത്്റ് 
തവാല്േത്യാം ഉള്ളയവാളവാണ്റ്.

ഇതുവകരയുള്ള സംഗീത യോപതയിൽ 
സംതൃപത്െോഡണോ?
തടീർച്ചയവായുാം. സകിനകിമവാോംഗാം ഒേകിക്ലുാം എറന സ്വാ
ധടീനകിച്ചകിട്കില് എന്റ് പെനയണ്കിവേുാം.  കുടുാം് ്ന്
ങ്ങളകിലുാം സൗഹൃദങ്ങളകിലുാം ആണ്റ് എനകിക്്റ് ഏറെ 
തവാൽ്േത്യാം. സമകൂഹത്കിനു നവണ്കി നകവാവകിഡ്റ് 
സമയത്ു ചകില റചെകിയ സഹവായങ്ങൾ റചയ്വാൻ 
സവാധകിച്ചത്റ് സാംതൃപ്റ്തകി നൽകകി. നഫസ്്റ് ുക്്റ് വഴകി 
തകിേുവനന്പുോം ന്ഫനറ്ണകിറ്കി അനസവാസകിനയഷന്റ് 
ഏകനദശാം ഒേു ലഷോം േകൂപയുറട ഫണ്്റ് സമവാഹേകി
ക്വാൻ സവാധകിച്ചതുാം ഭവാഗത്യമവായകി കേുതുനു. 
ഇതുനപവാറല നകവാവകിഡ്റ് മകൂലാം റതവാഴകിൽ നഷ്ടറപട് 
സാംഗടീതോംഗത്ു ന്പവർത്കിക്ുനവറേ തുടർനുാം 
സഹവായകിക്വാൻ ആന്ഗഹമുണ്്റ്
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പവാട്ുകൾറക്വാറക് ജടീവനുണ്്റ്, 
അവയുറട തവാളവുാം കകൂറടയുണ്്റ്.
സ്പ്റ്നത്കിൽ ധവാേവാളാം സതത്യമുണ്്റ് , 
നമുക്വ കകൂടവാറത ജടീവനകില്!

നടീണ്നവാൾ ജടീവകിതാം കവാേത്യമല്, 
നനവായ ജടീവകിതാം തറന നവണാം. 
കർമ്മങ്ങളകിറലവാറക് നടീതകിയുണ്്റ്, 
കർമ്മ ഫലാം നറമ്മ നതടകിറയത്ുാം!

സ്റ്നനഹവുാം പകൂക്ളുാം ഒനകിച്ചു വവാഴുന 
സ്പ്റ്ന തടീേങ്ങളകിൽ നകിന്റ് വന 
ആയകിോം സവാന്്ന വവാക്ുകൾ നകൾക്നവ 
ദുഃഖങ്ങറളല്വാാം ഞവാൻ മെനു! 

സവാന്്നാം നൽകുന നന്സവാതസ്വായ്റ് നകിറന ഞവാൻ 
എനുള്ളകിൽ നകിധകിയവായകി കവാത്ുറവച്ചു. 
ആ നകിധകി നൽകകിയ പുത്ൻ റവളകിച്ചത്കിൽ 
ആയകിോം ഗവാനങ്ങൾ ഞവാൻ േചകിച്ചു.
അവറയല്വാാം പവാടുവവാൻ, കവാത്ു സകൂഷേകിക്ുവവാൻ 
എൻ ഹൃത്ാം സ്റ്നനഹത്വാൽ ഞവാൻ നകിെച്ചു!

സുന്േ നകിമകിഷങ്ങൾ സന്ുഷ്ട ജടീവകിതാം 
ഏവേുാം നമവാഹകിക്ുാം സ്പ്റ്നമനല്!
നല് വചസുകൾ നന്മ തൻ നനർവഴകി 
നമ്മൾക്്റ് മുൻപകിൽ തുെനകിടറട്.
യവാമങ്ങൾ പകിറനയുാം സ്റ്നനഹതടീോം നനവാക്കി 
മുൻനപവാട്ു തറന കുതകിച്ചകിടനട്!

സ്വപ്നതീരം

അമൃത 
വചസ്സുകൾ

റകവാനെവാണ നവാടു വവാണടീടുന കവാലത്്റ് 
കണ്ണടീേണകിയുനു റപവാനനവാണാം.
തുമ്യുാം, റതച്ചകിയുാം, റചണ്ുമല്കി്കൂവുാം 
മുഖാം മകൂടകിയകിട്്റ് തലകുനകിച്ചു!

പവാേവാറക പടേുന പേമവാണുവകിൻ മുനകിൽ 
ഇടെുനു, പതെുനു, തകേുനു മവാനവൻ.
ജവാതകിനഭദദമകില്, വർണ്ണാം, മതങ്ങൾ ഏതുമകില്
നദശങ്ങൾ, ഭവാഷകറളവാനുമകില്! 

കത്കി്ടേുന മഹവാമവാേകി തൻ മുനകിൽ
റഞട്റ്ു വടീഴുനു ജടീവകിതങ്ങൾ.
ഇനു നവാാം കവാട്ുന ജവാന്ഗതറയവാറക്യുാം
നവാനളക്ു നവണ്കിയവാനണവാർക് കകൂട്നേ…
പുേയവാറക കത്കി അമേുന നനേത്്റ്, 

അച്ോമ്മ ഡജോർജ് 

അമ്മകിണകിക്വകിതകൾ 

വവാഴ റവട്വാറനവാേുങ്ങുറനവാേു കകൂട്ർ! 
തടീയകില്വാതകൂതുന അടു്കറളവാറക്യുാം, 
പുകയുയേുനത്റ് കവാത്കിേകിക്ുനവർ…

പവാവാം മനുഷത്യൻറെ നതങ്ങൽ 
നകൾക്വാറത,
നവാടകിൻ ഉടനയവാന്മവാർ വവാങ്ങുനു, 
വകിൽക്ുനു…

 ഒേു കേകിന്കിേകി റവട്ാം കവാണുനു ദകൂറേ
 റനനഞവാടു നചർക്ുക നവാമതകിറന!
 ഇതകിറനയുാം നമ്മൾ മെകികടനടീടുാം,
 മനറമവാനവായകി നകിനകിടവാാം, 
റപവാേുതകി മുനനെകിടവാാം!

പകി. ഭവാസ്റ്കേൻ

ത്കാമറാണക്കാലത്തെ ഓണം

അറിയക്പ്ടുന്ന സോമൂഹി�, 
പുകരോഗമന പ്രവർത്�ൻ. �ഥ, 

�വിത, നോട�ോഭിനയം, 
കവോളികബോൾ തുടങ്ങിയവയിയി

�ും അതീവ തല്പരനോണ.്

Darpanam 

2021
99



പയ്നകൂർ റെയകിൽനവ നസ്റഷനകിറല 
േണ്വാാം നമ്ർ ഫ്റ്ളവാറ്്റ്നഫവാമകിൽ 

നകിനുാം പതകിറയ നടീങ്ങകി തുടങ്ങകിയ 
റചകനറമയകിലകിറൻെ അവസവാന 
ജനെൽ കമ്വാർട്ുറമന്കിറലവാനകിനലയ്റ്ക്്റ് 
ഞവാനുാം അനടീനഷട്നുാം ചവാടകിക്യെകി... 
ഞവാൻ പവാലക്വാനടക്്റ് , അനടീനഷട്ൻ 
റഷവാർണകൂർ ഇെങ്ങകി അവകിടുന്റ് 
തൃശകൂർക്്റ്. 
സവാധവാേണ നപവാറല നല് തകിേക്ുണ്വായകി
േുറനങ്കിലുാം ഞങ്ങൾ അവറയ 
വകഞ്ു മവാറ്കി റ്കി. റ്കി.ആർ. നപവാകുനതു
നപവാറല "ശ്റ് ശ്റ് ശകൂ ശകൂ" സകിഗ്നൽ ഇട്്റ് 
ഉള്ളകിൽ എത്കി. നകിർവകികവാേേവായകി ഒേു 
കവാേണവുാം ഇല്വാറത ചുമ്മവാ മുഖവാമുഖാം 
ഇേകിക്ുനവേുറട നടുവകിൽ നകിലയുെ്കി
ച്ചു. തകിേക്ുള്ള തടീവണ്കി യവാന്തയകിറല 
ഏറ്വുാം സൗകേത്യന്പദമവായ സ്ഥലമവാണ്റ് 
ഈ സടീറ്ുകളുറട ഇടയകിറല സ്ഥലാം; 
എന്ുറകവാറണ്നവാൽ വഴകിയകിൽനകിന്റ് 
വേുനവേുറടയുാം നപവാകുനവേുറടയുാം 
ന്വാധപകൂർവ്മല്വാത് മർദേനത്കിനകിേയവാ
വകില്എനതുാം സടീറ്ുകളകിൽനകിന്റ് 
ആറേങ്കിലുാം എണടീക്ുകയവാറണങ്കിൽ 
ഒേു സർജകിക്ൽ സ്റ്കന്ടക്്റ്നടത്കി സടീറ്്റ് 
കേസ്ഥമവാക്വാനുള്ള അപവാേസവാധത്യത 
തള്ളകിക്ളവായവാൻ സവാധകിക്വാത് ഇടാം 
കകൂടകിയുമവാണ്റ് ന്പസ്റ്തുത സ്ഥലാം. 

തറനയുമല്, തലയ്റ്ക്ുമുകളകിൽ ഒനേനവ
ഗത്കിൽ മവാന്താം കെങ്ങുന ഇന്ത്യൻ 
റെയകിൽനവയുറട മനനവാഹേമവായ ഇേട് 
പങ്; എല്വാറ്കിറ്കിനുമുപേകി ഇേുസടീറ്കിലുമുള്ള 
യവാന്തക്വാറേ സകൂഷേ്റ്മനടീേടീഷേണപഠന
പവാന്തമവാക്വാനുള്ള അപവാേ സവാധത്യതകളുാം 
ഉള്ള ഏകസ്ഥലാം ആണ്റ് ഇവകിടാം! ആദത്യാം 
അല്ാം ന്ശദ്ധനവണാം- ഇേകിക്ുനവേുറട 
കവാലകിൽ ചവകിട്േുത്റ്... അഥവവാ ചവകിട്കിന്വാ
യവാൽ ഷേമ പെഞ്വാലുാം റന്ടയകിൻ 
ഇെങ്ങുനതുവറേ ‘ഭർത്വാവകിറൻെ പകൂർവ് 
കവാമുകകിനയവാട്റ്' എനനപവാൽ അടകിസ്ഥവാന
മകില്വാറത്വാേു കവേവാഗത്യാം റപേുമവാറ്
ത്കിൽ ന്പകടകി്കിച്ചുറകവാനണ്യകിേകിക്ുാം 
ചവകിനട്റ്യവാൾ.

 എറൻെ െഡവാെകിൽ അധകികാം കവകവാറത
തറന ഇേുഭവാഗറത്യുാം യവാന്തക്വാർ 
ഹവാജർ തനു...വകിൻനഡവാസടീറ്കിനനവാട്റ് 
നചർന്റ് മടകിയകിൽ ഒേവാൺകുട്കിയുമവായകി 
ഇേകിക്ുന അതകിസുന്േകിയവായ ഒേു 
നചച്ചകിറയ േണ്ു മകൂനു തവണ നനവാക്വാതകി
േകിക്വാൻ കഴകിഞ്കില്!
മടകിയകിൽ ഇേകിക്ുന കത്യകൂട്്റ് കുഞ്വാവറയ 
ഒന്റ് ചകിേകിച്ച്റ് കണ്ണകിെുക്കി കവാട്കി…  
നചച്ചകിക്ുാം കുഞ്വാവയ്റ്ക്ുാം നനറേ 
എതകിർ സടീറ്കിലകിേുന്റ് ഒേു ഉളു്ുാം ഇല്വാറത 
നചച്ചകിറയ ആഴത്കിൽ "സ്റ്കവാൻ റചയ്്റ് ത്റ് 

രതീഷ് രോജു എം. ആർ.

േസിേസിക്കഥ 

ചെന്നൈ ചെയിലും 
സാുംസങ് ഗ്ാലക് സിയും
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നചവാേകുടകിക്ുന”, കവാഴ്റ്ചയകിൽ സുന്േനുാം സുമുഖ
നുമവാറയവാേു റചെു്ക്വാേറന അന്വാഴവാണ്റ് അനടീ
നഷട്ൻ പതകിറയ എനകിക്്റ് കവാണകിച്ചു തനത്റ്.

"ന്ഡവാക്ുള നപവാലുാം ഇന്ത മേത്യവാദയകില്വാറത നചവാേയകൂറ്കൂ
ലവാന്റ്" ഞങ്ങൾ പേസ്റ്പോം പെഞ്്റ് ചകിേകിച്ചു... 
റചകന റമയകിൽ കുതകിച്ചു പവാഞ്ുറകവാണ്കിേകിക്ു
നു... സകിനകിമയുാം ഭവാവകിയുാം ഭകൂതവുാം ഒറക് വകിഷയമവാ
ക്കി ഞങ്ങൾ പേസ്റ്പോം വർത്മവാനാം പെഞ്ുറകവാ
ണ്കിേകിക്ുനു... റചെു്ക്വാേൻ ആൾ 
പുലകിയവാറണന്റ്. ഞങ്ങൾ കവകവാറത തകിേകിച്ചെകി
ഞ്ു. കവാേണാം, പതകിറയ പതകിറയ കുഞ്വാവറയ 
ചകിേകിച്ചുാം കണ്ണകിെുക്കികവാട്കിയുാം അവൻ മുനനെുനു…
അടുത് �ട്ത്കിൽ റകവാച്ചകിറൻെ കകയ്റ്ക്ുാം 
കവാലകിനുാം പകിടകിച്ചു കളകി്കിക്ുനു... കവകിളകിൽ 
തനലവാടുനു…കുഞ്വാവ റപവാട്കിച്ചകിേകിക്ുനു. ഇടയ്റ്ക്്റ് 
ഒേു ചകിേകിയുാം നനവാട്വുാം റചെു്ക്വാേന്റ് തകിേകിച്ചു 
നൽകകി നചച്ചകി മവാതൃകയവായകി... അവൻ ദൃതാംഗപുളകകി
തനവായകി അഭകിമവാനാം റകവാള്ളുനു... "കുട്കികളകിലകൂറടയവാ
ണ്റ് അമ്മയകിനലയ്റ്ക്ുള്ള വഴകി" എന ഏറ്വുാം പുതകിയ 
നലവാകസതത്യാം മനസ്കിലവാക്കി “ഒട്ുാം അസകൂയയകില്വാറത” 
ഞങ്ങൾ ഈ കവാഴ്റ്ചകൾ നനവാക്കി റനടുവടീർറ്ട്ു!

വടകേ കഴകിഞ്ു തടീവണ്കി കുതകിച്ചു പവായുകയവാണ. 
റപറട്ന്റ് ആ നചച്ചകിയുറട റമവാക്ൽ നഫവാൺ 
ശബ്ദകിച്ചു. എല്വാവേുാം സ്ഭവാവകികമവായുാം ന്ശദ്ധകിച്ചു. 
റചെകിയ ഹവാൻ്വാഗകിറൻെ അെയകിൽ നകിനുാം നചച്ചകി 
നഫവാൺ എടുത്ു ആനേവാനടവാ പതകിഞ് ശബ്ദത്കിൽ 
സാംസവാേകിച്ചു, അതകിനുനശഷാം പതകിറയ എടുത് 
സ്ഥവാനത്്റ് തകിേകിച്ചു റവച്ചു. കുഞ്വാവ കനസവായകി 
്ഹളാം തുടങ്ങകി. നഫവാൺ കളകിക്വാൻ നവണാം. നചച്ചകി 
യവാറതവാേുവകിധ വകിട്ുവടീഴ്റ്ചയ്റ്ക്ുാം തയ്വാെവാവവാറത 
മസകിലുപകിടകിച്ച്റ് ഇേുനു. കുഞ്വാവ അതകിശക്മവായ 
്ഹളാം ആോംഭകിച്ച്റ് എല്വാവേുറടയുാം ന്ശദ്ധ ആകർഷകി
ച്ചു…എനകിക്്റ് എറൻെ കുട്കിക്വാലാം ഓർമ്മവനു… 
ഒേു തേത്കിലുാം േഷേയകില്. അടുത്കിേകിക്ുനവറേ
ല്വാാം റചെകിയ റചെകിയ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ പെഞ്ു 
നനവാക്കി. അങ്ങറന കുഞ്വാവ നനവായകി തകർത്ു
റകവാണ്കിേകിക്ുന നകിമകിഷാം... പനേവാപകവാേന്പചുേപു
ണത്യനവായ ആ റചെു്ക്വാേൻ തറൻെ കടീശയകിൽ 
നകിനുാം സ്ന്ാം നഫവാൺ കകയ്കിറലടുത്ു... 

"സവാാംസാംഗ്റ്  ഗത്യവാലക്റ് സകി"- ഏറ്വുാം പുതകിയ വകിലകകൂടകിയ 
നമവാഡൽ!  "ഇനവാ വവാനവ, അങ്കിൾറൻെ നഫവാൺ 
തേവാനട്വാ" എന്റ് പെഞ്്റ് എല്വാവേുാം നനവാക്കി 
നകിൽനക് റകവാച്ചകിനുനനനേ നടീട്കി... നചച്ചകി പെഞ്ു 
'നവണ്, നവണ്, റകവാടുക്ണ്… ഈ നഫവാൺനവണാം, 
അതവാണ്റ്...നവണ്' ... റചെു്ക്വാേൻ ആദത്യാം നകിർ്
ന്കിച്ചു, പനഷേ നമ്മുറട അഭകിമവാനകിയവായ കുഞ്വാവ 
വവാങ്ങകിയകില്,  നചച്ചകിയുറട ്വാഗകിൽ പകിടകിച്ച്റ് വലകിച്ച്റ് 
വടീണ്ുാം കേച്ചകിൽ തുടർനു... 

റചെു്ക്വാേറൻെ നഫവാൺ ഡത്യുവൽ സകിാം ആണ്റ്, 
ഉനദേശവുാം ഡത്യുവൽ ആണ്റ്!  വടീണ്ുാം വടീണ്ുാം റചെു്
ക്വാേൻ കുഞ്വാവറയ നകിർ്ന്കിച്ചു... റപറട്ന്റ് 
കേഞ്്റ് കലകിപകൂണ് കുഞ്വാവ നടീട്കി പകിടകിച്ച 
നഫവാൺവവാങ്ങകി "കദവത്കിനുനപവാലുാം ഒനുാം 
റചയ്വാൻ സവാധകിക്ുാം മുനന” അലെകി പവാനഞ്വാടുന 
റചകന റമയകിലകിറൻെ ജനലകിലകൂറട പുെനത്യ്റ്ക്്റ് 
എെകിഞ്ു! സ്കിച്ച്റ് ഇട്നപവാറല നകിശബ്ദത, എല്വാവേകി
ലുാം!  ഉെഞ്ുതുള്ളുനമ്വാൾ ഉടുമുണ്ഴകിഞ്ുനപവായ 
റവളകിച്ച്വാടകിനനനപവാറല റചെു്ക്വാേൻ!  

യവാറതവാേു ഭവാവമവാറ്വുാം ഇല്വാറത ചവായകുടകിച്ച നപ്ർ 
ഗ്റ്ളവാസ്റ് പുെനത്യ്റ്റക്െകിഞ് ലവാ�വത്കിൽ 
കുഞ്വാവ കേച്ചകിൽ അല്ാം നവവാളകിയാംകുെച്ച്റ് 
തുടർനു... നകിശബ്ദത നഭദകിച്ച്റ് ആദത്യാം റപവാട്കിച്ചകിേകിച്ചത്റ് 
ഞവാൻ ആയകിേുനു... 

നചച്ചകിയുാം കുഞ്വാവയുാം നകിേപേവാധകികളവാറണന്റ് 
അടുത്കിേുന മധത്യവയസ്റ് ക്യവായ സ്റ്ന്തടീ ന്പഖത്യവാപകി
ച്ചു… ചങ്ങല വലകിക്വാൻ നപവായ റചെു്ക്വാേറന 
നകസവാവുാം, പകിഴയടയ്റ്ക്ണാം എറനവാറക് പെഞ്്റ് 
ആനേവാ പകിൻതകിേകി്കിച്ചു… കലങ്ങകിയ കണ്ണുകളുാം 
പകിെുപകിെു്ുകളുമവായകി ആ റചെു്ക്വാേൻ എണടീറ്്റ് 
വവാതകിൽക്ൽ നപവായകി പുെനത്യ്റ്ക്്റ് തലയകിട്്റ് പകിനകി
നലയ്റ്ക്്റ് നനവാക്കി നകിനു... 

അയവാൾ എണടീറ് സ്ഥലത്്റ് ഞവാൻ ചവാടകി ഇേുനു! 
ഇന്റ് ഇത്റ് എഴുതകി ഞവാൻ ആദത്യാം വവാട്റ്സ്റ്ആ്കിൽ 
അയച്ചു റകവാടുത്ത്റ് ആ കുഞ്വാവയുറട അമ്മ
യ്റ്ക്്റ് ആയകിേുനു!!

രതീഷ ്രോജു: പയ്യന്നൂരിനടുത് ്ക്െറുപുഴ സ്കദശി. ഇകെകണോമിക്ിൽ ബിരുദവും ക്പോളിറ്റികെൽ സയൻസ്സിൽ മോസ്റർ ബിരുദവും."മൂ

ന്നോം പ്രളയം" എന്ന മ�യോള സിനിമ സംവിധോനം നിർവഹിച്ു (2019). പ്രസിദ്ീ�രിച് �ൃതി: "ആത്മരതിയുക്ട അവകശഷിപ്ു�ൾ”. 

"ഓർമ്,അനുഭവം,യോത്” രണ് ്പതിപ് ്പിന്നിട് പുസ്ത�ം- 2017 ൽ ��ോഭവൻമണി ക്മകമ്ോറിയൽ അവോർഡിനർഹമോയ �ൃതിയോണ.് 

ഓൺവ�ൻ പത്ങ്ങളി�ും കസോഷ്യൽ മീഡിയയി�ും എഴുതോറുണ്.്
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വളറേ കവാലറത് ഒേു ആന്ഗഹമവായകി
േുനു  കുടുാം്നത്വാറട സൗത്്റ് 

ഐലൻഡകിനലക്ുള്ള നഹവാളകിനഡ.  
ഏകനദശാം േണ്ുമവാസാം മുമ്്റ്  അതകിനുള്ള 
അവസേവുാം ഉണ്വായകി. അതകിേവാവകിറല 
തറന കുടുാം്വുറമവാത്്റ്  എയർനപവാർ
ട്കിനലക്്റ് വച്ചുപകിടകിച്ചു . േവാവകിറല ആെേ
യ്റ്ക്വാണ്റ്   കന്കസ്റ്റ് ചർച്ചകി  നലക്ുള്ള 
കലൈറ്്റ്. വളറേക്വാലറത് ആന്ഗഹാം 
റകവാണ്ുള്ള ഉത്വാഹത്കിനവാൽ ഞങ്ങൾ 
വളറേ മുനമ് തറന എയർനപവാർട്കിൽ 
എത്കി.   റചക്കിൻ നടപടകികറളല്വാാം 
പകൂർത്കിയവാക്കി  അഷേമേവായകി കലൈറ്്റ് 
നുള്ള കവാത്കിേകി്വാണ്റ്. പുെത്ു നല് 
തണു്ുണ്്റ്, പകിറന അതകിനലറെ തനല 
േവാന്തകിയകിറല ഉെക്മകില്വായ്റ്മയുാം  കവാേണാം 
വല്വാത് ഷേടീണാം.  കലൈറ്്റ് ന്വാർഡകിങ്ങകി
ന്റ് ഇനകിയുാം സമയമുണ്്റ്. ഒേു കവാ്കി 
കുടകിക്വാാം എന്റ് കേുതകി  എയർനപവാർട്കി
നുള്ളകിറല ഒേു നകവാഫടീ നഷവാ്കിനലക്്റ് 
നടനു. നല് ചകൂടുള്ള ക്ചടീനനവാ കുടകിച്ചു
റകവാണ്്റ്   നനോം കളഞ്ു റകവാണ്കിേകിക്ു
നമ്വാൾ നതവാളകിൽ തട്കി ആനേവാ വകിളകിച്ചു. 
തകിേകിഞ്ുനനവാക്കിയന്വാൾ നഡവാക്ടർ 
്വാലയുാം അനദേഹത്കിൻറെ സഹധർമ്മകി
ണകി ന്പഭ അക്(നചച്ചകി)യുാം.

“വവാട്്റ് എ സർകന്പസ്റ്”!  നകിങ്ങൾ 
എന്വാണ്റ് ഇവകിറട?  ഞവാൻ നചവാദകിച്ചു
ഒത്കിേകി കവാലമവായകിേകിക്ുനു നനേകിൽ 
കണ്കിട്്റ്.  ഓൿലൻഡ്റ് നഹവാസ്റ്പകിറ്ലകിൽ   
ന്പഭ അക്യുറട ഒേു അടുത് ്ന്ു 
സുഖമകില്വാറത കകിടക്ുകയവാണ്റ്.  അവറേ 
കവാണവാൻ നവണ്കി റവസ്റ്റ് നകവാസ്റകിൽ 
നകിനുാം വനതവാണ്റ്ഞങ്ങൾ യവാന്ത 
റചയ്ുന അറത കലൈറ്കിൽ തറന 
അവേുാം തകിേകിച്ചു നപവാവുകയവാണ്റ്. എൻറെ 
ഭവാേത്യയുാം കുട്കികളുാം നഗറ്കിന്റ് മുമ്കിൽ 
ഇേകിക്ുനുണ്്റ് നമുക്്റ് അനങ്ങവാട്്റ് 
നപവാകവാാം എനുാം പെഞ്്റ് ഞവാൻ അവറേ 
ഷേണകിച്ചു.  ഒത്കിേകി വകിനശഷങ്ങൾ പെയവാ
നുണ്്റ്.  നഡവാക്ടർ ്വാലയുാം അക്യുാം 
എൻറെ ഒ്ാം നടനു.

ഞങ്ങളുറട ജടീവകിതത്കിൽ ഒത്കിേകി സഹവാ
യകിച്ചകിട്ുള്ള ആളുകളവാണ്റ് അവർ.  
ഇടയ്റ്റക്ങ്കിലുാം അവറേ വകിളകിക്വാത്
ത്കിൽ ഉള്ള കുറ്ന്വാധാം എൻറെ ഉള്ളകിൽ 
നതവാനകി. എങ്കിലുാം അറതവാനുാം പുെത്ു 
കവാണകിക്വാറത ഞങ്ങളുറട വകിനശഷങ്ങൾ 
എല്വാാം ഞങ്ങൾ പങ്ുവച്ചു, അവർ 
തകിേകിച്ചുാം.  കലൈറ്്റ് കന്കസ്റ്റ് ചർച്ചകിൽ 
ലവാൻഡ്റ് റചയ്ുനതുവറേയുാം ഞങ്ങൾ 
സാംസവാേകിച്ചുറകവാനണ്യകിേുനു. 

രൺജിത ്ഡജോസ്

ജയൂസ്! ജയൂസ്! ജയൂസ്!

ഒരു കുസൃതസി കഥ
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ഞങ്ങളുറട സുഹൃത്്റ് ജയ്റ് സറനയുാം കുടുാം്റത്
യുാം ഇടയ്റ്ക്്റ് കവാണവാെുറണ്നുാം അവർ സുഖമവായകി
േകിക്ുനു എനുാം നഡവാക്ടർ പെഞ്ു. അനതവാറടവാ്ാം 
അർഥാം റവച്ചുള്ള ഒേു ചകിേകിയുാം. ഇനകി ഇടയ്റ്ക്കിട
യ്റ്ക്്റ് വകിളകിക്ണറമനുാം സമയാം കകിട്ുനമ്വാൾ കുട്കിക
ളുറമവാത്്റ് റവസ്റ്റ് നകവാസ്റകിനലക്്റ് വേണാം എന്റ് ഓർമകി
്കിച്ചുറകവാണ്്റ് നഡവാക്ടെുാം അക്യുാം യവാന്ത പെഞ്ു 
ഞങ്ങൾ നത്യകൂസകിലവാൻഡകിനലക്്റ്  കുടകിനയെകിയ  ഉടറന 
ഏകനദശാം മകൂനു വർഷക്വാലാം സൗത്്റ് 
ഐലൻഡകിറല റവസ്റ്റ് നകവാസ്റകിറല  ഒേു റചെകിയ 
പട്ണമവായ  നന്ഗമൗത്കിലവായകിേുനു(Grey Mouth) 
തവാമസാം. ജനസാംഖത്യ വളറേ കുെവുള്ള ഒേു റചെകിയ 
പട്ണാം. കുടകിനയറ്ക്വാേുാം വളറേ കുെവ്റ്. ലകിൻഡ 
മദവാമ്മയുറട ഒേു സ്റുഡകിനയവാ െകൂമകിലവാണ്റ് ഞങ്ങളുറട 
തവാമസാം.  ഞങ്ങളുറട  അയൽവക്ത്ുകവാേവാണ്റ് 
നഡവാക്ടർ ്വാലയുാം അക്യുാം. അവർ ന്ശടീലങ്ൻ 
തമകിഴ്റ് ഭവാഗത്കിൽറപട്വേവാണ്റ്. നത്യകൂസകിലവാൻഡകിനലക്ു 
കുെച്ച്റ് മുനന തറന കുടകിനയെകിയതവാണ്റ്. 
ഇവകിറടയവാണ്റ് സ്ഥകിേതവാമസാം. 

നഡവാക്ടർ ്വാല അവകിടുറത് ഡകിസ്റ് ന്ടകിക്റ് ട്റ്  റഹൽത്്റ് 
ന്വാർഡകിറല   എമർജൻസകി ഡകി്വാർട്്റ്റമന്കിൽ 
സടീനകിയർ നഡവാക്ടെവാണ്റ്. അക് ഇവകിറട ഒേു സ്ഥവാപന
ത്കിറല അക്ൗണ്ൻെ്റ്.  അവേുറട കുട്കികൾ 
േണ്ുനപേുാം ഓസ്റ്നന്ടലകിയയകിൽ ഉപേകിപഠനാം നടത്ു
നു. വളറേ സുന്േമവായ ഒേു വലകിയ വടീട്കിലവാണ്റ് 
അവേുറട തവാമസാം. ഞങ്ങൾ അവറേ പേകിചയറ്ട്
നശഷാം അവർക്്റ് ഞങ്ങനളവാട്റ് വലകിയ ഇഷ്ടമവാണ്റ്. 
അവധകിദകിവസങ്ങളകിൽ വകിളകിച്ച്റ് നല് ചകൂടുള്ള നദവാശയുാം 
ഭഷേണവുാം തേുാം. ഞങ്ങറളന്വാറല തറന 
അവർക്ുാം അധകികാം കകൂട്ുകവാർ ആേുാം തറന 
അവകിറട ഇല്. എന്്റ് കവാേത്യത്കിനുാം ഓടകി റചല്വാവുന 
ഒേു ഇടാം ആയകിേുനു ഇവേുറട വടീട്റ്. ആദത്യകവാലങ്ങ
ളകിൽ എന്കിനുാം ഏതകിനുാം ഓടകി റചല്ുനത്റ് 
നഡവാക്ടെുറട വടീട്കിനലക്്റ് ആണ്റ്. വളറേ വവാത്ലത്യ
നത്വാറട ഞങ്ങറള സ്ടീകേകിക്ുകയുാം ഞങ്ങറള 
സഹവായകിക്ുകയുാം റചയ്ുമവായകിേുനു. ഭവാേത്യവാ-ഭർത്വാ
ക്ന്മവാേവായകി എങ്ങറന ജടീവകിക്ണാം എന്റ് അവറേ 
കണ്ു പഠകിക്ണാം. പേസ്റ്പേ സ്റ്നനഹനത്വാറടയുാം 
്ഹുമവാനനത്വാറടയുാം ഉള്ള  അവേുറട ജടീവകിതാം 
ഇനറത് തലമുെയ്റ്ക്്റ് ഒേു മവാതൃകയവാണ്റ്.

കുെച്ചു കവാലങ്ങൾക്ു നശഷാം   ഞങ്ങളുറട റകവാച്ചു 
പട്ണത്കിനലക്്റ്  റജയ്റ് സണുാം ഭവാേത്യ അപർണയുാം  
തവാമസാം മവാെകി വനു . ഇതകിനു മുമ്്റ് അവർ കന്കസ്റ്റ് 
ചർച്ചകിലവായകിേുനു തവാമസാം.  അവകിറട ഒേു ഡയെകി 
നടത്കിറക്വാണ്കിേകിക്ുകയവായകിേുനു.  2010 

ഡകിസാം്െകിൽ നടന വലകിയ ഭകൂമകികുലുക്ാം  
അവറേയുാം സവാേമവായകി തറന ്വാധകിച്ചു.  ഭകൂമകികുലു
ക്ത്കിൽ അവേുറട റഡയെകി പകൂർണമവായുാം 
തകർനു നപവായകി.  റജയ്റ് സൺ നകവാട്യാം ജകില്യകിറല  
പുേവാതന ന്കകിസ്റ്തത്യൻ കുടുാം്ത്കിൽ നകിനവാണ്റ്. 
ഏറതവാേു റചെു്ക്വാേറനയുാം നപവാറല അതത്യവാവശത്യാം 
റചെു കകിട തേകികകിട  പേകിപവാടകികറളവാറക് ഉണ്്റ്.  
2006ൽ ്കിസകിനസ്റ് മവാനനജ്റ്റമൻെ്റ് നകവാഴ്റ്സ്റ് പഠകിക്വാ- 
നവായകി വനതവാണ്റ്. പഠനനശഷാം നജവാലകിയുമവായകി 
എത്കിറ്ട്ത്റ് കന്കസ്റ്റ് ചർച്ചകിലവാണ്റ്ഒ േു കകൂടകിക്വാഴ്റ്ച
യകിൽ തറന ആറേയുാം കയ്കിറലടുക്ുന സ്ഭവാവമവാ
ണ്റ്   റജയ്റ് സൻറെത്റ്. സാംസവാോം നകട്കിേകിക്വാൻ നല് 
േസമവാണ്റ്. അതുറകവാണ്്റ് തറനയവാവണാം ്കിസകിന
സ്കിൽ അന്ഗഗണത്യനവായ  നനവാർത്്റ് ഇന്ത്യക്വാേൻ 
ധർനമ്മന്ന് ജയകിൻ അനദേഹത്കിൻറെ റഡയെകിയകിൽ 
റജയ്റ് സണ്റ് നജവാലകി റകവാടുത്ത്റ്. കുെച്ചു നവാളുകൾ
ക്ുള്ളകിൽ തറന എല്വാവറേയുാം റജയ്റ് സൺ കയ്കിറല
ടുത്ു. ന്പനതത്യകകിച്ച്റ്  മുതലവാളകിയുറട ഏകമകൾ 
അപർണ്ണറയ. നന്പമാം എനു പെഞ്വാൽ അഗവാധ 
നന്പമാം. അധകികാം കവകവാറത തറന അവേുറട 
നന്പമാം ധർനമന്ന് കകനയ്വാറട പകിടകികകൂടകി. അത്റ് 
നവറെവാേു ഭകൂമകികുലുക്ാം തറനയവായകിേുനു 
കജനമത വകിശ്വാസത്കിൽറപട് ധർനമ്മന്ന് ക്്റ് 
തൻറെ ഏക മകറള ഒേു ന്കകിസ്റ്തത്യൻ യുവവാവകിന്റ് 
വകിവവാഹാം കഴകിച്ചു റകവാടുക്ുക എനത്റ് ചകിന്കിക്വാവു
നതകിന്ുെമവായകിേുനു! റജയ്റ്സണകിൻറെ വടീട്കിലുാം 
കട് കലകി്്റ്. അപർണ്ണയുാം ജയ്റ്സണുാം ഒേടകി പകിനനവാട്്റ് 
വയ്റ്ക്വാൻ തയ്വാെല്വായകിേുനു   അങ്ങറന എല്വാ 
എതകിർ്ുകറളയുാം അവഗണകിച്ച്റ് അവർ 
വകിവവാഹകിതേവായകി.

കവാലാം കടനുനപവായകി.  ഒേു യവാഥവാസ്ഥകിതകിക 
കജനമത വകിശ്വാസത്കിലുള്ള  അപർണയുാം 
കുടുാം്വുാം ഒത്ുള്ള ജടീവകിതാം അന്ത എളു്മവായകിേു
നകില്. ഭഷേണകവാേത്യത്കിലുാം ദകിനചേത്യയകിലുാം 
വളറേനയറെ ചകിട്കൾ പുലർത്ുനവേവാണ്റ് 
കജനമത വകിശ്വാസകികൾ. മദത്യവുാം, മവാാംസവുാം, 
എന്കിന്റ്  ചകില പച്ചക്െകികൾ നപവാലുാം  കജനമത 
വകിശ്വാസകികൾക്്റ്  പഥത്യമല്.  റജയ്റ്സണകിൻറന ഇത്റ് 
വല്വാറത കുഴക്കി കളഞ്ു. അതത്യവാവശത്യാം കവകു
നനേങ്ങളകിൽ േണ്ു റപഗ്ഗുാം നല് കുേുമുളകുാം നതങ്ങവാ
റക്വാത്ുാം ഉള്ള ്ടീഫുാംകഴകിച്ചുറകവാണ്കിേുന 
റജയ്റ്സൺ റപട്ുനപവായ അവസ്ഥയകിലവായകി. റകവാതകി 
മകൂത്ന്വാൾ അതകിറനവാേു ഉപവായാം കറണ്ത്കി.  
ഡയെകി നഷവാ്്റ് പകൂട്ുനതകിന്റ് മുമ്്റ് അവകിറടറവച്ച്റ്  
േണ്ു റപഗ്റ് അടകിച്ച്റ് “ടച്ചകിാംഗ്റ്സകിന്റ്” എറന്ങ്കിലുാം 
നനവാൺ റവജകിനറ്െകിയൻ അടകിച്ച്റ്  ഒനുാം 
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അെകിയവാത്വറന നപവാറല വടീട്കിനലക്്റ് നപവാവുക.  
അങ്ങറന റജയ്റ്സൺ കുശവാലവായകി ജടീവകിച്ചു റകവാണ്കി
േകിക്ുകയവായകിേുനു. കഷ്ടകവാലത്കിന്റ്   അമ്മവായകിഅ
ച്ഛൻ ധർനമ്മന്ന് ഇത്റ് കകനയവാറട റപവാക്കി. തനകി 
യവാഥവാസ്ഥകിതകികേവായ അവർക്്റ് അത്റ് തവാങ്ങവാവുനതകി
ലുാം അ്ുെമവായകിേുനു. ഇനകി ആവർത്കിക്േുത്റ് 
എന്റ് റജയ്റ് സണ്റ് അവർ അന്ത്യശവാസനാം 
റകവാടുത്ു.  അവറന നല്നട്്റ് പഠകി്കിക്വാൻ ധർനമ്മ
ന്ന്യുാം ഭവാേത്യയുാം കകൂറട. റജയ്റ് സണകിറന്യുാം അപർണ്ണ 
യുറടയുാം വടീട്കിനലക്്റ് തവാമസാം മവാെകി
അങ്ങറന ഇേകിക്ുനമ്വാഴവാണ്റ് ഭകൂകമ്ത്കിൽ ഡയെകി 
നഷവാ്്റ് തകേുകയുാം .

 കകിട്കിയ ഇൻഷുെൻസ്റ് തുക വച്ച്റ് നന്ഗ മൗത്കിൽ ഒേു 
ഡയെകി വവാങ്ങകി ഇനങ്ങവാട്്റ്  സകുടുാം്ാം തവാമസാം 
മവാെകിയതുാം. ഞങ്ങൾ പേകിചയറ്ട്ു കുെച്ചുദകിവസാം 
കഴകിഞ്ന്വാനഴക്ുാം റജയ്റ്സൺ ഈ കഥകറളല്വാാം 
ഞങ്ങനളവാട്റ് പെഞ്ു. പവാലവാക്വാേൻ പച്ചക്െകി മവാന്താം 
കഴകിച്ച്റ് പച്ചക്്റ് നടക്ുക എനത്റ് എനകിക്്റ് സങ്ൽ്കി
ക്വാൻ നപവാലുാം കഴകിഞ്കില്. അറതറന വല്വാറത 
നവദനകി്കിച്ചു. അവധകി ദകിവസങ്ങളകിൽ റജയ്റ് സണുാം 
ഭവാേത്യ അപർണയുാം ഞങ്ങറട വടീട്കിൽ സ്ഥകിേസന്ർശ
കേവായകി. അപർണയുാം എൻറെ ഭവാേത്യയുാം അെകിയവാറത 
ഞങ്ങൾ അൽ്വാൽ്ാം “സ്റ് നമവാളുാം” ്ടീഫുാം ഒറക് 
തട്വാൻ തുടങ്ങകി. അപർണ്ണയുാം കുടുാം്വുാം 
അെകിഞ്വാൽ ഉള്ള റപവാല്വാ്്റ് നനവായകി അെകിയവാവുന
തുറകവാണ്്റ് വളറേ േഹസത്യമവായകിട്വായകിേുനു 
പേകിപവാടകികൾ.

മവാസങ്ങൾ കടനുനപവായകി…പതകിവുനപവാറല ഒേു 
ശനകിയവാഴ്റ്ച കവകകിട്്റ് റജയ്റ് സണുാം അപർണ്ണയുാം 
ഞങ്ങളുറട വടീട്കിറലത്കി. കയ്കിൽ േണ്്റ് ലകിറ്ർ  
“റലമൺ-ഹണകി-ജകിഞർ” ജത്യകൂസുാം ആയകിട്വാണ്റ് വേവ്റ്. 
എൻറെ ഭവാേത്യയുാം അപർണയുാം കകൂടകി ഒേു ഹകിന്കി 
സകിനകിമ കവാണുകയവാണ്റ്. റജയ്റ്സൺ എനകിക്്റ് ഒേു 
ഗ്വാസ്റ് ജകൂസ്റ് ഒഴകിച്ചു തനു. ആദത്യ സകി്്റ് എടുത്ന്വാ
നഴ എനകിക്്റ് കവാേത്യാം പകിടകികകിട്കി…കള്ളൻ ജകൂസകിൽ 
നവവാഡ്റ്ക  കലർത്കി റകവാണ്ുവനകിേകിക്ുകയവാണ്റ്.  
കജനമത വകിശ്വാസകികൾ ഹണകി കഴകിക്ുകയകില് 
എന കധേത്യമവാണ്റ് അവൻ    ഈ ജത്യകൂസ്റ് തറന 
vodka മകിക്റ്സ്റ് റചയ്വാൻ നന്പേകി്കിച്ചത്റ്.  നല് ഐഡകിയ 
തറന- ആേുാം സാംശയകിക്കില്! ഇവൻ ഒേു പുലകിയവാ
റണന്റ് ഞവാൻ തകിേകിച്ചെകിഞ്ു!

അധകികാം കവകവാറത തറന ഞങ്ങൾ േണ്ുനപേുാം 
കകൂടകി സവാമവാനത്യാം നല് േടീതകിയകിൽ അകത്വാക്കി. 
ഡകിനെുാം കഴകിഞ്്റ് അവർ തകിേകിച്ചു നപവാകവാൻ ഒേുങ്ങകി. 

