
ബ്ലഺഗ഻ന്ററ ബ്േജഽകള്  തഽറന്ന഻ട്ട് കഽറബ്േററ നഺളുകള്  ആയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ... 

ഈ കഥയഽും കഥഺേഺത്തങ്ങളുും മനസ്സ഻ല്  ജ഼വ഻ക്കഺന്  തഽടങ്ങ഻യ഻ട്ട് നഺളുകള്  
ഏററയഺയ഻... അവരഽറട ച഻ന്തകള് , അവരഽറട ജ഼വ഻തും, കഽററ 
ദ഻വസങ്ങളഺയ഻ മനസ്സ഻ല്  മഺറ്റങ്ങള്ക്കഽ വ഻ബ്ധയമഺയ഻റക്കഺരിക഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
യഺത്തകള഻ല്  േലതവണ കരികവരഽും, വഴ഻ബ്യഺര കഺഴ്ചകളുും ഇവര഻ല്  
ഓബ്രഺരഽതര഻റലക്കഽും റകഺരിക് വരഺന്  േല വ഻ധത്ത഻ലഽും ആബ്ലഺച഻േു... 
എത്ത മഺത്തും വ഻ജയ഻േു എന്നറ഻യ഻ലല... 

വ഻വഺഹ ത്േഺയത്ത഻ല്  എത്ത഻യ യഽവഺവഺയ഻ട്ടുും എന഻ക്ക് രഺത്ത഻കറള 
ബ്േട഻യഺയ഻രഽന്നഽ.. രഺത്ത഻ കാള഻ ആറണന്നഽും , രഺത്ത഻യഽറട മറവ഻ല്  യക്ഷ഻കള്  
ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഽും അമ്മ നബ്ന്ന റചറഽപ്പത്ത഻ല്  എറന്ന േറഞ്ഞഽ 
വ഻ശവസ഻പ്പ഻േ഻രഽന്നഽ.. വ഼ട്ട഻റല അന്തര഼ക്ഷവഽും അങ്ങറന തറന്ന ആയ഻രഽന്നഽ... 
എന്ററ വ഼ട഻ന്ററ ന഻റും ചഽവപ്പഺയ഻രഽന്നഽ.. കടഽും ചഽവപ്പ്.. ശബ്ദും 
ച഻ലമ്പ഻ന്ററതഺയ഻രഽന്നഽ ... ത്േകഺശും ന഻ലവ഻ളക്ക഻ന്ററതഽും ... “ 
ബ്മല്വ഻ലഺസും റവള഻േപ്പഺട഻ന്ററ വ഼്” എന്നഽും.. അമ്മ റവള഻േപ്പഺട഻ന്ററ 
ഭഺരയയഽും, ഞഺന്  റവള഻േപ്പഺട഻ന്ററ മകനഽും ആയ഻... 

ഇന്ന് ഈ രഺത്ത഻യ഻ല്  , ഈ നഺല്കവലയ഻ല് , K.S.R.T.C ബസ്  ഡബ഻ള്  റബല്  
അട഻േു മഽബ്ന്നഺറട്ടടഽക്കഽുംബ്േഺള്   ഒരഽ ദാര യഺത്ത ഞഺന്  
അവസഺന഻പ്പ഻േ഻രഽന്നഽ.... യഺത്തഺക്ഷ഼ണും അലല േരഺജയ ബ്ബഺധും ആവണും 
എന്ററ മഽഖത്ത് റതള഻ഞ്ഞ഻ട്ടുരികഺവഽക... 

വ഼ട്ട഻ബ്ലക്കഽള്ള വഴ഻ കഺട്ട഻ ആകഺശത്ത് ന഻ലഺ റവള഻േും ന഻റഞ്ഞഽ ന഻ന്നഽ 
...േഺടവരമ്പ഻ല്  കാട഻ മഽബ്ന്നഺട്ടു നടന്നഽ... റനല്ക്കത഻്  ന഻റഞ്ഞഽ ക഻ടബ്ക്കരിക 
വയലഽകള്  ഈ വ്ഷും തര഻ശഽ ക഻ടന്നഽ... സാരയനഽും ചത്രനഽും മഺറ഻ മഺറ഻ 
ആകഺശും ന഻റഞ്ഞബ്പ്പഺള്  മഴ ബ്മഖങ്ങള്  എത്ത഻ ബ്നഺക്ക഻യത് ബ്േഺലഽമ഻ലല.. 
ഞഺന്  നടപ്പ഻ന്ററ ബ്വഗും കാട്ട഻.. എവ഻റട ന഻ബ്ന്നഺ ച഻ലമ്പ഻ന്ററ തഺളും എറന്ന 
േ഻ന്തഽടര്ന്ന്നഽ.... ഞഺന്  ത഻ര഻ഞ്ഞഽ ബ്നഺക്ക഻... ഇലല... ആരഽമ഻ലല... എന്ററ 
നടപ്പ഻റനഺപ്പും ആ ശബ്ദവഽും എറന്ന േ഻ന്തഽടര്ന്ന്നഽ .... 

