- ചെരു ഔഥ

ഩഹഩം
ചെയ്യഹത്തഴരുചെ
ഔറ്റുഔൾ...
‚ജ ഹണ഻.. ഷ്ര്ജരഹഩ്... ഷ്ര്ജരഹഩ് ദ് ഔഹർ...‛

ജുഫഺന ചഔഹച്ചുഩു യമ
ക ന

അഴൾ ഩരഞ്ഞു … ജരഹഡഺന്ചര ഒയം ജെർന്ന് ഔഹർ നഺന്നു, പഹൽക്കൺ ചരഹ ഔ
ട ്ഷ് എചന്നളുതഺമ തുരുമ്പഺച്ച
ജഫഹർഡഺനു ഭു മ്പഺൽ. ആ ഭതഺൽചക്കട്ടഺനുള്ളഺൽ ഩണഺഭു െങ്ങഺഩ്ജഩഹചമഹരു ഫഹുനഺറചക്കട്ടഺെം വഩ
ത ഭഹചമഹരു
ഭൂതഔഹറത്തഺന്ചര ഒർമ്മക്കുരഺഩ്ചഩന്നജഩഹചറ തറമുമർത്തഺ നഺൽപ്പുണ്ടഹമഺരുന്നു. ജ ഹൺഷ് ഴഺന്നഺമുചെ
ഭു കജത്തക്കു ജനഹക്കഺ. അഴൾ ഩു രജത്തക്കു തചന്ന ജനഹക്കഺമഺയഺക്കുഔമഹണ്. ചഭറ്ചറ ജഡഹർ തുരന്ന് അഴൾ
ഩു രജത്തക്കഺരങ്ങഺ. ജ ഹൺഷഺന്ചര ഒർമ്മഔൾ ഴർത്തഭഹനഔഹറത്തഺന്ചര ഩെഺചക്കട്ടുഔലഺരങ്ങഺ ഩത്തുഴർശം
ഩഺന്നഺജറജക്കഹെഺ.
രു മൂത്ത് ഔയഹമ്പഺന്ചര ജഩഹഷ
റ രഺജറക്കഹണ് ഭനഷ
സ ൃ ഩഹഞ്ഞത്. അകഺറജഔയലഹ ക്രൈഷ
ത ഴമുഴ ന ഔയഹമ്പ്. പ്പം
മുഴ ഷംഖ഻തജ്ഞയഹമ ജ ഹൺഷ് െഹജക്കഹമും ജരഹഫഺന ഷഹഭു ഴറു ം നമഺക്കുന്ന ആയഹധനമുചെ നഺഭഺശങ്ങൾ.
ജഔയലം ഔണ്ടഺട്ടുള്ളതഺൽ ചഴെ്ജെറ്റഴു ം ഭഺഔച്ച മുഴ നഷംഖഭചഭന്ന് ഩറരും രഔ഻ർത്തഺച്ച ആ ഔയഹമ്പഺന്ചര
ഷഭഹഩനദഺഴഷചത്ത ജമഹഖം തുെങ്ങു ന്നതഺനു ചതഹട്ടുഭു മ്പഹണ് ഴഺെർന്ന ഔണ
ു ഔലുള്ള ആ ചഩൺൿട്ടഺമുഭഹമഺ
ഩഹഷ
റ ർ ഴഺൽഷൺ അജങ്ങഹട്ടുഴന്നത്.
‚ജ ഹൺഷ്, ഇത് ഴഺന്നഺ... ഞഹന ഭു മ്പ് ഇരുന്ന െർച്ചഺചറ ൿട്ടഺമഹണ്, നന്നഹമഺ ഩഹെും... രു ഩഹട്ട് ഩു ള്ളഺക്കഹയഺക്ക്
ചഔഹെുക്കജണ...‛
അത്ര ഔഹയയഭഹചമെുത്തഺറ്ചറങ്കഺറു ം ഇനചരഹഡക്ഷന ഴഹമഺച്ചു നഺർത്തഺമതും തചന്ന ചഞട്ടഺച്ചുചഔഹണ്ട് അഴൾ
ഩഹെഺ. െ഻ം ന്നെങ്കം ഭനഷ
സ രഺഞ്ഞ് അഴചല ഩഺന്തുണച്ചു. ഷദഷ
സ ഺന്ചര നഺറമ
ക ഹത്ത ഔയജഗഹശം ഭു ളങ്ങു ജമ്പഹൾ
ഷ്ര്ജര ഺൽ നഺന്നഺരങ്ങു ന്നതഺനഺചെ ഭനഷ
സ ൃ തുരന്ന് അഴചല ന്ന് അബഺനന്ദഺക്കഹന ജതഹന്നഺ, സഷ
ത ദഹനം ചെമ
ത ്
അഴലുചെ ഔണ
ു ഔലഺൽ ജനഹക്കഺ തഹന ഩരഞ്ഞു .
‚ജേറ്റ് ജ ഹഫ്, രഺമറഺ... ഴഺന്ന഻, ചഞട്ടഺച്ചുഔലഞ്ഞു ..‛
എന്തുഩരമണചഭന്നരഺമഹചത ഩു ഞ്ചഺയഺച്ച അഴലുചെ തണുത്ത ഴറംക്രഔമഺൽ ന്നഭർത്തഺ തഹനും െഺയഺച്ചു.
തഺയഺചഔ നെക്കും ഭു മ്പ് അഴചല ഴഺലഺച്ചത് ജരഹഫഺനഹമഺരുന്നു.
‚ഇെമ
ക ്, ജരഹേഹഭഺചനഹചക്ക ഴഺലഺച്ചഹൽ ഴയഹന ഩറ്റുജഭഹ..?‛
ചതറ്ചറഹന്നഹജറഹെഺച്ച് അഴൾ ഩരഞ്ഞു .