റജയ്റ് സണകിറന് സാംസവാേറമവാറക് ഉച്ചത്കിലവായകി. 
റചെുതവായകി ശേടീോം ആടുനുനണ്വാ എറനവാേു 
സാംശയാം. എൻറെ ചങ്കിൽ റവള്ളകിടകി മുഴങ്ങകി. 
അപർണ്ണ എങ്ങവാനുാം അെകിഞ്വാൽ ഉണ്വാകവാൻ 
നപവാകുന പകൂകടീലകിറന  കുെകിച്ച്റ് ആനലവാചകിച്ചന്വാൾ 
എൻറെ മനസ്മവാധവാനാം ആവകിയവായകിന്വായകി. 
എങ്കിലുാം അന്ഗഗണത്യനവായ റജയ്റ്സൺ ഇറതല്വാാം  
നനവായകി കകകവാേത്യാം റചയ്റ്തു റകവാള്ളുാം എനുള്ള 
ഉത്മ വകിശ്വാസത്കിൽ ഞവാനവറേ വടീട്കിനലക്്റ് യവാന്ത
യവാക്കി. റജയ്റ് സണകിറന് സാംസവാേത്കിലുാം ന്പവർത്കി
യകിലുാം സാംശയാംനതവാനകിയ എൻറെ ഭവാേത്യ എനനവാട്റ് 
കവാേത്യാം തകിേക്കി. നടനറതല്വാാം അെകിഞ്ന്വാൾ 
എനകിക്്റ് ഭവാേത്യയുറട ശകവാേവർഷാം നവറെ!
ഇറതവാനുാം സവാേമകില് എനുാം പെഞ്്റ് ഞവാൻ 
ഉെങ്ങവാൻ കകിടനു. ഏകനദശാം ഒേു മണകിക്കൂെകിനു 
നശഷാം 11 മണകിനയവാറട അപർണ്ണയുറട ഒേു 
നഫവാൺനകവാൾ. സർവ് കദവങ്ങറളയുാം മനസ്കിൽ 
ധത്യവാനകിച്ച്റ് കധേത്യാം സാംഭേകിച്ച്റ് ഒനുാം അെകിയവാത്വറന 
നപവാറല ഞവാൻ നഫവാൺ എടുത്ു. റജയ്റ്സൺ ആശു
പന്തകിയകിലവാറണനുാം ഉടറന അനങ്ങവാട്്റ് റചല്ണറമ
നുാം അപർണ്ണ  പേകിന്ഭവാന്യവായകി പെഞ്ു. എൻറെ 
കയ്ുാം കവാലുാം വകിെയ്റ്ക്വാൻ തുടങ്ങകി.  ഞവാനുാം 
ഭവാേത്യയുാം കകൂടകി ആശുപന്തകിയകിനലക്്റ് ഓടകി.  അപർണ്ണ
യുാം ജയ്റ്സണുാം ആശുപന്തകിയകിൽ തറനയുണ്്റ്, 
അപർണ്ണനയവാട്റ് കവാേത്യാം തകിേക്കി. വടീട്കിറലത്കിയപവാറട 
റജയ്റ് സൺ ്വാത്റ്െകൂമകിൽ കുഴഞ്ുവടീഴുകയവായകിേു
നു! േണ്ുമകൂനു വട്ാം ശർദേകിച്ചു, സാംസവാേത്കിലുാം 
എനന്വാ പന്കിനകട്റ്!

ഈ തലമുെയകിറല ഏറതവാേവാറളയുാം നപവാറല 
അപർണ്ണ ഗകൂഗകിൾ നഡവാക്ടെകിനനവാട്റ്  തറന നചവാദകിച്ചു. 
ഗകൂഗകിൾ നഡവാക്ടർ സ്റ് നന്ടവാക്കിറന്നയവാ ഹവാർട്്റ് അറ്വാക്കി
റന്നയവാ ലഷേണമവാറണന്റ്തറന പെഞ്ു 
റകവാടുത്ു. ഉടറന തറന റജയ്റ് സറണ തവാങ്ങകിറയടു
ത്ു ആശുപന്തകിയകിനലക്്റ് നപവാകുാം വഴകി എനകിക്്റ് 
റെസ്റ്െെ്റ് എടുത്വാൽ മവാെവാവുന അസുഖാം മവാന്തനമ
യുള്ളുറവനുാം നമുക്്റ് തകിേകിച്ചു നപവാകവാറമനുാം 
അവൻ ചകിലമ്കിറക്വാണ്കിേുനു.

ഇനകി നപടകിക്ണ് കവാേത്യമകിറല്നുാം നവറെ കുഴ്ങ്ങ
റളവാനുാം ഉണ്വാകകിറല്നുാം ഞവാൻ അപർണ്ണറയ 
സമവാധവാനകി്കിച്ചു. ആേുാം നകൾക്വാറത റജയ്റ് സണകി
നനവാട്റ് കവാേത്യാം തകിേക്കി. എനകിറക്വാേു കുഴ്മകിറല്നുാം 
ഇന്റ് അടകിച്ചത്റ് നനവായകി തലയ്റ്ക്ുപകിടകിച്ച എനുാം 
പെഞ്ു. എങ്ങകിറനറയങ്കിലുാം ഇവകിറട നകിന്റ് േഷേ
റ്ടുത്ണാം എന്റ് കവാലുപകിടകിച്ചുകേയവാൻ തുടങ്ങകി. 
അപർണ്ണയുാം കുടുാം്വുാം അെകിഞ്വാൽ 
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ഉണ്വാകവാവുന പുലകിവവാൽ നനവായകി അെകിയവാവുന 
ഞവാൻ സർവ് കദവങ്ങറളയുാം വകിളകിച്ചു ന്പവാർഥകിച്ചു. 
എറമർജൻസകി െകൂമകിൽ  തലങ്ങുാം വകിലങ്ങുാം നടനു 
ആനലവാചകിച്ചു . അടകിച്ച നവവാഡ്റ്കയുറട പറ്്റ് മുഴുവനുാം 
ഇെങ്ങകി എന്ുറചയ്ണറമനെകിയവാറത കുഴഞ്ു 
നകിൽക്ുന സമയത്വാണ്റ്  മവാലവാഖറയന്വാറല 
നഡവാക്ടർ ്വാല അവകിനടക്്റ് കടനു വനത്റ്. നഡവാക്ടർ
ക്്റ് ഇന്റ് കനറ്്റ് ഡത്യകൂട്കി ആണ്റ്.  ഞവാൻ സകല 
കവാേത്യവുാം നഡവാക്ടനെവാട്റ് പെഞ്ു. അതുനപവാറലതറന 
എങ്ങകിറനറയങ്കിലുാം ഈ ന്പതകിസന്കി �ട്ത്കിൽ 
നകിന്റ് േഷേകിക്ണറമനുാം അനപഷേകിച്ചു.  എല്വാാം 
ന്ശദ്ധവാപകൂർവ്ാം നകട് ്വാല ഒേു നജഷ്റ്ഠ സനഹവാദേൻ
റെ അധകികവാേനത്വാറട എൻറെ റചവകിക്്റ് പകിടകിച്ചു. 

 “ഇവറനല്വാാം റസേകിറ്ടവാത്റ് കടവുനള”(ഇവറനവാനുാം 
നനവാകവാൻ നപവാകുനകില് തമ്ുേവാറന!” എന്റ് ചകിേകിച്ചു 
പകിെുപകിെുത്ുറകവാണ്്റ് റകവാണ്്റ് തലയവാട്കി വവാർഡ്റ് 
െകൂമകിനലക്്റ് നടനു പതകിവ്റ് റചക്്ുകൾ എല്വാാം 
പകൂർത്കിയവാക്കി മറ്്റ് നന്പവാബ്ലാം ഒനുാം ഇറല്ന്റ് ഉെ്ു 
വേുത്കിയനശഷാം നഡവാക്ടർ തകിേകിറകറയത്കി. അഷേമ
നയവാറട കവാത്ു നകിന അപർണ്ണറയ നനവാക്കി സവാേമകി
റല്നുാം  റജയ്റ് സണ്റ് നവറെ ന്പനതത്യകകിച്ച്റ് കുഴ്ങ്ങൾ 
ഒനുാം ഇറല്നുാം പെഞ്ു.  അനതവാറടവാ്ാം 
റജയ്റ്സൺ സ്ഥകിേമവായകി ജത്യകൂസ്റ് കുടകിക്വാെുനണ്വാ 
എനുാം അർത്ഥാം റവച്ച്റ് ആേവാഞ്ു. ഉറണ്ന്റ് 
അപർണ്ണ മെുപടകി റകവാടുത്ു. തകിേകിഞ്ു നകിന്റ് 

എനനവാടുാം റജയ്റ് സനനവാടുമവായകി ഈ ജത്യകൂസ്റ്  ഇനകി 
അധകികാം കുടകിക്േുറതന്റ് തവാക്ടീത്റ് റചയ്റ്തു!  ആശു
പന്തകിയകിൽനകിന്റ് റജയ്റ് സറന ഡകിസ്റ്ചവാർജ്റ് റചയ്റ്ത്റ് 
വകിട്യച്ചു. മല നപവാറല വനത്റ് എലകി നപവാറല നപവായ 
ആശ്വാസത്കിൽ ഞങ്ങൾ വടീട്കിനലക്്റ് മടങ്ങകി.

എന്വായവാലുാം റജയ്റ് സറന് ജത്യകൂസ്റ് കകൂടകിയുാം അനതവാറട 
നകിനു! ഇനകിറയവാേു െകിസ്റ്ക്റ് എടുക്ുനത്റ് ദവാമ്തത്യജടീ
വകിതറത് ന്പതകികകൂലമവായകി ്വാധകിക്ുറമന്റ് തകിേകിച്ചെകി
ഞ് റജയ്റ് സൺ ‘ജത്യകൂസ്റ് കകൂടകി’ എറനനനക്ുമവായകി 
ഉനപഷേകിച്ചു!

വകിഷമ�ട്ത്കിൽ മവാലവാഖറയന്വാറല നഡവാക്ടർ ്വാല 
വനകില്വായകിേുറനങ്കിൽ എന്വാകുറമന്റ് എനകിക്്റ് 
ചകിന്കിക്വാനന വയ്.  ഞങ്ങൾ അവകിറട നകിന്റ്  
ഓക്റ് ലൻഡകിനലക്്റ് തവാമസാം മവാെുനത്റ് വറേയുാം 
നഡവാക്ടെുാം ന്പഭ അക്യുാം  ഇക്വാേത്യാം പെഞ്്റ് 
എറന  നനവായകി കളകിയവാക്ുമവായകിേുനു.
ഇന്റ് റജയ്റ് സൺ ഭവാേത്യയുാം േണ്ു കുട്കികളുാം മവാതവാപകി
തവാക്ളുറമവാത്്റ് സനന്വാഷമവായകി ജടീവകിക്ുനു. 
ഇതുനപവാറല എന്തറയന്ത സാംഭവങ്ങൾ നമ്മുറട 
ഓനേവാേുത്േുറടയുാം ജടീവകിതത്കിൽ ഉണ്വായകിട്ുണ്വാ
കവാാം, ജടീവകിതത്കിന്റ് വർണ്ണ്കകിനട്കവാൻ!  ഇന്വാഴുാം 
നഷവാ്കിങ്ങകിന്റ് നപവാകുനമ്വാൾ,  ജത്യകൂസ്റ് റസഷേറന് 
അേകികകിറലത്ുനമ്വാൾ,  അെകിയവാറത എൻറെ 
ചുണ്കിൽ പുഞകിേകി വകിേകിയുാം- ഒേു കള്ള്ുഞകിേകി!

രഞ്ിത് ്കജോസ ്ഒരു രജിസ് കട്ഡ് കസോഷ്യൽ വർകെർ ആണ.് ക്വസ്റ ്ഓ�് �ോറെിക്� ക്ലെൻ ഈഡനിൽ �ുടുംബസകമതം 

തോമസിച്ു വരുന്നു.
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അ്ർ നനവാർത്കിറല അഹകി്വാെ 
എന തകിേനക്െകിയ ആ ടകൂെകിസ്റ്റ് 

ന്ഗവാമത്കിറല ഒേു റചെകിയ ്ടീച്ച്റ്ഹൗസകിൽ 
ഞവാനുാം എറന് ഭവാേത്യ  നജത്യവാതകിയുാം 
എത്കിയനത ഉള്ളകൂ. തകിേക്ുാം അതകിനലറെ 
മവാനസകിക സമ്മർദേവുാം നപെുന ദകിവസങ്ങ
ളകിൽ നകിനുാം ഒേു നന്്ക്്റ് ആവ- ശത്യമവാ
റണനുള്ള നജത്യവാതകിയുറട നകിേന്േ അഭത്യർ
ത്ഥനറയ തുടർനുള്ള ഒേു യവാന്ത 
ആയകിേുനു അത്റ്.
പടകിഞ്വാെ്റ് ടവാസ്റ് മവാൻ കടലകിറന ഉറ്ുനനവാ
ക്ുനമ്വാറലയവാണ്റ് ആ ്ടീച്ച്റ്ഹൗസ്റ് 
സ്ഥകിതകി റചയ്ുനത്റ്. കടലകിറന് ആർത്കിേു
മ്ലുകൾ നകട് ഭവാഗനത്ക്്റ് ഞവാനുാം 
അവളുാം നടനു. ആകവാശത്ു “സടീ ഗൾ” 
പഷേകികൾ ഇളാം കവാറ്കിറനവാത്ു തവാളാം 
തുള്ളകി നകിൽക്ുനു. പടകിഞ്വാെ്റ് 
അതകിേകിൽ സകൂേത്യൻ ഒേു വലകിയ റചങ്നൽ 
തടീനഗവാളമവായകി കടലകിൽ മുങ്ങവാൻ 
തയ്വാെവായകി കത്കിജ്ലകിച്ചു നകിൽക്ുനു. 
കുങ്ുമ വർണ്ണാം വവാേകി വകിതെകി ഭകൂമകി സുന്േകി
യവായകി നകിൽക്ുനു എന്റ് എനകിക്്റ് 
നതവാനകി. ഞവാൻ അൽ്ാം മുഖാം റചേകിച്ചു 
നജത്യവാതകിറയ നനവാക്കി. മുഖത്്റ് ഒേു റചെു 
പുഞകിേകിയുാം തകൂകകി ഭകൂമകിനയവാറടവാ്ാം 
അവളുാം കുങ്ുമ വർണാം വവാേകി വകിതെകി 
സുന്േകിയവായകി നകിൽക്ുനു!
ഞവാൻ വടീണ്ുാം ആ സന്ത്യയുറട 

സൗന്േത്യത്കിൽ  മുഴുകകി നകിനു. പറഷേ 
എറന് മനസ്്റ് അസ്സ്ഥമവായകിേുനു, ആ 
കടലകിറന് ഇേമ്ലുകൾ നപവാറല. 
ഇടക്്റ്  എന്വാനഴവാ അവൾ ്ടീച്ച്റ് 
ഹൗസകിറന് ഉള്ളകിനലക്്റ് നപവായകി. ്വാഗുാം 
മറ്ു സവാധനങ്ങളുാം വണ്കിയകിൽ നകിനുാം 
എടുത്ു വച്ചനശഷാം എറന വകിളകിച്ചു. 
ഞവാൻ  ഉള്ളകിനലക്്റ് റമറല് നടനു കയെകി. 
അന്വാൾ സകൂേത്യറന് റചങ്നൽ വർണാം 
മയറ്ട്കിേുനു. അവൻ ചന്കവവാളത്കിനല
ക്്റ് അടുത്ുറകവാണ്കിേകിക്ുനു. 
ലൗഞകിൽ എത്കിയ നശഷാം ഞവാൻ ്വാഗ്റ് 
തുെനു വകിസ്റ്കകി   ന്വാട്കിൽ എടുത്ു 
ഗ്വാസ്കിനലക്ു ഒേു റപഗ്റ് ഒഴകിച്ചു. 
ന്ഫകിഡ്റ് ജകിൽ നകിനുാം ഐസ്റ് കത്യകൂ്്റ്സുാം 
ഇട്ു.  ലൗഞകിറന് ഗ്വാസ്റ് കലൈഡകിങ്റ് 
നഡവാർ തുെനു ഒേു ചവാേ്റ് കനസേയുാം 
വലകിച്ചകിട്ു വടീണ്ുാം ആ ചന്കവവാളത്കിനലക്്റ് 
നനവാക്കി ഇേുനു. അകത്ു നജത്യവാതകി 
കുളകിക്വാൻ ഉള്ള തയ്വാറെടു്കിലവാണ്റ്. 

കലത്യവാണാം കഴകിഞ്കിട്്റ് വർഷങ്ങൾ പലതു 
കഴകിഞ്ു. സന്ുഷ്ടമവായകി ദവാമ്തത്യ ജടീവകിതാം 
മുനനവാട്ു നപവാകുനു. ‘Partners in crime’ 
എന്റ് പെയുാംനപവാറല അവൾ എന്കിനുാം 
ഒ്ാം ഉണ്്റ്. ഒേു പവാട്റ് ചകിേകികളുാം അൽ്
സ്ൽ്ാം കേച്ചകിലുാം ആയകി ജടീവകിതാം മനനവാ
ഹേമവായകി മുൻനപവാട്ു നപവാകുനമ്വാൾ 

ശംഭു പശീെുമോർ
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ആണ്റ് ആ സാംഭവാം എറന് ജടീവകിതത്കിനലക്്റ് അന്പ
തടീഷേകിതമവായകി കടനു വേുനത്റ്. എറന് മനസ്കിറന 
തളർത്കിയ ആ വവാർത്. നഹവാ! ഓർക്വാൻ കകൂടകി 
വയ്. ഞവാൻ ഒറ് വലകിക്ു തറന കയ്കിൽ ഇേുന 
ഗ്വാസ്റ് കവാലകിയവാക്കി.

പതുറക് എഴുനനറ്ു ആ വകിസ്റ് ക്കി ന്വാട്കിലുാം ഒേു 
പവാന്തത്കിൽ ഐസ്റ് കത്യകൂ്്റ്സുാം ആയകി പഴയ 
സ്ഥവാനത്ു വനകിേുനു. ഗ്വാസ്കിനലക്ു അലസമവായകി 
വടീഴുന മദത്യ തുള്ളകികൾ നപവാറല എറന് മനസ്്റ് 
അന്വാഴുാം അശവാന്മവായകിേുനു. ഗ്വാസകിറല മദത്യത്കിൽ 
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മുങ്ങകി റപവാങ്ങുന ഐസ്റ് കത്യകൂ്്റ്സ്റ് നപവാറല എറന് 
മനസ്്റ് കഴകിഞ് കവാലത്കിനലക്്റ് ഊളകിയകിട്്റ്  തവാണു...
അച്ഛറന്യുാം അമ്മയുറടയുാം ഏക മകൻ ആണ്റ് 
ഞവാൻ.   അമ്മ റതല്ു സ്റ്ന്ടകിക്ട്റ് ആയകിേുനു എങ്കിലുാം 
വളറേ ന്ഫണ്്റ് ലകി ആയകിേുനു അച്ഛൻ. എനുാം 
എന്വാഴുാം തവാങ്ങവായുാം തണലവായുാം ഒേു നകിഴൽ 
നപവാറല അച്ഛൻ ഉണ്വായകിേുനു. ഉപേകി പഠനവുാം നല് 
നജവാലകിയുാം ഒറക് സ്പ്റ്നാം കണ്ു നത്യകൂ സടീലവാൻഡകിനല
ക്ു നചനക്െകിയ നശഷവുാം  അച്ഛൻ എനുാം ഒേു 
തവാങ്ങവായകിേുനു.

നഷക്റ് സ്റ് പകിയെകിറനയുാം, നഹവാറമെകിറനയുാം, എാം.ടകി.
റയയുാം, വടീ.റക. എനകിറനയുാം, ്ഷടീെകിറനയുാം, 
വയലവാെകിറനയുാം ഒറക് പേകിചയറ്ടുത്കിത്ന 
അച്ഛൻ... റഷർലക്റ് നഹവാാംസകിറനയുാം, േണ്വാമകൂഴത്കി
റല ഭടീമറനയുാം, ചവാണകത്യറനയുാം എല്വാാം പേകിചയറ്
ടുത്കിത്ന അച്ഛൻ. പുസ്റ്തകങ്ങറള,  ഇതകിഹവാസ
ങ്ങറള, ചേകിന്തറത്, നല് സകിനകിമകറള എല്വാാം 
സ്റ്നനഹക്ുവവാനുാം,  എല്വാ മതസ്ഥറേയുാം ഒനേ 
നപവാറല   മനുഷത്യേവായകി കവാണുവവാനുാം സ്റ്നനഹകിക്ുവവാ
നുാം പഠകി്കിച്ച അച്ഛൻ... 

ജടീവകിതത്കിൽ എന്്റ് ന്പതകിസന്കി വനന്വാഴുാം ഒേു 
നഫവാൺ വകിളകി അകറല അച്ഛൻ ഉണ്നല്വാ എന 
വകിശ്വാസാം വല്വാത് ഒേു കധേത്യാം നൽകകി. 
എന്കിറനയുാം അഭകിമുഖടീകേകിക്വാൻ ഉള്ള ശക്കി 
ആയകി. അങ്ങറന വർഷങ്ങൾ കഴകിഞ്ു. എനകിക്കി
ന്വാൾ സ്ന്മവായകി ഒേു കുടുാം്ാം ആയകി. എനകിക്ുാം 
ഭവാേത്യക്ുാം നറല്വാേു നജവാലകിയുാം വടീടുാം വണ്കിയുാം 
അങ്ങറന എല്വാ സൗകേത്യങ്ങളുാം ആയകി, സനന്വാഷമവാ
യകി ജടീവകിക്ുനു.

എന്ത മുതകിർന ആളവായവാലുാം അച്ഛറന നഫവാണകിൽ 
വകിളകിക്ുനമ്വാൾ  ‘മക്റള’ എനുള്ള വകിളകി നകൾക്ു
നമ്വാൾ ഞവാറനവാേു റകവാച്ചു കുട്കിയവായകി അച്ഛറന് 
മുൻപകിൽ നകിൽക്ുന ഒേു ഓർമ്മ ആയകി മവാെുാം. 
അച്ഛൻ ഒേു ശക്കിനന്സവാതസ്വായകിേുനു;  എന്്റ് 
ദുഃഖത്കിൽ നകിനുാം എറന കേകയറ്കിയകിേുന ഒേു 
മനസ്വാനകിധത്യാം ആയകിേുനു. ഞവാൻ ഒേു നകിമകിഷാം, 
നകിെഞ് കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഇേുനു. റപവാള്ളുന 
ചകൂടവായകിേുനു എറന് കണ്ണടീേകിനു അന്വാൾ.
പുെകകിൽ ഒേനക്ാം നകട്്റ് ഞവാൻ തകിേകിഞ്ു നനവാക്കി. 
നജത്യവാതകി കുളകി കഴകിഞ്ു വനകിേകിക്ുനു. ഒേു 
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പേകിഭവചുവനയവാറട അവൾ നചവാദകിച്ചു-  “അടകിറപവാളകി, 
ഞവാൻ വേുനതകിനു മുൻപ്റ് തറന തുടങ്ങകിനയവാ”. 
എറന്  കണ്ണകിറല തകിളക്ാം കണ്കിട്വാവണാം അവൾ 
റമറല് എറന് അടുത്്റ് വനു എറന് നതവാളകിൽ കക 
റവച്ചു, എനകിട്ു പെഞ്ു, “എന്വാ ഇതു. 
ഇറതവാറേണ്ണാം ഉള്ളകിൽ റചനവാൽ കേച്ചകിൽ 
ആറണനല്വാ എനുാം. ഇത്റ് കഷ്ട്റ്ടാം ആണ്റ് നകനട്വാ”. 
ഞവാൻ റമറല് അവനളവാട്റ് പെഞ്ു- “ഇത്റ് ഉള്ളകിൽ 
റചല്ുനമ്വാൾ മവാന്തനമ മനസ്കിൽ വകിങ്ങകി റപവാട്ുനത്റ് 
കണ്ണകിൽ കകൂടകി പുെത്ു വേകൂ... ഇതകിറല്ങ്കിലുാം എറന് 
ഉള്ളു നടീെുനത്റ് നകിനക്െകിയകിനല്?” ഞവാൻ അവളുറട 
കക മുെുറക പകിടകിച്ചു.

ഞവാൻ അവനളവാട്റ് അങ്ങറന നചവാദകിനക്ണ് കവാേത്യാം 
ഇല്വായകിേുനു. കവാേണാം എറന് ഉള്ളു നടീെുനതു 
എല്വാവറേക്വാളുാം നനവായകി അവൾ അെകിയുനു. 
അനു മുതൽ നദ ഈ നകിമകിഷാം വറേ അവൾ എറന് 
ഒ്ാം ഉണ്്റ്, ഒേു സ്വാന്നാം ആയകി.

മററ്വാേു കനസേ വലകിച്ചകിട്ു അവൾ എറന് അേകികകിൽ 
ഇേുനു. “നമ്മൾ ഇന്തയുാം ദകൂോം വനത്റ് തറന തകിേ
ക്ുകളുാം ദുഖങ്ങളുാം എല്വാാം മെനു ഒന്റ് സനന്വാഷകി
ക്വാൻ ആണ്റ്. കഴകിഞ്ത്റ് കഴകിഞ്ു. അറതവാനുാം 
നമ്മുറട കകകളകിൽ അല്. നമുക്്റ് എനുാം ന്പവാർത്ഥകി
ക്വാാം എനകിട്ു പഴയതു നപവാറല സനന്വാഷാം ആയകി 
ജടീവകിക്വാാം. അതനല് അച്ഛനുാം ഇഷ്ടറ്ടുക?”
ഞവാൻ ഒനുാം മകിണ്വാറത കനസേയകിൽ കണ്ണുകൾ 
അടച്ചു ചവാേകി കകിടനു. അറല്ങ്കിലുാം ഇവൾ എന്്റ് 
പകിഴച്ചു? എറന് ഈ അവസ്ഥ മകൂലാം ഏറ്വുാം കഷ്ടറ്
ടുനത്റ് ഇവൾ തറന ആണ്റ്. അന്റ് മുതൽ ഇന്റ് 
വറേ എറന സനന്വാഷകി്കിക്ുവവാനവായകി പവാവാം ഒേു 
പവാട്റ് സഹകിക്ുനു. ഇന്വാൾ ഈ യവാന്തയുാം അവൾ 
ലേവാൻ റചയ്റ്തതവാണ്റ്, എറന സനന്വാഷകി്കിക്വാൻ.
ഗ്വാസ്കിനലക്്റ് മദത്യാം ഒഴുകുന ശബ്ദാം നകട്്റ് ഞവാൻ കണ്ണ്റ് 
തുെനു. അവൾ  എറന് ഗ്വാസ്കിനലക്ു അൽ്ാം മദത്യാം 
ഒഴകിച്ച്റ് തനു. അവളുറട കയ്കിൽ ഒേു റെഡ്റ് കവൻ 
നകിെച്ച ഗ്വാസുാം ഉണ്വായകിേുനു. “അധകികാം കഴകിനക്ണ്, 
ഇത്റ് ലവാസ്റ്റ്. നവാറള വടീണ്ുാം ഒേുപവാട്റ് കന്ഡവ്റ് റചനയ്
ണ്വാതവാണ്റ്, അങ്ങ്റ് “നക്്റ് െകിങ്ങവാ”  വറേ.”
പകിറനയുാം  അവൾ സാംസവാേകിച്ചു റകവാണ്കിേുനു. 
വഴകിയകിൽ കണ് കവാഴ്റ്ചകളുാം, അവളുറട നജവാലകി 
സ്ഥലറത് വകിനശഷങ്ങളുാം അങ്ങറന പലതുാം. 
അറതല്വാാം എറന് ചകിന്റയ മവാറ്വാൻ നവണ്കി ഉള്ള 
അവളുറട ന്ശമങ്ങൾ ആയകിേുനു. കഴകിഞ് കുറെ 
കവാലമവായകി അവൾ ഇത്റ് തുടേുനു. ഞവാനുാം എല്വാാം 
മകൂളകി നകൾക്ുാം,  ഒട്ുാം ആത്വാർഥത ഇല്വാറത... 

ആ വവാർത് വേുനത്റ് ഒേു   വേ്റ്ഷാം മുൻപവായകിേുനു. 
കൃതത്യമവായകി പെഞ്വാൽ 2020റല വകിഷു കവാല�ട്
ത്കിൽ. അതകിനു േണ്വാഴ്റ്ച മുൻപുള്ള ശനകിയവാഴ്റ്ച 
കകൂടകി അച്ഛനുാം ആയകി നഫവാണകിൽ സാംസവാേകിച്ചകിേുനു. 
നവാട്കിൽ റകവാനെവാണ വനതുാം അ്ുെറത് വടീട്കിറല 
ദവാഷേവായണകി പശു ന്പസവകിച്ചതുാം കുമവാനേട്റന് കട 
പകൂട്കിനപവായതുാം അച്ഛൻ അടുത്കിറട വവായകിച്ച പുസ്റ്ത
കത്കിറന് കവാേത്യങ്ങളുാം അങ്ങറന പലതുാം സാംസവാേകി
ച്ചകിേുനു.  ഞവാൻ എറന് വകിഷമങ്ങളുാം നജവാലകിയകിറല 
കഷ്ട്വാടുകളുാം ജടീവകിതത്കിറല റചെകിയ സനന്വാഷങ്ങ
ളുാം അച്ഛനനവാടുാം പെഞ്ു. ഒടുവകിൽ നഫവാൺ 
റവക്വാൻ നനോം ‘മക്റള’ എനുള്ള വകിളകി ഇന്വാഴുാം 
എറന് മനസ്കിൽ നകിനുാം മവാെകിയകിട്കില്. അച്ഛൻ ഒടുവകിൽ 
പെഞ്ത്റ് എറന് മനസ്കിൽ ഇനുാം മവായവാറത കകിട്ു
ണ്്റ്. ഇനകി ഒേകിക്ലുാം അത്റ് മവായുകയുമകില്. “മക്റള, 
കലകികവാലത്കിൽ കർമ്മാം യജ്ഞയതുലത്യാം ആണ്റ്. 
നജവാലകിയകിലുാം ജടീവകിതത്കിലുാം എന്്റ് തറന കഷ്ട്വാട്റ് 
ഉണ്വായവാലുാം നടീ നകിറന മെക്വാതകിേകിക്ുക. ആത്വാർ
ത്ഥതനയവാറട, സതത്യസന്തനയവാറട  അതകിറന 
നനേകിടുക. അന്വാൾ  മവാന്തനമ ശവാശ്ത വകിജയാം 
ഉണ്വാവകൂ. കനമകിഷകികമവായ സനന്വാഷത്കിനു നവണ്കി 
ആറേയുാം നവദനകി്കിക്വാറത ഇേകിക്ുക. ഇല്! എറന് 
മക്ൾക്്റ് അതകിനു കഴകിയകില്. എനവാൽ അച്ഛൻ 
നഫവാൺ റവക്റട്. ഒേു വകിളകി്വാടകറല ഞവാൻ 
ഉണ്വാവുാം, എനുാം.”
എന്തനയവാ തവണ ഞവാൻ നത്യകൂ സടീലവാൻഡകിനലക്ു 
ഷേണകിച്ചതവാണ്റ്. അന്വാറഴവാറക് ചകിേകിച്ചു റകവാണ്്റ് 
പെയുാം, “അന്തയുാം ദകൂോം ന്ടവാവൽ റചയ്വാൻ വയ്ട. 
എനകിക്്റ് പുകവലകിക്വാറത അന്തയുാം നനോം പകിടകിച്ചു 
നകിൽക്വാൻ കഴകിയകില്. മവാന്തവുമല് ഞവാൻ അനങ്ങവാട്്റ് 
നപവാനവാൽ ഇവകിടറത്  നമ്മുറട പെമ്കിറല 
നകവാഴകിനയയുാം, റചങ്ടീേകിറയയുാം, മഞ് നചേ 
പവാമ്കിറനയുാം ഒറക് മകിസ്റ് റചയ്ുാം. ഇനറല മുതൽ 
അവനേവാറടവാ്ാം ഒേു വലകിയ ഉടുമ്ുാം കകൂട്ു കകൂടകിയകിട്ു
ണ്്റ്. എല്വാവേുാം പെയുാം കടീേകി ഉള്ളകിടത്ു പവാമ്ു 
വേകില് എന്റ്. എനകിട്ു ഇവകിറട നമ്മുറട പെമ്കിൽ 
എല്വാവേുാം ഹവാ്കിയവായകി കഴകിയുനു”. എനകിട്ു അച്ഛൻ 
ഉെറക് ചകിേകിച്ചു. “കവാണണാം  എന്റ് നതവാനുനമ്വാൾ 
നടീ ഇങ്ങു പെനു വവാ.” അത്റ് പെഞ്ന്വാൾ അച്ഛറന് 
ശബ്ദാം ഇടെകിയകിേുനു.

2020റല ആ വകിഷു കവാലത്ു എറന നടുക്കിയ ആ 
വവാർത് വനു. വകിഷുവകിൻറെ  അന്റ് വകിളകിക്വാാം എന്റ് 
കേുതകി ഞവാൻ തനല ആഴ്റ്ചയകിൽ  അച്ഛറന വകിളകിച്ചകിേു
നകില്. പതകിവകില്വാറത ഇവകിറട േവാന്തകി േണ്ുമണകിക്്റ് 
നഫവാൺ െകിങ്റ് റചയ്റ്തന്വാനഴ മനസ്്റ് അസ്സ്റ് ഥമവായകി. 
്കിജു നചട്ൻറെ നമ്ർ. ഈ വകിളകി 
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പതകിവകില്വാത്തവാണ്റ്! ഞവാൻ നഫവാൺ എടുത്ു. ഒേു 
നകിമകിഷറത് നകിശബ്ദതയ്റ്ക്ു നശഷാം ്കിജു നചട്റന് 
ഇടെകിയ ശബ്ദാം, “ന്ശടീനച്ചട്ൻ നപവാറയടവാ. ഉച്ചക്്റ് ഊണ്റ് 
കഴകിഞ്ു മയങ്ങവാൻ കകിടനതവാ. പകിറന ഉണർനകില്. 
കസലൻെ്റ് അറ്വാക്്റ് ആയകിേുനു”. 

ഞവാൻ അന്വാഴുാം നകിശ്ശബ്ദനവായകിേുനു. ഒനുാം 
മകിണ്വാറത നഫവാൺ നജത്യവാതകിക്്റ് റകവാടുത്കിട്ു കകിടക്
യകിൽ നകിനുാം റമറല് എഴുനനറ്ു. നജത്യവാതകി ഹനലവാ 
പെയുനതുാം, ഉെറക് കേയുനതുാം എല്വാാം ഞവാൻ 
നനേകിയ സ്േത്കിൽ നകൾക്ുണ്വായകിേുനു. മനസകിന്റ് 
ആറക ഒേു മേവകി്്റ്. ഇേുട്ത്്റ് ഞവാൻ റമറല് 
പകൂജവാമുെകി ലക്റ് ഷത്യാം ആക്കി നടനു. തടീറ്ട്കി ത്കി 
എടുത്ു വകിളക്്റ് കത്കിച്ചു. ആ വകിളക്കിറന് സ്ർണ 
റവളകിച്ചത്കിൽ ഞവാൻ കദവങ്ങളുറട പടാം നനവാക്കി 
നകിനു. “എനുാം വകിളക്്റ് റകവാളുത്ുനമ്വാൾ 
അച്ഛറനയുാം അമ്മറയയുാം കവാത്ുറകവാള്ളണനമ 
എന്റ് പെയുനതനല്, എനകിട്ു ഇന്വാൾ?” ഞവാൻ 
നദഷത്യനത്വാറട നചവാദകിച്ചു. 
കദവങ്ങളുറട ആ പടങ്ങളകിൽ നകിനുാം ഞവാൻ കറണ്ണ
ടുക്വാറത പകൂജവാമുെകിയുറട ഒഴകിഞ് നകവാണകിലുള്ള ആ 
കനസേയകിൽ റചനകിേുനു. എല്വാവേുാം ചകിേകിച്ച മുഖവുാം 
ആയകി എറനത്റന നനവാക്കി നകിൽക്ുനതവായകി 
എനകിക്്റ് നതവാനകി. മനസ്ു ചത്കിേുനു.
ഇടക്്റ് എന്വാനഴവാ നജത്യവാതകി വനു എൻറെ നതവാളകിൽ 
പകിടകിച്ചു. ഞവാൻ റഞട്കി എഴുനനറ്ു. അവനളവാട്റ് 
പെഞ്ു, “നവഗാം ്വാഗ്റ് പവാക്്റ് റചയ്്റ്. അതത്യവാവശത്യാം 
ഉള്ളത്റ് മവാന്താം എടുത്വാൽ മതകി. ഞവാൻ കലൈറ്്റ് ടകിക്റ്്റ്  
്ുക്്റ് റചയ്റട്”. ഞവാൻ കനസേയകിൽ നകിനുാം ചവാടകി 
എഴുനനറ്ു.

നജത്യവാതകി എറന റകട്കി പകിടകിച്ചു കേഞ്ുറകവാണ്്റ് 
പെഞ്ു. അവകിറട ഇേകിക്്റ്, ഞവാൻ പെയറട്. മനടീ
ഷ്റ് നചട്നനവാടുാം, നജവാസഫ്റ് നചട്നനവാടുാം ഞവാൻ വകിവോം 
പെഞ്കിട്ുണ്്റ്. അവറേവാറക് ഇന്വാൾ എത്ുാം. അത്റ് 
വറേ ഒനകിേകിക്ു. ഞവാൻ അഷേമനവായകി നചവാദകിച്ചു, 
“അവർ വനനവാറട്, അന്വാനഴക്ുാം ്വാഗ്റ് ഒറക് 
പവാക്്റ് റചയ്്റ്. ഞവാൻ ടകിക്റ്ുാം ്ുക്്റ് റചയ്വാാം. 
അധകികാം സമയാം കളയവാനകില്.”

നജത്യവാതകി ഒേു നതങ്ങനലവാറട പെഞ്ു, “നമുക്്റ് 
നപവാകവാൻ കഴകിയകില്. നലവാക്്റ് റഡൗൺ അറല്. ഈ 
േവാജത്യത്കിന്റ് പുെത്ു നപവാകവാൻ കഴകിയകില്. നമുക്്റ് 
ന്പവാർത്ഥകിക്വാാം. അതകിനു മവാന്തനമ ഇന്വാൾ കഴകിയകൂ”.
എറന് മനറസ്വാനകിടെകി,  കകകൾ വകിെച്ചു. കവാലുകൾ
ക്ു ്ലാം ഇല്വാറത ഞവാൻ കനസേയകിനലക്്റ് വടീണു. 
വകിളക്കിറല തകിേകി ഒന്റ് റചെുതവായകി മങ്ങകിക്ത്കി. പകൂജവാ 

മുെകിയകിറല റവളകിച്ചാം അൽ്ാം മങ്ങകി. ആ നനേകിയ 
റവളകിച്ചത്കിലുാം കദവങ്ങളുറട ആ ചകിേകി എനകിക്്റ് 
കവാണവാമവായകിേുനു.

അച്ഛറന് നകിശ്ലമവായ ആ ശേടീോം ഞവാൻ കണ്കില്. 
ദഹനന്കകിയകൾക്ു മുൻപ്റ് ്കിജു നചട്ൻ വടീഡകിനയവാ 
കവാൾ റചയ്റ്തകിേുനു. എനകിക്്റ് കവാനണണ് എന്റ് 
പെഞ്ു. എറന് മനസ്കിൽ, പുകയുാം വലകിച്ചു ചകിേകിച്ചു 
നകിൽക്ുന അച്ഛറന് ഒേു േകൂപാം ഉണ്്റ്, അത്റ് മതകി 
എനുാം ഓർമ്മകിക്വാനവായകി.

മേണവാനന്േ ന്കകിയകൾ നവാട്കിൽ നടക്ുനമ്വാൾ 
ഞവാൻ ഒേു വകിളക്ുാം കത്കിച്ചു ന്പവാർത്ഥകിച്ചകിേകിക്ുമവായകി
േുനു. അവകിറട യഥവാവകിധകി കർമ്മങ്ങൾ എല്വാാം 
റചയ്റ്തു. പകിതൃക്ൾ വനു അച്ഛറന സ്ർഗത്കിനലക്്റ് 
കകൂട്കി റകവാണ്്റ് നപവായകി എന്റ് കർമ്മകി സവാഷേത്യറ്ടുത്ു
കയുാം റചയ്റ്തു. പറഷേ ഞവാൻ അറതവാനുാം വകിശ്സകി
ച്ചകിട്കില്. അച്ഛൻ നപവായകിട്കില്.  പുാം എന നേകത്കിൽ 
നകിനുാം എറന് അച്ഛറന ന്തവാണനാം റചയ്കിക്ുവവാൻ 
എനകിക്്റ് കഴകിഞ്കിട്കില്. അച്ഛറന് ആത്വാവകിനു ഞവാൻ 
തർ്ണാം റചയ്വാറത അച്ഛൻ നപവാവകില്. നകവാഴകിനയയുാം, 
പവാമ്കിറനയുാം, കടീേകിറയയുാം കണ്്റ് നവാട്കിൽ അല്, 
ഇവകിറട എറന് കകൂറട ഉണ്്റ്, അച്ഛൻ. ഒേു കവാറ്കിൻറെ  
തഴുകൽ ആയകി എറന് ഒ്ാം ഉണ്്റ്- അച്ഛൻ ആന്ഗഹകി
ക്ുാം വകിധാം ആ ആത്വാവകിനു തർ്ണാം റചയ്ുാം വറേ!
ഈ ഒേു നതവാനൽ അന്റ് മുതൽ എൻറെ മനസ്കിൽ 
ഉണ്്റ്. ഈ ഒേു നതവാനൽ തറന ആണ്റ് എറന് മനസ്കി
നലക്്റ് കുറ്ന്വാധാം നകിെച്ചതുാം. അത്റ് ഇനുാം വകിടവാറത 
പകിന്ുടേുനു. സ്ന്ാം ജടീവകിത സുഖങ്ങൾ നതടകി 
കവാതങ്ങൾ തവാണ്കി ഇവകിറട വനന്വാൾ അച്ഛറനയുാം 
അമ്മറയയുാം ഓർത്കില്. 
“മതകി, നകിർത്വാാം. നമുക്്റ് കഴകിച്ചകിട്്റ് കകിടക്വാാം. േവാവകിറല 
തറന നകപ്റ് ോംഗ ക്ു നപവാകവാനുള്ളതവാണു. 
നവാളറത് കവാലവാവസ്ഥ  ആറണങ്കിൽ നമവാശവുാം”. 
അനുവവാദാം വവാങ്ങുാം മുൻപ്റ് തറന നജത്യവാതകി ഗ്വാസുാം 
എടുത്ു റകവാണ്ു നപവായകി കഴകിഞ്കിേുനു. ദകൂറേ 
കടലകിറന് ഇേമ്ലുകൾ മവാന്താം നകൾക്വാാം. ഞവാൻ 
റമറല് അകനത്ക്്റ് നടനു.

