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ഇ�് ദീപpേമാന്െറ ഒരp െമയി� ഉ�ായിരp�p.."To the Dearest Fabulous 12" എ�ായിരp�p

ആ െമയിലിന്െറ സബ്െജ"്.. നാലp വ$ഷം പഴ'മp( ഇരpപെ)ാ�ി*് ഫ്ലാ,് ടീവി (കളറ്),
േയതpതരം േത0് തpളവ� ബീമാ�(ി സീഡിക2േപാലpം പp3pേപാെല പ്േള െച¿ാവp� ഒരp

ഡീവീഡി പ്െലയ$ , എല്ലാംകൂടി ഏഴpൈകക2 ഉ( നാലp പ്ലാസ്ടി'് കേസരക2 ,നാല്
തpളയpമp( ഒരp കാരംേബാ$ഡ് (േകായി7 ഫ8ീ), ഏത് പി*്കp0ിനpേപാലpം Aനായാസം
എടp)pയ$താവp� എ3pകിേലാ ക3കള് വീതമp( ര�് :ീ� ഡംബല്, ഒരp േതേ�ാ3ി (േഷാ'്
ഫ8ീ) ,വ$'് െച¿ാ) എ�ാ� ന�ാ'ിയാ� വ$'് െച¿ാ7 സാധ<തയpമp(തായ ഒരp

എെല"8ി'് ഹീ,റ്..പിെ� ചരടpെപാ3ിയ നാലp ഷ3ി�ബ<ാ,pകളpം വി��നയ്'്
െവ>ി3pെ��p പറ0്.. ബാംഗളൂ$ േകാ�ിെന7ട� ഓഫീസിലിരp�് ഞാ7 ആ െമയി�
വായി>േ�ാ2 െപെ3�p�ായ ചBിന്െറ ഒരp നീ,ല് .. ആ നീ,ല് എനി'p മാത8ം
ആയിരി'ില്ല എ�p എനി'pറ�p�ായിരp�p, മറി>് േലാക)ിന്െറ പല േകാണpകളിലായി
പിരി0pേപായ പ´8�് േപ$'് ഈ െമയി� കാണpേEാ ചBിനp Aേത AവØ
ഉ�ാെയ�ിരി'ണം.!

എന്െറ മനGിേല'് കpെറ നല്ല ഓ$	ക2 കട�p വ�p..! നരിമട.. എതാ�് നാലpവ$ഷം മpെ�
തിരpവന´പpരം െട'്േനാപാ$'ിനരിക)ായി കാര<വ3ം എ� കpടpG്ഗ8ാമ)ി� ആ
പ´8�്േപര് ഒരpമി>് താമസി>ിരp� വീട്..

ആ െമയിലി� Aവ7 ഇതpകൂടി എഴpതിയിരp�p.. "നരിമട ഒഴിയpവാ7 ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി
മാത8ം..ലാ:് ദിവസം വെരയpം ഞാ7 ഈ വീ3ി� കാണpം..പ,pെമBില് നമp'് ഒ�ൂെട ന	pെട
നരിമടയില് ഒരpമി>് ഒരp ദിവസം.. ബാ'ിവ� സാധനHള് വി,്കി3p� കാശpെകാ�് ന	2
നരിമടയpെട െടറGി� ഒരpമി>്കൂടി A$മാധി'p�p! ന	െട മp�ി� ഉ( വി�സ് മതിലി�
േകറിയിരp�് ആകാശേ)'് േനാ'ി െപാക>pത(p�p.. ഒേ�ാ$'pക..നിHെളല്ലാം ഇനി
എെ�കിലpം തിരpവന´പpരേ)'് വരpകയാെണBി� താമസി'ാ7 നമp'ീ നരിമട
ഉ�ാവില്ല..!"

ണ<ം..ണ<ം.. (ഇനി പറയാ7 േപാകp�ത് കE്ളീ,് ഫ്ലാഷ് ബ<ാ'് ആെണ�p
കാണി'ാ7 ...)

2005 െല ഏതാ�pം ഒരp മാസം.. കാ$േ�ാ7മാ$ െചയ്ത പpണ<Hളpെട ഫലമായി
ആറാം-െസമ:റpവെര സ�്ളീം കൃ3ീം ഏശാെത െപാHിേ�ാ�വ7മാ$െ'ല്ലാ◌ം A�p

േകാ3യം പാEാടിേ'ാേളജില് ,ൈഹദ8ാബാദി� നിെ�Hാ�pം വ� ഒരp മp37കEനി
ആദ<െ) ക<ാEസ്  െസലL7 നട)p�p! ഞH എേ	സി േകാതമംഗല)pകാര്
എലന'ികളpെട കിറിന'ിയി3ാെണBിലpം േജാലികി3ിയാമതി എ� ഉേMശേ)ാെട യാെതാരp

ഉളp�pം മനGി�വിചാരി'ാെത ഞHളpംകൂടി വേ�ാെ3 പ്ളീസ് എ�p പാEാടി'രpെട
Aടp)pെക*ി! H,േപാേ�ാ..പേLBില് ക<ാEസ് െസലL7 എ�േപരി� നിHട
േകാേളജി� ആെരBിലpം വരpവാെണBില് ഞHട ടീംസിെന AേHാ3pവ�p ഇന്െറ$വ<ൂ



