


Our 
best wishes 

to every member of 
our Malayalee community 

in New Zealand.

Your Trusted Malayali Conveyancing Lawyers

We provide expert legal advice on

S&P Residential Properties

Drafting Trust and Will

S&P Business and Commercial 
Leases

We specialise in:  Subdivision of 
properties, Residential Property   
Conveyancing, Mortgage Refinancing, 
Sale and Purchase of Business and 
Commercial leases, Drafting Will and 
Power of Attorney, etc

603 Mt Albert Road, Royal Oak 1023
PO Box 29210, Epsom Auckland 1344
09 624 5200

johnson@jplaw.co.nz
www.jplaw.co.nz



കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്ിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഓകന് ലാൻഡിലല മലയാളി കൂട്ായന് മയന്്കന്
നേതൃത്വവം േൽകി വരുന് ഓകന് ലാന്ന് മലയാളി സമാജത്ിലന് വാർഷിക പ്പസിദ്ധീകരണമായ

ദർപ്പണത്ിൻലെ പതിനേഴാമതന്  പതിപ്പന് 
നലാകത്ിലല ഏറ്റവുവം വലിയ ജോധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുലെ 

സ്്വവാതന്തത്രര്യത്തിൻറെ വന്ത്ര ്രൂബതിലതി ആഘോ�വാഷങ്ങൾക്ക് 
സമർപ്പി്കുന്ു!

പ്്രിട്ധീഷന് അെിമത്വത്ിൽ േിന്ുവം േമു്കന് സ്വാതപ്ന്ത്യവം നേെിത്ന്വനരയുവം 
രാജ്യത്ിൻലെ അഖണ്ഡത േിലേിർത്ുന്വലരയുവം േമി്കുന്ു!!

സമർപ്പണം
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ലപായന് നപ്പായ രണ്ു മൂന്ു വർഷങ്ങൾ ശരാശരി 
മലയാളിലയ സവം്രന്ിച്ിെനത്ാളവം സഹേത്ിൻ

ലെയുവം യാതേയുലെയുവം ോളുകളായിരുന്ു...നകാവിഡന് മഹാമാരി
നയാെേു്രന്ിച്ുള്ള േിയപ്ന്തണങ്ങൾ പിൻവലിയുന്പാൾ ഈ 
വർഷലത് തിരുനവാണവം മലയാളിയുലെ മേസ്ിൽ പ്പതധീക്ഷകളുലെ 
പുതിലയാരദ്്യായവം മലർല്ക തുെ്കുകയാണന്. ലകാട്ുവം, കുരവയുവം, 
പൂ്കളവുവം, േൃത്വുവം, ആന�ാഷങ്ങളുമായി ആർത്ുല്ലസിച്ന് 
ഓണത്പ്പലേ േമു്കന് വരനവൽ്കാവം! 

മഹാ്രലി വിഭാവേവം ലെയന്ത ജാതി, മത, വർണ്ണ നഭദങ്ങളില്ലാത്, 
സമത്വത്ിലുവം സാനഹാദര്യത്ിലുവം നവരൂന്ിയ ഒരു സമൂഹമായി, 
ദദവത്ിൻലെ സ്വന്തവം ോൊയ ഈ േ്യൂസധീലാൻഡിൽ, േമു്കന് കരു
ത്ാർജ്ി്കാവം;  ഇതര സമൂഹങ്ങൾ്കന് മാതൃകയാകാവം .  
ഓകന് ലാൻഡന് മലയാളി സമാജത്ിലന് കലാ, കായിക, സാവംസന്കാരിക 
പ്പവർത്േങ്ങളുവം, ഈദന്, ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഓണവം, പ്കിസന്തുമസന് 
നപാലുള്ള ആന�ാഷങ്ങളുവം മലയാളി ഒലത്ാരുമയന്്കന് ഊർജവം 
പകരുലമന്തിൽ സവംശയമില്ല.

ഒരു വിശാല, നദശധീയ, മലയാളി കൂട്ായന്മ  എന് ആശയവം ഉൾല്കാ
ണ്ന് േ്യൂസിലൻഡിലല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ േിന്ുള്ള എഴുത്ുകാർ
്കുവം, അവരുലെ മൗലിക െിന്തകളുവം, ആശയങ്ങളുവം മേസ്ിലന് 
ആന്ദാളേങ്ങളുവം പ്പതിഫലിപ്പി്കുവാൻ ഇത്വണയുവം അവസരവം 
േൽകിയിട്ുണ്ന്. ലകട്ിലുവം, മട്ിലുവം, ഉള്ളെ്കത്ിലുവം എന്ുവം പുതുമ 
പുലർത്ുന് ദർപ്പണവം മാഗസിൻ ഈ വർഷവുവം വായേ്കാരുലെ 
കണ്ണിേുവം മേസ്ിേുവം ഒരു വിരുന്ാകുലമന്ന് പ്പത്യാശി്കുന്ു! 

ഈ സന്മരണിക അണിയിലച്ാരു്കാൻ സഹകരിച് എഴുത്ുകാർ
്കുവം, അണിയെ്കാർ്കുവം, ആശവംസകൾ അർപ്പിച് മഹതന് വ്യക്ി
കൾ്കുവം, പരസ്യദായകർ്കുവം അളവറ്റ േ്ദി അെിയി്കലട്!

എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്ു്കൾ്കുവം സമാജവം ഭാരവാഹി കളുലെയുവം 
എഡിനറ്റാെിയൽ ന്രാർഡിൻലെയുവം തിരുനവാണ ആശവംസകനളാ
ലൊപ്പവം, സ്വാതപ്ന്ത്യത്ിലന് വപ്ജ ജൂ്രിലി ആശവംസകളുവം നേരുന്ു!

ഡോ�ോ. സോം മത്ോയി J. P. 
ചീഫക് എഡതിറ്റർ
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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 
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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, edu-
cational, 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 Com-
munities. 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 eth-
nic 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!

Hon Priyanca 
Radhakrishnan

Minister for the Community and 

Voluntary Sector of New Zealand

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM12
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പിണൊയി വിജയൻ 
്രഹു:  മുഖ്യമപ്ന്തി, നകരളവം
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MESSAGES

ശതിവന്തശീ ചന്തദ്രു ഗരുരരുക്ൾ 
ശ്രീ ഗണേഷ ്ണഷേത്രം, പപ്പക്കൂറ, 
ഓൿലൻഡ്

Rev. Fr. Anu Mathew 
Kottoor
St. Dionysius Indian Or-
thodox Church

Rev. Fr. Shibin Abraham
St Mary’s Knanaya
Congregation, Auckland 

േമസന്കാരവം!
 2022 വർഷലത് ഓണാന�ാഷവം ലസപന്തവം്രർ മാസവം പത്ാവം തധീയതി 
ശേിയാഴന്െ മഹാത്ാഗാന്ി ലസൻെെിൽ വച്ന് ഓകന് ലൻഡന് മലയാളി 
സമാജവം വിവിധ പരിപാെികനളാലെ വളലര ഗവംഭധീരമായി േെത്ുവാൻ തധീരു
മാേിച്ിരി്കുന് വിവരവം എലന് അെിയിച്ു; വളലര സനന്താഷവം.  നകാവിഡന് 
മഹാമാരിമാരി്കന് നശഷമുള്ള ഈ സമയത്ന് ഇവിലെ ഭഗവാൻലെ 
അേുപ്ഗഹവം ലകാണ്ന് േമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്ാരാണന്, ഓണവം ഭവംഗിയായി 
ആന�ാഷി്കുവാൻ നപാവുകയാണന്! ഈ അവസരത്ിൽ േ്യൂസിലാൻ
ഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്ു്കളുവം ജാതി മത നഭദമില്ലാലത 
ഒന്ായി നെർന്ന് േിന്ുലകാണ്ന് ഓകന് ലൻഡന് മലയാളി സമാജവം സവം�െി
പ്പി്കുന് ഓണാന�ാഷത്ിൽ പലകെെുത്ന് വിജയിപ്പി്കണലമന്ന് 
അഭ്യർത്ി്കുന്ു!
 
എല്ലാവലരയുവം പപ്പ്കൂെ മഹാനദവി അേുപ്ഗഹി്കലട്!!

വധീണ്ുവം ഒരു ഓണ്കാലവം കൂെി വരവായി. േഷ്ടന്രാധങ്ങളുനെയുവം, നവർ
പാെുകളുനെയുവം സകെെങ്ങളിൽ്കൂെി കെന്ു നപായവർ്കുവം, നപാകുന്
വർ്കുവം, ആ ഭാരങ്ങൾ ഒന്ന് ഇെ്കി ലവ്കാേുവം എല്ലാവം മെന്ന്  ഒന്ിച്ിരി
്കുവാേുവം നേട്ങ്ങളുലെയുവം സനന്താഷങ്ങളുലെയുവം ദിേങ്ങളിൽ കൂെി 
കെന്ു നപാകുന്വർ്കന് അലതാന്ു പകെിട്ന് കൂെുതൽ മധുരമുള്ളതാ്കി 
തധീർ്കുവാേുവം ഓണത്ിലന് പൂർവകാല േേുത് സന്മരണകലള പുതു 
തലമുെയന്്കന് പകർന്ു േലന്കുവാേുവം ഈ ഓണവം ഉപകരി്കലട്!
ഏവർ്കുവം ഹൃദയവംഗമമായ ഓണാശവംസകൾ!! 

സന്നേഹത്ിൻലെയുവം ഐശ്വര്യത്ിലന്യുവം ഐക്യത്ിൻലെയുവം േല്ല 
സന്മരണകളിലൂലെ ഒരു ഓണ്കാലവം കൂെി വരവായി. എല്ലാ ആന�ാഷങ്ങ
ളുവം മേുഷ്യമേസ്ിൽ േന്യുലെ തിരി ലതളിയി്കലട്! എല്ലാ േ്യൂസിലാൻഡന് 
മലയാളി സുഹൃത്ു്കൾ്കുവം േന് േിെഞ്ഞ തിരുനവാണാശവംസകൾ!!

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM14



Rev. Fr. George Areeckal
Syro Malabar Catholic 
Mission Auckland

പ്പിയമുള്ളവലര, 
സമത്വത്ിലന്യുവം സാനഹാദര്യത്ിലന്യുവം സമാധാേത്ിലന്തുമായ 
ഒരു സുവർണ്ണ കാലത്ിൻലെ ഓർമ്മകൾ ഓനരാ മലയാളിയിലുവം ഉണർ
ത്ില്കാണ്ന് ഒരി്കൽ കൂെി ഓണവം വലന്ത്ിയിരി്കുകയാണന്.  
പൂ്കളവുവം ആർപ്പുവിളികളുവം രുെിനയെിയ സദ്യയുമായി ഓകന് ലാൻഡിലല 
മലയാളി സമാജവം ഒരി്കൽ കൂെി ഓണാന�ാഷവം സവം�െിപ്പിച്രി്കുക
യാണന്. മലയാളികളുലെ ഏലതാരു ആവശ്യത്ിലുവം അവനരാലൊപ്പവം ആയി
രി്കാൻ പ്ശദ്ലെലുത്ുന് സമാജത്ിലന് പ്പവർത്േങ്ങലള ഏലെ 
സനന്താഷനത്ാെുവം േ്ദിനയാെുവം കൂലെ ഓർ്കുകയുവം പ്പനത്യകമായി അഭി
േ്ദി്കുകയുവം ലെയ്ുന്ു. ഏവർ്കുവം എൻലെ ഹൃദയവം േിെഞ്ഞ 
ഓണാശവംസകൾ!

Rev. Fr. (Dr) Joseph Ma-
rankandam
St Peters Jacobite Syrian 
Christian Church

പ്പിയ സനഹാദരങ്ങലള,
േമു്കന് എല്ലാവർ്കുവം സനന്താഷത്ിേന് വകേൽകി ഈ വർഷവം ഓണവം 
മുൻകാലങ്ങളിനലതു നപാലല ആന�ാഷി്കുവാൻ സാധ്യത കാണുന്ു
ണ്ന്. ഈ ആന�ാഷങ്ങൾ്കന് േിെവുവം മിഴിവുവം േൽകാൻ മഹാ്രലിനയാ
ലൊപ്പവം ദർപ്പണവുവം അണിയെയിൽ അണിലഞ്ഞാരുങ്ങുന്ു എന്െിയു
ന്ു. ഇനതാലൊപ്പവം ഭാരതധീയരായ േമു്കന് എല്ലാവർ്കുവം പ്പധാേലപ്പട് 
എഴുപത്ഞ്ാമതന്  സ്വാതപ്ന്ത്യ ദിേവം കൂെി ആന�ാഷി്കുവൻ ഓകന് ലാന്ന് 
മലയാളി സമാജവം പദ്തികൾ ആസൂപ്തണവം ലെയ്ുന്ു. എല്ലാവംസനന്താഷ
ത്ിേുവം ്രന്ങ്ങളുലെ പുേരാവിഷന്കരണത്ിേുമാകലട് എന്ന് ആശവം
സി്കുന്ു, പ്പാർത്ി്കുന്ു.

ഇനതാലൊപ്പവം ോവം മേസ്ിലാന്കണ്ിയിരി്കുന്ു ഒരു കാര്യവം കൂെി സൂെി
പ്പിയന്്കലട്. സ്വത്ന് സ്പാദി്കുന്തന് നപാലല മറ്റുള്ളവരിൽ േിന്ന് പിെിലച്
െുത് ഒരു ധേവം ആയിട്ാണന് ോമിതുവലര സ്വാതപ്ന്ത്യവുവം  അനതാെേു്ര
ന്ിച് സനന്താഷവുവം  കണ്ിരുന്തന് .  എന്ാൽ ഇേിലയകെിലുവം 
സ്വാതപ്ന്ത്യലത് ഒരു ഉത്രവാദിത്മായി ോവം മേസ്ിലാന്കണ്ിയിരി്കു
ന്ു. എൻലെ അയൽ്കാരൻലെ സ്വാതപ്ന്ത്യവം എൻലെ ഉത്രവാദിത്വമാണന്. 
സ്വന്തവം സ്വാതപ്ന്ത്യവുവം സനന്താഷവുവം ദകവശലപ്പെുത്ുക എന്തുനപാ
ലല തലന് പ്പധാേലപ്പട്താണന് േമ്മുലെ അയൽ്കാരലേ സ്വാതപ്ന്ത്യവം 
അേുഭവി്കാൻ അേുവദി്കുക എന്ുള്ളതുവം.

 എല്ലാവർ്കുവം ഓണാശവംസകൾ നേരുന്നതാലൊപ്പവം സ്വതപ്ന്ത ഭാരതത്ി
ലല ലവല്ലുവിളികൾ നേരിൊൻ കഴിവുള്ളവരായിത്ധീരലട് എന്ന് കൂെി 
ആശവംസി്കുന്ു.

DARPANAM 
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CALL :  021 223 5025,   EMAIL: JOMON31@YAHOO.COM.AU

KARAKA 
ESTATE



േമസന്കാരവം  സുഹൃത്ു്കലള,
 
െിങ്ങമാസത്ിലല െിന്ി െിന്ി ലപയ്ുന് മഴയുവം തു്പ പൂവിലന് ഗന്മു
ള്ള പൂ്കളവുവം...
പുത്ൻ നകാെി ഉെുത്ന് മാനവലി മന്ലേ വരനവൽ്കാൻ ഭൂമി  മലയാളവം 
ഒരുങ്ങി്കഴിഞ്ഞു. മലയാളി്കന് ഓണലമന്ാൽ എന്ുവം ഒരു ഗൃഹാതുരത്വ 
േിെവുള്ള ഓർമ്മയാണന്. ഒത്ുനെരലുകളുവം ആന�ാഷങ്ങളുവം ഒല്കയായി 
ഒരു സനന്താഷ്കാലവം. കഴിഞ്ഞ രണ്ു വർഷങ്ങളിലായി  സ്വന്തവം 
വധീെുകളിൽ മാപ്തമായി ഓണാന�ാഷവം ഒതു്കി േിർത്ിയ മലയാളി്കന് 
സ്വാതപ്ന്ത്യത്ിലന് വപ്ജ ജൂ്രിലി േിെവിൽ ഓർമി്കാേുവം ഓമേി്കാേുവം 
ഒരു ഓണ്കാലവം കൂെി ഓെിലയത്ി.
 
യാപ്താ േിയപ്ന്തണങ്ങൾ അവസാേിച്നതാലെ കുെുവം്ര-സുഹൃദന് ്രന്
ങ്ങൾ കൂട്ിയിണ്കിലകാണ്ന്, ഒത്ുനെരലിൻലെ ഈ കാല�ട്ത്ിൽ  
നലാകവം മുഴുവേുമുള്ള മലയാളികനളാലൊപ്പവം  ഓകന് ലാൻഡന്  മലയാളികളുവം  
ഓണവം ആന�ാഷി്കുകയാണന്.  
 
സ്വാതപ്ന്ത്യത്ിലന് വപ്ജ ജൂ്രിലി ആന�ാഷി്കുന് ഈ നവളയിൽ  സ്വാത
പ്ന്ത്യവം ഒരി്കലുവം സൗജേ്യമല്ല എന് മായ ആൻനജാനലായുലെ വാ്കുകൾ 
ഇവിലെ ഓർത്ുനപാകുകയാണന്. പ്്രിട്ധീഷന് സാപ്മാജ്യത്ിൻലെ അധിേിനവ
ശത്ിൽ േിന്ന് ഇന്ത്യ്കന് സ്വാതപ്ന്ത്യവം നേെിത്ന് സ്വാതപ്ന്ത്യ സമരനപാരാളി
കൾ്കുവം രാജ്യത്ിലന് അഖണ്ഡത കാത്ുസൂക്ഷി്കുവാൻ അക്ഷധീണവം 
പരിപ്ശമി്കുന് ഇന്ത്യൻ ജോധിപത്യത്ിൻലെ കാവൽ്കാരായ ഭരണാധി
കാരികൾ്കുവം ഓകന് ലാൻഡന് മലയാളി സമാജത്ിൻലെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ! 
 
കഴിഞ്ഞ പതിോെന്  വർഷങ്ങളായി മലയാളി സമൂഹത്ിലന് കലാ,  
സാഹിത്യ,  ലപാതുവിജ്ാേ സൃഷ്ടികൾ  േ്യൂസിലാന്ന്മലയാളികളുലെ 
മേസ്ിൽ സ്ഥിരവം സ്ഥാേവം നേെില്കാെു്കാൻ ദർപ്പണത്ിേന് കഴിഞ്ഞിട്ു
ണ്ന് . ോളിതുവലര ദർപ്പണത്ിേു പിന്ിൽപ്പവർത്ിച് എല്ലാവലരയുവം 
ഈയവസരത്ിൽ േ്ദിനയാലെ ഓർ്കുന്ു. 
 
മലയാളി സമൂഹത്ിലന് ശക്മായ പിന്തുണയുവം അകമഴിഞ്ഞ സഹകര
ണവുവം  സഹായങ്ങളുവം  സമാജത്ിലന് ഈവർഷലത്  ഓണാന�ാഷ
ങ്ങൾ്കന്  മാറ്റുകൂട്ുന്ു. േൂെിൽപ്പരവം മലയാളി മകെമാർ അണിേിര്കുന് 
ലമഗാ-തിരുവാതിരയുമായി  ഓകന് ലാൻഡന്  മലയാളിയുലെ ഈ വർഷലത്   
ഓണാന�ാഷവം െരിപ്തത്ിൻലെ ഭാഗമാകുകയാണന്. ഒരുമയുലെ  ഓണാ
ന�ാഷങ്ങൾ്കന്  ഞങ്ങനളാലൊപ്പവം നതാനളാെന് നതാൾ നെർന്ന് പ്പവർത്ി
്കുന് എല്ലാവലരയുവം േ്ദിനയാലെ സന്മരി്കുന്ു.
 
ഐശ്വര്യത്ിലന്യുവം സ്പൽ സമൃദ്ിയുലെയുവം േിെവിൽ  തു്പപ്പൂവിലന് 
പരിശുദ്ിയുവം ദേർമല്യവുമായി ലപാനന്ാണലത് വരനവൽ്കാവം…
ഒരി്കൽകൂെി എല്ലാവർ്കുവം ഓകന് ലാൻഡന് മലയാളി സമാജത്ിൻലെ 
നപരിൽ ഓണാശവംസകൾ നേരുന്ു!

നസാ്രി ല്രർണാഡന്
നതാമസന് 

പ്പസിഡന്ന്, 
ഓൿലൻഡന് മലയാളി സമാജവം 

MESSAGES



ദവകുനന്രവം അമ്മ 
അവലേ കുളിപ്പിച് 

നശഷവം പുതിയ ഉെുപ്പുവം േി്കെുവം ഇട്ു 
ലകാെുത്ു. മുഖത്ന് മണമുള്ള പൗഡെന്  
നതച്ുവം ലകാെുത്ു. അമ്മ മകനേയുവം 
കൂട്ി ദധീപാരാധേ ലതാഴാൻ നപാവുകയാ
യിരുന്ു. ലതാഴാോയി അ്പലത്ിൽ 
നപാകാൻ അവേു തധീലര താതന്പര്യമില്ല. 
ദദവത്ിനോെന് നൊദി്കാനോ 
പെയാനോ ഒന്ുമില്ല അവേന് . അവിലെ 
ലെന്ു കഴിഞ്ഞാൽ ദക കൂപ്പി പിെിച്ന് 
അേങ്ങാലത േിൽ്കണവം, ഒന്ുവം സവംസാ
രി്കാൻ പാെില്ല, നേരവം ഇരുട്ി തുെങ്ങുന്
തന് ലകാണ്ന് അ്പലപ്പെ്പിൽ ഓെി്കളി
്കാൻ അമ്മ അേുവദി്കുകയുമില്ല.

അവർ േെന്ു തുെങ്ങി. താമസിച്ു 
നപാകുനമാ? - അമ്മയന്്കന് അതാണന്  
ആധി. അവർ അവലന് ദകയ്ിൽ 
മുെുല്ക പിെിച്ിരുന്ു. നപാകുന് വഴി 
മുഴുല്കയുവം അവൻ ഇെവംവലവം തല 
തിരിച്ന് എല്ലാവം നോ്കില്കാണ്ിരുന്ു. 
മലർന്ു നോ്കിയനപ്പാൾ കണ്ു, 
അ്പിളി അമ്മാവൻ പതിലയ ലതളിഞ്ഞു 
വരുന്തന്, പക്ഷികൾ തിര്കന് പിെിച്ു 
നെന്കൊൻ പെന്ു നപാകുന്തന്. 
േിലത്ന് െുറ്റിലുവം നോ്കിയനപ്പാൾ കണ്ു, 
എനന്താ മണത്ു േെ്കുന് ഒരു കെുത് 
പൂച്, ആനരാ െുരുട്ിലയെിഞ്ഞ ഭാഗ്യലമാ
ഴിഞ്ഞു നപാലയാരു നലാട്െി െി്കറ്റന്, 
െവിട്ി പതിഞ്ഞു നപായ ഒരു 

തധീലപ്പട്ി്കൂെന്... അങ്ങലേ പലതുവം അവൻ 
കണ്ു. അവേന്  തധീലപ്പട്ി്കൂെന് ലപാട്ിച്ന് 
അതിലന് െിപ്തവം എെു്കണലമന്ുണ്ായി
രുന്ു. അമ്മയെിയാലത അവൻ തധീലപ്പട്ി
പ്പെങ്ങൾ നശഖരി്കുന്ുണ്ന്. 
അലതാല്കയുവം അവൻ മുെിയിൽ കട്ിലി
േെിയിൽ ഒളിപ്പിച്ു ലവച്ിരി്കുന് ഒരു 
ലെെിയ ലപട്ിയിലാണന്  സൂക്ഷിച്ിരി്കു
ന്തന്. അതാണവലന് വലിയ രഹസ്യവം. 
അവനരയുവം കെന്ന്  ഒന്ു രണ്ു ദസ്കി
ളുകൾ ല്രല്ലെിച്ു ലകാണ്ു പാഞ്ഞു 
നപായി. അതിൽ ഒരു ദസ്കിളിൽ 
എഴുനന്റ്റന് േിന്ു െവിട്ുന് നെട്ലേ 
അവൻ നോ്കി. ആ നെട്ലേ നപാലല 
തേി്കുവം ദസ്കിൾ െവിട്ണവം. േല്ല 
നവഗത്ിൽ നപാകണവം. പലക്ഷ അതിേു 
ഉയരവം ലവയന്്കണവം. അവൻ ലെെുതാണന് . 
ലപാ്കവം ലവയന്്കാൻ, അമ്മ പെഞ്ഞത
േുസരിച്ന് അവൻ ദിവസവുവം മുെങ്ങാലത 
പാലന്  കുെി്കുന്ുണ്ന്.

അവലന് പ്ശദ് മണ്ണിൽ കിെന് ഒരു 
മച്ിങ്ങയിനല്കന് ലെന്ു വധീണു. അവേതന് 
െവിട്ി ലതെുപ്പിച്ു. അതുരുണ്ന് മതിലിൽ 
നപായി തട്ിയിട്ന് വഴിയിനല്കന് തലന് 
തിരിലക വന്ു. അവേന്  അതന് ഒന്ു കൂെി 
െവിട്ി ലതെുപ്പി്കണലമന്ുണ്ായിരുന്ു 
എന്ാൽ അനപ്പാനഴ്കുവം അമ്മ, അവലന് 
ദകയ്ുവം പിെിച്ു വലിച്ന് നവഗത്ിൽ 
നപായി. ‘തിരിലക വരുന്പാൾ തട്ണവം’ 
അവനോർത്ു ലവച്ു.

സാബു ഹരിഹരൻ

കഥ

ഒരു ചെറിയ മിടിപ്പ്

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM18



അവൻ വഴിയിലുള്ള സകലതുവം കാണുന്ുണ്ന്, 
സകലതുവം നകൾ്കുന്ുണ്ന്. അമ്മ ഒന്ുവം കാണുന്ി
ല്ല, ഒന്ുവം നകൾ്കുന്ില്ല. േെ തുെ്കുവം മുൻപന് 
എത്ണവം. അതു മാപ്തമാണന്  െിന്ത. േെ തുെ്കു
ന്പാൾ മണിയെി്കുവം. പ്ശധീ നകാവിലിേുള്ളിലല 
പ്പകാശവം പുെത്ന് േിൽ്കുന്വരുലെ നമൽ പതിയുവം. 
അവിെവം മുഴുല്കയുവം െ്ദേഗന്വം േിെയുവം. 
അനപ്പാൾ എല്ലാവരുവം േിർവൃതിനയാലെ ലതാഴുതു 
േിൽ്കുവം.

അവൻ ലപലട്ന്ന് അമ്മയുലെ ദക പിെിച്ു വലിച്ു. 
എനന്താ കണ്തന് ലകാണ്ാണന് . പലക്ഷ ലവളിച്വം 
കുെവായതന് കാരണവം ശരി്കന് കാണാോയില്ല. 
അവൻ അമ്മയുലെ ദകപ്പൂട്ന് തുെന്ന് മണ്ണിൽ കുത്ി
യിരുന്ു. അവിലെ എനന്താ ഉണ്ന്. ഉെപ്പന്. എനന്താ 
ലെെുതന്.
‘ൊ...വരാൻ...താമസിച്ു നപാവുവം...നവഗവം വരാൻ!’
അമ്മ ആധിയുവം ആജ്യുവം കലർന് ശബ്ദത്ിൽ 
പെഞ്ഞു.
അവേലതാന്ുവം നകൾ്കുന്ുണ്ായിരുന്ില്ല. 
അവലന് പ്ശദ് മുഴുല്കയുവം മണ്ണിൽ കിെ്കുന് 
ലെെിയ ഒരു വസന്തുവിലായിരുന്ു. അമ്മ കുേിഞ്ഞു 
നോ്കി. ഒരു ലെെിയ കിളി. എങ്ങലേനയാ, 

എവിലെനയാ തട്ി വധീണു നപായതാണന് .
‘ഇതിേന്  ജധീവേുണ്ന്...’ അവൻ പതിലയ പെഞ്ഞു. 
മലർന്ു കിെ്കുന് കിളിയിൽ ഒരു ലെെിയ മിെിപ്പന് 
്രാ്കി. അമ്മയുവം അതു പ്ശദ്ിച്ു.

‘േമു്കിതിലേ എെുനത്ാണ്ന് നപാവാവം അമ്മാ...
പാവവം...ഇലല്ല ഇതു െത്ു നപാവുവം...’
‘എന്തിോ? േിേ്കന് വളർത്ാോ?!’
അവൻ അതിലേ നകാരിലയെു്കാൻ രണ്ു 
ദകകളുവം േധീട്ി.

‘ൊ...ലതാൊലതൊ...അ്പലത്ിൽ നപാവാേുള്ളതാ’
അമ്മയുലെ വില്കുന് ശബ്ദവം നകട്ന് അവൻ ദയേധീയ
മായി തിരിഞ്ഞു നോ്കി.
‘പ്ധീസ്മ്മാ...ഇതിലേ വധീട്ിൽ ലകാണ്ു ലവച്ിട്ന് വരാവം...’
‘േധീ ഇതിേു ലവനള്ളാവം മരുന്ുലമാല്ക ലവച്ിട്ന് 
വരുന്പാ താമസി്കുവം...ഇനപ്പാ തലന് ഒരുപാെന് 
താമസിച്ു...േധീ അതിലേ അവിലെ വിട്ിട്ന് ഇങ്ങന് 
വലന്’
അമ്മ അവലന് ദകയ്ിൽ പിെിച്ു വലിച്ു.
അവൻ കിളിയിൽ േിന്ുവം കലണ്ണെുത്നതയില്ല.
‘േധീ വിഷമി്കണ്, തിരിലക വരുന്പാ അതിലേ 
എെുനത്ാണ്ന് വധീട്ിൽ നപാവാവം...എന്ിട്ന് േധീ തലന് 
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അതിലേ വളർത്ിന്കാ’
അവേല്വം സമാധാേമായി. അമ്മ അവനേയുവം വലിച്ന് 
അ്പലത്ിനല്കു നവഗത്ിൽ േെന്ു. അല്ല, ഓെുക
യായിരുന്ു. അവിലെ ദക കൂപ്പി േിൽ്കുന്പാഴുവം, 
േെ തുെ്കുന്പാഴുവം, മണിശബ്ദവം ഉയരുന്പാഴുവം, 
അവലന് മേസ്ിൽ മലർന്ു കിെന് ആ ലെെിയ 
കിളിയുലെ െിപ്തവം മാപ്തമായിരുന്ു ഉണ്ായിരുന്തന്. 
അതിലന് കുഞ്ഞന് ലേഞ്ലത് ആ ലെെിയ മിെിപ്പന്...
അതവൻ വധീണ്ുനമാർത്ു. തിരിലക ലെല്ലുന്പാനഴ
്കുവം ആലരകെിലുവം അതിലേ എെുനത്ാണ്ന് നപായിട്ു
ണ്ാവുനമാ? ഇരുട്ിലതു വഴി ദസ്കിളിൽ 
നവഗത്ിൽ വരുന് ആലരകെിലുവം അതിലന് പുെത്ന് 
കൂെി...അവൻ ഇെുല്ക കണ്ണുകളെച്ു.
അവൻ ഉള്ളുരുകി പ്പാർത്ിച്ു.
‘ആരുവം അതിലേ എെുനത്ാണ്ന് നപാവനല്ല...’
‘അതിലോന്ുവം പറ്റനല്ല...’
‘എേി്കന് തലന് അതിലേ കിട്നണ...’
‘ഞാേതിലേ വളർത്ിന്കാളാവം...’ അവൻ വാ്കുവം 
ലകാെുത്ു.
മണിശബ്ദവം അെങ്ങി. ഭക്ർ ധേ്യതനയാലെ േെയിെ
ങ്ങി. അവലന് ലേറ്റിയിൽ അനപ്പാൾ അമ്മ ലതാെുവിച് 
െ്ദേ്കുെിയുണ്ായിരുന്ു. സന്പ്െധീറ്റന് ദലറ്റുകൾ 
ലതളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്ു. അവൻ അമ്മയുലെ 
ദകയ്ുവം പിെിച്ു വലിച്ു േെന്ു. അമ്മയന്്കിനപ്പാൾ 
ഒരു ധൃതിയുമില്ല. പ്പാർത്ിച്തിലന് സാഫല്യവുവം, 
സമാധാേവുമാണന്  ആ മുഖത്ന്. മകലന് മുഖവം 
മുഴുല്കയുവം അക്ഷമയുവം ആധിയുവം മാപ്തവം. കുെച്ന് 
േെന്ു കഴിഞ്ഞന്, ക്ഷമ േശിച്ന് അവൻ അമ്മയുലെ 
ദക വിെുവിച്ന് ഓെി. അല്ല, പായുകയായിരുന്ു. 
മേസ്ിൽ അെയാളലപ്പെുത്ിയിരുന് ഇെനത്്കവൻ 
ഓെിലയത്ി. കണ്ണു ലകാണ്ന് മണ്ണന്  മുഴുവൻ പരതി.
എവിലെ ആ ലെെിയ പക്ഷി...?
അതന് അവിലെങ്ങുമുണ്ായിരുന്ില്ല.
പരിപ്ഭാന്തിനയാലെ അവൻ കുേിഞ്ഞന് അവിലെ 
മുഴുല്കയുവം നോ്കി. മതിലിനോെന് നെർന്ുവം, 
ഓെയന്്കരികിലുവം, നപാസ്റ്റിേു താലഴയുവം. എവിലെയുവം 
അവേന്  അതിലേ കാണാോയില്ല.
എവിലെ നപായി അതന്?
ആലരകെിലുവം അതിലേ എെുനത്ാണ്ന് 
നപായിട്ുണ്ാവുവം...

അനതാ...ഏലതകെിലുവം ദസ്കിനളാ ദ്രന്കാ...

അമ്മനയാെന് കരഞ്ഞു പെഞ്ഞതാ അതിലേ എെുത്ന് 
വധീട്ിൽ ലകാണ്ു നപായി ലവച്ിട്ന് അ്പലത്ിൽ 
നപാവാന്ന്...
പ്പാർത്ിച്താ...അതിലേ തേി്കന് തലന് 
കിട്നണന്ന്...
വളർത്ിന്കാളാന്ന്...
അമ്മ അനപ്പാനഴ്കുവം അവലന് 
അെുലത്ത്ിയിരുന്ു.
‘അമ്മാ...അതിലേ കാണുന്ില്ല...’ അവൻ കരച്ിനലാ
ളവം വലിഞ്ഞ ശബ്ദത്ിൽ പെഞ്ഞു.
‘േധീ എല്ലായിെത്ുവം നോ്കന്...അവിലെ എവിനെകെിലുവം 
കാണുവം...ആലരെുനത്ാണ്ന് നപാവാോ...?’
‘ഞാൻ എല്ലാെത്ുവം നോ്കിയമ്മാ...’
‘എകെിലതന് ന്രാധവം വന്നപ്പാ എവിനെലുവം പെന്ു 
നപായിട്ുണ്ാവുവം...’
‘ഉവം...’ അവേന്  അതന് ന്രാധ്യലപ്പൊലത നപാലയകെിലുവം 
ഒരാശ്വാസത്ിലേനന്ാളവം മൂളി.
‘അവേുവം അവലന് കിളിയുവം...’ അമ്മ ആനരാലെന്ില്ലാ
ലത പെഞ്ഞു.
‘േധീ വാ...േിേ്കന് കിളിലയ കിട്ിയാ നപാലര?...ോലള 
തലന് ഒരു കൂെുവം കുെച്ു കിളികനളയുവം വാങ്ങാവം...
അമ്മ അച്ഛനോെന് പെയാവം...നപാനര?...ഇലപ്പാ േധീ വാ...
നേരവം ഇരുട്ധീലല്ല?’
അമ്മ അേുേയശബ്ദത്ിൽ അവലേ 
സമാധാേിപ്പിച്ു.
അവൻ അനപ്പാഴുവം അവിെവം മുഴുല്കയുവം അതിലേ 
തിരയുകയായിരുന്ു. മണ്ണിലുവം, ഓെയിലുവം, 
മതിലിലുവം…

അനപ്പാഴവൻ കണ്ു, മതിലിേു മുകളിൽ...തിളങ്ങുന് 
പൂച്്കണ്ണുകൾ...അതിലന് വായിൽ...
‘അമ്മാ...ദാ...’ കരച്ിലുവം േിലവിളിയുവം കലർന് ശബ്ദ
ത്ിൽ അവൻ പെഞ്ഞു.
അവൻ അ്പലത്ിൽ േിന്നപ്പാലളന് നപാലല 
കണ്ണുകൾ ഇെു്കിയെച്ു.

അമ്മയുവം അനപ്പാഴതന് കണ്ു, ഇരുട്ിനല്കാ പൂച് ൊെി 
മെയുന്തന്...അതന് കെിച്ന് പിെിച്ിരുന്തന്...
ആ േിമിഷവം അവരുലെ ലേഞ്ിേുള്ളിൽ എനന്താ 
ഒന്ന് പതിലയ മിെിച്ു...
ആ ലെെിയ പക്ഷിയുലെ ലേഞ്ിൽ കണ്തന് നപാലല...
ഒരു ലെെിയ മിെിപ്പന്...

സാബു ഹരിഹരൻ: ണസാഫ്റ ്വെയർ എഞ്ിനരീയർ. തിരുെനന്തപുരരം സ്വണേശി. കഴിഞ്ഞ 11െർഷമായി ഓൿലൻഡിൽ കുടുരംബസണമതരം 
താമസരം.  “നിണയാഗങ്ങൾ “ “ഉടൽോനരം” എന്ിെ പ്രസിദ്രീകരിച്ച കഥാസമാഹാരങ്ങൾ. E-mail:sabumh@gmail.com
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fudge     k& 
f i n e  j e w e l l e r y

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

fudgeandk fudge & k

kavitha raj - 02102278484    sana khatau - 021929220



ഇതന് എലന് കഥയാണന്. പെയാൻ 
മാറ്റി വച് എലന് കഥ. മധുരപ്പതി

നേഴിൽ ജധീവിതവം മാറ്റി മെിച് ഒരു സവംഭവ 
കഥ.

ഏലതാരു മലയാളി്കുട്ിയുനെതുവം 
നപാലല എഞ്ിേധീയെിവംഗുവം ലമഡിസിേുവം 
മാപ്തനമ ലപ്പാഫഷൻ ആയി ഉണ്ായിരു
ന്ുള്ളു, എലന് െിന്തയിൽ. കണ്കു 
ലെെുപ്പവം മുതൽ ഇഷ്ടമായതുലകാണ്ാണന് 
പ്പധീഡിപ്ഗി്കു ്രനയാളജിനയാലൊപ്പവം 
കണ്കുവം പഠിച്തന്. നഡാക്ടൊകാൻ 
തധീപ്വമായി ആപ്ഗഹി്കുന്പാഴുവം കണ്കി
നോെുള്ള ഇഷ്ടവം കാരണവം രണ്ു വർഷവം 
കൂെി അതിലേ കൂലെകൂട്ി എന്ന് പെയു
ന്താവുവം ശരി. ഹിസ്റ്റെി, എ്കനണാമി
കന്സന്, ജിനയാപ്ഗഫി ഇവലയാന്ുവം 
തലയിൽ കയെില്ല. ലിറ്റനെച്െുവം ആർട്ുവം 

കഴിവുള്ളവർ്കന് പെഞ്ഞിട്ുള്ളതാണന്. 
അതുലകാണ്ന് തൃശൂരിൽ നമനോൻ 
മാഷിലന് അെുത്ുേിന്ുവം രാവിലല 
ഫിസികന്സന്, ലകമിസന്പ്െി, മാതന് സന് െ്യൂഷൻ; 
അതിേന് നശഷവം ലസൻെന് നമരധീസന്നകാനളജി
നല്കന് ഓട്വം. വാരാന്ത്യവം പി. സി നതാമസന് 
സാെിലന് അെു്കൽ എൻപ്െൻസന് 
നകാച്ിങന്. അങ്ങലേ രാവന് പകലാ്കുന് 
അവസ്ഥ.

അമ്മയുലെ അോനരാഗ്യവം എനപ്പാഴുവം 
അസ്വസ്ഥത ഉണ്ാ്കിയിരുന്ു. ദഹ 
സന്കൂൾ െധീച്െിലന് തിര്കിേിെയിലുവം, 
അോനരാഗ്യത്ിലുവം അപ്പൻ അെുത്ി
ലല്ലന് നതാന്ൽ ഉളവാ്കാലത എല്ലാവം 
അമ്മ നോ്കി േെത്ിയിരുന്ു. അപ്പൻ 
അന്ന് സൗദി “അരാവംനകാ” യിൽ 
നജാലിയിൽ ആയിരുന്ു. ഇ.സി.ജി  

ഡോ�ാ. ലിഡോ്റാ ഡോ�ാൺ

ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 

ദൈവത്തിന്റെ 
ആൾരൂപങ്ങൾ 
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യിലല വ്യതിയാേങ്ങൾ കാരണവം കൂെുതൽ പരിനശാ
ധേകൾ്കായി തിരുവേന്തപുരവം പ്ശധീ െിത്ിരയിൽ 
ലകാണ്ന് നപാകുന്പാൾ പ്പധീ ഡിപ്ഗി്കന്  രണ്ാവം വർഷ
്കാരിയായ  എലന് കൂട്ാൻ അമ്മ അേുവദിച്ില്ല...
എലന് നകാനളജുവം െ്യൂഷേുവം മുെങ്ങരുലതന്ു 
അമ്മ്കന് േിർ്രന്വം.

ലെസ്റ്റുകളിൽ വലിയ കുഴപ്പമിലല്ലന്ുവം മരുന്ന് മാപ്തവം 
മതിലയന്ുമുള്ള വാർത് ഞങ്ങൾല്കല്ലാവം ആശ്വാ
സനമകി.പിനറ്റ ദിവസവം തലന് അമ്മ തിരിച്ു വധീട്ിലല
ത്ി. നെച്ിയുലെ ഭർതൃഗൃഹത്ിൽ േിന്ുവം നെട്ൻ 
എലന് ദ്ര്കിൽ വധീട്ിൽ ലകാണ്ു ലെന്ാ്കാവം 
എന്ന് പെഞ്ഞനപ്പാൾ അമ്മലയ കാണാൻ കാത്ിരു
ന് എേി്കന് പരമ സനന്താഷവം. ്രു്കുകളുവം പ്ഡസ്ുവം 
േിെച് ലപട്ി സധീറ്റിേു േെുവിൽ വച്ന് സനന്താഷനത്ാ
ലെയാണന് നെച്ി ഞങ്ങലള യാപ്തയാ്കിയതന്. കുെച്ു 
ദൂരലത് യാപ്ത എേി്കിന്ുവം ഓർമയുണ്ന്- കൂർ്ക
നഞ്രി മുതൽ ലകാ്കാല വലര... പിലന് ഓർമ 
നപായതാനണാ അനതാ, പ്പനത്യകമായി ഒന്ുവം 
ഓർ്കാൻ ഇല്ലാത്താനണാ ...അെിയില്ല.
ദ്ര്കന്, നൊഡിലല സന്പധീഡന് നപ്്ര്കെിൽ തട്ി 
സൂെന്നകസന് ലെരിലഞ്ഞന്ുവം, ഞാൻ അതന് നേലരയാ
്കാൻ പ്ശമിലച്ന്ുവം, എല്ലാവംകൂെി ലെരിഞ്ഞുവധീലണ
ന്ുവം ദൃകന് സാക്ഷികൾ പെഞ്ഞു ഞാൻ അെിഞ്ഞതന് 
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണന്.

അെുത്ുള്ള ആശുപപ്തിയിൽ എത്ിലച്കെിലുവം 
അവിെുലത് നഡാക്ടർമാർ്കന് ഗൗരവമുള്ളതായി 
നതാന്ിയില്ലനപ്ത. ന്രാധമിലല്ലകെിലുവം ഒരു കണ്ണന് ഇമ 
ലവട്ാലത തുെിച്ുനോ്കുന്തു കണ്ു അമ്മ്കന് 
എനന്താ പന്തിനകെന് നതാന്ി. ഏലതകെിലുവം പരിെയമു
ള്ളവലര വരാന്തയിൽ പരതുന്പാൾ ഒരു നദവദൂതലേ
നപ്പാലല അമ്മയുലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ിലയ -ആശുപ
പ്തിയിലല േ്യൂനൊ ഫിസിഷ്യൻ -കണ്ുമുട്ി. അമ്മയുലെ 
മുഖഭാവവം കണ്നപ്പാൾ കുശലമനേ്വഷിച്താണന്. 
“മകലള ഒന്ന് നോ്കാനമാ” എന് അമ്മയുലെ 
ആവശ്യവം ആ വിദ്യാർത്ി േിെനവറ്റി.

പരിനശാധേ കഴിഞ്ഞു വന് നഡാക്ടർ ലഞട്ിപ്പി്കു
ന് വാർത്യാണന് പുെത്ു വിട്തന്. “എപ്തയുവം നവഗവം 
എലന് എെണാകുളലത് ലിസ്ി ആശുപപ്തിയിൽ 
എത്ി്കണവം. നഡാ: നജാൺ ഓപ്പനെഷൻ തധീനയറ്റർ 
ലസറ്റന് ലെയന്തന്  കാത്ിരി്കുവം. തലനച്ാെിൽ രക്
പ്സാവമുണ്ന്! തൽ്കാലനത്്കന് ഒരു കുത്ിലവപ്പന് 
എെുത്ിട്ുണ്ന്. എെണാകുളവം എത്ുന്തുവലര 

ജധീവൻ പിെിച്ു േിർത്ാോകുനമാ എന്െിയില്ല”!
നെട്ൻ വധീട്ിലല ദപ്ഡവലെ വിളിച്ു...എന്ാൽ പത്ു 
മിേിലറ്റകെിലുവം എെു്കുവം എത്ിനച്രാൻ...എന്ാൽ 
ഒരു ലസ്കന്ന് നപാലുവം േഷ്ടലപ്പെുത്ാേില്ല... ആവം്രു
ലൻസിനല്കു എലന് എെുത്ു കിെത്ാൻ 
നഡാക്ടെുവം സഹായിച്ു.