നകപ്റ് ോംഗ
 പവാതകി ചവാേകിയകിട്കിേുന ജനൽ പവാളകിക്ുള്ളകിൽ കകൂടകി 
തണുത് കവാറ്്റ് കകിട്ുമുെകിയകിനലക്്റ് ഇേച്ചു കയെകി. ആ 
കവാറ്കിറന് തഴുകനലറ്്റ്, കടലകിറന് തവാേവാട്ുാം നകട്്റ് ഞവാൻ 
കമഴ്റ്നു കകിടനു. 
“എഴുനനൽക്ുനകിനല്”? േവാവകിറല 7മണകി ആയകി. 
റെഡകി ആയകി നപവാകനണ് നമുക്്റ്?” നല് ചകൂട്റ് 
കവാ്കിയുാം ആയകി നജത്യവാതകി എറന തട്കി വകിളകിച്ചുറകവാണ്്റ് 
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പെഞ്ു. ഞവാൻ റമറല് എഴുനനറ്ു കവാ്കി ക്ുമവായകി 
പുെനത്ക്കിെങ്ങകി. റചെകിയ തണു്ുണ്്റ്. പടകിഞ്വാെ്റ് 
ചന്കവവാളത്കിൽ നകിനുാം കനത് കവാർനമ�ങ്ങൾ 
ഇേച്ചു കയെകി വേുനു. കവാറ്കിറന് ശക്കി കകൂടകിവേുനു. 
കഴകിയുനതുാം നവഗാം പുെറ്ടണാം. ഞവാൻ കവാ്കി 
കുടകിച്ചു ഒേുങ്ങുവവാനവായകി അകനത്ക്്റ് കയെകി.
ഏകനദശാം 2 മണകിക്കൂർ യവാന്ത കഴകിഞ്ു ഞങ്ങൾ 
നകപ്റ് ോംഗ എന സ്ഥലത്ു എത്കി. പച്ച വകിേകിച്ച മല 
മടക്ുകൾക്കിടയകിൽ കകൂടകിയുള്ള യവാന്ത എനകിക്്റ് 
ഇഷ്ട്റ്ടറ്ട്ു. മല മുകളകിനലക്്റ് കയെുാം നതവാെുാം 

കവാറ്കിറന് ശക്കി കകൂടകി കകൂടകി വനു. മഴനമ�ങ്ങൾ 
പകൂർണ്ണമവായുാം ആകവാശറത് മകൂടകിയകിേുനു-എറന് 
മനസ്്റ് നപവാറല തറന. ആ ഭവാോം ഒനകിെക്കി 
റവയ്റ്ക്വാൻ, ഒന്റ് റപയ്റ്റതവാഴകിയവാൻ റകവാതകിക്ുനത്റ് 
നപവാറല നതവാനകി എനകിക്്റ്.

നകപ്റ് ോംഗയുറട കവവാടത്കിൽ വണ്കി നകിെുത്കി 
ഇെങ്ങുനമ്വാൾ മഴ തുള്ളകിത്ുള്ളകിയവായകി റപയ്റ്തു 
തുടങ്ങകിയകിേുനു. ഈ കവാലവാവസ്ഥ കവാേണമവാകവാാം,  
മറ്ു ടകൂെകിസ്റുകളുറട തകിേക്്റ് ഒട്ുാം തറന ഇല്വാത്ത്റ് 
എന്റ് എനകിക്്റ് നതവാനകി. വകിജനമവായ ഈ മലമുകളകിൽ 
ഞവാനുാം നജത്യവാതകിയുാം മവാന്താം.

കവവാടത്കിൽ റവച്ചകിേകിക്ുന ഇൻഫർനമഷൻ 
ന്വാർഡ്റ് ലഷേത്യമവാക്കി ഞവാനുാം നജത്യവാതകിയുാം നടനു. 
നത്യകൂ സടീലവാൻഡകിറല നഗവാന്ത വാംശജേവായ മവാനവവാേകികളു
റട വകിശ്വാസ ന്പകവാോം മേകിച്ചു നപവാകുന അവേുറട 
ആത്വാക്ൾ അവേുറട അവസവാന യവാന്ത തകിേകിക്ു
നത്റ് ഇവകിറട നകിനവാണറന്ത.  എറന് കയ്കിൽ ഉള്ള 
നജത്യവാതകിയുറട പകിടുത്ാം മുെുകുനതവായകി എനകിക്്റ് 
നതവാനകി. അവൾ ഭയറ്ട്ു തുടങ്ങകിയകിേുനു. നപവാേവാ
ത്തകിന്റ് ശക്മവായ കവാറ്ുാം, ചവാറ്ൽ മഴയുാം, 
വകിജനതയുാം.

എല്വാ മനുഷത്യ നഗവാന്തങ്ങൾക്ുാം  അവേുനടതവായ 
വകിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്്റ്. ഹകിന്ുവവായ ഞവാൻ വകിശ്സകി

ക്ുനത്റ് മേണനശഷാം എറന് ആത്വാവ്റ് 
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പേനലവാകത്കിനലക്ു നമവാഷോം കകിട്കി നപവാകുാം 
എനവാണ്റ്. അതകിനു നമ്മുറട പുതുതലമുെ 
നമുക്വായകി തർ്ണാം റചയ്ണാം. ഞവാൻ മകൂലാം എറന് 
അച്ഛന്റ് ഇത്റ് വറേ നമവാഷോം കകിട്കിയകിട്കില്. അച്ഛൻ 
ഇവകിറട എറന് കകൂറട ഉണ്വാവുനമവാ?? ഞവാൻ ചുറ്ുാം 
നനവാക്കി.
ഞവാൻ റമറല് കവവാടത്കിറന് ഉള്ളകിനലക്്റ് നടനു. 
കകൂറട നജത്യവാതകിയുാം. അവൾ ഇന്വാഴുാം എറന് കയ്കിൽ 
മുെുറക പകിടകിച്ചകിേകിക്ുനു. ഏകനദശാം മുനകൂെു മടീറ്ർ 
അകറല മലമുകളകിൽ ആ കലറ്്റ് ഹൗസ്റ് കവാണവാാം. 
അവകിറട ആണ്റ് നപവാനകണ്ത്റ്. തെഓട്റ് പവാകകിയ, 
വളഞ്ുാം പുളഞ്ുാം ഉള്ള ആ പവാതയകിലകൂറട 
ഞവാനുാം അവളുാം കലറ്്റ് ഹൗസ്റ് ലഷേത്യമവാക്കി നടനു. 
വർദ്ധകിച്ചുവേുന ശക്മവായ കവാറ്കിറനയുാം മഴറയയുാം 
തള്ളകി നടീക്കി മുൻനപവാട്ു നടക്വാൻ ഞങ്ങൾ നനന 
കഷ്ട്റ്ടറ്ട്ു.

ആ പവാതയുറട ഇേു വശവുാം അഗവാധമവായ 
റകവാക്കൾ. തവാറഴ അലെകി വകിളകിക്ുന കടലുകൾ. 
അറത, ഒേു വശാം ടവാസ്റ്മവാൻ  കടലുാം  മെു വശാം 
പസകിഫകിക്റ് മഹവാസമുന്ദവുാം. അവയുറട സാംഗമ 
സ്ഥവാനത്ു തകിേമവാലകൾ പേസ്റ്പോം ഏറ്ുമുട്ുമവാെു 
ഭയവാനകമവായകി ഇളകകി മെകിഞ്ു. 
ഒേു വകിധാം ഞങ്ങൾ കലറ്്റ് ഹൗസകിറന് ചുവട്കിറല
ത്കി. ആ കവാറ്കിൽ നകിനുാം മഴയകിൽ നകിനുാം േഷേറ്ടവാ
നവായകി ഞങ്ങൾ കലറ്്റ് ഹൗസകിറന് ഓേനത്ക്ു 
നചർന്റ് നകിനു. കടൽ നകിേ്കിൽ നകിനുാം ഏകനദശാം 
80 മടീറ്ർ റപവാക്ത്കിൽ തലറപവാക്കി നകിൽക്ുന 
കലറ്്റ് ഹൗസ്റ്. 1941ൽ സ്ഥവാപകിച്ചതവാണ്റ് എനു 
എഴുതകി വച്ചകിേകിക്ുനു. എന്തനയവാ നവാവകികർക്്റ് 
വഴകികവാട്കിയ ഈ വകിളക്്റ് ഒേു പറഷേ അവസവാന 
യവാന്തക്്റ് ഒേുങ്ങുന ആത്വാക്ൾക്ുാം വഴകി 
കവാട്ുനമവാ? ഞവാൻ റവെുറത ചകിന്കിച്ചു. ഞവാൻ ഒേു 
മവാനവവാേകി ആയകിേുറനങ്കിൽ എറന് അച്ഛറന് യവാന്ത 
ഇവകിറട നകിനുാം തുടങ്ങുമവായകിേുനു.
നജത്യവാതകി എറന് അേകികകിൽ തറന ഉണ്്റ്. അവൾ 
കവാഴ്റ്ചകൾ കണ്ു റകവാണ്കിേകിക്ുനു. കവാറ്ത്ു 
ഹുഡകി പെനു നപവാകവാതകിേകിക്വാൻ അവൾ കഷ്ട്റ്ടറ്
ടുനുണ്്റ്. ഹുഡകി കവാറ്ത്ു ഇളകകി ആടുനമ്വാൾ 
മവാന്തനമ അവൾ എറന് കകയ്കിന്റ് നമലുള്ള ആ പകിടകി 
വകിടകൂ. അത്റ് വളറേ കുെച്ചു നനേനത്ക്്റ് മവാന്താം. ഉടൻ 
തറന കകൂടുതൽ ശക്കിനയവാറട അവൾ എറന് 
കയ്കിൽ പകിടകിച്ചകിേുനു.അന്വാഴവാണ്റ് ഞവാൻ അത്റ് 
കണ്ത്റ്. കലറ്്റ് ഹൗസകിറന് മററ്വാേു അേകികകിൽ ഒേു 
മവാനവവാേകി കുടുാം്ാം. അവർ ഈ കവാറ്കിറനയുാം 
മഴറയയുാം വക റവക്വാറത, കവാർനമ�ാം മകൂടകിറക്
ട്കിയ, മഴ ഇേച്ചു റപയ്ുന ആകവാശനത്ക്്റ് നനവാക്കി 

ന്പവാർത്ഥകിക്ുകയവാണ്റ്, അവേുറട നഗവാന്ത ഭവാഷയകിൽ. 
ആ ന്പവാർത്ഥനയുറട തടീന്വത കണ്ന്വാൾ അവർ 
അവേുറട മേകിച്ചു നപവായ ഏനതവാ ഒേു ന്പകിയറ്ട് 
ആറള അവസവാനമവായകി യവാന്തയവാക്ുകയവാറണന്റ് 
മനസ്കിലവായകി. 

ഞവാനുാം നജത്യവാതകിയുാം അത്റ് ഏറെ നനോം നനവാക്കിനകി
നു. ഒടുവകിൽ എന്വാനഴവാ ഞവാൻ എറന് നതവാളകിൽ 
കകിടന ്വാഗ്റ് തവാറഴ വച്ചു, അേകികകിൽ കവാലുകൾ 
മടക്കി ചന്മ്ാം പടകിഞ്കിേുനു. എനകിട്ു ്വാഗകിൽ 
നകിനുാം ഒേു തകൂശനകിലയുാം, എള്ള്റ്, പകൂവ്റ്, ചന്നാം, 
വലകിയ ഉേുള നചവാെ്റ്, വകിളക്്റ്, ദർഭ്ുല്്റ് എന്റ് നവണ് 
പകിതൃതർ്ണത്കിനു നവണ് എല്വാാം എടുത്ു 
മുനകിൽ യഥവാസ്ഥവാനത്ു വച്ചു.

എല്വാ കദവങ്ങറളയുാം, മണ്മെഞ്ു നപവായ മുൻ 
പകിതൃക്നളയുാം, അച്ഛറനയുാം മനസ്കിൽ ധത്യവാനകിച്ച്റ് 
ഞവാൻ യഥവാവകിധകി തർ്ണാം റചയ്റ്തു. ഒടുവകിൽ 
അശ്നകിനദവന്മ്റ്മവാറേ മനസ്കിൽ ധത്യവാനകിച്ച്റ് എള്ളുാം 
പകൂവുാം ചന്നവുാം വകിളക്കിൽ ചവാർത്കിയന്വാൾ 
കവാറ്ുാം മഴയുാം റപവാടുനറന നകിലച്ചു. കവാർനമ�ങ്ങൾ 
നടീങ്ങകി ആകവാശാം റതളകിഞ്ു നകിനു. 
അങ്ങ്റ് ദകൂറേ ആകവാശ റചേുവകിൽ അച്ഛറന് ചകിേകിച്ചു 
നകിൽക്ുന മുഖാം ന്പതത്യഷേറ്ട്ു. സകിഗേറ്്റ് വലകിച്ചു 
പുക ഊതകി, തവാടകി തടവകി എറന തറന നനവാക്കി 
നകിൽക്ുനു. എറന്വാേു നതജസ്വാണ്റ് ആണ്റ് 
അച്ഛറന് മുഖത്കിന്റ്! ഞവാൻ കറണ്ണടുക്വാറത 
നനവാക്കി നകിനു.

അച്ഛൻ എനനവാട്റ് പെഞ്ു, “മക്റള, സനന്വാഷാം 
ആയകി. ഇനകി ഞവാൻ നപവാകറട്. അമ്മറയ നനവാ ക്കി
റക്വാള്ളണാം. നകിങ്ങൾ എല്വാവേുാം നനവായകിേകിക്റട്”. 
കകയകിലുള്ള സകിഗറേറ്കിനലക്ു ഒന്റ് നനവാക്കി 
അവസവാനറത് പുക ഉള്ളകിനലക്്റ് ആഞ്ു വലകിച്ചു. 
ഒടുവകിൽ ആ സകിഗേറ്്റ് വലകിറച്ചെകിഞ്ു പുക 
നമനലക്കൂതകി അച്ഛൻ ചന്കവവാളത്കിനലക്ു നനവാക്കി. 
ആകവാശവുാം ഭകൂമകിയുാം നടുങ്ങുമവാെ്റ് ഒേു മകിനൽ റവട്കി, 
പുെറക ഒേു ഇടകിയുാം. 

ആകവാശാം േണ്വായകി പകിളർനു. ഏഴ്റ് റവള്ള 
കുതകിേകറള പകൂട്കിയ ഒേു നതേ്റ് ന്പതത്യഷേത്യറ്ട്ു. 
അതകിനലക്ു അച്ഛൻ കയെകി, കകൂറട മററ്വാേവാളുാം. 
അങ്ങറന അവർ അവേുറട അവസവാന യവാന്തക്വാ
യകി പുെറ്ടുനത്റ് ഞവാൻ നനവാക്കി നകിനു. ഒടുവകിൽ 
നകിെഞ്ു തുളുമ്കിയ എറന് കണ്ണകിൽ നകിനുാം ഒേു 
തുള്ളകി കണ്ണുനടീർ വടീണ്റ്  കത്കിച്ചു വച്ച ആ വകിളക്്റ്  
അണഞ്ു നപവായകി!
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ശംഭു ശ്രീ�ുമോർ: മുൻ ക്മർച്ൻറ് കനവി ഉകദ്യോഗസ്ഥൻ. 2011ൽ ന്യൂ സീ�ോൻഡിൽ എത്ി. ഇകപ്ോൾ ന്യൂസി�ോൻഡ് കപോ�ീസിൽ 

ഡീക്റ്റക്റീവ ്ആയി കജോ�ി കനോകെുന്നു. ഭോര്യ കജ്യോതി നോയകരോക്ടോപ്ം ഓൿ�ോൻഡിൽ തോമസം.

“എന്്റ് കഷ്ട്റ്ടാം ആണ്റ് ഈ കവാണകിക്ുനത്റ്. ഇട്കിേകിക്ു
ന ജടീൻസ്റ്  മുഴുവൻ നനഞ്ു. എന്വാ വനയ്??” 
നജത്യവാതകി എറന് നതവാളകിൽ തട്കി. ഒേു റഞട്നലവാറട 
ഞവാൻ കണ്ണുതുെനു. എള്ളുാം, പകൂവുാം, ചന്നവുാം, 
വകിളക്ുാം അങ്ങറന ഒനുാം തറന എറന് മുൻപകിൽ 
ഇല്. ആ മവാനവവാേകി കുടുാം്ത്കിൻറെ ന്പവാർത്ഥനയുാം 
നകൾക്ുനകില്.

“എന്ത നനോം ആയകി ഞവാൻ വകിളകിക്ുനു. വേകൂ, 
നമുക്ു നപവാകവാാം. ആ മവാനവവാേകി കുടുാം്വുാം 
അവേുറട ന്പവാർഥന കഴകിഞ്ു പുെറ്ടവാൻ നകിൽക്ു
നു. അവേുറട കകൂറട തറന നമുക്ുാം നപവാകവാാം. 
അല്വാറത ഈ കവാറ്ത്ുാം മഴയത്ുാം ഒറ്യ്റ്ക്്റ് തകിേകിച്ചു 
നപവാകുനത്റ് െകിസ്റ്ക്റ് ആണ്റ്.” നജത്യവാതകി പെഞ്ു 
നകിർത്കി. ഞവാൻ റമറല് നകിലത്ു നകിവർനു കകിടനു 
കകകൾ തലയ്റ്ക്ു മടീറത കകൂ്കി സവാഷ്ടവാാംഗാം ന്പണമകി
ച്ചു. റമറല് എഴുനനറ്ു ഒനുാം തറന പെയവാറത 
നജത്യവാതകിറയ റകട്കി പുണർനു. ചുറ്ുാം എറന്വാേു 

ശവാന്ത!! എറന് മുഖറത് ആ പുഞകിേകി, അവളുറട 
കണ്ണുകൾ നനയകിച്ചു. ആ കണ്ണടീർതുള്ളകികൾ മഴയകിൽ 
അലകിഞ്കില്വാറത ആയകി. 

അവറള നചർത്്റ് പകിടകിച്ചു ഞവാൻ തകിേകിച്ച നടനു. 
അൽ്ാം ദകൂോം റചനന്വാൾ ഞവാൻ ചന്കവവാളത്കിനല
ക്്റ് തകിേകിഞ്ു നനവാക്കി. അച്ഛൻ ഊതകി വകിട് പുക 
ഇേുണ് കവാർനമ�ങ്ങൾ ആയകി ആകവാശറത് പവാതകി 
മെച്ചകിേുനു. അച്ഛൻ കളഞ് എേകിയുന ആ സകിഗേ
റ്്റ്കുറ്കി ഒേു തടീജ്വാലയവായകി ആകവാശത്കിറന് ഒേു 
നകവാണകിൽ കത്കിജ്ലകിച്ചു നകിൽക്ുനു. എറന്വാേു 
ശവാന്ത, മനസ്കിന്റ്!

പറഷേ ആേവായകിേുനു അച്ഛറന് കകൂറട കുതകിേവണ്കി
യകിൽ കയെകിയ ആ മററ്വാേവാൾ?! അെകിയകില്...ഞവാനുാം 
നജത്യവാതകിയുാം ആ മവാനവവാേകി കുടുാം്നത്വാറടവാ്ാം 
നടനകനു...

Simi Sethu

021 933 592

simi.sethu@financeexperts.co.nz
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അനറത് ദകിവസവുാം മഴ തറന
യവായകിേുനു. സ്റ്കകൂൾ ഫസ്റ്റ് 

റ്ൽ അടകിക്ുനമ്വാഴുാം മഴ തകർത്്റ് 
തറന റപയ്റ്തു റകവാണ്കിേുനു. കുടചകൂടകി 
നെവാഡകിറല റചളകിറവള്ളത്കിൽ ചവകിട്വാറത 
മവാെകി മവാെകി നടന്റ് വനകിേുന അവൻ 
സ്റ്കകൂളകിറന് മുനകിറല മുെുക്വാൻ കടയുറട 
അടുത്ു ഒന്റ് പമ്മകി നകിനു. കടയുറട 
മുൻതട്കിൽ റവച്ചകിേുന േണ്്റ് മകിഠവായകി 
ഭേണകികളകിൽ ഒനകിറല നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകിക
ളകിൽ നനവാക്കി അവൻ റകവാതകിയകൂെകി നകിനു. 
ഇടകിമകിനലകിൽ ആകവാശ നമടയകിൽ നഗവാപു
േങ്ങൾ തടീർത്്റ് അപകൂർവമവായകി കവാണുന 
ശക്കിയുള്ള മഞ് മകിനൽപകിണർ 
ഭകൂമകിറയ യവാറക കനകാം ചവാലകിച്ചു മനനവാഹ
േകിയവാക്കിയന്വാൾ അവറന് കണ്ണുകൾ 
ആ ഭേണകിയകിൽ ഒട്കിയകിേുന നവാേങ്ങമകിട്വാ
യകികൾ കണ്്റ് അെകിയവാറത 

പെഞ്ുനപവായകി ‘മഞ്, ഓെഞ്റ്, 
നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകികൾ’, ഹവായ്റ് എന്്റ് േസാം! 

കടയകിെമ്കിൽ ഇേുന നഗവാപവാനലട്ൻ 
അന്വാൾ അവറന നനവാക്കി നചവാദകിച്ചു 
“കുട്ടീ, നടീ എന്തയടീലവാ പഠകിക്ുറന”? 
കവാറ്കിറന് ശക്കിയകിൽ പവാെകി നപവാവവാൻ 
തുടങ്ങകിയകിേുന കുടറയ നനറേ പകിടകിച്ചുനകി
െുത്കി അവൻ മെുപടകി പെഞ്ു “േണ്വാാം 
ക്വാസ്കിൽ”. പകിറന റസക്ന്്റ്  റ്ൽ നകട്ു 
അവൻ സ്റ്കകൂൾ ലഷേത്യമവാക്കി ഓടകി 
തുടങ്ങകി. ക്വാസ്കിനലക്്റ് കുടമടക്കി കയെകി 
വന അവൻ തറന് ചുേുൾ മുടകിത്ുമ്കിൽ 
തങ്ങകി   നകിനകിേുന മഴറവള്ള തുള്ളകികൾ 
കക റകവാണ്്റ് അന്വാൾ തുടച്ചു നടീക്കി. 
തറന് സ്ഥകിോം ഇേകി്കിടത്കിൽ 
നവറെറയവാേു റപൺകുട്കിറയ കണ്ന്വാൾ 
അവൻ അവളുറട അടുത്്റ്  നപവായകിേുനു. 

ോരങ്ാ േസിഠായസി
ഡറോയി പ�ോൻസിസ്

കഥ
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അവൾ ഇാംഗ്ടീഷ്റ് ക്വാസ്കിറല വർക്്റ്  ്ുക്കിൽ എനന്വാ 
എഴുതുകയവായകിേുനു. ഗുഡ്റ്നമവാർണകിാംഗ്റ് പെഞ്കിട്ുാം 
തറന ന്ശദ്ധകിക്വാറത ്ുക്കിൽ എഴുതകിറക്വാണ്കിേു
ന അവറള ചകൂണ്ുവകിേൽ റകവാണ്്റ് അവൻ റമറല് 
നതവാണ്കി വകിളകിച്ചു. “എന്വാ” എന്റ്  ആാംഗത്യ ഭവാവത്കിൽ 
മുഖാം ഉയർത്കി നനവാക്കിയ അവനളവാട്റ്  അവൻ നചവാദകി
ച്ചു-”കുട്കിയുറട തകൂവവാല ഒന്റ് തേുനവവാ, എറന് 
തലയകിൽ വടീണ മഴ റവള്ളാം തുടച്ചു നടീക്വാനവാണ്റ്”. 
“ഇല്” എന്റ്  ആാംഗത്യത്കിൽ തലയവാട്കി അവൾ വടീണ്ുാം 
എഴുത്കിൽ ന്ശദ്ധകിച്ചു ഇേുനു. അല് സമയത്കിനുനശ
ഷാം അവൾ ഒളകികണ്ണവാൽ അവറന ഒന്റ് നനവാക്കി, 
പകിനടീട്റ് തറന് ്വാഗ്റ് തുെന്റ് അതകിൽ നനവായകി നതച്ചു 
മടക്കി വച്ചകിേുന ഇളാം ചുവ്്റ് പകൂക്ളുറട ചകിന്താം 
ആനലഖനാം റചയ്റ്ത ഒേു തകൂവവാല നടീട്കിറകവാണ്ു 
പെഞ്ു “മറ്ു കുട്കികളുറട തകൂവവാല നചവാദകിക്േുത്റ്, 
ഉപനയവാഗനശഷാം നവഗാം തകിേകിച്ചു തേണാം”. അവറന 
ഈർഷത്യനയവാറട ഒനു നനവാക്കിയതകിനു നശഷാം അവൾ 
വടീണ്ുാം തറന് എഴുത്ു തുടർനു നപവാനു. അവൾ 
തന തകൂവവാല അവൻ വകിടർത്കിയന്വാൾ അതകിൽ 
നകിനുാം ഒേു കുഞ്ു കടലവാസ്്റ് റപവാതകി തവാനഴക്്റ്  
വടീണു. ്ുക്കിൽ എഴുതകി കഴകിഞ്ു അവൾ ്വാഗ്റ് 
എടുക്ുവവാൻ തകിേകിഞ്ന്വാൾ ആ കടലവാസ്റ് റപവാതകി 
നകിലത്്റ് വടീണു കകിടക്ുനത്റ് കണ്ു. അവൻ ആ 
കടലവാസ്ു റപവാതകി കക നടീട്കി എടുക്ുനതകിനു മുൻപ്റ് 
തറന അവൾ അതു തറന് കകക്ുള്ളകിൽ ആക്കി 
കഴകിഞ്കിേുനു, പകിറന തറന് കകകൾ പകിനകിലവാക്കി 
അത്റ് അവനകിൽ നകിനുാം ഒളകി്കിച്ചു വച്ചു. തലമുടകിയകി
റല മഴ റവള്ളാം തകൂവവാല റകവാണ്്റ് തുടച്ചു നടീക്ു
നമ്വാൾ അവൻ പെഞ്ു
 “തകൂവവാല ഞവാൻ വടീട്കിൽ റകവാണ്ുനപവായകി കഴുകകി 
വൃത്കിയവാക്കി നവാറള തറന റകവാണ്ുവേവാാം നകനട്വാ” 
അവൾ തലകുലുക്കി സമ്മതാം അെകിയകിച്ചു. നകിമകിഷ
ങ്ങൾ കഴകിഞ്ു അവൻ അവറള നനവാക്കിയന്വാൾ 
അവൾ എനന്വാ വവായകിൽ ഇട്ു നുണയുനതു കണ്ു. 
കുനെനനോം അവൻ അവറള തറന നനവാക്കിയകിേുന
ന്വാൾ അവറന നനവാക്കി, അവളുറട വവായ്റ് തുെന്റ് 
നവാക്ുനടീട്കി കവാണകിച്ചു. അവളുറട നവാക്കിൽ 
അലകിഞ്ു ഇേുന മഞ് നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി കണ്്റ് 
അവറന് കണ്ണുകൾ സനന്വാഷത്വാൽ വകിടർനു 
വനു. പകിറന അവൻ അവറള നനവാക്കി പെഞ്ു. 

“ഹവായ്റ് നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി”, എനകിക്്റ് ഒറേണ്ണാം തേുനമവാ 
കുട്കി?

 “ഇല്!” ആാംഗത്യാം കവാട്കി അവൾ തകിേകിഞ്കിേുനു. 
ക്വാസ്കിനലക്്റ് കയെകിവന ഇാംഗ്ടീഷ്റ് ടടീച്ചറെ കണ്്റ് 
കുട്കികൾ എല്വാവേുാം ്ഹുമവാനനത്വാറട എഴുനനറ്ു 

നകിനു. അന്റ് സ്റ്കകൂൾ കഴകിഞ്ന്വാൾ മഴ മവാെകിയകിേു
നു. അവൻ മുെുക്വാൻ കടയുറട മുനകിൽ വനു 
നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി ഭേണകിയകിനലക്്റ് റകവാതകിനയവാറട 
നനവാക്കി നകിനു. കടക്വാേൻ എനന്വാ നചവാദകിക്ുറമ
നവായന്വാൾ അവൻ നവഗാം സ്ഥലാം വകിട്ു. അടുത് 
ദകിവസവുാം േവാവകിറല മുതൽ മഴ തറന ആയകിേുനു. 
ഫസ്റ്റ് ്കില്കിന്റ് മുൻപ്റ് തറന മുെുക്വാൻ കടയുറട 
മുനകിൽ എത്കിയ അവനു കവാണുവവാൻ സവാധകിച്ചത്റ് 
ഒേു സ്റ്കകൂൾ കുട്കി നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി ഭേണകിയകിൽ 
കയ്കിട്ു നകിൽക്ുനതവായകിേുനു. ഈ സമയാം കടക്വാ
േൻ കടയുറട പുെകകിനലക്്റ് നപവായകിേുനു. ഭേണകിയകിൽ 
കയ്കിട്ു നകിൽക്ുന കുട്കി നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
ഓനേവാനവായകി തറന് വകിേലുകളകിൽ തട്കി 
കുസൃതകിനയവാറട കളകിക്ുകയവായകിേുനു. ആ കുട്കി 
പേകിസോം മെന്റ് നകിൽക്ുകയവാണ്റ് എന്റ്  അവന്റ് 
മനസ്കിലവായകി. ഫസ്റ്റ് റ്ല്്റ് അടകിച്ചന്വാൾ അവറന് 
ഷേമ നശകിച്ചു. പകിറന നവഗാം തറന നപവാക്റ്കിൽ 
നകിനുാം അഞു കപസ എടുത്്റ് കടയുറട തട്കിൽ 
വച്ച്റ് അവൻ ഉെറക് വകിളകിച്ചു പെഞ്ു: 
“നചട്വാ, അഞുകപസയ്റ്ക്്റ് നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി”
 കടയുറട പകിനകിൽ നകിനുാം അന്വാൾ തറന 
മെുപടകിയുാം വനു “എടുനത്വാളകൂ, പറഷേ എടുത് 
നശഷാം മകൂടകി നനവായകി അടച്ചു റവക്ണാം”
മുനകിൽ നകിനകിേുന കുട്കിയുറട കകയ്കിനനവാറടവാ്ാം 
വലകിയ വവാവട്മുള്ള ആ ഭേണകിയകിൽ കകയ്കിട്്റ് 
അവനുാം േണ്്റ് നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി എങ്ങകിറനനയവാ 
കകക്ുള്ളകിലവാക്കി, പകിറന ധൃതകിയകിൽ കക 
ഭേണകിയകിൽ നകിനുാം വലകിച്ചകൂേകിയതുാം ചകില്്റ് ഭേണകി 
തവാറഴ വടീണുടഞ്തുാം റപട്നവായകിേുനു. മകിഠവായകി 
ഭേണകി തവാറഴ വടീണുടയുന ശബ്ദാം നകട്ു കടക്വാേൻ 
“കുേുത്ാം റകട്വന്മവാർ” എനലെകി വകിളകിച്ചു അടുക്ു
നതകിനു മുൻപ്റ് തറന േണ്ുനപേുാം ഓടകി േഷേറ്ട്ു…

ക്വാസ്കിനലക്്റ് കയെകി വന അവൻ മുടകിയകിൽ നകിനുാം 
ചകിതെകി വടീണകിേുന മഴത്ുള്ളകികൾ ഒേു തകൂവലവായവാൽ 
തുടച്ചു നടീക്കി, പകിറന അവളുറട അടുത്്റ് റചനകിേു
നു. അവൾ അവറന നനവാക്കിയന്വാൾ അവൻ 
തൻറെ ്വാഗ്റ് തുെന്റ് അവളുറട തകൂവവാല അവൾക്്റ് 
തകിേകിറകറക്വാടുത്ു പെഞ്ു “തവാങ്്റ് യു”. വലകിയ 
സനന്വാഷമകില്വാറത ധൃതകിയകിൽ അവറന് കയ്കിൽ 
നകിനുാം അവൾ ആ തകൂവവാല വവാങ്ങുനമ്വാൾ 
തകൂവവാലയകിൽ നകിനുാം ഒേു കുഞ്്റ് കടലവാസ്റ് റപവാതകി 
തവാറഴ വടീണു. റഞവാടകിയകിടയകിൽ അവൻ അത്റ് 
കകക്ുള്ളകിലവാക്കി; പകിറന അവളുറട കകറവള്ള
യകിൽ റവച്ചു റകവാടുത്ു. കടലവാസ്റ് റപവാതകി തുെന്റ് 
നനവാക്കിയന്വാൾ അവളുറട കണ്ണുകൾ സനന്വാഷ
ത്വാൽ വകിടർനു… അവൾ പെഞ്ു “ഹവായ്റ്, നവാേങ്ങ 
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മകിഠവായകി”. അവൾ ആ കടലവാസ്റ് റപവാതകി കകയ്റ്ക്ു
ള്ളകിൽ അടച്ചു പകിടകിച്ചു; പകിറന കകകൾ പകിനകിലവാക്കി 
അവനകിൽ നകിനു അത്റ് മെച്ചു പകിടകിച്ചു. സനന്വാഷ
ത്വാൽ അവൾ അവറന നനവാക്കി തറന് നകിേറതറ്കിയ 
കുഞ്്റ് പല്ുകൾ പുെത്ുകവാട്കി ചകിേകിച്ചു പെഞ്ു 
“തവാങ്്റ് യു”! അവൻ പെഞ്ു ‘കുട്കി കഴകിനച്ചവാളകൂ’… 
അതകിനു മെുപടകി എനനവാണാം അവൾ സ്റ്നനഹനത്വാ
റട തലയവാട്ുക മവാന്തമവാണ്റ് റചയ്റ്തത്റ്. അന്റ് മുതൽ 
അവനുാം അവളുാം വലകിയ കകൂട്ുകവാേവായകി മവാെകി. 

സ്റ്കകൂൾ കഴകിഞ്ു പവാതനയവാേത്ു കകൂടകി നടക്ു
നമ്വാൾ അവൻ അവനളവാട്റ്  നചവാദകിച്ചു “കുട്കിക്്റ് എനുാം 
ആേവാ ഈ നവാേങ്ങ മകിഠവായകി വവാങ്ങകി തേുനന? അവൾ 
മെുപടകി പെഞ്ു ‘ഉാം... കുട്കി എല്വാ കവാേത്യങ്ങളുാം ന്ശദ്ധകി
ക്ുനനല്വാ’. അവൾ തുടർനു… ‘എറന് മവാമന്റ് ഒേു 
കടയുണ്്റ്, ഞവാൻ എനുാം ആ കടയുറട മുനകിലകൂറട
യവാണ്റ് സ്റ്കകൂളകിനലക്ു വേുനതുാം തകിേകിച്ചു 
നപവാകുനതുാം… മവാമൻ എനുാം എനകിക്്റ് േണ്്റ് 
നവാേങ്ങ മകിഠവായകി തേുാം’. അവൾ അത്റ് പെഞ്നശഷാം 
അവളുറട ്വാഗ്റ് തുെന്റ് ഒേു കടലവാസ്കിൽ 
റപവാതകിഞ്ു സകൂഷേകിച്ചകിേുന നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
എടുത്ു അവറന കവാണകിച്ചു റകവാടുത്ു. കടലവാസ്കിൽ 
അഴുകകിയകിേുന നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകിയകിൽ ഒറേണ്ണാം 
അവൾ അവനു റകവാടുത്ു, പകിറനയുള്ളത്റ് അവളുാം 
കഴകിച്ചു. അവൾ ആ മകിഠവായകിയുറട കടലവാസ്്റ് റപവാതകി 
ദകൂനേക്്റ് വലകിറച്ചെകിയവാൻ തുനകിയറവ അവൻ 
അവളുറട കയ്കിൽ നകിനുാം അത്റ് അതകിനവഗാം 
കകയ്്റ്ക്ലവാക്കി അതകിൽ പറ്കിയകിേുന മധുേ ജല 
കണകികകൾ നക്കി തുടക്ുനത്റ് കണ്്റ് അവൾക്ു 
ചകിേകിവനു…
അവൾ പെഞ്ു- “റകവാതകിയൻ”! 

വടീണ്ുാം മുനനവാട്ു നടക്ുനമ്വാൾ അവൻ അവനളവാട്റ്  
പെഞ്ു “കുട്കി നവാേങ്ങവാമകിഠവായകി അധകികാം കഴകിക്ുന
ത്റ് അന്ത നല്തല് നകനട്വാ, കുട്കിയുറട വന്റ് നപവായ 
മുനകിറല പല്കിനു കുെച്ചു നകടുള്ളതുനപവാറല… ഇനകി 
പുഴു്നല്വാ മനറ്വാ ആനണവാ എനവാ നതവാനുനന… 
എനുാം നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി കഴകിക്ുന കുട്കികൾക്്റ് 
ഇങ്ങറന വേകൂന്റ് എറന് മുത്ശകി പെഞ്കിട്ുണ്്റ്”.

അവൾ റപറട്ന്റ് നട്ു നകിർത്കിയനശഷാം അവറന 
ഒന്റ് േകൂഷേമവായകി നനവാക്കി പെഞ്ു “എനകിക്്റ് പുഴു്
ല്്റ് ഒനുാം ഇല്വാനട്വാ”. അവൻ അവനളവാട്റ്  അവളുറട പല്്റ് 
കവാണകിക്ുവവാൻ ആവശത്യറ്ട്ു. അവൾ ഒേു 
അനുസേണ ഉള്ള കുട്കിറയ നപവാറല അവന്റ് കവാണകിച്ചു 
റകവാടുത്ു. അവളുറട ന്കമാം റതറ്കി വനകിേുനു 
പുതകിയ പല്ുകൾ നനവാക്കി അവൻ പെഞ്ു 
“ഇന്വാൾ വലകിയ കുഴ്മകില്വാന്റ് നതവാനുനു; പനഷേ 

നവാറള മുതൽ മവാമൻ തേുന നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി കുട്കി 
കഴകിനക്ണ്, അത്റ് എനകിക്്റ് തനവാൽ മതകി നകനട്വാ”. 
അവൾ നകിഷ്റ്കളങ്മവായകി അവറന നനവാക്കി തലയവാട്കി 
തറന് സമ്മതാം അെകിയകിച്ചു.  പകിനടീടുള്ള കുറെ ദകിവസ
ങ്ങൾ അവൾ റകവാണ്ുവനകിേുന നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
അവൻ കഴകിച്ചു നപവാനു. വല്ന്വാഴുാം ഒേു അേ മകിഠവായകി 
അവൻ അവൾക്ു റകവാടകിറത്ങ്കിലവായകി എന്റ് മവാന്താം. 
ഒേകിക്ൽ അവൾ തനകിറയ ഇേുനു നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
കഴകിക്ുനത്റ് കണ്്റ് അവൻ അവനളവാട്റ്  നചവാദകിച്ചു ‘കുട്കി 
എന്വാ ഈ കവാട്ുറന? കുട്കിക്്റ് പുഴു്ല്്റ് ഉണ്വാവവാൻ 
ഇഷ്ടവാ?. അവൾ അന്വാൾ ആ കടലവാസ്്റ് റപവാതകി 
പകിനകിൽ ഒളകി്കിച്ചുറകവാണ്ു പെഞ്ു- “കുെുമ്ൻ, 
എറന പറ്കിച്ചു അനല്, എനകിക്്റ്     പുഴു്ല്്റ് ഒനുമകി
റല്നു അമ്മ പെഞ്നല്വാ”… പകിറന അവളുാം 
അവനുാം റപവാട്കിച്ചകിേകിച്ചു! സ്റ്കകൂൾ കഴകിയുന സമയാം 
മഴ നകിനു; ഇളാം റവയകിൽ വനകിേുനു. അവനുാം 
അവളുാം ഒേുമകിച്ചു വടീട്കിനലക്ു നടനു. പവാതനയവാേ
റത് വഴകികൾ പകിേകിയവാൻ തുടങ്ങനവ നമറല മവാനത്ു 
റപവാടുനറന മഞ് മകിനൽ്കിണർ കകൂടവാോം ഒേുക്കി 
ഭകൂമകിറയ ആറക കനക വർണ്ണത്വാൽ മനനവാഹേകിയവാ
ക്കി… അന്വാൾ, കനക വർണ്ണാം നകിെഞ്കിേുന 
കുഞ്ു കണ്ണുകളകിൽ അവർ പേസ്റ്പോം കൗതുക
നത്വാറട നനവാക്കി നകിനു!

കുട്കിത്ാം മവാെകി വലകിയ കുട്കികൾ ആയതകിൽ്കിറന 
അവർ കവാേത്യമവായകി തമ്മകിൽ തമ്മകിൽ ഒനുാം മകിണ്കിയകിേു
നകില്… പകിനടീട്റ് വലകിയ ക്വാസ്കികളകിനലക്ു കയെകിയന്വാ
ഴുാം അവൻ അവളുറട കണ്ണുകളകിൽ മുനന പലന്വാഴുാം 
കണ്കിേുന മകിനൽ പകിണേകിറന് ആ കനക വർണ്ണ
ങ്ങൾ ഇഷ്ടനത്വാറട കണ്കിേുനു എന്റ് മവാന്താം! 
വകിപണകിയകിൽ നപവാ്കിൻസുാം, എക്യർസുാം, 
കവാഡ്റ് ് െടീസുാം മകിഠവായകികൾ വനന്വാൾ എല്വാവേുാം 
നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി മെനതുനപവാറല അവനുാം അവളുാം 
നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി മെനകിേുനു എനതവാണ്റ് സതത്യാം. 
നവാട്കിറല ചുേുക്ാം ചകില മുെുക്വാൻ കടകളകിറല 
ഭേണകിയകിൽ മവാന്തമവായകി നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
ചുേുങ്ങകിയകിേുനു.

 സ്റ്കകൂളകിറല അവസവാന വർഷാം, ഒേു ഉച്ചയകൂണകിറന് 
ഇടനവളയകിൽ അവൻ ക്വാസ്്റ്  മുെകിയകിനലക്്റ് കയെകിവന
ന്വാൾ അവൾ മവാന്തമവാണുണ്വായകിേുനത്റ്. അവൾ 
മുഖാം തവാഴ്റ്ത്കി കേയുകയവായകിേുനു. അവന്റ് 
അവനളവാട്റ്  കവാേത്യാം എറന്ന്റ് തകിേക്ണറമനുണ്വായകി
േുനു, പറഷേ അവൻ ഒന്റ് മടകിച്ചു നകിനു. മുഖമുയർ
ത്കി ചുറ്ുാം നനവാക്കിയ അവളുറട വകിങ്ങകിയ മുഖാം കണ്്റ് 
അവന്റ് വല്വാറത അലകിവ്റ് നതവാനകി. അവൻ ഒേു 
നകിമകിഷാം ചകിന്കിച്ചു നകിനു, പകിറന റപറട്ന്റ് പുെനത്
ക്ു നപവായകി സ്റ്കകൂളകിറന് മുനകിറല മുെുക്വാൻ കടയകിൽ 
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നകിനുാം ഒേു കകകുമ്കിൾ നകിെറയ നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
വവാങ്ങകി ക്വാസ്കിനലക്്റ് തകിേകിച്ചു വനു. ക്വാസ്്റ്  മുെകി 
അന്വാൾ ശകൂനത്യമവായകിേുനു. അവൻ ആ നവാേങ്ങവാ 
മകിഠവായകി റപവാതകി അവളുറട റഡസ്റ്കകിറല ്ുക്കിനു 
മടീറത വച്ചു, പകിറന അവറന് ഇേു്കിടത്കിൽ നപവായകി 
ഇേുനു. കുെച്ചു സമയങ്ങൾക്ു നശഷാം അവൾ 
ക്വാസ്്റ്  മുെകിയകിനലക്്റ് മുഖാം കഴുകകി തകിേകിച്ചു വേുനത്റ് 
അവൻ കണ്ു. ്ുക്കിനു മടീറത കണ്കിേുന കടലവാസ്്റ് 
റപവാതകി അവൾ തുെന്റ് നനവാക്കിയന്വാൾ അവളുറട 
കണ്ണുകൾ സനന്വാഷത്വാൽ വകിടർനു. പകിറന, 
ആൺകുട്കികളുറട ഭവാഗനത്ക്്റ്  അവൾ തകിേകിഞ്ു 
അവറന നനവാക്കി ചകിേകിച്ചു. റപറട്ന്റ് ഉണ്വായ ഒേു 
ഇടകിമകിനലകിൽ ആകവാശത്ു മഞ് മകിനൽ പകിണർ 
കകൂടവാോം റകട്കി ഭകൂമകിയകിൽ ആറക കനക വർണ്ണാം 
പേത്കിയന്വാൾ, റപയ്റ്റതവാഴകിഞ് അവളുറട കണ്ണു
കളകിൽ ഒേു കുഞ്കിഷ്ടത്കിറന് കനക വർണ്ണാം തങ്ങകി 
നകില്റ്കുനത്റ് അവന്റ് കവാണവാനവായകി!