‚ശ്രഭഺക്കഹം...‛
തന്ചര ഩഹട്ടുഩു ഷ
ത ഔത്തഺൽ ജപഹൺ നമ്പരു ചഭളുതഺ അഴൾ നെന്നഔന്നു. ഩഺന്ന഻െ് ഹൃദമങ്ങലഺൽ ൿലഺരു
ചഩയ്യഺക്കുന്ന ജപഹൺഷംബഹശണങ്ങലുചെ യണ്ടറ്റങ്ങലഺറഹമഺ ഻ഴഺച്ചുതുെങ്ങഺ. അഴലുചെ ൿെുംഫത്തഺറു ള്ളഴർക്കും
തഹന ഷു ഩയഺെഺതനഹമഺ. അഴലുചെ ഩഺതഹഴഺചന തഹനും ഩപ്പഹ എന്നു ഴഺലഺച്ചുതുെങ്ങഺ. ഷജസഹദയങ്ങൾ തനഺക്ക്
അനയയറ്റഹതഹമഺ. ഻ഴഺതം ഭര്ചരഹരു ഴളഺക്ക് തഺയഺചഞ്ഞഹളുൿന്നത് ആഷവദഺക്കുഔമഹമഺരുന്നു തഹന. രു ചഩണ
ു
ഔെന്നുഴന്നത് ഏചതഹചക്കജമഹ യ഻തഺമഺൽ തന്ചര ഷവബഹഴചത്ത ഷവഹധ഻നഺക്കുന്നുചണ്ടന്നും ഭനഷ
സ ഺറഹമഺത്തുെങ്ങഺ.
ഩജക്ഷ ഔൗഭഹയം ഔളഺഞ്ഞ് മൗഴനത്തഺജറക്ക് ഔഹറൂന്നുന്ന രു ചഩണ
ണ ഺന്ചര ഭനഷ
സ ് എത്രജത്തഹലം
െഩറഭഹമഺയഺക്കുചഭന്ന്
തഺയഺച്ചരഺമഹന
ഔളഺമഹചതജഩഹമഺ.
രുഴർശം
ഔെന്നുജഩഹമതരഺഞ്ഞഺറ്റ.
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ഩഹഩം ചെയ്യഹത്തഴരുചെ ഔറ്റുഔൾ
രണമചഭചന്നഹരു
ന഻ർക്കുഭഺലമ
ു ള്ളഺറഺരുന്ന്
അതഺന്ചര
നനുത്ത
ആഴയണത്തഺൽ
ഭഺന്നഺഭഹമുന്ന
ചഴമഺൽച്ചഺത്രങ്ങചലക്കഹൾ വഫലഭഹമ ഷവഩ
ന ങ്ങൾ ഔണ്ടുതുെങ്ങഺമ തനഺക്ക് ട്ടും തഹങ്ങഹനഹഴഹത്ത ന്നഹമഺരുന്നു
അന്ന് ഷംബഴഺച്ചത്. യഹത്രഺ 11:55, തങ്ങലുചെ ഫന്ധത്തഺന്ചര ന്നഹം ഴഹർശഺഔഭഹഔഹന ഇനഺ ഏതഹനും ഭഺനഺറ്റുഔൾ
ഭഹത്രം. ഴഺന്നഺമുചെ ജപഹൺ ഏതുനഺഭഺശഴു ം ഴയഹം. ചഩെ്ചെന്ന് ജപഹൺ വഫ
ദ ഺച്ചു, ഩജക്ഷ ജഔഹൾ അറ്റ
ചഭജഷ ഹണ്. ഴഺന്നഺമുചെ ജഩയഺനു തഹചള അണഺനഺയന്ന അക്ഷയങ്ങൾ ഴഹമഺച്ച് ജപഹൺ ഔയ്യഺറഺരുന്നു ഴഺരച്ചു.
‚നഭു ക്ക് ന്നഺച്ചു
഻ഴഺക്കഹനഹഴഺറ്റ ജ ഹൺഷ്, എന്ചര ൿെുംഫം അത് ഷമ്മതഺക്കഺറ്റ. നഭു ക്കു ഩഺയഺമഹം...
എചന്ന യഺക്കറു ം വഩഺക്കറ്ജറ... ഗുഡ്ക്രഫ‛
ഩഺന്ന഻ചെഹയഺക്കറു ം അഴലുചെ വഫ
ദ ം ജപഹണഺൽ ജഩഹറു ം ജഔട്ടഺറ്റ. അജനവശഺച്ചുചെന്നഩ്ജഩഹൾ അഴലുചെ
ഴ഻ട്ടുഔഹരുചെ രതഺഔയണഴു ം ചഞട്ടഺക്കുന്നതഹമഺരുന്നു. യഺക്കറു ം അരഺഞ്ഞഺട്ടഺറ്റഹത്തഴചനഩ്ജഩഹചറ തചന്ന
അഴർ ഩരഞ്ഞമച്ചു. ഻ഴഺതത്തഺന്ചര ഖഹനം അഩശ്രുതഺമും അഴതഹലഴു ം നഺരഞ്ഞതഹമഺ ഭഹരഺ. നഺയഹവമും,
നശ
ട ജഫഹധഴു ം, ഴഺശഹദഴു ം ഩഺെഺെഺമ നഹലുഔൾ. ഇത്തഴണ അപ്പനഹണ് യക്ഷമ്ചക്കത്തഺമത്. അപ്പന്ചര
ജയചമഹരു ഡമജറഹഖ്.
‚ചഩണ
ണ ഺന്ചര ഩു രജഔ ജഩഹൿന്നഴനറ്റ, ചഩണ
ു ങ്ങൾ ഩു രജഔ ഴരുന്നഴനഹഔഹന ജനഹചക്കെഹ...‛
ഩഠനത്തഺൽ ശ്രദ്ധ ജഔന്ദ്ര഻ഔയഺച്ചു. നശ
ട രണമത്തഺന്ചര ഔനറു ഔൾ െഹയംഭൂെഺക്കഺെചന്നങ്കഺറു ം അഴചമ
ഉണർത്തഹചത
ക്രദഴഹശ്രമജത്തഹചെ
഻ഴഺക്കഹന
ശ്രഭഺച്ചു.
അപ്പന്ചര
നഺർബ്ബന്ധരഔഹയഭഹണ്
ജഩഹറ഻ഷഺജറക്കുള്ള ഔഹമഺഔക്ഷഭതഹഩയഺജവഹധനമ
ക ് ജഩഹമത്. അജനഔർ ഷവഩ
ന ം ഔഹണുചന്നഹരു ജ ഹറഺ ഴറഺമ
അധവഹനചഭഹന്നും െഹചത റബഺച്ചഺട്ടും തന്ചര ഭനഷ
സ ഺറഹചഔ ഏജതഹ നശ
ട ത്തഺന്ചര ഖന്ധം നഺരഞ്ഞു നഺന്നഺരുന്നു.
