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ഇത് ജയേദവൻ മാഷിെ ഒ കളിെട കഥ. മാഷിന് 50 വയസ്, കാണാൻ തരേടി,
ന ആേരാഗം ഉ്. െസക്സിം ന താൽരം.
മാഷിെ ഭാര ീേദവിം ന മിിയാണ്. വീ, ായം 45. പെ ായം
ആയിേ, ഇനി അടി ഒി കഴിാൽ േപാെര എ ചിാഗതി ആണ്
ീേദവി്.
മൾ അം വം േകായർ എൻജിനീയറിങ് പഠി. അെകാ്
മാഷിെം ീേദവിെടം കളിെട തർൾ അവർ അറിി.
പെ വീിൽ ഒ സഹായിന് വ േവലാരി മായ ഇെതാെ
അറിായി, ഒളിം െതളിം. മായ റ് കിാണ്. ായം 35.
െകിയവൻ ഉം ഇാം ഒേപാെലയാണ് എ് അവൾ പറം.
ഭർാവ് രാജൻ ക് ടിം ഒെ ആയി നടം. ികൾ ഇ. മായെയ
കാോൾ അവെട ലകൾ ൈനിിൽ ർ് നിൽത് കാോൾ
മാഷിെ ് ഒ അനം ഒെ ഉാം. പെ ഭാര ീേദവിെയ േപടി്
അവേളാട് മി േപാം മാണ്.
നി് നി് ം ോൾ ൈനിിൽ കിട് ഇള േവലാരിെട
ികൾ കാണാൻ മാഷിന് ആഹം ഉെിം ഭാരെയ േപടി് മാഷ് ആ സമയം

ൻവശ് ഇരിാറി. എിം മാഷ് ജനലിൽ െട േവലാരിെട ികൾ
േനാി  തം.
ൈനിിൽ കിട്  ലകൾ ക് മാഷിെ ൻ കീ ഒലിിം.
മായ വീിൽ വരാൻ ടിയി് അധിക നാൾ ആയി. അവെട േനാം ഭാവം
കാൽ ചിലോൾ കിെമ് േതാം.
ഒ് ര ാവശം ഭാര അറിയാെത മാഷ് അവൾ് അതാവശം കാശ് കടം ആയി്
െകാി്. പെ അത് അവൾ അത് തരാൻ േപാിെ് മാഷിന് പിെ
മനസിലായി. അതിൽ പിെ മാഷ് അവൾ കാശ് േചാദിോൾ ഒെ ഒഴി് മാറി.
അെനയിരിോളാണ് മാഷിെ ജീവിതം മാറി മറിത്.
മാഷ് ഒ ദിവസം ൻവശ് ഇ് ചായ ടിോൾ മായ ം ാൻ വ.
അവൾ ് ടിയോൾ മാഷ് അവെട ി േനാിയി. അോൾ ആണ്
ഭാര ീേദവി അോ് വത്.
“ഞാൻ ഒ് ളിാൻ േപാവാണ്. അറെ സീതെട െട േഹാിൽ വെര
അവൾ് ് േപാകണം. നിൾ ചായം ടി് കാ കോിരിാെത േവഗം
െറഡി ആയി േജാലി് േപാകാൻ േനാ്”, ീേദവി പറി് ളിാൻ േപായി.
“എടീ, േവഗം ി് േപാകാൻ േനാ്”, മായേയാട് േപാ വഴി ീേദവി പറ.
മാഷ് ചായ ടിി് അകേ് േപായി. അവിെട നി് മായെട ൈനിിെല
െവ ികൾ ക് െകാ് െന തേലാടി നി. മായ അോൾ അള
വശേ് േപാത് ക.

