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സമർപ്പണം
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഓക്ലാൻഡിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയ്്ക്കക്
നേതൃത്്വവം നൽകി വരുന്ന ഓക്ലാന്റ് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ വാർഷിക പ്്രസിദ്ധീകരണമായ
ദർപ്പണത്തിൻറെ പതിനേഴാമത് പതിപ്പ്
ലോ�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്്യ രാജ്്യമായ ഇന്തത്യയുടെ
സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തിൻറെ വജ്്ര ജൂബിലി ആഘോ�ോഷങ്ങൾക്ക്
സമർപ്പിക്കുന്നു!
ബ്്രരിട്ടീഷ് അടിമത്്വത്തിൽ നിന്്നുും നമുക്ക് സ്്വവാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നവരേയും
രാജ്്യത്തിൻറെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്തുന്നവരെയും നമിക്കുന്നു!!
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മുഖപ്രസംഗം
പൊ�ൊ

യ്പ്്പപോയ രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾ ശരാശരി
മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്്തതോളം സഹനത്തിൻ

റെയും യാതനയുടെയും നാളുകളായിരുന്നു...കോ�ോവിഡ് മഹാമാരി
യോ�ോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്തത്രണങ്ങൾ പിൻവലിയുമ്്പപോൾ ഈ

വർഷത്തെ തിരുവോ�ോണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പ്്രതീക്ഷകളുടെ
പുതിയൊ�ൊരദ്ധ്യായം മലർക്കെ തുറക്കുകയാണ.് കൊ�ൊട്്ടുും, കുരവയും,
പൂക്കളവും, നൃത്തവും, ആഘോ�ോഷങ്ങളുമായി ആർത്തുല്ലസിച്ച്

ഡോ�ോ. സാം മത്തായി J. P.
ചീഫ് എഡിറ്റർ

ഓണത്തപ്പനെ നമുക്ക് വരവേൽക്്കാാം!
മഹാബലി വിഭാവനം ചെയ്ത ജാതി, മത, വർണ്ണ ഭേദങ്ങളില്ലാത്ത,

EDITORIAL

സമത്്വത്തിലും സാഹോ�ോദര്്യത്തിലും വേരൂന്നിയ ഒരു സമൂഹമായി,
ദൈവത്തിൻറെ സ്്വന്തം നാടായ ഈ ന്്യയൂസീലാൻഡിൽ, നമുക്ക് കരു
ത് താ ർ ജ് ജിക്്കാാം ; ഇ ത ര സ മൂ ഹ ങ്ങ ൾ ക്ക് മ ാ തൃ ക യ ാ ക ാ ം .
ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ കലാ, കായിക, സാംസ്കാരിക
പ്്രവർത്തനങ്ങളും, ഈദ് , ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഓണം, ക്്രരിസ് തുമസ്
പോ�ോലുള്ള ആഘോ�ോഷങ്ങളും മലയാളി ഒത്്തതൊരുമയ്്ക്കക് ഊർജം
പകരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഒരു വിശാല, ദേശീയ, മലയാളി കൂട്ടായ്മ എന്ന ആശയം ഉൾക്്കകൊ
ണ്ട് ന്്യയൂസിലൻഡിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാർ
ക്്കുും, അവരുടെ മൗലിക ചിന്തകളും, ആശയങ്ങളും മനസ്സിന്റെ
ആന്്ദദോളനങ്ങളും പ്്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തവണയും അവസരം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിലും, മട്ടിലും, ഉള്ളടക്കത്തിലും എന്്നുും പുതുമ
പുലർത്തുന്ന ദർപ്പണം മാഗസിൻ ഈ വർഷവും വായനക്കാരുടെ
കണ്ണിനും മനസ്സിനും ഒരു വിരുന്നാകുമെന്ന് പ്്രത്്യയാശിക്കുന്നു!
ഈ സമ
് രണിക അണിയിച്്ചചൊരുക്കാൻ സഹകരിച്ച എഴുത്തുകാർ
ക്്കുും, അണിയറക്കാർക്്കുും, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച മഹത് വ്്യക്തി
കൾക്്കുും, പരസ്്യദായകർക്്കുും അളവറ്റ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ!
എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്്കുും സമാജം ഭാരവാഹി കളുടെയും
എഡിറ്്ററോറിയൽ ബോ�ോർഡിൻറെയും തിരുവോ�ോണ ആശംസകളോ�ോ
ടൊ�ൊപ്പം, സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തിന്റെ വജ്്ര ജൂബിലി ആശംസകളും നേരുന്നു!
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MESSAGES

RT HON JACINDA
ARDERN
PRIME MINSISTER

PRIME MINISTER’S MESSAGE FOR ONAM 2022
I would like to pass on my best wishes to the Malayali community for this year’s Onam.
Every year, Kerala communities here in Aotearoa New Zealand come together to celebrate
Onam. This is a festival of joy and hope, and an opportunity to take pride in sharing your rich
and vibrant cultural heritage.
Onam is another example of the cultural diversity that makes us stronger as a nation, and I
would like to thank the Malayali community for the ongoing contributions you make to
Aotearoa.
I wish you all the very best for your celebrations. Onam Ashamsakal!

Rt Hon Jacinda Ardern
Prime Minister

DARPANAM
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MESSAGES
Tēnā koutou, Namaskāram,
Congratulations to the team at the Auckland Malayali Samajam who
have, once again, put together another issue of Darpanam. Since its
establishment in 1999, the Auckland Malayali Samajam has brought
together Malayali communities from Auckland and beyond to foster
contacts, friendship and understanding. The organisation’s tireless
efforts to share the beautiful culture of Kerala through social, educational, sporting and cultural activities are a source of pride for
the community and a welcome contribution to the vibrant cultural
diversity of Aotearoa New Zealand.
Every year, Onam celebrations provide the opportunity for our
growing Kerala communities across New Zealand to come together
and take pride in sharing our rich cultural heritage. But cultural
diversity is not only something to celebrate and be proud of. It is also
a source of fresh ideas and perspectives. It makes us stronger as a
nation. For us to become a society that truly values this diversity as
a strength, we need to act to be more inclusive so that it can flourish.
As we work together to recover from the impacts of COVID-19, it
is more important than ever to provide spaces for all voices and
perspectives to be considered. Publications like Darpanam, which
celebrate and contribute to our country’s cultural diversity, will
always have my support.
In my message for last year’s issue of Darpanam, I shared with you
my excitement about the launch of the Ministry for Ethnic Communities. This year I am happy to say the ministry is progressing
with pace and momentum, playing a significant role to influence
decision-making across government to ensure better outcomes for
ethnic communities.
The new ministry has supported initiatives that directly benefit ethnic communities across Aotearoa New Zealand, such as the launch
of The Former Refugees, Recent Migrants and Ethnic Communities
Employment Action Plan and the Ethnic Communities Graduate
Programme.
I want to thank the Auckland Malayali Samajam and the Malayali
community for their ongoing contributions to New Zealand, and
invite you to continue working together to ensure ours is a country
where everyone, regardless of their origin, identity or beliefs, feels
welcome, valued and empowered to be themselves.
I also want to take this opportunity to wish you and your families a
very happy Onam.
Onam Ashamsakal!
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AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM

Hon Priyanca
Radhakrishnan
Minister for the Community and
Voluntary Sector of New Zealand

MESSAGES

പിണറായി വിജയൻ

ബഹു: മുഖ്്യമന്ത്രി, കേരളം
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MESSAGES
നമസക
് ാരം!
് ംബർ മാസം പത്്താാം തീയതി
2022 വർഷത്തെ ഓണാഘോ�ോഷം സെപത
ശനിയാഴ്ച മഹാത്മാഗാന്ധി സെൻററിൽ വച്ച് ഓക്ലൻഡ് മലയാളി
സമാജം വിവിധ പരിപാടികളോ�ോടെ വളരെ ഗംഭീരമായി നടത്തുവാൻ തീരു
മാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചു; വളരെ സന്്തതോഷം. കോ�ോവിഡ്
മഹാമാരിമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭഗവാൻറെ
അനുഗ്്രഹം കൊ�ൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാഗ്്യവാന്മാരാണ് , ഓണം ഭംഗിയായി
ആഘോ�ോഷിക്കുവാൻ പോ�ോവുകയാണ!് ഈ അവസരത്തിൽ ന്്യയൂസിലാൻ
ഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ
ഒന്നായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊ�ൊണ്ട് ഓക്ലൻഡ് മലയാളി സമാജം സംഘടി
പ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോ�ോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന്
അഭ്്യർത്ഥിക്കുന്നു!

ശിവശ്്രരീ ചന്ദ്രു ഗുരുക്കൾ
ശ്രീ ഗണേഷ് ക്ഷേത്രം, പപ്പക്കൂറ,
ഓൿലൻഡ്

എല്ലാവരെയും പപ്പക്കൂറ മഹാദേവി അനുഗ്്രഹിക്കട്ടെ!!

വീണ്്ടുും ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വരവായി. നഷ്ടബോ�ോധങ്ങളുടേയും, വേർ
പാടുകളുടേയും സങ്കടങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പോ�ോയവർക്്കുും, പോ�ോകുന്ന
വർക്്കുും, ആ ഭാരങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനും എല്്ലാാം മറന്ന്ഒന്നിച്ചിരി
ക്കുവാനും നേട്ടങ്ങളുടെയും സന്്തതോഷങ്ങളുടെയും ദിനങ്ങളിൽ കൂടി
കടന്നു പോ�ോകുന്നവർക്ക് അതൊ�ൊന്നു പങ്കിട്ട് കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതാക്കി
് രണകളെ പുതു
തീർക്കുവാനും ഓണത്തിന്റെ പൂർവകാല നനുത്ത സമ
തലമുറയ്്ക്കക് പകർന്നു നലക
് ുവാനും ഈ ഓണം ഉപകരിക്കട്ടെ!
ഏവർക്്കുും ഹൃദയംഗമമായ ഓണാശംസകൾ!!
Rev. Fr. Anu Mathew
Kottoor
St. Dionysius Indian Orthodox Church

സ്നേഹത്തിൻറെയും ഐശ്്വര്്യത്തിന്റെയും ഐക്്യത്തിൻറെയും നല്ല
സ്മരണകളിലൂടെ ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വരവായി. എല്ലാ ആഘോ�ോഷങ്ങ
ളും മനുഷ്്യമനസ്സിൽ നന്മയുടെ തിരി തെളിയിക്കട്ടെ! എല്ലാ ന്്യയൂസിലാൻഡ്
മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്്കുും നന്മ നിറഞ്ഞ തിരുവോ�ോണാശംസകൾ!!

Rev. Fr. Shibin Abraham
St Mary’s Knanaya
Congregation, Auckland
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പ്്രരിയ സഹോ�ോദരങ്ങളെ,
നമുക്ക് എല്ലാവർക്്കുും സന്്തതോഷത്തിന് വകനൽകി ഈ വർഷം ഓണം
മുൻകാലങ്ങളിലേതു പോ�ോലെ ആഘോ�ോഷിക്കുവാൻ സാധ്്യത കാണുന്നു
ണ്.ട് ഈ ആഘോ�ോഷങ്ങൾക്ക് നിറവും മിഴിവും നൽകാൻ മഹാബലിയോ�ോ
ടൊ�ൊപ്പം ദർപ്പണവും അണിയറയിൽ അണിഞ്്ഞഞൊരുങ്ങുന്നു എന്നറിയു
ന്നു. ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പം ഭാരതീയരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്്കുും പ്്രധാനപ്പെട്ട
എഴുപത്തഞ്ചാമത്സ്്വവാതന്തത്രര്യ ദിനം കൂടി ആഘോ�ോഷിക്കുവൻ ഓക് ലാൻ്റ്
മലയാളി സമാജം പദ്ധതികൾ ആസൂത്്രണം ചെയ്യുന്നു. എല്്ലാാംസന്്തതോഷ
് രണത്തിനുമാകട്ടെ എന്ന് ആശം
ത്തിനും ബന്ധങ്ങളുടെ പുനരാവിഷക
സിക്കുന്നു, പ്്രരാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്്യയം കൂടി സൂചി

Rev. Fr. (Dr) Joseph Marankandam
St Peters Jacobite Syrian
Christian Church

പ്പിയ്്ക്്കട്ടെ. സ്്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് പോ�ോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെ
ടുത്ത ഒരു ധനം ആയിട്ടാണ് നാമിതുവരെ സ്്വവാതന്തത്രര്യവും അതോ�ോടനുബ
ന് ധിച്ച സ ന്്തതോ ഷ വു ം ക ണ് ടി രു ന്ന ത് . എ ന് നാ ൽ ഇ ന ി യെങ്കി ലു ം
സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. എൻറെ അയൽക്കാരൻറെ സ്്വവാതന്ത്ര്യം എൻറെ ഉത്തരവാദിത്്വമാണ.്
സ്്വന്തം സ്്വവാതന്തത്രര്യവും സന്്തതോഷവും കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നതുപോ�ോ
ലെ തന്നെ പ്്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സ്്വവാതന്ത്ര്യം
അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതും.
എല്ലാവർക്്കുും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പം സ്്വതന്തത്ര ഭാരതത്തി
ലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരട്ടെ എന്ന് കൂടി
ആശംസിക്കുന്നു.

പ്്രരിയമുള്ളവരെ,
സമത്്വത്തിന്റെയും സാഹോ�ോദര്്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെതുമായ
ഒരു സുവർണ്ണ കാലത്തിൻറെ ഓർമ്മകൾ ഓരോ�ോ മലയാളിയിലും ഉണർ
ത്തിക്്കകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് .
പൂക്കളവും ആർപ്പുവിളികളും രുചിയേറിയ സദ്്യയുമായി ഓക്ലാൻഡിലെ
മലയാളി സമാജം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാഘോ�ോഷം സംഘടിപ്പിച്ചരിക്കുക
യാണ.് മലയാളികളുടെ ഏതൊ�ൊരു ആവശ്്യത്തിലും അവരോ�ോടൊ�ൊപ്പം ആയി
രിക്കാൻ ശ്്രദ്ധചെലുത്തുന്ന സമാജത്തിന്റെ പ്്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറെ
സന്്തതോഷത്്തതോടും നന്ദിയോ�ോടും കൂടെ ഓർക്കുകയും പ്്രത്്യയേകമായി അഭി
നന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏവർക്്കുും എൻറെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ
ഓണാശംസകൾ!

Rev. Fr. George Areeckal
Syro Malabar Catholic
Mission Auckland
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നമസക
് ാരം സുഹൃത്തുക്കളെ,
ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചിന്നി ചിന്നി പെയ്യുന്ന മഴയും തുമ്പ പൂവിന്റെ ഗന്ധമു
ള്ള പൂക്കളവും...
പുത്തൻ കോ�ോടി ഉടുത്ത് മാവേലി മന്നനെ വരവേൽക്കാൻ ഭൂമി മലയാളം
ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മലയാളിക്ക് ഓണമെന്നാല് എന്്നുും ഒരു ഗൃഹാതുരത്്വ
നിറവുള്ള ഓര്മ്മയാണ്. ഒത്തുചേരലുകളും ആഘോ�ോഷങ്ങളും ഒക്കെയായി
ഒരു സന്്തതോഷക്കാലം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി സ്്വന്തം
വീടുകളിൽ മാത്്രമായി ഓണാഘോ�ോഷം ഒതുക്കി നിർത്തിയ മലയാളിക്ക്
സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തിന്റെ വജ്്ര ജൂബിലി നിറവില് ഓർമിക്കാനും ഓമനിക്കാനും

സോ�ോബി ബെർണാഡ്
തോ�ോമസ്
പ്്രസിഡന്റ്,
ഓൿലൻഡ് മലയാളി സമാജം

ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി ഓടിയെത്തി.
യാത്്രരാ നിയന്തത്രണങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോ�ോടെ കുടുംബ-സുഹൃദ് ബന്ധ
ങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കികൊ�ൊണ്ട്, ഒത്തുചേരലിൻറെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ലോ�ോകം മുഴുവനുമുള്ള മലയാളികളോ�ോടൊ�ൊപ്പം ഓക്ലാൻഡ് മലയാളികളും
ഓണം ആഘോ�ോഷിക്കുകയാണ്.
സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തിന്റെ വജ്്ര ജൂബിലി ആഘോ�ോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സ്്വവാത
ന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും സൗജന്്യമല്ല എന്ന മായ ആൻജോ�ോലോ�ോയുടെ വാക്കുകൾ
ഇവിടെ ഓർത്തുപോ�ോകുകയാണ്. ബ്്രരിട്ടീഷ് സാമ്്രരാജ്്യത്തിൻറെ അധിനിവേ
ശത്തിൽ നിന്ന് ഇന്തത്യക്ക് സ്്വവാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന സ്്വവാതന്തത്രര്യ സമരപോ�ോരാളി
കൾക്്കുും രാജ്്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ അക്ഷീണം
പരിശ്്രമിക്കുന്ന ഇന്തത്യൻ ജനാധിപത്്യത്തിൻറെ കാവൽക്കാരായ ഭരണാധി
കാരികൾക്്കുും ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിൻറെ അഭിവാദ്്യങ്ങൾ!
കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷങ്ങളായി മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ കലാ,
സാഹിത്്യ, പൊ�ൊതുവിജ്ഞാന സൃഷ്ടികൾ ന്്യയൂസിലാന്്റ്്മലയാളികളുടെ
മനസ്സിൽ സ്ഥിരം സ്ഥാനം നേടിക്്കകൊടുക്കാൻ ദർപ്പണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടു
ണ്ട് . നാളിതുവരെ ദർപ്പണത്തിനു പിന്നിൽപ്്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും
ഈയവസരത്തിൽ നന്ദിയോ�ോടെ ഓർക്കുന്നു.
മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകര
ണവും സഹായങ്ങളും സമാജത്തിന്റെ ഈവർഷത്തെ ഓണാഘോ�ോഷ
ങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. നൂറിൽപ്പരം മലയാളി മങ്കമാർ അണിനിരക്കുന്ന
മെഗാ-തിരുവാതിരയുമായി ഓക്ലാൻഡ് മലയാളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ
ഓണാഘോ�ോഷം ചരിത്്രത്തിൻറെ ഭാഗമാകുകയാണ്. ഒരുമയുടെ ഓണാ
ഘോ�ോഷങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പം തോ�ോളോ�ോട് തോ�ോൾ ചേർന്ന് പ്്രവർത്തി
ക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോ�ോടെ സ്മരിക്കുന്നു.
ഐശ്്വര്്യത്തിന്റെയും സമ്പല് സമൃദ്ധിയുടെയും നിറവിൽ തുമ്പപ്പൂവിന്റെ
പരിശുദ്ധിയും നൈര്മല്്യവുമായി പൊ�ൊന്്നനോണത്തെ വരവേല്ക്കാം…
ഒരിക്കൽകൂടി എല്ലാവർക്്കുും ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിൻറെ
പേരിൽ ഓണാശംസകള് നേരുന്നു!

ഒരു ചെറിയ മിടിപ്പ്
കഥ

വൈ

ശേഷം പുതിയ ഉടുപ്്പുും നിക്കറും ഇട്ടു

അതിന്റെ ചിത്്രരം എടുക്കണമെന്നുണ്ടായി

കൊ�ൊടുത്തു. മുഖത്ത് മണമുള്ള പൗഡറ്

രുന്നു. അമ്മയറിയാതെ അവൻ തീപ്പെട്ടി

തേച്്ചുും കൊ�ൊടുത്തു. അമ്മ മകനേയും

പ്പടങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

കുന്നേരം അമ്മ

അവനെ കുളിപ്പിച്ച

സാബു ഹരിഹരൻ

തീപ്പെട്ടിക്കൂട്... അങ്ങനെ പലതും അവൻ
കണ്ടു. അവന്തീപ്പെട്ടിക്കൂട് പൊ�ൊട്ടിച്ച്

കൂട്ടി ദീപാരാധന തൊ�ൊഴാൻ പോ�ോവുകയാ

അതൊ�ൊക്കെയും അവൻ മുറിയിൽ കട്ടിലി

യിരുന്നു. തൊ�ൊഴാനായി അമ്പലത്തിൽ

നടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു

പോ�ോകാൻ അവനു തീരെ താത്പര്്യമില്ല.

ചെറിയ പെട്ടിയിലാണ്സൂക്ഷിച്ചിരിക്കു

ദൈവത്തിനോ�ോട് ചോ�ോദിക്കാനോ�ോ

ന്നത്. അതാണവന്റെ വലിയ രഹസ്്യയം.

പറയാനോ�ോ ഒന്നുമില്ല അവന്. അവിടെ

അവരേയും കടന്ന്ഒന്നു രണ്ടു സൈക്കി

ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൂപ്പി പിടിച്ച്

ളുകൾ ബെല്ലടിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു പാഞ്ഞു

അനങ്ങാതെ നിൽക്കണം, ഒന്്നുും സംസാ

പോ�ോയി. അതിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ

രിക്കാൻ പാടില്ല, നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങുന്ന

എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ചവിട്ടുന്ന ചേട്ടനെ

ത് കൊ�ൊണ്ട് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഓടിക്കളി

അവൻ നോ�ോക്കി. ആ ചേട്ടനെ പോ�ോലെ

ക്കാൻ അമ്മ അനുവദിക്കുകയുമില്ല.

തനിക്്കുും സൈക്കിൾ ചവിട്ടണം. നല്ല
വേഗത്തിൽ പോ�ോകണം. പക്ഷെ അതിനു

അവർ നടന്നു തുടങ്ങി. താമസിച്ചു

ഉയരം വെയ്്ക്്കണം. അവൻ ചെറുതാണ്.

പോ�ോകുമോ�ോ? - അമ്മയ്്ക്കക് അതാണ്

പൊ�ൊക്കം വെയ്്ക്കകാൻ, അമ്മ പറഞ്ഞത

ആധി. അവർ അവന്റെ കൈയ്യിൽ

നുസരിച്ച് അവൻ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ

മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. പോ�ോകുന്ന വഴി

പാല്കുടിക്കുന്നുണ്ട്.

മുഴുക്കെയും അവൻ ഇടംവലം തല
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തിരിച്ച് എല്്ലാാം നോ�ോക്കിക്്കകൊണ്ടിരുന്നു.

അവന്റെ ശ്്രദ്ധ മണ്ണിൽ കിടന്ന ഒരു

മലർന്നു നോ�ോക്കിയപ്്പപോൾ കണ്ടു,

മച്ചിങ്ങയിലേക്ക് ചെന്നു വീണു. അവനത്

അമ്പിളി അമ്മാവൻ പതിയെ തെളിഞ്ഞു

ചവിട്ടി തെറുപ്പിച്ചു. അതുരുണ്ട് മതിലിൽ

വരുന്നത,് പക്ഷികൾ തിരക്ക് പിടിച്ചു

പോ�ോയി തട്ടിയിട്ട് വഴിയിലേക്ക് തന്നെ

ചേക്കേറാൻ പറന്നു പോ�ോകുന്നത്.

തിരികെ വന്നു. അവന്അത് ഒന്നു കൂടി

നിലത്ത് ചുറ്റിലും നോ�ോക്കിയപ്്പപോൾ കണ്ടു,

ചവിട്ടി തെറുപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു

എന്്തതോ മണത്തു നടക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത

എന്നാൽ അപ്്പപോഴേക്്കുും അമ്മ, അവന്റെ

പൂച്ച, ആരോ�ോ ചുരുട്ടിയെറിഞ്ഞ ഭാഗ്്യമൊ�ൊ

കൈയ്്യുും പിടിച്ചു വലിച്ച് വേഗത്തിൽ

ഴിഞ്ഞു പോ�ോയൊ�ൊരു ലോ�ോട്ടറി ടിക്കറ്റ്,

പോ�ോയി. ‘തിരികെ വരുമ്്പപോൾ തട്ടണം’

ചവിട്ടി പതിഞ്ഞു പോ�ോയ ഒരു

അവനോ�ോർത്തു വെച്ചു.

അവൻ വഴിയിലുള്ള സകലതും കാണുന്നുണ്ട്,

എവിടെയോ�ോ തട്ടി വീണു പോ�ോയതാണ്.

സകലതും കേൾക്കുന്നുണ്.ട് അമ്മ ഒന്്നുും കാണുന്നി

‘ഇതിന്ജീവനുണ്ട്...’ അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞു.

ല്ല, ഒന്്നുും കേൾക്കുന്നില്ല. നട തുറക്്കുും മുൻപ്

മലർന്നു കിടക്കുന്ന കിളിയിൽ ഒരു ചെറിയ മിടിപ്പ്

എത്തണം. അതു മാത്്രമാണ്ചിന്ത. നട തുറക്കു

ബാക്കി. അമ്മയും അതു ശ്്രദ്ധിച്ചു.

മ്്പപോൾ മണിയടിക്്കുും. ശ്്രരീ കോ�ോവിലിനുള്ളിലെ
പ്്രകാശം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ പതിയും.

‘നമുക്കിതിനെ എടുത്്തതോണ്ട് പോ�ോവാം അമ്മാ...

അവിടം മുഴുക്കെയും ചന്ദനഗന്ധം നിറയും.

പാവം...ഇല്ലെ ഇതു ചത്തു പോ�ോവും...’

അപ്്പപോൾ എല്ലാവരും നിർവൃതിയോ�ോടെ തൊ�ൊഴുതു

‘എന്തിനാ? നിനക്ക് വളർത്താനാ?!’

നിൽക്്കുും.

അവൻ അതിനെ കോ�ോരിയെടുക്കാൻ രണ്ടു
കൈകളും നീട്ടി.

അവൻ പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു.
എന്്തതോ കണ്ടത് കൊ�ൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ വെളിച്ചം

‘ടാ...തൊ�ൊടാതെടാ...അമ്പലത്തിൽ പോ�ോവാനുള്ളതാ’

കുറവായത് കാരണം ശരിക്ക് കാണാനായില്ല.

അമ്മയുടെ വിലക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ ദയനീയ

അവൻ അമ്മയുടെ കൈപ്പൂട്ട് തുറന്ന് മണ്ണിൽ കുത്തി

മായി തിരിഞ്ഞു നോ�ോക്കി.

യിരുന്നു. അവിടെ എന്്തതോ ഉണ്.ട് ഉറപ്പ്. എന്്തതോ

‘പ്ലീസ്സമ്മാ...ഇതിനെ വീട്ടിൽ കൊ�ൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് വരാം...’

ചെറുത.്

‘നീ ഇതിനു വെള്്ളളോോം മരുന്നുമൊ�ൊക്കെ വെച്ചിട്ട്

‘ടാ...വരാൻ...താമസിച്ചു പോ�ോവും...വേഗം വരാൻ!’

വരുമ്്പപോ താമസിക്്കുും...ഇപ്്പപോ തന്നെ ഒരുപാട്

അമ്മ ആധിയും ആജ്ഞയും കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ

താമസിച്ചു...നീ അതിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങ്

പറഞ്ഞു.

വന്നെ’

അവനതൊ�ൊന്്നുും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അമ്മ അവന്റെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു.

അവന്റെ ശ്്രദ്ധ മുഴുക്കെയും മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന

അവൻ കിളിയിൽ നിന്്നുും കണ്ണെടുത്തതേയില്ല.

ചെറിയ ഒരു വസത
് ുവിലായിരുന്നു. അമ്മ കുനിഞ്ഞു

‘നീ വിഷമിക്കണ്ട, തിരികെ വരുമ്്പപോ അതിനെ

നോ�ോക്കി. ഒരു ചെറിയ കിളി. എങ്ങനെയോ�ോ,

എടുത്്തതോണ്ട് വീട്ടിൽ പോ�ോവാം...എന്നിട്ട് നീ തന്നെ
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അതിനെ വളർത്തിക്്കകോ’

അമ്മയോ�ോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ അതിനെ എടുത്ത്

അവനല്പം സമാധാനമായി. അമ്മ അവനേയും വലിച്ച്

വീട്ടിൽ കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോയി വെച്ചിട്ട് അമ്പലത്തിൽ

അമ്പലത്തിലേക്കു വേഗത്തിൽ നടന്നു. അല്ല, ഓടുക

പോ�ോവാന്ന്...

യായിരുന്നു. അവിടെ കൈ കൂപ്പി നിൽക്കുമ്്പപോഴും,

പ്്രരാർത്ഥിച്ചതാ...അതിനെ തനിക്ക് തന്നെ

നട തുറക്കുമ്്പപോഴും, മണിശബ്ദം ഉയരുമ്്പപോഴും,

കിട്ടണേന്ന്...

അവന്റെ മനസ്സിൽ മലർന്നു കിടന്ന ആ ചെറിയ

വളർത്തിക്്കകോളാന്ന്...

കിളിയുടെ ചിത്്രരം മാത്്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അമ്മ അപ്്പപോഴേക്്കുും അവന്റെ

അതിന്റെ കുഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തെ ആ ചെറിയ മിടിപ്പ്...

അടുത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതവൻ വീണ്ടുമോ�ോർത്തു. തിരികെ ചെല്ലുമ്്പപോഴേ

‘അമ്മാ...അതിനെ കാണുന്നില്ല...’ അവൻ കരച്ചിലോ�ോ

ക്്കുും ആരെങ്കിലും അതിനെ എടുത്്തതോണ്ട് പോ�ോയിട്ടു

ളം വലിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ണ്ടാവുമോ�ോ? ഇരുട്ടിലതു വഴി സൈക്കിളിൽ

‘നീ എല്ലായിടത്്തുും നോ�ോക്ക്...അവിടെ എവിടേങ്കിലും

വേഗത്തിൽ വരുന്ന ആരെങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്ത്

കാണും...ആരെടുത്്തതോണ്ട് പോ�ോവാനാ...?’

കൂടി...അവൻ ഇറുക്കെ കണ്ണുകളടച്ചു.

‘ഞാൻ എല്ലാടത്്തുും നോ�ോക്കിയമ്മാ...’

അവൻ ഉള്ളുരുകി പ്്രരാർത്ഥിച്ചു.

‘എങ്കിലത് ബോ�ോധം വന്നപ്്പപോ എവിടേലും പറന്നു

‘ആരും അതിനെ എടുത്്തതോണ്ട് പോ�ോവല്ലേ...’

പോ�ോയിട്ടുണ്ടാവും...’

‘അതിനൊ�ൊന്്നുും പറ്റല്ലേ...’

‘ഉം...’ അവന്അത് ബോ�ോധ്്യപ്പെടാതെ പോ�ോയെങ്കിലും

‘എനിക്ക് തന്നെ അതിനെ കിട്ടണേ...’

ഒരാശ്്വവാസത്തിനെന്്നനോളം മൂളി.

‘ഞാനതിനെ വളർത്തിക്്കകോളാം...’ അവൻ വാക്്കുും

‘അവനും അവന്റെ കിളിയും...’ അമ്മ ആരോ�ോടെന്നില്ലാ

കൊ�ൊടുത്തു.

തെ പറഞ്ഞു.

മണിശബ്ദം അടങ്ങി. ഭക്തർ ധന്്യതയോ�ോടെ നടയിറ

‘നീ വാ...നിനക്ക് കിളിയെ കിട്ടിയാ പോ�ോരെ?...നാളെ

ങ്ങി. അവന്റെ നെറ്റിയിൽ അപ്്പപോൾ അമ്മ തൊ�ൊടുവിച്ച

തന്നെ ഒരു കൂടും കുറച്ചു കിളികളേയും വാങ്്ങാാം...

ചന്ദനക്കുറിയുണ്ടായിരുന്നു. സ്്ടട്്രരീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ

അമ്മ അച്ഛനോ�ോട് പറയാം...പോ�ോരേ?...ഇപ്്പപൊ നീ വാ...

തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ അമ്മയുടെ

നേരം ഇരുട്ടീല്ലെ?’

കൈയ്്യുും പിടിച്ചു വലിച്ചു നടന്നു. അമ്മയ്്ക്കകിപ്്പപോൾ

അമ്മ അനുനയശബ്ദത്തിൽ അവനെ

ഒരു ധൃതിയുമില്ല. പ്്രരാർത്ഥിച്ചതിന്റെ സാഫല്്യവും,

സമാധാനിപ്പിച്ചു.

സമാധാനവുമാണ്ആ മുഖത്.ത് മകന്റെ മുഖം

അവൻ അപ്്പപോഴും അവിടം മുഴുക്കെയും അതിനെ

മുഴുക്കെയും അക്ഷമയും ആധിയും മാത്്രരം. കുറച്ച്

തിരയുകയായിരുന്നു. മണ്ണിലും, ഓടയിലും,

നടന്നു കഴിഞ്ഞ്, ക്ഷമ നശിച്ച് അവൻ അമ്മയുടെ

മതിലിലും…

കൈ വിടുവിച്ച് ഓടി. അല്ല, പായുകയായിരുന്നു.
മനസ്സിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇടത്തേക്കവൻ

അപ്്പപോഴവൻ കണ്ടു, മതിലിനു മുകളിൽ...തിളങ്ങുന്ന

ഓടിയെത്തി. കണ്ണു കൊ�ൊണ്ട് മണ്ണ്മുഴുവൻ പരതി.

പൂച്ചക്കണ്ണുകൾ...അതിന്റെ വായിൽ...

എവിടെ ആ ചെറിയ പക്ഷി...?

‘അമ്മാ...ദാ...’ കരച്ചിലും നിലവിളിയും കലർന്ന ശബ്ദ

അത് അവിടെങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു.

പരിഭ്്രരാന്തിയോ�ോടെ അവൻ കുനിഞ്ഞ് അവിടെ

അവൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്നപ്്പപോളെന്ന പോ�ോലെ

മുഴുക്കെയും നോ�ോക്കി. മതിലിനോ�ോട് ചേർന്്നുും,

കണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു.

ഓടയ്്ക്്കരികിലും, പോ�ോസ്റ്റിനു താഴെയും. എവിടെയും
അവന്അതിനെ കാണാനായില്ല.

അമ്മയും അപ്്പപോഴത് കണ്ടു, ഇരുട്ടിലേക്കാ പൂച്ച ചാടി

എവിടെ പോ�ോയി അത?്

മറയുന്നത്...അത് കടിച്ച് പിടിച്ചിരുന്നത്...

ആരെങ്കിലും അതിനെ എടുത്്തതോണ്ട്

ആ നിമിഷം അവരുടെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എന്്തതോ

പോ�ോയിട്ടുണ്ടാവും...

ഒന്ന് പതിയെ മിടിച്ചു...
ആ ചെറിയ പക്ഷിയുടെ നെഞ്ചിൽ കണ്ടത് പോ�ോലെ...

അതോ�ോ...ഏതെങ്കിലും സൈക്കിളോ�ോ ബൈക്്കകോ...

ഒരു ചെറിയ മിടിപ്പ്...

സാബു ഹരിഹരൻ: സോ�ോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. തിരുവനന്തപുരം സ്്വദേശി. കഴിഞ്ഞ 11വർഷമായി ഓൿലൻഡിൽ കുടുംബസമേതം
താമസം. “നിയോ�ോഗങ്ങൾ “ “ഉടൽദാനം” എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥാസമാഹാരങ്ങൾ. E-mail:sabumh@gmail.com
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fudge & k
fine jewellery

bespoke gold, diamond, and precious
stone jewellery, made to order.

fudgeandk
kavitha raj - 02102278484

fudge & k
sana khatau - 021929220

ദൈവത്തിന്റെ
ആൾരൂപങ്ങൾ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

ഇ

ത് എന്റെ കഥയാണ്. പറയാൻ

മാറ്റി വച്ച എന്റെ കഥ. മധുരപ്പതി

കഴിവുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.
അതുകൊ�ൊണ്ട് തൃശൂരിൽ മേനോ�ോൻ

നേഴിൽ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച ഒരു സംഭവ

മാഷിന്റെ അടുത്തുനിന്്നുും രാവിലെ

കഥ.

ഫിസിക്സ,് കെമിസ്്ടട്്രരി, മാത്സ് ട്്യയൂഷൻ;
അതിന്ശേഷം സെൻറ് മേരീസ്�്കകോോളേജി

ഡോ�ോ. ലിറ്്ററോ ജോ�ോൺ

ഏതൊ�ൊരു മലയാളിക്കുട്ടിയുടേതും

ലേക്ക് ഓട്ടം. വാരാന്ത്യം പി. സി തോ�ോമസ്

പോ�ോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിനും

സാറിന്റെ അടുക്കൽ എൻട്്രൻസ്

മാത്്രമേ പ്രൊഫഷൻ ആയി ഉണ്ടായിരു

കോ�ോച്ചിങ്. അങ്ങനെ രാവ് പകലാക്കുന്ന

ന്നുള്ളു, എന്റെ ചിന്തയിൽ. കണക്കു

അവസ്ഥ.

ചെറുപ്പം മുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊ�ൊണ്ടാണ്
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പ്്രരീഡിഗ്്രരിക്കു ബയോ�ോളജിയോ�ോടൊ�ൊപ്പം

അമ്മയുടെ അനാരോ�ോഗ്്യയം എപ്്പപോഴും

കണക്്കുും പഠിച്ചത.് ഡോ�ോക്ടറാകാൻ

അസ്്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഹൈ

തീവ്്രമായി ആഗ്്രഹിക്കുമ്്പപോഴും കണക്കി

സ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ തിരക്കിനിടയിലും,

നോ�ോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം രണ്ടു വർഷം

അനാരോ�ോഗ്്യത്തിലും അപ്പൻ അടുത്തി

കൂടി അതിനെ കൂടെകൂട്ടി എന്ന് പറയു

ല്ലെന്ന തോ�ോന്നൽ ഉളവാക്കാതെ എല്്ലാാം

ന്നതാവും ശരി. ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോ�ോമി

അമ്മ നോ�ോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൻ

കസ
് ,് ജിയോ�ോഗ്്രഫി ഇവയൊ�ൊന്്നുും

അന്ന് സൗദി “അരാംകോ�ോ” യിൽ

തലയിൽ കയറില്ല. ലിറ്ററേച്ചറും ആർട്്ടുും

ജോ�ോലിയിൽ ആയിരുന്നു. ഇ.സി.ജി

യിലെ വ്്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ പരിശോ�ോ

ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനാകുമോ�ോ എന്നറിയില്ല”!

ധനകൾക്കായി തിരുവനന്തപുരം ശ്്രരീ ചിത്തിരയിൽ

ചേട്ടൻ വീട്ടിലെ ഡ്്രരൈവറെ വിളിച്ചു...എന്നാൽ പത്തു

കൊ�ൊണ്ട് പോ�ോകുമ്്പപോൾ പ്്രരീ ഡിഗ്്രരിക്ക് രണ്്ടാാം വർഷ

മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്്കുും എത്തിച്ചേരാൻ...എന്നാൽ

ക്കാരിയായ എന്നെ കൂട്ടാൻ അമ്മ അനുവദിച്ചില്ല...

ഒരു സെക്കന്റ് പോ�ോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താനില്ല... ആംബു

എന്റെ കോ�ോളേജും ട്്യയൂഷനും മുടങ്ങരുതെന്നു

ലൻസിലേക്കു എന്നെ എടുത്തു കിടത്താൻ

അമ്മക്ക് നിർബന്ധം.

ഡോ�ോക്ടറും സഹായിച്ചു.

ടെസ്റ്റുകളിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്്നുും മരുന്ന് മാത്്രരം

ആ യാത്്രയുടെ രണ്ടു രണ്ടര മണിക്കൂർ ആംബുലൻ

മതിയെന്നുമുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങൾക്കെല്്ലാാം ആശ്്വവാ

സിലിരുന്ന് വീർപ്പു മുട്ടിയത് അമ്മയും സഹോ�ോദരങ്ങ

സമേകി.പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അമ്മ തിരിച്ചു വീട്ടിലെ

ളും. ചാലക്കുടിയിൽ റോ�ോഡുപണി കാരണം

ത്തി. ചേച്ചിയുടെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ നിന്്നുും ചേട്ടൻ

വണ്ടികൾ തടഞ്ഞിട്ടതും അമ്മ പാതിരക്ക് ആംബു

എന്നെ ബൈക്കിൽ വീട്ടിൽ കൊ�ൊണ്ടു ചെന്നാക്്കാാം

ലൻസിൽനിന്്നുും ഇറങ്ങിയോ�ോടി പോ�ോലീസിനോ�ോട്

എന്ന് പറഞ്ഞപ്്പപോൾ അമ്മയെ കാണാൻ കാത്തിരു

കേണപേക്ഷിച്ച് ആംബുലൻസ് കടത്തി വിടുവിച്ച

ന്ന എനിക്ക് പരമ സന്്തതോഷം. ബുക്കുകളും ഡ്്രസ്്സുും

തും എനിക്്കുും കേട്ടറിവ് മാത്്രമാണ്. കാരണം

നിറച്ച പെട്ടി സീറ്റിനു നടുവിൽ വച്ച് സന്്തതോഷത്്തതോ

തത്സമയം ഞാൻ മരണത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും

ടെയാണ് ചേച്ചി ഞങ്ങളെ യാത്്രയാക്കിയത്. കുറച്ചു

നൂൽ പാലത്തിലൂടെ കടക്കുകയായിരുന്നല്്ലലോ.

ദൂരത്തെ യാത്്ര എനിക്കിന്്നുും ഓർമയുണ്ട്- കൂർക്ക

ലിസി ആശുപത്്രരിയിൽ ഒരു കൂട്ടം നേഴ്സിങ് കുഞ്ഞു

ഞ്ചേരി മുതൽ കൊ�ൊക്കാല വരെ... പിന്നെ ഓർമ

ങ്ങളും കന്്യയാസ്്തത്്രരീക്കൂട്ടവും ഞങ്ങളെക്കാത്തുനിന്നി

പോ�ോയതാണോ�ോ അതോ�ോ, പ്്രത്്യയേകമായി ഒന്്നുും

രുന്നു. C.T. സ്കാൻ ചെയ്തു രക്തം കെട്ടി നിൽക്കു

ഓർക്കാൻ ഇല്ലാത്തതാണോ�ോ ...അറിയില്ല.

ന്നതിന്റെ വ്്യയാപ്തി മനസ്സിലാക്കി, ഓപ്പറേഷൻ

ബൈക്ക്, റോ�ോഡിലെ സപ
് ീഡ് ബ്്രരേക്കറിൽ തട്ടി

തീയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ

സൂട്കേസ് ചെരിഞ്ഞെന്്നുും, ഞാൻ അത് നേരെയാ

ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പൾസില്ല, ബ്ലഡ് പ്്രഷർ

ക്കാൻ ശ്്രമിച്ചെന്്നുും, എല്്ലാാംകൂടി ചെരിഞ്ഞുവീണെ

റെക്്കകോർഡ് ചെയ്യാനാകുന്നില്ല...മരണതുല്്യയം!

ന്്നുും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞത്

“Brought dead” എഴുതണോ�ോ എന്ന സംശയത്തിലാ

മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ.്

ണ് എല്ലാവരും. ആറടി ഉയരമുള്ള ഡോ�ോ.ജോ�ോൺ
പത്തു മിനിട്ടു കൂടി കാത്തിട്ടു മരണം ഉറപ്പിക്്കാാം

അടുത്തുള്ള ആശുപത്്രരിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും

എന്ന് പറഞ്ഞപ്്പപോൾ വലിയ പ്്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നു

അവിടുത്തെ ഡോ�ോക്ടർമാർക്ക് ഗൗരവമുള്ളതായി

എല്ലാവർക്്കുും ബോ�ോധ്്യമായി!

തോ�ോന്നിയില്ലത്്രരേ. ബോ�ോധമില്ലെങ്കിലും ഒരു കണ്ണ് ഇമ

അതുവരെ പിടിച്ചു നിന്ന അമ്മ തിയറ്ററിനുള്ളിൽ

വെട്ടാതെ തുറിച്ചുനോ�ോക്കുന്നതു കണ്ടു അമ്മക്ക്

കുഴഞ്ഞു വീണു. അമ്മയെ കാർഡിയാക് ICU

എന്്തതോ പന്തികേട് തോ�ോന്നി. ഏതെങ്കിലും പരിചയമു

വിലേക്കു മാറ്റി…

ള്ളവരെ വരാന്തയിൽ പരതുമ്്പപോൾ ഒരു ദേവദൂതനെ
പ്്പപോലെ അമ്മയുടെ പൂർവ വിദ്്യയാർത്ഥിയെ -ആശുപ

പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി ആയി കാണും. എന്നിട്്ടുും

ത്്രരിയിലെ ന്്യയൂറോ�ോ ഫിസിഷ്്യൻ -കണ്ടുമുട്ടി. അമ്മയുടെ

ലിസി ആശുപത്്രരിയിലെ ചാപ്പൽ തുറന്നു മണിയടിച്ചു

മുഖഭാവം കണ്ടപ്്പപോൾ കുശലമന്്വവേഷിച്ചതാണ്.

കന്്യയാസ്്തത്്രരീകൾ കൂട്ടപ്്രരാർത്ഥന...എന്റെ ജീവന്

“മകളെ ഒന്ന് നോ�ോക്കാമോ�ോ” എന്ന അമ്മയുടെ

വേണ്ടി... അവരെ ആരെയും ഞാൻ ഇതുവരെയും

ആവശ്്യയം ആ വിദ്്യയാർത്ഥി നിറവേറ്റി.

കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ എന്നെയും! എന്നാൽ ആ മാലാഖ

പരിശോ�ോധന കഴിഞ്ഞു വന്ന ഡോ�ോക്ടർ ഞെട്ടിപ്പിക്കു

ക്കുന്നു! മനസ്്സുും ശരീരവും അർപ്പിച്ചു രാവും പകലും

ന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വിട്ടത.് “എത്്രയും വേഗം

ജോ�ോലി ചെയ്യുന്നു. വാക്കുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്

എന്നെ എറണാകുളത്തെ ലിസ്സി ആശുപത്്രരിയിൽ

അവരോ�ോടു നന്ദി പറയാൻ...

ക്കൂട്ടം ആശുപത്്രരിയിലെ രോ�ോഗികൾക്കായി പ്്രരാർത്ഥി

എത്തിക്കണം. ഡോ�ോ: ജോ�ോൺ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്റർ
സെറ്റ് ചെയത
് ് കാത്തിരിക്്കുും. തലച്്ചചോറിൽ രക്ത

പത്തു മിനിട്ടു കൂടി ഞാൻ ഒരു “ബോ�ോഡി” ആയി

സ്്രരാവമുണ്!ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കുത്തിവെപ്പ്

മോ�ോർച്ചറിക്കു മുന്നിൽ കിടന്നു... തണുത്ത മരണം

എടുത്തിട്ടുണ്.ട് എറണാകുളം എത്തുന്നതുവരെ

വളരെ അടുത്ത്-അല്ല-എത്തിക്കഴിഞ്ഞു!
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എന്നാൽ മറ്്ററൊരു മാലാഖയെയാണ് എന്നെ നിരീക്ഷി

യെന്നു ഉറപ്പില്ല.

ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത.് ഈ പുലർച്ചെ രണ്ടു
മണിക്ക്. വളരെ നേരിയ പൾസ്തോ�ോന്നുന്നുവെന്ന്

പിന്നീട് മൂന്നു മാസത്്തതോളം ലിസി ആശുപത്്രരിയിലെ

സംശയം തോ�ോന്നിയ നേഴസ
് ് ഡോ�ോക്ടറെ കാറി വിളിച്ചു.

ന്്യയൂറോ�ോ ICU വിൽ കിടന്നു... അമ്മയെപ്്പപോലും തിരിച്ച

ഇ.സി.ജി. ഘടിപ്പിച്ചു.

റിയാൻ ആകാതെ…അമ്മയുടെ പേര് പോ�ോലും

“ ഡോ�ോക്ടർ കാർ പാർക്കിലുണ്,ട് ഓടിപ്്പപോയി

ഓർക്കാനാകാതെ... അവിടുത്തെ ചാപ്പലിൽ

വിളിക്കാമോ�ോ”? കരഞ്ഞു തളർന്നിരിക്കുന്ന

എപ്്പപോഴോ�ോ എന്നെ സക്്രരാരിയിലേക്കു കൊ�ൊണ്ട്

ചേച്ചിയോ�ോട് പറയുമ്്പപോൾ അവർ കിതച്ചിരുന്നു.