ഩഺചന്നമും ഔഹറം ഭഹരഺ, ഡഩയൂെ്ജെശനഺൽ ഷ്ചഩശയൽ ബ്രഹഞ്ചഺചറ നഺമഭനത്തഺനു ജവശം ചഔഹച്ചഺമഺൽ
ഴന്നഩ്ജഩഹളഹണ് ജരഹഫഺന്ചര ജഔഹൾ ഴരുന്നത്.
‚നഺന്ചര ഩളമ ഔക്ഷഺ ഇഩ്ജഩഹൾ ചഔഹച്ച഻റു ണ്ട്. ഩജക്ഷ ആലങ്ങു ഭഹരഺഩ്ജഩഹചമന്നഹ ജഔട്ടത്...‛
ഹൃദമത്തഺന്ചര അെഺത്തട്ടഺചറഴഺചെ നഺജന്നഹ എജതഹ ന്ന് നുയഞ്ഞു ചഩഹങ്ങഺ. ഩജക്ഷ ജഔട്ട ഔഥഔൾ അത്ര
നറ്റതറ്റഹമഺരുന്നതഺനഹൽ അഴചലജത്തെഺഩ്ജഩഹഔഹന ക്രധയയം ഴന്നഺറ്റ.
രു ഡഺഷംഫർ ഭഹഷത്തഺറഹണത് ഷംബഴഺച്ചത്. ഩു തുഴർശത്തജറന്ന് ചഩെ്ചെന്ന് റബഺച്ച രു അക്രഷനചഭന്റ്.
ആന്റഺനഹർജക്കഹട്ടഺഔ് ചഷറ്റഺചന ന്നു ഷസഹമഺക്കണം. നഖയത്തഺചറ മുഴതവചത്ത റസയഺമഺറഹള്ത്തഹനും
നഺമഭഴഺരുദ്ധരഴർത്തനങ്ങൾക്ക്
ജരയഺപ്പഺക്കഹനും
ശ്രഭഺക്കുന്ന
റസയഺഭരുന്നുഷംഗങ്ങചലപ്പറ്റഺമുള്ള
അജനവശണം,
പ്പം
അനഹവഹഷയജഔന്ദ്രങ്ങചലമും
ജനയഺെണം.
നഖയരഹതത്തഺൽ
ഩണഺഩൂർത്തഺമഹമഺചക്കഹണ്ടഺയഺചക്ക
ജഔഷഺൽചഩട്ടുജഩഹമ
രു
ഫഹുനഺറചക്കട്ടഺെം
ജഔന്ദ്ര഻ഔയഺച്ച്
ഷഹഭൂസയഴഺരുദ്ധരഴർത്തനങ്ങൾ
നെക്കുന്നുചണ്ടന്ന്
യസഷയഴഺഴയം
റബഺച്ചഺട്ടഹണ്
നഹർജക്കഹട്ടഺഔ
സ ഺചറ
ജഭറു ജദയഹഖഷഥന രസ഻ം ഷഹരു ചഭഹത്ത് രു അണ്ടർഔഴർ ഒപ്പജരശന ഩ്ലഹന ചെമ
ത ത് . ഭഺന്നൽ ചരമ
ഡ ഺൽ
ചഔട്ടഺെത്തഺന്ചര നഹറഹം നഺറമഺൽ നഺന്നും എട്ടു ജഩചയ ഩഺെഺെഺ. അഞ്ചു ജഩരും ഴഺദയഹർത്ഥഺഔൾ. ഫഹക്കഺ
ഭൂന്നുജഩർ ഷഥറഔഹറജഫഹധഭഺറ്റഹത്തഴഺധം റസയഺമുചെ ഔമങ്ങലഺചറഴഺചെജമഹ ഷവമം നശ
ട ഩ്ചഩട്ട്
ബഺത്തഺമഺൽ െഹയഺമഺയഺക്കുഔമഹമഺരുന്നു. അതഺചറഹന്ന് രു ചഩൺൿട്ടഺമഹമഺരുന്നു. അഴചല ഴഹസനത്തഺജറക്ക്
ഔമറ്റുന്നതഺനഺചെമഹണ് ഩതഺഞ്ഞഷവയത്തഺൽ തജന്നഹെഴൾ ഩരഞ്ഞത്.
‚ഷർ... യഹൾ െഺമുണ്ട് ….. അഴൾ…. അഴൾ ഷഺഔ
സ ്ത് പ്ജലഹരഺൽ ഔഺെക്കുഴഹ...‛
‚ജഩഹമഺ ജനഹചക്കജെഹ... ഉചണ്ടങ്കഺൽ ഴഺലഺച്ചഹൽ ഭതഺ, ഞഹന െഺ ഴയഹം...‛
രസ഻ം ഷർ ഩരഞ്ഞു . ആരഹം പ്ജലഹരഺചറത്തഺ ഭു രഺഔലഺൽ തഺയചഞ്ഞങ്കഺറു ം ആചയമും ഔണ്ടഺറ്റ.
ഭെങ്ങഹചനഹരുങ്ങു ജമ്പഹളഹണ് ജെഹമ്ചററ്റുഔലഺൽ െഺ ന്നു ജനഹക്കഺജമക്കഹചഭന്ന് ഔരുതഺമത്. ഔരു ചത്തഹരു
തുണഺക്കശണം ഴഹതഺറഺനു ഩു രജത്തക്ക് ന഻ണ്ടുഔഺെപ്പുണ്ടഹമഺരുന്നു. അഔജത്തക്കു ഔമരഺമഩ്ജഩഹൾ ഔഹണുന്നത്
ജഭൽക്കൂയമഺജറക്ക് ദൃശ
ട ഺഩതഺപ്പഺച്ച് ഔഺെക്കുന്ന അഴചലമഹണ് ഔണ്ടത്... ഴഺന്നഺ..! അഴലുചെ ഴറഺമ ഔണ
ു ഔൾക്കു
െു റ്റും ഔരുഴഹലഺപ്പ്... ഴഺവഹറഭഹമ ചനറ്റഺത്തെത്തഺൽ ഞയമ്പു ഔൾ ഩഺെച്ചുനഺന്നഺരുന്നു. ഔഹതുഔലഺൽ ഴറഺമ
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ഇമർരഺങ്ങു ഔൾ, അതഺചറഹചയണ
ണ ം ചഩഹട്ടഺമഺരുന്നു. ക്രഔത്തണ്ടമഺൽ ഷൂെഺഔമരഺമ ഩഹെുഔൾ... തന്ചര
ഷഹന്നഺധയം അഴലരഺഞ്ഞഺട്ടുെഺമഺറ്റ.
