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തറയാവരpേത എ� �പാ��നേയാെട..!

ഡംെഷറാഡ്സ്ഡംെഷറാഡ്സ്ഡംെഷറാഡ്സ്ഡംെഷറാഡ്സ്..!..!..!..!

ബിനp നാ�ിേല�് െക�ിഎടp�p..

ബാംഗളൂര് കി�ാ� ഏകസാധനം എ� േപരpംപറ%് കാലെ� തെ� ര&pേലാഡ് പp�pം

കടല�റിയpം ക�'ചാേയം െവ�ി. െവ�് ഓവറാെയ� തിരി*റിവി+ എ,ാം ഒ�് െസ.്

ആവp�തpവെര വീടിന്െറ ഉ2റ�് മേനാരമയpം മp�ി+െവ*് ഇ*ിരി �പയാസേ�ാെട

കമ�pകിട�p�താണ് സീ'  !

Aേ�രം പര8ിെല ഏെഴ�:ം ശനിയാഴ്ച എ<െന വിനിേയാഗി�ണം എ� ചി´യി+ വഴിയിലൂെട

േതരാ8ാര നട�p�ത് ക&p. എെ� ക&േ8ാ� ബി'േ*�ാ എ8വ�് എെ�ാെ� പറ%്

ഞ<െട വീ�pമp.േ��് േകറി വ�p.. പി�ീട് നട�ിയ ച�*യി+ മന?ിലായി ഇവ@ാ��് ഈ

സീസണി+ പpതിയ തരം എേ´ലpം കളി ക&pപിടിേ�&ിയിരി�p�p.. പര8ി+ എ,ാ സീസണിലpം

ഓേരാതരം കളിക� ആണ് Øിരമായി ആചരി*pവരp�ത്.. തീ8�ി8ടം , േനബിള് (പpസ്തക�ി+

േപെരഴpതി ഒ�ി�p� െനയിംCി8് ) ,ൈസ�ിളിന്െറ �ഫ&് വീല് െപാ�+ , പFരം , ആ

ഡബ്ളp.സബ്ളp.ഈയിെല തടിയ@ാരpെട േപരpം മസിലpം എഴpതിയ കാ�ഡ് െകാ&pG ഒരpതരം കളി

A<െന എ,ാ ര&pമാസം കൂടpേ´ാറpം എേ´ലpെമാെ� ഇ<െന വ�pെകാ&ിരി�pം. Aെത,ാം

േബാറായി�pട<ിയിരി�p�p..

“െഡ, പിേGഴ്സ് ഒരp കളിയp&് ..ഡംെഷറാഡ്സ്..”

ഞാ' ര&ാഴ്ച മpേ� േകാ&ിയി+നി�് ഒഫീഷH+ ടൂറിനpേപായേ8ാ ഇംഗ്ളീഷ് സിനിമകളpെട (!)

Aെത ഇംഗ്ളീഷ് സിനിമകളpെട േപരp പറ%് Aത് ആംഗHംകാണി*് സI´ം ടീമിലpGവെരെ�ാ&്

പറയി8ി�p� ഈ കളിയി+ ആകൃ Kനാവpകയായിരp�p.. കളിയറിയാ�വ@ാ� വി�ി8ീടിക ത8ാ'

േപാവ& ..ബിനp പറ%p തരp�താണ്.. ര&p ടീം േവണം.. ന2െട ടീമിെലാരp�' ,

േഫാെറക്സാംപ്ള് ഞാ' മേ. ടീമിന്െറ Aടp�് െച,pകയpം Aവ� എന്െറ െചവിയി+ ഒരp

ഇംഗ്ളീഷ് സിനിമയpെട േപര് കpശpകpശp�pകയpം െച¿pം. ഞാ' തിരി*് വ�് ആംഗHഭാഷയി+ ആ

സിനിമയpെട േപര് ന2pെട ടീമിന്െറ മp�ി+ Aവതരി8ി�ണം. ഇംഗ്ളീഷ് സിനിമക� ക&്



പരിNാനമpGവ� ന2pെട ടീമി+ ഉെ&Oി+ Aവ��് ന2� കാണി�p� േകാ�പായ�ി+ നി�്

കാരH<� മന?ിലായി കറക്.് ഉ�രം പറ%ാ+ ന2 െജയീ�pം. ! സിംപ്ളാണ്..നി<��pം

കpടp2േ�ാെടാ8ം കളി*pേനാ�ാവp�താണ്..

