
You Are Rejected!!! 

 

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ  എൻജിനീയറിങ്  കോകളജിന്ലറ  വെിയ  
കേറ്റ് േടന്നു ോർ അേകത്തക്ക് പ്രകവശിച്ചു..രാവിലെ  തുടങ്ങിയ യാപ്ത  
വെലാലത മുഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.. കജാെിക് ലെയ്യുന്ന േമ്പനിയികെക്ക് രുതിയ 
മുഖങ്ങലള  േണ്ടു രിടിക്കുേ എന്നതാണ് ഈ യാപ്തയുലട  ഉകേശം. 
വെലാലത ക ാറടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിരം കജാെിയില് നിന്നും ഒരു കമാെനം. 
രുതിയ േുട്ടിേള്, രുതിയ മുഖങ്ങള്, രുതിയ െിന്തേള്,  രുതിയ 
ആശയങ്ങള് ... അങ്ങലന   േയാമ്പസിനു എന്നും രുതുമയാണ്. ആ 
രുതുമയാണ് ഈ കജാെിയില് എലന്ന ആേർഷിക്കുന്ന  ഒരു ോരയം.  

 

േയാമ്പസിനേത്ത്  വിവിധ  രാപ്രീയ രാർട്ടിേളുലട ലോടിേള്  
സ്ഥാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിലട േഴിഞ്ഞ  രരിരാടിേളുലട  ാനറുേള് 
അവിടവിലട ോണാം. ഔക്യാേിേ ജീവിതത്തിലെ നരലപ്പടെുേള്  
എപ്ത വെുതാണ് എന്ന് േൂടി  ഓർമിപ്പിക്കുന്നു ഈ  യാപ്തേള്. എെലാ 
മനസ്സിെും ഒരു േയാംരസ് ജീവിതം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടാവും. തട്ടി 
ഉണർത്താൻ ലോതിക്കുന്ന, ഒരിക്കല് േൂടി തിരിച്ചു കരാോൻ 
ആപ്േഹിക്കുന്ന  ഒരു േയാംരസ് ജീവിതം.  

 

േയാമ്പസ് കേസ്ലമന്് ലസല് എന്ന്  ക ാർ് സ്ഥാരിച്ച  ഒരു 
ലേട്ടിടത്തിനു മുന്നില്  വണ്ടി നിന്നു ...... " േഴിയുകമ്പാള്  വിളിക്കാം 
"  എന്ന് രറഞ്ഞു ലോണ്ട് ഞാൻ വാഹനത്തില് നിന്നും ഇറങ്ങി, െിരിച്ച 
മുഖവുമായി കവാളന്റികയഴ്സസ്  ഓഡികറ്റാറിയത്തികെക്കുള്ള വഴി 
ോണിച്ചു. ഓഡികറ്റാറിയത്തിനു മുന്നില് പ്രതീക്ഷയുലട ഭാരവും കരറി 
ഒരു  േൂട്ടം േുട്ടിേള് നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആോംക്ഷയും  പ്രതീക്ഷയും  
രെ മുഖങ്ങളിെും ലതളിഞ്ഞു  ോണാമായിരുന്നു. െിെ മുഖങ്ങള് 
നിസ്സംേമായിരുന്നു " എന്തു വന്നാെും  ഞങ്ങള്ക്ക് ഒന്നുമിെല " എന്ന 
ഭാവം .. ഓകരാ വർഷവും ഈ വിഭാേത്തിന്ലറ എണ്ണം േൂടി േൂടി 
വരുന്നുണ്ട്.. "ലജനകറഷൻ  ോപ് " ആയിരിക്കും..!!! 