‚ജ ഹൺഷ്, ആജയറു ഭു ജണ്ടഹ അഴഺചെ..?‛
ഴമർചറഷഺൽ രസ഻ംഷഹരഺന്ചര വഫ
ദ ം. രുനഺഭഺശം ഩഔച്ചുനഺന്നഺട്ട് തഹന ഩരഞ്ഞു .
‚ജനഹ ഷർ... ആരുഭഺറ്റ, ഔഭഺങ്ങ് ഫഹക്ക്..‛
‚ഒചക്ക, ആ ചഩണ
ു ചഴരു ചത ഩഺച്ചും ജഩമും ഩരഞ്ഞതഹമഺയഺക്കും. തഹനഺങ്ങു ജഩഹയ്...ഒഴർ‛
‚ഒഴർ ആനഡ് ഓട്ട് ഷർ..‛
ഩഺെഺമഺറഹമഴരുചെ ട്ടത്തഺൽ അഴലുഭു ണ്ടഹമഺരുചന്നങ്കഺൽ... സഹപ് ജഡ റ഻ചഴെുത്തഺട്ട് ആ ചഔട്ടഺെത്തഺജറക്ക്
ഩഹഞ്ഞു . പ്പം ര഻നചമ ഴഺലഺച്ചു. ജ ണറഺഷ
റ ഹമ അഴൾ ചെമുചണ്ടങ്കഺൽ ഔഹയയങ്ങൾ എലുപ്പഭഹഴു ം. ര഻ന തന്ചര
ഔഹരു ഭഹമഹണ്
ഴന്നത്.
തങ്ങലഺരുഴരും
ജെർന്ന്
പഹൽക്കൺ
ഖഹർഡനഷഺന്ചര
ആരഹം
നഺറമഺചറത്തഺമഩ്ജഩഹജളക്കും ര഻ന തലർന്നഺരുന്നു. ഴഺന്നഺ ഔഺെന്നഺരുന്നഺെചത്തത്തഺമഩ്ജഩഹൾ അഴഺെം ശൂനയം...!
‚ജ ഹൺഷ്... ഇഴഺചെമുണ്ട്...‛
ര഻നമുചെ വഫ
ദ ം. ഒെഺചമത്തുജമ്പഹൾ ക്രഔഴയഺ ജഩഹറു ഭഺറ്റഹത്ത ഫഹൽക്കണഺമഺൽ െൈഴഹലത്തഺജറക്ക്
ജനഹക്കഺനഺൽക്കുന്ന ഴഺന്നഺചമമും അഴലുചെ ഔയ്യഺൽ ഭു രു ചഔപ്പഺെഺച്ചഺയഺക്കുന്ന ര഻നചമമുഭഹണ് ഔഹണുന്നത്.
രുനഺഭഺശം ക്രഴഔഺമഺരുചന്നങ്കഺൽ... ജസഹ ക്രദഴജഭ.. ഒർക്കഹന െഺഴയ്യ.
ക്രറപ്ക്രറന ര഻സഹഫഺറഺര്ജരശന ചഷന്റരഺൽ ഭഹഷങ്ങൾ ന഻ണ്ട ഴഹഷം... അഴഺെുചത്ത ഭദർ ഷു പ്പ഻യഺമർ
ഫഺമഹരഺഷഺജനഹെ്
ഔഹയയങ്ങചലറ്റഹം
ഩരഞ്ഞഺരുന്നു.
എങ്കഺറു ം
െഺഔഺത്സഹഔഹറത്ത്
ഴഺന്നഺചമ
ഷന്ദർവഺക്കഹതഺയഺക്കുന്നതഹണ് നറ്റചതന്ന് അഴർ ഩരഞ്ഞഺരുന്നു. െുഴഺചറഹരു ചഩഷസഹഴയഹളഹള
ച ഭദരഺന്ചര
ജഔഹൾ ഴന്നു.
‚ജ ഹൺഷ്, ഴഺന്നഺ ജനഹർഭറഹമഺട്ടുണ്ട്... ന്നഺഴഺെം ഴചയ ഴരുചഭങ്കഺൽ...‛
ക്രഴൿജന്നയഭഹണ് ക്രറപ്ക്രറനഺചറത്തഹന ഔളഺഞ്ഞത്. ചഩഷസഹ ആെയണത്തഺന്ചര ഷഭമം. രഹർത്ഥനമും
ഭറ്റും ഔളഺഞ്ഞ് ഭു രഺച്ച ചഩഷസഹ അപ്പഴു ഭഹമഺ ഭദർ ഴന്നു. തനഺക്കു ജനചയ ന഻ട്ടഺമ ജരമഺൽ നഺന്നും ചതറ്റു
ഭെഺച്ചഹചണങ്കഺറു ം രുഭു രഺ അപ്പചഭെുത്ത് രുെഺച്ചഩ്ജഩഹൾ യണ്ടഹമഺയത്തഺൽഩയം ഴർശങ്ങൾക്കപ്പുരം നെചന്നഹരു
ചഩരുന്നഹലഺന്ചര ഔഥജമഹർത്തുജഩഹമഺ. ഩു ലഺപ്പഺറ്റഹത്ത അപ്പത്തഺന്ചര ചഩരുന്നഹൾ.
