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െവാേഷണൽ സ്ളിൽ പഠിാൾ നട ചില സംഭവൾ ആണ് ഇവിെട
പെവത്. ഞാൻ എെ പി പറയാം. േപര് ബി. േബാം കരാെം ആയി
ഉഴി നടതിനാൽ സ് വിൽ എിയോേഴം എനി് ഇപ വയായി.
സ്ളിെല അത്-ലിക്സ് ചാൻ ആണ് ഞാൻ.
ന ജിംനാിക് ബാഡി ആയതിനാൽ െചം തേല എനി് ന െപെള
കളിാൻ കിിയി്.  വയി കളി െറ വീമാെര ഞാൻ
ഇതിനിടയിൽ കളിി്.
ഒ ദിവസം രാവിെല േബാറടി മാാനായി ഹാൻസ് വായിലിടാനായി േറാഡിേല്
ഇറിയതാണ്. േറാഡിൽ നിം ളിെല വഴി വളം തിരിം ഉ കയമാണ്.
ഒ ക ആിവ കയറി വ് ഓഫ് ആയി. രിയായ ഒ ീയാണ് ഒടിിത്.
നീല രിദാർ, ഒിയ ശരീരം, കാലിൽ പാദസരം, കാകളിൽ െചൻ േരാമം,
ഒിയ അരെ്, ഉിയ ി, െചറിയ ലകൾ, നീ ക്,  കവികൾ,
വ കൾ, റ് കാ പകൾ, ത േപാ ിൽ െവ
ി, പിെ ചനറി.
ആ കാം േനാി നി േപാം. ഞാൻ അവെട വി ാൻഡിൽ െവാൻ

സഹായി. ഒം ആ െകാ വാഴിി ടയിൽ ഒ് തകി. ‘താസ്’ പറ്
അവർ നട മറ.
ഉ കഴി് അവർ എെ ിേല് കയറിവ് സയം പരിചയെി. േപര് ഗീത,
ലം മാറി വ തിയ ഫിസി് ടീറാണ്.
ാസ് ആരംഭി. േചാദൾൊം ഉരം പറയാൻ എനി് കഴിി. ആ
കൾ റടം ി തിളം േനാിയിോൾ എെ ജവാൻ
കിയായി. റകെല എെ ഒ കാരൻ പറാണറിത്. ഗീതെയ പഴയ
സ്ളിൽ എാവം േതകാരി എാണ് വിളിിത് എ്.
ഭർാമായി പിണി നിൽ അവർ െചാരായ രാെര കിിയാൽ
കളിിം. പിീട് ആ ഷാർ തൽ അ എ് േതാിയാൽ േതി്
േപാം. അവെട ഇരം ബെടം േതിെം കഥ അറിാണ് ഭർാവ്
പിണിോയത്.
ഗീതെട വീപണി േകാൺാ് എ ഒ സാ െറനാൾ ിരമായി കളി.
ഒവിൽ ആ പാവം പാരായി, ിൽ ഗീതെട േതം. കടം സം വീിെല
ശനമായോൾ അയാൾ ി മരി, കം.
അ ദിവസളിൽ ഗീത പഠിിെകാി സമയളിൽ എെ വിരകൾ
െഡിൽ പിടി. ഗീത േചർ നിോൾ അറിയാെത എ േപാെല എെ വിരകൾ
ഗീത ടീെട അിൽ അമർ.
റേനരം ൈക അനാെത വ േശഷം െമെ റിൽ െചാറി. എം വരെ എ്
കതി നവിരൽ അിെ കീറലിൽ പതിെയ ഉര. ഗീതെട ഖം വ്