A,ന്റ് െച¿ാ7 സ	തി'ണം എ� മറp-ഉടEടി'് എേ	സി)ലവ7 ഉ(ില് കി'ി'ി�p
ചിരി>pെകാ�് സ	തംമൂളി. AHെന ഞHെട േകാെളജീ�p എെലേ"8ാണിക്സpം
എെല"ി'ലpം AടHp� പ)pമp�െതNം ഇന്റ$വ<ൂവിനp ഇടാനp( ഷ$3pം
കളസ8ായിയpമടHp� ബ<ാഗpംതൂ'ി േഹാ:ലീ�ിറHി ജവഹറിെല െസ'ന്റ്േഷായ്'pം
േകറി പരമാവധി സമയംകള0േശഷം േകാതമംഗലം താഴെ) :ാന്റി� വ�ിരp�ായി!
എല്ലവ7	ാരpെടയpം മനGി�മpഴpവ7 കഴി0 ഒരpമാസമായി3p നട)ിവരp� പ്േളസ്െമന്റ്
േമാ'്െട:pകളിെല ശകp´ളാേദവിയpെട പGിലpം ,പിെ� Aേറ*്ഡ് മ<ാെരജാെണാ ലവ്
മാേരജാെണാ ഇ´<യpെട പpേരാഗതി'് ഉതpകp�ത് എ�തിെന'pറി>് ഒരp ഗ8ൂ�് ഡിസ്കഷ7
വ�ാ� എടp)ി3് Aലകാനp( A*ാറ് കല'7േപായിന്റ്സpമായിരp�p! ര�രവെര ആ
ബG്,ാന്റിലpം പരിസര)pമായി കറHിനി�ി3് ആ േപായി7സpക2 മനGി� ഉരpവി3േശഷം
ര�രയ്'് വ� ഒരp പpനലൂ$ സൂപ8ഫാ:ി� കയറി എല്ലാംകൂടി േകാ3യേ)'് വി3p..

A*pമണി'് േകാ3യം ബ:ാന്റി� എല്ലാ)ിേനം െകാ�pവ�p ത3ിയേശഷം പpനലൂര്
സൂപ87 Aതിന്െറ പാ3ിനpേപായി.. ഇനി പല്ലpേത'ാ)തിന്െറയpം ടOീ,ാ)തിന്െറയpം
റീസPപറ0p ആരpം ഇന്െറ$വ<ൂവി�നി�് ഔ3ാേവ� എ�p ചി´ി>േശഷം
സകലവ7മാരpം കംഫ$3് േ:ഷ7 ലL<മാ'ി പാ0p!േപാ',ി�നി�് ചില്ലറെയടp'ാ7
വ� താമസംമൂലം ആദ<ംകയറാനp( Aവസരം നിേഷധി'െ�3 ഞാനp2�െടയp( ഹതഭാഗ<$
വിധിെയപഴി>pെകാ�് എBിെശരി പല്ലpേതേ>'ാം എ�p തീരpമാനി>് ഒേരാരp)രpം
ബ<ാഗി�നി�് താ´ാHളpെട ബ8ഷpം േപ<:pെമടp)p. ഓേരാരp)$'pം സO´ം േപ<:്
എ�pേക3് െഞ3�,െപാതpെവ പണ'ാരpം പരിഷ്കാരികളായ വNാPടp െസമ:റിെല
പിേ($ ഉപേയാഗി>തിനpേശഷം േവ:്ബാസ്',ി� കളയp� േപ:് രാത8ി
Aവ7മാരpകാണാെത െപാ'ിേ'ാ�pവ�p മതിേലല് േച$)pെവ>് ബ8ഷിന്െറ പിടിെകാ�്
ന�ായി Aമി'ിെയടp'p�താണത്..

പല്ലpേത�pം ലതpം കഴി0p ബസ് :ാന്റിന്െറ പരിസര)്ക� െപ3ി'ടയി�കയറി ഒരp
േഷാഡെപാ3ി>് മpഖെ)ാഴി>് െഫ8ഷ്െനസ് ഉറ�pവരp)ി.. കൂടpത� െഫ8ഷാവാ7 ചായ
െബ:ായതിനാലpം െവളp�ിെന ചായകpടി>ാലp�ാകp� റിസ്ക് ഓ2െറഡി
ഒഴിവായി'ി3ിയതിനാലpം ഒരp ചാെയം ബNpം Aടി>p വയ റ് സ്തംഭി�ി>p!പാEാടി'്
േപാെണ� േകാ3യം കpമളി റൂ3ി� പിടി�ി>ി3് പ)ാംമയിേലാ ഇരpപതാംകpയിേലാ
AHെനേയതാ�pം ഒരp Øല)ാണp എറേH�ത്.. എ7ട87സ് ക്ലാGിെല പേഴ കൂതറ
ഗ<ാHി� ഉ�ായിരp� െകാെറ എNം പാEാടി േകാേളജ് േഹാ:ലി� ഉ�്. Aവ7	ാരpെട
റൂമി�െച�ി3p േവണം മാസHളായി െചളിമണമp( ജീ7െസാ�p മാ,ി ബ<ാഗി�ഉ(
ഇന്റ$വ<ൂവിനp േപാകാ7 േവ�ി തയ്�ി>് െവ>ിരി'p� ഷ$3pം ഫ<ാന്റ്സpം എടp)് ഇടാ7 ..