പോ�ോയതും, തൊ�ൊട്ടുമുത്തിച്ചതും എല്്ലാാം ഓർമയിലെ

ഡോ�ോക്ടറും സർജിക്കൽ ടീമും പാഞ്ഞെത്തി. പിന്നെ

ഒരു നുറുങ്ങുവെട്ടം മാത്്രരം!...

തീയേറ്ററിൽ തലയോ�ോട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്്വവാരമുണ്ടാ
ക്കി (burrhole) കട്ട പിടിച്ച രക്തം നീക്കിക്കളഞ്ഞു.

പി.സി. തോ�ോമസ് മാഷും മേനോ�ോൻ മാഷും ഒറ്റക്കിരു

എല്ലു മാറ്റിയ ഭാഗമൊ�ൊഴികെ എല്്ലാാം തുന്നിച്ചേർത്തു

ത്തി പിന്നീട് ട്്യയൂഷൻ എടുത്തതും, എൻട്്രൻസ്

വെങ്കിലും ആരോ�ോഗ്്യത്്തതോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്

പരീക്ഷ പാസ്സായതും തൃശ്ശൂരിൽത്തന്നെ MBBS

തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോ�ോക്ടറിനും ഉറപ്പില്ലായി

ചെയ്യാനായതും ചരിത്്രരം! ലിസ്സി ഹോ�ോസ്പിറ്റലിൽ

രുന്നു. അബോ�ോധാവസ്ഥയിൽ(coma) ജീവിതകാലം

തന്നെ ഡോ�ോക്ടർ ആയി ജോ�ോലി ചെയ്യാനായത് എന്റെ

മുഴുവനും കിടക്കാനുള്ള സാദ്ധധ്യതയും തള്ളിക്കളയാ

നിയോ�ോഗം!

നാവില്ലെന്നു ഡോ�ോക്ടർ ചേച്ചിയെ അറിയിച്ചു. തലച്്ചചോർ
ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളിപ്്പപോയിരുന്നു; അതിനാൽ

ദൈവം പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പ്്രത്്യക്ഷപ്പെടു

സംസാരശേഷിയും, ചലനശേഷിയും തിരിച്ചുകിട്ടുമോ�ോ

മെന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ?

ഡോ�ോ: ലിറ്്ററോ ജോ�ോൺ: ഇന്തത്യയിലും യൂ. എ. ഇ. യിലും ഗൈനക്്കകോളജിസ്ററ് ആയി ഏറെ നാൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം
ഇപ്്പപോൾ ഓക്ലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ Ph.D. ചെയ്തുകൊ�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
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വിഷാദം
പിടിമുറുക്കുമ്്പപോൾ

ആരോ�ോഗ്്യയം

സൗമ്്യ സിമിസ്

നാ

നാലംഗ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന

ഭാഗ്്യയെ ആശുപത്്രരിയിൽ

ത.് ഭാര്്യ (അവരെ നമുക്ക് ഭാഗ്്യ എന്ന്

പ്്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്

ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാ, അനങ്ങുക

ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന

പോ�ോലുമോ�ോ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ

വിളിക്്കാാം), ഭർത്താവ്, എഞ്ചിനീർമാരായ

ന്്യയൂസിലാൻഡ് ഏഷ്്യൻ മെന്റൽ

രണ്ടാണ്മക്കൾ എന്നിവരടങ്ങിയ

ഹെൽത്ത്റിപ്്പപോർട്ടിന്റെ(2021) സർവ്വേ

കുടുംബം. കൂടെ ന്്യയൂസിലാൻഡിൽ

യിൽ ന്്യയൂസിലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന

ബിസിനസ്നടത്തുന്ന ഭാഗ്്യയുടെ

51.1% ഇന്ത്യാക്കാർക്്കുും COVID മഹാമാരി

ജ്്യയേഷഠ
് ൻ. ജ്്യയേഷഠ
് ന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ

സമയത്ത് ഡിപ്്രരെഷൻ അഥവാ വിഷാദം

പങ്കാളികളായിട്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്

ബാധിക്കാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ടായി

ന്്യയൂസിലാൻഡിൽ സ്ഥിര താമസത്തിനുള്ള

രുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിൽനി
ന്നെത്തി മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ്

എന്താണ് വിഷാദരോ�ോഗം?

ഭാഗ്്യ ഒരു അക്്യയൂട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്

ഒരാൾക്ക് വിഷാദരോ�ോഗം നിർണയിക്കപ്പെ

വാർഡിൽ അഡമ
് ിറ്റ്ആകുന്നത്.

ടുന്നത് ഒന്നിലും ഉത്സാഹമില്ലായ്മ, അകാ

വിഷാദരോ�ോഗം മൂർച്ഛിച്ചു 'catatonia' എന്ന

രണമായ ദുഃഖം, സന്്തതോഷം കെടുത്തു

അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നു അവർ.

ന്ന ചിന്തകൾ, തളർച്ച, ഉറക്കമില്ലായമ
് ,

ഈ അവസ്ഥയിൽ രോ�ോഗികൾക്ക്

വിശപ്പില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്്രശ്നങ്ങൾ

സാധാരണ രീതിയിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയാ

ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കത്തക്ക

തിരിക്കുകയും (ചിലപ്്പപോൾ വിചിത്്രമായ

തീവ്്രതയോ�ോടെ കുറച്ചുനാൾ (രണ്ടാഴ്ചയി

ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം), സംസാരിക്കാനും

ലധികം) നിലനിൽക്കുമ്്പപോഴാണ്. രോ�ോഗ

ചുറ്റുമുള്ളതിനോ�ോട് പ്്രതികരിക്കാനുമുള്ള

ത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണ

ശേഷി താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുക

ങ്ങളുടെ തീവ്്രതയ്്ക്കക്

യും ചെയ്്യാാം. ഗുജറാത്തിൽ വച്ചുതന്നെ

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാവാം.

ഭാഗ്്യ പൂർണമായും ഉൾവലിഞ്ഞ
തവണ ആത്മഹത്്യക്കു ശ്്രമിച്ചിരുന്നെ

എന്തുകൊ�ൊണ്ട്
വിഷാദരോ�ോഗമുണ്ടാകുന്നു?

ന്്നുും ഭർത്താവും മക്കളും ഡോ�ോക്ടറോ�ോടും

വിഷാദരോ�ോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്്യത

നേഴസ
് ിനോ�ോടുമായി പറഞ്ഞു. ഇത്്രയൊ�ൊ

യുടെ മൂന്നിലൊ�ൊന്നു അയാളുടെ പാരമ്പര്്യ

ക്കെയായിട്്ടുും അവർ ഒരു സൈക്്യയാട്്രരിസ്റ്റി

വും ബാക്കി അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമാ

നെ സമീപിക്കുകയോ�ോ ചികിത്സതേടുക

ണ് നിർണയിക്കുന്നത്. വിഷാദരോ�ോഗം

യോ�ോ ചെയത
് ിരുന്നില്ല.

ബാധിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക്

അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്്നുും രണ്ടുമൂന്നു

ഈ രോ�ോഗം വരാനുള്ള സാധ്്യത മറ്റുള്ളവ
റെസിഡൻസിക്കുള്ള പേപ്പർവർക്കുകൾ

രേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബാല്്യത്തിൽ

ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നെന്്നുും പുതി

നേരിടുന്ന ട്രോമകളും (കടുത്ത അവഗണ

യൊ�ൊരിടത്തേക്ക് മാറുമ്്പപോൾ എല്്ലാാം

നയോ�ോ പീഡനങ്ങളോ�ോ) ഭാവിയിൽ വിഷാദ

തനിയെ ശരിയായിക്്കകൊള്ളുമെന്്നുും

ത്തിനു കാരണമാകാം. താങ്ങാനാവാത്ത

ഭാഗ്്യയുടെ വിദ്്യയാസമ്പന്നരായ മക്കളും

സമ്മർദം, ചില മരുന്നുകളുടെയോ�ോ ലഹരി

ഭർത്താവും കരുതിയത്്രരേ! എന്നാൽ

പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ�ോ ഉപയോ�ോഗം,

ഭാഗ്്യയ്്ക്കക് ഇങ്ങനെയൊ�ൊരു മാറ്റവും

തലച്്ചചോറിനുണ്ടാകുന്ന ചില തകരാറു

യാത്്രയുമൊ�ൊക്കെ താങ്ങാനാകുന്നതിലും

കൾ, സ്്തത്്രരീകളിലെ ആർത്തവചക്്രവുമാ

അപ്പുറമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്

യി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോ�ോർമോ�ോൺ
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വ്്യതിയാനങ്ങൾ, പ്്രമേഹം, തൈറോ�ോയിഡ് ഗ്്രന്ഥിയു

തേടുന്നതില് നിന്്നുും വിമുഖരാകാൻ പ്്രധാന

ടെ വ്്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ വിഷാദ

കാരണം.

ത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്്കാാം.

ലഘുവായതും നിയന്ത്രിത തോ�ോതിലുള്ളതുമായ വിഷാ
ദരോ�ോഗത്തില് നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന്

രോ�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
1.
2.

മിക്കവാറും സമയങ്ങളില് നിരുത്സാഹവും

എന്നാൽ കടുത്ത വിഷാദരോ�ോഗം തീർച്ചയായും

ദൈനംദിന കാര്്യങ്ങളില് താല്പര്്യയം നഷ്ടപ്പെടു

ചികിത്സ തേടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഡോ�ോക്ടര്്മമാര്

കയും അവ ചെയത
് ുതീര്ക്്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട്

സാധാരണയായി വിഷാദരോ�ോഗം തടയുന്നതിനുള്ള

ദിവസം മുഴുവന് ഒരു പ്്രസരിപ്പില്ലായമ
് അനുഭവ
പ്പെടുകയും എളുപ്പത്തില് തളരുകയും ചെയ്യുക.

4.

മുമ്പ് വളരെ താല്പര്്യമുണ്ടായിരുന്ന കാര്്യങ്ങള്
തീരെ ആസ്്വദിക്കാന് കഴിയാതെ വരിക.

5.
6.
7.
8.

9.

നുള്ള ടെക്നിക്കു”കള് എന്നിവ മതിയാകും.

സങ്കടവും അനുഭവപ്പെടുക.

അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.
3.

കൗണ്്സസിലിംഗ്, തെറാപ്പി, “സ്്വയം സഹായിക്കുന്നതി

മരുന്നുകള്(ആന്്ററി-ഡിപ്്രരെസ്സെന്്റ്്കള്) നിര്ദ്്ദേശി
ക്കുന്നു. മരുന്നു തുടങ്ങി ഒന്നുരണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞുമാ
ത്്രമാണ് അവയുടെ ഗുണഫലങ്ങള് ദൃശ്്യമാവുക.
വിഷാദാവസ്ഥ വല്ലാതെ പഴകിയവര്ക്കും മറ്റു രോ�ോഗ
ങ്ങളുള്ളവര്ക്കും ഇതു പിന്നെയും വൈകിയേക്്കാാം.

പ്്രത്്യയാശയും, ആത്മാഭിമാനവും, ആത്മവിശ്്വവാസ
വും നഷ്ടപ്പെടുക.

മരുന്ന് ഫലംചെയ്യുന്നുണ്്ടടോ, പാര്ശ്വഫലങ്ങള്

ജീവിതത്തേയും സ്്വന്തം ഭാവിയേയും കുറിച്ച്

തലപൊ�ൊക്കുന്നുണ്്ടടോ എന്്നനൊക്കെ അറിയാൻ

പ്്രതികൂലമായ ചിന്തകൾ.

ആദ്്യത്തെ 4-6 ആഴ്ചകളിൽ തുടർ നടപടികൾ

വിശപ്പ് ഇല്ലാതാകല് അല്ലെങ്കില് അമിതമായി

(ഫോ�ോളോ�ോ-അപ്പുകള്) വേണ്ടിവരാം. പാര്ശ്വഫലങ്ങളു

ഭക്ഷണം കഴിക്കല്.

ടെ കാര്്യത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്ഷങ്ങള്ക്്കിടയി

കുറ്റബോ�ോധം അനുഭവപ്പെടുകയും പഴയകാല

ല് ഇറങ്ങിയ മരുന്നുകൾ, മുന്പത്തേതിനേക്കാൾ

പരാജയങ്ങളുടെ പേരില് സ്്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തു

സുരക്ഷിതമാണ്. എങ്കിലും, ഇവയ്്കക്കകുും മറ്റേതൊ�ൊരു

കയും ചെയ്യല്.

രോ�ോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകളെയുംപോ�ോലെ, അവയുടേ

ഉറക്കമില്ലായമ
് അല്ലെങ്കിൽ അസ്്വസ്ഥമായ

തായ പാര്ശ്വഫലങ്ങള് തീര്ച്ചയായുമുണ്ട്. അവയെ

ഉറക്കം.

ല്്ലാാംതന്നെ തക്കസമയത്ത് ഫോ�ോളോ�ോ-അപ്പ്വഴി പരിഹ

10. വിനോ�ോദങ്ങളിലോ�ോ, പഠനത്തിലോ�ോ ശ്്രദ്ധ കേന്ദ്രീക
രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക.

രിച്ചെടുക്കാവുന്നവയുമാണ്.ദീർഘനാളായി
കഴിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് നിര്ത്്തു

11. ജോ�ോലിചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുക.

മ്്പപോള് ചില വൈഷമ്്യങ്ങള് പ്്രത്്യക്ഷപ്പെട്ടേക്്കാാം.

12. ലൈംഗിക കാര്്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്്യക്കുറവ്.

മരുന്നു വഴി കിട്ടിക്്കകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണം പെട്ടെന്നു

13. തലവേദന, കഴുത്ത് വേദന, പേശികള് കോ�ോച്ചിപ്പി

ഇല്ലാതാകുമ്്പപോൾ തലച്്ചചോറില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില

ടിക്കല് പോ�ോലുള്ള ശരീര വേദനകള്

പ്്രതികരണങ്ങള് മാത്്രമാണിവ. സാധാരണ ഒന്നുര

അനുഭവപ്പെടുക.

ണ്ടാഴ്ച കൊ�ൊണ്ട് ഇവ മാറിക്കിട്്ടുും. മരുന്ന് പെട്ടെന്ന്

14. സ്്വയം വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്്ചചോ, ആത്മ

നിര്ത്്താതെ, ഡോ�ോക്ടറുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച്,

ഹത്്യ അല്ലെങ്കില് മരണത്തെക്കുറിച്്ചചോ ഉള്ള

ഡോ�ോസ് അല്പാല്പമായി കുറച്ചുകൊ�ൊണ്ടു വരുന്നത് ഈ

ചിന്തകള്.

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടയാന്/ കുറയ്്ക്കകാൻ
സഹായിക്്കുും. ഇതല്ലാതെ, മിക്കയാളുകളും കരുതു

എങ്ങനെ ചികിൽസിക്്കാാം?

ന്നതുപോ�ോലെ മരുന്നിനോ�ോട് ആസക്തിയോ�ോ

വേണ്ടത്്ര അറിവോ�ോ അവബോ�ോധമോ�ോ ഇല്ലാത്തതിനാ

അഡിക്ഷനോ�ോ ഉണ്ടാകില്ല.

ല് ധാരാളം പേര്ക്്ക് വിഷാദരോ�ോഗത്തിന്്ററെ
സൂചനകള് തിരിച്ചറിയാന് കഴിയാതെ വരുന്നു.

മരുന്നിനു പുറമെ, അനുകൂലവും ഗുണകരവുമായ
ചിന്ത വളര്ത്്തിയെടുക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തെ
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ആളുകള് ഈ രോ�ോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാന് മടിക്കു

വിജയകരമായി അഭിമുഖീകരിക്കാനുമുള്ള ശേഷി

ന്നതിനാല് വിഷാദരോ�ോഗം മിക്കവാറും മറഞ്ഞിരിക്കു

വര്ദ്്ധിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളും പരിശീലിക്കാവുന്ന

കയാണ് ചെയ്യുന്നത.് പരിഹസിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കില്

താണ്. നടക്കാന് പോ�ോകുകയോ�ോ നിങ്ങള്ക്്ക് താല്പ

ദുര്ബലരായി പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന

ര്്യമുള്ള ഒരു വിനോ�ോദത്തില് അല്ലെങ്കില് പ്്രവര്ത്തന

പേടികൊ�ൊണ്ട് നമ്മളില് പലരും ഈ പ്്രശ്നം പുറത്തു

ത്തില് ഏര്പ്്പെടുകയോ�ോ ചെയ്യുക.

പറയാനും മടിക്കാറുണ്.ട് സമൂഹം ഈ രോ�ോഗത്തെ

വിഷാദരോ�ോഗത്തേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഈ

അപമാനകരമായി കാണുന്നുവെന്ന ചിന്ത നിലനി

അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ കുറയ്്ക്കകാൻ

ല്ക്്കുന്നു എന്നതാണ് ഇക്കാര്്യത്തില് സഹായം

സഹായിക്്കുും. കോ�ോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയര് തെറാപ്പി,

AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM

ഇന്റര്്പപേഴസ
് ണല് തെറാപ്പി, "മൈൻഡ്

ആത്മഹത്്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടാകു

ഫുൾനെസ"് , മെഡിറ്റേഷന് തുടങ്ങിയ രീതികള്

ന്നുണ്്ടടോയെന്ന് ശ്്രദ്ധിക്കുക; ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്്രയും

വിഷാദചികിത്സയിൽ ഫലപ്്രദമാണെന്ന്

പെട്ടന്ന് മനോ�ോരോ�ോഗചികിത്സകന്റെ സഹായം

തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്.ട്

തേടണം. മറ്റസുഖങ്ങള് പോ�ോലെ തന്നെ വിഷാദത്തി

എങ്ങനെ പരിചരിക്്കാാം?

ത്തിനു പുറത്താണ.് അതുകൊ�ൊണ്ട് രോ�ോഗം വരുന്നതോ�ോ

വിഷാദ രോ�ോഗമുള്ളയാളെ രോ�ോഗമുണ്ടെന്ന വസ്തുത

മാറാതിരിക്കുന്നതോ�ോ അവരുടെ കഴിവുകേടാണെന്ന

അംഗീകരിപ്പിക്കാനും സഹായം തേടണമെന്ന കാര്്യയം

മട്ടിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ചിലപ്്പപോൾ വിപരീതഫല

ബോ�ോധ്്യപ്പെടുത്താനും ചിലപ്്പപോൾ പ്്രയാസമായേ

ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്്കാാം.

ന്്ററെയും ലക്ഷണങ്ങള് രോ�ോഗികളുടെ നിയന്തത്രണ

ക്്കാാം. എങ്കിലും നിങ്ങള്ക്്ക് അറിയാവുന്ന ആര്ക്്കെ
ങ്കിലും മേല്പ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും

കുടിയേറ്റവും വിഷാദവും

കാണുന്നു എങ്കില് ആ വ്്യക്തിയെ ഒരു മാനസികാ

നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മൾ ഇവിടെ സഹായം

രോ�ോഗ്്യ വിദഗധ
് നെ കാണാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്

തേടുന്ന ചികിത്സകരുടെ സംസ്കാരവും തമ്മിൽ

നല്ലതാണ.് നിങ്ങള് കൂടുതല് ശ്്രദ്ധയും പിന്തുണയും

വലിയ വ്്യത്്യയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കുടുംബങ്ങളുടെ

നല്്കകുന്ന, അവസ്ഥ മനസിലാക്കുന്ന ആളായി

കെട്ടുറപ്്പുും കുടുംബാംഗങ്ങള് തമ്മിലെ പരസ്പരാ

പെരുമാറുക. നിങ്ങൾ ആ വ്്യക്തിയോ�ോട് കൂടുതൽ

ശ്്രരിതത്്വവും ഇന്തത്യക്കാരായ നമ്മൾക്കിടയിൽ

സംസാരിക്കുകയും അയാളെ അനുകമ്പയോ�ോടെ

കൂടുതലാണ്. ഇവിടുത്തുകാരിൽ നിന്്നുും വ്്യത്്യസത
്

കേള്ക്്കുകയും അവരുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും

മായി, സ്്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള

പങ്കുവയ്്ക്കകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ത്്രരാണി കൗണ്സലിംഗിലൂടെ നേടിത്തരണമെന്നല്ല,
മറിച്ച് തനിക്കുവേണ്ടി തീരുമാനങ്ങള് എടുത്തുതര
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ണമെന്നാവും നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും
ചികിത്സകരോ�ോടാവശ്്യപ്പെടുന്നത.്

(ജെനറൽ പ്്രരാക്ടീഷണർ) തന്നെ ചികിൽസിക്കുകയോ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെന്റൽ ഹെൽത്ത്സർവ്വീ
സിനു റെഫർ ചെയ്യുകയോ�ോ ചെയ്്യാാം. വളരെ അത്്യയാവ

അതുകൊ�ൊണ്്ടടൊക്കെത്തന്നെ, വിവിധ തെറാപ്പികളു

ശ്്യമായുള്ള സാഹചര്്യത്തിൽ ലോ�ോക്കൽ Mental

ടെ സ്്വവീകാര്്യതയും ഫലപ്്രരാപത
് ിയും നമ്മുടെയാളുക

Health Crisis Assessment Team നെ സമീപിക്കാവു

് മായിരിക്്കുും. ന്്യയൂസിലാൻഡിൽ പ്്രചാ
ളില് വ്്യത്്യസത

ന്നതാണ്. ഇത് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊ�ൊക്കെയും

രത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്്ചുും

ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും

സേവനങ്ങളെക്കു റിച്ചുമുള്ള പരിജ്ഞാനക്കുറവും,

പ്്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വീസ് ആണ്.

നമ്മൾ ഇന്തത്യക്കാർ ആവശ്്യസമയത്തു സഹായം
തേടാതിരിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നുണ്.ട് എന്നാൽ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിശീലനം നേടിയ കൗൺസിലറു

് ാരത്തിലേക്കുമുള്ള
മറ്്ററൊരു ദേശത്തേക്്കുും സംസക

ടെ വിദഗ്്ദ്്ധ സഹായമാണ് ആവശ്്യമെങ്കിൽ 1737

പറിച്ചുനടൽ, തൊ�ൊഴിലിടങ്ങളിലെ വേർതിരിവും പ്്രശ്ന

എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ�ോ മെസ്സേജ്

ങ്ങളും, തൊ�ൊഴിൽ നേടുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം,

അയക്കുകയോ�ോ ചെയ്യുക. നാഷണൽ ഡിപ്്രരെഷൻ

കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും വേർപെട്ട് ജീവി

ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പരായ 0800111757ൽ കൂടിയും

ക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ, ഇവയൊ�ൊക്കെ കാരണം

പരിശീലനം നേടിയ കൗൺസിലറുടെ വിദഗ്്ദ്്ധ

ഇന്തത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്്യയൂസിലാൻഡിലെ

സഹായം ലഭിക്്കുും. ഓർക്കുക, വിഷാദം നിങ്ങളുടെ

ഏഷ്്യൻ ജനവിഭാഗത്തിൽ വിഷാദം, അമിതമായ

ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും

ഉതക
് ണഠ
് തുടങ്ങിയ മാനസിക പ്്രശ്നങ്ങൾ

ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണത്.

കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് അടുത്തയിടെ
നടന്ന പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത.്

ആരെ സമീപിക്്കാാം?
വിഷാദം പോ�ോലുള്ള പ്്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജി. പി

(Information obtained from: New Zealand Asian
Wellbeing & Mental Health Report 2021, Ministry
of Health NZ, Mental Health Foundation of New
Zealand

Soumya Simis: A registered nurse working in Forensic Mental Health. Assisting people to recover from
mental health issues is her passion, equally passionate about reading. She does informative YouTube
videos for Malayalis in New Zealand and for those who wish to come to New Zealand.
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മാത്യു വർഗീസ്

ഭ്രാന്തൻ
അയാൾക്ക്ഭ്്രരാന്ത് ആയിരുന്നു...നിൽക്കാത്ത
ഓട്ടം, എവിടേക്കെന്നറിയാത്ത പോ�ോലെ. ഞാൻ

ഒറ്റത്തണ്ടിലെ പൂ

ചോ�ോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനീ ഓട്ടം- മുന്നിൽ

എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന പുഷപ
് ം…വേദനയുടെ

ചിരിച്ചിരുന്നു, വശ്്യമായ ഒരു പുഞ്ചിരി. എപ്്പപോഴും...

നേടുവാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ? ഞാൻ നോ�ോക്കുമ്്പപോൾ
അയാൾക്ക്മുന്നിൽ ശൂന്്യത മാത്്രരം...ഒന്നിനാലും
നിറയ്്ക്കകുവാൻ പറ്റാത്ത ശൂന്്യത! പക്ഷെ അയാൾ

മുള്ളുകൾ പടർന്ന എന്റെ ജീവന്റെ തണ്ടിൽ

അകത്തുള്ള കാട്ടുതീ മറച്ചു വയ്്ക്കകുവാൻ ആ

സുഖത്തിൻ പരാഗങ്ങൾ പേറി എനിക്ക് തണലായി

പുഞ്ചിരിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് തോ�ോന്്നുുംവണ്ണം

എന്റെ തണ്ടിലെ ഒറ്റപ്പുഷപ
് ം. എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന

അയാൾ ചിരിച്ചിരുന്നു! പിന്നീടുള്ള എൻറെ ഓട്ടം

പുഷപ
് ം. നല്ല നാളേക്കായി രാ മുഴുവൻ തുഷാരം

അയാളുടെ താടിരോ�ോമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു

നെഞ്ചിലേറ്റി കുളിർമ്മയുള്ള രാവിലെകൾ

കാട്ടുതീ മറക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ കണ്ട

എനിക്കായ് വിരിയിക്കുന്ന എന്റെ പുഷപ
് ം. അതും

പുഞ്ചിരിക്കു പിറകേ ആയി. അരണ്ട വെളിച്ച

ചൂടിയുള്ള നിൽപ്പിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ തണ്ടുകൾ

ത്തിൽ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു, കയ്യിൽ പച്ച

തളർന്നിട്ടില്ല. എന്റെ വേരുകൾ കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല...ഭാരം

കുത്തിയ മയിൽപ്പീലി ചിത്്രരം! അയാൾക്ക്ഭ്്രരാന്ത്

എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല...പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ

അല്ലായിരുന്നു. ആ ചിത്്രരം അയാളുടെ സിരകളിൽ

അതിന്റെ പുഞ്ചിരിയിൽ എന്റെ വേരു മുതൽക്കേ

അലിയിച്ചു ചേർത്ത ലഹരി ആയിരുന്നു. അപ്്പപോൾ

ഞാനൊ�ൊരു തൂവലായ് മാറുന്നു. കുഞ്ഞിളം കാറ്റിൽ

ഞാൻ അറിഞ്ഞു, അയാളുടെ ഓട്ടം ശൂന്്യതയിലേ

മലരേ നീയാടുമ്്പപോൾ അഴലിന്റെ ആഴി തരു നിലമാ

ക്കല്ല എന്ന്. നിറങ്ങളുടെ ആ ലോ�ോകത്തേക്കുള്ള

കുന്നു... പനിനീർ തുള്ളികൾ മുത്തുകൾ ചൂടിച്ച

അയാളുടെ ഓട്ടം ഒരു ഭ്്രരാന്തൻ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരി

നിൻറെ ചിരിയിൽ എന്റെ മുൾമുനകൾ ഇല്ലാതെയാ

ഞ്ഞ വെപ്്രരാളം മാത്്രരം ആയിരുന്നു എന്റെ

കുന്നു...നീ എന്റെ നെറുകയിൽ ചിരിയോ�ോടെ നിൽ

കാഴ്ചയിൽ. അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ ഞാൻ ആര,്

ക്കുമ്്പപോൾ ഞാനേതോ�ോ കഥയിലെ രാജാവായി

അയാൾക്ക്ഭ്്രരാന്ത് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്കെ

മാറുന്നു. നിന്റെ ഇതളുകൾ അപ്്പപോൾ എൻറെ

ന്തു സുബോ�ോധം? ഇല്ല, അയാൾക്ക്ഭ്്രരാന്തില്ല...

കിരീടത്തിലെ മുത്തുകൾ ആയി തിളങ്ങുന്നു.

മറക്കുന്നവരുടെ ഈ ലോ�ോകത്ത്മറന്നു

എനിക്കായ് എവിടെയോ�ോ ബാക്കിയുള്ള ജീവനിൽ

പോ�ോകാതെ അയാൾ കൂടെ കൂട്ടിയ വർണ

ഇതളുകൾ കൊ�ൊഴിയാത്ത പുഷ്പമായി മുള്ളുകൾ

ലോ�ോകത്തെ ശൂന്്യതയായി കണ്ട എനിക്കാണ്

പടർന്ന എന്റെ തണ്ടിൽ എന്്നുും നീ ഉണ്ടാവണം.

ഭ്്രരാന്ത്!

എന്റെ ഒറ്റപ്പു ഷപ
് മായി, എന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന
പുഷപ
് മായി!

മാത്്യയു വർഗീസ്: കായംകുളം സ്്വദേശി. കുടുംബ സമേതം സൗത്ത് ഓൿലൻഡിൽ താമസം. “എയർ ന്്യയൂസിലൻഡി” ൽ ജോ�ോലി
ചെയ്യുന്നു.
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ആദ്്യയാക്ഷര മലയാളം മിഷൻ
“മലയാളമേ നിൻറെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര
മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ”?
(വി.കെ.എസ്.വീട്ടൂർ )
ആദ്്യയാക്ഷര മലയാളം മിഷനിലൂടെ ഓക്ലൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിൻറെ മലയാളം
ക്ലാസുകൾ പുരോ�ോഗമിക്കുകയാണ്. ന്്യയൂസീലാൻഡിൽ അങ്്ങങോളമിങ്്ങങോളമുള്ള കുട്ടികൾ
ഓൺലൈനായി മലയാളം പഠിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “മലയാളം മനസ്സിലാകും, പക്ഷേ
സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്്പപോൾ
മലയാളം നന്നായി സംസാരിക്കുകയും മലയാളം കവിതകൾ ചൊ�ൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു!
കേരള സർക്കാരിൻറെ മേൽനോ�ോട്ടത്തിലുള്ള മലയാളം മിഷൻ പഠനവേദിയിലൂടെ
പരിശീലനം നേടിയ ഒരു കൂട്ടം അധ്്യയാപകരാണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത.് മലയാളത്തെ
സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ, തങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങ ളിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അങ്ങേയറ്റം
ആത്മാർത്ഥതയോ�ോടെ മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്്കുും മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്്യമുണ്്ടടോ?
തികച്്ചുും സൗജന്്യമായ ഈ പാഠ്്യപദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകൂ…

ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട

റെനീഷ ഫൈസൽ

ജിനു ജോ�ോസഫ്

രമേശ് കെ രാഘവൻ നായർ

അദ്ധധ്യക്ഷൻ
മലയാളം മിഷൻ കേരളം

അദ്ധ്യാപിക - ഓക്ലൻഡ്

മുഖ്്യ ഏകോ�ോപക
ഓക്ലൻഡ്

ലയന സൂസൻ വർഗീസ്
ഏകോ�ോപക- അക്ഷര
ഓക്ലൻഡ്

ടിന്റു ജോ�ോസഫ്

അദ്ധ്യാപിക - ഓക്ലൻഡ്

അദ്ധ്യാപകൻ - ഓക്ല
 ൻഡ്

നിങ്ങൾക്്കുും ഈ ഉദ്്യമത്തിൽ ഭാഗമാകാം, മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ.
ആദ്്യയാക്ഷരയിലേക്ക് കൂടുതൽ അധ്്യയാപകരെ ആവശ്്യമുണ്ട്, വരൂ നമുക്ക്
ഒരുമിക്്കാാം നമ്മുടെ ഭാഷയ്്ക്കക് വേണ്ടി, വരും തലമുറയ്്ക്കക് വേണ്ടി.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക
For more details, contact: Malayalam.Mission@aucklandmalayalisamajam.org.nz
Mobile: Reneesha:021965594 / Leyana:02108171675
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കവിത

തിരിച്ചു വരവുും
പി. ഭാസ്കരൻ

ഓർമകളൊ�ൊരായിരം തിരകളായെത്തുന്നു,

പീള കെട്ടിയ മിഴികളിൽ പൂത്തിരി കത്തുന്നു.

മനസ്സിന്റെ തീരത്തിലോ�ോളങ്ങൾ തീർക്കുന്നു!

കാറ്റിന്റെ കയ്യിലാ മർമരം അകലവേ

എവിടെയോ�ോ പൊ�ൊയ്പ്്പപോയ്

നീരണിയുന്നു, ചുളിഞ്ഞ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ…!

കനവൂറും നാളുകൾ ഇല്ലിനി…
തിരികെ വരില്ലെന്ന വേദന

ജീവൻ പകുത്തു ജന്മം നല്കിയോ�ോർ

തിന്നു കഴിയുന്നു പാവങ്ങൾ, ഹതഭാഗ്്യർ

കാലിടറാതെ കൈപിടിച്്ചചോർ

സർക്കാരിൻ കരുതലിൻ സ്്വവാന്തന കൈകളിൽ

ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി, ഉയരങ്ങളിലേക്ക്,

അവരിരിക്കുന്നു അശാന്ത ചിത്തരായ…
് !

അവൻ, അവൾ കടന്നു പോ�ോയപ്്പപോഴും
അഭിമാന പൂരിതമായ് അന്തരംഗം…

പൊ�ൊന്്നനോണ സദ്്യയുണ്,ട് പുത്തനുടുപ്പിട്ട്
ചെമ്പകച്്ചചോട്ടിലും നെല്ലിമരത്തണലിലും

അവരുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നിത്

ആരെയോ�ോ തിരയുന്നു, തീരാത്ത കൊ�ൊതിയോ�ോടെ….

പാവം മനുഷ്്യർ, പടു വൃദ്ധരിപ്്പപോഴും…!

ദൂരത്താ വഴികളിൽ ആളനക്കം കേൾക്കെ

ശ്രീ ഭാസ്കരൻ റിട്ടയേർഡ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കണ്ണൂരിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കലാ, സാംസ്കാരിക, പുരോ�ോഗമന പ്രവർത്ത
കനുമാണ്. മകൾ ഡോ�ോ. മൃദുല ഓൿലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്.
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കഥ

പ്രകൃതി

കെ.മംഗളകുമാരി

വ

രിക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയാണ് പണ്ടു

പൊ�ൊന്തക്കാടുകളിൽ അഭയം തേടും.

മുതൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വീകർ സ്്വവീകരിച്ചിരു

അക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം കൊ�ൊടും

ന്നത.് സദുപദേശങ്ങൾ ആർക്്കുും തന്നെ

വെയിലത്തു കുടങ്ങളിൽ ജലവുമായി

(പ്്രത്്യയേകിച്ച് ചെറുപ്്രരായത്തിൽ) ഇഷ്ടപ്പെ

വന്ന ഞാൻ അകലെ ഒരു ആൾരൂപം

ടാത്ത ഒന്നായതിനാൽ കഥാരൂപേണ

കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടു

നാമറിയാതെതന്നെ നമ്മിൽ നിറച്ചിരുന്നു.

പൊ�ൊന്തയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. അതിതേജസ്്വവി

ലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ ചെറിയ

ഞങ്ങൾ കുടിനീർ ശേഖരിക്കുവാൻ

ചെറിയ കഥകളിലൂടെ ആവിഷ്്ക്്ക

പോ�ോയിരുന്നത്. ആളനക്കം കേട്ടാൽ

കഥകൾക്്കുും ഉപദേശങ്ങൾക്്കുും

യായ അയാൾ എൻറെ സമീപമെത്തി

പ്്രസക്തി ഇല്ലാത്ത ഇക്കാലത്ത്, ആത്മഹ

കുറച്ചു ദാഹജലം ആവശ്്യപ്പെട്ടു. ഭയവി

ത്്യയും കൊ�ൊലപാതകങ്ങളും പ്്രരേമനൈരാ

ഹ്്വലയായ ഞാൻ ദീനതയോ�ോടെ തൊ�ൊഴു

ശ്്യങ്ങളും ആക്്രമണങ്ങളും അരങ്ങേറുന്ന

കൈകളാൽ പ്്രരാർത്ഥിച്ചു. നീച

ഇക്കാലത്,ത് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന

ജാതിക്കാരി ആയതിനാൽ അങ്ങയുടെ

വർക്കായി ഞാൻ എൻറെ കഥ

ദൃഷ്ടിയിൽപെട്ടത് പോ�ോലും അപരാധമാണ്

പറയുകയാണ.്

എന്നിരിക്കെ ഞാൻ സ്പർശിച്ച ജലം
അങ്ങേയ്്ക്കക് നൽകുവാൻ നിർവാഹം
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ഞാൻ, പ്്രകൃതി, ഒരു ബുദ്ധസന്്യയാസിനി

ഇല്ലാത്തതിനാൽ മാപ്പുനൽകണമെന്ന്

ആണ.് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്ന

അപേക്ഷിച്ചു. ഇതുവരെ ഞാൻ ശ്്രവിച്ചിട്ടി

കഥയാണ് പറയാൻ പോ�ോകുന്നത്. വർണ്ണ

ല്ലാത്ത സ്്വർഗീയ നാദത്തിൽ അദ്ദേഹം

വിവേചനവും ഉച്ചനീചത്്വവും അരങ്ങു

പറഞ്ഞു. ”സഹോ�ോദരീ, പൊ�ൊരിവെയിലിൽ

വാണിരുന്ന കാലത്,ത് ഒരു അധ:കൃത

നടന്നു ക്ഷീണിച്ച എൻറെ ശരീരത്തിൻറെ

കുടുംബത്തിലെ ഏക സന്താനമായിരു

നീരിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹത്തിന് എന്ത്

ന്നു ഞാൻ. (മേലാളന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ

ജാതി”? “എൻറെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കു

പെട്ടാൽ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ).

വാനും എനിക്ക് ഉണർവ് നൽകുവാനും

മധ്്യയാഹ്ന സൂര്്യൻറെ കൊ�ൊടും ചൂടത്ത്

കഴിവുള്ള അവിടുത്തെ കയ്യിലുള്ള

വിജനമായ പ്്രദേശത്ത് കൂടിയാണ്

ജലത്തിന് എന്ത് ജാതി”?

Chandalabhikshuki by K.Narayanamenon: a Kerala Artist who has achieved reputation as a competent Portrait Painter in Oil Colours and a Master of the exquisite water Colour Style through his life like, joy
imparting and realistic studies of the colourful flora and fauna of Kerala.
“കാലവിളംബം കൂടാതെ ആ ജലത്തെ എനിക്ക്

പ്്രകൃതിക്ക് യാതൊ�ൊരു വ്്യത്്യയാസവുമില്ല; വിശപ്്പുും

ഭിക്ഷയായി തന്നാലും”!

ദാഹവും സന്്തതോഷവും സന്താപവും ഒരുപോ�ോലെയാ
ണ്. ദാഹജലം കൊ�ൊണ്ട് എനിക്ക് ഉന്മേഷം ഏകിയതു

ഞാൻ ധാരയായി നൽകിയ ജലത്തെ അമൃത

പോ�ോലെ, സഹജീവികൾക്കുകൂടി ഉന്മേഷവും

സമമായി സേവിച്ച് ക്ഷീണം അകറ്റിയ ശേഷം

സന്്തതോഷവും പകരുന്ന പ്്രവർത്തികളിലൂടെ, ഭയം

അദ്ദേഹം സ്്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. "ഭഗവാൻ ശ്്രരീ

കൂടാതെ, സന്്തതോഷത്്തതോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാ

ബുദ്ധൻറെ ശിഷ്്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ഭിക്ഷു ആണ്

ണ് ഉത്തമം.”

ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ സംഘം ഈ ഗ്്രരാമത്തിൽ കുറച്ചു
കാലം ചിലവഴിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നതാണ്.

അദ്ദേഹം യാത്്രയായി കഴിഞ്്ഞുും വളരെനേരം ആ

എന്നെപ്്പപോലുള്ള സന്്യയാസികളെ ഒരിക്കൽപോ�ോലും

അമൃതവാണിയിൽ മുഴുകി ഞാൻ നിന്നു. പ്്രകൃതി

ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല! എല്ലാ പ്്രരാണികൾക്്കുും യഥേഷ്ടം

ക്്കുും ചരാചരങ്ങൾക്്കുും എന്ത് ജാതി? അന്യോന്്യയം

ഉപയോ�ോഗിക്കുവാൻ പ്്രകൃതി തന്നിട്ടുള്ള

സഹായിച്ച് സന്്തതോഷം പ്്രസരിപ്പിക്കലല്ലേ ജീവിതം?

വായു, ജലം, സൂര്്യൻ, മണ്ണ് എന്നിവയ്്ക്കക് ജാതി
വ്്യത്്യയാസമൊ�ൊന്നുമില്ല. ജീവൻറെ (മനുഷ്്യൻറെ) തന്നെ

ആ സ്്വർഗ്ഗീയ സംഗമം എന്നിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ
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ഉണ്ടാക്കി. സദാ സന്്യയാസിയുടെ സാമീപ്്യയം

ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം, ശ്്രരീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു.

കാംക്ഷിച്ചു. എൻറെ അലസത ശ്്രദ്ധിച്ച് മുത്തശ്ശി,

“കാശി രാജാവായ ദേവനന്ദന് ഒരു പുത്്രൻ ഉണ്ടായി

ഞാൻ ആ ഭിക്ഷുവിൽ അനുരക്തയാണെന്ന് മനസ്സി

രുന്നു. ഒരിക്കൽ ദർബാറിൽ ഒരു നാടകം നടത്തുന്ന

ലാക്കി. ഞങ്ങൾ സന്്യയാസിമാരുടെ ഇടത്തിൽ ചെന്ന്

സമയം അതിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അഞ്ചു

ആ സന്്യയാസിയെ തിരഞ്ഞു കണ്ടു പിടിച്ചു ഭിക്ഷ

വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വന്നില്ല. പകരം തൻറെ

സ്്വവീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക്

അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകനെ പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷം

ക്ഷണിച്ചു. ഭക്ഷണവും ഫലമൂലാദികളും നൽകിയ

ചെയ്യിച്ചു കൊ�ൊള്ളുവാൻ രാജാവ് അനുമതി നൽകി.

ശേഷം തൻറെ ചെറുമകളുടെ ആഗ്്രഹനിവൃത്തിക്കാ

നാടകാവസാനം അവൻറെ പെൺവേഷത്തിലുള്ള

യി അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ

ചിത്്രരം വരച്ച് പ്്രദർശനശാലയിൽ വെക്കുവാനും

ആവശ്്യയം നിരസിച്ച അദ്ദേഹത്തെ നിഗ്്രഹിക്കുന്നതി

നിർദ്ദേശിച്ചു. പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുത്്രൻറെ

നായി കോ�ോപാകുലയായ മുത്തശ്ശി ആയുധവുമായി

വിവാഹം നടത്താൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. യാതൊ�ൊരു

എത്തി!

സ്്തത്്രരീകളെയും പുത്്രന് ഇഷ്ടപ്പെടായ്കയാൽ രാജാവ്
അവൻറെ ഇംഗിതം ആരാഞ്ഞു.

വളരെ സൗമ്്യനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ”അമ്മേ,
എന്നെ നിഗ്്രഹിച്ചതുകൊ�ൊണ്ട് മകൾക്ക് സുഖം ലഭി

പ്്രദർശനശാലയിൽ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ

ക്കുമെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ സമ്മതനാണ് ഞാൻ.

ചിത്്രരം അവനെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ

എന്നാൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷുവിന്

ചെറിയ കുട്ടി ഇപ്്പപോൾ വിവാഹപ്്രരായം എത്തിയിരി

വിവാഹജീവിതം നിഷിദ്ധമാണ.് മരണത്തെ ഞാൻ

ക്്കുും. അവളിൽ മകൻ അനുരക്തനാണെന്ന്

ഭയക്കുന്നില്ല, ജീവിതകാലം മുഴുവനും സമൂഹനന്മ

അറിഞ്ഞ രാജാവും മറ്റുള്ളവരും അവനെ സത്്യയാവ

യാണ് എൻറെ ലക്ഷ്യം”!

സ്ഥ അറിയിച്ചു. ഇത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് അറി
ഞ്ഞപ്്പപോൾ അവൻറെ അനുരാഗമില്ലാതെയായി. നീ

മരണത്തെ ഭയക്കാത്ത ആ വ്്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ

തന്നെയാണ് ഇത്(തത്്വമസി)! ഇപ്്രകാരം സന്്യയാസി

നമസക
് രിച്ചു.

യിലും, നിന്നിലും, എന്നിലും എല്്ലാാം ഒരേ തേജസ്സാ
ണ്(ചൈതന്്യമാണ്) എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ

മറ്്ററൊരു ദിവസം ശ്്രരീ ബുദ്ധദേവൻറെ ധർമ്മ

നിന്നിലെ അനുരാഗം ഇല്ലാതെയാകുമല്്ലലോ. നിന്നിലെ

പ്്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു.

ചൈതന്്യത്തെ അറിയാൻ ശ്്രമിക്കുക!

പ്്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് സ്്വകാര്്യമായി കാണുവാനുള്ള
അനുവാദം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. മകളുടെ അനുരാഗ

അതിനുശേഷം ബുദ്ധൻറെ ഉപദേശത്തെ ഗ്്രഹിക്കു

പൂർത്തീകരണത്തിനായി അമ്മ ശ്്രരീബുദ്ധനോ�ോട്

വാൻ ശ്്രമിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേയിരുന്നു. സന്്യയാസ സമൂഹ

യാചിച്ചു.

ത്തിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന എൻറെ
അപേക്ഷ അദ്ദേഹം കൈക്്കകൊണ്ടു.

അദ്ദേഹം എന്നെ അരികിൽ ഇരുത്തി ചോ�ോദിച്ചു…”നി
നക്ക് അയാളുടെ ശരീരത്്തതോടാണോ�ോ, തേജസിനോ�ോ

മിഥ്്യയായ വിചാരവികാരങ്ങളിൽ മുഴുകി

ടാണോ�ോ, ഏതിനോ�ോടാണ് അനുരാഗം തോ�ോന്നിയത്”?

ജീവിതത്തെ വ്്യർത്ഥമാക്കുന്ന എല്ലാവരോ�ോടും

തേജസ്സാർന്ന, ചൈതന്്യമാർന്ന പെരുമാറ്റത്തിനോ�ോടാ

എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്: നല്ല ചിന്ത, നല്ല

ണ് എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകി. മലിനമായ, നശി

സംസാരം, നല്ല പ്്രവർത്തി ഇവകൊ�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരി

ച്ചുപോ�ോകുന്ന ശരീരം നിനക്ക് എന്്നുും ദുഃഖകാരിയാ

ലും സന്്തതോഷവും സഹവർത്തിത്്വവും ആത്മവിശ്്വവാ

ണ.് തേജസ് ആണെങ്കിൽ അത് നിന്നിലും ഉണ്ടല്്ലലോ?

സവും വളർത്താൻ സഹായിക്കുക- ജീവിതം

പിന്നെന്തിനാണ് മറ്്ററൊരാളുടേത് ആഗ്്രഹിക്കുന്നത്?

അർത്ഥവത്താക്കുക!

കെ.മംഗളകുമാരി: കോ�ോട്ടയം കുമരനെല്ലൂർ സ്്വദേശിനി. ബാങ്ക് ജോ�ോലിയിൽ നിന്്നുും വിരമിച്ച് ന്്യയൂസീലാൻഡിൽ കുടുംബ സമേതം
ജീവിക്കുന്നു. വായനയിലും, എഴുത്തിലും, സംഗീതത്തിലും താൽപ്പര്്യയം.
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ങ്ങാതി നന്നയാൾ കണ്ണാടി വേണ്ട

നാം ജീവിക്കുന്നത്. വെറും "ഫ്്രണ്്ട്ഷഷിപ്പു

എന്ന പഴഞ്്ചചൊല്ല് നമ്മൾ

ബാൻഡു"കളും കൊ�ൊച്ചു സമ്മാനങ്ങളു

എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇന്ന്

ജെയ്ക് തോ�ോമസ് ജിനോ�ോമോ�ോൻ

മൊ�ൊക്കെ മാത്്രമുള്ള ബാഹ്്യജാഡകളായി

ചങ്ങാതി മാറി "ചങ്്കുും" , "ചങ്കിടിപ്്പുും" ,

നമ്മുടെ സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ മാറുന്നു

"ചങ്ക് ബ്രോ" വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു

ണ്്ടടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരി

മലയാളിയുടെ ചങ്ങാത്തം!