ആ യാപ്തയുലെ രണ്ു രണ്ര മണി്കൂർ ആവം്രുലൻ
സിലിരുന്ന് വധീർപ്പു മുട്ിയതന് അമ്മയുവം സനഹാദരങ്ങ
ളുവം. ൊല്കുെിയിൽ നൊഡുപണി കാരണവം 
വണ്ികൾ തെഞ്ഞിട്തുവം അമ്മ പാതിര്കന് ആവം്രു
ലൻസിൽേിന്ുവം ഇെങ്ങിനയാെി നപാലധീസിനോെന് 
നകണനപക്ഷിച്ന്  ആവം്രുലൻസന് കെത്ി വിെുവിച്
തുവം എേി്കുവം നകട്െിവന്  മാപ്തമാണന്. കാരണവം 
തത്സമയവം ഞാൻ മരണത്ിലന്യുവം ജധീവലന്യുവം 
േൂൽ പാലത്ിലൂലെ കെ്കുകയായിരുന്നല്ലാ.
ലിസി ആശുപപ്തിയിൽ ഒരു കൂട്വം നേഴന്സിങന് കുഞ്ഞു
ങ്ങളുവം കേ്യാസന്പ്തധീ്കൂട്വുവം ഞങ്ങലള്കാത്ുേിന്ി
രുന്ു. C.T. സന്കാൻ ലെയന്തു രക്വം ലകട്ി േിൽ്കു
ന്തിലന് വ്യാപന്തി മേസ്ിലാ്കി, ഓപ്പനെഷൻ 
തധീനയറ്റെിനല്കന് മാറ്റിലയകെിലുവം ഓപ്പനെഷൻ 
ലെയ്ാൻ പറ്റാത് അവസ്ഥ. പൾസില്ല, ബ്ലഡന് പ്പഷർ 
ലെന്കാർഡന് ലെയ്ാോകുന്ില്ല...മരണതുല്യവം! 
“Brought dead” എഴുതനണാ എന് സവംശയത്ിലാ
ണന് എല്ലാവരുവം. ആെെി ഉയരമുള്ള നഡാ.നജാൺ 
പത്ു മിേിട്ു കൂെി കാത്ിട്ു മരണവം ഉെപ്പി്കാവം  
എന്ന് പെഞ്ഞനപ്പാൾ വലിയ പ്പതധീക്ഷ നവലണ്ന്ു 
എല്ലാവർ്കുവം ന്രാധ്യമായി!
അതുവലര പിെിച്ു േിന് അമ്മ തിയറ്റെിേുള്ളിൽ 
കുഴഞ്ഞു വധീണു. അമ്മലയ കാർഡിയാകന് ICU 
വിനല്കു മാറ്റി…

പുലർലച് രണ്ു മണി ആയി കാണുവം. എന്ിട്ുവം 
ലിസി ആശുപപ്തിയിലല ൊപ്പൽ തുെന്ു മണിയെിച്ു 
കേ്യാസന്പ്തധീകൾ കൂട്പ്പാർത്േ...എലന് ജധീവേന് 
നവണ്ി... അവലര ആലരയുവം ഞാൻ ഇതുവലരയുവം 
കണ്ിട്ില്ല. അവർ എലന്യുവം! എന്ാൽ ആ മാലാഖ
്കൂട്വം ആശുപപ്തിയിലല നരാഗികൾ്കായി പ്പാർത്ി
്കുന്ു! മേസ്ുവം ശരധീരവുവം അർപ്പിച്ു രാവുവം പകലുവം 
നജാലി ലെയ്ുന്ു. വാ്കുകൾ്കന് പരിമിതിയുണ്ന് 
അവനരാെു േ്ദി പെയാൻ...

പത്ു മിേിട്ു കൂെി ഞാൻ ഒരു “ന്രാഡി” ആയി 
നമാർച്െി്കു മുന്ിൽ കിെന്ു... തണുത് മരണവം 
വളലര അെുത്ന്-അല്ല-എത്ി്കഴിഞ്ഞു! 
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എന്ാൽ മലറ്റാരു മാലാഖലയയാണന് എലന് േിരധീക്ഷി
്കാൻ ഏൽപ്പിച്ിരുന്തന്. ഈ പുലർലച് രണ്ു 
മണി്കന്. വളലര നേരിയ പൾസന്  നതാന്ുന്ുലവന്ന് 
സവംശയവം നതാന്ിയ നേഴന്സന് നഡാക്ടലെ കാെി വിളിച്ു. 
ഇ.സി.ജി. �െിപ്പിച്ു. 
“ നഡാക്ടർ കാർ പാർ്കിലുണ്ന്, ഓെിനപ്പായി 
വിളി്കാനമാ”? കരഞ്ഞു തളർന്ിരി്കുന് 
നെച്ിനയാെന് പെയുന്പാൾ അവർ കിതച്ിരുന്ു. 
നഡാക്ടെുവം സർജി്കൽ െധീമുവം പാലഞ്ഞത്ി. പിലന് 
തധീനയറ്റെിൽ തലനയാട്ിയിൽ ഒരു ലെെിയ ദ്വാരമുണ്ാ
്കി (burrhole) കട് പിെിച് രക്വം േധീ്കി്കളഞ്ഞു. 
എല്ലു മാറ്റിയ ഭാഗലമാഴിലക എല്ലാവം തുന്ിനച്ർത്ു
ലവകെിലുവം ആനരാഗ്യനത്ാലെ ജധീവിതത്ിനല്കന് 
തിരിച്ു വരാൻ കഴിയുലമന്ന് നഡാക്ടെിേുവം ഉെപ്പില്ലായി
രുന്ു. അന്രാധാവസ്ഥയിൽ(coma) ജധീവിതകാലവം 
മുഴുവേുവം കിെ്കാേുള്ള സാദ്്യതയുവം തള്ളി്കളയാ
ോവിലല്ലന്ു നഡാക്ടർ നെച്ിലയ അെിയിച്ു. തലനച്ാർ 
ഒരു ഭാഗനത്്കന് തള്ളിനപ്പായിരുന്ു; അതിോൽ 
സവംസാരനശഷിയുവം, െലേനശഷിയുവം തിരിച്ുകിട്ുനമാ

ലയന്ു ഉെപ്പില്ല.

പിന്ധീെന് മൂന്ു മാസനത്ാളവം ലിസി ആശുപപ്തിയിലല 
േ്യൂനൊ ICU വിൽ കിെന്ു... അമ്മലയനപ്പാലുവം   തിരിച്
െിയാൻ ആകാലത…അമ്മയുലെ നപരന് നപാലുവം 
ഓർ്കാോകാലത... അവിെുലത് ൊപ്പലിൽ 
എനപ്പാനഴാ എലന് സപ്കാരിയിനല്കു ലകാണ്ന് 
നപായതുവം, ലതാട്ുമുത്ിച്തുവം എല്ലാവം ഓർമയിലല 
ഒരു േുെുങ്ങുലവട്വം മാപ്തവം!...

പി.സി. നതാമസന് മാഷുവം നമനോൻ മാഷുവം ഒറ്റ്കിരു
ത്ി പിന്ധീെന് െ്യൂഷൻ എെുത്തുവം, എൻപ്െൻസന് 
പരധീക്ഷ പാസ്ായതുവം തൃശ്ൂരിൽത്ലന് MBBS 
ലെയ്ാോയതുവം െരിപ്തവം!  ലിസ്ി നഹാസന്പിറ്റലിൽ 
തലന് നഡാക്ടർ ആയി നജാലി ലെയ്ാോയതന് എലന് 
േിനയാഗവം!

ദദവവം പല രൂപത്ിലുവം ഭാവത്ിലുവം പ്പത്യക്ഷലപ്പെു
ലമന്ു പെഞ്ഞാൽ ശരിയനല്ല?

ണഡാ: ലിണ്റാ ണ�ാൺ: ഇന്തത്യയിലുരം യകൂ. എ. ഇ. യിലുരം ഗഗനണക്ാള�ിസറ്റ ്ആയി ഏവറ നാൾ ണസെനരം അനുഷ്ിച്ച ണശഷരം 
ഇണപ്പാൾ ഓക ്ലൻഡ ്യകൂേിണെഴ്ി്റിയിൽ Ph.D. വെയ്ുവകാണ്ിരിക്ുന്ു.
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പിടിമുറുക്കുഡോ്പാൾ
വിഷാദം



ോലന് വർഷങ്ങൾ്കന് മുൻപാണന് 
ഗുജൊത്ിൽ േിന്ന് വന് 

ോലവംഗ കുെുവം്രലത് പരിെയലപ്പെുന്
തന്. ഭാര്യ (അവലര േമു്കന് ഭാഗ്യ എന്ന് 
വിളി്കാവം), ഭർത്ാവന്, എഞ്ിേധീർമാരായ 
രണ്ാണ്മ്കൾ എന്ിവരെങ്ങിയ 
കുെുവം്രവം. കൂലെ േ്യൂസിലാൻഡിൽ 
്രിസിേസന്  േെത്ുന് ഭാഗ്യയുലെ 
നജ്യഷന്ഠൻ. നജ്യഷന്ഠലന് ്രിസിേസ്ിലന് 
പകൊളികളായിട്ാണന് ഈ കുെുവം്രത്ിേന് 
േ്യൂസിലാൻഡിൽ സ്ഥിര താമസത്ിേുള്ള 
അേുമതി ലഭിച്ിരി്കുന്തന്. ോട്ിൽേി
ലന്ത്ി മൂന്ാമലത് ആഴന്െയിലാണന് 
ഭാഗ്യ ഒരു അക്യൂട്ന് ലമന്ൽ ലഹൽത്ന്  
വാർഡിൽ അഡന്മിറ്റന്  ആകുന്തന്. 
വിഷാദനരാഗവം മൂർച്ഛിച്ു 'catatonia' എന് 
അവസ്ഥയിൽ എത്ിയിരുന്ു അവർ. 
ഈ അവസ്ഥയിൽ നരാഗികൾ്കന്  
സാധാരണ രധീതിയിൽ െലി്കാൻ കഴിയാ
തിരി്കുകയുവം (െിലനപ്പാൾ വിെിപ്തമായ 
െലേങ്ങൾ ഉണ്ാകാവം), സവംസാരി്കാേുവം 
െുറ്റുമുള്ളതിനോെന് പ്പതികരി്കാേുമുള്ള 
നശഷി താൽ്കാലികമായി േഷ്ടലപ്പെുക
യുവം ലെയ്ാവം. ഗുജൊത്ിൽ വച്ുതലന് 
ഭാഗ്യ പൂർണമായുവം ഉൾവലിഞ്ഞ 
അവസ്ഥയിലായിരുലന്ന്ുവം രണ്ുമൂന്ു
തവണ ആത്ഹത്യ്കു പ്ശമിച്ിരുലന്
ന്ുവം ഭർത്ാവുവം മ്കളുവം നഡാക്ടനൊെുവം 
നേഴന്സിനോെുമായി പെഞ്ഞു. ഇപ്തലയാ
ല്കയായിട്ുവം അവർ ഒരു ദസക്യാപ്െിസ്റ്റി
ലേ സമധീപി്കുകനയാ െികിത്സനതെുക
നയാ ലെയന്തിരുന്ില്ല. 

ലെസിഡൻസി്കുള്ള നപപ്പർവർ്കുകൾ 
ലെയ്ുന് തിര്കിലായിരുലന്ന്ുവം പുതി
ലയാരിെനത്്കന് മാെുന്പാൾ എല്ലാവം 
തേിലയ ശരിയായില്കാള്ളുലമന്ുവം 
ഭാഗ്യയുലെ വിദ്യാസ്പന്രായ മ്കളുവം 
ഭർത്ാവുവം കരുതിയനപ്ത! എന്ാൽ 
ഭാഗ്യയന്്കന് ഇങ്ങലേലയാരു മാറ്റവുവം 
യാപ്തയുലമാല്ക താങ്ങാോകുന്തിലുവം 
അപ്പുെമായിരുന്ു. അങ്ങലേയാണന് 

ഭക്ഷണവം കഴി്കുകയാ, അേങ്ങുക 
നപാലുനമാ ലെയ്ാത് അവസ്ഥയിൽ 
ഭാഗ്യലയ ആശുപപ്തിയിൽ 
പ്പനവശിപ്പിച്തന്.
േ്യൂസിലാൻഡന് ഏഷ്യൻ ലമന്ൽ 
ലഹൽത്ന്  െിനപ്പാർട്ിലന്(2021) സർനവേ
യിൽ േ്യൂസിലാൻഡിൽ ജധീവി്കുന് 
51.1% ഇന്ത്യാ്കാർ്കുവം COVID മഹാമാരി 
സമയത്ന് ഡിലപ്പഷൻ അഥവാ വിഷാദവം 
്രാധി്കാേുള്ള െിസന്കന് കൂെുതലുണ്ായി
രുന്തായിട്ാണന് കലണ്ത്ിയതന്.

എത്രവാണക് വതിഷവാദഘോരവാഗം?
ഒരാൾ്കന് വിഷാദനരാഗവം േിർണയി്കലപ്പ
െുന്തന് ഒന്ിലുവം ഉത്സാഹമില്ലായന്മ, അകാ
രണമായ ദുഃഖവം, സനന്താഷവം ലകെുത്ു
ന് െിന്തകൾ, തളർച്, ഉെ്കമില്ലായന്മ, 
വിശപ്പില്ലായന്മ തുെങ്ങിയ പ്പശന്േങ്ങൾ 
ദദേവംദിേ ജധീവിതലത് ്രാധി്കത്്ക 
തധീപ്വതനയാലെ കുെച്ുോൾ (രണ്ാഴന്െയി
ലധികവം) േിലേിൽ്കുന്പാഴാണന്. നരാഗ
ത്ിലന് വിവിധ �ട്ങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണ
ങ്ങളുലെ തധീപ്വതയന്്കന് 
ഏറ്റ്കുെച്ിലുകളുണ്ാവാവം.

എത്രരുറ�വാണ്ക് 
വതിഷവാദഘോരവാഗമരുണ്വാ�രുന്രു?
വിഷാദനരാഗവം പിെിലപൊേുള്ള സാധ്യത
യുലെ മൂന്ിലലാന്ു അയാളുലെ പാര്പര്യ
വുവം ്രാ്കി അയാളുലെ െുറ്റുപാെുകളുമാ
ണന് േിർണയി്കുന്തന്. വിഷാദനരാഗവം 
്രാധിച്വരുലെ അെുത് ്രന്ു്കൾ്കന് 
ഈ നരാഗവം വരാേുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവ
നര്കാൾ കൂെുതലാണന്. ്രാല്യത്ിൽ 
നേരിെുന് നപ്ൊമകളുവം (കെുത് അവഗണ
േനയാ പധീഡേങ്ങനളാ) ഭാവിയിൽ വിഷാദ
ത്ിേു കാരണമാകാവം. താങ്ങാോവാത് 
സമ്മർദവം, െില മരുന്ുകളുലെനയാ ലഹരി 
പദാർത്ങ്ങളുലെനയാ ഉപനയാഗവം, 
തലനച്ാെിേുണ്ാകുന് െില തകരാെു
കൾ, സന്പ്തധീകളിലല ആർത്വെപ്കവുമാ
യി ്രന്ലപ്പട് നഹാർനമാൺ 

സൗമ്യ സിമിസപ്

ആഡോരാഗ്്യം
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വ്യതിയാേങ്ങൾ, പ്പനമഹവം, ദതനൊയിഡന് പ്ഗന്ിയു
ലെ വ്യതിയാേങ്ങൾ തുെങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ വിഷാദ
ത്ിനല്കന് േയിനച്്കാവം.

ഘോരവാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
1.  മി്കവാെുവം സമയങ്ങളിൽ േിരുത്സാഹവുവം 

സകെെവുവം അേുഭവലപ്പെുക.
2. ദദേവംദിേ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യവം േഷ്ടലപ്പെു

കയുവം അവ ലെയന്തുതധീർ്കാൻ ്രുദ്ിമുട്ന് 
അേുഭവലപ്പെുകയുവം ലെയ്ുക.

3.  ദിവസവം മുഴുവൻ ഒരു പ്പസരിപ്പില്ലായന്മ അേുഭവ
ലപ്പെുകയുവം എളുപ്പത്ിൽ തളരുകയുവം ലെയ്ുക.

4.  മു്പന് വളലര താല്ര്യമുണ്ായിരുന് കാര്യങ്ങൾ 
തധീലര ആസ്വദി്കാൻ കഴിയാലത വരിക.

5. പ്പത്യാശയുവം, ആത്ാഭിമാേവുവം, ആത്വിശ്വാസ
വുവം േഷ്ടലപ്പെുക.

6. ജധീവിതനത്യുവം സ്വന്തവം ഭാവിനയയുവം കുെിച്ന് 
പ്പതികൂലമായ െിന്തകൾ.

7. വിശപ്പന് ഇല്ലാതാകൽ അലല്ലകെിൽ അമിതമായി 
ഭക്ഷണവം കഴി്കൽ.

8. കുറ്റന്രാധവം അേുഭവലപ്പെുകയുവം പഴയകാല 
പരാജയങ്ങളുലെ നപരിൽ സ്വയവം കുറ്റലപ്പെുത്ു
കയുവം ലെയ്ൽ.

9. ഉെ്കമില്ലായന്മ അലല്ലകെിൽ അസ്വസ്ഥമായ 
ഉെ്കവം.

10. വിനോദങ്ങളിനലാ, പഠേത്ിനലാ പ്ശദ് നകപ്്ദധീക
രി്കാൻ കഴിയാലത വരിക.

11. നജാലിലെയ്ാൻ കഴിയാതിരി്കുക.
12. ദലവംഗിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള താൽപര്യ്കുെവന്.
13. തലനവദേ, കഴുത്ന് നവദേ, നപശികൾ നകാച്ിപ്പി

െി്കൽ നപാലുള്ള ശരധീര നവദേകൾ 
അേുഭവലപ്പെുക.

14. സ്വയവം നവദേിപ്പി്കുന്തിലേ്കുെിനച്ാ, ആത്
ഹത്യ അലല്ലകെിൽ മരണലത്്കുെിനച്ാ ഉള്ള 
െിന്തകൾ.

എങ്ങറെ ചതി�തിൽസ്തിക്വാം?
നവണ്പ്ത അെിനവാ അവന്രാധനമാ ഇല്ലാത്തിോ
ൽ ധാരാളവം നപർ്കന് വിഷാദനരാഗത്ിൻലെ 
സൂെേകൾ തിരിച്െിയാൻ കഴിയാലത വരുന്ു.

ആളുകൾ ഈ നരാഗലത്്കുെിച്ന് പെയാൻ മെി്കു
ന്തിോൽ വിഷാദനരാഗവം മി്കവാെുവം മെഞ്ഞിരി്കു
കയാണന് ലെയ്ുന്തന്. പരിഹസി്കലപ്പെുവം അലല്ലകെിൽ 
ദുർ്രലരായി പരിഗണി്കലപ്പെുവം എന് 
നപെിലകാണ്ന് േമ്മളിൽ പലരുവം ഈ പ്പശന്േവം പുെത്ു 
പെയാേുവം മെി്കാെുണ്ന്. സമൂഹവം ഈ നരാഗലത് 
അപമാേകരമായി കാണുന്ുലവന് െിന്ത േിലേി
ൽ്കുന്ു എന്താണന് ഇ്കാര്യത്ിൽ സഹായവം 

നതെുന്തിൽ േിന്ുവം വിമുഖരാകാൻ പ്പധാേ 
കാരണവം.
ല�ുവായതുവം േിയപ്ന്തിത നതാതിലുള്ളതുമായ വിഷാ
ദനരാഗത്ിൽ േിന്ന് മുക്ി നേെുന്തിേന് 
കൗൺസിലിവംഗന്, ലതൊപ്പി, “സ്വയവം സഹായി്കുന്തി
േുള്ള ലെകന്േി്കു”കൾ എന്ിവ മതിയാകുവം. 
എന്ാൽ കെുത് വിഷാദനരാഗവം തധീർച്യായുവം 
െികിത്സ നതനെണ് അവസ്ഥയാണന്. നഡാക്ടർമാർ 
സാധാരണയായി വിഷാദനരാഗവം തെയുന്തിേുള്ള 
മരുന്ുകൾ(ആൻെി-ഡിലപ്പലസ്ൻെന്കൾ) േിർന്ദേശി
്കുന്ു. മരുന്ു തുെങ്ങി ഒന്ുരണ്ാഴന്െ കഴിഞ്ഞുമാ
പ്തമാണന് അവയുലെ ഗുണഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുക. 
വിഷാദാവസ്ഥ വല്ലാലത പഴകിയവർ്കുവം മറ്റു നരാഗ
ങ്ങളുള്ളവർ്കുവം ഇതു പിലന്യുവം ദവകിനയ്കാവം.

മരുന്ന് ഫലവംലെയ്ുന്ുനണ്ാ, പാർശ്വഫലങ്ങൾ 
തലലപാ്കുന്ുനണ്ാ എലന്ാല്ക അെിയാൻ 
ആദ്യലത് 4-6 ആഴന്െകളിൽ തുെർ േെപെികൾ 
(നഫാനളാ-അപ്പുകൾ) നവണ്ിവരാവം. പാർശ്വഫലങ്ങളു
ലെ കാര്യത്ിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്ു വർഷങ്ങൾ്കിെയി
ൽ ഇെങ്ങിയ മരുന്ുകൾ, മുൻപനത്തിനേ്കാൾ 
സുരക്ഷിതമാണന്. എകെിലുവം, ഇവയന്്കുവം മനറ്റലതാരു 
നരാഗത്ിേുള്ള മരുന്ുകലളയുവംനപാലല, അവയുനെ
തായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തധീർച്യായുമുണ്ന്. അവലയ
ല്ലാവംതലന് ത്കസമയത്ന് നഫാനളാ-അപ്പന്  വഴി പരിഹ
രിലച്െു്കാവുന്വയുമാണന്.ദധീർ�ോളായി 
കഴിച്ുലകാണ്ിരി്കുന് മരുന്ന് ലപലട്ന്ന് േിർത്ു
ന്പാൾ െില ദവഷമ്യങ്ങൾ പ്പത്യക്ഷലപ്പനട്്കാവം. 
മരുന്ു വഴി കിട്ില്കാണ്ിരി്കുന് ഗുണവം ലപലട്ന്ു 
ഇല്ലാതാകുന്പാൾ തലനച്ാെിൽ േിന്ുണ്ാകുന് െില 
പ്പതികരണങ്ങൾ മാപ്തമാണിവ. സാധാരണ ഒന്ുര
ണ്ാഴന്െ ലകാണ്ന് ഇവ മാെി്കിട്ുവം. മരുന്ന് ലപലട്ന്ന് 
േിർത്ാലത, നഡാക്ടെുലെ േിർനദശമേുസരിച്ന്, 
നഡാസന് അല്ാല്മായി കുെച്ുലകാണ്ു വരുന്തന് ഈ 
്രുദ്ിമുട്ുകൾ തെയാൻ/ കുെയന്്കാൻ 
സഹായി്കുവം. ഇതല്ലാലത, മി്കയാളുകളുവം കരുതു
ന്തുനപാലല മരുന്ിനോെന് ആസക്ിനയാ 
അഡിക്ഷനോ ഉണ്ാകില്ല.

മരുന്ിേു പുെലമ, അേുകൂലവുവം ഗുണകരവുമായ 
െിന്ത വളർത്ിലയെു്കുന്തിേുവം ജധീവിതലത് 
വിജയകരമായി അഭിമുഖധീകരി്കാേുമുള്ള നശഷി 
വർദ്ിപ്പി്കുന് ലെകന്േി്കുകളുവം പരിശധീലി്കാവുന്
താണന്. േെ്കാൻ നപാകുകനയാ േിങ്ങൾ്കന് താൽപ
ര്യമുള്ള ഒരു വിനോദത്ിൽ അലല്ലകെിൽ പ്പവർത്േ
ത്ിൽ ഏർലപ്പെുകനയാ ലെയ്ുക. 
വിഷാദനരാഗനത്്കുെിച്ന് പഠി്കുന്തന് ഈ 
അവസ്ഥലയ്കുെിച്ുള്ള ഉതന്കണന്ഠ കുെയന്്കാൻ 
സഹായി്കുവം. നകാഗ്ിറ്റധീവന് ്രിനഹവിയർ ലതൊപ്പി, 
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ഇൻെർനപഴന്സണൽ ലതൊപ്പി, "ദമൻഡന് 
ഫുൾലേസന്", ലമഡിനറ്റഷൻ തുെങ്ങിയ രധീതികൾ 
വിഷാദെികിത്സയിൽ ഫലപ്പദമാലണന്ന് 
ലതളിയി്കലപ്പട്ിട്ുണ്ന്.

എങ്ങറെ പരതിചരതിക്വാം?
വിഷാദ നരാഗമുള്ളയാലള നരാഗമുലണ്ന് വസന്തുത 
അവംഗധീകരിപ്പി്കാേുവം സഹായവം നതെണലമന് കാര്യവം 
ന്രാധ്യലപ്പെുത്ാേുവം െിലനപ്പാൾ പ്പയാസമാനയ
്കാവം. എകെിലുവം േിങ്ങൾ്കന് അെിയാവുന് ആർല്ക
കെിലുവം നമൽപ്പെഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏലതകെിലുവം 
കാണുന്ു എകെിൽ ആ വ്യക്ിലയ ഒരു മാേസികാ
നരാഗ്യ വിദഗന്ധലേ കാണാൻ നപ്പാത്സാഹിപ്പി്കുന്തന് 
േല്ലതാണന്. േിങ്ങൾ കൂെുതൽ പ്ശദ്യുവം പിന്തുണയുവം 
േൽകുന്, അവസ്ഥ മേസിലാ്കുന് ആളായി 
ലപരുമാെുക. േിങ്ങൾ ആ വ്യക്ിനയാെന് കൂെുതൽ 
സവംസാരി്കുകയുവം അയാലള അേുക്പനയാലെ 
നകൾ്കുകയുവം അവരുലെ െിന്തകളുവം വികാരങ്ങളുവം 
പകെുവയന്്കാൻ നപ്പാത്സാഹിപ്പി്കുകയുവം ലെയ്ുക.

ആത്ഹത്യലയ്കുെിച്ുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ാകു
ന്ുനണ്ാലയന്ന് പ്ശദ്ി്കുക; ഉലണ്കെിൽ എപ്തയുവം 
ലപട്ന്ന് മനോനരാഗെികിത്സകലന് സഹായവം 
നതെണവം. മറ്റസുഖങ്ങൾ നപാലല തലന് വിഷാദത്ി
ൻലെയുവം ലക്ഷണങ്ങൾ നരാഗികളുലെ േിയപ്ന്തണ
ത്ിേു പുെത്ാണന്. അതുലകാണ്ന് നരാഗവം വരുന്നതാ 
മാൊതിരി്കുന്നതാ അവരുലെ കഴിവുനകൊലണന് 
മട്ിലുള്ള ഉപനദശങ്ങൾ െിലനപ്പാൾ വിപരധീതഫല
ങ്ങൾ ഉണ്ാ്കിനയ്കാവം. 

�രുടതിഘോേറ്റവരും വതിഷവാദവരും
േമ്മുലെ സവംസന്കാരവുവം േമ്മൾ ഇവിലെ സഹായവം 
നതെുന് െികിത്സകരുലെ സവംസന് കാരവുവം തമ്മിൽ 
വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ാകാവം. കുെുവം്രങ്ങളുലെ 
ലകട്ുെപ്പുവം കുെുവം്രാവംഗങ്ങൾ തമ്മിലല പരസന്പരാ
പ്ശിതത്വവുവം ഇന്ത്യ്കാരായ േമ്മൾ്കിെയിൽ 
കൂെുതലാണന്. ഇവിെുത്ുകാരിൽ േിന്ുവം വ്യത്യസന്ത
മായി, സ്വന്തമായി തധീരുമാേങ്ങലളെു്കാേുള്ള 
പ്താണി കൗൺസലിവംഗിലൂലെ നേെിത്രണലമന്ല്ല, 
മെിച്ന് തേി്കുനവണ്ി തധീരുമാേങ്ങൾ എെുത്ുതര
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ണലമന്ാവുവം േമ്മളിൽ െിലലരകെിലുവം 
െികിത്സകനരാൊവശ്യലപ്പെുന്തന്. 

അതുലകാലണ്ാല്കത്ലന്, വിവിധ ലതൊപ്പികളു
ലെ സ്വധീകാര്യതയുവം ഫലപ്പാപന്തിയുവം േമ്മുലെയാളുക
ളിൽ വ്യത്യസന്തമായിരി്കുവം. േ്യൂസിലാൻഡിൽ പ്പൊ
രത്ിലുള്ള െികിത്സാ രധീതികലള്കുെിച്ുവം 
നസവേങ്ങലള്കു െിച്ുമുള്ള പരിജ്ാേ്കുെവുവം, 
േമ്മൾ ഇന്ത്യ്കാർ ആവശ്യസമയത്ു സഹായവം 
നതൊതിരി്കുന്തിേു കാരണമാകുന്ുണ്ന്. എന്ാൽ 
മലറ്റാരു നദശനത്്കുവം സവംസന്കാരത്ിനല്കുമുള്ള 
പെിച്ുേെൽ, ലതാഴിലിെങ്ങളിലല നവർതിരിവുവം പ്പശന്േ
ങ്ങളുവം, ലതാഴിൽ നേെുന്തിേുള്ള കാലതാമസവം, 
കുെുവം്രലത്യുവം സമൂഹലത്യുവം നവർലപട്ന് ജധീവി
ന്കണ്ി വരുന് അവസ്ഥ, ഇവലയാല്ക കാരണവം 
ഇന്ത്യ്കാർ ഉൾലപ്പലെയുള്ള േ്യൂസിലാൻഡിലല 
ഏഷ്യൻ ജേവിഭാഗത്ിൽ വിഷാദവം, അമിതമായ 
ഉതന്കണന്ഠ തുെങ്ങിയ മാേസിക പ്പശന്േങ്ങൾ 
കൂെുതലായി കണ്ുവരുന്തായിട്ാണന് അെുത്യിലെ 
േെന് പഠേങ്ങൾ സൂെിപ്പി്കുന്തന്.

ആറര സ്മീപതിക്വാം?
വിഷാദവം നപാലുള്ള പ്പശന്േങ്ങൾ േിങ്ങളുലെ ജി. പി 

(ലജേെൽ പ്പാക്ടധീഷണർ) തലന് െികിൽസി്കുകനയാ 
അലല്ലകെിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലമന്ൽ ലഹൽത്ന്  സർവേധീ
സിേു ലെഫർ ലെയ്ുകനയാ ലെയ്ാവം. വളലര അത്യാവ
ശ്യമായുള്ള സാഹെര്യത്ിൽ നലാ്കൽ Mental 
Health Crisis Assessment Team ലേ സമധീപി്കാവു
ന്താണന്. ഇതന് മി്കവാെുവം സ്ഥലങ്ങളിലലാല്കയുവം 
ഇരുപത്ിോലന് മണി്കൂെുവം 
പ്പവർത്ി്കുന് സർവേധീസന് ആണന്.

േിങ്ങൾ്കന് ഒരു പരിശധീലേവം നേെിയ കൗൺസിലെു
ലെ വിദഗ്ന്ധ സഹായമാണന് ആവശ്യലമകെിൽ 1737 
എന് േ്പെിനല്കന് വിളി്കുകനയാ ലമനസ്ജന് 
അയ്കുകനയാ ലെയ്ുക. ോഷണൽ ഡിലപ്പഷൻ 
ലഹൽപന് ദലൻ േ്പരായ 0800111757ൽ കൂെിയുവം 
പരിശധീലേവം നേെിയ കൗൺസിലെുലെ വിദഗ്ന്ധ 
സഹായവം ലഭി്കുവം. ഓർ്കുക, വിഷാദവം േിങ്ങളുലെ 
ജധീവിതലത് ്രാധി്കുന്ുലണ്കെിൽ തധീർച്യായുവം 
െികിത്സ നതനെണ് ഒരവസ്ഥയാണതന്.

(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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അയാൾ്കന്  പ്ഭാന്തന് ആയിരുന്ു...േിൽ്കാത് 
ഓട്വം, എവിനെല്കന്െിയാത് നപാലല. ഞാൻ 
നൊദി്കാെുണ്ായിരുന്ു, എന്തിേധീ ഓട്വം- മുന്ിൽ 
നേെുവാൻ ഒന്ുമില്ലാലത? ഞാൻ നോ്കുന്പാൾ 
അയാൾ്കന്  മുന്ിൽ ശൂേ്യത മാപ്തവം...ഒന്ിോലുവം 
േിെയന്്കുവാൻ പറ്റാത് ശൂേ്യത! പലക്ഷ അയാൾ 
െിരിച്ിരുന്ു, വശ്യമായ ഒരു പുഞ്ിരി. എനപ്പാഴുവം...
അകത്ുള്ള കാട്ുതധീ മെച്ു വയന്്കുവാൻ ആ 
പുഞ്ിരി്കന് കഴിഞ്ഞിരുന്ു എന്ന് നതാന്ുവംവണ്ണവം 
അയാൾ െിരിച്ിരുന്ു! പിന്ധീെുള്ള എൻലെ ഓട്വം 
അയാളുലെ താെിനരാമങ്ങൾ്കിെയിൽ ഒരു 
കാട്ുതധീ മെ്കുവാൻ പറ്റുന് തരത്ിൽ കണ് 
പുഞ്ിരി്കു പിെനക ആയി. അരണ് ലവളിച്
ത്ിൽ എേി്കന് കാണാമായിരുന്ു, കയ്ിൽ പച് 
കുത്ിയ മയിൽ പ്പധീലി െിപ്തവം!  അയാൾ്കന്  പ്ഭാന്തന് 
അല്ലായിരുന്ു. ആ െിപ്തവം അയാളുലെ സിരകളിൽ 
അലിയിച്ു നെർത് ലഹരി ആയിരുന്ു. അനപ്പാൾ 
ഞാൻ അെിഞ്ഞു, അയാളുലെ ഓട്വം ശൂേ്യതയിനല
്കല്ല എന്ന്. േിെങ്ങളുലെ ആ നലാകനത്്കുള്ള 
അയാളുലെ ഓട്വം ഒരു പ്ഭാന്തൻ മേസ്ിൽ ഉരുത്ിരി
ഞ്ഞ ലവപ്പാളവം മാപ്തവം ആയിരുന്ു എലന് 
കാഴന്െയിൽ. അലല്ലകെിൽത്ലന് ഞാൻ ആരന്, 
അയാൾ്കന്  പ്ഭാന്തന് എന്ന് പെയുവാൻ എേില്ക
ന്തു സുന്രാധവം? ഇല്ല, അയാൾ്കന്  പ്ഭാന്തില്ല...
മെ്കുന്വരുലെ ഈ നലാകത്ന്  മെന്ു 
നപാകാലത അയാൾ കൂലെ കൂട്ിയ വർണ 
നലാകലത് ശൂേ്യതയായി കണ് എേി്കാണന് 
പ്ഭാന്തന്!

എലന് ഉള്ളെിയുന് പുഷന്പവം…നവദേയുലെ 
മുള്ളുകൾ പെർന് എലന് ജധീവലന് തണ്ിൽ 
സുഖത്ിൻ പരാഗങ്ങൾ നപെി എേി്കന് തണലായി
എലന് തണ്ിലല ഒറ്റപ്പുഷന്പവം. എലന് ഉള്ളെിയുന് 
പുഷന്പവം. േല്ല ോനള്കായി രാ മുഴുവൻ തുഷാരവം 
ലേഞ്ിനലറ്റി കുളിർമ്മയുള്ള രാവിലലകൾ 
എേി്കായന് വിരിയി്കുന് എലന് പുഷന്പവം. അതുവം 
െൂെിയുള്ള േിൽപ്പിൽ ഒരി്കലുവം എലന് തണ്ുകൾ 
തളർന്ിട്ില്ല. എലന് നവരുകൾ കുഴഞ്ഞിട്ില്ല...ഭാരവം 
എലന്തന്െിഞ്ഞിട്ില്ല...പകൽ ലവളിച്ത്ിൽ 
അതിലന് പുഞ്ിരിയിൽ എലന് നവരു മുതൽന്ക 
ഞാലോരു തൂവലായന് മാെുന്ു. കുഞ്ഞിളവം കാറ്റിൽ 
മലനര േധീയാെുന്പാൾ അഴലിലന് ആഴി തരു േിലമാ
കുന്ു... പേിേധീർ തുള്ളികൾ മുത്ുകൾ െൂെിച് 
േിൻലെ െിരിയിൽ എലന് മുൾമുേകൾ ഇല്ലാലതയാ
കുന്ു...േധീ എലന് ലേെുകയിൽ െിരിനയാലെ േിൽ
്കുന്പാൾ ഞാനേനതാ കഥയിലല രാജാവായി 
മാെുന്ു. േിലന് ഇതളുകൾ അനപ്പാൾ എൻലെ 
കിരധീെത്ിലല മുത്ുകൾ ആയി തിളങ്ങുന്ു. 
എേി്കായന് എവിലെനയാ ്രാ്കിയുള്ള ജധീവേിൽ 
ഇതളുകൾ ലകാഴിയാത് പുഷന് പമായി  മുള്ളുകൾ 
പെർന് എലന് തണ്ിൽ എന്ുവം േധീ ഉണ്ാവണവം. 
എലന് ഒറ്റപ്പു ഷന്പമായി, എലന് ഉള്ളെിയുന് 
പുഷന്പമായി!

മാതത്യു െർഗരീസ:് കായരംകുളരം സ്വണേശി. കുടുരംബ സണമതരം സൗത് ്ഓൿലൻഡിൽ താമസരം. “എയർ നത്യകൂസിലൻഡി” ൽ ണ�ാലി 
വെയ്ുന്ു.

ഭ്ാന്തൻ
ഒറ്റത്ണ്ിലെ പൂ
മാത്യു വർഗ്ീസപ്
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“മലയാളണമ നിൻവറ ൊക്ുകൾക്ുള്ളത്
മധുരരം തുടിക്ുന്ണതതു ഭാഷ”?
(െി.വക.എസ.്െരീട്കൂർ )

ആദ്യാക്ഷര മലയാളവം മിഷേിലൂലെ ഓകന് ലൻഡന് മലയാളി സമാജത്ിൻലെ മലയാളവം 
ക്ാസുകൾ പുനരാഗമി്കുകയാണന്. േ്യൂസധീലാൻഡിൽ അനങ്ങാളമിനങ്ങാളമുള്ള കുട്ികൾ 
ഓൺദലോയി മലയാളവം പഠിച്ു ലകാണ്ിരി്കുന്ു. “മലയാളവം മേസ്ിലാകുവം, പനക്ഷ 
സവംസാരി്കാൻ അെിയില്ല” എന്ന് പെഞ്ഞു ലകാണ്ിരുന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനപ്പാൾ 
മലയാളവം േന്ായി സവംസാരി്കുകയുവം മലയാളവം കവിതകൾ ലൊല്ലുകയുവം ലെയ്ുന്ു!

നകരള സർ്കാരിൻലെ നമൽനോട്ത്ിലുള്ള മലയാളവം മിഷൻ പഠേനവദിയിലൂലെ 
പരിശധീലേവം നേെിയ ഒരു കൂട്വം അധ്യാപകരാണന് ക്ാസുകൾ േെത്ുന്തന്. മലയാളലത് 
സന്നേഹി്കുന് അവർ, തങ്ങളുലെ  ഒഴിവുസമയങ്ങ ളിൽ, േമ്മുലെ കുട്ികലള അനങ്ങയറ്റവം 
ആത്ാർത്തനയാലെ മാതൃഭാഷ പഠിപ്പി്കുന്ു.

േിങ്ങളുലെ കുട്ികൾ്കുവം മലയാള ഭാഷ പഠി്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുനണ്ാ?   
തികച്ുവം സൗജേ്യമായ ഈ പാഠ്യപദ്തിയിൽ പകൊളികളാകൂ…

ശ്രീ മുരുകൻ കോട്ോക്കട 

ജിനു ഡോജോസഫ് 

ലെനരീഷ ഫഫസൽ െയന സൂസൻ വർഗരീസ് ടിന്റു ഡോജോസഫ്
അദ്ത്യഷേൻ
മലയാളരം മിഷൻ ണകരളരം 

അദ്ത്യാപിക - ഓക ്ലൻഡ്
രഡോമശ് ലക രോഘവൻ നോയർ 
അദ്ത്യാപകൻ  - ഓക ്ലൻഡ്

മുഖ്ത്യ ഏണകാപക 
ഓക ്ലൻഡ്  

ഏണകാപക- അഷേര 
ഓക ്ലൻഡ്  

അദ്ത്യാപിക - ഓക ്ലൻഡ്

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

Mobile: Reneesha:021965594 / Leyana:02108171675

വിശദവിവരങ്ങൾ്കന് ്രന്ലപ്പെുക

ആദ്്യോക്ഷര മെയോളം മിഷൻ

െതിങ്ങൾക്രും ഈ ഉദര്യമത്തിൽ ഭവാഗമവാ�വാം, മലേവാളം പഠതിപ്തിക്രുന്തതിലൂറട. 
ആദര്യവാക്ഷരേതിഘോലക്ക് �ൂടരുതൽ അധ്ര്യവാപ�റര ആവശര്യമരുണ്ക്, വരൂ െമരുക്ക് 
ഒരരുമതിക്വാം െമ്രുറട ഭവാഷേക്ക്ക് ഘോവണ്തി, വരരും തലമരുെേക്ക്ക്  ഘോവണ്തി.

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM32



ഓർമകലളാരായിരവം തിരകളാലയത്ുന്ു, 
മേസ്ിലന് തധീരത്ിനലാളങ്ങൾ തധീർ്കുന്ു!
എവിലെനയാ ലപായന് നപ്പായന്   
കേവൂെുവം ോളുകൾ ഇല്ലിേി…
തിരിലക വരിലല്ലന് നവദേ 
തിന്ു കഴിയുന്ു പാവങ്ങൾ, ഹതഭാഗ്യർ 
സർ്കാരിൻ കരുതലിൻ സ്വാന്തേ ദകകളിൽ 
അവരിരി്കുന്ു അശാന്ത െിത്രായന്…!

ലപാനന്ാണ സദ്യയുണ്ന്, പുത്േുെുപ്പിട്ന്   
ലെ്പകനച്ാട്ിലുവം ലേല്ലിമരത്ണലിലുവം 
ആലരനയാ തിരയുന്ു, തധീരാത് ലകാതിനയാലെ….
ദൂരത്ാ വഴികളിൽ ആളേ്കവം നകൾല്ക 

ശ്രീ ഭാസ്കരൻ റിട്ണയർഡ ്സഹകരേ ബാങ് ്ഉണേത്യാഗസ്ഥനുരം കണ്കൂരിവല അറിയവപ്പടുന് കലാ, സാരംസ്കാരിക, പുണരാഗമന പ്രെർത്
കനുമാേ.് മകൾ ണഡാ. മൃേുല ഓൿലൻഡ ്യകൂേിണെഴ്ി്റിയിൽ സയന്ിസ്്റ ആേ.്

ത്ിരിച്ചു വരവും
പി. ഭാസ്കരൻ

കവിത്

പധീള ലകട്ിയ മിഴികളിൽ പൂത്ിരി കത്ുന്ു.
കാറ്റിലന് കയ്ിലാ മർമരവം അകലനവ 
േധീരണിയുന്ു, െുളിഞ്ഞ കവിൾത്െങ്ങളിൽ…!

ജധീവൻ പകുത്ു ജന്വം േലന്കിനയാർ 
കാലിെൊലത ദകപിെിനച്ാർ 
ദൂരങ്ങൾ താണ്ി, ഉയരങ്ങളിനല്കന്,
അവൻ, അവൾ കെന്ു നപായനപ്പാഴുവം 
അഭിമാേ പൂരിതമായന് അന്തരവംഗവം…

അവരുലെ വരവിോയി കാത്ിരി്കുന്ിതന്
പാവവം മേുഷ്യർ, പെു വൃദ്രിനപ്പാഴുവം…!
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വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ ലെെിയ 
ലെെിയ കഥകളിലൂലെ ആവിഷന്്ക

രി്കുക എന് ഒരു രധീതിയാണന് പണ്ു 
മുതൽ േമ്മുലെ പൂർവേധീകർ സ്വധീകരിച്ിരു
ന്തന്. സദുപനദശങ്ങൾ ആർ്കുവം തലന് 
(പ്പനത്യകിച്ന് ലെെുപ്പായത്ിൽ) ഇഷ്ടലപ്പ
ൊത് ഒന്ായതിോൽ കഥാരൂനപണ 
ോമെിയാലതതലന്  േമ്മിൽ േിെച്ിരുന്ു. 
കഥകൾ്കുവം ഉപനദശങ്ങൾ്കുവം 
പ്പസക്ി ഇല്ലാത് ഇ്കാലത്ന്, ആത്ഹ
ത്യയുവം ലകാലപാതകങ്ങളുവം നപ്പമദേരാ
ശ്യങ്ങളുവം ആപ്കമണങ്ങളുവം അരനങ്ങെുന് 
ഇ്കാലത്ന്, ജധീവി്കാൻ ആരവംഭി്കുന്
വർ്കായി ഞാൻ എൻലെ കഥ 
പെയുകയാണന്.
 
ഞാൻ, പ്പകൃതി, ഒരു ്രുദ്സേ്യാസിേി 
ആണന്. ഞാൻ ഇങ്ങലേ ആയിത്ധീർന് 
കഥയാണന് പെയാൻ നപാകുന്തന്. വർണ്ണ 
വിനവെേവുവം ഉച്േധീെത്വവുവം അരങ്ങു 
വാണിരുന് കാലത്ന്, ഒരു അധ:കൃത 
കുെുവം്രത്ിലല ഏക സന്താേമായിരു
ന്ു ഞാൻ. (നമലാളന്ാരുലെ ദൃഷ്ടിയിൽ 
ലപട്ാൽ ശിക്ഷ വിധി്കലപ്പട്വർ). 
മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻലെ ലകാെുവം െൂെത്ന് 
വിജേമായ പ്പനദശത്ന് കൂെിയാണന് 

ഞങ്ങൾ കുെിേധീർ നശഖരി്കുവാൻ 
നപായിരുന്തന്. ആളേ്കവം നകട്ാൽ 
ലപാന്ത്കാെുകളിൽ അഭയവം നതെുവം. 
അ്കാലത്ന് ഒരു ദിവസവം ലകാെുവം 
ലവയിലത്ു കുെങ്ങളിൽ ജലവുമായി 
വന് ഞാൻ അകലല ഒരു ആൾരൂപവം 
കണ്ന് ഭയലപ്പട്ന് അെുത്ുള്ള ഒരു കാട്ു
ലപാന്തയിൽ ഒളിച്ിരുന്ു. അതിനതജസ്വി
യായ അയാൾ എൻലെ സമധീപലമത്ി 
കുെച്ു ദാഹജലവം   ആവശ്യലപ്പട്ു. ഭയവി
ഹ്വലയായ ഞാൻ ദധീേതനയാലെ ലതാഴു 
ദകകളാൽ പ്പാർത്ിച്ു. േധീെ 
ജാതി്കാരി ആയതിോൽ അങ്ങയുലെ 
ദൃഷ്ടിയിൽലപട്തന് നപാലുവം അപരാധമാണന് 
എന്ിരില്ക ഞാൻ സന്പർശിച് ജലവം 
അനങ്ങയന്്കന് േൽകുവാൻ േിർവാഹവം 
ഇല്ലാത്തിോൽ മാപ്പുേൽകണലമന്ന് 
അനപക്ഷിച്ു. ഇതുവലര ഞാൻ പ്ശവിച്ിട്ി
ല്ലാത് സ്വർഗധീയ ോദത്ിൽ അന്ദേഹവം 
പെഞ്ഞു. ”സനഹാദരധീ, ലപാരിലവയിലിൽ 
േെന്ു ക്ഷധീണിച് എൻലെ ശരധീരത്ിൻലെ 
േധീരിേന് നവണ്ിയുള്ള ദാഹത്ിേന് എന്തന് 
ജാതി”? “എൻലെ ദാഹലത് ശമിപ്പി്കു
വാേുവം എേി്കന് ഉണർവന് േൽകുവാേുവം 
കഴിവുള്ള അവിെുലത് കയ്ിലുള്ള 
ജലത്ിേന് എന്തന് ജാതി”?