ഞHള് A*ാെറNം AHെനെയാരp പ്ളാനി3p..

സൂLി>pം ക�pം നി�ില്െലBി� എ� ഇഡി പാഴ്സലായി വ�p എ�p േചാദി>ാമതി ! ഈ
േകാേളജ് േഹാ:ലിലp ജീവി'p�വ7	ാ$'് AHെനെയാരp ദpസOഭാവം ഉെ��p

Aറിയാവp�തpെകാ�് പരിചയമp( ഏേതലpം കൂതറ വരാ7േവ�ി േഹാ:ലിന്െറ ഫ8�ില്
കpറ>pേനരം കാ)pനി�p..Aധികം േനരം നി�p പ	ാ7 Aവസരംതരാെത ന	െട ഒരp പേഴഗഡി
വ�ി3p എല്ലാെരം വിളി>് Aവന്െറ റൂമിേല'് െകാ�pേപായി! ക37ബീഡിയpെട മണവpം
മതിലി�മpഴpവ7 െവാ3് േഫാ$ എെGൈഫ എെ�ാെ' എഴpതിയ ഒരp ഭീകരാ´രീLം.. ഒരp

ക3ിലി� ക�ാേല വടിവാള് ടീമാെണ�് േതാ�ി'p� ഒരp)7 വായpംെപാളി>്
കിട�pറHp�p.. സീനിയറാണ്..പാEാണ്..ഒേ>�ാ'ല്േല എ�ീ നി$േMശH2



ശിരGാവഹി>pെകാ�് ഞH2 ശOാസമട'ി�ിടി>് കാലpനില)് പതpെ'െവ>് മTംമTം ആ
ക3ിലിനരികിലൂെട ഒ�p പാG്െചയ്തp! ആരpം ഒ�pം മി�ാെതതെ� സO´ം ബാഗ് തpറ�്
ഷ$3pംപ<ാന്റ്സpെമടp)് എ>ികൂ3ീവ് ലp'് ആയിെ'ാ�ിരി'p�തിനിട'് Aതിെലാരp)7
ഒരp പടികൂടികട�p ഒരp ൈടെ¿ടp)p െക3ിെ'ാ�ിരി'p�p! ആ കാഴ്ച ക�pനി�
ബാ'ിെയല്ലാവരpംകൂടി AEര�pം െനടpവീ$�pം ഉത്കണ്ഠയpം കല$� ശV)ി� Aളിയാ
എ�് നീ3ിവിളി>േ�ാ Aതി>ിരി ഒറെ'യായിേ�ായി. ൈസഡിെല ക3ിലില് തേല�്
ഓഫായിെ'ടേ�> സീനിയറ് തലെപാ'ി േനാ'ിയേ�ാ മpറിയി� െകാെറ മാന<മായി വസ്ത8ം
ധരി> ആ2രൂപHെള'�് "െയ´് ൈമ**.." എ�pം പറ0് ചാടിെയഴpേ�,് എേHാേ3േ'ാ
എറHിേ�ായി!

ക<ാEസ് െസലLP നട'p� ഓഡിേ,ാറിയ)ി� ,Aവിെട ഇന്െറ$വ<ൂ നട)ാ7 വ�
േസാഫ്,്െകാഡവയറWാെരേ�ാലpം Aതിശയെ�ടp)ിെ'ാ�് ,ചpളp'ില്ലാത ഷ$3pം
പ<ാന്റpം പളpപളാ മിനpHണ കറp)ഷൂവpം ഇേ3ാ�് (എല്ലാ)ിനpംകൂടി നാനൂ,ിമp�ത്
രൂവ) ക¿ിെലാരp ഫയലpം പിടി>് െകാെറ എകസി'<ൂ3Wാ$ സദGിനp വിലHേന നട�് േയേ,ാം
ബ<ാ'ിലp( േറായി�െച�p ഇരp�p! പാEാടിതരpണികളാെണാ Aേതാ േവെറ വല്ല
േകാേളജി�നി�p വ� തരpണികളാെണാ എ�റിയില്ല ഞHെളക�പാെട "െയടി,സpേജ..ദാ
േപാണവ7 കിഡp ആണല്ലാ..Aവനpം എനി'pം െസലL7കി3ിയാ മതിയായിരp�p.."
എെ�ാെ' Aട'ം പറയp�p�ായിരpെ�Bിലpം ൈല7േകസിെലാ�pം
താല്പര<മില്ലാതിരp�തpെകാ�് ഞാനെതാ�pം ശ8²ി'ാ7േപായില്ല! ഒരp െതലിB7 വ�ി3്
കEനി Aതാണ് ഇതാണ് മലമറി'ലായിരി'pം നിH2 േജായി7െചയ്താലpടെന
കി3ാ7േപാകp� െപ8ാജ"് എെ�ാെ' പറ0് ഒരp ത(് പീ�ീ,ി എടp)p. A*്
ൈപസ'് ഗpണമp( ഇ7േഫാ$േമഷ7 Aല്ലാതിരp�ി3pേപാലpം ജനി>േത േഷാ എറ'ണം
എ� ഉേMശേ)ാെട ജനി>് െകാെറ ക്ണാ�7മാ$ , പീ�ി,ിെയടp)േ�ാ2 Aവ7മാ$'്
മനGി� ഉടെലടp) ഡവp3pക2 എണീ>്നി�് ഇംഗ്ളീഷി� േചാദി'p�ത് ക�ി3് എന്െറ
Aടp)് ഇരp�വ7 മാനസികമായി തള$�് "വാടpേY..ഞാേEാYാ.." എ�p േമാ´െകാ�്
ആH<ം ആണി>p! "Aവെട ഇരിയേട,കി3ിയാ ലൂ3ി ഇല്െലBി േദ ദിതpേപാെല ച3ി.." എ�p

