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ജനി!ി"ിതpവെര ഓ�ൈസ�് കി"ാ#തpെകാ$് ബിനൂന് ഈയിെടയായി ഓ�ൈസ�ി&

ജീവി�p�വേരാെടല്ലാം ഒരpമാതിരി Aസൂയയി& കpതി�� പp-ം ആണ്.

“എ´ിനാെഡ ഓ�ൈസ�് ? നിന�് നാ"ി& മീ2കറിം േചാറpം തി�p ജീവി�ാല്േലാ”

എ�p4 പതിവ് ദpരിതാശ7ാസ ഡയേലാഗ് േക��ാ2 തpട9ിയി"് െകാല്ലം ആറാവാ2

േപാകp�p. ഇതിേ;ാ േചാറpം മീ2കറിം കി"p�ില്ല എ�pമാത�മല്ല ഈ ബാംഗളൂരp�്

നാ"ി&േ;ാകാ2േവ$ി മാസമാസം േവാ�േവാ�ാ��p െകാടp�p� പ#്നാലായിരം രൂപ

കൂ"ിെവ!ിരpെ�=ി& ഒരpെകാല്ല#ിനp4ി& സ7´ംകാശിന് ഫ്ൈള�്ടി��് േമടി!്

Aേമരി�ായ്�് േപാവാമായിരp�p എെ�ാെ� ബിനp ചി´ി!pതpട9ിയിരി�p�p.

എ9െനെയ=ിലpം വിേദശരാജ>#് ഒ�് എ#ിയാ&മതി.!

േഫസpഭp�ി& ഉ4ിലിരി�p� സകലവAാരpം ഓ�ൈസ�് ആയതpെകാ$് ഇേ;ാ Aതിേല�്

േകറിെ!ല്ലാനpം േപടിയാണ്. Aേമരി�യി& സ്േനാ ഫാ� ,ആസ്േത�ലിയയി& മp�#pമpഴpവ2

െവ4െ;ാ�ം ,ഉഗാ$യി& മി�ലpകഴി-് ഇടിെവ"ി എെ�ാെ� പറ-് Cാ�്സ് െമേസജpം

Aതിന്െറ താെഴ െവെറ കpേറ ജാഡകളpെട വക വാവ് Aേമസി9് ,മ2േമാഹ2സി9്

എെ�ാെ� പറ-് കമന്റpം Aതിന് െകാേറ Aവളpമാരpെട വക ൈല�pം. െബാEനഹ4ിയി&

ജനലpവഴി തണp# കാ�ടി�p�p എെ�ാെ� പറ-് േപാC്െച¿ാ2 േവ$ി ബിനp ഒരp

േഫാേ"ാ എടpെ#=ിലpം Aത് എ�pം A9െനതെ� Aനാഥമായി െകട�ൂല്േലാ എേ�ാ�#്

േവ$�p െവയ്�pകയായിരp�p. Aവിെടയp4വരpെട ക¿ിലp4 ഒരpതരം േഫാണി& സിരി

എ�pപറയp� എേ´ാ സാധനം ഉെ$�pം എ´pവിഷമം ഉെ$=ിലpം Aതിേനാടpപറ-ാ&

മതിെയ�pം ഒെ� പറ- ഒേരാ കമന്റ് കാണpേIാഴpം ബിനpവിനp$ാകp� AJാളി;്

െചറpെതാ�pമല്ല..

നയാഗ� െവ4!ാേ"ാം Cാ!pഓഫ് ലിബ��ീ ബഷീറpം ഒെ� ഓേരാരp#Aാരpെട ആ&ഭ9ളി&

ക$് ക$് മന;ാഠമാെണ=ിലpം േനരി"pകാണാ2 ഒരp േമാഹം. ഈ േമാഹ9െളാെ� എ"ായി

മട�ി േപാ��ിലി"് പാതിരാവെര എ�pം പ"ി;ണി. വ�ഷാവസാനം വെര പ"ി;ണി െചയ്ത്



Aൈ;�സലില് വരpേIാ മാേനയരpെട ഉപേദശവpം..”ര$pശതമാനം ൈഹ�p$്.െകാ$pെപായി

ദൂ�#ടി!് കളയരpത്..”

ആ േപാ"്.. ഓ�ൈസ�ായാലpം കpIള9ി ആയാലpം ജാ�ിെ�ാെര ..

