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തറയാവരpേത എ
 പ�ാ�നേയാെട..! 

െച´ീെച´ീെച´ീെച´ീ േപാെലാരpേപാെലാരpേപാെലാരpേപാെലാരp മാലാഖമാലാഖമാലാഖമാലാഖ..!

7:45 pm ..Incoming call .. Vipi

Aളിയാ വിനൂ.. ഡ�ാ..

മ�ൂ. പറെയടാ..

എടാ..നാെള െമറി� നാ ിേല!് വരp
pെ#
് ..

േങ�..െയ´്? Aവള്  Aേ&ാ നിെ
 ഇേ(ാ ്  വിളിേ�ാ?

ഇല്ലടാ.. ഇ
െല രശ്മി വിളി�േ&ാ പറ*താ,െമറി� നാ ി+
വരp
pെ#
്. Aവളpെട െട�യിനിംഗ് കഴി*p. ൈമസൂര്  െട�യിനിംഗ് മാത�േമ
ഉ3ൂ, ഇനി Aവ4!് േജായി� െചേ¿#ത് ൈഹദ�ാബാദ് ആെണ
്.
A<ാറp ദിവസം ഗാ&് ഉ#്, എ
ി ് നാെള രാവിെലേയാ മേ=ാ
എറണാകpളം െസൗ?ി+ ട�യി� ഇറ(pവാ…. Aളിയാ..! എനി!് Aവെള
കാണണെമ
p േതാ
pവാടാ.! ഒ
pമില്െലAിലpം Aവെളന്െറ മാലാഖ
Aല്േലടാ..!

ഉം.. എ
ാ നീ ഒരp കാര�ം െച¿്..നീ Aവെള വിളി�p േനാ!്..നീയായി p
നി?ിയതല്േല എല്ലാം നീ തെ
 വീ#pം വിളി!്..!

ഞാ� തെ
 വിളി!ാം..എത� േവേണലpം വിളി!ാം..ഞാനായി ാ എല്ലാം
നി?ിയെത
p നീ പറ*ില്േല? Aവിെട നിന!് െത=ി.!പെ#ാെ!
എന്െറ ശCം േക4!ാെത ഒരp മിനി p േപാലpം പ=ില്ല എ
p പറ*വ4 ,
Aെ(ാ ് േപായതില്&ിെ
 ഒരp A<p മിനി ് എെ
ാടp സംസാരി!ാ�
പാടpെപടp
തp േപാെല േതാ
ി.ഒരp ദിവസം Aവ4 എേ
ാടp പറ*p,
Aവ4!് ഒരpപാട് പഠി!ാനp#്,രാത�ി വിളി!രpത് എെ
ാെ!. ര#pമൂ
p
തവണ ഞാ� Aേതാ!ാെത Aവെള വിളി!ാ� ശ�മി�േ&ാെഴല്ലാം
Aവളpെട േഫാF ബിസിയായിരp
p. ഒ
p
ര#pതവണെയാ
pമല്ലടാ..ഒരpപാടp തവണ..ഇെതാെ! ക#ി ് ഞാ�
പിെ
 എ(െനയാടാ..?



േപാെ ടാ..വി pകള..ഇേ&ാ നീ Aവെള വിളി�pേനാ!്..മി!വാറpം ട�യിനി+
ആയിരി!pം.!

ഉം..ഞാ� വിളി!ാം..ഡ�ാ..ഞാ� ക ് െച¿pവാ..!

8:10 pm ..Incoming call .. Vipi

ഡ�ാ..വിനൂ..

നീ Aവെള വിളിേ�ാ..?

ഉം.. ഞാ� െറയി+േവGഷനി+ വരേ െയ
p Aവെളാടp േചാദി�p. Aവ4
എെ
ാടp വര#ാെയ
p പറെ*ടാ. എ
ാലpം ഞാ� േപാവാ.. Aകെല
നിെ
Aിലpം എനി!വെള ഒ
p ക#ാ+ മതി.A
p ൈഫന+ഇയ
കഴി*തി+ പിെ
 Aവെള കാണാ�േവ#ി മാത�ം എത� കാരണ(4
ഉ#ാ!ിയാ ഞാ� േകാേളജിേല!് െപായിരp
െത
p നിന!് Aറിയാേമാ?
ഡിഗ�ീ െസ ിഫി!=്, Aതിനp3 ആപ്ളിേ!ഷ� , േകാ#ാക്=്
െസ ിഫി!=്, േത( മാ(. Aെ
ാേ! ഞാ� െചല്ലpേIാ Aവ4
എന്െറ Aടpേ?!് ഓടിവരpമായിരp
p. ഉ�യ്െ!ാെ! ഊണpേപാലpം
കഴി!ാ� േപാവാെത എന്െറ Aടp?p തെ
 നി
് ഇ(െന ചലപിലാ
p
സംസാരി�p െകാ#ിരി!pം! ഒരp ദിവസം ഞാ� േപാവാ എ
p പറ*p
തിരി�p നട
p െപെ 
p തിരി*p േനാ!ിയേ&ാ Aവളp
കരയpവായിരp
p.! Aെതാെ! ഓ?ി ാടാ ഞാ� എ(െനയായാലpം
Aവെള കാണാ� േപാവാ എ
p പറ*ത്..