ഞാ7 തിരി>pം േമാ´െകാ�് ആഗ<ം കാണി>p!

ഓഡിേ,ാറിയ)ിെല ത(് കഴി0p വ� സകല എN)ിനpം ഇന്റ$വ<ൂവിനp മpേ� ഉ(
എലിമിേനഷം െറൗ�ായ െട'്നി'� എഴp)pപരീL എഴpതാനായി പലപല ക്ളാGpകളിയായി
െകാ�pെപായി ഇരp)ി! ഒരp മpടി സ്േട8യി,7 െചയ്ത േസാഫ്,ി>ി വ�് െകാ:ി7േപ�റ്
ത�� Aവേളതാ�pം A0ൂറിന്െറ േനാ3് ഫ8ീയായി ക¿ിേലാ3് െവ>്ത�േപാെല ആെക
Aറിയാവp� ഇംഗ്ളീഷായ താB<ൂ�് പറ0തിന് Aവെളെ� പp[േ)ാെട േനാ'ി!
കEനിയിെലാ�pം A*pൈപസയpെട പണിെയടp'ാെത ജീവി'p�
സാധനHെളെയാെ'യാണ് ഇതpമാതിെര ക<ാEസ് െസലL7 ഒെ'യp�ാകpേEാ
െകാ:ി7േപ�റp െകാടp'ാ7 ആളpേവണം എ�pപറ0p െകാ�pവരp�െത�p

പി�ീടാണ് മനGിലായത്! െകാ:ി7ഷീ,് ക�പാെട കാലെ) കഴി> ബNിന്െറ ഗ<ാസാേണാ
എ�റിയില്ല, ഏതാെ�ാെ'കൂെട തലയിേല'് എര>pേകറി കNpകാണാേWലാ)
AവØയായി..! പിെ� െകാ>p�ാളില് സാ,pംപാ)pം കളി'pെEാ ആദ<ം എNാ7
ഉ(വെന ക�pപിടി'ാ7 പര�ിെല കൂതറപിേ(ര് ഉപേയാഗി>ിരp� മ´8ം മനGിലpരpവി3p
െകാ:ി7 നE$ ഒ�ിേല'് കട�p..!

"A�' മp�' ഡാമ ഡൂമ ഡസ്'ല'ണ േകാ'ല'ണ Aല്ലീ മpല്ലീ േസ..



സായി�് മദാ	 െബാ	!",
ഓേഹാ!സീ ആയിരp�ല്േല ഉ)രം..!!

എലിമിേനഷം പരീLയpെട കഴി0p െതലpBWാ$ േപ�റ് േനാ'ിെ'ാ�ിരി'p�തിനിടക്ക്
എല്ലാവ7മാരpംകൂടി പാEാടികp�ിറHി താഴ)് ക� േയേതാ ഒരp ഓലെഷ\്
േഹാ3ലി�നി�് വയറ്നിറ>pം േചാറpം മീ7ചാറpം ഡഭിേളാംേല,pം കയ,ിയേശഷം േകാ3യം
ആഷ, Aഭിലാഷ്, Aനpപമ, A´�7 , Aനീഷ് തpടHിയ സകല "A" തീയ,റpകളിലpം
പടേമതാണ് കളി'p�െത�് മേനാരമയpെട മൂ�ാംേപജpം െച'് െചയ്ത് വീ�pം കp�pകയറി
േകാേളജിെല)ി!! ഒരp Aരമണി'ൂറ് കൂടി കഴി0് A�pതെ� ഇന്െറരO<ൂ Aെ,�്
െച¿ാനp(വരpെട റിസ23് പഭ്ളിഷ് െചയ്തpകഴി0് Aതpകൂടി േനാ'ിയി3p സിനിമ'്
േപാകാെമ�ായിരp�p പ്ളാ7 ..! റിസ23് പഭ്ളിഷ് െചയ്തpകഴിഞിരി'p�p, ഓടിവരി7
ഓടിവരി7 എ�് ആരാ�pം Aവിെട'ിട�p Aലറp�തpക�് Aല$> േക3 ദിശയിേല'് ഒരp
ആ2'ൂ3ം പാ0p! തിരെ'ാഴി0ി3് സമാദാനേ)ാെട സമയെമടp)് േനാ'ാം എ�p

തീരpമാനി>് ഞH2 ൈസഡിേല'് മാറിനി�p.. ആ തിര'ിനിടയി� നി�് ര�pമൂ�് കൂതറ
ലp'p(വ7	ാ$ ചിരി>pെകാ�് "െയസ്..െയസ്..കി3ിയില്ല.." എെ�ാെ' പറ0്
എറHിവരp�ത് ക�് ഞH2'pം "വാവ്!തിരി>്േപാകാ7 ഒരp കൂ3ായി" എേ�ാ$)്
ആശOാസമായി! എBിലpം എHാനpം ബിരിയാണി തീ$�ി3ില്െലBിലാ എ�p വിചാരി>് േഷാ$3്-
ലി:ഡ് റിസ23് േനാ'ിയ ഞാെനാഴി>് ബാ'ിെയല്ലാം െഞ3ി!