 

ഇന്റർവയൂവില് രലെടുകക്കണ്ട  36  കരരുലട  െിസ്റ്റുമായി  
കവാളന്റിയർ  േടന്നു വന്നു.. െിസ്റ്റികെക്ക് ഒന്ന്  ഓടിച്ചു കനാക്കി.. 
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േൂടുതെും ലരണ്േുട്ടിേളാണ്... ഓഡികറ്റാറിയത്തിലെ ഒരു മൂെയില്  
തയ്യാറാക്കിയ കമശകമല്  േുപ്പിലവള്ളവും, കരനയും കരപ്പറും 
ഉണ്ടായിരുന്നു.. ്ീർഘ നാളായി ഈ കജാെി ലെയ്യുന്നത് ലോണ്ടാവാം  
കവാളന്റിലയഴ്സസ്  നെല രീതിയില്  തയ്യാലറടുത്തിരുന്നു.  

 

ഇന്ലറർവയൂവർ എന്ന നിെയില് ലസെക്്  ട്ടണും റിജക്റ്റ്  ട്ടണും 
ഇടയില് വെലാലത്താരു  വീർപ്പുമുട്ടല് അനുഭവലപ്പടാറണ്ട്. േുട്ടിേളിലെ 
പ്രതീക്ഷയുലട ഭാരം ഒരു തരത്തില് ഇന്റർവയൂവറികെക്കും രേർന്നു 
േിട്ടും ... െിെവ  ഷുവർ ലസെക്് ആണ്. മറ്റു െിെർ ഷുവർ റിജക്ടും 
.. അതിനിടയില് നില്ക്കുന്ന േുട്ടിേളാണ്  വെലാത്ത ഒരു 
ധർമസെടത്തികെക്ക്  നലെ  എത്തിക്കുന്നത്... 

 

അങ്ങലന ഒരു അവസ്ഥയിൊണ്  ഇകപ്പാള് ഞാൻ.. അന്നലത്ത 
്ിവസം എലെ മുന്നില് എത്തിയ ആറാമലത്ത േുട്ടി..  

എലെ കനലര നീട്ടിയ  കയാഡാറ്റയിലെ 90  നു മുേളില് ഉള്ള 
അക്കങ്ങള് .. നാട്ടിലെ സർക്കാർ സ്േൂളില് നിനും  രത്താം ക്ലാസിെും, 
േസ് ടുവിെും കനടിയ 98% മാർക്ക്. ഇലതെലം ഉലണ്ടെില് േൂടിയും, 
ആത്മവിശവാസം ലതെലും ഇെലാത്ത രേച്ച േണ്ണുേളും, വിറയാർന്ന 
കേേളുമായി എലെ മുന്നില് ഇരിക്കുന്ന  ആ ലരണ്േുട്ടി. " രാധിോ 
രാജ് " 

ശതമാന േണക്കുേള് ഒരു േുട്ടിയുലട യഥാർഥ േഴിവിലന 
അളക്കുന്നിെല എന്ന് േരുതുകമ്പാള് തലന്ന, 90% നു മുേളില് മാർക്കുമായി 
വരുന്ന േുട്ടിേള് ലസെക്്  ട്ടകണാ്  വളലര കെർന്നാണ് നില്ക്കുന്നത്.. 

"Introduce yourself  " എന്ന സ്ഥിരം കൊ്യം.. ോണാപ്പാഠം രഠിച്ച 
ഉത്തരം.. ഇന്ലറർവയൂേളിലെ സ്ഥിരം ോഴ്സെ. Technical  

കൊ്യങ്ങളികെക്ക് േടന്നകപ്പാള് ,  കയാഡാറ്റയില് േണ്ട ശതമാന 
േണക്കുേള് ലവറുലത അെല എന്ന്  മനസ്സിൊയി. എെില് േൂടി നെല 
വണ്ണം അറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങള് , രറഞ്ഞു ഫെിപ്പിക്കാൻ  വെലാലത രാ് 
ലരടുേയായിരുന്നു ആ േുട്ടി.. ഇംഗ്ലീഷിന്ലറ ഒഴുക്കിെലായ്മ, എലന്ന 
അകൊസരലപ്പടുത്തി. േൂടുതല് കൊ്യങ്ങളികെക്ക് േടക്കുകമ്പാള് 
ആത്മവിശവാസം ഇെലായ്മ േൂടുതല് പ്രേടമായി ... Corporate കൊേത്ത്  
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തപ്പിതടഞ്ഞ  ഇംഗ്ലീഷിനു സ്ഥാനമിെല. ഓകരാ ഉത്തരം രറയുകമ്പാളും 
ലസലെക്ടില് നിന്നും റിജക്ടിലെക്ക് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി..  

