
[vinuxavier]™  തറയാവരpേതതറയാവരpേതതറയാവരpേതതറയാവരpേത എ
എ
എ
എ
 �പാ�നേയാെട�പാ�നേയാെട�പാ�നേയാെട�പാ�നേയാെട..!

A��ാA��ാA��ാA��ാ േദേദേദേദ! താറാവ്താറാവ്താറാവ്താറാവ്..!

ഒരp പഴയ കഥയp�് ..!
ബാംഗ്ളൂ മടിവാളയി# നി
് മാറ$ഹ&ിയിേല(് േപാകാ) ബ*് കാ$p
നി#(pവാണ്  മലയാളി ഒരp$ന്  . ബ*ിെല-ാം Øലേ�രp ഒ
pം എഴpതാെത
ന/റിങ് സി2ം ആയതp െകാ�്  ഏതp ബ*ിലാ കയേറ�െത
p പp&ി(്
Aറി5pകൂടാ.നാ6ിലായിരpെ
7ി# ആേരാെട7ിലpം േചാദി(ാമായിരp
p.
ഇതp ഭാഷ ഒരp ര<യpം ഇ-ാ$ ക
ട.

വ�ി ഒെര=ം വ
p നി$ി. .
ഇവ) ഓടിെ�
p േഡാറിന്െറ Aവിെടയp& സീAി# ഇരp
വേനാട് 
േചാദി�p.
“ബ*് മാറ$ഹ&ി േഹാഗpെമാ?”
(ക
ടയി# േഹാഗ എ
p പറ5ാ# േപാകpക എ
ാണ�ം.
AതBാവശBം േവ�െതാെ( മലയാളി ആദBം തെ
 പഠി�p െവ(pം! ശരി(pം
േചാദിേ(�ത് “മാറ$ഹ&ി േഹാഗ്താ” എ
ാണ് !)

Aതിനp ബ*ി# ഇരp
 പp&ിപറ5 മറpപടി.
“േഹാഗpമായിരി(pം.േഹാേഗ�താണ് .”

ബാംഗ്ളൂരp മലയാളികെള മp6ിയി6് നട(ാ)വ¿ എ
തിനp െതളിവാണ് 
ഏേതാ ഒരp$) Aടി�ിറ(ിയ ഈ കഥ!
ശരി(pം AവØ Aതിലpം ഭീകരമാണ്  എ
p&താണ്  സതBം. . േഫാറം
െസ)�ട# എ
ിവിടHളി# വരp
 െമാതലpകളിലpം ,വായിേനാ(ികളിലpം 80
ശതമാനം മലയാളികളായിരി(pം! Aവിെട ഒെ( ആദBം െച-pേ/ാെഴ-ാം
തിരpവന´പpര$p& മരpഭൂമിയി# ജനി�് വള
് െപ6െ
ാരp ദിവസം
ആവശB$ിലpമധികം കാേഗാകെള (height of ചര(്െന*്)
ഒ
ി�pക�തpമൂലം മന*് താളം െതAി പരിസരേബാധം ഇ-ാെത A´ികൂതറ
കെLന്റ്സ് ഒെ( വിളി�p കൂവpമായിരp
p! ആ(pം മലയാളം Aറിയി-േ-ാ
എ
p& െതAിധാരണ! ഓ�്സിA് നട
p േപായ ഒരp$ി “േയതാെഡ..ഈ
കൂതറകള്  ” എ
p AവMെട കൂെട ഉ�ായിരp
 “�ഫ�ിേനാടp” പറ5തp
േക6േതാെടയാണp AടHpേമാെന AടHp എ
p മന*ിെന ഒരpവിധ$ി#
പറ5p േബാധBെ�ടp$ിയത്.

ഒരി(# ഞാനpം സിനp(p6നpം തടിമാട) �ബൂസpം കൂെട ലാ#ബാഗ്
െബാ6ാണി(# ഗാെഡ) കാണാ)േപായി. ഒരp APര ആറരമണിേയാെട
Aവിെട െച
ാ# പ�p ദൂരദശനി# ഉ�ായിരp
 ഒരp പരിപാടി ൈലവായി
കാണാം, ത�pം തpടിയpം!