ആ ലി:ി� എന്െറ േപര്.. "വിനpേസവ<$ .."
"ക$)ാേവ..A�' മp�' പവറp( മ´8മായിരp�ാ..!"

േപര് േഷാ$3്ലി:ടായതറി0് തരി�pേകറി നി$നിേWഷ്..നി$	ിേനഷ്.. എ´p3ാണാെവാ H!

സാബpവായി നി� ഞാ7 തിരി0്േനാ'pേEാ ബാ'ിയp(വ7മാെരല്ലാം കൂടി എെ�
ഭയഭ]<ാദരപൂ$Yം േനാ'ിനി�'p�p! പി�ീടp�ായെതല്ലാം വളെര െപെ3�ായിരp�p..
നിറകNpകേളാെട ൈട¿pംെക3ിനി�വന്െറ കഴp)ിെല ൈട എന്െറ െകാര'ി� വ�p മpറpകി,
ഞാനി3ിരp� ഷ$3ിനp ചീ�് ലp'ാെണ�p പറ0് ഒരp)7 മp�ൂ,Eത് രൂവ
െകാടp)pവാHി> Aവന്െറ ഷ$3് എെ� ഇടീ>p! ഓ2െറഡി കp3�നായ എെ� ശടപേട�p

കൂടpത� കp3�നാ'ി ,െബേ:ാഫ്ല'ടാ മ>ാ മിG<ൂഡാ എെ�ാെ' പറ0p Aവെരെ�
ഇന്റ$വ<ൂ നട)p� േഹാളിന്െറ പരിസരം വെര Aനpഗമി>p! എ�ി3p േനെര
Aവിെടയp�ായിരp� ഒരp െകാE7മീശ െസ'<ൂരി,ി'ാരന്െറ Aടp)pെച�് േച3ായി
ഇവടെ) ഷാെ�െവടയാ എെ�ാ മേ,ാ േചാദി>് കp�ിറHിേ�ാകp�ത് ക�p.. AവWാെര
തിരിേകവിളി>ി3് Aളിയാ നിH വിചാരി'ണേപാെല ആക്ചpവലി ഞാ7 പpലിയല്ല എ�p
പറയണെമ�p�ായിരp�p!

സത<ം പറ0ാ ഇന്െറ$വ<ൂ എെ�ാെ'�റ0ാണ് വ�ിേകറി ഇHpേപാ�െതBിലpം
സംഭവതിന്െറ െസ,�pം െകാെറ പഠി�ിസ്ട് പിേ(രpെട ഒ�ര'ിേലാ ബp'pം താHിയp(
പ8ി�േറഷനpം ക�േ�ാ എന്െറ ഉ(ി� ഉറHി'ിട� മലയാളംമീഡിയം പഠി> കൂതറ
വിനpേസവ<$'് മp3ിനിടി തpടHിയിരp�p.. ഇരp3ാകp�തിനp മpേ� വീെട)ാ7േവ�ി
െപPകp3ിക2െ'ല്ലാം േനരെ)തെ� ഇന്റ$വ<ൂ നട)ി , Aതി� േകാതക2 ആയി3p(
ഐ,ംസ് ചിരിയpം പ8തീLയpം തpളpEp� മpഖവpമായി എന്െറ മp�ിലൂെട നട�pേപാകp�ത്
ഞാ7ക�p.! എക്സി'<ൂ3ീവ് േവഷ)ി� ഷാ�ി� േപായവ7മാര് Aേതേവഷ)ി� ഷ$3ിന്െറ
ര�് ബ3Pെസാെ' തpറ�ി3p കി�ിയായി െവയ$)്കpളി>് ഒരp ഏഴ് ഏഴരയായേ�ാ Aളിയാ



െയ´ായടാ എെ�ാെ' േചാദി>് വീ�pം AേനOഷി>് കp�pേകറി വ�േ�ാഴpം ഞാ7 പേഴ
AവØയി� തെ� ൈട¿pംെക3ി നി�'pവായിരp�p! വ�വ7മാര് ആ പരിസരെ)ാെ'
കറHിയടി>് കpറ>്േനരം നി�തിനpേശഷം യവട ഒ�pം സംഭവി'p� മ3ില്ല എ�p ക�െ�ാ
ഷാ�ിേല'pതെ�യാെണാ എ�റി0ൂടാ ,കp�ിറHി വീ�pം േപാകp�ത് ക�p!