ഇ�െല ഒരp#ന്െറ േഫസ്ഭp�് Cാ�സ് െമേസജ്.

“ഫC് ടി��്. എ2 .കേരാളിന”

Cാ�സ് ഇ"വ2 ഇ; Aേമരി�യിലാണ്.. േപര് ഡാഷ്. Aവേനേതാ സിനിമയ്�് ഫC് േഷായ്�്

തെ� ടി��് കി"ി ,െചലേ;ാ കേരാളിന എ�pപറയp� ഒരp#ിയpെട ഒ;മായിരി�pം

േപാകാ2 പരിപാടി ,Aവനത് െമാതലാ�pം എെ�ാെ� ചി´ി!് Aസൂയെ;"് ബിനp

ഇരി�pേIാ Aതിന്െറ താെഴ േദ വരp�p കpമpകpമാ ഇംഗ്ളീഷ് കമന്റ്സ്.! ൈല�് െഞ�ിയതി&

െകാേറ െപ�െകാ!ി9ളpം! Aവ2 Aവിെട വ$ി ഓവ�സ്പീഡി& ഓടി!തിന് േപാലീസ് പിടി!്

െപ�ി Aട!തിെന ആണ് ഇത� ആേഘാഷമായി െകാ$ാടp�ത്. വ$ി ഓടിെ!�് പറയാ2

പാടില്ല ,േസാറി , േഡാഡ്ജ് എ�pപറയp� ഒരpതരം കാ� ഏേതാ ഫ�ീേവയിലൂെട (േടാ�

െകാടp�ാെത ഓടി�p� േറാഡായിരി�pം) ക�ൂയിസ് െചയ്തതാണെത� .

ബിനpന്െറ മനQ് ഒരp മൂ�pെകാല്ലം പpറകിേല�് ഊളിയി"്. പണിഷ്െമന്റ് േലാ�&

ഓ�ൈസ�് ആയി ബിനൂം േമെല പ�Øാവി! ആ േഡഷpം ഒെ� പൂെനയി& ജീവി�p�

കാലം.ഒരp ദിവസം പാതിരാത�ി പതിെനാ�രയ്�് ഓഫീസീെ�റ9ി ട�ി;ിളടി!് ഞ9

മൂെ�Tം വരp�വഴി പിIിരി ചിU് വാഡ് മpനിസി;ാലി�ി േപാലീസ്ജീ;് േചയ്സ്

െചയ്തpപിടി!്. േകരളെരജിസ്െട�ഷ2 വ$ിക$ാ& AവAാ��് ഒരpമാതിരി ഇ�ലി�ാ��്

മലയാളിഫിഷി9്േബാ"് ക$േപാെലയp4 ഒരp തരം ത7രയാണ്. പിടി!് േCഷനി&

െകാ$pേപായി. A�ാണ് ആ മാേUാ േബേUാ തpട9ിയ ഹിVി െതറികെളാെ� ആദ>മായി

േക"ത്.. േപാലീസ് േകാ�Cബി� െതളിയാ# േകസpകളpെടെയാെ� ഫയ& ത;p� തിര�ി&

മpഴpകിയിരി�pകയായിരp�p. Aേ�കേദശം മൂ�pമൂ�ര വെര േCഷനി&നി�p

ക¿pംകാലpംപിടി!് Aവസാനം കIനി എ!ാറിെന േCഷനി& വരp#ിയാണ് മൂെ�T#ിേനയpം

വ$ിേയയpം േCഷനി&നി�് ഊരിെ�ാ$pവ�ത് . േCഷനി& നിെ�റ9p� വഴി�് ഈ ഡാഷ്

ബിനൂന്െറ െചവിയി& ഇ9െന മ´�ി!ായിരp�p.

“Aളിയ. േCഷനി& േകേറ$ിവ� വിവരം AE!ിേയാെടാ�pം ഒരp കാരണവശാലpം

പറ-pേപാകരpത്. AE!ിെയ െമഡി�& െട�Cിേല�് എടpേ#ാ$്േപാേക$ി വരpം.”

ആ െസയിം ഡാഷ്േമാെന Aേമരി�2 േപാലീസ്പിടി!് െപ�ിയടി! Cാ�സ്െമേസജിന്

കമന്റpക� ഒേരാ�ായി വീഴp�ത് ക$േ;ാഴpം ബിനpന്െറ െചവികളി& ആ വാ�pക�



Aലയടി�p�p$ായിരp�p..