പ്രകൃത്ി

ചക.മംഗ്ളകുമാരി

കഥ
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“കാലവിളവം്രവം കൂൊലത ആ ജലലത് എേി്കന് 
ഭിക്ഷയായി തന്ാലുവം”!
 
ഞാൻ ധാരയായി േൽകിയ ജലലത് അമൃത 
സമമായി നസവിച്ന് ക്ഷധീണവം അകറ്റിയ നശഷവം 
അന്ദേഹവം സ്വയവം പരിെയലപ്പെുത്ി. "ഭഗവാൻ പ്ശധീ 
്രുദ്ൻലെ ശിഷ്യന്ാരിൽ ഒരാളായ ഭിക്ഷു ആണന് 
ഞാൻ. ഞങ്ങളുലെ സവം�വം ഈ പ്ഗാമത്ിൽ കുെച്ു
കാലവം െിലവഴി്കുവാൻ എത്ിനച്ർന്താണന്. 
എലന്നപ്പാലുള്ള സേ്യാസികലള ഒരി്കൽനപാലുവം 
ഭയലപ്പനെണ്തില്ല! എല്ലാ പ്പാണികൾ്കുവം യനഥഷ്ടവം 
ഉപനയാഗി്കുവാൻ പ്പകൃതി തന്ിട്ുള്ള
വായു, ജലവം, സൂര്യൻ, മണ്ണന് എന്ിവയന്്കന് ജാതി 
വ്യത്യാസലമാന്ുമില്ല. ജധീവൻലെ (മേുഷ്യൻലെ) തലന് 

പ്പകൃതി്കന് യാലതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല; വിശപ്പുവം 
ദാഹവുവം സനന്താഷവുവം സന്താപവുവം ഒരുനപാലലയാ
ണന്. ദാഹജലവം ലകാണ്ന് എേി്കന് ഉനന്ഷവം ഏകിയതു
നപാലല, സഹജധീവികൾ്കുകൂെി ഉനന്ഷവുവം 
സനന്താഷവുവം പകരുന് പ്പവർത്ികളിലൂലെ, ഭയവം 
കൂൊലത, സനന്താഷനത്ാലെ ഒരുമിച്ന് ജധീവി്കുന്താ
ണന് ഉത്മവം.”

 അന്ദേഹവം യാപ്തയായി കഴിഞ്ഞുവം വളലരനേരവം ആ 
അമൃതവാണിയിൽ മുഴുകി ഞാൻ േിന്ു. പ്പകൃതി
്കുവം െരാെരങ്ങൾ്കുവം എന്തന് ജാതി? അനേ്യാേ്യവം 
സഹായിച്ന് സനന്താഷവം പ്പസരിപ്പി്കലനല്ല ജധീവിതവം?
 
ആ സ്വർഗ്ധീയ സവംഗമവം എന്ിൽ െില മാറ്റങ്ങൾ 

Chandalabhikshuki by K.Narayanamenon:  a Kerala Artist who has achieved reputation as a compe-
tent 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.
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ഉണ്ാ്കി. സദാ സേ്യാസിയുലെ സാമധീപ്യവം 
കാവംക്ഷിച്ു. എൻലെ അലസത പ്ശദ്ിച്ന് മുത്ശ്ി, 
ഞാൻ ആ ഭിക്ഷുവിൽ അേുരക്യാലണന്ന് മേസ്ി
ലാ്കി. ഞങ്ങൾ സേ്യാസിമാരുലെ ഇെത്ിൽ ലെന്ന് 
ആ സേ്യാസിലയ തിരഞ്ഞു കണ്ു പിെിച്ു ഭിക്ഷ 
സ്വധീകരി്കുന്തിോയി ഞങ്ങളുലെ ഭവേത്ിനല്കന് 
ക്ഷണിച്ു. ഭക്ഷണവുവം ഫലമൂലാദികളുവം േൽകിയ
നശഷവം തൻലെ ലെെുമകളുലെ ആപ്ഗഹേിവൃത്ി്കാ
യി അവലള വിവാഹവം ലെയ്ണലമന് മുത്ശ്ിയുലെ 
ആവശ്യവം േിരസിച് അന്ദേഹലത് േിപ്ഗഹി്കുന്തി
ോയി നകാപാകുലയായ മുത്ശ്ി ആയുധവുമായി 
എത്ി!
 
വളലര സൗമ്യോയി അന്ദേഹവം പെഞ്ഞു. ”അനമ്മ, 
എലന് േിപ്ഗഹിച്തുലകാണ്ന് മകൾ്കന് സുഖവം ലഭി
്കുലമകെിൽ അതിേന് പൂർണ്ണ സമ്മതോണന് ഞാൻ. 
എന്ാൽ അലഞ്ഞു േെ്കുന് ഒരു ഭിക്ഷുവിേന് 
വിവാഹജധീവിതവം േിഷിദ്മാണന്. മരണലത് ഞാൻ 
ഭയ്കുന്ില്ല, ജധീവിതകാലവം മുഴുവേുവം സമൂഹേന്
യാണന് എൻലെ ലക്ഷ്യവം”!

മരണലത് ഭയ്കാത് ആ വ്യക്ിലയ ഞങ്ങൾ 
േമസന്കരിച്ു.
 
മലറ്റാരു ദിവസവം പ്ശധീ ്രുദ്നദവൻലെ ധർമ്മ 
പ്പഭാഷണവം നകൾ്കാൻ ഞങ്ങൾ എത്ിനച്ർന്ു. 
പ്പഭാഷണവം കഴിഞ്ഞന് സ്വകാര്യമായി കാണുവാേുള്ള 
അേുവാദവം ഞങ്ങൾ്കന് ലഭിച്ു. മകളുലെ അേുരാഗ 
പൂർത്ധീകരണത്ിോയി അമ്മ പ്ശധീ്രുദ്നോെന് 
യാെിച്ു.

അന്ദേഹവം എലന് അരികിൽ ഇരുത്ി നൊദിച്ു…”േി
േ്കന് അയാളുലെ ശരധീരനത്ാൊനണാ, നതജസിനോ
ൊനണാ, ഏതിനോൊണന് അേുരാഗവം നതാന്ിയതന്”? 
നതജസ്ാർന്, ദെതേ്യമാർന് ലപരുമാറ്റത്ിനോൊ
ണന് എന്ന് ഞാൻ ഉത്രവം േൽകി. മലിേമായ, േശി
ച്ുനപാകുന് ശരധീരവം േിേ്കന് എന്ുവം ദുഃഖകാരിയാ
ണന്. നതജസന് ആലണകെിൽ അതന് േിന്ിലുവം ഉണ്നല്ലാ? 
പിലന്ന്തിോണന് മലറ്റാരാളുനെതന് ആപ്ഗഹി്കുന്തന്?

 ഞാൻ ഒരു കഥ പെയാവം, പ്ശധീ്രുദ്ൻ പെഞ്ഞു. 
“കാശി രാജാവായ നദവേ്ദേന് ഒരു പുപ്തൻ ഉണ്ായി
രുന്ു. ഒരി്കൽ ദർ്രാെിൽ ഒരു ോെകവം േെത്ുന് 
സമയവം അതിൽ അഭിേയിന്കണ്ിയിരുന് അഞ്ു 
വയസ്ുള്ള ലപൺകുട്ി വന്ില്ല. പകരവം തൻലെ 
അഞ്ു വയസ്ുള്ള മകലേ ലപൺകുട്ിയുലെ നവഷവം 
ലെയ്ിച്ു ലകാള്ളുവാൻ രാജാവന് അേുമതി േൽകി. 
ോെകാവസാേവം അവൻലെ ലപൺനവഷത്ിലുള്ള 
െിപ്തവം വരച്ന് പ്പദർശേശാലയിൽ ലവ്കുവാേുവം 
േിർന്ദേശിച്ു. പതിേഞ്ന് വർഷവം കഴിഞ്ഞന് പുപ്തൻലെ 
വിവാഹവം േെത്ാൻ രാജാവന് ഉത്രവിട്ു. യാലതാരു 
സന്പ്തധീകലളയുവം പുപ്തേന് ഇഷ്ടലപ്പൊയന്കയാൽ രാജാവന് 
അവൻലെ ഇവംഗിതവം ആരാഞ്ഞു.

 പ്പദർശേശാലയിൽ ഇരി്കുന് ലപൺകുട്ിയുലെ 
െിപ്തവം അവലേ ആകർഷിച്ിരുന്ു. അന്ലത് 
ലെെിയ കുട്ി ഇനപ്പാൾ വിവാഹപ്പായവം എത്ിയിരി
്കുവം. അവളിൽ മകൻ അേുരക്ോലണന്ന് 
അെിഞ്ഞ രാജാവുവം മറ്റുള്ളവരുവം അവലേ സത്യാവ
സ്ഥ അെിയിച്ു. ഇതന് താൻ തലന്യാലണന്ന് അെി
ഞ്ഞനപ്പാൾ അവൻലെ അേുരാഗമില്ലാലതയായി. േധീ 
തലന്യാണന് ഇതന്(തത്വമസി)! ഇപ്പകാരവം സേ്യാസി
യിലുവം, േിന്ിലുവം, എന്ിലുവം എല്ലാവം ഒനര നതജസ്ാ
ണന്(ദെതേ്യമാണന്) എന്ന് മേസ്ിലാ്കിയാൽ 
േിന്ിലല അേുരാഗവം ഇല്ലാലതയാകുമനല്ലാ. േിന്ിലല 
ദെതേ്യലത് അെിയാൻ പ്ശമി്കുക! 
 
അതിേുനശഷവം ്രുദ്ൻലെ ഉപനദശലത് പ്ഗഹി്കു
വാൻ പ്ശമിച്ുലകാനണ്യിരുന്ു. സേ്യാസ സമൂഹ
ത്ിൽ എലന്യുവം ഉൾലപ്പെുത്ണലമന് എൻലെ 
അനപക്ഷ അന്ദേഹവം ദകല്കാണ്ു. 
 
മിഥ്യയായ വിൊരവികാരങ്ങളിൽ മുഴുകി 
ജധീവിതലത് വ്യർത്മാ്കുന് എല്ലാവനരാെുവം 
എേി്കന് പെയുവാേുള്ളതന്: േല്ല െിന്ത, േല്ല 
സവംസാരവം, േല്ല പ്പവർത്ി ഇവലകാണ്ന് മറ്റുള്ളവരി
ലുവം സനന്താഷവുവം സഹവർത്ിത്വവുവം ആത്വിശ്വാ
സവുവം വളർത്ാൻ സഹായി്കുക- ജധീവിതവം 
അർത്വത്ാ്കുക!

വക.മരംഗളകുമാരി: ണകാട്യരം കുമരവനല്കൂർ സ്വണേശിനി. ബാങ് ്ണ�ാലിയിൽ നിന്ുരം െിരമിച്ച ്നത്യകൂസരീലാൻഡിൽ കുടുരംബ സണമതരം 
�രീെിക്ുന്ു. ൊയനയിലുരം, എഴുത്ിലുരം, സരംഗരീതത്ിലുരം താൽപ്പരത്യരം.
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െങ്ങാതി േന്യാൾ കണ്ണാെി നവണ് 
എന് പഴലഞ്ാല്ലന് േമ്മൾ 

എല്ലാവരുവം നകട്ിട്ുണ്ന്.എന്ാൽ ഇന്ന് 
െങ്ങാതി മാെി "െകെുവം" , "െകെിെിപ്പുവം" , 
"െകെന് നപ്്രാ" വലര  എത്ി േിൽ്കുന്ു 
മലയാളിയുലെ െങ്ങാത്വം!

ഒരു യഥാർത് സുഹൃത്ന് ആരാണന്? 
േി്രന്േകളുവം വ്യവസ്ഥകളുവം ഒന്ുവം 
ഇല്ലാലത േമ്മുലെ ജധീവിതത്ിനല്കന് 
കെന്ു വരുന് കൂലെപ്പിെപ്പുകളാണന് ഉറ്റ 
െങ്ങാതിമാർ. ഒരു ലമഴുകിതിരി്കന് ഒരു 
മുെി മുഴുവൻ പ്പകാശവം പരത്ാൻ കഴിയു
ന്തുനപാലല ഒരു േല്ല സുഹൃത്ിേന് 
േമ്മുലെ ജധീവിതവം മുഴുവൻ പ്പകാശിപ്പി
്കാൻ സാധി്കുവം.സൗഹൃദവം എന്തന് ഒരു 
ലവെുവം വാ്കല്ല; മെിച്ു അതന് ഒരു 
വികാരമാണന്.

ഇന്ലത് സ്ഥിതി എന്താണന്? എല്ലാവരുവം 
അവേവേിനല്കന് തലന് ഒതുങ്ങി, 
സൗഹൃദങ്ങൾ്കുവം, ആത് ്രന്ങ്ങൾ
്കുലമാന്ുവം വലിയ വിലലയാന്ുവം  
കൽപ്പി്കാത് ഒരു സമൂഹത്ിലാണന് 

ോവം ജധീവി്കുന്തന്. ലവെുവം "പ്ഫണ്ന്ഷിപ്പു 
്രാൻഡു"കളുവം ലകാച്ു സമ്മാേങ്ങളു
ലമാല്ക മാപ്തമുള്ള ്രാഹ്യജാഡകളായി 
േമ്മുലെ സുഹൃതന്്രന്ങ്ങൾ മാെുന്ു
നണ്ാ എന്ന് ോവം െിന്തിന്കണ്ിയിരി 
്കുന്ു.

ഒന്ന് ആനലാെിച്ു നോ്കിയാൽ, 
ആത്ാർത്മായിട്ു സന്നേഹി്കുന് 
എപ്ത േല്ല സുഹൃത്ു്കൾ േമു്കുണ്ന്? 
േമു്കന് എപ്ത നപരുലെ േല്ല സുഹൃത്ന് 
ആവാൻ പറ്റിയിട്ുണ്ന്? േമു്കന് സ്വന്തവം 
മാതാപിതാ്കലള തിരലഞ്ഞെു്കാൻ 
പറ്റില്ല; എന്ാൽ േല്ല സുഹൃത്ു്കലള 
തിരലഞ്ഞെു്കാൻ സാധി്കുവം. 
WhatsApp ലുവം facebook ലുവം ഒല്കയു
ള്ള virtual friendship േുമപ്പുെവം വർഷ
ങ്ങൾ ഹൃദയത്ിൽ സൂക്ഷിച്ു വയന്്കു
ന്, ഒന്ു വിളിച്ാലുെൻ േന്യുലെ ഇളവം 
കാറ്റായി അരികിനല്കന് ഓെി എത്ുന്, 
ജധീവേുള്ള, കളകെമില്ലാത്, സുഹൃതന് 
വലയങ്ങൾ േമുല്കല്ലാവർ്കുവം 
ഉണ്ാ്കി എെു്കാൻ പ്ശമി്കാവം!.

വ�യ്് ണതാമസ് �ിണനാണമാൻ: ഈ െർഷവത് സമാ�രം കണലാത്സെ പ്രസരംഗമത്സരത്ിൽ (�കൂനിയർ) ഒന്ാരം സ്ഥാനരം കരസ്ഥമാക്ിയ 
വ�യ്്, പപ്പണ്റായ ്ണടായ ്ണഹാളിണ്രാസ് ്സ്കകൂളിവല െിേത്യാർത്ിയാേ.് ൊയനയിൽ അതരീെ തല്പരനാേ്

ച�യ്പ് ഡോത്ാമസപ് �ിഡോ�ാഡോമാൻ
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ഏഴാവം ക്ാസന് മുതലാണന് ഞാൻ 
മലയാളവം മധീഡിയവം സന്കൂളിൽ 

പഠി്കാൻ തുെങ്ങിയതന്. തമിഴന്ോട്ിലല 
ഗൂഡല്ലൂർ എന് സ്ഥലത്ന്  നകരളത്ിലല 
നപാലല തലന് ഒരു മലയാളവം മധീഡിയവം 
സന്കൂൾ ഉണ്ന്. എൻലെ ആദ്യദിവസവം...  
കുട്ികൾ അെ്കിപ്പിെിച്ന് വർത്മാേവം 
പെയുന്ുണ്ന്,  െിരിയുവം സനന്താഷവുവം 
േിെഞ്ഞ ക്ാസന്. ആരിലുവം ഒരു ഭയവുവം 
ഞാൻ കാണുന്ില്ല;  എല്ലാവരുവം സന്തുഷ്ട
രാണന്. ഒത്ിരി സനന്താഷവം േിെഞ്ഞ 
അന്തരധീക്ഷവം...  നമാളി െധീച്ർ ക്ാസിൽ 
വന്ന് വളലര സന്നേഹനത്ാലെ അവധി 
ദിവസലത്  വിനശഷങ്ങൾ അനേ്വഷി്കു
കയുവം,  ആദ്യ ദിവസലത് ആശവംസകൾ 
നേരുകയുവം ലെയന്തു. എേി്കന് ഒത്ിരി 
സനന്താഷവം നതാന്ി.

ഐ.സി.എസന്.ഇ. സില്രസന് പഠിപ്പി്കു
ന് ഒരു ഇവംഗ്ധീഷന് മധീഡിയവം സന്കൂളിൽ 
േിന്ാണന് എലന് ഇനങ്ങാട്ന് മാറ്റിയതന്. 
വധീട്ിലല ദാരിപ്ദ്യവം ഒരു പരിധിവലര 
കാരണവം ആയിരുന്ു എകെിലുവം ഇവംഗ്ധീഷന് 
മധീഡിയവം സന്കൂളിലല ഒരു കുട്ി്കന് 

ഉണ്ാനകണ് പല കഴിവുകളുവം എേി്കു
ണ്ായിരുന്ില്ല.   ഞാൻ ഒരു “്രിനലാ 
ആവനെജന്” സ്റ്റുഡൻെന് മാപ്തമായിരുന്ു. 
അവിലെ ഇവംഗ്ധീഷിൽ മാപ്തനമ സവംസാരി
്കാവൂ...എല്ലാവരുവം വലിയ േിശ്ബ്ദത
യിൽ ആയിരി്കുവം ഭൂരിഭാഗവുവം സമയവം. 
ഇൻെർലവല്ലിേന് നപാലുവം പഠി്കുന് 
കുട്ികൾ. കുട്ികളുലെ  ലപർനഫാമൻസുവം 
മാർ്കുവം മാപ്തവം പ്ശദ്ി്കുന് െധീച്ർമാരുവം 
പ്പിൻസിപ്പാളുവം, കൂൊലത ഇവംഗ്ധീഷന് മാപ്തവം 
സവംസാരി്കുന് കുട്ികളുവം. ഇലതല്ലാവം 
എലന് വളലരയധികവം ശ്വാസവം മുട്ിച്ിരു
ന്ു. മി്ക ോളുകളിലുവം വഴ്കന് പെയാേുവം 
ശിക്ഷി്കാേുവം മാപ്തനമ “മിസ്ന്”മാരന് 
എലന് വിളിച്ിരുന്ുള്ളു.
ഇതിൽേിലന്ല്ലാവം വ്യത്യസന്തമായി 
മലയാളവം മാപ്തവം സവംസാരി്കുന്, െിരി
്കുന്, ഒത്ിരി കഥകൾ പെയുന്, 
േന്േിെഞ്ഞ ഉപനദശങ്ങളുമായി വരുന് 
അദ്്യാപകർ,  െധീച്ർമാർ,  എപ്ത സന്നേഹ
നത്ാലെയാണന് ഞങ്ങലള ഉപനദശി്കുന്
തന്! ഇലതല്ലാവം എേി്കന് വളലര 
അത്ുതവുവം പുതുമയുവം ആയിരുന്ു.
അസവംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പിലന് 

അത്ഭുതമായി തോതാന്ിയ 
അദ്ധ്ാപകർ

�ിഡോ�ാ ഡോലാചറൻസപ്

ഡോലഖ�ം
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എല്ലാവരുവം ഒറ്റ ഓട്മാണന് ക്ാസ്ിനല്കന്, എന്തന് 
രസമാണന്. ഞാൻ പണ്ന് പഠിച് സന്കൂളിൽ േിരേിരയാ
യി േെന്ു മുനന്ാട്ുനപാകണവം,  ലധീഡർമാർ ഒനരാ 
കുട്ികളുലെയുവം തല മുതൽ കാൽ വലര നോ്കുവം. 
ല്രൽറ്റന്  ഉനണ്ാ, ദെയ്ുവം ്രാഡന്ജുവം ഉനണ്ാ, ഷൂസന് 
നപാളിഷന് ലെയന്തതാനണാ,  യൂണിനഫാവം എങ്ങലേയു
ണ്ന്?- ആലക ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണന്.
അങ്ങലേ മലയാളലമന് പുണ്യവം േിെഞ്ഞ,  എന്ുവം 
മധുരമായി നതാന്ിയ സവംസന്കാരത്ിൽ സനന്താഷ
നത്ാലെ ദിവസങ്ങൾ മുനന്ാട്ന് നപായി. ഒരു മാസവം 
കഴിഞ്ഞന്കാണുവം,  ആദ്യലത് ക്ാസന് പരധീക്ഷ ആണന്. 
നമാളി െധീച്െിലന് വിഷയമാണന്. പഠി്കാൻ വലിയ 
മിെു്കൻ ഒന്ുമല്ലാത് ഞാലേലന്താല്കനയാ പഠിച്ു 
പരധീക്ഷ എഴുതി. പിലന് നപപ്പർ കിട്ുന് ദിവസവം. െധീച്ർ 
വരുന്തുവം കാത്ന് എല്ലാവരുവം ഇരി്കുകയാണന്. 
ക്ാസ്ിൽ േന്ായി പഠി്കുന്വർ്കുവം പഠി്കാത്വർ
്കുവം ഒനര ഭാവവം,  ആർ്കുവം ഒരു ഭയവുവം കണ്ില്ല!

െധീച്ർ വന്ു,  ലെസ്റ്റന് നപപ്പർ തന്ു. എേി്കന് 50ൽ 30 
മാർ്കാണന് കിട്ിയതന്. എല്ലാവലരയുവം വിളിച്ന് െധീച്ർ 
എലന്താല്കനയാ പെയുന്ുണ്ന്. എലന്യുവം നമാളി 
െധീച്ർ വിളിച്ു. െധീച്ർ പെഞ്ഞു,  “ അത്യാവശ്യവം േല്ല 
മാർ്കന് ഉണ്നല്ലാ,  മിെു്കൻ,  നമാൻ വിൊരിച്ാൽ 
ഇതിലുവം കൂെുതൽ മാർ്കന് വാങ്ങാൻ സാധി്കുവം,  
ഗുഡന്, ലവരി ഗുഡന്”! അഭിേ്ദേത്ിൻലെ ഈ 
വാ്കുകൾ നകട്ന് എൻലെ ഹൃദയവം സനന്താഷവം 
ലകാണ്ന് േിെലഞ്ഞാഴുകി. മാർ്കന് കുെഞ്ഞവനരാെന് 
സന്നേഹനത്ാലെയുള്ള തിരുത്ലുകൾ!  ഇലതല്ലാവം 
എലന് വളലരനയലെ അത്ുതലപ്പെുത്ി. െധീച്െുലെ  
അഭിേ്ദേത്ിൻലെ വാ്കുകൾ ഇന്ുവം ഒരു 
സവംഗധീതവം നപാലല,  ഹൃദയലത് സനന്താഷിപ്പി്കുന് 
ഒരു സുഗന്വം നപാലല ഞാൻ അേുഭവി്കുന്ു. 
പിന്ധീെന് എൻലെ ജധീവിതത്ിലല ഒനരാ പരധീക്ഷകൾ
്കുവം േല്ല മാർ്കന് വാങ്ങണവം എന് െിന്ത  ഉളവാ്കി
ത്ന്,  എലന് ഉനത്ജിപ്പിച്, ഏറ്റവുവം വലിയ �െകവം 
ആയിരുന്ു ഈ വാ്കുകൾ! ഈ അഭിേ്ദേ 
ത്ിൻലെ വാ്കുകൾ്കന് എലന് നപാലല ഒരു 

സാധാരണ്കാരലന് ജധീവിതത്ിൽ എപ്തമാപ്തവം 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ാൻ സാധിച്ു എന്ന് നൊദിച്ാൽ  
ഞാൻ പെയുവം- ഒത്ിരിനയലെ എന്ന്.

ഇന്ന് െിട്യായ ക്ാസ്ുകളുവം, കവംപ്യൂട്ർവൽ്കരിച്   
ക്ാസന് മുെികളുമുണ്ന്. കുട്ികളിലല േന്യുവം കഴിവുവം  
വിജയവുവം െൂണ്ി്കാട്ി,  ലതറ്റുകൾ വരുന്പാൾ,  
കുെവുകൾ കാണുന്പാൾ, അതിലേ സന്നേഹപൂർവേവം 
തിരുത്ി, അവലര സന്നേഹി്കുന് അധ്യാപകർ 
വലിയ വലിയ ഇവംഗ്ധീഷന് മധീഡിയവം സന്കൂളുകളിൽ വളലര 
കുെവാണന്. കുട്ികൾ്കന് മാർ്കന് കിട്ണവം,  പിലന് 
സന്കൂളിൻലെ സൽനപ്പരന് േിലേിർത്ണവം- പല അധ്യാ
പകരുലെയുവം താല്ര്യവം ഇതന് മാപ്തമാണന്. ഞാൻ പഠിച് 
എൻലെ മലയാളവം മധീഡിയവം സന്കൂൾ ഇന്ുവം എേി്കന് 
അത്ുതമാണന്,   അവിലെയുള്ള എൻലെ അധ്യാപകർ 
എന്ുവം എേില്കാരു വഴികാട്ിയാണന്.

മറ്റുള്ളവലര അഭിേ്ദി്കുകയുവം,   േല്ല വാ്കുകൾ 
പെയുകയുവം ലെയ്ുന് സാധാരണ്കാർ്കുനപാലുവം 
മേുഷ്യ ജധീവിതത്ിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ുവാൻ 
സാധി്കുവം. േിങ്ങളുലെ വാ്കുകൾ േിങ്ങളുലെ 
ശധീലമാകുവം. േിങ്ങളുലെ ശധീലങ്ങൾ േിങ്ങളുലെ ജധീവിതവം 
ആകുവം.  “ഞാൻ വിജയി്കുവം, ഞാൻ നേെുവം, അലല്ല
കെിൽ േധീ വിജയി്കുവം, േധീ നേെുവം എന്ന് പെയുന് ഒരു 
മേുഷ്യൻ എന്ുവം വിജയവം ആസ്വദി്കുവം. അവർ 
നതാൽവികൾ ഏറ്റു വാങ്ങുന്പാഴുവം തേി്കന് വരാേിരി
്കുന് വിജയത്ിനല്കന് താൻ അെു്കുന്ു എന്ന് 
കരുതി,  നതാൽവിയുലെ കാരണങ്ങൾ മേസ്ിലാ്കി, 
വധീണ്ുവം വധീണ്ുവം പ്ശമിച്ു ലകാനണ്യിരി്കുവം. 
പിലന്യുവം അവൻ മപ്ന്തി്കുവം “ഞാൻ വിജയി്കുവം” 
എന്  ശുഭാപന്തി വിശ്വാസമുള്ള വാ്കുകൾ! ഇതന് ഒരു 
സാധാരണ്കാരേന് പറ്റുലമകെിൽ, അങ്ങലേ െിന്തി്കു
ന് ഒരു കൂട്വം അധ്യാപകർ ഉലണ്കെിൽ,  വിജയവം 
മാപ്തവം രെി്കുന്, വിജയവം  സ്വപന്േവം കാണുന് ഒരു 
വലിയ സമൂഹലത് വാർലത്െു്കാൻ  േമു്കന് 
സാധി്കുവം. അങ്ങലേ ആയിരി്കലട് അദ്്യാപകർ!

�ിണ�ാ: ണസാഷത്യൽ മരീഡിയ പ്ാ്റുണ�ാമുകളിൽ ധാരാളമായി എഴുതാറുണ്.്  സൗത് ്ഓൿലൻഡിൽ കുടുരംബസണമതരം താമസിക്ുന്ു
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ഷാജി ദകലാസന് സവംവിധാേവം 
ലെയന്ത ഹിറ്റായ കെുവ 

സിേിമ നപാലല െങ്ങ്പുഴ പാർ്കിേന് 
മു്പിലല തട്ുകെ്കാരൻ കണ്ണാപ്പിയുലെ 
പഴവംലപാരിയുവം ഹിറ്റന്!  എപ്തനയാ ോളായി 
ോലുെപ്ക വണ്ിയിൽ തട്ുകെ േെത്ു
ന്ു, അവൻ. കണ്ണാപ്പിലയ ആ പരിസരവാ
സികൾ കുഞ്ഞുോൾ ലതാനട് അെിയുന്
താണന്. കാരണവം മു്പന് തട്ുകെ 
േെത്ിയിരുന് എല്ലാവരുനെയുവം പ്പിയലപ്പ
ട് കണ്ണൻലെ മകോണന് കണ്ണാപ്പി (മകൻ 
ആനണാ വളർത്ുമകൻ ആനണാ എന്ന് 
വ്യക്തയില്ല). ഇനപ്പാൾ കണ്ണാപ്പിലയ 
കുെിച്ന് മാപ്തവം പെയാവം.
 
കണ്ണാപ്പി്കന് വയസ്ന് 17. ്രാലേിൽ േിന്ന് 
കൗമാരത്ിൽ എത്ിയ പ്പായവം. അെുത് 
വർഷവം പ്പായപൂർത്ിയാകുവം. ഒരുപനക്ഷ 
അവേന് അനത്കുെിലച്ാന്ുവം വലിയ 
ന്രാധവം ഉണ്ാവില്ല. തിര്കുകുെഞ്ഞ 
െങ്ങ്പുഴ പാർ്കിേന് സമധീപവം കണ്ണൻ 
തട്ുകെ തുെങ്ങുന്പാൾ വലിയ കച്വെവം 
ഒന്ുവം ഉണ്ായിരുന്ില്ല. പിലന് പ്കനമണ 
കൂെില്കാണ്ിരുന്ു. പാർ്കിേന് 

മു്പിലൂലെയുള്ള വാഹേഗതാഗതവം തധീലര 
കുെവായിരുന്ു. അന്ന് കണ്ണാപ്പി്കന് 
വയസ്ന് 11. ഇനപ്പാൾ പാർ്കിേന് മുൻപിലൂ
ലെയുള്ള ഗതാഗതവം തിര്കിലായി. പിലന് 
അവിലെ ഒരു ്രസന് നസ്റ്റാപ്പുവം വന്ു.  അതന് 
അവിെലത് സമധീപമുള്ള കെ്കാർ്കന് 
വലിയ ഗുണവം ലെയന്തു!
ഇനപ്പാൾ കണ്ണൻ കെയിൽ വരാെില്ല. എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളുവം നോ്കി േെത്ുന്തന് കണ്ണാ
പ്പിയാണന്. ഈ തിര്കന് കണ്ണാപ്പിയുലെ 
ജധീവിതത്ിൽ െില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ാ്കി. 
േല്ല െുെുെുെു്കുള്ള കണ്ണാപ്പി ദിവസവുവം 
ഉച്കഴിഞ്ഞന് 2 മണിനയാലെനയ കച്വെവം 
തുെങ്ങുകയുള്ളൂ. ൊയയുവം കാപ്പിയുവം 
വെുത് പലഹാരങ്ങളുവം ആണന് 
അവിെുലത് പ്പധാേ കച്വെവം. ആവശ്യ
്കാരുലെ മു്പിൽ വച്ുള്ള പാെകവം ആളു
കൾ്കന് ഹരമാണന്, കൗതുകമാണന്.

സാധാരണ തട്ുകെകളിൽ കാണുന്തി
നേ്കാൾ േല്ല വൃത്ിയിൽ ആണന് കണ്ണാ
പ്പിയുലെ പാെകവം. ലപലട്ന്ന് കണ്ാൽ 
ഏനതാ വലിയ നഹാട്ൽ മാനേജന്ലമൻെന് 
നകാഴന്സന് പാസായ വിധമാണന് അവൻലെ 

�ീനു മരിയ
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ലപരുമാറ്റവം. ഈ വൃത്ി തലന്യാകാവം 
അവിെലത് പലഹാരവം വാങ്ങാൻ 
ആളുകൾ തിങ്ങി കൂെുന്തുവം. വൃത്ിനയാ
ലൊപ്പവം രുെിയുവം ഉണ്ായനപ്പാൾ 
അവിെലത് പലഹാരങ്ങൾ എല്ലാവം ഹിറ്റന്. 
ഏതാണ്ന് രാപ്തി 9 മണിനയാലെ കച്വെവം 
തധീരുന് തരത്ിലാണന് കണ്ണാപ്പിയുലെ 
പ്പവർത്േവം. പഴവംലപാരി, സുഖിയൻ, 
പരിപ്പുവെ എന്ിവയാണന് കണ്ണാപ്പിയുലെ 
പ്പധാേ പലഹാരങ്ങൾ. ഇതിൽ 
പഴവംലപാരി, നപ്പമവം സിേിമ നപാലല 
ഹിറ്റുമായി. ൊയ്കുവം ഉണ്ന് ഒരു പ്പനത്യക 
സ്വാദന്. കാപ്പി ഇല്ല.ൊയ കുെി്കുന്പാൾ 
അതിലല നെരുവകൾ എലന്താല്കയാ
ലണന്ന് െിലർ കണ്ണാപ്പിനയാെന് നൊദി്കാ
െുണ്ന്. ൊയയിൽ ഇപ്തയുവം നെരുവനയാ? 
പാലുവം പഞ്സാരയുവം നതയിലയുവം 
അല്ലാലത പിലന് എന്തന് നെരുവ? അതന് 
അവൻലെ ്രിസിേസ്ന് രഹസ്യമാണന്. 
അതന് ഏല്കായനയാ മസാലനയാ, അലത
ന്താലണന്ന് ആർ്കുവം ഇതുവലര പിെികി
ട്ിയിട്ില്ല. അതുലകാണ്ന് തലന്യാണന് 
എല്ലാവരുവം ൊയയുലെ നെരുവകൾ 
അനേ്വഷി്കുന്തന്. ആളുകളുലെ നൊദ്യ
ങ്ങൾ്കന് മെുപെി ലകാെു്കാലത നജാലി
ലെയ്ുന് കണ്ണാപ്പിയുലെ സവംസാരത്ിലല 
മിതത്വവം ആണന് മലറ്റാരു പ്പനത്യകത. 
സമധീപലത് ്രാകെിലലയുവം ഇൻഷുെൻസന് 
ഓഫധീസിലലയുവം നജാലി്കാർ വന്ാൽ 
പലനപ്പാഴുവം കണ്ണാപ്പിനയാെന് വാൊലമായി 
സവംസാരി്കാെുണ്ന്.  പനക്ഷ കണ്ണാപ്പിയു
ലെ മെുപെി ല�ുവായിരി്കുവം. 
സമധീപലത് പ്െഷെിയിലല വർ്കി സാർ 
ദിവസവുവം ദവകുനന്രവം പഴവംലപാരി 
പാഴന്സലായി വാങ്ങി ലകാണ്ുനപാകുക 
പതിവാണന്. അതിേന് കാരണമായി വർ്കി 
സാർ പെഞ്ഞതന്, വധീട്ിൽ ഉണ്ാ്കുന് 
പലഹാരവം നപാലലയാലണന്ാണന്. പിലന് 
മിതമായ വിലയുവം. സമധീപലത് വലിയ 
ൊയ്കെയിലല നപാലല േല്ല തിര്കന് 
തലന്യാണന് കണ്ണാപ്പിയുലെ കെയിലുവം.
 
കണ്ണൻലെ കാലവംലതാട്ന് അവിലെ േിന്ുവം 
ൊയയുവം പലഹാരങ്ങളുവം കഴി്കുന് 
സുകുമാരൻ നെട്ൻ സമധീപവം മറ്റു കെകൾ 

വലന്കെിലുവം ഇനപ്പാഴുവം അവിലെേിന്ന് 
മാെിയിട്ില്ല. തിരന്കെിയ നൊഡിേന് 
സമധീപവം ഇവിലെ ോൽെപ്ക വാഹേവം 
പാർ്കന് ലെയ്ാൻ േല്ല സൗകര്യമുണ്ന്. 
ആൽത്െനയാെന് നെർന് വിെവന് 
കൃത്യമായി കണ്ണാപ്പിയുലെ വണ്ി ഇൊൻ 
പാകത്ിലാണന്. ഒരു ദിവസവം വർ്കി 
സാർ കണ്ണാപ്പിനയാെന് കണ്ണലേ്കുെിച്ന് 
നൊദിച്ു. ഇനപ്പാൾ നരാഗശയ്യിൽ ആയ 
കണ്ണലേ്കുെിച്ന് േിെകണ്ണുകനളാലെയാ
ണന് കണ്ണാപ്പി സവംസാരിച്തന്. ഇതന് വർ്കി 
സാെിേുവം വിഷമമായി. കിഡന്േി സവം്രന്
മായ നരാഗത്ിേന് അെിമയാണന് കണ്ണൻ. 
പ്പായാധിക്യത്ാൽ േെ്കാേുവം വയ്, 
കിെപ്പിലാണന്. രാവിലല മുതൽ ഉച്വലര 
കണ്ണൻലെ ശുപ്ശുഷ കഴിഞ്ഞാണന് 
കണ്ണാപ്പി എന്ുവം കെയിൽ വരാെന്. 
അവൻലെ ശുപ്ശുഷയുവം സന്നേഹവുവം 
കണ്ണേന് വലിയ ആശ്വാസവുവം 
സനന്താഷവുവം ആണന്. വഴിലതറ്റി 
നപാകാവുന് പ്പായത്ിൽ അോഥത്വ
ത്ിൽ ജധീവി്കുന് കണ്ണാപ്പിലയ കുെിച്ന് 
മേസ്ിലാ്കിയ െിലർ തുെർന്ന് 
കണ്ണൻലെ െികിത്സ ഏലറ്റെുത്ു. പ്പായ
മാലയകെിലുവം സ്വന്തലമന്ു പെയാൻ 
ആരുമില്ലാത് കണ്ണലേ സഹായി്കാോ
യി ോട്ുകാർ ഒരുമിച്നപ്പാൾ മരുന്ിേുവം 
ആശുപപ്തി ലെലവിേുള്ള പണവം ആയി. 
പനക്ഷ അതുലകാലണ്ാന്ുവം പണവം 
തികയിലല്ലന്ന് മേസ്ിലാ്കിയാണന് 
കണ്ണാപ്പി തൻലെ കെയിൽ കച്വെവം 
േെത്ുന്തന്

**************************************
* മേുഷ്യ സന്നേഹത്ിൻലെ, കാരുണ്യ
ത്ിൻലെ വഴിയിലൂലെ മേുഷ്യൻ സഞ്രി
്കുന്പാൾ ദദവവം അവേന് േന്യുവം 
സമൃദ്ിയുവം േൽകുന്ു. ഇവിലെയുവം അതന് 
തലന്. പുതുതായി ൊയ്കെകൾ തുെ
ന്ിട്ുവം ഈ ലകാച്ു കണ്ണാപ്പിയുലെ 
കെയിൽ ആളുകൾ വന്ു ലകാനണ്യിരി
്കുന്ു. ഉെവ വറ്റാത് സന്നേഹത്ിൻലെ 
േിെമണികൾ േിർനലാഭമായി ലൊരിയുക
യാണന് ദദവമിനപ്പാൾ.
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ന്രട്ി (നമാലള), ഒരു പച് 
മുളകന് കാണുനമാ 

എെു്കാൻ? ൊച് എന്ന് ഞങ്ങൾ സന്നേ
ഹനത്ാലെ വിളി്കുന് ്രധീഹാെി കാരണ
വരുലെ സ്ഥിരവം നൊദ്യമായതു ലകാണ്ന് 
മെുപെി പെയാൻ േിൽ്കാലത അെു്കള
യിൽ േിന്ുവം മൂന്ാലു പച്മുളകുവം പിലന് 
രണ്ന് ഉള്ളിയുവം എെുത്ു ലകാണ്ന് വന്ു. 
അെു്കള എന്ന് നകൾ്കുന്പാൾ ോലു 
നേരവം വച്ന് വിള്പുന് വലിലയാരു “ലസറ്റന് 
അപ്പന്” ആലണന്ന് നതാന്ിലയകെിൽ ലതറ്റി. 
ഞങ്ങൾ ോലു നപരന് താമസി്കുന് ഒറ്റ 
മുെിയുലെ ഒരു മൂലയാണന് ഈ പെഞ്ഞ 
അെു്കള. പഠേവം കഴിഞ്ഞു നജാലി 
ലതണ്ുന്വർ്കന് അതന് തലന് ധാരാളവം!  
ലതാട്ു മുൻപിലുള്ള നതച്ു മിേു്കാത് 
ലകട്ിെത്ിലല ്രാൽ്കണിയിൽ േിന്ുവം 
ഒരു പിച്ളത്ട്വം േധീട്ുന്പാൾ അയാളുലെ 
ദകകൾ ലെെുതായി വിെ്കുന്ുണ്ായി
രുന്ു. ്രാൽ്കണി വരാന്തയിൽ ലവച് 
സൌവേിൽ എണ്ണ നത്കാത് െപ്പാത്ി 
കിെന്ു ലമാരിയുന്ു. ഇതാണന് 
മി്കവാെുവം എല്ലാ ദിവസവുവം അയാളുലെ 
അത്ാഴവം. സ്വൽപ്പവം തള്ളിയലതകെിലുവം 
േനന് ലവളുത് പല്ലുകൾ കാട്ി അയാൾ 
േ്ദിനയാലെ െിരിച്ു. കുെുവം്രലത് പറ്റി 
നൊദിച്ാൽ ഇനത െിരിയാവുവം മെുപെി. 
രാവിലല നപായാൽ സന്്യനയാലെ മാപ്തവം 
വധീട്ിനല്കു വരുന് അയാലള പിലന് 
അെുത് ദവകുനന്രമാണന് കാണുക. 
നദ സൌവേിലല മലണ്ണണ്ണ തധീർന്ുലവന്ു 
നതാന്ുന്ു, ആലക പുകയുന്ു… ഇവളി
ലതവിലെ നപായി? നൊസിയുലെ ഒച് നകട്ന് 
ഓെിലച്ന്നപ്പാനഴ്കുവം മുെി മുഴുവൻ 
പുകഞ്ഞു തുെങ്ങിയിരുന്ു. “േന്ായി, 
ഇന്ിേി കഞ്ഞി്കു കെിലയാന്ുവം 
നവണ്, പുകയുണ്നല്ലാ… കൂലെ മലണ്ണണ്ണ 

മണവുവം”- നമാളിയുലെ കലമന്ന്.  “ഓ 
ഭാഗ്യവം, കഞ്ഞി ലവന്തിട്ുണ്ന്, മലണ്ണണ്ണ 
ഇേി രാവിലല നമെി്കാവം” ലസലിലേന് 
ഞാൻ ഉെല്ക ആത്ഗതവം ലെയന്തു.

 അമ്മ ആരുലെനയാ കയ്ിൽ ലകാെുത്ു 
വിട് മധീൻ അച്ാർ എെുത്ു നപ്ഗസിനച്ച്ി 
സ്വർണ്ണവം തൂ്കിലയെു്കുവം നപാലല ഓനരാ
രുത്രുലെയുവം കഞ്ഞി്കു മുകളിൽ 
വിള്പി…എേി്കിത്ിരി കുെഞ്ഞു 
നപാനയാ എന് സവംശയത്ിൽ എല്ലാവരു
ലെയുവം പാപ്തത്ിൽ ഒനന്ാെിച്ു 
നോ്കി… എേി്കാണന് കൂെുതൽ എന് 
കലണ്ത്ലിൽ അച്ാർ മുഴുവേുവം 
കഞ്ഞിയിനല്കു താഴന്ത്ി… അലല്ലകെിലുവം 
നപ്ഗസിനച്ച്ി്കന് എനന്ാെൽപ്പവം സന്നേഹ
്കൂെുതൽ ഉണ്ന്- നെച്ിയുലെ നകാട്ൺ 
സാരികലളാല്ക കഞ്ഞി പ്പശയിൽ മു്കി 
കുെഞ്ഞുണങ്ങാൻ സഹായി്കുന്തന് 
താോണനല്ലാ…. അവളുമാർ്കു 
നപെിയാണന് ലവയിലത്ു േിന്ാൽ േിെവം 
മങ്ങിയാനലാ? ഇന്ു പാപ്തങ്ങൾ കഴുകു
ന്തുവം തലന് നജാലിയായതു ലകാണ്ന് 
എല്ലാവം എെുത്ു ലകാണ്ന് ലപാതു 
ദപപ്പിലന് നൊട്ിനല്കു േെന്ു; പാവവം 
നതാന്ിയിട്ായിരി്കുവം നപ്ഗസിനച്ച്ിയുവം 
സഹായിച്ു, എല്ലാവം ലകാണ്ന് വയന്്കാൻ.  
ലപലട്ന്ാണന് താലഴ േിന്ുവം ൊച്യുലെ 
വിളി നകട്തന്…ന്രട്ി,  നവഗവം വാ, സാ്രന് 
ഫിലിവം ഇൊൻ നപാകുന്ു…അലമ്മ, രക്ഷ
ലപട്ു ഓെിനപ്പായി അവളുമാലര വിളിച്ു 
വിവരവം പെഞ്ഞു, കൂലെ പാപ്തവംകഴുകി 
കഴിഞ്ഞില്ല എന്ുവം കൂട്ിനച്ർത്ു. ഒരു 
എലമർജൻസിയിൽ എല്ലാവരുവം സഹായി
്കണലമന്നല്ല േിയമവം? വാ, േമു്കന് 
എല്ലാവർ്കുവം കൂെി കഴുകിത്ധീർ്കാവം...
നൊസി മുൻപിലുവം ഞങ്ങൾ പുെലകയുവം 

ഡോമരിക്കുട്ി ചസബാസപ്്റ്യൻ

കഥ

കോെത്ിലറെ നരീതി
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”അല്ല, േധീ കഴുകാൻ വന്ിട്ന് കുെച്ു നേരമായനല്ലാ, 
എന്ിട്ു അലക ഒരു നപ്റ്റന് മാപ്തമാനണാ കഴുകിയതന് 
”? നമാളി എലന് നോ്കി കണ്ണുരുട്ിയതു ഞാൻ 
കണ്ില്ല എന്ന് േെിച്ു. ഏതായാലുവം പാപ്തങ്ങൾ 
നവഗവം കഴുകി, മുെിയുവം പൂട്ി ഞങ്ങൾ ഹാളിൽ 
സ്ഥലവം പിെിച്ു. 