സ്റ്കകൂൾക്വാലത്കിനു നശഷാം അവനുാം അവളുാം 
പകിറന കണ്തുമകില്, നകട്തുമകില്. വർഷങ്ങൾ പലതുാം 

കഴകിഞ്ു. ഒേു റവള്ളകിയവാഴ്റ്ച  ഉച്ച തകിേകിഞ്ുള്ള 
സമയാം. അവറന് ഒേു ്ന്ുവകിറന ആശുപന്തകിയകിൽ 
സന്ർശകിച്ച നശഷാം ഒേു ചവായ കുടകിക്ുവവാൻ 
ആശുപന്തകി കത്യവാന്ടീനകിനലക്ു കടനു റചന അവറന് 
കണ്ണുകറള അവനു വകിശ്സകിക്വാൻ സവാധകിച്ചകില്. 
കവാന്ടീൻ കൗണ്െകിന്റ് മുനകിൽ അതവാ അവൾ 
നകില്റ്കുനു. അവൾ തറന ആനണവാ ഇത്റ്? അവനു 
ഒേു ശങ് ഉണ്വായകിേുറനങ്കിലുാം, അവളുറട ഒഴുകകി 
കകിടന മുടകിയകിഴകളുാം, ഇളാം തവകിട്്റ് നകിെമുള്ള കൃഷ്റ്ണ
മണകികനളവാടു കകൂടകിയ മവാൻനപട കണ്ണുകളുാം 
റപവാടുനറന അവൻ തകിേകിച്ചെകിഞ്ു! പകിറന അവൻ 
സ്റ്നനഹനത്വാറട വകിളകിച്ചു ‘വനകിതവാ’! അവറന് വകിളകി 
നകട്്റ് അവൾ തല തകിേകിച്ചു നനവാക്ുനമ്വാൾ അവൾ 
വവായകിൽ എനന്വാ നുണയുനതവായകി അവൻ കണ്ു. 
അവറന അവൾ ഒറ്നനവാട്ത്കിൽ തകിേകിച്ചെകിറഞ്ങ്കി
ലുാം അവൾ ആശ്േത്യനത്വാറട നചവാദകിച്ചു ‘വകിനു…
വകിനു അനല്? ‘. അവൻ ‘അറത’ എന്റ് ചകിേകിച്ചു 
മെുപടകി പെയുനമ്വാൾ അവൾ പെഞ്ു ‘ കദവനമ...
ആൾ ആറക മവാെകിയകിേകിക്ുനനല്വാ, എനവാലുാം ഈ 
ശബ്ദാം ഞവാൻ ഒേകിക്ലുാം മെക്കില് നകനട്വാ ‘.
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കുശലവാനന്ഷണങ്ങൾക്കിടയകിൽ അവൾ ഒേു 
കുഞ്ു കടലവാസ്ു റപവാതകി പതുറക് അവളുറട 
പകിനകിൽ മെച്ചു പകിടകിക്ുനത്റ് അവൻ കണ്കിേുനു. 
അവൻ അവനളവാട്റ്  അന്വാൾ കുസൃതകിനയവാറട 
നചവാദകിച്ചു ‘ “എന്വാ വവായകിൽ നുണയുറന”?  ഒേു 
റചെു ചകിേകിക്്റ് നശഷാം അവൾ തറന് വവായ്റ് തുെന്റ്, 
നവാക്്റ് നടീട്കി അവകിറട ഇേുന നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി 
അവനു കവാണകിച്ചു റകവാടുത്ു. അവൻ അന്വാൾ 
ചകിേകിച്ചു റകവാണ്്റ് പെഞ്ു ‘ഹവായ്റ്, നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി’!
ചകിേകിയുറട ഇടയകിൽ പകിനകിൽ മെച്ചകിേുന കടലവാസ്്റ് 
റപവാതകി അവൻ കവാൺറക അവൾ തുെനു, പകിറന 
ഒേു നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകി അവന്റ് സ്റ്നനഹനത്വാറട 
നൽകകി. കവാന്ടീൻ കൗണ്െകിൽ ഇേുന മകിട്വായകി 
ഭേണകിയകിറല നവാേങ്ങവാ മകിഠവായകികൾ അവൾ അവന്റ് 
ചകൂണ്കി കവാണകിച്ചു റകവാടുത്ന്വാൾ അതു നനവാക്കി 
ഇേുവേുാം വടീണ്ുാം ചകിേകിച്ചു.  കവാന്ടീനു പുെത്്റ് 

അന്വാൾ ചവാറ്ൽ മഴയവായകിേുനു. ഇടകിമകിനലകിൽ 
ആകവാശ നമടയകിൽ നഗവാപുേങ്ങൾ തടീർത് 
മഞ് മകിനൽ്കിണർ അന്വാൾ ഭകൂമകിറയ ആറക 
കനക വർണ്ണാം ചവാർത്കിയകിേുനു. അവറന്യുാം 
അവളുറടയുാം കണ്ണുകൾ ഇഷ്ടത്കിറന് ആ കനക 
വർണ്ണാം അന്വാൾ ഏറ്ുവവാങ്ങകിയകിേുനു. പലകവാേത്യങ്ങ
ളുാം സാംസവാേകിച്ച നശഷാം ഇേുവേുാം സനന്വാഷനത്വാറട 
ചകിേകിച്ച്റ് കക വടീശകി വകിടപെയുനമ്വാഴുാം അവേുറട 
കണ്ണുകളകിൽ പടർനകിേുന ആ കനക വർണ്ണാം ഒളകിമ
ങ്ങകിയകിേുനകില്. സ്ോം തവാഴ്റ്ത്കി ‘കുെുമ്ൻ’ എന്റ്  
അവൾ   പെഞ്ത്റ് അവൻ നകട്കിേുനു. 

പറഷേ, നടനു നടീങ്ങുനമ്വാൾ സ്റ്നനഹനത്വാറട 
അവൻ പെഞ്കിേുന ‘കുെുമ്കി’ എന പദാം അവൾ 
നകട്കിേുനനവാ?

•	 Single	point	of	contact	for	ICT	needs
•	 Cloud	Services
•	 24/7	Remote	support	desk	services
•	 Business	Internet	speeds	up	to	1	Gb/s
•	 Voice	Services	such	as	VoIP	&	Cloud	PBX	with	

advanced	features	and	application	access
•	 Hardware	Sales

We	Offer

info@ciber.co.nz	|	098693994

ciber.co.nz

കറോയി ഫ്ോൻസിസ്: രണ്ോയിരത്ിക്റെ ആദ്യ �ോ�ഘട്ം മുതൽ �ുടുംബസകമതം ഓ� ്�ൻഡിൽ സ്ഥിരതോമസം. ഫോർമസി കമഖ�യിൽ 

കജോ�ി. ഓ�് �ോൻഡ് മ�യോളി സമോജം എക്ി�്യൂട്ീവ ്�മ്ിറ്റി അംഗം (2008, 2010, 2013). ദർപ്ണം മോഗസിക്റെ െീഫ് എഡിറ്റർ (2015), 

ഓ�് �ോൻഡ് മ�യോളി സമോജത്ിക്റെ സംഗീത സന്്യ കപ്രോഗോം ക�ോർഡികനറ്റർ (2011-2016) എന്നീ നി��ളിൽ പ്രവർത്ിച്ിട്ുണ്.്.
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Main Office:
21 Cobham Crescent, Kelston, Auckland 0602
Branch Office:
131 Blockhouse Bay Road , Avondale, Auckland 1026

Open:- Mon-Fri 9:00am-5:00pm | Closed on Saturday & Sunday (Appointment required)

Immigration

Commercial

Properties
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നപവാളകിനനഷത്യൻ സമകൂഹങ്ങളകിൽ മത-സവാമകൂ
ഹകിക ആവശത്യങ്ങൾ നകിെനവറ്ുന ഒേു 

സവാമുദവായകിക പുണത്യ സ്ഥലമവാണ്റ് ‘മവാനേ’(Marae). നത്യകൂസകി
ലൻഡകിൽ 773 പുണത്യ സ്ഥലങ്ങളുറണ്നവാണ്റ് കണക്്റ്. 
മവാറ്വാേകികകി ആന�വാഷങ്ങളുമവായകി ് ന്റ്ട്്റ് ഒേു മവാനേ 
സന്ർശകിച്ചന്വാൾ, അവകിറടവച്ചു മവാറ്വാേകികകിറയക്ുെകിച്ച്റ് 
നകട്െകിഞ് റപവാതുവവായ കുെച്ചു കവാേത്യങ്ങൾ ഇവകിറട 
കുെകിക്ുനു. 

നത്യകൂസകിലൻഡകിൽ മവാനവവാെകികളുറട പുതുവർഷമവാണ്റ് 
‘മവാറ്വാേകികകി’ (Matariki) ദകിനാം. നമ്മൾ മലയവാളകികളുറട 
പുതുവർഷമവായ വകിഷു നപവാറല. വകിഷുവകിനു നമ്മൾ ഒേു 
നല് ജടീവകിത തുടക്മവാണ്റ്  ന്പതടീഷേകിക്ുനത്റ് .  
അതുനപവാറല തറന മവാനവവാെകി ജനങ്ങളുാം ഒേു പുതകിയ 
തുടക്മവായകി മവാറ്വാേകികകിറയ കവാണുനു.

മവാനവവാെകി പവാേമ്േത്യത്കിൽ കുട്കികളുാം അവേുറട മവാതവാ
പകിതവാക്ളുാം കകൂടകിയ 9 നഷേന്തങ്ങളുറട കകൂട്റത്യവാ
ണ്റ് മറ്വാേകികകി എന്റ് പെയുനത്റ്. ജകൂൺ - ജകൂകല മവാസ
ങ്ങളകിൽ ആകവാശത്ു വടക്്റ്-കകിഴക്വായകി നമുക്്റ് ഈ 
നഷേന്തങ്ങൾ കവാണുവവാൻ സവാധകിക്ുാം. അന്േടീഷേമ
ലകിനടീകേണാം മകൂലാം ഇന്വാൾ നഗ്നനനന്തങ്ങൾ റകവാണ്്റ് 
പകൂർണ്ണമവായുാം കവാണുവവാൻ സവാധകിക്ുനകില് എനവാണ്റ് 
പെയുനത്റ്.

“Tupu-ā-rangi”, “Waipuna-ā-rangi”, “Waitī”, “Ururangi”, 

“Tupu-ā-nuku”, “Waitā”, “Pōhutukawa”, “Hiwa-i-te-
rangi”എനടീ എട്ു നഷേന്തങ്ങളുറട അമ്മയവായകിട്വാണ്റ് 
മവാറ്വാേകികകി അെകിയറ്ടുനത്റ്. ഐതകിഹത്യപേമവായകി 
പലേടീതകിയകിലവാണ്റ് മവാറ്വാേകികകിറയക്ുെകിച്ചുള്ള കഥകൾ 
പെയുനത്റ്. എങ്ങറനറയവാറക്യവാറണങ്കിലുാം 
മവാനവവാെകികൾ ഈ നഷേന്തങ്ങറള അടകിസ്ഥവാനറ്ടു
ത്കിയവാണ്റ് ഓനേവാ വർഷവുാം അവേുറട പുതുവർഷ 
ജടീവകിതാം എങ്ങറനയവാകണറമനു തടീേുമവാനകിക്ുന
ത്റ്.

ഓനേവാ നഷേന്തവുാം മവാനവവാെകികളുറട ജടീവകിതറത് 
പലതേത്കിലവാണ്റ് ്ന്റ്ടുത്ുനത്റ്. ഇതകിൽ ന്പ
ധവാനമവായുാം അെകിനയണ് കവാേത്യാം ഈ 9 നഷേന്തങ്ങ
റള എങ്ങറന കവാണുനു എനവാണ്റ്, അതവായത്റ് 
നഷേന്തങ്ങൾ വത്യക്വുാം തകിളക്വുമുള്ളതവാറണ
ങ്കിൽ, കടനു വേുന വർഷാം അനുകകൂലമവായതവായകി
േകിക്ുാം. മങ്ങകിയ നഷേന്തങ്ങൾ ആറണങ്കിൽ ആ 
വർഷാം അനുകകൂലമല്വാത്തുാം, അനവധകി ന്പശ്റ്ന
ങ്ങൾ ഉണ്വാകുവവാൻ സവാധത്യതയുള്ളതുമവായ വർഷവു
മവായകിേകിക്ുാം. 
ഇനകി ഓനേവാ നഷേന്തക്ുെകിച്ചു പെയവാാം. മവാനവവാെകി 
ജനത ഓനേവാ നഷേന്തറത്യുാം അവേുറട ഭകൂമകിയകിറല 
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ജടീവകിതവുമവായകി ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു.
1.” Matariki”: ജനങ്ങളുറട ആനേവാഗത്യറത്യുാം നഷേമ
റത്യുാം പേകിസ്ഥകിതകിയുമവായുള്ള നമ്മുറട ്ന്റത്
യുാം കകൂടവാറത ജനങ്ങളുറട ഐകത്യപേമവായ ഒത്ുനചേ
ലകിറനയുാം ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു.

2. “Waipuna-ā-rangi”: മഴറയ ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ു
നു. ഈ നഷേന്താം നനവായകി റതളകിഞ്്റ് കണ്വാൽ, 
കൃഷകിക്്റ് അനുനയവാജത്യമവായ േടീതകിയകിൽ നല് മഴ ലഭകിക്ു
റമനുാം, മങ്ങകിയവാണ്റ് കവാണുനറതങ്കിൽ മഴമകൂലമുള്ള 
ന്പശ്റ്നങ്ങൾ ആ വർഷാം ഉണ്വാകുറമനുാം വകിശ്സകിക്ു
നു.   

3 .  “ Tupu - ā - r a n g i” : 
പഴങ്ങൾ, മേങ്ങൾ, 
പഷേകികൾ എനകിവറയ 
്ന്റ്ടുത്കിയകിേകി
ക്ുനു. ഈ നഷേന്താം 
നനവായകി റതളകിഞ്ു 
കണ്വാൽ ആ വർഷാം 
പഴങ്ങളുണ്വാകുന 
മ േ ങ്ങ ൾ  ന ടു വ വാ ൻ 
പറ്കിയ വർഷമവാറണ
നുാം, വളർനു നകിൽ
ക്ു ന  മ േ ങ്ങ ള കി ൽ 
ന കി ന്റ്  ഒ േു പ വാ ട്റ് 
പഴങ്ങൾ കകിട്ുറമനുാം 
പഷേകികൾ മകൂലമുണ്വാ
കു ന  ന്പ ശ്റ്  ന ങ്ങ ൾ 
കുെയുറമനുാം വകിശ്
സകിക്ുനു.

4. “Ururangi”: കവാറ്കിറന ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു.

5. “Waitā”: സമുന്ദറത്യുാം അതകിൽ നകിന്റ് ലഭകിക്ുന 
ഭഷേണറത്യുാം ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു. ഈ 
നഷേന്താം നനവായകി റതളകിഞ്ു കണ്വാൽ ആ വർഷാം 
സമുന്ദത്കിൽ നകിന്റ് ഒേുപവാട്റ് മടീനുകൾ തുടങ്ങകിയവ 
ഭഷേണത്കിനവായകി ലഭകിക്ുറമന്റ് വകിശ്സകിക്ുനു.

6. “Waitī”: ശുദ്ധജല നന്സവാതസുകറളയുാം വസ്റ്തുക്റള
യുാം ഭഷേണറത്യുാം ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു.

7. “Tupu-ā-nuku”: മണ്ണകിലുള്ള കൃഷകിറയയുാം, വകിളറവടു്കി
റനയുാം ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ുനു. ഈ നഷേന്താം 
നനവായകി റതളകിഞ്ു കണ്വാൽ ആ വർഷാം കൃഷകിക്്റ് 
വളറേ അനുനയവാജത്യമവാറണനുാം, നല് വകിളറവടു്്റ് ഉണ്വാ

കുറമനുാം, ധവാനത്യങ്ങൾ നശഖേകിച്ചു വയ്റ്ക്ുവവാൻ 
സവാധകിക്ുറമനുാം വകിശ്സകിക്ുനു.

8. “Hiwa-i-te-rangi”: ഈ നഷേന്താം നനവായകി റതളകിഞ്ു 
കണ്വാൽ വേുന പുതുവർഷാം ജനങ്ങളുറട ആന്ഗഹ
ങ്ങളുാം, അഭകിലവാഷങ്ങളുാം സവാഷേവാത്റ്കേകിക്ുവവാൻ 
പറ്കിയ വർഷമവായകി കണക്വാക്ുനു. ആ വർഷാം 
അവർ പുതകിയ തടീേുമവാനങ്ങൾ എടുക്ുകയുാം, നട്കി
ലവാക്ുകയുാം റചയ്ുാം. 

9. “Pōhutukawa”: മേണറത് ്ന്റ്ടുത്കിയകിേകിക്ു

നു.  ഈ നഷേന്താം മങ്ങകി കണ്വാൽ, കകൂടുതൽ 
ആളുകൾ മേണറ്ടുറമനുാം, മേകിച്ചു നപവായവർക്ു 
നവണ്കി കകൂടുതൽ ന്പവാർത്ഥനകൾ റചയ്ണറമനുാം 
വകിശ്സകിക്ുനു.  ഈ നഷേന്താം റതളകിഞ്ു കണ്വാൽ 
മേകിച്ചുനപവായവേുറട സവാനകിധത്യവുാം, അനുന്ഗഹവുാം 
കകൂടുതലവായകി ഉണ്വാകുറമനുാം വകിശ്സകിക്ുനു.

നത്യകൂസകിലൻഡകിൽ ന്പസകിദ്ധമവായ “ഹക്” നൃത്ാം മകിക്
യകിടങ്ങളകിലുാം കവാണുവവാൻ സവാധകിക്ുന ദകിവസങ്ങളവാ
ണകിന്വാൾ. മറ്വാേകികകി ആന�വാഷങ്ങൾ മവാനവവാെകികളുറട 
ഇടയകിൽ മവാ ന്തമവാണ്റ്  ഇന്വാൾ കകൂടുതലവായുാം 
കവാണുവവാൻ സവാധകിക്ുക, എനവാൽ അടുത് വർഷാം 
മുതൽ Matariki ദകിവസാം റപവാതു അവധകിയവായകി ന്പധവാന
മന്ന്കി ജസടീന് ആർറഡൻ ന്പഖത്യവാപകിച്ചകിട്ുണ്്റ്. 2022-ൽ 
ജകൂൺ 24-നവായകിേകിക്ുാം റപവാതു അവധകി. 
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നവാലു വർഷങ്ങൾക്ു മുൻപ്റ് 
ഓണക്വാലത്്റ് 

പതകിവുനപവാറല ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയകിനലക്്റ് 
അവധകിക്വാല യവാന്തനപവായകി.  ഇത്വണ
റത് യവാന്തയ്റ്ക്്റ് ഒേു ന്പനതത്യകത കകൂടകി 
ഉണ്വായകിേുനു.  പതകിറ്വാണ്ുകൾക്്റ് 
മുമ്്റ് ഒനേ ക്വാസ്കിൽ ഡകിന്ഗകിക്്റ് പഠകിച്ച 
ക്റ് ളവാസ്്റ് നമറ്്റ് സകിറന വടീണ്ുാം കണ്ുമുട്ു
വവാൻ കകിട്ുന അപകൂർവ അവസോം! 
ജടീവകിത ന്പയവാണത്കിൽ പല ഭകൂഖണ്ഡങ്ങ
ളകിലവായകി ചകിതെകിന്വായ ഞങ്ങറള നകവാർ
ത്കിണക്കിയ "വവാട്റ്സവാ്കിറന്" മകിടുക്്റ് 
അപവാോം തറന! അങ്ങറന ആ 
ദകിവസവുാം സമവാഗതമവായകി… അവധകി 
തേറ്ടുത്വാൻ പറ്വാറത നപവായ ഒേു 
കകൂട്ുകവാേൻ ഒഴകിച്ച്റ് ്വാക്കി എല്വാവേുാം 
ടൗണകിറല ഒേു ന്പമുഖ നഹവാട്ലകിൽ ഒത്ു
നചർനു. സ്റ്ന്തടീകൾ പലേുാം നപേക്ുട്കിക
റളയുാം റകവാണ്വാണ്റ് വനത്റ്. ഇന്ത്യക്്റ് 
പുെത്ുള്ള ചുേുക്ാം ചകിലറേവാഴകിറക 

എല്വാവേുാം െകിട്നയർഡ്റ് ആയകിേകിക്ുനു. 
കവാലാം ഓനേവാേുത്േുറടയുാം നമനകിയകിലുാം 
മനസ്കിലുാം വേുത്കിറവച്ച മവാറ്ങ്ങൾ 
ന്പകടമവായകിേുനു! 
പെഞ്വാലുാം പെഞ്വാലുാം തടീേവാത് 
വകിനശഷങ്ങൾ! േവാവകിറല തുടങ്ങകിയ 
മടീറ്കിാംഗ്റ് കവകകിട്്റ് വറേ നടീണ്ു. ഇതകിനകിട
യകിൽ ഞങ്ങൾ നവാലു നപർ മടീറ്കിങ്ങകിനു
ള്ളകിൽ നവറെവാേു മടീറ്കിാംഗ്റ് കകൂടകി.  ക്വാസ്കിറല 
നവെകിട് ഒേു ന്ഗകൂ്്റ് ആയകിേുനു ഞങ്ങൾ 
അനുാം. കകൂട്ത്കിൽ “തകലവർ” 
ആയകിേുനു മവാർട്കിൻ  പതകിവുനപവാറല ഒേു 
അഭകിന്പവായാം മുനനവാട്ുവച്ചു…

നമുക്്റ് നവാലു നപർക്ുാം നചർന്റ് 
ഒനുകകൂടകി ആന�വാഷകിക്ണാം… നമുക്്റ് 
ഒേു ന്ടകി്്റ് നപവായവാറലന്വാ?
ഞങ്ങൾ മകൂന്റ് നപേുാം ഒനേ സ്േത്കിൽ 
അതകിറന അനുകകൂലകിച്ചു. നകേളത്കിൻറെ 
കകിഴനക് അതകിർത്കിയകിൽ, തമകിഴ്റ് 
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നവാടകിനനവാട്റ് അടുത്്റ് “വട്വട” എന ന്ഗവാമാം അതകിമ
നനവാഹോം ആണനന്ത. നപവാകുനവഴകി മകൂനവാെുാം, മവാട്ു
റപട്കി, കുണ്ല ഡവാമുകളുാം പകിറന പവാമ്വാടുാം 
നചവാലയുാം, നടവാപ്റ് നസ്റഷനുാം കവാണവാാം. പറഷേ 
ആണുങ്ങൾ മവാന്താം ഉള്ള യവാന്ത ആയകിേകിക്ണറമന്റ് 
മവാർട്കിന്റ് ഒേു നകിർ്ന്മുണ്്റ്… മദത്യപവാനത്കിനുള്ള 
ഒേുക്ങ്ങൾ അവൻ മുൻകകൂട്കി കണ്കിേുനു! 
മവാർട്കിറന െകിനസവാർട്്റ് ്ുക്്റ് റചയ്വാൻ ഞങ്ങളുറട 
ന്ഗകൂ്്റ് ഏർ്വാടവാക്കി. 
നനേത്യമാംഗലാം വനനമഖലയുാം തവാണ്കി ഞങ്ങൾ മകൂനവാ
െകിറലത്കിയനതവാറട കണ്ണുാം മനസ്ുാം നകിെഞ്ു. 
എവകിറട നനവാക്കിയവാലുാം നതയകിലനത്വാട്ങ്ങളുറട 
പച്ച്്റ്  മവാന്താം. മവാട്ുറ്ട്കി, കുണ്ള ഡവാാം ഏേകിയയകിലുാം 
ഏറെ സമയാം ഞങ്ങൾ ചകിലവഴകിച്ചു. മക്ളുാം റകവാച്ചു
മക്ളുാം ജടീവകിതത്കിറല ഉയർച്ചതവാഴ്റ്ചകളുാം എല്വാാം 
വടീണ്ുാം ചർച്ചവാവകിഷയമവായകി. ഫവാമകിലകിറയക്ുെകിച്ചു 
സാംസവാേകിച്ചന്വാൾ മവാർട്കിൻ മവാന്താം മൗനാം പവാലകിച്ചു...
അവൻറെ ഭവാേത്യ അകവാലത്കിൽ മേകിച്ചു നപവായകിേുനു; 
കുട്കികളുമകില്. 
അടുത്വർഷാം നത്യകൂസകിലവാൻഡകിനലക്്റ് മകൂനു 
നപറേയുാം ഒേു വകിസകിറ്കിന്റ് ഞവാൻ   ഷേണകിച്ചു…അവർ
നക്റെ സനന്വാഷമവായകി! 
അഞു മണകിനയവാറട ഞങ്ങൾ വട്വടയകിറല “െകിനസവാർ
ട്കി”ൽ എത്കിനച്ചർനു. ഞങ്ങൾ വേുനതുാം ന്പതടീഷേകി
ച്ച്റ് മവാനനജർ മുേുകൻ കവാത്ുനകിൽക്ുനുണ്വായകിേു
നു.  ചുെുചുെുക്ുള്ള, മലയവാളവുാം തമകിഴുാം 
ഒനേനപവാറല കകകവാേത്യാം റചയ്ുന റചെു്ക്വാേൻ…
അവൻറെ റപേുമവാറ്ാം  വകിനയമുള്ളതുാം 
ഹൃദത്യവുമവായകിേുനു! 
െകിനസവാർട്്റ് എനത്റ് ഉണങ്ങകിയ യകൂക്വാലകിപ്റ് റ്സ്റ്  മേങ്ങ
ളുറട കഴകൾ പവാകകി അതകിനുനമറല കുഴച്ച മണ്ണ്റ് വവാേകി 
റപവാത്കി ഉണ്വാക്കിയകിേകിക്ുന ഒേു പേകിസ്ഥകിതകിസൗ
ഹൃദ വടീടവാണ്റ്.  നല് വൃത്കിയുള്ള േണ്ു െകൂമുകൾ 
അടങ്ങകിയ എല്വാ സൗകേത്യങ്ങളുള്ള ഒേു മൺവടീട്റ്. 
റതവാട്ടുത്ുള്ള റചെകിയ കുടകിലകിൽ ഒേു അടുക്ള.

മുേുകൻ ഒേു കുശകിനകിക്വാേൻ മവാന്തമല് നറല്വാേു 
ടകൂെകിസ്റ്റ് കഗഡ്റ് ആറണനുാം മനസ്കിലവാക്വാൻ 
അധകിക സമയാം നവണ്കി വനകില്. അടുക്ള നജവാലകി 
കകൂടവാറത ടകൂെകിസ്റ്റ് കഗഡ്റ് ആയകി നപവാകുനതകിന്റ് ടകി്്റ് 
കകിട്വാെുറണ്നുാം അവൻ സകൂചകി്കിച്ചു.

വനനമഖലയകിൽ നകിനുാം അധകികാം ദകൂേമല്വാത് വട്വട
യകിലുാം പേകിസേന്പനദശങ്ങളകിലുാം ഒേു പകൽ മുഴുവനുാം 
ഞങ്ങൾ ചുറ്കിക്െങ്ങകി. കറണ്ണത്വാദകൂേനത്വാളാം 
കൃഷകിഭകൂമകികൾ! മണ്ണകിൽ റപവാനു വകിളയകിക്ുന 
തമകിഴൻ കുനകിൻ റചേകിവുകൾ തട്ുതട്വായകി 

േകൂപവാന്േറ്ടുത്കി കത്യവാേറ്്റ്, ്ടീറ്്റ് െകൂട്്റ്, എന്റ് നവണ്വാ 
എല്വാത്ോം പച്ചക്െകികളുാം പകിറന പഴവർഗങ്ങളുാം   
കൃഷകി റചയ്റ്തകിേകിക്ുനു! പണ്്റ് മൾ്െകി കൃഷകിയുാം 
റചയ്റ്തകിേുനുവനന്ത. ഇവകിറട ഉൽപവാദകി്കിക്ുന 
പച്ചക്െകികൾ അതകിർത്കികടന്റ് തമകിഴു നവാട്കിൽ 
നപവായകി വടീണ്ുാം നകേളത്കിൽ എത്ുറമനതവാണ്റ് 
വകിനേവാധവാഭവാസാം. തനകി ഉൾനവാടൻ ന്ഗവാമമവായ വട്വട
യകിൽ കൃഷകിക്വാേൻറെ സന്ത സഹചവാേകി 
നകവാവർക്ഴുതകളവാണ്റ്!

ഉച്ചയ്റ്ക്്റ് ഒേു നലവാക്ൽ നഹവാട്ലകിൽ നപവായകി തമകിഴ്റ് 
കസ്റലകിലുള്ള റപവാനെവാട്യുാം മുട്ക്െകിയുാം കഴകിച്ചു. 
ഇലയകിൽ വകിളമ്കിയ റപവാനെവാട് പകിച്ചകിക്ടീെകി കഷണങ്ങ
ളവാക്കി സഹവായകിക്വാൻ തുടങ്ങകിയ നജവാലകിക്വാേറന 
മുേുകൻ വകിലക്കി. മലയവാളകി സവാെന്മവാർക്ു ഇത്റ് 
പകിടകിക്കിറല്ന്റ് ഓർമകി്കിച്ചു. മുേുകൻ സ്ഥലറത് 
വകി.ഐ.പകി ആണനല്വാ! ചന്കവവാളത്കിൽ സകൂേത്യൻ 
റകട്ടങ്ങുാം വറേ ഞങ്ങൾ പലയകിടങ്ങളുാം സന്ർശകി
ച്ചു. പകിനറ്ദകിവസാം തകിേകിച്ചു നപവാനകണ്കി വേുമനല്വാ എന്റ് 
ഓർത്ന്വാൾ എല്വാവേുറടയുാം മുഖത്്റ് മ്വാനത 
തളാംറകട്കി. ജടീ്കിൽ, തകിേകിച്ചു െകിനസവാർട്കിനലക്്റ് 
നപവാകുാംവഴകി മുേുകൻ ഒേു ഒേു വലകിയ മല കവാണകിച്ചകിട്്റ്       
തറന് പുതകിയ ‘റന്പവാന്വാസൽ’ അവതേകി്കിച്ചു.

ഇതകിൻറെ അ്ുെത്വാണ്റ് ഇടുക്കി ജകില്യകിറല 
ഏറ്വുാം മനനവാഹേമവായ സ്ഥലാം- കവാന്ല്കൂർ! എനവാൽ 
ഇവകിറട നകിന്റ് നനേകിട്്റ് ജടീ്കിൽ നപവാകവാൻ പറ്കില്. 
കുണ്ള വറേ തകിേകിച്ചു നപവായകി അവകിറട നകിനുാം കവാൽ
നടയവായകി 14 കകിനലവാമടീറ്ർ വനത്കിൽ കകൂടകി നടനവാൽ 
ആ മനനവാഹേ സ്ഥലത്്റ് എത്വാാം. ഓെഞുാം 
മുന്കിേകിയുാം, അവക്വാനഡവായുാം ആ്കിളുാം, പടീച്ചുാം, 
സ്റ്നന്ടവാ്െകിയുാം, “റചെകിനമവായ”യുാം(വലകിയ ആത്്
ഴാം) വളേുന സ്ഥലമവാണ്റ്.  കവാന്ല്കൂേകിൽ നകിനുാം 
േണ്വായകിേത്കി അഞ്കൂെ്റ് അടകി മലയകിെങ്ങകിയവാൽ 
നകേളത്കിറല ചന്നമേക്വാടുകൾ കവാണവാാം. പകിറന 
മെയകൂേകിൽ ഉണ്വാക്ുന ശർക്േയുാം വവാങ്ങവാാം. 
അവൻറെ വകിവേണാം ഞങ്ങറള അഷേേവാർഥത്കിൽ 
റകവാതകി്കിച്ചു എന്റ് പെഞ്വാൽ മതകിയനല്വാ. മവാർട്കിറന് 
മുഖത്്റ് ഒേു പുതകിയ ആനവശാം പകൂത്ുലഞ്ു! 
ആ്കിളുാം മുന്കിേകിയുാം സ്റ്നന്ടവാ്െകിയുാം കണ്ുമടുത് 
എനകിക്്റ് വകിനശഷവാൽ ഒനുാം നതവാനകിയകിറല്ങ്കിലുാം 
വനത്കിനുള്ളകിലകൂറടയുള്ള റന്ടക്കിാംഗ്റ് ആയകിേുനു 
എൻറെ തവാല്േത്യാം. മുേുകൻറെ റന്പവാന്വാസൽ 
ഞങ്ങൾ ഓറക് റചയ്റ്തു.

അന്റ് േവാന്തകി മുേുകൻ ഞങ്ങൾക്വായകി ഒേു കത്യവാമ്്റ് 
ഫയർ ഒേുക്കി.  തൻറെ തട്കത്കിൽ അപേകിചകിതറേ 
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കണ്തുറകവാണ്വാകവാാം ന്കുദ്ധനവായ ഒേു മുള്ളൻപനകി 
പടീലകി വകിേകിച്ച്റ് കുെുറക ഓടകിന്വാകുനത്റ് തടീയുറട 
റവളകിച്ചത്കിൽ ഞവാൻ കണ്ു. ്വാക്കിയുണ്വായകിേുന 
“ഷകിവവാസ്റ് െടീഗലകി”റന്  അവസവാനറത് തുള്ളകിയുാം 
അകത്വാക്കിയന്വാൾ പണ്്റ് നകവാനളജ്റ് ആനകിനവഴ്റ്സ
െകിക്ു പവാടകിയ പവാട്കിൻറെ വേകികൾ എല്വാവേുാം നചർന്റ് 
ഏറ്ുപവാടകി. മദത്യത്കിറന് ലഹേകി തലയ്റ്ക്ു പകിടകിച്ചനതവാ
റട മവാർട്കിറന് സ്ോം ആദത്യാം കനത്ു… പകിറന്കിറന 
നനർത്ു വന്റ്, മനസ്കിറന് ഉള്ളെകളകിൽ എവകിറടനയവാ 
ഒളകിച്ചു റവച്ചകിേുന ദുഃഖാം പതുറക് കണ്ണുനടീർ 
ചവാലവായകി പുെത്ു വനു…
"എടവാ നവാറള ഞവാൻ മേകിച്ചവാൽ എറന് നശഷന്കകിയ 
റചയ്വാൻ ആേുണ്്റ് ഈ നലവാകത്കിൽ? എറന് 
കുടുാം്ാം അനതവാറട തടീേുറമടവാ…” അവറന് 
വകിതുമ്ൽ കണ്ുനകിന ഞങ്ങൾക്ുാം വകിഷമമവായകി. 
അവറന സമവാധവാനകി്കിച്ചു തവാങ്ങകി്കിടകിച്ചു െകൂമകിൽ 
റകവാണ്്റ്നപവായകി കകിടത്കി…
............................................................................................
പെഞ്ുെ്കിച്ച ന്പകവാോം േവാവകിറല ആെു മണകിക്്റ് 
തറന മുേുകൻ ഞങ്ങറള വകിളകിച്ചുണർത്കി. 
ഞങ്ങൾ കുണ്ള ഡവാമകിനലക്്റ് പുെറ്ട്ു.

കുണ്ളയകിൽ നകിനുാം മകൂനവാെകിൽ തകിേകിറച്ചത്കി അവകിറട
നകിനുാം മെയകൂർ, നകവാവകിൽക്ടവ്റ് വഴകി കവാന്ല്കൂർ 
എത്വാൻ 80 കകിനലവാമടീറ്നെവാളാം നെവാഡ്റ് മവാർഗ്ഗാം യവാന്ത 
റചയ്ണാം. കവകുനനോം നവാലുമണകിനയവാറട കവാന്ല്കൂ
േകിൽ കവാണവാാം എനുപെഞ്്റ് വണ്കി കന്ഡവറെ 
ഏല്കിച്ച്റ്, ഞങ്ങൾ റന്ടക്കിാംഗ്റ് ആോംഭകിച്ചു.

മുേുകൻറെ േസകേമവായ വകിവേണങ്ങൾ നകട്്റ് 
ഏതവാനുാം കകിനലവാമടീറ്െുകൾ നപവായതെകിഞ്കില്. തുടക്
ത്കിൽ നതയകിലനത്വാട്ങ്ങളുാം പകിനടീട്റ് ആദകിവവാസകി 
നമഖലയുാം തേണാം റചയ്റ്തു. മുേുകൻ പത്വാാംക്വാസ്റ് 
വറേ മവാന്തനമ പഠകിച്ചകിട്ുള്ളകൂ എങ്കിലുാം വകിനദശകികളടക്
മുള്ള സഞവാേകികറള കകകവാേത്യാം റചയ്റ്തത്റ് 
റകവാണ്ുള്ള പേകിചയാം റകവാണ്വാകവാാം എന്്റ് 
നചവാദകിച്ചവാലുാം ഉത്േമുണ്്റ്. മുേുകറന പകിന്ുടർന്റ് 
ഞങ്ങൾ നചവാലവനത്കിൽ ന്പനവശകിച്ചു. 
പലന്വാഴുാം ടകൂെകിസ്റുകറള ഈ വഴകിയകിൽ റകവാണ്ു 
നപവാകവാെുള്ള അവന്റ് ഈ വഴകി സ്ന്ാം കയ്കിറല 
നേഖകൾ നപവാറല നല് നകിശ്യമവാണ്റ്. മനവൻനചവാല 
എനവാൽ പശ്കിമ�ട്ത്കിറല ഇടതകൂർന സാംേഷേകിത 
വനനമഖലയവാണ്റ്. കവാനനപവാതയകിലകൂറട ജടീ്കിന്റ് നപവാക
ത്ക് േടീതകിയകിൽ വഴകിയുണ്്റ് എങ്കിലുാം വനനശടീകേ
ണാം തടയവാനവായകി വവാഹനങ്ങറള അനുവദകിക്വാെകില്
നന്ത. മേങ്ങളുറട സവാന്ന്ത കവാേണാം സകൂേത്യന്പകവാശാം 
ഭകൂമകിയകിൽ എത്ുനകില്. ചുറ്ുമുള്ള കവാട്കിൽനകിനുാം 

ചടീവടീടുകളുറടയുാം ചകിെകടകിച്ചു പെക്ുന കവാട്ു പഷേകി
കളുറടയുാം ശബ്ദാം മവാന്താം…വഴകിയകിൽ മകൂടൽ മഞ്ു 
പേനകിേകിക്ു നതകിനവാൽ ദകൂേറത്വാനുാം കവാണവാൻ 
പറ്ുനകില്.     

തനലദകിവസറത് “ഹവാനങ്ങവാ”വെുാം വനത്കിനുള്ളകിറല 
തണു്ുാം കവാേണാം കകൂട്ുകവാേുറട നടത്ാം മന്ഗതകിയകി
ലവായകി. ഞവാനുാം മുേുകനുാം മുനകിൽ നപവായകിറക്വാണ്കിേു
നു. വനത്കിൽ കവാട്ുമൃഗങ്ങൾ ഒനുമകിനല് എന്റ് 
ഞവാൻ നചവാദകിച്ചു. വല്ന്വാഴുറമവാറക് കവാണവാൻ 
ആകുാം എനവായകിേുനു മെുപടകി. 
“ചകിലന്വാൾ “നകഴ” ആടകിറനയുാം,കവാട്ു കുേങ്ങകിറന
യുാം, കവാട്ുനപവാത്കിനനയുാം പുലകിറയയുാം കവാണവാാം. 
കടുവ ഉറണ്ന്റ് ചകിലർ പെയവാെുണ്്റ്; പനഷേ 
ഞവാനകിതുവറേ കണ്കിട്കില്. ചകിലന്വാറഴവാറക് ആനറയ 
കണ്ുമുട്വാെുണ്്റ്. ഒറ്യവാനവാറണങ്കിൽ സകൂഷേകിക്ണാം 
നകനട്വാ!”
തുടർന്റ്, ഒേു ആദകിവവാസകിറയ ആന ചവകിട്കിറക്വാന 
കഥ അവൻ വകിവേകിച്ചു. മഴയത്്റ് കുട ചകൂടകി നപവായതു 
റകവാണ്്റ് എതകിറേവന ആനറയ കണ്കില്റന്ത…     
വടീണ്ുാം ഈയകിറടയവായകി ഒേു സകൂചകിറക്വാമ്ൻ കവാടു 
വകിട്ു നവാട്കിനലക്ു ഇെങ്ങവാെുറണ്നുാം പെയുനുണ്്റ്!

എൻറെ ഉള്ളകിൽ ഭയാം ഇേച്ചു കയെകി. കകൂട്ുകവാേവാറണ
ങ്കിൽ ഒേു നകൂെു മടീറ്റെങ്കിലുാം പുെകകിലുാം ആണ്റ്. ഒേു 
റകവാടുാം വളവ്റ് തകിേകിഞ്്റ് കഴകിഞ്തുാം കവാട്കിൽ 
എനന്വാ മേറക്വാമ്്റ് ഒടകിയുന ശബ്ദാം നകട്തുാം ഒനകി
ച്ചവായകിേുനു. നെവാഡകിനു നവണ്കി റവട്കിറയവാതു
ക്കിയ മലറഞേുവകിൽ നകിനുാം ഒേു പകിടകിയവാനയുാം ഒേു 
കുട്കിയവാനയുാം ന്പതത്യഷേറ്ടുനു… പകിെറക ഒേു 
റകവാമ്നുാം!
 “അയ്്വാ” മുേുകൻറെ വവായകിൽ നകിനുാം 
ഒേു “കവാെൽ”! കവാട്വാനറയ നനേകിടവാൻ സവാഷേവാൽ 
അയ്്ൻ തുണയവാകുാം എനവാണ്റ് “തമകിഴ്റ് മക്ളു”റട 
വകിശ്വാസാം. ആനകൾ ഞങ്ങളുറട റതവാട്ു പകിെകകിലുണ്്റ് 
… റകവാമ്ൻ ഞങ്ങറള പകിന്ുടേുനത്റ് നപവാറല 
എനകിക്്റ് നതവാനകി… ഞവാനുാം മുേുകനുാം ശേനവഗത്കി
നലവാടകി! നതവാൾ ്വാഗുാം തകൂക്കിയുള്ള ഓട്ത്കിൽ 
ഞവാറനവാേു മേത്കിൻറെ നവേകിൽ തട്കി വടീണു… വവാട്ർ 
ന്വാട്കിൽ ദകൂനേക്ു റതെകിച്ചു നപവായകി!
തകിേകിഞ്ുനനവാക്കിയന്വാൾ ഭവാഗത്യാം നപവാറല ആന 
പകിന്ുടേുനകില്… ആശ്വാസമവായകി! ഏകനദശാം അേ 
കകിനലവാമടീറ്നെവാളാം ഞങ്ങൾ ഓടകിക്വാണുാം. കകൂട്ുകവാറേ 
റമവാക്ലകിൽ വകിളകിക്വാൻ ന്ശമകിച്ചന്വാൾ നെഞ്റ് ഇല്! 

ഒേു പവാെയുറട മുകളകിൽ കയെകി അവർക്്റ് നവണ്കി ഒേു 
മണകിക്കൂനെവാളാം ഞങ്ങൾ കവാത്ുനകിനു. പനഷേ 
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അവർ വനകില്. ആനക്കൂട്റത് കണ്്റ് തകിേകിച്ചു ഓടകി
ക്വാണുറമന്റ് മുേുകൻ എറന ധേകി്കിച്ചു. ഞങ്ങൾ 
മുനനവാട്്റ് തറന യവാന്ത തുടർനു. നവാലഞു കകിനലവാമടീ
റ്ർ കകൂടകി നപവായന്വാൾ റമവാക്ൽ 
നഫവാൺ റെയകിഞ്റ് കകിട്കി. അനത, മുേുകറന് 
അനുമവാനാം ശേകിയവായകിേുനു! അവർ ആനറയ കണ്്റ്  
തകിേകിനഞ്വാടകിന്വായകി ജടീ്കിൽ കയെകി ഞങ്ങറളയുാം 
കവാത്കിേകിക്ുകയവായകിേുനു.

