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NH 17 : West Coast HighWayNH 17 : West Coast HighWayNH 17 : West Coast HighWayNH 17 : West Coast HighWay

Mumbai – Goa – Mangalore – Cochin

Sunday 26th Feb 2012.

Time : 8:20am

ഇതpവെര പി�ി� വഴിക� വിജനമായിരp�തിനാലാവാം, െഫബ�pവരിമാസ$ിെല നനp$

പ�ഭാത&ളി( മൂട(മ*് തീ��p� ഒരp Aവ./തെയ 110kmph സ്പീഡി(

പി�ിലാ�ിെ�ാ1ിരp�േ2ാഴpം ബിനp മെ3െ´ാെ�േയാ ചി´കളി( ആയിരp�p.

A&കെലയായി ഇരpവശ&ളിലpം േസാഡിയംേവ2� ലാ8pക� േതാരണംതീ�$ േപാെല ഇട2:ി

െറയി(േവ ഓവ�ബ�ിഡ്ജ് . ഒ3യ്�p: ദൂരയാത�കെള Aവ� എ�pം ഇ=െ2�ിരp�p.

ബിനൂന്െറ Hyundai i20. Vehicle Spec : 1396cc Common Rail Diesel Injection 220Nm @2000rpm .

Aവേന3വpം പ�ിയെ2�തായി ഇനിയpം ഒരpപാട് കാര.&ളp1ായിരp�p. Aവ� തന്െറ

പ�ണയിനിയായി ക1ിരp� ഏകാ´ത ,പിെ� Aവന്െറ േഫവേറ3് Play-list.

ഇതിേന�ാളpെമല്ലാം Aവ� ഒരpപാട് ഒരpപാട് ഇ=െ2�ിരp� മെ3ാ�് എേ�യ്�pമായി

ന=െ2ടpകയാണ്,A�്..

NH 47 : National HighWayNH 47 : National HighWayNH 47 : National HighWayNH 47 : National HighWay

Salem- Cochin- Trivandrum – Kanyakumari

Sunday 26th Feb 2012.

Time : 8:35am

െനൗ പ്േലയി&് ::

“.ഈ രാവിേലതp െമൗനം. നി� ജാലക$ി( വ�p.

െപാ� താരക&� നിറേയ ..നി� നിസAന&� മറേയ..



എ� െനBിരp�p മpറിയp�p..”

വരിക��് െപാ:ലp1ായിരp�തpേപാെല Aവനp േതാ�ി.

ഇട2:ി മpത( േച�$ലവെരയp: നാലp വരി2ാതയി( Aരൂ� േടാ� മpത( ഒരp ബ്ളാ�്

കള� സpസpകി സAിഫ്3് ഒ2ം ഉ1ായിരp�p. Suzuki Swift ZXi Vehicle Spec :1248 cc DDis

Diesel,CRDI. ബിനpന്െറ ൈഡ�വി&് ൈE(േപാെല തെ� ,മp�ിലp: എല്ലാ$ിെനയpം

പി�ിലാ�ാനp: വാശി നിറ* കpതി2ിലായിരp�p Aതpം. പലേ2ാഴpം Aത് തന്െറ മp�ി(

കയറിയിരp�pെവFിലpം ഒരി�ലpം Aക�pേപാകp�ില്ല എ�് ബിനp ശ�²ിHp. ഒരp

ഇരpപതpതവണ ത&� പരസ്പരം ഓവ�േട�് െചയ്തി�p1ാവണം.

േച�$ലയി( ഒരp ട�ാഫിക് ജIനി( െവH് i20 ഒരp െറഡ് സിáലി( നി�േ$1ി വ�p.