ക്കുന്നു.

ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആരാണ്?

ഒന്ന് ആലോ�ോചിച്ചു നോ�ോക്കിയാൽ,

നിബന്ധനകളും വ്്യവസ്ഥകളും ഒന്്നുും

ആത്മാർത്ഥമായിട്ടു സ്നേഹിക്കുന്ന

ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്

എത്്ര നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്?ട്

കടന്നു വരുന്ന കൂടെപ്പിറപ്പുകളാണ് ഉറ്റ

നമുക്ക് എത്്ര പേരുടെ നല്ല സുഹൃത്ത്

ചങ്ങാതിമാർ. ഒരു മെഴുകിതിരിക്ക് ഒരു

ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് സ്്വന്തം

മുറി മുഴുവൻ പ്്രകാശം പരത്താൻ കഴിയു

മാതാപിതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ

ന്നതുപോ�ോലെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന്

പറ്റില്ല; എന്നാൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ

നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്്രകാശിപ്പി

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്്കുും.

ക്കാൻ സാധിക്്കുും.സൗഹൃദം എന്നത് ഒരു

WhatsApp ലും facebook ലും ഒക്കെയു

വെറും വാക്കല്ല; മറിച്ചു അത് ഒരു

ള്ള virtual friendship നുമപ്പുറം വർഷ

വികാരമാണ.്

ങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്്ക്കകു
ന്ന, ഒന്നു വിളിച്ചാലുടൻ നന്മയുടെ ഇളം

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എല്ലാവരും

കാറ്റായി അരികിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന,

അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങി,

ജീവനുള്ള, കളങ്കമില്ലാത്ത, സുഹൃത്

സൗഹൃദങ്ങൾക്്കുും, ആത്മ ബന്ധങ്ങൾ

വലയങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്്കുും

ക്കുമൊ�ൊന്്നുും വലിയ വിലയൊ�ൊന്്നുും

ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ശ്്രമിക്്കാാം!.

കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലാണ്

ജെയ്ക് തോ�ോമസ് ജിനോ�ോമോ�ോൻ: ഈ വർഷത്തെ സമാജം കലോ�ോത്സവ പ്രസംഗമത്സരത്തിൽ (ജൂനിയർ) ഒന്്നാാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ
ജെയ്ക്, പപ്പറ്്ററോയ്ടോ�ോയ് ഹോ�ോളിക്്രരോസ്സ് സ്കൂളിലെ വിദ്്യയാർത്ഥിയാണ്. വായനയിൽ അതീവ തല്പരനാണ്
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അത്ഭുതമായി തോ�ോന്നിയ

അദ്ധ്യാപകർ
ലേഖനം

ജിജോ�ോ ലോ�ോറെൻസ്

ഏ

ഴാം ക്ലാസ് മുതലാണ് ഞാൻ

ഉണ്ടാകേണ്ട പല കഴിവുകളും എനിക്കു

മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ

ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു “ബിലോ�ോ

പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത.് തമിഴ്നാട്ടിലെ

ആവറേജ്” സ്റ്റുഡൻറ് മാത്്രമായിരുന്നു.

ഗൂഡല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലെ

അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്്രമേ സംസാരി

പോ�ോലെ തന്നെ ഒരു മലയാളം മീഡിയം

ക്കാവൂ...എല്ലാവരും വലിയ നിശ്ശബ്ദത

് ൂൾ ഉണ്.ട് എൻറെ ആദ്്യദിവസം...
സക

യിൽ ആയിരിക്്കുും ഭൂരിഭാഗവും സമയം.

കുട്ടികൾ അടക്കിപ്പിടിച്ച് വർത്തമാനം

ഇൻറർവെല്ലിന് പോ�ോലും പഠിക്കുന്ന

പറയുന്നുണ്,ട് ചിരിയും സന്്തതോഷവും

കുട്ടികൾ. കുട്ടികളുടെ പെർഫോ�ോമൻസും

നിറഞ്ഞ ക്ലാസ.് ആരിലും ഒരു ഭയവും

മാർക്്കുും മാത്്രരം ശ്്രദ്ധിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരും

ഞാൻ കാണുന്നില്ല; എല്ലാവരും സന്തുഷ്ട

പ്്രരിൻസിപ്പാളും, കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്്രരം

രാണ.് ഒത്തിരി സന്്തതോഷം നിറഞ്ഞ

സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളും. ഇതെല്്ലാാം

അന്തരീക്ഷം... മോ�ോളി ടീച്ചർ ക്ലാസിൽ

എന്നെ വളരെയധികം ശ്്വവാസം മുട്ടിച്ചിരു

് േഹത്്തതോടെ അവധി
വന്ന് വളരെ സന

ന്നു. മിക്ക നാളുകളിലും വഴക്ക് പറയാനും

ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അന്്വവേഷിക്കു

ശിക്ഷിക്കാനും മാത്്രമേ “മിസ്സ്”മാര്

കയും, ആദ്്യ ദിവസത്തെ ആശംസകൾ

എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നുള്ളു.

നേരുകയും ചെയത
് ു. എനിക്ക് ഒത്തിരി

ഇതിൽനിന്നെല്്ലാാം വ്്യത്്യസ്തമായി

സന്്തതോഷം തോ�ോന്നി.

മലയാളം മാത്്രരം സംസാരിക്കുന്ന, ചിരി
ക്കുന്ന, ഒത്തിരി കഥകൾ പറയുന്ന,
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ഐ.സി.എസ.് ഇ. സിലബസ് പഠിപ്പിക്കു

നന്മനിറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളുമായി വരുന്ന

ന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ

അദ്ധ്യാപകർ, ടീച്ചർമാർ, എത്്ര സ്നേഹ

നിന്നാണ് എന്നെ ഇങ്്ങങോട്ട് മാറ്റിയത്.

ത്്തതോടെയാണ് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന

വീട്ടിലെ ദാരിദ്്ര്യയം ഒരു പരിധിവരെ

ത്! ഇതെല്്ലാാം എനിക്ക് വളരെ

കാരണം ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ്

അത്ഭുതവും പുതുമയും ആയിരുന്നു.

മീഡിയം സക
് ൂളിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക്

അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ

എല്ലാവരും ഒറ്റ ഓട്ടമാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്, എന്ത്

സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്്രമാത്്രരം

് ൂളിൽ നിരനിരയാ
രസമാണ.് ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച സക

മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോ�ോദിച്ചാൽ

യി നടന്നു മുന്്നനോട്ടുപോ�ോകണം, ലീഡർമാർ ഒരോ�ോ

ഞാൻ പറയും- ഒത്തിരിയേറെ എന്ന്.

കുട്ടികളുടെയും തല മുതൽ കാൽ വരെ നോ�ോക്്കുും.
ബെൽറ്റ് ഉണ്്ടടോ, ടൈയ്്യുും ബാഡജ
് ും ഉണ്്ടടോ, ഷൂസ്

ഇന്ന് ചിട്ടയായ ക്ലാസ്സുകളും, കംപ്്യയൂട്ടർവൽക്കരിച്ച

പോ�ോളിഷ് ചെയത
് താണോ�ോ, യൂണിഫോ�ോംം എങ്ങനെയു

ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. കുട്ടികളിലെ നന്മയും കഴിവും

ണ്?ട് - ആകെ ഒരു അസ്്വസ്ഥതയാണ.്

വിജയവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, തെറ്റുകൾ വരുമ്്പപോൾ,

അങ്ങനെ മലയാളമെന്ന പുണ്്യയം നിറഞ്ഞ, എന്്നുും

കുറവുകൾ കാണുമ്്പപോൾ, അതിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം

മധുരമായി തോ�ോന്നിയ സംസക
് ാരത്തിൽ സന്്തതോഷ

തിരുത്തി, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധ്്യയാപകർ

ത്്തതോടെ ദിവസങ്ങൾ മുന്്നനോട്ട് പോ�ോയി. ഒരു മാസം

വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ വളരെ

കഴിഞ്്ഞ്കകാണും, ആദ്്യത്തെ ക്ലാസ് പരീക്ഷ ആണ്.

കുറവാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണം, പിന്നെ

മോ�ോളി ടീച്ചറിന്റെ വിഷയമാണ.് പഠിക്കാൻ വലിയ

സ്കൂളിൻറെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്തണം- പല അധ്്യയാ

മിടുക്കൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഞാനെന്്തതൊക്കെയോ�ോ പഠിച്ചു

പകരുടെയും താല്പര്്യയം ഇത് മാത്്രമാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച

പരീക്ഷ എഴുതി. പിന്നെ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന ദിവസം. ടീച്ചർ

എൻറെ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂൾ ഇന്്നുും എനിക്ക്

വരുന്നതും കാത്ത് എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ്.

അത്ഭുതമാണ്, അവിടെയുള്ള എൻറെ അധ്്യയാപകർ

ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്്കുും പഠിക്കാത്തവർ

എന്്നുും എനിക്്കകൊരു വഴികാട്ടിയാണ്.

ക്്കുും ഒരേ ഭാവം, ആർക്്കുും ഒരു ഭയവും കണ്ടില്ല!
മറ്റുള്ളവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും, നല്ല വാക്കുകൾ
ടീച്ചർ വന്നു, ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ തന്നു. എനിക്ക് 50ൽ 30

പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാർക്കുപോ�ോലും

മാർക്കാണ് കിട്ടിയത.് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ടീച്ചർ

മനുഷ്്യ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ

എന്്തതൊക്കെയോ�ോ പറയുന്നുണ്.ട് എന്നെയും മോ�ോളി

സാധിക്്കുും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ

ടീച്ചർ വിളിച്ചു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, “ അത്്യയാവശ്്യയം നല്ല

ശീലമാകും. നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം

മാർക്ക് ഉണ്ടല്്ലലോ, മിടുക്കൻ, മോ�ോൻ വിചാരിച്ചാൽ

ആകും. “ഞാൻ വിജയിക്്കുും, ഞാൻ നേടും, അല്ലെ

ഇതിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്്കുും,

ങ്കിൽ നീ വിജയിക്്കുും, നീ നേടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു

ഗുഡ,് വെരി ഗുഡ”് ! അഭിനന്ദനത്തിൻറെ ഈ

മനുഷ്്യൻ എന്്നുും വിജയം ആസ്്വദിക്്കുും. അവർ

വാക്കുകൾ കേട്ട് എൻറെ ഹൃദയം സന്്തതോഷം

തോ�ോൽവികൾ ഏറ്റു വാങ്ങുമ്്പപോഴും തനിക്ക് വരാനിരി

കൊ�ൊണ്ട് നിറഞ്്ഞഞൊഴുകി. മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരോ�ോട്

ക്കുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് താൻ അടുക്കുന്നു എന്ന്

സന
് േഹത്്തതോടെയുള്ള തിരുത്തലുകൾ! ഇതെല്്ലാാം

കരുതി, തോ�ോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി,

എന്നെ വളരെയേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ടീച്ചറുടെ

വീണ്്ടുും വീണ്്ടുും ശ്്രമിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേയിരിക്്കുും.

അഭിനന്ദനത്തിൻറെ വാക്കുകൾ ഇന്്നുും ഒരു

പിന്നെയും അവൻ മന്ത്രിക്്കുും “ഞാൻ വിജയിക്്കുും”

സംഗീതം പോ�ോലെ, ഹൃദയത്തെ സന്്തതോഷിപ്പിക്കുന്ന

എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്്വവാസമുള്ള വാക്കുകൾ! ഇത് ഒരു

ഒരു സുഗന്ധം പോ�ോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു.

സാധാരണക്കാരന് പറ്റുമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കു

പിന്നീട് എൻറെ ജീവിതത്തിലെ ഒരോ�ോ പരീക്ഷകൾ

ന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്്യയാപകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിജയം

ക്്കുും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന ചിന്ത ഉളവാക്കി

മാത്്രരം രചിക്കുന്ന, വിജയം സ്്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു

ത്തന്ന, എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച, ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം

വലിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക്

ആയിരുന്നു ഈ വാക്കുകൾ! ഈ അഭിനന്ദന

സാധിക്്കുും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ അദ്ധ്യാപകർ!

ത്തിൻറെ വാക്കുകൾക്ക് എന്നെ പോ�ോലെ ഒരു

ജിജോ�ോ: സോ�ോഷ്്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റുഫോ�ോമുകളിൽ ധാരാളമായി എഴുതാറുണ്.ട് സൗത്ത് ഓൿലൻഡിൽ കുടുംബസമേതം താമസിക്കുന്നു
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കഥ

ഷാ
നീനു മരിയ

കണ്ണാപ്പി

ജി കൈലാസ് സംവിധാനം

മുമ്പിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതം തീരെ

ചെയത
് ഹിറ്റായ കടുവ

കുറവായിരുന്നു. അന്ന് കണ്ണാപ്പിക്ക്

സിനിമ പോ�ോലെ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന്

വയസ്സ് 11. ഇപ്്പപോൾ പാർക്കിന് മുൻപിലൂ

മുമ്പിലെ തട്ടുകടക്കാരൻ കണ്ണാപ്പിയുടെ

ടെയുള്ള ഗതാഗതം തിരക്കിലായി. പിന്നെ

പഴംപൊ�ൊരിയും ഹിറ്റ്! എത്്രയോ�ോ നാളായി

അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്്പുും വന്നു. അത്

നാലുചക്്ര വണ്ടിയിൽ തട്ടുകട നടത്തു

അവിടത്തെ സമീപമുള്ള കടക്കാർക്ക്

ന്നു, അവൻ. കണ്ണാപ്പിയെ ആ പരിസരവാ

വലിയ ഗുണം ചെയ്തു!

സികൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊ�ൊട്ടേ അറിയുന്ന

ഇപ്്പപോൾ കണ്ണൻ കടയിൽ വരാറില്ല. എല്ലാ

താണ.് കാരണം മുമ്പ് തട്ടുകട

കാര്്യങ്ങളും നോ�ോക്കി നടത്തുന്നത് കണ്ണാ

നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാവരുടേയും പ്്രരിയപ്പെ

പ്പിയാണ്. ഈ തിരക്ക് കണ്ണാപ്പിയുടെ

ട്ട കണ്ണൻറെ മകനാണ് കണ്ണാപ്പി (മകൻ

ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.

ആണോ�ോ വളർത്തുമകൻ ആണോ�ോ എന്ന്

നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള കണ്ണാപ്പി ദിവസവും

വ്്യക്തതയില്ല). ഇപ്്പപോൾ കണ്ണാപ്പിയെ

ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിയോ�ോടെയേ കച്ചവടം

കുറിച്ച് മാത്്രരം പറയാം.

തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ചായയും കാപ്പിയും
വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും ആണ്

കണ്ണാപ്പിക്ക് വയസ്സ് 17. ബാലനിൽ നിന്ന്

അവിടുത്തെ പ്്രധാന കച്ചവടം. ആവശ്്യ

കൗമാരത്തിൽ എത്തിയ പ്്രരായം. അടുത്ത

ക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വച്ചുള്ള പാചകം ആളു

വർഷം പ്്രരായപൂർത്തിയാകും. ഒരുപക്ഷേ

കൾക്ക് ഹരമാണ്, കൗതുകമാണ്.

അവന് അതേക്കുറിച്്ചചൊന്്നുും വലിയ
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ബോ�ോധം ഉണ്ടാവില്ല. തിരക്കുകുറഞ്ഞ

സാധാരണ തട്ടുകടകളിൽ കാണുന്നതി

ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന് സമീപം കണ്ണൻ

നേക്കാൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ആണ് കണ്ണാ

തട്ടുകട തുടങ്ങുമ്്പപോൾ വലിയ കച്ചവടം

പ്പിയുടെ പാചകം. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ

ഒന്്നുും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ക്്രമേണ

ഏതോ�ോ വലിയ ഹോ�ോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്

കൂടിക്്കകൊണ്ടിരുന്നു. പാർക്കിന്

കോ�ോഴ്സ് പാസായ വിധമാണ് അവൻറെ

പെരുമാറ്റം. ഈ വൃത്തി തന്നെയാകാം

വന്നെങ്കിലും ഇപ്്പപോഴും അവിടെനിന്ന്

അവിടത്തെ പലഹാരം വാങ്ങാൻ

മാറിയിട്ടില്ല. തിരക്കേറിയ റോ�ോഡിന്

ആളുകൾ തിങ്ങി കൂടുന്നതും. വൃത്തിയോ�ോ

സമീപം ഇവിടെ നാൽചക്്ര വാഹനം

ടൊ�ൊപ്പം രുചിയും ഉണ്ടായപ്്പപോൾ

പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്്യമുണ്.ട്

അവിടത്തെ പലഹാരങ്ങൾ എല്്ലാാം ഹിറ്റ്.

ആൽത്തറയോ�ോട് ചേർന്ന വിടവ്

ഏതാണ്ട് രാത്്രരി 9 മണിയോ�ോടെ കച്ചവടം

കൃത്്യമായി കണ്ണാപ്പിയുടെ വണ്ടി ഇടാൻ

തീരുന്ന തരത്തിലാണ് കണ്ണാപ്പിയുടെ

പാകത്തിലാണ്. ഒരു ദിവസം വർക്കി

പ്്രവർത്തനം. പഴംപൊ�ൊരി, സുഖിയൻ,

സാർ കണ്ണാപ്പിയോ�ോട് കണ്ണനെക്കുറിച്ച്

പരിപ്പുവട എന്നിവയാണ് കണ്ണാപ്പിയുടെ

ചോ�ോദിച്ചു. ഇപ്്പപോൾ രോ�ോഗശയ്യയിൽ ആയ

പ്്രധാന പലഹാരങ്ങൾ. ഇതിൽ

കണ്ണനെക്കുറിച്ച് നിറകണ്ണുകളോ�ോടെയാ

പഴംപൊ�ൊരി, പ്്രരേമം സിനിമ പോ�ോലെ

ണ് കണ്ണാപ്പി സംസാരിച്ചത്. ഇത് വർക്കി

ഹിറ്റുമായി. ചായക്്കുും ഉണ്ട് ഒരു പ്്രത്്യയേക

സാറിനും വിഷമമായി. കിഡ്നി സംബന്ധ

സ്്വവാദ.് കാപ്പി ഇല്ല.ചായ കുടിക്കുമ്്പപോൾ

മായ രോ�ോഗത്തിന് അടിമയാണ് കണ്ണൻ.

അതിലെ ചേരുവകൾ എന്്തതൊക്കെയാ

പ്്രരായാധിക്്യത്താൽ നടക്കാനും വയ്യ,

ണെന്ന് ചിലർ കണ്ണാപ്പിയോ�ോട് ചോ�ോദിക്കാ

കിടപ്പിലാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ

റുണ്.ട് ചായയിൽ ഇത്്രയും ചേരുവയോ�ോ?

കണ്ണൻറെ ശുശ്്രരുഷ കഴിഞ്ഞാണ്

പാലും പഞ്ചസാരയും തേയിലയും

കണ്ണാപ്പി എന്്നുും കടയിൽ വരാറ്.

അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചേരുവ? അത്

അവൻറെ ശുശ്്രരുഷയും സ്നേഹവും

അവൻറെ ബിസിനസ്സ് രഹസ്്യമാണ്.

കണ്ണന് വലിയ ആശ്്വവാസവും

അത് ഏലക്കായയോ�ോ മസാലയോ�ോ, അതെ

സന്്തതോഷവും ആണ്. വഴിതെറ്റി

ന്താണെന്ന് ആർക്്കുും ഇതുവരെ പിടികി

പോ�ോകാവുന്ന പ്്രരായത്തിൽ അനാഥത്്വ

ട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ട് തന്നെയാണ്

ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കണ്ണാപ്പിയെ കുറിച്ച്

എല്ലാവരും ചായയുടെ ചേരുവകൾ

മനസ്സിലാക്കിയ ചിലർ തുടർന്ന്

അന്്വവേഷിക്കുന്നത.് ആളുകളുടെ ചോ�ോദ്്യ

കണ്ണൻറെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്തു. പ്്രരായ

ങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊ�ൊടുക്കാതെ ജോ�ോലി

മായെങ്കിലും സ്്വന്തമെന്നു പറയാൻ

ചെയ്യുന്ന കണ്ണാപ്പിയുടെ സംസാരത്തിലെ

ആരുമില്ലാത്ത കണ്ണനെ സഹായിക്കാനാ

മിതത്്വവം ആണ് മറ്്ററൊരു പ്്രത്്യയേകത.

യി നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചപ്്പപോൾ മരുന്നിനും

സമീപത്തെ ബാങ്കിലെയും ഇൻഷുറൻസ്

ആശുപത്്രരി ചെലവിനുള്ള പണം ആയി.

ഓഫീസിലെയും ജോ�ോലിക്കാർ വന്നാൽ

പക്ഷേ അതുകൊ�ൊണ്്ടടൊന്്നുും പണം

പലപ്്പപോഴും കണ്ണാപ്പിയോ�ോട് വാചാലമായി

തികയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്

സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ണാപ്പിയു

കണ്ണാപ്പി തൻറെ കടയിൽ കച്ചവടം

ടെ മറുപടി ലഘുവായിരിക്്കുും.

നടത്തുന്നത്

സമീപത്തെ ട്്രഷറിയിലെ വർക്കി സാർ
ദിവസവും വൈകുന്നേരം പഴംപൊ�ൊരി

**************************************

പാഴസ
് ലായി വാങ്ങി കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുക

* മനുഷ്്യ സ്നേഹത്തിൻറെ, കാരുണ്്യ

പതിവാണ.് അതിന് കാരണമായി വർക്കി

ത്തിൻറെ വഴിയിലൂടെ മനുഷ്്യൻ സഞ്ചരി

സാർ പറഞ്ഞത,് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന

ക്കുമ്്പപോൾ ദൈവം അവന് നന്മയും

പലഹാരം പോ�ോലെയാണെന്നാണ്. പിന്നെ

സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു. ഇവിടെയും അത്

മിതമായ വിലയും. സമീപത്തെ വലിയ

തന്നെ. പുതുതായി ചായക്കടകൾ തുറ

ചായക്കടയിലെ പോ�ോലെ നല്ല തിരക്ക്

ന്നിട്്ടുും ഈ കൊ�ൊച്ചു കണ്ണാപ്പിയുടെ

തന്നെയാണ് കണ്ണാപ്പിയുടെ കടയിലും.

കടയിൽ ആളുകൾ വന്നു കൊ�ൊണ്ടേയിരി
ക്കുന്നു. ഉറവ വറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിൻറെ

കണ്ണൻറെ കാലംതൊ�ൊട്ട് അവിടെ നിന്്നുും

നിറമണികൾ നിർലോ�ോഭമായി ചൊ�ൊരിയുക

ചായയും പലഹാരങ്ങളും കഴിക്കുന്ന

യാണ് ദൈവമിപ്്പപോൾ.

സുകുമാരൻ ചേട്ടൻ സമീപം മറ്റു കടകൾ

നീനു മരിയ: ഓക്ല
 ാൻഡ് സിറ്റി ഹോ�ോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോ�ോലി നോ�ോക്കുന്നു.
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കാലത്തിന്റെ നീതി

കഥ

ബേ

ട്ടി (മോ�ോളെ), ഒരു പച്ച

മണവും”- മോ�ോളിയുടെ കമെന്റ്. “ഓ

മുളക് കാണുമോ�ോ

ഭാഗ്്യയം, കഞ്ഞി വെന്തിട്ടുണ്ട്, മണ്ണെണ്ണ

എടുക്കാൻ? ചാച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേ

ഇനി രാവിലെ മേടിക്്കാാം” സെലിനെന്ന

ഹത്്തതോടെ വിളിക്കുന്ന ബീഹാറി കാരണ

ഞാൻ ഉറക്കെ ആത്മഗതം ചെയ്തു.

വരുടെ സ്ഥിരം ചോ�ോദ്്യമായതു കൊ�ൊണ്ട്

മേരിക്കുട്ടി സെബാസ്്റ്്റ്്യൻ
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മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കാതെ അടുക്കള

അമ്മ ആരുടെയോ�ോ കയ്യിൽ കൊ�ൊടുത്തു

യിൽ നിന്്നുും മൂന്നാലു പച്ചമുളകും പിന്നെ

വിട്ട മീൻ അച്ചാർ എടുത്തു ഗ്്രരേസിച്ചേച്ചി

രണ്ട് ഉള്ളിയും എടുത്തു കൊ�ൊണ്ട് വന്നു.

സ്്വർണ്ണം തൂക്കിയെടുക്്കുും പോ�ോലെ ഓരോ�ോ

അടുക്കള എന്ന് കേൾക്കുമ്്പപോൾ നാലു

രുത്തരുടെയും കഞ്ഞിക്കു മുകളിൽ

നേരം വച്ച് വിളമ്പുന്ന വലിയൊ�ൊരു “സെറ്റ്

വിളമ്പി…എനിക്കിത്തിരി കുറഞ്ഞു

അപ്പ്” ആണെന്ന് തോ�ോന്നിയെങ്കിൽ തെറ്റി.

പോ�ോയോ�ോ എന്ന സംശയത്തിൽ എല്ലാവരു

ഞങ്ങൾ നാലു പേര് താമസിക്കുന്ന ഒറ്റ

ടെയും പാത്്രത്തിൽ ഒന്്നനോടിച്ചു

മുറിയുടെ ഒരു മൂലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ

നോ�ോക്കി… എനിക്കാണ് കൂടുതൽ എന്ന

അടുക്കള. പഠനം കഴിഞ്ഞു ജോ�ോലി

കണ്ടെത്തലിൽ അച്ചാർ മുഴുവനും

തെണ്ടുന്നവർക്ക് അത് തന്നെ ധാരാളം!

കഞ്ഞിയിലേക്കു താഴ്്ത്തതി… അല്ലെങ്കിലും

തൊ�ൊട്ടു മുൻപിലുള്ള തേച്ചു മിനുക്കാത്ത

ഗ്്രരേസിച്ചേച്ചിക്ക് എന്്നനോടൽപ്പം സ്നേഹ

കെട്ടിടത്തിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്്നുും

ക്കൂടുതൽ ഉണ്ട്- ചേച്ചിയുടെ കോ�ോട്ടൺ

ഒരു പിച്ചളത്തട്ടം നീട്ടുമ്്പപോൾ അയാളുടെ

സാരികളൊ�ൊക്കെ കഞ്ഞി പ്പശയിൽ മുക്കി

കൈകൾ ചെറുതായി വിറക്കുന്നുണ്ടായി

കുടഞ്ഞുണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത്

രുന്നു. ബാൽക്കണി വരാന്തയിൽ വെച്ച

താനാണല്്ലലോ…. അവളുമാർക്കു

സടൗവ്വിൽ എണ്ണ തേക്കാത്ത ചപ്പാത്തി

പേടിയാണ് വെയിലത്തു നിന്നാൽ നിറം

കിടന്നു മൊ�ൊരിയുന്നു. ഇതാണ്

മങ്ങിയാലോ�ോ? ഇന്നു പാത്്രങ്ങൾ കഴുകു

മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും അയാളുടെ

ന്നതും തന്റെ ജോ�ോലിയായതു കൊ�ൊണ്ട്

അത്താഴം. സ്്വൽപ്പം തള്ളിയതെങ്കിലും

എല്്ലാാം എടുത്തു കൊ�ൊണ്ട് പൊ�ൊതു

നന്നേ വെളുത്ത പല്ലുകൾ കാട്ടി അയാൾ

പൈപ്പിന്റെ ചോ�ോട്ടിലേക്കു നടന്നു; പാവം

നന്ദിയോ�ോടെ ചിരിച്ചു. കുടുംബത്തെ പറ്റി

തോ�ോന്നിയിട്ടായിരിക്്കുും ഗ്്രരേസിച്ചേച്ചിയും

ചോ�ോദിച്ചാൽ ഇതേ ചിരിയാവും മറുപടി.

സഹായിച്ചു, എല്്ലാാം കൊ�ൊണ്ട് വയ്്ക്കകാൻ.

രാവിലെ പോ�ോയാൽ സന്ധധ്യയോ�ോടെ മാത്്രരം

പെട്ടെന്നാണ് താഴെ നിന്്നുും ചാച്ചയുടെ

വീട്ടിലേക്കു വരുന്ന അയാളെ പിന്നെ

വിളി കേട്ടത്…ബേട്ടി, വേഗം വാ, സാബ്

അടുത്ത വൈകുന്നേരമാണ് കാണുക.

ഫിലിം ഇടാൻ പോ�ോകുന്നു…അമ്മെ, രക്ഷ

ദേ സടൗവ്വിലെ മണ്ണെണ്ണ തീർന്നുവെന്നു

പെട്ടു ഓടിപ്്പപോയി അവളുമാരെ വിളിച്ചു

തോ�ോന്നുന്നു, ആകെ പുകയുന്നു… ഇവളി

വിവരം പറഞ്ഞു, കൂടെ പാത്്രരംകഴുകി

തെവിടെ പോ�ോയി? റോ�ോസിയുടെ ഒച്ച കേട്ട്

കഴിഞ്ഞില്ല എന്്നുും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു

ഓടിച്ചെന്നപ്്പപോഴേക്്കുും മുറി മുഴുവൻ

എമെർജൻസിയിൽ എല്ലാവരും സഹായി

പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. “നന്നായി,

ക്കണമെന്നല്ലേ നിയമം? വാ, നമുക്ക്

ഇന്നിനി കഞ്ഞിക്കു കറിയൊ�ൊന്്നുും

എല്ലാവർക്്കുും കൂടി കഴുകിത്തീർക്്കാാം...

വേണ്ട, പുകയുണ്ടല്്ലലോ… കൂടെ മണ്ണെണ്ണ

റോ�ോസി മുൻപിലും ഞങ്ങൾ പുറകെയും

”അല്ല, നീ കഴുകാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായല്്ലലോ,

വിളിക്ക്”! മുട്ട് തിരുമ്മി കൊ�ൊണ്ട് ഞാനും. ഈ തർക്ക

എന്നിട്ടു അകെ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്്രമാണോ�ോ കഴുകിയത്

ത്തിനിടയിൽ ചാച്ചാ പുറത്തേക്കു പോ�ോകുകയും

”? മോ�ോളി എന്നെ നോ�ോക്കി കണ്ണുരുട്ടിയതു ഞാൻ

പിറകെ അവർ എത്തുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ

കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു. ഏതായാലും പാത്്രങ്ങൾ

കണ്ണുരുട്ടൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു. അനിൽ

വേഗം കഴുകി, മുറിയും പൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഹാളിൽ

കപൂറും മാധുരിയും… ഹോ�ോ.. എന്്തതൊരു സൂപ്പർ

സ്ഥലം പിടിച്ചു.

ജോ�ോഡി! എല്ലാവരും സിനിമയിൽ മുഴുകി.

വീട്ടുടമസ്ഥൻ ആസാദ് സിംഗിന്റെ പലചരക്കു

എത്തി എല്്ലാാം ഓഫ് ആക്കി. ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്്കകൊ

പതിവ് പോ�ോലെ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്്പപോഴേക്്കുും സാബ്
കടയുടെ പുറകിലെ വലിപ്പമുള്്ളളൊരു മുറിയാണ് ഈ

ക്കെ ജോ�ോലിയായി, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇൻറർവ്്യയൂ

പറയുന്ന ഹോ�ോംം തീയേറ്റർ- സാബിന്റെ ജോ�ോലിക്കാർ

ഒക്കെ അറ്റെൻഡ് ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു. സാല

രാത്്രരിയിൽ പാർക്കുന്ന ഇടം. പകൽ അത്

മ്മയുടെ കല്്യയാണം കഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവു അമേരിക്ക

സാബിന്റെ ഓഫീസ് ആയി മാറും. അന്തേവാസികൾ

യിലായതു കൊ�ൊണ്ട് വിസ ശരിയാകുന്നത് വരെ

എല്ലാവരും എത്തി എന്നുറപ്പാക്കുന്നതു ചാച്ച സ്്വയം

അവളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ തുടർന്നു. ജോ�ോലി

ഏറ്റെടുത്ത ജോ�ോലിയാണ.് അയാൾ എല്ലാവരെയും

ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്്രഹം ഒന്്നുും അല്ല, അമ്മായിയമ്മ

അകെ മൊ�ൊത്തം ഒന്ന് നോ�ോക്കി തൃപത
് നായി. സിനിമ

യുടെ അടുത്ത് നിന്്നുും ഉള്ള രക്ഷപെടൽ അല്ലെ

ഇട്ടു തന്ന ശേഷം സാബ് സ്്വന്തം വീട്ടിലേക്കു

എന്ന് ഞങ്ങൾ അവളെ കളിയാക്കി കൊ�ൊണ്ടിരുന്നു.

അത്താഴം കഴിക്കാൻ പോ�ോയി. “എടീ സാലമ്മയും

ഇടക്കുള്ള സിനിമ കാണലും, ഞായറാഴ്ചകളിലെ

അനിതയും ഒന്്നുും വന്നില്ലല്്ലലോ, ഇനി അവർ അറി

പള്ളിയിൽ പോ�ോക്്കുും പിന്നെയുള്ള ഷോ�ോപ്പിങ്്ങുും

ഞ്ഞില്ലേ, നീ ഒന്ന് പോ�ോയ് നോ�ോക്കിയിട്ടു വാ”- റോ�ോസി

കറങ്ങലും ഒക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ

എന്നെ ഒന്ന് തോ�ോണ്ടി. “ഓ, എനിക്ക് വയ്യ, സ്റ്റെപ്

ഏതാണ്്ടടൊരേ മട്ടിൽ മുന്്നനോട്ടു

കയറാൻ, മുട്ടിനൊ�ൊരു വേദന”. അവരും ഞങ്ങളുടെ

പൊ�ൊയ്്കക്്കകൊണ്ടിരുന്നു.

ക്ലാസ്സ്മേറ്്റ്സസ് ആണ.് അവർ രണ്്ടാാം നിലയിലും,
ഞങ്ങൾ ഒന്്നാാം നിലയിലും. “ഇതെന്താ നിനക്ക്

അന്ന് വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ഗ്്രരേസി ചേച്ചി

പെട്ടെന്്നനൊരു വേദന”? മോ�ോളി. “എന്നാൽ നീ ചെന്ന്

പറഞ്ഞു. ”എന്്തതൊരു ചൂടാ, നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം
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പുറത്തിരിക്്കാാം”. “അപ്്പപോൾ ഇന്ന്

.ഞങ്ങളും ചെവി കൂർപ്പിച്ചു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നു. മോ�ോളി

കൊ�ൊതുകുകൾക്കു കുശാൽ” റോ�ോസി

കടയിലെ പയ്യനോ�ോട് ആംഗ്്യയം കാട്ടി ചോ�ോദിച്ചു. ”എന്താ” ? അയാൾ

പറഞ്ഞു. അവൾ പറഞ്ഞതിലും കാര്്യമു

ബാല്കണിക്കു നേരെ താഴെ വന്നു വിശദീകരിച്ചു. അയാൾ

ണ്.ട് മുറിക്ക് പുറത്തു ഒരു പുൽപ്പായയിൽ

രണ്ടു ദിവസമായി ജോ�ോലിസ്ഥലത്്തുും ചെന്നിട്ടില്ലത്്രരെ! കാര്്യങ്ങൾ

ഷാളും പുതച്ച് കൊ�ൊതുകിനെ പ്്രതിരോ�ോധി

കേട്ട് സാബ് ആലോ�ോചനയിലായി. ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്്പപോൾ ആ

ച്,ച് റേഡിയോ�ോ പാട്്ടുും കേട്ട് ഇരുന്നപ്്പപോഴാ

മുഖം സ്്വല്പം ഗൗരവത്തിലായതു പോ�ോലെ. പിന്നെ ഞങ്ങളും

ണ് ആരോ�ോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചാച്ചയെ

മുറിയിൽ കയറി കതകടച്ചു. ആരെങ്കിലും പിടിച്്ചചോണ്ട്

ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്്ലലോ എന്ന്. മുറിയുടെ

പൊ�ൊയ്്ക്കകാണുമോ�ോ? ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടാകുമോ�ോ? ഇത്്ര സാധാരണ

വാതിൽക്കൽ ലൈറ്്റുും ഇല്ല. “നാട്ടിലെ

ക്കാരൻ ആയ മനുഷ്്യനെ ആരായിരിക്്കുും പിടിച്്ചചോണ്ട്

ങ്ങാൻ പോ�ോയിരിക്്കുും”- ഞാൻ.

പോ�ോകുക? “അയാൾ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും പോ�ോയതായിരി

“ഇന്നലെയും ചോ�ോദിച്ചതാ, നാട്ടിലേക്കു

ക്്കുും”- ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനിച്ചു. അയാൾ ഞങ്ങളുടെ

ഉടനെയൊ�ൊന്്നുും ഇല്ല എന്നാണല്്ലലോ

ആരുമല്ല; പക്ഷെ ഒരു കരുതൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എപ്്പപോഴും

പറഞ്ഞത”് -മോ�ോളി പറഞ്ഞു. “അയാൾക്ക്

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളോ�ോട് മാത്്രമല്ല എല്ലാ അന്തേവാസികളോ�ോ

അത്്യയാവശ്്യയം എന്തെങ്കിലും വന്നു

ടും അയാൾ വളരെ സ്നേഹത്്തതോടെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്.

കാണും, അത് കൊ�ൊണ്ട് ഇന്നലെ ജോ�ോലി
സ്ഥലത്തു താമസിച്ചു കാണും” ഗ്്രരേസി

സാബിന്റെ ജോ�ോലിക്കാർ തമ്മിൽ ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന പ്്രശ്നങ്ങൾ

ചേച്ചി കാര്്യത്തിന് തീർപ്പുണ്ടാക്കി.

ക്കു പോ�ോലും ചാച്ചയാണ് പരിഹാരം കണ്ടിരുന്നത്. സാബിനും

പക്ഷെ അന്്നുും പിറ്റേന്്നുും അയാളെ

അയാളെ ബഹുമാനമായിരുന്നു. വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ

കണ്ടില്ല. അയാളുടെ ജോ�ോലിസ്ഥലത്തു

കാലം കഴിക്കുന്ന അയാളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്്വയം ചുരുങ്ങു

അന്്വവേഷിക്കാൻ സാബ് വിട്ടയാൾ,തിരി

ന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്്വന്തം അപ്പന്മാരുടെ പ്്രതീകമായാണ് ഞങ്ങൾ

കെ വന്നപ്്പപോൾ കാര്്യമറിയാൻ

കണ്ടത്. അതുകൊ�ൊണ്ടാവും അയാൾക്കെന്തു പറ്റി എന്നറിയാൻ

കുറേപ്പേർ അയാളുടെ ചുറ്്റുും കൂടി

ഉത്്ക്്കണ്ഠ. പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്്ലാാം അവധിയായിരുന്നു.
കടയിലെ പയ്യൻ വന്നു പറഞ്ഞു …ദീദി, ഇന്ന് പോ�ോലീസ് ഇവിട
മൊ�ൊക്കെ പരിശോ�ോധിക്കാൻ വരും, നിങ്ങളോ�ോടു കതകടച്ചു
മുറിയിൽ തന്നെയിരിക്കാൻ സാബ് പറഞ്ഞു. പോ�ോലീസ് എന്ന്
കേട്ടപ്്പപോൾ കുറച്ചു പേടിയായി, നമ്മളോ�ോട് വല്ലതും ചോ�ോദിക്കുമോ�ോ
ആവൊ�ൊ? പച്ചമുളകും ഉള്ളിയുമൊ�ൊക്കെ കൊ�ൊടുക്കുന്ന കാര്്യയം
പറയേണ്ടി വരുമോ�ോ എന്്നനൊക്കെ ആലോ�ോചിച്ചു ഞങ്ങൾ
ഇരിപ്പായി.
പോ�ോലീസ് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞങ്ങൾ ജനാലയിൽ കൂടി
നോ�ോക്കി. രണ്ടു പോ�ോലീസ്കാർ ഇറങ്ങി ചുറ്റുമൊ�ൊക്കെ നോ�ോക്കുന്നു,
അവരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നു! സാബ്
എത്തി അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതും കുശലം ചോ�ോദിക്കുന്നതും
കേൾക്കാമായിരുന്നു, പോ�ോലീസ് എത്തി ചാച്ചയുടെ മുറി തുറന്നു
നോ�ോക്കി… താഴെയിറങ്ങി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മൂന്നു നില
ക്കെട്ടിടവും, പിന്നെ ചാച്ച താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടവും ചുറ്്റുും

We Offer
•
•
•
•
•

•

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

നടന്നു നോ�ോക്കി. അന്തേവാസികളുടെ കാര്്യങ്ങൾ ചോ�ോദിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു സാബും
പോ�ോലീസ്കാരും മാറി നിന്ന് എന്്തതൊക്കെയോ�ോ സംസാരിക്കുന്ന
തും സംശയത്്തതോടെ ചുറ്്റുും നോ�ോക്കുന്നതും കണ്ടു. ഏതായാലും
അധികം കഴിയാതെ പോ�ോലീസ് മടങ്ങി. ആശ്്വവാസത്്തതോടെ ഇരു
ന്നപ്്പപോഴാണ് വാതിലിൽ മുട്ട് കേട്ടത്. തുറക്കണോ�ോ വേണ്ടയോ�ോ,
അല്ലെങ്കിൽ ആര് പോ�ോയി തുറക്കണം എന്ന് തർക്കിച്ചു നിന്നെങ്കി
ലും പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന ഗ്്രരേസി ചേച്ചി തന്നെ വിറച്ചു
കൊ�ൊണ്ട് കതകു തുറന്നു! മുൻപിൽ സാബും പിന്നെ കടയിലെ

ciber.co.nz
info@ciber.co.nz | 098693994

ഒരു പയ്യനും…ഞങ്ങളുടെ പേടിച്ച മുഖങ്ങൾ കണ്ടാവും അദ്ദേഹം
പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട! ഈ ബിൽ
ഡിങ്ങിൽ ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോ�ോഷണം പോ�ോയിട്ടു
ണ്്ടടോ, കാണാതെ പോ�ോയ ആളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും
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പരാതികൾ ഉണ്്ടടോ എന്്നനൊക്കെ
തിരക്കി അവരെ അറിയിക്കണം എന്ന്
പോ�ോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്്രരെ…
നഹി സാബ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
പരാതിയും ഇല്ല, അയാൾ ഒരു നല്ല മനു
ഷ്്യനാണ-് ഗ്്രരേസി ചേച്ചിയുടെ മറുപടി
കേട്ട് സാബ് ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു… “എനി
ക്കറിയാം”, ഞാനത് പോ�ോലീസിനോ�ോട്
പറയുകയും ചെയത
് ു. അയാളുടെ ഗ്്രരാമ
ത്തിലേക്ക് ഞാനൊ�ൊരാളെ അയച്ചിട്ടുണ്.ട്
എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമോ�ോ എന്ന്
നോ�ോക്്കാാം”-അയാൾ അടുത്ത മുറിയിലേ
ക്ക് പോ�ോയി.
ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോ�ോയി,
പോ�ോലീസിനും ഒരു തുമ്്പുും കിട്ടിയില്ല,
സാബ് അയച്ച ആൾ മടങ്ങി വന്നു,
നാട്ടിലേക്കു ചെന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്്തതോള
മായി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത.്
വീട് പൂട്ടികിടക്കുകയാണ.് അങ്ങനെ
തത്്ക്കകാലം കേസ് ഫയലിൽ ഒതുങ്ങി.
ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിൽ എല്ലാവരും
പതുക്കെ അയാളെ മറന്നു, എങ്കിലും
സാബ് പിന്നെയും പ്്രതീക്ഷയോ�ോടെ
കാത്തിരുന്നു, ചാച്ചയുടെ മുറി വേറെ
ആർക്്കുും വാടകക്ക് കൊ�ൊടുത്തതുമില്ല.
സാലമ്മ വിസ കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ
ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോ�ോയി.
ഞങ്ങൾക്്കുും വിദേശങ്ങളിൽ ജോ�ോലി
ശരിയായി, ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഷെഡ്്യയൂളും
കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഞായറാഴ്ച
ഉച്ചക്ക് താഴെ വലിയ ബഹളം കേട്ടാണ്
ഞങ്ങൾ എത്തി നോ�ോക്കിയത,് നോ�ോക്കു,

സാബിന് മുൻപിൽ തൊ�ൊഴുതു നിന്ന ചാച്ചയെ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പി

ചാച്ചയുടെ അനിയൻ! മോ�ോളി ഓടി വന്നു

ടിച്ചു. പിന്നെ ചാച്ച എന്്തതൊക്കെയോ�ോ സാബിനോ�ോട് പറയുന്നത്

പറഞ്ഞു. ങേ ...ഇവൾക്കെങ്ങനെ

കണ്ടു. ഇടയ്്ക്കകു ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹത്്തതോടെ ചേർത്ത്

അറിയാം കാണാതായ ചാച്ചയുടെ

നിർത്തുന്നതും ഒക്കെ കാണാമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആകാം

അനിയനെ എന്്നനോർത്ത് ഞങ്ങളും

ക്ഷയോ�ോടെ നോ�ോക്കി നിൽക്കുന്നത്കണ്ട് സാബ് പറഞ്ഞു: “കുഴ

എത്തി നോ�ോക്കി. ഒറ്റ നോ�ോട്ടത്തിൽ

പ്പമൊ�ൊന്നുമില്ല, ഭായ് സാബ് കല്്യയാണം കഴിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്

അങ്ങനെ തോ�ോന്്നുും, പക്ഷെ അത് ചാച്ചാ

വന്നതാണ്” പിന്നെ സാബ് അവരെയും കൊ�ൊണ്ട് ബംഗ്ലാവിലേ

തന്നെയായിരുന്നു, കൂടെ 10 - 12 വയസ്സ്

ക്കു പോ�ോയി; പോ�ോകുമ്്പപോൾ ചാച്ച ഞങ്ങളെ നോ�ോക്കി ചിരിച്ചു.

തോ�ോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും,

പിന്നെ ഭാര്്യയോ�ോട് എന്്തതോ പറയുന്നത് കണ്ടു. അവർ സാരിത്ത

സാരി തലയിലൂടെ ഇട്ടു മുഖം മറച്ച

ലപ്പ് മാറ്റിഞങ്ങളെ നോ�ോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. കാണാൻ നല്ല ഐശ്്വ

മെലിഞ്്ഞഞൊരു സ്്തത്്രരീയും. മോ�ോളി

ര്്യമുള്ള മുഖം! എന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെയാണു തന്റെ

പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അയാൾക്ക്നന്നേ

പ്്രരായം ഇത്്രയും നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചതെന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ

പ്്രരായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! കല്്യയാണം

അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇപ്്പപോൾ ഒരു ഇരുപതു വയസ്സ് കുറഞ്ഞിരിക്കു

കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

ന്നു. പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞു അവരൊ�ൊക്കെ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന്

ത;് അപ്്പപോൾ ഇതാരായിരിക്്കുും?

പുറത്തേക്കു വന്നു. ഒരു സൈക്കിൾ റിക്ഷ റെഡിയായി നിൽപ്പു

ഞങ്ങളെ കണ്ട്സ്്വല്പം ജാള്്യതയോ�ോടെ

ണ്ടായിരുന്നു. ചാച്ച തന്റെ പഴയ വീട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്്തതൊ

അയാൾ ചിരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പറയും

ക്കെയോ�ോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാബ് അത് സമ്മതിക്കാതെ

മുൻപേ സാബ് എത്തി. കൈ കൂപ്പി

അവരെ റിക്ഷയിൽ യാത്്രയാക്കി. ഓ, എന്നാലും സാബ് അവരെ
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ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലല്്ലലോ എന്ന്

കൊ�ൊടുത്തു; അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചപോ�ോലെ

ഞങ്ങൾക്കു വിഷമം തോ�ോന്നി.

