
[[[[vinuxavier]]]]™

തറയാവരpേത എ
 പ�ാ�നേയാെട..!     http://vinuxavier.wordpress.com/

ഒരpഒരpഒരpഒരp    പ�ണയതി�്െറപ�ണയതി�്െറപ�ണയതി�്െറപ�ണയതി�്െറ    ഓ�യ്�ായ്ഓ�യ്�ായ്ഓ�യ്�ായ്ഓ�യ്�ായ്

എനി�് എെ
�െ
 ന�െ��pെകാ�ിരി�p
തായി േതാ
ി�pട ിയിരി�p
p!

ബാംഗളൂ നഗരം.. തിര�pകളpെടയpം ഉ�രവാദിത( ളpെടയpം ഇടയിലകെ��p

പര�ംപായpേ+ാ, സ(´വ/0ിതം ന�െ�ടp
ത് തിരി1റിയാ2 കഴിയാെതേപായ ഒരpകൂ�ം

യ´�മനpഷ/രി6 ഒരാളായി ഞാനി
p മാറി�ഴി8ിരി�p
p!

തിരി8pേനാ�pകയാെണ9ി6 േനടിയതിേന�ാേളെറ ന�െ�ടലpക, ! ഒരp വലിയ

സpഹൃദ് വലയ�ിന്െറ ഇടയി6നി
p ഞാെന�ിേ1
ത് ഒ=െ�ടലിനp

നടpവിേലയ്�ാണ്.. പpതിയ ക+നിയി6 ഒരp വഷമായി േജാലി െച¿p
p.. ഇ
pം എന്െറ

A�pറെ� ക/pബി�ിളി6 ഇരി�p
വ�് എന്െറ േപരറിയpേമാ എ
pെപാലpം എനി�്

ഉറ�ില്ല..! എന്െറ െമയി6 ഇന്െബാക്സി6 ഇ
p എന്െറ സpഹൃ�p�ളില്ല..Aവരpെട

ചിരിക, ഇല്ല..! Aതല്ല സത/ം..Aവരpെട ചിരികളി6 ഇ
് ഞാ2 ഇല്ല..!

ഇടവക�Bിയിെല A+pെപരp
ാളpം കpരിCി96 ഉDീെCാ�Bിയിെല എ�ാംെപരp
ാളpം

എനി�് ന�മായിരി�p
p, ഓ�െവ1തിനp േശഷം ആദ/മായി�്.. ആശ(ാസമാകp
ത്

വീ�ിേല�pB യാത�കളാണ്.. A�1ിയp�ാ�ിയ േചാറpം മീ2കറിയpെമാെ� കൂ�ി,ദിവസവpം

വീ�ി6നി
p േപായിവരാവp
 ഒരp േജാലി ഇ
p എന്െറ ഏ=വpം വലിയ ആഗ�ഹമായി

മാറിയിരി�p
p.. എന്െറ A�12 എ െന ജീവിേ1ാ Aെതല്ലാം എനി�pം േവണം..!

ÔA´ േഡാ പ��് നി
് െകാJം തBി നില്ലpേ9ാ ..”

തിരി8p േനാ�ിയേ�ാ െട�യിനിെല ടീ.�ി.ആ ആണ്..ഞാ2 േഡാറിന്െറ ൈസഡി6 നി
്

Aകേ��് മാറിനി
p,പpBി േഡാ Aട1p കp=ിയി�ി�p എെ
 തമിഴി6 െതറിയpം

പറ8pെകാ�് നട
p േപായി! സീ=ി6 ഒ=യ്�ിരp
p േബാറടി1േ�ാ എഴpേ
=p

വ
p നി
താണ്.. എെ´ാെ�േയാ ഓ�കളpമായി ഔ�്  ഓഫ് ൈമ2ഡ് ആയി A ്



നി
pേപായി.. പpBി വ
p വിളി1ത് ന
ാെയ
p എനി�് േതാ
ി.!

ഞാ2 തിരി1p സീ=ിേല�് നട
p.. ടിെ�=് ബp�്  െച¿pേ+ാ ഞാ2 ൈസഡ് സീ=്

േനാ�ി ബp�്  െച¿ാ2 തpട ിയിരി�p
p! എവിെടയpം ഞാ2 ഏകാ´ത

ആഗ�ഹി�p
ത് േപാെല.. ഇെ�ാ െട�യിനിലpം എനി�് ആെക ഉB കൂ�് െകാേറ ഇംഗ്ലീഷ്

േനാവലpകളാണ്.. പ�് എറണാകpളം തിരpവന´പpരം റൂ�ി6 കൂ�pകാരpെമാ�pB

ജനശധാOി യാത�കളി6 ഒ�ം എ
pം ഒരp കടpക�ി ഇംഗ്ലീഷ് േനാവ6

െകാ�pേപാകpമായിരp
p. ചp�ാ Aത് െനJ�് മല�ി െവ1് െകട
p ഒറ pം!