കവകുനനോം നവാലുമണകിക്്റ് ജടീ്കിൽ വന്റ് കവാന്ല്കൂ
േകിൽ നകിന്റ് പകിക്്റ്-അ്്റ് റചയ്റ്തുറകവാള്ളവാറമനു 
അവർ ഉെ്ു തനു. ഞങ്ങൾ പകിറനയുാം മുനനവാട്ു 
യവാന്ത തുടർനു. ഇനകിയുമുണ്്റ് ഏകനദശാം പകുതകി 
വഴകി കകൂടകി… മുേുകന്റ് നത്യകൂസകിലവാൻഡകിറന പറ്കി ഒത്കിേകി 
കവാേത്യങ്ങൾ അെകിയണാം. സമയാം നപവാകവാൻ നവണ്കി 
ഞവാൻ ഓനേവാന്റ് പെഞ്ുറകവാനണ്യകിേുനു. നപവാകുാം 
വഴകി കവാട്ുകുേുമുളകുാം കവാട്ുറനല്കിക്യുാം അവൻ 
പെകിച്ചു തനു. ഞവാൻ അവറന്റ്കിയുാം അവൻറെ 
കുടുാം്റത്്റ്കിയുാം തകിേക്കി.

മുേുകൻ കവാന്ല്കൂേകിൽ ആണ്റ് ജനകിച്ചുവളർനത്റ്. 
പത്ു വറേ പഠകിച്ചു. ആദത്യാം അവകിറട ഒേു െകിനസവാർട്കി 
ലവായകിേുനു നജവാലകി. അവൻറെ മുതലവാളകി വട്വടയകിൽ 
പുതകിയ െകിനസവാർട്്റ് ആോംഭകിച്ചന്വാൾ അനങ്ങവാട്്റ് ന്ടവാൻ
സ്റ്ഫർ ആറയനു മവാന്താം. മുേുകൻറെ ഭവാേത്യ 
സ്ഥലറത് അാംഗൻവവാടകി ടടീച്ചർ ആണ്റ്. വട്വടയകിൽ 
നകിന്റ് അവൻ കവാന്ല്കൂേകിനലക്്റ് റന്ടക്കിാംഗ്റ് നന്പവാന്ഗവാാം 

റചയ്റ്തതകിൻറെ റപവാേുൾ ഇന്വാൾ എനകിക്്റ് പകിടകി 
കകിട്കി. “ചുളു” വകിൽ ഭവാേത്യയുറട അടുത്്റ് നപവാകവാമനല്വാ! 
എന്വായവാലുാം മനവൻനചവാലയുാം കവാന്ല്കൂേുാം 
കവാണവാനവാകുമനല്വാ എനനവാർത്ന്വാൾ നട്കിറന് 
്ുദ്ധകിമുട്ുാം ആന ഭയവുറമല്വാാം റപവായ്റ് ന്വായകി.

മുേുകൻറെ വകിവവാഹാം 2006 ലവായകിേുനു. അതവായത്റ് 
11 റകവാല്ാം മുമ്്റ്. ആ റകവാല്ാം മകൂനവാെകിലുാം പേകിസേ
ങ്ങളകിലുമുള്ള വനത്കിൽ മുഴുവൻ നടീലക്ുെകിഞ്കി 
പകൂത്കിേുനുവനന്ത! കുെകിഞ്കി പകൂക്ുന വർഷാം 
തമകിഴർക്്റ് സനന്വാഷത്കിറന്യുാം സൗഭവാഗത്യത്കിറന്
യുാം വർഷാം ആണ്റ്. എനവാൽ അവേുറട ജടീവകിത
ത്കിൽ മവാന്താം എന്ുറകവാനണ്വാ നടീലക്ുെകിഞ്കി 
സൗഭവാഗത്യാം റകവാണ്ുവനകില്!  പകോം ദുഃഖാം 
മവാന്തമവാണ്റ് റകവാടുത്ത്റ്. എന്ുപറ്കി എനെകിയവാൻ 
എനകിക്്റ് ആകവാാംഷേയവായകി. മുേുകൻ മനസ്കിൻറെ 
റച്ു തുെനു…അവേുനടത്റ് ഒേു ന്പണയവകിവവാഹമവാ
യകിേുനു. സ്റ്നനഹകിച്ച മുെറ്ണ്ണകിറന കകിട്കിയന്വാൾ 
നലവാകാം കടീഴടക്കിയ സനന്വാഷമവായകിേുനു. എനവാൽ 
കലത്യവാണാം കഴകിഞ്കിട്്റ് േണ്ു മകൂനു റകവാല്ാം കഴകിഞ്കി
ട്ുാം കുട്കികൾ ഉണ്വാകവാഞ്ന്വാൾ മുേുകറന് സ്ന്ാം 
വടീട്കിൽ മുെുമുെു്്റ് തുടങ്ങകി… കുടുാം്ങ്ങൾ തമ്മകിൽ 
സ്േനച്ചർച്ച ഇല്വാറതയവായകി… പകിറന അത്റ് 
കലഹമവായകി... അവൻറെ അമ്മക്വായകിേുനു ഏറ്വുാം 
കകൂടുതൽ എതകിർ്്റ്… വടീട്കിൽ മവാന്തമല് സ്ന് ഊേകിലുാം 
മുേുകറന് ഭവാേത്യക്്റ് തടീറേ മതകി്കില്വാറതയവായകി. ന്പസ
വകിക്വാത് ഉദേത്കിൻറെ ഉടമ തമകിഴ്റ് ന്ഗവാമടീണ  
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വത്യവസ്ഥകിതകിയകിൽ എനുാം അവമതകിക്റ്ട്വളവാണ്റ്… 
കലത്യവാണങ്ങൾറക്വാനുാം അവറള ആേുാം ഷേണകിക്കി
ല്... ഭവാേത്യയുറട അനുജത്കിക്്റ് ഒേു കുട്കി ജനകിച്ചന്വാൾ 
മുേുകറന് വടീട്ുകവാർക്്റ് എതകിർ്്റ് കലശലവായകി… 
നകിവർത്കിയകില്വാറത അവറന് ഭവാേത്യ സ്ന്ാം വടീട്കിനലക്്റ് 
തകിേകിച്ചു നപവായകി…അവൻറെ വടീട്ുകവാർ ഈ ന്പസവകി
ക്വാത് റപണ്ണകിറന ഒഴകിവവാക്കി നവറെ വകിവവാഹാം കഴകി
ക്ുവവാൻ നകിർ്ന്കിച്ചുറകവാണ്കിേുനു. വടീട്ുകവാേുറട 
ശലത്യാം കവാേണാം മുേുകനകിന്വാൾ ഭവാേത്യ വടീട്കിലവാണ്റ് 
തവാമസാം.

“ആർറക്വാറക് ഇഷ്ടമറല്ങ്കിലുാം എനകിക്വറള 
ഉനപഷേകിക്വാനവാകുനമവാ” സവാനെ”? കളങ്മറ് ആത്വാർ
ത്ഥത മുേുകറന് കണ്ണുകളകിൽ തുളുമ്കി നകിനകിേുനു! 

നകിങ്ങൾ നഡവാക്ടറെ കണ്ു റടസ്റ്റ് ഒനുാം റചയ്റ്തകിനല്?  
ഞവാൻ നചവാദകിച്ചു. 

“എനകിക്്റ് കുഴ്റമവാനുമകില് സവാർ...അവൾക്വാണ്റ് 
ന്പശ്റ് നാം”! തമകിഴ്റ്നവാട്കിൽ േണ്്റ് നഡവാക്ടർമവാറേ കണ്ു… 
കവാശു നപവായതല്വാറത നവറെ ന്പനയവാജനറമവാനുാം 
ഉണ്വായകില്. ഞങ്ങൾ പഴനകി നകവാവകിലകിൽ നപവായകി ശയന
ന്പദഷേകിണാം നടത്കി… പകിറന നതനകിയകിറല ഒേു 
നകവാവകിലകിൽ നപവായകി ഉേുളകി കമഴ്റ്ത്കി… അതുാം 
കകൂടവാറത ഊേകിറല കവാേണവർ പെഞ്ന്പകവാോം ഒേു 
സകിദ്ധറനറകവാണ്്റ് മന്ന്വവാദാം നടത്കി ഒേു ചേട്റ് 
ജപകിച്ചു അേയകിൽ റകട്കിനനവാക്കി… ഒേു ന്പനയവാജനവുാം 
ഉണ്വായകില്. ഇതകിൽ കകൂടുതൽ ഞവാൻ എന്വാണ്റ് 
റചയ്ുക?

ഒേു കുട്കിറയ ദറത്ടുത്്റ് വളർത്ണാം എന്റ് ആന്ഗ
ഹമുണ്്റ്. പനഷേ അത്റ് എങ്ങറന നട്കിലവാക്ുറമന്റ് 
ഒേു തകിട്വുമകില്…എറന സഹവായകിക്വാൻ ആേുമകില്… 
അവൻ തുടർനു. ഒേു നകിമകിഷാം ഞവാൻ എറന് കകൂട്ുകവാ
േൻ മവാർട്കിറന ഓർത്ു. ഇവർ േണ്ുനപേുാം തുലത്യ 
ദു:ഖകിതേവാണ്റ്!  ഈ ഭകൂമകിയകിറല മനുഷത്യജടീവകിതാം പകൂർണ്ണ
മവാകവാൻ കുട്കികൾ നവണറമനത്റ് ഒേു ന്പകൃതകി 
നകിയമമവാണ്റ്. അതകിനു ജവാതകിയുാം ഭവാഷയുാം കുലവുാം 
വത്യതത്യവാസമകില്.  മുേുകൻറെ ദുഃഖാം എൻറെ മനസ്കിൻ
റെ അടകിത്ട്കിൽ ഒേു ചവാട്ുളകി നപവാറല തെഞ്ു!  
നപവാകുാം വഴകി മുേുകൻ ഭവാേത്യറയ വകിളകിച്ചു ഞങ്ങൾ 
വേുന കവാേത്യാം അെകിയകിച്ചു. കവാന്ല്കൂർ എത്കിയന്വാൾ 
സമയാം ഒേു മണകി കഴകിഞ്ു.  നനറേ ഞങ്ങൾ 
മുേുകൻറെ വടീട്കിനലക്വാണ്റ് നപവായത്റ്. വടീട്റ് എന്റ് 
പെയവാൻ മവാന്താം വലകി്മകില്. ഒേു മൺകുടകിൽ! തലകു
നകിച്ചു നവണാം അകനത്ക്്റ് കയെവാൻ. മുേുകൻറെ 
ഭവാേത്യയുറട അമ്മ കവാട്കിൽ വകിെക്റ് ഒടകിക്വാൻ നപവായകിേകി
ക്ുകയവാണ്റ്. മുേുകറന് അച്ഛനുാം അവറന് ഭവാേത്യയുാം 

വടീട്കിലുണ്്റ്. ഞങ്ങറള കണ്പവാറട കവാേണവർ തലറക്
ട്്റ് അഴകിച്ച്റ് “ഉറള്ള വവാറങ് സവാർ” എന്റ് വണങ്ങകി 
സ്വാഗതാം റചയ്റ്തു. അടുക്ളയകിൽ റവളുത്ുള്ളകി 
കടനയവാറട പകിഴുറതടുത്്റ് റകട്വാക്കി ഉണക്വാൻ 
നകവാലവായകിൽ റകട്കിത്കൂക്കിയകിേകിക്ുനു. പുക 
റകവാണ്വാൽ ഉള്ളകിക്ു ഗുണാം കകൂടുമനന്ത! മുേുകറന് 
ഭവാേത്യ നചവാെുാം കെകികളുാം കേുതകിയകിേുനു. നകിലത്ു 
പവായ്റ്  വകിേകിച്ചു എറന സ്റ്നനഹപകൂർവ്ാം ഊണ്റ് 
കഴകിക്വാൻ ഷേണകിച്ചു; “കന്തകിക” സവാമ്വാെുാം ്ടീൻസ്റ് 
നതവാേനുാം നപവാേവാത്തകിന്റ് തക്വാളകി േസവുാം, പ്ടവുാം 
പകിറന ഊെുകവായുാം (അച്ചവാർ) കകൂടകിയവായന്വാൾ ഊണ്റ് 
സമൃദ്ധമവായകി. പവാവറ്ട്വേവാറണങ്കിലുാം കളങ്മകില്വാ
ത് ആത്വാർത്ഥതയുറട, ഔചകിതത്യത്കിൻറെ, 
എളകിമയുറട ന്പകവാശാം അവേുറടറയല്വാാം മുഖത്്റ് 
റതളകിഞ്ു നകിനകിേുനു. റവെുാം പച്ചയവായ മനുഷത്യർ!
.
 ഊണകിനു നശഷാം കവാന്ല്കൂേകിറല ആ്കിൾ നതവാട്വുാം 
സ്റ്നന്ടവാ്െകി നതവാട്വുാം എല്വാാം മുേുകൻ ചുറ്കിനടന്റ് 
കവാണകിച്ചു. ഗുഹനവാഥപുേത്ുള്ള ഒേു തടവാകവുാം 
കവാണകിക്വാൻ മെനകില്. കവാന്ല്കൂേകിറല ഒേു വത്യകൂ 
നപവായകിന്കിൽ നകിന്റ് നനവാക്കിയവാൽ അങ്ങകറല 2000 
അടകി തവാറഴ മഴ നകിഴൽ ന്പനദശമവായ, മെയകൂേകിറല 
കേകിമ്കിൻ നതവാട്ങ്ങളുാം ചന്നക്വാടുകളുാം കവാണവാാം!

എങ്ങകിറനറയങ്കിലുാം മുേുകറനയുാം കുടുാം്റത്യുാം 
സഹവായകിക്ണറമന്റ് എൻറെ മനസ്കിൽ ഞവാൻ തടീേു
മവാനകിച്ചു. അവൻറെ “കുടുാം്ന്പശനാം” ഞവാൻ വടീണ്ുാം 
മന്കൂർവാം ചർച്ചറക്ടുത്കിട്ു.

“മകൂവവാറ്ുപുഴയകിൽ ഒേു നല് വന്ത്യതവാ ആശുപന്തകി 
ഉറണ്ന്റ് നകിനക്െകിയവാനമവാ? അവകിറട നകിങ്ങൾ േണ്ു 
നപേുാം നപവായകി ചകികകിത്കിക്ണാം”- ഞവാൻ നകിർനദേശകിച്ചു.

"ഞവാൻ നകട്കിട്ുണ്്റ് സവാറെ...എനവാൽ അവകിറടന്വായകി 
േണ്വാഴ്റ്ച തുടർച്ചയവായകി ചകികകിൽസകിക്ണാം" േണ്വാഴ്റ്ച
റയല്വാാം എവകിറടന്വായകി തങ്ങവാനവാണ്റ്?   
നലവാഡ്റ്ജകിൽ െകൂാം എടുത്ു തവാമസകിക്വാൻ ഇവൾ 
വേകില്, അതകിനുള്ളകധേത്യവുാം ഇല്… മുേുകറന് 
വവാക്ുകളകിൽ നകിേവാശ പടർനകിേുനു!

“ഞവാൻ നകിറന സഹവായകിക്വാാം; എറന് വടീട്റ് ആശുപ
ന്തകിക്ു അടുത്വാണ്റ്. ഞവാൻ നത്യകൂസടീലൻഡകിനലക്ു 
തകിേകിച്ചു നപവായകിക്ഴകിഞ് നശഷാം നടീ അവകിറട നപവായകി 
തവാമസകിച്ചു ചകികകിത് എടുത്ു റകവാള്ളകൂ.  തവാനക്വാൽ 
ഞവാൻ അടുത് വടീട്കിൽ റകവാടുനത്ക്വാാം”- ഞവാനവന്റ് 
ഒേു “ഓഫർ” റകവാടുത്ു.

അവനത്റ് ആദത്യാം വകിശ്സകിക്വാൻ കഴകിഞ്കില്. പറഷേ 
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ഞവാൻ അവറന് കണ്ണകിൽ നനവാക്കി തെ്കിച്ചു പെഞ്
ന്വാൾ അവനതു അാംഗടീകേകിച്ചു! ജടീവകിതത്കിറലവാേകി
ക്ൽ മവാന്താം കണ്ു മുട്കിയ ഒേവാറള എങ്ങറന വകിശ്സകി
ക്വാൻ പറ്ുാം എനതവായകിേകിക്വാാം അവൻറെ ഉള്ളകിൽ 
ഉണ്വായകിേുന അന്വാഴറത് നചനതവാവകികവാോം! 
എൻറെ വകിലവാസവുാം നഫവാൺ നമ്െുാം ഞവാൻ അവന്റ് 
റകവാടുത്ു… പകിറന കുറെ “ടകി്ുാം”. അവനതു 
വവാങ്ങകി സ്ന്ാം നപഴ്റ്സകിൽ ഭന്ദമവായകി സകൂഷേകിച്ചുറവച്ചു!

പെഞ് ന്പകവാോം എറന് കകൂട്ുകവാർ നവാലുമണകിനയവാറട 
ജടീ്ുമവായകി കവാന്ല്കൂേകിൽ എത്കി എറന കകൂട്കിറക്വാ
ണ്ുനപവായകി. മുേുകനുാം ഭവാേത്യയുാം അച്ഛനുാം ഞങ്ങറള 
സനന്വാഷനത്വാറട യവാന്തയവാക്കി.  നപവാേുനമ്വാൾ 
അച്ഛൻ ഒേു ലേവാസ്റകിക്റ് റപവാതകിഎൻറെ കയ്കിൽ തനു. 
റവളുത്ുള്ളകിയുറട നെുമണാം അതകിൽനകിന്റ് 
ന്പവഹകിച്ചകിേുനു…

 *****************************************
2018 ജനുവേകിയകിൽ എനകിക്്റ് മുേുകൻറെ ഒേു 
വവാട്റ്സ്റ്ആ്്റ് റമനസ്ജ്റ് വനു അവൻറെ ഭവാേത്യ ഗർഭകി
ണകിയവാണ്റ്. ഞവാൻ നകിർനദേശകിച്ചതുനപവാറല എൻറെ 
വടീട്കിൽ വനു തവാമസകിച്ചു മകൂവവാറ്ുപുഴയകിൽ ചകികകിത് 
എടുത്തകിൻറെ പേകിസമവാപ്റ്തകി! 

ഞവാൻ നത്യകൂസകിലവാൻഡകിൽ നകിന്റ് അവർക്്റ് 
ആശാംസകൾ നനർനു. പലന്വാഴവായകി  മുേുകൻ 
വകിളകിച്ചു വകിനശഷങ്ങൾ അെകിയകിച്ചുറകവാണ്കിേുനു.  
ഓഗസ്റ്റ് മവാസത്കിറല നഫവാൺവകിളകിയകിൽ ഒേു മകൾ 
പകിെന സനന്വാഷ വവാർത്യവാണ്റ് അെകിയകിക്വാനുണ്വാ
യകിേുനത്റ്!  അവൻറെ ഭവാേത്യയുനടയുാം വടീട്ുകവാേുനടയുാം 
സനന്വാഷവുാം നന്കിയുാം അെകിയകിച്ചു. മകൾ പകിെന്റ് 
41ദകിവസാം ആയന്വാൾ മുേുകനുാം 
ഭവാേത്യയുാം വവാട്റ്സ്റ്ആ്്റ് വകിഡകിനയവാനകവാളകിൽ വന്റ് 

അവേുറട റപവാനനവാമനറയ ഞങ്ങൾക്്റ് കവാണകിച്ചു 
തനു. 

കുഞ്കിന്റ് നപേ്റ് വയ്റ്നക്ണ് സമയമവായകിേകിക്ുനു…
അവൻറെ വടീട്ുകവാർ മകൾക്്റ് നകിശ്യകിച്ച നപേ്റ് 
ഭവാഗത്യലഷേ്റ്മകി എനവാണ്റ്… മുേുകറന് അമ്മയുറട 
അനത നപേ്റ്. 
 
സവാർ,” നടീങ്ൾ കുട്കിക്്റ് ഏതവാവത്റ് ഒേു റചല്ന്േ്റ് 
റചവാല്കി റകവാടുറങ് സവാർ”       (മകൾക്ു ഒേു ഓമന
ന്േ്റ് പെഞ്ു തേുനമവാ?) - റപറട്നവായകിേുനു 
മുേുകറന് ഭവാേത്യയുറട െകിക്സ്റ്റ്!

എനകിക്്റ് മററ്വാനുാം ആനലവാചകിനക്ണ്കി വനകില്…

“കുെകിഞ്കി”-ഞവാൻ നപേു നകിർനദേശകിച്ചു. 

സഹത്യപർവത നകിേകളകിൽ എല്വാ വർഷനത്ക്വാളുാം 
കകൂടുതലവായകി നടീലക്ുെകിഞ്കി പകൂത് വർഷമവായകിേുനു 
അത്റ്... േണ്വായകിേത്കി പതകിറനട്്റ്!  ഞവാൻ വകിളകിച്ച 
ഓമനന്േ്റ് അവർക്്റ് നനന ഇഷ്ടറ്ട്ു. അവേത്റ് 
സ്ടീകേകിച്ചു കഴകിഞ്ന്വാൾ എനകിക്ുാം എൻറെ 
ഭവാേത്യക്ുാം ഒത്കിേകി സനന്വാഷമവായകി. ആ കുഞ്കിൻറെ 
നമൽ എനന്വാ ഒേു ഉടമസ്ഥവാവകവാശാം കകവന 
നപവാറല! ജടീവകിതത്കിനു അൽ്ാംകകൂടകി അർത്ഥവത്യവാ
പ്റ്തകി വന നപവാറല!!  അനത, കുെകിഞ്കി ഞങ്ങളുറട 
മനസ്കിൽ ന്പതടീഷേയുറട, സനന്വാഷത്കിറന്, ഒേു 
കകത്കിേകിനവാളമവാണ്റ്!

നകവാവകിഡ്റ് എന മഹവാമവാേകിക്്റ് അെുതകിവേവാൻ നവണ്കി 
കവാത്കിേകിക്ുകയവാണ്റ് ഞങ്ങൾ! ഇന്ത്യയകിനലക്്റ് 
അടുത് ന്ടകി്്റ് നപവാകവാൻ… കുെകിഞ്കിറയ ഒന്റ് 
നനേകിൽ കവാണവാൻ… വവാേകി്ുണേവാൻ!

കഡോ. സോം മത്ോയി: ക�ോഴികകെോട് സർവ്��ോശോ�യിൽ നിന്നും കഡോക്ടകററ്റ്. ഇന്ത്യോ ഗവൺക്മൻറ്  
സ്ഥോപനത്ിൽ സീനിയർ റികസർെ് ഓഫീസർ ആയും, ഓ�് �ോൻഡ് യൂണികവഴിറ്റിയിൽ സീനിയർ റികസർെ് 
സയറെിസ്സ് / റികസർെ് ക്ഫക�ോ ആയും ഏക്റകെോ�ം പ്രവർത്ിച്ിട്ുണ്്. 
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തവാൻ കയെകിയ ലകിഫ്റ്റ്കിന്റ് നവഗാം 
നപവാറേന്റ് സനലകിന്റ് നതവാനകി. 

നപവാക്റ്കിൽ നഫവാണകിറന് നകിർത്വാത് 
കേച്ചകിൽ, അതകിറന ശവാന്മവാക്വാൻ 
നപവാലുാം ഷേമയകില്വാറത ലകിഫ്റ്റ്കിൽ നകിനകിെ
ങ്ങകി അയവാൾ നവഗാം നടനു.
"സവാർ പതകിനനഴവാാം നമ്ർ മുെകി, നനറേ 
നപവായകി ഇടതു വശത്്റ്  കവാണുനതവാണ്റ്".
െകിസപ്റ് ഷനകിസ്റ്റ് കവാണകിച്ച വഴകിനയ നടക്ു
നമ്വാൾ വടീണ്ുാം നഫവാൺ ശബ്ദകിച്ചു.
"ങ്റ്ഹവാ മടീേവാ, ഞവാൻ നഹവാസ്റ്പകിറ്ലകിൽ 
എത്കിയനതയുള്ളു, വകിളകിക്വാാം.
പതകിനനഴവാാം നമ്ർ മുെകിയുറട വവാതകിൽ
ക്ൽ അയവാൾ ഒേു നകിമകിഷാം നകിനു. 
പകി.റക സുമതകിയമ്മ എറനഴുതകിയ 
വവാതകിൽ തുെന്റ് അമ്മ കകിടക്ുന കട്കിലകി
നേകികകിനലക്്റ്  റചനു. അമ്മക്്റ് മേുന്റ് 
റകവാടുത്ു റകവാണ്കിേുന നനഴ്റ്സ്റ് േണ്ു 
നപറേയുാം മവാെകി മവാെകി നനവാക്കി. പകിറന 
ശബ്ദാം തവാഴ്റ്ത്കി പെഞ്ു.
"വല്വാറത ്ഹളാം വച്ചന്വാൾ ഈ മുെകിയകി
നലക്്റ് മവാറ്കി". അന്വാഴവാണ്റ് സുമതകിയമ്മ 
സനലകിറന കണ്ത്റ്. "എനവാലുാം 10മവാസാം 
ചുമനു റനവാന്ു ന്പസവകിച്ചതനല്ടവാ നകിറന 
ഞവാൻ, എനകിട്ു എനകിക്്റ് വയ്വാതവായ
ന്വാൾ എറന തനകിച്ചവാക്കി നടീ 
നപവായനല്വാ".
അടുത്ത്റ് റനഞത്ടകിക്ുന 

കലവാപേകിപവാടകിയവാകുാം എനുെ്ുള്ളത്റ് 
റകവാണ്്റ് സനൽ അമ്മയുറട േണ്ു 
കകയുാം നചർത്്റ് പകിടകിച്ചു അടുത്കിേുനു. 
പകിറന നഴ്റ്സകിറന നനവാക്കി ജവാളത്യതനയവാറട 
ചകിേകിച്ചു.

"റകവാള്ളവാാം, മകറന വടീണ്ുാം വകിളകിച്ചു 
വേുത്കിനയവാ? എറന്വാറക്യുണ്്റ് സനൽ 
വകിനശഷങ്ങൾ?" വർഷങ്ങളവായകി പേകിചയമു
ള്ള നഡവാക്ടർ മുകുന്ൻ. മെുപടകി ഒേു ചകിേകി
യകിറലവാതുക്കി സനൽ നചവാദകിച്ചു "അമ്മക്്റ് 
എന്ത ദകിവസാം കകൂടകി കകിടനക്ണ്കി വേുാം 
നഡവാക്ടർ?". 

"ഒേു േണ്ു ദകിവസാം കകൂടകി" അമ്മറയ പേകി
നശവാധകിക്ുനതകിനകിടയകിൽ നഡവാക്ടർ 
തുടർനു "ഇൻറജഷേൻ േണ്ു ദകിവസാം 
കകൂടകി നവണ്കി വേുാം പനകി കുെവുള്ളത്റ് 
റകവാണ്്റ് പകിറന ടവാബ്ലറ്്റ്സ്റ് കഴകിച്ചവാൽ 
മതകിയവാകുാം”.

"അല്വാ, ഇതകിന്റ് എന്തവാമറത് 
തവണയവാണ്റ് മകറന വകിളകിച്ചു വേുത്ുന
ത്റ്, അയവാൾക്്റ്  പല നജവാലകികൾ ഉള്ളതനല്, 
ഇവകിറട അമ്മറയ നനവാക്വാൻ ഞങ്ങറളവാ
റക്യകിനല്?". നഡവാക്ടർ സ്റ്നനഹനത്വാറട 
സുമതകിയമ്മയുറട നതവാളകിൽ തട്കി.
"ഇവറന കണ്കിട്്റ് േണ്ു ദകിവസമവായകി 

ഡമരിക്ുട്ി കസബോസ്റ്യൻ

േറവസിയത്െ
ആഴങ്ളസിൽ
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സവാറെ, പത്ു മവാസാം ചുമന്റ് റനവാന്്റ്..."
പകൂർത്കിയവാക്ുാം മുൻനപ അമ്മയുറട കണ്ണ്റ് നകിെയുന
ത്റ് സനൽ കണ്ു. "അതകിറനന്വാ ഞവാനകിനകി എങ്ങുാം 
നപവാകുനകില്, അമ്മയുറട അടുത്്റ് തറനയുണ്്റ്". 
കട്കിലകിനേകികകിനലക്ു കനസേ മവാറ്കിയകിട്ു സനൽ 
ഇേുനു.

സുമതകിയമ്മ വയെു തകിേുമ്മുനത്റ് കണ്്റ് നനഴ്റ്സ്റ് 
പെഞ്ു "്വാത്റ് െകൂമകിൽ നപവാകണറമന്റ് നതവാനുനു". 
അവർ അമ്മറയ സഹവായകിക്ുനത്റ് കണ്്റ് സനൽ 
നഡവാക്ടർറക്വാ്ാം പുെനത്ക്കിെങ്ങകി. "നേവാഗാം കുെച്ചു 
കകൂടകിയകിട്ുണ്്റ്" നഡവാക്ടർ ഗൗേവനത്വാറട സനലകിറന 
നനവാക്കി്െഞ്ു. 

"എനകിക്്റ് മനസ്കിലവാകുനുണ്്റ്, ഇനകിത്റ് മകൂനവാാം 
തവണയവാണ്റ് ഞവാൻ അമ്മറയ കവാണവാൻ വേുനത്റ്. 
എറന മവാന്തനമ അമ്മ തകിേകിച്ചെകിയകൂ, മടീേറയ ചകിലന്വാ
റഴവാറക്". "ങ്റ്ഹവാ, നചവാദകിയ്റ്ക്വാൻ മെനു, മടീേക്്റ് 
എന്ുണ്്റ് വകിനശഷാം?

 "അവൾ നഹവാസ്റ്പകിറ്ലകിൽ അഡ്റ്മകിറ്്റ് ആണ്റ്, ഓ്നെ
ഷൻ നവണ്കി വനനക്ുാം എനവാണ്റ് നഡവാക്ടർ 
പെഞ്ത്റ്, സവാെകിനെകിയവാമനല്വാ  ഞവാറനവാേവാറളയുള്ളു 
ഇവർക്കിടയകിൽ ഓടവാൻ. അമ്മ ഇവകിറട എറന 
കവാണവാറത ്ഹളാം വക്ുനു എന്റ് പെഞ്ു 
നനഴ്റ്സ്റ് വകിളകിച്ചകിട്വാണ്റ് ഞവാൻ വടീണ്ുാം വനത്റ്".
"വകിഷമകിക്വാതകിേകിക്കൂ, എല്വാാം ശേകിയവാകുാം". അറതവാേു 
ഭാംഗകിവവാക്വാറണന്റ്നഡവാക്ടർക്ുാം സനലകിനുാം 
അെകിയവാാം. പറഷേ എന്്റ് റചയ്വാാം, പേസ്റ്പോം ആശ്
സകി്കിക്വാറനങ്കിലുാം കഴകിയുക മനുഷത്യധർമമനല്?
നനഴ്റ്സ്റ് അമ്മറയ കനസേയകിൽ ഇേുത്കി ഭഷേണാം 
മുൻപകിൽ വച്ച്റ് റകവാടുത്ു." ഇനകിറയന്്റ് " എന 
നഡവാക്ടർ മുകുന്റന് നചവാദത്യാം സനലകിറന് കവാതുകളകില
ലച്ചു റകവാണ്കിേുനു. ഡകിറമൻഷത്യ നകൾക്വാൻ 
സുഖമുള്ള നപേ്റ്, പറഷേ നേവാഗകിറയയുാം കുടുാം്
റത്യുാം സമ്മർദേത്കിലവാക്ുന ഇതകിലുാം വലകിറയവാേ
സുഖാം ഇല്. തറന് കുടുാം്റത്യുാം തറനത്നന
യുാം മെനു നപവാകുന അവസ്ഥ. ഭഷേണാം 
കഴകിക്വാനുാം എന്കിന്റ് നകിതത്യകർമങ്ങൾ നകിർവഹകി
ക്വാൻ നപവാലുാം മെനു നപവാകുനു.

ഓർമ്മകളുറട ഓളങ്ങളകിൽ മുങ്ങകിയുാം റപവാങ്ങകിയുാം 
ഒേകിക്ലുാം തടീോം കവാണവാറത വലയുന നേവാഗകിയുാം, 
അവേുറട ഓർമ്മകളുറട റകട്ഴകിഞ്ു നപവായതെകിയവാ
റത ആഴത്കിൽ നകിന്റ് അവറേ വലകിറച്ചടുക്വാൻ 
പവാഴ്റ്ന്ശമാം നടത്കി പേവാജയറ്ട്്റ് നകിേവാശയകിലവാകുന 
കുടുാം്വാാംഗങ്ങളുാം.   സനൽ ജനലകിലകൂറട 

പുെനത്ക്ു നനവാക്കിറക്വാണ്കിേുനു. റതളകിഞ് 
ആകവാശത്്റ് പഞ്കിറക്ട്ുകൾ നപവാറല ഒഴുകുന 
റവൺനമ�ങ്ങൾ. കുട്കിക്വാലത്്റ് അതകിൽ റതവാടണ
റമന്റ് തവാറനന്ത വവാശകി പകിടകിച്ചകിേകിക്ുനു. അന്വാറഴവാ
റക് അമ്മ പെയുാം പഠകിച്ച്റ് മകിടുക്നവായകി വകിമവാന
ത്കിൽ കയെുനമ്വാൾ നമ�ങ്ങറള റതവാടവാറമന്റ്.    
 
അച്ഛൻ മേകിച്ചതകിൽ പകിറനയവാണ്റ് അമ്മക്്റ് ഓർമ്മക്ു
െവ്റ് തുടങ്ങകിയത്റ്. അനത്റ് ഒേനുന്ഗഹമവായകി നതവാനകി. 
അന്ത അടു്മവായകിേുനു അവർ തമ്മകിൽ. ഇനകിന്വാൾ 
അമ്മയുറട നലവാകാം തവാനുാം അമ്മയുാം മവാന്തമവായകി 
ചുേുങ്ങകിയകിേകിക്ുനു. തറനക്കൂടകി തകിേകിച്ചെകിയവാത് 
അവസ്ഥയകിനലക്്റ് ഇനകി അധകികാം ദകൂേമകിറല്ന 
നഡവാക്ടെുറട മുനെകിയകി്്റ് സനൽ നവവലവാതകിനയവാറട 
ഓർത്ു. നഡവാക്ടർ ഉനദേശകിച്ചത്റ് അമ്മറയ റകയർ 
നഹവാമകിൽ ആക്ുന കവാേത്യമവാറണന്റ് സനലകിന്റ് മനസ്കി
ലവായകി. "ന്കനമണ വർദ്ധകിച്ചു വേുന ഓർമ്മക്ുെവ്റ് 
മകൂലാം നേവാഗകിക്ുാം പേകിചേകിക്ുനവർക്ുാം അസ്സ്ഥ
തയുാം പല അപകടങ്ങളുാം ഉണ്വാകവാൻ സവാധത്യതയു
ണ്്റ്.  പറഷേ സകൂഷ്റ്മമവായ പേകിചേണവുാം മേുനുാം 
റകവാണ്്റ് നേവാഗറത് ഒേു പേകിധകി വറേ നകിയന്ന്കിക്വാൻ 
പറ്ുാം. വടീട്കിൽ ശുന്ശുഷകിക്വാൻ പറ്വാത് അവസ്ഥയകി
റലത്കിയവാൽ മെവകി നേവാഗമുള്ളവർക്ു നവണ്കിയുള്ള 
റകയർ നഹവാമുകളകിൽ ആക്ുനതവായകിേകിക്ുാം 
കകൂടുതൽ സുേഷേകിതാം". നഡവാക്ടർ പെഞ്ത്റ് ശേകിയവാ
റണന്റ് സനലകിനുാം അെകിയവാാം, എനവാലുാം…  ആകവാശ
ത്കിൽ നമ�ങ്ങൾ അന്പതത്യഷേമവായകിക്ഴകിഞ്കിേുനു, 
തകികച്ചുാം ശകൂനത്യാം തറന് മനസ്്റ് നപവാറല!     

 സനൽ വടീണ്ുാം അമ്മറയ നനവാക്കി, ഭഷേണാം 
കഴകിക്വാൻ ശവാഠത്യാം കവാണകിക്ുന അമ്മറയ നയത്കി
ലകൂറട കഴകി്കിക്ുന നനഴ്റ്സ്റ്. റപറട്ന്റ് 
അമ്മചവാടകിറയണടീറ്ു.

"സനകൂ, നനോം സന്ത്യയവായകി, ഞവാൻ നപവായകി പടകി്ുേ 
വവാതകിൽ അടച്ചകിട്ു വേവാാം"  വവാതകിൽക്നലക്ു നടന 
അമ്മറയ തടഞ്ു സനൽ പെഞ്ു "ഞവാൻ നപവായകി 
അടയ്റ്ക്വാാം അറമ്മ "    
"നകിനക്്റ് നപടകിയനല് തറന നപവാകവാൻ അറല്ങ്കിൽ 
ഞവാനുാം കകൂടകി വേവാാം”.  
"ഇല്നമ്മ ഞവാൻ തനകിറയ റപവാനക്വാളവാാം".  കുറെ 
നവാളു കകൂടകിയവാണ്റ് അമ്മ തറന "സനകൂ’ എന്റ് 
വകിളകിച്ചത്റ് എനവനനവാർത്ു. 

അമ്മ വടീണ്ുാം കട്കിലകിൽ വനകിേുനു. പകിറന 
നഴ്റ്സകിനനവാട്റ് പെഞ്ു-"അവൻ വലത്യ നപടകിക്വാേനവാ, 
േവാന്തകിയവായവാൽ പുെത്കിെങ്ങകില്”. 
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"അറതനയവാ". നനഴ്റ്സ്റ് ചകിേകിച്ചു പകിറന പുെറത് തടീ 
റവയകിലകിനലക്ു നനവാക്കി… സുമതകിയമ്മയുറട മനസ്്റ് 
ഇന്വാൾ നവാട്കിൻപുെറത് വടീട്കിറല ഏനതവാ ഒേു 
സന്ത്യയകിൽ ആറണന്റ് അവർക്ു മനസ്കിലവായകി.    
സനൽ പുെത്കിെങ്ങകി േണ്ു മകിനകിറ്്റ് കഴകിഞ്ു തകിേകി
റച്ചത്കിയന്വാൾ സുമതകിയമ്മ നചവാദകിച്ചു "എടവാ 
എറന തനകിച്ചവാക്കി നടീ എവകിറടനപവായതവാ?".  
"ഞവാൻ പുെനത്റക്വാനകിെങ്ങകിയതവാ അനമ്മ".
അന്വാനഴക്ുാം നഫവാൺ ശബ്ദകിച്ചു."ങ്റ്ഹവാ മടീനേ, 
ഞവാനുടറന വേവാാം".
"സവാെ്റ് റപവാനക്വാളകൂ, അമ്മ ഇനകി ഉെങ്ങകിനക്വാളുമവായകി
േകിക്ുാം" വകിവേങ്ങൾ അെകിയവാവുന നനഴ്റ്സ്റ് പെഞ്ു.
"അനമ്മ ഞവാൻ ഒന്റ് നപവായകിട്്റ് വേവാാം. മടീേ ആശുപന്തകി
യകിലവാണ്റ്". അമ്മ തലയവാട്കി എല്വാാം മനസ്കിലവായത്റ് 
നപവാറല. വവാതകിൽക്റലത്കിയന്വാൾ ഒന്റ് തകിേകിഞ്ു 
നനവാക്ണറമന്റ് നതവാനകി. പകിറന അത്റ് നവറണ്നു 
വച്ചു. ഒന്റ് കകൂടകി കണ്വാൽ തനകിക്്റ് നപവാകവാൻ നതവാനകി
യകിറല്ങ്കിനലവാ, അഥവവാ അമ്മയുറട മനസ്്റ് 
മവാെകിയവാനലവാ?
"ആേവാ മടീേ?" അമ്മ നചവാദകിക്ുനത്റ് നകട്ു.  ഈശ്േവാ, 
ഇറതറന്വാേു വകിധകിയവാണ്റ്. അമ്മ തറനയവാണ്റ് 
തനകിക്്റ് നവണ്കി മടീേറയ കണ്ു പകിടകിച്ചത്റ്. തങ്ങൾക്്റ് 
ഒേു കുഞ്ുണ്വായകി കവാണവാൻ അമ്മ എന്ത വഴകിപവാട്റ് 
കഴകിച്ചകിേകിക്ുനു. എനകിട്കിന്വാൾ…!  
വടീണ്ുാം  നഫവാണടകിക്ുന ശബ്ദാം നകറട്ങ്കിലുാം, 
എടുക്വാൻ മകിനറക്ടവാറത അയവാൾ നവഗാം ലകിഫ്റ്റ്കിന
ടുനത്നക്വാടകി. സനൽ റചനന്വാനഴക്ുാം മടീേറയ 
നല്ർ െകൂമകിനലക്്റ് മവാറ്കിയകിേുനു. ഓ്നെഷൻ നവണ് 
എനത്റ് വലകിറയവാേവാശ്വാസമവായകി നതവാനകി.
ന്പസവനവദനയുറട ഇടനവളകളകിറലവാനകിൽ അവൾ 
നചവാദകിച്ചു,"അമ്മക്്റ് അെകിയവാനമവാ ഞവാൻ ഇവകിറടയവാ
റണന്റ്? "ഇല്", നകിറനന്വാലുാം അമ്മക്്റ് ഓർമയകില് 
എനയവാൾ പെഞ്കില്, പകോം പേസ്റ്പോം കകകൾ 
നചർത്്റ് പകിടകിച്ചു, തങ്ങളുറട നവദനകൾ പങ്്റ് 
റവയ്റ്ക്ുനത്റ് നപവാറല.........

“ഇറനന്വാ നന്്ക്്റ്ഫവാസ്റകിന്റ്"?  ഓഫടീസകിൽ 
നപവാകവാൻ തയവാെവായകി വന സനൽ മടീേനയവാട്റ് നചവാദകി
ച്ചു."പുട്ുാം, കടലയുാം, പഴവുാം...പകിറന കുെച്ച്റ് 
സ്റ്നനഹവുാം ...മതകിനയവാ? "നമശയകിൽ നലേറ്ുകൾ നകിേ
ത്ുനതകിനകിടയകിൽ ഗൗേവനത്വാറട അവൾ 
പെഞ്ു. "അവസവാനനത്ത്റ് സ്ല്ാം കകൂടുതൽ 
നപവാേറട്" എന്റ് പെഞ്ു സനൽ കണ്ണകിെുക്കി 
ചകിേകിച്ചു.