അവരെ ഒഴിവാക്കുക ആയിരുന്നില്ല.

പിന്നെ താഴത്തെ കടയിലെ പയ്യൻ പറഞ്ഞാണ്

ചില മനുഷ്്യർ അങ്ങനെയാണ്...ദൈവത്തിന്റെ

കഥകൾ അറിഞ്ഞത,് ഒരു ദിവസം ചാച്ചക്കു പതിവി

കണ്ണുകളും, കൈകളും, മനസ്സുമാണവർക്ക്! ദിവസ

ല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കത്ത് വന്നു, സീതയുടെ

ങ്ങൾ വീണ്്ടുും കടന്നു പോ�ോയി; വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു

കാര്്യയം കഷ്ടത്തിലാണ;് അവളുടെ ഭർത്താവു മരിച്ചു;

ണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളൊ�ൊക്കെ പല വഴിക്കു

എന്ന് വച്ചാൽ ആരോ�ോ കൊ�ൊന്നതാണ,് അവന്റെ

യാത്്രയായി. ഗ്്രരേസി ചേച്ചിക്ക് മെഡിക്കൽ

കയ്യിലിരുപ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നല്്ലലോ! അവൻ

കോ�ോളേജിൽ ജോ�ോലിയായി; മോ�ോളിയും റോ�ോസിയും

ജീവിച്ചിരുന്നപ്്പപോഴും സീതയെയും കുട്ടിയേയും ഉപദ്്ര

ഇന്നലെത്തെ ഫ്ലൈറ്റിനു കുവൈറ്റിന് പറന്നു.

വിക്കുമായിരുന്നു. അവന്റെ മരണ ശേഷം വീട്ടുകാർ

ചേച്ചിയെ ഹോ�ോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊ�ൊണ്ടാക്കാൻ ഞാനും

ക്ക് സീതയും മോ�ോളും ഒരു ബാധ്്യതയായി. ഭക്ഷണം

പോ�ോയി. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്്ഞഞൊഴുകുന്നു

പോ�ോലും കൊ�ൊടുക്കാതെ കഷ്്ട്്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാ

ണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു മുറിയിലേക്ക് ഞാനൊ�ൊറ്റക്ക്.

ണറിഞ്ഞത.് എങ്്ങങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്്പപോക്്കകോട്ടെ

താഴെ സാബിന്റെ വിളി കേട്ടാണ് ഞാൻ ബാൽക്ക

എന്നാണവരുടെ മനസ്സിലത്്രരേ. ഞാൻ ജോ�ോലി ചെയ്യു

ണിയിലേക്കു വന്നത്. നാളെയല്ലേ ഫ്ലൈറ്റ്? ടാക്സി

ന്നിടത്താണ് അവളുടെ വീട്; അങ്ങനെ വല്ലപ്്പപോഴും

ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അയാളുടെ

കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട

നേരെ കൈ കൂപ്പി. എല്്ലാാം പാക്ക് ചെയ്തു മുറി

പ്്പപോൾ എനിക്കെന്്തതോ ഒരു പന്തികേട് തോ�ോന്നി,

അടിച്ചു വാരി കളയാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്്പപോഴാണ്

അബദ്ധം വല്ലതും ചെയ്യുമോ�ോ എന്ന്. ഇപ്്പപോഴെങ്കിലും

കണ്ടത്, ചാച്ചയുടെ മുറിക്കു മുൻപിൽ ഒരു ചെറുപ്പ

നിന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോ�ോന്നി. നിനക്ക്

ക്കാരൻ…പുതിയതായി നഗരത്തിൽ എത്തിയ ഗ്്രരാമ

അവളെ അത്്രക്ക് ഇഷ്്ട്്ടമായിരുന്നല്്ലലോ. അന്ന്

വാസിയാണെന്നു ഒറ്റനോ�ോട്ടത്തിൽ അറിയാം.

അവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ പണത്്തതോടുള്ള ആർത്തി

നമസ്തേ, ജി! ഞാൻ ചോ�ോദ്്യ ഭാവത്തിൽ അയാളെ

കാരണം ബലിയാടായതു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും

നോ�ോക്കി. ക്ഷമിക്കണം, തീപ്പെട്ടിയുണ്്ടടോ തറയിൽ

ജീവിതമാണല്്ലലോ. നീ ഇനിയും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത

വച്ചിരിക്കുന്ന സടൗവും അതിനു മുകളിലിരിക്കുന്ന

തിൽ അവൾ സ്്വയം പഴിച്ചിരുന്നു, പിന്നെ നിന്നെ

കലവും ഞാൻ കണ്ടു. എല്്ലാാം വാങ്ങി, പക്ഷെ

ഒന്്നുും അറിയിക്കരുതെന്്നുും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

തീപ്പെട്ടി വാങ്ങാൻ മറന്നു…അഞ്ചാറു തീപ്പെട്ടി

അത് കൊ�ൊണ്ട് സീത അറിയാതെയാണ് ഞാനിതെഴു

ഇരുന്നത് മുഴുവനും എടുത്തു കൊ�ൊണ്ട് വന്ന്

തുന്നത;് ഇതായിരുന്നു കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം, ചാച്ച

അയാൾക്ക്കൊ�ൊടുത്തു. ഇനി എനിക്കിതിന്റെ

ജോ�ോലി സ്ഥലത്തു നിന്്നുും നേരെ പോ�ോയത് ട്്രരെയിൻ

ആവശ്്യയം ഇല്ലല്്ലലോ. ജീവിതത്തിൽ എന്്തതൊക്കെയോ�ോ

സ്റ്റേഷനിലേക്കായിരുന്നു, ഒരു കാലത്തു താൻ ജീവ

നേടാനുള്ള ത്്വര അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ

നെപ്്പപോലെ സന
് േഹിച്ച പെണ്ണ്! കാശ് വാങ്ങി ഒരു

കണ്ടു! തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് നേടും, ഞാൻ

ചട്ടമ്പിക്ക് അവളുടെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചുകൊ�ൊടുത്തത്,

മനസ്സിൽ ഓർത്തു, ചാച്ചയോ�ോടു കാലം കാണിച്ച

കല്്യയാണത്തലേന്നു രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു

നീതി പോ�ോലെ…!

അവൾ കരഞ്ഞത,് അന്ന് തനിക്്കകൊന്്നുുംചെയ്യാൻ
പറ്റിയില്ല, എല്്ലാാം ഇപ്്പപോഴും ഓർമയിലുണ്.ട്

പിറ്റേന്ന് അനിതയോ�ോടൊ�ൊപ്പം സാബ് ഏർപ്പാടാക്കിയ

ചാച്ചയുടെ കൂടെ വരാൻ അവർ ആദ്്യയം വിസമ്മതിച്ചു

ടാക്സിയിലേക്കു കയറുമ്്പപോൾ മധുരമുള്ള

വെങ്കിലും പിന്നെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി. ചുറ്്റുും

ചെറിയൊ�ൊരു നൊ�ൊമ്പരം! കുറച്ചു നാൾ മാത്്രമേ താമ

കൗതുകത്്തതോടെ നോ�ോക്കിക്്കകൊണ്ടിരുന്ന ആ

സിച്ചുള്ളുവെങ്കിലും ഏറെ നല്ല ഓർമകളുമായി

കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം എന്റെ ഓർമയിൽ വന്നു, നീ

അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് “ചൽത്തേ, ചൽത്തേ, മേരെ

ഭാഗ്്യവതിയാണ് മോ�ോളെ, സന
് േഹവും കരുതലും ഉള്ള

യെ ഗീത് യാദ് രഖ്നാ കഭി അൽവിധ ന കഹ്ന!

ഒരപ്പനെ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനു രക്തബ

കഭി അൽവിധ ന കഹ്ന!” സാബിന്റെ ഓഫീസിൽ

ന്ധം വേണമെന്നില്ല. അത് പോ�ോലെ സാബ് ചാച്ചക്്കുും

നിന്്നുും റേഡിയോ�ോ പാടുന്നു! എന്നെ ഞാനാക്കിയ

കുടുംബത്തിനും താമസിക്കാൻ വേറെ ഒരു നല്ല വീട്

പ്്രരിയ തലസ്ഥാന നഗരമേ ഞാനും യാത്്ര

കൊ�ൊടുത്തു. കൂടാതെ ഒരു ജോ�ോലിയും ശരിയാക്കി

പറയുന്നില്ല...

മേരിക്കുട്ടി സെബാസ്റ്്റ്യൻ: മിഡിൽ മോ�ോർ ഹോ�ോസ്പിറ്റലിൽ ജോ�ോലി ചെയ്യുന്നു. കുടുംബ സമേതം ഓൿലൻഡിൽ താമസം. നിരവധി
കഥകളും നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
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ACCOUNTANTS AND BUSINESS ADVISERS

844
Mt Eden
| 096272600
1181Dominion
Dominion Road,
Road ext.
Mt Roskil
| 09 627 600• info@menon.co.nz
. Info@menon.co.nz

PRINT SERVICES
Digital, Offset, Large Format,
Speciality Finishes
DESIGN SERVICES
Brand Design, Logo Design,
Marketing Materials, Business Cards
CONTACT
Joby Cyriac
021 237 4725
joby@advancedprint.co.nz
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A leading law firm that assists home buyers, small businesses,
employers, and temporary visa holders with their needs.
Quick turnarounds | Professional service | Reasonable charges
We assist in:
•

Sale and purchase of property

•

Sale and purchase of business

•

Appeals to Immigration Protection Tribunal

•

•

Employer accreditation with Immigration NZ
Residence & Temporary visa applications to live and work in

New Zealand ( Green list, SMC, Partnership, Parent, Work,
Student, Visitor & S61 visas)

Lloyd Vivera, Barrister & Solicitor
Viveras Law
Level 1, 236 Dominion Road, Mount Eden, Auckland.
Phone: +64 96232402 / +64 272021583

www.immigrationlawyers.co.nz  | Email: info@vslaw.co.nz

അടയാളങ്ങൾ
ഗദ്്യകവിത

നിധീഷ്, ജി

‘നീണ്ടയാത്്രയ്ക്കിടയില്

‘അസമത്്വവം വലിച്ചു നീട്ടുന്ന രാജ്്യ-

മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന

നയങ്ങൾ പിന്നെയും നടപ്പിലാക്കി,

അടയാളങ്ങളിൽ ചിലത്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്കാലങ്ങളിൽ നിര്-

ഓര്മ്മനിലാവായ് ചില

ലജ്ജമായ് വീണ്്ടുും വലിച്ചെറിയുന്ന

രാത്്രരിസ്്വപ്നങ്ങളിൽ

വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ജലരേഖകൾ പോ�ോലെ

പെയത
് ിറങ്ങി തെളിയാറുണ്ട്’

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’

‘വേദനകൾ കുന്ന്കയറി

‘അഭിപ്്രരായഭിന്നതകൾ ഒത്്തതൊരുമിച്ച്

മനസ്സ് നോ�ോവുന്ന നേരത്ത്

മനസ്സിൻ ചുമരിൽ വരച്ച ചിത്്രങ്ങളിൽ,

സ്നേഹമുള്ളവരുടെ

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാരുത്്വവം ഒറ്റയ്്കക്്കകൊരു

സഹാനുഭൂതിയിൽ ഉരുകി

വൃക്ഷതണലിലിരുന്നാസ്്വദിക്കുമ്്പപോൾ,

തീരുന്ന വേദനകൾ

പെട്ടെന്ന് മാനത്തുദിച്ച മഴവില്ല്പോ�ോലെ

അസത
് മയസൂര്്യനെ പോ�ോലെ

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’
‘പ്്രണയം പൂത്തപ്്പപോൾ ഹൃദയം
‘സ്്വവാതന്തത്യത്തിൻ പടിവാതില്

കൈമാറിയ വീഥികളിലൂടെ

കയറാനായ് വിയർപ്്പപൊഴുക്കി

പിന്നീടൊ�ൊന്നിച്ച് നടന്നപ്്പപോൾ,

കാത്തിരുന്ന ദുഷ്കരമായ

അന്നത്തെ പകല്ക്്കിനാവുകളിന്ന്

ആ ദിനങ്ങൾ പിന്നീട് ജീവിത-

മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോ�ോലെ

ഗതിയിലെ യാഥാര്ത്ഥഥ്യത്തിൻ

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’
‘തെരുവീഥികളിൽ ദാരിദ്്ര്്യത്തിൻ
‘ഇനിയും ഒരുമിച്ച്എത്്രയോ�ോ

കാരാഗൃഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന

യാത്്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചിലർ

ജനങ്ങളുടെ പ്്രയാസങ്ങളിൽ

ഇടയ്്ക്കകു വച്ച് വിട പറഞ്ഞപ്്പപോൾ

സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നവർ,

നിരര്ത്ഥകമായി തീർന്ന യാത്്ര,

ദൈവത്തിൻ പ്്രതിബിംബം പോ�ോലെ

മുറിവേറ്റ് പിടയുന്ന കിളിയെപ്്പപോലെ

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’

അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’
‘ജീവിതയാത്്രയിൽ പലപ്്പപോഴായ്
പരിവര്ത്തന പ്്രക്്രരിയയിൽ
നിരന്തരമായ് വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ മാറുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകൾ,
മാറി വരുന്ന ഋതുകാലം പോ�ോലെ
അടയാളങ്ങളായ് തെളിയാറുണ്ട്’

Nidheesh hails from Vadakara,
Kozhikode. After serving for 15 years
in the Indian Navy, he arrived in NZ
in 2015 to complete his MBA. He is
currently living in Mount Roskill with his
wife and two children and works for
Mainfreight NZ.
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കുഞ്ഞി കാക്കയുും
തങ്കു പൂച്ചയുും
മുത്തശ്ശിക്കഥ

പ
ജോ�ോസ് പുല്ലൻ

ണ്ട്പണ്ട്ഒരു ദേശത്തു പുലിമട

പുലിമടയിലെ ആ വീടിന്റെ പുറകില് ഒരു

യിൽ ഔത എന്്നനൊരാള് ജീവിച്ചി

വലിയ മാവുണ്ട്.ആ മാവിലെ അന്തേവാ

രുന്നു.ആ ദേശത്തെ വലിയ പ്്രമാണിയാ

സിയാണ്ഈ കഥയിലെ നായികയായ

യിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം

കുഞ്ഞി കാക്ക. കറുപ്പിനേക്കാള് കറു

കരുത്തനും കണിശക്കാരനുമായിരുന്നു.

ത്തതാണ്കുഞ്ഞികാക്കയുടെ നിറം.

മേരിയായിരുന്നു ഔതയുടെ ഭാര്്യ.

തങ്കുപൂച്ചയെ പോ�ോലെയല്ല കുഞ്ഞികാക്ക

സഹജീവികളോ�ോട്അനുകമ്പ ഉള്ളവളായി

യുടെ കാര്്യയം-അന്നന്നത്തെ ആഹാര

രുന്നു മേരി. ഈ പുലിമടയിലാണ്

ത്തിനായി നന്നേ കഷ്ടപ്പെടണം. അതു

നമ്മുടെ നായകനായ തങ്കുപൂച്ച ജീവിച്ചി

കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാദിവസവും

രുന്നത്. നല്ല തൂവെള്ളനിറമുള്ള, നെറ്റിയി

കുഞ്ഞികാക്ക രാവിലെതന്നെ തന്റെ

ല്്മമാത്്രരം കുറച്ചു ചെമ്പന് കരകളുള്ള,

ഭക്ഷണം തേടിയുള്ള പറക്കല് തുടങ്്ങുും.

തടിച്ച വാലുകളും ദേഹം നിറയെ

എന്നിട്ട്ഏകദേശം 11 മണിയാകുമ്്പപോ

രോ�ോമങ്ങളും ഉള്ള തങ്കുപൂച്ച. കണിശക്കാ

ള് പുലിമട വീടിന്റെ പുറകിലെ മാവില്

രനായ ഔത ചേട്ടന്റെ പ്്രകൃതമാണ്

എത്്തുും. രണ്ടാണ്ഉദ്ദേശം. ഒന്ന്, മേരി

തങ്കുപൂച്ചക്്കുും, ആള്കുറച്ചു റഫ്ഫാ.

ചേടത്തിയുടെ കൈയില് നിന്്നുും

എന്നാലും കൈയുംകൊ�ൊണ്ട്തന്റെ

മീനിന്റെ എന്തേലും വാങ്ങിയെടുക്കുക.

മീശയും തടവിയശേഷം കാലുകള്

മറ്്ററൊന്ന്തങ്കുപൂച്ചയെ കാണുക. അതെ,

ഒതുക്കി വെച്ച്പുലിമടയിലെ പൂമുഖവാ

കുഞ്ഞികാക്കക്കു തങ്കുപൂച്ചയെ പെരു

തില്ക്കല് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തങ്കു

ത്തിഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ തങ്കു പൂച്ചയ്്ക്കക്

പൂച്ചയെ ഒന്ന്കാണേണ്ടതാണ്. പുലിമട

യാതൊ�ൊരു “മൈൻഡും” ഇല്ല; മാത്്രമല്ല

യില് ഔതയെക്കാളും പ്്രരൗഢി ഉള്ള

ഒരു ദിവസം തങ്കുപൂച്ച കുഞ്ഞികാക്ക

ഇരിപ്പാണത്.

യോ�ോട്നേരെയങ്ങു പറഞ്ഞു “നീ എന്നെ
നോ�ോക്കി വെള്ളം ഇറക്കി ഇരിക്കേണ്ട,എ

മേരി ചേടത്തിക്കു മീന് വലിയ

നിക്ക്വേറെ നല്ല ആളെ കിട്്ടുും. കറുത്തി

ഇഷ്ടമാണ്അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ പുലിമട

രിക്കുന്ന നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടല്ല”.

യിൽ എന്്നുുംതന്നെ മീനുണ്ട്.
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അതൊ�ൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല സ്്വസ്ഥമായി

എന്നാലും കുഞ്ഞികാക്കക്കു തങ്കുപൂച്ച

ജീവിക്കുകയാണ്നമ്മുടെ തങ്കുപൂച്ച.

യെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്.

അന്്നുും പതിവുപോ�ോലെ കുഞ്ഞികാക്ക ആ പുലിമട

തുടങ്ങി. കുഞ്ഞികാക്ക നോ�ോക്കിയിരിപ്്പുും. മഴ

യിലെ മാവിൻ കൊ�ൊമ്പിലെത്തി. മേരിചേടത്തി

തകര്ക്്കുന്നു…

മീനിന്റെ നല്ല ഭാഗങ്ങള് തങ്കുപൂച്ചയ്്ക്കകു കൊ�ൊടുത്തു.
ബാക്കിയുള്ള ചപ്്പുും ചവറും കുഞ്ഞികാക്കയ്്കക്കകുും.

പെട്ടന്നാണ്ഷേരു പൂച്ച തങ്കുപൂച്ചയുടെ മുന്നിലേക്ക്

കുഞ്ഞികാക്ക പരാതിയൊ�ൊന്്നുും കൂടാതെ അത്

ചാടിയടുത്തത്. ഷേരു പൂച്ച, ആ പ്്രദേശത്തെ

കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഇടക്കിടയ്്ക്കക്ഒളികണ്ണിട്ട് തങ്കുപൂച്ച

ഏറ്റവും വലിയ ആണ്്പപൂച്ചയാണ്. ഷേരുവിനു

യെ നോ�ോക്്കുും, ഒന്നിനുമല്ല… ചുമ്മാ അവന് തന്നെ

തങ്കുവിനെ ഒട്്ടുും ഇഷ്ടമല്ല.ഒരു നാട്ടില് ഒരു

ശ്്രദ്ധിക്കുന്നുണ്്ടടോ എന്ന്അറിയാന് മാത്്രരം. പക്ഷെ

രാജാവുമതി (അത്താനാണ്) എന്നാണ്

അന്്നുും തങ്കുപൂച്ച കുഞ്ഞികാക്കയെ ഒന്ന്തിരി

ഷേരുവിന്റെ തീരുമാനം. തങ്കുവിനെ തീര്ക്്കാന് ഒരു

ഞ്ഞുപോ�ോലും നോ�ോക്കാതെ പുലിമട മാളികയിലേക്ക്

അവസരം കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു ഷേരു. മിക്ക

നടന്നകന്നു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങള് കടന്നു പോ�ോയി.

പ്്പപോഴും തങ്കു പുലിമട വീടിനകത്താണ്, അല്ലെങ്കില്

ഈ കാര്്യങ്ങള് പതിവു തെറ്റാതെ നടന്നു കൊ�ൊണ്ടിരു

മേരി ചേടത്തിയെ ചുറ്റിപറ്റിയാവും. പക്ഷെ ഇന്ന്

ന്നു. കുഞ്ഞികാക്ക ദു:ഖിതയാണ്. അങ്ങനെയിരി

അങ്ങനെയല്ല അവന് ഒറ്റക്കാണ്; മാത്്രമല്ല നല്ല

ക്കെ ഒരു വെയിലുള്ള ദിവസം മേരിചേടത്തി മീന്

മഴയും. അവന് കരഞ്ഞാലും ഔത ചേട്ടനും മേരി

ശരിയാക്കുകയായിരുന്നു തങ്കുപൂച്ചയും കുഞ്ഞികാ

ചേടത്തിയും അറിയില്ല… തങ്കുവിനെ തീര്ക്്കാന്

ക്കയും യഥാസ്ഥാനങ്ങളില് ഇരിപ്പുണ്ട്, പെട്ടെന്ന്

തന്നെ ഷേരു ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത ചാട്ടം തങ്കുവിന്റെ

ഒരു വലിയ ഇടിയോ�ോടുകൂടിയ മഴ പെയത
് ു...

തല ലക്ഷഷ്യമാക്കിയാണ്. അതെ, ഷേരു തങ്കുവിന്റെ
തലയില് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞു… ഇതുകണ്ടുനിന്ന

സാധാരണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതാണ്,

കുഞ്ഞികാക്ക കരഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്പറന്നകന്നു…

പക്ഷെ അന്ന്അത്നടന്നു... പെട്ടെന്നുള്ള

സര്വശക്തിയുമെടുത്തു തങ്കു തലകുടഞ്ഞു.

മഴകാരണം രണ്ടു മീന് തങ്കുപൂച്ചക്്കുും കുഞ്ഞികാ
ക്കക്്കുും ഇട്ടുകൊ�ൊടുത്തശേഷം മേരി ചേടത്തി

തങ്കുവിന്റെ തല നന്നായി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു

വീടിന്റെ അകത്തേക്കു പോ�ോയി. പതിവുപോ�ോലെ

കടിയുംകൂടി താന് താങ്ങുകയില്ല എന്ന്മനസ്സിലാ

തങ്കുപൂച്ച ഒരു സൈഡിൽ നിന്്നുും മീന്കഴിച്ചു

ക്കിയ തങ്കു മരണവെപ്്രരാളത്തില് വീടിനു ചുറ്്റുും
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കരഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ട്ഓടാന് തുടങ്ങി.“പുലിമടയിലെ

തങ്കുവിനേയും കൊ�ൊണ്ട്ഓടി.ഇത്കണ്ട്കുഞ്ഞികാ

പ്്രതാപി ആയിരുന്നിട്്ടുും എന്നെ രക്ഷിക്കാന് ഔത

ക്കക്്കുും കൂട്ടുകാർക്്കുും സന്്തതോഷമായി.

ചേട്ടനുപോ�ോലും പറ്റുന്നില്ലലോ�ോ, എന്റെ ചെറു കരച്ചി
ല്്പപോലും ശ്്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മേരി ചേടത്തി പോ�ോലും

കുറച്ചുനാളത്തെ പരിചരണത്തിന്ശേഷം തങ്കുപൂച്ച

എന്റെ രക്ഷക്കിലല്്ലലോ, ഈ മഴയില് എന്റെ ശബ്ദം

പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക്തിരിച്ചുവന്നു.അപ്്പപോള്

എന്നന്നേക്കുമായി നിലയ്്ക്കകുമോ�ോ?” ഒരു നിമിഷാ

തങ്കുപൂച്ച ആദ്്യയം അന്്വവേഷിച്ചത്കുഞ്ഞികാക്കയെ

ര്ത്ഥത്തില് ഇതെല്്ലാാം തങ്കു പൂച്ച ഓര്ത്്തു. “ഇല്ല

ആയിരുന്നു. കുഞ്ഞികാക്കയെ കണ്ടപ്്പപോള് തങ്കുപൂ

പറ്റുന്നില്ല, ചോ�ോര പോ�ോകുന്നുണ്ട്ശരീരം തളരുന്നു,

ച്ച ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “എനിക്്കകൊരു ധാരണയുണ്ടാ

ഇനി ഓടാന് ഞാനില്ല, മരണം എന്നെ കിഴടക്കി

യിരുന്നു, സൌ�ൌന്ദര്്യമാണ്എല്ലാമെന്ന്, പക്ഷേ നീ

ക്്കകോട്ടെ”.തങ്കു തളര്ന്്നു വീണു പോ�ോയി... ഇത്കണ്ട

എന്റെ കണ്ണ്തുറപ്പിച്ചു, നിന്നെ മൈൻഡു ചെയ്യാ

ഷേരു വീണ്്ടുും ചീറി അടുത്തു! പെട്ടന്ന്ഒരു കൂട്ടം

ഞ്ഞിട്്ടുും, എനിക്ക്ഏറ്റവും ആവശ്്യയം വന്നപ്്പപോള് നീ

കാക്കകളുടെ കലപിലശബ്ദം കേട്ടു.കുഞ്ഞി കാക്ക

എന്നെ സഹായിച്ചു, എന്റെ ജീവന് രക്ഷിച്ചു. ഈ

തന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവള്

ജീവിതം നിൻറെ ദാനമാണ്. നീ എന്നെ സ്്വവീകരിക്ക

അവളുടെ തങ്കുവിനെ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊ�ൊടുക്കാ

ണം”. ഈ വാക്കുകള് കേള്ക്്കാന് കാത്തിരിക്കുക

ന് തയാറല്ല. കാക്കക്കൂട്ടം ഒരുമിച്ചു ഷേരുവിനെ

യായിരുന്നു കുഞ്ഞികാക്ക.

ആക്്രമിച്ചു, ഷേരു തിരിച്ചടിച്ചു… കാക്കക്കൂട്ടം പതറി
യെകിലും വിട്ടുകൊ�ൊടുത്തില്ല. അപ്്പപോഴേക്്കുും മഴയും

അങ്ങനെ വെയിലും മഴയും ഒന്നിച്ചുള്ള മറ്്ററൊരു

കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഈ കലപില ശബ്ദം കൂടിയായ

ദിവസം രാഹുവോ�ോ കേതുവോ�ോ നോ�ോക്കാതെ തങ്കു പൂച്ച

പ്്പപോള് ഔത ചേട്ടനും മേരി ചേടത്തിയും ഓടിവന്ന്

കുഞ്ഞികാക്കയെ മാംഗ്്യല്്യയം കഴിച്ചു. അന്നുവരെയു

വാതില് തുറന്നു. പിന്നെ കണ്ട കാഴ്ച്ച അവരുടെ

ള്ള സൌ�ൌന്ദര്്യ സങ്കല്പങ്ങളെയും വിശ്്വവാസങ്ങളെയും

മനസ്സുലച്ചു കളഞ്ഞു. ജീവനുവേണ്ടി മല്ലടിച്ചു താഴെ

തകര്ക്്കുന്നതായിരുന്നു ആ കല്്യയാണം! അന്നുമുത

കിടക്കുന്ന തങ്കുപൂച്ച! ആ ദേഷ്്യത്തില് അവര്

ല് ഔത ചേട്ടന് കമ്്യയൂണിസ്റ്റായി! അങ്ങനെയുള്ള

ഷേരുവിനെ കണ്ടം കടത്തി, അങനെ കണ്ടം കടന്ന

ദിവസങ്ങള് കാക്കയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കല്്യയാണ

തുകൊ�ൊണ്ടാണ്“കണ്ടന് പൂച്ച” എന്നപ്്രയോ�ോഗം

ദിവസമായി മനുഷ്്യര് ആഘോ�ോഷിച്ചുപോ�ോന്നു...

ഉണ്ടായതു എന്ന്പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട്അവർ

ജോ�ോസ് പുല്ലൻ: കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ. എഴുത്തിലും വായനയിലും കളികളിലും അതീവ താല്പര്്യയം. സോ�ോഷ്്യൽ മീഡിയ വേദികളിൽ
പതിവായി എഴുതാറുണ്ട്. തൊ�ൊടുപുഴ സ്്വദേശി.

Refinance
Purchase Investment Properties
First Home Buyers
Construction Loans
Business & Commercial Loans
Asset Finance

At Kripa Financial Solutions, we want to
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തിരിച്ചറിവ്
ചെറുകഥ

ഈ
രെൻജിത് ജോ�ോസ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര വർഷ

വയസ്സുള്ളപ്്പപോഴാണ് അവസാനമായി

ക്കാലം കോ�ോവിഡ്-19 എന്ന

നാട്ടിലേക്ക് പോ�ോയത്. അങ്ങനെ ഈ

ഈ മഹാമാരി നമ്മെ ഓരോ�ോരുത്തരെയും

കഴിഞ്ഞ ഏപ്്രരിൽ മാസം ഞങ്ങൾ നാട്ടി

ചെറുതായൊ�ൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്…

ലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ എത്തിയതിൻ

നമ്മുടെ പ്്രതീക്ഷക്കുമപ്പുറം ലോ�ോകമെമ്പാ

റെ സന്്തതോഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസി

ടും പടർന്നു സംഹാരതാണ്ഡവമാടി!

റ്റി ബോ�ോർഡ് രണ്ടുദിവസം കറണ്ട് കട്ട്

ആൽഫയും ബീറ്റയും ഡെൽറ്റയും

ചെയ്ത് ഞങ്ങളോ�ോട് ആദരവ് പ്്രകടിപ്പി

എൻറെ മുമ്പിൽ മോ�ോഹിപ്പിച്ച് എത്തിയെ

ച്ചു. വീട്ടിലെ പുതിയ അതിഥികൾ എത്തി

ങ്കിലും ഞാൻ പിടികൊ�ൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ

യെന്ന് അറിഞ്ഞ ഓടിക്കൂടിയ

ഓമിക്രോണിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ

കൊ�ൊതുകും ഉറുമ്പുമെല്്ലാാം ഞങ്ങളെ മാറി

അടിപതറി വീണു…സർവ്വദാ നെഗറ്റീവ്

മാറി ആശ്ലേഷിച്ചു. കൊ�ൊതുകുകളുടെ

ആയിരുന്ന ഞാൻ പോ�ോസിറ്റീവായി-

ആശ്ലേഷത്തിൽ കയ്്യുും കാലും മുഖവും

അടാർ പോ�ോസിറ്റീവ്! എൻറെ അടുത്ത

വീർത്തുപോ�ോയി…

ബന്ധുക്കൾക്്കുും കൂട്ടുകാർക്്കുും
ഞാനെൻറെ പോ�ോസിറ്റിവിറ്റി ഒരു ലോ�ോഭവും

പിറ്റേന്ന് മൂത്ത മകൾ എൻറെ മുഖത്തേ

കൂടാതെ പകർന്നുകൊ�ൊടുത്തു…

ക്ക് തുറിച്ചു നോ�ോക്കിക്്കകൊണ്ട് വിഷമ
ത്്തതോടെ ചോ�ോദിച്ചു. പപ്പാ, പപ്പയുടെ വീട്

വിടുതലിന് രണ്ടാഴ്ചയോ�ോളമെടുത്തു.

എന്താ ഈ കാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്.

മൂന്നര വർഷം ആയിരിക്കുന്നു നാട്ടിലേ

എൻറെ മുഖത്ത് ചോ�ോര പറ്റിയതു

ക്ക് പോ�ോയിട്.ട് ഇത്്രയും കാലം പോ�ോകാതിരു

പോ�ോലെയായി. അതെ എൻറെ മകൾ

നിന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക്

പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് . എൻറെ നാട്

പോ�ോയാലോ�ോ എന്നായി ചിന്ത. കേട്ടപ്്പപോൾ

ഇപ്്പപോഴും ഒട്്ടുും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക്

ഭാര്്യയ്്കക്കകുും കുട്ടികൾക്്കുും പൂർണ്ണസമ്മ

തോ�ോന്നി… ജാള്്യയം മറച്ചുവയ്്ക്കകാതെ

തം. എൻറെ മൂത്ത മകൾ സന്്തതോഷം

“ഫോ�ോറസ്റ്റിൽ വീട്” വയ്്ക്കകുന്നത്

കൊ�ൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി! അവൾക്ക് മൂന്നു

ഇവിടുത്തെ ഫാഷൻ ആണെന്്നുും പപ്പാ

DARPANAM
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പണ്ട് സക
് ൂളിൽ പോ�ോയിരുന്നത് പുലിയുടെ പുറത്ത്

ഓട്്ടടോമൊ�ൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ് എന്ന ഒരു

കയറി ആണെന്്നുും അങ്്ങങോട്ട് തള്ളി കൊ�ൊടുത്തു!

കോ�ോഴ്സ് ഉണ്ടെന്്നുും അത് പഠിച്ചാൽ ഗൾഫിൽ നല്ല

ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് കാണാനെ

ജോ�ോലി കിട്്ടുും എന്്നുും ഉപദേശിച്ചത്. കേട്ടപാതി,

ത്തിയ ബേബി ചേട്ടനാണ് കുട്ടികളെ കൂട്ടി ഒരു മൂന്നു

കേൾക്കാത്ത പാതി ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ

നാല് ദിവസത്തെ ട്്രരിപ്പിന് പോ�ോയിക്കൂടെ എന്ന

അവതരിപ്പിച്ചു.

ഐഡിയ തന്നത.് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഒരു
ഇന്്നനോവ കാറും ഡ്്രരൈവറെയും ശരിയാക്കി തന്നു.

“ആദ്്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കാര്്യയം” എന്ന മട്ടിൽ

പിറ്റേന്ന് തന്നെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ യാത്്ര

എൻറെ മാതാപിതാക്കളും അതിനോ�ോട് യോ�ോജിച്ചു.

തിരിച്ചു.

മകൻ ഓട്്ടടോമൊ�ൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറായി നല്ല
ജോ�ോലി ജോ�ോലിയൊ�ൊക്കെ സമ്പാദിക്്കുും എന്ന്

പോ�ോകുന്നവഴി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ച

മനസ്സിൽ ഓർത്ത് അവർ സന്്തതോഷിച്ചു കാണണം.

കോ�ോളേജ് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം എന്ന ഐഡിയ ഇട്ടു

അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്്വവാശ്്രയ കോ�ോളേജുകളിലേ

കൊ�ൊടുത്തപ്്പപോൾ ഭാര്്യക്്കുും കുട്ടികൾക്്കുും ഉത്സാഹ

ക്ക് അന്്വവേഷണം ദീർഘിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ഈറോ�ോഡ്

മായി. മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഉറക്കം ക്ഷീണവുമായി

ടൗണിന് 50 കിലോ�ോമീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഗ്്രരാമത്തിലെ

ഞാൻ പതുക്കെ സീറ്റിൽ തലചായ്്ച്ചച് ഉറക്കത്തിലേ

കോ�ോളേജിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. സാമാന്്യയം

ക്ക് അമർന്നു.

തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കോ�ോളേജ്... വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി
നിൽക്കുന്നതിന് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ

അൽപ്പം ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് …

തരികിട പരിപാടിക്്കുും സ്്വവാതന്ത്ര്യം ലഭിക്്കുും

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്്രരാമത്തിൽ ആണ്

എന്്നനോർത്ത് ഞാൻ സന്്തതോഷിച്ചു. കോ�ോളേജ്

ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും. “പുഴുക്കാട്”

ഹോ�ോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠനം തുടങ്ങി. എൻറെ

എൽപിഎസ് സക
് ൂളിൽ ആണ് പ്്രരാഥമിക വിദ്്യയാഭ്്യയാ

ക്ലാസിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും തദ്ദേശീയർ

സം. പേര്�്പപോോലെതന്നെ ഒരു ഗ്്രരാമം… ബാലൻ

തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ പാലക്കാട്,

ചേട്ടൻറെ ചായക്കടയിലെ റേഡിയോ�ോയും, അയൽവ

കോ�ോയമ്പത്തൂർ ബോ�ോർഡറിൽ താമസിക്കുന്നവരും.

ക്കത്തെ ബേബി ചേട്ടൻറെ “നാഷണൽ” സ്റ്റീരിയോ�ോ

അവരെല്ലാവരും തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേര

ടേപ്പ് റെക്്കകോർഡറുമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏക

ത്്തതോടു കൂടി അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോ�ോകും.

ആർഭാട വസത
് ുക്കൾ. കുവൈറ്റിൽ ജോ�ോലി നോ�ോക്കി

പിന്നെ ഞാൻ തനിച്ചാകും. ദൂരം കൂടുതലായതിനാൽ

യിരുന്ന ബേബി ചേട്ടൻ ഞാൻ ഹൈസക
് ൂളിൽ

എല്ലാ ആഴ്ചയും എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോ�ോകാനായി

ആയിരുന്നപ്്പപോഴാണ് ഇറാക്്കുും കുവൈറ്്റുും തമ്മിൽ

ല്ല...പിന്നെ സാമ്പത്തികവും!

യുദ്ധം തുടങ്ങിയതും സകലതും ഇട്ടെറിഞ്ഞു
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നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതും. ബേബി ചേട്ടൻ നാട്ടിലെ

കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഓട്്ടടോമൊ�ൊ

സർവ്വ സ്്വവീകാര്്യനാണ…
് നാട്ടിലെ ആദ്്യത്തെ ഗൾഫു

ബൈൽ എൻജിനീയറിങ് പഠനം എനിക്ക് പറ്റിയ

കാരൻ. അതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശാന്ത

പണിയല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷേ

സ്്വഭാവവും എല്ലാവരോ�ോടുമുള്ള അടുപ്പവും അദ്ദേഹ

ആരോ�ോട് പറയാൻ? വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാ

ത്തെ എൻറെ ഒരു ആരാധനാ പുരുഷനാക്കിത്തീർ

വുന്ന ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ എല്്ലാാം

ത്തു. “ഒരു സിബിഐ ഡയറി കുറിപ്പ്”,

ഉള്ളിലൊ�ൊതുക്കി കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ

“രാജാവിൻറെ മകൻ” എന്നീ സിനിമകളുടെ ശബ്ദരേ

സഹപാഠികൾ എല്്ലാാം അസൈൻമെൻറ് പ്രൊജ

ഖകൾ കേട്ട് കോ�ോരിത്തരിച്ച നാളുകൾ ഞാൻ

ക്്ററ്ററ്്കളുമായി തിരക്കിലാവും. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ

ഇപ്്പപോഴും ഓർക്കുന്നു. ഹൈസക
് ൂൾ വരെ നന്നായി

സഹായം ചോ�ോദിക്കാനുള്ള അപകർഷതാബോ�ോധ

പഠിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പ്്രരീഡിഗ്്രരി ആയപ്്പപോഴേ

വും, പഠനത്്തതോടുള്ള താൽപര്്യക്കുറവും കൊ�ൊണ്ട്

ക്്കുും പഠനത്തിൽ ഉഴപ്പി തുടങ്ങി. കലാലയത്തിന്റേ

ഞാൻ മുറിവിട്ടു ഇറങ്്ങുും. ക്്യയാമ്പസ്സിലൂടെ തലങ്്ങുും

തായ എല്ലാ സ്്വവാതന്തത്രര്യവും ആസ്്വദിച്ചു എങ്ങനെയോ�ോ

വിലങ്്ങുും നടക്്കുും. ചിലപ്്പപോഴൊ�ൊക്കെ ഒരു സിഗരറ്്റുും

പ്്രരീഡിഗ്്രരി എന്ന കടമ്പ കടന്നു എന്ന് മാത്്രരം!

പുകച്ച് പാട്്ടുും പാടി നടക്്കുും.

ഒട്്ടുും ദിശാ ബോ�ോധം ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നെ,

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് കോ�ോളേജ് കാന്റീനിൽ

ഇനിയെന്ത് എന്ന ഒരു ചിന്ത വല്ലാതെ അലട്ടി.

ജോ�ോലിചെയ്യുന്ന മുത്തുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് .മുത്തു

പ്്രരീഡിഗ്്രരി കഷ്ടി ജയിച്ചതിനാൽ നല്ല കോ�ോളേജിൽ

കോ�ോളേജ് ക്്യയാമ്പിനു പുറകുവശത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ

ഒന്്നുും അഡമ
് ിഷൻ കിട്ടാനുള്ള യാതൊ�ൊരു

നിന്ന് പുകവലിക്കുകയായിരുന്നു. ക്്രമേണ ഞങ്ങൾ

സാധ്്യതയും കണ്ടില്ല. എൻറെ ധർമ്മസങ്കടം ഞാൻ

സുഹൃത്തുക്കളായി. സിഗരറ്റുമായി ഞാൻ വൈകിട്ട്

ബേബി ചേട്ടനോ�ോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹമാണ്

ക്്യയാമ്പസിന്റെ പുറകുവശത്ത് മുത്തുവിനെ

AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM

കാത്തിരിക്കുക പതിവായി. മുത്തുവിൻറെ ഭാര്്യ

പതിവുപോ�ോലെ സിഗരറ്റുമായി മുത്തുവിനെ കാണാൻ

ലക്്ഷ്മമിയും വർഷങ്ങളായി അവിടെ തന്നെ ജോ�ോലി

ഒരുനാൾ ചെന്നപ്്പപോൾ മുത്തുവിൻറെ മുഖത്ത് പതി

നോ�ോക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒരേയൊ�ൊരു മകൻ. ആകാശ്

വില്ലാത്ത ഗൗരവം!

എന്നാണ് അവൻറെ പേര.് അടുത്തുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
മീഡിയം സക
് ൂളിൽ മൂന്്നാാം ക്ലാസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്.

ഞാൻ കാര്്യയം തിരക്കി. മകനെ കുറിച്ചാണ്

മുത്തുവും ഭാര്്യ ലക്്ഷ്മമിയും കോ�ോളേജ് ക്്യയാമ്പസിന്

മുത്തുവിനെ ഉത്കണ്ഠ. അവൻറെ ക്ലാസിലെ മറ്റു

അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്്രരാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾക്കെല്്ലാാം പ്്രരൈവറ്റായി ട്്യയൂഷൻ ഉണ്ടെന്്നുും

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആകാശിനെ മുത്തു സ്കൂളിൽ

തനിക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലെന്്നുും

നിന്ന് കൂട്ടിക്്കകൊണ്ടു വരും; പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി

മുത്തു പറഞ്ഞു. മകൻ പഠനത്തിൽ പിന്്നനോട്ട്

വൈകിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണി ആകുമ്്പപോഴാണ് വീട്ടിലേ

പോ�ോകുമോ�ോ എന്്നനോർത്താണ് മുത്തുവിൻറെ

ക്ക് തിരിച്ചു പോ�ോകുന്നത!്

ഉൽക്കണ്ഠ.

മകനു വേണ്ടിയാണ് മുത്തുവും ലക്്ഷ്മമിയും ജീവിക്കു

എന്നെക്്കകൊണ്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ ആകാശിനെ

ന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോ�ോന്നിയിട്ടുണ്.ട് അത്്രയ്്ക്കക്

പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് മുത്തുവിന് ഞാൻ

സന
് േഹമാണ് അവർക്ക് അവനോ�ോട്. അവനെ പഠിപ്പി

വാക്ക് കൊ�ൊടുത്തു. പിറ്റേന്നുമുതൽ പ്്രതിഫലമില്ലാതെ

ച്ച്ഒരു നല്ല നിലയിൽ ആക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ

ആകാശിനു ഞാൻ ട്്യയൂഷൻ തുടങ്ങി അത് രണ്ടു

ലക്ഷ്യം. അതോ�ോടെ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാറും

വർഷത്്തതോളം നീണ്ടു. അവൻ പഠനത്തിൽ നല്ലവ

എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു.

ണ്ണം മുന്നേറി. പ്്രതീക്ഷിച്ച പോ�ോലെ തന്നെ മാർക്കുകൾ
വാരിക്കൂട്ടി… എന്നാൽ ഞാനോ�ോ? ഡിപ്്ലലോമക്ക് എട്ടു

മകൻറെ സക
് ൂളിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾ ഉയർന്ന സാമ്പ

നിലയിൽ പൊ�ൊട്ടി! ഓട്്ടടോമൊ�ൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്

ത്തിക, വിദ്്യയാഭ്്യയാസ നിലവാരമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ

പഠിച്ച് ഒരു ജോ�ോലി കിട്്ടുും എന്നുള്ള സ്്വപ്നം ഉപേക്ഷി

നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മുത്തു പറയാറുണ്ട്.

ച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി- ഈശ്്വരോ�ോ രക്ഷതു!
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ഈറോ�ോഡ് എത്തി… ഇനി എങ്്ങങോട്ടാണ്

മാതാപിതാക്കളുടെ പണവും എന്റെ സമയവും

പോ�ോകേണ്ടത് എന്ന് ഡ്്രരൈവർ മുട്ടിവിളിച്ചത്

പാഴാക്കി കളഞ്ഞതിനെയോ�ോർത്തു ഞാൻ ലജ്ജിച്ച്

കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത.് താമസി യാതെ തന്നെ

തല കുനിച്ചു. പരസ്പരം മൊ�ൊബൈൽ നമ്പറുകൾ

ഞങ്ങൾ എന്റെ കോ�ോളേജിൽ എത്തി. ചുറ്്റുും ഒന്ന്

പങ്കുവെച്ച് ആകാശിനോ�ോട് എൻറെയും കുടുംബ

കറങ്ങി… പരിചയമുള്ള മുഖം എവിടെയുമില്ല.

ത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന്

തിരിച്ചു പോ�ോയാലോ�ോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊ�ൊണ്ട് നടക്കു

അഭ്്യർത്ഥിച്ചുകൊ�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സേലത്തിനടുത്തുമു

മ്്പപോഴാണ് മുത്തുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത.് പതിയെ

ള്ള “യേർക്കാടി”ലേക്കു യാത്്ര തുടർന്നു!

കാൻറീനിലേക്ക് നടന്നു. മുത്തു അവിടെ തന്നെ
ഇപ്്പപോഴും ജോ�ോലിക്ക് ഉണ്ട് . തല മുഴുവൻ നരച്ചു

അവധിക്കാലം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു .

എന്നല്ലാതെ മുത്തുവിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്്നുും

വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇല്ലാതെ തിരിച്ച് ഓൿലൻ

തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ എയർപോ�ോർട്ടിലെ ഡ്്യയൂട്ടി ഫ്്രരീ

ഡിൽ എത്തി. ജോ�ോലിയും മറ്റു തിരക്കുകളുമായി

ഷോ�ോപ്പിൽ നിന്ന് കരുതിയിരുന്ന സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ്

ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോ�ോയി… രണ്ട് ആഴ്ചയ്്ക്കക് മുമ്പ്

എടുത്ത് മുത്തുവിന് നേരെ നീട്ടി. ഒന്്നുും മനസ്സിലാവാ

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഫോ�ോൺ

ത്ത പോ�ോലെ മുത്തു ഒരു നിമിഷം എൻറെ നേരെ

കോ�ോൾ എന്നെ തേടിയെത്തി. 001 ൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു

നോ�ോക്കി.

കോ�ോൾ!

മുത്തു എന്നെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ?

ഞാൻ ആകാശ് ആണെന്ന് മറുതലക്കൽ നിന്ന്

കാലങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞുവല്്ലലോ. എത്്രയോ�ോ

എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് അതിശയം

കുട്ടികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ക്്യയാമ്പസിൽ നിന്ന് പോ�ോയി

തോ�ോന്നി . ഞാൻ ഒന്്നുും മിണ്ടാതിരുന്നത്

ട്ടുണ്ടാകും. എന്തായാലും ഞാൻ പരിചയം പുതുക്കി.