എ
ാ+ നീ േപായി Aവെള ക#ി p വാ..നിന!് പേL, നാെള കാലേ?
ടൂണെമന്റ് ഉ3 ദിവസമല്െല?

ഇല്ലടാ, Aത് ഇ
ായിരp
p. കളി മാന�മായി െപാ ി. Aവ�മാരp ഫG്
ബാ=ിങ് ആയിരp
p. പ?് ഓവറി+ എFപ?ിര#്.നM4!് േചസ്
െചയ്തp എടp!ാ� പ=ിയില്ല.! നിന!് ഒരp കാര�ം േക4!േണാ?
പെ#ാെ! ഞാ� കളി ജയി�ി p വ
ാലpം Aവെള വിളി!pേIാ കളി
െപാ ിെയേ
 പറയൂ.. Aവ4 Aതp േക ് കpടpകpടാ ചിരി!pം. ഒരp മിനി ്
ഒെ! നി?ാെത ചിരിയായിരി!pം. Aല്േലലpം േതാ+വി നിന!് ഒരp
പp?രിയല്ലല്േലാ എെ
ാെ! പറ*p..ആ ചിരി കാണാ� േവ#ി ഞാ�
എ
pം േതാ=ി ് വ
ിരി!pകയാ എേ
 പറയാറp3ൂ.. ഇ
p ഞാ�
ശരി!pം േതാ=p.! Aതp ക#് ചിരി!ാ� ഇ
p Aവ4 എന്െറ
Aടp?ില്ല.! Aവ4 എ´p പാവമായിരpെ
ടാ.. എനി!് ശരി!pം Aവെള
നNെപടpകയാേണാ?

മ�ൂ.. എ
ാ+ നാെള രാവിെല നീ റയി+േവ േGഷ� േപാ.. Aവ4!്
ഭാഗ�മpെ#Aി+ നി(4 ക#pമp pം ഡാ.!



ഡാ.. വിനൂ.. എ
ാ+ ഞാ� രാവിെല േപാവാ.! കാലെ? വീ ി+ നി
p
എറ(p
തിനp എെ´Aിലpം റീസF ഉ#ാ!ണമല്േലാ?. ഡിവി നാെള
ജ&ാനി+ നി
p വരpകയാെണ
p പറയാം..! Aവ� വ
ി ് മാസം
ര#ാെയAിലpം.. Aല്േല േവ#, സിബീെട ഫ�#്സ് വരp
തp െകാ#് Aവെര
റിസീവ് െച¿ാ� െപാകpവാെണ
p പറയാം. െമറിെന കാണാ� േപാവാ
p
വല്ലതpമാണ്  വീ ി+ പറയp
െതAി+ AM�ിെയ Aേ&ാതെ
 െമഡി!+
ട�Gിേല!് എടpേ!#ി വരpം. Aളിയാ ഞാ� വിളി!ാം ക ് െച¿pവാ..

പ#െ? കാര�(4 എന്െറ ഓMയിേല!് വ
p. െമറി� A
 േതാമസ്.
വിപി!p � എ<ിനിയറി(ിനp പടി�േ&ാ Aവന്െറ ജൂനിയറായി Aവിെട
ഉ#ായിരp
 കp ി. Aവ തMി+ എ&െഴാെ!െയാ പരസ്പരം
ശ�²ി!p
pെ#
p Aവ!ിരpവ!pം മനQിലായിരp
p. ഒരി!+ ഇവ�
െച
p Aവെളാടp സംസാരി�p , പരിചയെപ p.. Aതി+ പിെ
 ഒരി!ലpം
പിരിയില്െല
p തീരpമാനെമടp? േപാെലയായിരp
p ഇരpവരpം.. Aവനp
കൂ ായി എേ&ാഴpം Aവ4 േവണം ,Aവ4!p കൂ ായി Aവേനയpം േവണം.
പാദസര(4 കിലp(p
ത് േപാെലയാ Aവ4 ചിരി!p
െത
p Aവ�
എേ&ാഴpം പറയpമായിരp
p. Aവ� ഞ(െളാടp Aവെള!pറി�്
പറയpേIാെഴാെ! “എന്െറ മാലാഖ.. ” എ
ാണ്  Aവെള വിളി�ിരp
ത്.