Aവിെട െത�ി$ിരി5p നട
p Aതിനക$p& ഒരp തടാക$ിന്െറ Aവിെട
സൂരBാസ്തമയം കാണാ) എ
 വBാേജന കpAിയടി�p നി
p. Aടp$് തെ

ഒരp മലയാളി േസാഫ്A് െവയ കpടpംബം നില്(p
p�് . േസാഫ്A് വയറ)
,േസാഫ്A് വയറി�ി പിെ
 ഒരp ര�pവയ*p& ഒരp ആRെകാ�്. പp&ിയpെട
െമനെക6 ലp(് ഉ& ബpMഗാനpം െകാടവയറpം ഒറ(<ീണവpം ഒെ( ക�ാ#



കൃതBമായി ഊഹി(ാ) പApം ഒരp ആേറഴ് െകാ-ം എക്സ്പീരിയ)സ് ഉ&
േസാഫ്A) ആെണ
p.!

ഞHെള(�െ�ാ തെ
 Aവരp മലയാളം നി$ി.േച�ി െകാ�ിെന എടp$്
െകാ�ിേനാട് ഒടp(െ$ ഇംഗ്ളീഷ് !
Aവിെട നീ´ിനട
ിരp
 െകാെറ താറാവിെന ഒെ( ചൂ�ി(ാ6ി ദിHെന
ഒെ(..
“സീ..േമാനൂ..ദാA് ഈസ് ഡ(ി!.. േസയ്..ഡ(ി..”

താറാവിെന ക� െകാ�് വിളി�p കൂവി..
“A��ാ േദ! താറാവ്!”
മാനസികമായി തക
 േസാഫ്A് വയറ) ഭാരBെയയpം വിളി�് Øലം വി6p!

ആദBെമാെ( ക
ട എ
p പറ5ാ# എേ´ാ കാ6pഭാഷ േകല്(p

എെഫക്A് ആയിരp
p! േ2ാപ് മാടി, ടി(A് മാടി ,ക
ട േഗാതി- (ക
ട
Aറി5ൂട) തpടHിയ േബസിക്സpം ആയി ജീവി(p
 കാലം. ആരpം വ
്
എ´p േചാദി�ാലpം ക
ട േഗാതി- എ
Hp പറ5pകളയpം!

ഒരp ദിവസം തടിയ) �ബൂസpം ഞാനpം കൂടി ഓഫീസി# നി
p എറHി ബ*്
േ2ാ�ിേല(് നട(pവായിരp
p. െപെ6
p െകാെറ തീ�വവാദി(ാെരേ�ാെല
ഉ&വUാരp എതിെര വ
p. Aതി# ഒരp$) ഒരp ക
ട േനാ6ീസ്
എ-ാവ(pം െകാടp(p
p�്. ഞHെള ക�് Aവ) ര�് േനാ6ീസ്
ഞHM(pം ത
p. ഞാ) Aത് കി6ിയപാെട എടp$p മട(ി േപാെ(Aിലി6p.
ആ േനാ6ീസp ത
വ) ഇതpക�് എന്െറ Aടpേ$(് ഓടിവരpകയാണ് .
ക
ടയി# എെ´ാെ(േയാ ചീ$ വിളി�p പറയp
p�്. Aവ) വ
്
ഞHെളാട് ത(ി(pകയാണ് . േനാ6ീസ് വായി(ാ) ഉ&താണ്,A-ാെത
മട(ി േപാെ(Aില്  ഇടാനp&ത- എെ
ാെ(യായിരി(pം Aവ)
കലി�ി(p
െത
p ഞHM ഊഹി�p.ആ ടീമിെല ബാ(ി ഉ&വെര-ാം ഇതp
ക�് ഓടിവരp
p! സംഭവം കയ് വി6p േപാകp
 ഒരp േതാ
# ഉ&ിലൂെട
മി
ി.! തിരി�p പറയാനായി ഒരp േതHയpം Aറി5ൂടാ.

“ജബാ.. ബ്..െബ. ജബാ..”
Aവസാന Aടവp ക¿ി# എടp$p!ഊമ ആയി6p Aഭിനയി(pക..!