കൊ�ൊണ്ടാവണം താൻ മുത്തുവിൻറെ മകൻ ആകാശ്

എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊ�ൊണ്ട് മുത്തു എന്നെ വാരി

ആണെന്ന് വീണ്്ടുും പറഞ്ഞത്. സമചിത്തത വീണ്ടെ

പുണർന്നു. മുത്തു വായ് തോ�ോരാതെ സംസാരിച്ചു.

ടുത്ത് ഞാൻ അവനോ�ോട് സംസാരിച്ചു. അവൻറെ പി.

ഭാര്്യ ലക്്ഷ്മമി സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ന് ജോ�ോലിക്ക്

എച്ച്. ഡി. അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്്നുും രണ്ടുമാ

വന്നില്ല എന്്നുും പറഞ്ഞു. അവരുടെ മകൻ

സത്തിനകം എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായി

ആകാശ് ഇന്ന് ഒരു പി. എച്.ച് ഡി. വിദ്്യയാർത്ഥിയാ

അവിടെത്തന്നെ “പോ�ോസ്റ്റ് ഡോ�ോക്ടറൽ ഫെല്്ലലോ” ആയി

ണ് . അമേരിക്കയിലെ ജോ�ോൺ ഹോ�ോപക
് ിൻസ് യൂണി

തുടരുമെന്്നുും എന്്നനോട് പറഞ്ഞു. ഫോ�ോൺ ഡിസ്ക

വേഴസ
് ിറ്റിയിൽ മോ�ോളിക്കുലർ ബയോ�ോളജിയിൽ ആണ്

ണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ചെറുപ്പത്തിൽ അവനെ

റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത.് പ്്രബന്ധം കൊ�ൊടുത്തു

പഠനത്തിന് സഹായിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയും

കഴിഞ്ഞു…അനുബന്ധ അംഗീകാരങ്ങൾക്കു കാത്തി

പറഞ്ഞു. ഇനിയും വിളിക്കാമെന്്നുും എന്നെങ്കിലും

രിക്കുകയാണ.് മുത്തുവിൻറെ മുഖം അഭിമാനം

പരസ്പരം കാണാമെന്്നുും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ

കൊ�ൊണ്ട് സൂര്്യനെ പോ�ോലെ പ്്രകാശിക്കുന്നത് ഞാൻ

ഫോ�ോൺ ഡിസ്-കണക്ട് ചെയ്തു. ചെറുപ്പത്തിൽ

കണ്ടു!

തന്നെ സഹായിച്ച ഒരാളെ ഓർത്തു വച്ച് സന്്തതോഷം
പങ്കിടാനുള്ള അവൻറെ വലിയ മനസ്സിനെ ഓർത്ത്

മുത്തുവിനെ ഞാൻ ആരാധനയോ�ോടെ നോ�ോക്കി.

ഞാൻ ആശ്ചര്്യപ്പെട്ടു! എൻറെ ഉള്ളം സന്്തതോഷ

മുത്തുവിന്റെയും ലക്്ഷ്മമിയുടെയും നെറ്റിയിലെ

ത്താൽ നിറഞ്ഞു!

വിയർപ്പാണ് ആകാശിനെ ഈ നിലയിൽ
എത്തിച്ചത…
്

ആകാശ് പറഞ്ഞ നന്ദി വാക്കുകൾ ഞാൻ അർഹി
ക്കുന്നുണ്്ടടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല…നിസ്സാരമെന്നു

അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി പ്്രതികൂല സാഹച

തോ�ോന്നുന്ന നമ്മുടെ പല ചെയ്തികളും മറ്റുള്ളവരുടെ

ര്്യങ്ങളെ തരണം ചെയത
് ു ഒരു നല്ല ജീവിതം കരുപ്പി

ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമോ�ോ പ്്രതികൂലമോ�ോ ആയ

ടിപ്പിച്ച അവരുടെ മകൻ തികച്്ചുും അഭിനന്ദനമർഹി

മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമാകാം എന്നത് എനിക്്കകൊരു

ക്കുന്നു! പഠനത്തെ ലാസ്്യഭാവത്തിൽ കണ്ടു

വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു!

രെൻജിത് ജോ�ോസ്: ഒരു രെജിസ്റ്റേർഡ് സോ�ോഷ്്യൽ വർക്കർ ആണ്. വെസ്റഓ
്റ് ക്ലൻഡിലെ ഗ്ലെൻ ഈഡനിൽ സകുടുംബം താമസം.
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You can pre-order from
MONDAY to THURSDAY.
All items will be ready on Weekends.

For more details and menu information
contact us on: keralacafenz@gmail.com
0220364367

18 Tara road, Henderson
West Auckland
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കവിത

ജോ�ോബി ജോ�ോർജ്

വാഗ്ദത്ത ഭൂമി
ദൈവത്തിൻ സ്്വന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ
പറുദീസാ പോ�ോലൊ�ൊരു മണ്ണിലെത്തി…
ഉരഗങ്ങൾ വാഴാത്ത ഉലകത്തിൽ ഞാനിന്നു
അത്ഭുതം പേറുന്ന പൈതലെപ്്പപോൽ!

പ്രണയ വല്ലി

കാനനം ശാന്തം, ഗർജ്ജന വിമുക്തം
തെളിനീര് കിട്ടുന്ന പുണ്്യ പ്്രവാഹം…

പ്്രണയാർദ്്രമാം എൻ ഹൃദയം പാടുന്നു

പുലിയില്ല, നരിയില്ല, ഭയമേതുമില്ല

പ്്രണയിനീ നിനക്്കകൊരു കവിത...

അലറി വിളിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളില്ല!

രാഗ താളങ്ങൾ വികലമാണെങ്കിലും
എൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്്നനൊരീ കവിത!

വർണ്ണങ്ങൾ തീർക്കുന്ന കാലങ്ങൾ ഈ
നാടിൻ

കാലങ്ങളോ�ോളം ഞാൻ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും

നയനാഭ കാഴ്ച തൻ മായിക മന്തത്രത്താൽ

ഇന്ന് നീ എന്റേതു മാത്്രരം...

മുദ്്രണം ചെയ്�്തതൊൊരീ അന്തരാത്മാവിനെ

പതിയാണ് ഞാനിന്ന്, പത്നി നീയല്ലേ

ചിരകാലം അനുരാഗ ലോ�ോലമാക്കീടുന്നു!

മീട്്ടുും നാം വീണ്ടുമീ രാഗം!

കാഴ്ചകൾ മങ്ങിയ കണ്ണുകളുണ്ടിവിടെ,

പൂവാടിയിൽ നാം പൂക്കളം തീർക്്കുും

ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത കാതുകളുണ്ടിവിടെ

തേനൂറും പനിനീരിൻ പൂക്കൾ...

സ്്വപ്നങ്ങൾ കാണാത്ത മുരടിച്ച മനസ്സുകൾ

രാഗമെന്നത് കാല്പനീകമായാലും

ലാവണ്്യ പറുദീസാ അന്ധമാക്കീടുന്നു!

എൻ വാമം നീ മാത്്രമാണെന്്നുും!

സ്്വർഗ്ഗങ്ങൾ പലതും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ

സുഖ, ദുഃഖ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു നാമേറെ

നാം കണ്ട സ്്വർഗ്ഗം പലതുകളിൽ ഒന്ന്…

കാലങ്ങൾ താണ്ടിയെന്നാകിൽ...

സ്്വർഗ്ഗം കാണാൻ മരണത്തെ കാക്കുന്്നനോർ

അലറും സാഗര തീരങ്ങളിൽ പോ�ോലും

ഇനിയെന്നുണർന്നീ കാഴ്ചകൾ കണ്ടീടും?

സുഖ നിദ്്ര പൂകും നാം നൂനം!

ജോ�ോബി ജോ�ോർജ്: ഹാമിൽട്ടൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെൽത്ത് ബോ�ോർഡിൽ രെജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയി ജോ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ഭാര്്യയും മകനുമടങ്ങു
ന്ന കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു
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ബ്രെഡ് ടോ�ോസ്ററ്
ചെറുകഥ

"അ

തേയ,് ഇന്ന് മോ�ോനെ ഇംഗ്ലീഷ്

ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്്കാാം, പച്ച പരിഷ്കാരി..."

ട്്യയൂഷനു ചേർക്കണം".

"ഇപ്്പപൊ എല്ലാ കുട്്ട്യയോളും വിദേശത്തു

പുറത്തേക്കു ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന

പോ�ോയി ആണ് പഠിക്കണത്. ഇപ്്പപൊ

ഭർത്താവിൻറെ പുറകെ പതിവുപോ�ോലെ

അതൊ�ൊരു ട്്രരെൻഡ് ആണ്. വീട് വിറ്റിട്ടായാ

ഓടിച്ചെന്നു ലക്്ഷ്മമി പറഞ്ഞു. അവള്

ലും നമുക്്കുും അവനെ പുറത്തു വിട്ടു

തുടങ്ങിയല്്ലലോ എന്ന പതിവ് പുച്ഛ ഭാവം

പഠിപ്പിക്കണം".

ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്.ത്

നിസാ മോ�ോഹൻ

ഓ, ഞാൻ ഇതെത്്ര കണ്ടതാ എന്ന

നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ മോ�ോനേ

നിസ്സംഗ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്്പപോൾ,

പറ്റിയാണ് ഈ പ്ലാനിംഗ്. തന്റെ കമ്മ്യൂണി

ഇതിൽ ഇത്്ര പുച്ഛിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്

സ്റ്റു ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തെ പുച്ഛഭാവം

എന്ന ഒരു കുശുമ്പ് ലക്്ഷ്മമിയുടെ

വേറെ ഏതോ�ോ ഭാവം ആയി മാറുന്നത്

മുഖത്തു മിന്നിമറഞ്ഞില്ലേ എന്്നനൊരു

കാണാൻ നില്കാതെ ലക്്ഷ്മമി തിരിഞ്ഞു

സംശയം? ആ ആ...

നടന്നു. അപ്്പപോഴാണു അത് ശ്്രദ്ധിച്ചത്, ദേ

"അവൻ സക
് ൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണു

മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തല.

ണ്ടല്്ലലോ, പിന്നേ എന്തിനാ ഇപ്്പപൊ?"

അത് നമ്മുടെ വിമല ചേച്ചി ആണ്. ചേച്ചി

"അത് പോ�ോരാ, അവനെ നമുക്ക്

രാവിലെ ലക്്ഷ്മമിയെ തിരക്കുകയാണല്്ലലോ.

വിദേശത്തു വിട്ടു പഠിപ്പിക്കണം. അപ്്പപൊ

"എന്താ ചേച്ചീ, എന്തേലും കളഞ്ഞു

IELTS നൊ�ൊന്്നുും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു

പോ�ോയാ?"

പോ�ോകരുത.് അതിനു നമ്മൾ ഇപ്്പപോഴേ
ഇംഗ്ലീഷ്പഠിപ്പിക്കണം. അവൻ ചറപറാ
ന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയട്ടേ".

"ഏയ് ഇല്ലാ, നിനക്ക് കുറച്ചു പായസം
തരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നതാ".
"ഇന്നെന്താ വിശേഷം? രാജീവ് ചേട്ടന്
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"നീ ആദ്്യയം അവനെ നേരേ ചൊ�ൊവ്വേ

പിന്്നേേം പിറന്നാൾ വന്്നനോ? കഴിഞ്ഞ

മലയാളം എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്ക്; എന്നിട്ടു

മാസം അല്ലെ പിറന്നാൾ പായസം

തന്നത"് . ചേച്ചിയെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ

പറയാറുണ്ടാർന്നത് ലക്്ഷ്മമിക്ക് ഓർമ വന്നു. അവൻ

ചോ�ോദിച്ചതാ. ഒരു വിളറിയ ചിരിയോ�ോടെ ചേച്ചി

ഇതെങ്ങാനും കണ്ടു പഠിക്കുവോ�ോ ആവോ�ോ? ലക്്ഷ്മമിയു

പറഞ്ഞു…

ടെ മനസിലൂടെ ശരവേഗത്തിൽ എന്്തതോ ഒന്ന്

"ഇന്ന് മോ�ോന്റെ കല്്യയാണം ആണ.് ഞാൻ കുറച്ചു

പാഞ്ഞുപോ�ോയി!

പായസം ഉണ്ടാക്കി. അമ്പലത്തിൽ പോ�ോയി വഴിപാടു
നടത്തണം".

കിരൺ ഇനി അടുത്തെങ്്ങുും നാട്ടിലേക്ക് വരണില്ലാ

ഇത്തവണ ലക്്ഷ്മമി ഒന്ന് ഞെട്ടി.

ത്്രരേ. ജോ�ോലി തിരക്ക് കാരണം വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കാനും

"ങേ, കല്്യയാണമോ�ോ എപ്്പപോ?"

സമയം കിട്ടാറില്ലത്്രരേ.

"ഓ, അതൊ�ൊക്കെ പെട്ടെന്നു ആർന്നു. ഞങ്ങളും
ഇന്നലെയാണ് അറിഞ്ഞത.് അവന്റെ കൂടെ ജോ�ോലി

മകൻ പഠിച്ചു വല്്യ നിലയിൽ എത്തിയതിൽ വിമല

ചെയ്യണ കുട്ടിയാ. മലയാളി അല്ലാ."

ചേച്ചിക്്കുും രാജീവ് ചേട്ടനും വലിയ സന്്തതോഷവും
അഭിമാനവും ആയിരുന്നു. ഇപ്്പപോ എന്്തതോ പഴയ ആ

"പിന്നെ?"

സന്്തതോഷം ഒന്്നുും കാണാറില്ല. അവര് രണ്ടു പേരും

ലക്്ഷ്മമിക്കു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഏതോ�ോ ഒരു നാടിന്റെ

മാത്്രരം ആയതു പോ�ോലെ...

പേര് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. എന്താണോ�ോ എന്്തതോ?
"ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആണ.് നീ ഒന്ന് വരണം,

കിരണിന്റെ കല്്യയാണം കണ്ടു നിൽകുമ്്പപോൾ രാജീവ്

വീഡിയോ�ോ കാൾ ചെയ്യാനാ. എനിക്ക് അതിൽ കുത്തി

ചേട്ടൻറെ കണ്ണുനിറയണതും, വിമല ചേച്ചീ വിതുമ്പു

വിളിക്കാനൊ�ൊന്്നുും അറിയില്ലാ".

ന്നതും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. നെഞ്ചിൽ ഒരു

വിമല ചേച്ചീടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വിറയൽ

തീ വീണത് പോ�ോലെ തോ�ോന്നി ലക്്ഷ്മമിക്ക്. എന്തേലും

ഉള്ളപോ�ോലെ.

വളിച്ച കോ�ോമഡി പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരേം ചിരിപ്പിക്കാൻ
നോ�ോക്കീട്്ടുും രക്ഷയില്ലാ...

"ചേട്ടന് ഒരു നെഞ്ചു വേദന പോ�ോലെ, കിടക്കുകയാ
ണ.് ഞാൻ അങ്്ങങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ".

തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു നടക്കുമ്്പപോൾ ആകെ ഒരു

ചേച്ചി പോ�ോകുന്നതും നോ�ോക്കി ലക്്ഷ്മമി കണ്്ണുും മിഴിച്ചു

വിങ്ങൽ ആയിരുന്നു ലക്്ഷ്മമിയുടെ മനസ്സിൽ.

നിന്നു. വിമല ചേച്ചിക്്കുും രജീവ് ചേട്ടനും ഒരേ ഒരു

അപ്്പപോ ദാണ്ടേ, പടിക്കൽ തന്നെ കാത്തു നില്പുണ്ട്

മകൻ ആണ് ഉള്ളത,് കിരൺ. പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ

വിദേശത്തു വിട്ടു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ വളർ

ആണ.് വീടും പറമ്്പുും പണയം വെച്ച് ലോ�ോൺ

ത്തിക്്കകൊണ്ടു വരണ പുന്നാര മോ�ോൻ.

എടുത്താണ് അവർ അവനെ യു കെ യിൽ പഠിക്കാൻ
വിട്ടത.് ഇപ്്പപോ അവിടെ നല്ല ജോ�ോലി കിട്ടി, പി. ആർ.

"അമ്മേ, ബ്്രഡ് ടോ�ോസ്ററ്ററും ബുൾസ് ഐയും ഇല്ലേ?"

ഒക്കെ ആയി.

"ഇല്ലാ…, കഞ്്ഞീീം ഉണക്ക മീൻ വറുത്തതും എടുത്തു
വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കേറിപോ�ോടാ ..."

ദേ, ഇപ്്പപൊ കല്്യയാണോ�ോംം ആയി, എന്താലേ?
എന്താണേലും വൈകുന്നേരം അങ്്ങങോട്ട് ചേല്്ലാാം,

വൈകുന്നേരം ഭർത്താവ് വന്നപ്്പപോൾ-

വീഡിയോ�ോ കാൾ കല്്യയാണം കാണാലോ�ോ.

"ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്്യയൂഷൻ സെന്ററിൽ പോ�ോയിരുന്നു.

കിരണിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊ�ൊബൈലേക്കു

ഫീസ് കുറച്ചു കൂടുതൽ ആണ്. എന്നാലും സാരമില്ല.

വാട്സആ
്
പ് കാൾ ചെയത
് ു. അവൻ ഒരു

നീ പറഞ്ഞതല്ലേ, അവൻ പഠിക്കട്ടെ".

ട്്രരൈപോ�ോഡിൽ മൊ�ൊബൈൽ ഫിറ്റ് ചെയത
് ു കല്്യയാണം

"അത് വേണ്ടാ, ഞാൻ എഴുത്തു ആശാനോ�ോട് വരാൻ

ലൈവ് ആയി കാണിച്ചു തന്നു.

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവന്റെ മലയാളം കുറച്ചു കൂടി

നല്ല വെളുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി, സുന്ദരി ആണ്, വെള്ള

ശരിയാക്കാനുണ്ട്"!

ഗൗൺ ഇട്ടു, നീല കണ്ണുകൾ ഉള്ള ഒരു പെൺകൊ�ൊച്ച് .
കല്്യയാണം കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ യിൽ കാണുന്ന

ഭാര്്യക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം

പോ�ോലെ ഒരു ഉമ്മ വെക്കലും ഉണ്ടാർന്നു.

മനസിലാകാതെ ഒന്ന് സംശയിച്ചു നിന്നെങ്കിലും,

എന്്തതൊക്കെ കാണണം !

കൂടുതൽ ചോ�ോദ്്യയം ചെയ്തു സമയം കളഞ്ഞു

ഈശ്്വരാ...

കഞ്്ഞീീം ഉണക്കമീൻ വറുത്തതും തണുപ്പിച്ചു
കളയേണ്ട എന്ന മികച്ച തീരുമാനം പുള്ളികാരനും

കിരൺ ചേട്ടനെ കണ്ടു പഠിക്ക്, കിരൺ ചേട്ടനെ

എടുത്തു!

കണ്ടു പഠിക്ക് എന്ന് താൻ മോ�ോനോ�ോട് ഇടക്കിടക്ക്

Dr.നിസാ മോ�ോഹൻ: ഓൿലൻഡ്യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്്നുും Ph.D. കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം വെല്ലിങ്്ങ്്ടൺ വിക്്ടടോറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ
റിസർച്ച് ഫെല്്ലലോ ആയി ജോ�ോലി ചെയ്യുന്നു.
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ലേഖനം

ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കണമോ�ോ?
ലോ�ോ

കത്തിൽ ആത്മഹത്്യ

തലമുറക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തു

ചെയ്യുന്നവരിൽ അറുപത്

കൊ�ൊണ്ടാണ്?

ശതമാനത്തിൽ ഏറെയും 45 വയസിൽ

ബെൻസി ഫ്രാൻസിസ്

താഴെയുള്ളവർ ആണെന്നത് ഞെട്ടിക്കു

ഏതൊ�ൊരു ജീവിയും അതിൻറെ ഭ്്രരൂണാവ

ന്ന വാർത്തയാണ.് തൻറെ ജീവിതത്തിൽ

സ്ഥയിൽ നിന്്നുും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെ

നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ

ത്തിയ ശേഷം പുറത്തു വരാനായി വളരെ

ഇന്നിൻറെ യുവത്്വവം എന്തു കൊ�ൊണ്ട്

കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൂടെ കടന്നു

പരാജയപ്പെടുന്നു?

പോ�ോകുന്നുണ്ട്…

മോ�ോട്ടിവേഷണൽ സപ
് ീക്കർ എന്ന ഒരു

- ഒരു ചിത്്രശലഭം അതിൻ്റെ

പ്രൊഫഷൻ തന്നെ എങ്ങനെ

കൊ�ൊക്കൂണിൽ നിന്്നുും പുറത്തു കടക്കാ

സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു?

നായി കഠിന പ്്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ആ
പ്്രയത്നങ്ങളാണ് അതിൻറെ ചിറകുകളെ

തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നൻമകളിൽ സന്്തതോ

ശക്തിപ്പെടുത്തി പറക്കുവാനായി

ഷിക്കാനും പരാജയങ്ങളെ വിജയത്തിലേ

സജ്ജമാക്കുന്നത്...

ക്കുള്ള ചവിട്ടു പടിയാക്കാനും നമ്മുടെ
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- ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്്നുും പുറത്തു വരുന്ന പക്ഷി, മൃഗ

സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ... അവർ ആ struggle ൽ കൂടെ കടന്നു
പോ�ോകുമ്്പപോൾ മാത്്രമേ പുറം ലോ�ോകത്ത് ജീവിക്കാനു

പലവട്ടം വീണിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എണീറ്റ്

ള്ള ആർജ്ജവം നേടുന്നുള്ളു…

നടക്കുന്നത്.
പലവട്ടം തോ�ോറ്റിട്ടാണ് ഉസൈൻ ബോ�ോൾട്ട്

- എന്തിനേറെ പറയുന്നു… ഒരു മനുഷ്്യ കുഞ്ഞിന്

ലോ�ോകത്തിലെ വലിയ ഓട്ടക്കാരൻ ആയത്.

തൻറെ ഭ്്രരൂണാവസ്ഥയിൽ നിന്്നുും മാതാവിൻറെ ഗർഭ
പാത്്രത്തിൻറെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ പുറത്തു

ശബ്ദത്തിൻറെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട അമിതാഭ്

കടക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയെ തൊ�ൊട്ടറിയാൻ…

ബച്ചനാണ് ഇന്തത്യൻ സിനിമാ ചരിത്്രത്തിൽ തങ്ക
ലിപികളാൽ എഴുതി വച്ച ഡയലോ�ോഗുകൾ പറഞ്ഞത.്

എന്നാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയുടെയും
വിഷമങ്ങളുടെയും അവസരം വരുമ്്പപോൾ തകർന്ന്

പല വട്ടം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്തത്യ ഉപഗ്്രഹം ബഹി

പോ�ോകുന്നവരാണ് പലരും. നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും

രാകാശത്ത് എത്തിച്ചത്.

പരാജയങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കാറുണ്ട്,
പലപ്്പപോഴും.

പരാജയങ്ങൾ വിജയത്തിൻറെ ചവിട്ടു പടികൾ
ആവണം. തോ�ോറ്റു കൊ�ൊടുക്കില്ല എന്നുറപ്പിച്ചവനു

യുദ്ധത്തിൽ തോ�ോറ്്ററോടി ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹാമുഖത്ത്,

മുന്നിൽ ലോ�ോകം തോ�ോൽക്കുക തന്നെ ചെയ്്യുും. വെല്ലു

ഒരു ചിലന്തി വല കെട്ടുന്നത് കാണുന്നതു വരെ

വിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നേറിയവർ മാത്്രമേ വിജയം

റോ�ോബർട്ട് ദി ബ്്രരൂസ് കരുതിയത് താൻ പരാജയത്തിൻ

കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

റെ പടു കുഴിയിൽ ആണെന്നാണ.്
ഈ കെട്ട കാലത്ത്, മാനുഷിക പരിശ്്രമങ്ങൾ വെറും
തൻറെ വലതു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്്പപോൾ ടോ�ോംം വിറ്റാക്കർ

വിഫലമായ ഇന്നിൻറെ ലോ�ോകത്ത്, പരാജിതനായി

കരുതിയത് താൻ ഇനി ഉപയോ�ോഗശൂന്്യനാണ്

തല കുനിച്ച് നിൽക്കാതെ ചാരത്തിൽ നിന്നു പറന്നു

എന്നാണ് (ആദ്്യമായി എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ

യരുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷിയാകാൻ എനിക്്കുും

‘ഡിസേബിൾഡ’് വ്്യക്തി).

നിനക്്കുും കഴിയണം. നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക്
കരുതലാകാൻ,

തൻറെ ബോ�ോട്ട് തകരുന്നതു വരെ തനിക്ക് പസഫിക്

നമ്മുടെ കുടുംബം പണിയാൻ, നമ്മുടെ സമൂഹം

സമുദ്്രരം നീന്തി കടക്കാനാവും എന്ന് Ben Lecomte

വാർത്തെടുക്കാൻ,

കരുതിയില്ല.

നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോ�ോദരിമാരും പെൺ
മക്കളും ലോ�ോകത്തെ പേടിയില്ലാതെ നോ�ോക്കിക്കാ

വെടിയുണ്ട തൻറെ തലച്്ചചോർ തുളച്ചപ്്പപോൾ ഈ

ണാൻ, നമ്മെയോ�ോർത്ത് നമ്മുടെ നാട് അഭിമാനി

ലോ�ോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം

ക്കാൻ, അതിലുമേറെ, പ്്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ

പെൺകുട്ടികളുടെ സ്്വരമാകാൻ തനിക്ക് സാധിക്്കുും

ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്്യനാ

എന്ന് മലാല വിചാരിച്ചില്ല.

ണ് ഞാനും എന്ന് സ്്വയം അഭിമാനിക്കാൻ…

സക
് ൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്്പപോൾ കോ�ോടിക്കണ

മഹാകവി കെ.സി. കേശവപിള്ള ഇങ്ങനെ എഴുതി:

ക്കിന് വിദ്്യയാർത്ഥികൾ തന്നെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമെന്ന്

"പരിശ്്രമം ചെയ്യുകിൽ എന്തിനെയും വശത്തിലാ

ഐൻസ്റ്റീൻ പോ�ോലും ചിന്തിച്ചില്ല.

ക്കാൻ കഴിവുള്ളവണ്ണം
ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകിയത്്രരേ

കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ത്്വരക

മനുഷ്്യരെപ്പാരിലയച്ചതീശൻ."

ങ്ങൾ ആവണം. ഈ ലോ�ോകം മുഴുവൻ എതിർത്താ
ലും ജീവിച്ചു കാണിക്കണം എന്ന വാശിയുള്ളവർ

ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ തകർന്നു

മാത്്രമാണ് വിജയ കിരീടം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

പോ�ോകാതെ നാളെയുടെ ഐൻസ്റ്റീനും ടാഗോ�ോറും

സ്്വപ്ന -സാക്ഷാതക
് ാരത്തിനായി സ്്വന്തം കംഫർട്ട്

ഡാവിഞ്ചിയും സോ�ോക്്രട്ടീസും ഗാന്ധിജിയും എല്്ലാാം

സോ�ോണിനു പുറത്തു കടന്നാലേ ഈ ലോ�ോകത്തിൽ

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ!

നമ്മുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിക്കാൻ നമുക്ക്

ബെൻസി: വായനയുടെ അകവിതാനങ്ങളിൽ പതിയെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അക്ഷര പ്രണയിനി. വാക്കുകൾ കൊ�ൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ചിറകടിപ്പിക്കു
ന്ന ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പുകാരി. കുടുംബമായി ഓൿലൻഡിൽ താമസമാക്കിയ നഴ്സ.്
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കേരളാ വാരിയേഴ്സ്
വിജയഗാഥ
ന്്യയൂ

സിലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്്രരിക്കറ്റ്

മുന്്നനൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ടീം

ടൂർണമെന്്റ്്കളിൽ തുടർച്ചയായി

മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മിഥുൻ

വിജയം നേടികൊ�ൊണ്ട് മലയാളികളുടെ

കെ.ഐ ഹാമിൽട്ടൺ, ബീനാഷ് നമ്പ്യാർ,

അഭിമാന ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്

പ്്രവീൺ ബേബി, എബിൻ പി.കെ എന്നീ

കേരളാ വാരിയേഴ്സ.് 2015-ൽ ഓക്ലൻ

ക്്യയാപ്്റ്്റൻമാരുടെ കീഴിൽ വളർന്നു വന്ന

ഡിൽ രൂപീകൃതമായ ഈ ടീം ഇന്ന് എല്ലാ

കേരളാ വാരിയേഴ്സ് രഞ്ജിത് രവീന്ദദ്രൻ

പ്്രമുഖ ടൂർണമെൻറ്കളിലെയും നിറ

എന്ന ക്്യയാപ്്റ്്റൻറെ നേതൃത്്വത്തിൽ

സാന്നിധ്്യമാണ.് ഓക്ലാൻഡ് പ്്രരീമിയർ

ജൈത്്രയാത്്ര തുടരുന്നു. കേരളാ പ്്രരീമിയർ

ലീഗിൽ (APL)തുടർച്ചയായി രണ്ട് വർഷം

ലീഗിൽ (KPL) ചാമ്പപ്യൻമാരായ കോ�ോട്ടയം

(2017, 2018) ചാമ്പപ്യൻമാരായി. ന്്യയൂസി

വാരിയേഴ്സ് ടീമിന്റെയും ഉടമസ്ഥർ

ലാൻഡ് പ്്രരീമിയർ ലീഗ(് NPL), ഹാമിൽട്ടൺ

കേരളാ വാരിയേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്

AAR, ഇൻഡോ�ോ-കിവി,വെല്ലിങ്ടൺ SIKH

തന്നെയാണ്.

CUP, കേരളാ പ്്രരീമിയർ ലീഗ്(കോ�ോട്ടയം
വാരിയേർസ് ), പാംസ്റ്റൺനോ�ോർത്ത്

പുതു തലമുറയെ വളർത്തി കൊ�ൊണ്ട്

മനവാറ്റു IPL CUP തുടങ്ങിയ കിരീടങ്ങൾ

വരിക എന്ന ലക്ഷഷ്യത്്തതോടെ തുടങ്ങിയ

നേടി മലയാളി ക്്രരിക്കറ്റ് പ്്രരേമികളുടെ

സതേൺ വാരിയയേഴ്സ് ടീം കേരളാ

ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമായി

വാരിയേഴ്സിൻറെ കീഴിൽ പരിശീലനം

മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളാ

നടത്താൻ തയാറെടുത്തു വരുന്നു.

വാരിയേഴ്സ.്

വിവിധ സ്�്പപോോൺസർമാരുടെ സഹായസ
ഹകരണം കൊ�ൊണ്ട് പ്്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ

ബിജോ�ോമോ�ോൻ ജോ�ോസഫ,് ജോ�ോബി

ടീമിന്റെ മുഖ്്യ സ്�്പപോോൺസർ ശരത്

സിറിയക,് ജിമ്മി ജോ�ോസഫ്, ജോ�ോബിറ്റ്

ജോ�ോസ് (ഹാർവീസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്)

ജോ�ോയ,് സബിമോ�ോൻ അലക്സ,് എബിൻ

ആണ്.

പി. കെ എന്നിവരുടെ നേതൃത്്വത്തിൽ
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മഹാമാരി
കഥ

ഷസന്ധധ്യയ്്ക്കകു മുൻപ് തന്നെ

ഉ

'മുത്തശ്ശാ, ഈ മഹാമാരി വരുവാനുള്ള

വീട്ടിലേ എല്ലാവരും പ്്രരാർഥനാ

കാരണങ്ങൾ എന്താണ്?

തേജസ്സാർന്ന ചിത്്രത്തിനു മുന്നിൽ

ഗോ�ോപുവിനെ നോ�ോക്കിയശേഷം കരുണ

മുറിയിലെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ

റോ�ോയി ഫ്രാൻസിസ്

'മുത്തശ്ശൻ കൗതുകത്്തതോടെ

ഭക്തിയോ�ോടെ അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞിരു

ഭാവത്തിൽ തുടർന്നു…'ഭഗവാന്റെ

ന്നു. കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൈ കൾ കൂപ്പി

കടാക്ഷം ഇല്ലായ്മ തന്നെ, അല്ലാതെ

നിന്നിരുന്ന അവർ ഭാമയുടെയും ഗോ�ോപു

വേറെ ഒന്്നുും അല്ല'!

വിന്റെയും അമ്മയുടെ കണ്ഠത്തിൽ
നിന്്നുും അനർഗളം ഒഴുകി വന്നിരുന്ന

മുത്തശ്ശനെ നോ�ോക്കി ഭാമ പറഞ്ഞു തുട

നിറഭക്തിയുള്ള ആ പ്്രരാർഥനാ ശ്്ലലോക

ങ്ങി…'ശാസ്്തത്്രരം അതിനെ കുറിച്ച് വ്്യക്ത

ത്തിൽ ലയിച്ചു പോ�ോയിരുന്നു.

മായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും

പ്്രരാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്്പപോൾ ഒൻപതു

അതിന്റെ പ്്രതിവിധികൾ പറയുകയും

വയസ്സുകാരൻ ഗോ�ോപു തന്റെ ഓപ്്പപോളോ�ോട്

ചെയ്യുന്നുണ്ടല്്ലലോ മുത്തശ്ശാ'…

അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു

'ശെരിയാണ് മോ�ോളെ, പക്ഷെ ഇതു വരെ

ശ്്ലലോകം ചെല്ലുമ്്പപോൾ നിന്നു ചിരിക്കുന്നു

ആരും ഇതിനു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല

വോ�ോ ഈ ഓപ്്പപോൾ? '. ഭാമ അപ്്പപോൾ

ലോ�ോ'. 'ഭഗവാൻ തന്നെ ആശ്്രയം’! ഒരു

അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒന്ന് പാളി

നെടുവീർപ്പിനു ശേഷം മുത്തശ്ശൻ

നോ�ോക്കി, പിന്നെ അവർ അകത്തെ മുറി

പറഞ്ഞു.

യിലേക്ക് പോ�ോയെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തിയശേ

' ഗോ�ോപു, ഭാമ എന്റെ അടുത്തു വന്നു

ഷം ഗോ�ോപുവിനെ ഗൗരവത്തിൽ നോ�ോക്കി

ഇരിക്കക്യ... അഷ്ട ഗോ�ോപാലത്തിലെ ആയുർ

പറഞ്ഞു…'പ്്രരാർത്ഥനക്കിടയിലും ഈ

ഗോ�ോപാല ശ്്ലലോകം ഞാൻ ചൊ�ൊല്ലി തരാം.

കുസൃതി കുരുപ്പു എന്നെ നോ�ോക്കുവായിരു

എന്റെ കൂടെ ഭക്തിപുരസരം അതു

ന്്നനോ? നിനക്ക് തീരെ ശ്്രദ്ധയില്ല കേട്്ടടോ‘.

ചൊ�ൊല്ലുക‘ മുത്തശ്ശൻ തുടർന്നു…

കുട്ടികളുടെ ഈ കുസൃതി വർത്തമാനം

കണ്ണുകൾ അടച്ചു ശ്്ലലോകം ചൊ�ൊല്ലിയ

കേട്ടിരുന്ന മുത്തശ്ശന് അപ്്പപോൾ ചിരി

മുത്തശ്ശൻ ഈ ശ്്ലലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം

വന്നു.

ഗോ�ോപുവിനും ഭാമയ്്കക്കകുും വിവരിച്ചു
കൊ�ൊടുത്തു.

മുത്തശ്ശൻ സന
് േഹരൂപേണെ കുട്ടികളോ�ോ
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ട് പറഞ്ഞു….'ഈ മഹാമാരിയുടെ

"ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും

കാലത്ത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊ�ൊക്കെ

പുത്്രനും ജഗത്പതിയുമായ അല്ലയോ�ോ

വഴക്കുണ്ടാക്കരുത‘് . ഗോ�ോപു അപ്്പപോൾ

ഗോ�ോവിന്ദാ/ കൃഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങയെ

മുത്തശ്ശനോ�ോട് ചോ�ോദിച്ചു

ശരണം പ്്രരാപിച്ചിരിക്കുന്നു! എനിക്ക്

ശരണം നൽകിയാലും!”

മുത്തശ്ശൻ ഇത് ഒട്്ടുും കാര്്യമാക്കണ്ട കേട്്ടടോ '.

'ഇതിന്റെ ഫലം ദീർഘായുസ്സ് ലഭിക്കുകയാണ്'.

അവിടെയുള്ള കട്ടിലിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അവന്റെ

മുത്തശ്ശൻ ഭക്തി നിർവൃതിയിൽ അപ്്പപോൾ സ്്വന്തമാ

തുടയിൽ ഒരു നുള്ള് കൊ�ൊടുത്തു കൊ�ൊണ്ട് ഭാമ

യി പറഞ്ഞു ' കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഈ മഹാമാ

പറഞ്ഞു ' എടാ കുറുമ്പാ, ആരാ നിന്റെ ഈ തുർക്കി

രിയിൽ നിന്്നുും നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു കൊ�ൊള്ളുക'.

രാജകുമാരൻ?'. ഗോ�ോപു ഞൊ�ൊടിയിടയിൽ ഭാമയോ�ോട്

പിന്നീട്, മുത്തശ്ശൻ ഭാമയെ നോ�ോക്കി ഗൗരവരൂപേണ

ഒരു മറുചോ�ോദ്്യയം ചോ�ോദിച്ചു… 'ഓപ്്പപോൾ തന്നെ

പറഞ്ഞു…

പറയുക ഈ തുർക്കി രാജകുമാരൻ ആരെന്ന്'.
പിന്നെ അവന്റെ പുരിക പുളകങ്ങൾ ഒന്ന് വെട്ടിച്ചന

'ഭാമാ നിന്റെ പത്്താാം തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷ മാറ്റുമെ

ക്കി അവളെ കുറുമ്പ് കാട്ടി ഇരുന്നു.

ന്നാണല്്ലലോ പറഞ്ഞു കേൾവി?’. മുത്തശ്ശൻ പറയുന്ന
തിന്റെ ഇടയിൽ കയറി ഗോ�ോപു പറഞ്ഞു തുട

അവൾ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ അവനോ�ോട് ചോ�ോദിച്ചു.

ങ്ങി…'മുത്തശ്ശാ, ഈ തുർക്കി രാജകുമാരൻ എന്നു

'നിന്്നനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ, ഈ തുർക്കി രാജകുമാര

പറഞ്ഞാൽ ആരാ’? ഇതു കേട്ടമാത്്രയിൽ ഭാമ

നെ പറ്റി? ഗോ�ോപു അപ്്പപോൾ അവന്റെ കീശക്കുള്ളിൽ

തെല്്ലലൊന്നു പരിഭ്്രമിച്ചു ഗോ�ോപുവിനെ തന്നിലേക്ക്

മടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം എടുത്തു

ചേർത്തു പിടിച്ചു വലംകയ്യ് കൊ�ൊണ്ട് അവന്റെ വായ

ചു ളിവുകൾ നിവർത്തി വെച്ചു, പിന്നെ ഒരു കൊ�ൊച്ചു

പൊ�ൊത്തിപിടിച്ചു, പിന്നെ അവനെ അകത്തെ മുറിയി

കടലാസ്സു വിമാനം പോ�ോലെയാക്കി അവളുടെ കയ്യിൽ

ലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവം കൂട്ടികൊ�ൊണ്ടു പോ�ോയി.

വച്ചു പറഞ്ഞു…

മുറിയിലേക്ക് പോ�ോകുന്ന വഴിയിൽ ഭാമ മുത്തശ്ശനോ�ോട്
പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു

'ഓപ്്പപോളിന്റെ കട്ടിലിൽ ഇന്നലെ പറന്നിറങ്ങിയതാ
ഈ കടലാസ്സു വിമാനം. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്്ലലോ

' ഗോ�ോപുന് ഇന്ന് കുറച്ചു കുറുമ്പ് അധികമാണ്.

തുർക്കി രാജകുമാരൻ എന്്നുും, പിന്നെ ഒരു ലൗ
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ചിഹ്നവും ദാ...നോ�ോക്കൂ... നോ�ോക്കൂ… ' ഭാമ ഭയത്്തതോടെ

എന്നത്. ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ഇതൊ�ൊക്കെ വലിയ

ചുറ്്റുും നോ�ോക്കി,പിന്നെ മുറിയുടെ വാതിൽ പാളി

ബുദ്ധിമുട്ടാണ്' ഇതു കേട്ട മാത്്രയിൽ അമ്മ ഉത്ക

ചാരിയ ശേഷം ഗോ�ോപുവിനോ�ോടു ചോ�ോദിച്ചു:-

ണ്ഠയോ�ോടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

' നീ ഇത് ആരോ�ോടെങ്കിലും പറഞ്്ഞഞോ എന്റെ ഗോ�ോപു?

'ഭാമയുടെ മുറിയുടെ ജനലും അടുത്ത വീട്ടിലെ

'ഇല്ല' എന്ന ആംഗ്്യ ഭാഷയിൽ ഗോ�ോപു രണ്ട് തോ�ോളും

ജനലും തീരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു'. ഭാമയെ ഒന്ന്

പൊ�ൊക്കികാട്ടിയ ശേഷം ഭാമയെ കുസൃതിയോ�ോടെ

തറപ്പിച്ചു നോ�ോക്കിയശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു തുട

നോ�ോക്കി ഇരുന്നു. ഭാമ അപ്്പപോൾ കൊ�ൊഞ്ചലോ�ോടെ

ങ്ങി…'മഹാമാരിയിലും, അല്ലെങ്കിലും പോ�ോലും നീ ആ

പറഞ്ഞു 'ശെരി, സമ്മതിച്ചു, നീ എന്റെ ചക്കരയല്ലേ,

ജാലക പാളി തുറക്കരുത്. അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടി

ഇതൊ�ൊന്്നുും ആരോ�ോടും പറയരുത് കേട്്ടടോ. ഒരിക്കൽ

ക്ക് കുറച്ചു കുറുമ്പ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക്

നീ ചോ�ോദിച്ചിരുന്ന ആ സ്കെച്ച് പെൻസിൽസ് എല്്ലാാം

തോ�ോന്നുന്നേ. എന്തായാലും ആ കുട്ടി നന്നായി

ഞാൻ തരാം കേട്്ടടോ' ഇതു പറഞ്ഞു ഭാമ

ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടാ…

ഗോ�ോപുവിന്റെ കവിളിൽ ഒരു സന
് േഹചുംബനം

നിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണോ�ോ ഭാമേ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നേ?

നൽകി.

'അമ്മയുടെ ചോ�ോദ്്യത്തിന് മുഖം താഴ്്ത്തതി ഭാമ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

ഗോ�ോപു അവളുടെ കരം ഗ്്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു
'ഓപ്്പപോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് തീരെ അനുസരിക്കുന്നി

'വേറെ ഡിവിഷനിലാ'…

ല്ല കേട്്ടടോ. ഈ മഹാമാരിയിൽ ജനൽ പാളി പോ�ോലും

അമ്മ അച്ഛനെ നോ�ോക്കി പറഞ്ഞു ‘ഹമ്മ്, എന്തിനു

തുറക്കരുതെന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വായുവിലൂ

അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ കുറുമ്പിനെ പറ്റി

ടെയും മഹാമാരി വന്നെത്തുമത്്രരേ! പിന്നെ എനിക്കറി

പറയുന്നു? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണല്്ലലോ നമ്മൾ

യാം ഈ തുർക്കി രാജകുമാരൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ

എല്ലാവരും അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. അന്ന്

റോ�ോഷൻ ചേട്ടനാണ,് അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല! ആ

അമ്പലത്തിൽ വെച്ചു എന്റെ പഴയ ഒരു

ചേട്ടനാണ് ഈ കടലാസ് വിമാനം ഓപ്്പപോൾക്കു

സുഹൃത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ മോ�ോളുടെ കുറു

എന്്നുും പറത്തി വിടുന്നതും, പിന്നാലെ ഓടക്കുഴൽ

മ്പിന്റെ കാര്്യയം അപ്്പപോൾ അവൾ എന്്നനോട് പറഞ്ഞു.

വായിക്കുന്നതും. ഗോ�ോപു ചിരിച്ചു കൊ�ൊണ്ട് ഭാമയുടെ

കാല് വയ്യാത്ത കുട്ടിയെപോ�ോലെ ഇവൾ അഭിനയിച്ചു

മുറിയിൽ നിന്്നുും ഓടി അകന്നു. എന്ത് പറയണം,എ

തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ കയറിയതും, സഹാനുഭൂതി

ന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഭാമ അപ്്പപോൾ പകച്ചു

കൊ�ൊണ്ട് വയസ്സായ ഒരു അമ്മ സ്്വന്തം സീറ്റ്ഒഴിഞ്ഞു

നിന്നു. അവൾ ജാലക പാളി മെല്ലെ തുറന്ന് പുറത്തേ

ഇവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കൊ�ൊടുത്തതും അതെ ബസ്സിൽ

ക്ക് നോ�ോക്കി നിന്നു. നേർമയുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന്ന അവൾ കണ്ടിരുന്നു’. അമ്മ ഒന്ന് നിർ

എന്്തതോ തന്റെ ജാലകം ലക്ഷഷ്യമാക്കി അപ്്പപോൾ ഒഴുകി

ത്തിയശേഷം ഭാമയെ രൂക്ഷമായി നോ�ോക്കി പറഞ്ഞു

വരുന്നത് അവൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ജാലക അഴി

‘ഭാമേ നിന്റെ കുറുമ്പ് അതിരു കടക്കുന്നു, വെറുതെ

വഴി കടന്ന് വന്ന ആ കടലാസ് വിമാനത്തിനു പറന്നി

ആളുകളെ കൊ�ൊണ്ട് ഓരോ�ോന്്നുും പറയിക്കാൻ വേണ്ടി‘.

് ളും
റങ്ങാൻ അവൾ അപ്്പപോൾ തന്റെ ഇരുകൈയക

മുത്തശ്ശൻ ഇതു കേട്ടു പൊ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആരോ�ോടെന്നില്ലാ

മലർക്കെ തുറന്ന് വെച്ചു കൊ�ൊടുത്തു. ആ വിമാനം

തെ പറഞ്ഞു:-

അവളുടെ കൈയ്യ് കുമ്പിളിലേക്കു മന്ദം പറന്നിറങ്ങി.
പതുമയിൽ ഇറങ്ങിയ ആ കുറിമാന വിമാനത്തെ

‘കുട്ടികളുടെ ഓരോ�ോ കുറുമ്പുകൾ’!

അവൾ നെഞ്്ചചോടു ചേർത്തു വെച്ചു മൃദുവായി

അപ്്പപോൾ ഗോ�ോപു ഇടയ്്ക്കക് കയറി പറഞ്ഞു

പറഞ്ഞു

'തുർക്കി രാജകുമാരൻ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്ക
ണം’. ഭാമയെ ഒന്ന് നോ�ോക്കിയപ്്പപോൾ ബാക്കി

'എടാ കള്ള ചെക്കാ, ഗോ�ോപു ഇതു അറിഞ്ഞു കേട്്ടടോ'.