“ആഹാ, മാഷ് എാ പണിയാ ഇവിെട െചുേ?”, യിൽ പിടി് തകിെകാ്
നി മാഷ് റകിൽ വ നി മായ േചാദിത് േക് െഞി.
ഇവൾ എോൾ വ? മാഷ് ഓർ. “ീേദവി?”
“േചി ളിാൻ കയറി”, മായ പറ. “സാേറ എാ പരിപാടി?”, മാഷിെ
ിയിെല യിേല് േനാിെകാ് മായ േചാദിോൾ മാഷ് അറിയാെത 
ൈകെകാ് മറ് പിടി.
“ആഹാ െകാ മാഷ് എാ ഒളിിരിെ?”, മായ േചാദിം മാഷിെ യിൽ
പിടിം ഒമി് കഴി. മാഷ് െഞിോയി. ഇവൾ ഇത് എി ഭാവമാണ്?
ീേദവി അറ്. മാഷിെ പക് ക മായ പറ,
“േചി ഉടെനെയാം വരി. ഇവൻ അ് കി ആയി നിൽവാണോ മാേഷ?”,
മായ നില് നിി് മാഷിെ യിൽ പിടിെകാ് പറ. മായ മാഷിെ
കി കിെല് പിടി് െഞി.
“േഹാ, എാ യാ മാേഷ? ന ഒ  കി് നാൾ െറ ആയി മാേഷ”,
േവലാരി പറ.
“എടീ.. ീേദവി”, മാഷ് പറ. “ഒ് നി്, മാേഷ. ഇവെന ഞാൻ ഒ് കാണെ.
െറ നാൾ ആയിേ മാഷ് എെ േനാി െവമിറാൻ ടിയി്.
ആളായാൽ റ് ൈധരം േവണം”.
മാഷിെ കി കിലി് െതാലി് ിെകാ് മായ പറോൾ മാഷ്
അറിയാെത ഒ െവ് േപായി. “ആ.. അഹ്”

“മാേഷ ഒ െവാൽ േചി വ് െപാം, േകോ”, മായ യിൽ പിടി്
െതാലിടി് െകാ് പറ.
“അഹ്”, മാഷ് നി പിട. മായെട ൈനിിൽ കാ അവെട ലകൾ
ക് മാഷിെ  അവെട ൈകയിൽ കിട് വിറ.
“മാഷിന് പിടിേണാ?”, മാഷിെ േനാം ക് മായ േചാദി. “ഉം”, മാഷ് ളി.
“എാൽ പിടിോ മാേഷ”, മായ പറോൾ മാഷ് നി് മായെട ലകൾ
പിടി് െഞി.
“എാ ലയാടി?”, മാഷ് മായെട ലകൾ പിടി് െഞിെകാ് േചാദി.
“നേപാെല പിടിോ, മാേഷ”, മായ ചിരിെകാ് പറ. “പെ േവഗം േവണം.
േചി വതിന് ് പിടി് കഴിയണം. ഇവെന ഞാൻ ഒ് േനാെ”, മായ
പറം  പിടി് വായിേല് െവം ഒമി്. “ആ”, മാഷ് അലറിോയി.
“എെ െപാ് മാേഷ, കിട് കാെത. േചി േകൾം”,  വായിൽ നിം
എി് മായ പറോൾ മാഷ് ഒ മാതിരി ഊിയ ചിരി ചിരി.
“അോൾ േചി ഊി തരാറി അെ?”, മായ േചാദിോൾ മാഷ് വീം ചിരി.
“ആ.. െബ്. െവെതയ ഈ െകിേയാാെരാെ വഴിെതത്.”
മായ വീം മാഷിെ  പിടി് െതാലിി് വായിേല് െവ് ഊി. മാഷ്
മായെട തലയിൽ പിടിെകാ് നി് ള. േഹാ.. എാ ഊാ ഇവെട? മാഷ്
ആേലാചി.

മായ മാഷിെ ല നാെകാ് നിേതാർിയോൾ
കാറിോകാെതയിരിാൻ മാഷ് യാസെ. െട കടൽ പിടി് െകാ് 
െതാലിടി് െകാ് മായെട ഊലിൽ മാഷ് ഖി് നി. മായ  വായിൽ
നിം ഊരിയി് പറ.
“മാേഷ എനി് ഒ സഹായം േവണം. അതാവശമായി് ഒ ആയിരം പാ േവണം.”
“താരാടി. നീ േവഗം ഊ്, അവൾ ളി കഴി് വതിന് ്”, മാഷ് മായെട തല
പിടി് യിേല് അമർിൊ് പറ. മായ വീം  വായിലാി ഊി.
മാഷിെ ഉെട അടിയിൽ പിടി് മാറി മാറി െതി കളിെകാ് മായ  ഊി
തകർോൾ മാഷിെ  കിട് െവി വിറെകാ് ട് ാൽ മായെട
വായിേല് ചാടി് െകാ.
“അഹ്.. ആ.. ഉം.. ഉം”, മാഷ് അടിിടി് അമറി. മായെട വായിേല് മാഷ് 
അടി് െകാ. മായെട വായിൽ കിട് മാഷിെ ൻ െകാ ട്
ാൽ ചാി.
മാഷിെ ഉകൾ വിറ് വിറ് യിേല് കയിവി പാൽ വൻ മാഷ് മായെട
വായിൽ ചീി് െകാ. െവി െവി ാൽ വൻ ചാടിയോൾ മായ 
വൻ നി േതാർി. മാഷ് അോം നി് ള.
“േഹാ എെ െപെ. എാ ഊലാടി നീ ഊിയത്?”, മാഷ് േചാദി.
“ഇെന ഊിയാൽ മാം മതിേയാ മാേഷ? മാഷിന് എെ കളിേ?”
േവലാരി േചാദിോൾ തളർ് കിട ് വീം അനം െവ.