ഞഺന്  ജന഻േ ദ഻വസും മഽതല്  എന്ററ ജ഼വ഻തത്ത഻ന്ററ ഭഺഗമഺയ ആ ശബ്ദും. 
അച്ഛന്ററ ശബ്ദും... എന്ററ ഓര്ന്മയ഻ല്  അച്ഛന്ററ ശബ്ദും ഇതഺയ഻രഽന്നഽ.. 
രരികര വര്ന്ഷങ്ങള്ക്കഽ മഽന്  ശവഺസും ന഻ലേ അച്ഛന്ററ ജഡും എത്തഽന്നത്  
വറര എന്ററ ശവഺസബ്തഺറടഺപ്പും ഈ ശബ്ദും ഉരികഺയ഻രഽന്നഽ... ചഽവന്ന 
േട്ടുടഽത്, കഺല഻ല്  ച഻ലമ്പ഻ട്ടു കയ്യ഻ല്  വഺളുമഺയ഻ ഇറങ്ങ഻ ബ്േഺകഽന്ന 
അച്ഛന് ... “ഭബ്ഗഺത഻ വ഻ള഻േു... ബ്േഺയ഻..” അമ്മ ഒരഽ ദ഻വസും തറന്ന േല 
തവണ േറഞ്ഞഽ റകഺരിക഻രഽന്നഽ... 



േറമ്പഽകഺവ് ഭഗവത഻യഽറട ഉേഺസന ആയ഻രഽന്നഽ ആ ജ഼വ഻തും.. ഭഗവത഻ 
അനഽത്ഗഹ഻ച് ബ്ക്ഷത്ത നടയ഻ല്  ഉറഞ്ഞഽ തഽള്ളുന്ന അച്ഛന്ററ രാേും 
റചറഽപ്പത്ത഻ല്  എന്ററ ഉറക്കും റകടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ... േറക്ഷ ആ ഭഗവത഻ 
ജ഼വ഻തത്ത഻ല്  ഞങ്ങറള അനഽത്ഗഹ഻േ഻ലല.. ഉറഞ്ഞഽ തഽള്ളുന്ന 
റവള഻േപ്പഺട഻ന്ററ ഉള്ള഻ല്  ആഹഺരറമത്ത഻യ഻ട്ട് ദ഻വസ്സങ്ങള്  ആയ഻ എന്ന് 
ഭഗവത഻ അറ഻യഺഞ്ഞ഻ട്ടഺബ്ണഺ ആബ്വഺ ? അമ്പലത്ത഻ല്  ന഻ന്നഽും ക഻ട്ടുന്ന 
േടബ്േഺറഽും േഺയസവഽും ഒരഽ കഽടഽുംബും മഽഴഽവന്  കഴ഻യഺന്  
ത഻കയഺഞ്ഞബ്പ്പഺളുും  അമ്മ േറഞ്ഞഽ... “ഭബ്ഗഺത഻ ഒരഽ വഴ഻ കഺണ഻േു 
തരഽും... “ 

എന്നഺല്  വളര്ന്ന്നഽ വരഽന്ന ഓബ്രഺ കഺലത്തഽും ഒരഽ വഴ഻യഽും കഺണഺറത 
ഞങ്ങള്  ന഻ന്നഽ.. എങ്ങറന മഽബ്ന്നഺട്ടു ബ്േഺകഽും എന്നറ഻യഺറത... അതഽറകഺരിക് 
തറന്ന ഞഺന്  ചഽവന്ന േട്ടു ചഽറ്റ഻യ഻ലല .. ച഻ലമ്പ഻ന്ററ ശബ്ദബ്ത്തഺറട നടന്ന഻ലല... 
“ റവള഻േപ്പഺട഻ന്ററ മകന്  നക്സലഺ .. “ നഺട്ടുകഺ്  വഴ഻യ഻ല്  അടക്കും 
േറഞ്ഞഽ... 