കയ്കിൽ പഴവുാം പകിടകിച്ച്റ് ആദത്യമവായകി കവാണുനത്റ് 

നപവാറല  തുെകിച്ചു നനവാക്കിയകിേകിക്ുന അമ്മറയ 
അന്വാഴവാണ്റ് സനൽ കണ്ത്റ് .  "എന്വാ അനമ്മ, 
പഴത്കിന്റ് എറന്ങ്കിലുാം കുഴ്മുനണ്വാ?".    
 "ഇറതറങ്ങനയവാ...? സാംശയനത്വാറട നനവാക്കി.
"അച്ഛനമ്മ, ഞവാൻ റപവാളകിച്ചു തേവാാം "മകൂന്റ് വയസ്ുകവാ
േൻ ന്ധുവ്റ് പഴാം റപവാളകിച്ച്റ് സുമതകിയമ്മയുറട കയ്കിൽ 
റകവാടുത്ു.  
പകിറനയുാം എന്വാണ്റ് റചനയ്ണ്റതനെകിയവാറത 
പകച്ചകിേുന അമ്മയുറട വവായകിനലക്്റ് പുട്ുാം കടലയുാം 
കുഴച്ച്റ് ഉേുളകളവാക്കി വവായകിൽ വച്ച്റ് റകവാടുത്ു മടീേ, 
ഇടക്്റ് ഓനേവാ ഉേുള ന്ധുവകിറന് കുഞ്ുവവായകിനലക്ുാം.
ഭഷേണാം ഇെക്വാൻ മെന അമ്മറയ സ്ൽ്ാം 
റവള്ളാം കുടകി്കിക്വാൻ നനവാക്കിയ മടീേയുറട കക 
തട്കിമവാറ്കി, നദഷത്യനത്വാറട അമ്മ അവറള ഒന്റ് 
നനവാക്കി.  ഒേു തല്്റ് കകിട്വാൻ സവാധത്യത ഉണ്വായകിേുനു 
എങ്കിലുാം മടീേ അതകിൽനകിറനവാഴകിഞ്ു മവാെകി.
 അമ്േനു നകിന ന്ധുവകിറന കണ്ന്വാൾ അവേുറട 
മുഖറത് നദഷത്യാം മവാെകി.
"ഉണ്ണടീ" അവർ സ്റ്നനഹനത്വാറട അവറന വകിളകിച്ചു. 
കുഞ്ുാം നവാളകിറല തറന് വകിളകിന്േവായകിേുനു ഉണ്ണകി, 
സനൽ ഓർത്ു. ന്ധുവകിന്റ്  തറന് െവായയവാറണന്റ് 
എല്വാവേുാം പെയവാെുണ്്റ്.
"അനമ്മ" ഒേകിക്ൽ കകൂടകി അമ്മറയറന തകിേകിച്ചെകിഞ്കി
േുറനങ്കിൽ എന ആന്ഗഹനത്വാറട അയവാൾ 
വകിളകിച്ചു. വകിളകി നകട്്റ് സുമതകിയമ്മ നനവാക്കിറയങ്കിലുാം 
ഒേു പേകിചയ ഭവാവവുാം കവാണകിച്ചകില്. പകിറന എഴുനനറ്്റ് 
ന്ധുവകിറനവാ്ാം നടനു അവറന് കളകി്വാട്ങ്ങൾക്കിടയകി
നലക്്റ് . അന്വാൾ നഡവാക്ടർ പെഞ്നതവാർത്ു. 

"അവർ ഭകൂതകവാലത്കിലവാണ്റ് കഴകിയുനത്റ് അവറേ 
മനസ്കിലവാക്കി റപേുമവാെുക".
മടീേ ഇടയ്റ്ക്കിറട പെയവാെുണ്്റ് എനകിക്്റ് േണ്്റ് മക്ളവാ
റണന്റ് , ഒേവാണുാം ഒേു റപണ്ണുാം. ശേകിയവാണ്റ്, അമ്മ 
വളേവാത്കുട്കിയവാണ്റ്, ഒനുാം അെകിയകില് ആറേയുാം 
അെകിയകില്. 
സ്റ്നനഹനകിധകിയവായ തറന് അമ്മറയ എറനനനക്ു
മവായകി തനകിക്്റ് നഷ്ടറ്ട്കിേകിക്ുനു എന തകിേകിച്ചെകിവ്റ് 
സനലകിറന തളർത്കി. എങ്കിലുാം ആധുനകിക ചകികകിത്
യവാലുാം മടീേയുറട കേുതനലവാറടയുള്ള പേകിചേണത്വാ
ലുാം ഒേു അപേകിചകിതറയ നപവാറലറയങ്കിലുാം അമ്മ 
ഒ്മുണ്നല്വാ, അയവാൾ ആശ്സകിച്ചു. 
  
മെവകിയുറട ആഴങ്ങളകിൽ ഒറ്റ്ട്ു നപവാകുന സുമതകി
യമ്മറയന്വാലുള്ളവർക്ുാം അവറേ തത്യവാഗമനനവാഭവാവ
നത്വാറട  സ്റ്നനഹനത്വാറട, ഷേമനയവാറട പേകിചേകി
ക്ുനവർക്ുാം ഈ കഥ സമർ്കിക്ുനു .
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• Home security 

• Alaram System

• IP Alarm Monitoring

• CCTV Cameras

• Intercom

• TV Freeview Aerials 

• TV Installation

• Networking

• Wi-Fi Range Extender

022 164 9878 | 09 218 7878
joby@genesissolutions.co.nz

Improve your

security!
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മുഖാംമകൂടകികൾ എന്റ് നകൾക്ുനമ്വാൾ 
നമ്മുറട മനസ്കിൽ റതളകിഞ്ു 

വേുനത്റ് റകവാള്ളക്വാർ, പകിടകിച്ചുപെകിക്വാർ 
തുടങ്ങകിയ ന്കകിമകിനലുകറളയവാണ്റ്. 
എനവാൽ നകവാവകിഡകിറന് ആോംഭാം മുതൽ 
നലവാകറമമ്വാടുമുള്ള എല്വാവേുാം തറന 
മുഖാംമകൂടകി ധേകിക്ുവവാൻ തുടങ്ങകിയന്വാൾ 
മുഖാംമകൂടകിയുറട ഇതുവറേയുള്ള 
നപേുനദവാഷാം മവാെകിയകിേകിക്ുകയവാണ്റ്. ഇന്റ് 
ഭേണവാധകികവാേകികൾ, പുനേവാഹകിതർ, 
ശവാസ്റ്ന്തജ്ഞർ മുതലവായ സമകൂഹത്കിറല 
ഉനത നന്ശണകിയകിലുള്ള ആളുകൾ മുതൽ 
എല്വാവേുാം തറന മുഖാം മകൂടകി അണകിയു
നുണ്്റ്. മുഖാംമകൂടകിക്്റ് ഒേു കവാലത്്റ് അന്ക
മത്കിറന്യുാം കവാപടത്യത്കിറന്യുാം മുഖമവാ
യകിേുറനങ്കിലുാം ഇന്റ് നലവാകത്കിൻറെ 
േഷേകറന് പേകിനവഷമവാണ്റ് 
കകിട്കിയകിേകിക്ുനത്റ്.

നകവാവകിഡ്റ് എന മഹവാമവാേകി മനുഷത്യേവാശകി
യുറട ജടീവകിതന്കമറത് അടപടലാം തകർ
റത്െകിഞ്ു റകവാണ്കിേകിക്ുകയവാണനല്വാ. 
ഇത്റ് നമ്മറള സവാമ്ത്കികമവായുാം ആനേവാ
ഗത്യപേമവായുാം സവാാംസ്റ്കവാേകികമവായുാം തളർ
ത്കിക്ളഞ്ു. നകവാവകിഡ്റ് ദുേന്ാം 
നലവാകറത് മുഴുവൻ ന്ഗസകിച്ചന്വാൾ ഇത്റ് 
നമ്മുറട റകവാച്ചു നകേള നത്യുാം മലയവാളകി
കറളയുാം എങ്ങറന ്വാധകിച്ചു എന്റ് 
പേകിനശവാധകിക്ുനത്റ് യുക്മവാണ്റ്. എഴുപ
തുകളുറട ആോംഭത്കിൽ ഗൾഫ്റ് നമഖലയകി
നലക്്റ്   നജവാലകി നതടകിന്വായ മലയവാളകി 
നകേളറത് സമ്നമവാക്കി. കകൂടവാറത 
സമടീപകവാലത്ു െബ്ബർ, കുേുമുളക്റ്, ഏലാം 
തുടങ്ങകിയ നവാണത്യവകിളകളകിലകൂറടയുാം, 

െകിയൽ എനസ്ററ്കിലകൂറടയുാം പണാം റകവായ്റ്ത 
മലയവാളകിയുറട ജടീവകിത സവാഹചേത്യങ്ങൾക്്റ് 
വകിലേവകേമവായ മവാറ്ങ്ങൾ വനു.

ആഡാം്ോം മുറ്കി നകിൽക്ുന വടീടുകൾ, 
വകിലകകൂടകിയ വവാഹനങ്ങൾ, വസ്റ്ന്തങ്ങൾ, 
ആഭേണങ്ങൾ തുടങ്ങകി ആറേയുാം 
റകവാതകി്കിക്ുന ജടീവകിതസവാഹചേത്യങ്ങളുാം 
കശലകികളുാം മലയവാളകികളുറട ജടീവകിതത്കി
ന്റ് നകിൊം പകർനു. എങ്ങുാം ആഡാം്ോം 
മത്േ്ുദ്ധകിനയവാറട നകിെഞ്വാടകി. 
വകിവവാഹാം തുടങ്ങകിയ ചടങ്ങുകൾ സവാധവാേ
ണക്വാർക്്റ് തവാങ്ങവാവുനതകി ലുാം 
അധകികാം ചകിലനവെകിയ ആന�വാഷങ്ങളവായകി 
മവാെകി. സമകൂഹത്കിലുള്ള അന്സ്്റ് നകിലനകിർ
ത്ുവവാൻ പലർക്ുാം കടാം വവാങ്ങകി ചകിലവ്റ് 
റചനയ്ണ്കി വനു. നകേളാം മറ്ു സാംസ്ഥവാന
ങ്ങളുറട വകില്ന കനമ്വാളാം ആയകി മവാെകി. 
ഈ ആഡാം്േ ജടീവകിതാം എനുാം നകില
നകിൽക്ുറമന്റ് മന്വായസാം കുടകിച്ചു 
ജടീവകിച്ച മലയവാളകിയുറട ജടീവകിതത്കിനലക്്റ് 
ഇടകിത്ടീയവായകി 2019 അവസവാനത്കിൽ
നകവാവകിഡ്റ് എന മഹവാമവാേകി വകിേുനു വനു. 
തുടക്ത്കിൽ ഇറതവാറക് തവാൽക്വാലകിക 
ന്പശ്റ്നമവായകി കണക്വാക്കിയ നമ്മൾ ഈ 
2021 മദ്ധത്യത്കിലുാം എന്്റ് റചയ്ണറമനെകി
യവാറത പകച്ചുനകിൽക്ുകയവാണ്റ്!

മലയവാളകികളുറട സൗന്േത്യ ന്വാധനത്യുാം 
ആഡാം്േ ജടീവകിതനത്യുാം തകർറത്െകി
ഞ് നകവാവകിഡ്റ്, ലളകിത ജടീവകിതാം എങ്ങറന
യവാറണന്റ് നമ്മറള പഠകി്കിച്ചു തനു. 
നകവാവകിഡകിന്റ് മുമ്്റ് നമ്മുറട നവാട്കിറല ഒേു 
ശേവാശേകി വകിവവാഹ ചടങ്ങകിന്റ് കുെഞ്ത്റ് 
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500 നപറേങ്കിലുാം പറങ്ടുക്ുമവായകിേുനു. കവാറ്െകിങ്റ്, 
വസ്റ്ന്തങ്ങൾ, ആഭേണങ്ങൾ, ്ത്യകൂട്കിപവാർലർ, നസ്റജ്റ് 
റഡക്നെഷൻ തുടങ്ങകി സവാധവാേണക്വാർക്്റ് തവാങ്ങവാ
നവാവവാത് വകിധാം വൻ ്വാധത്യതകൾ വേുത്കി റവച്ചകിേു
നു. എനവാൽ ഇനത കലത്യവാണാം നകവാവകിഡ്റ് മവാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ പവാലകിച്ച്റ് കുെച്ചവാളുകളുറട മദ്ധത്യത്കിൽ വളറേ 
റചലവുാം കുെച്ച്റ് നടത്ുവവാൻ സവാധകിക്ുനത്റ് സവാധവാ
േണക്വാർക്്റ് എറന്വാേു ആശ്വാസമവാണ്റ്! എനവാൽ 
ഇതകിറന് മെുവശാം പേകിനശവാധകിച്ചവാൽ കവാറ്െകിാംഗ്റ് 
സർവടീസ്റ് നടത്ുനവർ, വടീഡകിനയവാ നഫവാനട്വാന്ഗവാഫർ
മവാർ, ്ത്യകൂട്ടീഷൻമവാർ, പന്ൽ പണകിക്വാർ, കലറ്്റ് 
ആൻഡ്റ് സൗണ്്റ് തുടങ്ങകിയ നകിേവധകി ആളുകൾക്്റ് 
റതവാഴകിൽ നകിനശ്ശഷാം നഷ്ടറ്ടുന കവാഴ്റ്ചയവാണ്റ് 
കവാണുനത്റ്. കലറ്്റ് ആൻഡ്റ് സൗണ്്റ് ്കിസകിറനസ്്റ് 
നടത്കിയകിേുന അഞു നപർ നകേളത്കിൽ ആത്ഹ
തത്യറചയ്റ്ത വവാർത്കൾ നമ്മൾ നകട്തവാണനല്വാ.

മനനവാഹേമവായ കലവാലയ ജടീവകിതാം നഷ്ടറ്ട് വകിദത്യവാർഥകി
കൾ മുതൽ സ്റ്കകൂളകിൽ കകൂട്ുകവാനേവാറടവാ്ാം കളകിച്ചു 
േസകിച്ചകിേുന കുേുനുകൾ വറേ വടീട്കിൽ അടച്ചകിേുനു 
ഓൺകലൻ ക്വാസുകളകിലകൂറട പഠനാം നടത്ുകയവാ
ണ്റ്. അനതവാറടവാ്ാം ഇൻെർറനറ്്റ് സൗകേത്യങ്ങനളവാടുകകൂ
ടകിയ നഫവാണുകൾ നല്തുാം ചടീത്യുമവായ 
അെകിവുകളുാം ്ന്ങ്ങളുാം ആോംഭകിക്ുവവാനുാം യുവ
ജനങ്ങറള വഴകിറതറ്കിക്വാനുാം ആോംഭകിച്ചകിട്ുണ്്റ്. 

അടച്ചകിട് വടീടുകൾക്ുള്ളകിൽ ്ന്കിക്റ്ട് ദവാമ്തത്യ
ങ്ങൾക്കിടയകിൽ ധവാേവാളാം കുടുാം്ന്പശ്റ്നങ്ങളുാം 
വഴക്ുകളുാം സവാമകൂഹത്യന്പശ്റ്നങ്ങളുാം ഉണ്വാകു
വവാൻ ഇടയവാക്കിയകിട്ുണ്്റ്. അടുത്കവാലത്്റ് വർദ്ധകിച്ചു
വേുന ആത്ഹതത്യവാന്പവണത ഇത്ോം ന്പശ്റ്നങ്ങളു
റട ന്പതകിഫലനാം ആറണന വവാദമുഖങ്ങൾ ഉണ്്റ്. 
റചെുകകിട കച്ചവടക്വാർ, വവാഹന ഉടമകൾ, ജടീവന
ക്വാർ തുടങ്ങകി റതവാഴകിലുാം വേുമവാനവുാം നഷ്ടറ്ട് 
പലേുാം ആത്ഹതത്യയുറട വക്കിറലത്കിയകിേകിക്ുകയവാ
ണ്റ്. ഗവാനനമളക്വാർ, മകിമകിന്കകി കലവാകവാേന്മവാർ, നവാടക
ക്വാർ, വവാദത്യനമളക്വാർ തുടങ്ങകിയ പല കലവാകവാേന്മവാ
േുാം റതവാഴകിൽ നഷ്ടറ്ട്ു ഇന്റ് പട്കിണകിയവായകി. 
എനവാൽ സ്ഥകിേ വേുമവാനമുള്ള അധത്യവാപകർ, ഗവൺ
റമൻെ്റ് ജടീവനക്വാർ, ്വാങ്്റ്, ഐ.ടകി.  മുതലവായ നമഖ
ലകളകിൽ ഉൾറ്ടുന ജടീവനക്വാറേ നകവാവകിഡ്റ് സവാമ്
ത്കികമവായകി ്വാധകിച്ചകിട്കില്. ഓൺകലനവായകി 
വടീട്കിലകിേുന്റ് നജവാലകി റചയ്ുന ഇവേകിൽ പലർക്ുാം 

യവാന്ത ചകിലവുകളുാം മറ്്റ് അനു്ന് ചകിലവുകളുാം 
ലവാഭകിച്ചു നറല്വാേു തുക മകിച്ചാം വയ്റ്ക്ുവവാൻ സവാധകിക്ു
നുണ്്റ്. ഇവേകിൽ ഭകൂേകിഭവാഗാം നപേുാം സ്ന്ാം പുേയകിട
ങ്ങളകിൽ കകൂടുതലവായകി കൃഷകി നടത്ുവവാനുാം സ്ന്മവാ
യകി പച്ചക്െകികൾ ഉത്റ്പവാദകി്കിക്ുവവാനുാം 
തുടങ്ങകിയകിട്ുണ്്റ്. ഇതകിനവാൽത്റന നകവാവകിഡ്റ് കവാല
�ട്ത്കിൽ നകേളത്കിറല പച്ചക്െകി ഉത്റ്പവാദനാം 
വർദ്ധകിച്ചു വേകികയവാണ്റ്. 

അടഞ്്റ് കകിടനകിേുന ്ടീവനെജ്റ് നഷവാ്ുകൾ തുെന
ന്വാൾ എല്വാാം മെന്റ് മലയവാളകി മദത്യാം വവാങ്ങവാൻ 
ഷേമനയവാറട കത്യകൂ നകിന കവാഴ്റ്ച സവാമകൂഹത്യ മവാധത്യമങ്ങ
ളകിൽ നവാാം കൗതുകനത്വാറട കണ്തവാണനല്വാ. 
എനവാൽ സ്റ്പകിേകിറ്്റ് ആൻഡ്റ് സ്റ്പകിേകിച്വാലകിറ്കിയുാം 
തമ്മകിൽ വലകിയ ഒേു അന്ോം ഉറണ്ന്റ് നകവാവകിഡ്റ് 
നറമ്മ കവാണകിച്ചു തനകിേകിക്ുകയവാണ്റ്. ്ടീവനെജ്റ് 
നഷവാ്ുകൾ തുെക്ുവവാൻ ഗവൺറമൻെ്റ് അനുവദകിച്ച
ന്വാൾ നദവവാലയങ്ങൾ തുെക്ുവവാൻ എനന് സമ്മതകി
ക്വാത്റതന ്ുറ് ഭക്ജനങ്ങളുാം മതനമലധത്യഷേന്മവാേുാം 
നചവാദകിക്ുനു.

വവാക്റ്സകിനുകളുറട ദൗർലഭത്യവുാം നകവാവകിഡകിഡകിറന് 
മവാേകമവായ പുതകിയ വകനഭദങ്ങളുാം ന്പതടീഷേകളു
റട നവാമ്ുകൾ നുള്ളുകയവാനണവാ? ്ന്ു, സുഹൃത്്റ് 
സന്ർശനങ്ങൾ തടീർത്ുാം ഇല്വാത് ഭവനങ്ങൾ, 
ന്പളയത്കിൽ അകറ്ട് വടീടുകൾ നപവാറല ഒറ്റ്ട്ു 
നപവായകിേകിക്ുനു.

മഹവാമവാേകിയുറട കുറത്വാഴുക്കിൽ തകർറത്െകിയറ്
ട് നമ്മളുറട സവാമ്ത്കിക അടകിത്െ വടീണ്ുാം റകട്കി 
റപവാക്ുവവാൻ വർഷങ്ങൾ ഏറെ നവണ്കി വനനക്വാാം. 
അതുനപവാറലതറന നകവാവകിഡകിറന് അനന്േഫലമവാ
യകി ഉണ്വാനയക്വാവുന ആനേവാഗത്യന്പശ്റ്നങ്ങൾ എന്ത
മവാന്താം ഗുേുതേമവായകിേകിക്ുാം എനതകിന്റ് യവാറതവാേു 
േകൂപവുമകില്.

ഈ കവാല�ട്ത്കിൽ മവാതവാപകിതവാക്റളയുാം സനഹവാദ
േങ്ങറളയുാം സുഹൃത്ുക്റളയുാം ഒേു നനവാക്്റ് 
കവാണുവവാനുാം അന്കിനമവാപചവാോം അർ്കിക്ുവവാനുാം 
സവാധകിക്വാറത നഷ്ടറ്ട്ുനപവായ ന്പവവാസകികളവായ 
സുഹൃത്ുക്ളുറട ദുഃഖത്കിൽ ഞവാനുാം പങ്ു 
നചേുനു!

കജോസ ്കജോസഫ് ഒരു അധ്യോപ�നോയിരുന്നു. 2002ൽ ന്യൂ സീ�ോൻഡിക�കെു �ുടികയറി.  ഇകപ്ോൾ ആകവോൺകഡ�ിൽ �ുടുംബമോയി 

തോമസികെുന്നു.        
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േവാജനുണയൻ പനന്തവാസ്റ്- ഈ 
നപേ്റ് ചകിലന്വാൾ നകിങ്ങൾ എവകി

റടറയങ്കിലുാം നകട്കിട്ുണ്വാവുാം ഇറല്ങ്കിൽ 
നപവാറട്, വടീണ്ുാം ഒനുകകൂടകി നകൾക്വാാം.
 പുള്ളകി ആള്റ് ശുദ്ധനവാണ്റ്. നകിഷ്റ്കളങ്നവാ
ണ്റ്…സതത്യസന്നവാണ്റ്… പനഷേ ഭയങ്േ 
കല്ുറവച്ച നുണ പെയുനവൻ! എനവാൽ 
ഒേു കവാേത്യാം പെയവാാം, ഈ നുണയൻ 
പനന്തവാസ്റ് ആറേയുാം ചതകിക്ുന തേത്കി
ലുള്ള നുണ പെയവാെകില്. ഇതുവറേ 
പെഞ്കിട്കില് എനവാണ്റ് ജനവവാകത്യാം!
 തനകി പച്ചയവായ ന്ഗവാമത്കിലവാണ്റ് പനന്തവാ
സകിറന് ജനനാം. എങ്കിലുാം പട്ണവുമവായകി 
അടുത്ു ്ന്റ്ട്വാണ്റ് ജടീവകിതാം. 
പനന്തവാസകിനകിന്വാൾ വയസ്്റ് മു്ത്റ്.  റചെു
്ത്കിനല അ്ൻ മേകിച്ചു. പകിറന 
അയവാറള വളർത്കിയതുാം പഠകി്കിച്ചതുാം 
അമ്മയവാണ്റ്. നല്നകിലയകിൽ പഠകി്കിച്ച്റ് 
നഡവാക്ടനെവാ എൻജകിനടീയനെവാ ആക്വാനനവാ 
ആ അമ്മയ്റ്ക്്റ് കഴകിഞ്കില്. അതുറകവാ
ണ്ുതറന അയവാൾ ഇന്വാൾ ആ ന്ഗവാമ
ത്കിറല പലചേക്ുകടക്വാേുറട 
സഹവായകിയവാണ്റ്. കുെച്ചു അകറലയുള്ള 
ന്ഗവാമത്കിൽ നപവായകി സവാധനങ്ങൾ വവാങ്ങകി 
കടക്വാർക്്റ് എത്കിച്ചു റകവാടുക്ുന 
നജവാലകി. വളറേ കൃതത്യനകിഷ്റ്ഠനയവാറട 
പനന്തവാസ്റ് ആ നജവാലകി റചയ്ുനു. ആള്റ് 
േവാജനുണയൻ ആറണങ്കിലുാം റചയ്ുന 
ന്പവർത്കിയകിൽ വളറേ ആത്വാർത്ഥതയവാ
ണുള്ളത്റ്. റചയ്ുന നജവാലകി യവാറതവാേു 
കളവകില്വാറത റചയ്ുറമന്റ് ന്ഗവാമവവാസകികൾ

റക്ല്വാാം അെകിയുകയുാം റചയ്വാാം.
ആഴ്റ്ചയകിൽ േണ്ു  ദകിവസമവാണ്റ് പനന്തവാസ്റ് 
ന്ഗവാമത്കിൽനകിനുാം നഗേത്കിൽ നപവായകി 
വേുനത്റ്. ഇതകിനകിടയകിൽ കകിട്ുന ദകിവസ
ങ്ങൾ അയവാൾക്്റ് വകിന്ശമമവാണ്റ്. അറത, 
സ്ന്ാം വടീട്കിൽ തറനയവാണ്റ്. റവെുറത 
അലഞ്ുതകിേകിഞ്ു സമയാം കളയവാെകില് 
എനർത്ഥാം. എനവാൽ ഈ സമയാം 
അയവാൾ ന്ഗവാമത്കിറല ആളുകറള വകിളകിച്ചു 
കകൂട്കി റസവാെ പെഞ്കിേകിക്ുാം. റസവാെ 
എനുപെഞ്വാൽ റവെുാം നുണകൾ 
മവാന്താം പെയുന സമയാം.
അമ്മയ്റ്ക്ുാം മകനുാം മവാന്തമവായുള്ള 
നടീക്കിയകിേകി്ു മതകി അയവാൾക്്റ്. 
അതവായത്റ് പട്കിണകിയകില്വാത് ഒേു ജടീവകിതാം. 
ഇന്വാൾ ന്പവായാം 30 കഴകിറഞ്ങ്കിലുാം 
വകിവവാഹറത്ക്ുെകിച്ച്റ് അയവാൾക്്റ് 
യവാറതവാേു ചകിന്യുമകില്. അമ്മ പലന്വാഴുാം 
വകിവവാഹറത്ക്ുെകിച്ച്റ് മകനനവാട്റ് പെയവാെു
റണ്ങ്കിലുാം അയവാൾ അറതവാനുാം കവാേത്യ
മവാക്വാെകില്. നപവാറട്… ഇത്റ് പനന്തവാസകിറന് 
സ്കവാേത്യാം.
പകിറന പനന്തവാസകിറന് വകിന്ശമ ദകിവസാം 
വടീട്കിൽ നല് തകിേക്വാണ്റ്. എന്കിനവാറണ
നനവാ? അയവാളുറട പുളു നകൾക്വാൻ! 
സ്ന്ാം വടീടകിറന് വേവാന്യകിലകിേുനവാണ്റ് 
പനന്തവാസ്റ് ഓനേവാ നുണക്ഥകളുാം തട്കിവകി
ടുനത്റ്. ന്ഗവാമത്കിറല റവെുറതയകിേകിക്ു
ന മുതകിർനവനേവാറടവാ്ാം കുട്കികളുാം ഈ 
നുണ വകിനശഷങ്ങൾ നകൾക്വാൻ വറന
ത്ുക  പതകിവവാണ്റ്. കകൂട്ത്കിൽ കുട്കികൾ 

മരിയ െീെു

നുണക്കഥ
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ഇറല്ങ്കിൽ ചകിലന്വാൾ പനന്തവാസ്റ് നഗേത്കിറല ചകില 
നഹവാട്്റ് നസ്റവാെകികളുാം  മുതകിർനവനേവാട്റ്  തട്കി വകിടവാെുണ്്റ്. 
റപവാടകി്ുാം റതവാങ്ങലുാം വച്ചുള്ള ഈ നുണകൾ പെയു
നത്റ് അമ്മ നകൾക്വാതകിേകിക്വാൻ പനന്തവാസ്റ് ന്പനതത്യകാം 
ന്ശദ്ധകിക്വാെുമുണ്്റ്.
 മകിക്വവാെുാം സ്റ്കകൂൾ കുട്കികൾ കവകുനനേങ്ങളകിൽ 
അവകിറട സന്ർശകിക്ുക പതകിവവാണ്റ്. കുട്കികൾക്ുനവ
ണ്കി പനന്തവാസ്റ് നല് േസകേമവായ കഥകളുാം റമനയുാം.
 ഒേകിക്ൽ നഗേത്കിൽ റചനന്വാൾ ഒേു ഷകൂട്കിാംഗ്റ് 
കവാണവാൻ ഇടവന കഥ പനന്തവാസ്റ് കുട്കികളുമവായകി 
പങ്ുവച്ചു. കുട്കികൾക്്റ് ആകവാാംഷേയവായകി. ന്ഗവാമവവാ
സകികളകിൽ പലേുാം ഷകൂട്കിാംഗ്റ് കണ്കിട്കില്വാത്തകിനവാൽ 
വളറേ ആർത്കിനയവാറടയവാണ്റ് പനന്തവാസകിറന് കഥ 
നകൾക്വാനകിേകിക്ുനത്റ്.
 പനന്തവാസ്റ് തുടർനു- ഒേു ദകിവസാം നഗേത്കിറന് 
ഓേത്ു കകൂടകി പനന്തവാസ്റ് നടക്ുകയവാണ്റ്. ഏനതവാ ഒേു 
സകിനകിമയുറട ഷകൂട്കിാംഗ്റ് അവകിറട നടക്ുനുണ്വായകിേു
നു. പനന്തവാസ്റ് അത്റ് കണ്കില്. അന്വാഴവാണ്റ് ഷകൂട്കിങ്ങു
കവാേുറട കത്യവാമെയകിൽ പനന്തവാസ്റ് റപട്ത്റ്. ആ സകിനകിമവാ
ക്വാേകിൽ ഒേവാൾ ഓടകിവന്റ് പനന്തവാസകി നനവാട്റ് വഴകിമവാെകി 
നപവാകവാൻ ആവശത്യറ്ട്ു. ഇത്റ് പനന്തവാസകിനകിഷ്ടമവായകില്. 
അയവാൾ അവകിറട തറന നകിനു. ഇതകിനകിടയകിൽ 
റന്പവാഡഷേൻ കൺനന്ടവാളെവായ ഒേവാൾ വനു പനന്തവാ
സകിനനവാട്റ് കയർത്ു. ഇതു കകൂടുതൽ കുഴ്ത്കിനു 
കവാേണമവാവുകയവാണുണ്വായത്റ്.
 പനന്തവാസ്റ് അയവാനളവാടുാം കയർത്ു. തവാൻ തറന് 
നജവാലകിയുമവായകി നപവാകുനമ്വാൾ ഷകൂട്കിാംഗ്റ് തനകിക്്റ് ഒേു 
ന്പശ്റ്നമല്. “നകിങ്ങൾക്്റ് നകിങ്ങളുറട നജവാലകി”. 
“എനകിക്്റ് എറന് നജവാലകി”. സകിനകിമവാക്വാർ വല്വാത് 
അവസ്ഥയകിലവായകി.
ഷകൂട്കിങ്ങുകവാർ കത്യവാമെ നഫവാക്സ്റ് റചയ്റ്തകിേകിക്ുനത്റ് 
പനന്തവാസ്റ് നകിൽക്ുന  സ്ഥലനത്ക്വാണ്റ്. ആള്റ് 
അന്ത നമവാശക്വാേനല് എന്റ് മനസ്കിലവാക്കിയ സകിനകി
മവാക്വാർ പകിനടീട്റ് ഒേു വഴകിറയ കണ്ുള്ളകൂ. 
നവായകനവായകി അഭകിനയകിക്ുന സകൂ്ർസ്റവാെകിറന 
റകവാണ്്റ് അനുനയകി്കിക്ുക… അതകിനവർ നവായകറന 
ചട്ാം റകട്കി. നടൻ വന്റ് പനന്തവാസകിനനവാട്റ്  വകിനയനത്വാ
റട സാംസവാേകിച്ചു. കത്യവാമെക്ു പുെത്ുള്ള നടൻറെ 
അഭകിനയാം.
 പനന്തവാസ്റ് മനസ്കിൽ ആേവാധകിച്ച നടൻ തറന് മുമ്കിൽ 
തനനവാട്റ്  റകഞുനു. പനന്തവാസകിൻറെ മനാം  
കുളകിർനു. നടറന്  സവാമടീപത്യാം പനന്തവാസകിറന സ്വാധടീനകി
ച്ചു. അയവാൾ വഴകിയകിൽ നകിനുാം മവാെകി. നപവാേവാത്തകിന്റ് 
അവർ അയവാൾക്്റ് റസറ്കിൽ ഒേു കനസേ നടീക്കിയകിട്ു 
ഷകൂട്കിാംഗ്റ് കവാണവാൻ സൗകേത്യവുാം ഒേുക്കി. 

റന്പവാഡഷേൻ സഹവായകി ചവായയുമവായകി വനു 
പനന്തവാസകിനു നനറേ നടീട്കി. പനന്തവാസകിനു കകൂടുതൽ 
സനന്വാഷമവായകി. ഷകൂട്കിങ്ങകിന്റ് ഇടയ്റ്ക്്റ് നടൻ വന്റ് 
പനന്തവാസുമവായകി സാംസവാേകിച്ചകിേുനു. ഒേകിക്ൽനപവാലുാം 
ഷകൂട്കിാംഗ്റ് കണ്കിട്കില്വാത് പനന്തവാസകിന്റ് റതവാട്ടുത്ുനകി
ന്റ് ഷകൂട്കിാംഗ്റ് കവാണവാൻ അവസോം ലഭകിച്ചു. നപവാേവാത്
തകിന്റ് സകൂ്ർസ്റവാെകിറന് സവാമടീപത്യവുാം!  അവകിറടനകിന്റ് 
നപവാേവാൻ നനേത്്റ് അയവാൾ സകൂ്ർസ്റവാെുറമവാത്്റ്  
ഒേു നഫവാനട്വായ്റ്ക്്റ് നപവാസ്റ് റചയ്റ്തകിട്വാണ്റ് മടങ്ങകി 
നപവാനത്റ്. ഈ കഥ ന്ഗവാമത്കിറലത്കി. വളറേ 
വകിശവാലമവായകി വകിശദമവായകി റപേു്കിച്ചവാണ്റ് പനന്തവാസ്റ് 
കഥ പെഞ്ത്റ്. 
 കഥ നകട്്റ് ഒേു കുട്കി നചവാദകിച്ചു. എനകിട്്റ് നചട്റന് 
നഫവാനട്വാ എവകിറട?
 റപറട്ന്റ് ഒേു മെുപടകിക്്റ് തവാമസാം വറനങ്കിലുാം 
പനന്തവാസ്റ് പെറഞ്വാ്കിച്ചു.
 നഫവാനട്വാ അവർ ഈറമയകിൽ വഴകി അയച്ചു തേവാറമന്റ് 
പെഞ്കിട്ുണ്്റ്.
 അറ്വാ അതകിനു നചട്ന്റ് ഇ-റമയകിൽ അന്ഡസ്്റ് 
നവനണ്?
 അറതവാറക് അവർക്െകിയവാാം.
 പനന്തവാസ്റ് തടകി  ത്ുകയവാണ്റ്. അന്ഡസ്്റ് എങ്ങറന 
അെകിയുാം?
 മററ്വാേു കുട്കി വകിടവാൻ ഭവാവമകില്.
 അത്റ് അവർക്്റ് അെകിയവാറമന്റ് പനന്തവാസ്റ്.
 അതകിനു നചട്ന്റ് ഈറമയകിൽ ഉനണ്വാ?
പനന്തവാസ്റ് വടീണ്ുാം പേുങ്ങലകിലവായകി.
 ഈ റമയകിൽ… ഒനു നപവാടവാ പകിനള്ളറേ, എനകിക്്റ് 
ആ-റമയകിലവാ ഉള്ളത്റ്! അവർ അതകിനലക്്റ് നഫവാനട്വാ 
അയച്ചു തനനവാളുാം നകിനനവാട്റ് റസവാള്ളവാൻ എനകിക്്റ് 
നനേമകില്…എനകിക്്റ് നവറെ പണകിയുണ്്റ്!
പനന്തവാസ്റ് വടീട്കിനുള്ളകിനലക്്റ് കയെകിന്വായകി.
പനന്തവാസകിൻറെ നുണക്ഥ നകട്്റ് കുട്കികൾ ചകിേകിച്ചു
റകവാനണ്വാടകി മെഞ്ന്വാൾ അകത്ുനകിനുാം അമ്മ 
വനു പെഞ്ു.
എടവാ നമവാറന ഇനു കവകുനനോം നകിറന കവാണവാൻ 
ഒേു റപണ്ണു വടീട്ുകവാർ വേുനുണ്്റ്. നടീ ഒന്റ് ഒേുങ്ങകി 
നകിൽക്ണാം.
ഇതുാം പെഞ്്റ് അമ്മ ഒേു നഫവാനട്വാ അവനു നനറേ 
നടീട്കി. അത്റ് കണ്്റ് അവൻ ഒന്റ് റഞട്കി! ഷകൂട്കിാംഗ്റ് 
സ്ഥലത്്റ്  നവായകനനവാറടവാ്ാം കണ് നടകിയുറട 
നഫവാനട്വാ!
റഹന്നമ്മവാ!
 അവൻ തലയകിൽ കക റവച്ച്റ് കനസേയകിനലക്്റ് 
ഇേുനു നപവായകി…

നീനു മരിയ: ഓ�് �ോൻഡ് സിറ്റി കഹോസ്ിറ്റ�ിൽ കനഴ് ആയി കജോ�ി കനോകെുന്നു.
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തെികയയുള്ള ദീർഘദടൂര 
യോപതെൾ തുടങ്ോെുള്ള 
െോരണം? 
കുട്കികവാലാം മുതനല കുടുാം്നത്വാറടവാ്ാം 
ഒേുപവാടു യവാന്തകൾ റചയ്വാൻ ഭവാഗത്യാം 
ലഭകിച്ചകിട്ുണ്്റ്. വലുതവായന്വാഴുാം അത്റ് 
തുടർനു. സാം�മവായകി യവാന്ത 
റചയുനമ്വാൾ മറ്ുള്ളവേുറട ഇഷ്ടവാനകിഷ്ട
ങ്ങൾ കകൂറട പേകിഗണകിനക്ണ്കി വേുാം. 
തനകിറയ നപവാകുനമ്വാൾ അത്ോം വകിഷയ
ങ്ങൾ വേകില്. നമ്മുറട സ്വാതന്ന്ത്യത്കിനനു
സേകിച്ചു യവാന്ത റചയ്വാൻ ഏറ്വുാം നല്തു 
തനകിറയ യവാന്ത നപവാകുനത്റ് തറനയവാണ്റ്. 

ന്യൂസി�ോൻഡ് മ�യോളി�ൾകെിടയിൽ തക്റെ നിരവധിയോയ യോത്ോനുഭവങ്ങളുമോയി കവറിട്ു 

നിൽകെു�യോണ ്ഹർഷോ പ്ര�ോശ്. ഒറ്റയ് ്ദീർഘ ദൂരയോത്�ൾ സ്ഥിരമോയി നടത്ുന്ന സഞ്ചോര 

കപ്രമി തക്റെ യോത്ോ വികശഷങ്ങൾ ദർപ്ണത്ിനുകവണ്ി അകസ്സോസികയറ്റഡ്  എഡിറ്റർ ക്മബിൻ 

കജോണുമോയി പങ്കുക്വകെുന്നു. 

യോത്
ആദ്യമോയി തെികയ യോപത 
കേയ്തഡപെോഴുണ്ോയ അെുഭവം? 
നകവാനളജ്റ് കവാല�ട്ാം മുതൽ റചെു 
യവാന്തകൾ ഒറ്യ്റ്ക്്റ് റചയ്ുമവായകിേുനു.  
അത്റ് പകിനടീടുാം തുടർനു. തനകിറയ യവാന്ത 
റചയ്വാൻ തുടങ്ങകിയന്വാൾ യവാന്തകൾക്കി
ടയകിൽ ഒേുപവാടവാളുകറള പേകിചയറ്ടവാൻ 
സവാധകിച്ചു. ഒേുപറഷേ ന്ഗകൂ്്റ് ആയകി യവാന്ത 
റചയ്ുനമ്വാൾ ആ ന്ഗകൂ്കിനുള്ളകിൽ തറന 
ഒതുങ്ങകി നപവാകുന േടീതകി ഇവകിറട 
ഉണ്വാകുനകില്. 

യോപതെളിക� ഏ്വും മറക്ോെോ 
വോത് അെുഭവം? 
ഒേുപവാടു മെക്വാനവാവവാത് അനുഭവങ്ങ
ളുണ്്റ്. എടുത്ു പെനയണ്ത്റ് എറന് 
ആർട്കിക്റ് യവാന്തയകിൽ നലവാങ്ങയർറ്ൻ 
ടൗണകിൽ നകിനുള്ള ന്വാട്്റ് യവാന്തയകിൽ 
ഒേു നടീലത്കിമകിാംഗലറത്യുാം അതകിറന് 
കുഞ്കിനനയുാം കണ്തവാണ്റ്. 
അതുനപവാറല പലവാവു എന േവാജത്യത്ു 
റചനന്വാൾ ലഷേക്ണക്കിന്റ് റജല്കി 

ഹർഷാ പ്രകാ�്

കമബിൻ ഡജോൺ 
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വ് ഡളോഗിംഗ് തുടങ്ോെുള്ള െോരണം? 
റഷഫ്റ് ആയകിട്ണ്റ് എറന് കേകിയെകിറന് തുടക്ാം. 
പകിനടീട്റ് അതകിൽ നകിനുാം മവാെകിയന്വാഴുാം 
പലന്വാഴുാം വടീട്കിൽ ഭഷേണാം പവാകാം 

റചയ്ുമവായകിേുനു. അത്റ് കണ്ു സുഹൃത്ുക്ളവാണ്റ്, 
എന്്റ് റകവാണ്്റ് നമുറക്വാേു യകൂടത്യകൂ്്റ് ചവാനൽ 
തുടങ്ങകി കകൂടവാ എന ആശയാം മുനകിൽ റവച്ചത്റ്  

ഫകിഷുകളുറട കകൂറട നടീന്കിയതുാം അവകിസ്റ്മേണടീയ
മവായ ഒേനുഭവമവാണ്റ്. 
യവാന്തകളകിൽ നനേകിട് റവല്ുവകിളകികൾ? 
യവാന്തകളുറട ഇടയകിൽ ചകില അവസേങ്ങളകിൽ യവാന്തവാ
സാംവകിധവാനങ്ങളകിൽ കൃതത്യ സമയത്ു എത്കിനച്ചേവാൻ 
സവാധകിക്വാറത വേുനതുാം തവാമസ സൗകേത്യങ്ങളകിൽ 
പവാളകിച്ച ഉണ്വാകുനതുമവാണ്റ് മുഖത്യ റവല്ുവകിളകികൾ. 
എനവാൽ കൃതത്യമവായ പ്റ്ളവാനകിങ്ങുാം നകിേന്േമവായ 
യവാന്തകളുാം അത്ോം സാംഭവങ്ങൾ ഒഴകിവവാക്വാൻ 
എറന സഹവായകിച്ചകിട്ുണ്്റ്. 

എങ്കെയോണു േി�വ്   െുറഞ്ഞ യോപത 
െൾ പ്ോൻ കേയ്ുന്ത്? 
സടീസണുകൾ മനസ്കിലവാക്കി യവാന്ത റചയ്ുക, യവാന്ത
റചയ്വാൻ ചകിലവ്റ് കുെഞ് യവാന്തവാ സാംവകിധവാനങ്ങൾ, 
തവാമസകിക്വാൻ നഹവാസ്റലുകൾ എനകിവ പേകിഗണകി
ക്ുക. ഭഷേണാം സകൂ്ർ മവാർക്റ്ുകളകിൽ നകിനുാം 
വവാങ്ങവാൻ ന്ശദ്ധകിക്ുക. കെൻസകി വകിനകിമയവുാം 
നനേറത് തറന റചയ്റ് തു റവക്ുക. അവസവാന 
നകിമകിഷാം അത്റ് മവാെവാൻ ന്ശമകിക്ുനത്റ് ചകിലവ്റ് കകൂട്ുാം

ന്യൂസി�ോൻഡ്  മ�യോളി�ൾകെിടയിൽ മോത്മല്ല, മ�യോളം കസോഷ്യൽ മീഡിയോക�ോ�ത്ു തക്ന്ന തകറെതോയ 
അവതരണ വശ�ി ക്�ോണ്് പ്രസിദ്നോയ വ്യക്തിയോണ് നവീൻ കജോബും അകദേഹത്ിക്റെ “ബൂംബോങ്” 
യുട്യൂബ് െോന�ും. 