“എ´p�ാ ബി'േ*�ാ ഡം..? എ´pടാെണ�് ഒ�ൂെട പറേ%..”

“ഡാ, നീെയാ�pം ഈ കളിയpെട േപര് ഈ ജ@�് പഠി�pെമ�് എനി�് യാെതാരp �പതീRയpം

ഇ,ാ�തpെകാ&് നമp�ിതിെന ഊമ�ളി എ�p വിളീ�ാം..”

പര8ി+ ഈ തലമpറയ്�് പഴയതലമpറയpെട ആ െലെവ+ ഇ,ാ�േതാ��് െനടpവീ�8ി�് ഞാ'

Aവ��് നിയമ<� വിവരി*pെകാടp�p. മലയാളം പട<ളൂം പിെ� സൂരH , വിജയ് ,A,p A�ജp'

എ�ിവരpെട സിനിമകളpം മാ�തേമ മ+സര�ിന് പരിഗണി�ാവൂ എ�് തീരpമാനെ� എ,ാവരpം

മpTകണ്േഠന �പശംസി*p. േതാള് ചരി*p പിടി*ാ+ േമാഹ'ലാല്.. ൈകെകാ&് ര&p തവണ

കp�ിയാ+ മ2p�ി.. തലയാ�ിെ�ാ&് ഷി.് ആR' കാണി*ാ+ സpേരഷ് േഗാവി. െപാ�െനേ8ാെല

നി�ാല് �പി�ിരാജ് ,പിെ� ര&pപ,് കാണി*ാ+ സേ´ാഷ് പ&ി.് എെ�ാെ� െപെ��്

െപെ��് നിയമസംഹിതയി+ കൂ�ിേ*��െപ�p.

നാലpം പിെ� ഞാനp�െ8ടp� നാലpം ആയി ര&p ടീം ..കളി തpട<ി..

എ,ാവരpെടയpം AഭH�ഥന �പകാരം ഞാ' ആദHംേപായി

Aവ@ാര് ഉദയനാണp താരം പറ%p..

ഞാ' േമാഹ'ലാലിെനയpം പിെ� സൂരHന്  , കട+ ..ഉദയം.. A<െന കാണി*് ഉദയനാണp താരം

എന്െറ ടീമിെനെ�ാ&് പറയി8ി*p..

പിേG��് സംഭവം ഇKെപ�p..

ആ ടീമി+നി�് ഒരp�' ഇേ<ാ�p വ�p.. ഒേ�െറ AഭിനയസാധHതയpG ഒരp സിനിമാേ8െര�

നിലയി+ ഞാ' Aവന്െറ െചവിയി+ രാവണ�പഭp എ�p പറ%pെകാടp�p. രാവണ' ..പ�p

തല എെ�ാെ� ആംഗHംകാണി�pം എ� �പതീRകെള തകിടംമറി*pെകാ&് Aവ' േമാഹ'ലാല്

ഒരp സിഗര.് വായി+െവ*ി�് തp8ി�ാണി�p�ത് Aഭിനയി*pകാണി*p.. Aതpക& സകല

Aവ@ാരpംകൂടി രാവണ�പഭp രാവണ�പഭp എ�് വിളി*്കൂവp�ത് ക&് എന്െറ പിXpമനം െനാ´p.

മൂലHാധിഷ്ഠിതവിദHാഭHാസ�ിലpമpപരി സിനിമ ക*വടവ+�രി�െ8ടpേFാ� ഇെതാെ� കാേണ&ി

വരpെമ�് ഞാ' മന?ിേലാ��p.



ഞ<െട ടീമി+നി�് ഒരp�' Aേ<ാ�pേപായി..