നടന്നഽ വ഼റടത്ത഻യത് അറ഻ഞ്ഞ഻ലല...” എന്തഺയ഻ ബ്േഺയ കഺരയും... “ ന഻ങ്ങറട 
ഭബ്ഗഺത഻ വേ഻ര഻ക്കഽബ്ന്നഺ ബ്ജഺല഻.... “ വ഻കഺരും റകഺരിക് ഞഺന്  ഉറഞ്ഞഽ 
തഽള്ള഻... “ഭബ്ഗഺത഻ ഒരഽ വഴ഻ കഺണ഻േു തരഽും... “ േ഻റഽേ഻റഽത്തഽ റകഺരിക് 
അമ്മ അകബ്ത്തക്ക് ബ്േഺയ഻ മറഞ്ഞഽ... 

രഺവ഻റല എഴഽബ്ന്നറ്റ് ഭക്ഷണും കഴ഻ക്കഺന്  ഇര഻ക്കഽബ്മ്പഺള്  അമ്മക്ക് മററ്റഺരഽ 
കഥ േറയഺന്  ഉരികഺയ഻രഽന്നഽ... ഇന്നറല അമ്പലും കമ്മ഻റ്റ഻ക്കഺ്  വന്ന഻രഽന്നഽ... 
േണ഻ക്കരഽറട അടഽത്ത് ത്േശ്നും വേു ബ്േഺലഽും...നഺ് വരളഺന്  കഺരണും 
ഭഺബ്ഗഺത഻യഽറട റകഺേഺബ്ത്ത... “ അമ്മ േറയഽന്ന േല കഺരയങ്ങറളയഽും ബ്േഺറല 
ഇതഽും എന഻ക്ക് ദഹ഻ക്കഺത്തതഺയ഻രഽന്നഽ... രരികഽ വ്ഷും റവള഻േപ്പഺട഻ലലഺറത 
ക഻ടന്നത഻ന്ററ അന്ധഺബ്ത്ത... ന഼ അത് ഏററ്റടഽക്കഺനഺ അവര്ന്  േറയബ്ണ.... 
“...കഞ്ഞ഻ മഽഴഽവന്  ആക്കഺറത ഞഺന്  എഴഽബ്ന്നറ്റു...ദ഻വസ്സങ്ങള്  കടന്നഽ 
ബ്േഺയ഻.. മഽകള഻റല വഺക്കഽകള്  േലതവണ അമ്മ ഉരഽവ഻ട്ടു..... എന്ററ 
ഭക്ഷണും േലതവണ ഇടയ്ക്ക്കഽ ന഻്റതരിക഻യഽും വന്നഽ... 

ബ്മടമഺസും വ഼രികഽും എത്ത഻... ബ്ക്ഷത്തത്ത഻റല ഉത്സവും റകഺട഻കയറ഻... അത് 
നഺട഻ന്ററ ഉത്സവമഺണ്.. ആര്ന്ക്കഽും അത഻ല്  ന഻ന്ന് മഺറ഻ ന഻ല്ക്കഺനഺവ഻ലല... 
ആനകളുും േഞ്ചഺര഻ ബ്മളവഽും ബ്ചര്ന്ന്ന ഉത്സവ ലഹര഻...  

എന്ററ ശര഼രത്ത഻ന് എന്തഺണ് സുംഭവ഻ക്കഽന്നത് എന്ന് എന഻ക്ക് 
മനസ്സ഻ലഺയ഻ലല... എന്ററ ഞരമ്പഽകള്  വല഻ഞ്ഞഽ മഽറഽക഻... ശര഼രും വ഻റക്കഺന്  
തഽടങ്ങ഻.... അറത ... ഞഺന്  ഒരഽ റവള഻േപ്പഺടഺയ഻... ആറരഺറക്കബ്യഺ ചഽവന്ന 



േട്ട് എറന്ന േഽതപ്പ഻േു... എന്ററ ശബ്ദും ച഻ലുംേഽകളുറടതഺയ഻.. ഞഺന്  
ദദവമഺയ഻... ധഗവത഻ അനഽത്ഗഹ഻േ ദദവത്ത഻ന്ററ രാേും...  

എന഻ക്ക് േ഻ന്ന഻ല്  തഺലബ്മന്ത഻ ന഻ന്ന ഒരഽ റേണ്കഽട്ട഻യഽറട കണീ഼്  ോക്കള്  
ന഻റേ തഺളത്ത഻ല്  വ഼ണഽ ച഻തറ഻... അവള്ക്കഽ മഽന്ന഻ല്  ഞഺന്  ഉറഞ്ഞഽ 
തഽള്ള഻... എന്ററ േ഻ന്ന഻ല്  ഭക്ത്  ആരവങ്ങള്  ഉയര്ന്ത്ത഻...  