ം വിയർം ഞാൻ ഒളികിെട ക! ഒം സംഭവിാേപാെല
അവർ േപായി.
പിേ ദിവസം ഗീത എെ ാഫ് മിേല് വിളിി. േജാസഫ് സാം സീനം
മാേമ ഉായി. അവർ എോ പറ് ചിരി. എനി് അയാേളാട്
അയ േതാി. എോം ഐശര ഒ ചരിെന കെകാിരിാമോ!!
െറ ദിവസൾ അെന കട് േപായി, സ്ൾേഡ വ. ആേഘാഷിെ
ഭാഗമായി ഉ് ഒ സ്േമാൾ അടി. ആ ആലസിൽ മരവിൽ ഇരിോഴാ
ആ കാ കത്. േജാസഫ് സാർ േകാണിടി കയറി ലാബിേല് േപാ. ഞാൻ
ശം ഉാാെത കയറി െചോൾ ലാബ് അടിരികയാണ്.
സൺ െഷഡിൽ കയറി ജനാലെട വിടവിെട േനാി. േജാസഫ് സാർ ഒ
െചയറിൽ ഇരി. ഗീത അയാെട മടിയിൽ കിട. സാറിെ ൈകകൾ െകാ
ലകെള ദയയിാെത െഞ. ര േപെടം കൾ േകാർിരി.
ഇട സാർ ഗീതെട കം െചവികം നാ്. ലകൾ രിദാറി റെ്
ചിടിാൻ ടി. ഗീത വിറ്.
സാർ പാിെ സിപ് ഊരി  റെ. എി് ടീേറാട് ചാൻ പറ. ഒ്
ഉ വ േശഷംശഷം അവർ വിസതി. തളി േപാെല ഗീതെട ൈകകളിൽ
സാറിെ ക  നി് ള. ഈ സമയം സാർ ഗീതെട രിദാർ പാിെ
െകഴി. ൈകകൾ ടയിിേലി് േയാനിയിൽ അമർി തിി.
ആദം ഒ വിരം പിെ ര വിരം ഉില് കയി ഇറി. ഗീത േപവിരലിൽ
നി് ി. സാർ ഗീതെയ ഡിേല് മലർി കിടിയ േശഷം കാകൾ കവ്

വ് ഖം ഗീതെട േയാനിയിൽ േചർ് നാെകാ് േയാഗം ടി. എനി്
സഹിാൻ കഴിി.
അ പടിയായി ഗീതെട ഒ കാൽ എ് േതാളിൽ വേശഷം സാർ 
ിേല് കടി. ടീർ േവദനെകാ് ള. എി് സാർ നിർാെത അടി
ടി. റ സമയിേശഷം സാർ ഗീതെയ എേൽി നി നിർി
പിറകിൽ ടി പി.
വാ ഒ കായായി അത്. േഫാണിൽ െറ പടൾ എാൻ ഞാൻ മറി.
ഒവിൽ സാർ ഗീതെട കളിൽ തളർ് കിട. വവത പാൽ െഡസ്ിം തറയിം
ഒകിവീ. ടീർ െജി െകാ് തറ ട ിയാി. സാർ ടവൽെകാ് ഗീതെട
ടം അം ിയാി. എി് ിയിൽ ഒ കടി ടി െകാ സാർ.
അോേഴം എെ നിയണം േപായി. െപെ് ബാമിൽ കയറി ി്
താെഴ ഗീത ടീെട പവിഴ കളിേല് പാൽ രത് മനിൽ വിചാരി
വാണം അടി.
ഒരാ കഴി. എനി് ഗീതെയ കാോൾ അി െപാത് നിയിാൻ
കഴിി. ഒിയ വയം താെഴ െനിന് നവിൽ കീറിയ േപാെല േയാനിം
റേ് തലനീ മണികം ഒർ വം. ദിവസം നാ വാണം അടിിം അി
താി. അെകാ് ര െജി ഇത് ശീലമാി.
അെനയിരിെ ഒ ദിവസം സമരം ആയി. എനി് ാിൽ ടിശിക
ഉായിതിനാൽ അതിെ പിേ ദിവസം എെം മ േപെരം ി ഗീത
ലാബിേല് േപായി. േപാ വഴിയിൽ ഞാൻ ാഫ് മിേല് േനാി.