7:10 am ..Incoming call .. Vipi

ഡാ.. ഞാ� Aവെള ക#p. Aവളpെട കൂെട ആ മിഥpനpം ഉ#ായിരp
ടാ.
ഞാ� നിേ
ാടp പറ*ി ില്േല, ആദ�െമാെ! േഫാF െച¿pേIാ Aവ4
Aവളpെട കൂെട ട�യിനിങ് ബാ�ിലp3 ഒരp?െന!pറി�് എേ&ാഴpം
പറയpമായിരp
pെവ
്. Aത് ഇവനാ.. ഇവനാണേത� Aവ4!് എക്സാം
ഒെ! പാസാവാ� െഹല്പ് െച¿ാറp3ത്. Aവന്െറ വീട്  തൃTൂരാടാ..
എ
ി pം Aവെള ബQ് കയ=ി വിടp
തിനp േവ#ിയാ Aവനpം എറണാകpളം
വെര ടി!=് എടp?് വ
ിരി!p
ത്.! Aവനpം Aവളpം കൂെട ഇേ&ാ
േകയാ േബേ!ഴ്സി+ േകാഫി കpടി!ാ� കയറിയിരി!p
ത്. വിനൂ..
നിന!റിേയാ? എന്െറ ഏ=വpം വല� ആഗ�ഹമായിരp
p Aവളpെട കൂെട
ഇരp
p ഒരp േകാഫി. േകാഫി കpടി!ാ� വരp
pേ#ാ എ
് എേ
ാടpം
േചാദി�p..Aവ4 Aല്ല Aവ� ! ഞാ� വരp
ില്ല എ
p പറ*p.
Aതല്ലടാ എനി!് ഏ=വpം വലിയ വിഷമം. Aവ4 എെ
 ക#ി ്
സpഖാേണാ എ
p േപാലpം േചാദി�ില്ല.! എ´ാടാ Aവ4 ഇ(െന
മാറിേ&ാെയ? എനി!് Aവെള പൂVമായി നNെ& pെവ
p
േതാ
pെ
ടാ..!

വി p കളെയെട.. നീെയ
ി ് എ´p െച¿ാ� േപാവാ? നീയിേ(ാ p
േപാര് ..ആ മാലാഖ എേ
!pമായി പറ
p േപാെയ
p വിശWസി�ാ മതി..!

ഉം.. ഡാ..Aവ തിരി�p വരp
p#്. ഞാ� ഇേ&ാ തെ
 വിളി!ാം..



7:30 am ..Incoming call .. Vipi

മ�ൂ..പറെയടാ.. നീയിേ(ാ p േപാേ
ാ?

മ(ിെയാര´ി െവളി�?ി+
െച´ീ േപാെലാരp മാലാഖ..
വിVി+നിെ
� മരണ?ി�
സേXശവpമായ്  വെ
?ി..

എ´pവാെട ഒരpവക മരി�വരpെട പാ ് ഒെ! പാടpെ
?

എന്െറ മാലാഖ േപായല്േലാടാ.. Aവനpം Aവളpം കൂടി ഒരp ഓെ ാ പിടി�്
ബQ് Gാന്റിേല!് േപാകpവായിരp
p. ഞാ� ൈബ!് എടp?് Aവ4
കയറിയ ഓേ ായ്!് വ ം െകാ#pേപായി ചവി ി.. എ
ി ് Aവെളാട് േപാടീ
പpല്േല എ
p വിളി�p പറ*ി ് ഇ(pേപാരp
 വഴിയാ..!

േപാടാ.. സത�ം പറ..!

സത�മാടാ.. Aളിയാ..േവെറ ഒരp കാര�ം പറയാ� മറ
p.. ഇ
െല
ഓ!p ി+ മി
p േജാY് എനി!് െഹൗ ആ യൂ എ
് സ്ക�ാ&്
ഇ ിരി!p
p. നM4 Aവെള ഒരpപാട് Aേവായ്ഡ് െചയ്തല്േല.. Aവളpം
എ´p പാവമാ..!

ച!േര ,,നീയാടാ മp=്..! ഇേ&ാ?െ
 ഡിവിെന വിളി�p പറേ*!ാം
നാെളമpത+ തല െപാകയാ� പpതിയ മാലാഖെയ കി ിയ കാര�ം..!

മ(ിെയാര´ി െവളി�?ി+
െച´ീ േപാെലാരp മാലാഖ..
വിVി+നിെ
� മരണ?ി�
സേXശവpമായ്  വെ
?ി..