Aതpവഴി േപാകp
 െപPകp�ിക, പരസ്പരം “െധടീ..ഒരp Aപാര ടീം.. ഇംഗ്ലീഷ് േനാവ6

ഒെ� വായി1p െകട
p ഒറ p
p” എ
് പറയp
ത് എനി�് േക,�ാമായിരp
p..

ഇ
് ഞാ2 ആ ബp�pകെള സ്േനഹി1p തpട ിയിരി�p
p..

ഞാനിരി�p
തിന്െറ െതാ�p മp
ിലെ� കാബിനി6 എ�ിയേ�ാ ഒരp പരിചിതമpഖം

എന്െറ കDpകളി6 ഉട�ി!വി2േഡാ ൈസഡി6 ഉB ഒരp സീ=ി6 ഇരp
 ഒരp

െപPകp�ി..Aവ, പpറെ� കാഴ്ചക, േനാ�ിയിരി�p
തിനാ6 എനി�് മpഖം വ/0മായി

Aത�യ്�് ഉറ�ി�ാ2 പ=p
p�ായിരp
ില്ല.. എ9ിലpം എനി�് Aവെള തിരി1റിയാ2

കഴി8p..

“നീതp..”

ആ െപPകp�ി തിരി8p േനാ�ി.. എനി�് വിശ(ാസമാകതിരp
ത് െകാ�് ഞാ2

ഒരി�6�ൂടി േചാദി1p..

“നീതpവല്േല?..നിന�് എെ
 മനRിലാേയാ.?”

“വിനp..എ´ാ A െന പറയേണ..എനി�് മനRിലായിÉനീതp തെ
യാ..” Aവ,

ചിരി1p..ആ ചിരി എനി�റിയാമായിരp
p..

“ഉേ¿ാ! എവിെടയായിരp
p നീ? എ�pവഷം കഴി8ിരി�p
p..ന�, Aവസാനമായി

ക�ി�്..”



“വിനp ബാംഗ്ലൂ ഉB കാര/ം എനി�റിയാ2 പാടില്ലായിരp
p..എവിെടയാ ബാംഗ്ലൂരി6 ?

വ�്  െച¿pവല്േല?

ഞാ2 ബീ�ിെയ�ി6 ആണ് താമസം..വ�ിംഗ് ഇ2 ഐബിഎം..വിനp ഇ1ിരി തടി1p

െബാD2 ആയിരി�p
p..

െപെ�
് ക�േ�ാ തിരി1റിയാ2 പ=ിയില്ലÉ.”

Aവ, ഒ=ശ(ാസ�ി6 ഒരpപാട് കാര/ , പറയpകയpം േചാദി�pകയpം

െചയ്തpെകാ�ിരp
p..

2001, എന്െറ പ്ലസ്  ടp കാലം.. തി9, മpത6 െവBിവെര കലൂ െട�്നി�6 ഹയ -

െസ��രിയിെല പഠി�ിUpകളpെട നടpവി6 െപാ�െനേ�ാെല ഇരp
തിനpേശഷം ശനിയpം

ഞായറpം എന്ട�2സ്എക്സാം എ
ാ കട+ കട�ാനായി,േകാ1ിംഗ് എ
ാ വ/ാേജന

വീ�ി6നി
ിറ ി എറണാകpളം െമാ�ം െത�ിതിരി8p നട
കാലം!പpതിയ പടം ഒ
pം

റിലീസില്െല9ി6 ഇടെ�ാെ� െച
് ക്ലാRിളിരി�pം.. ഇവെള ഞാ2 ആദ/മായി�്

കാണp
ത് Aവിെടെവ1ാണ്..നീതp മരിയ േജാജ്! രാവിെല Aവ, െട�യി2 കയറിയാണ്

വ
ിരp
ത്..ഹരി�ാട് എ ാേ�ാ ആണ് Aവളpെട വീട്..