േജാസഫ് സാം കാവാ ടീം ടി എോ പറ് ചിരി. ഇ് േജാസഫിെ
ഇല കാവെട  െപാളിം എ് ഞാൻ െവെത വിചാരി.
െകാ ലകം നടോൾ ിളി ചിക നാകാരിയാണ്
കാവ. അവെട വീിൽ േമാോർ നാാൻ േപായോൾ ല് പിടി കാരം എെ
േചൻ എോട് പറി്.
ാിൽ കഴി് എാവം േപായി. ഒവിൽ ഞാം ഗീതം മാം. ഉപകരണൾ
െഷൽഫിേല് വാൻ നിോൾ അവെട  ി അെ് വ.
എം വരേ എ് കതി ചിവിടവിെട ൈകയി് ആ മാംസേകാളളിൽ ഒ്
പിടി.
ഗീത ഒ നിമിഷം അനാെത നി. അോേഴം ഞാൻ എെ നവിരൽ ആ
മലദാരിൽ തികി. ഗീത െപെ് നി് കാലിൽ നി് െച് ഊരി എെ
കവിളിൽ അടി! “േപാടാ പി”, എലറി!! വരായിൽ എിയോൾ േജാസഫ്
സാർ പാിെ സി് ഇ.
അകെല ബാമിൽ നിം കാവ ടീർ ിരിേയാെട ഇറി വ. ഗീത
കംയി് െചുേമാ? കംയി് െചാൽ േജാസഫ് സാമാ അവെട പടൾ
േഫാർേവഡ് െച അവെള നാിണം എ് തീമാനി.
അ് രാി േചൻ േജാലി കഴി് വോൾ സംഭവം എാം ഞാൻ റ് പറ.
േചെ തികരണം മറിായി. വാസാിൽ േഫാോ ഇാൽ ര ഫാമിലി
തകം. േകസ് വാൽ ഴം ആം. തൽാലം െവെത ഇരിക, അവൾ എ
െചും എ് േനാാം.

േചൻ ആയി ഗീതെട തിയ വീിൽ വയറിങ് േജാലി െചത്. അേ അവെള
േചൻ േനാം ഇതാണ്. അവൾ ഒ െപാ ഇ തറവാണ്, െകാത്. ഭാഗം
ഒ് വാൽ അവെളം അവെട ചര് േചിെയം േവണെമിൽ അപ
വയായ തെയം ന് മാറിമാറി കളിാം. േചൻ ചിരിെകാ് പറ.
രാ ഒം സംഭവിാെത കട േപായി. ഒ ദിവസം എെ ഒ് കോൾ
ഗീത വിളി. എി് േചാദി, “ഞാൻ അടിത് നിന് വാെത വിഷമമാേയാ? നിെ
ഭാവി കളയ എ് െവാണ് ഞാൻ കംയി് െചാത്”.
“ഞാം അതാ മിാതിത്,” ഞാൻ തിരി പറ.
“നീ എെ എ് െചാനാ?”, അവർ േചാദി.
“േജാസഫ് സാം ടീം ലാബിൽ കിട് കളി കളി േഫാോ എെ ൈകയിൽ
ഉ്”.
അവർ ഇടിെവ് ഏത് േപാെലയായി. “നീ അത് േവെറ ആെരെയിം കാണിോ?”,
അവർ േചാദി.
“ഇ, ഞാൻ ആെരം കാണിി. പെ എനി് ടി ഒ ചാൻസ് തരണം”.
ഗീത ഒം മിിയി. എി് ഞാൻ ഗീതെട ൈകകൾ എെ ൈകയിൽ എ്
െമെ തേലാടി. അവർ ൈക വലിി. ഗീതെട േരാമൾ െപാി വത് ഞാൻ
കാായി.
അ ദിവസളിൽ ഞൾ തൽ അ. ഗീത കഥകൾ ഒെ എോട് പറ.
അൻ െചിേല മരി. മേനാേരാഗിയായ അം േചിം ടിയാണ് ജീവിത്.