‚ജ ഹൺഷ്, ൿരച്ചുഔഹയയങ്ങൾ െഺ എനഺക്കു ഩരമഹനുണ്ട്, ഔളഺഞ്ഞമഹള
ച ഴഺന്നഺക്ക് രു ചഭഡഺക്കൽ ചെക്കഩ്
ഉണ്ടഹമഺരുന്നു. ശ഻ ഇഷ് ഒൾക്രരറ്റ്, ഫട്ട് രു ഔഹയയം ഭനഷ
സ ഺറു ണ്ടഹഴണം, ശഺ ഈഷ് ചഷക്ഷവറഺ
എഔ
സ ്ഩ്ജറഹമഺറ്റഡ്, എചതഹചക്കജമഹ ചഔഹെഺമ ക്രറംഖഺഔഩ഻ഢനങ്ങൾക്കഺെമഹമ ൿട്ടഺമഹണഴൾ. അത്
അഴലുചെ ആചയഹഖയചത്തമും ഷതഹജനഹത്ഩഹദനജവശഺചമമും ഔഹയയഭഹമഺ ഫഹധഺച്ചഺട്ടുണ്ട്. ഴഺശഭഺജക്കണ്ട,
നഭു ക്ക് ര഻റ്റ്ചഭന്റ് ചഔഹണ്ട് ഭഹറ്റഺചമെുക്കഹഴു ന്നജതമുചള്ളന്ന് ഴഺവവഷഺക്കഹം... ഩഺചന്ന, എറ്റഹം അഴഺെുചത്ത
ഔയ്യഺററ്ജറ... എനഺക്ക് ഭനഷ
സ ഺറഹഴഹത്ത രു ഔഹയയഭു ണ്ട്... ഇത്രമും ഔഹറഭഹമഺട്ടും ഴഺന്നഺചമ അജനവശഺച്ച്
അഴലുചെ ഴ഻ട്ടഺൽ നഺന്ന് ആരും ഴയഺഔജമഹ തഺയക്കുഔജമഹ ന്നും ചെയ്യഹത്തചതതഹ...?‛
തന്ചര ഭൗനം ഔണ്ട് ഭദർ െഺയഺച്ചു. ഉത്തയഭരഺമഹചത ൿളങ്ങു ന്ന രു ൿട്ടഺജമഹചെന്നജഩഹചറ അഴർ തജന്നഹെഹമഺ
ഩരഞ്ഞു .
‚ജ ഹൺഷ് ഴഺശഭഺജക്കണ്ട, യഺക്കറു ം ഴഺന്നഺ ഞങ്ങൾചക്കഹരു ഫഹധയതമറ്റ... അഴചല ഞങ്ങൾ ചരഹട്ടഔ
റ ്
ചെമ്ജതഹലഹം...‛
ചഩെ്ചെചന്നജതഹ ഉൾഴഺലഺമഹചറജന്നഹണം തഹന ഩരഞ്ഞു .
‚ഭദർ, ഴഺന്നഺ എനഺക്കും രു ഫഹധയതമറ്റ... ഞഹനഴചല ജനഹക്കഺജക്കഹലഹം..‛
ഔഹരഺനെുത്ത് ഔഹത്തുനഺൽക്കചഴ ഭദർ ഴന്നു, ഴഺന്നഺചമമും ട്ടഺ. അഴലുചെ ഭു കത്തഹചഔ നഺർഴഺഔഹയതമുചെ
ശൂനയതമഹമഺരുന്നു. ആദയഷഭഹഖഭത്തഺചറന്നജഩഹചറ അഴലുചെ ഴറഺമ ഔണ
ു ഔലുചെ ജനഹട്ടം തന്ചര ജനചയ
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ഴചന്നങ്കഺറു ം റക്ഷയം ചതറ്റഺമഺെ്ചെന്നജഩഹചറ അഴൾ ഭഺളഺഔചല ഭര്ചരജങ്ങഹെ്ജെഹ ഩഹമഺച്ചു. ഩഺചന്ന ഭഺണ്ടഹചത
ഔഹരഺൽ ഔമരഺ. ഭദർ നഺവ
ശ ഫ
ദ ം ക്രഔഴ഻വഺ ഞങ്ങചല മഹത്രമഹക്കഺ. നഖയത്തഺജറക്കുള്ള ജരഹഡഺറൂചെ ഔഹർ
ഒെഺചക്കഹണ്ടഺരുന്നു. എപ്.എം ജരഡഺജമഹമഺൽ ചഩഷസഹ രഭഹണഺച്ച് ചഷസഺജമഹന ഭഹലഺഔമഺചറ
തഺരുഴത്തഹളചത്തക്കുരഺച്ചുള്ള ഖഹനം ഩതഺഞ്ഞ ഷവയത്തഺൽ ജഔൾക്കഹം. ഴഺന്നഺ നഺവഫ
ദ മഹമഺ ഩു രജത്തക്കു
ജനഹക്കഺമഺയഺക്കുഔമഹണ്. ഭൗനത്തഺന്ചര െഺറ്റുെു തഔർക്കഹന ഭനഷ
സ ൃ ഴന്നഺറ്റ. ചഫജഥൽ െർച്ച്
എചന്നളുതഺമ ജഫഹർഡഺനു ഭു മ്പഺൽ ഔഹർ നഺന്നു.
‚ഞഹനഺഩ്ജഩഹ ഴയഹം, ന്നു ചഴമ
റ ് ചെയ്യജണ...‛
അഴൾ ചഭറ്ചറ തറമഹട്ടഺ.
ഴഺന്നഺചമ ഔഹരഺറഺരുത്തഺമഺട്ട് ഭതഺൽചക്കട്ടഺനഔജത്തക്ക് ഔമരഺെ്ചെറ്റുജമ്പഹൾ ഩഹഷ
റ ർ ഴഺൽഷൺ ഩൂഭു കത്തു
തചന്ന നഺൽപ്പുണ്ടഹമഺരുന്നു. അെുത്ത് ഷബമഺചറ രഭു കയഹമ യണ്ടുജഩർ ഔജഷയമഺറഺരുപ്പുണ്ട്. എജതഹ
ഷബഹഔഹയയങ്ങൾ െർച്ചചെയ്യുഔമഹചണന്ന് ഴയക്തം. െു ലഺഴു ഔലഹമും, ചഴള്ളഺജയകഔലഹമുചഭഹചക്ക ഔഹറം
അദ്ജദസത്തഺന്ചര ഭു കത്തും തന്ചര ഔചയ്യഹപ്പു ഩതഺച്ചഺയഺക്കുന്നു.
‚എതഺജമ അഴൾ..?‛
ഖൗയഴം ഴഺെഹചതമുള്ള ജെഹദയം
‚ഔഹരഺറു ണ്ട്... ഴഺലഺക്കെ്ചെ..‛
‚ജഴണ്ട... ഇജങ്ങഹെ്ചെങ്ങു ം ഴഺലഺക്കണ്ടഹ...‛
ചഞട്ടഺഩ്ജഩഹമഺ തഹന, ഇജങ്ങചയതഹ ഇങ്ങചന…
‚അചതതഹ ഩഹഷ
റ ർ...?‛
തന്ചര ജെഹദയം ജഔൾക്കുന്നതഺനും ഭു ജമ്പ അദ്ജദസം ഭരു ഩെഺ ഩരഞ്ഞു തുെങ്ങഺമഺരുന്നു.
