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േകാേളജിൽ തിയതായി വ മലയാളം സാർ േമാഹന വർ വളെര െപെ്
എാവർം ിയരനായി. കാണാൻ രൻ, ഖൻ, വിനയോെട
െപമാം.
വിദാർിനികേളാം മാനമായ െപമാം. അോൾ പിെ മതി് ഇാെത വേമാ?
ായം ഏകേദശം 30  അ്.
ഡിി രാം വർഷാർ് മലയാളം െസൻഡ് ലാംേഗജ് പഠിാൻ ഉായി.
മഞ്ം അതാണ് എിത്. മഞ് േകാേളജ് ബി ഒം അായി.
എിം കാണാൻ ചര് ആയി.
രിദാറിൽ തി നിൽ ച ലകൾ ആണ് വലിയ ആകർഷണം. അതി പിയ
വലിയ ികം. എോം നനിരി തടി കം ഒെ ആയി് ഒ കഴി
 മഞ്വിെന േമാഹന വർ ആദ ദിവസളിൽ തെ ിി.
മഞ് േകാേളജിൽ േചർ് കഴി് ആദ ദിവസളിൽ അവെട ലെയറി് കമ്
അടി ഒെ കാരം ഓർ പിെ ആം അവെള കമ് അടിിി.
നിേയിം വോേഴ വിവരം കിം.
സംഭവം എാെണ് െവാൽ അവെട നാല് ആളമാർ സിിയിൽ ൈഫനാൻം
വിപിം ായിസം ഒെ ആയി് നട ടീം ആയി.

മഞ്വിെന കമ് അടിതറി ആളമാർ നാല് േപം ടി േകാേളജിൽ കയറി
ാസിൽ നിം ആ പെന വലിിറി അവെ ര കാം തി ഓടി. അവർ്
ന രാീയ പിടിപാട് ഉെകാ് േകാേളജ് ണിയൻ േപാം അനിയി.
ിൻസിൽ ഇെന ഒ സംഭവം നടതായി് േപാം ഭാവിി. എെെന്?
അതി േശഷം മഞ് ആ േകാേളജിൽ എാവെടം െപൾ ആയി മാറി.
മഞ്വിെ  ലകൾ ആയി േമാഹന വർെയ ആകർഷിത്. അതായി
വർെട വീെം. ഇതി ം പഠിിിട ഒെ വലിയ ച ലികെള വർ
രഹസമായി വളെ ഇ്ടം േപാെല കാിയി്. അതിൽ ടീർമാം െപം.
ഓേരാ േകാേളജിം ഒമാതിരി എിെനെയാം ഊിയി് അ
േകാേളജിേല് ലം മാം േചാദി് വാിയാണ് വർ േപാത്. ഇെതാെ
പരമ രഹസമാണ് താം.
ചലകൾിടയിൽ  െവ് അടി് പാല് കളതാണ് വർ് ഇ്ടം. 
ല് ഇടയിൽ െവ് വായിേല് അടി് െകാ ാല് വായിെലാഴിം
െകാം.
വർെട ് ന നീളം ഉ്. സാധാരണയിൽ കവി് നീളം. വം സാധാരണ
വം മാം. ഈ നീളം കാരണം ലിടയിൽ െവ പണി ന േപാെല നടം.
െട നീളം കാരണം നി് നിി വലിയ ി ആേണം േഡാഗി അടിാം
പം.
മഞ്വിെനറി കാരൾ പൺ േമാനൻ ആണ് വർ് പറ്
െകാത്. േമാനൻ ആയി വർ് ഒ വാടക വീട് ഏർാടാി െകാം.