എനി�് ഇ�മായിരp
p Aവെള..എ
pെവ1് ഒരp Aെതാരp പ�ണയേമാ

ഇന്ഫാക്1pെവഷാേണാ ആയിരp
ില്ല..മറി1്, ഭംഗിയpB ഒ
ിേനാട് ന�,�് േതാ
p


ഒരp ഇ�ം! ..നല്ല രസം ആണ് Aവെള ക�pെകാ�ിരി�ാ2 ..ഉറ�ദായകമായ

ക്ലാസpകളി6 ഞാ2 െചലേ�ാെഴാെ� Aവെള േനാ�ി Aവളpെട മpഖം എന്െറ

േനാ�pബp�ി6 വര1p െവ�pമായിരി
p.. ഒരി�6 Aവ, ,ഞാ2 Aവെള േനാ�ി

വര�p
ത് ക�ി�ാേണാ Aേതാ െപPകp�ിക,�് ഉ1യ്�് ആPപിേBരpെട

േനാ�pബp�് പരിേശാധി�p
 ശീലം വല്ലതpമp�ായി�ാേണാ എ
റിയില്ല,Aവ, എന്െറ

Aടp�് വ
p ഇ െന േചാദി1p..

“വിനp പടം വരയ്�pമല്േല.?എന്െറ പടം വര1pെവ1ി�p�ല്േലാ േനാ�pബp�ി6 ,

ന
ായി�p�് േ�ാ..”

ഞാ2 എ´് പറയണെമ
റിയാെത നി
് ഉരpകpകയായിരp
p.,Aെ
ാെ�

െപPകp�ികേളാട് സംസാരി�pേ+ാ മp�pകാലി6 ഒരp വിറയലpം െതാ�യി6 ഒരp കിച്

കി1pം എല്ലാം കൂടി േകറി വരpം!



“എ¿്,ഞാ2 ചp�ാ സമയം േപാകാ2 േവ�ിÉഞാ2 ഇ
pതെ
 കീറി�ളേ8ാBാം..”

ഞാ2 നി
് െവയ�pകയാണ്..

“Aേ¿ാ,േവ�ാ.. ആേരം കാണിേ1ാ�് നട�ാതിരp
 മതി..” Aവ, ചിരി1pെകാ�്

പറ8p..

“ഇല്ല.. േപ�ാമിസ്É”

A
് ഞ , ആദ/മായി സംസാരി1pÉപിെ
പിെ
 ഞാ2 കറ�ം നി�ി Øിരം

ക്ലാസി6 വ
p തpട ി! Aവ, എന്െറ ഒരp നല്ല കൂ�pകാരിയായി മാറി..

എറണാകpളം േനാ�ി6 ഉB എന്ട�2സ് േകാ1ിംഗ് െസന്െററി6 നി
് െസൗ�്

റയി6െവ സ്േറഷ2 വെര ഞ , നട�pമായിരp
p.. Aവ,�് എേ�ാഴpം ഒരpപാട്

വിേശഷ , പറയാ2 ഉ�ാകpം.. ഞാ2 എല്ലാം ഇ െന േക�pെകാ�ിരി�pം..മൂ
p-

മൂ
ര കിേലാമീ= ഉ�്, Aത�യpം ദൂരം െപെ�
് തീരp
ത് േപാെല ഫീ6 െച¿pം..

A െന ഒരpപാട് നല്ല ദിവസ , .. ഞാ2 ഇ
pം ഓ�ാ2 െകാതി�p
 െകാേറ നല്ല

നിമിഷ , .. എനി�് Aത�യpം ഇ�െപ� ദിവസ , േവെറ ഉെ�
p എനി�്

േതാ
p
ില്ല..Aവ,�് എ െനയാണാേവാ..എനി�റി8pകൂടാ..!

എന്ട�2സ് ക്ലാസpക, Aവസാനി�ാറായിരp
p.. നീതp ഇ
് എന്െറ സ(´െമ
p ഞാ2

കരpതാ2 തpട ിയിരി�p
p.. ഒരp Aവെള എനി�് ന�െ�ടpേമാ എ
് എനി�് ഫീ6

െച¿ാ2 തpട ിയിരി�p
p! െറയി6െവ സ്െറഷനിെല�pB യാത�കളി6 ഇടയ്�ിടയ്�്

െമൗനം കട
p വ
pെകാേ�യിരp
pÉ Aവ,�് പഴയ ചിരി ഇല്ല എ
് എനി�്

േതാ
ി.. എനി�് േചാദി�ാ2 േതാ
ിയില്ല.. എന്െറ ഇ�ം എ´ാെണ
് Aവളpം

എേ
ാട് േചാദി1ില്ല.. ഒ
pം േവ� എ
് ഞാ2 മനRി6 ഉറ�ി1p!

പരീYയ്�് Aവ,�pം എനി�pം എറണാകpളത് െസയിം സ്കൂളി6 തെ
യായിരp
p

എക്സാം െസന്റ .. െസൗ�് െറയി6െവ സ്െറഷന് Aടp�pB ഗവേZന്=്:േഗ,സി6 ..