‚ഔണ്ടഺെചത്തറ്റഹം ഔരങ്ങഺ നെന്ന് ജതഹന്നയഴഹഷം ഭു ളുഴന ഔഹണഺച്ചഺട്ട് ഩ്യഹന്തും ഩഺെഺച്ച് നെക്കുന്നഴർക്ക് ഴന്നു
ജഔരഹനുള്ള ഷഥറഭറ്റ ഇത്... ഇചതഹരു െർച്ചഹണ്..‛
തന്ചര ജനഹട്ടം െർച്ചഺന്ചര ഩഹയഩ്ചഩറ്റഺജറക്കു ചെന്നു. അഴഺചെ ‘എന്ചര ആറമം ഷഔറ ഹതഺഔൾക്കും
രഹർത്ഥനഹറമം...’ എചന്നളുതഺമഺരുന്നു. ഩചക്ഷ അതഺന്ചര ഫഹക്കഺമഹമഺ എഴഺചെ നഺജന്നഹ രു അവയ഻യഺ
ഭു ളങ്ങഺ
‚നഺങ്ങജലഹ
അതഺചന
ഔള്ളന്മഹരുചെ
ഗുസമഹക്കഺത്ത഻ർത്തു...‛
ആഞ്ഞു ഴ഻വഺമ
ഭൂർച്ചമുണ്ടഹമഺരുന്നു ആ ഴഹക്കുഔൾക്ക്... ഔർത്തഹജഴ, ന഻മഺചതഹന്നും ഔഹണുന്നഺറ്ജറ...?

െമ്മട്ടഺചമക്കഹൾ

‚ജ ഹൺഷ് ഴഹ, ജഔരഺമഺയഺക്ക്... ആറ഻ജഷ... ഩഹറഺരുപ്പുജണ്ടൽ ഒജയഹ െഹമചമെുക്ക്...‚
ഩഹഷ
റ ർ ഴഺൽഷൺ ന഻ട്ടഺ ഴഺലഺച്ചു.
‛ജഴണ്ട
ഩഹഷ
റ ജര...
ഞഹനഺരങ്ങു ഴഹ,
ജമഹഖയതചമഹന്നുഭു ള്ളഴനറ്റ...‚

ഩരഞ്ഞു ഴരുജമ്പഹൾ

ഞഹനും

ഇഴഺചെ

ജഔരഺഴയഹന

തക്ക

ജഩഹഔഹനഹമഺ തഺയഺഞ്ഞു നെക്കുജമ്പഹൾ ഩഹഷ
റ ർ ഩഺന്നഹചറ ഴന്നു. തന്ചര ഔയ്യഺൽ ഩഺെഺച്ച് അദ്ജദസം ഷവയം
തഹള്ത്തഺപ്പരഞ്ഞു .
‛സ..! എതഹ ജ ഹൺജഷ ഈ ഩരമുന്നത്... അഴചല ഇജങ്ങഹട്ടു ഴഺലഺക്കണ്ടഹന്നറ്ജറ ഞഹന ഩരഞ്ഞു ള്ളൂ...
ജ ഹൺഷഺനു ഴയഹറ്ജറഹ..?‚
അനുനമത്തഺനുള്ള ശ്രഭഭഹചണന്ന് ഭനഷ
സ ഺറഹമഺ, ഷഺറ്റൗട്ടഺറഺരുന്നഴരും ഩു രജത്തക്കഺരങ്ങഺഴന്നു.
‛എതഹ ജ ഹൺജഷ ഇത്.. നമ്മു ചെ ഷബമ
ക ് ജെയഹത്ത ആലുഔചല എതഺനഹ ഇജങ്ങഹട്ടു ചഔഹണ്ടുഴരുന്നത്..? അതു
നമ്മു ചെ ചരഩയൂെ്ജെശചന ഫഹധഺക്കഺറ്ജറ..?‚
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ഩഹഩം ചെയ്യഹത്തഴരുചെ ഔറ്റുഔൾ
ഷബഹചഷൈട്ടരഺമഹമ ഖ഻ഴർഖ഻ഷ് ഩരഞ്ഞു . ഩഺന്നഹചറ ഴന്ന ക ഹന ഺ ഫഺജുഴു ം അജതറ്റുഩഺെഺച്ചു.
‛ഖ഻ഴർച്ചഹന ഩരഞ്ഞതഹ അതഺന്ചര വയഺ... ഷഹക്ഷയഭഺറ്റഹചത ജദവത്തു നെന്നഴചയചമഹന്നും ഇതഺനഔത്തു
ജഔറ്റഹന ഞങ്ങലു ഷമ്മതഺക്കത്തഺറ്റ...‚
രുനഺഭഺശം ഭൗനഭഹമഺ നഺന്നഺട്ട് തഹന ഭരു ഩെഺ ഩരഞ്ഞു ..
‚ഷബമുചെ ചരഩയൂെ്ജെശനും ജദവചത്ത ഷഹക്ഷയഴു ചഭഹചക്കമഹണ് നഺങ്ങലുചെ രവ
ന ം.. അറ്ജറ..? അറ്റഹചത
ആത്മഹക്കലുചെ യക്ഷജമഹ ഷഭഹധഹനജഭഹ ന്നുഭറ്ററ്ജറഹ. ഖ഻ഴർച്ചഹന്ചര ജഖഹഡൗണഺജറക്ക് െഹഔ
സ ് ചഴട്ടഺച്ച്
ഷഹധനം ഔെത്തഺമതഺന് എത്ര റക്ഷം രൂഩമഹണ് ചഷമഺൽഷ് െഹഔ
സ ഺൽ ക്രപനെച്ചത്..? എത്ര രൂഩ ക്രഔക്കൂറഺ
ചഔഹെുജക്കണ്ട഻ഴന്നു
ആദർവധ഻യനഹമ
നഺങ്ങൾക്ക്
ആ
ജഔഷു
ത഻ർക്കഹന..?അജതഹ
അതഹജണഹ
നഺങ്ങലുചെചമഹചക്ക ചരഩയൂെ്ജെശന...?‛
ഖ഻ഴർഖ഻ഷഺന്ചര ഭു കചത്ത യക്തഭമം നഺഭഺശഹർദ്ധം ചഔഹണ്ട് ഇറ്റഹതഹമഺ.