“കോ, അവന് േവണെമ്”, മായ ചിരി് െകാ് പറ.
“േവണമടി. എനി് നിെ നേപാെല ഊണം”, മാഷ് പറോൾ മായ പറ.
“അതി വഴി ഞാൻ കി്. മാഷ് ഒ് െട നി് താൽ മതി. മാഷ് ആ
ൈപസ താ. ഞാൻ േപാകെ.”
മായ പറോൾ മാഷ് ആയിരം പ എ് മായെട ൈകയിൽ െകാ. അം
ൗസിെ അക് തികി മായ ഇറിോയി. പാൽ േപായി തളർ യിൽ
േനാി മാഷ് ിെയ് ഉി് ളിാൻ കയറി.
ളി കഴി് വ ീേദവി ളിാം പാടി െറഡി ആ മാഷിെന ക് േചാദി.
“എാ മഷാ നിൾ് ഒ ഇളം?”
“അെതാടി നീ അെന േചാദിത്?”, മാഷ് േചാദി.
“അ ഒ ളിാം ഒം ഒെ”, ീേദവി പറ.
“അത് ാ. മഷർ സോഷമായി് ഇരിതേ എോം നത്?”, മാഷ്
േചാദി.
“ഇം സോഷിാൻ എാ ഇോൾ ഉാേയ?”, ീേദവി േചാദിോൾ മാഷ്
ഒം മിിയി.
ീേദവി പറ, “നിെട ഇളം ഞാൻ കാ്”. മാഷ് ഒം മിിയി.
ീേദവി േപായോൾ മാഷ് റേ് േനാി. േവലാരി വീം വ് ം
്.

ജയേദവൻ മാഷ് വളെര സോഷോെടയാണ് അ് സ്ളിൽ െചത്.
സഹഅധാപകർ ചിലർ േചാദികം െച. മാഷ് ഓേരാ ഒഴി കഴികൾ പറ്
ഒഴി് മാറി.
അ് പകൽ വൻ മാഷ് വളെര സോഷിലായി. അവൾ ഒ് ഊി
തോൾ ഇം ഖം. അോൾ അവെള െകാ് ഒ് കളിിാേലാ? അവൾ
നേപാെല െപാതിെമ് േതാ.
അേതാർോൾ മാഷിെ  െഷഡിിൽ കിട് അനി. അോ, തൽ
ആേലാചിേ.  കി ആയാൽ പിെ ം ആം. പിേര് കളിയാി
െകാം.
മാഷ് അ ളാസിേല ് എ് വായിാൻ ടി.
അ് ൈവകി് മാഷ് ീേദവിെയ ഒ് ശാൻ േനാിെയിം ് ദിവസം തം
ആണ്. ശനിയാ അറെ സീതെട െട റകെല ഒ അലിൽ
േപാകണെമം പറ് തിരി് കിടോൾ മാഷിന് േദഷം വെിം മനിൽ
ഒ ല െട െപാി. മായ. ശനിയാഴ്ച മായം പിെ താം. മാഷ് ഓർ് െകാ്
കിട.
െവിയാ ീേദവി മായേയാട് ശനിയാ വേര് പറത് േകോൾ മാഷിെ
 സടംെകാ് െനവീർി. പെ ീേദവി ഒ് മാറിയോൾ മായ ഓടി വ്
മാഷിേനാട് പറ.
“മാേഷ, ശനിയാ ഞാൻ േചി േപായിഴി് വരാം. മാഷ് ഒരിടം
േപാേയത്”, അവൾ േപായോൾ മാഷിെ  സോഷംെകാ് ിാടി.