ഏ േകാേളജിൽ െചാം ഒ വിശെന വർ ഉാിെയം. ഇവിെട
െവമടി േമാനെന കിി. അെന േകാേളജിെല െമാം കാരൾ അറി.
േലഡി ടീേിെ ൾ ഡീെയിൽസ് െവമടി് കിോൾ േമാനനിൽ നിം
വർ േചാർിെയ.
ഏെതാെ ടീേർസ് ആണ് േവണെമിൽ െകാം അെിൽ െകാി്,
ഡ് ചരകൾ, അവെട ഡീെയിൽസ് അെന എാ കാരം വർ
സംഘടിി. അെനയാണ് മഞ്വിെ കാരൾ േമാനൻ വർ് പറ്
െകാ.
മഞ്വിെന കമ് അടി ഒ പെ കാ രം മഞ്വിെ ആളമാർ
തിെയാടിതി േശഷം അവെള േകാേളജിൽ ആം കമം അടിി എ് മാമ
അവെള േനാാൻ േപാം ആമിൊയി.
രിമാർ് അവെര ആകൾ േനാണം എേ ആഹം. കാരം വലിയ ജാഡ
ഒെ കാണിം, പെ എാം തെ േനാണം, തെ സൗരം ആസദിണം
എൊെയാ എാ ചരകെടം ആഹം.
ഇവിെട മഞ്വിന് ആെക നിരാശ ആയിോയി. സ്ളിൽ െവ് കമകൾ ഒം
ഇായിെിം തെ ിം ലം േനാി െവമിറ ആിേെരം
സാറാെരം കാോം കാരികൾ അത് പറോം അവൾ അെതാം
നായി ആസദിി. പെ േകാേളജിെല കാരം ഇെനം ആയി.
േമാനൻ കാരൾ ഒെ പറോൾ വർ് ഒ വഴി െതളി. മഞ്വിെന
െപാാ വഴി.

ാസിൽ െവ് വർ നലിൽ മഞ്വിെന അവൾ് മനസിലാ വിധിൽ
േനാാൻ ടി. മഞ് അത് മനസിലാകം അവൾ് അത് ഇെകം
െച.
രനായ വർെട  േനടിെയത് തെ സൗരം െകാാെണ അവൾ
വിചാരി. അവം വർ ചനകൾ തിരിം െകാ. െപ് വീെമ വർ്
മനസിലായി.
പഠിാൻ മഞ് മിയാണ്. വാകരണം ഒെ എാവം റെട ിണം,
എം സംശയം ഉവർ് തെ ീ ൈടമിൽ ഡിാർെമിൽ വാൽ ിയർ െച
െകാാം എം വർ ാസിൽ പറ. മഞ്വിെന ഒ് ിൽ േനാകം
െച.
മഞ്വിന് അത് മനസിലായി. െപ് വെമ് അഭസ വർ്
മനസിലായി. അ് ഉ് തെ മഞ് മലയാളം ഡിാർെമിൽ െച. മഞ്ജരി
ം മഞ്വിന് അ ിയർ ആയിെ് അവൾ പറ.
“മഞ്വിെ ം ഞാൻ ശരിയാി തരാം”, വർ ചിരിെകാ് പറോൾ
മഞ് നാണി് േപായി. “ഐ മീൻ മഞ്ജരി ം”, വർ പറ. ഒ് ര
സാറാർ അവിെട ഉായി.
“േമാൾ ൈവകി് ൈലറിയിൽ വാ. പറ തരാം. തെ വാൽ മതി”, വർ
പറോൾ മഞ് ളി. “ി ഇോൾ െപാോ. ഞാൻ പിെ ഡീൈൽഡ്
ആയി പറ തരാം”, വർ അൽം ഉറെ പറ. അവിെടയി സാറാർ
േകൾാൻ.