പറയാൻ വന്നിരുന്ന വാക്കുകൾ ഗോ�ോപു വിഴുങ്ങി

അവൾ നാണത്താൽ മുഖം ഒരു കൈ കൊ�ൊണ്ട്

കളഞ്ഞു. കണ്ണുരുട്ടി ഏതോ�ോ ആംഗ്്യ ഭാഷയിൽ ഭാമ

പൊ�ൊത്തി പിടിച്ചു. അപ്്പപോൾ മറുവശത്തെ ജാലക

ഗോ�ോപുവിനോ�ോട് എന്്തതോ പറഞ്ഞു. ഇതു കണ്ടു അമ്മ

ത്തിൽ നിന്്നുും ഓടക്കുഴൽ ഗാനം ഒഴുകി വന്നുകൊ�ൊ

പറഞ്ഞു

ണ്ടിരുന്നു... അത് കേട്ടു അവളുടെ മാനസമണിവേണു
ശ്്രരുതിയിൽ പറഞ്ഞു 'നീ എന്റെ കണ്ണനാണ!് ’

'നിങ്ങൾ എന്താ കഥകളി മുദ്്രകൾ പരിശീലിക്കുവാ
ണോ�ോ രണ്ടാളും? ഭാമ ചിരിച്ചുകൊ�ൊണ്ട് പറഞ്ഞു

68

പ്്രരാതലിനു ശേഷം നടുമുറ്റത്തിന്റെ പടിയിൽ ഇരിക്കു

‘ഗോ�ോപൂനു എന്റെ സ്കെച്ച് പെൻസിൽസ്

മ്്പപോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. 'അടുത്ത വീട്ടിലെ

വേണമത്്രരേ! ഞാൻ അത് കൊ�ൊടുക്കാമെന്നു

ആൾക്കാരോ�ോട് എത്്ര തവണ പറഞ്ഞതാണ,് വീട്

പറഞ്ഞതാണ്' ഇതു കേട്ടു ഗോ�ോപൂന്റെ മുഖത്ത്

പണിയുമ്്പപോൾ ഇത്്രയ്്ക്കകു അടുത്ത് വെക്കരുത്

വല്ലാത്ത ഒരു ആശ്ചര്്യയം തെളിഞ്ഞു. ഗോ�ോപു പിറുപി
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റുത്തു ‘സ്കെച്ച് പെൻസിൽ ഇതുവരെ തന്നില്ലലോ�ോ‘?

ഇപ്്പപോൾ വന്നുകൊ�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്'. അപ്്പപോൾ കുട്ടി

അച്ഛൻ എല്ലാരെയും അപ്്പപോൾ മാറി മാറി നോ�ോക്കി,

കളുടെ അച്ഛൻ ചോ�ോദിച്ചു ' അച്ഛൻ ഇതെങ്ങനെ

പിന്നെ സഗൗരവം പറഞ്ഞു.

അറിഞ്ഞു? '. മുത്തശ്ശൻ തുടർന്നു…' ചത്തു കിടന്നി
രുന്ന ഈ ഫോ�ോണിന്റെ മണി ഇന്ന് ഉച്ചക്കുശേഷം

'ആരും ഇനി മുതൽ ജാലകം തുറക്കരുത,് അടുത്ത

ഒന്ന് മുഴങ്ങിയിരുന്നു, എടുത്തു നോ�ോക്കിയപ്്പപോൾ

വീട്ടിലെ ആളുകൾ എന്ത് ആവശ്്യയം പറഞ്ഞാലും

എന്റെ സുഹൃത്ത്ദിവാകരനായിരുന്നു. ആള്

കതകുകൾ തുറക്കരുത.് ഈ നടുമുറ്റം വന്നിരിക്കുക

പറഞ്ഞതാ ഇതൊ�ൊക്കെ’. മുത്തശ്ശൻ തുടർന്നു ‘ഈ

എല്ലാരും, വെളിച്ചം കിട്്ടുും, പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിലെ

മഹാമാരി പിടിപെട്ടവരെ ശുശ്്രരൂഷിക്കുന്നവരെ

ചില്ല്ആവരണി വായൂ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറുന്ന

തൊ�ൊഴുത് നിൽക്കണം നമ്മൾ. അവർ ചെയുന്ന

തു തടയും എന്ന് കരുതുന്നു. അത്്രയ്്ക്കക് സൂക്ഷിക്ക

ത്്യയാഗങ്ങൾ എത്്ര വിലമതിക്കുന്നവയാ, സമ്മതിക്ക

ണം! സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട! ചുറ്്റുും കിട്ടുന്ന

ണം അവരെ '.

വാർത്തകൾ അത്്രയ്്ക്കക് സുഖകരം അല്ല എന്നു
ഓർത്തുകൊ�ൊള്ളുക. വിഷുദിനത്തിനെങ്കിലും പുറ

മൗനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്്ക്കകു ശേഷം

ത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ’… അച്ഛൻ നെടുവീർ

കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. 'വളരെ സൂക്ഷിക്ക

പ്്പപോടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അച്ഛൻ നടുമുറ്റത്ത്

ണം, ധാന്്യങ്ങൾ പോ�ോലും സോ�ോപ്പ് പതയിൽ കഴുകണ

നിന്്നുും എഴുന്നേറ്റു അകത്തെ മുറിയിലേക്ക്

മത്്രരേ! പിന്നെ കൈകൾ എപ്്പപോഴും കഴുകി കൊ�ൊണ്ടേ

പോ�ോകുമ്്പപോൾ ഭാമയെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോ�ോക്കിയി

യിരിക്കണം. എന്്തതൊക്കെ ബദ്ധപ്പാടുകൾ!

രുന്നു. അച്ഛന്റെ പിന്നാലെ അമ്മയും.
ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ അമ്മ വന്നു ഭാമയുടെ
മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി 'അടുത്ത വീട്ടിലെ

മുറിയുടെ കതകിൽ മുട്ടിവിളിച്ചു പറഞ്ഞു 'ഭാമേ നീ

വാടകക്കാർ ഈ സക
് ൂൾകാലം കഴിഞ്ഞു

ജനൽ പാളികൾ നന്നായി കുറ്റിയിട്ടു എന്നു ഉറപ്പി

പോ�ോകുമത്്രരേ! ആ ആൾക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേക്കു

ക്കുക കേട്്ടടോ '. മറുപടി ആയി ഭാമ ' ശെരി അമ്മേ'

സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയത്്രരേ. ആ കുട്ടി ഈ അധ്്യയായന

എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇരുട്ടിൽ അവൾ മെല്ലെ

വർഷമല്ലേ നിന്റെ സക
് ൂളിൽ വന്നത് ഭാമ മോ�ോളെ?

ജാലക പാളിയുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നടുത്തു തന്റെ

അവൾ മുത്തശ്ശനെ നോ�ോക്കി തലകുലുക്കി കാണിച്ചു.

കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ചു നിന്നു. പിന്നെ മെല്ലെ ജാലക

പിന്നീട് അവൾ താഴെ നോ�ോക്കി ഇരുന്നു.

പാളികൾ തുറന്നു വെച്ചു. ജാലകത്തിനു പുറത്തു

' അപ്്പപോൾ തുർക്കി രാജകുമാരൻ.... ' ഗോ�ോപു

ഒഴുകി കിടന്നിരുന്നു ചന്ദ്രിക കണ്ട് അവളുടെ ഹൃദയം

അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോ�ോയപ്്പപോൾ ഭാമ അവനെ

തുടിച്ചു നിന്നു. അവൾ ആ ചന്ദ്രികാ വെട്ടത്തിൽ

തുറിച്ചു നോ�ോക്കി. ഇതു കേട്ട മാത്്രയിൽ മുത്തശ്ശന്

അവന്റെ നിഴൽ രൂപം മറുവശത്തുള്ള ജാലകത്തിൽ

വല്ലാതെ ദേഷ്്യയം വന്നു. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു

കണ്ടിരുന്നു. അവളുടെ ചിന്തകൾ കുറച്ചു പുറകിലേ

പോ�ോകുമ്്പപോൾ മുത്തശ്ശൻ പിറുപിറുത്തു…' ഒരു

ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. താൻ പത്്താാം തരത്തിലേക്ക് ക്ലാസ്സ്

തുർക്കി രാജകുമാരൻ '.

മാറി പോ�ോകുന്ന ദിവസമാണ് ആണ് ആദ്്യമായി
അവനെ കാണുന്നത് തന്നെ. ആദ്്യ നോ�ോട്ടത്തിൽ

മുത്തശ്ശന് പിന്നാലെ ഗോ�ോപുവും അകത്തെ മുറിയി

തന്നെ അവൻ ഒരു കുറുമ്പൻ ആണെന്ന് തനിക്ക്

ലേക്ക് പോ�ോയപ്്പപോൾ ഭാമ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു

തോ�ോന്നിയിരുന്നു. അവന്റെ ചൊ�ൊടികളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു

പറഞ്ഞു ‘ആശ്്വവാസം, ബസ്സിൽ നിന്്നുും ഇറങ്ങി

വെച്ചിരുന്ന ആ കുറുമ്പ് അവൻ തന്നെ നോ�ോക്കി

താൻ സക
് ൂളിലേക്ക് ഓടി പോ�ോയ കാര്്യവും, കുട്ടികൾ

പലപ്്പപോഴും എറിഞ്ഞിരുതായി അവൾ ലജ്ജയോ�ോടെ

ഇതു കണ്ട്ആർത്തുല്ലസിച്ചു കൂടെ കൂടിയതും

ഓർത്തു. ക്ലാസ്സിലെ ശ്്രരീവിദ്്യയിൽ നിന്നാണ് താൻ

പറഞ്ഞില്ലാലോ�ോ അമ്മയുടെ സുഹൃത്‘ത് …

അവന്റെ കാര്്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതു തന്നെ. അവന്റെ
അച്ഛൻ തെക്കൻ ജില്ലയിൽ നിന്്നുും ജോ�ോലി ആവശ്്യ

അത്താഴത്തിനു ശേഷം മുത്തശ്ശൻ കുട്ടികളോ�ോട്

ങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ സ്ഥലം മാറി വന്നതാണെത്്രരെ.

അവരവരുടെ മുറികളിൽ പോ�ോയി ഇരിക്കുവാൻ

ബി. ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അവൻ ഇടവേളക

പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശൻ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെയും

ളിൽ തന്റെ ക്ലാസ്സ്മുറിയുടെ ഇടനാഴിയിലൂടെ വന്നു

അമ്മയെയും അരികെ വിളിച്ചു അടക്കത്തിൽ

തന്നെ നോ�ോക്കിയിരുന്നത് താൻ ഓർക്കുന്നു.

പറഞ്ഞു

സ്കൂളിലെ നാടക മത്സരത്തിൽ അവൻ ചെയ്തിരു
ന്ന വേഷം

'വടക്കേ വീട്ടിലേ വേലായുധൻ പോ�ോയി, പിന്നെ

'തുർക്കി രാജകുമാരൻ' സ്കൂളിൽ അവനു നിരവധി

അങ്ങാടിയിൽ കട നടത്തിയിരുന്ന രാഘവനും.

ആരാധകരെ ഉണ്ടാക്കി കൊ�ൊടുത്തിരുന്നു. സ്കൂളിന്

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തേക്ക്

അരികെ ഉള്ള ഒരു വാടക വീട്ടിൽ അവനും
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കുടുംബവും ആദ്്യയം താമസിച്ചിരുന്നത,് ഈ മഹാമാരി

മുടിയിഴകളിൽ പതിച്ചു താഴെ വീണു. ആ കുറിമാന

ക്ക് ഏതാനും ദിവസം മുന്നേ ആണ് ഇവിടേയ്്ക്കക്

ത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു.

അവർ താമസത്തിനായി വന്നതും. മഹാമാരിയുടെ

'ഞങ്ങൾ വിഷു ദിവസം ഇവിടം വിട്ടു പോ�ോകും. എന്റെ

വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുമ്്പപോഴാണ് ഈ അനുരാഗം

അച്ഛന് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി. എന്റെ വിദ്്യയാഭാസത്തിനു

കൂടുതൽ പൂത്തുലഞ്ഞത് എന്നു ഓർത്തപ്്പപോൾ

കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും അവിടെ

അവളുടെ ഉള്ള് കുളുർത്തു നിന്നു, അവൾ

നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു പഠിക്കാമെന്നു വിചാരി

അറിയാതെ അപ്്പപോൾ പറഞ്ഞു പോ�ോയി

ക്കുന്നു. എന്തായാലും പത്്താാം തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷ

'എന്റെ ഭാഗ്്യയം'.

ഞാൻ എഴുതും. നിന്റെ മറുപടി പതിവുപോ�ോലെ ജാല
കത്തിനു താഴേക്കു ഇടുക, ഞാൻ ആരും കാണാതെ

അമ്മയുടെ വിളി അപ്്പപോൾ ഉയർന്നിരുന്നു…

എടുത്തു കൊ�ൊള്്ളാാം' എന്ന് നിന്റെ തുർക്കി

'ഭാമേ, നീ നിന്റെ ജാലക പാളി മുറുകെ

രാജകുമാരൻ.

അടച്ചിരുന്്നനോ?'.
അവൾ ആ കുറിമാനം നെഞ്്ചചോടു അമർത്തി വെച്ചു.
' ഉവ്വ്, ഉവ്വ് ' എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ ജാലക പാളികൾ

അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്്നുും കണ്ണീർ കണങ്ങൾ

ധിറുതിയിൽ അടച്ചു, പിന്നെ നേരെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു.

താഴേക്ക്വീഴുമ്്പപോൾ അങ്ങ് അകലെ ചക്്രവാള
ത്തിൽ ഉഷസന്ധധ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള ചെമ്മാനത്തിന്റെ
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ഉഷ സന്ധധ്യക്കുള്ള പ്്രരാത്ഥനക്ക്ഭാമയെ അമ്മ വിളി

നിറച്ചാർത്തുകൾ കൊ�ൊല്ലന്റെ ആലയിൽ വെന്തുരുകു

ച്ചെങ്കിലും അവൾ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു. പ്്രർ

ന്ന കനൽ പോ�ോലെ അവൾക്കു തോ�ോന്നി...

ത്ഥന കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറികളിൽ

ദിനങ്ങൾ പലതും കൊ�ൊഴിഞ്ഞു വീണു. നാട്ടിൽ

പോ�ോയി, വീട്ടിൽ നിശബ്ദത പരന്നപ്്പപോൾ അവൾ ജനൽ

എങ്്ങുും പ്്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ മുളച്ചതു പോ�ോലെ

പാളികൾ മെല്ലെ തുറന്നു വെച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കു

ആളുകൾ സ്്വന്തം വീടുകളിൽ ഇരുന്നു മഹാമാരിയെ

ള്ളിൽ പ്്രണയ കുറിമാന വിമാനം അവളുടെ ജാലക

കുറിച്ച് അന്യോന്്യയം പലതും പറഞ്ഞു

അഴി കടന്ന് അവളുടെ ഒഴുകി കിടന്നിരുന്ന

തുടങ്ങിയിരുന്നു.

AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM

പറഞ്ഞു
'പലയിടത്്തുും രോ�ോഗികൾ സുഖം പ്്രരാപിച്ചു കഴിഞ്ഞി

'കണിപൂക്കളും തുളസി മാലയും ഇല്ലാതെ കണി

രിക്കുന്നു… പുതിയ മരുന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു'!

ഒരുക്കുന്നത്

വിഷു ദിനത്്തതോട് അടുക്്കുുംതോ�ോറും ഭാമയുടെ മനസ്സ്

സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോ�ോലും എനിക്ക് ആവുന്നില്ല’.

കൂടുവിട്ടകന്ന് ദൂരേക്ക് പറന്നു പോ�ോയ ആൺകിളിയെ

മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി

നോ�ോക്കി ഉള്ളം തേങ്ങി കരഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചകോ�ോര
പെൺപക്ഷിയുടേതുപോ�ോലെയായിരുന്നു. വിഷു

'ദേവൂ... മോ�ോളെ, രവീന്ദദ്രൻ പറയുന്നതിലും കുറെ

ദിനത്തിൽ അവൻ ഇവിടം വിട്ടു പോ�ോകും എന്ന

കാര്്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ വിഷുക്കണി

യാഥാർഥ്്യത്്തതോട് താദാത്മ്യം പ്്രരാപിക്കാതെ

വീട്ടിൽ ഉള്ളതു ഒക്കെ വെച്ചു ഒരുക്കി വയ്്ക്കകുക.

ഉലഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടിരുന്നു, അവളുടെ മനസ്സു്.

ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമിക്്കുും. സ്നേഹ

കുറിമാന വിമാനത്തിന് പലപ്്പപോഴും മറുപടി

സാഗരമാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ

നൽകാതെ അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്നപ്്പപോൾ

കണ്ട് എല്്ലാാം ക്ഷമിക്്കുും’. മുത്തശ്ശൻ കണ്ഠം ഇടറി

അവന്റെ മറുപടി വന്നിരുന്നു-'നമ്മൾ ഇനിയും

പറഞ്ഞു നിർത്തി, പിന്നെ സജലമായ കണ്ണുകൾ

കാണും, ഒന്നിക്്കുും'.

അടച്ചു കൈയ്്യ്്കൾ കൂപ്പി പ്്രരാർത്ഥനയോ�ോടെ പറഞ്ഞു:-

ഈ വാക്കുകൾ അവളെ കോ�ോരിത്തരിപ്പിക്കുകയും

ഗുരുവായൂരപ്പാ കാത്തുകൊ�ൊള്ളുക, ഞങ്ങളെ!

മോ�ോഹിപ്പിക്കുകയും ചെയത
് ിരുന്നു. അവൾ അവൻ

അന്ന് രാത്്രരി നന്നായി ഇടിവെട്ടി മഴപെയ്തിരുന്നു.

അറിയാതെ

രാമഴയ്്ക്കകു ശേഷമുള്ള ഏതോ�ോ യാമത്തിൽ

അവനോ�ോടും, പിന്നെ സ്്വന്തമായും

ചോ�ോദിച്ചിരുന്നു- 'എങ്ങനെ കാണും’?

ഭാമയുടെ ജാലകപാളിയിൽ ആരോ�ോ മുട്ടുന്നത്കേട്ട്

‘എങ്ങനെ ഒന്നിക്്കുും’?

അവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്്നുും ഞെട്ടി ഉണർന്നു

അവളുടെ മനസ്സ് ഇതിനുള്ള മറുപടിയൊ�ൊന്്നുും

കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു. അവൾ ആകെ ഭയന്ന് വിറച്ചിരു

അവൾക്ക് നലക
് ിയിരുന്നുതുമില്ല.

ന്നു. വീണ്്ടുും ജാലകപാളിയിൽ മുട്ടു തുടർന്നപ്്പപോൾ
അവൾ അമ്മേ, അമ്മേ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു

വിഷുവിനു രണ്ടു നാൾക്ക് മുന്നേ അച്ഛനും അമ്മയും

കരഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ശബ്ദം പുറത്തേ

മുത്തശ്ശനും നടുമുറ്റത്തിനു ചുറ്്റുും കൂടിയിരുന്നു ചില

യ്്ക്കകു വന്നില്ലായിരുന്നു.

ചർച്ചകൾ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞു,”
രോ�ോഗത്തിന് പൊ�ൊതുവെ ഒരു ശമനം ഉണ്ടെന്നു

കുറച്ചു നിമിഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്്ക്കകു ശേഷം

റേഡിയോ�ോ വാർത്തകൾ ഉണ്ടല്്ലലോ. ആളുകൾ

എവിടെ നിന്്നനോ കിട്ടിയ ധൈര്്യത്താൽ അവൾ

കുറേശ്ശെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടു പോ�ോലും!

മെല്ലെ ജാലകത്തിനടുത്തേക്ക് ഇരുളിൽ നടന്നു

രാവിലത്തെ റേഡിയോ�ോ വാർത്തയിൽ ഇതൊ�ൊക്കെ

നീങ്ങി. മുറിയിലെ ലൈറ്റ് തെളിയിക്കാൻ അവൾ

കേട്ടല്്ലലോ”?

മറന്നു. ജാലകപാളികളുടെ കുറ്റികൾ ഊരുമ്്പപോൾ

“വിഷുക്കണി ഒരുക്കാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ കണി

അവളുടെ കൈകൾ നന്നേ വിറച്ചിരുന്നതായി

ക്്കകൊന്നയിൽ നിന്്നുും കുറച്ചു പൂവ് ചോ�ോദിച്ചു

അവൾക്കു മനസിലായിരുന്നു. മെല്ലെ തുറന്നു വന്നി

പൊ�ൊട്ടിച്ചു എടുത്താലോ�ോ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കു

രുന്ന ജാലകപാളികൾക്കു പുറത്തു അവൾ അതിശ

ന്നു. അതു പോ�ോലെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്്രഹത്തിൽ

യത്്തതോടെ നീല നിലാവ് പരന്നു കിടന്നിരുന്നത്

ചാർത്താൻ ഒരു തുളസി മാലയും ഒരുക്കേണ്ട”?

കണ്ടു. ആ നീല നിലാവിന്റെ മയക്കുന്ന ഭംഗിയിൽ
അവളുടെ മിഴികൾ ഞൊ�ൊടിയിടയിൽ മയങ്ങി

അച്ഛൻ അപ്്പപോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി…

പോ�ോയിരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാ

'റേഡിയോ�ോ വാർത്തകൾ ഞാനും സ്ഥിരമായി ശ്്രദ്ധി

ത്ത അവസ്ഥയിൽ അവൾ നിൽകുമ്്പപോൾ ഒരു

ക്കുന്നു. പക്ഷെ വിദഗ്്ദ്്ധർ പറയുന്നു, ഇനിയും

വേണു ഗാനം അവിടേക്ക് അനർഗ്ഗളം ഒഴുകി വന്നിരു

നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അത്്രക്കയ്്ക്കകു

ന്നു, ആ മധുര ഗീതം അവളുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ

ഭയാനകമാണ് ഈ മഹാമാരി. തെക്കേ വീടിന്റെ

പതിച്ച നേരം അവൾ അറിയാതെ മുറിയിലെ

അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാരണവർക്കല്ലേ അസുഖം

ഇരുളിൽ വേച്ചു വേച്ചു നടന്നു; വിവശയായി കിടന്നു.

എന്നു അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത്പറഞ്ഞത?്

ഞൊ�ൊടിയിടയിൽ അവളുടെ മിഴികളെ നിദ്്ര പുലക
് ി
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

'ആരും ഇവിടുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, സർക്കാർ
ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെയും. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേ

ഉഷസന്ധധ്യക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഭാമ എണീറ്റിരുന്നു.

ണ്ട! അച്ഛൻ ഇതു പറഞ്ഞു നിർത്തി, പിന്നെ

അവൾ ജാലകത്തിനു അടുത്ത് എത്തി ജാലക

അമ്മയെ ഗൗരവമായി ഒന്ന് നോ�ോക്കി. അമ്മ

പാളികളുടെ കുറ്റികൾ ഊരി മാറ്റി പുറത്തെ ഇരുളി

അപ്്പപോൾ നിസ്സംഗതയോ�ോടെ ആരോ�ോടെന്നില്ലാതെ

ലേക്ക് എന്്തതോ തിരയുന്ന പോ�ോലെ നോ�ോക്കി നിന്നു.
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അവൾ വേഗം തന്നെ ജാലകപാളികൾ വലിച്ചടച്ചു

ജാലക പാളികളിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം അമ്മയും

കുറ്റിയിട്ടു, പിന്നെ മെല്ലെ നടന്നു വന്നു കട്ടിലിൽ

അച്ഛനും കേൾക്കാനിടയായാൽ ഉള്ള പുകിൽ കുറ

കിടക്കുമ്്പപോൾ ഒരു ഞെട്ടലോ�ോടെ താൻ കണ്ടിരുന്ന

ച്്ചചൊക്കെ അവന് അറിയാവുന്ന കാര്്യമാണ്. തന്റെ

നീലനിലാവും, തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന കൊ�ൊന്ന

പ്്രണയലേഖനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ രാത്്രരിയിൽ

പൂക്കളെയും, ഒഴുകിവന്നിരുന്ന വേണു

അവൻ മതിൽ ചാടി കടന്നു വരുന്നതോ�ോർത്തപ്്പപോൾ

ഗാനത്തെയും കുറിച്ച് ഓർത്തു പോ�ോയി. അവൾ

അവൾക്കുള്ളിൽ നിന്്നുും ഒരു ചിരി പൊ�ൊട്ടിവന്നു,

വല്ലാതെ അസ്്വസ്ഥയായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. വളരെ

അവൾ വാ പൊ�ൊത്തിപിടിച്ചു ചിരിച്ചു... പിന്നെ ആരാ

ക്ഷീണം തോ�ോന്നിയ അവൾ തനിക്ക് പനിക്കുന്നു

യിരുന്നു ജാലകപാളികളിൽ മുട്ടിയിരുന്നത്?

ണ്്ടടോ എന്്നുും സംശയിച്ചിരുന്നു.
പതിവ് സമയം കഴിഞ്്ഞുും ഭാമ ഉറക്കം എണീയ്്ക്കകാ
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'ഭാമേ, ഭാമേ നീ ഉഷസന്ധധ്യയ്്ക്കകുള്ള പ്്രരാർത്ഥനയ്്ക്കകു

തിരുന്നപ്്പപോൾ അമ്മ ഭാമയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്ന്

വരൂ കുട്ടീ ' എന്ന് അമ്മയുടെ വിളിയും, കതകിൽ

വന്നു ഭാമയെ കുലുക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ' കുട്ടീ,

മുട്ടുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു പുതച്ചിരുന്ന പുതപ്പു

എന്തായിത്, സമയം ഏറെ ആയിരിക്കുന്നു

തലയ്്ക്കകു മീതേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നു

എണീക്കൂ '. അമ്മയുടെ കൈകൾക്കു അപ്്പപോൾ

അവൾ. അമ്മ അവളെ നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല,

ഭാമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്്നുും ചുട്ടു പൊ�ൊള്ളുന്ന ചൂട്

അവളുടെ മുറിയിൽ കയറിയതുമില്ല. അവൾ

അനുഭവപെട്ടിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഞെട്ടലോ�ോടെ

ചിന്തിച്ചു… ജാലക പാളിയിൽ രണ്ടു വട്ടം മുട്ടിയിരുന്ന

അവർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു-

ത് റോ�ോഷൻ ആയിരുന്്നനോ? ഇതുവരെയ്്കക്കകുും

'ഭാമയ്്ക്കകു പനിയായിരിക്കുന്നു'. ഭാമയുടെ മുറിയിൽ

ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്്ലലോ അവന്റെ ഭാഗത്ത്

നിന്നുള്ള നിലവിളി കേട്ടു അവിടെയ്്ക്കകു ഓടിവന്നിരു

നിന്്നുും? കുറിമാന വിമാനത്തിനുള്ള മറുപടി താൻ

ന്ന അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും ഗോ�ോപുവും എന്ത് പറയണ

ജാലകത്തിനു പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു

മെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു. മുത്തശ്ശൻ

ഇടുമ്്പപോൾ അവൻ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു വന്നു എടു

മുറിയിൽ നിന്്നുും പുറത്തിറങ്ങി തൊ�ൊഴുകൈയ്്യയോടെ

ക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരിക്കൽ പോ�ോലും ജാലകപാളി

മുകളിലേക്കു നോ�ോക്കി വിതുമ്പി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു.'

കളിൽ മുട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിനും നല്ല കാരണം ഉണ്ട്,

ഭഗവാനെ, ഈ പനിയാണോ�ോ മഹാമാരിയുടെ
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ലക്ഷണങ്ങൾ? കൈ വിടരുത് ഞങ്ങളെ...' മുത്തശ്ശ

ഗോ�ോപുവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള മുറിയിലേക്ക് മാറാം

ന്റെ വിതുമ്പി കരച്ചിൽ കേട്ടു അച്ഛൻ മുറിയിൽ

ഇപ്്പപോൾ തന്നെ. നീ നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറി തന്നെ

നിന്്നുും പുറത്തിറങ്ങി വന്നു മുത്തശ്ശനെ

ഉപയോ�ോഗിക്കുക. തമ്മിൽ അടുത്തു കാണുന്നതൊ�ൊ

ആശ്്വസിപ്പിച്ചു…

ക്കെ ഇനി മുതൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുക. ഒന്്നുും ഉണ്ടാ
യിട്ടല്ല, സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഖിക്കേണ്ട. അത്്രരേേം ഉള്ളൂ!

'വിഷമിക്കാതെ അച്ഛാ... നമ്മൾക്കു ഉടനെ തന്നെ

പിന്നെ ഒരു കാര്്യയം ... ഭാമയുടെ മുറിക്കകത്്തുും,

വിജയൻ ഡോ�ോക്ടറെ വിളിച്ചു കാര്്യങ്ങൾ പറയാം'.

പിന്നെ വീടിനകത്്തുും പറ്റുമ്്പപോഴൊ�ൊക്കെ കർപ്പൂരം,

മുത്തശ്ശൻ അപ്്പപോൾ പ്്രതീക്ഷയോ�ോടെ തല ഉയർത്തി

കുന്തിരിക്കം എന്നിവ പുകയ്യ്ക്കുക. അണു നശീകര

അച്ഛനെ നോ�ോക്കി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി

ണത്തിനു ഇവ ഉത്തമമാ'.

'ഡോ�ോക്ടർക്ക് രോ�ോഗിയെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കി
ലും മരുന്നു കൂട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ ഫോ�ോണിലൂടെ പറഞ്ഞു

അച്ഛൻ മുത്തശ്ശനോ�ോട് പറഞ്ഞു-

തരാമല്്ലലോ. പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ദേവൂ കരുതിയി

'അച്ഛൻ തെക്കേ മുറിയിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ വരിക,

ട്ടുണ്ടല്്ലലോ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോ�ോഗി

ഞാൻ കുറച്ചു ഒരുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ അവിടെ ചെയത
് ു

ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ '.

വെച്ചിട്ടുണ്ട്'.

അച്ഛൻ വേഗം തന്നെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക്
ഡോ�ോക്ടറെ ഫോ�ോണിൽ വിളിക്കുവാൻ പോ�ോയി. മുത്ത

അമ്മ അടുക്കളകയ്്ക്കകു അടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു

ശ്ശൻ അപ്്പപോൾ ഭാമയുടെ മുറിക്കു പുറത്തു നിന്നു

മുറിയിലേക്ക് പോ�ോകവേ സ്്വന്തമായി പറഞ്ഞു ' ഇനി

മുറിക്കകത്തു എന്ത് നടക്കുന്നുവെന്ന് ജിജ്ഞാസ

മുതൽ ഭാമയ്്കക്കകുും എനിക്്കുും ഭക്ഷണം ഇവിടെ

യോ�ോടെ എത്തി നോ�ോക്കി. അമ്മയുടെയും ഗോ�ോപുവി

പാചകം ചെയ്്യുും, കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അടുക്കളയിൽ

ന്റെയും അടക്കി പിടിച്ചുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടു മുത്തശ്ശ

സ്്വന്തമായി പാചകം ചെയ്യുന്നതു എനിക്കു

നു ദുഃഖം സഹിക്കവയ്യാതെ വീണ്്ടുും വിതുമ്പി

ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ ഭഗവാനെ'.

കരഞ്ഞു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ മുത്തശ്ശൻ

'എന്തു വന്നാലും നാളത്തെ വിഷുക്കണി ഞാൻ

നിദ്്രയിലാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഒരുക്കുക തന്നെ ചെയ്്യുും, വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കണി
കാണും'. അമ്മ കൈയ്്യ്്കൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ചു

അച്ഛാ… എന്നുള്ള അമ്മയുടെ വിളി കേട്ടാണ് മുത്ത

പ്്രരാർത്ഥനയോ�ോടെ പറഞ്ഞു

ശ്ശൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്്നുും എണീറ്റത.് അച്ഛൻ മുത്ത

'ഭഗവാനെ സഹായിക്കണേ'.

ശ്ശന്റെ കൈയ്്യ്്കൾ പിടിച്ചു കസേരയിൽ ഇരുത്തി
് േഹത്്തതോടെ പറഞ്ഞു 'അച്ഛൻ ഏറെ വിഷമിച്ചി
സന

ഉച്ചയോ�ോടു അടുത്തുള്ള സമയത്തെപ്്പപോഴോ�ോ ഭാമ

രിക്കുന്നു.പേടിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഡോ�ോക്ടറെ

ഉറക്കത്തിൽ നിന്്നുും എണീറ്റു കട്ടിലിൽ തലയിണ

വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള

ചാരി ഇരുന്നു. അവൾ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതൊ�ൊക്കെ

പനിയുടെ മരുന്ന് തതക
് ാലം കൊ�ൊടുക്കുക,

ഓർക്കുവാൻ ശ്്രമിച്ചു. അവളെ അതിശയപ്പെടുത്തി

നേരത്്തതോടു നേരം കഴിയുമ്്പപോൾ വീണ്്ടുും

യതും ഭയപെടുത്തിയതും കനക ശോ�ോഭയിൽ

വിളിക്കുക.

തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന കണിക്്കകൊന്ന പൂക്കളും പിന്നെ
ജാലക വാതിലിലേ ആ മുട്ടി വിളിയുമായിരുന്നു.

നിറകണ്ണുകളും മുഖവും സാരിതല കൊ�ൊണ്ടു തുടച്ച

അവൾ തന്റെ നെറ്റി തടത്തിൽ കൈയ്്യ്്കൾ വെച്ചു

ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ ഇപ്്പപോൾ കുറച്ചു

തനിക്ക് പനി ഉണ്്ടടോ എന്ന് സ്്വയം പരിശോ�ോധിച്ചു

പൊ�ൊടിയരി കഞ്ഞിയും ചുട്ട പപ്പടവും

നോ�ോക്കി. പനി ഇല്ല എന്നു മനസിലാക്കിയപ്്പപോൾ

കടുമാങ്ങാ അച്ചാറും കോ�ോരി കൊ�ൊടുക്കട്ടെ ഭാമയ്്ക്കക്.

അവൾ ഒരു ചെറു ചിരിയാൽ സ്്വയം പറഞ്ഞു.

പിന്നെ ഡോ�ോക്ടർ പറഞ്ഞതു പോ�ോലുള്ള ആ

'പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മയും ഗോ�ോപുവും കരഞ്ഞേ?

ഗുളികകളും കൊ�ൊടുക്്കാാം. നല്ല ക്ഷീണമാ എന്റെ

എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഇതു വലിയ

കുട്ടിക്കു... നല്ല ക്ഷീണമാ...അച്ഛൻ അമ്മയെ ആശ്്വ

അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്്ലലോ'?

സിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു
നാളെ റോ�ോഷൻ ഇവിടം വിട്ടു പോ�ോകും എന്നുള്ള ചിന്ത
'ദേവൂ...കുട്ടിക്ക് ഒന്്നുും ഇല്ല. ഇതു സാധാരണ പനി

അവളെ അപ്്പപോഴും വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുത്തി

തന്നെ ആണ,് വിഷമിക്കാതെ. പക്ഷെ, ഇനി മുതൽ

യിരുന്നു, പക്ഷെ അവന്റെ വാക്കുകൾ 'നമ്മൾ

നീ മാത്്രരം കുട്ടിയുടെ മുറിയിൽ കയറിയാൽ മതി

കാണും, ഒന്നിക്്കുും'-അവളെ ഉന്മേഷവതിയാക്കിയിരു

കേട്്ടടോ. അത് പോ�ോലെ തന്നെ ഓരോ�ോ പ്്രരാവശ്്യവും

ന്നു…അതവൾ സ്്വയം പറഞ്ഞാശ്്വസിച്ചു.

ഭാമയുടെ മുറിയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ നീ

ഇതൊ�ൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ�ോ?

ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം. പിന്നെ, ഞാനും അച്ഛനും

പിന്നെ, ഒട്്ടുും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ അവൾ
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എഴുന്നേറ്റു ജാലകത്തിനടുത്തു ചെന്നു നിന്നു.

തരുന്ന, എല്്ലാാം അറിയുന്ന കാരുണ്്യ നിധേ, ഈ

'കുറിമാനാ വിമാനങ്ങൾ ഒന്്നുും ഇവിടെ ഇല്ലല്്ലലോ? '

വർഷത്തെ കണി ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ ഇതാ

അവൾ അവന്റെ ജാലകത്തിലേക്ക് നോ�ോക്കിയിരുന്നു.

ഹൃദയപൂർവം ഒരുക്കി സമർപ്പിക്കുന്നു’!

അവ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു.

ഒരു ഓട്ടുരുളിയിൽ നവധാന്്യങ്ങൾ, സ്്വർണം,

ആരുടെയോ�ോ കാൽപ്പെരുമാറ്റം മുറിക്കു പുറത്തു

അവൽ, മലർ, കോ�ോടിമുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ഗ്്രന്ഥം

കേട്ടപ്്പപോൾ അവൾ ധൃതിയിൽ കട്ടിലിലേക്ക് വന്നു

എന്നിവ ഒരുക്കി വെച്ചു. പിന്നെ നിലവിളക്കിൽ

ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നു.

നിറയെ എണ്ണ പകർന്നു, അഞ്ചു തിരികൾ ഇട്ടു
വെച്ചു. തൊ�ൊഴുകൈയ്്യയോടെ പൂജാ മുറി പൂട്ടി പുറത്തി

ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയം വിഷുക്കണിക്കുള്ള വിഭവ

റങ്ങി വന്നു ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചു നിന്നു.

ങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ അമ്മ നടുമുറ്റത്തു വന്നിരുന്നു.

തെക്കേ മുറിയിൽ നിന്്നുും അച്ഛൻ അപ്്പപോൾ ഉറക്കെ

അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും ഗോ�ോപുവും തെക്കേ മുറിയുടെ

വിളിച്ചു ചോ�ോദിച്ചു.

വാതിലിന് മറവിൽ നിന്്നുും എല്്ലാാം നോ�ോക്കികാണുന്ന
ത് കണ്ട്അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.

'ദേവൂ, കണി എല്്ലാാം ഒരുക്കി കഴിഞ്്ഞഞോ? '.

പിന്നെ, അധികം താമസിയാതെ അമ്മ പൂജാ മുറിയി

'അതെ' എന്ന് അമ്മ വിഷാദം കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ

ലേക്ക് പോ�ോയി. പൂജാമുറിയിലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്്രഹ

പറഞ്ഞു.

ത്തിനു മുന്നിൽ നാളെത്തെ കണി ഒരുക്കുവാൻ
അമ്മ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ വിഗ്്രഹത്തിനു മുന്നിൽ

74

ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിനു മുന്നേ തെക്കേ മുറിയുടെ

തൊ�ൊഴുകൈയ്്യയോടെനിന്നുഒരുവിതുമ്പലോ�ോടെഅമ്മപറഞ്ഞു:-

കതകിനു കുറെ അകലം നിന്നശേഷം അച്ഛനും

'ക്ഷമിക്കുക, സദയം ക്ഷമിക്കുക. പറ്റുന്ന പോ�ോലെ

മുത്തശ്ശനും കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഉറക്കെ

കണി ഒരുക്കി

വിളിച്ചു പറഞ്ഞു…

വെക്്കാാം ഞാൻ. ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ…
് എല്്ലാാം

'രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ മുറിയിൽ മുട്ടുമ്്പപോൾ

AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM
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കിടന്നു. ഉള്ളിലെ ഭയാധിക്്യയം കൊ�ൊണ്ട് അവൾ

നടന്നു പൂജാ മുറിയിലേക്ക് വരിക. പൂജാ മുറിയുടെ

പെട്ടെന്നു തന്നെ നിദ്്രപുൽകി. മണിക്കൂറുകൾക്കു

വാതിൽ തുറന്നിരിക്്കുും. കണ്ണനെ കൺകുളിർക്കെ

ശേഷം, ഒരു സ്്വപ്നാടനത്തിലെ സഞ്ചാരിയെ

കാണുക. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണി കണ്ട ശേഷമേ

പോ�ോലെ അവൾ മുറിയിൽ എണീറ്റു നടന്നു, പിന്നെ

ഞാൻ ഭാമയെ കണികാണിക്കൂ കേട്്ടടോ'. മുറിക്കക

മുറിയിലെ ലൈറ്റ് തെളിച്ചു വെച്ചു. അവളുടെ

ത്തു നിന്നു അപ്്പപോൾ അച്ഛന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു

കണ്ണുകളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു അപ്്പപോൾ

കേൾക്കാമായിരുന്നു. 'ഉവ്വ്, ഉവ്വ്'.

ജനൽ പടിയിൽ കനക ശോ�ോഭയുള്ള കൊ�ൊന്നപ്പൂക്ക

അമ്മ പിന്നെ ഭാമയുടെ മുറിയിൽ വന്നു, ഉറങ്ങുക

ളും തുളസി മാലയും ഇരുന്നിരുന്നു. അവൾ അമ്മേ,

യായിരുന്ന അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു സന
് േഹചും

അമ്മേ എന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു, അപ്്പപോഴും

ബനം നൽകി.

അവളുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല.

അർധരാത്്രരി കഴിഞ്ഞു എപ്്പപോഴോ�ോ നന്നായി

അവൾ കുറച്ചു ധൈര്്യയം സംഭരിച്ചു ജാലക പടിയിൽ

് ിരുന്നു. രാമഴയ്്ക്കകു ശേഷമുള്ള
ഇടിവെട്ടി മഴപെയത

ഇരുന്നിരുന്ന കൊ�ൊന്നപ്പൂക്കളെയും തുളസി

ഏതോ�ോ യാമത്തിൽ ഭാമയുടെ ജാലകപാളിയിൽ

മാലയെയും കൈകളിൽ എടുത്തു സ്നേഹവാ

ആരോ�ോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടു അവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്്നുും

യ്പ്്പപോടെ ഹൃദയത്്തതോട് ചേർത്തു വെച്ചു, പിന്നെ

ഞെട്ടി ഉണർന്നു. അവൾ ആകെ ഭയന്ന് വിറച്ചിരു

കണ്ണുകൾ അടച്ചു ആനന്ദാശ്്രരുക്കൾ പൊ�ൊഴിച്ചു

ന്നു. വീണ്്ടുും ജാലകപാളികളിൽ മുട്ടു തുടർന്നപ്്പപോൾ

നിന്നു. എന്്തതോ ചിന്തിച്ചുറച്ചതു പോ�ോലെ അവൾ

അവൾ അമ്മേ, അമ്മേ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു

മെല്ലെ പൂജാമുറിയുടെ വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്നു

കരഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ശബ്ദം പുറത്തേ

അകത്തു കടന്നു. തുളസി മാല ഭഗവാന്റെ വിഗ്്രഹ

യ്്ക്കകു വന്നില്ല. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങളുടെ ഇടവേള

ത്തിൽ ചാർത്തുകയും കൊ�ൊന്നപ്പൂക്കൾ ഓട്ടുരുളി

യ്്ക്കകു ശേഷം ജാലക പാളികളുടെ കുറ്റികൾ

യിൽ നിറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നിമിഷങ്ങ

തനിയെ ഊരി മാറുന്ന ശബ്ദം അവൾക്കു കേൾക്കാ

ളിൽ അവൾക്ക് അവാച്്യമായ അനുഭൂതിയും

മായിരുന്നു. ഞൊ�ൊടിയിടയിൽ ജാലക പാളികൾ

ഊർജവും എവിടെയോ�ോ നിന്്നനോ ലഭിച്ചിരുന്നു. ശബ്ദം

മലർക്കെ തുറന്നു മുറിയിലേക്ക് കനക ശോ�ോഭയിൽ

തെല്്ലുും ഉണ്ടാക്കാതെ അവൾ അവളുടെ മുറിയിൽ

ഉള്ള ഒരു വെളിച്ചം കടന്നു വന്നിരുന്നു. ഭയന്നു

വന്നു ജാലക പാളികൾ കുറ്റിയിട്ടു, പിന്നെ തിരികെ

വിറച്ചിരുന്ന അവൾ കണ്ണുകൾ മുറുകെ പൂട്ടി

കട്ടിലിൽ വന്നു കിടന്നു. 'ഭഗവാനെ' എന്നുള്ള കൂട്ട
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വിളിയും കരച്ചിലും കേട്ടു ഭാമ അവളുടെ മുറിയുടെ

ചോ�ോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഭാമേ... അന്ന് ജാലക പാളിയിൽ

പുറത്തിറങ്ങി നോ�ോക്കിയപ്്പപോൾ അച്ഛൻ, അമ്മ,

മുട്ടിയിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? നീ ഈ സംഭവങ്ങ

മുത്തശ്ശൻ, ഗോ�ോപു എന്നിവർ കൈകൾ കൂപ്പി

ളൊ�ൊക്കെ റോ�ോഷനോ�ോട് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്്നനോ?

കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. അച്ഛൻ

ഭാമയുടെ മറുപടി അപ്്പപോൾ ഇതായിരുന്നു

ശബ്ദം ഉയർത്തി അമ്മയോ�ോട്

'റോ�ോഷനോ�ോട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കല്്യയാണ ശേഷം

ചോ�ോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

എല്്ലാാം പറഞ്ഞിരുന്നു… പക്ഷെ അത് റോ�ോഷൻ
അല്ലായിരുന്നു അന്ന് ജാലക വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചി

' ദേവൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പുറത്തിറങ്ങരുത്

രുന്നതു എന്നതാണ് സത്്യയം. ആരായിരുന്നു ആ

എന്ന്, നീ എന്തിനാ പുറത്തിറങ്ങി പൂക്കൾ പൊ�ൊട്ടിച്ച

ജാലകപാളിയിൽ മുട്ടി വിളിച്ചത്? പിന്നെ കണിക്്കകൊ

ത?് അമ്മ കരച്ചിലിനിടയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ന്ന പൂക്കളും തുളസി മാലയും ജാലക പടിയിൽ

'ഞാൻ ഒന്്നുും ചെയത
് ില്ല, എനിക്്കകൊന്്നുും അറിയില്ല,

വെച്ചതും ആരാണ്? എനിക്കു ഇപ്്പപോഴും അറിയില്ല.

ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്,ട് അത്്രയേ എനിക്കറിയൂ...'

ഞാൻ ഒരു കാര്്യയം വിശ്്വസിക്കുന്നു, ഈ കാര്്യങ്ങൾ
ഒക്കെ ഭക്തരെ സന്്തതോഷിപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണസ്്വവാമി

***********************************************

ചെയ്യുന്ന എണ്ണമറ്റ കുസൃതികളിൽ ഒന്നു മാത്്രമാണ്

വർഷങ്ങൾ ശിശിരകാലത്തിൽ കൊ�ൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന

എന്നത്'. അപ്്പപോൾ ശ്്രരീവിദ്്യയുടെ മെസ്സേജ്

ഇലകളെ പോ�ോലെ പൊ�ൊഴിഞ്ഞു വീണിരുന്നു. ഭാമ

സ്ക്്രരീനിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു, കൈകൾ കൂപ്പി

ഇന്നു മധ്്യവയസക
് യായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നിൽക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇമോ�ോജിയായി...

കടലിനു അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സമു
ച്ചയത്തിലെ ഏഴാം നിലയിലുള്ള ബാലക
് ണിയിൽ

ഭാമ അപ്്പപോൾ ഇങ്ങനെ ശ്്രരീവിദ്്യയ്്ക്കകു എഴുതി

ഇരുന്നു ദൂരെ കടലിൻ ചക്്രവാളത്തിൽ ത്്രരിസന്ധധ്യ

'നാളെ വിഷുവാണല്്ലലോ, ഈ മഹാമാരി കാലത്തെ

വരച്ച വർണ്ണപ്പകിട്ടുകളുടെ അസത
് മനം കൗതുക

ലോ�ോക്ക് ഡൗണിലും പരിമിതമായ വിഷുക്കണി

ത്്തതോടെ നോ�ോക്കികാണുകയായിരുന്നു ഭാമ.

ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്്കുും കുടുംബ

മൊ�ൊബൈൽ ഫോ�ോണിലെ പോ�ോപ്പ് അപ്പ്നോ�ോട്ടിഫിക്കേ

ത്തിനും നേരെത്തെകൂട്ടിയുള്ള എന്റെ ഹൃദയം

ഷനും ബെല്്ലുും കേട്ടപ്്പപോൾ അവളുടെ ശ്്രദ്ധ അവിടെ

നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ! '

യ്്ക്കകു തിരിഞ്ഞു. അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു
അപ്്പപോൾ സ്്വയം പറഞ്ഞു

ശ്്രരീവിദ്്യയോ�ോട ബൈ പറഞ്ഞു ഭാമ മൊ�ൊബൈൽ
ഫോ�ോൺ ടീപ്്പപോയിൽ വെച്ചു ഇരുളിലേക്ക് നിസ്സംഗയാ

'ഹമ്മ്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കഥയിൽ നിന്്നുും എന്തെങ്കി

യി നോ�ോക്കിയിരുക്കുമ്്പപോൾ പെട്ടെന്നു നീല നിലാവ്

ലും കൂടുതൽ അറിയുവാനായിരിക്്കുും ഇന്്നുും

പുറത്തു പരന്നു. ഫ്ലാറ്റിനു താഴെ നിന്നിരുന്ന കണി

ശ്്രരീവിദ്്യ വന്നിരിക്കുന്നെ '. വാട്സആ
്
പ്പ് പേജിലെ

കൊ�ൊന്നപ്പൂക്കൾ കനക ശോ�ോഭയിൽ തിളങ്ങി നിന്നു.