അെന ശനിയാ ആയി. ീേദവി ഇറിഴി് മാഷ് വഴിം ആയി ഇ.
റ് കഴി് മായ കയറി വത് ക മാഷിെ മനസ് ിാടി. െട മാഷിെ
ം.
“േവഗം കയറി വാടി”, ് നി മായേയാട് മാഷ് പറ.
“എാ മാെഷ ി നിൽവാേണാ?”, മായ േചാദിത് േക് മാഷ് പറ, “അേതടി.
നിെ ഓർി് ഇരിൊതി ഇ.”
“അെതാെ ഇോൾ ശരിയാി തരാം, മാേഷ”, മായ പറ. മാം മായം
അകേ് േപായി.
“എടി ഗറ് മിൽ േപാകാം. ഞെട മിൽ ഇനി എേം മണേമാ
െപാോ െപാടിേയാ വോം വാൽ അവെളെ െകാം”, ഗ് മിേല്
നടെകാ് മാഷ് പറ.
“ഒ് േവഗം ഊര്, െപെ”, മാഷ് പറ.
“എാ മാേഷ ഒ ആാം? േചി കളിാൻ ഒം തിേ?”
മായ സാരി അഴി് െകാ് േചാദി. “അെതാെ കണാടി”, ി അഴി് െകാ്
മാഷ് പറ.
ഇോൾ െഷഢി മാം ആയി് മാഷ് നി. മായ പാവാടം ഊരി, െട ൗം.
ഇോൾ മായ ഒ പഴയ ക െഷഢിം െവ ാം ആയി നിൽ.
മാഷിെ  െഷഡിിൽ കിട് െവി. അത് ക് മായ ചിരിോ് അവെട
െഷഢിം ാം ഊരി.

് ലകൾ ചാടി വത് ക് മാഷ് യിൽ പിടി് െഞി.
െഷഢി ഊരിയോൾ മായെട അം അവെട കവിടയിൽ തടി് െപാി
നിൽത് ക. െമാം ടിയാണ്. ീേദവി ച എോം ളീൻ ആി െവം.
മാഷിന് അത് അ ഇ്ടമ. ർ ആേണൽ ട േവണം എാ മാഷ് പറത്.
ഇവെട ർ നിറെയ ടയാണ്.
“വാ മാേഷ”, മായ മാഷിെനം െകാ് െബഡിേല് കയറി. മാഷിെന മലർി
കിടിയി് മായ മാഷിെ  വായിലാി ഊാൻ ടി. ല നി
േതാർിയോൾ മാഷ് ി െപാി പിട.
മാേഷ ഇലെ േപാെല എെ വായിൽ പാൽ ഒഴി. മാഷ് എെ ിൽ
ഒഴിാൽ മതി, മായ പറ.
അത് േപാെര മാേഷ?, മാഷിെ യിൽ പിടി് െതാലിടി് െകാ് മായ േചാദി.
മതി മതി. നിെ ചയിൽ ഒഴിാൽ മതി, മാഷ് പറ. മാഷിെ ല വീം
മായ വിി. മായ മാഷിെ ഉകൾ പിടി് െഞിയോൾ മാഷ് പിട. ആ.. ആ,
മാഷ് അര െപാി.
മായ മാഷിെ ഉ വായിലാി മാറി മാറി ണ. ീേദവി ഇ് വെര ഇേപാെല
െചിി. മായെട ണിൽ രസി് െകാ് മാഷ് ഓർ. മായ മാഷിെ 
നേപാെല ഊി തകർോൾ മാഷ് മായെട തലയിൽ പിടി് െകാ്
ആിയോൾ  മായെട വായിൽ താളിൽ കയറിയിറി.
മാഷിെ  മായെട വായിെല ടിൽ കിട് െവി. അൽം കഴി് മാഷ് പറ,
മതിെയടി ഊിയത്. അേൽ ചിലോൾ പാൽ േപാം. എനി് നിെ ച ഒ്

തിണം
മായ  വായിൽ നിം ഊരിയി് മലർ് കിട. മാഷ് എേ മായെട
ൈസഡിൽ കിടി് മായെട ല ടിാൻ ടി. അവെട ക ലെ്
മാഷിെ വായിൽ കിട് െതിളി. അഹ്.. ആ, മായ കിട് കി.
മാഷ് അവെട ലയിൽ പിടി് െഞിം വലി് ടിം രസി. മായെട ച
ലകൾ മാഷ് കിലി് അമർിഴ.
പിടി് മാേഷ. നേപാെല പിടിട്.. ആ.. അെ, മായ കിട് കാറി. മാഷ് ര്
ലകം നേപാെല െറ േനരം െട ഉടം ടിം രസി.
മാഷ് മായെട ടകൾ അകി െവി് ടിടയിൽ ഇറിിട. ട വക്
മാിയോൾ അവെട ർ ഇതകൾ ക. അത് പിടി് മാിയോൾ കാ ് വാ
െപാളിേപാെല ചെട ഉൾവശം ക.
മാഷ് മായെട ിേല് ഖം താി. ിെം ഉിെം എാം െട ഒ
 ഗം. മാഷ് നാ് നീി മായെട റിതൾ വായിലാി നി. അഹ്, മായ
ിെയാ് െപാി.
മാഷ് മായെട ിേല് നാ് തൽ കയി നാൻ ടിയോൾ മായ
െബഡിൽ കിട് ർ െപാി കി.
മാേഷ.. ആ.. അേ.. ആ.. അഹ്..”, മാഷ് അത് േക് തൽ ആേവശോെട ർ
വായിലാി ചി. ീദവി് ർ തിം ഇ്ടമ. മാഷിെ  െബഡിൽ ി
വള. മായ മാഷിെ തലയിൽ പിടി് ിേല് അമർി െകാ് കി.