മഴ െപാൻ േനാിയി േവഴാലിെന േപാെല ആയി മഞ്. സാറിെന േപാെല
ഒ രൻ. ഓർി് മഞ്വിെ ർ തരി. മഞ്ജരി പഠിിാൻ ഒമെ്
മഞ്വിന് മനസിലായി.
അത് ാസിൽ െവ് പഠിിതാണോ? പിെ മഞ്ജരി പഠിാൻ അോ താൻ
െചം. പല കാരം പറയാെത പറവായിോ. ഉ കഴി ര
ാകളിം മഞ്വി ഓേരാ കാരൾ ആേലാചി. സമയം േപാിാ
അവൾ് േതാി.
എാവം േപായിഴി് മഞ് ൈലറിയിൽ െച. വാതിൽ നിി
േമാനെന ക മഞ് ഒ് പക. അത് ക േമാനൻ പറ.
“ വാ. വർ സാർ പറിാ ഞാൻ ഇവിെട നിത്. ിന് േവി ഏേതാ
് സാർ തവാ. ് വാൽ കയി വിേണം. േവെറ ആെരം കടി
വിേടം പറി്”.
അത് േക മഞ്വിന് സമാധാനമായി. മഞ് അകേ് കയറിോയി. േമാനെന
വർെട െട മഞ് കി്. അത് െകാ് േമാനൻ സാറിെ അാരൻ
ആെണ് മഞ്വിന് അറിയാമായി.
അക കയറി മഞ് ഒ് നി. വലിയ ഹാം പിെ പല െചറിയ ഇടനാഴികം.
സാർ എവിെടയാണ്? മഞ് ആേലാചി് നിോൾ വർ അോ് വ. “ആ..
േമാള് വോ. വാ”, സാർ അവെള വിളി.
സാർ നട റെക മഞ്ം നട. ൈലറിെട ഏം റകിൽ ഒ േടബിം 2
കേസരം ഉ്. അതിെ അ െഷൽഫിെല ്സിെ ഒെ കാരൾ

േനാോൾ ഇരിാനായി് ൈലെറിയൻ േതാമസ് ഇതാണ്. സാർ അവിെട െച്
ഒ കേസരയിൽ ഇ.
“േമാളിരി്”, വർ പറ. മഞ് അ കേസരയിൽ ഇ. അൽേനരം വീ
കാരം നാകാരം ഒെ സംസാരിി.
മഞ് ഒ് റിലാ് ആെയ േതാിയോൾ വർ േചാദി, “േമാൾ് എാ
പഠിേത്?”
“അത് സാറ് പഠിിാ മതി”, മഞ് െകാി. “എ് പറാൽ എനി്
നേപാെല അറിയാ പഠിിാം”, വർ പറ.
“അത് മതി സാേറ”, േമശയിൽ ോ് ഇെകാ് മഞ് പറോൾ അവെട
ച ല രം രിദാറിെ കളിൽ െട തി. ഷാൾ അഴി് േമശയിൽ വീണത്
അവിെട തെ കിട. വർെട ക് ഒം തിയി. ഇേപാലെ എെയം
കേ.
എാം വർ ാ മനർവം ‘വൗ’ എൊ് െവ. െപൊ െപാിോെ.
വർ വിചാരി. വർ നാെകാ് കൾ ഒ് നന.
“ഞാൻ എ് പഠിിാം േമാൾ പഠിേമാ?”, വർ േചാദി. “പഠിാം. പെ
നേപാെല എെ തലയിൽ കയി തരണം സാേറ”, മഞ് പറ
“നേപാെല കയി തരാം, േമാെള”, വർ യിൽ പിടി് െഞിെകാ് പറ.
“സാർ കയി താൽ ഞാൻ പഠിാൻ െറഡി”, മഞ്  കടിെകാ് പറ.
കഴി  കയാൻ െറഡി ആയി, വർേയാർ. “േമാൾ ഇ വാ”, വർ പറ.