വധീട്ുെമസ്ഥൻ ആസാദന് സിവംഗിലന് പലെര്കു 
കെയുലെ പുെകിലല വലിപ്പമുലള്ളാരു മുെിയാണന് ഈ 
പെയുന് നഹാവം തധീനയറ്റർ- സാ്രിലന് നജാലി്കാർ 
രാപ്തിയിൽ പാർ്കുന് ഇെവം. പകൽ അതന് 
സാ്രിലന് ഓഫധീസന് ആയി മാെുവം. അനന്തവാസികൾ 
എല്ലാവരുവം എത്ി എന്ുെപ്പാ്കുന്തു ൊച് സ്വയവം 
ഏലറ്റെുത് നജാലിയാണന്. അയാൾ എല്ലാവലരയുവം 
അലക ലമാത്വം ഒന്ന് നോ്കി തൃപന്തോയി. സിേിമ 
ഇട്ു തന് നശഷവം സാ്രന് സ്വന്തവം വധീട്ിനല്കു 
അത്ാഴവം കഴി്കാൻ നപായി. “എെധീ സാലമ്മയുവം 
അേിതയുവം ഒന്ുവം വന്ില്ലനല്ലാ, ഇേി അവർ അെി
ഞ്ഞിനല്ല, േധീ ഒന്ന് നപായന് നോ്കിയിട്ു വാ”- നൊസി 
എലന് ഒന്ന് നതാണ്ി.  “ഓ, എേി്കന് വയ്, ലസ്റ്റപന് 
കയൊൻ, മുട്ിലോരു നവദേ”. അവരുവം ഞങ്ങളുലെ 
ക്ാസ്ന് നമറ്റന്സന് ആണന്. അവർ രണ്ാവം േിലയിലുവം, 
ഞങ്ങൾ ഒന്ാവം േിലയിലുവം.  “ഇലതന്താ േിേ്കന് 
ലപലട്ലന്ാരു നവദേ”? നമാളി. “എന്ാൽ േധീ ലെന്ന് 

വിളി്കന്”! മുട്ന് തിരുമ്മി ലകാണ്ന് ഞാേുവം. ഈ തർ്ക
ത്ിേിെയിൽ ൊച്ാ പുെനത്്കു നപാകുകയുവം 
പിെലക അവർ എത്ുകയുവം ലെയന്തു. അവരുലെ 
കണ്ണുരുട്ൽ ഞങ്ങൾ കണ്ില്ല എന്ന് േെിച്ു. അേിൽ 
കപൂെുവം മാധുരിയുവം… നഹാ.. എലന്താരു സൂപ്പർ 
നജാഡി! എല്ലാവരുവം സിേിമയിൽ മുഴുകി.
 പതിവന് നപാലല സിേിമ കഴിഞ്ഞനപ്പാനഴ്കുവം സാ്രന് 
എത്ി എല്ലാവം ഓഫന് ആ്കി. ഞങ്ങളിൽ െിലർല്കാ
ല്ക നജാലിയായി, ്രാ്കിയുള്ളവർ ഇൻെർവ്യൂ 
ഒല്ക അലറ്റൻഡന് ലെയന്തു കാത്ിരി്കുന്ു. സാല
മ്മയുലെ കല്യാണവം കഴിഞ്ഞു.  ഭർത്ാവു അനമരി്ക
യിലായതു ലകാണ്ന് വിസ ശരിയാകുന്തന് വലര 
അവളുവം ഞങ്ങളുലെ കൂലെ തലന് തുെർന്ു.  നജാലി 
ലെയ്ാേുള്ള ആപ്ഗഹവം ഒന്ുവം അല്ല, അമ്മായിയമ്മ
യുലെ അെുത്ന് േിന്ുവം ഉള്ള രക്ഷലപെൽ അലല്ല 
എന്ന് ഞങ്ങൾ അവലള കളിയാ്കി ലകാണ്ിരുന്ു. 
ഇെ്കുള്ള സിേിമ കാണലുവം, ഞായൊഴന്െകളിലല 
പള്ളിയിൽ നപാ്കുവം പിലന്യുള്ള നഷാപ്പിങ്ങുവം 
കെങ്ങലുവം ഒല്കയായി ഞങ്ങളുലെ ദിവസങ്ങൾ 
ഏതാലണ്ാനര മട്ിൽ മുനന്ാട്ു 
ലപായന്ല്കാണ്ിരുന്ു. 

അന്ന് ദവകിട്ന് ഭക്ഷണവം കഴിഞ്ഞു നപ്ഗസി നെച്ി 
പെഞ്ഞു. ”എലന്താരു െൂൊ, േമു്കന് കുെച്ു നേരവം 
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പുെത്ിരി്കാവം”. “അനപ്പാൾ ഇന്ന് 
ലകാതുകുകൾ്കു കുശാൽ” നൊസി 
പെഞ്ഞു. അവൾ പെഞ്ഞതിലുവം കാര്യമു
ണ്ന്. മുെി്കന് പുെത്ു ഒരു പുൽപ്പായയിൽ 
ഷാളുവം പുതച്ന് ലകാതുകിലേ പ്പതിനരാധി
ച്ന്, നെഡിനയാ പാട്ുവം നകട്ന് ഇരുന്നപ്പാഴാ
ണന് ആനരാ പെഞ്ഞതന് േമ്മുലെ ൊച്ലയ 
ഇന്ന് കണ്ില്ലനല്ലാ എന്ന്.  മുെിയുലെ 
വാതിൽ്കൽ ദലറ്റുവം ഇല്ല.  “ോട്ിലല
ങ്ങാൻ നപായിരി്കുവം”- ഞാൻ. 
“ഇന്ലലയുവം നൊദിച്താ, ോട്ിനല്കു 
ഉെലേലയാന്ുവം ഇല്ല എന്ാണനല്ലാ 
പെഞ്ഞതന്”-നമാളി പെഞ്ഞു. “അയാൾ്കന്  
അത്യാവശ്യവം എലന്തകെിലുവം വന്ു 
കാണുവം, അതന് ലകാണ്ന് ഇന്ലല നജാലി 
സ്ഥലത്ു താമസിച്ു കാണുവം” നപ്ഗസി 
നെച്ി കാര്യത്ിേന് തധീർപ്പുണ്ാ്കി. 
പലക്ഷ അന്ുവം പിനറ്റന്ുവം അയാലള 
കണ്ില്ല. അയാളുലെ നജാലിസ്ഥലത്ു 
അനേ്വഷി്കാൻ സാ്രന് വിട്യാൾ,തിരി
ലക വന്നപ്പാൾ കാര്യമെിയാൻ 
കുനെനപ്പർ അയാളുലെ െുറ്റുവം കൂെി 

.ഞങ്ങളുവം ലെവി കൂർപ്പിച്ു ്രാൽ്കണിയിൽ േിന്ു. നമാളി 
കെയിലല പയ്നോെന് ആവംഗ്യവം കാട്ി നൊദിച്ു. ”എന്താ” ? അയാൾ 
്രാലന്കണി്കു നേലര താലഴ വന്ു വിശദധീകരിച്ു. അയാൾ 
രണ്ു ദിവസമായി നജാലിസ്ഥലത്ുവം ലെന്ിട്ില്ലലപ്ത! കാര്യങ്ങൾ 
നകട്ന് സാ്രന് ആനലാെേയിലായി. ഞങ്ങലള കണ്നപ്പാൾ ആ 
മുഖവം സ്വല്വം ഗൗരവത്ിലായതു നപാലല. പിലന് ഞങ്ങളുവം 
മുെിയിൽ കയെി കതകെച്ു. ആലരകെിലുവം പിെിനച്ാണ്ന് 
ലപായന്്കാണുനമാ? ജധീവിച്ിരുപ്പുണ്ാകുനമാ? ഇപ്ത സാധാരണ
്കാരൻ ആയ മേുഷ്യലേ ആരായിരി്കുവം പിെിനച്ാണ്ന് 
നപാകുക?  “അയാൾ അെുലത്വിലെലയകെിലുവം നപായതായിരി
്കുവം”- ഞങ്ങൾ പരസന്പരവം സമാധാേിച്ു. അയാൾ ഞങ്ങളുലെ 
ആരുമല്ല; പലക്ഷ ഒരു കരുതൽ ഞങ്ങളുലെ നമൽ എനപ്പാഴുവം 
ഉണ്ായിരുന്ു. ഞങ്ങനളാെന് മാപ്തമല്ല എല്ലാ അനന്തവാസികനളാ
െുവം അയാൾ വളലര സന്നേഹനത്ാലെയാണന് ലപരുമാെിയിരുന്തന്. 

സാ്രിലന് നജാലി്കാർ തമ്മിൽ ഇെ്കുണ്ാകുന് പ്പശന്േങ്ങൾ
്കു നപാലുവം ൊച്യാണന് പരിഹാരവം കണ്ിരുന്തന്. സാ്രിേുവം 
അയാലള ്രഹുമാേമായിരുന്ു. വളലര മിതമായ രധീതിയിൽ 
കാലവം കഴി്കുന് അയാലള മ്കൾ്കന് നവണ്ി സ്വയവം െുരുങ്ങു
ന് ഞങ്ങളുലെ സ്വന്തവം അപ്പന്ാരുലെ പ്പതധീകമായാണന് ഞങ്ങൾ 
കണ്തന്. അതുലകാണ്ാവുവം അയാൾല്കന്തു പറ്റി എന്െിയാൻ 
ഉതന്്കണന്ഠ. പിനറ്റന്ന് ഞങ്ങൾല്കല്ലാവം അവധിയായിരുന്ു. 
കെയിലല പയ്ൻ വന്ു പെഞ്ഞു …ദധീദി, ഇന്ന് നപാലധീസന് ഇവിെ
ലമാല്ക പരിനശാധി്കാൻ വരുവം, േിങ്ങനളാെു കതകെച്ു 
മുെിയിൽ തലന്യിരി്കാൻ സാ്രന് പെഞ്ഞു. നപാലധീസന് എന്ന് 
നകട്നപ്പാൾ കുെച്ു നപെിയായി, േമ്മനളാെന് വല്ലതുവം നൊദി്കുനമാ 
ആലവാ? പച്മുളകുവം ഉള്ളിയുലമാല്ക ലകാെു്കുന് കാര്യവം 
പെനയണ്ി വരുനമാ എലന്ാല്ക ആനലാെിച്ു ഞങ്ങൾ 
ഇരിപ്പായി.

 നപാലധീസന് വണ്ിയുലെ ശബ്ദവം നകട്ന് ഞങ്ങൾ ജോലയിൽ കൂെി 
നോ്കി. രണ്ു നപാലധീസന് കാർ ഇെങ്ങി െുറ്റുലമാല്ക നോ്കുന്ു, 
അവരുലെ കണ്ണിൽലപ്പൊലത ഞങ്ങൾ മാെി േിന്ു! സാ്രന് 
എത്ി അഭിവാദേവം ലെയ്ുന്തുവം കുശലവം നൊദി്കുന്തുവം 
നകൾ്കാമായിരുന്ു, നപാലധീസന് എത്ി ൊച്യുലെ മുെി തുെന്ു 
നോ്കി… താലഴയിെങ്ങി ഞങ്ങൾ താമസി്കുന് മൂന്ു േില
ല്കട്ിെവുവം, പിലന് ൊച് താമസിച്ിരുന് ലകട്ിെവുവം െുറ്റുവം 
േെന്ു നോ്കി. അനന്തവാസികളുലെ കാര്യങ്ങൾ നൊദി്കുന്തന് 
ഞങ്ങൾ്കന് നകൾ്കാമായിരുന്ു. അതുകഴിഞ്ഞു സാ്രുവം 
നപാലധീസന് കാരുവം മാെി േിന്ന് എലന്താല്കനയാ സവംസാരി്കുന്
തുവം സവംശയനത്ാലെ െുറ്റുവം നോ്കുന്തുവം കണ്ു. ഏതായാലുവം 
അധികവം കഴിയാലത നപാലധീസന് മെങ്ങി. ആശ്വാസനത്ാലെ ഇരു
ന്നപ്പാഴാണന് വാതിലിൽ മുട്ന് നകട്തന്. തുെ്കനണാ നവണ്നയാ, 
അലല്ലകെിൽ ആരന് നപായി തുെ്കണവം എന്ന് തർ്കിച്ു േിലന്കെി
ലുവം പിലന് കൂട്ത്ിൽ മുതിർന് നപ്ഗസി നെച്ി തലന് വിെച്ു 
ലകാണ്ന് കതകു തുെന്ു! മുൻപിൽ സാ്രുവം പിലന് കെയിലല 
ഒരു പയ്േുവം…ഞങ്ങളുലെ നപെിച് മുഖങ്ങൾ കണ്ാവുവം അന്ദേഹവം 
ലപലട്ന്ന് പെഞ്ഞു, സാരമില്ല, േിങ്ങൾ നപെിന്കണ്! ഈ ്രിൽ
ഡിങ്ങിൽ ആരുലെലയകെിലുവം എലന്തകെിലുവം നമാഷണവം നപായിട്ു
നണ്ാ, കാണാലത നപായ ആലള്കുെിച്ന് എലന്തകെിലുവം 
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പരാതികൾ ഉനണ്ാ എലന്ാല്ക 
തിര്കി അവലര അെിയി്കണവം എന്ന് 
നപാലധീസന് ഓഫധീസർ പെഞ്ഞിട്ുണ്ലപ്ത… 
േഹി സാ്രന്, ഞങ്ങൾ്കന് ഒരു 
പരാതിയുവം ഇല്ല, അയാൾ ഒരു േല്ല മേു
ഷ്യോണന്- നപ്ഗസി നെച്ിയുലെ മെുപെി 
നകട്ന് സാ്രന് ഒന്ന് മ്ദഹസിച്ു… “എേി
്കെിയാവം”, ഞാേതന് നപാലധീസിനോെന് 
പെയുകയുവം ലെയന്തു. അയാളുലെ പ്ഗാമ
ത്ിനല്കന് ഞാലോരാലള അയച്ിട്ുണ്ന്. 
എലന്തകെിലുവം വിവരവം കിട്ുനമാ എന്ന് 
നോ്കാവം”-അയാൾ അെുത് മുെിയിനല
്കന് നപായി. 

ദിവസങ്ങൾ കെന്ു നപായി, 
നപാലധീസിേുവം ഒരു തു്പുവം കിട്ിയില്ല, 
സാ്രന് അയച് ആൾ മെങ്ങി വന്ു, 
ോട്ിനല്കു ലെന്ിട്ന് ഒരു വർഷനത്ാള
മായി എന്ാണന് ോട്ുകാർ പെഞ്ഞതന്. 
വധീെന് പൂട്ികിെ്കുകയാണന്. അങ്ങലേ 
തതന്്കാലവം നകസന് ഫയലിൽ ഒതുങ്ങി. 
ജധീവിതത്ിലന് തിര്കിൽ എല്ലാവരുവം 
പതുല്ക അയാലള മെന്ു, എകെിലുവം 
സാ്രന് പിലന്യുവം പ്പതധീക്ഷനയാലെ 
കാത്ിരുന്ു, ൊച്യുലെ മുെി നവലെ 
ആർ്കുവം വാെക്കന് ലകാെുത്തുമില്ല. 
സാലമ്മ വിസ കിട്ി അനമരി്കയിൽ 
ഭർത്ാവിലന് അെുനത്്കന് നപായി. 
ഞങ്ങൾ്കുവം വിനദശങ്ങളിൽ നജാലി 
ശരിയായി, ദലൈറ്റിലന് ലഷഡ്യൂളുവം 
കാത്ിരി്കുന്ു. ഒരു ഞായൊഴന്െ 
ഉച്്കന് താലഴ വലിയ ്രഹളവം നകട്ാണന് 
ഞങ്ങൾ എത്ി നോ്കിയതന്, നോ്കു, 
ൊച്യുലെ അേിയൻ! നമാളി ഓെി വന്ു 
പെഞ്ഞു. നങ ...ഇവൾല്കങ്ങലേ 
അെിയാവം കാണാതായ ൊച്യുലെ 
അേിയലേ എനന്ാർത്ന് ഞങ്ങളുവം 
എത്ി നോ്കി. ഒറ്റ നോട്ത്ിൽ 
അങ്ങലേ നതാന്ുവം, പലക്ഷ അതന് ൊച്ാ 
തലന്യായിരുന്ു, കൂലെ 10 - 12 വയസ്ന് 
നതാന്ി്കുന് ഒരു ലപൺകുട്ിയുവം, 
സാരി തലയിലൂലെ ഇട്ു മുഖവം മെച് 
ലമലിലഞ്ഞാരു സന്പ്തധീയുവം. നമാളി 
പെഞ്ഞതന് ശരിയാണന് അയാൾ്കന്  േനന് 
പ്പായവം കുെഞ്ഞിരി്കുന്ു! കല്യാണവം 
കഴിച്ിട്ില്ല എന്ാണയാൾ പെഞ്ഞിട്ുള്ള
തന്; അനപ്പാൾ ഇതാരായിരി്കുവം? 
ഞങ്ങലള കണ്ന്  സ്വല്വം ജാള്യതനയാലെ 
അയാൾ െിരിച്ു. എലന്തകെിലുവം പെയുവം 
മുൻനപ സാ്രന് എത്ി. ദക കൂപ്പി 

സാ്രിേന് മുൻപിൽ ലതാഴുതു േിന് ൊച്ലയ അന്ദേഹവം ലകട്ിപ്പി
െിച്ു. പിലന് ൊച് എലന്താല്കനയാ സാ്രിനോെന് പെയുന്തന് 
കണ്ു. ഇെയന്്കു ആ ലപൺകുട്ിലയ സന്നേഹനത്ാലെ നെർത്ന് 
േിർത്ുന്തുവം ഒല്ക കാണാമായിരുന്ു. എല്ലാവരുവം ആകാവം
ക്ഷനയാലെ നോ്കി േിൽ്കുന്തന്കണ്ന് സാ്രന് പെഞ്ഞു: “കുഴ
പ്പലമാന്ുമില്ല, ഭായന് സാ്രന് കല്യാണവം കഴിച്ു ലകാണ്ന് 
വന്താണന്”  പിലന് സാ്രന് അവലരയുവം ലകാണ്ന് ്രവംഗ്ാവിനല
്കു നപായി; നപാകുന്പാൾ ൊച് ഞങ്ങലള നോ്കി െിരിച്ു. 
പിലന് ഭാര്യനയാെന് എനന്താ പെയുന്തന് കണ്ു. അവർ സാരിത്
ലപ്പന് മാറ്റിഞങ്ങലള നോ്കി പുഞ്ിരിച്ു. കാണാൻ േല്ല ഐശ്വ
ര്യമുള്ള മുഖവം! എന്ാലുവം അയാൾ എങ്ങലേയാണു തലന് 
പ്പായവം ഇപ്തയുവം ോൾ ഒളിപ്പിച്ു വച്ലതന്ന് ഓർത്ു ഞാൻ 
അത്ുതലപ്പട്ു.  ഇനപ്പാൾ ഒരു ഇരുപതു വയസ്ന് കുെഞ്ഞിരി്കു
ന്ു. പിലന് കുലെ കഴിഞ്ഞു അവലരാല്ക ്രവംഗ്ാവിൽ േിന്ന് 
പുെനത്്കു വന്ു. ഒരു ദസ്കിൾ െിക്ഷ ലെഡിയായി േിൽപ്പു
ണ്ായിരുന്ു. ൊച് തലന് പഴയ വധീെന് െൂണ്ി്കാണിച്ു എലന്താ
ല്കനയാ പെയുന്ുണ്ായിരുന്ു. സാ്രന് അതന് സമ്മതി്കാലത 
അവലര െിക്ഷയിൽ യാപ്തയാ്കി. ഓ, എന്ാലുവം സാ്രന് അവലര 
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ണമരിക്ുട്ി വസബാസ്റത്യൻ: മിഡിൽ ണമാർ ണഹാസ്ി്റലിൽ ണ�ാലി വെയ്ുന്ു. കുടുരംബ സണമതരം ഓൿലൻഡിൽ താമസരം. നിരെധി 
കഥകളുരം നാടകങ്ങളുരം എഴുതിയിട്ുണ്.്

ഇവിലെ താമസി്കാൻ അേുവദിച്ില്ലനല്ലാ എന്ന് 
ഞങ്ങൾ്കു വിഷമവം നതാന്ി. 

പിലന് താഴലത് കെയിലല പയ്ൻ പെഞ്ഞാണന് 
കഥകൾ അെിഞ്ഞതന്, ഒരു ദിവസവം ൊച്്കു പതിവി
ല്ലാലത ഒരു കൂട്ുകാരലന് കത്ന് വന്ു,  സധീതയുലെ 
കാര്യവം കഷ്ടത്ിലാണന്; അവളുലെ ഭർത്ാവു മരിച്ു; 
എന്ന് വച്ാൽ ആനരാ ലകാന്താണന്, അവലന് 
കയ്ിലിരുപ്പന് അങ്ങലേയായിരുന്നല്ലാ!  അവൻ 
ജധീവിച്ിരുന്നപ്പാഴുവം സധീതലയയുവം കുട്ിനയയുവം ഉപപ്ദ
വി്കുമായിരുന്ു. അവലന് മരണ നശഷവം വധീട്ുകാർ
്കന് സധീതയുവം നമാളുവം ഒരു ്രാധ്യതയായി. ഭക്ഷണവം 
നപാലുവം ലകാെു്കാലത കഷ്ടന്െലപ്പെുത്ുന്ു എന്ാ
ണെിഞ്ഞതന്. എനങ്ങാലട്കെിലുവം ഇെങ്ങിനപ്പാന്കാലട് 
എന്ാണവരുലെ മേസ്ിലനപ്ത. ഞാൻ നജാലി ലെയ്ു
ന്ിെത്ാണന് അവളുലെ വധീെന്; അങ്ങലേ വല്ലനപ്പാഴുവം 
കാണാെുണ്ായിരുന്ു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവം കണ്
നപ്പാൾ എേില്കനന്താ ഒരു പന്തിനകെന് നതാന്ി, 
അ്രദ്വം വല്ലതുവം ലെയ്ുനമാ എന്ന്. ഇനപ്പാലഴകെിലുവം 
േിലന് അെിയി്കണലമന്ന് നതാന്ി. േിേ്കന് 
അവലള അപ്ത്കന് ഇഷ്ടന്െമായിരുന്നല്ലാ. അന്ന് 
അവളുലെ വധീട്ുകാരുലെ പണനത്ാെുള്ള ആർത്ി 
കാരണവം ്രലിയാൊയതു േിങ്ങൾ രണ്ുനപരുലെയുവം 
ജധീവിതമാണനല്ലാ. േധീ ഇേിയുവം വിവാഹവം കഴി്കാത്
തിൽ അവൾ സ്വയവം പഴിച്ിരുന്ു, പിലന് േിലന് 
ഒന്ുവം അെിയി്കരുലതന്ുവം അവൾ പെഞ്ഞിരുന്ു. 
അതന് ലകാണ്ന് സധീത അെിയാലതയാണന് ഞാേിലതഴു
തുന്തന്; ഇതായിരുന്ു കത്ിലല ഉള്ളെ്കവം, ൊച് 
നജാലി സ്ഥലത്ു േിന്ുവം നേലര നപായതന് ലപ്െയിൻ 
നസ്റ്റഷേിനല്കായിരുന്ു, ഒരു കാലത്ു താൻ ജധീവ
ലേനപ്പാലല സന്നേഹിച് ലപണ്ണന്! കാശന് വാങ്ങി ഒരു 
െട്്പി്കന് അവളുലെ വധീട്ുകാർ ലകട്ിച്ുലകാെുത്തന്, 
കല്യാണത്നലന്ു രക്ഷി്കണലമന്ന് പെഞ്ഞു 
അവൾ കരഞ്ഞതന്, അന്ന് തേില്കാന്ുവംലെയ്ാൻ 
പറ്റിയില്ല, എല്ലാവം ഇനപ്പാഴുവം ഓർമയിലുണ്ന്. 
ൊച്യുലെ കൂലെ വരാൻ അവർ ആദ്യവം വിസമ്മതിച്ു
ലവകെിലുവം പിലന് േിർ്രന്ത്ിേു വഴങ്ങി. െുറ്റുവം 
കൗതുകനത്ാലെ നോ്കില്കാണ്ിരുന് ആ 
കുഞ്ഞിലന് മുഖവം എലന് ഓർമയിൽ വന്ു, േധീ 
ഭാഗ്യവതിയാണന് നമാലള, സന്നേഹവുവം കരുതലുവം ഉള്ള 
ഒരപ്പലേ േിേ്കന് ലഭിച്ിരി്കുന്ു, അതിേു രക്്ര
ന്വം നവണലമന്ില്ല. അതന് നപാലല സാ്രന് ൊച്്കുവം 
കുെുവം്രത്ിേുവം താമസി്കാൻ നവലെ ഒരു േല്ല വധീെന് 
ലകാെുത്ു. കൂൊലത ഒരു നജാലിയുവം ശരിയാ്കി 

ലകാെുത്ു; അല്ലാലത ഞങ്ങൾ വിൊരിച്നപാലല 
അവലര ഒഴിവാ്കുക ആയിരുന്ില്ല. 

െില മേുഷ്യർ അങ്ങലേയാണന്...ദദവത്ിലന് 
കണ്ണുകളുവം, ദകകളുവം, മേസ്ുമാണവർ്കന്! ദിവസ
ങ്ങൾ വധീണ്ുവം കെന്ു നപായി; വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ു
ണ്ായിരുന് ഞങ്ങലളാല്ക പല വഴി്കു 
യാപ്തയായി. നപ്ഗസി നെച്ി്കന് ലമഡി്കൽ 
നകാനളജിൽ നജാലിയായി; നമാളിയുവം നൊസിയുവം 
ഇന്ലലലത് ദലൈറ്റിേു കുദവറ്റിേന് പെന്ു. 
നെച്ിലയ നഹാസ്റ്റലിനല്കന് ലകാണ്ാ്കാൻ ഞാേുവം 
നപായി. ഞങ്ങളുലെ കണ്ണുകളുവം േിെലഞ്ഞാഴുകുന്ു
ണ്ായിരുന്ു. തിരിച്ു മുെിയിനല്കന് ഞാലോറ്റ്കന്. 
താലഴ സാ്രിലന് വിളി നകട്ാണന് ഞാൻ ്രാൽ്ക
ണിയിനല്കു വന്തന്. ോലളയനല്ല ദലൈറ്റന്? ൊകന്സി 
ഞാൻ ഏർപ്പാൊ്കിയിട്ുണ്ന്. ഞാൻ അയാളുലെ 
നേലര ദക കൂപ്പി. എല്ലാവം പാ്കന് ലെയന്തു മുെി 
അെിച്ു വാരി കളയാൻ പുെത്ിെങ്ങിയനപ്പാഴാണന് 
കണ്തന്, ൊച്യുലെ മുെി്കു മുൻപിൽ ഒരു ലെെുപ്പ
്കാരൻ…പുതിയതായി േഗരത്ിൽ എത്ിയ പ്ഗാമ
വാസിയാലണന്ു ഒറ്റനോട്ത്ിൽ അെിയാവം. 
േമസന്നത, ജി! ഞാൻ നൊദ്യ ഭാവത്ിൽ അയാലള 
നോ്കി. ക്ഷമി്കണവം, തധീലപ്പട്ിയുനണ്ാ തെയിൽ 
വച്ിരി്കുന് സൌവുവം അതിേു മുകളിലിരി്കുന് 
കലവുവം ഞാൻ കണ്ു.  എല്ലാവം വാങ്ങി, പലക്ഷ 
തധീലപ്പട്ി വാങ്ങാൻ മെന്ു…അഞ്ാെു തധീലപ്പട്ി 
ഇരുന്തന് മുഴുവേുവം എെുത്ു ലകാണ്ന് വന്ന് 
അയാൾ്കന്  ലകാെുത്ു.  ഇേി എേി്കിതിലന് 
ആവശ്യവം ഇല്ലനല്ലാ. ജധീവിതത്ിൽ എലന്താല്കനയാ 
നേൊേുള്ള ത്വര അയാളുലെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ 
കണ്ു! തധീർച്യായുവം േിങ്ങൾ അതന് നേെുവം, ഞാൻ 
മേസ്ിൽ ഓർത്ു, ൊച്നയാെു കാലവം കാണിച് 
േധീതി നപാലല…! 

പിനറ്റന്ന് അേിതനയാലൊപ്പവം സാ്രന് ഏർപ്പാൊ്കിയ 
ൊകന്സിയിനല്കു കയെുന്പാൾ മധുരമുള്ള 
ലെെിലയാരു ലോ്പരവം! കുെച്ു ോൾ മാപ്തനമ താമ
സിച്ുള്ളുലവകെിലുവം ഏലെ േല്ല ഓർമകളുമായി 
അെുത് സ്ഥലനത്്കന് “െൽനത്, െൽനത്, നമലര 
ലയ ഗധീതന് യാദന് രഖന് ോ  കഭി അൽവിധ േ കഹന് േ! 
കഭി അൽവിധ േ കഹന് േ!”  സാ്രിലന് ഓഫധീസിൽ 
േിന്ുവം നെഡിനയാ പാെുന്ു! എലന് ഞാോ്കിയ 
പ്പിയ തലസ്ഥാേ േഗരനമ ഞാേുവം യാപ്ത 
പെയുന്ില്ല... 
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MENON & 
ASSOCIATES (2011) LTD

ACCOUNTANTS AND BUSINESS ADVISERS

www.menon.co.nz

• Income Tax Returns 
• Gst,paye & Fbt
• Rental Property Returns 
• Company Formation
• Tax  Refunds
• Insolvency

ACCOUNTANTS & 
BUSINESS ADVISERS

844 Dominion Road, Mt Eden  |  096272600 • info@menon.co.nz

Director : Biju Surendran

Free 
Business 

AdviceCome,talk to us!

1181 Dominion Road ext. Mt Roskil | 09 627 600 . 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

www.advancedprint.co.nz
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Quick turnarounds | Professional service | Reasonable charges

•	 Sale	and	purchase	of	property
•	 Sale	and	purchase	of	business
•	 Employer	accreditation	with	Immigration	NZ	
•	 Appeals	to	Immigration	Protection	Tribunal	
•	 Residence	&	Temporary	visa	applications	to	live	and	work	in	

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

We assist in:

A leading law firm that assists home buyers, small businesses, 
employers, and temporary visa holders with their needs. 

Level	1,	236	Dominion	Road,	Mount	Eden,	Auckland.		 	 	 	
Phone:	 +64	96232402	/	+64	272021583
www.immigrationlawyers.co.nz		|	Email:	info@vslaw.co.nz

Lloyd Vivera, Barrister & Solicitor
Viveras Law



‘േധീണ്യാപ്തയന് ്കിെയിൽ 
മേസ്ിൽ പതിഞ്ഞിരുന് 
അെയാളങ്ങളിൽ െിലതന് 
ഓർമ്മേിലാവായന് െില
രാപ്തിസ്വപന് േങ്ങളിൽ 
ലപയന്തിെങ്ങി ലതളിയാെുണ്ന്’

‘നവദേകൾ കുന്ന്  കയെി 
മേസ്ന് നോവുന് നേരത്ന് 
സന് നേഹമുള്ളവരുലെ 
സഹാേുഭൂതിയിൽ ഉരുകി 
തധീരുന് നവദേകൾ 
അസന്തമയസൂര്യലേ നപാലല 
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘സ്വാതന്ത്യത്ിൻ പെിവാതിൽ
കയൊോയന് വിയർലപ്പാഴു്കി 
കാത്ിരുന് ദുഷന് കരമായ
ആ ദിേങ്ങൾ പിന്ധീെന് ജധീവിത-
ഗതിയിലല യാഥാർത്്യത്ിൻ
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘ഇേിയുവം ഒരുമിച്ന്  എപ്തനയാ 
യാപ്ത ലെനയ്ണ്ിയിരുന് െിലർ 
ഇെയന്്കു വച്ന് വിെ പെഞ്ഞനപ്പാൾ  
േിരർത്കമായി തധീർന് യാപ്ത, 
മുെിനവറ്റന് പിെയുന് കിളിലയനപ്പാലല
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘ജധീവിതയാപ്തയിൽ പലനപ്പാഴായന് 
പരിവർത്േ പ്പപ്കിയയിൽ 
േിരന്തരമായന് വധീശുന് ഉഷന് ണ-
്കാറ്റിൽ മാെുന് ജധീവിതാവസ്ഥകൾ,
മാെി വരുന് ഋതുകാലവം നപാലല 
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

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.

‘അസമത്വവം വലിച്ു േധീട്ുന് രാജ്യ-
േയങ്ങൾ പിലന്യുവം േെപ്പിലാ്കി, 
തിരലഞ്ഞെുപ്പന്  കാലങ്ങളിൽ േിർ-
ലജ്മായന് വധീണ്ുവം വലിലച്െിയുന്   
വാഗന് ദാേങ്ങൾ, ജലനരഖകൾ നപാലല
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘അഭിപ്പായഭിന്തകൾ ഒലത്ാരുമിച്ന്  
മേസ്ിൻ െുമരിൽ വരച് െിപ്തങ്ങളിൽ,
മെഞ്ഞിരി്കുന് ൊരുത്വവം ഒറ്റയന്ല്കാരു 
വൃക്ഷതണലിലിരുന്ാസ്വദി്കുന്പാൾ,
ലപലട്ന്ന് മാേത്ുദിച് മഴവില്ലന്  നപാലല 
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘പ്പണയവം പൂത്നപ്പാൾ ഹൃദയവം
ദകമാെിയ വധീഥികളിലൂലെ
പിന്ധീലൊന്ിച്ന് േെന്നപ്പാൾ,
അന്ലത് പകൽ്കിോവുകളിന്ന് 
മരുഭൂമിയിലല മരധീെിക നപാലല  
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

‘ലതരുവധീഥികളിൽ ദാരിപ്ദ്യത്ിൻ 
കാരാഗൃഹത്ിൽ ജധീവി്കുന് 
ജേങ്ങളുലെ പ്പയാസങ്ങളിൽ 
സഹായഹസന് തവം േധീട്ുന്വർ, 
ദദവത്ിൻ പ്പതി്രിവം്രവം നപാലല
അെയാളങ്ങളായന് ലതളിയാെുണ്ന്’

�ിധീഷപ്, �ി

ഗ്ദ്യകവിത്

അടയാളങ്ങൾ
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പണ്ന്  പണ്ന്  ഒരു നദശത്ു പുലിമെ
യിൽ ഔത എലന്ാരാൾ ജധീവിച്ി

രുന്ു.ആ നദശലത് വലിയ പ്പമാണിയാ
യിരുന്ു. അന്ദേഹവം ഒനര സമയവം 
കരുത്േുവം കണിശ്കാരേുമായിരുന്ു. 
നമരിയായിരുന്ു ഔതയുലെ ഭാര്യ.
സഹജധീവികനളാെന്  അേുക്പ ഉള്ളവളായി
രുന്ു നമരി. ഈ പുലിമെയിലാണന്  
േമ്മുലെ ോയകോയ തകെുപൂച് ജധീവിച്ി
രുന്തന് . േല്ല തൂലവള്ളേിെമുള്ള, ലേറ്റിയി
ൽമാപ്തവം കുെച്ു ലെ്പൻ കരകളുള്ള, 
തെിച് വാലുകളുവം നദഹവം േിെലയ 
നരാമങ്ങളുവം ഉള്ള തകെുപൂച്. കണിശ്കാ
രോയ ഔത നെട്ലന് പ്പകൃതമാണന്  
തകെുപൂച്്കുവം, ആളന്  കുെച്ു െഫന്ഫാ. 
എന്ാലുവം ദകയുവംലകാണ്ന്  തലന് 
മധീശയുവം തെവിയനശഷവം കാലുകൾ 
ഒതു്കി ലവച്ന്  പുലിമെയിലല പൂമുഖവാ
തിൽ്കൽ ഇരിപ്പുെപ്പിച്ിരി്കുന് തകെു
പൂച്ലയ ഒന്ന്  കാനണണ്താണന് . പുലിമെ
യിൽ ഔതലയ്കാളുവം പ്പൗഢി ഉള്ള 
ഇരിപ്പാണതന് .

 നമരി നെെത്ി്കു മധീൻ വലിയ 
ഇഷ്ടമാണന്  അതുലകാണ്ുതലന് പുലിമെ
യിൽ എന്ുവംതലന് മധീേുണ്ന്. 
അലതാല്ക കഴിച്ു േല്ല സ്വസ്ഥമായി 
ജധീവി്കുകയാണന്  േമ്മുലെ തകെുപൂച്.

പുലിമെയിലല ആ വധീെിലന് പുെകിൽ ഒരു 
വലിയ മാവുണ്ന് .ആ മാവിലല അനന്തവാ
സിയാണന്  ഈ കഥയിലല ോയികയായ 
കുഞ്ഞി കാ്ക. കെുപ്പിനേ്കാൾ കെു
ത്താണന്  കുഞ്ഞികാ്കയുലെ േിെവം. 
തകെുപൂച്ലയ നപാലലയല്ല കുഞ്ഞികാ്ക
യുലെ കാര്യവം-അന്ന്ലത് ആഹാര
ത്ിോയി േനന് കഷ്ടലപ്പെണവം. അതു
ലകാണ്ുതലന് എല്ലാദിവസവുവം 
കുഞ്ഞികാ്ക രാവിലലതലന് തലന് 
ഭക്ഷണവം നതെിയുള്ള പെ്കൽ തുെങ്ങുവം. 
എന്ിട്ന്  ഏകനദശവം 11 മണിയാകുന്പാ
ൾ പുലിമെ വധീെിലന് പുെകിലല മാവിൽ 
എത്ുവം. രണ്ാണന്  ഉന്ദേശവം. ഒന്ന് , നമരി 
നെെത്ിയുലെ ദകയിൽ േിന്ുവം 
മധീേിലന് എനന്തലുവം വാങ്ങിലയെു്കുക. 
മലറ്റാന്ന്  തകെുപൂച്ലയ കാണുക. അലത,
കുഞ്ഞികാ്ക്കു തകെുപൂച്ലയ ലപരു
ത്ിഷ്ടമാണന് , പലക്ഷ തകെു പൂച്യന്്കന്  
യാലതാരു “ദമൻഡുവം” ഇല്ല; മാപ്തമല്ല 
ഒരു ദിവസവം തകെുപൂച് കുഞ്ഞികാ്ക
നയാെന്  നേലരയങ്ങു പെഞ്ഞു “േധീ എലന് 
നോ്കി ലവള്ളവം ഇെ്കി ഇരിന്കണ്,എ
േി്കന്  നവലെ േല്ല ആലള കിട്ുവം. കെുത്ി
രി്കുന് േിലന് എേി്കിഷ്ടല്ല”.

 എന്ാലുവം കുഞ്ഞികാ്ക്കു തകെുപൂച്
ലയ വലിയ ഇഷ്ടമാണന് . 

കുഞ്ി കാക്കയും
ത്ങ്കു പൂച്ചയും

ഡോ�ാസപ് പുല്ലൻ

മുത്തശ്ിക്കഥ
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കുഞ്ി കാക്കയും
ത്ങ്കു പൂച്ചയും

അന്ുവം പതിവുനപാലല കുഞ്ഞികാ്ക ആ പുലിമെ
യിലല മാവിൻ ലകാ്പിലലത്ി. നമരിനെെത്ി 
മധീേിലന് േല്ല ഭാഗങ്ങൾ തകെുപൂച്യന്്കു ലകാെുത്ു. 
്രാ്കിയുള്ള െപ്പുവം െവെുവം കുഞ്ഞികാ്കയന്്കുവം. 
കുഞ്ഞികാ്ക പരാതിലയാന്ുവം കൂൊലത അതന്  
കഴിച്ു തുെങ്ങി. ഇെ്കിെയന്്കന്  ഒളികണ്ണിട്ന് തകെുപൂച്
ലയ നോ്കുവം, ഒന്ിേുമല്ല… െുമ്മാ അവൻ തലന് 
പ്ശദ്ി്കുന്ുനണ്ാ എന്ന്  അെിയാൻ മാപ്തവം. പലക്ഷ 
അന്ുവം തകെുപൂച് കുഞ്ഞികാ്കലയ ഒന്ന്  തിരി
ഞ്ഞുനപാലുവം നോ്കാലത പുലിമെ മാളികയിനല്കന്  
േെന്കന്ു. അങ്ങലേ ദിവസങ്ങൾ കെന്ു നപായി. 
ഈ കാര്യങ്ങൾ പതിവു ലതറ്റാലത േെന്ു ലകാണ്ിരു
ന്ു. കുഞ്ഞികാ്ക ദു:ഖിതയാണന് . അങ്ങലേയിരി
ല്ക ഒരു ലവയിലുള്ള ദിവസവം നമരിനെെത്ി മധീൻ 
ശരിയാ്കുകയായിരുന്ു തകെുപൂച്യുവം കുഞ്ഞികാ
്കയുവം യഥാസ്ഥാേങ്ങളിൽ ഇരിപ്പുണ്ന് , ലപലട്ന്ന്  
ഒരു വലിയ ഇെിനയാെുകൂെിയ മഴ ലപയന്തു...

സാധാരണ അങ്ങലേ സവംഭവി്കാത്താണന് , 
പലക്ഷ അന്ന്  അതന്  േെന്ു... ലപലട്ന്ുള്ള 
മഴകാരണവം രണ്ു മധീൻ തകെുപൂച്്കുവം കുഞ്ഞികാ
്ക്കുവം ഇട്ുലകാെുത്നശഷവം നമരി നെെത്ി 
വധീെിലന് അകനത്്കു നപായി. പതിവുനപാലല 
തകെുപൂച് ഒരു ദസഡിൽ േിന്ുവം മധീൻകഴിച്ു 

തുെങ്ങി. കുഞ്ഞികാ്ക നോ്കിയിരിപ്പുവം. മഴ 
തകർ്കുന്ു… 

ലപട്ന്ാണന്  നഷരു പൂച് തകെുപൂച്യുലെ മുന്ിനല്കന്  
ൊെിയെുത്തന് . നഷരു പൂച്, ആ പ്പനദശലത് 
ഏറ്റവുവം വലിയ ആൺപൂച്യാണന് . നഷരുവിേു 
തകെുവിലേ ഒട്ുവം ഇഷ്ടമല്ല.ഒരു ോട്ിൽ ഒരു 
രാജാവുമതി (അതന്  താോണന് ) എന്ാണന്  
നഷരുവിലന് തധീരുമാേവം. തകെുവിലേ തധീർ്കാൻ ഒരു 
അവസരവം കാത്ിരി്കുവായിരുന്ു നഷരു. മി്ക
നപ്പാഴുവം തകെു പുലിമെ വധീെിേകത്ാണന്, അലല്ലകെിൽ 
നമരി നെെത്ിലയ െുറ്റിപറ്റിയാവുവം. പലക്ഷ ഇന്ന്  
അങ്ങലേയല്ല അവൻ ഒറ്റ്കാണന് ; മാപ്തമല്ല േല്ല 
മഴയുവം. അവൻ കരഞ്ഞാലുവം ഔത നെട്േുവം നമരി 
നെെത്ിയുവം അെിയില്ല… തകെുവിലേ തധീർ്കാൻ 
തലന് നഷരു ഉെപ്പിച്ു. അെുത് ൊട്വം തകെുവിലന് 
തല ലക്ഷ്യമാ്കിയാണന് . അലത, നഷരു തകെുവിലന് 
തലയിൽ കെിച്ു കഴിഞ്ഞു… ഇതുകണ്ുേിന് 
കുഞ്ഞികാ്ക കരഞ്ഞുലകാണ്ന്  പെന്കന്ു…
സർവശക്ിയുലമെുത്ു തകെു തലകുെഞ്ഞു. 

തകെുവിലന് തല േന്ായി മുെിഞ്ഞിട്ുണ്ന് . ഇേി ഒരു 
കെിയുവംകൂെി താൻ താങ്ങുകയില്ല എന്ന്  മേസ്ിലാ
്കിയ തകെു മരണലവപ്പാളത്ിൽ വധീെിേു െുറ്റുവം 
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കരഞ്ഞു ലകാണ്ന്  ഓൊൻ തുെങ്ങി.“പുലിമെയിലല 
പ്പതാപി ആയിരുന്ിട്ുവം എലന് രക്ഷി്കാൻ ഔത 
നെട്േുനപാലുവം പറ്റുന്ില്ലനലാ, എലന് ലെെു കരച്ി
ൽനപാലുവം പ്ശദ്ിച്ിരുന് നമരി നെെത്ി നപാലുവം 
എലന് രക്ഷ്കിലനല്ലാ, ഈ മഴയിൽ എലന് ശബ്ദവം 
എന്നന്്കുമായി േിലയന്്കുനമാ?” ഒരു േിമിഷാ
ർത്ത്ിൽ ഇലതല്ലാവം തകെു പൂച് ഓർത്ു. “ഇല്ല 
പറ്റുന്ില്ല, നൊര നപാകുന്ുണ്ന്  ശരധീരവം തളരുന്ു, 
ഇേി ഓൊൻ ഞാേില്ല, മരണവം എലന് കിഴെ്കി
ന്കാലട്”.തകെു തളർന്ു വധീണു നപായി... ഇതന്  കണ് 
നഷരു വധീണ്ുവം െധീെി അെുത്ു!   ലപട്ന്ന്  ഒരു കൂട്വം 
കാ്കകളുലെ കലപിലശബ്ദവം നകട്ു.കുഞ്ഞി കാ്ക 
തലന് കൂട്ുകാരുമായി വന്ിരി്കുകയാണന് . അവൾ 
അവളുലെ തകെുവിലേ മരണത്ിേു വിട്ുലകാെു്കാ
ൻ തയാെല്ല. കാ്ക്കൂട്വം ഒരുമിച്ു നഷരുവിലേ 
ആപ്കമിച്ു, നഷരു തിരിച്െിച്ു… കാ്ക്കൂട്വം പതെി
ലയകിലുവം വിട്ുലകാെുത്ില്ല. അനപ്പാനഴ്കുവം മഴയുവം 
കുെഞ്ഞു തുെങ്ങി. ഈ കലപില ശബ്ദവം കൂെിയായ
നപ്പാൾ ഔത നെട്േുവം നമരി നെെത്ിയുവം ഓെിവന്ന്  
വാതിൽ തുെന്ു. പിലന് കണ് കാഴന് ച് അവരുലെ 
മേസ്ുലച്ു കളഞ്ഞു. ജധീവേുനവണ്ി മല്ലെിച്ു താലഴ
കിെ്കുന് തകെുപൂച്! ആ നദഷ്യത്ിൽ അവർ 
നഷരുവിലേ കണ്വം കെത്ി, അങലേ കണ്വം കെന്
തുലകാണ്ാണന്  “കണ്ൻ പൂച്” എന്പ്പനയാഗവം 
ഉണ്ായതു എന്ന്  പെയലപ്പെുന്ു. എന്ിട്ന്  അവർ 

തകെുവിനേയുവം ലകാണ്ന്  ഓെി.ഇതന്  കണ്ന്  കുഞ്ഞികാ
്ക്കുവം കൂട്ുകാർ്കുവം സനന്താഷമായി.
 