അമഹൾ ചെഹെഺച്ചു.

ചതഹണ്ടമുണങ്ങഺഩ്ജഩഹചമങ്കഺറു ം

‚െു മ്മഹ ഇറ്റഹത്ത ഔഥചമഹന്നുഭു ണ്ടഹക്കരുത്...‛
‚ഇറ്റഹത്തചതഹന്നുഭറ്റ, ജഩഹറ഻ഷ് ജരജക്കഹഡ
സ ഺന്ചര ജഔഹപ്പഺ എന്ചര ഔയ്യഺറു ണ്ട്. ഔഹണജണഹ..?‛
ഭൂഴരും ഔണ
ണ ഺൽ ഔണ
ണ ഺൽ ജനഹക്കഺ. ഇത്തഴണ അനുയഞ്ജനത്തഺനു ഴന്നത്.
‚അറ്റ ജ ഹൺജഷ, ഫഺഷഺനഷ
സ ഹഴു ജമ്പഹ അങ്ങചനചമഹചക്ക െഺറതു ഩതഺഴഹ...‛
‚ഒജസഹ... അതു വയഺ, ഫഺജുച്ചഹന്ചര ബഹയയ എൽഷഺമ്മഹജമ്മ ഩണ്ട് ൿഭയഔത്ത് സൗഷ്ജഫഹട്ടഺൽ നഺന്നും
ഩഺെഺെഺമത് അത്ര ഴറയ ഇശയൂ ന്നുഭറ്റഹമഺയഺക്കും അറ്ജറ..? ഇതഹജണഹ ൿരച്ചുഭു മ്പ് നഺങ്ങൾ ഩരഞ്ഞ
ജദവചത്ത ഷഹക്ഷയഴു ം ഭറ്റും..?‛
ഫഺജു അെഺചഔഹണ്ടതു ജഩഹചറ ന്നു ഩു ലഞ്ഞു . ചഩെ്ചെന്നു തചന്ന ഩഹഷ
റ ർ ഇെചഩട്ടു
‚ജ ഹൺജഷ, ഭറ്റുള്ളഴരുചെ ൿറ്റം ഔണ്ടുഩഺെഺക്കഹന നെക്കഹചത... ഇചതഹചക്ക ഩു രത്തുഩരഞ്ഞഹൽ അതഺന്ചര
നഹണജക്കെ് ആർക്കഹ..?‛
‚നഹണജക്കജെഹർത്തഺട്ടു തചന്നമഹ ഩഹഷ
റ ജര ഞഹനും ഇതുഴചയ ഭഺണ്ടഹതഺരുന്നത്. ഩഹഷ
റ രു ചെ ജഭഹൾ നള
സ ഺങ്ങഺനു
ഩഠഺക്കുജമ്പഹൾ രു ഷഷ്ചഩനശന ഷമ്പഹദഺച്ചഺരുന്നു, പഹർഭഷഺമഺൽ നഺന്നും ൿരച്ചു ഭരുന്ന് അെഺച്ചുഭഹറ്റഺമതഺന്.
ഭരുചന്നന്നു ഩരമുജമ്പഹൾ ഩഹയചഷറ്റജഭഹജലഹ, ച റൂഷഺജറഹ ന്നുഭറ്റ ഐറ്റം... ഡമചഷഩഹം, ക്രനരഹചഷഩഹം
െഹഫ്ചററ്റുഔൾ, ഩഺചന്ന ചഩതഡഺന എന്നു ജഩരുള്ള ചെര഻മ... ൿചര ആംഩയൂൾഷ്... രുെഺജനഹക്കഹന
എെുത്തതഹഴു ം അറ്ജറ..?‚
ഩഹഷ
റ രു ചെ ഭു കത്ത് ഴഺമർപ്പുഭണഺഔൾ ചഩഹെഺഞ്ഞു . ഫഺജുഴു ം ഖ഻ഴർഖ഻ഷു ം ചഭറ്ചറ ഷഥറം ഴഺെഹചനഹരുങ്ങഺ.
ജഩഹൿഔമഹചണന്ന് ആംഖയം ഔഹണഺച്ച് അഴർ ഇരങ്ങഺ. ഩഹഷ
റ ർ റ്റഩ്ചഩട്ടഴചനഩ്ജഩഹചറ തന്ചര ഭു ന്നഺൽ നഺന്നു.
‚എതഺനഹ ഩഹഷ
റ ജര ചഴരു ചത ഭറ്റുള്ളഴചയ ഩരഞ്ഞ് ഷവമം നഹരു ന്നത്..? എതഹമഹറു ം ഴഺന്നഺ ഇചന്നഹരു
ഭെങ്ങഺഴയഴഺന്ചര ഩഹതമഺറഹണ്. ചെമ
ത ചതറ്റഺചനക്കുരഺച്ചൂള്ള ജഫഹധയം അഴൾക്കുണ്ട്... ക്രദഴഷന്നഺധഺമഺൽ
അഴൾ തന്ചര ചതറ്റുഔൾ ഏറ്റുഩരചഞ്ഞങ്കഺൽ, ഔർത്തഹഴ് അത് ക്ഷഭഺെ്ചെങ്കഺൽ അഴചല തള്ളഺപ്പരമുന്ന
നഺങ്ങലഹഴു ം ഏറ്റഴു ം നഺඁശ
ട യഹമ ഭനുശയർ. ഞഹനഴചല ക്രഔഴഺെഺറ്റ, അപ്പനും അമ്മമും ചഩെ്ചെന്നങ്ങു
ജഩഹമതഺൽ ഩഺചന്ന ഞഹചനഹറ്റമ
ക ഹണ്, എനഺചക്കഹരു ട്ട് ആഴവയചഭങ്കഺൽ അത് എചന്ന അരഺമഹഴു ന്ന ആൾ
തചന്നമഹഴു ന്നതറ്ജറ നറ്റത്..? അതുചഔഹണ്ട് അഴലുചെ അബഺരഹമഭരഺഞ്ഞഺട്ട് ഞങ്ങൾ െഺറതു
ത഻രുഭഹനഺക്കഹന ജഩഹൿന്നു... ചെമ
ു തന്ന ഉഩഔഹയങ്ങൾക്കു നന്ദഺ. ഔർത്തഹഴ് അനുേസഺക്കെ്ചെ...‛
തഺയഺഞ്ഞു ജഖറ്റഺനു ജനചയ നെക്കുജമ്പഹൾ തചന്നമും ഔഹചത്തന്നജഩഹചറ നഺരഭഺളഺഔലുഭഹമഺ ഴഺന്നഺ അഴഺചെ
നഺൽപ്പുണ്ടഹമഺരുന്നു.