ഒ്യ്ക്ു യോപത 
കേയ്ോെുള്ളവർക്ുള്ള െിർഡദശങ്ൾ?
റചെകിയ യവാന്തകൾ ഒറ്ക്്റ് റചയ്റ്തു തുടങ്ങുക. 
അന്വാൾ മനസ്കിലവാക്വാാം അറതന്തനത്വാളാം 
ന്പനയവാഗകികമവാറണന്റ്. അനതവാറടവാ്ാം 
നകിങ്ങളുറട ശവാേടീേകികഷേമത, അെകിവുകൾ 
എനതുാം ന്പധവാനമവാണ്റ്.എല്വാവേുാം യവാന്തകൾ 
റചയ്ണാം. ജടീവകിതത്കിൽ ഒേകിക്റലങ്കിലുാം 
ഒറ്യ്റ്ക്്റ് യവാന്ത റചയ്വാൻ ന്ശമകിക്ണാം. നമുക്്റ് 
നമ്മറള്റ്കി മനസ്കിലവാക്വാൻ സവാധകിക്ുന 
ഏറ്വുാം നല് അവസേമവാണത്റ്.  ആേുാം അതകിൽ 
മടകി വകിചവാേകിക്േുത്റ്, ഒേുപവാടവാളുകൾ, ന്പനതത്യകകി
ച്ച്റ് സ്റ്ന്തടീകൾ തങ്ങറള റകവാണ്്റ് ഇത്റ് സവാധകിക്കില് 
എന്റ് കേുതകി ഇേകിക്ുനവേുണ്്റ് . 

ആർറക്ങ്കിലുാം യവാന്തകളുമവായകി ്ന്റ്ട് 
സാംശയങ്ങൾ ഉറണ്ങ്കിൽ എറന സമടീപകിക്വാ
നവാവുനതവാണ്റ്, ന്പനതത്യകകിച്ചു സ്റ്ന്തടീകൾക്്റ്. 
എറന റകവാണ്്റ് കഴകിയുന സഹവായാം നൽകവാൻ 
ഞവാൻ തയ്വാർ!
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ആദ്യമോയി വ് ഡളോഗ് േിപതീെരിച്ഡപെോൾ ഉണ്ോയ 
അെുഭവം? 
ആദത്യ കവാലത്ു സ്ന്മവായകി അെകിയവാവുന പവാചക 
കലകൾ എങ്ങറന മറ്ുള്ളവർക്്റ് മുനകിൽ അവതേകി്കി
ക്വാാം എനതകിൽ ആശയക്ുഴ്ാം ഉണ്വായകിേുനു.   

വ് ഡളോഗിംഗിൽ ഡെരിട് കവല്ലുവിളിെൾ? 
കത്യവാമെയുമവായകി ്ന്റ്ട്ുള്ള റടക്റ്നകിക്ൽ വശങ്ങൾ 
അറനവാേു റവല്ുവകിളകി തറനയവായകിേുനു.അനതവാറടവാ്ാം 
വടീഡകിനയവാ എഡകിറ്കിങ്ങുമവായകി ്ന്റ്ട് പല കവാേത്യങ്ങ
ളുാം. അതകിറന നനേകിട്തു അനുദകിനാം മറ്ു യുടത്യകൂ ്്റ് ചവാനലു
കൾറചയ്ുന േടീതകികൾ കണ്ുപഠകിച്ചു മവാറ്ങ്ങൾ 
ഉൾറക്വാണ്വാണ്റ്. 

ഏ്വും സഡ്ോഷിപെിച് ഒരു ഡസോഷ്യൽ 
മീ�ിയ െമന്്? 
ഒേുപവാടവാളുകൾ സ്ഥകിേമവായകി നചവാദകിക്ുന ഒേു കമന്വാണ്റ്, 
നഗവാൾഡ (എറന് ഭവാേത്യ) എന്്റ് റകവാണ്വാണ്റ് മുടകി 
റവട്കിയത്റ് എന്റ്. ഞവാറനനന്വാ മുടകി റവട്കി മവാറ്കിയ 
േടീതകിയകിലവാണ്റ് അത്ോം കറമന്ുകൾ. പലന്വാഴുാം േസക
േമവായകി തറന അത്ോം കമന്ുകൾക്്റ് മെുപടകി 
റകവാടുക്വാൻ ന്ശമകിക്വാെുണ്്റ്. 

ഏ്വും വിഷമിപെിച്ു ഒരു ഡസോഷ്യൽ മീ�ിയ 
െമന്്?  
ഒേു ദകിവസ്ാം മടീൻ കെകി തയ്വാെവാക്ുന വടീഡകിനയവായുറട 
അടകിയകിൽ, ഒേു വത്യക്കി ഒേു കവാേണവുാം ഇല്വാറത അസഭത്യ 
കമന്ുമവായകി വനു. ഒേുപവാടു അത്ോം കമന്ുകൾ വേവാെു
റണ്ങ്കിലുാം, ഒേു നദവാഷവുാം ഇല്വാത് ആ വടീഡകിനയവായുറട 
അടകിയകിൽ അത്ോം ഒേു കമന്്റ് വനത്റ് ഒേുപവാടു വകിഷമകി
്കിച്ചു, അതുറകവാണ്ു അറത നവാണയത്കിൽ തറന 
അതകിനു സ്റ്നപവാട്കിൽ മെുപടകിയുാം റകവാടുത്ു. 

വ് ഡളോഗിംഗ് തുടങ്ോൻ ആപഗഹിക്ുന്വർ 
ക്ുള്ള ഉപഡദശം?
 വ്റ് നളവാഗകിാംഗ്റ് ന്പഫഷണൽ ആയകി റകവാണ്ുനപവാവുക 
എനത്റ് ന്പവാനയവാഗകികമവായകി വളറേ ്ുദ്ധകിമുട്ുള്ള 
കവാേത്യമവാണ്റ്. മററ്വാേു റന്പവാഫഷനനവാറടവാ്ാം ഇതുകകൂടകി 
റകവാണ്ുനപവാകുക എനതവാണ്റ് അഭകികവാമത്യാം. 
അനതവാറടവാ്ാം ചവാനൽ തുടങ്ങകി കഴകിഞ്വാൽ വടീഡകിനയവാ 
സ്ഥകിേമവായകി ഇടവാൻ സവാധകിക്ണാം. നകിങ്ങൾക്്റ് തവാല്േത്യാം 
ഉള്ള, കഴകിവുള്ള നമഖല കറണ്ത്കി അതകിൽ നഫവാക്സ്റ് 
റചയ്വാൻ റചയ്ണറമന്റ് മവാന്താം.

Mebin John:  Works as an Administrator in Waitema-

ta District Health Board. He was  formerly a journalist 

in India and currently freelancing for various Malay-

alam Media houses.
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Regan Cecile Aldrin is a 21year old student at the Auckland university doing her final 

year of Bachelor of Architecture. In her spare time, she often takes up commissions 

from friends and acquaintances that showcase her inherent artistic talent
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മററ്വാേു േവാന്തകി...

ന്ശടീെവാമകിൻറെ കകിട്ുമുെകിയകിൽ ഡകിാം കലറ്്റ്  
റവട്മുണ്്റ് ... തെ റവളകിച്ചത്കിൻറെ റവള്ളകി
്േവതവാനകിയകിൽ െകിഫയുറട ഇളകകി 
മെകിഞ് ചുേുൾമുടകിയുറട നകിഴലുകൾ  
കെുത് വളച്ചുവവാതകിലുകളവായകി 
ഭകിത്കിയകിൽക്വാണവാാം…

ഒട്ുാം ദടീർ�കി്കിക്വാനവാവവാറത ന്ശടീെവാാം, 
െകിഫയകിനലക്ുള്ള കടനുകയറ്ാം
റപറട്നു തറന അവസവാനകി്കിച്ചു. 
തകിേകിഞ്ു കകിടനകിേുന െകിഫറയ 
മുഴുവനവായകി ഒനു നനവാക്കിയനശഷാം 
അയവാൾ റനടുവടീർന്വാറട തല കുമ്കിട്കിേു
നു. റവളകിച്ചാം എന്ത റവളുത്തവാണങ്കിലുാം 
നകിഴലുകൾ കെു്ു തറനറയന്റ്  പഴകിച്ചു 
റകവാണ്്റ് റവളകിച്ചത്കിറന് സ്കിച്ച്റ്  അയവാൾ 
കുത്കിറക്ടുത്കി.

ന്ശടീെവാാം ഉെങ്ങകിയ നശഷമവാണ്റ്  െകിഫ 
കണ്ണുകൾ പതകിറയത്ുെനത്റ് . 
അയവാളുറട ശ്വാസത്കിന്റ്  പഴയ ചകൂടുാം 
ആഴവുമകില്. ശബ്ദമുണ്വാക്വാറത കകിടക്
യകിൽ നകിനുാം റതനകിയകിെങ്ങകി. ടവാൽക്ാം 
റപൗഡെുാം മറ്ു സ്റ്നന്പകളുാം റവറള്ളഴുത്്റ്  
പകിടകി്കിച്ച കണ്ണവാടകിയുറട മുനകിൽ കകിതച്ചു 
റകവാണ്ു നകിനു. ഇേുട്കിലവാണങ്കിൽകകൂടകി, 
ഒേു കണ്ണവാടകിയുറട മുനകിൽ  നഗ്നയവായകി 
നകിൽക്ുവവാനുള്ള കധേത്യാം അവൾക്്റ്  
കകനമവാശാം വനകിേുനു. മവാെകിൽ കകൂട്കി്കിടകി
ച്ച പുത്കിറല പകിടകി വകിട് െകിഫ, തറന് 
നദഹത്ു കകൂറട കകനയവാടകിച്ചു. പഴയ 
വൃത്വാകൃതകിനയവാ, പേന്വാ ഇല്വാത് 

ശേടീേ ഭവാഗങ്ങൾ. കലത്യവാണത്കിറന്യുാം 
നകിക്വാഹകിറന്യുാം ഏഴു വർഷറത് 
ആൾമവാെട്ങ്ങൾക്കിടയകിൽ, േണ്ു തവണ 
സകിനസെകിയനു നവണ്കിയുാം ഒേു തവണ 
ഗർഭപവാന്തത്കിറല മുഴ നടീക്ാം 
റചയ്ുവവാനുാം റവട്കിമുെകിച്ച്റ്  കുത്കിറക്ട്കിയ 
െകിഫയുറട അടകിവയർ േണ്വായകി്കിേകിഞ്്റ് ,
പലമടക്ുകളവായകി ശേടീേത്കിൽ നകിന്റ്  വകിട്ു 
തകൂങ്ങകിയകിേകിക്ുനു. അടകിവയറ്കിറല തുന
ൽ്വാടുകളുറട കേകിാംനതളകിറന അവൾ 
ഇടറക്വാറക് തഴുകകിത്നലവാടവാെുണ്്റ് .

“lana”... ന്ശടീേവാമകിറന് പതകിഞ് ശബ്ദാം നകട്്റ്  
അവൾ റപട്നു കക വലകിച്ചു. തവാറഴ 
വടീണ പുത്്റ്  കുനകിറഞ്ടുക്ുവവാൻ 
ന്ശമകിച്ച െകിഫയുറട നറട്ല്കിറന് കടീഴ്റ്ഭവാഗ
റത് കനശേുക്ൾക്കിടകിയകിനലക്്റ്  ആ 
നവദന വടീണ്ുാം ചുഴകിഞ്ു കയെകി. ഓർമക
ളുറട നവദനക്ടവകിൽ നകട് േവാന്തകി കകൂവലു
കളകിനലക്്റ്  അവൾ റചവകിനയവാർത്ു. 
സുഖന്പസവത്കിനവായ്റ്  കണ്ണുനടീനേവാറട 
കകിടന ന്പസവമുെകിയകിറല ഇേുമ്ു 
നമശയവാണ്റ്  മനസ്കിൽ റതളകിയുനത്റ് . 
ഓർമകൾ അവളുറട മുതുകകിൽ നകിനുാം 
തലനയവാടകിനലക്്റ്  കുളമ്ടകിച്ചു. മെുപകിള്ളക
ളുാം ചവാപകിള്ളകളുാം റതനകിയകിെങ്ങകിയ 
ഇേുമ്കിറന് അസവാധവാേണമവായ തണു്്റ് . 
നലവാക്ൽ അനസ്റ്നതഷത്യക്വായകി തല 
മുട്കിനകിടയകിനലക്്റ്  അമർത്കിയന്വാൾകു 
െച്ചു നകിമകിഷനത്ക്വാറണങ്കിൽന്വാലുാം 
അനത്യമവായ ശ്വാസാം. നടുവകിൽ വകിണ്ു 
മവാെകിയ കനശേുക്ളുറട ശബ്ദങ്ങൾക്കിട
യകിനലക്്റ്  ആഴ്റ്നകിെങ്ങുന സകൂചകിയുറട 
തണു്്റ് . തലക്ു മടീറത മങ്ങകിന്വായ 

ഡഗോവിന് ് ആർ. െുറുപെ് 
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റവള്ളറവളകിച്ചാം. ന്വാധാം മെയുനതകിന്റ്  റതവാട്ു 
മുൻപുള്ള മകിനകിട്ുകൾ.

േവാന്തകികകൂവലുകൾ... അല്!... അത്റ്  കകൂവലുകളല്....
മുേളകിച്ചകളവാണ്റ് !

ഉർക്വാടുകളകിൽ ദകിശറതറ്കിയലയുന ഏകവാകകിയവായ 
േവാന്തകിസഞവാേകിറയ ഹകിാംസകിക്വാൻ വട്മലയുന കേകി
മ്ുലകിറയന്വാറല ജനകിക്വാത് കുഞ്ുങ്ങളുറട 
നകൾക്വാത് കേച്ചകിലുകൾ അവൾക്്റ്  ചുറ്ുാം മുേണ്ു
ചടീെകി. െകിഫ റചവകിറപവാത്കി. കവാലുകളകിൽ പകിടുത്മകിട് 
ആ നേകി അവറള ഇേുൾമവാളത്കിനലക്്റ്  വലകിച്ചകിഴച്ചു.
ഉളകി്ല്ുകളുന്കിച്ച്റ്  തറന കടകിച്ചുകടീെുന നേകിയുറട 
അടകിയകിൽ കകിടന്റ്  നകിലവകിളകിക്ുനമ്വാഴുാം തറന് 
മുലകൾ അകവാേണമവായകി, അസവാധവാേണമവായകി
വകിങ്ങുനതു െകിഫയെകിഞ്ു... ന്ശടീെവാമകിറന് തണുത് 
കകകൾ െകിഫയുറട കവകിളകിൽ തട്കി വകിളകിച്ചു...
“െകിഫവാ... െകിഫവാ”... ന്ശടീെവാാം അവറള തട്കി വകിളകിക്ുനമ്വാ
ൾ, അവളകിഷ്ടറ്ട്കിേുന, അവളുറട മവാന്തമവായ അന്
കവാേനമലങ്കികറള വകിളെകിയ റവളകിച്ചാം പെകിറച്ചെകിഞ്കിേു
നു. അവൾ നഗ്നയവായകിേുനു... “െകിഫവാ, 
എന്വായകിങ്ങറന... ദവാ, ഈ ടവാ്്റ് ലറ്്റ്  കഴകിക്്റ് … മേുന്റ്  
കഴകിക്വാറത
കകിടനവാൽ ഹവാലുസകിനനഷനുണ്വാകുറമന്റ്  ഞവാൻ 
പെഞ്ു തേനണവാ? നലവാകത്്റ്  ഗർഭമലസവാത് 
റപണ്ണുങ്ങളകില്വാത് നപവാറലയവാണനല്വാ ഓനേവാ 

റചയ്റ്തകികൾ... നവ്റ്  ഇറ്്റ്സ്റ്  റഗറ്കിാംഗ്റ്  ഇൻ കമ 
നനർവ്റ്സ്റ്,  െകിഫവാ!”

ആനന്കവാശങ്ങളുറട ചുളകിവുകൾ വടീണ അയവാളുറട 
മുഖനത്ക്്റ്  നനവാക്കിയ െകിഫ, ഒേു റക റകവാണ്്റ്  മുഖാം 
മെച്ചന്വാൾ മെുകകയവാൽ ്വാക്കിറയറന്വാറക്
മെക്ണറമനമെകിയവാറത പവാടുറപട്ു. അവറള കണ്ണവാ
ടകിക്ു മുനകിൽ അലയവാൻ വകിട് ന്ശടീെവാാം മുെകിയകിറല 
റവട്റത് നകിഷ്റ്ഠകൂേമവായകി കുത്കിറക്ടുത്കി.

ഉൾത്ടങ്ങൾ വകിങ്ങകിയലെുനമ്വാൾ ശബ്ദാം പുെത്ു 
നകൾക്വാതകിേകിക്ുവവാൻ െകിഫ പുത്കിറന് ഒേറ്ാം 
വവായകിനലക്്റ്  തകിേുകകിക്യറ്കി. വടീണ്ുാം വടീണ്ുാം നകട്
േവാന്തകികകൂവലുകളുാം മുേളകിച്ചകളുറമല്വാറമല്വാാം പതകിറയ 
നനർത്ു മവാഞ്ു… മങ്ങുന ചകില മകൂളലുകൾ 
മവാന്തമവായകി… അവ ഇേുൾക്യങ്ങളകിനലക്്റ്  ഊളകിയകിട്ു.

ജടീവകിതത്കിനലക്്റ്  പുതുറവട്ങ്ങൾ സമ്മവാനകിച്ചുറകവാ
ണ്്റ്  അടുത് ദകിവസാം അവേുറട ഫ്റ്ളവാറ്കിൻറെ 
ഒൻപതവാാം നകിലയകിനലക്്റ്  കടനുകകൂടകി. അലഞ്ു 
തകിേകിഞ്്റ്  കകിടക്യകിൽ എന്വാറഴത്കിറയനെകിയവാത് 
െകിഫ കണ്ണു തുെനു. അവൾ വസ്റ്ന്താം ധേകിച്ചു റകവാണ്്റ്  
ചുറ്ുാം നനവാക്കി. ന്ശടീെവാാം കകിടക്യകിലകില്. അയവാൾ 
േവാവകിറല ഓടവാൻനപവാ കുാം. റെസകിഡന്്റ്  അനസവാസകിനയ
ഷൻ തുടങ്ങകിയ ജകിമ്മകിൽ കുെഞ്ത്റ്  ഒേു മണകിക്കൂർ 
വത്യവായവാമാം റചയ്ുാം. ദകിനാംന്പതകി അയവാൾ കകൂടുതൽ 
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സുന്േനവായകി വേുനു. ദകിനചേത്യകളകിലുാം നവഷവകിധവാന
ങ്ങളകിലുാം ഒേുപവാട്റ്  മവാറ്ങ്ങൾ. ആണുങ്ങളുറട
റസൗന്േത്യന്വാധാം മു്ത്കിയഞകിലുാം, കൃന്തകിമറ്ടവാ
ത് സ്റ്ന്തടീ റസൗന്േത്യാം പതകിറനട്കിലുമവാറണന്റ്  
കഗനക്റ്  പെഞ്നതവാർത്ുറകവാണ്്റ്  െകിഫ നകവാഫടീ 
റമഷടീനകിനു കടീറഴ ക്ു മലർത്കി. 

നഫവാൺ അൺനലവാക്്റ്  റചയ്റ്ത്റ്  സവാമകൂഹകിക മവാദ്ധത്യമങ്ങ
ളകിലകൂറട അവൾ ആ നകിമകിഷറത് നലവാകറത് കണ്ു
റകവാണ്കിേുനന്വാൾ നകവാഫടീ റമഷടീനകിനു മടീറത 
വകിേലുകൾ ശേകിയവായ ്ട്ൺ അമർത്വാൻ 
റപടവാ്വാടു റപടുകയവായകിേുനു. ഒേു റഞേുക്നത്വാ
റട കവാ്ുച്ചകിനനവാ അവളുറട ക്കിനലക്്റ്  ഒഴുകകിയകിെങ്ങകി. 
ഹർഷകിസ്റ്  ന്കടീമകിറന് ലേവാസ്റകിക്്റ്  കു്കി നകവാഫകിയകിനലക്്റ്  
പകിഴകിഞ്്റ്  അവൾ ക്്റ്  ചുണ്കിനലക്്റ്  അടു്കിച്ചന്വാനഴ
ക്ുാം ന്ശടീെവാാം ലൈവാറ്കിറലത്കി. ഒനുാം സാംഭവകിക്വാത്തു 
നപവാറലയുള്ള അവളുറട ചകിേകി കണ് ന്ശടീെവാാം 
ന്പതകിനഷധ  ശ്വാസാം മകൂക്കിലകൂറട പുെനത്ക്ു വകിട്ു, 
ഷകൂ ഉേകി വലകിറച്ചെകിഞ്ു. അയവാൾ്വാ ത്്റ്െകൂമകിനലക്്റ്  
കയെകി. മകൂനു മുെകികളുാം ഒേു ഹവാളുാം അടുക്ളയുാം 
വേവാന്യുമുള്ള ലൈവാറ്കിറല അവസവാനവവാതകിലുാം അന്റ്  
അവളുറട മുഖനത്ക്്റ്  ആഞ്ടഞ്ു…

നകവാഫടീ മഗ്ഗ്റ്  നമശയകിൽ റവച്ച്റ്  ജനവാലക്നലക്്റ്  നടന 
െകിഫയുറട മുൻപകിൽ ഒമ്തവാാം  നകിലയകിറല 
പകൽനലവാകാം ചതുേവാകൃതകിയകിൽ ഒേുപവാട്റ്  ദകൂേനത്ക്്റ്  
നടീണ്ുപേനു. അവളുറട നകിഴലുകൾ നകിലവകിളകിക്ുക
യുാം, മുടകിയഴകിച്ച്റ്  തല ഭകിത്കിയകിനലക്്റ്  ശക്കിയവായകി 
അടകിക്ുകയുാം റചയ്റ്തു റകവാണ്കിേുനു. ന്ശടീെവാാം 
്വാത്്റ്  െകൂമകിൽ നകിനുാം എന്വാഴകിെങ്ങകി എനവൾ 
അെകിഞ്കില്. അവളുറട ജടീവകിതത്കിറല
സമയത്കിറന് അളവുനകവാലുകൾ പല 
നുെുങ്ങുകളവായകിത്ുടങ്ങകിയകിേുനു.

“െകിഫവാ, റെഡകിയവാക്റ് . റകൗൺസകിലകിാംഗകിറന് ലവാസ്റ്റ്  
സകിറ്കിാംഗ്റ്  ഇനവാറണന്റ്  ഓർമ്മയകിനല്?”

ഒേു റഞട്നലവാറട അവൾ നകവാഫകി മഗ്ഗ്റ്  തവാറഴ വച്ച്റ്  
യവാന്ന്കികമവായകി ്വാത്്റ്  െകൂമകിനലക്്റ്  കയെകി. ഷവർ 
റഹഡകിൻറെ തവാറഴ നകിന െകിഫ വവാതകിലകിൽ ഓർമ്മത്ട്
ലുകളുറട ശക്കികകൂടകി വേുനതു നകട്്റ്  കുളകി നവഗത്കി
ലവാക്കി. എന്ത കഴുകകിയകിട്ുാം ഷവർറജല്കിറന്
പശപശ്്റ്  പഴയകവാല ഓർമ്മകൾ നപവാറല വടീണ്ുാം 
പതഞ്ു റകവാണ്കിേുനു. അവൾ  കയ്കിൽ കകിട്കിയ 
ഉടു്കിട്്റ്  നനഞ് മുടകി വവാേകിറക്ട്കിറക്വാണ്്റ്  ന്ശടീെവാമകി
റനവാ്ാം തവാനഴക്കിെങ്ങകി. ഒേുമകിച്ചുള്ള യവാന്ത കവാെകിറന് 
മുൻ സടീറ്കിലവായകിേുനു എങ്കിലുാം ഇേുവേുനടയുാം 

സാംസവാോം വട്ക്വായലകിറന് തുേുത്ുകളകിറല നകിലവകിളകി
കൾനപവാ റലയവായകിേുനു. എതകിനേ വേുന വണ്കികൾ 
നനവാക്കി ന്ശടീെവാമുാം തവാണ്കിന്വാകുന
പകിൻകവാഴ്റ്ചകൾ കണ്ു റകവാണ്്റ്  െകിഫയുാം റമൗനത്കി
റന് നകിഗകൂഡമവായ ഇടനവാഴകികകളകിലകൂറടയുള്ള യവാന്ത 
തുടർനു. ഫവാമകിലകി റകൗൺസകിലെുറട മുെകിയകിറല
തണുത് കനസേയകിലുാം അതകിന്റ്  മവാറ്റമവാനുാം 
ഉണ്വായകില്.
 
ന്ശടീെവാമകിറന നനവാക്കിയ നശഷാം, പടർന ലകിപ്റ്സ്റകിക്്റ്  
കർച്ചടീഫകിറലവാ്കിറക്വാണ്്റ്  റകൗൺസകിലർ മഞ്ുേു
ക്വാൻ ന്ശമകിച്ചു.

“െകിഫവാ... കഴകിഞ് സകിറ്കിാംഗകിലുാം ഞവാൻ പെഞ്തവാണ്റ് . 
ഉള്ളകിലുള്ളതു പെയവാറത എനകിറക്വാനുാം റചയ്വാനവാവകി
ല്. സ്ന്ാം ജടീവകിതത്കിനനവാട്റ്  എന്കിനവാണകിന്ത 
നകിസ്ാംഗത?” െകിഫ, ന്ശകിെവാമകിനനയുാം റകൗൺസകിലനെ
യുാം മവാെകിമവാെകി നനവാക്കി...

“കുെച്ചു നനോം പുെത്ു നകിൽക്കൂ ന്ശടീെവാാം. ഞങ്ങൾ 
സാംസവാേകിക്റട്”. ചകില ആസക്കികളുറട ഉൾത്കിേക
ൾ ഒേു ചകിേകിയകിലടക്കി്കിടകിക്വാൻ പവാടുറപട്ുറകവാണ്്റ് 
റകൗൺസകിലർ പെഞ്ു.

ന്ശടീെവാാം കനസേ തള്ളകിമവാറ്കി മുെകിയുറട പുെനത്ക്കിെ
ങ്ങകിയന്വാൾ െകിഫ റനടുവടീർ്കിട്ു റകവാണ്്റ്  നചവാദകിച്ചു,

“മവാഡാം, നകിങ്ങൾക്്റ്  എന്ത കുട്കികളവാണ്റ് ?
“േണ്്റ് ‘’
“സകിനസ്െകിയനവായകിേുനനവാ”?
“അല്, നനവാർമൽ ഡലകിവെകി”.
േണ്ു കുട്കികളുാം ഒേവാളുറട തറന ആയകിേകിക്ുമനല്വാ…
“െകിഫവാ, എന്വായകിത്റ് ? “കനസേയകിൽ നകിനുാം പവാതകി 
എഴുനനറ്്റ്  ഉെച്ച ശബ്ദത്കിൽ
അവർ നചവാദകിച്ചു.
“മവാഡാം, നകിങ്ങൾ ന്പസവകിച്ച കുട്കികളകിൽ ഒറേണ്ണറമങ്കി
ലുാം തലകടീഴവായ്റ്  കേയവാറതകടനുറവങ്കിൽ, നകിങ്ങളുറട 
ഭർത്വാവുാം ശേടീേസുഖത്കിനു മവാന്താംകകിടക്യകിറല
ത്ുന ഒേവാളവായകിേുനു എങ്കിൽ എറന് ന്പശ്റ്നങ്ങൾ 
പെയവാറത തറനനകിങ്ങൾക്്റ്  
മനസ്കിലവാകുമവായകിേുനു...”

ചുളകിഞ് മുഖവുമവായകി അവർ െകിഫറയ തുെകിച്ചു 
നനവാക്കിയകിേകിറക് നമശ്ുെറത്നപ്ർ റവയ്റ്റ്്റ്  
കയ്കിൽ എടുത്ു റകവാണ്്റ്  െകിഫ തുടർനു…

“എനകിക്്റ്  ഇനകിയതകിന്റ്  പറ്ുറമനു നതവാനുനകില് 

Auckland 

Malayali Samajam
142



മവാഡാം, ഞവാൻ... എനകിക്്റ് …”

വകിങ്ങലുകൾ വകിഴുങ്ങകിയ സാംസവാോം കണ്ണകിലകൂറട 
പുെത്ു വേുനത്റ്  കണ് നഡവാക്ടർപെഞ്ു.
“െകിഫവാ, നകിങ്ങൾക്്റ്  എന്ുറകവാണ്വാണ്റ്  പറ്വാത്ത്റ്  
എന്റ്  ഞവാൻ പെയവാാം. എറന് കകൂറട
വേകൂ”
 
ക്കിനകിക്കിറല ആെുക്്റ്  മകൂന്റ്  കണ്ണവാടകിയുറട മുനകിൽ 
തല തവാഴ്റ്ത്കി നകിന െകിഫനയവാട്റ്  അവർ പെഞ്ു-

“ഈ ശേടീോം ഇങ്ങറന മുെുക്മകില്വാറത കകിടക്ുന
തവാണ്റ്  ഒനവാമറത് കവാേത്യാം. ഫകിസകിക്്റ്  ശേകിയവാകണാം, 
അന്വാനഴ ഓവത്യുനലഷൻ നടക്കൂ. വത്യവായവാമാം
നവണാം. ഞവാറനവാേു വഴകി പെയവാാം. ഡയറ്്റ്  നന്പവാന്ഗവാാം 
റചയ്ുന ഒേുപവാട്റ്  കമ്നകികളുണ്്റ് . ഈ അമകിതഭവാേ
റമവാറക് കുെക്ണാം. നപവാഷകങ്ങൾ റചല്ുനമ്വാനഴ 
മവാറ്ാംവേുാം. പകിറന റചെകിയ നതവാതകിൽ കക വടീശകി 
നടക്ണാം. അനു്ന്നടപടകികൾക്വായകി ഞവാൻ 
വകിളകിക്വാാം. ന്ശടീെവാമകിനനവാടുാം ഇക്വാേത്യാം ഞവാൻ പെയവാാം.
ആനേവാഗത്യാം വടീണ്ു കകിട്കിയവാൽ പവാതകി, ന്പശ്റ്നങ്ങൾ 
തടീേുാം. മകൂഡ്റ്  സ്കിാംഗ്റ്  കകൂടുതലുള്ളവേകിൽ 
റമനനവാന്വാസ്റ്  റപട്നവാകുാം. ചവാർജ്റ്  തടീർന നടവാർച്ച്റ്  
എന്ത റഞക്കിയവാലുാം റഞേടകിയവാലുാം കത്കില്. 

െകിഫക്്റ്  മനസ്കിലവായനല്വാ അനല്?വകിഷമകിക്ണ്. 
എല്വാാം ശേകിയവാകുാം. ഒേു നല് തുടക്മവാവറട്.”
 
െകിഫ റവെുനതറയവാനു ചകിേകിച്ചു. അവർ റ്ല്കിൽ 
വകിേലമർത്കി. ന്ശടീെവാാം മുെകിയകിനലക്്റ്  കയെകി വനന്വാ
ൾ നഡവാക്ടർ കവാേത്യങ്ങറളല്വാാം വകിവേകിച്ച നശഷാം ന്ശടീെവാ
മകിനനവാട്റ്  പെഞ്ു,

“ആള്റ് ചകിേകിച്ചകിട്ുണ്്റ്  നകനട്വാ. നല് മവാറ്ങ്ങൾ 
ഉണ്വാവുാം. പതകിനഞ്റ്  ദകിവസാം കഴകിഞ്്റ്  കവാണവാാം. 
സ്ൽപാം ഡയറ്്റ്  ലേവാനകിാംഗുാം റചെകിയ വത്യവായവാമങ്ങളുമവാ
യകിട്്റ്  തകിേക്കിലവാവറട്. ഡയറ്്റ്  ലേവാൻ കമ്നകിയുറട 
വകിവേങ്ങൾ ഞവാൻ ഇനറല േവാന്തകി പെഞ്ു 
തനകിേുനുവനല്വാ.

ന്ശടീെവാാം െകിഫറയ നനവാക്കി ചകിേകിക്വാൻ പവാടുറപട്ു 
റകവാണ്ു നകിനന്വാൾ അവർ അയവാളുറട കയ്കിൽ 
മുെുറക്കിടകിച്ചു.

മടക്യവാന്തയകിൽ ന്ശടീെവാാം ശേടീേകിക ഷേമതനയയുാം, 
അതകിലകൂറട ലഭകിക്ുനആത്വകിശ്വാസറത്യുാം 
കുെകിച്ച്റ്  ഒേുപവാട്റ്  സാംസവാേകിച്ചു. മവാർക്്റ്  ആന്ണകിയുറട
ന്പസാംഗാം നപവാറല െകിഫ ആ സാംസവാോം നകട്കിേുനു. 
അവളുറട നവാസകികകൾ വകികസകിക്ുകയുാം 
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നേവാമങ്ങൾ എണടീറ്ു നകിന്റ്  സലവാാം പെയുകയുാം 
റചയ്റ്തു. ഒേു കുഞ്കിറന് കേച്ചകിലുകൾ അവളുറട 
കവാതകിൽ ഇടക്്റ്  നകട്ു തുടങ്ങകി. റപവാക്കിളകിറന് തവാറഴ
ത്ുടങ്ങകിയ വകിെയൽ ഒേു തേകി്വായകി തവാനഴക്്റ്  സഞ
േകിക്ുനതു നപവാറല. െകിഫ ന്ശടീെവാമകിറന് തുടയകിൽ 
പകിടകിമുെുക്കിയന്വാൾ അയവാൾ അവളുറട കക 
പതകിറയ എടുത്്റ്  മവാറ്കി.

“െകിഫവാ, ഇത്വണയുാം നടീ കേയേുത്റ് . ആദത്യാം നകിറന് 
മവാസവേവുകറളവാറക് ശേകിയവാവറട്. ഇത്വണ 
നമ്മൾക്്റ്  നതവാൽക്വാറത ജയകിക്ണാം…”

െകിഫ കക പതകിറയ മവാറ്കി. പകിനടീട്റ്  സാംസവാോം ഒനുമു
ണ്വായകില്. ലൈവാറ്കിറലത്കിയ െകിഫ മുെകിയകിൽക്യെകി 
വവാതകിലടച്ച്റ്  കുറ്കിയകിട്ു. റമവാക്ൽ അൺനലവാക്്റ്  
റചയ്റ്ത്റ്  ഡയറ്്റ്  ലേവാൻ കമ്നകിയുറട അന്ഡസ്റ്  കട്്റ്  
റചയ്റ്തു. ലകിങ്്റ്  തുെന്റ്  കയെകിയ ആദത്യ തവാളകിൽ
െകിഫറയ കവാത്കിേുനത്റ്  മകൂനു നചവാദത്യങ്ങളവായകിേുനു.
നപേ്റ് ? വയസ്്റ് ? പുേുഷനനവാ, സ്റ്ന്തടീനയവാ, അനതവാ 
ന്ടവാൻസ്റ് ജൻഡനെവാ…?

അവൾ സ്റ്ന്തടീ എന നകവാളത്കിൽ ക്കിക്്റ്  
റചയ്റ്തനതവാറട ഒേു വലകിയ നചവാദത്യവാവലകിയുറട പല 
നകിെമുള്ള നമ്െുകൾ അവളുറട മുനകിൽ 
റതളകിഞ്ു. അവളുറട സ്കവാേത്യതകളുറട ആഴങ്ങ
ളകിനലക്്റ്  പകിേകിഞ്ു കയെുന മകൂർച്ചനയെകിയ 
ആണകികൾ നപവാറലയുള്ള നചവാദത്യങ്ങൾ. അവൾ 
നപവാലുമെകിയവാറത വകിേലുകൾ യവാന്ന്കികമവായകി ചലകിച്ചു 
തുടങ്ങകി. െകിസൾട്്റ്  നപജകിൽ ക്കിക്്റ്  റചയ്റ്ത്റ്  െകിഫ 
റനറ്കിയകിറല വകിയർ്ു തുടച്ചു.

അവൾക്്റ്  അഭകിവവാദത്യങ്ങൾ അർ്കിച്ചു റകവാണ്്റ്  
െകിസൾട്്റ്  നപജ്റ്  റതളകിഞ്ു. മകിസ്കിസ്റ്  ന്ശടീെവാാം, 
തവാങ്ളുറട ഉയേമനുസേകിച്ചുള്ള ശേടീേഭവാോം എഴുപതു 
കകിനലവായവാണ്റ് . തവാങ്ൾ തന ശേടീേഭവാോം റതവാണ്ണകൂെ്റ്  
കകിനലവായവാകുനു. ന്വാഡകിമവാസ്റ്  ഇൻഡക്റ്സ്റ്  ന്പകവാോം 
തവാങ്ൾ ഒന്സ്റ്  ആണ്റ് . തവാങ്ൾക്വായുള്ള 
ഞങ്ങളുറട ഡയറ്്റ്  ലേവാനുാം സലേകിറമന്ുകളുാം ഒേവാഴ്റ്ച
ക്കാം വടീട്കിനലക്്റ്  എത്ുനതവാണ്റ് . ഞങ്ങളുറട 15 
ദകിവസറത്  റവയ്റ്റ്്റ്  നലവാസ്റ് ചവാലഞകിൽ പങ്വാളകിയവായ
തകിന്റ്  നന്കി.

പതകിനയ്വായകിോം േകൂപയുറട നപയ്റ്റമന്്റ്  ലകിങ്കിനലക്്റ്  
അവൾ ന്കഡകിറ്്റ്  കവാർഡ്റ്  നമ്െുകൾ റതറ്വാറത കട്്റ്  
റചയ്റ്തു.
കവാത്കിേു്കളുറട അഞ്റ്  ദകിവസങ്ങൾ...
വകിചകിന്തമവായ ഡയറ്്റ്  ലേവാൻ അടങ്ങകിയ വലകിയ എയർ 

കവാർനഗവാ സ്റകിക്െുകൾ ഒട്കിച്ച വലകിയ റപട്കി അവളുറട 
വവാതകിൽക്ൽ എത്കിയ ദകിവസമവാണ്റ്  െകിഫ ആ കമ്
നകിയുറട അന്ഡസ്റ്  ന്ശദ്ധകിച്ചത്റ് . c/o ഫവാറ്്റ്  നലവാസ്റ് , 43 
്ുളകിവവാർഡ്റ് , കവാലകിനഫവാർണകിയ, യു.എസ്റ് .എ.

ന്വാഡകി ഫവാറ്്റ്  ആൻഡ്റ്  റവയ്റ്റ്്റ്  നമവാനകിട്ർ ഉൾ്റട 
എട്്റ്  ലേവാസ്റകിക്റ്  കു്കികളകിൽ കുെനച്ചറെ റവളുത് 
റപവാടകികൾ ഉപനയവാഗകിനക്ണ്ത്റ്  എങ്ങറനറയനെകി
യവാൻ റഹൽ്്റ്  കലൻ നമ്െകിനലക്്റ്  വകിളകിച്ചു. 
കുെനച്ചറെ നടീണ്ു നകിന ന്പതകികേണങ്ങൾക്ു നശഷാം 
അവളുറട വവാട്്റ്സ്കിനലക്്റ്  ഒേു നടീണ് സനന്ശാം 
വനു. അതകിൽ എഴുതകിയതു മുഴുവൻ വവായകിച്ചതകിൽ 
െകിഫ ഇന്തയുാം മനസ്കിലവാക്കി.’എഫ്റ്  വൺ’ എന 
കു്കിയകിൽനകി നു മകൂനു സ്റ്പകൂൺ റപവാടകിയുാം ‘ഡകി 

വൺ’ എന കു്കിയകിൽ നകിന്റ്  ഒേു സ്റ്പകൂണുാം മുനകൂെു 
മകില്കി ലകിറ്ർ റകവാഴു്ു കുെഞ് പവാലകിൽ കലക്കി 
ദകിവസാം മകൂനു നനോം കുടകിക്ണാം. എന്വാറഴവാറക് 
ഷേടീണാം നതവാനുനുനവവാ അന്വാറഴല്വാാം റചെകിയ 
ഡ്കിയകിറല കഫടീൻ റപൗഡർ ഇളാം ചകൂടുറവള്ളത്കിൽ 
കലക്കി കുടകിക്ണാം. ഇതല്വാറത മററ്വാേു ആഹവാേവുാം  
പവാടകില്... ന്പകിയറ്ട് നകവാഫടീ റമഷടീനുാം, ഹർഷടീസകിനുാം 
ചേമഗടീതാം മകൂളകിറക്വാണ്്റ്  അവൾ പുതകിയ േടീതകികറള 
പേകിചയകിച്ചു തുടങ്ങകി. ദകിവസങ്ങൾ റചല്ുാംനതവാെുാം 
അവളുറട ഭവാേവുാം ഉെക്വുാം കുെഞ്ു. ഒേു 
ആനവശാം അവറള റപവാതകിഞ്ു. െകിഫ ന്ശടീെവാമകിറനവാ
്ാം ഓടുവവാൻ നപവായകിത്ുടങ്ങകി. റചെകിയ ഭവാേറമടുത്്റ്  
പല കസർത്ുകളകിലുാം ന്ശടീെവാമകിറനവാ്ാം നകിനു. 

പതകിനഞവാാം പക്ാം പത്ു കകിനലവാ കുെഞ് െകിഫറയ 
ന്ശടീെവാാം ജടീവകിതത്കിലവാദത്യമവായകി മതകിന്വാറട നനവാക്കി. 
േവാന്തകി കകൂവലുകൾ അവളുറട മുെകിയകിൽ നകിനുാം ഓടകി
യകനു. ന്കമമവായ മവാസ വേവുകൾ… ജടീവകിതാം പഴയ
തുനപവാറലയവാകുനു. ദകിവസങ്ങൾ... മവാസങ്ങൾ... 
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േവാന്തകികൾ… എണ്ണമറ് നവഴ്റ്ചകൾ… അതകിറലവാനകിൽ 
അടകിവയറ്കിൽ ഒേു വകിത്ുമുളക്ുറമന ന്പതകിഷേകൾ. 
ന്പകിഗ്നൻസകി പവാഡകിറല വേകറളണ്ണകി കവാത്കിേുന 
മററ്വാേു ദകിനാം. കണ്ണുകളകിനലക്്റ്  ഇേുട്്റ്  കയെകിയ െകിഫ 
പകിനനവാട്്റ്  മലർനു.

ഏനതവാ ആശുപന്തകിയകിൽ കണ്ണു തുെന െകിഫയുറട 
മുനകിൽ വലകിയ അന്വാളകിന്വാറട ന്ശടീെവാാം നകിൽക്ുനു
ണ്വായകിേുനു. െകിഫ അയവാറള നനവാക്കി ചകിേകിച്ചു.

“ന്ശടീെവാാം, ഇത്റ്  നമ്മൾ ന്പതടീഷേകിച്ചതനല്,  നപടകിക്ണ്”
പല തവണ കയ്കിലകിട്്റ്  തകിേുമ്മകിച്ചുേുട്കിയ ഒേു റകട്്റ്  
നപ്ർ അയവാൾ അവളുറട മടകിയകിനലക്്റ്  തുെനു 
നടീട്കി…

“നനവാക്്റ് …ഇത്റ്  നടീ കേുതുാം നപവാറലയല്…”
നപ്െുകളകിൽ കകൂടകി കനണ്ണവാടകിച്ച െകിഫ തളർനു 
നപവായകി. തവാൻ ഗർഭകിണകിയുാം ന്പനമഹനേവാഗകിയുമവായകിേകി
ക്ുനു. േക്ത്കിറല ഷുഗർ അഞ്കൂറ്കി മു്റതനു 
കണ് െകിഫയുറട കവാലുകൾ തളർനു, ശേടീോം 
വകിയർത്ു.

“അറതന്വാ ന്ശടീെവാാം,  ഡയ്റ്കിക്്റ്  ആയ സ്റ്ന്തടീകൾ 
ന്പസവകിക്കിനല്?”.
“െകിഫ, െകിസ്റ് ക്റ്  ഫവാക്ടർ വളറേക്കൂടുതലവാണ്റ് . നടീ വവാശകി 
പകിടകിക്േുത്റ് . ഇത്റ്  നവനണവാ? 

അവർക്കിടയകിറല സാംസവാേങ്ങൾ പകിറന നടീണ്കില്... 
അയവാൾ മുെകിവകിട്കിെങ്ങകിയ പവാറട െകിഫ നഡവാക്ടെുറട 
മുെകിയകിനലക്്റ്  ഓടകിക്യെകി. കകിതച്ചു റകവാണ്ു നകിന 
െകിഫറയ നനവാക്കിയകിേുന നഡവാക്ടർ പെഞ്ു.