കുെച്ുോളലത് പരിെരണത്ിേന്  നശഷവം തകെുപൂച് 
പഴയ ജധീവിതത്ിനല്കന്  തിരിച്ുവന്ു.അനപ്പാൾ 
തകെുപൂച് ആദ്യവം അനേ്വഷിച്തന്  കുഞ്ഞികാ്കലയ 
ആയിരുന്ു. കുഞ്ഞികാ്കലയ കണ്നപ്പാൾ തകെുപൂ
ച് ഇങ്ങലേ പെഞ്ഞു: “എേില്കാരു ധാരണയുണ്ാ
യിരുന്ു, ലസൗ്ദര്യമാണന്  എല്ലാലമന്ന്, പനക്ഷ േധീ 
എലന് കണ്ണന്  തുെപ്പിച്ു, േിലന് ദമൻഡു ലെയ്ാ
ഞ്ഞിട്ുവം, എേി്കന്  ഏറ്റവുവം ആവശ്യവം വന്നപ്പാൾ േധീ 
എലന് സഹായിച്ു, എലന് ജധീവൻ രക്ഷിച്ു. ഈ 
ജധീവിതവം േിൻലെ ദാേമാണന് . േധീ എലന് സ്വധീകരി്ക
ണവം”. ഈ വാ്കുകൾ നകൾ്കാൻ കാത്ിരി്കുക
യായിരുന്ു കുഞ്ഞികാ്ക. 

അങ്ങലേ ലവയിലുവം മഴയുവം ഒന്ിച്ുള്ള മലറ്റാരു 
ദിവസവം രാഹുനവാ നകതുനവാ നോ്കാലത തകെു പൂച് 
കുഞ്ഞികാ്കലയ മാവംഗ്യല്യവം കഴിച്ു. അന്ുവലരയു
ള്ള ലസൗ്ദര്യ സകെല്ങ്ങലളയുവം വിശ്വാസങ്ങലളയുവം 
തകർ്കുന്തായിരുന്ു ആ കല്യാണവം! അന്ുമുത
ൽ ഔത നെട്ൻ കമ്യൂണിസ്റ്റായി! അങ്ങലേയുള്ള 
ദിവസങ്ങൾ കാ്കയുലെയുവം പൂച്യുലെയുവം കല്യാണ
ദിവസമായി മേുഷ്യർ ആന�ാഷിച്ുനപാന്ു...

ണ�ാസ ്പുല്ൻ: കമ്ത്യകൂട്ർ എഞ്ിനരീയർ. എഴുത്ിലുരം ൊയനയിലുരം കളികളിലുരം അതരീെ താല്പരത്യരം. ണസാഷത്യൽ മരീഡിയ ണെേികളിൽ 
പതിൊയി എഴുതാറുണ്.് വതാടുപുഴ സ്വണേശി.

Your TrustYour Trust  
is Our Priorityis Our Priority

Simi SethuSimi Sethu
021 933 592021 933 592

simi@kripa.co.nzsimi@kripa.co.nz

RefinanceRefinance
Purchase Investment PropertiesPurchase Investment Properties
First Home BuyersFirst Home Buyers
Construction LoansConstruction Loans
Business & Commercial LoansBusiness & Commercial Loans
Asset FinanceAsset Finance

www.kripa.co.nz

At Kripa Financial Solutions, we want to
be your trusted guide and tailor your
home loan options to suit your needs.

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM52



ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ന് രണ്ര വർഷ
്കാലവം നകാവിഡന്-19 എന് 

ഈ മഹാമാരി േലമ്മ ഓനരാരുത്ലരയുവം 
ലെെുതാലയാന്ുമല്ല ്രുദ്ിമുട്ിച്തന്… 
േമ്മുലെ പ്പതധീക്ഷ്കുമപ്പുെവം നലാകലമ്പാ
െുവം പെർന്ു സവംഹാരതാണ്ഡവമാെി! 
ആൽഫയുവം ്രധീറ്റയുവം ലഡൽറ്റയുവം 
എൻലെ മു്പിൽ നമാഹിപ്പിച്ന്   എത്ിലയ
കെിലുവം ഞാൻ പിെിലകാെുത്ില്ല. പനക്ഷ 
ഓമിനപ്കാണിേന് മു്പിൽ ഞാൻ 
അെിപതെി വധീണു…സർവേദാ ലേഗറ്റധീവന് 
ആയിരുന് ഞാൻ നപാസിറ്റധീവായി- 
അൊർ നപാസിറ്റധീവന്! എൻലെ അെുത് 
്രന്ു്കൾ്കുവം കൂട്ുകാർ്കുവം 
ഞാലേൻലെ നപാസിറ്റിവിറ്റി ഒരു നലാഭവുവം 
കൂൊലത പകർന്ുലകാെുത്ു… 

വിെുതലിേന് രണ്ാഴന്െനയാളലമെുത്ു. 
 മൂന്ര വർഷവം ആയിരി്കുന്ു ോട്ിനല
്കന് നപായിട്ന്. ഇപ്തയുവം കാലവം നപാകാതിരു
േിന്ിട്ില്ല. എന്ാൽ പിലന്  ോട്ിനല്കന് 
നപായാനലാ എന്ായി െിന്ത. നകട്നപ്പാൾ 
ഭാര്യയന്്കുവം കുട്ികൾ്കുവം പൂർണ്ണസമ്മ
തവം. എൻലെ മൂത് മകൾ സനന്താഷവം 
ലകാണ്ന് തുള്ളിച്ാെി! അവൾ്കന്  മൂന്ു 

വയസ്ുള്ളനപ്പാഴാണന് അവസാേമായി 
ോട്ിനല്കന് നപായതന്. അങ്ങലേ ഈ 
കഴിഞ്ഞ ഏപ്പിൽ മാസവം ഞങ്ങൾ ോട്ി
നല്കന് പുെലപ്പട്ു. ഞങ്ങൾ  എത്ിയതിൻ
ലെ  സനന്താഷത്ിൽ  േമ്മുലെ ഇലപ്ക്ടിസി
റ്റി ന്രാർഡന് രണ്ുദിവസവം കെണ്ന് കട്ന് 
ലെയന്തന്  ഞങ്ങനളാെന്  ആദരവന് പ്പകെിപ്പി
ച്ു. വധീട്ിലല പുതിയ അതിഥികൾ എത്ി
ലയന്ന് അെിഞ്ഞ ഓെി്കൂെിയ 
ലകാതുകുവം ഉെു്പുലമല്ലാവം ഞങ്ങലള മാെി 
മാെി ആനലേഷിച്ു. ലകാതുകുകളുലെ 
ആനലേഷത്ിൽ  കയ്ുവം കാലുവം  മുഖവുവം 
വധീർത്ുനപായി…

 പിനറ്റന്ന് മൂത് മകൾ എൻലെ മുഖനത്
്കന്  തുെിച്ു നോ്കില്കാണ്ന്  വിഷമ
നത്ാലെ നൊദിച്ു. പപ്പാ, പപ്പയുലെ വധീെന് 
എന്താ ഈ കാട്ിൽ ഇരി്കുന്തന്. 
എൻലെ മുഖത്ന് നൊര പറ്റിയതു 
നപാലലയായി. അലത എൻലെ മകൾ 
പെഞ്ഞതന് ശരിയാണന് . എൻലെ ോെന് 
ഇനപ്പാഴുവം ഒട്ുവം മാെിയിട്ിലല്ലന്ന് എേി്കന് 
നതാന്ി… ജാള്യവം മെച്ുവയന്്കാലത  
“നഫാെസ്റ്റിൽ വധീെന്” വയന്്കുന്തന് 
ഇവിെുലത് ഫാഷൻ ആലണന്ുവം പപ്പാ 
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പണ്ന് സന്കൂളിൽ നപായിരുന്തന് പുലിയുലെ പുെത്ന് 
കയെി ആലണന്ുവം  അനങ്ങാട്ന് തള്ളി ലകാെുത്ു! 
 ഞങ്ങൾ എത്ിയിട്ുണ്ന് എന്െിഞ്ഞന്  കാണാലേ
ത്ിയ ന്ര്രി നെട്ോണന് കുട്ികലള കൂട്ി ഒരു മൂന്ു 
ോലന് ദിവസലത് പ്െിപ്പിേന് നപായി്കൂലെ എന് 
ഐഡിയ തന്തന്. പുള്ളി്കാരൻ തലന് ഒരു 
ഇനന്ാവ കാെുവം ദപ്ഡവലെയുവം ശരിയാ്കി തന്ു. 
പിനറ്റന്ന് തലന് എല്ലാവലരയുവം കൂട്ി ഞങ്ങൾ യാപ്ത 
തിരിച്ു. 

നപാകുന്വഴി സമയമുലണ്കെിൽ ഞാൻ പണ്ന് പഠിച്  
നകാനളജന് ഒന്ന് െുറ്റി കാണാവം എന് ഐഡിയ ഇട്ു
ലകാെുത്നപ്പാൾ ഭാര്യ്കുവം കുട്ികൾ്കുവം ഉത്സാഹ
മായി. മൂന്ാലന് ദിവസലത് ഉെ്കവം ക്ഷധീണവുമായി 
ഞാൻ പതുല്ക സധീറ്റിൽ തലൊയന്ച്ന് ഉെ്കത്ിനല
്കന് അമർന്ു.

അൽപ്പവം ലൈാഷന്്രാ്കന് …
എെണാകുളവം ജില്ലയിലല ഒരു പ്ഗാമത്ിൽ ആണന് 
ഞാൻ ജേിച്തുവം വളർന്തുവം.  “പുഴു്കാെന്” 
എൽപിഎസന് സന്കൂളിൽ ആണന് പ്പാഥമിക വിദ്യാഭ്യാ
സവം. നപരന്നപാലലതലന് ഒരു പ്ഗാമവം… ്രാലൻ 
നെട്ൻലെ ൊയ്കെയിലല നെഡിനയായുവം, അയൽവ
്കലത്  ന്ര്രി നെട്ൻലെ “ോഷണൽ” സ്റ്റധീരിനയാ 
നെപ്പന് ലെന്കാർഡെുമാണന് ഞങ്ങളുലെ ോട്ിലല ഏക 
ആർഭാെ വസന്തു്കൾ.  കുദവറ്റിൽ നജാലി നോ്കി
യിരുന് ന്ര്രി നെട്ൻ ഞാൻ  ദഹസന്കൂളിൽ 
ആയിരുന്നപ്പാഴാണന് ഇൊ്കുവം കുദവറ്റുവം തമ്മിൽ  
യുദ്വം തുെങ്ങിയതുവം സകലതുവം ഇലട്െിഞ്ഞു      
ോട്ിനല്കന് മെങ്ങിയതുവം. ന്ര്രി നെട്ൻ ോട്ിലല 
സർവേ സ്വധീകാര്യോണന്…ോട്ിലല ആദ്യലത് ഗൾഫു
കാരൻ. അതിലുപരി  അന്ദേഹത്ിൻലെ  ശാന്ത 
സ്വഭാവവുവം  എല്ലാവനരാെുമുള്ള  അെുപ്പവുവം  അന്ദേഹ
ലത്  എൻലെ ഒരു ആരാധോ പുരുഷോ്കിത്ധീർ
ത്ു. “ഒരു സി്രിഐ ഡയെി കുെിപ്പന്”, 
“രാജാവിൻലെ മകൻ”  എന്ധീ സിേിമകളുലെ ശബ്ദനര
ഖകൾ നകട്ന് നകാരിത്രിച് ോളുകൾ  ഞാൻ 
ഇനപ്പാഴുവം ഓർ്കുന്ു.  ദഹസന്കൂൾ വലര േന്ായി 
പഠിച്ു ലകാണ്ിരുന് ഞാൻ പ്പധീഡിപ്ഗി ആയനപ്പാനഴ
്കുവം പഠേത്ിൽ ഉഴപ്പി തുെങ്ങി. കലാലയത്ിനന്
തായ എല്ലാ സ്വാതപ്ന്ത്യവുവം ആസ്വദിച്ു  എങ്ങലേനയാ  
പ്പധീഡിപ്ഗി എന് കെ്പ കെന്ു എന്ന് മാപ്തവം!

 ഒട്ുവം ദിശാ  ന്രാധവം ഇല്ലാതിരുന് എലന്,  
ഇേിലയന്തന് എന് ഒരു െിന്ത വല്ലാലത അലട്ി.  
പ്പധീഡിപ്ഗി കഷ്ടി ജയിച്തിോൽ േല്ല നകാനളജിൽ 
ഒന്ുവം അഡന്മിഷൻ കിട്ാേുള്ള യാലതാരു 
സാധ്യതയുവം കണ്ില്ല. എൻലെ ധർമ്മസകെെവം ഞാൻ 
ന്ര്രി നെട്നോെന് പെഞ്ഞു. അന്ദേഹമാണന് 

ഓനട്ാലമാദ്രൽ എൻജിേധീയെിങന് എന് ഒരു 
നകാഴന്സന് ഉലണ്ന്ുവം  അതന് പഠിച്ാൽ ഗൾഫിൽ േല്ല 
നജാലി കിട്ുവം എന്ുവം ഉപനദശിച്തന്. നകട്പാതി, 
നകൾ്കാത് പാതി ഞാൻ അതന് വധീട്ിൽ 
അവതരിപ്പിച്ു. 

“ആദ്യമായി പെഞ്ഞതനല്ല ഒരു കാര്യവം”  എന് മട്ിൽ 
എൻലെ മാതാപിതാ്കളുവം അതിനോെന് നയാജിച്ു. 
മകൻ ഓനട്ാലമാദ്രൽ എഞ്ിേധീയൊയി  േല്ല 
നജാലി നജാലിലയാല്ക സ്പാദി്കുവം എന്ന് 
മേസ്ിൽ ഓർത്ന് അവർ സനന്താഷിച്ു കാണണവം. 
അങ്ങലേ  തമിഴന്ോട്ിൽ സ്വാപ്ശയ നകാനളജുകളിനല
്കന് അനേ്വഷണവം ദധീർ�ിപ്പിച്ു. ഒെുവിൽ ഈനൊഡന് 
ൌണിേന് 50 കിനലാമധീറ്റർ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്ഗാമത്ിലല 
നകാനളജിലാണന് അഡന്മിഷൻ കിട്ി. സാമാേ്യവം 
തരന്കെില്ലാത് ഒരു നകാനളജന്... വധീട്ിൽ േിന്ന്  മാെി 
േിൽ്കുന്തിേന് വിഷമവം ഉലണ്കെിലുവം  എല്ലാ 
തരികിെ പരിപാെി്കുവം  സ്വാതപ്ന്ത്യവം ലഭി്കുവം 
എനന്ാർത്ന് ഞാൻ സനന്താഷിച്ു. നകാനളജന് 
നഹാസ്റ്റലിൽ േിന്ന് പഠേവം തുെങ്ങി. എൻലെ  
ക്ാസിലല സുഹൃത്ു്കൾ പലരുവം തന്ദേശധീയർ 
തലന്യാണന്. പിലന് ്രാ്കിയുള്ളവർ പാല്കാെന്, 
നകായ്പത്ൂർ ന്രാർഡെിൽ താമസി്കുന്വരുവം.  
അവലരല്ലാവരുവം തലന് ലവള്ളിയാഴന്െ ദവകുനന്ര
നത്ാെു കൂെി അവരവരുലെ വധീെുകളിനല്കന് നപാകുവം. 
പിലന് ഞാൻ തേിച്ാകുവം. ദൂരവം കൂെുതലായതിോൽ 
എല്ലാ ആഴന്െയുവം എേി്കന് ോട്ിനല്കന് നപാകാോയി
ല്ല...പിലന് സാ്പത്ികവുവം!

കുെച്ു ോളുകൾ്കുള്ളിൽ തലന്  ഓനട്ാലമാ
ദ്രൽ എൻജിേധീയെിങന് പഠേവം എേി്കന് പറ്റിയ 
പണിയല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്െിഞ്ഞു. പനക്ഷ  
ആനരാെന് പെയാൻ? വധീട്ിൽ അെിഞ്ഞാൽ ഉണ്ാകാ
വുന് ഭൂക്പലത് കുെിച്ന് ഓർത്ന് ഞാൻ  എല്ലാവം 
ഉള്ളിലലാതു്കി കഴിഞ്ഞു. ക്ാസ്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 
സഹപാഠികൾ എല്ലാവം അദസൻലമൻെന്  ലപ്പാജ
കന്റ്റന്കളുമായി തിര്കിലാവുവം. എേി്കന് ആലണകെിൽ  
സഹായവം നൊദി്കാേുള്ള അപകർഷതാന്രാധ
വുവം, പഠേനത്ാെുള്ള താൽപര്യ്കുെവുവം ലകാണ്ന് 
ഞാൻ മുെിവിട്ു ഇെങ്ങുവം. ക്യാ്പസ്ിലൂലെ തലങ്ങുവം 
വിലങ്ങുവം േെ്കുവം. െിലനപ്പാലഴാല്ക ഒരു സിഗരറ്റുവം 
പുകച്ന് പാട്ുവം പാെി േെ്കുവം. 

അങ്ങലേയിരില്കയാണന്  നകാനളജന് കാന്ധീേിൽ 
നജാലിലെയ്ുന് മുത്ുവിലേ പരിെയലപ്പട്തന് .മുത്ു 
നകാനളജന് ക്യാ്പിേു പുെകുവശത്ുള്ള കുറ്റി്കാട്ിൽ 
േിന്ന് പുകവലി്കുകയായിരുന്ു. പ്കനമണ ഞങ്ങൾ 
സുഹൃത്ു്കളായി. സിഗരറ്റുമായി ഞാൻ ദവകിട്ന് 
ക്യാ്പസിലന് പുെകുവശത്ന് മുത്ുവിലേ 
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കാത്ിരി്കുക പതിവായി.   മുത്ുവിൻലെ ഭാര്യ 
ലക്ഷന്മിയുവം വർഷങ്ങളായി അവിലെ തലന് നജാലി 
നോ്കുന്ു. അവർ്കന് ഒനരലയാരു മകൻ. ആകാശന് 
എന്ാണന് അവൻലെ നപരന്. അെുത്ുള്ള ഒരു ഇവംഗ്ധീഷന് 
മധീഡിയവം സന്കൂളിൽ മൂന്ാവം ക്ാസിലാണന് പഠി്കുന്തന്.   
മുത്ുവുവം ഭാര്യ ലക്ഷന്മിയുവം  നകാനളജന് ക്യാ്പസിേന് 
അെുത്ുള്ള ഒരു പ്ഗാമത്ിലാണന് താമസി്കുന്തന്. 
ദവകുനന്രങ്ങളിൽ ആകാശിലേ മുത്ു സന്കൂളിൽ 
േിന്ന് കൂട്ില്കാണ്ു വരുവം; പിലന് എല്ലാവരുവം കൂെി 
ദവകിട്ന് ഒരു ഒ്പതന് മണി ആകുന്പാഴാണന് വധീട്ിനല
്കന് തിരിച്ു നപാകുന്തന്!

മകേു നവണ്ിയാണന് മുത്ുവുവം ലക്ഷന്മിയുവം ജധീവി്കു
ന്തന് എന്ന് എേി്കന്   നതാന്ിയിട്ുണ്ന്. അപ്തയന്്കന് 
സന്നേഹമാണന് അവർ്കന് അവനോെന്. അവലേ പഠിപ്പി
ച്ന്  ഒരു േല്ല േിലയിൽ ആ്കണവം എന്ാണന് അവരുലെ 
ലക്ഷ്യവം. അനതാലെ അവരുലെ കഷ്ടപ്പാെുകൾ മാെുവം 
എന്ന് അവർ െിന്തി്കുന്ു. 

 മകൻലെ സന്കൂളിലുള്ള മറ്റു കുട്ികൾ ഉയർന് സാ്പ
ത്ിക, വിദ്യാഭ്യാസ േിലവാരമുള്ള കുെുവം്രങ്ങളിൽ 
േിന്ാണന് വരുന്തന് എന്ന് മുത്ു പെയാെുണ്ന്. 

പതിവുനപാലല  സിഗരറ്റുമായി മുത്ുവിലേ കാണാൻ 
ഒരുോൾ ലെന്നപ്പാൾ മുത്ുവിൻലെ മുഖത്ന് പതി
വില്ലാത് ഗൗരവവം!

ഞാൻ കാര്യവം തിര്കി. മകലേ കുെിച്ാണന് 
മുത്ുവിലേ ഉതന്കണന്ഠ. അവൻലെ ക്ാസിലല മറ്റു 
കുട്ികൾല്കല്ലാവം ദപ്പവറ്റായി െ്യൂഷൻ ഉലണ്ന്ുവം 
തേി്കന് അതിേുള്ള സാ്പത്ിക സ്ഥിതി ഇലല്ലന്ുവം 
മുത്ു പെഞ്ഞു. മകൻ പഠേത്ിൽ  പിനന്ാട്ന് 
നപാകുനമാ എനന്ാർത്ാണന്   മുത്ുവിൻലെ 
ഉൽ്കണന്ഠ.

 എലന്ല്കാണ്ന് ആകുന് രധീതിയിൽ ആകാശിലേ 
പഠേത്ിൽ സഹായി്കാലമന്ന് മുത്ുവിേന് ഞാൻ 
വാ്കന് ലകാെുത്ു. പിനറ്റന്ുമുതൽ പ്പതിഫലമില്ലാലത 
ആകാശിേു ഞാൻ െ്യൂഷൻ തുെങ്ങി  അതന് രണ്ു 
വർഷനത്ാളവം േധീണ്ു. അവൻ  പഠേത്ിൽ േല്ലവ
ണ്ണവം മുനന്െി. പ്പതധീക്ഷിച് നപാലല തലന് മാർ്കുകൾ 
വാരി്കൂട്ി… എന്ാൽ ഞാനോ? ഡിനപ്ാമ്കന്  എട്ു
േിലയിൽ ലപാട്ി! ഓനട്ാലമാദ്രൽ എൻജിേധീയെിങന് 
പഠിച്ന് ഒരു നജാലി കിട്ുവം എന്ുള്ള സ്വപന്േവം ഉനപക്ഷി
ച്ന് ഞാൻ ോട്ിനല്കന് മെങ്ങി- ഈശ്വനരാ രക്ഷതു!  
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ഈനൊഡന് എത്ി…  ഇേി എനങ്ങാട്ാണന് 
നപാനകണ്തന്  എന്ന്   ദപ്ഡവർ  മുട്ിവിളിച്തന് 
നകട്ാണന് ഞാൻ ഉണർന്തന്.  താമസി യാലത തലന് 
ഞങ്ങൾ എലന് നകാനളജിൽ എത്ി. െുറ്റുവം ഒന്ന് 
കെങ്ങി… പരിെയമുള്ള മുഖവം  എവിലെയുമില്ല. 
തിരിച്ു നപായാനലാ എന്ന് െിന്തിച്ു ലകാണ്ന് േെ്കു
ന്പാഴാണന് മുത്ുവിലേ കുെിച്ന് ഓർത്തന്. പതിലയ 
കാൻെധീേിനല്കന് േെന്ു. മുത്ു അവിലെ തലന് 
ഇനപ്പാഴുവം നജാലി്കന് ഉണ്ന് .  തല മുഴുവൻ േരച്ു  
എന്ല്ലാലത മുത്ുവിേന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ുവം 
തലന് ഇല്ല. ഞാൻ  എയർനപാർട്ിലല ഡ്യൂട്ി പ്ഫധീ 
നഷാപ്പിൽ േിന്ന് കരുതിയിരുന് സിഗരറ്റന് പാ്കറ്റന് 
എെുത്ന് മുത്ുവിേന് നേലര േധീട്ി. ഒന്ുവം മേസ്ിലാവാ
ത് നപാലല മുത്ു ഒരു േിമിഷവം എൻലെ നേലര 
നോ്കി.

മുത്ു എലന് എങ്ങലേ ഓർലത്െു്കാൻ? 
കാലങ്ങൾ കുനെ കഴിഞ്ഞുവനല്ലാ. എപ്തനയാ 
കുട്ികൾ പഠേവം കഴിഞ്ഞന് ക്യാ്പസിൽ േിന്ന് നപായി
ട്ുണ്ാകുവം. എന്തായാലുവം  ഞാൻ പരിെയവം പുതു്കി. 
എലന് അതിശയിപ്പിച്ുലകാണ്ന് മുത്ു എലന് വാരി 
പുണർന്ു. മുത്ു വായന് നതാരാലത സവംസാരിച്ു. 
ഭാര്യ ലക്ഷന്മി സുഖമില്ലാത്തിോൽ ഇന്ന് നജാലി്കന് 
വന്ില്ല എന്ുവം പെഞ്ഞു.   അവരുലെ മകൻ 
ആകാശന്  ഇന്ന്  ഒരു  പി. എച്ന്. ഡി. വിദ്യാർത്ിയാ
ണന് . അനമരി്കയിലല നജാൺ നഹാപന്കിൻസന് യൂണി
നവഴന്സിറ്റിയിൽ  നമാളി്കുലർ ്രനയാളജിയിൽ ആണന്  
െിസർച്ന് ലെയ്ുന്തന്. പ്പ്രന്വം ലകാെുത്ു 
കഴിഞ്ഞു…അേു്രന് അവംഗധീകാരങ്ങൾ്കു കാത്ി
രി്കുകയാണന്. മുത്ുവിൻലെ മുഖവം അഭിമാേവം 
ലകാണ്ന് സൂര്യലേ നപാലല പ്പകാശി്കുന്തന് ഞാൻ 
കണ്ു!

മുത്ുവിലേ  ഞാൻ ആരാധേനയാലെ നോ്കി. 
മുത്ുവിലന്യുവം  ലക്ഷന്മിയുലെയുവം ലേറ്റിയിലല 
വിയർപ്പാണന് ആകാശിലേ ഈ േിലയിൽ 
എത്ിച്തന്…   

അവരുലെ കഷ്ടപ്പാെന് മേസ്ിലാ്കി പ്പതികൂല സാഹെ
ര്യങ്ങലള തരണവം ലെയന്തു  ഒരു േല്ല ജധീവിതവം കരുപ്പി
െിപ്പിച് അവരുലെ മകൻ  തികച്ുവം അഭിേ്ദേമർഹി
്കുന്ു! പഠേലത് ലാസ്യഭാവത്ിൽ കണ്ു 

മാതാപിതാ്കളുലെ പണവുവം എലന് സമയവുവം 
പാഴാ്കി  കളഞ്ഞതിലേനയാർത്ു  ഞാൻ ലജ്ിച്ന് 
തല കുേിച്ു.  പരസന്പരവം ലമാദ്രൽ േ്പെുകൾ 
പകെുലവച്ന്  ആകാശിനോെന്  എൻലെയുവം കുെുവം്ര
ത്ിലന്യുവം അഭിേ്ദേങ്ങൾ  ദകമാെണലമന്ന് 
അഭ്യർത്ിച്ുലകാണ്ന് ഞങ്ങൾ നസലത്ിേെുത്ുമു
ള്ള “നയർ്കാെി”നല്കു യാപ്ത തുെർന്ു!

 അവധി്കാലവം വളലര ലപലട്ന്ന് തലന് തധീർന്ു . 
വലിയ കഷ്ടപ്പാെുകൾ ഇല്ലാലത തിരിച്ന്  ഓൿലൻ
ഡിൽ എത്ി. നജാലിയുവം മറ്റു തിര്കുകളുമായി 
ആഴന്െകൾ കെന്ുനപായി… രണ്ന് ആഴന്െയന്്കന് മു്പന് 
ശേിയാഴന്െ രാവിലല പരിെയമില്ലാത് ഒരു നഫാൺ  
നകാൾ എലന് നതെിലയത്ി. 001 ൽ തുെങ്ങുന് ഒരു 
നകാൾ!

ഞാൻ ആകാശന് ആലണന്ന് മെുതല്കൽ േിന്ന് 
എലന് പരിെയലപ്പെുത്ി. എേി്കന് അതിശയവം 
നതാന്ി . ഞാൻ ഒന്ുവം മിണ്ാതിരുന്തന് 
ലകാണ്ാവണവം താൻ  മുത്ുവിൻലെ മകൻ ആകാശന് 
ആലണന്ന് വധീണ്ുവം പെഞ്ഞതന്. സമെിത്ത വധീലണ്
െുത്ന് ഞാൻ അവനോെന് സവംസാരിച്ു. അവൻലെ പി. 
എച്ന്. ഡി. അവസാേ �ട്ത്ിലാലണന്ുവം  രണ്ുമാ
സത്ിേകവം എല്ലാ േെപെികളുവം പൂർത്ിയായി 
അവിലെത്ലന് “നപാസ്റ്റന് നഡാക്ടെൽ ലഫനല്ലാ” ആയി 
തുെരുലമന്ുവം എനന്ാെന് പെഞ്ഞു.   നഫാൺ ഡിസന്ക
ണക്ടന് ലെയ്ുന്തിേു മു്പന്   ലെെുപ്പത്ിൽ അവലേ 
പഠേത്ിേന് സഹായിച്തിേന് ഒത്ിരി േ്ദിയുവം 
പെഞ്ഞു. ഇേിയുവം വിളി്കാലമന്ുവം എലന്കെിലുവം 
പരസന്പരവം കാണാലമന്ുവം പെഞ്ഞു ഞങ്ങൾ 
നഫാൺ ഡിസന്-കണക്ടന്  ലെയന്തു.  ലെെുപ്പത്ിൽ 
തലന് സഹായിച് ഒരാലള  ഓർത്ു വച്ന് സനന്താഷവം 
പകെിൊേുള്ള അവൻലെ വലിയ മേസ്ിലേ ഓർത്ന്  
ഞാൻ ആശ്ചര്യലപ്പട്ു! എൻലെ ഉള്ളവം സനന്താഷ
ത്ാൽ േിെഞ്ഞു!  

 ആകാശന് പെഞ്ഞ  േ്ദി വാ്കുകൾ ഞാൻ അർഹി
്കുന്ുനണ്ാ എന്ന് എേി്കന് ഉെപ്പില്ല…േിസ്ാരലമന്ു 
നതാന്ുന് േമ്മുലെ പല ലെയന്തികളുവം മറ്റുള്ളവരുലെ 
ജധീവിതത്ിൽ അേുകൂലനമാ പ്പതികൂലനമാ ആയ 
മാറ്റങ്ങൾ്കന് േിദാേമാകാവം എന്തന് എേില്കാരു  
വലിയ തിരിച്െിവായിരുന്ു! 

വരൻ�ിത ്ണ�ാസ:് ഒരു വര�ിണസ്റർഡ ്ണസാഷത്യൽ െർക്ർ ആേ.് വെസ്റഓ്ക ്ലൻഡിവല വലെൻ ഈഡനിൽ സകുടുരംബരം താമസരം.
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For more details and menu information 

contact us on: keralacafenz@gmail.com  
 0220364367

You can pre-order from 
MONDAY to THURSDAY. 
All items will be ready on Weekends.

18 Tara road, Henderson
West Auckland

Our Specia
ls 

Pothi Choru

Pothi Choru
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ദദവത്ിൻ സ്വന്ത ഭൂമിയിൽ േിന്ന് ഞാൻ 
പെുദധീസാ നപാലലാരു മണ്ണിലലത്ി… 
ഉരഗങ്ങൾ വാഴാത് ഉലകത്ിൽ ഞാേിന്ു 
അത്ുതവം നപെുന് ദപതലലനപ്പാൽ! 

കാേേവം ശാന്തവം, ഗർജ്േ വിമുക്വം 
ലതളിേധീരന് കിട്ുന് പുണ്യ പ്പവാഹവം…
പുലിയില്ല, േരിയില്ല, ഭയനമതുമില്ല
അലെി വിളി്കുന് സിവംഹങ്ങളില്ല!

വർണ്ണങ്ങൾ തധീർ്കുന് കാലങ്ങൾ ഈ 
ോെിൻ 
േയോഭ കാഴന്െ തൻ മായിക മപ്ന്തത്ാൽ 
മുപ്ദണവം ലെയന്ലതാരധീ അന്തരാത്ാവിലേ 
െിരകാലവം അേുരാഗ നലാലമാ്കധീെുന്ു!

കാഴന്െകൾ മങ്ങിയ കണ്ണുകളുണ്ിവിലെ, 
ശബ്ദങ്ങൾ നകൾ്കാത് കാതുകളുണ്ിവിലെ 
സ്വപന് േങ്ങൾ കാണാത് മുരെിച് മേസ്ുകൾ 
ലാവണ്യ പെുദധീസാ അന്മാ്കധീെുന്ു!

സ്വർഗ്ങ്ങൾ പലതുവം ഈ ഭൂമിയിൽ തലന് 
ോവം കണ് സ്വർഗ്വം പലതുകളിൽ ഒന്ന്… 
സ്വർഗ്വം കാണാൻ മരണലത് കാ്കുനന്ാർ 
ഇേിലയന്ുണർന്ധീ കാഴന്െകൾ കണ്ധീെുവം?

പ്പണയാർപ്ദമാവം എൻ ഹൃദയവം പാെുന്ു 
പ്പണയിേധീ േിേല്കാരു കവിത...
രാഗ താളങ്ങൾ വികലമാലണകെിലുവം 
എൻ ഹൃദയത്ിൽ േിലന്ാരധീ കവിത! 

കാലങ്ങനളാളവം ഞാൻ കാത്ിരുലന്കെിലുവം 
ഇന്ന് േധീ എനന്തു മാപ്തവം... 
പതിയാണന് ഞാേിന്ന്, പത്ി േധീയനല്ല 
മധീട്ുവം ോവം വധീണ്ുമധീ രാഗവം! 

പൂവാെിയിൽ ോവം പൂ്കളവം തധീർ്കുവം 
നതേൂെുവം പേിേധീരിൻ പൂ്കൾ... 
രാഗലമന്തന് കാല്േധീകമായാലുവം 
എൻ വാമവം േധീ മാപ്തമാലണന്ുവം!

സുഖ, ദുഃഖ കാലങ്ങൾ പിന്ിട്ു ോനമലെ 
കാലങ്ങൾ താണ്ിലയന്ാകിൽ... 
അലെുവം സാഗര തധീരങ്ങളിൽ നപാലുവം 
സുഖ േിപ്ദ പൂകുവം ോവം േൂേവം!

വാഗ്പ് ദത്ത ഭൂമി

പ്രണയ വല്ലി

ണ�ാബി ണ�ാർ�:് ഹാമിൽട്ൺ ഡിസ്ടിക് ്വഹൽത്് ണബാർഡിൽ വര�ിണസ്റർഡ ്ണനഴ് ് ആയി ണ�ാലി വെയ്ുന്ു. ഭാരത്യയുരം മകനുമടങ്ങു
ന് കുടുരംബമായി �രീെിക്ുന്ു

ഡോ�ാബി ഡോ�ാർ�പ്

കവിത്
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"അനതയന്, ഇന്ന് നമാലേ ഇവംഗ്ധീഷന്  
െ്യൂഷേു നെർ്കണവം".

പുെനത്്കു ഇെങ്ങാൻ തുെങ്ങുന് 
ഭർത്ാവിൻലെ പുെലക പതിവുനപാലല 
ഓെിലച്ന്ു ലക്ഷന്മി പെഞ്ഞു. അവളന് 
തുെങ്ങിയനല്ലാ എന് പതിവന് പുച്ഛ ഭാവവം 
ഭർത്ാവിലന് മുഖത്ന്. 
ഓ, ഞാൻ ഇലതപ്ത കണ്താ എന് 
േിസ്വംഗ ഭാവത്ിൽ േിൽ്കുന്പാൾ, 
ഇതിൽ ഇപ്ത പുച്ഛി്കാൻ എന്താ ഉള്ളതന് 
എന് ഒരു കുശു്പന് ലക്ഷന്മിയുലെ 
മുഖത്ു മിന്ിമെഞ്ഞിനല്ല എലന്ാരു 
സവംശയവം? ആ ആ...
"അവൻ സന്കൂളിൽ ഇവംഗ്ധീഷന് പഠി്കണു
ണ്നല്ലാ, പിനന് എന്തിോ ഇലപ്പാ?"
"അതന് നപാരാ, അവലേ േമു്കന് 
വിനദശത്ു വിട്ു പഠിപ്പി്കണവം. അലപ്പാ 
IELTS ലോന്ുവം മാർ്കന് കുെഞ്ഞു 
നപാകരുതന്. അതിേു േമ്മൾ ഇനപ്പാനഴ 
ഇവംഗ്ധീഷന്  പഠിപ്പി്കണവം. അവൻ െെപൊ
ന്ു ഇവംഗ്ധീഷന് പെയനട്".

"േധീ ആദ്യവം അവലേ നേനര ലൊനവേ 
മലയാളവം എഴുതാൻ പഠിപ്പി്കന്; എന്ിട്ു 

ഇവംഗ്ധീഷന് പഠിപ്പി്കാവം, പച് പരിഷന്കാരി..."
"ഇലപ്പാ എല്ലാ കുനട്്യാളുവം വിനദശത്ു 
നപായി ആണന് പഠി്കണതന്. ഇലപ്പാ 
അലതാരു ലപ്െൻഡന് ആണന്. വധീെന് വിറ്റിട്ായാ
ലുവം േമു്കുവം അവലേ പുെത്ു വിട്ു 
പഠിപ്പി്കണവം".

ോലാവം ക്ാസ്ിൽ പഠി്കണ നമാനേ 
പറ്റിയാണന് ഈ പ്ാേിവംഗന്. തലന് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റു ഭർത്ാവിലന് മുഖലത് പുച്ഛഭാവവം 
നവലെ ഏനതാ ഭാവവം ആയി മാെുന്തന് 
കാണാൻ േിലന്കാലത ലക്ഷന്മി തിരിഞ്ഞു 
േെന്ു. അനപ്പാഴാണു അതന് പ്ശദ്ിച്തന്, നദ 
മതിലിലന് മുകളിൽ ഒരു തല.
അതന് േമ്മുലെ വിമല നെച്ി ആണന്. നെച്ി 
രാവിലല ലക്ഷന്മിലയ തിര്കുകയാണനല്ലാ. 
"എന്താ നെച്ധീ, എനന്തലുവം കളഞ്ഞു 
നപായാ?"

"ഏയന് ഇല്ലാ, േിേ്കന് കുെച്ു പായസവം 
തരാൻ നവണ്ി കാത്ു േിന്താ".
"ഇലന്ന്താ വിനശഷവം? രാജധീവന് നെട്േന് 
പിനന്വം പിെന്ാൾ വനന്ാ? കഴിഞ്ഞ 
മാസവം അലല്ല പിെന്ാൾ പായസവം 

�ിസാ ഡോമാഹൻ

ചെറുകഥ

ചരെ�പ് ഡോടാസപ്ററപ്
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തന്തന്". നെച്ിലയ കളിയാ്കാൻ നവണ്ി െുമ്മാ 
നൊദിച്താ. ഒരു വിളെിയ െിരിനയാലെ നെച്ി 
പെഞ്ഞു…
"ഇന്ന് നമാലന് കല്യാണവം ആണന്. ഞാൻ കുെച്ു 
പായസവം ഉണ്ാ്കി. അ്പലത്ിൽ നപായി വഴിപാെു 
േെത്ണവം".
ഇത്വണ ലക്ഷന്മി ഒന്ന് ലഞട്ി.
"നങ, കല്യാണനമാ എനപ്പാ?"
"ഓ, അലതാല്ക ലപലട്ന്ു ആർന്ു. ഞങ്ങളുവം 
ഇന്ലലയാണന് അെിഞ്ഞതന്. അവലന് കൂലെ നജാലി 
ലെയ്ണ കുട്ിയാ. മലയാളി അല്ലാ."

"പിലന്?"
ലക്ഷന്മി്കു പരിെയവം ഇല്ലാത് ഏനതാ ഒരു ോെിലന് 
നപരന് നെച്ി പെഞ്ഞു. എന്താനണാ എനന്താ?
"ഇന്ന് ദവകുനന്രവം ആണന്. േധീ ഒന്ന് വരണവം, 
വധീഡിനയാ കാൾ ലെയ്ാോ. എേി്കന് അതിൽ കുത്ി 
വിളി്കാലോന്ുവം അെിയില്ലാ".
വിമല നെച്ധീലെ ശബ്ദത്ിൽ ഒരു വിെയൽ 
ഉള്ളനപാലല.

"നെട്േന് ഒരു ലേഞ്ു നവദേ നപാലല, കിെ്കുകയാ
ണന്. ഞാൻ അനങ്ങാട്ന്  ലെല്ലലട്".
നെച്ി നപാകുന്തുവം നോ്കി ലക്ഷന്മി കണ്ണുവം മിഴിച്ു 
േിന്ു. വിമല നെച്ി്കുവം രജധീവന് നെട്േുവം ഒനര ഒരു 
മകൻ ആണന് ഉള്ളതന്, കിരൺ. പഠി്കാൻ മിെു്കൻ 
ആണന്. വധീെുവം പെ്പുവം പണയവം ലവച്ന് നലാൺ 
എെുത്ാണന് അവർ അവലേ യു ലക യിൽ പഠി്കാൻ 
വിട്തന്. ഇനപ്പാ അവിലെ േല്ല നജാലി കിട്ി, പി. ആർ. 
ഒല്ക ആയി. 

നദ, ഇലപ്പാ കല്യാനണാവം ആയി, എന്താനല?
എന്താനണലുവം ദവകുനന്രവം അനങ്ങാട്ന് നെല്ലാവം, 
വധീഡിനയാ കാൾ കല്യാണവം കാണാനലാ. 
കിരണിലന് കൂട്ുകാരലന് ലമാദ്രനല്കു 
വാെന് സന്ആപന് കാൾ ലെയന്തു. അവൻ ഒരു 
ദപ്െനപാഡിൽ ലമാദ്രൽ ഫിറ്റന് ലെയന്തു കല്യാണവം 
ദലവന് ആയി കാണിച്ു തന്ു. 
േല്ല ലവളുത് ഒരു ലപൺകുട്ി, സു്ദരി ആണന്, ലവള്ള 
ഗൗൺ ഇട്ു, േധീല കണ്ണുകൾ ഉള്ള ഒരു ലപൺലകാച്ന്  . 
കല്യാണവം കഴിഞ്ഞു ഇവംഗ്ധീഷന് സിേിമ യിൽ കാണുന് 
നപാലല ഒരു ഉമ്മ ലവ്കലുവം ഉണ്ാർന്ു. 
എലന്താല്ക കാണണവം !
ഈശ്വരാ... 

കിരൺ നെട്ലേ കണ്ു പഠി്കന്, കിരൺ നെട്ലേ 
കണ്ു പഠി്കന് എന്ന് താൻ നമാനോെന് ഇെ്കിെ്കന് 

പെയാെുണ്ാർന്തന് ലക്ഷന്മി്കന് ഓർമ വന്ു. അവൻ 
ഇലതങ്ങാേുവം കണ്ു പഠി്കുനവാ ആനവാ? ലക്ഷന്മിയു
ലെ മേസിലൂലെ ശരനവഗത്ിൽ എനന്താ ഒന്ന് 
പാഞ്ഞുനപായി!

കിരൺ ഇേി അെുലത്ങ്ങുവം ോട്ിനല്കന് വരണില്ലാ
നപ്ത. നജാലി തിര്കന് കാരണവം വധീട്ിനല്കു വിളി്കാേുവം 
സമയവം കിട്ാെില്ലനപ്ത.

മകൻ പഠിച്ു വല്യ േിലയിൽ എത്ിയതിൽ വിമല 
നെച്ി്കുവം രാജധീവന് നെട്േുവം വലിയ സനന്താഷവുവം 
അഭിമാേവുവം ആയിരുന്ു. ഇനപ്പാ എനന്താ പഴയ ആ 
സനന്താഷവം ഒന്ുവം കാണാെില്ല. അവരന് രണ്ു നപരുവം 
മാപ്തവം ആയതു നപാലല...

കിരണിലന് കല്യാണവം കണ്ു േിൽകുന്പാൾ രാജധീവന് 
നെട്ൻലെ കണ്ണുേിെയണതുവം, വിമല നെച്ധീ വിതു്പു
ന്തുവം കണ്ു േിൽ്കാൻ പറ്റണില്ല. ലേഞ്ിൽ ഒരു 
തധീ വധീണതന് നപാലല നതാന്ി ലക്ഷന്മി്കന്. എനന്തലുവം 
വളിച് നകാമഡി പെഞ്ഞു രണ്ുനപനരവം െിരിപ്പി്കാൻ 
നോ്കധീട്ുവം രക്ഷയില്ലാ...

തിരിച്ു വധീട്ിനല്കു േെ്കുന്പാൾ ആലക ഒരു 
വിങ്ങൽ ആയിരുന്ു ലക്ഷന്മിയുലെ മേസ്ിൽ.
അനപ്പാ ദാനണ്, പെി്കൽ തലന് കാത്ു േില്ുണ്ന് 
വിനദശത്ു വിട്ു പഠിപ്പി്കാൻ നവണ്ി താൻ വളർ
ത്ില്കാണ്ു വരണ പുന്ാര നമാൻ.