േചി വിവാഹം കഴി് ഖമായി ജീവി. ഭർാവ് പാളിലാണ്.
വീിെല ൾ കാരണം ഗീതെട വിവാഹം ഒപാ താമസിാണ് നടത്. കിിയ
ആൾ കാവ് വലിാരം. ഒ െപൺി ഉായി.
ഇോൾ അയാൾ വരാറി. സാലറി ഉെകാ് ജീവി േപാ. എാം േകോൾ
കം േതാി.
ഒ ദിവസം ൈവകീ് േബാൾ കളി കഴി് വോൾ ഗീതെട ക മാതി
ആൾോ കാർ എെ വീടിെ അ് കിട. ഞാൻ ഓടിെ. ടയർ
പറായതാണ്. അെതാം വർ്േഷാ് ഇ.
ഞാം കാം േചർ് കാർ തി എെ വീിൽ ഇ. ഒ ഓോ വിളി ഗീതെയ
പറ വി. റ കഴിോൾ േചൻ വ. േചൻ പറ് ഇെതാ ചാൻസ്
ആണ്. േചൻ ടയർ ശരിയാി. േചൻ കാറിം ഞാൻ ൈബിമായി ഗീതെട
വീിെലി.
സമയം എമണി കഴിി. ഗീത ഞെള അകേ് ണി. അം ിം
ഉറാൻ കിട് കഴിി.
ഗീത ഞൾ് ടിാൻ ചായ ത. ടൗണിൽ ഒരാെള കാണാൻ ഉെ് പറ്
േചൻ ൈബ് എ് േപായി. കഴിാൻ എെിം ഉാിരാം എ്
പറ് ഗീത അളയില് േപായി. ഞാൻ പിാെല െച് പിറകിൽ നി്
െകിപിടി. ർബലമായ നിൽേ ഉാ.
എെ ൈകകൾ പിറകിൽ നി് അവെര വരി് ി. ടി ൻപിേല് മാിയ േശഷം
പിൻ കിൽ ഉവ, െമെ കടി. നാെകാ് െചവിയിൽ ഴി. ഒരിൽ േപാം

ലയിൽ പിടിി.
എെ ൈകകൾ ഗീതെട മാറിെട തകി ല് കളിെട െതി മാറിൊി.
എിോളം നീള എെ  ഗീതെട ചിവിടവിൽ ടിനി.
എെ ൈകകൾ ഗീതെട വയറിേല് േപായി, പി േപാ വയം െപാിം
താേലാലി. വീം ൈക കളിേല് െകാവോൾ ഗീത എെ ൈകകൾ
അവെട ലയിൽ വമർി.
ഞാൻ അവെള തിരിനിർി ചനറിയി െനിയിം നീ കകളിം േറേനരം
ംബി. പിെ തകൾ േപാെല ം വ ിം വായിലി്
ണ.
അതിേശഷം എെ കൾ താേഴ് വ് ഗീതെട കളിൽ ഉവ. ഒ
ം േപാെല ഗീത കൾ വിടർി. അവ ഞാൻ മാറിമാറി ടി.
എി് ഞാൻ ഗീതെട ിൽ നി് നി് ആ വയർ നിട, െപാിളിൽ
നാവ് ഇ് കറി. എി് ഗീതെട പാിെ െകഴി റിൽ ജി് കളിെട ം
െകാ. നാെകാ് ർ കീറലിൽ ഉരി. ര ൈകകം പിിേലി് ഗീതെട
ചിെട മാംസളത ആേവാളം ആസദി.
അതിേശഷം എെ നവിരൽ ൽ രിയ േശഷം ഗീതെട ദിേല്
കയിെയിം ഗീത ഇിളി െകാ് സതിി. ഞാൻ േവഗം ഗീതെട ടകൾ
ഉഴി േശഷം ഗീതെട പാി താേഴ് മാി ആ റിൽ ഉെവ. എി് റേ്
തിനി ഗീതെട ഒമനിൽ കൾ േചർ് വലിടി.
േതൻ ികൾ എെ ഖ് ചിതറി വീ. ഗീത ര ൈകെകാം ഖം റിേല്