 

"What is your ambition in life  " സാധാരണ  ഇന്റർവയൂേളില് ഈ 
കൊ്യം കൊ്ിക്കാറിെല, അം ീഷകനക്കാള് നെള് എന്താേും എന്നത് 
നെുലട വിധി ആണ് എന്ന് വിശവസിക്കുന്നത് ലോണ്ടാവാം. മനസ്സിലെ 
മെയാളത്തിലനാപ്പം െുണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓടി എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നിെല.  
"You can tell me in Malayalam "ലപ്രാഫഷണെിസത്തിന്ലറ   ാെരാഠങ്ങള് 
ഞാൻ  ഒരു നിമിഷകത്തക്ക്  അടച്ചു വച്ചു .. ഉത്തരത്തിനായി ഞാൻ 
േകസരയില് അമർന്നിരുന്നു... 

ലരലട്ടന്നു കേവന്ന  ഊർജത്തില് ആ േുട്ടി രറഞ്ഞു "  എന്ലറ അച്ഛന് 
ഒരു ോർ വാങ്ങി ലോടുക്കണം " ആ േണ്ണില് പ്രതീക്ഷയുലട 
തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു. " What is he now " ആോംക്ഷയുലട ആഴങ്ങളില് 
നിന്ന് ഞാൻ കൊ്ിച്ചു . 

" അച്ഛൻ ഒരു ഓകട്ടാ കപ്ഡവറാ...സവന്തം ഓകട്ടായെല 
...രത്തിരുരത്തിയഞ്ചു വർഷമായി ഓകട്ടാ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്..  
ഞാൻ അച്ഛന് ഒരു ോർ വാങ്ങി ലോടുക്കും.. " ആ േണ്ണുേള്  
നിറലഞ്ഞാഴുേി.. േണ്ണുനീർ കമശവിരിപ്പിന്ലറ തണുപ്പില് വിപ്ശമിച്ചു.. 
എന്ലറ മനസ്സ് വീണ്ടും  റിജക്റ്റില് നിന്നും ലസെക്ടികെക്ക് 
സഞ്ചരിക്കുേ ആയിരുന്നു... അത്  ലസെക്്  ട്ടണ് മുേളില് സ്ഥാനം 
ഉറപ്പിച്ചു.. പ്രകതയേിച്ച് ഒന്നിനും ആ തീരുമാനം മാറ്റാൻ 
ആേുമായിരുന്നിെല. .ആ േണ്ണുേള്  വീണ്ടും നിറഞ്ഞു ലോണ്ടിരുന്നു.  " 
Okay.. I am done with your interview.. Do you have any questions to me" .. 
നിറഞ്ഞ േണ്ണുേളും, ലരരുമ്പറ ലോട്ടുന്ന മനസ്സുമായി എന്ലറ മുന്നില് 
ഇരുന്ന ആ ശരീരത്തില് നിന്നും ഇനി ഒരു കൊ്യം 
ഉണ്ടാേുമായിരുന്നിെല.  