“െകിഫവാ, തവാങ്ൾ കഴകിച്ച ഫവാറ്്റ്  നലവാസ്റ്  ഉത്റ്പനങ്ങളകിറല
ല്വാാം റചെകിയ നതവാതകിൽ റമറ്്റ്നഫവാർമകിൻ* അടങ്ങകിയകിട്ു
ണ്്റ് . പല നേവാഗകികൾക്ുാം ഇൻസുലകിന്റ്  പകോം
റകവാടുക്ുന ഒേു മേുനവാണത്റ് . റമറ്്റ് നഫവാർമകിറന് 
തുടർച്ചയവായ ഉപനയവാഗത്കിലകൂറട ശേടീോം 
ഇൻസുലകിൻ ഉദ്റ്പവാദനാം ഉനപഷേകിക്ുാം. നല്ലകിൽ 
അത്റ്  കൃതത്യമവായകി എഴുതകിയകിട്ുണ്്റ് . യകൂ ആർ റപർമന
ന്്റ്  ഡയ്്റ്റ്കിക്്റ് . ഈ നസ്റജകിൽ ന്പസവാം
ന്കകിട്കിക്ലവാണ്റ് . ന്ശടീെവാാം പെഞ്തുനപവാറല, കളയുന
തനല് നല്ത്റ് ?”
 
“എനകിക്െകിയകില് നഡവാക്ടർ...” െകിഫ വകിതുമ്കിറക്വാണ്്റ്  
മുെകിയകിനലക്്റ്  നടനു…മുെകിയകിറല കനസേയകിൽ മുഖാം 
റപവാത്കിയകിേുന െകിഫ ഒേു ശബ്ദാം നകട്്റ്  തലറപവാക്കി. 
ആഴത്കിൽ നവനേവാട്മകില്വാത് പവാഴ്റ്റചടകികൾ 

തല്ുകകൂട്കി്കിടകിച്ച്റ്  മണ്ണകിൽ നകിനുാം പെകിച്ചു മവാറ്ുന 
ശബ്ദാം അവളുറട തലയകിൽ കേകേത്ു…

നഫവാൺ തുെന്റ്  ഫവാറ്്റ്  നലവാസ്റ്  കമ്നകിയുറട റവ ്്റ്  
ലകിങ്കിൽ കയെകിയ െകിഫയുറടകണ്ണുകളകിൽ കകൂടകി 
വവാർത്കളുറട വകിളാം്േങ്ങൾ ഓനേവാനവായകി മവാെകിമ
െകിഞ്ു. കമ്കിനകിയുടമയവായ റകവകിൻ ഹത്യകൂഗസകിറന് 
മേണകവാേണാം, സ്ന്ാം കമ്നകി ഉത്റ്പനങ്ങൾ അമകി
തനതവാതകിൽ ഉപനയവാഗകിച്ചതവാണ്റ്  എനെകിഞ് െകിഫ 
നഫവാൺ ശക്മവായകി നകിലനത്റക്െകിഞ്ു.
ശബ്ദാം നകട്്റ്  മുെകിയകിനലക്്റ്  ഓടകിറയത്കിയ നഡവാക്ടർ 
അവറളആശ്സകി്കിക്ുനതകിനകിറട വടീണ്ുാം നചവാദകിച്ചു- 
“എന്വാ തറന് തടീേുമവാനാം”?
കണ്ണു തുടച്ചു റകവാണ്്റ്  െകിഫ പെഞ്ു.
“നതവാൽക്വാറത ജയകിക്ണാം”.

ഫവാറ്്റ്  നലവാസ്റ്  കമ്നകിയുറട നഹവാട്്റ്  കലനകിനലക്്റ്  
അവൾ തുടറേത്ുടറേ വകിളകിച്ചു. ആേുാം നഫവാൺ 
എടുത്കില്. വകിശദടീകേണമവാേവാഞ്്റ്  അവളയച്ച 
ഇറമയകിലുകൾക്്റ്  ദകിവസങ്ങൾ കവാത്കിേുനകിട്ുാം 
മെുപടകിയുണ്വായകില്. ആഴ്റ്ചകളുറട കവാത്കിേകി്ുക
ൾക്ു നശഷാം വലകിയ ആർജ്ജവനത്വാറട ഫവാറ്്റ്  
നലവാസ്റ്  കമ്നകിറക്തകിനേ ന്ശടീെവാാം ഫയൽ റചയ്റ്ത 
നകസകിൽ വവാദങ്ങൾ നടനു. ന്പതകിഭവാഗറത് തടകിക്കൂട്റ്  
കവാലകിയവായകിക്കിടനു. നകസ്റ്  അവധകിക്്റ്  റവച്ച്റ്  
വകിേസത നതവാനകിത്ുടങ്ങകിയ നകവാടതകിയുറട നചവാദത്യ
ങ്ങൾ നകട്്റ്  സഹകിറകട് നപവാലടീസുകവാർ റതവാണ്കിമുത
ൽ ഹവാജേവാക്കി. അതു കണ് കനച്ചേകിക്വാർ 
വവാറപവാത്കി ചകിേകിക്വാറതചകിേകിച്ചു. ഡകിസ്റ് റക്യ്റ്മർ 
സ്റകിക്െുകൾ പേകിനശവാധകിച്ച നകവാടതകി െകിഫയുറട 
ഹർജകിയകിൽ പേസത്യവകിമർശനാം നടത്കി, “മകിസ്കിസ്റ്  
ന്ശടീെവാാം. ഒേു നകസ്റ്  സ്റഡകി പെയുനത്റ്  നറല്വാേു 
ശതമവാനാം ആളുകളുാം യകൂസർ മവാനുവനലവാ ഡകിസ്റ് റക്
യ്റ്മർ നനവാട്ടീസുകനളവാ വവായകിക്വാറത സവാധനങ്ങൾ 
വവാങ്ങകി ഉപനയവാഗകിക്ുനവേവാണ്റ്  എന
വസ്റ്തുതയവാണ്റ് . മൾട്കിറലവൽ മവാർക്റ്കിാംഗ്റ്  
ഇേകളുറട നകസ്റ്  വകിസ്റ്തവാേങ്ങൾ നകവാടതകിയകിൽ 
സ്ഥകിേമവാണ്റ് . അഭത്യസ്റ്തവകിദത്യേവാണ്റ്  കകൂടുതലുാം. 
്വാലകിശമവായ നകിങ്ങളുറട ന്പവർത്കികൾക്്റ്  കകൂട്വായകി 
നകവാടതകി ഒേു കവാേത്യാം റചയ്വാാം.  കമ്ത്യകൂട്െകിനനയുാം
ഡ്കികനളയുാം തടവകിലകിടവാാം. ഈ നകസ്റ്  നകിേുപവാധകികാം 
തള്ളകിയകിേകിക്ുനു മകിസ്കിസ്റ് ന്ശടീെവാാം.”

നകവാടതകിയകിൽ നകിനുമുള്ള മടക്യവാന്തക്കിറട 
എന്വാനഴവാ ന്ശടീെവാാം നചവാദകിച്ചു.
“െകിഫവാ, എന്വാ നകിറന് തടീേുമവാനാം”? “എനകിക്്റ്  പറ്കില് 
ന്ശടീെവാാം, ഇനകിയുാം നകിേവാശറ്ടവാൻ, പറ്കില് !”
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െകിഫറയ േകൂഷേമവായകി നനവാക്കിയ നശഷാം ന്ശടീെവാാം പെഞ് :ു-
“കുഞ്ുമവായകി ഒറ്റക്വാേു ജടീവകിതനത്വാട്റ്  റപവാേുത്
റ്ടവാനവാണ്റ്  നകിറന് തടീേുമവാനറമങ്കിൽ ഞവാൻ 
വണ്കിറയവാതുക്വാാം...”
“ഒറ്റക്വാേു ജടീവകിതാം... അനല് ന്ശടീെവാാം?... വണ്കി 
നകിർത്്റ്  !”

വഴകിവക്നത്ക്്റ്  ഒതുക്കി നകിർത്കിയ വണ്കിയുറട 
മുൻപകിലറത് വവാതകിൽ തുെനു െകിഫ സടീറ്കിൽ നകിനുാം 
വഴകിയകിനലക്കിെങ്ങകി… തുടർച്ചയവായകി റ്ല്ടകിക്ുന 
ന്ശടീെവാമകിറന് നഫവാണകിനലക്്റ്  നനവാക്കി ചകിേകിച്ചു റകവാണ്്റ്  
പെഞ്ു: 
“എറന് ആന്ഗഹങ്ങളുാം, തടീേുമവാനങ്ങളുാം നകിങ്ങളുറട 
ന്ഫസ്റ് നന്ടഷനു മുനകിൽ കുഴകിച്ചുമകൂടുവവാനുള്ളതല് 
ന്ശടീെവാാം….ഇത്വണ ഞവാൻ നതവാൽക്കില്..
നതവാൽക്വാറത ജയകിക്ുാം. അതകിന്റ്  നകിങ്ങൾക്്റ്  
എറനനയവാ എനകിക്്റ്  നകിങ്ങനളനയവാ ആവശത്യമകില്. 
ഫവാമകിലകി കൗൺസകിലറെ വകിസ്റ്തേകിച്ചന്വാഴുള്ള 
നകിങ്ങളുറട പകിേകിമുെക്ാം ഞവാനുാം ന്ശദ്ധകിച്ചു. അല്ങ്കി
ലുാം എറനറക്വാണ്്റ്  ഈ ലേവാൻ റചയ്കിക്ുക എനത്റ് 

അവേുനടയുാം നകിങ്ങളുനടയുാം തടീേുമവാനമവാ 
യകിേുനനല്വാ?... 

റവളുക്ുനവവാളാം നടീളുന റകൗൺസകിലകിാംഗ്റ് , ഒഴകിഞ്ു 
മവാെൽ. പലന്വാഴുാം നകിങ്ങളുറട തടീേുമവാനങ്ങൾ 
അവളുറട അേറക്ട്ുറകവാണ്വായകിേുനു എനെകിയവാ
ൻ സ്ൽപാം കവകകിന്വായകി. നലവാകത്കിൽ
േണ്ു തേത്കിലുള്ള ആളുകൾ മവാന്തനമയുള്ളകൂ. ചകില്െ 
മുതറലടു്ുകവാേുാം, റമവാത്ക്ച്ചവടക്വാേുാം. 
മതകിയവായകി ന്ശടീെവാാം... എനകിക്ുാം ജടീവകിനച്ച പറ്കൂ...
റചല്റട്…! മെുപടകികളകില്വായകിേുനു...

ആഡാംാം്േക്വാെകിൻറെ മുൻവവാതകിൽ അയവാളുറട 
മുഖനത്ക്്റ്  വലകിച്ചടച്ച െകിഫ വകിശവാലമവായ റതേുവകിനല
ക്്റ്  നടീങ്ങകി നകിനു. കയ്കിൽ നഫവാണുാം നപഴ്റ് സുാം 
തകൂക്കിയ െകിഫ ചുറ്ുാം നനവാക്കിയ നശഷാം ആൾക്കൂട്
ത്കിനകിടയകിനലക്്റ്  നടനു കയെകി. പകിനകിൽ നകിനുാം
നേകികളുറട മുേളകിച്ചകൾ…!!! െകിഫ നടത്ാം നവഗത്കി
ലവാക്കി... അവളുറട അടകിവയറ്കിൽ നകിനുാം അടർനു
വടീണ കേകിാംനതൾ റതേുവകിറല ഇേുളകിനലക്്റ് 
പുളച്ചകിഴഞ്ു…

കഗോവിന് ്:  ആനു�ോ�ി�ങ്ങളിൽ �ഥ�ൾ എഴുതോറുണ്.് പ്രഥമ �ഥയോയ �ടൽക്ച്ോരുക്െ മ�യോള മകനോരമ ശ്രീ അവോർഡിന് 
അർഹമോയി. �ൂടോക്ത �ോകെനോടൻ പുരസ്ോരം, ബഷീർ �ഥോ പുരസ്ോരം, ഒ. വി. വിജയൻ പുരസ്ോരം എന്നിവക്െ അർഹമോയി. ക�രള
സോഹിത്യ അകെോദമി ഗീതോ ഹിരണ്യൻ എൻകഡോവ്ക്മൻറ്- Top 5ൽ �ിസ്്റ ക്െയ്യക്പ്ട്ു. വിവിധ �ഥ�ൾക്െ ��ോ�ൗമുദി പുരസ്ോരം, 
യുവ�ഥോ പുരസ്ോരം, നവനീതം �ഥോ പുരസ്ോരം എന്നിവയും കനടിയിട്ുണ്.്

(*metformin is used to treat only type 2 diabetes, while insulin may be used to treat both type 1and type 2 

diabetes. Metformin is also used to treat polycystic ovaries and weight gain due to medications used for 

treating psychosis. info source- medicines.com- articles)
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OPEN
6 DAYS

Free for school students under 18

Panoramic and Digital X-Rays

Extractions (including Wisdom Teeth)

White Fillings

Dentures

Specialist Orthodontics

Preventive Dentistry

Teeth Whitening

Mouthguards

Root Canal Treatment

Crown and Bridge

Open Saturday

SOUTH AUCKLAND DENTAL & ORTHODONTICS

Darpanam 
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കന്തകിക്ടവ്റ് അമനലവാൽഭവ മവാതവാ 
പള്ളകിയകിറല റചമ്മനദവാർ പള്ളകിമണകി ചുവട്കി
നലക്്റ് നടനു. റകട്കിയ വള്ളകി അഴകിച്ച്റ് 
അയവാൾ അടകിച്ചു.
ടവാാംങ്ങ്റ് ... ടവാാംങ്ങ്റ് ടവാാംങ്ങ്റ്  ടവാാംങ്ങ്റ് ... ടവാാംങ്ങ്റ് 
ടവാാംങ്ങ്റ്

ഒറ്യുാം ഇേട്യുാം അനുന്കമമവായ മണകി... 
മേണമണകി. ആ പള്ളകിയകിടവകയകിറല 
ആനേവാ ഒേവാൾ മേകിച്ചകിേകിക്ുനു. അതു 
ഇടവകഅാംഗങ്ങറള അെകിയകിക്ുകയവാണ്റ് 
സവാോം. ആനേവാ വന്റ് വകികവാേകി അച്ചനനവാട്റ് 
ഇന്വാൾ പെഞ്നതയുള്ളു. ആേവാണ്റ് 
മേകിച്ചത്റ് എനെകിയകില്. കപത്യവാേ്റ് അന്വാൾ 
അവകിറട ഇല്വാത്തകിനവാൽ തവാൻ 
റചയ്ുനു. റചമ്മനദവാർ മണകിയടകിച്ചു 
റകവാണ്കിേുനു…സമയാം നട്ുച്ച.
േവാജകിയുറട വടീടകിറന് ഉമ്മെത്ുാം അന്വാൾ 
നഡവാർ റ്ൽ ശബ്ദകിച്ചു. കകിളകി നവാദാം 
കണനക് അത്റ് ശബ്ദകിച്ചു...

ഉച്ചയ്റ്ക്്റ് പഠകി്കിക്ുന അക്വാഡമകിയകിൽ 
നകിന്റ് വന്റ് കയെകിയറതയുള്ളു, േവാജകി. 
സമയാം നനവാക്കി. ഒേു മണകി. ്ടീനയവായകിേകി
ക്ുാം. േവാജകി വവാതകിൽ തുെനു, അറത… 
്ടീനയവാണ്റ്. വവാ... റചല്്റ്...സകിങ്കിൽ 
േവാവകിലറത് ഇഢലകി പവാന്താം ഉണ്്റ്... മവാവ്റ് 
ഉണങ്ങകി്റ്കി ഇേകി്ുണ്്റ്... നനവായകിട്്റ് 
നതച്ചു കഴുകണാം... ആ പകിറന... ഇന്റ് 
നമനല അടകിച്ചവാൽ മതകി... പകിറനയവാ 
്വാൽക്ണകി ഒനു കഴുകണാം… നകിെച്ചുാം 
റപവാടകിയവാ...

്ടീനവാ അകനത്ക്്റ് കയെകി നപവാകുനതു 
നനവാക്കി േവാജകി പെഞ്ു. എറന്ങ്കിലുാം 
എടുത്്റ് കഴകിനച്ചച്ചുാം തുടങ്ങു ്കിനന... 
കണ്ണു കണ്കിനല്... േവാവകിറല റതവാട്ു ഒനുാം 
കഴകിച്ചകില് അനല്... കണ്ണു ചത്കിേകിക്ുനു.
ഞവാൻ കുളകിക്വാൻ നപവാകുവവാ... മെുപടകി
യവായകി ്ടീന ഒനു മകൂളുക മവാന്താം റചയ്റ്തു. 
ചകില മൗനങ്ങൾ മനനവാഹേമവാണ്റ്. മറ്ു 
ചകിലത്റ് വല്വാത് ഏകവാന്ത ജനകി്കിക്ുാം. 
ഷവെകിറല തണുത് റവള്ളത്കിനു കടീറഴ 
നകിൽക്ുനമ്വാൾ േവാജകി ഒറ്യ്റ്ക്്റ് ഒേുപവാട്റ് 
കവാലങ്ങൾ പകിനകിനലക്്റ് നപവായകി. നമവാറന 
ഗർഭകിണകിയവായകിേുനന്വാളവാണ്റ് ഒേു പകൽ 
അവൾ വവാതകിലകിൽ റ്ല്ടകിച്ചത്റ്.

നജവാലകിയവായകിട്ു വല്തുാം ഉനണ്വാ നചച്ചകി...? 
കെകിറയവാറക് ഉണ്വാക്ുാം... നചവാെുാം... 
പകിറന അടകിനക്ാം തുടയ്റ്ക്ുനവാം...
ഇന്വാ ഇത്റ്...എന്ത മവാസവായടീ നചച്ചകി...?
അവറള റപട്ന്റ് ഇഷ്ട്റ്ടറ്ട്ു. തനനവാളാം 
തറന ന്പവായാം ഉണ്വാവുാം. റകവായ്റ്ത്േു
വവാൾ നപവാറല റമലകിഞ്്റ് കണ്ണുകൾ 
തവാഴ്റ്ന്റ് കവകിൾ ഒട്കിയ ഒേു പവാവാം.
“നജവായകിക്്റ് എന്വാ നനവാക്കിയവാലുാം 
കുടകിക്ണാം എന ഒറ് വകിചവാനേയുള്ള... 
നചച്ചടീ, വകിയർ്ുാം പുകയകിനലറട നവാറ്വുാം 
പകിറന കള്ളകിറന് മണവുാം... എല്വാാം 
സഹകിക്വാാം... പനഷേ േവാന്തകി പട്കിണകിയുാം 
കകൂടകി ആകുനമ്വാ... ഞവാൻ അനമ്മ അനമ്മ 
എന്റ് ഉെനക് കേയുാം. എനകിട്്റ് ഈെൻ 
കണ്ണുകളകിൽ റചെുചകിേകിനയവാറട പെഞ്ു 
... ആേ്റ് നകൾക്വാൻ...അവറേവാനക് 

രോജു പ�ോൻസിസ് 

മപ്രതം

മപ്രതകഥ
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അങ്ങ്റ് സ്ർഗത്കിലനല് ...ചകിലന്വാ അവേുാം അവകിറട 
ഇേുനു കേയുനുണ്വാവുാം...

ഞവാൻ ഒനക്ലുാം ഇളയതവാ, നചച്ചകി... എറന കുറെ 
റകവാഞകിറച്ചവാറക്യവാ വളത്കിനയ...
പണകിറയടുക്ുനമ്വാൾ അവൾ സാംസവാേകിച്ചുറകവാനണ്
യകിേകിക്ുാം... തറന എന്തയവാ അവൾ നനവാക്കിയത്റ്. 
അടുക്ളയകിൽ ഇേകിക്ുനമ്വാൾ ഓടകി പുെത്ു നപവായകി 
എന്ല്വാനമവാ പെകിച്ച്റ്, ഇടകിച്ച്റ് റചെകിയ ഉേുളകൾ ആയകി 
വവായകിൽ വച്ചു തേുാം. “നല്തവാ നചച്ചകി, കുട്കിക്്റ്”. 
അങ്ങറന ഓനേവാ കവാേത്യങ്ങളുാം നനവാക്കി റചയ്ുനതകി
ന്റ് അവൾക്്റ് ഒേു ന്പനതത്യക കഴകിവ്റ് ഉണ്വായകിേുനു. 
പകിനകിട്റ് അവൾ ഗർഭകിണകിയവായന്വാഴുാം, കുട്കി ഉണ്വായ
ന്വാഴുാം ഒേു ആവശത്യവുാം അലസതയുാം അവൾക്്റ് 
ഉണ്വായകിേുനകില്. ഉച്ചയ്റ്ക്്റ് വേുാം, കവകുനനോം 
നപവാകുാം. വൃത്കിയവായ അടുക്ളയുാം, േുചകിയുള്ള 
മകൂടകിവച്ച അത്വാഴത്കിനുള്ള ഭഷേണവുാം അവളുറട 
നജവാലകിയുറട ന്പതകിേകൂപങ്ങളവാണ്റ്. ഈ പതകിറനട്്റ് 
വർഷങ്ങളകിലുാം അവൾക്്റ് ഒനേ നചതനയവാണ്റ്. 
വർത്മവാനാം പെഞ്്റ് പെഞ്്റ് ഇല്വായ്റ്മകളുറടയുാം 
ഇടർച്ചകളുറടയുാം നകിേവാശയുറടയുാം തടീന്വത കുെ
യ്റ്ക്ുന ഒേു സവാധു.

അവളുറട ഇനറത് മൗനറത് കുെകിച്ച്റ് ഓർത്്റ് 
റകവാണ്്റ്  േവാജകി തല തുവർത്കി.  ആകവാശേകൂപകികളവായ 
മവാലവാഖമവാർ ഒേു അത്വാവകിറന സ്ർഗ്ഗകവവാടത്കിനല
ക്്റ് ആനയകിക്വാൻ വവാനനമ�ങ്ങളകിൽ ന്പതത്യഷേേവാ
യകി. കകിനോം മടീട്ുവവാൻ അവനേവാറടവാ്ാം മററ്വാേു 
മവാലവാഖയുാം അനുവവാദാം നനടകി, അവനേവാറടവാ്ാം 
കകൂടകി- ഭകൂമകിയകിറല തറന് മകറള ഒ്ാം കകൂട്വാൻ... ഒ്കിസ്റ് 
പവാടവാൻ പള്ളകിലച്ചൻ നമടയകിറല നമശവലകി്ു തുെന്റ് 
പവാട്ുപുസ്റ്തകാം എടുത്ു. മുടകിയകിറല റവള്ളാം വവാർ
നുനപവാകുവവാൻ ഫവാനകിനു തവാറഴ േവാജകി കട്കിലകിൽ 
ഇേുനു. അവൾക്്റ് നനേകിയ ഉെക്ാം വനു. നപവാക്ു
റവയകിലകിറന് തുടക്ാം. മുെകിയകിൽ മഞ്നകിൊം. കകൂന്കിേ
ക്ക്ുശ ആട്ുാം നപവാറല ഒേു ശബ്ദാം ഫവാൻ നകൾ്കി
ച്ചു. അവൾ മുകളകിനലക്്റ് നനവാക്കി. ഒേു മഞ്്ല്കി 
അവളുറട നതവാളകിനലക്്റ് അടർനു വടീണു. അതകിറന 
തട്കി റതെകി്കിച്ച്റ് അവൾ അടുക്ളയകിനലക്്റ് നപവാകവാൻ 
ഒേുങ്ങകിയന്വാൾ തണുത് കുന്കിേകിക്പുക 
തെയകിലുറട പടർനു വേുന നപവാറല അവൾ കണ്ു 
അടുക്ളയകിനലക്്റ് നനവാക്കി നചവാദകിച്ചു

 “ ്ടീനന... കുന്കിേകിക്ാം പുകനച്ചവാ? ഈ നനേത്്റ്? 
എന്കിനവാ...? മെുപടകിയവായകി അവൾ ദകൂറേ നകിനു 
മന്ഹസകിച്ചു. ഒേു നടീല നകിലവാവകിൽ റപയ്റ്ത  മഞ്കിൻ 
മെയ്റ്ക്്റ് അ്ുൊം നപവാറല അവളുറട മുഖാം അന്വാൾ 

അവത്യക്മവായകിേുനു, േവാജകിക്്റ്. ഈ റപണ്ണകിന്റ് ഇത്റ് 
എന്ു പറ്കി ഇന്റ്... ഹവാ... എറന്ങ്കിലുാം ആകറട്... 
പുക മവാെകിയകിട്്റ് ഭഷേണാം കഴകിക്വാാം.

അവൾ തകിേകിച്ച്റ് മുെകിയകിൽ വന്റ് പല്കിറയ നനവാക്കി. 
അത്റ് എവകിറടനയവാ നപവായകി ഒളകിച്ചകിേകിക്ുനു. ഷടീറ്്റ് 
മവാറ്കി േവാജകി കട്കിലകിൽ കകിടനു. റതല്ുനനോം കഴകിഞ്
ന്വാൾ അവളുറട കണ്ണുകൾ പതകിറയ തവാഴ്റ്നു. 
കെുത് നതവാൾ നമലങ്കി ഇട് ലത്കിഞ് പവാടുനവ
േുാം, അച്ചറന് ആനവാറവള്ളകകൂശയുാം കുേകിശുാം പകിടകിച്ച 
കപത്യവാേുാം, പകിറന അച്ഛനുാം കകൂടകി ശവസാംസകവാേക്കൂ
ദവാശയ്റ്ക്്റ് യവാന്തയവായകി.

പവാതകിയുെക്ത്കിൽ നചച്ചകി എന്റ് വകിളകി നകട്ന്വാൾ 
അേുകകിൽ ്ടീന. േവാജകി ആശ്േത്യറ്ട്ു. ഒേകിക്ലുാം 
ഇന്തയുാം അടുത്ു അവൾ വേവാത്തവാണ്റ്. ഇതവാ 
ഇന്വാൾ തറന് മുഖത്കിന്റ് റതവാട്ടുത്്റ്. വകില 
കുെഞ് ചന്ന തകിേകിയുറട ഗന്മവായകിേുനു 
അന്വാൾ ്ടീനയ്റ്ക്്റ്. മകൂക്കിനലക്്റ് ആഞ്്റ് കയെകിയ 
ഗന്ാം േവാജകിറയ മത്ുപകിടകി്കിച്ചു.

എന്വാ ്ടീനവാ... എന്വാ...? 
എനകിക്്റ് നപവാണാം... കഴകിയവാെവായകി... ഞവാൻ നപവാനട്...

സമയാം ആനയവാ...? എന്വാ ഇന്റ് നനേനത്...?
വത്യവാകുലത നകിെഞ്, മടീനകിറന് ചത്്റ് നടീലകിച്ച 
കണ്ണുകൾ നപവാറലയവായ അവളുറട കണ്ണുകൾ േവാജകി 
ന്ശദ്ധകിച്ചന്വാൾ അവൾ ചകിലമ്കിച്ചു തകിടുക്ാം കകൂട്കി.
ഞവാൻ നപവാനട് നചച്ചകി... അവേ്റ് അവകിടുനു പുെറ്ട്ു...

ആേ്റ്... ആേവാ...?
അതകിന്റ് അവൾ ഉത്ോം പെഞ്കില്. പകോം അവൾ 
നചവാദകിച്ചു

നചച്ചകി... ഞവാൻ നനേറത് നസ്റവാർ മുെകി അടുക്കിയ
ന്വാൾ...അവകിറട റപവാതകിഞ്്റ് വൃത്കിയവാക്കിയ, ആ... 
മവാലവാഖ ചകിെകുകൾ... അത്റ്...അത്റ് ഞവാൻ... അത്റ് 
എനകിക്്റ് തേുനവവാ...?

ദയനടീയമവായകി തുടങ്ങുന അവളുറട മുഖാം കണ്്റ് 
േവാജകിക്്റ് അമ്േ്ു വനു. ആദത്യമവായവാണ്റ് ഈ റപണ്ണ്റ് 
ഒേു കവാേത്യാം ആവശത്യറ്ടുനത്റ്...ഇത്റ്... ഇവൾക്്റ് 
ഇത്റ് എന്ു പറ്കി...അതുാം ഒേു റപവാട് സവാധനാം...

എടുനത്വാ ... കുട്കികൾ ഫവാൻസകി ന്ഡസ്്റ് മൽസേത്കി
നനവാ മനറ്വാ ... അനതവാ ന്ഗകൂ്്റ് നസവാങ്ങകിനനവാ...? 
അെകിയകില്... എടുനത്വാ...അല്...നകിനക്്റ് എന്കിനവാ...?
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അന്വാൾ വടീണ്ുാം നകവാളകിങ്ങ്റ് റ്ൽ മുഴങ്ങകി. 
അവറള കടന്റ് േവാജകി നഡവാർ തുെക്ുവവാൻ 
നപവായകി വവാതകിൽ തുെനന്വാൾ നേച്ച കുറ്കിത്വാ
ടകി വച്ച ഒേവാൾ. 
ഇവകിറട പണകിറയടുത്കിേുന ്ടീനയകിനല്... 
പനയ്റ്ക്നല നജവായകിറട റകട്കിനയവാള്റ് ...
എന്വാ...? വകിളകി... ്വാക്കി േവാജകി പെയുനതകിനു 
മുമ്്റ് അയവാൾ പെഞ്്റ് മുഴുമകി്കിച്ചു.
ആ റകവാച്ച്റ് ഇന്റ് റവളു്കിറന മേകിച്ചു. ്വാക്കി 
േവാജകി നകട്കില്... അയവാൾ പെഞ്ു 
റകവാണ്കിേുനു.

ഇനറല േവാന്തകി അതകിന്റ് ഒേു റനഞുനവദന 
നപവാറല വനന... ആേവാണ്്റ് വടീട്കിലുനള്ളവാേ്റ് മല്കി
റവനള്ളവാ മനറ്വാ റകവാടുക്ുനവാം റചയ്റ്തു... 
നകിക്വാത്ന്വാൾ ആശുപന്തകി റകവാണ്്റ് 
നപവായകി... അവകിറടാം വറേ എത്കി കകിട്കില് എനവാ 
പെനഞ് ...വവാൽവകിറന് അസുഖമവായകിേുനു 
എനവാ നഡവാക്ട്റ്ടർ പെനഞ്...േവാജകിയുറട 
തലയ്റ്ക്്റ് മന്ത ്വാധകിച്ചു. കവാതകിൽ കവാറ്്റ് കയെകി 
അടഞ്ു. റപേുവകിേലകിറല നനുത് നേവാമങ്ങൾ 
എഴുനു.

േവാവകിലറത് ആ തകിേക്ു കഴകിഞ്ന്വാൾ 
ഇനങ്ങവാട്ുള്ള നമ്െകിൽ വകിളകിക്ുനുണ്വായകിേു
നു. ആേുാം എടുക്വാണ്വായന്വാൾ ഇവകിടാം 
വറേ വന്റ് പെയവാൻ പെഞ്ു. ഇന്വാ മകൂനുമ
ണകിക്വാണ്റ് ശവസാംസ്റ്ക്വാോം. അച്ചൻ  പള്ളടീന്റ് 
നപവാനകിട്ുണ്്റ്. 

േവാജകി അയവാറള തുെകിച്ചു നനവാക്കി നകിനു. അൽപ 
നനോം കഴകിഞ്്റ് ന്പതകികേണാം ഒനുാം കവാണവാ
ത്ന്വാൾ അയവാൾ റഗയ്റ്റ്്റ് കടനു നപവായകി. 
േവാജകിക്്റ് വടീടകിറന് അകനത്ക്്റ് നനവാക്വാൻ 
നപടകിയവായകി. േവാജകിയുറട വേണ് ചുണ്ുകൾക്്റ് 
മടീറത കവകിൾ തടങ്ങളകിൽ േക്ാം നകിെഞ്ു. 
കൺനകവാണകിൽ ഈർ്ാം. കൺധമനകികളകിൽ 
േക്വർണ്ണങ്ങൾ. റതല്ുാം നനോം നകിന്റ് അവൾ 
അകനത്ക്്റ് നടനു. വവാതകിലുകളുറട മെവകിൽ 
അവൾ ഉണ്്റ് എന ന്വാധാം േവാജകിറയ 

വകിെ്കിച്ചു. എനവാൽ വടീട്റ് അന്വാനഴക്ുാം ശകൂനത്യമവായകിേു
നു. ഒേു യന്ന്്വാവറയ നപവാറല േവാജകി നടീങ്ങകി. നസ്റവാർ 
െകൂമകിൽ എത്കി. റപവാതകിഞ്ുറവച്ച മവാലവാഖ ചകിെകുകൾ 
എടുത്്റ് വവാതകിലുകൾ പകൂട്കി കവാെകിൽ കയെകി യവാന്തയവായകി.

ഭകൂമകിയകിറല യവാന്ത പകൂർത്കിയവായവർ സ്ർഗ്ഗ കവവാടങ്ങ
ളകിൽ മുട്ുനു. േവാജകി ഒേു നകിമകിഷാം ്ടീനയുറട ശവശേടീോം 
നനവാക്കി. തളർനു അടഞ് കണ്ണുകൾ. ഓടകി തളർന 
കവാലുകൾ. വകിെച്ചു നപവായ തറന് കകകൾ കകൂ്കി ഒേു 
നകിമകിഷാം ന്പവാർത്ഥകിച്ചു. എനകിട്ു പെഞ്ു- ഇതവാ നകിറന് 
മവാലവാഖ ചകിെകുകൾ… നകിനക്്റ് തളേവാറത പെക്വാനവായകി
ട്്റ്... ഇനവാ. ആ ചകിെകുകൾ ഇേുവശങ്ങളകിലുാം വച്ച്റ് േവാജകി 
തകിേകിച്ചു നടനു. മദത്യത്കിറന് മണാം കക കു്കി അടക്കി 
നജവായകി അവറള റതവാഴുതു. േവാജകിയുറട നകിെഞ് 
കണ്ണുകൾ അത്റ് കണ്കില്.

കകിനോം മടീട്കിയ ഒേു മവാലഖയുറട അടുനത്ക്്റ് അതകിറന് 
മകൾ പെന്റ് അടുത്ു. നപവാകുന വഴകി ഒേു തകൂവൽ 
സ്റ്നനഹനത്വാറട റപവാഴകിച്ച്റ് തവാറഴയ്റ്ക്്റ് ഇട്്റ് അത്റ് മന്ഹ
സകിച്ചു. തറന് തലയകിറല എന്വാനഴവാ വടീണ ഒേു നനുത് 
തകൂവൽ കണ്ണവാടകിയകിൽ കണ് േവാജകി അത്റ് ഒേു റചെകിയ 
കുടുക്യകിൽ ഇട്ു…
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KRISHNA

Krishna is a Food Scientist by 

profession. She loves to do paint-

ings at leisure time.
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Auklet Traders Limited 
Authentic Kerala Grocery Importers

Malayali Kada 
Your Authentic Kerala 
Grocery Online Shop

malayalikada.co.nz
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പ്രിയ സുഹൃത്ുകെക്ള,

ദർപ്ണത്ിക്റെ പതിനോറോമക്ത് എഡിഷനോണ ്ഈ വർഷം നിങ്ങളിക�കെ ്എത്ിയിരികെുന്നത്. ഓ� ്�ോൻഡ് മ�യോ

ളി�ളുക്ട സർഗ്ഗവോസന�ക്ള പരികപോഷിപ്ികെുന്നതികനോക്ടോപ്ം, നമ്ുക്ട സോഹിത്യ സോംസ ്�ോരി� വപതൃ�ങ്ങക്ള 

പുതുത�മുറയിക�കെു പ�ർന്നുക്�ോടുകെു� എക്ന്നോരു വ�ിയ ദൗത്യവുമോണ ്ഒക്ന്നോര പതിറ്റോണ്ിക�ക്റയോയി ദർപ്

ണത്ി�ൂക്ട സമോജം നടത്ിക്�ോണ്ിരികെുന്നത്.

ദർപ്ണം-2021, ഒരു മി�ച് വോയനോനുഭവം ആയിരുക്ന്നന്നു എനികെുറപ്ുണ്.് ഓകരോ വർഷവും ദർപ്ണത്ിക്റെ 

ഉള്ളടകെത്ി�ും, അവതരണത്ി�ുമുണ്ോ�ുന്ന വ്യത്യസ്തതയും, കമന്യും, ദർപ്ണം ഓ� ്�ോൻഡ് മ�യോളി�ൾക്െ 

എത്കത്ോളം സ്ീ�ോര്യമോയി മോറി എന്നതിക്റെ പ്രതിഫ�നം ആണ.്  

2018 മുതൽ Dr Sam Mathai യുക്ട യുക്ട കനതൃത്ത്ി�ോണ ്ദർപ്ണത്ിക്റെ എഡികറ്റോറിയൽ വർകെു�ൾ നടകെുന്ന

ത്. �ഴിഞ് നോ�ു വർഷകെോ�യളവി�ോയി ദർപ്ണം വ�വരിച് എല്ലോ കനട്ങ്ങളും, അകതോക്ടോപ്ം ദർപ്ണക്ത് 

ഇത്കത്ോളം സ്ീ�ോര്യമോയ ഒരു പ്രസദ്ീ�രണം ആകെിമോറ്റിയതും അകദേഹത്ികറെയും   അകദേഹകത്ോക്ടോപ്ം 

പ്രവർത്ിച്ുവരുന്ന എഡികറ്റോറിയൽ �മ്ിറ്റിയുക്ടയും �ഠിനോധ്ോനം തക്ന്നയോണ.്  Dr Sam Mathai കയോടും ഈ 

വർഷക്ത് ദർപ്ണത്ിക്റെ എല്ലോ എഡികറ്റോറിയൽ �മ്ിറ്റി അംഗങ്ങകളോടും സമോജത്ിക്റെ കപരിൽ നന്ി അറിയികെു

ന്നു. അകതോക്ടോപ്ം തക്ന്ന രെന�ൾ നൽ�ി ദർപ്ണക്ത് മകനോഹരമോകെിയ എഴുത്ു�ോകരോടും, പരസ്യങ്ങൾ 

നൽ�ി സഹ�രിച് എല്ലോ മോന്യ വക്തി�കളോടും, സ്ഥോപനങ്ങകളോടും നന്ി അറിയികെുന്നു.

സമോജം വളക്ര സജീവോയി നിങ്ങളുക്ട ഇടയിൽ പ്രവർത്ിച് ഒരു വർഷമോയിരുന്നു 2021. സോംസ് �ോരി�- ��ോരംഗ

ത്ും, �ോയി�രംഗത്ും, ഓ� ്�ോൻഡ് മ�യോളി�ളുക്ട മറ്റു സോമൂഹി� പ്രശ്നങ്ങളിക്�ല്ലോം തക്ന്ന എടുത്ു പറയോൻ 

പറ്റുന്ന രീതിയി�ുള്ള ഒരു പ്രവർത്നമോണ ്സമോജം ഈ വർഷം നടത്ിക്കെോണ്ിരികെുന്നത്. ക�ോവിക്ഡന്ന 

മഹോമോരി നമ്ുക്ട മോതൃരോജ്യമോയ ഇന്ത്യയിൽ അ�യടിച്കപ്ോൾ സമോജത്ിക്റെ പരിധികെുള്ളിൽ നിന്നുക്�ോണ്ുള്ള 

സഹോയങ്ങൾ അവിക്ട എത്ികെുവോനും നമുക്െ സോധിച്ിട്ുണ്.് 

�ഴിഞ് 6 -7 മോസങ്ങളോയി, നിങ്ങളുക്ട ഇടയിൽ നിങ്ങകളോക്ടോപ്ം നിന്നുക്�ോണ്ോണ ്സമോജം പ്രവർത്ിച്ുവരുന്ന

ക്തന്ന അഭിമോനകത്ോക്ടോപ്ം, മോറുന്ന �ോ�ഘട്ത്ിനും, െിന്ത�ൾകെും, സോഹെര്യങ്ങൾകെും അനുസൃതമോയി സമോ

ജത്ിക്റെ പ്രവർത്നങ്ങളി�ും ഇടക്പട�ു�ളി�ും ഉണ്ോക�ണ് മോറ്റങ്ങക്ളകെുറിച്ും നമുക്െ ഉത്മ കബോധ്യം ഉണ്.്  

1999ൽ സ്ഥോപിതമോയി രണ്ു പതിറ്റോണ്ു�ൾ പിന്നിട് നമ്ുക്ട സമോജത്ിനു, ഓ� ്�ോൻഡ് മ�യോളി�ളുക്ട ഈ �ുടും

ബത്ിന ്സ്ന്തമോയി ഒരു ഓഫീസും, നമ്ുക്കെല്ലോവർകെും ഉപകയോഗികെുവോൻ പറ്റുന്ന തരത്ി�ുള്ള അടിസ്ഥോനസൗ

�ര്യങ്ങളും ഉണ്ോക�ണ്തുണ്.്

Hellen Keller ക്റെ ക�ോ�പ്രസിദ്മോയ ഒരു ഉദ്രണി ആണ ്എനികെിവിക്ട പറയുവോനുള്ളത്:

Alone, we can do so little; together we can do so much!

I have no doubt that if we continue to move forward together as a family, our small community here in Auckland in 

the land of long white cloud will better achieve than ever before and create 

a golden history for our future generations.

നിങ്ങൾ നൽ�ുന്ന കനേഹവും �രുത�ുമോണ ്സമോജത്ിക്റെ മുതൽകെൂട്.് നിങ്ങളുക്ട കനേഹത്ിനും, സഹോയ 

സഹ�രണങ്ങൾകെും ഹൃദയത്ിൽ ക്തോട് നന്ി അറിയികെുന്നു.

 For Auckland Malayali Samajam Executive committee -2021,

 Dr Abin Mathew

 Secretary 

ദർപ്പണത്തിൽ ഉൾപ്പ്പടുത്തിയതിരതിക്കുന്ന രചനകളുപ്െ പൂർണ്ണ ഉത്രവാദതിത്തം അതാത് ലേഖകർക്് മാത്രമായതിരതിക്കുതം. ഓക് േൻഡ് 
മേയാളതി സമാജത്തിലനാ പ്രസാധക സമതിതതിലക്ാ യാപ്താരുവതിധ ഉത്രവാദതിത്വതം ഉണ്ായതിരതിക്കുന്നതല്ല

The Publisher and Editors of Darpanam cannot be held responsible for errors or any consequences arising from the use of information 

contained in this Publication; the views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the Publisher and Editors.

Disclaimer: 

We appreciate your feedback about darpanam, please forward to darpanam2021@gmail.com 
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Julie Ithappiri is a financial advisor giving regulated financial 
advice through her company VJ Associates Ltd

Julie Ithappiri  | 027 839 1923

Julie@vjassociates.info

For your 
personal 
insurance and 
mortgage 
requirements, 
Please Contact

Julie Ithappiri

027 839 1923



Robin K Babu
Mortgage Advisor

What We Offer.

Getting a choice home

shouldn't be difficult

once you understand

the process

REF
INA

NC
ING

 

NZ MOBILE

MORTGAGES
Live your tomorrow,...TODAY

REFINANCING 

FIRST HOME 

BUYERS

PROPERTY 

INVESTING 

BEST INTEREST 

RATES

NON-STANDARD 

MORTGAGES 

• Best interest rates

• Best cash backs

• Obligation-free consultation

• Step by step guide for new home buyers.

• Easy gateway to all major banks with one application

• Hassle-free refinancing options to existing homeowners

• Life cover

• Terminal illness cover

• Trauma cover

• Income or repayment cover

• Medical insurance

• Home and Content Insurance

 8 Stanway Place, Ellerslie, Auckland 1051

0800  696 624 robin@nzmmortgages.co.nz

www.nzmmortgages.co.nz

021 300 284

We don't charge any fees for our services