"അനമ്മ, പ്്രഡന് നൊസ്റ്റുവം ്രുൾസന് ഐയുവം ഇനല്ല?"
"ഇല്ലാ…, കഞ്ഞധീവം ഉണ്ക മധീൻ വെുത്തുവം എെുത്ു 
ലവച്ിട്ുണ്ന്, നകെിനപാൊ ..."

ദവകുനന്രവം ഭർത്ാവന് വന്നപ്പാൾ-
"ഞാൻ ഇവംഗ്ധീഷന് െ്യൂഷൻ ലസന്െിൽ നപായിരുന്ു. 
ഫധീസന് കുെച്ു കൂെുതൽ ആണന്. എന്ാലുവം സാരമില്ല. 
േധീ പെഞ്ഞതനല്ല, അവൻ പഠി്കലട്".
"അതന് നവണ്ാ, ഞാൻ എഴുത്ു ആശാനോെന് വരാൻ 
പെഞ്ഞിട്ുണ്ന്, അവലന് മലയാളവം കുെച്ു കൂെി 
ശരിയാ്കാേുണ്ന്"!

ഭാര്യ്കന് ലപലട്ന്ുണ്ായ മാറ്റത്ിലന് കാരണവം 
മേസിലാകാലത ഒന്ന് സവംശയിച്ു േിലന്കെിലുവം, 
കൂെുതൽ നൊദ്യവം ലെയന്തു സമയവം കളഞ്ഞു  
കഞ്ഞധീവം ഉണ്കമധീൻ വെുത്തുവം തണുപ്പിച്ു 
കളനയണ് എന് മികച് തധീരുമാേവം പുള്ളികാരേുവം 
എെുത്ു!

Dr.നിസാ ണമാഹൻ: ഓൿലൻഡ ് യകൂേിണെഴ്ി്റിയിൽ നിന്ുരം Ph.D.  കരസ്ഥമാക്ിയ ണശഷരം വെല്ിങ്ങട്ൺ െിണക്ാറിയ യകൂേിണെഴ്ി്റിയിൽ 
റിസർച്ച ്വ�ണല്ാ ആയി ണ�ാലി വെയ്ുന്ു.
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നലാകത്ിൽ ആത്ഹത്യ 
ലെയ്ുന്വരിൽ അെുപതന് 

ശതമാേത്ിൽ ഏലെയുവം 45 വയസിൽ 
താലഴയുള്ളവർ ആലണന്തന് ലഞട്ി്കു
ന് വാർത്യാണന്. തൻലെ ജധീവിതത്ിൽ 
നേരിെുന് ലവല്ലുവിളികലള നേരിൊൻ 
ഇന്ിൻലെ യുവത്വവം എന്തു ലകാണ്ന് 
പരാജയലപ്പെുന്ു?
നമാട്ിനവഷണൽ സന്പധീ്കർ എന് ഒരു 
ലപ്പാഫഷൻ തലന് എങ്ങലേ 
സൃഷ്ടി്കലപ്പെുന്ു?

തേി്കന് ലഭി്കുന് േൻമകളിൽ സനന്താ
ഷി്കാേുവം പരാജയങ്ങലള വിജയത്ിനല
്കുള്ള െവിട്ു പെിയാ്കാേുവം േമ്മുലെ 

തലമുെ്കന് സാധി്കാത്തന് എന്തു 
ലകാണ്ാണന്?

ഏലതാരു ജധീവിയുവം അതിൻലെ പ്ഭൂണാവ
സ്ഥയിൽ േിന്ുവം പൂർണ്ണ വളർച്ലയ
ത്ിയ നശഷവം പുെത്ു വരാോയി വളലര 
കഷ്ടപ്പാെുകളിൽ കൂലെ കെന്ു 
നപാകുന്ുണ്ന്…
- ഒരു െിപ്തശലഭവം അതിലന് 
ലകാ്കൂണിൽ േിന്ുവം പുെത്ു കെ്കാ
ോയി കഠിേ പ്പയത്വം ലെയ്ുന്ു. ആ 
പ്പയത്ങ്ങളാണന് അതിൻലെ െിെകുകലള 
ശക്ിലപ്പെുത്ി പെ്കുവാോയി 
സജ്മാ്കുന്തന്...

ചബൻസി ഫ്ാൻസിസപ്

ഡോലഖ�ം

�ീവിത്ം 
അവസാ�ിപ്ിക്കണഡോമാ?
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- ഒരു മുട്യിൽ േിന്ുവം പുെത്ു വരുന് പക്ഷി, മൃഗ 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ... അവർ ആ struggle ൽ കൂലെ കെന്ു 
നപാകുന്പാൾ മാപ്തനമ പുെവം നലാകത്ന് ജധീവി്കാേു
ള്ള ആർജ്വവം നേെുന്ുള്ളു… 

- എന്തിനേലെ പെയുന്ു… ഒരു മേുഷ്യ കുഞ്ഞിേന് 
തൻലെ പ്ഭൂണാവസ്ഥയിൽ േിന്ുവം മാതാവിൻലെ ഗർഭ 
പാപ്തത്ിൻലെ ഇെുങ്ങിയ വഴികളിലൂലെ പുെത്ു 
കെന്കണ്തുണ്ന് , ഈ ഭൂമിലയ ലതാട്െിയാൻ…

എന്ാൽ, േമ്മുലെ ജധീവിതത്ിൽ കഷ്ടതയുലെയുവം 
വിഷമങ്ങളുലെയുവം അവസരവം വരുന്പാൾ തകർന്ന് 
നപാകുന്വരാണന് പലരുവം. േമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവം നപരുവം 
പരാജയങ്ങളുലെ മുന്ിൽ പകച്ു േിൽ്കാെുണ്ന്, 
പലനപ്പാഴുവം. 

യുദ്ത്ിൽ നതാനറ്റാെി ഒളിച്ിരുന് ഗുഹാമുഖത്ന്, 
ഒരു െിലന്തി വല ലകട്ുന്തന് കാണുന്തു വലര 
നൊ്രർട്ന് ദി പ്്രൂസന് കരുതിയതന് താൻ പരാജയത്ിൻ
ലെ പെു കുഴിയിൽ ആലണന്ാണന്.

തൻലെ വലതു കാൽ േഷ്ടലപ്പട്നപ്പാൾ നൊവം വിറ്റാ്കർ 
കരുതിയതന് താൻ ഇേി ഉപനയാഗശൂേ്യോണന് 
എന്ാണന് (ആദ്യമായി എവെസ്റ്റന് കധീഴെ്കിയ 
‘ഡിനസ്രിൾഡന്’ വ്യക്ി).

തൻലെ ന്രാട്ന് തകരുന്തു വലര തേി്കന് പസഫികന് 
സമുപ്ദവം േധീന്തി കെ്കാോവുവം എന്ന് Ben Lecomte 
കരുതിയില്ല.

ലവെിയുണ് തൻലെ തലനച്ാർ തുളച്നപ്പാൾ ഈ 
നലാകത്ിലല കഷ്ടപ്പാെന് അേുഭവി്കുന് അനേകവം 
ലപൺകുട്ികളുലെ സ്വരമാകാൻ തേി്കന് സാധി്കുവം 
എന്ന് മലാല വിൊരിച്ില്ല.

സന്കൂളിൽ േിന്ന് പുെത്ാ്കലപ്പട്നപ്പാൾ നകാെി്കണ
്കിേന് വിദ്യാർത്ികൾ തലന്്കുെിച്ന് പഠി്കുലമന്ന് 
ഐൻസ്റ്റധീൻ നപാലുവം െിന്തിച്ില്ല.

കഷ്ടതകൾ േമു്കന് ജധീവിത വിജയത്ിേുള്ള ത്വരക
ങ്ങൾ ആവണവം. ഈ നലാകവം മുഴുവൻ എതിർത്ാ
ലുവം ജധീവിച്ു കാണി്കണവം എന് വാശിയുള്ളവർ 
മാപ്തമാണന് വിജയ കിരധീെവം അണിഞ്ഞിട്ുള്ളതന്. 
സ്വപന്േ -സാക്ഷാതന്കാരത്ിോയി സ്വന്തവം കവംഫർട്ന് 
നസാണിേു പുെത്ു കെന്ാനല ഈ നലാകത്ിൽ 
േമ്മുലെ സാന്ിദ്്യവം അെിയി്കാൻ േമു്കന് 

സാധി്കുകയുള്ളൂ.

പലവട്വം വധീണിട്ാണന് ഒരു കുഞ്ഞന് എണധീറ്റന് 
േെ്കുന്തന്.
പലവട്വം നതാറ്റിട്ാണന് ഉദസൻ ന്രാൾട്ന് 
നലാകത്ിലല വലിയ ഓട്്കാരൻ ആയതന്.

ശബ്ദത്ിൻലെ നപരിൽ പുെത്ാ്കലപ്പട് അമിതാഭന് 
്രച്ോണന് ഇന്ത്യൻ സിേിമാ െരിപ്തത്ിൽ തകെ 
ലിപികളാൽ എഴുതി വച് ഡയനലാഗുകൾ പെഞ്ഞതന്.

പല വട്വം പരാജയലപ്പട്ിട്ാണന് ഇന്ത്യ ഉപപ്ഗഹവം ്രഹി
രാകാശത്ന് എത്ിച്തന്.

പരാജയങ്ങൾ വിജയത്ിൻലെ െവിട്ു പെികൾ 
ആവണവം. നതാറ്റു ലകാെു്കില്ല എന്ുെപ്പിച്വേു 
മുന്ിൽ നലാകവം നതാൽ്കുക തലന് ലെയ്ുവം. ലവല്ലു
വിളികൾ ഏലറ്റെുത്ന് മുനന്െിയവർ മാപ്തനമ വിജയവം 
ദകവരിച്ിട്ുള്ളൂ.

ഈ ലകട് കാലത്ന്, മാേുഷിക പരിപ്ശമങ്ങൾ ലവെുവം 
വിഫലമായ ഇന്ിൻലെ നലാകത്ന്, പരാജിതോയി 
തല കുേിച്ന് േിൽ്കാലത ൊരത്ിൽ േിന്ു പെന്ു
യരുന് ഫധീേികന്സന് പക്ഷിയാകാൻ എേി്കുവം 
േിേ്കുവം കഴിയണവം. േമ്മുലെ സഹജധീവികൾ്കന് 
കരുതലാകാൻ,
േമ്മുലെ കുെുവം്രവം പണിയാൻ, േമ്മുലെ സമൂഹവം 
വാർലത്െു്കാൻ,
േമ്മുലെ അമ്മമാരുവം സനഹാദരിമാരുവം ലപൺ 
മ്കളുവം നലാകലത് നപെിയില്ലാലത നോ്കി്കാ
ണാൻ, േലമ്മനയാർത്ന് േമ്മുലെ ോെന് അഭിമാേി
്കാൻ, അതിലുനമലെ, പ്പതിസന്ികളിൽ പതൊലത 
ജധീവിതത്ിൽ വിജയിച് ശക്ോയ ഒരു മേുഷ്യോ
ണന് ഞാേുവം എന്ന് സ്വയവം അഭിമാേി്കാൻ…

മഹാകവി ലക.സി. നകശവപിള്ള ഇങ്ങലേ എഴുതി:
"പരിപ്ശമവം ലെയ്ുകിൽ എന്തിലേയുവം വശത്ിലാ
്കാൻ കഴിവുള്ളവണ്ണവം
ദധീർ�ങ്ങളാവം ദകകലള േൽകിയനപ്ത
മേുഷ്യലരപ്പാരിലയച്തധീശൻ."

ജധീവിതത്ിൽ വരുന് ലവല്ലുവിളികളിൽ തകർന്ു 
നപാകാലത ോലളയുലെ ഐൻസ്റ്റധീേുവം ൊനഗാെുവം 
ഡാവിഞ്ിയുവം നസാപ്കട്ധീസുവം ഗാന്ിജിയുവം എല്ലാവം 
േമ്മുലെ ഇെയിൽ ഉണ്ാവലട്!

വബൻസി: ൊയനയുവട അകെിതാനങ്ങളിൽ പതിവയ സഞ്രിക്ുന് അഷേര പ്രേയിനി. ൊക്ുകൾ വകാണ് ്ആത്ാെിൽ െിറകടിപ്പിക്ു
ന് ണ�സബ്ുക്ിവല കുറിപ്പുകാരി. കുടുരംബമായി ഓൿലൻഡിൽ താമസമാക്ിയ നഴ ്സ.്

DARPANAM 
2022 63



േ്യൂസിലാൻഡന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്കി്കറ്റന് 
െൂർണലമന്ന്കളിൽ തുെർച്യായി 

വിജയവം നേെിലകാണ്ന് മലയാളികളുലെ 
അഭിമാേ െധീമായി മാെിയിരി്കുകയാണന് 
നകരളാ വാരിനയഴന് സന്. 2015-ൽ ഓകന് ലൻ
ഡിൽ രൂപധീകൃതമായ ഈ െധീവം ഇന്ന് എല്ലാ 
പ്പമുഖ െൂർണലമൻെന്കളിലലയുവം േിെ 
സാന്ിധ്യമാണന്. ഓകന് ലാൻഡന് പ്പധീമിയർ 
ലധീഗിൽ (APL)തുെർച്യായി രണ്ന് വർഷവം 
(2017, 2018) ൊ്പ്യൻമാരായി. േ്യൂസി
ലാൻഡന് പ്പധീമിയർ ലധീഗന്(NPL), ഹാമിൽട്ൺ 
AAR, ഇൻനഡാ-കിവി,ലവല്ലിങന്െൺ SIKH 
CUP, നകരളാ പ്പധീമിയർ ലധീഗന്(നകാട്യവം 
വാരിനയർസന് ), പാവംസ്റ്റൺനോർത്ന് 
മേവാറ്റു IPL CUP തുെങ്ങിയ കിരധീെങ്ങൾ 
നേെി  മലയാളി പ്കി്കറ്റന് നപ്പമികളുലെ 
ഇെയിൽ അെിയലപ്പെുന് ഒരു െധീമായി  
മാെിയിരി്കുകയാണന്  നകരളാ 
വാരിനയഴന് സന്. 

്രിനജാനമാൻ നജാസഫന്, നജാ്രി 
സിെിയകന്, ജിമ്മി നജാസഫന്, നജാ്രിറ്റന് 
നജായന്, സ്രിനമാൻ അലകന്സന്, എ്രിൻ 
പി. ലക എന്ിവരുലെ നേതൃത്വത്ിൽ

മുലന്ാരു്കങ്ങൾ േെത്ിയാണന് െധീവം 
മത്സരങ്ങളിൽ പലകെെു്കുന്തന്. മിഥുൻ 
ലക.ഐ ഹാമിൽട്ൺ, ്രധീോഷന് േ്പ്യാർ, 
പ്പവധീൺ ന്ര്രി, എ്രിൻ പി.ലക എന്ധീ 
ക്യാപന്റ്റൻമാരുലെ കധീഴിൽ വളർന്ു വന് 
നകരളാ വാരിനയഴന് സന് രഞ്ിതന് രവധീപ്്ദൻ 
എന് ക്യാപന്റ്റൻലെ  നേതൃത്വത്ിൽ 
ദജപ്തയാപ്ത തുെരുന്ു. നകരളാ പ്പധീമിയർ 
ലധീഗിൽ (KPL) ൊ്പ്യൻമാരായ നകാട്യവം 
വാരിനയഴന് സന് െധീമിലന്യുവം ഉെമസ്ഥർ 
നകരളാ വാരിനയഴന് സന് മാനേജന്ലമൻെന്  
തലന്യാണന്.

പുതു തലമുെലയ വളർത്ി ലകാണ്ന് 
വരിക എന് ലക്ഷ്യനത്ാലെ തുെങ്ങിയ 
സനതൺ വാരിയനയഴന്സന് െധീവം നകരളാ 
വാരിനയഴന് സിൻലെ കധീഴിൽ പരിശധീലേവം 
േെത്ാൻ തയാലെെുത്ു വരുന്ു. 
വിവിധ സന്നപാൺസർമാരുലെ സഹായസ
ഹകരണവം ലകാണ്ന് പ്പവർത്ി്കുന് ഈ 
െധീമിലന് മുഖ്യ സന്നപാൺസർ ശരതന് 
നജാസന് (ഹാർവധീസന് െിയൽ എനസ്റ്ററ്റന്) 
ആണന്.

ഡോകരളാ വാരിഡോയഴപ് സപ് 
വി�യഗ്ാഥ
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ഉഷസന്്യയന്്കു മുൻപന് തലന് 
വധീട്ിനല എല്ലാവരുവം പ്പാർഥോ 
മുെിയിലല ഗുരുവായൂരപ്പലന് 

നതജസ്ാർന് െിപ്തത്ിേു മുന്ിൽ 
ഭക്ിനയാലെ അണിേിരന്ു കഴിഞ്ഞിരു
ന്ു. കണ്ണുകൾ അെച്ു ദക കൾ കൂപ്പി 
േിന്ിരുന് അവർ ഭാമയുലെയുവം നഗാപു
വിലന്യുവം അമ്മയുലെ കണന്ഠത്ിൽ 
േിന്ുവം അേർഗളവം ഒഴുകി വന്ിരുന് 
േിെഭക്ിയുള്ള ആ പ്പാർഥോ നലോക
ത്ിൽ ലയിച്ു നപായിരുന്ു.
പ്പാർത്േ കഴിഞ്ഞനപ്പാൾ ഒൻപതു 
വയസ്ുകാരൻ നഗാപു തലന് ഓനപ്പാനളാെന് 
അെ്കിപ്പിെിച് സ്വരത്ിൽ പെഞ്ഞു
നലോകവം ലെല്ലുന്പാൾ േിന്ു െിരി്കുന്ു
നവാ ഈ ഓനപ്പാൾ? '. ഭാമ അനപ്പാൾ 
അച്ഛലേയുവം അമ്മലയയുവം ഒന്ന് പാളി 
നോ്കി, പിലന് അവർ അകലത് മുെി
യിനല്കന് നപാലയന്ു ഉെപ്പുവരുത്ിയനശ
ഷവം നഗാപുവിലേ ഗൗരവത്ിൽ നോ്കി 
പെഞ്ഞു…'പ്പാർത്േ്കിെയിലുവം ഈ 
കുസൃതി കുരുപ്പു എലന് നോ്കുവായിരു
നന്ാ? േിേ്കന് തധീലര പ്ശദ്യില്ല നകനട്ാ‘. 
കുട്ികളുലെ ഈ കുസൃതി വർത്മാേവം 
നകട്ിരുന് മുത്ശ്േന് അനപ്പാൾ െിരി 
വന്ു.

മുത്ശ്ൻ സന്നേഹരൂനപലണ കുട്ികനളാ
െന് പെഞ്ഞു….'ഈ മഹാമാരിയുലെ 
കാലത്ന് കുട്ികൾ ഇങ്ങലേലയാല്ക 
വഴ്കുണ്ാ്കരുതന്‘. നഗാപു അനപ്പാൾ 
മുത്ശ്നോെന് നൊദിച്ു

'മുത്ശ്ാ, ഈ മഹാമാരി വരുവാേുള്ള 
കാരണങ്ങൾ എന്താണന്?
'മുത്ശ്ൻ കൗതുകനത്ാലെ 
നഗാപുവിലേ നോ്കിയനശഷവം കരുണ 
ഭാവത്ിൽ തുെർന്ു…'ഭഗവാലന് 
കൊക്ഷവം ഇല്ലായന്മ തലന്, അല്ലാലത 
നവലെ ഒന്ുവം അല്ല'!

മുത്ശ്ലേ നോ്കി ഭാമ പെഞ്ഞു തുെ
ങ്ങി…'ശാസന്പ്തവം അതിലേ കുെിച്ന് വ്യക്
മായ കണ്ുപിെുത്ങ്ങൾ േെത്ുകയുവം 
അതിലന് പ്പതിവിധികൾ പെയുകയുവം 
ലെയ്ുന്ുണ്നല്ലാ മുത്ശ്ാ'…
'ലശരിയാണന് നമാലള, പലക്ഷ ഇതു വലര 
ആരുവം ഇതിേു മരുന്ന് കണ്ുപിെിച്ില്ല
നലാ'.  'ഭഗവാൻ തലന് ആപ്ശയവം’! ഒരു 
ലേെുവധീർപ്പിേു നശഷവം മുത്ശ്ൻ 
പെഞ്ഞു.
' നഗാപു, ഭാമ എലന് അെുത്ു വന്ു 
ഇരി്ക്യ... അഷ്ട നഗാപാലത്ിലല ആയുർ 
നഗാപാല നലോകവം ഞാൻ ലൊല്ലി തരാവം. 
എലന് കൂലെ ഭക്ിപുരസരവം അതു 
ലൊല്ലുക‘ മുത്ശ്ൻ തുെർന്ു…
കണ്ണുകൾ അെച്ു നലോകവം ലൊല്ലിയ 
മുത്ശ്ൻ ഈ നലോകത്ിലന് അർത്വം 
നഗാപുവിേുവം ഭാമയന്്കുവം വിവരിച്ു 
ലകാെുത്ു.

"നദവകിയുലെയുവം വസുനദവരുലെയുവം 
പുപ്തേുവം ജഗതന്പതിയുമായ അല്ലനയാ 
നഗാവി്ദാ/ കൃഷന്ണ, ഞാൻ അങ്ങലയ 
ശരണവം പ്പാപിച്ിരി്കുന്ു! എേി്കന് 

മഹാമാരി
ഡോറായി ഫ്ാൻസിസപ്

കഥ

മഹാമാരി
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ശരണവം േൽകിയാലുവം!”
'ഇതിലന് ഫലവം ദധീർ�ായുസ്ന് ലഭി്കുകയാണന്'. 
മുത്ശ്ൻ ഭക്ി േിർവൃതിയിൽ അനപ്പാൾ സ്വന്തമാ
യി പെഞ്ഞു ' കൃഷന് ണാ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഈ മഹാമാ
രിയിൽ േിന്ുവം േധീ ഞങ്ങലള കാത്ു ലകാള്ളുക'.
പിന്ധീെന്, മുത്ശ്ൻ ഭാമലയ നോ്കി ഗൗരവരൂനപണ 
പെഞ്ഞു…

'ഭാമാ േിലന് പത്ാവം തരത്ിലുള്ള പരധീക്ഷ മാറ്റുലമ
ന്ാണനല്ലാ പെഞ്ഞു നകൾവി?’. മുത്ശ്ൻ പെയുന്
തിലന് ഇെയിൽ കയെി നഗാപു പെഞ്ഞു തുെ
ങ്ങി…'മുത്ശ്ാ, ഈ തുർ്കി രാജകുമാരൻ എന്ു 
പെഞ്ഞാൽ ആരാ’?  ഇതു നകട്മാപ്തയിൽ ഭാമ 
ലതലല്ലാന്ു പരിപ്ഭമിച്ു നഗാപുവിലേ തന്ിനല്കന് 
നെർത്ു പിെിച്ു വലവംകയ്ന് ലകാണ്ന് അവലന് വായ 
ലപാത്ിപിെിച്ു, പിലന് അവലേ അകലത് മുെിയി
നല്കന് േിർ്രന്പൂർവവം കൂട്ിലകാണ്ു നപായി. 
മുെിയിനല്കന് നപാകുന് വഴിയിൽ ഭാമ മുത്ശ്നോെന് 
പെയുന്ുണ്ായിരുന്ു

' നഗാപുേന് ഇന്ന് കുെച്ു കുെു്പന് അധികമാണന്. 

മുത്ശ്ൻ ഇതന് ഒട്ുവം കാര്യമാ്കണ് നകനട്ാ '.
അവിലെയുള്ള കട്ിലിൽ പിെിച്ിരുത്ി അവലന് 
തുെയിൽ ഒരു േുള്ളന് ലകാെുത്ു ലകാണ്ന് ഭാമ 
പെഞ്ഞു ' എൊ കുെു്പാ, ആരാ േിലന് ഈ തുർ്കി 
രാജകുമാരൻ?'. നഗാപു ലഞാെിയിെയിൽ ഭാമനയാെന് 
ഒരു മെുനൊദ്യവം നൊദിച്ു… 'ഓനപ്പാൾ തലന് 
പെയുക ഈ തുർ്കി രാജകുമാരൻ ആലരന്ന്'. 
പിലന് അവലന് പുരിക പുളകങ്ങൾ ഒന്ന് ലവട്ിച്േ
്കി അവലള കുെു്പന് കാട്ി ഇരുന്ു.

അവൾ ഗൗരവത്ിൽ തലന് അവനോെന് നൊദിച്ു. 
'േിനന്ാെന് ആരാ പെനഞ്ഞ, ഈ തുർ്കി രാജകുമാര
ലേ പറ്റി? നഗാപു അനപ്പാൾ അവലന് കധീശ്കുള്ളിൽ 
മെ്കി ലവച്ിരുന് ഒരു കെലാസന് കഷന്ണവം എെുത്ു 
െു ളിവുകൾ േിവർത്ി ലവച്ു, പിലന് ഒരു ലകാച്ു 
കെലാസ്ു വിമാേവം നപാലലയാ്കി അവളുലെ കയ്ിൽ 
വച്ു പെഞ്ഞു…

'ഓനപ്പാളിലന് കട്ിലിൽ ഇന്ലല പെന്ിെങ്ങിയതാ 
ഈ കെലാസ്ു വിമാേവം. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ുണ്നല്ലാ 
തുർ്കി രാജകുമാരൻ എന്ുവം, പിലന് ഒരു ലൗ 
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െിഹ്നവുവം ദാ...നോ്കൂ... നോ്കൂ… ' ഭാമ ഭയനത്ാലെ 
െുറ്റുവം നോ്കി,പിലന് മുെിയുലെ വാതിൽ പാളി 
ൊരിയ നശഷവം നഗാപുവിനോെു നൊദിച്ു:-
' േധീ ഇതന് ആനരാലെകെിലുവം പെനഞ്ഞാ എലന് നഗാപു?
 'ഇല്ല' എന് ആവംഗ്യ ഭാഷയിൽ നഗാപു രണ്ന് നതാളുവം 
ലപാ്കികാട്ിയ നശഷവം ഭാമലയ കുസൃതിനയാലെ 
നോ്കി ഇരുന്ു. ഭാമ അനപ്പാൾ ലകാഞ്നലാലെ 
പെഞ്ഞു 'ലശരി, സമ്മതിച്ു, േധീ എലന് െ്കരയനല്ല, 
ഇലതാന്ുവം ആനരാെുവം പെയരുതന് നകനട്ാ. ഒരി്കൽ 
േധീ നൊദിച്ിരുന് ആ സന്ലകച്ന് ലപൻസിൽസന് എല്ലാവം 
ഞാൻ തരാവം നകനട്ാ' ഇതു പെഞ്ഞു ഭാമ 
നഗാപുവിലന് കവിളിൽ ഒരു സന്നേഹെുവം്രേവം 
േൽകി. 

നഗാപു അവളുലെ കരവം പ്ഗഹിച്ു പെഞ്ഞു
'ഓനപ്പാൾ അച്ഛൻ പെഞ്ഞതന് തധീലര അേുസരി്കുന്ി
ല്ല നകനട്ാ. ഈ മഹാമാരിയിൽ ജേൽ പാളി നപാലുവം 
തുെ്കരുലതന്ു അച്ഛൻ പെഞ്ഞിരുന്ു. വായുവിലൂ
ലെയുവം മഹാമാരി വലന്ത്ുമനപ്ത! പിലന് എേി്കെി
യാവം ഈ തുർ്കി രാജകുമാരൻ അെുത് വധീട്ിലല 
നൊഷൻ നെട്ോണന്, അല്ലാലത മറ്റാരുമല്ല! ആ 
നെട്ോണന് ഈ കെലാസന് വിമാേവം ഓനപ്പാൾ്കു 
എന്ുവം പെത്ി വിെുന്തുവം, പിന്ാലല ഓെ്കുഴൽ 
വായി്കുന്തുവം. നഗാപു െിരിച്ു ലകാണ്ന് ഭാമയുലെ 
മുെിയിൽ േിന്ുവം ഓെി അകന്ു. എന്തന് പെയണവം,എ
ന്തന് ലെയ്ണവം എന്െിയാലത ഭാമ അനപ്പാൾ പകച്ു 
േിന്ു. അവൾ ജാലക പാളി ലമലല്ല തുെന്ന് പുെനത്
്കന് നോ്കി േിന്ു. നേർമയുള്ള ലവളിച്ത്ിൽ 
എനന്താ തലന് ജാലകവം ലക്ഷ്യമാ്കി അനപ്പാൾ ഒഴുകി 
വരുന്തന് അവൾ്കന് കാണാമായിരുന്ു. ജാലക അഴി 
വഴി കെന്ന് വന് ആ കെലാസന് വിമാേത്ിേു പെന്ി
െങ്ങാൻ അവൾ അനപ്പാൾ തലന് ഇരുദകയന്കളുവം 
മലർല്ക തുെന്ന് ലവച്ു ലകാെുത്ു. ആ വിമാേവം 
അവളുലെ ദകയ്ന് കു്പിളിനല്കു മ്ദവം പെന്ിെങ്ങി. 
പതുമയിൽ ഇെങ്ങിയ ആ കുെിമാേ വിമാേലത് 
അവൾ ലേനഞ്ാെു നെർത്ു ലവച്ു മൃദുവായി 
പെഞ്ഞു

'എൊ കള്ള ലെ്കാ, നഗാപു ഇതു അെിഞ്ഞു നകനട്ാ'. 
അവൾ ോണത്ാൽ മുഖവം ഒരു ദക ലകാണ്ന് 
ലപാത്ി പിെിച്ു. അനപ്പാൾ മെുവശലത് ജാലക
ത്ിൽ േിന്ുവം ഓെ്കുഴൽ ഗാേവം ഒഴുകി വന്ുലകാ
ണ്ിരുന്ു... അതന് നകട്ു അവളുലെ മാേസമണിനവണു 
പ്ശുതിയിൽ പെഞ്ഞു 'േധീ എലന് കണ്ണോണന്!’
 
പ്പാതലിേു നശഷവം േെുമുറ്റത്ിലന് പെിയിൽ ഇരി്കു
ന്പാൾ അച്ഛൻ പെഞ്ഞു. 'അെുത് വധീട്ിലല 
ആൾ്കാനരാെന് എപ്ത തവണ പെഞ്ഞതാണന്, വധീെന് 
പണിയുന്പാൾ ഇപ്തയന്്കു അെുത്ന് ലവ്കരുതന് 

എന്തന്. ഈ മഹാമാരി കാലത്ന് ഇലതാല്ക വലിയ 
്രുദ്ിമുട്ാണന്' ഇതു നകട് മാപ്തയിൽ അമ്മ ഉതന്ക
ണന്ഠനയാലെ പെഞ്ഞു തുെങ്ങി.
'ഭാമയുലെ മുെിയുലെ ജേലുവം അെുത് വധീട്ിലല 
ജേലുവം തധീലര അെുത്ിരി്കുന്ു'. ഭാമലയ ഒന്ന് 
തെപ്പിച്ു നോ്കിയനശഷവം അമ്മ പെഞ്ഞു തുെ
ങ്ങി…'മഹാമാരിയിലുവം, അലല്ലകെിലുവം നപാലുവം േധീ ആ 
ജാലക പാളി തുെ്കരുതന്. അവിെുലത് ആൺകുട്ി
്കന് കുെച്ു കുെു്പന് കൂെുതലാലണന്ാണന് എേി്കന് 
നതാന്ുനന്. എന്തായാലുവം ആ കുട്ി േന്ായി 
ഓെ്കുഴൽ വായി്കുന്ുണ്ന്. അലതേി്കന് ഇഷ്ടാ…
േിലന് ക്ാസ്ിലാനണാ ഭാനമ ആ കുട്ി പഠി്കുനന്? 
'അമ്മയുലെ നൊദ്യത്ിേന് മുഖവം താഴന്ത്ി ഭാമ ഉത്രവം 
പെഞ്ഞു.

'നവലെ ഡിവിഷേിലാ'…
അമ്മ അച്ഛലേ നോ്കി പെഞ്ഞു ‘ഹമ്മന്, എന്തിേു 
അെുത് വധീട്ിലല കുട്ിയുലെ കുെു്പിലേ പറ്റി 
പെയുന്ു? കഴിഞ്ഞ ആഴന്െയാണനല്ലാ േമ്മൾ 
എല്ലാവരുവം അവസാേമായി പുെത്ിെങ്ങിയതന്. അന്ന് 
അ്പലത്ിൽ ലവച്ു എലന് പഴയ ഒരു 
സുഹൃത്ിലേ കണ്ിരുന്ു. േമ്മുലെ നമാളുലെ കുെു
്പിലന് കാര്യവം അനപ്പാൾ അവൾ എനന്ാെന് പെഞ്ഞു. 
കാലന് വയ്ാത് കുട്ിലയനപാലല ഇവൾ അഭിേയിച്ു 
തിര്കുള്ള ്രസ്ിൽ കയെിയതുവം, സഹാേുഭൂതി 
ലകാണ്ന് വയസ്ായ ഒരു അമ്മ സ്വന്തവം സധീറ്റന്  ഒഴിഞ്ഞു 
ഇവൾ്കന് ഇരി്കാൻ ലകാെുത്തുവം അലത ്രസ്ിൽ 
ഉണ്ായിരുന് അവൾ കണ്ിരുന്ു’. അമ്മ ഒന്ന് േിർ
ത്ിയനശഷവം ഭാമലയ രൂക്ഷമായി നോ്കി പെഞ്ഞു 
‘ഭാനമ േിലന് കുെു്പന് അതിരു കെ്കുന്ു, ലവെുലത 
ആളുകലള ലകാണ്ന് ഓനരാന്ുവം പെയി്കാൻ നവണ്ി‘.
മുത്ശ്ൻ ഇതു നകട്ു ലപാട്ിച്ിരിച്ു ആനരാലെന്ില്ലാ
ലത പെഞ്ഞു:- 

‘കുട്ികളുലെ ഓനരാ കുെു്പുകൾ’!
അനപ്പാൾ നഗാപു ഇെയന്്കന് കയെി പെഞ്ഞു
'തുർ്കി രാജകുമാരൻ ്രസ്ിൽ ഉണ്ായിരുന്ിരി്ക
ണവം’. ഭാമലയ ഒന്ന് നോ്കിയനപ്പാൾ ്രാ്കി 
പെയാൻ വന്ിരുന് വാ്കുകൾ നഗാപു വിഴുങ്ങി 
കളഞ്ഞു. കണ്ണുരുട്ി ഏനതാ ആവംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഭാമ 
നഗാപുവിനോെന് എനന്താ പെഞ്ഞു. ഇതു കണ്ു അമ്മ 
പെഞ്ഞു

'േിങ്ങൾ എന്താ കഥകളി മുപ്ദകൾ പരിശധീലി്കുവാ
നണാ രണ്ാളുവം? ഭാമ െിരിച്ുലകാണ്ന് പെഞ്ഞു 
‘നഗാപൂേു എലന് സന്ലകച്ന് ലപൻസിൽസന് 
നവണമനപ്ത! ഞാൻ അതന് ലകാെു്കാലമന്ു
പെഞ്ഞതാണന്' ഇതു നകട്ു നഗാപൂലന് മുഖത്ന് 
വല്ലാത് ഒരു ആശ്ചര്യവം ലതളിഞ്ഞു. നഗാപു പിെുപി
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െുത്ു ‘സന്ലകച്ന് ലപൻസിൽ ഇതുവലര തന്ില്ലനലാ‘?
അച്ഛൻ എല്ലാലരയുവം അനപ്പാൾ മാെി മാെി നോ്കി, 
പിലന് സഗൗരവവം പെഞ്ഞു.

'ആരുവം ഇേി മുതൽ ജാലകവം തുെ്കരുതന്, അെുത് 
വധീട്ിലല ആളുകൾ എന്തന് ആവശ്യവം പെഞ്ഞാലുവം 
കതകുകൾ തുെ്കരുതന്. ഈ േെുമുറ്റവം വന്ിരി്കുക 
എല്ലാരുവം, ലവളിച്വം കിട്ുവം, പിലന് ഇവിലെ മുകളിലല 
െില്ലന്  ആവരണി വായൂ കൂെി അകനത്്കന് കയെുന്
തു തെയുവം എന്ന് കരുതുന്ു. അപ്തയന്്കന് സൂക്ഷി്ക
ണവം! സൂക്ഷിച്ാൽ ദുഃഖിന്കണ്! െുറ്റുവം കിട്ുന് 
വാർത്കൾ അപ്തയന്്കന് സുഖകരവം അല്ല എന്ു 
ഓർത്ുലകാള്ളുക. വിഷുദിേത്ിലേകെിലുവം പുെ
ത്ിെങ്ങാൻ പറ്റിയിരുലന്കെിൽ’… അച്ഛൻ ലേെുവധീർ
നപ്പാലെ പെഞ്ഞു േിർത്ി. അച്ഛൻ േെുമുറ്റത്ന് 
േിന്ുവം എഴുനന്റ്റു അകലത് മുെിയിനല്കന് 
നപാകുന്പാൾ ഭാമലയ ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോ്കിയി
രുന്ു. അച്ഛലന് പിന്ാലല അമ്മയുവം.

മുത്ശ്ൻ പെഞ്ഞു തുെങ്ങി 'അെുത് വധീട്ിലല 
വാെക്കാർ ഈ സന്കൂൾകാലവം കഴിഞ്ഞു 
നപാകുമനപ്ത! ആ ആൾ്കന് അവരുലെ ോട്ിനല്കു 
സ്ഥലവം മാറ്റവം കിട്ിയനപ്ത. ആ കുട്ി ഈ അധ്യായേ 
വർഷമനല്ല േിലന് സന്കൂളിൽ വന്തന് ഭാമ നമാലള?  
അവൾ മുത്ശ്ലേ നോ്കി തലകുലു്കി കാണിച്ു. 
പിന്ധീെന് അവൾ താലഴ നോ്കി ഇരുന്ു.
' അനപ്പാൾ തുർ്കി രാജകുമാരൻ.... ' നഗാപു 
അെിയാലത പെഞ്ഞു നപായനപ്പാൾ ഭാമ അവലേ 
തുെിച്ു നോ്കി. ഇതു നകട് മാപ്തയിൽ മുത്ശ്േന് 
വല്ലാലത നദഷ്യവം വന്ു. അവിെുന്ന് എഴുനന്റ്റു 
നപാകുന്പാൾ മുത്ശ്ൻ പിെുപിെുത്ു…' ഒരു 
തുർ്കി രാജകുമാരൻ '. 

മുത്ശ്േന് പിന്ാലല നഗാപുവുവം അകലത് മുെിയി
നല്കന് നപായനപ്പാൾ ഭാമ ലേഞ്ിൽ ദക ലവച്ു 
പെഞ്ഞു ‘ആശ്വാസവം, ്രസ്ിൽ േിന്ുവം ഇെങ്ങി 
താൻ സന്കൂളിനല്കന് ഓെി നപായ കാര്യവുവം, കുട്ികൾ 
ഇതു കണ്ന്  ആർത്ുല്ലസിച്ു കൂലെ കൂെിയതുവം 
പെഞ്ഞില്ലാനലാ അമ്മയുലെ സുഹൃത്ന്‘…
 
അത്ാഴത്ിേു നശഷവം മുത്ശ്ൻ കുട്ികനളാെന് 
അവരവരുലെ മുെികളിൽ നപായി ഇരി്കുവാൻ 
പെഞ്ഞു. മുത്ശ്ൻ കുട്ികളുലെ അച്ഛലേയുവം 
അമ്മലയയുവം അരിലക വിളിച്ു അെ്കത്ിൽ 
പെഞ്ഞു

'വെന്ക വധീട്ിനല നവലായുധൻ നപായി, പിലന് 
അങ്ങാെിയിൽ കെ േെത്ിയിരുന് രാ�വേുവം. 
ഭയലപ്പെുത്ുന് വാർത്കളാണന് പുെനത്്കന് 

ഇനപ്പാൾ വന്ുലകാണ്ിരി്കുന്തന്'. അനപ്പാൾ കുട്ി
കളുലെ അച്ഛൻ നൊദിച്ു ' അച്ഛൻ ഇലതങ്ങലേ 
അെിഞ്ഞു? '. മുത്ശ്ൻ തുെർന്ു…' െത്ു കിെന്ി
രുന് ഈ നഫാണിലന് മണി ഇന്ന് ഉച്്കുനശഷവം 
ഒന്ന് മുഴങ്ങിയിരുന്ു, എെുത്ു നോ്കിയനപ്പാൾ 
എലന് സുഹൃത്ന്  ദിവാകരോയിരുന്ു. ആളന് 
പെഞ്ഞതാ ഇലതാല്ക’. മുത്ശ്ൻ തുെർന്ു ‘ഈ 
മഹാമാരി പിെിലപട്വലര ശുപ്ശൂഷി്കുന്വലര 
ലതാഴുതന് േിൽ്കണവം േമ്മൾ. അവർ ലെയുന് 
ത്യാഗങ്ങൾ എപ്ത വിലമതി്കുന്വയാ, സമ്മതി്ക
ണവം അവലര '.

മൗേത്ിലന് ഒരു ലെെിയ ഇെനവളയന്്കു നശഷവം 
കുട്ികളുലെ അച്ഛൻ  പെഞ്ഞു. 'വളലര സൂക്ഷി്ക
ണവം, ധാേ്യങ്ങൾ നപാലുവം നസാപ്പന് പതയിൽ കഴുകണ
മനപ്ത! പിലന് ദകകൾ എനപ്പാഴുവം കഴുകി ലകാനണ്
യിരി്കണവം. എലന്താല്ക ്രദ്പ്പാെുകൾ!
 
ഉെങ്ങുന്തിേു മുനന് അമ്മ വന്ു ഭാമയുലെ 
മുെിയുലെ കതകിൽ മുട്ിവിളിച്ു പെഞ്ഞു 'ഭാനമ േധീ 
ജേൽ പാളികൾ േന്ായി കുറ്റിയിട്ു എന്ു ഉെപ്പി
്കുക നകനട്ാ '. മെുപെി ആയി ഭാമ ' ലശരി അനമ്മ' 
എന്ു വിളിച്ു പെഞ്ഞു. ഇരുട്ിൽ അവൾ ലമലല്ല 
ജാലക പാളിയുലെ അരികിനല്കന് േെന്െുത്ു തലന് 
കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ു േിന്ു. പിലന് ലമലല്ല ജാലക 
പാളികൾ തുെന്ു ലവച്ു. ജാലകത്ിേു പുെത്ു 
ഒഴുകി കിെന്ിരുന്ു െപ്്ദിക കണ്ന് അവളുലെ ഹൃദയവം 
തുെിച്ു േിന്ു. അവൾ ആ െപ്്ദികാ ലവട്ത്ിൽ 
അവലന് േിഴൽ രൂപവം മെുവശത്ുള്ള ജാലകത്ിൽ 
കണ്ിരുന്ു. അവളുലെ െിന്തകൾ കുെച്ു പുെകിനല
്കന് സഞ്രിച്ു. താൻ പത്ാവം തരത്ിനല്കന് ക്ാസ്ന്  
മാെി നപാകുന് ദിവസമാണന് ആണന് ആദ്യമായി 
അവലേ കാണുന്തന് തലന്. ആദ്യ നോട്ത്ിൽ 
തലന് അവൻ ഒരു കുെു്പൻ ആലണന്ന് തേി്കന് 
നതാന്ിയിരുന്ു. അവലന് ലൊെികളിൽ ഒളിപ്പിച്ു 
ലവച്ിരുന് ആ കുെു്പന് അവൻ തലന് നോ്കി 
പലനപ്പാഴുവം എെിഞ്ഞിരുതായി അവൾ ലജ്നയാലെ 
ഓർത്ു. ക്ാസ്ിലല പ്ശധീവിദ്യയിൽ േിന്ാണന് താൻ 
അവലന് കാര്യങ്ങൾ അെിഞ്ഞതു തലന്. അവലന് 
അച്ഛൻ ലത്കൻ ജില്ലയിൽ േിന്ുവം നജാലി ആവശ്യ
ങ്ങൾ്കായി ഇവിലെ സ്ഥലവം മാെി വന്താലണലപ്ത.
്രി. ഡിവിഷേിൽ പഠിച്ിരുന് അവൻ ഇെനവളക
ളിൽ തലന് ക്ാസ്ന്  മുെിയുലെ ഇെോഴിയിലൂലെ വന്ു 
തലന് നോ്കിയിരുന്തന് താൻ ഓർ്കുന്ു. 
സന്കൂളിലല ോെക മത്സരത്ിൽ അവൻ ലെയന്തിരു
ന് നവഷവം
'തുർ്കി രാജകുമാരൻ' സന്കൂളിൽ അവേു േിരവധി 
ആരാധകലര ഉണ്ാ്കി ലകാെുത്ിരുന്ു. സന്കൂളിേന് 
അരിലക ഉള്ള ഒരു വാെക വധീട്ിൽ അവേുവം 
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കുെുവം്രവുവം ആദ്യവം താമസിച്ിരുന്തന്, ഈ മഹാമാരി
്കന് ഏതാേുവം ദിവസവം മുനന് ആണന് ഇവിനെയന്്കന് 
അവർ താമസത്ിോയി വന്തുവം. മഹാമാരിയുലെ 
വധീട്ുതെകെലിൽ കഴിയുന്പാഴാണന് ഈ അേുരാഗവം 
കൂെുതൽ പൂത്ുലഞ്ഞതന് എന്ു ഓർത്നപ്പാൾ 
അവളുലെ ഉള്ളന് കുളുർത്ു േിന്ു, അവൾ 
അെിയാലത അനപ്പാൾ പെഞ്ഞു നപായി
'എലന് ഭാഗ്യവം'.

അമ്മയുലെ വിളി അനപ്പാൾ ഉയർന്ിരുന്ു…
'ഭാനമ, േധീ േിലന് ജാലക പാളി മുെുലക 
അെച്ിരുനന്ാ?'.

' ഉവേന്, ഉവേന് ' എന്ു പെഞ്ഞു അവൾ ജാലക പാളികൾ 
ധിെുതിയിൽ അെച്ു, പിലന് നേലര ഉെങ്ങാൻ കിെന്ു.