സAിഫ്3് Aതിനpമpേ� ജംI� േക�ാസ് െചയ്തp കട�pേപായിരp�p. ബിനൂന് ഒര(2ം

വിഷമമായി. താ� േതാ3pേപായതിനല്ല ആ സAിഫ്3pം ഒരpമിHp: ആ യാത� ബിനp

ആസAദി�pകയായിരp�p. ഗ�ീ� സിá( കി�ി ഏകേദശം Aര�ിേലാമീ3� കൂടി ഓടിHേ2ാ� ആ

സAിഫ്3് Aവിെട വഴിയരികി( നി�$ിയിരി�p�ത് ക1p. ഒരpപേI ബിനpന്െറ i20േയാട്

ഒരpമിHp: യാത� ആ സAിഫ്3pം ആസAദിെH�ിരി�ണം.

ആല2pഴയി( എ$ിയി�ാണ് പി�ീട് ഞ&� പിരി*ത്.

എനി�് േപാേക1ിയിരp�ത് ച&നാേMരി�ാണ്.

SH 11 : State HighwaySH 11 : State HighwaySH 11 : State HighwaySH 11 : State Highway

Alappuzha – Changanassery

Sunday 26th Feb 2012.

Time : 10.00am

െനൗ പ്േലയി&് ::

“താളമയ*p ഗാനമപൂ�Nം ..തരളലയം പാടpം..രാഗധാര..”

ആല2pഴ ച&നാേMരി കനാലിനരികിലൂെടയp: ഒരp യാത�. പH പpതH െന(2ാട&ളpം

പിെ� നിരനിരയായി നി(�p� െത&ി� േതാ2pകളpം.. േകരള$ിന്െറ ടൂറിസ$ി(

മpഖ.പFpവഹി�p� ബാ�് വാേ�ഴ്സ്..െഹൗസ് േബാ�്സ്. ര1ിട$് സ്പീഡ് ഡിക്3ക� ഉ:

ക.ാമറകളpമായി േപാലീസ് നി�ിരp�ത് ഇടയ്�് ഒരp രസം െകാല്ലിയായി.

യാത� ച&നാേMരി െസ� േമരീസ് െഫേറാനാ പ:ിയിേല�ാണ്.

Aവളpെട വിവാഹമാണി�്..



St: Mary’s Forane Cathedral Church, ChanganasserySt: Mary’s Forane Cathedral Church, ChanganasserySt: Mary’s Forane Cathedral Church, ChanganasserySt: Mary’s Forane Cathedral Church, Changanassery

Changanassery

Sunday 26th Feb 2012.

Time : 10.30am

പ:ിമp3$് ഒരp BMW 320i 1995 cc കിട�ിരp�p.. Aവളpെട േപെരഴpതി മ* െഡയ്സി2ൂ��

െകാ1p1ാ�ിയ െബാെ�ക�െകാ1് AലFരിH ഒ�്. Aനവധി ഹാേലാജ� ലാ8pകളpെട

പ�കാശ$ിനp നടpവി( വിശp² A�$ാരയ്�pമp�ി( ഒരp തൂെവ: ൈബ�ഡ( െഗൗണി(

Aവ� Aവളpെട വരേനാെടാ2ം നി(�p�ത് ക1p. Aവ� Aവളpെട ക¿്

േച�$pപിടിHി�p1ായിരp�p.

ബിനp തന്െറ ഉ:ം ക¿ിേല�് േനാ�ി. ആദ.മായി കാണpേ8ാ� Aവ� തന്െറ ൈകെവ:യി(

Aവളpെട േപെരഴpതി െവയ്�pെമ�് പറ*ത് ബിനp ഓ�$p..

ബിനp ഇതpവെര Aവെള േനരി( ക1ി�ില്ല. Aവേളാെടാ$് ഒരpമിHിരp�p: ഒരp

േകാഫി,ഈവനി&് വാ�്, ഒരp േലാ&് ൈഡ�വ് ..ഈ സAപ്ന&െളാ�pം ഇനിയില്ല..

പ:ിയpെട Aകം നിറെയ ഇളം േറാസ് നി�$ിലp: െജ�െബറ പൂ�� െകാ1്

AലFരിHിരp�p..