ഈ ഒരp ചി´യpം Aതിലൂെടയp$ായ തിരി!റിവpമാണ് േകരള#ിലp4 ഐ"ി കIനികളിലpം

പ"ിജീവിതം നയി!pവരp� ഓ�ൈസ�് കി"ാ# സകലഹതഭാഗ>��pം ഒരp ആശ7ാസമാകp�

തര#ി& എെ´=ിലpം പ�വ�#ി�ാ2 ബിനpന് േപ�രണ നല്കിയത്. ഓ�ൈസ�്

േപായവAാരpെട േപരി& Aടി!ിറ�ാവp� തര#ി& ഒരp കൂ"ം കഥക� നി9��pേവ$ി

സമ�;ി�pകയാണ്. ഇത് പലയിട9ളി&നി�ായി േശഖരി!താണ് (ആIിേ4ര് ഓ�െറഡി

എറ�ിയതാെണ�്..) .ബിനp , ഈ കഥകെളല്ലാം വരpം തലമpറയ്�് കൂടി ഉപേയാഗപ�ദമാകp�

രീതിയി& ഇത് എഴpതിെവയ്�p� ഒരp മാധ>മം മാത�മാെണ�pം Aറിയി!pെകാ4ൂ�p.

കഥയിെല നായകെന ഇവിെട സpനി& എ�ാണ് വിളീ�p�ത്. സpനി& എ� േപര് ബിനp

തിരെ-ടp#തിന് പ�േത>ക കാരണം ഉ$്! പ#ാംക്ളാസ് പാസായി നി&�p� സമയ#്

എെQെQ&സി ബp�ിന്െറ േഫാേ"ാCാെ�ടp#് Aെ�C് െച¿ി�ാനായി ബിനp വരാ;pഴ

കൃ ഷിഭവനി& െചല്ലpകയpം ,Aവിെട A�െ# കൃ ഷി ഓഫീസറായിരp� K.C.സpനി& (പല്ല്

െഞരിയp� ശZം) ബിനpന്െറ ക¿ി&നി�് േഫാേ"ാCാ�pം ഒറിജിന& എെQെQ&സി

ബp�pംകൂടി വാ9ി ഒ#pേനാ�pകയpം Aവസാനം ഒറിജിന& മാ��്ഷീ�ി& േപെരഴpതി ഒ;ി"്

കൃ ഷിഭവന്െറ സീലpം പതി;ി!് ക¿ിേലാ"p തരpകയpം െചയ്തp. േകരള#ിെല മൂ�രേ�ടി

ജന9ളpെട എെQെQ&സി ബp�ിലpം വിദ>ാഭ>ാസവകp;ിന്െറ സീല് മാത�ം കിട�pേIാ�

ബിനpന്െറ സപ�ി"ി��ി& മാത�ം പരീ[ാകേ$�ാളറpം പീെ� സpനിലpം. ആധ>മായി"ാണ് ഒരp

േഫാേ"ാCാ�് Aെ�C് െച¿p�െതെ�ാെ� പറ-് A�് പp4ി കp�ം

ഏ�pപറെ-=ിലpം ആ േപര് ബിനpന്െറ മനQി& ഒരp മായാ# മpറിവായി Aവേശഷി�p�p.

സpനി& (വീ$pം പല്ല് െഞരിയp� ശZം)

::.. സpനി& ഓ�ൈസ�് േപായി ..::

സpനി& ഓ�ൈസ�ീ�് AE!ിെയ വിളി!p.

“AE!ീ..കഴി-മാസം ഞാ2 Aയ!pത� കാശpെകാ$് പറIിലp4 ക�ൂസയpെട േമെല ഒരp

ആസ്ബേCാസ് ഷീ�് േമടി!് ഇടാ2 ഞാ2 പറ-തല്േല?..”

“Aത് കഴി- ആഴ്ച തെ� ഇ"ല്േലാ"ാ േമാെന..”

“സത>ായി"pം ഇേ"ാ? എ�ി"ി;ഴpം ഗൂഗി� മാ;് േനാ�pേIാ..A;!2 Aതിനക#ിരി�p�ത്

കാണി�p�p$ല്േലാ!..”