‚ഴഹ,... നഭു ക്കു ജഩഹഔഹം...‛
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ഩഹഩം ചെയ്യഹത്തഴരുചെ ഔറ്റുഔൾ
അഴൾ ഔഹരഺജറക്ക് ഔമരഺ. ഩഺചന്നമും യണ്ടു ഷസസ്രഹഫ
ദ ങ്ങൾക്കു ഩഺന്നഺജറക്ക് ഭനഷ
സ ൃ
ജഩഹമഺ.
വഺക്ഷഴഺധഺക്കഹന തയ്യഹരഹമഺ നഺൽക്കുന്ന രുട്ടം
നത്തഺനു നെുഴഺൽ ഗുരുഴു ം അഴലും. ഗുരു നഺറത്ത്
എളുതഺചക്കഹണ്ടഺരുന്നു. െുഴഺൽ അഴലുചെ ഴഺധഺഩരജമണ്ടുന്ന ഊളം.
‚നഺങ്ങലഺൽ ഩഹഩഭഺറ്റഹത്തഴന ഇഴചല ആദയം ഔറ്ചറരഺമെ്ചെ...‛
നഺവ
ശ ഫ
ദ ത... ഩറ ഴറു പ്പത്തഺറു ള്ള ഔറ്റുഔൾ തഹചളഴ഻ളുന്ന വഫ
ദ ം.
‚ഞഹനും നഺനക്ക് വഺക്ഷഴഺധഺക്കുന്നഺറ്റ, ചഩഹമ്ചക്കഹള്ളുഔ ഇനഺ ഩഹഩം ചെയ്യരുത്...‛

അെക്കഺപ്പഺെഺെ്ചെഹരു ജതങ്ങൽ ജഔട്ടഹണ് െഺതമഺൽ നഺന്നുണർന്നത്. അഴൾ ഔയമുഔമഹണ്.
‚ഏമ്... എതഹ ഴഺന്ന഻, എന്തുഩറ്റഺ..?‛
‚എതഺനഹ ജ ഹണ഻...? എതഺനഹ എചന്ന എറ്റഹഭരഺഞ്ഞഺട്ടും ഇങ്ങചന ഷ്ജനസഺക്കുന്നത്..?‛
രു െഺയഺമഹമഺരുന്നു തന്ചര ഭരു ഩെഺ. ആ െഺയഺക്ക് അഴലുചെ ആമുഷ
സ ഺന്ചര ഭു ളുഴന ദു ുഃകഴു ം ഭരക്കഹന
ജരയഔഭഹചമഹരു വക്തഺമു ണ്ടഹമഺരുചന്നന്ന് അഴൾ ഩഺന്ന഻െ് ഩരഞ്ഞഺട്ടുണ്ട്.
ജനയം ജഩഹമതരഺഞ്ഞഺറ്റ. ഴഺന്നഺ ആ ചഔട്ടഺെത്തഺന്ചര ഭു ന്നഺറങ്ങചന നഺൽക്കുഔമഹണ്. ഇരുലെഞ്ഞ അതഺന്ചര
ജഔഹണുഔലഺചറജന്നഹ െുങ്ങഺഩ്ജഩഹജഔണ്ടഺമഺരുന്ന
ന്മം തഺയഺചഔത്തന്ന ക്രദഴത്തഺനു നന്ദഺ ഩരമുജമ്പഹളും
നഺറചത്തളുതഺചക്കഹണ്ടഺരുന്ന ഩയഭഗുരുഴഺന്ചര രൂഩഭഹണഴലുചെ ഭനഷ
സ ഺൽ ചതലഺഞ്ഞത്. ആ ഗുരുഴഺന്
ജ ഹൺഷഺന്ചര ഭു കഭഹചണന്ന് അഴൾക്ക് ജതഹന്നഺ. എരഺമഹനഹമഺ യഹമഺയം ഔയങ്ങൾ ഔറ്റുഔലുഭഹമഺ
തനഺക്കുജനചയ ഉമർന്നഩ്ജഩഹൾ തന്ചര ഻ഴചനമും ഻ഴഺതചത്തമും ഴ഻ചണ്ടെുക്കഹന ക്രദഴ഻ഔനഺജമഹഖത്തഹൽ
ഴന്നുജെർന്നതഹമഺരുന്നഺറ്ജറ ജ ഹൺഷ്..?
‚ഭമ്മ഻... ഴഹ നഭു ക്ക് ഴ഻ട്ടഺൽ ജഩഹഔഹം...‛
ഔഹരഺന്ചര ഩഺന്നഺചറ ഷ഻റ്റഺൽ നഺന്നും ആരു ഴമഷ
സ ൃ ഔഹയഺ
ഷഹശമുചെ ഴഺലഺ. ഴഺന്നഺ ഔഹരഺജറക്ക് ഔമരഺമതും
ഷഹശമുചെ ജെഹദയം ഴന്നു.
‚ഭമ്മഺ എതഺനഹ നമ്മൾ ഇഴഺചെ ഴരുന്നത്..?‛
അതഺനു
ഭരു ഩെഺമഹമഺ
അഴൾ
ഷഹശമ്ചക്കഹരു
ഔഥഩരഞ്ഞു ചഔഹെുത്തു; ഩഹഩഺനഺമഹമ ഷ
ര ഻മുചെമും,
ഗുരുഴഺന്ചരമും, അഴചല വഺക്ഷഺക്കഹനഹമഺ ഩഹഞ്ഞെുത്ത
ഷഭൂസത്തഺന്ചരമും ഔഥ. ഔഥ ജഔട്ട് ഩു ഞ്ചഺയഺച്ചുചഔഹണ്ട്
ജ ഹൺഷ് ഔഹർ ഷ
റ ഹർട്ട് ചെമ
ു . നഖയത്തഺയക്കുഔലഺജറക്ക്
ആ ഴഹസനഴു ം ൿെുംഫഴു ം അറഺഞ്ഞു ജെർന്നു..
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