എ3രയായേ�ാേഴ'pം ആ പരിസര)p�ായിരp� ആ2'ൂ3െമാ�pം
കാണാനp�ായിരp�ില്ല! ഞാനpം പിെ� എെ�േ�ാെല പാവെ�3 A*ാെറNവpം മാത8ം
െകാടpംെവശ�pം സഹി>് ഫയലpംപിടി>് നി�'p�p�്..! ഒരp പ)pമിനി3് കഴി0p

പരിപാടിയpം ഉേപLി>് കpെ�റHിേയാടി ഉ>'് കഴി> േഹാ3ലീ�p െപാേറാേ3ം െമാ3'റീം
ത3ി,ഇന്റ$വ<ൂ എ´ായടാ കി3ിേയാ എ�p േചാദി'p�വ7മാെരാെടല്ലാം
െകാഴ�ൂല്ലായിരp�p െട'് ഈസിയായിരp�p എ>ാ$ പാടായിരp�pെ�ാെ' പറയാം
എെ�ല്ലാം പ്ളാനിേ3ാ�് നി'ണ സമയ)് െതലpB7 ഒരp)7 ഇന്റ$വ<ൂ നട'p�
റൂമിന്െറ േഡാറി�വ�് ഇനിേയെതBിലpം േന$>േ'ാഴി ബാ'ിയpേ�ാ എ�p േനാ'ിയെ�ാ
എെ� കാണpകകായിരp�p!

ഇന്റ$വ<ൂ പാനലി� കയറിെ>ല്ലpേEാ2 ആദ<ം പാനലി� സ്ത8ീകളാെരBിലpമpെ�Bി�
Aവ$'് ഗpഡ് േമാണിH് മാഡം ആദ<ം െകാടp)തിനpേശഷം മാത8േമ പിെ� ബാ'ിയp(
സാറpWാ$'് ഗpഡ്േമാണിH് െകാടp'ാവൂ ,Aവരpം ഇരpേ�ാളൂ എ�p പറ0തിനpേശഷം
മാത8േമ ഇരി'ാവൂ, കേസര വലി'pെEാ െസൗ�് േക2'ാ7 പാടില്ല, ഫയലp മടിയിലp
െവ'p�ത് ആ_വിശOാസ'pറവ് എടp)pകാണി'pം, ഇന്റ$വ<ൂ നട)p�തിനിട'്
Aവെരേ´ലpം തിേ�ാ�ിരി'pവാേണ� Aതിേല'് േനാ'ിെവ(മിറ'രpത്, Aഥവാ ന	2
േനാ'p�ത് ക�് Aവര് ഇെHാ3pവല്ലതpം േവെണാ�് േചാദി>ാ നീ3p� പാത8)ിലp(
രേ� ര�് കശൂ�ി എടp'ാവp�താണ് തpടHി കഴി0 ഒ�രമാസം കaെപ3് കാണാെത
പഠി>െതല്ലാം മനGിെലാ�ൂെട റീൈവന്റ് ഇ3തിന്െറ ആേവശ�pറ)് േനെരെച�p േകറി
ഗpഡ്േമാണിH് സാെറ�p പറ0തിന്െറ െപാറെക പp(ി വാ>ി�േനാ'p�ത്
ക�േ�ാഴാണ് AബMായല്േലാ െസബാ:<ാ എ�ാേലാചി>ത്! ആ നിമിഷം െവടി തീ$�താണ്
!േപാരാ)തിനp ഫയലpെവ'ാ7 േമശയpമില്ല,പകരം ആെകയp(ത് ര�pകേസരക2 മാത8മാണ്..
ഗpഡ്േമാണിH് ചതി> ABലാ�ി� േനെരേകറി Aതിെലാരp കേസരയില്
ഇരp�pകഴി0�ഴാണ് ക<ാൈന േട'്ൈമസീ,് പറയാ7 മറ�കാര<ം ഓ$	വ�ത് !
എഴpേ�,ി3് ഒ�ൂെട ക<ാൈന േട'്ൈമസീ,് പറയെണാ, Aേതാ എറHിഓടേണാ
എെ�ാെ' ചി´ക2 മനGില് വെ�Bിലpം ക¿pംകാലpം തള$�തpെകാ�് ര�ിനpം
സാധി>ില്ല !എ´ിേനെറ പറയp�p, ഇന്റ$വ<ൂവിന്െറ ശരീരശാസ്ത8ം എ� ബp'ി�
എഴpതിയിരി'p�തpേപാെല കൂളായി3ിരി'pകയാെണ�p കാണി'ാ7 കാല്പാദHള്
േക8ാG്െചയ്തp െവ>തിനp ആ െതലpB7 വ�p കാലിനി3് ഒരp ത3്ത�p!
പ�െപലിസാ�ിേമാെന ,കാശpെകാടp)p വാHി>ബp'ി� പറയp�േപാെലയാടാ ഞാനീ
ഇരി'p�ത്,നീയി� ത3ിേ'ാ ഇതpംകഴി0് നീെയ�െഴBിലpം പpറ)ിറHpമല്േലാ,Aേ�രം
െപാ'ിേ'ാളാടാ െചേ, എെ�ാെ' ഇംഗ്ളീഷി� പറ0്ഒ�ി'ാ7
AറിയാേWലാതിരp�തpെകാ�് തലകpനി>് ആ ഇന്െറ$വ<ൂറൂമി�നി�് പpറ)ിറHി!