 ആ േുട്ടി മുറി വിട്ടു കരാേുകമ്പാള് ്ൂലര ഓഡികറ്റാറിയതിന്ലറ 
ഒരു ജനാെക്കുമപ്പുറം തളർന്ന, പ്രോശം വറ്റിയ രണ്ടു േണ്ണുേള് എന്ലറ 
കരനത്തുമ്പികെക്ക് കനാക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.. ആ ോക്കി 
കവഷത്തിലെ രിതാവിലന ഒരു നിമിഷം കനാക്കാതിരിക്കാൻ  എനിക്ക് 
ആയിെല.. ലസെക്്  ട്ടണില് ഞാൻ  മൗസ് കരായിന്റർ  അമർത്തി.. 
""   "DO you want to select this candidate " സിസ്റ്റം  എലെ തീരുമാനം  
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ഉറപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും കൊ്ിച്ചു.. എലെ  മനസ്സില് േുറച്ചു  മുന്പ് 
േെങ്ങിയ േണ്ണുേളുമായി ഇറങ്ങികരായ ആ േുട്ടിയും , ജനെഴിേളില് 
േൂടി  എലന്ന തലന്ന കനാക്കുന്ന  ഒരു രിതാവും, ഒരു േുന്നു  
സവപ്നങ്ങളും മാപ്തം.  

 

ഉച്ചയൂണിനു സമയം ആേുകമ്പാള്  േുട്ടിേള് HR interview നായി  
ഊഴമനുസരിച്ച് ോത്തിരിന്നു. ഉച്ചയൂണിനു കശഷം വീണ്ടും technical 

interview തുടരുകമ്പാള്  ഉറക്കത്തിന്ലറ ആെസയം വെലാലത 
രിടിേൂടിയിരുന്നു. ഓഡികറ്റാറിയത്തിന്ലറ  അകങ്ങ അറ്റത് നടക്കുന്ന HR 

റൗണ്ടില് ആയിരുന്നു എലെ രേുതി മനസ്സും പ്ശദ്ധയും...ആ േുട്ടിക്ക് 
എന്തു സംഭവിക്കും?  

 

ൊയക്ക്  കശഷം  "Final List of selected candidates “ഉം ആയി  
കവാളന്ടീയർ വന്നു…. കസൻ ലെയ്യണം... ഇതിനു മുൻരിെലാത്ത വണ്ണം 
ഞാൻ ആ െിസ്റ്റ്  വായിച്ചു  കനാക്കി... "രാധിേ രാജ്  " എന്ന കരര്  
ആ െിസ്റ്റില് ഉണ്ടായിരുന്നിെല.. എലെ കജാെിയിലെ നിസാഹായാവസ്ഥ 
ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.. കവാളന്ടീയരുലട  ഉത്തരം "  She was rejected by 

HR " എലെ േണ്ണുേളില് ഇരുട്ടായിരുന്നു... ആ അച്ഛന്ലറയും 
മേളുലടയും േണ്ണിലെ അലത ഇരുട്ട് .. തേർന്നു  വീണ പ്രോശ 
കോരുരത്തിന്ലറ,  നിെത്ത് വീണു അണഞ്ഞു കരായ ഒരു തിരി 
ലവട്ടത്തിന്ലറ, െവിട്ടി അരക്കലപ്പട്ട പ്രതീക്ഷയുലട  ഒരു രുല്നാമ്പിന്ലറ 
പ്രതീേം കരാലെ ആ േുട്ടി എലെ മനസ്സില് നിന്നു ... 

 

Placement Officer  കനാ് നന്ദി രറഞ്ഞു ോറില് േയറുകമ്പാള് 
അധിേം ്ൂലര അെലാലത ഒരു ഓകട്ടാ അതിന്ലറ  അടുത്ത യാപ്ത 
തുടങ്ങുേയായിരുന്നു.. ോറികെക്ക്  ഇനിയും േുലറ ്ൂരം ഉലണ്ടന്നു 
അറിയുന്ന യാപ്ത... ആ മുച്ചപ്േ വാഹനത്തില് ആ അച്ഛനും മേളും.. 
എലെ ോർ മുകന്നാലട്ടടുത്തു.. വാേ മരങ്ങള് രൂക്കള് ലോഴിഞ്ഞ് , 

ഇെേള് ഇെലാലത എലെ വഴിക്കിരുരുറവും നിന്നു ... ഞാൻ സീറ്റില് 
ൊഞ്ഞിരുന്നു..  
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