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“ദp�രpെട Aല�ക  Aല്ല..ന!യp"വരpെട െമൗനമാണ് എെ
 കൂടpത&

ഭയെ(ടp)ിയത്..”

മൂ
pദിവസം മpെ
 മേനാരമയി& വ
 ഒരp വാ)െയ Aവലംബി�ാണ്

ഞാനിെതഴpതp
ത്. ഒരpപേ. മൂ
രേ/ാടിേയാളം വരp
 മലയാളികളിെല ഒരp

ശതമാനെ)േ(ാലpം ഈ വാ ) ബാധിെ�
pവരില്ല. എ4ിലpം ജന6  െവറpം

കഴpതകളാെണ
p ചി´ി/p
 ഒരpകൂ9ം Aധികാര/¿ാള!ാരpെട ധാ�;)ിനp ഇ
pം

ഒരp മാ=വpമില്ല എ
തിനp മെ=ാരp ഉദാഹരണംകൂടി സംഭവി�ിരി/p
p.

Aധികാര/േസരയി& കയറാ@ ൈകപിടി�pസഹായി�വെര തെ
 Aതിനpമpകളി&

കയറിയിരp
p നാലpംകൂ9ി മpറp/ി കാ/ി�p)p(ി വീCpം കpെറ

രാ��ീയെകാDാണ!ാരpം പണെവറിയ!ാരpം േച
്..

ഇത�യpം നാ  ഞ6  .മി�p.. കണാടകയിലpം തമിഴ്നാ9ിലpം ഉ"വ ത6ളpെട സE´ം

നാ9ി&നി
p േപായിവരാവp
 േജാലി െച¿pേFാഴpം ,ഇവിെട മലയാളിക  ക�െ(9p

പഠി�pേനടിയ േജാലിെച¿ാ@ ബാംഗ്ലൂറpം െച
യിലpം േപായി AലേയC AവØ.

േകരള)ി& ഇ
p ഒരp നല്ല യൂ)് ഇല്ല. Aഭ;Øവിദ; Aന;സംØാന6ളി& േപായി

പണിെയടp/p
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തpട6ാ@ തpനിയpേFാ  ഹ)ാലpം പണിമpട/pമായി േകരളം Aവെ/തിേര മpഖം

തിരി�pകാണി/p
p. വ²ി�pവരp
 ഈ Aവസര6  പpറംകാലpെകാC്

ത9ിെ)റി(ി/pേFാഴpം ഒ
pമന�ിലാ/pക, േകായംപ)ൂ ൈമസൂ എ
ി നഗര6 

Aവിെട മpതെലടp(് നട)ി/ഴിDp. ആേ.പഹാസ;ം പറDp ദിവസ6 

ത"ിനീ/ാ@മാത�ം Aറിയാവp
 കpെറ രാ��ീയെ)രpവpനാടക/ാരാവെ9 ത6ളpെട
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ബാധ;തയായി ത6െളെവല്ലാ@ ആരpമില്െല
 Aഹ´യി& എ)ി�ിരി/p
p.

ഇത�യpം നാ  ഞ6  .മി�p.. മp(തിനായിരം രൂപ ടാക്സ് എLിെ/ാടp/pേFാഴpം ഒരp

െതാഴിലpറ(pേപാലpമില്ലാെത Aന;നാ9ി& സE´/രി&നി
ക
് കൂ9pകാരി&നി
ക
്

സE´ം തനിമയി& നി
ക
് സEാദp"ഭ.ണംേപാലpം കി9ാെത വിള�പിടി� ദിവസ6 

ത"ിനീ/ിയത്. ഞ6 /pം ജീവി/ണം . ഞ6 /pം ദിവസവpം വീ9ി&വ
്

മീ@കറിയpംകൂ9ി േചാറpതി
ണം.. ഞ6 /pം ഞായറാഴ്ച ഉ�യ്/് നാ9ിെല പിേ"രpെട

ഒ(ം കലി4ി&േപായി ഇരp
് വ)മാനം പറയണം.. ഞ6ളpെട ജീവിത)ി& ഇെതല്ലാം

ഇല്ലാതാ/ിേ))p ഈ രാ��ീയേ/ാമാളിക  . കഴിD AMpവഷം മരവി�pനി
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േകരളം.. ഇനി വരാ@േപാകp
വരpെട Øിതിെയെ´
റിയില്ല. എ4ിലpം മാറിയpംമറി�pം

വിജയി(ി�pവിടp
p ഓേരാ AMpെകാല്ലം കൂടpെFാഴpം!

ഇത�യpം നാ  ഞ6  .മി�p.. നാ9ി& നി
് പതിെനാ
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കp)ി(ിടി�ിരp
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pമാസം മpേ
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p. നാ9ിെലാ
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േപായിവരണെമ4ി& ആയിരവpം ആയിര)ിയDൂറpം െകാടp)് ബ�ി& .. ഇത�യpം

തിര/pനിറD ഒരp റൂ9് െറയി&േവയpെട ചരിത�)ി& ഉേCാ എ
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േജാലി/ായിനി&/p
ത്. നി&/p
െത
് ഞാ@ പറDത് Aവ/്

േപായിവരാനാവില്ല. ഇതpമpതലാ/ിയത് ഇ(ഴpം മpതലാ/ിെ/ാCിരി/p
ത് ഒരpകൂ9ം

ബ�്േലാബികളായിരp
p . േപെരടp)p പറയp
ില്ല എ4ിലpം മഴ/ാല)് കൂണpക 

മpള�pവരp
തിലpം േവഗ)ി& A)രം മpതലാളിമാരpെട എLം വ²ി�pവരp
p.

സാധാരണഗതിയി& Aറp
ൂറpരൂപ നിര/ി& ടി/=് വി&(ന നട)ാറpെC4ിലpം ആ

ടി/=് എവിെടയാണ് കി9p
െത
് എനി/റിയില്ല. എെ
ാെ/ AേനEഷി�ി9pേCാ

Aെ
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ത്.



ഇത�യpം നാ  ഞ6  .മി�p.. ഓെരാ െരയി&േവ ബജ=് വരpേFാഴpം ഞ6 

വീCpംവീCpം ഇളിഭ;രായിെ/ാCിരി/p
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ആയിരേ)ാളംവരp
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നട)ിെ/ാCിരp
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തി4ളാഴ്ചയിേല/് മാ=p
p. Aതിനpകാരണം സാേ4തികം.. എ´pസാേ4തികം? ഇത�യpം

നാ  ഒരp

േക�ാസി6് െപാലpം കി9ാെത ഓടിെ/ാCിരി/p
 െട�യിനാണിത്. തി4ളാഴ്ച െകാ�pേവളി

െയശE´്പൂ ഗരീബ് രഥ് എസി െട�യിനpംഉC് Aേത റൂ9ി& . എ´ാണിവിെട സംഭവി�ത് ?

ഇതിനp വിശEസനീയമായ ഒരp കാരണം ഞ6 /p തരിക.. ഇല്െല4ി& ബാ/ി ഉ"വരpെട

കാര;ം എനി/റിയില്ല, ഞാ@ എണാകpളം െറയി&േവ േSഷനി& നിരാഹാരമിരി/pം. ഈ

ജ!ം െകാC് ഇ6െനെയാരp പ�േയാജനമpCാകെ9..
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