ആക്ചpവലി A�' മp�' പവറില്ലാ) മ´8മായിരpെ��് പി�ീടp( കEനി
റിക8ൂ3്െമന്റpക2 െതളിയി>p!റി3P െട:് കഴി0ാലpടെന റിസ23pംേനാ'ി ഷാ�ിേല'്
വിടp�വWാരpെട കൂ3)ി� ഞാനpം Øിരായി! ക്ളാസിെല ഒരpവിധെ�3 AവWാ$'pം
Aവളpമാ$'pം ബ<ാംഗളൂ$ െച�യി ൈഹദ8ാബാദ് മള്3ിനാഷനലpകളി� പണികി3ിയതിനp



േശഷം Aതി�തെ� കpറ>് AഹBാരിക2'് ര�pംമൂ�pം കEനിയpം ആയേതാെട ഞH
കpറ>് പതിരpകള് െട7ഷ7 നിറ0 ഒരpപാട് ദിവസH2 ത(ിനീ'ി! ഐ3ി വ7മരH2
റിക8ൂ3pം നി$)ിേ�ായതിനp േശഷം പേഴ പാEാടിേ'ാേളജി�തെ� പതിരpകെള AെനOഷി>്
തിരpവേ´ാരം െട'െണാപാറ്'ി� നി�p ഒരpേലാഡ് കEനിക2 വരpകയpം ഞാനp2�െടയp(
സകല ഷാ�് ടീംസിെനയpം റിക8ൂ3് െചയ്േതാ�്േപാവpകയpം െചയ്തp!

2006 ജൂP മാസം.. എ*ിനിയറിH് പഠി)ം പരിപാടിപൂ3ിെ'3p� ദിവസH2 !
ബാംഗളൂ$ ,െചൈ� മ23ിനാഷണWാ$'് േജായി7 െച¿ാനp( Aേ�ായിെWന്റ്
െല,$കി3p�p, െഫാേ3ാ:ാെ3ടp'p�p, സാറp	ാെരേ�ായി കാണp�p, AേHാേ3ാടp�p
ഇെHാേ3ാടp�p, ലാെബക്സാം മാ,ിെവ'ാ7 പറയp�p, ആെക'ൂെട ഒരp േമളം!
മ23ിജാഡെ)�ിക2 ഓ$'p3് െപ8ാൈഫലിെലാെ' സpനീഷ് ഓഫ് ടp ൈഹഡ8ാബാഡ്,
ഉ�േപഷ് േഘാണ േറാ'് ഇ7 ബ<ാB്ളൂ$ എെ�ാെ' എഴpതിെവ>തpകൂടി ക�േ�ാ ഞH
കൂതറ െട'േനാ�ാ$'7	ാെരല്ലാ◌ം കpരpെവ3ി െട7ഷം കൂടി വീ�pം ഷാ�ിേല'്
എര>pകയറാ7തpടHി! Aതpെകാെ�´ായി, ആ,്േനാ,ിരp� ഓഫ$െല,$ ക¿ി�കി3ിയ
നിമിഷം സകലവWാരpം നാലpവഴിേ'ാടി ഇന്റ$െന,് കെഫയി� േകറി ഓ$'p3ി�
തിരpവന´പpരേത'് ഓഫ് എെ�ാെ' എഴpതി, കEനിയpെട േപരp( ക	<ൂണി,ിയി�
സകലതിലpം േജായി7 െചയ്ത്, െകാെറ ക>റക2 Aതി�ക� ചര'pക2െ'ല്ലാം ഫ8�് റികO:്
ഇടpേകം െചയ്തp.. തിക>pം ഡീസന്റായ ഞാ7 ഐ ഡബ്ളിയp എംബഡഡ് സി:ം എ�
മാതിരിയp( ക	<ൂണി,ിയി� ഒെ' േജായി7 െചയ്തി3് ,ഇനിെയ�pം വ$'ിേനാട് ക	ി,ഡ്
ആയിരി'pം എ�pകാണി'ാ7 :ാ,സ് ക	ി,ഡ് ആ'ിെയBിലpം േമാ7 ക	ി,ഡ് ആെയ�p

Aറി0് A	>ിെയ െമഡി'�ട8:ിേലാ3് െകാ�pേപാകp� സീനാേലാചി>് പേഴ സിBിള്
തെ� ഇ3pെവ>ി3p േപാ�p!

2006 ആഗ:് േയഴ്..തിരpവനതപpര)് എ)ി േജാലി'്േകറി ശംബളം ലാവിഷായി വീശിെയറി0p

ജീവി>ി3pേവണം ,നാലpെകാല്ലം േകാേളജി� െചര>ി3pം ഹി,് ആകാ7 പ,ാ0തിന്െറ
Lീണം തീ$'ാെന�p മനGി� തീരpമാനെമടp)് ര�് യpവാ'2 െപ3ിയpം ബ<ാഗpം തൂ'ി
എ$Nാളം െസൗ)ി�നി�p വ�ികയറp�p! Aവരാണp പി�ീട് തടിയ7ബ8ൂെസ� േപരി�
Aറിയെപ3 െര*ിത് രാമനpം ,േഗ2സ് മാെá,് എ�േപരി� Aറിയെ�3 വിനpേസവ<റpം (ഗിഹി,
പ*ിനpേവ�ി ചp	ാേഷാ!)!! കഴ'ൂ3)് െട'െണാ പാ$'ിനരികിലായി A�സpരാജ് എ�്
േപരിലp( :ാ$േഹാ3ലി� ആണ് ഒരാഴ്ച Aെ'ാെമാേഡഷ7 ഒരp'ിയിരി'p�െത�p