മഞ് എേ് വർെട അേ് െച് നി. വർ അവെള വം
പിടിെകാ് േചാദി, “എാൽ പഠിിെ േമാെള”.
“പഠിി് സാേറ”, മഞ് െകാി. വർമെട ൈകകൾ മഞ്വിെ അരയിേല്
നീ. അവെട ികൾ പിടി് െഞിെകാ് വർ അവെട ച ലയിേല്
ഖം േചർ. മഞ്വിെ ലകൾ ഒ ഇളകി. ാിൽ നിറ് നിൽ
ലകൾ വർെട ഖം െകാ് രിദാറിെ േടാിൽ െട കളിേല് ി.
വർ മഞ്വിെ ര ലയിം മാറി മാറി ഖം അമർിയോൾ അവെട ല
െഞകൾ ാിൽ കിട വിി വീർ. മഞ്വിെ െവികൾ വർ
െഞരിെകാ് പതിെയ വാ റ, രിദാറിെ കളിൽ െട അവെട ലയിൽ
കടി.
“അഹ്”, മഞ് ഒ ഞരി. വർ അവെട ര ലകം േടാിെ റ െട
കടി് ട. “ആ… ആ…”, മഞ് വർെട തലയിൽ പിടിെകാ് ലയിേല്
അമർിിടി് കാറി.
മഞ് വർെട തല തി മാിയി് േടാപ് ഊരി മാി. അവെട ച ലകൾ ഒ
ഇളം മ ാിൽ ി നിൽത് കി് വർെട വായിം യിം
െവം വ.
വർെട  ീം ചാടി് ീഫിൽ കിട ചാടി. മഞ് േവഗം ാ ഊരി മാി.
ായിൽ നിം റേ് ചാടിയ ആ തടെള വർ േവഗം ചാടിിടി്
ൈകിലാി.
“എെ െപാ േമാെള. തടൾ ആണോടീ ഇത്”, മഞ്വിെ ച ലകൾ

അി് പിടി് െഞിെകാ് വർ പറ.
മഞ് വർെട തല പിടി് ലയിേല് അമർിെകാ് പറ, “ടി്”.
“ടിാടി, േ”, വർ വാ റ ആ മാർനികൾ വായിലാി ണ.
എാ  െഞായിത്. ക  ിരി വിൽ ഉ ലെഞകൾ
വായിലാി ഊിൊ് വർേയാർ. ര ലകം അി് പിടിെകാ്
വർ മഞ്വിെ ര ിരിഴം െട ഒമി് വായിലി് കടിോൾ മഞ്
കിോയി, “ആ… ആ… സാെറ… ഊ… സ്… സ്”.
കിെലാാ ലകൾ അമർി െഞിെകാ് മഞ്വിെ ലെഞകളിൽ
വർ പണിതോൾ മഞ് വർെട തല പിടി് അമർിൊ നി് ള.
മഞ്വിെ ചലകൾ വർ ആാോെട മാറി മാറി വലി് ടി.
ലകൾ രം നേപാെല പിടി് െഞി ഉട് െകാോൾ മഞ് കാറി. “ആ..
സാേറ.. പിടി്.. സാേറ.. നേപാെല പിടി് താ.. ആ”, അവെട ിൽ ിരികൾ
കിടി.
“ആ.. ഉം.. അഹ്”, മഞ് നി് കിയോൾ വർ ലയിെല കളി മതിയാി
മഞ്വിെ േബാം ഊരി മാി. െട മ പാിം. െകാ
െവടകൾിടയിൽ ഒളിിരി മഞ്വിെ വലിയ ച ക വർെട 
പാിൽ കിട പിട.
വർ േവഗം എേ് ് വൻ ഊരി. ീഫിൽ നിം റ ചാടി വാവിൽ
നിാ വർെട കി വീരെന േനാി മഞ്  നന.