തൽ അി. ക ചതിേനാെടാം എെ ര വിരകൾ ഗീതെട റിൽ
കയറാം ഇറാം ടി.
ഗീത െപവിരകളിൽ െപാിാ. ഇനി താമസി എ് കതി ഗീതെയ
ൈകകളിൽ േകാരിെയ് െബമിേല് നട.
എി് അവെര െബഡിൽ കിടി ർണ നഗ്നയാി കാൽ വിരൽ തൽ െനി വെര
ംബി. സിൽ എ േപാെല ഗീത കാകൾ അകി.
ഞാൻ എെ െകാെന എ് അവെട വായിേല് െവ. ഐസ് ിക് ച
േപാെല അവൾ എെ അി ചി വലി. ിെട തിളം എെ യിൽ
തിഫലി.
ഞാൻ െമെ എെ െട മടം എ് ഗീതെട റിെ വാതിൽൽ വ.
“ഇത് എെ റ് െപാളി റ് വേമാ?”, അവൾ പരിഭവി. ഞാൻ ഒ ത്
െകാ, പതിേയാളം അകായി.
ഗീത് െചറിയ േവദന അഭവെെ് മനിലായി.  മാാനായി ഞാൻ
ഗീതെട ലകൾ അൽം േനാവി് ചി. ഇതിനിെട എെ 
ഗീതെട റിനകായി.
ഈ കളിയിൽ േജാസഫ് സാറിെന േതാിാേല ഇവെള വീം കി എ
േബാധോെട ഞാൻ സാവകാശം അടി. െപെ് ഗീത ടീർ അപാരം
വേപാെല വിറ, എെ െകിണർ. ഗീത് ന രീതിയിൽ രതിർ വ
എ എനി് മനിലായി.
അൽേനരം അടിനിർി െകിപിടി കിട േശഷം െമെ അടിാൻ ടി.

ഗീതെട ലകൾ അോം എെ വായിൽ ആയി. പതി ആയോൾ ഞാൻ
ഗീതെയ താി കാലിൽ നിർി പിറകിെട കയി അടി.
ഒ ൈകെട നവിരൽ മലദാരിൽ ഇ് ഴി. മേ ൈകെകാ കം ലം
മാറിമാറി കശി. ഗീത സർഗിൽ ആയി.
അപ മിി ാൽ ഞാൻ ചീി ഒഴി. ഗീത തളർ് കിട. അോം എെ
മനിൽ ദോ ആഹം മാറിയി. പാലിൽ ളി നിൽ മടം െചറിയ
ഉവട െപാെല മലദാരിൽ ി. ന ബിേഷൻ ഉതിനാൽ റ
കയറി.
ഗീതെട കകളിൽ േപടി ആയി. ആദമായി ആയിരിം അവെള അവിെട ഒരാൾ
പത്. “എെ െപാെ” എ് വിളിെകാ് ഞാൻ അമർി പി. 
വം കയറി. ആദം പെം പിീട് ീഡിം അടിാൻ ടി.
ഇം കാരണം അി െഞായി.  വീം പാൽ രി ആ ഓമന
ദിൽ നിറ. അോഴാണ് േചൻ വത്. ഞൾ എേ് ് െച, ഐസ്
വാർ ടി.
എെ ഖം കാൾ േചന് എാം മനിലായി. േചൻ േപാിൽ നിം ഒ
ടാബ്ല് എ് ഗീത് െകാാൻ ത. െ് ആവാതിരിാതായി
അത്. അവൾ സോഷോെട അത് കഴി.
ര വർഷി േശഷം ഗീത ലം മാറി േപാവെര ഈ കളി ടാെത
ടർ.
ഇതിനിെട േചൻ ഗീതെട േചിെയ വള് കളിാൻ ടി. ഞാം േചം ടി

ഗീതെയം അവെട േചിെയം മാറി മാറി പിയ കഥ പിീട് പറയാം. ൈബ.
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േചാദി. “അോ സാർ പറിേ ആ െകാ വത്. ഇെല ബൻ അെന േകാടതിയിൽ െകാ്
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