A
് Aവളpെട ഒ�ം Aവളpെട പ�യpം വ
ിരp
p.. എക്സാമിന് കയറp
തിനp മpേ


Aവ, എനി�് Aവളpെട പ�െയ പരിചയെ�ടp�ി ത
p.. ഞ , എക്സാമിനp

കയറിÉക�െ��് കറ�ി�p�ി ക�pപിടി1 ഓേരാ ആന്േസ(ഴ്സpം നല്ല കറക്=് െറൗ�്



േഷ�ി6 െപ2സി6 െവ1് കരp�ി1തിനp േശഷവpം എനി�് ഒരp മണി�ൂ ബാ�ി

ഉ�ാ
p! തീരാ2 Aര മണി�ൂര് കൂടി ഉBേ�ാ ഞാ2 ഇറ ി.. കൂെട െകാേറ

Aലവലാധികളpം.. െവറpം ഒരpമണി�ൂ െകാ�് പരീY തീ�p വരp
 ചpണ�p�Zാെര

ക�ി�് പരീYെയഴpതാ2 വ
 െപPകp�ികളpെട മാതാപിതാ�, “െവൗ! ക�

കരി+pലിക, !!.ഇതി6 ഒരp�2 ആയിരി�ണം ന�െട മരpേമാ2 ” എ
് പരസ്പരം

പറയp
ത് ഞാ2 േക�p..

ഞാ2 നീതp എക്സാം കഴി8p ഇറ p
ത് വെര Aവിെട േനാ�ി നി
p! നീതpവിന്െറ

പ�ാ ആ പരിസരേ�ാെ� കറ ിയടി1p നട�p
ത് െകാ�് പpBിയpെട കDി6

െപടാെത ഞാ2 നട
p..Aരമണി�ൂ കൂടി കഴി8േ�ാ എക്സാം കഴി8p നീതp

ഇറ ി..Aവ, േനെര പ�യpെട Aടpേ��് ഓടി.. ഞാ2 Aേ ാേ��് േപായില്ല..

പരീYേയ�pറി1ാേണാ എേ´ാ,െകാേറ എെ´ാെ�േയാ ഡിസ്കസ് െചയ്തpെകാ�് Aവ

സ്കൂ, കെ+ൗ�ിനp പpറേ��് നട
p.. Aവ, എെ
 Aേന(ഷി�p
തായി�p േപാലpം

എനി�് േതാ
ിയില്ല.. ഒരpപെY പ�ാ കൂെടയpBത് െകാ�ാകpം..െസൗ�് േUഷ2

വളെര Aടp�ാണ്..Aവ Aേ ാ�ാണ് നട�p
ത്.. ഞാനpം Aവരpെട പpറെക നട
p..

Aേ ാ�്  ഓടിെ1
p Aവെള ക�ാേലാ എ
് ഇടയ്�് േതാ
ി.. െചയ്തില്ല..

Aവളpെട മനRി6നി
p ഞാ2 ഒരpപാട് Aകെല ആയതp േപാെല .. Aവ െട�യിനിന്െറ

Aക�pകയറി ..ഞാ2 Aവിെട�െ
 നി
p! എെ
 തിരയp
 Aവളpെട മpഖം ഞാ2 ആ

േബാഗിയpെട ഏെത9ിലpം വി2േഡായി6 പ�തീYി1pെകാ�ിരp
p..െട�യി2 വി�pÉ ഞാ2

തിരി8p നട
p.. Aവെള എനി�് ന�െ��ിരി�p
p.. ഇനിെയ
് കാണpെമ
p

Aറിയില്ല.. ഞാ2 േചാദി�ാ2 വി�pേപായിരി�p
p.. എനി�് ഒ
pെട തിരി8p

േനാ�ാ2 േതാ
ി.. ഞാ2 ക�p.. A
്..Aവ, ആ േബാഗിയpെട േഡാറി6 വ
p നി
p

എെ
 േനാ�ി നി6�p
p.. Aവളpെട Aെത ചിരി.. ഞാ2 Aവെള ക�p

ൈകവീശി�ാണി1p..Aവ, ചിരി1pെകാ�് തെ
 നി
p..എനി�് ആ ചിരി

കാണാമായിരp
p.. Aവ, എന്െറ കDി6 നി
p മറയp
ത് വെര..

“കൂ..ഹേലാ..എ´ാേലാചി1p നി�pവാÉ?” നീതp എന്െറ ക¿ി6 ത�ി..