“േവേണാടി േമാെള?”, കി പിടി് ആിൊ വർ േചാദിോേഴം
മഞ് നില ിയി വർെട യിൽ പിടി. മഞ് അത് കിലി്
ഒ ര വം െതാലിടി് െകാോൾ വർെട ഉ ഒ വലി് കി.
മഞ്വിെ തലയിൽ പിടി് വർ യിേല് അി. മഞ് വാ റ
കിവീരെന വായിൽ കയി അവെ മടം നിയോൾ വർ മഞ്വിെ തലയിൽ
തകി. വർെട ഉയിൽ പിടി് െഞിെകാ് മഞ്  വായിൽ കയി
നേപാെല ഊാൻ ടി.
“അഹ്”, വർ പിട. മഞ്വിെ നാ് വർെട ലയിൽ ചിം
വരോൾ വർെട ഉകൾ രം വീർ.
“എെ െപാ േമാെള.. ഓ.. എാ ഊാടി?”, വർ നവ് വള്  ോ്
തിോയി.  പതിയിൽ തൽ വായിലാി വലി് ടി് ഊിയോൾ
വർ് ഉയിൽ തരി് ടി.
വർ ഇടിെട നവ് വള്  ോ് തിൊ. മഞ്വിെ ലിൽ
ളി് വർെട കി അവെട വായിൽ കിട െവി. വർെട ഉയിൽ
മഞ് െഞിയോൾ വർ അരയി് വിറി. മഞ്വിെ ിെ പിം
വർെട ലയിൽ തരംഗൾ ഉാി.
“മതിയടി, േമാെള”, വർ പറ. വർ അവെള പിടി് എേൽി.
“ഇനി േമാെട ഈ ച ഞാൻ ഒ് തിെ”, െവടകൾിടയിെല ചയിൽ
തേലാടിൊ് വർ പറോൾ മഞ് ഒ് ചാടി. മഞ് വർെയ െകിിടി്
വർെട കൾ വായിലാി ണ. തെ െട മണം വർെട

വായിലായി.
വർെയ െകിിടി െകാ് മഞ് വർെട കൾ വലി്
ടിോൾ വർം അവെട ിയിൽ പിടി് െഞിെകാ് മഞ്വിെ
കം ണ. നാെകാ് ര േപം പരരം ഊി തകർ. വർെട
കി വീരൻ മഞ്വിെ ിളിൽ ിൊ. അം കഴി് മഞ്വിെന പിടി്
മാിയി് വർ പറ.
“േമാെട ച തിെ. േമാൾ ഈ കേസരയിൽ ഒ കാൽ െവ് നിൽ്”, േമശ്
അം ആം ഉെ േനരെ തെ വർ കി. വർ പറ േപാെല
മഞ് നിോൾ വർ അവെട ിൽ ി നി് അവെട ച െപാളി്
പിടി. ഇതകൾ മാി അവെട ചയിേല് വർ നാ് കയി നി ടി.
“ആഹ്.. ആ… സാേറ”, മഞ് വർെട തലയിൽ പിടിെകാ് അവെട ച
ോ് തി. വർ അവെട ചയിെല േതൻ ഉിൽ നിം നാെകാ്
നിെയ െകാി. ർ ഇതകൾ വായിലാി താേഴാ് വലി് ഊിി.
നാിൻ െകാ് അവെട കിൽ ിയോൾ മഞ് വീം കി.
“ആ.. ആ.. സ്.. സ്.. ആ”, വർ ർ വൻ പേപാെല വായിലാി തി. മഞ്
നി് ളയാൻ ടിയോൾ വർ എേ.
“േമാൾ ഈ കേസരയിൽ പിടി് നി് നിോ”, വർ പറോൾ മഞ് അത്
േപാെല നി. റേകാ് തി നേപാെല വിരി് വ െവിയിെല
പാളിിടയിെല ആ ചയിേല് വർ തെ ടെന െവ് െകാ. ഒ്
തിയോൾ അവൻ ആ മാളിേല്  കയറി.