“ന് മാേഷ. ആ.. തി് മാേഷ.. ആ”, മാഷ് റിതകൾ വായിലാി കയി ഊി.
ക വായിലാി ചിടിോൾ മായ അരെ് വാവിൽ െപാിം താിം
െബഡിൽ കിട് പിട. റ് േനരം െട കഴിാൽ മായ െവടി െപാിേം
എ് മാഷിന് േതാി.
ഇനി കളിാടി, മാഷ് മായെട കവിടയിൽ നിം തല െപാിയി് പറ.
ശരി മാേഷ. എാൽ ഞാൻ െപാതിാം മാേഷ, മായ പറ. മാഷ് മലർ്
കിടോൾ കി െകാടിമരം േപാെല നി് വിറ.
മാഷിെ ഒൻ കനീര് ഒിയി. മായ മാഷിെ കളിൽ കയറി കവ്
നിി് മാഷിെ  പിടി് െകാ് പതിെയ താ. റിെ കവാടിൽ െവി്
പതിെയ ഇോൾ മാഷിെ െട മടം അവെട ിേല് വതിയറി.
അഹ്, മാം മായം ഒമി് ഞരി. മായ ഒെട ഇ. മാഷിെ  അവെട
വവ ിേല് െമാം കയറിോയി. മായ മാഷിെ ം ആയി
െപാെ് കഴി് യിൽ ഇ് ചാടാൻ ടി.
ർ േതൻ യിെട ഒലിിറി മാഷിെ െട കടൽ വ വീഴാൻ ടി.
്..്..സരൾ മായെട ിൽ നിം േകൾാൻ ടി.
മാഷിെ  മായെട ിൽ കിട് അവെട ർ േതനിൽ കിട് വിറ. മാഷിെ
 ഖാൽ വിറ. മായ മാഷിെ െനിേല് ൈക ിെകാ് റകിേല്
അൽം ചാെകാ് അരെ് െപാി അടി. മായെട െനിൽ കിട് 
ലകൾ മാഷ് ൈക നീി പിടിട.
ആ.. അഹ്.. ആ.. ഉട് മാേഷ.. പിടിട്.. ന േപാെല പിടി് താ മാേഷ, മായ

മാഷിെ യിൽ ഇ് ചാടിൊ് കി. മാഷ് മായെട ലെഞകൾ കിലി്
പിടി് വലി് െഞരി് െകാ.
ആ.. ആ… ഉം.. അടിാടി.. ആ, മാഷ്  കളിേല് അടി് െകാ. ആ.. ആ,
മായം കാറിൊ് അടി് െപാളി. മാഷിെ  മായെട ിൽ കിട് റവിളി
ി. പാൽ ചാടിാൻ. മാഷിെ  ഒ െപാിെറിെട വിലായി.
ആ.. അടി്… അടി് െപാളി്, മാഷ് കളിേല്  കയി അടി്
െകാോൾ മായാ മാഷിെ യിൽ ഇ് ചാടിൊ് െവടി െപാി് കി.
“മാേഷ.. ആ.. അേ.. ആ”, അവൾ മാഷിെ യിൽ ഇ് െയ
പിഴിോൾ മാഷിെ  മായെട ിേല് ട് ാൽ ചീി് െകാ.
“അഹ്… ആ.. അ.. ഉം”, അരെ് കളിേല് െപാിെകാ് മാഷ് ാൽ
ചീി. മായ ർ േതൻ ചാടി് കഴി വെര മാഷിെ യിൽ ഇ് പിട.
“ആ.. അഹ്.. ആ”, മാഷ് കിട് കിത് െകാ് പാൽ വൻ ചാടി.
മായ മാഷിെ യിൽ നിം ഇറിയോൾ മാഷിെ യിെട ാം
മായെട ർ േതം െട േചർ് ഒകിയിറി. മായ എേ െബഡിൽ കിട.
തളർ മായി മാഷ് െബഡിൽ കിട് കിത. മാഷിെ  ഊിയ
ഖിൽ തളർ് വാടിിട.
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എാൻ നി. അവെട വായ ഞാൻ േവഗം െപാിപിടിി് പറ, “േസാറി േമാെള, നിെ
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