“ഇ�p മpത( മരണം ഞ&െള േവ�െപടp$p� വേരയ്�pം സേ´ാഷ$ിലpം ദpഖ$ിലpം

സ8$ിലpം ദാരിദ�$ിലpം ആേരാഗ.$ിലpം Aനാേരാഗ.$ിലpം പരസ്പര സ്േനഹേ$ാടpം

വിശAസ്തതേയാടpം കൂെട ഏകമനSായി ജീവിHpെകാ:ാെമ�് ഞ&� വാഗ്ദാനം െച¿p�p..”

Aവളpെട വര� Aവെള മ´�േകാടി പpത2ിHp. Aവള് Aതിനpമp�ി( ൈകകൂ2ി ശിരSpനമിH്

നി(�p�p1ായിരp�p..

ബിനp പ:ിയി( നി�ിറ&ി തിരിHpനട�p.

SH 11 : State HighwaySH 11 : State HighwaySH 11 : State HighwaySH 11 : State Highway

Changanassery – Alappuzha

Sunday 26th Feb 2012.

Time : 11.30am

ഒരp തിരിHpവരവ്.. A(2ം മpേ� കട�pേപായ Aേത വഴിക� .. പ�ിജീവിതമായിരp�p ഇത�യpം

നാ� ..A�ഹി�ാ$ത് എേ´ാ സA´മാ�ാനായി നട$ിയ പര�ംപാHിലpകള്�ിടയിെല2േഴാ

േപയിളകിയ ഒരp െതരpവpപ�ി. െത1ി$ി�p ജീവിHp.. പലരpെടയpം മpേ� നി�് കpരHp.. തീ3

തരp�വരpെട ൈകയ്�് കടിHp. തന്െറ േനെര എറിയp� കല്ലpക� ഒ�pവിടാെത േമടിHpകൂ�ി



േമാ&ിെ�ാ1p: ഓ�മായിരp�p. ഒരp ഭ�ാ´� െതരpവpനായpെട ഓലിയിടലpക� ..

എFിലpം..എനിെ��pം ഈ പ�ിജീവിതം തെ� മതി..എന്െറ വീടിന്െറ കാവ(2�ി..!

“എ´ാ ഈ ബിനpേH�� ..കാലെ$ സAപ്നം ക1് സംസാരി�p�ത്?”

“േ&, നീെയ´ാ ഇവിെട?”

“എ´pപ3ി ഉസ്ക�ൂ ലൂസായാ? ഞാ� പിെ� ഇവിെട Aല്ലാെത എവിെടേ2ാകാനാ?”

“AേMാ! ഡീ െപേN! നിെ� െക�p�തിനp മpേ� ഞാ� Øിരം കാണാറp1ായിരp� ഒരp

സAപ്നം ഉ1ായിരp�ില്േല? Aത്..ഞാ� ആ സAപ്നം പിേ�ം ക1p.. ച&നാേMരിയി( നിന്െറ

കല.ാണ$ിന്െറ A�് കാേറാടിH് വരp� സAപ്നം. ഗിഹി!

“െബE്! പല്ലp േതേHാ1് വാ..ക��ചായ തരാം.

ചി�� ബിരിയാണി െവജ് ബിരിയാണി ച2ാ$ി..

ചി�� ബിരിയാണി െവജ് ബിരിയാണി ച2ാ$ി..”

“െപേN നിന്െറ ശWെമ´ാ ഇ&െന..?”

െട�യിന്െറ ന.ൂമാ3ിക് േബ��pകളി( കാ�ബX ഗ�ാൈഫ3് െകാ1p1ാ�ിയ േബ��്പാഡpക�

Aമരpേ8ാഴp1ാകp� ൈഹഫ�ീകAന്സി ശWവpം കാ�ബX ഗ�ാഫ3് ഉരpകിയ മണവpം.

വ1ി േസലം േEഷനിേല�് പ�േവശിHp.