ചാറ്റിലേക്ക്അപ്്പപോൾ വന്നിരുന്ന ഭാമയോ�ോട് ശ്്രരീവിദ്്യ

അവിടേക്ക് അപ്്പപോൾ തഴുകി വന്നിരുന്ന കടൽകാറ്റി

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു…'നീണ്ട നാൽപതു വർഷത്തെ

നു ദേവദാരുവിൻറെ സുഗന്ധമായിരുന്നു. നാൽപതു

ഇടവേളക്്ക്്യ്കക്കകു ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടു

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് താൻ കേട്ടിരുന്ന മുരളി ഗാന

മുട്ടലിനു ഇത്്ര മധുരമുള്ള ഒരു ജീവിത കഥ നിന്നിൽ

ത്തിന്റെ അതെ ഈണം അപ്്പപോൾ കാറ്റു വഹിച്ചിരു

നിന്്നുും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്്കുും എന്നു ഞാൻ

ന്നു. അവൾ തെല്്ലുും ഭയന്നില്ല, ഒട്്ടുും പരിഭ്്രമിച്ചതുമില്ല.

സ്്വപ്നത്തിൽ പോ�ോലും കരുതിയില്ല കേട്്ടടോ എന്റെ

അവൾ സന്്തതോഷത്്തതോടെ പറഞ്ഞു…' ഭഗവാൻ

ഭാമേ.... നീയും റോ�ോഷനും തിരുവന്തപുരത്തു വെച്ചു

ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ '. അവൾ കൈകൾ

വീണ്്ടുും കണ്ടു മുട്ടുകയും നിങ്ങളുടെ പ്്രണയത്തിനു

കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ചു ഭക്തിയോ�ോടെ പറഞ്ഞു…

എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി അത് പൂവണിയാൻ
മുത്തശ്ശൻ നൽകിയ സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ അറിഞ്ഞ

'ഗുരുവായൂരപ്പാ, ഭഗവാനെ കാത്തുകൊ�ൊള്ളുക, നീ

പ്്പപോൾ ശെരിക്്കുും ഒരു സിനിമാക്കഥ പോ�ോലെ

ഞങ്ങളെ, ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്്നുും'.

തോ�ോന്നി. എനിക്ക് നിന്്നനോട് ഒരു കാര്്യയം

റോ�ോയി ഫ്രാൻസിസ്: ഫാർമസി മേഖലയിൽ ജോ�ോലി. ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജം എക്സിക്്യയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം (2008, 2010, 2013).
ദർപ്പണം മാഗസിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ (2015), ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ സംഗീത സന്ധധ്യ പ്്രരോഗ്്രാാം കോ�ോർഡിനേറ്റർ
(2011-2016) എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ലോ�ോനപ്പൻസ് ദി ഗ്രേറ്റ്
കഥ

സാം മത്തായി

ഇ

തൊ�ൊരു കാൽ നൂറ്റാണ്ടു പഴക്ക

നിന്നുള്ള മറ്്ററൊരു കുടുംബവും.

മുള്ള കഥ.

ലോ�ോനപ്പൻ ചേട്ടന് രണ്ടു വയസ്സിൽ

കേന്ദ ഗവണ്മെന്റ് സർവീസിൽ

താഴെയുള്ള ഒരു മകളുമുണ്ട്. മറ്റേ രണ്ടു

ജോ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് മധുരയിൽ

പേർ റൂർക്കേല ഹോ�ോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു

നിന്്നുും അങ്ങ് വടക്കു ബീഹാറിലെ

നഴ്സിംഗ് സുപ്്രണ്്ടുും അവരുടെ ഭർത്താ

റാഞ്ചിയിലെ പ്്രശസത
് മായ “തസർ”

വുമാണ്. ഹിന്ദി ഭാഷ അധികം വശമില്ലാ

സിൽക്ക് ഗവേഷണ കേന്ദദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു

ത്ത എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത രണ്ടു

സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടി. ബീഹാർ അത്്ര താൽപ്പ

ദിവസം അവരാണല്്ലലോ ഒരു സപ്്പപോർട്ട്.

ര്്യമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതിനാൽ ആദ്്യയം

വടക്കേ ഇൻഡ്്യയിലേക്കുള്ള കന്നി യാത്്ര

ശങ്കിച്ചെങ്കിലും ഏറെ കാത്തിരുന്ന

യായതിനാൽ ചുരുക്കം ലഗേജുമാത്്രമാ

പ്രൊമോ�ോഷൻ ആയതിനാൽ പോ�ോകാൻ

ണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്.

തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
കാഴ്ചയിൽ കുറിയവനായ ലോ�ോനപ്പൻചേ
ആലപ്പുഴയിൽ നിന്്നുും ധൻബാദിലേക്കു

ട്ടൻ റാഞ്ചിയിൽ സ്്വന്തമായി ”ടയർ

പോ�ോകുന്ന #13352 എക്്സസ്്പപ്്രസ്സ് ആണ്

റീട്്രരെഡിങ്” ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ്.

റാഞ്ചിക്കു പോ�ോകാൻ ഏക ആശ്്രയം.

ആണിയടിച്ച പലകകൊ�ൊണ്ടു ഉരസി

ആലുവാ സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ ഏഴര

പാകപ്പെടുത്തുന്ന "കട്ട" തേഞ്ഞു പോ�ോയ

മണിക്ക് എത്തുന്ന ട്്രരെയിൻ, അമ്പതു

ടയറിൽ പുതിയ റബ്ബർ “ട്്രരെഡ്” ഒട്ടി ച്ചു

മണിക്കൂറോ�ോളം ഓടി, രണ്ടായിരത്തി

കൊ�ൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ്. താനും ഒരു

അഞ്ഞൂറോ�ോളം കിലോ�ോമീറ്റർ താണ്ടി,

ബിഹാറിപ്പയ്യനും അടങ്ങുന്ന കൊ�ൊച്ചു ടീം!

മൂന്്നാാം നാൾ രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോ�ോ

കഠിനമായ ജോ�ോലി ആയത്കൊ�ൊണ്ടാകാം

ടെയാണ് റാഞ്ചിയിൽ എത്തുക.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾക്്കുും
ടയറിൻറെ നിറം ആയിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

മിക്കവാറും സമയനിഷഠ
് പാലിക്കാത്ത

തൊ�ൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊ�ൊക്കെ വാശി

ഒരു വണ്ടിയാണിതെന്ന പേരുദോ�ോഷവും

പിടിച്ചു കരയുന്ന മകളെ നോ�ോക്കലാണ്

ഇതിനകം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചേട്ടൻറെ ഭാര്്യയുടെ പ്്രധാന ജോ�ോലി.

ആലുവയിൽ ട്്രരെയിൻ കയറുമ്്പപോൾ
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എൻറെ കമ്പാർട്മെന്റിൽ അഞ്ചു യാത്്ര

ഈസ്റ്റർ അവുധിക്കു നാട്ടിൽ വന്നു

ക്കാർ മാത്്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ

മടങ്ങുകയാണ്.

ഞാൻ താമസിയാതെ പരിചയപ്പെട്ടു.

ഒരു മയക്കം കഴിഞ്ഞപ്്പപോഴേക്്കുും വണ്ടി

എറണാകുളം സ്്വദേശി ലോ�ോനപ്പനും

തൃശൂർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെ

കുടുംബവും; പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ

"ചായ, കാപ്പി, വട" വിളികളും

യാത്്രക്കാരുടെ ബഹളവുമൊ�ൊക്കെ കാരണം മയക്കം

നിഴലിച്ചിരുന്നു. ആ റൂമിൽ ഞാനൊ�ൊഴികെ മറ്റാരോ�ോടും

പൊ�ൊയ്പ്്പപോയി. പെട്ടെന്ന് ഒരു സീറ്റ് ഒഴികെ മറ്റു സീറ്റു

മിണ്ടാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതിന്റെ

കളെല്്ലാാം നിറഞ്ഞു. വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ

കാരണവും അയാൾ പതിഞ്ഞ സ്്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു

പ്്പപോഴേക്്കുും മധ്്യവയസക
് നായ ഒരു മാന്്യൻ

തന്നു... മലയാളി സഹയാത്്രരികരോ�ോട് അധികം ഇടപെ

ധൃതിയിൽ വന്ന്, സീറ്റ് നമ്പർ നോ�ോക്കി ജനാലക്കരികി

ട്ടാൽ പിന്നെ തനിക്്കകോ സ്്വന്തക്കാർക്്കകോ ഒരു ജോ�ോലി

ലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു. തൻറെ “അരിസ്റ്റോ

തരപ്പെടുത്തിക്്കകൊടുക്കാമോ�ോ എന്നതാവും അടുത്ത

ക്്രരാറ്റ്” സൂട്്ട്കകേസ്ബെർത്തിനടിയിൽ തള്ളി വെച്ച്,

റിക്്വസ്റ്റ്!

“റെയ്ബാൻ” കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് മടക്കി “സഫാരി”
സൂട്ടിൻറെ നാല് പോ�ോക്കറ്റുകളിലൊ�ൊന്നിൽ നിക്ഷേപി

ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിയോ�ോടെ ട്്രരെയിൻ ഈറോ�ോഡിൽ

ച്ച് വീണ്്ടുും ശരിക്്കകൊന്നു നടു നിവർത്തി. ആരും ഒറ്റ

എത്തി. വണ്ടിയിൽ നിന്്നുും പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ

നോ�ോട്ടത്തിൽ തന്നെ “ഇമ്പ്രെസ്്സ്ഡഡ്” ആയിപ്്പപോകുന്ന

ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ചു. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ആയ

ഗൗരവമുള്ള മുഖം. ഞാൻ അയാളെ ശ്്രദ്ധിക്കാൻ

സേലം വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്്പപോഴേക്്കുും ഞാനടക്കം

കാരണം മറ്്ററൊന്നായിരുന്നു. അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത്

എല്ലാരും സീറ്റിൽ ഇരുന്നു മയങ്ങി. എന്നാൽ മേനോ�ോ

“ബാറ്റ”യുടെ"അംബാസിഡർ" മോ�ോഡൽ ഷൂസ്

നാകട്ടെ എതിർ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന യാത്്രക്കാരനെ

ആയിരുന്നു! അക്കാലത്തെ മുന്തിയ ഷൂ മോ�ോഡലുക

മുകളിലെ ബെർത്തിലേക്കയച്ച് രണ്ടു സീറ്റുകളും

ളിലൊ�ൊന്ന്! പോ�ോരാത്തതിന് പുതിയതായതിനാൽ

നിവർത്തി ബെഡ് പോ�ോലെ ആക്കി അതിൽ

ബ്്രരൗൺ നിറത്തിലുള്ള പോ�ോളിഷ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു

കിടന്നു… കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്്പപോൾ അയാളുടെ

മുണ്!ട് രണ്ടു നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ബാറ്റ ഷോ�ോപ്പിൽ

കൂർക്കംവലി ഉച്ചത്തിലായി!

പോ�ോയപ്്പപോൾ "അംബാസിഡർ" എടുക്കണമോ�ോ
വേണ്ടയോ�ോ എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്താതെ

ഇതിനിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ട്്രരെയിനിൻറെ

"മൊ�ൊക്കാസിനോ�ോ -സ്ലിപ് ഓൺ” മോ�ോഡൽ വാങ്ങുക

തറയെല്്ലാാം ഒരു കീറിയ പഴയ ബനിയൻ

യായിരുന്നു…ഒരാളുടെ പദവി അയാളുടെ ഷൂസ്

തുണികൊ�ൊണ്ട് തുടച്ചു വന്ന ഒരു പയ്യൻ മുട്ടി വിളിച്

നോ�ോക്കിയാലറിയാം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയുന്നത്

ഭിക്ഷ ചോ�ോദിച്ചപ്്പപോൾ എന്റെ മയക്കത്തിന് ഭംഗം

ഇയാളുടെ കാര്്യത്തിൽ മിക്കവാറും ശരി തന്നെ.

വന്നു…പോ�ോക്കറ്റിൽനിന്്നുും രണ്ടു രൂപ എടുത്തു
കൊ�ൊടുത്തു അവനെ ഒഴിവാക്കിയപ്്പപോൾ വീണ്്ടുും

വണ്ടി മെല്ലെ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു. പിന്നീടുള്ള പത്തു

മയക്കത്തിന്റെ അടുത്ത ഗഡുവായി. വൈകുന്നേരം

നിമിഷത്തിൽ ആ കംപാർട്മെന്റിലുള്ള ആരും

ഏഴര മണിയോ�ോടെ വണ്ടി ആർക്്കകോണം

പരസപ
് രം ഒന്്നുും മിണ്ടിയില്ല. പെട്ടന്നായിരുന്നു

സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

ലോ�ോനപ്പൻ ചേട്ടൻറെ മകളുടെ അലറിയുള്ള
കരച്ചിൽ. അത് കണ്ട പാടെ നമ്മുടെ “മാന്്യ വ്്യക്തി”

വണ്ടി നിന്നപ്്പപോൾ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ മേനോ�ോൻ

യുടെ പുരികങ്ങൾ വില്ലുപോ�ോലെ വളഞ്ഞു, നെറ്റി

സീറ്റിനടിയിൽ നോ�ോക്കിയ തും ഞെട്ടിപ്്പപോയി…തന്റെ

ചുളിഞ്ഞു. അയാൾ എന്്തതൊക്കെയാ പിറുപിറുത്തു.

ഷൂസ് കാണാനില്ല! തറയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നു

തീരെ രസിച്ചില്ലെന്നു വ്്യക്തം! എന്തിനു ഈ കംപാർ

വീണ്്ടുും വീണ്്ടുും പരതി നോ�ോക്കി. അയാളുടെ ഷൂസ്

ട്മെന്റിൽ കയറിപ്്പപോയി എന്നപോ�ോലത്തെ

ആരോ�ോ അടിച്ചുമാറ്റിയിരിക്കുന്നെന്നു അയാൾക്ക്

മുഖഭാവം… എന്തായാലും ലോ�ോനപ്പൻ ചേട്ടൻറെ

ബോ�ോധ്്യമായി! കൂട്ടിലിട്ട വെരുകിനെപ്്പപോലെ അയാൾ

ഭാര്്യ പാടുപെട്ടു കരച്ചിൽ നിർത്തിച്ചു. സംഭവത്തിൽ

അങ്്ങങോട്ടുമിങ്്ങങോട്്ടുും നടന്ന്എല്ലായിടവും പരിശോ�ോ

നിന്്നുും ശ്്രദ്ധ തിരിക്കാനെന്നപോ�ോലെ “മാന്്യൻ”

ധിച്ചു. പലരോ�ോടും ചോ�ോദിച്ചു. ആരും കണ്ടവരില്ല…

എന്റെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കി. റാഞ്ചിയിലേക്കു ട്്രരാൻ

ദേഷ്്യവും അതിലേറെ നിരാശയും കടിച്ചമർത്തി

സഫ
് ർ ആയി പോ�ോകുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ

അയാൾ സീറ്റിൽ വന്നിരിപ്പായി…

ആണെന്നറിഞ്ഞപ്്പപോൾ അയാൾ അൽപ്പം കൂടെ
മയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിസിറ്്റിിംഗ് കാർഡ്

ഈ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്്രരി

എനിക്ക് വച്ച് നീട്ടി. അയാളുടെ പേര് രാജീവ്

ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ലോ�ോനപ്പൻ

മേനോ�ോൻ. അദ്ദേഹം റൂർക്കെലായിലുള്ള ഒരു വലിയ

പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ ധൃതിയിൽ പ്ലാറ്്ററ്്ഫഫോമിലേ

പ്്രരൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്്യൽ

ക്കു ഇറങ്ങി. മൂന്ന് നാലു ബോ�ോഗികൾക്കു അപ്പുറത്ത്

ഓഫീസർ ആണ.് പെട്ടെന്നുള്ള യാത്്രയായതിനാൽ

ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം കണ്ടു. ചിലർ ഭക്ഷണം വാങ്ങി

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബുക്്കിിംഗ് കിട്ടാത്തതുകൊ�ൊണ്ട്

ക്്കകൊണ്ടു വരുന്നതും… ഞാനും ആ ഫുഡ് സ്റ്റാളിലേ

സെക്കന്റ് ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടി വന്നു. അയാളുടെ

ക്കു നടന്നു. ഇഡ്ഡലി-വട വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിരുന്ന

സംസാരത്തിലും നോ�ോട്ടത്തിലും ഒരു ഗർവ്

പ്്പപോൾ ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു!
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രണ്ടു റെയിൽവേ പോ�ോലീസുകാർ ചേർന്ന് “കംപാർ

സോ�ോക്സുമായി ടോ�ോയ്ലെറ്റിൽ പോ�ോയി നടന്നു വരുന്ന

ട്മെന്റിലെ തറ വൃത്തിയാക്കിയ” നമ്മുടെ പയ്യനെ

താണ്. അരിശം മൂത്ത അയാൾ നനഞ്ഞ സോ�ോക്സ്

നടത്തിക്്കകൊണ്ട് വരുന്നു! പയ്യന്റെ വലത്തേ കയ്യിൽ

ഊരി സീറ്റിനടിയിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു! അയാളുടെ

ഒരു ജോ�ോഡി ഷൂസുമുണ്!ട് ഞാൻ അവരുടെ ഓരം

കൈവശം വേറെ ചെരുപ്പുകൾ ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാ

ചേർന്ന് നിന്ന് ആ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഷൂസ്

യി. ആൾ കടുപ്പത്തിലാണെന്നു മുഖഭാവം കണ്ടാലറി

ഏതെന്നു എത്തി നോ�ോക്കി. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ

യാം. ആരും അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോ�ോക്കുന്നില്ല.

് ബ്ധനായി… അതെ, നമ്മുടെ മേനോ�ോൻറെ
സത

പൊ�ൊതുവെ ആ റൂമിൽ ഒരു മ്ലാനത തളം കെട്ടി നിന്നു!

“അംബാസിഡർ”ഷൂസ് തന്നെ!

ട്്രരെയിൻ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്്പപോഴും
പിന്നീടുള്ള പല സ്റ്റേഷനുകളിലും വേറെ ഷൂസോ�ോ,

അതോ�ോടെ ഞാൻ പോ�ോലീസുകാരുടെ മുന്നിലേക്ക്

കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു ജോ�ോഡി ചെരിപ്പെങ്കിലുമോ�ോ കിട്ടു

നീങ്ങി നിന്ന് തൻറെ സഹയാത്്രരികൻറെ ഷൂസ്

മോ�ോയെന്ന് അയാൾ അന്്വവേഷിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേയിരുന്നു…

മോ�ോഷണം പോ�ോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഞാൻ

പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം!

അവരുടെ കുറുകെ നിന്നത് അതിലൊ�ൊരു പോ�ോലീസു
കാരന് അത്്രയ്്ക്കക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അയാൾ പതുക്കെ

ഉച്ചയായതോ�ോടെ ആൾ അൽപ്പം ‘കൂൾ’ ആയി.

മീശ ചുരുട്ടി എന്്നനോട് ചോ�ോദിച്ചു-

അതോ�ോടെ ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്ത് കൂടി അയാളെ

“ഉങ്കൾ ഷൂസ് തുളഞ്ഞു പോ�ോയിരിച്ചാ”? (നിങ്ങളുടെ

അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്്രമിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും

സ്്വന്തം ഷൂസ് ആണോ�ോ മോ�ോഷണം പോ�ോയത?് )

സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്്രചെയ്യില്ലെന്നു അയാൾ

“ഇല്ല...എൻറെ സഹയാത്്രരികൻറെ ഷൂസ് ആണിത്”

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ട്്രരെയിനിലും സ്റ്റേഷനുകളിലും

ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ�ോക്കി.

ഭിക്ഷാടനം നിർത്തേണ്ടതിൻറെ ആവശ്്യകതയും
റയിൽവെ ടോ�ോയ്ലെറ്റുകൾ നവീകരിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി

“ഉങ്കൾക്കെന്ന തലവലി”? “പോ�ോയി വേലൈ

യും അയാൾ വാചാലനായി.

പാറുങ്്കകോ”! അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് ഭാവം.
തത്സമയം അങ്ങ് ദൂരെ പച്ച സിഗ്നൽ തെളിഞ്ഞു…

സാധാരണ പുലർച്ചെ 5:30നാണ് ട്്രരെയിൻ റൂർക്കെല

സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ബെല്ലടിച്ചു… വണ്ടി നിരങ്ങി

സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക. വണ്ടി വൈകിയെത്തിയാൽ

നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി!

മേനോ�ോൻ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോ�ോകാറാണ് പതിവ്.

ഞാൻ ഓടിപ്്പപോയി എൻറെ ബോ�ോഗിയിൽ

ചെരിപ്പില്ലാത്തതിനാൽ എങ്ങനെ നാണം കെടാതെ

കയറിക്കൂടി…

ഓഫീസിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇപ്്പപോൾ

“ഷൂസ് കട്ടവനെ” കണ്ട കാര്്യയം ഞാൻ മേനോ�ോനോ�ോട്

കടകളൊ�ൊന്്നുും തുറക്കില്ല. സ്റ്റേഷനിൽനിന്്നുും കൂട്ടി

പറഞ്ഞില്ല.... ഷൂസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാ

കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകാൻ കമ്പനി കാർ വരും. മൊ�ൊബൈൽ

നോ�ോ, ഭക്ഷണം വാങ്ങാനോ�ോ പറ്റാതെ ദേഷ്്യയം കൊ�ൊണ്ട്

ഫോ�ോണുകളൊ�ൊന്്നുും അക്കാലത്തില്ലാത്തതിനാൽ

അയാളുടെ മുഖം കനത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു!

വീട്ടിൽ നിന്്നുും വേറെ ഷൂസ് കൊ�ൊണ്ട് വരാൻ

രാത്്രരിയിൽ ഞാൻ മുകളിലെ “ബെർത്തിൽ” കയറി

ഡ്്രരൈവറോ�ോട് പറയാനാകില്ല. രാവിലെ വെളിച്ചം

കിടന്നതും ഉറങ്ങിപ്്പപോയതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു.

കുറവായതിനാൽ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ചെരുപ്പ് ഇല്ലാതെ

ഉറക്കത്തിൻറെ ഒന്്നാാം യാമം കഴിഞ്ഞപ്്പപോൾ ആ

നടന്ന് പോ�ോയാലും ആരും ശ്്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് അയാൾ

രാത്്രരിയിലെ സംഭവങ്ങൾ മനോ�ോമുകുരത്തിൽ തെളി

സ്്വരം താഴ്്ത്തതി പറഞ്ഞപ്്പപോൾ അയാളുടെ “ഈഗോ�ോ”

ഞ്ഞുവന്നു...ആ പോ�ോലിസുകാർ എന്്നനോട് തട്ടിക്കയറി

എത്്രമാത്്രരം വ്്രണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക്

യതെന്തിനാണ?് ആ പയ്യനെ സ്റ്റേഷനിൽ

ഊഹിക്കാനായി.

അയാളെ അലട്ടുന്ന ചിന്ത...ഒമ്പതു മണിയാകാതെ

കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയി മർദ്ദിച്ചു കാണുമോ�ോ? ആ ഷൂസിൻറെ
ഗതി എന്തായിക്കാണും? അവ "ലോ�ോസ്റ്റ് ആൻഡ്

രാവിലെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ�ോ എന്്നനോർത്ത്

ഫൗണ്"ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിലിട്ടു ലേലം വിളിച്ചു റയിൽവേ

രാത്്രരി തന്നെ മേനോ�ോനോ�ോട് “ബൈ ബൈ” പറഞ്ഞു

ക്കു മുതൽ കൂട്ടുമോ�ോ? അതോ�ോ, പിറ്റേ ദിവസം

ഞാൻ എന്റെ “ബെർത്തി”ലേക്കു വലിഞ്ഞു. ഒരു

ടൗണിലെ “ചോ�ോർ ബസാറി”ൽ വിൽപ്പനക്ക്

നീണ്ട ഉറക്കത്തിനുശേഷം രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക്

പോ�ോയിരിക്കുമോ�ോ?

ബെർത്തിൽ നിന്്നുും താഴെയിറങ്ങുമ്്പപോഴും അയാൾ

താമസിയാതെ തീവണ്ടിയുടെ താളത്തിൽ ഞാൻ

സീറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്… വണ്ടി വൈകിയാണ് ഓടുന്ന

വീണ്്ടുും നിദ്്രയിലാഴ്്ന്നനു...

തെന്നു സ്പഷ്ടം! രാത്്രരി സിഗ്നൽ കിട്ടാതെ വണ്ടി
പലയിടത്്തുും നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്്രരെ! അപ്്പപോൾ
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പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബെർത്തിൽനിന്്നുും താഴെ ഇറങ്ങി

ലോ�ോനപ്പൻ വിശദീകരിച്ചു… “ഒറീസ്സയിലെയും

വരുമ്്പപോൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ മേനോ�ോൻ കാലിൽ

ബിഹാറിലെയും ആദിവാസികൾ കാട്ടിലെ
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ഊടുവഴികൾ ഉള്ളിടത്തു “ചെയിൻ” വലിച്ചു വണ്ടി

പറിച്ചെടുത്തശേഷം മേനോ�ോന് നേരെ നീട്ടി.

നിറുത്തി ഇറങ്ങിപ്്പപോകും! പിന്നെ സിഗ്നൽ

എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു നിന്നു പോ�ോയി.

കിട്ടാതാകും. ട്്രരെയിനിലെ ഡ്്രരൈവറും ഉദ്യോഗസ്ഥരു

മേനോ�ോൻ അൽപ്പം മടിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന്

മെല്്ലാാം അറിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടുള്ള “കളി”യാണിതത്്രരേ”.

എന്്തതോ ആലോ�ോചിച്ചിട്ട്

രാവിലെ 7:30 ആയപ്്പപോഴേക്്കുും വണ്ടി റൂർക്കലയിൽ

പ്പുകൾ വാങ്ങി കാലിൽ ധരിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ

വലിഞ്ഞെത്തി. അതൊ�ൊരു തിരക്കുള്ള സ്റ്റേഷൻ

പോ�ോക്കറ്റിൽ കയ്യിട്ടു തന്റെ പേഴ്സ് വലിച്ചു പുറത്തെ

ആണ.് ഒറീസ്സയുടെ സ്റ്റീൽ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള

ടുത്തു... കാര്്യയം മനസ്സിലായ ലോ�ോനപ്പൻ മേനോ�ോനെ

കവാടം!

തടഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

കൂസലില്ലാതെ ആ ചെരു

“ഇതിരിക്കട്ടേ… ഒരു “ഗിഫ്റ്റ്” തന്നതതായി കണക്കാ
എല്ലാവരും "ബ്്രരേക്്ക്ഫഫാസ്റ്റ്" വാങ്ങി കഴിക്കാനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പിലാണ.്

ക്കിയാൽ മതി”!
മേനോ�ോൻ പേഴ്സ് വീണ്്ടുും പോ�ോക്കറ്റിലിട്ടു.
“ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്”...മേനോ�ോൻ തലയല്പം കുനിച്ച്

മേനോ�ോൻറെ ഡ്്രരൈവർ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ബോ�ോസിന്

ജാള്്യതയോ�ോടെ പറഞ്ഞു!

വേണ്ടി ഓരോ�ോ “ബോ�ോഗി”യും പരതുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മേനോ�ോൻ നഗ്നപാദനായി, ചമ്മലോ�ോടെ, പുറത്തേക്കി

ലോ�ോനപ്പൻ എന്ന “ചെറിയ” മനുഷ്്യൻ കൊ�ൊടുത്ത

റിങ്ങാനൊ�ൊരുമ്പെട്ട് പെട്ടി സീറ്റിനടിയിൽനിന്്നുും

ചെരുപ്പുമിട്ടു മേനോ�ോനെന്ന “വലിയ” മനുഷ്്യൻ പ്ലാ

വലിച്ചെടുത്തു. മുഖത്തെ ഗാംഭീര്്യത്തിനു കുറവൊ�ൊ

റ്്ററ്്ഫഫോമിലേക്കിറങ്ങുമ്്പപോൾ ഡ്്രരൈവർ ഓടിവന്ന്

ന്നുമില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ അപ്്പപോഴത്തെ അവസ്ഥ

സൂട്കേസ് ഏറ്റു വാങ്ങി. മേനോ�ോൻ മുന്നിലും

കണ്ട് എല്ലാവർക്്കുും അലിവ് തോ�ോന്നി.

ഡ്്രരൈവർ രണ്ടടി പിറകിലുമായി നടന്നകന്നു…

പെട്ടെന്ന് ലോ�ോനപ്പന്റെ ഭാര്്യ ഭർത്താവിൻറെ

“ബോ�ോസിന്റെ മുമ്പിലും കുതിരയുടെ തൊ�ൊട്ടുപിറകി

ചെവിയിൽ എന്്തതോ മന്ത്രിക്കുന്നത് കണ്ടു.

ലും നടക്കരുതെന്നാണല്്ലലോ പ്്രമാണം!”

താമസിയാതെ മേനോ�ോനോ�ോടായി ലോ�ോനപ്പൻ
പറഞ്ഞു.

ജനാലയിൽനിന്്നുും കണ്ണ് പറിച്ചെടുത്തു തിരിഞ്ഞു
നോ�ോക്കുമ്്പപോൾ ഒന്്നുും സംഭവിക്കാത്തതുപോ�ോലെ

“സാറെ...ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കാമോ�ോ”?

കുഞ്ഞിന് കുപ്പിപ്പാൽ കൊ�ൊടുക്കുവാനുള്ള തിരക്കി

“എന്താ കാര്്യയം”? മേനോ�ോൻ സംശയത്്തതോടെ ലോ�ോന

ലാണ് ലോ�ോനപ്പനും ഭാര്്യയും…

പ്പനെയും ഭാര്്യയെയും മാറി മാറി നോ�ോക്കി.
ലോ�ോനപ്പൻ ധൃതിയിൽ തൻറെ എയർബാഗ് തുറന്ന്

അപ്്പപോഴെൻറെ മനസ്സിലെ സംശയം ഇതായിരുന്നു:

പള
് ാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊ�ൊതിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജോ�ോഡി

“തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഭാര്്യയോ�ോ, അതോ�ോ തീരു

പുതിയ “പാരഗൺ” ചപ്പലുകൾ പുറത്തെടുത്തു!

മാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ലോ�ോനപ്പനോ�ോ-

MRP Rs. 99.95 എന്നെഴുതിയ സ്റ്റിക്കർ വേഗത്തിൽ

ഇവരിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ "സ്മാർട്ട്"?

ഡോ�ോ. സാം മത്തായി: ഇന്തത്യയിൽ സീനിയർ റിസേർച് ഓഫീസർ ആയും, പിന്നീട് ഓക്ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സീനിയർ റിസേർച്
സയന്റിസ്സ് / റിസേർച് ഫെലോ�ോ ആയും ഏറെക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്.ട് ഓക്ലാൻഡ് മലയാളി സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപക മെമ്പർമാരിൽ
ഒരാൾ.
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Akshaya is 12 years old and is
currently studying in Albany Junior
High School.
Akshaya
Kiran

Anju
Sreekumar
Anju is an IT
professional, but
an artist from
heart.She loves to
explore different
art works and
upskill blooming
artists to reveal
their talents.

art

Ligy John

art

Ligy John: is a Registered Nurse
and lives in Auckland with her
family. She hails from Trichur.

Dr. Amirapu
Dr. Amirapu is a Pathologist by profession, working at the University of Auckland,
specialising in Histotechnology. She is pursuing her Ph.D in Surgery. She is interested
in meditation and porcelain artwork.

Manav Sams is a year 1 student at Blockhouse Bay Primary
school. He enjoys drawing and making LEGO robots.

Manav Sams

Reeha Afsal
Reeha Afsal has
her own blog
where she writes
stories and
poems, ‘Reeha
Land’ (https://reehaland.blogspot.
com/) She is
Twelve years old
and loves writing
and painting.
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Ambarish Sandeep

Michal Joby

Aaliyah Vincent

Alana Vincent

Niharika Nidheesh

Remya

Malayali Justices of the Peace
at your service in Auckland

CDR. P. Joseph Mathew
Hogans Road, Glenfield,
North Shore
Mob: 027 605 4444

Mr Sasidharan Nambissan
Codrington Crescent,
Mission Bay
Mob:021 797 573

Mr John Varghese
Lifford Place, Mt Roskill
Mob: 021 263 5066

Dr Sam Mathai
St. Georges Road, Avondale
Mob: 021 024 086 20

Mr. Murali Kumar
Midhurst Ave, Henderson
Mob: 021 685 804

Mr Joseph Kuriakose
Mt Albert Road, Mt Roskill
Mob: 021 041 3060
09-6205525

Our community is proud of You!
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SNOW
POEM

The snow fell heavily coating everything in a consolidated blanket
of dust.

ARYA MENON

I pulled my wool coat tighter around me as I trudged along, the
snow crunching underfoot every time my thick, leather boots hit
the frozen floor.
The wind howled eerily as if it was imploring me to turn back.
I tasted the snow on my tongue, bland and cold, just like how I felt.
I looked around, there was no living thing in sight, it was only me
and the frozen, bitter wilderness.
The trees’ spindly branches reached towards me as if trying to offer
comfort.
The wind howled again, this time louder and more insistent.
Suddenly the trees no longer seemed comforting, I picked up pace
and vanished into the swirling mass of snow.

Arya is a 10 years old student. She is a bookworm and likes
writing. Her favourite colour is turquoise.

IMPACT OF COVID-19
ON OUR SOCIETY
Four school students across Auckland explain their views on how the COVID-19
pandemic has impacted the global economy and our daily lives.
ARTICLE

S
AKSHAYA KIRAN

tuck at home with a stuffy nose,
staring at the tiny, bright screen
on your bed covered with chip
crumbs. Sound familiar? This is just
one of the many impacts of COVID-19.
There are a lot of things that come to
mind when I think about the impacts of
COVID. How something as insignificant
as a cold or a flu, could bring the entire
world to its knees. Here’s 4 of the main
impacts COVID has caused to alter the
daily routine of 7 billion people.
Number 1.
Mental Health Issues. During COVID-19,
anxiety, depression, and sadly suicidal
thoughts sky-rocketed during lockdowns worldwide. Studies conducted
show that the percentage of people reporting anxiety/depression increased
by 3 to 4 times. Alcohol consumption
also increased by a startling 14%!
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Factors such as isolation, domestic
violence, unemployment and the worry
of getting this harmful disease were the
root causes of these disorders. Other
than mental disorders, people who have
survived COVID’s deadliest variants
have been through a lot of trauma. By
this I mean witnessing patients on the
hospital beds right next to them taking
their last breaths and being piled on top
of many other dead bodies.Those were
some of the gruesome scenes we would
have seen on TV. It has taken them
months, even years to recover from
this. Families have also experienced the
harsh pain of being notified that their
close relative has lost the battle against
COVID and have sadly passed away. A
significant amount of people suffered,
but we are lucky to have doctors and
nurses to help us through these tough
situations.

Number 2.
Economic struggles. A steady flow of money, goods,
services and people is what makes a healthy economy. But due to COVID and its lockdowns, that flow
has been put to a stop. Without people to buy any
of the products from stores, stores slowly started
to fall into debt, therefore having to shut down
their sales. But what about online shopping? This
was a suitable and easy fix for this problem but it
wasn't helpful for small businesses such as bars or
dairies. The owners of these stores were in a lot of
trouble financially and struggled to pay for bare
necessities.
Number 3.
The Tourism Industry. The Tourism industry has
taken a huge hit from COVID. Without tourists from
all over the world paying loads of money to come
visit famous countries or landmarks, this industry
wouldn't be able to function. Therefore their sales
dropped significantly and they had to lay off a
lot of their loyal employees. Pilots, Air Hostesses,
Tour Guides and so many more people behind the
scenes needed to find a new job to support their
families. Though things are a little bit better now
with the borders opening up, this industry will
have to take a lot of time to recover from these
damages.

Number 4.
Climate Change. You might be wondering how
climate change is related to this topic. Well let
me explain. Imagine busy roads with multiple
traffic jams, all the noise and pollution. Suddenly,
everything comes to a halt. You hear birds chirping, the wind blowing, and see the grey clouds disappear. Now that people are at home, all the daily
carbon emissions have dropped. Though masks
are another rubbish item that take a lot of time to
decompose and other deadly gases were still being emitted, this helped earth take a breather. With
people barely going out in the fear of getting the
virus, the needs of transportation did not produce
much emissions. But we should know that this was
only a small help from nature, not a cure.
Alas, we have come to the end. COVID is now going
to be known as the deadly pandemic that 2020
survived in our children's history books. As Newton’s 3rd law states, every action has an equal and
opposite reaction. I agree, COVID-19 was rubbish
and dreadful, but as stated it did have a few good
sides to it. Spending more time with my family,
appreciating what I took for granted and knowing
that this wasn't even close to the balck plague are
definitely my bright sides. What are yours?

Akshaya Kiran is 12 years old and is currently studying in Albany Junior High School. She enjoys spending time drawing and going out in her free time. Her hobbies include playing basketball, cricket and
jamming to some music from time to time. She has a very social and energetic personality.

C
SANA SHREEJIT

OVID-19 or Coronavirus pandemic has had a huge impact on
the entire human society. It has
led to a drastic loss of human life worldwide and presents an unprecedented
challenge towards public health, the
food system and world of work.
I would like to categorise the impact
of the pandemic in various sectors of
society.
Socio-Economic system:
The social and economic disruption
caused by the pandemic is devastating.
Millions of people are at risk of falling

into extreme poverty while a number
of others are undernourished. Millions
of enterprises face an existential threat
due to lockdowns and nearly half of the
world’s global workforce are at risk of
losing their livelihoods.
Food system:
With people falling sick, border closures and trade restrictions, we have
limited access to food processing, transport and retail which has disrupted the
domestic and international food supply
chain.

DARPANAM
2022

99

Health and safety:
Studies have shown that social isolation during
the pandemic can increase negative social and
psychological outcomes which can hugely affect
mental health and elevate risks of family violence,
child wellbeing and development.

The pandemic is a tough time for all of us. But I
must say, it has made us realise certain things in
life. We need to sanitise ourselves and stay clean
and healthy. We need to abide by the rules and
protocols to keep our family and society safe.

One of the most special things we got to do during
the lockdown is to spend a lot of time with our
family. We could do and enjoy simple things like
cooking, cleaning, gardening and playing games
which brought the entire family together. The
pandemic has taught us that sometimes we need
to slow down the pace and lead a simple life which
shows us what really matters in life. It has also
made us realise that life may throw uncertainties
upon us that may frustrate us but we should never
lose faith and stay positive because that will keep
everything intact.

Sana Shreejit is a year 7 student at Blockhouse Bay Intermediate School. She is a student coach at her
school and is passionate about guiding and helping others. Her hobbies are reading and painting and
she enjoys dancing.

W
NIHARIKA NIDHEESH

hen we first learned about
the emergence of this virus
at Wuhan, China, we never
imagined that this virus was going to
be a once in a century pandemic. At
that time the virus was called Corona.
World Health Organisation (WHO), then
changed the name of this virus from Corona to COVID-19 on 11 February 2020.
In the following month, they announced
that COVID-19 is a pandemic. New Zealand reported its first case of COVID-19
on 28 February 2020. Later, the New
Zealand government introduced the
‘Four Level Alert System’ to fight against
this virus.
Travelling plans and pre-planned
events were disrupted all over the
world in the initial months of the pandemic itself as many countries were
going through lockdown measures and
travel restrictions to control the virus. It
was just the beginning. Ever since, we
have been experiencing the impact
of COVID-19 in our daily lives in many
ways.
The pandemic has affected children
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significantly. Schools in many countries
were closed for several months. A large
number of students started learning
online. But in some countries or areas
children did not have appropriate tools
or facilities to study online. These children must be the most badly affected
children from the pandemic. In NZ,
we were relatively lucky or better in
terms of the number of days we spent
in lockdown.
During lockdown, we connected with
other students on zoom or google meet.
It was a good experience to learn online
for the initial few days. Soon after we
started realising that we were missing
the physical presence of our school
atmosphere, our friends and our teachers. It was an eye-opener to recognise
how important it is to socially connect
in person rather than through technology. Online learning has increased
screen time for us, while reducing time
spent on outdoor activities.
The COVID-19 midday update from the
country’s Director General of Health, Dr
Ashley Bloomfield with Prime Minister
Jacinda Arden or other ministers was

closely monitored during lockdown while learning from home.

pressure in dealing with the massive number of
COVID cases at a time.

The scientists from many countries worked together to develop the COVID-19 vaccine. We are
very lucky that the vaccine was developed in a
short span of time, else the global death toll from
COVID-19 would have increased many folds. More
than 6 million people have died from COVID-19
until now, with the most deaths reported in the
USA followed by India and Brazil. The pandemic
has proved the vulnerability of the health system
in most countries as they were experiencing
shortage of ICU beds, ventilators and other equipment. Also, medical staff were under tremendous

As a result of the pandemic, a large number of
people started working from home where possible. The pandemic has intensely impacted the
global economy and financial markets. The global
supply chain has been hugely interrupted. Various
governments took different approaches to ensure
smooth economical activities in their country but
at this stage we are facing the highest level of price
inflation in the last few decades.
The impact of COVID-19 pandemic in our daily
lives is enormous!

Niharika Nidheesh is a year 7 student at Mt Roskill intermediate school. She is the winner of the William
Drummond cup for outstanding citizen in her school. Her hobbies are dancing and drawing.

I

am extremely grateful to be able to
share my thoughts on the impacts of
COVID.

SHERYL BERNARD

Ever heard of a country-wide lockdown in your lifetime? Do you know
the biggest calamity that affected life
on Earth? Nearly half a billion people
were affected and none of the seven
continents including Antarctica were
spared! It is not the Russia-Ukraine war
or the famine around the world but the
latest pandemic known as COVID-19!
When compared with other major
pandemics over the last 50 years like
SARS and AIDS, COVID put mankind,
the entire species, in much greater
danger! Even governments, scientists,
and health professionals were at a loss.
The nature of the pandemic was such
that we didn’t have a tried and tested
approach to bringing it under control.
While the medical team and the scientists were frantically looking for ways
to prevent and treat COVID, the only
option to control the uncontrollable was
to buy time and implement restrictions
on freedom of movement!

The COVID-19 pandemic has led to a
dramatic loss of human life worldwide.
It caused an extraordinary challenge
not just to the health system, but people’s livelihood, freedom, food system,
manufacturing and trade, education,
economy, transportation, hospitality, social life and mental health. Tens of millions of people are at risk of falling into
extreme poverty. Millions of enterprises
faced an existential threat. Nearly half
of the world’s 3.3 billion workforce
were at risk of losing their livelihoods.
Without the means to earn an income
during lockdowns, many were unable
to feed themselves and their families.
COVID-19 impacted human welfare. We
have witnessed people experiencing a
rise of depression, acute stress disorder, and psychological distress. COVID
was especially hard on the elderly and
people who had existing health conditions, especially from developing countries. Schools around the world were
affected and students moved to online
learning. This affected pupil wellbeing
and their overall sense of achievement.
Latest studies found two main ongoing
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challenges, high levels of anxiety about COVID-19,
and increased workload for senior students. Students were struggling more after lockdown than
they were in lockdown. During the lockdown period, have you ever wondered when we would get
out and things would go back to normal? At first, it
sounded like a novel idea where you could sleep
in and not need to wear school uniforms. But soon,
I found it so tedious having to do online learning
and how I can’t connect with my friends. That’s not
all, I miss all the playdates and hangouts during the
last two years of the pandemic. It felt almost like
being in prison but at home with little to do. Most
parents are also busy in lockdown trying to earn
and provide for the family. But when looking on the
bright side, if you can’t connect with your friends
you can connect with your cousins and talk with
your family and help with household chores. Moreover, I haven’t had a cold for more than a year!
Not everything was grim and sad during the pan-

demic, there were a few silver linings. Time spent
with loved ones and feeling gratitude for what we
have. Finding a sense of community, closeness,
and a belief that the pandemic may bring positive
social change. I appreciate new ways to connect,
thanks to technology. This also improved society’s
resilience. We also engaged in our passions like
growing our own vegetable patch, drawing, and
painting and discovered new ways of connecting
with our extended family and friends using tools
like zoom and Teams.
With little commuting required as most people
were working from home, carbon emissions
and environmental pollution was drastically reduced, leaving cleaner and greener air for all of us.
I leave you with a quote from Marie Curie – “Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
Now is the time to understand more, so that we
may fear less.”

Sheryl Bernard is a Year 8 student at Carmel College, Auckland
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The sweet danger of sugar

THE WHITE
POISON
You can find added sugars in three quarters of the more than 600,000 items available in
supermarkets. Added sugar has around 56 aliases. Brown rice syrup, barley malt, and
high fructose corn syrup are only some of added sugar’s many siblings
HEALTH

P
MICHALLE
SUSAN SHYJU

icture this, warm fresh cookies,
velvety cakes, chewy lollies,
refreshing ice- cream. Is your
mouth watering yet? All these foods
have one ingredient which makes you
drool… sugar. Sugar is a general term
used to describe a class of molecules
called carbohydrates and is found in
a wide variety of food and drinks. This
article explains why it is so addictive,
why sugar is bad for you, how sugar is
hiding in everyday items and what you
can do to reduce your intake of sugar.
How is sugar bad for you/ what are
the effects of sugar on your body?
First, excessive consumption of sugar
can contribute to many issues relating
to health. Obesity, premature skin
aging, dental decay, diabetes, and
heart problems are only some of the
many issues that accompany reckless
sugar intake. Every time you consume
added sugar within your diet, you
are unknowingly leaning towards
an unhealthier life. At the rate we eat
sugar today, sugar is not a treat, it has
become a harmful part in our diets. Beware of the fact that sugar provides no
nutritional value but is associated with
several damaging outcomes. Sugar is
not part of a balanced diet; therefore,

we need to be extra cautious about our
intake of sugar. So, think twice before
eating a bucketload of treats.
Why is sugar so addictive?
We all know that sugar is bad for us. So,
you might ask yourself, despite knowing that it's bad for us, why can't we stop
ourselves from taking a second bite of
a delicious, sweet treat? Our Brain is
wired with a complicated reward system which tells us whether or not we
should do something again. When you
eat something sugary, it activates our
sweet-taste receptors which then sends
a signal to our brain rewarding us and
telling us to have more and more. Our
reward system is not just activated by
food, but other enjoyable experiences.
These delightful experiences flow
dopamine (a neurotransmitter) into
different parts of our brain, which are
connected to other parts which control
memory. This makes us associate liking something with wanting it over and
over again. But a dopamine overload
can cause addiction.
How is sugar hiding in everyday
items?
Sugar is everywhere. We all know that
sugar is within many sugary sweets,
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but sugar is actually hiding in places you’d least
expect. Check the labels on sauces, bread, soy milk
and yogurts. You can find added sugars in three
quarters of the more than 600,000 items available
in supermarkets. Added sugar has around 56
aliases. Brown rice syrup, barley malt, and high
fructose corn syrup are only some of added sugar’s
many siblings. What's worse is when these multiple added types of sugar hide in an extended list of
ingredients. So, when you look at the ingredients,
the amount of sugar might seem fine, but if you
put all those types of sugar together, sugar might
become the most used ingredient in that product.
What can you do to reduce your intake of
sugar?
Research suggests that reducing your intake can
not only decrease your cravings overtime but can
also have many health benefits. Scientists say that
building the habit of not eating sugar from a young
age is a very good thing. The World Health Organization recommends around 25 grams of sugar a

day depending on your height, age, and size. One
can of fizzy drink easily exceeds the amount of
sugar you're supposed to have a day. An average
New Zealander consumes around 157 grams of
sugar a day. The first step to cutting down sugar is
to become aware of the amount of sugar in the food
we eat. Instead of choosing unhealthy and sweet
foods and drinks, always choose the healthier
options. A glass of water is definitely better than
a sugar- packed glass of orange juice. Also make
sure that you compare products and see which
one has less sugar in it so that you're consuming
less sugar overall. Sugar can cause a lot of problems. It may taste good, but it is bad for our body,
and it is dangerously addictive. Sugar is hiding in
places we’d least expect. I'm not saying you must
stop eating sugar completely, having a slice of cake
occasionally won’t hurt you, but make sure not to
overload yourself with sugar because continuously
eating sugary foods can cause permanent damage
to your body!