സpനി& Aേമരി�യി& ഓ�ൈസ�ായിരി�p� സമയം . സpനിലpം േവെറ ര$ൂെ�Tവpംകൂടി

ഞായറാഴ്ച�p�ബാനയ്�് പ4ിയി& േപായി പ4ിയി&േകറി ലാC് െബUി&േപായി ഇരp�p.

കp�ബാനയpെട ലാC് െസ[നി& വികാരിയ!2 എേ´ാ Aെനൗ�സ് െചയ്തേ;ാ സpനിലിന്െറ

ൈസഡി& ഇരp� സായി;് എണീ!p നി�p. Aതpക$ ഉടെന സpനിലpം എണീ!p നി�p.

സpനി& എണീ!് നി&�p�ത് ക$് കൂെടേപായവAാെരല്ലാംകൂടി എണീ!p നി�p. ഇത് ക$്

A!നpം ഇടവകജന9ളpം ഒെ� കൂ"!ിരി. A!2 വീെഞടp�p� കാസെയാെ� മറി!ി"്

വായെപാ#ി ചിരി. പിെ� മനQിലായി A!2 Aെനൗ�സ് െചയ്തത് A�് മാേEാദീസയp4

െകാ!ിന്െറ A;2 എണീ!pനി&�ാ2 ആെണ�്.

സpനി& ഓ�ൈസ�ി& നി�് ഒരpമാസം ലീവിന് നാ"ി& വരp�p..

എയ�േ;ാ�"ി& െവ!് ലേഗജ് െപ"ി െച�് െചയ്തpെകാ$ിരി�p�തിനിടയി& കCംസ്

ഉേദ>ാഗØ2 സpനിലിേനാട്.. “എെ´ാെ�യp$്..?”

സpനി& ..”െകാഴേ;ാ�ൂല്ല..സാറിെനെ´ാെ�യp$്?”

കCംസ് ഉേ]>ാഗØ2 “Aതല്ലെഡ..െപ"ിയി& എെ´ാെ�യpെ$�ാ േചാദി!ത്..”

സpനി& ഓ�ൈസ�് കഴി-് നാ"ിെല#ിയേ;ാ Aവന്െറ AE!ി സpനിലിെന േറഷ2

പ2സാര േമടി�ാ2 പറ-pവി"p. േപായി"് ഉ!യായി"pം കാണാ#തിനാ& AE!ി സpനിലിെന

െമാൈബലി&വിളി!p. സpനി& “പ#pപ´�$് കിേലാമീ�� നട�ി"pം ഈ േറാഡ് ഒ�് േക�ാസ്

െച¿ാ2 ഒരp സീബ�ാൈലനpം കാണp�ില്ലE!ീ.. “

സpനി& ഓ�ൈസ�് കഴി-് നാ"ിേല�് തിരി!p. എയ�േ;ാ�"ി&നി�് ഒരp ടാക്സി�ാറ്

പിടി!് വീ"ിേല�് േപാകp� വഴിയ്�് െവ!് ഒരp കാ�െയ ക$േ;ാ സpനി& ..

“ഇേതതാ ഈ േബഡ്?”

ൈഡ�വ� കാറ് ൈസഡി& കpറ!pേനരം ഒതp�ിയി"ി"് ഒരp ദീ�ഘശ7ാസെമടp#് പിെ�

യാത�തpട��p.

ഇനീം േശഖരി�ാ2 കിട�p�p..ഇേ;ാ ഇേത�ം മതി.

ഇനി േവെറം ചിലതരം ഓ�ൈസ�p$്. പാവ#p9ളpെട ഓ�ൈസ�്. താെഴ�ിട�p�്

ഒരpദാഹരണം.

ൈചനയി& ഒരpമാസം ഓ�ൈസ�് േപായ തടിയേനാട് ബിനp കpശലം േചാദി!p:

“Aളിയാ Aവിെട എ9െനയാ? ടിഷ>ൂേ;;റാേണാ Aേതാ െവ4മാേണാ? “



തടിയ2 : “ൈമ*, തി�ാ2 എെ´=ിലpമp$ായാലല്േല.. ..”

െബ�ഡ്േപാലpം േനാ�െവജ് ആയ ഒരp നാ"ി& െച�pെപ" നല്ല ഒ�ാ´രം പ"ര്..തടിയ2 ..

Aതpം ഒരp ഓ�ൈസ�്..