ഉഷ സന്്യ്കുള്ള പ്പാത്േ്കന്  ഭാമലയ അമ്മ വിളി
ലച്കെിലുവം അവൾ ഉെ്കവം േെിച്ു കിെന്ിരുന്ു. പ്പർ
ത്േ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുവം അവരവരുലെ മുെികളിൽ 
നപായി, വധീട്ിൽ േിശബ്ദത പരന്നപ്പാൾ അവൾ ജേൽ 
പാളികൾ ലമലല്ല തുെന്ു ലവച്ു. േിമിഷങ്ങൾ്കു
ള്ളിൽ പ്പണയ കുെിമാേ വിമാേവം അവളുലെ ജാലക 
അഴി കെന്ന് അവളുലെ ഒഴുകി കിെന്ിരുന് 

മുെിയിഴകളിൽ പതിച്ു താലഴ വധീണു. ആ കുെിമാേ
ത്ിൽ ഇങ്ങലേ എഴുതിയിരുന്ു.
'ഞങ്ങൾ വിഷു ദിവസവം ഇവിെവം വിട്ു നപാകുവം. എലന് 
അച്ഛേന് സ്ഥലവം മാറ്റവം കിട്ി. എലന് വിദ്യാഭാസത്ിേു 
കുെച്ു ്രുദ്ിമുട്ുകൾ ഉണ്ാകുവം. എന്ാലുവം അവിലെ 
ോട്ിലല സന്കൂളിൽ നെർന്ു പഠി്കാലമന്ു വിൊരി
്കുന്ു. എന്തായാലുവം പത്ാവം തരത്ിലുള്ള പരധീക്ഷ 
ഞാൻ എഴുതുവം. േിലന് മെുപെി പതിവുനപാലല ജാല
കത്ിേു താനഴ്കു ഇെുക, ഞാൻ ആരുവം കാണാലത 
എെുത്ു ലകാള്ളാവം' എന്ന് േിലന് തുർ്കി 
രാജകുമാരൻ.

അവൾ ആ കുെിമാേവം ലേനഞ്ാെു അമർത്ി ലവച്ു. 
അവളുലെ കണ്ണുകളിൽ േിന്ുവം കണ്ണധീർ കണങ്ങൾ 
താനഴ്കന്  വധീഴുന്പാൾ അങ്ങന് അകലല െപ്കവാള
ത്ിൽ ഉഷസന്്യ കഴിഞ്ഞുള്ള ലെമ്മാേത്ിലന് 
േിെച്ാർത്ുകൾ ലകാല്ലലന് ആലയിൽ ലവന്തുരുകു
ന് കേൽ നപാലല അവൾ്കു നതാന്ി...
ദിേങ്ങൾ പലതുവം ലകാഴിഞ്ഞു വധീണു. ോട്ിൽ 
എങ്ങുവം പ്പതധീക്ഷയുലെ ോ്പുകൾ മുളച്തു നപാലല 
ആളുകൾ സ്വന്തവം വധീെുകളിൽ ഇരുന്ു മഹാമാരിലയ 
കുെിച്ന് അനേ്യാേ്യവം പലതുവം പെഞ്ഞു 
തുെങ്ങിയിരുന്ു. 
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'പലയിെത്ുവം നരാഗികൾ സുഖവം പ്പാപിച്ു കഴിഞ്ഞി
രി്കുന്ു… പുതിയ മരുന്ു ലഭിച്ിരി്കുന്ു'!
വിഷു ദിേനത്ാെന് അെു്കുവംനതാെുവം ഭാമയുലെ മേസ്ന് 
കൂെുവിട്കന്ന് ദൂനര്കന് പെന്ു നപായ ആൺകിളിലയ 
നോ്കി ഉള്ളവം നതങ്ങി കരഞ്ഞിരുന് ഒരു െനകാര 
ലപൺപക്ഷിയുനെതുനപാലലയായിരുന്ു. വിഷു 
ദിേത്ിൽ അവൻ ഇവിെവം വിട്ു നപാകുവം എന് 
യാഥാർഥ്യനത്ാെന് താദാത്്യവം പ്പാപി്കാലത 
ഉലഞ്ഞു ലകാണ്ിരുന്ു, അവളുലെ മേസ് നു്. 
കുെിമാേ വിമാേത്ിേന് പലനപ്പാഴുവം മെുപെി 
േൽകാലത അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാെി േിന്നപ്പാൾ 
അവലന് മെുപെി വന്ിരുന്ു-'േമ്മൾ ഇേിയുവം 
കാണുവം, ഒന്ി്കുവം'.
ഈ വാ്കുകൾ അവലള നകാരിത്രിപ്പി്കുകയുവം 
നമാഹിപ്പി്കുകയുവം ലെയന്തിരുന്ു. അവൾ അവൻ 
അെിയാലത    അവനോെുവം, പിലന്  സ്വന്തമായുവം
 നൊദിച്ിരുന്ു- 'എങ്ങലേ കാണുവം’?
‘എങ്ങലേ ഒന്ി്കുവം’? 
അവളുലെ മേസ്ന് ഇതിേുള്ള മെുപെിലയാന്ുവം 
അവൾ്കന് േലന്കിയിരുന്ുതുമില്ല.

വിഷുവിേു രണ്ു ോൾ്കന് മുനന് അച്ഛേുവം അമ്മയുവം 
മുത്ശ്േുവം േെുമുറ്റത്ിേു െുറ്റുവം കൂെിയിരുന്ു െില 
െർച്കൾ ഒല്ക േെത്ിയിരുന്ു. അമ്മ പെഞ്ഞു,”
നരാഗത്ിേന് ലപാതുലവ ഒരു ശമേവം ഉലണ്ന്ു 
നെഡിനയാ വാർത്കൾ ഉണ്നല്ലാ. ആളുകൾ 
കുനെലശ് പുെത്ിെങ്ങുന്ുണ്ു നപാലുവം! 
രാവിലലത് നെഡിനയാ വാർത്യിൽ ഇലതാല്ക 
നകട്നല്ലാ”?
“വിഷു്കണി ഒരു്കാൻ അെുത് വധീട്ിലല കണി
ല്കാന്യിൽ േിന്ുവം കുെച്ു പൂവന് നൊദിച്ു 
ലപാട്ിച്ു എെുത്ാനലാ എന്ു ഞാൻ വിൊരി്കു
ന്ു. അതു നപാലല തലന്, ഭഗവാലന് വിപ്ഗഹത്ിൽ 
ൊർത്ാൻ ഒരു തുളസി മാലയുവം ഒരുന്കണ്”? 

അച്ഛൻ അനപ്പാൾ പെഞ്ഞു തുെങ്ങി…
'നെഡിനയാ വാർത്കൾ ഞാേുവം സ്ഥിരമായി പ്ശദ്ി
്കുന്ു. പലക്ഷ വിദഗ്ന്ധർ പെയുന്ു, ഇേിയുവം 
േമ്മൾ കാത്ിരിന്കണ്ി വരുലമന്ന്. അപ്ത്കയന്്കു 
ഭയാേകമാണന് ഈ മഹാമാരി. ലതന്ക വധീെിലന് 
അപ്പുെലത് വധീട്ിലല കാരണവർ്കനല്ല അസുഖവം 
എന്ു അച്ഛലന് സുഹൃത്ന്  പെഞ്ഞതന്? 

'ആരുവം ഇവിെുന്ു പുെത്ിെങ്ങുന്ില്ല, സർ്കാർ 
ഉത്രവന് വരുന്തന് വലരയുവം. സൂക്ഷിച്ാൽ ദുഃഖിന്ക
ണ്!  അച്ഛൻ ഇതു പെഞ്ഞു േിർത്ി, പിലന് 
അമ്മലയ ഗൗരവമായി ഒന്ന് നോ്കി. അമ്മ 
അനപ്പാൾ േിസ്വംഗതനയാലെ ആനരാലെന്ില്ലാലത 

പെഞ്ഞു
'കണിപൂ്കളുവം തുളസി മാലയുവം ഇല്ലാലത കണി 
ഒരു്കുന്തന്
സകെൽപ്പി്കാൻ നപാലുവം എേി്കന് ആവുന്ില്ല’.
മുത്ശ്ൻ പെഞ്ഞു തുെങ്ങി

'നദവൂ... നമാലള, രവധീപ്്ദൻ പെയുന്തിലുവം കുലെ 
കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ന്. ഈ വർഷലത് വിഷു്കണി 
വധീട്ിൽ ഉള്ളതു ഒല്ക ലവച്ു ഒരു്കി വയന്്കുക. 
ഭഗവാൻ േമ്മുലെ കുെവുകൾ ക്ഷമി്കുവം. സന്നേഹ
സാഗരമാണന് ഭഗവാൻ. േമ്മുലെ േിസ്ഹായ അവസ്ഥ 
കണ്ന് എല്ലാവം ക്ഷമി്കുവം’. മുത്ശ്ൻ കണന്ഠവം ഇെെി 
പെഞ്ഞു േിർത്ി, പിലന് സജലമായ കണ്ണുകൾ 
അെച്ു ദകയ്ന്കൾ കൂപ്പി പ്പാർത്േനയാലെ പെഞ്ഞു:-
ഗുരുവായൂരപ്പാ കാത്ുലകാള്ളുക, ഞങ്ങലള! 
അന്ന് രാപ്തി േന്ായി ഇെിലവട്ി മഴലപയന്തിരുന്ു. 
രാമഴയന്്കു നശഷമുള്ള ഏനതാ യാമത്ിൽ 
ഭാമയുലെ ജാലകപാളിയിൽ ആനരാ മുട്ുന്തന്നകട്ന് 
അവൾ ഉെ്കത്ിൽ േിന്ുവം ലഞട്ി ഉണർന്ു 
കട്ിലിൽ ഇരുന്ു. അവൾ ആലക ഭയന്ന് വിെച്ിരു
ന്ു. വധീണ്ുവം ജാലകപാളിയിൽ മുട്ു തുെർന്നപ്പാൾ 
അവൾ അനമ്മ, അനമ്മ എന്ന് ഉെല്ക വിളിച്ു 
കരഞ്ഞിരുന്ു. പലക്ഷ അവളുലെ ശബ്ദവം പുെനത്
യന്്കു വന്ില്ലായിരുന്ു.

കുെച്ു േിമിഷങ്ങളുലെ ഇെനവളയന്്കു നശഷവം 
എവിലെ േിനന്ാ കിട്ിയ ദധര്യത്ാൽ അവൾ 
ലമലല്ല ജാലകത്ിേെുനത്്കന് ഇരുളിൽ േെന്ു 
േധീങ്ങി. മുെിയിലല ദലറ്റന് ലതളിയി്കാൻ അവൾ 
മെന്ു. ജാലകപാളികളുലെ കുറ്റികൾ ഊരുന്പാൾ 
അവളുലെ ദകകൾ േനന് വിെച്ിരുന്തായി 
അവൾ്കു മേസിലായിരുന്ു. ലമലല്ല തുെന്ു വന്ി
രുന് ജാലകപാളികൾ്കു പുെത്ു അവൾ അതിശ
യനത്ാലെ േധീല േിലാവന് പരന്ു കിെന്ിരുന്തന് 
കണ്ു. ആ േധീല േിലാവിലന് മയ്കുന് ഭവംഗിയിൽ 
അവളുലെ മിഴികൾ ലഞാെിയിെയിൽ മയങ്ങി 
നപായിരുന്ു. എന്താണന് സവംഭവി്കുന്തന് എന്െിയാ
ത് അവസ്ഥയിൽ അവൾ േിൽകുന്പാൾ ഒരു 
നവണു ഗാേവം അവിനെ്കന് അേർഗ്ളവം ഒഴുകി വന്ിരു
ന്ു, ആ മധുര ഗധീതവം അവളുലെ കർണപുെങ്ങളിൽ 
പതിച് നേരവം അവൾ അെിയാലത മുെിയിലല 
ഇരുളിൽ നവച്ു നവച്ു േെന്ു; വിവശയായി കിെന്ു. 
ലഞാെിയിെയിൽ അവളുലെ മിഴികലള േിപ്ദ പുലന്കി 
കഴിഞ്ഞിരുന്ു.
 
ഉഷസന്്യ്കന് മുനന് തലന് ഭാമ എണധീറ്റിരുന്ു. 
അവൾ ജാലകത്ിേു അെുത്ന് എത്ി ജാലക 
പാളികളുലെ കുറ്റികൾ ഊരി മാറ്റി പുെലത് ഇരുളി
നല്കന് എനന്താ തിരയുന് നപാലല നോ്കി േിന്ു. 
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അവൾ നവഗവം തലന് ജാലകപാളികൾ വലിച്െച്ു 
കുറ്റിയിട്ു, പിലന് ലമലല്ല േെന്ു വന്ു കട്ിലിൽ 
കിെ്കുന്പാൾ ഒരു ലഞട്നലാലെ താൻ കണ്ിരുന് 
േധീലേിലാവുവം, തിളങ്ങി േിന്ിരുന് ലകാന് 
പൂ്കലളയുവം,  ഒഴുകിവന്ിരുന് നവണു 
ഗാേലത്യുവം കുെിച്ന് ഓർത്ു നപായി. അവൾ 
വല്ലാലത അസ്വസ്ഥയായി കാണലപ്പട്ിരുന്ു. വളലര 
ക്ഷധീണവം നതാന്ിയ അവൾ തേി്കന് പേി്കുന്ു
നണ്ാ എന്ുവം സവംശയിച്ിരുന്ു.
 
'ഭാനമ, ഭാനമ േധീ ഉഷസന്്യയന്്കുള്ള പ്പാർത്േയന്്കു
വരൂ കുട്ധീ ' എന്ന് അമ്മയുലെ വിളിയുവം, കതകിൽ 
മുട്ുന് ശബ്ദവുവം നകട്ു പുതച്ിരുന് പുതപ്പു 
തലയന്്കു മധീനത്കന് വലിച്ിട്ു ഉെ്കവം േെിച്ു കിെന്ു 
അവൾ. അമ്മ അവലള േിർ്രന്ിച്തുമില്ല, 
അവളുലെ മുെിയിൽ കയെിയതുമില്ല. അവൾ 
െിന്തിച്ു… ജാലക പാളിയിൽ രണ്ു വട്വം മുട്ിയിരുന്
തന് നൊഷൻ ആയിരുനന്ാ? ഇതുവലരയന്്കുവം 
ഇങ്ങലേ ഒന്ന് ഉണ്ായിട്ില്ലനല്ലാ അവലന് ഭാഗത്ന്  
േിന്ുവം? കുെിമാേ വിമാേത്ിേുള്ള മെുപെി താൻ 
ജാലകത്ിേു പുെനത്്കന് വലിലച്െിഞ്ഞു 
ഇെുന്പാൾ അവൻ മതിൽ ൊെി്കെന്ു വന്ു എെു
്കുമായിരുലന്കെിലുവം, ഒരി്കൽ നപാലുവം ജാലകപാളി
കളിൽ മുട്ിയിരുന്ില്ല. അതിേുവം േല്ല കാരണവം ഉണ്ന്, 

ജാലക പാളികളിൽ മുട്ുന് ശബ്ദവം അമ്മയുവം 
അച്ഛേുവം നകൾ്കാേിെയായാൽ ഉള്ള പുകിൽ കുെ
ലച്ാല്ക അവേന് അെിയാവുന് കാര്യമാണന്. തലന് 
പ്പണയനലഖേങ്ങൾ എെു്കുവാൻ രാപ്തിയിൽ 
അവൻ മതിൽ ൊെി കെന്ു വരുന്നതാർത്നപ്പാൾ 
അവൾ്കുള്ളിൽ േിന്ുവം ഒരു െിരി ലപാട്ിവന്ു, 
അവൾ വാ ലപാത്ിപിെിച്ു െിരിച്ു... പിലന് ആരാ
യിരുന്ു ജാലകപാളികളിൽ മുട്ിയിരുന്തന്? 
 
പതിവന് സമയവം കഴിഞ്ഞുവം ഭാമ ഉെ്കവം എണധീയന്്കാ
തിരുന്നപ്പാൾ അമ്മ ഭാമയുലെ മുെിയിനല്കന് കെന്ന് 
വന്ു ഭാമലയ കുലു്കി വിളിച്ു പെഞ്ഞു ' കുട്ധീ, 
എന്തായിതന്, സമയവം ഏലെ ആയിരി്കുന്ു 
എണധീ്കൂ '. അമ്മയുലെ ദകകൾ്കു അനപ്പാൾ 
ഭാമയുലെ ശരധീരത്ിൽ േിന്ുവം െുട്ു ലപാള്ളുന് െൂെന് 
അേുഭവലപട്ിരുന്ു, പിലന് ഒരു ലഞട്നലാലെ 
അവർ ഉെല്ക േിലവിളിച്ു പെഞ്ഞു-
'ഭാമയന്്കു പേിയായിരി്കുന്ു'. ഭാമയുലെ മുെിയിൽ 
േിന്ുള്ള േിലവിളി നകട്ു അവിലെയന്്കു ഓെിവന്ിരു
ന് അച്ഛേുവം മുത്ശ്േുവം നഗാപുവുവം എന്തന് പെയണ
ലമന്ന് അെിയാലത പകച്ു േിന്ു. മുത്ശ്ൻ 
മുെിയിൽ േിന്ുവം പുെത്ിെങ്ങി ലതാഴുദകനയ്ാലെ 
മുകളിനല്കു നോ്കി വിതു്പി കരഞ്ഞു പെഞ്ഞു.' 
ഭഗവാലേ, ഈ പേിയാനണാ മഹാമാരിയുലെ 
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ലക്ഷണങ്ങൾ? ദക വിെരുതന് ഞങ്ങലള...' മുത്ശ്
ലന് വിതു്പി കരച്ിൽ നകട്ു അച്ഛൻ മുെിയിൽ 
േിന്ുവം പുെത്ിെങ്ങി വന്ു മുത്ശ്ലേ 
ആശ്വസിപ്പിച്ു…

'വിഷമി്കാലത അച്ഛാ... േമ്മൾ്കു ഉെലേ തലന് 
വിജയൻ നഡാക്ടലെ വിളിച്ു കാര്യങ്ങൾ പെയാവം'. 
മുത്ശ്ൻ അനപ്പാൾ പ്പതധീക്ഷനയാലെ തല ഉയർത്ി 
അച്ഛലേ നോ്കി പെഞ്ഞു തുെങ്ങി
'നഡാക്ടർ്കന് നരാഗിലയ കാണുവാൻ സാധിച്ിലല്ലകെി
ലുവം മരുന്ു കൂട്ങ്ങൾ ഒല്ക നഫാണിലൂലെ പെഞ്ഞു 
തരാമനല്ലാ. പിലന് െില മരുന്ുകൾ നദവൂ കരുതിയി
ട്ുണ്നല്ലാ. അതിൽ ഏലതകെിലുവം ഒല്ക ഉപനയാഗി
്കാൻ സാധിച്ിരുലന്കെിൽ േന്ാനയലേ '.
അച്ഛൻ നവഗവം തലന് അെുത് മുെിയിനല്കന് 
നഡാക്ടലെ നഫാണിൽ വിളി്കുവാൻ നപായി. മുത്
ശ്ൻ അനപ്പാൾ ഭാമയുലെ മുെി്കു പുെത്ു േിന്ു 
മുെി്കകത്ു എന്തന് േെ്കുന്ുലവന്ന് ജിജ്ാസ
നയാലെ എത്ി നോ്കി. അമ്മയുലെയുവം നഗാപുവി
ലന്യുവം അെ്കി പിെിച്ുള്ള കരച്ിൽ നകട്ു മുത്ശ്
േു ദുഃഖവം സഹി്കവയ്ാലത വധീണ്ുവം വിതു്പി 
കരഞ്ഞു. അധികവം ദവകാലത തലന് മുത്ശ്ൻ 
േിപ്ദയിലാണ്ു കഴിഞ്ഞിരുന്ു.

അച്ഛാ… എന്ുള്ള അമ്മയുലെ വിളി നകട്ാണന് മുത്
ശ്ൻ ഉെ്കത്ിൽ േിന്ുവം എണധീറ്റതന്. അച്ഛൻ മുത്
ശ്ലന് ദകയ്ന്കൾ പിെിച്ു കനസരയിൽ ഇരുത്ി 
സന്നേഹനത്ാലെ പെഞ്ഞു 'അച്ഛൻ ഏലെ വിഷമിച്ി
രി്കുന്ു.നപെി്കാലത ഇരി്കുക. ഞാൻ നഡാക്ടലെ 
വിളിച്ിരുന്ു. അന്ദേഹവം പെഞ്ഞു ഇവിലെയുള്ള 
പേിയുലെ മരുന്ന് തതന്കാലവം ലകാെു്കുക, 
നേരനത്ാെു നേരവം കഴിയുന്പാൾ വധീണ്ുവം 
വിളി്കുക.

േിെകണ്ണുകളുവം മുഖവുവം സാരിതല ലകാണ്ു തുെച്
നശഷവം അമ്മ പെഞ്ഞു. 'ഞാൻ ഇനപ്പാൾ കുെച്ു 
ലപാെിയരി കഞ്ഞിയുവം െുട് പപ്പെവുവം
കെുമാങ്ങാ അച്ാെുവം നകാരി ലകാെു്കലട് ഭാമയന്്കന്. 
പിലന് നഡാക്ടർ പെഞ്ഞതു നപാലുള്ള ആ 
ഗുളികകളുവം ലകാെു്കാവം. േല്ല ക്ഷധീണമാ എലന് 
കുട്ി്കു... േല്ല ക്ഷധീണമാ...അച്ഛൻ അമ്മലയ ആശ്വ
സിപ്പിച്ു പെഞ്ഞു

'നദവൂ...കുട്ി്കന് ഒന്ുവം ഇല്ല. ഇതു സാധാരണ പേി 
തലന് ആണന്, വിഷമി്കാലത. പലക്ഷ, ഇേി മുതൽ 
േധീ മാപ്തവം കുട്ിയുലെ മുെിയിൽ കയെിയാൽ മതി 
നകനട്ാ. അതന് നപാലല തലന് ഓനരാ പ്പാവശ്യവുവം 
ഭാമയുലെ മുെിയിൽ കയെിയാൽ പിലന് േധീ 
നദഹശുദ്ി വരുത്ണവം. പിലന്, ഞാേുവം അച്ഛേുവം 

നഗാപുവുവം ലതന്ക അറ്റത്ുള്ള മുെിയിനല്കന് മാൊവം 
ഇനപ്പാൾ തലന്. േധീ േമ്മുലെ കിെപ്പുമുെി തലന് 
ഉപനയാഗി്കുക. തമ്മിൽ അെുത്ു കാണുന്ലതാ
ല്ക ഇേി മുതൽ പരിമിതലപ്പെുത്ുക. ഒന്ുവം ഉണ്ാ
യിട്ല്ല, സൂക്ഷിച്ാൽ ദുഖിന്കണ്. അനപ്തവം ഉള്ളൂ! 
പിലന് ഒരു കാര്യവം ... ഭാമയുലെ മുെി്കകത്ുവം, 
പിലന് വധീെിേകത്ുവം പറ്റുന്പാലഴാല്ക കർപ്പൂരവം, 
കുന്തിരി്കവം എന്ിവ പുകയ്ന്്കുക. അണു േശധീകര
ണത്ിേു ഇവ ഉത്മമാ'.

അച്ഛൻ മുത്ശ്നോെന് പെഞ്ഞു-
'അച്ഛൻ ലതന്ക മുെിയിനല്കന് എലന് കൂലെ വരിക, 
ഞാൻ കുെച്ു ഒരു്കങ്ങൾ ഒല്ക അവിലെ ലെയന്തു 
ലവച്ിട്ുണ്ന്'. 

അമ്മ അെു്കളകയന്്കു അെുത്ുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു 
മുെിയിനല്കന് നപാകനവ സ്വന്തമായി പെഞ്ഞു ' ഇേി 
മുതൽ ഭാമയന്്കുവം എേി്കുവം ഭക്ഷണവം ഇവിലെ 
പാെകവം ലെയ്ുവം, കുട്ികളുലെ അച്ഛൻ അെു്കളയിൽ 
സ്വന്തമായി പാെകവം ലെയ്ുന്തു എേി്കു 
ഓർ്കാൻ കൂെി വയ് ഭഗവാലേ'. 
'എന്തു വന്ാലുവം ോളലത് വിഷു്കണി ഞാൻ 
ഒരു്കുക തലന് ലെയ്ുവം, വധീട്ിലല എല്ലാവരുവം കണി 
കാണുവം'. അമ്മ ദകയ്ന്കൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അെച്ു 
പ്പാർത്േനയാലെ പെഞ്ഞു
'ഭഗവാലേ സഹായി്കനണ'.

ഉച്നയാെു അെുത്ുള്ള സമയലത്നപ്പാനഴാ ഭാമ 
ഉെ്കത്ിൽ േിന്ുവം എണധീറ്റു കട്ിലിൽ തലയിണ 
ൊരി ഇരുന്ു. അവൾ ഇന്ലല സവംഭവിച്ലതാല്ക 
ഓർ്കുവാൻ പ്ശമിച്ു. അവലള അതിശയലപ്പെുത്ി
യതുവം ഭയലപെുത്ിയതുവം കേക നശാഭയിൽ 
തിളങ്ങി േിന്ിരുന് കണില്കാന് പൂ്കളുവം പിലന് 
ജാലക വാതിലിനല ആ മുട്ി വിളിയുമായിരുന്ു. 
അവൾ തലന് ലേറ്റി തെത്ിൽ ദകയ്ന്കൾ ലവച്ു 
തേി്കന് പേി ഉനണ്ാ എന്ന് സ്വയവം പരിനശാധിച്ു 
നോ്കി. പേി ഇല്ല എന്ു മേസിലാ്കിയനപ്പാൾ 
അവൾ ഒരു ലെെു െിരിയാൽ സ്വയവം പെഞ്ഞു.
'പിലന് എന്തിോ അമ്മയുവം നഗാപുവുവം കരനഞ്ഞ? 
എേി്കന് എന്താ കുഴപ്പവം?  ഇതു വലിയ 
അത്ുതമായിരി്കുന്നല്ലാ'?

ോലള നൊഷൻ ഇവിെവം വിട്ു നപാകുവം എന്ുള്ള െിന്ത 
അവലള അനപ്പാഴുവം വളലരയധികവം സകെെലപ്പെുത്ി
യിരുന്ു, പലക്ഷ അവലന് വാ്കുകൾ 'േമ്മൾ 
കാണുവം, ഒന്ി്കുവം'-അവലള ഉനന്ഷവതിയാ്കിയിരു
ന്ു…അതവൾ സ്വയവം പെഞ്ഞാശ്വസിച്ു. 
ഇലതാല്ക സവംഭവി്കുനമാ? 
പിലന്, ഒട്ുവം ശബ്ദവം ഉണ്ാ്കാലത അവൾ 
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എഴുനന്റ്റു ജാലകത്ിേെുത്ു ലെന്ു േിന്ു. 
'കുെിമാോ വിമാേങ്ങൾ ഒന്ുവം ഇവിലെ ഇല്ലനല്ലാ? ' 
അവൾ അവലന് ജാലകത്ിനല്കന് നോ്കിയിരുന്ു. 
അവ അെഞ്ഞു കിെ്കുന്തന് കണ്ിരുന്ു. 
ആരുലെനയാ കാൽലപ്പരുമാറ്റവം മുെി്കു പുെത്ു 
നകട്നപ്പാൾ അവൾ ധൃതിയിൽ കട്ിലിനല്കന് വന്ു 
ഉെ്കവം േെിച്ു കിെന്ു.
 
ഉച്കഴിഞ്ഞുള്ള സമയവം വിഷു്കണി്കുള്ള വിഭവ
ങ്ങൾ ഒരു്കുവാൻ അമ്മ േെുമുറ്റത്ു വന്ിരുന്ു. 
അച്ഛേുവം മുത്ശ്േുവം നഗാപുവുവം ലതന്ക മുെിയുലെ 
വാതിലിേന് മെവിൽ േിന്ുവം എല്ലാവം നോ്കികാണുന്
തന് കണ്ന്  അമ്മയുലെ കണ്ണുകൾ ഈെേണിഞ്ഞു. 
പിലന്, അധികവം താമസിയാലത അമ്മ പൂജാ മുെിയി
നല്കന് നപായി. പൂജാമുെിയിലല ഭഗവാലന് വിപ്ഗഹ
ത്ിേു മുന്ിൽ ോലളലത് കണി ഒരു്കുവാൻ 
അമ്മ തുെങ്ങി. ഭഗവാലന് വിപ്ഗഹത്ിേു മുന്ിൽ 
ലതാഴുദകനയ്ാലെ േിന്  ുഒര  ുവിതു്പനലാലെ അമ്മ പെഞ്ഞ :ു-
'ക്ഷമി്കുക, സദയവം ക്ഷമി്കുക. പറ്റുന് നപാലല 
കണി ഒരു്കി
ലവ്കാവം ഞാൻ. ഞങ്ങൾ േിസ്ഹായരാണന്… എല്ലാവം 

തരുന്, എല്ലാവം അെിയുന് കാരുണ്യ േിനധ, ഈ 
വർഷലത് കണി ഞാൻ അനങ്ങ്കന് മുന്ിൽ ഇതാ 
ഹൃദയപൂർവവം ഒരു്കി സമർപ്പി്കുന്ു’!
ഒരു ഓട്ുരുളിയിൽ േവധാേ്യങ്ങൾ, സ്വർണവം, 
അവൽ, മലർ, നകാെിമുണ്ന്, ഭഗവതന്ഗധീത പ്ഗന്വം 
എന്ിവ ഒരു്കി ലവച്ു. പിലന് േിലവിള്കിൽ 
േിെലയ എണ്ണ പകർന്ു, അഞ്ു തിരികൾ ഇട്ു 
ലവച്ു. ലതാഴുദകനയ്ാലെ പൂജാ മുെി പൂട്ി പുെത്ി
െങ്ങി വന്ു ഒരു േിമിഷവം കണ്ണുകൾ അെച്ു േിന്ു. 
ലതന്ക മുെിയിൽ േിന്ുവം അച്ഛൻ അനപ്പാൾ ഉെല്ക 
വിളിച്ു നൊദിച്ു.

'നദവൂ, കണി എല്ലാവം ഒരു്കി കഴിനഞ്ഞാ? '.
'അലത' എന്ന് അമ്മ വിഷാദവം കലർന് ശബ്ദത്ിൽ 
പെഞ്ഞു.
 
ഉെങ്ങാൻ കിെ്കുന്തിേു മുനന് ലതന്ക മുെിയുലെ 
കതകിേു കുലെ അകലവം േിന്നശഷവം അച്ഛേുവം 
മുത്ശ്േുവം നകൾ്കുവാൻ നവണ്ി അമ്മ ഉെല്ക 
വിളിച്ു പെഞ്ഞു…
'രാവിലല തലന് ഞാൻ മുെിയിൽ മുട്ുന്പാൾ 

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM74



COMPREHENSIVE PACKAGE 
FOR NURSES TO MIGRATE 
NEW ZEALAND WITHIN 
6 MONTHS.

Contact us today for your fast and reliable paperwork 
+64 212178770   
www.mindtreenursing.com   
info@mindtreenursing.com

Branches: Mumbai, Kerala, Auckland

We support with all your needs 
including CGFNS Paperwork , 
CAP Support, Accomodation 
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കണ്ണുകൾ അെച്ു എല്ലാവരുവം വരിവരിയായി ലമലല്ല 
േെന്ു പൂജാ മുെിയിനല്കന് വരിക. പൂജാ മുെിയുലെ 
വാതിൽ തുെന്ിരി്കുവം. കണ്ണലേ കൺകുളിർല്ക 
കാണുക. േിങ്ങൾ എല്ലാരുവം കണി കണ് നശഷനമ 
ഞാൻ ഭാമലയ കണികാണി്കൂ നകനട്ാ'. മുെി്കക
ത്ു േിന്ു അനപ്പാൾ അച്ഛലന് ശബ്ദവം ഉയർന്ു 
നകൾ്കാമായിരുന്ു. 'ഉവേന്, ഉവേന്'.
അമ്മ പിലന് ഭാമയുലെ മുെിയിൽ വന്ു, ഉെങ്ങുക
യായിരുന് അവളുലെ ലേറ്റിയിൽ ഒരു സന്നേഹെുവം
്രേവം േൽകി.
 
അർധരാപ്തി കഴിഞ്ഞു എനപ്പാനഴാ േന്ായി 
ഇെിലവട്ി മഴലപയന്തിരുന്ു. രാമഴയന്്കു നശഷമുള്ള 
ഏനതാ യാമത്ിൽ ഭാമയുലെ ജാലകപാളിയിൽ 
ആനരാ മുട്ുന്തന് നകട്ു അവൾ ഉെ്കത്ിൽ േിന്ുവം 
ലഞട്ി ഉണർന്ു. അവൾ ആലക ഭയന്ന് വിെച്ിരു
ന്ു. വധീണ്ുവം ജാലകപാളികളിൽ മുട്ു തുെർന്നപ്പാൾ 
അവൾ അനമ്മ, അനമ്മ എന്ന് ഉെല്ക വിളിച്ു 
കരഞ്ഞിരുന്ു. പലക്ഷ അവളുലെ ശബ്ദവം പുെനത്
യന്്കു വന്ില്ല. കുെച്ു േിമിഷങ്ങളുലെ ഇെനവള
യന്്കു നശഷവം ജാലക പാളികളുലെ കുറ്റികൾ 
തേിലയ ഊരി മാെുന് ശബ്ദവം അവൾ്കു നകൾ്കാ
മായിരുന്ു. ലഞാെിയിെയിൽ ജാലക പാളികൾ 
മലർല്ക തുെന്ു മുെിയിനല്കന് കേക നശാഭയിൽ 
ഉള്ള ഒരു ലവളിച്വം കെന്ു വന്ിരുന്ു. ഭയന്ു 
വിെച്ിരുന് അവൾ കണ്ണുകൾ മുെുലക പൂട്ി 

കിെന്ു. ഉള്ളിലല ഭയാധിക്യവം   ലകാണ്ന് അവൾ 
ലപലട്ന്ു തലന് േിപ്ദപുൽകി. മണി്കൂെുകൾ്കു 
നശഷവം, ഒരു സ്വപന്ോെേത്ിലല സഞ്ാരിലയ 
നപാലല അവൾ മുെിയിൽ എണധീറ്റു േെന്ു, പിലന് 
മുെിയിലല ദലറ്റന് ലതളിച്ു ലവച്ു. അവളുലെ 
കണ്ണുകലള വിസന്മയിപ്പിച്ു ലകാണ്ു അനപ്പാൾ 
ജേൽ പെിയിൽ കേക നശാഭയുള്ള ലകാന്പ്പൂ്ക
ളുവം തുളസി മാലയുവം ഇരുന്ിരുന്ു. അവൾ അനമ്മ, 
അനമ്മ എന്ന് ഉെല്ക കരഞ്ഞു വിളിച്ു, അനപ്പാഴുവം 
അവളുലെ ശബ്ദവം പുെനത്്കന് വന്ിരുന്ില്ല.
 
അവൾ കുെച്ു ദധര്യവം സവംഭരിച്ു ജാലക പെിയിൽ 
ഇരുന്ിരുന് ലകാന്പ്പൂ്കലളയുവം തുളസി 
മാലലയയുവം ദകകളിൽ എെുത്ു സന്നേഹവാ
യന് നപ്പാലെ ഹൃദയനത്ാെന് നെർത്ു ലവച്ു, പിലന് 
കണ്ണുകൾ അെച്ു ആേ്ദാപ്ശു്കൾ ലപാഴിച്ു 
േിന്ു. എനന്താ െിന്തിച്ുെച്തു നപാലല അവൾ 
ലമലല്ല പൂജാമുെിയുലെ വാതിൽ ലമലല്ല തുെന്ു 
അകത്ു കെന്ു. തുളസി മാല ഭഗവാലന് വിപ്ഗഹ
ത്ിൽ ൊർത്ുകയുവം ലകാന്പ്പൂ്കൾ ഓട്ുരുളി
യിൽ േിെച്ു ലവ്കുകയുവം ലെയന്തു. ആ േിമിഷങ്ങ
ളിൽ അവൾ്കന് അവാെ്യമായ അേുഭൂതിയുവം 
ഊർജവുവം എവിലെനയാ േിനന്ാ ലഭിച്ിരുന്ു. ശബ്ദവം 
ലതല്ലുവം ഉണ്ാ്കാലത അവൾ അവളുലെ മുെിയിൽ 
വന്ു ജാലക പാളികൾ കുറ്റിയിട്ു, പിലന് തിരിലക 
കട്ിലിൽ വന്ു കിെന്ു. 'ഭഗവാലേ' എന്ുള്ള കൂട് 
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ണറായി ഫ്ാൻസിസ:് �ാർമസി ണമഖ്ലയിൽ ണ�ാലി. ഓക ്ലാൻഡ ്മലയാളി സമാ�രം എക്ികത്യകൂട്രീെ ്കമ്ി്റി അരംഗരം (2008, 2010, 2013). 
േർപ്പേരം മാഗസിവന് െരീ� ്എഡി്റർ (2015), ഓക് ലാൻഡ ്മലയാളി സമാ�ത്ിവന് സരംഗരീത സന്ധത്യ ണപ്രാഗ്ാരം ണകാർഡിണന്റർ 
(2011-2016) എന്രീ നിലകളിൽ പ്രെർത്ിച്ചിട്ുണ്.് 

വിളിയുവം കരച്ിലുവം നകട്ു ഭാമ അവളുലെ മുെിയുലെ 
പുെത്ിെങ്ങി നോ്കിയനപ്പാൾ അച്ഛൻ, അമ്മ, 
മുത്ശ്ൻ, നഗാപു എന്ിവർ ദകകൾ കൂപ്പി 
കരഞ്ഞു േിൽ്കുന് കാഴന്െയായിരുന്ു. അച്ഛൻ 
ശബ്ദവം ഉയർത്ി അമ്മനയാെന്
 നൊദി്കുന്ുണ്ായിരുന്ു

' നദവൂ, ഞാൻ പെഞ്ഞിട്ിനല്ല പുെത്ിെങ്ങരുതന് 
എന്ന്, േധീ എന്തിോ പുെത്ിെങ്ങി പൂ്കൾ ലപാട്ിച്
തന്? അമ്മ കരച്ിലിേിെയിലുവം പെഞ്ഞിരുന്ു.
'ഞാൻ ഒന്ുവം ലെയന്തില്ല, എേില്കാന്ുവം അെിയില്ല, 
ഭഗവാൻ ഇവിലെയുണ്ന്, അപ്തനയ എേി്കെിയൂ...'

***********************************************
വർഷങ്ങൾ ശിശിരകാലത്ിൽ ലകാഴിഞ്ഞു വധീഴുന് 
ഇലകലള നപാലല ലപാഴിഞ്ഞു വധീണിരുന്ു. ഭാമ 
ഇന്ു മധ്യവയസന്കയായി കഴിഞ്ഞിരി്കുന്ു. 
കെലിേു അഭിമുഖമായി േിന്ിരുന് ഒരു ലൈാറ്റന് സമു
ച്യത്ിലല ഏഴാവം േിലയിലുള്ള ്രാലന്കണിയിൽ 
ഇരുന്ു ദൂലര കെലിൻ െപ്കവാളത്ിൽ പ്തിസന്്യ 
വരച് വർണ്ണപ്പകിട്ുകളുലെ അസന്തമേവം കൗതുക
നത്ാലെ നോ്കികാണുകയായിരുന്ു ഭാമ.
ലമാദ്രൽ നഫാണിലല നപാപ്പന് അപ്പന്  നോട്ിഫിന്ക
ഷേുവം ല്രല്ലുവം നകട്നപ്പാൾ അവളുലെ പ്ശദ് അവിലെ
യന്്കു തിരിഞ്ഞു. അവൾ പുഞ്ിരിച്ു ലകാണ്ു 
അനപ്പാൾ സ്വയവം പെഞ്ഞു

'ഹമ്മന്, ഇന്ലല പെഞ്ഞ കഥയിൽ േിന്ുവം എലന്തകെി
ലുവം കൂെുതൽ അെിയുവാോയിരി്കുവം ഇന്ുവം 
പ്ശധീവിദ്യ വന്ിരി്കുലന് '. വാെന്സന്ആപ്പന് നപജിലല 
ൊറ്റിനല്കന്  അനപ്പാൾ വന്ിരുന് ഭാമനയാെന് പ്ശധീവിദ്യ 
ഇങ്ങലേ പെഞ്ഞു…'േധീണ് ോൽപതു വർഷലത് 
ഇെനവള്കന്യന്്കു നശഷമുള്ള േമ്മുലെ കണ്ു 
മുട്ലിേു ഇപ്ത മധുരമുള്ള ഒരു ജധീവിത കഥ േിന്ിൽ 
േിന്ുവം നകൾ്കുവാൻ സാധി്കുവം എന്ു ഞാൻ 
സ്വപന്േത്ിൽ നപാലുവം കരുതിയില്ല നകനട്ാ എലന് 
ഭാനമ.... േധീയുവം നൊഷേുവം തിരുവന്തപുരത്ു ലവച്ു 
വധീണ്ുവം കണ്ു മുട്ുകയുവം േിങ്ങളുലെ പ്പണയത്ിേു 
എല്ലാ പിന്തുണയുവം േൽകി അതന് പൂവണിയാൻ 
മുത്ശ്ൻ േൽകിയ സഹായങ്ങൾ ഒല്ക അെിഞ്ഞ
നപ്പാൾ ലശരി്കുവം ഒരു സിേിമാ്കഥ നപാലല 
നതാന്ി. എേി്കന് േിനന്ാെന് ഒരു കാര്യവം 

നൊദിച്െിയാേുണ്ന് ഭാനമ... അന്ന് ജാലക പാളിയിൽ 
മുട്ിയിരുന്തന് ആരായിരുന്ു? േധീ ഈ സവംഭവങ്ങ
ലളാല്ക നൊഷനോെന് പിന്ധീെന് പെഞ്ഞിരുനന്ാ?  
ഭാമയുലെ മെുപെി അനപ്പാൾ ഇതായിരുന്ു
'നൊഷനോെന് ഞാൻ ഞങ്ങളുലെ കല്യാണ നശഷവം 
എല്ലാവം പെഞ്ഞിരുന്ു… പലക്ഷ അതന് നൊഷൻ 
അല്ലായിരുന്ു അന്ന് ജാലക വാതിലിൽ മുട്ി വിളിച്ി
രുന്തു എന്താണന് സത്യവം. ആരായിരുന്ു ആ 
ജാലകപാളിയിൽ മുട്ി വിളിച്തന്? പിലന് കണില്കാ
ന് പൂ്കളുവം തുളസി മാലയുവം ജാലക പെിയിൽ 
ലവച്തുവം ആരാണന്? എേി്കു ഇനപ്പാഴുവം അെിയില്ല. 
ഞാൻ ഒരു കാര്യവം വിശ്വസി്കുന്ു, ഈ കാര്യങ്ങൾ 
ഒല്ക ഭക്ലര സനന്താഷിപ്പി്കാൻ കൃഷന്ണസ്വാമി 
ലെയ്ുന് എണ്ണമറ്റ കുസൃതികളിൽ ഒന്ു മാപ്തമാണന് 
എന്തന്'. അനപ്പാൾ പ്ശധീവിദ്യയുലെ ലമനസ്ജന് 
സന് പ്കധീേിൽ ലതളിഞ്ഞു വന്ിരുന്ു, ദകകൾ കൂപ്പി 
േിൽ്കുന് ഭക്ിയുലെ ഒരു ഇനമാജിയായി...

ഭാമ അനപ്പാൾ ഇങ്ങലേ പ്ശധീവിദ്യയന്്കു എഴുതി
'ോലള വിഷുവാണനല്ലാ, ഈ മഹാമാരി കാലലത് 
നലാ്കന് ഡൗണിലുവം പരിമിതമായ വിഷു്കണി 
ഞാൻ ഇവിലെ ഒരു്കുന്ുണ്ന്. േിേ്കുവം കുെുവം്ര
ത്ിേുവം നേലരലത്കൂട്ിയുള്ള എലന് ഹൃദയവം 
േിെഞ്ഞ വിഷു ആശവംസകൾ! '

പ്ശധീവിദ്യനയാെ ദ്ര പെഞ്ഞു ഭാമ ലമാദ്രൽ 
നഫാൺ െധീനപ്പായിൽ ലവച്ു ഇരുളിനല്കന് േിസ്വംഗയാ
യി നോ്കിയിരു്കുന്പാൾ ലപലട്ന്ു േധീല േിലാവന് 
പുെത്ു പരന്ു. ലൈാറ്റിേു താലഴ േിന്ിരുന് കണി
ലകാന്പ്പൂ്കൾ കേക നശാഭയിൽ തിളങ്ങി േിന്ു. 
അവിനെ്കന് അനപ്പാൾ തഴുകി വന്ിരുന് കെൽകാറ്റി
േു നദവദാരുവിൻലെ സുഗന്മായിരുന്ു. ോൽപതു 
വർഷങ്ങൾ്കു മുൻപന് താൻ നകട്ിരുന് മുരളി ഗാേ
ത്ിലന് അലത ഈണവം അനപ്പാൾ കാറ്റു വഹിച്ിരു
ന്ു. അവൾ ലതല്ലുവം ഭയന്ില്ല, ഒട്ുവം പരിപ്ഭമിച്തുമില്ല. 
അവൾ സനന്താഷനത്ാലെ പെഞ്ഞു…' ഭഗവാൻ 
ഇവിലെ ഉണ്ന്, ഇവിലെ തലന് '. അവൾ ദകകൾ 
കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അെച്ു ഭക്ിനയാലെ പെഞ്ഞു…

'ഗുരുവായൂരപ്പാ, ഭഗവാലേ കാത്ുലകാള്ളുക, േധീ 
ഞങ്ങലള, ഈ മഹാമാരിയിൽ േിന്ുവം'.
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ഇലതാരു കാൽ േൂറ്റാണ്ു പഴ്ക
മുള്ള കഥ.
നക്ദ ഗവലണ്മന്ന് സർവധീസിൽ 

നജാലി ലെയന് തിരുന് എേി്കന് മധുരയിൽ 
േിന്ുവം  അങ്ങന് വെ്കു ്രധീഹാെിലല 
ൊഞ്ിയിലല പ്പശസന്തമായ “തസർ” 
സിൽ്കന് ഗനവഷണ നകപ്്ദത്ിനല്കന് ഒരു 
സ്ഥലവംമാറ്റവം കിട്ി. ്രധീഹാർ അപ്ത താൽപ്പ
ര്യമില്ലാത് സ്ഥലമായതിോൽ ആദ്യവം 
ശകെിലച്കെിലുവം ഏലെ കാത്ിരുന് 
ലപ്പാനമാഷൻ ആയതിോൽ നപാകാൻ 
തലന് തധീരുമാേിച്ു. 

ആലപ്പുഴയിൽ േിന്ുവം ധൻ്രാദിനല്കു 
നപാകുന് #13352 എകന്സന്പ്പസ്ന് ആണന് 
ൊഞ്ി്കു നപാകാൻ ഏക ആപ്ശയവം. 
ആലുവാ നസ്റ്റഷേിൽ രാവിലല ഏഴര 
മണി്കന് എത്ുന് ലപ്െയിൻ, അ്പതു 
മണി്കൂനൊളവം ഓെി, രണ്ായിരത്ി 
അഞ്ഞൂനൊളവം കിനലാമധീറ്റർ താണ്ി, 
മൂന്ാവം ോൾ രാവിലല ഒ്പതു   മണിനയാ
ലെയാണന് ൊഞ്ിയിൽ എത്ുക. 