“എ¿്..ഒ
pല്ല.. ന�, A
് Aവസാനം ക� ദിവസം ആേലാചി�pവായിരp
p.. നീതp

ഓ�p
pേ�ാ വല്ലതpം..?”



“എ�pെകാല്ലംമpെ
 ഉB കാേര/ാ?എനിെ�ാ
pം ഓമയില്ല.. ” Aവ,�് കBം

പറ8താെണ
് എനി�് േതാ
ിയില്ല..

“ഉം..നാെള എവിെടയാ ഇറ pെ
 നീയ്?ആല�pഴയിലാേണാ?..”

“Aെത.. വിനpവിന് എറണാകpളത് ഇറ ാ2 ഉBതല്േല? Aെ�ാ െവളp�ിെന

എണീ�ാ2 ഉBതാ.. വിനp െകടേ
ാ.. ഞാ2 േപാവാ.. ഞാനpം

െകട�െ�!ഒ+തരയായി..സീ=ിന്െറ Aവിെട എല്ലാരpം ൈല=് ഓഫാ�ി െകട
p എ
്

േതാ
p
p..Aെ�ാ െശരി!ഗpഡ് ൈന=് ..” Aവ, േപാകാ2 ഒരp ി..

“ഇനി എ
് കാണpം?..” ഞാ2 േചാദി1p..

“കാണാംÉ. കാണാ2 പ=pമായിരി�pം..” Aവ, Aവളpെട സീ=ിേല�് നട
p!

ഞാ2 ബാഗി6 തലെവ1p െകട
p.. പക6 ഉB Aല1ിലിന്െറ Yീണം കാരണം െപെ�
്

തെ
 ഉറ ിേപായി..

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

“ഏയ്..വിനp..വിനp.. എണീയ്�് .. എറണാകpളം എ�ാറായി..േനാ�് േക�ാസ് െചയ്തp

കഴി8p.. േവഗം എണീയ്�്..” നീതpവിന്െറ ശ[ം..Aവളpെട ൈകയpെട തണp�് എന്െറ

കവിളി6 ത�ിÉ

ഞാ2 Aലാറം െവ1ിരp
 െമാൈബ6 എടp�p േനാ�ി. ചാജ് തീ
p സ(ി1്ഡ് ഓഫ് ..

ആസ് യൂഷ(6 ..

“ആ, ഇ െന െകട
p ഒറ ിയിരpെ
9ി6 തിരpവനതപpര�് െച
് ഇറേ �ി

വേ
െന.. “

ഞാ2 ഓടി�ിടിെചഴpേ
=p ബാഗpം ഷൂവpം ത�ി എടp�േ�ാേഴ�pം വ�ി എറണാകpളം

െസൗ�ി6 എ�ി�ഴി8ിരp
p..



“നീതp താ9്സ്, ഞാ2 ഇറ pവാ.. കാണാം..ൈബ..” ഒരp ഷൂ കാലിലpം ഒെരDം ക¿ിലpം

പിടി1pെകാ�p ഞാ2 പpറേ��p ഓടി..പpറ�ിറ ിയേ�ാേഴ�pം െട�യി2 വി�p..

ഒരp നിമിഷം ഞാ2 ആേലാചി1pÉ

Aവ, എ´ിനായിരി�ാം എറണാകpളം എ�p
തിനp മpേ
 ഈ മൂ
ര െവളp�ിന്

എണീ1ിരp
ത്? Aവ,�് എറ ാനpBത് ആല�pഴയ്�ല്േല? ഞാ2 േപാകp
തിനp

മpേ
 Aവ,�് എേ
ാട് എെ´9ിലpം പറയാ2 ഉ�ായിരpേ
ാ? എ�p വര്ഷം മpേ


A
് Aവസാനമായി Aവെള പിരി8 നിമിഷം ആ േഡാറി6 എെ
 േനാ�ിനി


Aവ,�് എേ´ാ പറയാ2 ഉ�ായിരp
ില്േല? ഞാ2 Aത് ഇ
pം േക,�ാ2

മറ
pേപായിരി�p
p.. ഒരpപെY ഇ
pം എെ
 േനാ�ി Aവ, ആ േഡാറി6

നി
ി�p�ാകpേമാ.. ഞാ2 ഇ
pം തിരി8p േനാ�ാ2 മറ
ിരി�p
pÉ

Aവെള ഞാ2 വീ�pം ന�െ�ടp�ിയിരി�p
p..

െട�യി2 ഒരpപാട് ദൂര�് എ�ിയിരp
p.. മൂട6മ8p എന്െറ കാഴ്1െയ മറ1p!