Aതp ഫലി�p! ഒ�െയടp$p െകാ�ിരp
 തീ�വവാദി പെട
p ൈസലന്റ്
ആയി!
പp&ിയpെട ക=്  ഒെ( നിറ5p! ഇേ�തം േനരം താ) ചീ$ പറ5ത് ര�് 
ഊമകെളയായിരpെ
ാ? പp&ി നീറp
 ഹൃദയെ$ാെട തിരി�p നട
p.
A
pതെ
 പp&ി ആ തീ�വവാദി �ഗൂ�് വിെ6
pം പിെ
 മpരിHൂ
ധBാനേക�V$ി#േപായി ന
ായി എെ
ാെ( േക6p! (AെL! ഓവറാ(ി! )
െചല ലവ)മാെര ക�ാ# മലയാളികളാെന
p മന*ിലാകpകേയ ഇ-!..
മp6നാടിന്െറ േപാെല ഒരpവക താടിയpം(Aതpം താടി മാ�തം മീശ ഇ-!) ,േലാ
െവയി2് ഒെ( ഇ6p െവ& േജാ(ിയpം കാ6ി ഒരാവശBവpം ഇെ-7ിലpം
നടp(െ$ ര�p െവരെലാെ( മട(ി പിടി�്.. േപരp േചാദി�ാ Aറിയാം തനി
നിറം..മേPഷ് െക.സി എെ
ാെ(! Aഭിനവ േയാേയാ! (ജനി(pേ/ാ ആരpം
െയാേയാ ആയി ജനി(p
ി-..സാഹചരBHM ആണ്  ഒരpവെന േയാെയാ
ആ(p
ത്!)
ര�് ആഴ്ച മpെ
 െകാേറ ദിവസം Aടp�ി�് ബാ7് Aവധി ഉ�ായിരp
p.
Aറിയാവp
 എ.ടി.എLി# ഒെ( ൈപസ തീ
p.!ഒെര=$ിന്െറ ക¿ി#
ൈപസ ഇ-. ര�p കിേലാമീA Aകെല ഒരp Øല$് ആ�Wബാ7ി# ൈപസ
ഉെ�
p േക6്  സിനp(p6നpം തടിയനpം ഞാനpം കൂെട AേHാ6p വി6p.
െച
േ�ാ ഒരp A/തpേപെര7ിലpം കBൂവിലp�്! എ.ടി.എLിന്െറ ചി-pകൂ6ി#



വെര ഉ�് ഒരp പതിനP് േപര് .പ6ിണി െകട(p
 കാരBം ഓ$്
മൂെ
=വpംകൂടി കBൂവി#നി
p! Aവസാനം ഒരp Aരമണി(ൂ െകാ�് 
ചി-pകൂ6ി# ഏസിയpെട Aക$p കയറി!.

സിനp(p6നാണ്  കBൂവി# ആദBം! ഞാനpം �ബൂസpം പpറകി# ഉ�്! െയാെയാ
ലp(് ഒെ( ഉ& ഒരp$) െതാ6p മpെ
 നി
് ൈപസ എടp$p
െകാ�ിരി(pവാണ് .സിനp(p6) Aെതാെ( േനാ(ി നില്(p
p! Aവ) കീ
ൈട�് െച¿p
തpം എ-ാം കാണാം! െപെ6
p സിനp(p6)  ചിരി െതാടHി.
എ´ാ കാരBം എ
p AെനXഷിചെ�ാ കാരBം പറ5p.

“മpേ
 നില്(p
വ) എ´p മ�നാൈഡ.. Aവ) 1561 രൂപ േവണം
എെ
ാെ( ൈട�്െചയ്തp െകാടp(p
p! 100 ന്െറ മM6ി�ിM enter
െച¿ണം എ
p േപാലpം Aറി5ൂടാ!. ഒരp ര<യpം ഇ-..!AേL..”

ഞHM എ-ാംകൂടി ചിരിതpടHി!

മp
ി# ൈപസ എടp$p െകാ�ി നി
വ) ഇതp േക6് ഞHളpെട േനെര
തിരി5p..
“ഹേലാ,1561 എന്െറ പി) ന/റാ േച6ാ..”

ഞHM തക
p േപായി..! Aതി#പിെ
 ഒരി(ലpം..േങ..െഹ!!