 മി്കവാെുവം സമയേിഷന്ഠ പാലി്കാത് 
ഒരു വണ്ിയാണിലതന് നപരുനദാഷവുവം 
ഇതിേകവം വരുത്ി ലവച്ിട്ുണ്ന്.
ആലുവയിൽ ലപ്െയിൻ കയെുന്പാൾ 
എൻലെ ക്പാർെന്ലമന്ിൽ അഞ്ു യാപ്ത
്കാർ മാപ്തമാണുണ്ായിരുന്തന്. അവലര 
ഞാൻ താമസിയാലത പരിെയലപ്പട്ു. 
എെണാകുളവം സ്വനദശി  നലാേപ്പേുവം 
കുെുവം്രവുവം; പിലന് ആലപ്പുഴയിൽ 

േിന്ുള്ള മലറ്റാരു കുെുവം്രവുവം. 
നലാേപ്പൻ നെട്േന് രണ്ു വയസ്ിൽ 
താലഴയുള്ള ഒരു  മകളുമുണ്ന്. മനറ്റ രണ്ു 
നപർ െൂർന്കല നഹാസന്പിറ്റലിലല ഒരു 
േഴന്സിവംഗന് സുപ്പണ്ുവം അവരുലെ ഭർത്ാ
വുമാണന്. ഹി്ദി ഭാഷ അധികവം വശമില്ലാ
ത് എേി്കന് ഇേി അെുത് രണ്ു 
ദിവസവം അവരാണനല്ലാ ഒരു സനപ്പാർട്ന്. 
വെന്ക ഇൻഡ്യയിനല്കുള്ള കന്ി യാപ്ത
യായതിോൽ െുരു്കവം ലനഗജുമാപ്തമാ
ണന് കരുതിയിട്ുള്ളതന്. 

കാഴന്െയിൽ കുെിയവോയ നലാേപ്പൻനെ
ട്ൻ ൊഞ്ിയിൽ സ്വന്തമായി ”െയർ 
െധീലപ്െഡിങന്” ്രിസിേസന് േെത്ുകയാണന്. 
ആണിയെിച് പലകലകാണ്ു ഉരസി 
പാകലപ്പെുത്ുന് "കട്" നതഞ്ഞു നപായ 
െയെിൽ പുതിയ െബ്ബർ “ലപ്െഡന്”  ഒട്ി ച്ു 
ലകാെു്കുന് ്രിസിേസന്. താേുവം ഒരു 
്രിഹാെിപ്പയ്േുവം അെങ്ങുന് ലകാച്ു െധീവം! 
കഠിേമായ നജാലി ആയതന് ലകാണ്ാകാവം 
അന്ദേഹത്ിലന് ദകകൾ്കുവം 
െയെിൻലെ േിെവം ആയിത്ുെങ്ങിയിട്ുണ്ന്. 
ലതാട്തിേുവം പിെിച്തിേുലമാല്ക വാശി 
പിെിച്ു കരയുന് മകലള നോ്കലാണന് 
നെട്ൻലെ ഭാര്യയുലെ  പ്പധാേ നജാലി. 

ഈസ്റ്റർ അവുധി്കു ോട്ിൽ വന്ു 
മെങ്ങുകയാണന്.
ഒരു  മയ്കവം കഴിഞ്ഞനപ്പാനഴ്കുവം വണ്ി 
തൃശൂർ എത്ിയിരി്കുന്ു. നസ്റ്റഷേിലല 
"ൊയ, കാപ്പി, വെ" വിളികളുവം 

ഡോെോനപ്പൻസ് ദ്ി ഡോരേറ്റ്

സാം മത്തായി

കഥ
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യാപ്ത്കാരുലെ ്രഹളവുലമാല്ക കാരണവം മയ്കവം 
ലപായന് നപ്പായി. ലപലട്ന്ന് ഒരു സധീറ്റന് ഒഴിലക മറ്റു സധീറ്റു
കലളല്ലാവം േിെഞ്ഞു. വണ്ി പുെലപ്പൊൻ  തുെങ്ങിയ
നപ്പാനഴ്കുവം  മധ്യവയസന്കോയ ഒരു മാേ്യൻ 
ധൃതിയിൽ വന്ന്, സധീറ്റന് േ്പർ നോ്കി ജോല്കരികി
ലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സധീറ്റിൽ ഇരുന്ു. തൻലെ “അരിനസ്റ്റാ
പ്കാറ്റന്”  സൂട്ന്നകസന്  ല്രർത്ിേെിയിൽ തള്ളി ലവച്ന്, 
“ലെയന്്രാൻ” കൂളിവംഗന് ഗ്ാസന് മെ്കി “സഫാരി” 
സൂട്ിൻലെ ോലന് നപാ്കറ്റുകളിലലാന്ിൽ േിനക്ഷപി
ച്ന് വധീണ്ുവം ശരില്കാന്ു േെു േിവർത്ി. ആരുവം ഒറ്റ 
നോട്ത്ിൽ തലന് “ഇലപ്്പസ്ന്ഡന്” ആയിനപ്പാകുന് 
ഗൗരവമുള്ള മുഖവം. ഞാൻ അയാലള പ്ശദ്ി്കാൻ 
കാരണവം മലറ്റാന്ായിരുന്ു. അയാൾ ധരിച്ിരുന്തന് 
“്രാറ്റ”യുലെ"അവം്രാസിഡർ" നമാഡൽ ഷൂസന് 
ആയിരുന്ു! അ്കാലലത് മുന്തിയ ഷൂ നമാഡലുക
ളിലലാന്ന്! നപാരാത്തിേന് പുതിയതായതിോൽ 
പ്്രൗൺ േിെത്ിലുള്ള നപാളിഷന് ലവട്ിത്ിളങ്ങുന്ു
മുണ്ന്! രണ്ു ോൾ മു്പന് ഞാൻ ്രാറ്റ നഷാപ്പിൽ 
നപായനപ്പാൾ "അവം്രാസിഡർ" എെു്കണനമാ 
നവണ്നയാ എന് തധീരുമാേത്ിലലത്ാലത 
"ലമാ്കാസിനോ -സ്ിപന് ഓൺ” നമാഡൽ വാങ്ങുക
യായിരുന്ു…ഒരാളുലെ പദവി അയാളുലെ ഷൂസന് 
നോ്കിയാലെിയാവം എന്ന്  ഇവംഗ്ധീഷുകാർ പെയുന്തന് 
ഇയാളുലെ കാര്യത്ിൽ മി്കവാെുവം ശരി തലന്. 

വണ്ി ലമലല്ല നസ്റ്റഷൻ വിട്ു. പിന്ധീെുള്ള പത്ു 
േിമിഷത്ിൽ  ആ കവംപാർെന്ലമന്ിലുള്ള ആരുവം 
പരസന്പരവം ഒന്ുവം മിണ്ിയില്ല. ലപട്ന്ായിരുന്ു 
നലാേപ്പൻ നെട്ൻലെ മകളുലെ അലെിയുള്ള 
കരച്ിൽ. അതന് കണ് പാലെ േമ്മുലെ “മാേ്യ വ്യക്ി”
യുലെ പുരികങ്ങൾ വില്ലുനപാലല വളഞ്ഞു, ലേറ്റി 
െുളിഞ്ഞു. അയാൾ എലന്താല്കയാ പിെുപിെുത്ു.  
തധീലര രസിച്ിലല്ലന്ു വ്യക്വം! എന്തിേു ഈ കവംപാർ
െന്ലമന്ിൽ കയെിനപ്പായി എന്നപാലലത് 
മുഖഭാവവം… എന്തായാലുവം  നലാേപ്പൻ നെട്ൻലെ 
ഭാര്യ പാെുലപട്ു കരച്ിൽ േിർത്ിച്ു.  സവംഭവത്ിൽ
േിന്ുവം പ്ശദ് തിരി്കാലേന്നപാലല “മാേ്യൻ” 
എലന് വിവരങ്ങൾ തിര്കി. ൊഞ്ിയിനല്കു പ്ൊൻ
സന്ഫർ ആയി നപാകുന് ഗവൺലമൻെന് ഓഫധീസർ 
ആലണന്െിഞ്ഞനപ്പാൾ അയാൾ അൽപ്പവം കൂലെ 
മയലപ്പട്ു. അന്ദേഹത്ിലന് ഒരു വിസിറ്റിവംഗന് കാർഡന് 
എേി്കന് വച്ന് േധീട്ി. അയാളുലെ നപരന് രാജധീവന് 
നമനോൻ. അന്ദേഹവം െൂർല്കലായിലുള്ള ഒരു വലിയ  
ദപ്പവറ്റന് ക്പേിയിലല െധീഫന് ഫിോൻഷ്യൽ 
ഓഫധീസർ ആണന്. ലപലട്ന്ുള്ള യാപ്തയായതിോൽ 
ഫസ്റ്റന് ക്ാസ്ിൽ ്രു്കിവംഗന് കിട്ാത്തുലകാണ്ന് 
ലസ്കന്ന് ക്ാസ്ിൽ കയനെണ്ി വന്ു. അയാളുലെ 
സവംസാരത്ിലുവം നോട്ത്ിലുവം ഒരു ഗർവന് 

േിഴലിച്ിരുന്ു. ആ െൂമിൽ ഞാലോഴിലക മറ്റാനരാെുവം 
മിണ്ാൻ അയാൾ കൂട്ാ്കിയില്ല. അതിലന് 
കാരണവുവം അയാൾ പതിഞ്ഞ സ്വരത്ിൽ പെഞ്ഞു 
തന്ു... മലയാളി സഹയാപ്തികനരാെന് അധികവം ഇെലപ
ട്ാൽ പിലന് തേിന്കാ സ്വന്ത്കാർന്കാ ഒരു നജാലി 
തരലപ്പെുത്ില്കാെു്കാനമാ എന്താവുവം അെുത് 
െിക്വസ്റ്റന്! 
  
ഉച്്കന് രണ്ു  മണിനയാലെ ലപ്െയിൻ ഈനൊഡിൽ 
എത്ി. വണ്ിയിൽ േിന്ുവം പുെത്ിെങ്ങാലത തലന് 
ഭക്ഷണവം വാങ്ങി കഴിച്ു. അെുത് നസ്റ്റഷൻ ആയ 
നസലവം വിട്ു കഴിഞ്ഞനപ്പാനഴ്കുവം ഞാേെ്കവം 
എല്ലാരുവം സധീറ്റിൽ ഇരുന്ു മയങ്ങി. എന്ാൽ നമനോ
ോകലട് എതിർ സധീറ്റിൽ ഇരുന് യാപ്ത്കാരലേ 
മുകളിലല ല്രർത്ിനല്കയച്ന് രണ്ു സധീറ്റുകളുവം 
േിവർത്ി ല്രഡന് നപാലല ആ്കി അതിൽ 
കിെന്ു… കുെച്ു നേരവം കഴിഞ്ഞനപ്പാൾ അയാളുലെ 
കൂർ്കവംവലി ഉച്ത്ിലായി!

ഇതിേിലെ കുേിഞ്ഞിരുന്ന്  ലപ്െയിേിൻലെ 
തെലയല്ലാവം ഒരു കധീെിയ പഴയ ്രേിയൻ 
തുണിലകാണ്ന് തുെച്ു വന് ഒരു പയ്ൻ മുട്ി വിളിെന് 
ഭിക്ഷ നൊദിച്നപ്പാൾ എലന് മയ്കത്ിേന് ഭവംഗവം 
വന്ു…നപാ്കറ്റിൽേിന്ുവം രണ്ു രൂപ എെുത്ു 
ലകാെുത്ു അവലേ  ഒഴിവാ്കിയനപ്പാൾ വധീണ്ുവം 
മയ്കത്ിലന് അെുത് ഗഡുവായി. ദവകുനന്രവം 
ഏഴര മണിനയാലെ  വണ്ി ആർന്കാണവം 
നസ്റ്റഷേിലലത്ി.  

വണ്ി േിന്നപ്പാൾ ഉെ്കവം ലതളിഞ്ഞ നമനോൻ  
സധീറ്റിേെിയിൽ നോ്കിയ തുവം ലഞട്ിനപ്പായി…തലന് 
ഷൂസന് കാണാേില്ല! തെയിൽ കുേിഞ്ഞിരുന്ു 
വധീണ്ുവം വധീണ്ുവം പരതി നോ്കി. അയാളുലെ ഷൂസന് 
ആനരാ അെിച്ുമാറ്റിയിരി്കുലന്ന്ു അയാൾ്കന്  
ന്രാധ്യമായി! കൂട്ിലിട് ലവരുകിലേനപ്പാലല അയാൾ 
അനങ്ങാട്ുമിനങ്ങാട്ുവം േെന്ന്  എല്ലായിെവുവം പരിനശാ
ധിച്ു. പലനരാെുവം നൊദിച്ു. ആരുവം കണ്വരില്ല… 
നദഷ്യവുവം അതിനലലെ േിരാശയുവം കെിച്മർത്ി 
അയാൾ സധീറ്റിൽ വന്ിരിപ്പായി… 
  
ഈ നസ്റ്റഷൻ വിട്ു കഴിഞ്ഞാൽ പിലന് രാപ്തി 
ഭക്ഷണവം കിട്ാൻ ്രുദ്ിമുട്ാലണന്ന് നലാേപ്പൻ 
പെഞ്ഞതിോൽ ഞാൻ ധൃതിയിൽ പ്ാറ്റന്നഫാമിനല
്കു ഇെങ്ങി. മൂന്ന് ോലു ന്രാഗികൾ്കു അപ്പുെത്ന്  
ഒരു ലെെിയ കൂട്വം കണ്ു. െിലർ ഭക്ഷണവം വാങ്ങി
ല്കാണ്ു വരുന്തുവം… ഞാേുവം ആ ഫുഡന് സ്റ്റാളിനല
്കു േെന്ു. ഇഡ്ഡലി-വെ വാങ്ങി കഴിച്ുലകാണ്ിരുന്
നപ്പാൾ ഞാൻ ആ കാഴന് െ കണ്ു!

DARPANAM 
2022 79



രണ്ു ലെയിൽനവ നപാലധീസുകാർ നെർന്ന് “കവംപാർ
െന്ലമന്ിലല തെ വൃത്ിയാ്കിയ” േമ്മുലെ പയ്ലേ 
േെത്ില്കാണ്ന് വരുന്ു! പയ്ലന് വലനത് കയ്ിൽ 
ഒരു നജാഡി ഷൂസുമുണ്ന്! ഞാൻ അവരുലെ ഓരവം 
നെർന്ന് േിന്ന് ആ അരണ് ലവളിച്ത്ിൽ ഷൂസന് 
ഏലതന്ു എത്ി നോ്കി. ഒരു േിമിഷവം ഞാൻ 
സന്തബ്ധോയി… അലത, േമ്മുലെ നമനോൻലെ 
“അവം്രാസിഡർ”ഷൂസന് തലന്!

അനതാലെ ഞാൻ നപാലധീസുകാരുലെ മുന്ിനല്കന് 
േധീങ്ങി േിന്ന് തൻലെ സഹയാപ്തികൻലെ ഷൂസന് 
നമാഷണവം നപായിട്ുലണ്ന്ന് അെിയിച്ു. ഞാൻ 
അവരുലെ കുെുലക േിന്തന് അതിലലാരു നപാലധീസു
കാരേന് അപ്തയന്്കന് ഇഷ്ടലപ്പട്ില്ല. അയാൾ പതുല്ക 
മധീശ െുരുട്ി എനന്ാെന് നൊദിച്ു-
“ഉകെൾ ഷൂസന് തുളഞ്ഞു നപായിരിച്ാ”? (േിങ്ങളുലെ 
സ്വന്തവം ഷൂസന് ആനണാ നമാഷണവം നപായതന്?) 
“ഇല്ല...എൻലെ സഹയാപ്തികൻലെ ഷൂസന് ആണിതന്” 
ഞാൻ പെഞ്ഞു നോ്കി.

“ഉകെൾല്കന് തലവലി”? “നപായി നവദല 
പാെുനകൊ”! അയാൾ ഒഴിഞ്ഞു മാൊോണന് ഭാവവം.
തത്സമയവം അങ്ങന് ദൂലര പച് സിഗ്ൽ ലതളിഞ്ഞു… 
നസ്റ്റഷൻ മാസ്റ്റർ ല്രല്ലെിച്ു… വണ്ി േിരങ്ങി 
േധീങ്ങാൻ തുെങ്ങി!
ഞാൻ ഓെിനപ്പായി എൻലെ ന്രാഗിയിൽ 
കയെി്കൂെി…

“ഷൂസന് കട്വലേ”  കണ് കാര്യവം ഞാൻ  നമനോനോെന് 
പെഞ്ഞില്ല.... ഷൂസന് ഇല്ലാത്തിോൽ പുെത്ിെങ്ങാ
നോ, ഭക്ഷണവം വാങ്ങാനോ പറ്റാലത നദഷ്യവം ലകാണ്ന് 
അയാളുലെ മുഖവം കേത്ിരി്കുകയായിരുന്ു!
രാപ്തിയിൽ ഞാൻ മുകളിലല “ല്രർത്ിൽ” കയെി 
കിെന്തുവം ഉെങ്ങിനപ്പായതുവം ലപലട്ന്ായിരുന്ു. 
ഉെ്കത്ിൻലെ ഒന്ാവം യാമവം കഴിഞ്ഞനപ്പാൾ ആ 
രാപ്തിയിലല സവംഭവങ്ങൾ മനോമുകുരത്ിൽ ലതളി
ഞ്ഞുവന്ു...ആ നപാലിസുകാർ എനന്ാെന് തട്ി്കയെി
യലതന്തിോണന്? ആ പയ്ലേ നസ്റ്റഷേിൽ 
ലകാണ്ുനപായി മർ്ദേിച്ു കാണുനമാ? ആ ഷൂസിൻലെ 
ഗതി എന്തായി്കാണുവം? അവ "നലാസ്റ്റന് ആൻഡന് 
ഫൗണ്ന്"  നപ്പാപ്പർട്ിയിലിട്ു  നലലവം വിളിച്ു െയിൽനവ
്കു മുതൽ കൂട്ുനമാ? അനതാ, പിനറ്റ ദിവസവം 
ൌണിലല “നൊർ ്രസാെി”ൽ വിൽപ്പേ്കന് 
നപായിരി്കുനമാ?
താമസിയാലത തധീവണ്ിയുലെ താളത്ിൽ ഞാൻ 
വധീണ്ുവം േിപ്ദയിലാഴന്ന്ു...

പിനറ്റന്ന്  രാവിലല ല്രർത്ിൽേിന്ുവം താലഴ ഇെങ്ങി 
വരുന്പാൾ കണ്തന് േമ്മുലെ നമനോൻ കാലിൽ 

നസാകന് സുമായി നൊയന് ലലറ്റിൽ നപായി  േെന്ു വരുന്
താണന്. അരിശവം മൂത് അയാൾ േേഞ്ഞ നസാകന്സന്  
ഊരി സധീറ്റിേെിയിനല്കു വലിലച്െിഞ്ഞു! അയാളുലെ 
ദകവശവം നവലെ ലെരുപ്പുകൾ ഇലല്ലന്ു  മേസ്ിലാ
യി. ആൾ കെുപ്പത്ിലാലണന്ു മുഖഭാവവം കണ്ാലെി
യാവം. ആരുവം അയാളുലെ മുഖനത്്കന് നോ്കുന്ില്ല. 
ലപാതുലവ ആ െൂമിൽ ഒരു മ്ാേത തളവം ലകട്ി േിന്ു!
ലപ്െയിൻ വിജയവാഡ നസ്റ്റഷേിൽ എത്ിയനപ്പാഴുവം  
പിന്ധീെുള്ള പല നസ്റ്റഷേുകളിലുവം നവലെ ഷൂനസാ, 
കുെഞ്ഞപക്ഷവം ഒരു നജാഡി ലെരിലപ്പകെിലുനമാ കിട്ു
നമാലയന്ന് അയാൾ അനേ്വഷിച്ു ലകാനണ്യിരുന്ു… 
പനക്ഷ േിരാശയായിരുന്ു ഫലവം!

ഉച്യായനതാലെ ആൾ അൽപ്പവം ‘കൂൾ’ ആയി. 
അനതാലെ ഞാൻ പതുല്ക അെുത്ന് കൂെി അയാലള 
അേുേയിപ്പി്കാൻ പ്ശമിച്ു. ഇേി ഒരി്കലുവം 
ലസ്കൻഡന് ക്ാസ്ിൽ യാപ്തലെയ്ിലല്ലന്ു അയാൾ 
ഊന്ിപ്പെഞ്ഞു. ലപ്െയിേിലുവം നസ്റ്റഷേുകളിലുവം 
ഭിക്ഷാെേവം േിർനത്ണ്തിൻലെ ആവശ്യകതയുവം 
െയിൽലവ നൊയന് ലറ്റുകൾ േവധീകരിന്കണ്തിലേപ്പറ്റി
യുവം അയാൾ വാൊലോയി.  

സാധാരണ പുലർലച് 5:30ോണന് ലപ്െയിൻ െൂർല്കല 
നസ്റ്റഷേിൽ എത്ുക. വണ്ി ദവകിലയത്ിയാൽ 
നമനോൻ നേലര ഓഫധീസിനല്കന് നപാകാൊണന് പതിവന്. 
ലെരിപ്പില്ലാത്തിോൽ എങ്ങലേ ോണവം ലകൊലത 
ഓഫധീസിൽ എത്ാൻ കഴിയുലമന്താണന് ഇനപ്പാൾ 
അയാലള അലട്ുന് െിന്ത...ഒ്പതു മണിയാകാലത 
കെകലളാന്ുവം തുെ്കില്ല.  നസ്റ്റഷേിൽേിന്ുവം കൂട്ി
ലകാണ്ു നപാകാൻ ക്പേി കാർ വരുവം. ലമാദ്രൽ 
നഫാണുകലളാന്ുവം അ്കാലത്ില്ലാത്തിോൽ 
വധീട്ിൽ േിന്ുവം നവലെ ഷൂസന് ലകാണ്ന് വരാൻ 
ദപ്ഡവനൊെന് പെയാോകില്ല.   രാവിലല ലവളിച്വം 
കുെവായതിോൽ നസ്റ്റഷേിലൂലെ ലെരുപ്പന് ഇല്ലാലത 
േെന്ന് നപായാലുവം ആരുവം പ്ശദ്ി്കില്ല എന്ന് അയാൾ 
സ്വരവം താഴന്ത്ി പെഞ്ഞനപ്പാൾ അയാളുലെ “ഈനഗാ” 
എപ്തമാപ്തവം പ്വണലപ്പട്ിട്ുലണ്ന്ന് എേി്കന് 
ഊഹി്കാോയി.

രാവിലല കാണാൻ പറ്റിയിലല്ലകെിനലാ എനന്ാർത്ന് 
രാപ്തി തലന് നമനോനോെന് “ദ്ര  ദ്ര” പെഞ്ഞു 
ഞാൻ എലന് “ല്രർത്ി”നല്കു വലിഞ്ഞു. ഒരു 
േധീണ് ഉെ്കത്ിേുനശഷവം രാവിലല ഏഴു മണി്കന് 
ല്രർത്ിൽ േിന്ുവം താലഴയിെങ്ങുന്പാഴുവം അയാൾ 
സധീറ്റിൽ തലന് ഉണ്ന്… വണ്ി ദവകിയാണന് ഓെുന്
ലതന്ു സന്പഷ്ടവം! രാപ്തി സിഗ്ൽ കിട്ാലത വണ്ി 
പലയിെത്ുവം േിർത്ിയിട്ിരുന്ലപ്ത! അനപ്പാൾ 
നലാേപ്പൻ വിശദധീകരിച്ു… “ഒെധീസ്യിലലയുവം 
്രിഹാെിലലയുവം ആദിവാസികൾ കാട്ിലല 
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ഊെുവഴികൾ ഉള്ളിെത്ു “ലെയിൻ” വലിച്ു വണ്ി 
േിെുത്ി ഇെങ്ങിനപ്പാകുവം! പിലന് സിഗ്ൽ 
കിട്ാതാകുവം. ലപ്െയിേിലല ദപ്ഡവെുവം ഉനദ്യാഗസ്ഥരു
ലമല്ലാവം അെിഞ്ഞുലകാണ്ുള്ള “കളി”യാണിതനപ്ത”.
രാവിലല 7:30 ആയനപ്പാനഴ്കുവം വണ്ി െൂർ്കലയിൽ 
വലിലഞ്ഞത്ി. അലതാരു തിര്കുള്ള നസ്റ്റഷൻ 
ആണന്. ഒെധീസ്യുലെ സ്റ്റധീൽ സിറ്റിയിനല്കുള്ള 
കവാെവം! 

 എല്ലാവരുവം "നപ്്ര്കന്ഫാസ്റ്റന്" വാങ്ങി കഴി്കാേുള്ള 
തയ്ാലെെുപ്പിലാണന്.

നമനോൻലെ ദപ്ഡവർ നസ്റ്റഷേിലൂലെ ന്രാസിേന് 
നവണ്ി ഓനരാ “ന്രാഗി”യുവം പരതുന്ുണ്ായിരുന്ു.
നമനോൻ േഗ്പാദോയി, െമ്മനലാലെ,  പുെനത്്കി
െിങ്ങാലോരുല്പട്ന് ലപട്ി സധീറ്റിേെിയിൽേിന്ുവം 
വലിലച്െുത്ു. മുഖലത് ഗാവംഭധീര്യത്ിേു കുെലവാ
ന്ുമിലല്ലകെിലുവം അയാളുലെ അനപ്പാഴലത് അവസ്ഥ 
കണ്ന് എല്ലാവർ്കുവം അലിവന് നതാന്ി.  
ലപലട്ന്ന് നലാേപ്പലന് ഭാര്യ ഭർത്ാവിൻലെ 
ലെവിയിൽ എനന്താ മപ്ന്തി്കുന്തന് കണ്ു. 
താമസിയാലത നമനോനോൊയി നലാേപ്പൻ 
പെഞ്ഞു.

“സാലെ...ഒരു മിേിറ്റന് േിൽ്കാനമാ”?
“എന്താ കാര്യവം”? നമനോൻ സവംശയനത്ാലെ നലാേ
പ്പലേയുവം ഭാര്യലയയുവം മാെി മാെി നോ്കി. 
നലാേപ്പൻ ധൃതിയിൽ തൻലെ എയർ്രാഗന് തുെന്ന് 
പന്ളാസ്റ്റികന് കവെിൽ ലപാതിഞ്ഞിരുന് ഒരു നജാഡി 
പുതിയ “പാരഗൺ” െപ്പലുകൾ പുെലത്െുത്ു! 
MRP Rs. 99.95 എലന്ഴുതിയ സ്റ്റി്കർ നവഗത്ിൽ 

പെിലച്െുത്നശഷവം നമനോേന് നേലര േധീട്ി.   
എല്ലാവരുവം ഒരു േിമിഷവം സന്തവംഭിച്ു േിന്ു നപായി.
നമനോൻ  അൽപ്പവം മെിച്ു േിന്ു. എന്ാൽ ലപലട്ന്ന് 
എനന്താ ആനലാെിച്ിട്ന്       കൂസലില്ലാലത ആ ലെരു
പ്പുകൾ വാങ്ങി കാലിൽ ധരിച്ു. ഉെലേ തലന് 
നപാ്കറ്റിൽ കയ്ിട്ു തലന് നപഴന്സന് വലിച്ു പുെലത്
െുത്ു... കാര്യവം മേസ്ിലായ നലാേപ്പൻ നമനോലേ 
തെഞ്ഞുലകാണ്ന് പെഞ്ഞു.
“ഇതിരി്കനട്… ഒരു “ഗിഫന് റ്റന്” തന്തതായി കണ്കാ
്കിയാൽ മതി”!
നമനോൻ നപഴന്സന് വധീണ്ുവം നപാ്കറ്റിലിട്ു.
“ഒത്ിരി േ്ദിയുണ്ന്”...നമനോൻ തലയല്വം കുേിച്ന് 
ജാള്യതനയാലെ പെഞ്ഞു!

നലാേപ്പൻ എന് “ലെെിയ” മേുഷ്യൻ  ലകാെുത് 
ലെരുപ്പുമിട്ു നമനോലേന് “വലിയ” മേുഷ്യൻ പ്ാ
റ്റന്നഫാമിനല്കിെങ്ങുന്പാൾ ദപ്ഡവർ ഓെിവന്ന്     
സൂെന്നകസന് ഏറ്റു വാങ്ങി. നമനോൻ  മുന്ിലുവം 
ദപ്ഡവർ രണ്െി പിെകിലുമായി േെന്കന്ു…
“ന്രാസിലന് മു്പിലുവം കുതിരയുലെ ലതാട്ുപിെകി
ലുവം േെ്കരുലതന്ാണനല്ലാ പ്പമാണവം!”

ജോലയിൽേിന്ുവം കണ്ണന് പെിലച്െുത്ു തിരിഞ്ഞു 
നോ്കുന്പാൾ  ഒന്ുവം സവംഭവി്കാത്തുനപാലല 
കുഞ്ഞിേന് കുപ്പിപ്പാൽ ലകാെു്കുവാേുള്ള തിര്കി
ലാണന് നലാേപ്പേുവം ഭാര്യയുവം…

അനപ്പാലഴൻലെ മേസ്ിലല സവംശയവം ഇതായിരുന്ു:
“തധീരുമാേങ്ങൾ എെു്കുന് ഭാര്യനയാ, അനതാ തധീരു
മാേങ്ങൾ േെപ്പിൽ വരുത്ുന് നലാേപ്പനോ- 
ഇവരിൽ ആരാണന് കൂെുതൽ "സന്മാർട്ന്"?

ണഡാ. സാരം മത്ായി: ഇന്തത്യയിൽ സരീനിയർ റിണസർെ ്ഓ�രീസർ ആയുരം, പിന്രീട ്ഓക ്ലാൻഡ ്യകൂേിണെഴ്ി്റിയിൽ സരീനിയർ റിണസർെ് 
സയന്ിസ്് / റിണസർെ ്വ�ണലാ ആയുരം ഏവറക്ാലരം പ്രെർത്ിച്ചിട്ുണ്.് ഓക ്ലാൻഡ ്മലയാളി സമാ�ത്ിവന് സ്ഥാപക വമമ്ർമാരിൽ 
ഒരാൾ.
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Akshaya
Kiran

Akshaya is 12 years old and is 
currently studying in Albany Junior 
High School. 



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.
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Ligy John

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

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



Reeha Afsal

Reeha Afsal has 
her own blog 
where she writes 
stories and 
poems, ‘Reeha 
Land’ (https://ree-
haland.blogspot.
com/) She is 
Twelve years old 
and loves writing 
and painting.
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Malayali Justices of the Peace 
at your service in Auckland

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

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

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

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

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

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

Our community is proud of You!
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The snow fell heavily coating everything in a consolidated blanket 
of dust.

 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.

SNOW

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

ARYA MENON

POEM



Stuck 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 lock-
downs worldwide. Studies conducted 
show that the percentage of people re-
porting anxiety/depression increased 
by 3 to 4 times. Alcohol consumption 
also increased by a startling 14%! 

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.

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

AKSHAYA KIRAN

ARTICLE

IMPACT OF COVID-19 
ON OUR SOCIETY

AUCKLAND 
MALAYALI SAMAJAM98



Number 2.
Economic struggles. A steady flow of money, goods, 
services and people is what makes a healthy econ-
omy. 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 chirp-
ing, the wind blowing, and see the grey clouds dis-
appear. 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 be-
ing 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 New-
ton’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?

SANA SHREEJIT

Akshaya Kiran is 12 years old and is currently studying in Albany Junior High School. She enjoys spend-
ing 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.

COVID-19 or Coronavirus pan-
demic has had a huge impact on 
the entire human society. It has 

led to a drastic loss of human life world-
wide 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 clo-
sures and trade restrictions, we have 
limited access to food processing, trans-
port 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.

NIHARIKA NIDHEESH

When 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 Co-
rona to COVID-19 on 11 February 2020. 

In the following month, they announced 
that COVID-19 is a pandemic. New Zea-
land 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 pan-
demic 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 

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 chil-
dren 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 teach-
ers. It was an eye-opener to recognise 
how important it is to socially connect 
in person rather than through tech-
nology. 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 
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closely monitored during lockdown while learn-
ing from home. 

The scientists from many countries worked to-
gether 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 equip-
ment. Also, medical staff were under tremendous 

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

As a result of the pandemic, a large number of 
people started working from home where pos-
sible. 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. 

SHERYL BERNARD 

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

Ever heard of a country-wide lock-
down 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 scien-
tists 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 peo-
ple’s livelihood, freedom, food system, 
manufacturing and trade, education, 
economy, transportation, hospitality, so-
cial life and mental health. Tens of mil-
lions 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 disor-
der, and psychological distress. COVID 
was especially hard on the elderly and 
people who had existing health condi-
tions, especially from developing coun-
tries. 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. Stu-
dents were struggling more after lockdown than 
they were in lockdown. During the lockdown pe-
riod, 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. More-
over, 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 re-
duced, leaving cleaner and greener air for all of us.

I leave you with a quote from Marie Curie – “Noth-
ing 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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MICHALLE 
SUSAN SHYJU

HEALTH

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

Picture 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. Be-
ware 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 know-
ing 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 sys-
tem 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 lik-
ing 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 multi-
ple 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 Organ-
ization 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 prob-
lems. 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.
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The word friendship itself brings 
a smile on our face which shows 
the depth of friendship we all 

have. Yes, friendship is one of the beau-
tiful blessings in our life. It is the finest 
and the most wonderful relationship we 
all have.

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 par-
ties 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

FRIENDSHIP

WHY ARE BEST 
FRIENDS SO 
SPECIAL?

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 Univer-
sity 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 Zea-
land 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 real-
time. 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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ACHIEVERS
IN THE COMMUNITY

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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It 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 Sama-
jam for this opportunity. The Pageant 
was indeed an experience that I can 
cherish forever. 

I had never thought that I would com-
pete in a pageant. I got an opportunity 
to participate in a confidence pageant, 
Mrs Heritage which was held in Febru-
ary 2021. Though I was reluctant ini-
tially, 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 pag-
eant that was due to be held later the 
same year. The pageant however was 
postponed due to the pandemic and 

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 encour-
aged 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 con-
sider 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 

ATHULYA 
SHREEJIT NAIR

INSPIRATIONAL

CROWN
My Journey to the

Mrs India Globe New Zealand 2022
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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 achiev-
able. 

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 find-
ing 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 individ-
ual.

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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Back in 1965, speaking about the 
formation of the State of Kerala, V K 

Krishna Menon, one of the greatest dip-
lomats 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 mod-
ern India. For, less than 15 years later, 
the sons and daughters of this wonder-
ful 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 popula-
tion crossed the 2 million mark.

Kerala is often referred to as ‘God’s 

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, tradi-
tions, values and of course varied politi-
cal 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 Malay-
ali 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, Qa-
tar, 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-

VENKAT 
RAMAN MNZM

INSPIRATIONAL

The Onam spirit kindles 
the fraternal bond 
in Keralites
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ground tunnels to the dizzy heights of skyscrapers, 
their involvement as engineers, consultants, inves-
tors and ordinary workers is complete and visible.
 
New Zealand is no exception. The contribution 
of Keralites to the development of Aotearoa is be-
yond 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 develop-
ment. 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 ven-
ture 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 en-
trepreneurs 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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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.

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 Fes-
tival: “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 South-
ern 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 for-
mation 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 pro-
gramme 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 exten-
sive 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.
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ACHIEVERS
KALOLTSAVAM

WINNERS OF
AMS MERIT SCHOLARSHIP 2022

Alexa Jerin
Kalathilakam Sub Jr.

Athulya Shaji

Pursuing degree in 
Communication and Classics 
at the Universiy of Auckland

Mikhail Mathew Binoy
Kalaprathibha Sub Jr.

Diya Ciji Sakthi
 
Pursuing degree in 
Bio Medical Sciences
at the Universiy of Auckland

Michal Joby 
Kalathilakam Jr.

Saurav Krishnakumar
 
Pursuing Hon. degree in 
Advanced Computer Science 
at the Universiy of Auckland
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You’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 fero-
cious 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 were-
wolves 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 them-
selves 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 hu-
man and a werewolf:

HENRY 
GEORGE THOMAS
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Werewolves
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• Any injury that has wounded a werewolf will 
show on its human body. However, some were-
wolves 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 were-
wolf 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 trans-
formation 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. Reg-
ular werewolves can only turn into werewolves 

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 short-
term 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 were-
wolf in this case. Regular werewolves don’t 
transform unless there’s a full moon. Some 
people are just lucky, I guess. 
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2. Infectious bite: While in beast mode, a were-
wolf can turn another person into a werewolf 
by biting him or her.

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.

6. 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 God-
like eyesight. They can detect heat signatures 
of objects and people in total darkness. Were-
wolves also have heightened taste. They can 
taste… I don’t even have the words to describe 
it. 

7. Invulnerable: Invulnerability is a huge advan-
tage 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. 

8. 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 were-
wolf 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, al-
lowing 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 were-
wolves. Thousands of monsters died with only 
one surviving.

• Vampire. Although werewolves are in gen-
eral 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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Kerala 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 Com-
mercial towns are there.

A. NATURE
Kerala is a land rich in natural beauty 
and cultural heritage. Kerala is bor-
dered 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 

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 Keralapu-
tra; this is told to us in a third-century 
rock inscription by the Mauryan em-
peror 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 be-
ginning of the 14th century, Ravi Varma 

AARON JIMMY
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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 (mod-
ern 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-Tra-
vancore. The southern portion of Cochin–Travan-
core 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?

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.

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

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 flour-
ished with crops, and everybody was happy, but 
when he died, the land did not flourish, and the 
people were not happy.

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 ep-
ics, 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.

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
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How 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 Archae-
opteryx, the parents of pigeons.

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 Ger-
many. 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 recom-
mend other kids to also learn about dinosaurs because they are 
very interesting, and they also teach us about our past. 

ARCHAEOPTERYX

THE DINOSAUR

SAVIO GIJO

HISTORY

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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You land on a picturesque jetty, 
adjacent to turquoise blue wa-

ters, 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 

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 trampo-
line. 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 
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AUCKLAND’S 
HIDDEN GEM

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 pro-
viding 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 contin-
ues. 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 cacoph-
ony of Hihi, Korimako and Tui leave you in an oth-
er-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. Restora-
tion 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 re-
prieve has changed its mind. It has now firmly de-
cided 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, enjoy-
ing the bittersweet pain of antipodean sunrays on 
your skin, smelling the warm sea air, enjoying Ran-
gitoto’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 govern-
ments and corporates decarbonise our energy sources.
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Hello my friends, today I am 
going to be talking to you about 
the evolution of the personal 

computer.

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 sys-
tem 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 comput-
ers 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 im-
possible 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 de-
scribed 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 applica-
tions, 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.

EVOLUTION OF 
THE COMPUTER

TECHNOLOGY

JAYDEN 
MANI JACOB

Jayden is a year nine student at Liston Boys College, Henderson. 
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In 2020, I watched as seven of Canter-
bury DHB’s executive team resigned 

over six fateful weeks. A discussion 
relating to a DHB deficit and an un-
supportive board was later quoted as 
being reasons for their decision.  I was 
surprised and puzzled at what had un-
raveled. 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 de-
velop a curiosity about the importance 
of good governance in healthcare. 
What does good healthcare govern-
ance 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 

DHB incompetent? Was the manage-
ment 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 pro-
gress 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 gov-
erning 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 
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of governance is the clinical side. Maintaining and 
improving the quality and safety of patient care 
falls under clinical governance. Business perfor-
mance, 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 ob-
jectives. 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 commit-
ment 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 in-
itiatives 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 lead-
ership 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 im-
plementing changes that they don’t completely un-
derstand 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 gov-
ernance 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 commit-
ment and support from the DHBs.

The yang to this yin is Corporate governance. A 
healthcare board of directors and executive man-
agement 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 to-
gether, with equal influence, to collectively make 
decisions about the organisation. Decisions made 
by the board are informed and guided by infor-
mation 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 objec-
tives to strive for and they need to manage risks 
as well.

Administration is vital for health care. Its impor-
tance may increase as health care systems be-
come 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 corpo-
rate governance effectively. 

Without a model to follow, healthcare organisa-
tions attempt to define their own vanguard gov-
ernance 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 in-
dependent 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 to-
wards a ‘fit-for-purpose’ hybrid model integrating 
clinical and corporate governance philosophies.

Why should you be interested in governance? 4 

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 expe-
rience. Distilled down, the questions you need to 
ask yourself are, why do you want to make a dif-
ference? How can you best achieve this goal? Do 
you have the willingness, desire and commitment 
to see the journey through? 
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Historically, healthcare boards have been in-
volved 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, research-
ers, 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 infor-
mal 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 understand-
ing 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 gover-
nors 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 board-
room. 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. Tack-
ling 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 organisa-
tion. 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 സുഹൃത്ുക്വള,  
ണകാെിഡുരം, ണലാക ്ഡൗേുവമാവക് മാ്റിവെ ച്ച ്നമ്ൾ ഓൿലൻഡ ്മലയാളി സമാ�രം 
ഒരുമയുവടയുരം സണന്താഷത്ിൻവറയുരം നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വേിക്ാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്ുന്ു! 

പതിെിനു െിപരരീതമായി സമാ�ത്ിൻവറ AGM അടക്മുള്ള െിെിധ മരീ്റിങ്ങുകളുരം ഈ 
െർഷരം നടത്ാൻ കഴിഞ്ഞത് Zoom െഴിയാേ.് അരംഗങ്ങൾ ണനരിട്് പവങ്ടുത് 
ആേത്യവത് െടങ്ങു ്വ�ബ്ുെരി മാസത്ിവല കമ്ത്യകൂേി്റി അൊർഡ് ോനമായിരുന്ു. 
നമ്ുവട ബഹു: മിനിസ്റർ പ്രിയങ് രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനണമ്റണശഷരം ആേത്യമായി പവങ്ടുക്ു
ന് സമാ�രം പരിപാടി എന് െിണശഷേെുരം അതിനുണ്ായിരുന്ു. തുടന് ്മാർച്ച് 
മാസത്ിൽ െനിതാ േിനണത്ാട ്അനുബന്ധിച്്ച മലയാളി െനിതാ സരംരരംഭകർക്് 
ണെണ്ി ഒരു ബിസിനസ ്ണമള നടത്ുകയുണ്ായി. 

ഏപ്രിൽ മാസത്ിൽ നടന് െിഷു/ഈസ്റർ ആണ�ാഷങ്ങൾ നമ്ുവട കമ്ത്യകൂേി്റിയുവട 
ഒവത്ാരുമ ഒരിക്ൽ കകൂടി വതളിയിക്വപ്പട് അെസരമായിരുന്ു. നത്യകൂസിലൻഡ ്
മിനിസ്റർ ഗമക്ിൾ െുഡ,് ആക് ്പാർട്ി ലരീഡർ ണഡെിഡ് വസയ ്മൗർ, ണലബർ പാർട്ി 
എരം. പി.  ണഡാ: വഡണബാറ റസ്ൽ, ഇന്തത്യൻ ണകാൺസൽ ഭാെ ്ധില്ൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ് 
രാഷ്ടരീയ ണനതാക്ളുരം മതണനതാക്ളുരം, സാമുോയിക പ്രമുഖ്രുരം ഒവക് പവങ്ടുത് ഈ 
ണപ്രാഗ്ാരം െൻ െി�യമായിരുന്ു. തുടർന് ്വമയ ്22 ന് ഈേ് നമ്ൾ വകണങ്മമായി 
വകാണ്ാടി. �കൂഗല 16 നു കണലാത്സെെുരം, ഓഗസ്റ ്6 നു ബാഡ്ിൻറൺ ടകൂർേവമന്ുരം 
ഗരംഭരീരമായി നടത്ാൻ കഴിഞ്ഞത ്നിങ്ങളുവട പകൂർേ സഹകരേരം ഒന്് വകാണ്ു 
മാത്മാേ്.  ണകരള സർക്ാരിവന് “മലയാളരം മിഷൻ ണപ്രാ�ക്ി”വന് സഹകരേണത്ാ
വട മലയാളരം ക്ാസുകൾ, ഓൿലൻഡിവല അധത്യാപകരുവട ശിഷേേത്ിൽ, മികച്ച 
രരീതിയിൽ നടന്ു െരുന്ു. 

വതണക് ഇന്തത്യാക്ാരുവട കകൂട്ായ്മയായ “സൗത് ്ഇന്തത്യൻ വ�ഡണറഷൻ” ഈ െർഷരം 
രകൂപരീകരിച്ചണപ്പാൾ അതിൽ ണനതൃത്വരം െഹിക്ാനുരം അഭിമാനപകൂർെരം പവങ്ടുക്ാനുരം 
സമാ�രം ഭരേസമിതി അരംഗങ്ങൾക്് അെസരരം ലഭിച്ചു.
 
നകൂ്റിഅൻപതിൽപരരം  വമമ്ർമാർ പുതിയതായി അരംഗത്വരം എടുത്ത ്െഴി സമാ�
ത്ിൻവറ അരംഗബലത്ിൽ ഒരു പുത്ൻ ഉേർെ ്ഉണ്ായ െർഷരം കകൂടിയാേ് നടപ്പു 
െർഷരം.

കഴിഞ്ഞ എട്ുമാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓണരാരുത്രുരം 
സമാ�ത്ിനു നൽകിയ കകൂട്ായ്മക്ുരം 
കരുതൽതാങ്ങിനുരം നന്ി!

എല്ാെർക്ുരം  ഒരു നല് ഓേക്ാലരം 
ആശരംസിക്ുന്ു!! 

സ്തിന്രു പരുന്ൂസ്ക്

ലസപ്കട്െി
ഓൿലൻഡന് മലയാളി 

സമാജവം

ദർപ്പണത്തിൽ ഉൾപ്പ്പടുത്തിയതിരതിക്കുന്ന രചനകളുപ്െ പൂർണ്ണ ഉത്രവാദതിത്തം അതാത് ലേഖകർക്് മാത്രമായതിരതിക്കുതം. 
ഓക ്േൻഡ് മേയാളതി സമാജത്തിലനാ പ്രസാധക സമതിതതിലക്ാ യാപ്താരുവതിധ ഉത്രവാദതിത്വുതം ഉണ്ായതിരതിക്കുന്നതല്ല
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