തിരി*p വ�ി�് െമാൈബലില് വിളി�p�ത് ആംഗHം കാണി*p..

ഹേലാ ,ഹേലാ ൈമഡിയ� േറാ<്നF� , A<െന ഞ<െട ടീം ഒേരാ Aഭി�പായം വിളീ*pകൂവി..

പിെ� മനസിലായി മpഴpവന് സിനിമാേ8രിന്െറ ആദHെസR' “േകാള് ” എ�ാണ്.. “േകാള് ”

എ�ാണവ' ആംഗHം കാണി*ത്..

ആദHഹാഫ് കി�ിയ ആശIാസ�ി+ ലവ' ര&ാമെ� ഹാഫ് ആംഗHം കാണി�ാ' തpട<ി.

കകൂസി+ ഇരp�ി�് വയറിള�ം വരp� ആR' .. സ്മാരക Aഭിനയം.

ര&pംകൂടി േച��് വായി*് ഒരp സിനിമാേ8രp&ാ�ാ' ഞാ' കKെ8ടp�തിനിടയി+ ഞ<െട

ടീമിലpGവ@ാ� വിളീ*pകൂവി..

“േകാളിള�ം..േകാളിള�ം..”

A8റെ� ടീമിലpGതി+ മലയ്�് േപാവാ' മാലെയാെ� ഇ� ഒരp�' ഇേ<ാ�pവ�p..

ഭTിസാ�Yമായ ആ വരവpക&് ഞാനവന് കpരpേR�ത എ� മൂവി പറ%pെകാടp�p. Aവ' േനെര

േപായി ആദHം േമാഹ'ലാലിെന കാണി*p.. പിെ� കpറ*pേനരം ആേലാചി*p.. A�ി�് Aവ'

Aവന്െറ തെ� ച´ി ചൂ&ി�ാ�ാ' തpട<ി. ക��ാേവ ഞാ' പറ%pെകാടp� േപര് ഇവ'

മരHാദയ്�് �ശവി*ി,ായിരpേ�ാ എേ�ാ��് ഞാനല്8ം പരി�ഭമി�pകയാണp&ായത്.. ഇവ' ച´ി

ചൂ&ി�ാണി*ി�് ഇരി�ാ' ബp²ിമp�p� ആR' കാണി�p�p.. Aേ�രം Aവിെട ഉGവ@ാ�

മൂല�pരp.. Aതി+ നി�് കpരp.. പിെ� േമാഹനല്ാലpം കpരpവpം ത2ി+ കൂ�ിവായി*് കpരpേR�ത

എ�് നി?ാരമായി പറയpകയാണp&ായത്.. മാനസികമായി ഇടി% നിമിഷ<ള്  ..

ഞ<െട ടീമി+ നി�് േവെറ ഒരp�' Aേ<ാ�p േപായി..

തിരി*് വ�ി�് Aവ' മാന�p േനാ�ി നി+�p�p.. പിെ� േനെര നില�് ഒരp ഇരി8് ഇരp�p..

കളസം സIല്8ം െപാ�ിെവ*p..

എ�ി�് നില�് ഇരp� ഇരി8ി+ Aരിയാ�ാ' തpട<ി..

Aരിയാ�+ ..Aരി..Aരി�പാXി.. �പാXിേയ�' എെ�ാെ� ചി´ി*pെകാ&് ഞാ' നി+�p�

സമയം ..

ടീമിെല ബാ�ി രെ&:ം എഴpേ�.് നി�് കാറി..

“രതിനി�േവദം.. രതിനി�േവദം.. “

മ2ി Aടp�ളയി+നി�് ഇതpംേക�് ച�pകവpം പിടി*് ഓടിവരp�തിനpമpേ� ഞാ' തെ�

എ,ാ�ിെനയpം താ´ാ<ളpെട വീടpകളിേല�് പറ%യ*p.. പര8ിെല കpരി8്െസ.് എെ�Oിലpം

ന�ാവണേമ എ� �പാ�ഥനേയാടpകൂടി..



ബിനpബിനpബിനpബിനp!!!!