“അഹ്..” മഞ് ഒ് ഞരി. മഞ്വിെ ചയിെല ഇളം  േതനിൽ കിട
വർെട  വിറ. വർ  വീം നേപാെല തിൊ. ന
ൈടായി് വർെട കി മഞ്വിെ ിൽ വതിയറി.
 െമാം കയറി വർെട അടിവയർ അവെട ിയിൽ േചർ് നി.
സീൽ ഒം ക ലണമിോ? അവൾ ഒ് ഞരിയതാെത കാറിയി,
വർേയാർ. ചിലോൾ െകാിാം. ഇേൽ വതനാ േപാെല പണി.
എാം ന ൈടാണ്. വർ  ഊരി വീം കയിൊ ഓർ.
വർ മഞ്വിെ ചയിേല് കിവീരെന നേപാെല അടി് ടി. ഓേരാ
അടിയിം മഞ് നി ആടി. അവെട ച ലകൾ കിട ിയാടി. അത് രം
പിടി് െഞിെകാ് വർ കി ീഡിൽ അടി് െകാോൾ മഞ് കി,
“ആ.. ആ.. ഊ..”
മഞ്വിെ ച വീം േതൻ ഒിെകാി. ആ േതനിൽ കിട ‘്’ ‘്’
എം പറ് വർെട  അവെട ർ നിറ് കയറിയിറി. വർെട
ഉം തീ പിടി േപാെല ട്.
“ആ.. ഉം.. ഉം.. ആ.. ആ..”, വർ ളിൊ  കടവെര അവെട ചയിേല്
കയിൊ മഞ്വിെ ചലയിൽ പിടി് വലി െകാ് അടി് കസറി.
വർെട അരെ് മഞ്വിെ ിയിൽ ീഡിൽ വ അടി് െകാി.
“ആ.. ആ.. സാെറ.. സ്.. ഉം… അഹ്.. ആ”, മഞ്വിെ ച തെ െയ പിടി്
പിഴിത് വർ് മനസിലായി. മഞ്വിെ െവിയിൽ പിടി് വലിി
െകാ് വർ ീഡിൽ അടി് അടി് െകാോൾ,

“ആ.. ഉം.. ഉ.. ഉഫ്.. ഉം.. ആ.. ഉം.. സ്.. അഹ്.. ആ.. ആ”, നവ് വള് ി റേകാ്
അടി െകാ മഞ് നി ള െകാ് േതൻ ചീി് പിട. അവെട ച
വർെട യിൽ ഇി. വർ അോം അടി് െകാ. മഞ്വിെ േതൻ
വൻ ചീി അവൾ പിടിൽ നിിയോൾ വർ പറ, “േമാൾ ഈ കേസരയിൽ
ഇരി്”.
വർ  ഊരിെയ.  ർ േതനിൽ ളി് മഞ്വിെ ിൽ നിം
ചാടിോ. േതനിൽ ളി് അവൻ നി ആടി. കേസരയിൽ ഇ മഞ്വിെ
കാകൾ അി് െവി് വർ കവ് നി.
മഞ്വിെ ച ലകൾ ിിടിി് വർ കി നവ് അം ോ് തി
ലിടയിേല െവ തി. ന വായ ലകൾിടയിെട മഞ്വിെ ർ
േതനിൽ ളി വർെട കി കയറിയിറി.
മഞ് ൈക ിിടി് ലകൾ അി് െകാോൾ വർ മഞ്വിെ തലയിൽ
പിടിെകാ് അരെ് തി  അടി് െകാ.
“ആ.. അഹ്”, വർ  ീഡിൽ അടി െകാോൾ മഞ് തലതാി െട
മടം കളിേല് വോൾ നാെകാ് നി െകാ.
“ആ… ആ”, വർ അലറി െകാ അടി െകാ. ീഡിൽ അടിെകാി
വർെട ഉയിെല ാൽ തിള മറി് യിെട കയറിവ ചീിെതറി.
ാൽ മഞ്വിെ താടിയിം കിം ചീിെതറി.  മഞ് വിെ
ലിടയിലി വിിയോൾ മഞ് ആ മടം വായിലാി ണ.
“ആ… അഹ്.. ആ”, വർ അലറിെകാ് മഞ്വിെ തലയിൽ അമർി. വർെട

 ബാി പാം െട മഞ്വിെ വായിേല് ചീി െകാ. വർെട
കി മഞ്വിെ വായിൽ കിട പിട.
 മടം നാെകാ് ഊി വലിെകാ് ബാി പാൽ വൻ മഞ് നി
ടിെകാ്  വൻ നി േതാർിയോൾ വർെട അരെ് ഖം വിറ
െകാി. നാെകാ് ലം ം നിെകാി മഞ്വിെ
തലയിൽ പിടിെകാ് വർ നി കിത.
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