ഞാനpം കEനി എ>ാറ് േജാഷ്മി െചറിയാനpമായി3p( ഇംഗ്ളീഷ് കാഷO� ടാ'ിനിട'്
Aവെളേ�ാട് പറ0ിരp�p! ഓേരാരp)$'pം സിBി2റൂെമാെ' എക്സ്െപക്,് െചയ്തp
െച�pേകറിയ ഞHെള ഒണ'മീ7 A3ിയടp'p�ത് െപാെല Aവിെടയp�ായിരp�
റൂമിെലാെ' കp)ിേ',ി ! പറ0തിലpം ര�്ദിവസം മpേ�തെ� വ�ി3് Aവിെട
കpളി>്താമസം തpടHിയ ഏേതാ പൂ0ാ,് എ*ിനിയറിH് േകാേളജി�p വ�
െസബാ:<െനാെ' ഞH2 റൂം കേ¿റിയതp ക�് Aമ$ഷംപൂ�ി3് പല്ലിറp	ിെയBിലpം
A*pമിനി3്െകാ�് െപN്േകസ് സംസാരസബ്ജക്,് ആയേതാെട വ7 ഇന്റിേമ,് ആയി!
A�െ) ദിവസം പലേ�ാഴായി വ�pകൂടിയവ$ ഒരp ഇരpപത്േപരാണ് ,െപPകp3ിക2
മാതാപിതാ'േളാെടാ�ം A�സpരാജിെല ഫ8ീ Aെ'ാെമാേഡഷ7 േനാ'ി വ�താെണBിലpം
ഞാെനാഴി>p( െകാെറ ക>റകളp െച�ി3് െപPകp3ികേളാട് ഇടി>p േകറിസംസാരം
ക�േ�ാ,കാശി)ിരിേപായാലpം േവ�ില്ല,, പാതിരാ ആയലpം െകാഴ�മില്ല ഇ�pതെ� വല്ല
േപയിH്ഗ:് റൂം ഒ�ി'ണം എ�p പറ0്െകാ�് എല്ലാ)ിേനം തിരി>്േപാകp�ത്
ഞH2 െനടpവീ$�ി3pെകാ�് നി�p വീLിചp!



A�pൈവകpേ�രം വ3ം കൂടിയിരp�p െവടിപറ0 പാEാടിേ'ാേളജിെല ആെറNം
ഞാനp2�െടയp( േകാതമംഗല)pകാര് ആെറNം എ�ിവരpകൂടി ഒരpമിെ>ാരp വീെടടp)്
താമസി'ാ7 പMതിയി3p!െട'് പpലിക2 ആെണBിലpം സകലതിന്േറം കൂതറലp'്
െവ>്േനാ'pേEാ ൈല7േകസ് ,േഷാ-ഓഫ് എ�ിHെനയp( െവെല< െവെല<
ആഗ8ഹHെളാ�pം മനGി�േപാലpം ചി´ി'ാ7 ആവതില്ലാ)വWാരാെണ�ത് പരസ്പരം
ഒരp വലിയ ആശOാസമായിരp�p! വEി> വാടകവീട് ത�ലിന്െറ ഭാഗമായി കാര<വ3ം
പ*ായ)ിെല ഓേരാ വീടpം Aരി>്െപറp'ി,ഇനി Aരി>pെപറp'ാ7
നാരായണ7കp3ിേ>3ന്െറ ര�pെനല വീടpമാേത8 ബാ'ിയp(ൂ എ�റി0് AേHാ3്
െവ>്പിടി�ി>p! എNായിരം രൂവ വാടകയpം ഇരpപതിനായിരം രൂപ പകിടിയpം േപാരാ0ി3്
,െവജിേ,റിയനായ നാരായണBp3ിേ>37 െവജിേ,റിയ7മാരായ ക��ണി വാ$'െസ,്
ടീമpകെള െവ>് മാത8ം പണികഴി�ി> െഫ8ഷ് വീടാണ് ,ഈ ജ7മത് Aതി� ചി'േനാ ബീേഫാ
കp'് െചയ്തpേപാകരpെത� പര3 കരാറpം! ഒരpദിവസം നീ�pനി� കൂലBpഷമായ
വിലേപശലിനpേശഷം ഡഭി2ഓംേല,് എBിലpം െവ'ാ7 സ	തി'ണം എ� ആവശ<ം പp(ി
Aംഗീകരി>p! AHെന ഞH പ´8െ�Nം കാര<വ3ം ശ8ീധ$	ശാസ്ത8ാ േLത8)ിന്െറ
Aരികിലp( ര�pെനല വീടിെന നരിമട എ�p േപരി3േശഷം Aതില്േകറി താമസം തpടHി!

(തpടരpം.. എഴpതാ7 ൈക വഴHണേമ എ� പ8ാ$dനേയാെട..)