Michalle is a year eight student at Green Bay Intermediate School. She has passion for
dance, fitness, reading and writing.

NEED A CAR?
WE OFFER THE BEST PRICE IN NEW ZEALAND

NOVINO MOTORS
BEST PLACE TO BUY AFFORDABLE CAR OF YOUR DREAM

022-536-1363 / 022-596-1363
fb.com/novinomotors
www.novinomotors.com
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WHY ARE BEST
FRIENDS SO
SPECIAL?
FRIENDSHIP

T

he word friendship itself brings
a smile on our face which shows
the depth of friendship we all
have. Yes, friendship is one of the beautiful blessings in our life. It is the finest
and the most wonderful relationship we
all have.

JOHN JYOTHIS

We may have many friends, but only
a few become our best friends. What
is the difference between friends and
best friends? What qualities make them
special in our life?
“A friend in need is a friend indeed”
is a proverb that describes the most
important quality of a best friend.
Friends may be absent during difficult
times, but best friends always stand
with us and support us in any situation.
They understand us and they correct
us when we are wrong. And, of course,
friends become best friends when they
share the same thoughts and interests
with us.
There is an example in the great epic
Mahabharatha that explains why best

friends are so special. We know the
story of Karna and Dhuryodhana. They
were best friends. But just before the
Kurukshetra War, Karna came to know
that he was the eldest brother of the
Pandavas. Even after knowing the truth
of his birth, Karna decides to be at the
side of his best friend Dhuryodhana.
I have a best friend. His name is Japheth.
We were studying in the same school.
Later I moved to another school. But
still we find time to play together during
weekends and meet each other at parties and special occasions. He makes
me laugh and cheers me up whenever
he is around. That’s why he is so special
to me.
We cannot choose our parents. We
cannot choose our brothers and sisters.
But God has given us the privilege to
choose our friends. I wish you all have
best friends in your life.
“Because of you my best friend, I laugh
a little harder, I cry a little less and I
smile a lot more”

John Jyothis is a year 4 student at St Mark’s Catholic School, Pakuranga. His hobbies and
passions include watching movies and reading varieties of books, especially children’s
books on Science and Technology. He also loves playing basketball.
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ACHIEVERS
IN THE COMMUNITY

Dr. Nisa Mohan
Achieved PhD in Public Health from the University of Auckland. Currently, she is working as a
Research Fellow at the Victoria University of
Wellington

Aleena Abhilash
First Malayali female police officer in New Zealand Police force.

Aby Thampy

Achieved Ph.D in Physics from the University of Auckland.
His research was on machine learning combined
with an optical technique called optical coherence
tomography to tackle real-world problems like (a) skin
cancer and (b) predicting the quality of NZ beef in realtime. Currently, Abi is working as a Venture Consultant
at AUT Ventures, the tech transfer office of AUT

Dr. Sam Mathai
Sworn in as Justice of the Peace(JP) for New Zealand. He is a
founding member of Auckland Malayali Samajam. He served
as the Chief editor for AMS Darpanam magazine for the past
5 years.
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Athulya Shreejit Nair

.
Winner of Mrs India Globe NZ 2022 pageant

Blessan M Jose
Selected as “Loka Kerala Sabha” member to represent
New Zealand. He is also NZ national coordinator for
World Malayali Federation. He acted as Secretary and
Vice President of the Auckland Malayali
Samajam in Previous years

Samara Robin

Represented New Zealand to play Australian
Juniors Tennis team event in Brisbane

APL07 champions
Team Aryans

Fun Freaks Team 11

won the concluded Hamilton Little Masters Tennis
Ball tournament held at Innes common, Hamilton.
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My Journey to the

CROWN
Mrs India Globe New Zealand 2022

INSPIRATIONAL

I
ATHULYA
SHREEJIT NAIR

t is an absolute honor to write an
article for my fellow community
members on my journey to winning
Mrs India Globe New Zealand 2022.
Thank you Auckland Malayali Samajam for this opportunity. The Pageant
was indeed an experience that I can
cherish forever.
I had never thought that I would compete in a pageant. I got an opportunity
to participate in a confidence pageant,
Mrs Heritage which was held in February 2021. Though I was reluctant initially, I later participated and gave it my
best shot and was crowned the runner
up. I met many amazing women from
other communities during that pageant
who encouraged me to participate in
the prestigious Mrs/Miss India NZ pageant that was due to be held later the
same year. The pageant however was
postponed due to the pandemic and
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was finally rescheduled to be held in
July 2022. As the pageant was delayed
a few times I had lost my zeal and even
thought of backing out at some point,
however my husband Shreejit encouraged and motivated me to carry on.
The date was finally set and we had
month long training sessions, subtitle/
charity events, photoshoots and other
preparations for the main event. It was
tiring yet enthralling and a beautiful
journey filled with excitement. I could
not have done this without the support
from my family and friends and I consider myself a winner in that aspect.
The pageant had four rounds and I am
thrilled and overwhelmed that I chose
to wear the Kerala traditional dress
set-mundu for the final ethnic-wear
round. I was crowned in the same attire
representing my roots proudly.Few
takeaways I would like to share is that

opportunities do not come often and the one thing
that can make an opportunity look undesirable is
the fear of failure. So have the courage to grab the
opportunity and turn it into reality. Enjoy every
moment in your life. There could be obstacles on
your path to glory but have the belief and be the
best version of yourself, then everything is achievable.
In today’s society both men and women are equal.
Pageants and similar events provide women the
platform to showcase their talents, express their
views and become strong, independent and
confident. As we know, the most alluring thing a
woman can wear is the crown of confidence. If
you are confident, it gives you the power to make
a difference and outshine as an individual. It tells

the society that women no longer shy away from
doing what they like to do but take the lead and
inspire and influence others.
One of the most difficult tasks women face is finding time. If you are a working woman, mother, wife
then of course it is hard to find time. Your priorities
are different but do not ignore your dreams and
bury your desires. Listen to your heart and chase
your dreams, do things you are passionate about
and enjoy the memorable journey. This will help
you learn, grow and better yourself as an individual.
Be you, believe in you and you will achieve. Let us
be the inspiration for one another!

Athulya has a Masters Degree in Business Administration. She is an advertising specialist with Stuff NZ,
settled in Auckland for the past 13 years with her family. She is very passionate about our arts/culture
and getting involved with the community.
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The Onam spirit kindles
the fraternal bond
in Keralites
INSPIRATIONAL

B
VENKAT
RAMAN MNZM

ack in 1965, speaking about the
formation of the State of Kerala, V K
Krishna Menon, one of the greatest diplomats of India, told me that the “New
State was a burning desire to drive the
currents of history, a State of people who
wished to lend their minds and voices
to the direction of world events and the
course of their country’s future.”
There could be conflicting theories
about Mr Menon’s involvement, but it is
indubitable that the formation of Kerala
on November 1, 1956, was one of the
greatest moments in the history of modern India. For, less than 15 years later,
the sons and daughters of this wonderful land began to scout the world and
become rich and famous and bring
riches and fame to their motherland
and the country.
November 1, 1956 was also the day
when the States of Karnataka, Madhya
Pradesh and Punjab were formed; Delhi
became a Union Territory of India and
Hungary formally withdrew from the
Warsaw Pact. New Zealand’s population crossed the 2 million mark.
Kerala is often referred to as ‘God’s
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Own Country’ and as the ‘Land of
Parasurama’ one of the ten Avatars of
Lord Vishnu. India’s first Church was
established in this State in 52 AD by St
Thomas. Called an Apostolic Church, it
is also one of the oldest Churches in the
world, credited to the Apostolate of the
Saint.
Tribute to Keralites worldwide
Kerala is a melting pot of cultures, traditions, values and of course varied political ideologies. Its people are among the
most hardworking in the world, making
them welcome members of any society.
It is often said that there can be no city
in the world without at least one Malayali and that the entry of one Malayali
will soon develop into a small society
of Keralites. The people of this State are
known to foster a fraternal bond and
help each other in times of need.
The progress of the six Countries of the
Arab Gulf (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab
Emirates) is attributed largely to the
dedication and hard work invested by
the vast expatriate population, the most
prominent among whom are the people
from Kerala. From the depths of under-

ground tunnels to the dizzy heights of skyscrapers,
their involvement as engineers, consultants, investors and ordinary workers is complete and visible.
New Zealand is no exception. The contribution
of Keralites to the development of Aotearoa is beyond question. Among them are doctors, nurses,
engineers, accountants, consultants, IT specialists,
teachers, lawyers, hospitality professionals and
more. Together, they account for a sizeable share
of the country’s economy.
Public Private Partnerships
Keralites are the single largest source of foreign
remittance to India, demonstrating their family
and community responsibilities. As well as caring
for their immediate family, Keralites are famous for
their involvement in economic and social development. Scores of schools, universities, hospitals and

other public institutions have been established,
thanks to the investment of Keralites living and
working in the Arab Gulf and other parts of the
world.
The Cochin International Airport is the first venture of its kind under Public Private Partnership,
with almost 40% of its shares invested by 10,000
investors living in 29 countries.
Keralites today are among the most successful entrepreneurs in the world and their prominence in
the Arab Gulf countries should not be understated.
From hypermarkets to universities and shopping
malls, the involvement of the people from Kerala
is pronounced.
The Onam bond
For all the variations in economic, social, religious
and political disparity, there are a few factors
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that bind Keralites into a common fold. The most
outstanding among them is the Onam Festival,
which heralds an atmosphere of love, affection
and togetherness.
This Festival, which is observed invariably in
September (although it can occur even in August)
brings together the State’s people of every faith and
disposition. Malayalis see no difference among
themselves- either as Hindus, Muslims, Christians
or any other faith – or as rich or poor in celebrating
Onam, the Festival of Joy.
There is an old saying that resonates with the Festival: “Kaanam Vittum Onam Unnanam” (One must
feast during Onam, even if it means selling one’s
land). Onam is an observance that sends Keralites
to a near frenzy as Winter bids goodbye to Southern Hemisphere and embraces those in the North,
heralding respectively Spring and Winter.
Mythological connotations apart, Onam is today
a unique selling proposition for Kerala’s tour
marketing machinery. The pretty coy bride State
has many beauty enhancers in its Onam make-up
kitty. The Kerala Tourism Department enhances
its brand image on the international billboard
attracting tourists.
Kathakali, Kaikotti Kali, Thiruvathira Kali,
Theyyam, Boat Races, and caparisoned elephants
add to Kerala’s brand image during the festival
season. All of these form part of the global tourist’s

Kerala itinerary as they land in the State’s four
international airports in thousands during Onam.
The Festival of Auckland Malayali Samajam
The colour and candour will be aplenty in our
population as the Auckland Malayalam Samajam
puts together its Onam Festival on Saturday,
September 10, 2022. For the first time since its formation more than 20 years ago, entry to the event
will be through tickets for all, including members
of the Samajam.
The Executive Committee, led by President Soby
Bernard Thomas and Secretary Sindhu Punnoose
has been busy putting together a colourful programme comprising dances, music, drama and
fashion that will become the talk of the town for a
long time.
As per custom, ‘Onam Sadya,’ featuring an extensive range of vegetarian food from Kerala will be
served on a banana leaf by teams of volunteers
at the Mahatma Gandhi Centre where the Festival
will be held.
The lilting tunes of the Malabar, the dulcet
language that Malayalam is and the spirit of the
audience will all be present at the Onam Festival
of Auckland Malayali Samajam.
This will be yet another tribute to the people of
Kerala.

Venkat Raman is the Editor and General Manager of Indian Newslink based in Auckland. Established
almost simultaneously in 1999, Indian Newslink and Auckland Malayali Samajam have been working
together to serve the people of New Zealand.
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ACHIEVERS
KALOLTSAVAM

Alexa Jerin

Mikhail Mathew Binoy

Michal Joby

Kalathilakam Sub Jr.

Kalaprathibha Sub Jr.

Kalathilakam Jr.

WINNERS OF
AMS MERIT SCHOLARSHIP 2022

Athulya Shaji

Diya Ciji Sakthi

Saurav Krishnakumar

Pursuing degree in
Communication and Classics
at the Universiy of Auckland

Pursuing degree in
Bio Medical Sciences
at the Universiy of Auckland

Pursuing Hon. degree in
Advanced Computer Science
at the Universiy of Auckland
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Werewolves

FICTION

Y
HENRY
GEORGE THOMAS

ou’re camping in the woods
when suddenly you hear a
strange sound from somewhere
behind you. You turn around only to see
a both ferocious and unearthly large,
blood thirsty, wolf-like man. You skip a
heartbeat. You stumble back, stunned
with fear. You hear a low grunt from the
beast and then a glass-shattering howl.
You see its bloodshot red eyes staring
at you. Within seconds the creature has
pounced on you and opened its mouth
to reveal sharp rows of teeth. You’ve
been stalked by a werewolf!
The word werewolf means man-wolf.
Many Europeans believed in these ferocious mythical creatures a few hundred
years ago. The first werewolf in history
was king Lycaon. He had thousands of
men and women under his command.
According to legend, he was a wicked
and cruel king who tried to trick Zeus,
the king of the Gods, into eating human
flesh. Unfortunately, Zeus was not
deceived and furiously rampaged the
earth. To punish Lycaon, Zeus turned
Lycaon and his sons into wolves and
that was how the first werewolf came

to be. Did you know werewolves are
actually humans? That’s right, humans
transform into werewolves at night.
And not just any night. A night with a
full moon. Their bodies start to change
rapidly. Adjustments that suit an apex
predator. Once the moon is not visible
or blocked the human returns to his or
her normal form. The poor concerned
human cannot resist the transformation
(although there are species of werewolves that can transform at will).
Werewolves were highly popular from
the late 16th to the early 17th century.
Those days, when people heard howls,
they closed their doors and caged themselves inside their homes. You wouldn’t
want to be the person that was accused
of being a werewolf. They would have to
go through a dangerous trial and most
who were tried were killed. Life can be
so cruel. Anyways, at the time, people
couldn’t tell the difference between a
human and a werewolf. This caused a
lot of problems and many unnecessary
deaths. Here are some facts that help
you tell the difference between a human and a werewolf:
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•

•

•
•
•
•

Any injury that has wounded a werewolf will
show on its human body. However, some werewolves have enhanced healing.
Craving for meat. Werewolves are carnivores
and would like nothing more than meat. This
also has an impact on the human. Poor man.
Or women. Or boy.
Mismatched fingers, that are not proportionate
in size, can be a sign if a person is a werewolf.
Glowing eyes.
Hairy palms.
Now remember, you can only assume that
one is a werewolf if he or she has all of these
characteristics.

What’s that I hear? You want to know how a werewolf is born? Well, naturally you transform into a
werewolf once you are bitten by another werewolf.
This is not effective if the werewolf is in its human
form. This is how Lycanthropy (the mythical transformation of a person into a wolf) spreads. Some
people are born werewolves, and few even drank
werewolf drool to become one! Eww! What kind
of a person would do that?! Gross! Others drank
mystical potions.
There are two types of werewolves, regular
werewolves and pure blooded werewolves. Regular werewolves can only turn into werewolves
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during the night. And hey, you remembered that
they don’t transform on just any night but a night
with a full moon. I see you have a good memory.
Some people affected by the disease have shortterm memory loss, often leaving them confused
by wounds that have occurred over the night.
Hey, how on earth am I sleeping in the forest? In
addition to hunger, fear and aggression can also
drive a werewolf to kill in their beast form. Moving
on, pure blooded werewolves have full control
over their transformation and are less aggressive.
Still, it’s best to avoid these bad boys. They are the
fourth generation of werewolves. Their human
side has more control over their animal side, and
they can remember what happened during their
transformation. Pure bloods have the advantage of
transforming at will. These werewolves can access
some of their powers such as enhanced speed and
strength while in human form. If pure blooded
werewolves get a taste of a human heart, it gets
harder for them to control themself and by every
heart they consume, their temptation increases.
Now I’ll tell you the powers of a werewolf.
1. Shapeshifting: Shapeshifting is the ability to
transform into something else, such as a werewolf in this case. Regular werewolves don’t
transform unless there’s a full moon. Some
people are just lucky, I guess.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Infectious bite: While in beast mode, a werewolf can turn another person into a werewolf
by biting him or her.
Claws and fangs: Werewolves have powerful
claws, strong enough to cut through solid walls.
Their fangs can tear human flesh and break
bones with ease. Pure blooded werewolves can
call out their claws without fully transforming.
Super strength: A werewolf’s strength is much
greater than a human. They can break stones
with their bare hands. Their strength is even
notable compared to powerful monsters such
as vampires. One newly bitten werewolf saw
no challenge in lifting an adult human high
above his head with just one hand.
Enhanced speed: Werewolves have been
known to run at 35 to 40 miles per hour (64.37
kilometres per hour). They can move from
place to place within seconds. In their human
form they can achieve a mile in 5 minutes, but
usually don’t to keep their cover. While they’re
running, they sound like an elephant clomping
away.
Enhanced senses. A werewolf can hear a
heartbeat from a cave 30 feet away. They also
can smell a living creature 100 feet away. Cool
right? And don’t even get me started on Godlike eyesight. They can detect heat signatures
of objects and people in total darkness. Werewolves also have heightened taste. They can
taste… I don’t even have the words to describe
it.
Invulnerable: Invulnerability is a huge advantage to werewolves, because in battle or grave
danger they have a sort of immunity from
bodily damage. However, if werewolves have
one weakness, it is the metal silver. That’s right,
whether it’s a silver stake, axe, bullet, handcuff
or a harmless fork, a werewolf is weakened.
Even the mere contact with silver weakens a
werewolf.
Super stamina: Werewolves do not tire easily,
allowing them to attack mercilessly while their
opponents are catching their breath

9.

Regeneration: Werewolves can regenerate
most of the damage they take. Pure blooded
werewolves are even able to completely heal
their original bites. Werewolves can even heal
damage that would be fatal to us, humans. This
includes car wrecks, snake bites and much
more. Even if they’re transformed into a werewolf after suffering such an incident, they can
heal. Whoa.

Guess what we’re doing now? That’s right we’ll
be discussing a werewolf’s weakness. You really
didn’t believe that silver was the only weakness a
werewolf had, did you?
•
Angel blades. An angel blade to the heart can
kill a werewolf.
•
Angels. Angels can kill any monster including
werewolves.
Scent misdirection. Werewolves have been
•
shown to have their sense of smell fooled, allowing an enemy to sneak up on them.
Wraiths. Although werewolves are in general,
•
stronger than wraiths, (a ghost like image of
someone or something) one very strong wraith
has been noted for defeating a werewolf with
its deadly spikes.
Explosion. Once an explosion killed 50 to 62
•
species of monsters including multiple werewolves. Thousands of monsters died with only
one surviving.
•
Vampire. Although werewolves are in general stronger than vampires, one particular
vampire defeated a werewolf with one punch.
Whoa. Talk about being powerful.
•
Sulphate gas. Sulphate gas (a highly flammable
and toxic gas) is fatal to any werewolf exposed
to it.
•
There are more weaknesses to werewolves
that we have not yet discovered.
Think you’ve learned everything after reading
this article? No, you haven’t. There might be things
about werewolves that we might never know. Be
vigilant!

Henry George Thomas is a year 5 student at Marshall Laing Primary School, Mount Roskill. He enjoys
reading variety of books. He loves to write stories and play soccer.
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WHY IS KERALA
CALLED GODS
OWN COUNTRY?
ARTICLE

K

erala is God's own country because
it is adorned with natural beauty
and scenic charms. Kerala is a hotspot
for tourists to explore. Many beaches,
hill stations, historic places and Commercial towns are there.

AARON JIMMY

A. NATURE
Kerala is a land rich in natural beauty
and cultural heritage. Kerala is bordered by hill stations in the east and the
Arabian Sea to the west. Kerala is listed
as one of the ten paradises in the world
by National Geographic.
Kerala is home to thousands of plant
species; an example would be the
pepper plant. Rare and endangered
animals such as the Indian sloth bear
and Lion-tailed Macaque are found in
the forests. The forests in Kerala are
sometimes compared with the Amazon
due to their rich biodiversity.
If you really want to experience
Kerala’s nature, visit its backwaters.
The backwaters offer an endearing,
once-in-a-lifetime experience. Once up
a time water was the main source of
transportation for Kerala’s people, and
the rivers and backwaters emerged
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into active places of human settlement.
The backwaters are either lakes, rivers
or other bodies of water enjoying a
permanent or temporary relation to the
sea. They are filled with houseboats that
carry people around these magnificent
places. The backwaters of central Kerala
are located in and around Cochin. All of
Kerala’s nature is incredibly beautiful
to see. However, these wonders are not
man-made but are told to be a gift from
God.
B: HISTORY
Kerala has an amazing history. A myth
says that Kerala is the creation of the
sixth incarnation of Lord Vishnu when
he threw an axe into the Water. The first
name for Kerala is told to be Keralaputra; this is told to us in a third-century
rock inscription by the Mauryan emperor Ashoka. In the last centuries of
BCE, Kerala became a trading hotspot
with the Greeks and Romans (especially
for pepper). In the first five centuries CE,
Kerala was ruled by the Tamils.
The Cholas took control over Kerala in
the 11th and 12thcenturies. At the beginning of the 14th century, Ravi Varma

Kulashekhara of the Venad kingdom established
short-living supremacy over southern India.
After the ruler Ravi Varma’s death, Kerala became
a conglomeration of warring chieftaincies. Among
them, the most important ones were Calicut (modern day Kozhikode) in the north and Venad in the
south. The era of foreign intervention began in
1498 when Vasco Da Gama landed near Calicut,
bringing the Europeans to India.
Two years after India received its independence
from the British in 1947, Cochin and Travancore
were united as Cochin – Travancore states. The
presence of Kerala was constituted on a linguistic
basis when the Malabar Coast and Kasaragod
found in South Kanara were added to Cochin-Travancore. The southern portion of Cochin–Travancore is now part of Tamil Nadu. With all of this
history and twists and turns with rulers, how can
we not call Kerala God's own country?

celebrations: Onam festival, snake boat races
(one of the biggest festivals still alive in Kerala),
Padayani festivals, Pooram festivals, Perunnals etc.
Out of all of these festivals, Onam is the most
important one. It can be traced to the primitive
harvest festival and also the myth regarding King
Mahabali. King Mahabali was the benevolent
Asura ruler who brought peace and prosperity
to Kerala. When the king was alive, the land flourished with crops, and everybody was happy, but
when he died, the land did not flourish, and the
people were not happy.

C. CULTURE AND TRADITIONS
Kerala has so many tourists because of its culture
and traditions. A few examples would be its
festivals, clothing and foods. Even though Kerala
is now modernized, these traditions and cultural
practices are still carried out in Kerala.

The people from Kerala believe that Mahabali
visits them at the time of Onam. The celebrations
of Onam throughout Kerala start with the grand
procession at Thrippunithura near Cochin at
Athachamayam. The parade consists of Elephant's
marching, drum beats and other music, folk art
forms, floats, and colourfully dressed people in
masks. The floats usefully contain scenes from epics, and sometimes they will include themes from
the Bible. At Onam times, people make a flower
carpet (Pookkalam) and have a vegetarian sadya
(feast) with payasam. Onam is one of the biggest
celebrations in Kerala.

FESTIVALS
Kerala’s festivals are intriguing and give you a real
taste of Kerala’s culture. Here are a few traditional

ART AND LIERATURE
Kerala literature can be traced back to the 13th
century. Its literature mainly consists of songs and
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poems (pattu). Manipravalam poetry (which is a
mixture of Sanskrit and Malayalam language) also
flourished in the state.
Ezhuthachan, who is given the title of ‘father of
Malayalam language’, made great contributions in
the 16th century.
Kerala is famous for its art; some arts revolve
around Chinese ceramics, tin candle stands and
teapots. Kerala’s jewellery is also unique in design
and is usually made of gold.
CLOTHING
The clothing of Kerala is also incredibly unique.
Women of Kerala wear sarees, but in particular
events, e.g. Onam, women wear a set saree also
known as a Kasavu. Men wear Mundu, which is a
material wrapped around their waist in a certain
manner; Mundu is something similar to a Dothi or
Lungi (Lungi is for daily wear). Children of younger
generations wear western clothing.

FOOD
The food often contains a variety of Vegetarian
and non-vegetarian dishes. Kerala’s food is filled
with a wide variety of spices. Kerala grows its
own spices a few examples would be vanilla,
cardamom, pepper, clove and nutmeg. Spices
were the main reason that awakened the curiosity
of explorers to visit Kerala. Kerala is also rich in
coconuts; actually, Kerala is also known as the
‘Land of Coconuts’. Kerala sadya is a feast that is
prepared for celebrations, e.g., weddings. Kerala’s
most common foods are rice preparations such as
Idli, Dosa and Appam.
Kerala hosts tens of thousands of visitors every
year with warmth and love. Kerala is embracing
its other name as God’s Own Country in letter and
spirit. Kerala is always a place to visit whenever
you want to go into the wild or nature’s lap.
Whenever you visit Kerala, you will come back
with many fond memories of God’s Own Country.

Aaron Jimmy is a year 7 student at Manukau Christian School

Photography & Video

Sanal Chungath | 0223422152

120

AUCKLAND
MALAYALI SAMAJAM

ARCHAEOPTERYX

THE DINOSAUR
HISTORY

H

ow much do you know about dinosaurs? What did the first
bird look like? I am a big fan of dinosaurs, and I would like to
share some cool facts and answer some questions about Archaeopteryx, the parents of pigeons.

SAVIO GIJO

Do you know what an Archaeopteryx is? Well, the Archeopteryx
is a feathered dinosaur that lived in the Jurassic period around
150 million years ago. They were discovered in 1861 around Germany. The Archaeopteryx is about the size of a raven, so it was not
a big dinosaur like a T-rex. If you look at the photo above you can
see that they had a bony tail, super flexible toes, long wings that
were curved at the edge, and they had sharp teeth.
Many of these features that the Archaeopteryx had were very
useful. For example, the Archaeopteryx was a carnivore which
means it ate meat, so it used its sharp teeth to eat its prey. It ate
small reptiles, mammals, and insects.
Those are just things that I like about Archaeopteryx. I recommend other kids to also learn about dinosaurs because they are
very interesting, and they also teach us about our past.

Savio Gijo, is a 10 years old student at Holy Cross Catholic School,
Papatoetoe.His hobbies are reading books, playing Soccer and
sprinting. He has a passion for animals.
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AUCKLAND’S
TRAVEL

HIDDEN GEM
Y

GEOFFRY SAMS

ou land on a picturesque jetty,
adjacent to turquoise blue waters, the waves only interrupted by
sailboats rocking lazily on a sunny
Saturday morning, only their tethers
stopping them from drifting into the
mighty Pacific. You get off the ferry,
you dodge the large crowd of eager,
elderly folk, walking sticks at the
ready - ready for an adventure.
The tour guide warns you; you don’t
want to miss the last ferry back to the
mainland, a water taxi will set you
back a casual $400. Point duly noted.
You head up a dirt track, the granules
on the path looking a bit larger than
they should be, not quite m&m sized,
but not too far off either. You can tell it
hasn’t rained in a while.
The guide points out a pond, the long
Tāmaki Makarau summer hasn’t been
kind to the Island, the pond is bone
dry and of no interest to the usual
Whio who frequent it. Not the greatest
start to your tour you think. You carry
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on up the track behind Jude who is
clearly retired but also clearly fitter
than you. Jude’s a volunteer she tells
you, she comes here as often as she
can, it’s her labour of love, removing
each blade of ryegrass and planting
trees like the Mahoe tree she’s point
out. “Whiteywood” she exclaims. The
amazing thing about these trees are
that you hear them drinking water,
go on listen” she suggests, placing her
ear against its narrow, unsurprisingly
white trunk. Your mind is instantly
blown - you hear the faint gurgle of
water flowing. You need to be sure,
you double check against the other
Mahoe’s. It’s not just one tree, all the
Mahoes are thirsty like a 4-year-old
with his cotton-on drink bottle after
spending far too long on the trampoline. It makes you wonder, who in the
world first got the idea to listen to a
tree trunk?
You follow the guide further into the
bush, the harshness of the summer
sun fades as its filtered through layers

of canopy and sub-canopy. “You see those holes in
those Puriri trees there? Those were the previous
moths. There are lot more hiding in this tree, Jude
says. “The Puriri caterpillar tunnels through these
trees where they can spend up to 5 years slowly
eating the wood. Puriri moths emerge from the
wood with no mouths and therefore no ability to
feed. You appreciate what it means to have 80
years on this planet. These mouthless moths have
two weeks to find a mate and ensure the survival
of its gene pool, before it literally runs out of puff, a
little easier to do with their near 15 cm wingspans!
While you stop and ponder what it means to live
5 lonely years in the cavity of a tree, only to see
the stars for 2 weeks, Jude’s moved on. You quickly
follow suit, crossing a small dirt path that seems to
be a vehicle crossing back into another section of
thick native bush. As you follow Jude deeper into
the bush you can’t help noticing the amplification
in bird song, both in magnitude and variety, until
you reach a wooden section of the trail which
wraps around a strange wooden device, covered
in a net with tiny holes serving as entrances to
the tiny citizens of this island. In the middle of the
wooden device is a plastic cylinder filled with
what looks like a fairly viscous, translucent liquid.
“Sugar syrup, thanks to the Chelsea sugar factory”
you’re told. You learn that Chelsea has been providing sugar which is used in feeders throughout
the island. “The nectar feeders love it. The Tui’s,
the Hihi’s and the Korimako love it.” Jude continues. The endangered Hihi you wonder? Could’ve
fooled you, as you see hundreds of birds flock to
the feeder, fighting for space and territory to get
a peck at some refined, reconstituted sugarcane
juice. As you strain to get a closer look you strain
your eyebrows to match the Hihi’s eyebrow feather
that seems to have wandered too far from its eyes.
Jude tells you that it’s time to move. You realise
you’re stuck in a trance; you haven’t seen this
many living things, in one place other than maybe
the eels at the Waterview Duck Pond. The cacophony of Hihi, Korimako and Tui leave you in an other-worldly trace which Jude has to shake you out
of. As she leads you further into the windy path,
you’re greeted by clearings in the bush with views
across the water reminding you that you’re still

on an island. A volcanic peak is visible across a
blanket of blue that contrasts the blanket of green
you’ve spent the last 45 minutes in. Jude points out
all the tree’s she’s personally planted, this island
was made barren, its natural vegetation brunt to a
crisp in the 1850’s to make way for farmland, very
few if any of the original trees survived. Restoration through a community-based programme only

began in 1984 - it’s come a long way Jude explains.
You couldn’t disagree, you can’t fathom to believe
where they could’ve farmed on this island teeming
with wildlife!
Jude suddenly tells you to stop, loudly at first, the
quietly as she moves closer to her next exhibit.
Jude bends over crouching then squatting with
her arms wrapped around her knees. You lean in
close and try your best to spot whatever’s got Jude
so excited. You see it, this pixie of a bird, standing
on two stilts for legs. One leg shaking, quivering,
you first think it’s afraid of its overseas visitors, only
to realise this a confident, refined sort of shake, less
like wobbly knees, more like the firm, dedicated
shake of the world’s smallest jackhammer. He’s
trying to find insects Jude states, he’s distrurbing
them out of the foliage. This is the Toutouwai, you
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didn’t see any bugs emerge but he was the cutest
tap dancer you’ve ever seen. You remark at the
volume of body that’s supported by the narrow,
delicate, tap dancing feet and move on further into
the bush.
The windy path that offered some downhill reprieve has changed its mind. It has now firmly decided on an upward trajectory that is challenging
your city-slicker lungs. The thick bush gives way
to clearing, then grass and if you took the effort to
lift your head above the immediate horizon the top
of what was unmistakably a lighthouse. The oldest
operational Lighthouse in New Zealand, first lit in
1865 and once the most powerful lighthouse in the
Southern Hemisphere!
Jude tells you that’s the end of the tour, not before
pointing out some fat chickens at the base of the
lighthouse. She tells you that they’re definitely
worth checking out. You move closer - they seem
unfazed. You realise you’re within 10 metres of
a bird which is only 400 birds away from being
relegated to the history books. The fattest Pūkeko
you’ve ever seen, whose legs didn’t quite hit
puberty. Your next encounter is with a flock of

Takahē, lazily moving about the mountain side
with nay a care in the world, no concern for their
nationally endangered status.
You stand at the base of Tiritiri Lighthouse, enjoying the bittersweet pain of antipodean sunrays on
your skin, smelling the warm sea air, enjoying Rangitoto’s magnificent peak. It’s hard to believe you’re
only one and half hours from the concrete jungle
of Auckland’s CBD. You feel saddened that it took
you more than a quarter of century to visit this
hidden gem on Tāmaki Makaurau’s waterfront.
Tiritiri Matangi you’re truly magical.
Tiritiri Matangi is a predator free island, an
80-minute ferry ride from Auckland’s waterfront,
host to a number of endangered species of New
Zealand wildlife a few of which are mentioned
in the story above. Pack a picnic, grab the family
and wander the beautifully maintained tracks of
this island paradise. While you’re there imagine
what New Zealand would look like, sound like, if
our parks and backyards were one day predator
free and our native birds given the opportunity to
thrive

Geoffry Sams is an engineer and avian enthusiast, who spends the vast majority of his time helping governments and corporates decarbonise our energy sources.
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EVOLUTION OF
THE COMPUTER
TECHNOLOGY

H

ello my friends, today I am
going to be talking to you about
the evolution of the personal
computer.

JAYDEN
MANI JACOB

The first ever computer was made in
1943 and it was named as the ENIAC
Computer. It was built by John Mauchly
and J. Presper Eckert at the Moore
School of Electrical Engineering of the
University of Pennsylvania. Then in 70s’
the first ever computer with a keyboard
and mouse was made. It was called
the Xerox Alto and it was also the first
computer to support an operating system based on a graphical user-based
interface, or what is more commonly
known as the GUI.
Let’s move from the 70s’ era and
computers and move into the phone
industry. These are computers that are
portable and used to call people from
any location. Originally, phones were
not portable, they didn’t have a GUI or
an easy way to dial numbers. Texting
hadn’t even been invented yet! The only
way to communicate between computers was via email.
The first ever handheld phone was the
Motorola DynaTAC 8000X, which had
a GUI, but lacked a touchscreen and
still lacked the ability to txt. The first
ever phone to support a substantial GUI
with the ability to text and call was the
Nokia 1011. The phone also supported

playing games, but was laggy and the
screen was black and white. The screen
size was so small, making it almost impossible to see, even if you had glasses!
The phone was very durable though,
you would have to drop it from space
to break it! The first ever touchscreen
phone was the IBM Simon, invented in
1992, the same year as the Nokia 1011.
It was able to receive notifications, send
emails, text and call. It was basically described as being the first time someone
created a mobile computer in the shape
of a phone.
Now let’s move on from the 90s’ and
from phones and onto tablets. The first
ever tablet was called the GridPad and
was Invented in 1989, which supported
Microsoft Disk Operating System, more
commonly known as Microsoft DOS. It
was mainly used in military applications, where they bought a few of the
tablets, but most customers ignored it as
they didn’t see the need for something
so expensive and heavy compared
to laptops of that era. The best-selling
tablet is the iPad line-up. It is one of the
best tablets in the world. It can email,
text and even call! The iPad was first
released on 14 February 2009.
Overall, computer technology has
changed the world and there is more
to come. I hope I have shown you the
evolution of the computer in the last 100
years.

Jayden is a year nine student at Liston Boys College, Henderson.

DARPANAM
2022

125

LEADING
FROM THE FRONT
HEALTHCARE

I
DR. BIJU
TOM VARGHESE

n 2020, I watched as seven of Canterbury DHB’s executive team resigned
over six fateful weeks. A discussion
relating to a DHB deficit and an unsupportive board was later quoted as
being reasons for their decision. I was
surprised and puzzled at what had unraveled. The faith in health leadership,
that I carried with me over the years
had been dented. The complexity of the
events notwithstanding, I started to develop a curiosity about the importance
of good governance in healthcare.
What does good healthcare governance mean in the current sociopolitical
landscape? I am deeply passionate
about healthcare, but, I wasn’t certain
about how I could help. How does one
negotiate a governance journey?
The debate around the importance of
governance boards is amplified when
things go wrong, especially at a national
level. Were the directors at Canterbury
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DHB incompetent? Was the management team corrupt? Who was asleep
at the wheel? History would have us
believe that upon investigation, failed
boards seemingly ticked all, or most of
the boxes. Yet, they inevitably imploded.
This is unnerving, from a leadership
and guidance perspective, from a progress perspective, but most of all from a
trust perspective. What then is the role
of governance in today’s healthcare
landscape? Is it still relevant?
What is governance?
Governance is a framework that
accounts for all the processes of governing organisations and businesses.
The role of governance in healthcare
organisations looks a bit different than
it does in other types of industries.
A healthcare board of directors and
executive management are in charge of
all aspects of governance. One aspect

of governance is the clinical side. Maintaining and
improving the quality and safety of patient care
falls under clinical governance. Business performance, compliance with laws and regulations, as
well as ethics fall under corporate governance.
Clinical and corporate governance systems are
intrinsically linked, although each has its own objectives. Going into the 2010s, there was a strong
focus on clinical governance and leadership in the
New Zealand health sector. An effective clinical
governance framework has four ‘building blocks’:
consumer engagement, clinical effectiveness, an
engaged and effective workforce and a commitment to working on quality improvement.
Clinical governance is an organisation-wide
approach to the continuous quality improvement
of clinical services. It is larger in scope than any
single quality improvement initiative, committee
or service. It involves the systematic joining-up
of all patient safety and quality improvement initiatives within a health organisation. In practice,
it requires clinicians to be engaged in both the
clinical and management structure of their health
organisation to contribute to the mission, goals
and values of that organisation. It is also about
managers engaging more with clinicians and
enabling them to be involved.
Although the structures are in place, clinical leadership is often compromised by the competing
demands of clinical work and the time imperative
of ongoing change. Sector feedback reveals that
major decisions are still made by a few service
leaders with middle level managers and clinicians
often required to demonstrate leadership by implementing changes that they don’t completely understand or agree with. Robust decision making is
not the norm and there is a tendency to jump from
one crisis to another without taking stock. The
concept of clinical governance is often unknown
to most clinicians. Further, middle level managers
are often unsupported in decision making. Across
NZ’s public health system, we have a complex governance framework. It is not yet clear if the public
are engaged in the elected model of DHB Boards
or if elections produce well equipped boards.
Clinical governance is multi-faceted and will take
time to embed. That said, if clinical governance

in New Zealand is to advance, there is arguably
a demand for a more supportive environment for
this to happen. This means encouragement and
support from across the sector, with advice and
guidance from the centre as well as clear commitment and support from the DHBs.
The yang to this yin is Corporate governance. A
healthcare board of directors and executive management are in charge of all aspects of corporate
governance. New Zealand is perhaps the only
country where elected health boards have long
been a feature of the healthcare system. Across
OECD countries the jury is out as to how to fully
realise public participation that is not tokenistic or
controlled. Research demonstrating an association
between governance engagement and healthcare
quality measures has highlighted the importance
of participation in corporate governance work.
The dominant model of corporate governance is
for organisations to be under the direction of a
board. The board model of corporate governance
is characterised by board directors acting together, with equal influence, to collectively make
decisions about the organisation. Decisions made
by the board are informed and guided by information and advice provided by management. The
board and the executives have many things to
juggle on both sides of governance (clinical and
corporate). Both sides establish goals and objectives to strive for and they need to manage risks
as well.
Administration is vital for health care. Its importance may increase as health care systems become more complex. Spending on administrative
activities by governance and financing agencies
currently takes up around 3% of health spending
on average in the countries of the OECD. The
remaining 97% is spent on health care delivery
itself. Governance in healthcare organisations
continues to evolve as they navigate their way to
implementing an integrated governance system
that transcends clinical governance and corporate governance effectively.
Without a model to follow, healthcare organisations attempt to define their own vanguard governance models to help achieve their corporate
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and clinical objectives. Of ongoing interest in the
NZ healthcare sector, is the establishment of an
interim entity of Health NZ as a Departmental
Agency within the MoH, before legislation making
it a permanent entity comes into effect in July 2022.
A Board has also been appointed to provide independent advice on establishing the permanent
entity and support the transformation and transfer
of functions as the health reform takes effect. It is
worth noting that emerging literature points towards a ‘fit-for-purpose’ hybrid model integrating
clinical and corporate governance philosophies.
Why should you be interested in governance? 4
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noteworthy lessons
The truth is, you don’t have to be.
That said, consider this. Altruistic intentions aside,
exploring your competency for a governance role
is a useful exercise for those with a penchant for
leadership. Working with a coalition of the willing,
towards initiatives that resonate with you, make
serving on a board, a uniquely rewarding experience. Distilled down, the questions you need to
ask yourself are, why do you want to make a difference? How can you best achieve this goal? Do
you have the willingness, desire and commitment
to see the journey through?

Historically, healthcare boards have been involved with quality and safety oversight along
with overarching fiduciary responsibilities. The
past decade has brought new insights into the
importance of board prioritisation and healthcare
outcomes. The breadth and expanse of expertise
required to successfully serve on a healthcare
board have grown over the same time period.
My governance journey thus far has unearthed
four lessons that hold water from a healthcare
perspective:
1, Healthcare boards must have healthcare
representatives:
These individuals could be clinicians, researchers, sector savants or others. If the ultimate aim
of a healthcare board is to ensure an equitable
distribution of health services and improvement
of health outcomes, how can boards ask the right
questions, if the clinical information in front of
them leaves them overwhelmed? As a former
clinician myself, the healthcare governance
space proffered a nuance in the form of clinical
governance opportunities. I recall several informal sessions with my professors deliberating on
how to ensure that we deliver the highest quality
healthcare. One of the principal elements in this
discussion revolved around clinical governance
and the role it plays in aiding a better understanding of the baseline components required to deliver
better outcomes for healthcare consumers.
2, Embedding the consumer voice within
healthcare boardrooms should become a
norm that is led and championed by governors and management teams:
A Harvard Business Review survey concluded
that boardroom capital is built on five different
types of intelligence: financial, strategic, relational,
role and cultural. A share of the accountability for
the consumer voice rests firmly within the boardroom. In New Zealand, community involvement in
health is a long-standing tradition. With numerous

silos in health delivery, it isn’t surprising that
consumer engagement is amongst them. The
Health Quality and Safety Commission has listed
consumer engagement as a strategic priority
and there is growing evidence in support of the
relationship between consumer engagement and
improved healthcare outcomes.
3, Personality traits around the board table
matter.
The manner in which a director communicates,
deals with conflict and how they relay their
opposition will leave their mark with the rest of
the board and the management teams over time.
Boards inherit not just expertise, but also inherent
behavioural traits from the board members.
There has been a lot of focus on visible diversity,
but a mix of skin colours, genders and ages will
only get you so far. While these boards might look
different, they may end up thinking alike. We are
all vulnerable to groupthink. We tend to mirror
social patterns. In reality, well-appointed boards
acknowledge that unconscious biases exist. Tackling the causes of bias requires leadership and
continuous conversation focused on getting the
right mix of competencies, culture and diversity of
skills and age around the board table.
4, Always look through the windscreen, not
the rearview mirror:
It would be fair to assume that governance is
tethered when directors spend too much energy
and time pondering over occurrences in the rear
view mirror, and not enough time looking ahead
for what is across the horizon. Boards need to look
further out than anyone else within the organisation. In the end, boards and governance structures
are about people. Often, the problem boards face
is not having too few people with sector expertise.
The problem is too many people who know their
sectors all too well, and predict the future looking
into the past.

Biju Tom Varghese: Biju's passions are people, healthcare, and technology. His professional background
spans across clinical orthodontics, strategic business development and more recently, governance. Biju
is driven by a singular goal to bring the future of healthcare to the forefront and make healthcare better
for all.
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പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,
കോ�ോവിഡും, ലോ�ോക്ഡൗണുമൊ�ൊക്കെ മാറ്റിവെ ച്ച് നമ്മൾ ഓൿലൻഡ് മലയാളി സമാജം
ഒരുമയുടെയും സന്്തതോഷത്തിൻറെയും നിമിഷങ്ങൾ ആസ്്വദിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു!

സിന്ധു പുന്നൂസ്
സെക്്രട്ടറി

ഓൿലൻഡ് മലയാളി
സമാജം

പതിവിനു വിപരീതമായി സമാജത്തിൻറെ AGM അടക്കമുള്ള വിവിധ മീറ്റിങ്ങുകളും ഈ
വർഷം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് Zoom വഴിയാണ്. അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത
ആദ്്യത്തെ ചടങ്ങു് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവാർഡ് ദാനമായിരുന്നു.
നമ്മുടെ ബഹു: മിനിസ്റ്റർ പ്രിയങ്ക രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനമേറ്റശേഷം ആദ്്യമായി പങ്കെടുക്കു
ന്ന സമാജം പരിപാടി എന്ന വിശേഷണവും അതിനുണ്ടായിരുന്നു. തുടന്ന് മാർച്ച്
മാസത്തിൽ വനിതാ ദിനത്്തതോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാളി വനിതാ സംരംഭകർക്ക്
വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് മേള നടത്തുകയുണ്ടായി.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന വിഷു/ഈസ്റ്റർ ആഘോ�ോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ
ഒത്്തതൊരുമ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ട അവസരമായിരുന്നു. ന്്യയൂസിലൻഡ്
മിനിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ വുഡ്, ആക്ട് പാർട്ടി ലീഡർ ഡേവിഡ് സെയ്മൗർ, ലേബർ പാർട്ടി
എം. പി. ഡോ�ോ: ഡെബോ�ോറ റസ്സൽ, ഇന്തത്യൻ കോ�ോൺസൽ ഭാവ് ധില്ലൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മതനേതാക്കളും, സാമുദായിക പ്രമുഖരും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ഈ
പ്്രരോഗ്്രാാം വൻ വിജയമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മെയ് 22 ന് ഈദ് നമ്മൾ കെങ്കേമമായി
കൊ�ൊണ്ടാടി. ജൂലൈ 16 നു കലോ�ോത്സവവും, ഓഗസ്റ്റ് 6 നു ബാഡ്മിൻറൺ ടൂർണമെന്്റുും
ഗംഭീരമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പൂർണ സഹകരണം ഒന്ന് കൊ�ൊണ്ടു
മാത്രമാണ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ “മലയാളം മിഷൻ പ്്രരോജക്ടി”ന്റെ സഹകരണത്്തതോ
ടെ മലയാളം ക്ലാസുകൾ, ഓൿലൻഡിലെ അധ്്യയാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ, മികച്ച
രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു.
തെക്കേ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ “സൗത്ത് ഇന്തത്യൻ ഫെഡറേഷൻ” ഈ വർഷം
രൂപീകരിച്ചപ്്പപോൾ അതിൽ നേതൃത്്വവം വഹിക്കാനും അഭിമാനപൂർവം പങ്കെടുക്കാനും
സമാജം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.
നൂറ്റിഅൻപതിൽപരം മെമ്പർമാർ പുതിയതായി അംഗത്്വവം എടുത്തത് വഴി സമാജ
ത്തിൻറെ അംഗബലത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് ഉണ്ടായ വർഷം കൂടിയാണ് നടപ്പു
വർഷം.
കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ�ോരുത്തരും
സമാജത്തിനു നൽകിയ കൂട്ടായ്മക്്കുും
കരുതൽതാങ്ങിനും നന്ദി!
എല്ലാവർക്്കുും ഒരു നല്ല ഓണക്കാലം
ആശംസിക്കുന്നു!!
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