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(1938-2017)
An Eminent Poet-Composer of Christian Karnatic Classical music

എന്ററ സംഗീതോജവേഷണ അവുഭവങ്ങൾ
സംഗീത അക്കോദമിയിൽ തീറെ അവഗണവീയവോയ ഒെു വിദയോർത്ഥിയോയിെുന്നു ഞോൻ.
കോെണങ്ങൾ പലത്: പ്പോഗൽഭയം പ്പകടിപ്പിക്കോൻ അതിെുകടന്ന വയപ്ഗത എന്ററ
സേഭോവത്തിജലയിലല. പോെമ്പെയമോയി സംഗീത പ്പവർത്തകെുറട കുടുംബത്തിൽ വിന്നലല.ഏറ്റവും
പ്പധോവമോയ കോെയം, ഞോൻ ഹിന്ദുവലല എന്നത് തറന്ന!.
പ്കിസ്തതയോവിജയോ?എങ്കിൽ അവന് സംഗീതം വെിലല. അതോയിെുന്നു എന്ററ സതീർഥ്യെുറടയും,
അധയോപകെുറടയും ധോെണ!. ജകൾക്കുജമ്പോൾ അതിെുകടന്ന, അവുചിതമോയ ഒെു
മുൻവിധിജപോറല ജതോന്നോം. പറെ മുഴുവൻ റെെിയറലലങ്കിലും അമ്പതുെതമോവത്തിലധികം
പെമോർത്ഥമുണ്ടത്തിൽ എന്ന് സമ്മതിജേ തീെു.
ന്മസിദ്ധമോയ അഭിെുചിയുറട അദമയമോയ പ്പജചോദവമോണ്
സംഗീതെോസ്തപ്തോജവേഷണത്തിറവന്ററ പിൻബലം. വെുംവെോയ്കകൾ ഒന്നും പെിഗണിക്കോൻ
എവിക്കോകുമോയിെുന്നിലല. അറലലങ്കിൽ ജബോധപൂർവം ഞോവതവഗണിേു. ആജലോചവ
പലജപ്പോഴും സോഹസികപ്പയോണങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങോകോറോണ് പതിറവന്നറിയോമോയിെുന്നു.

സംഗീതസ്തജവഹെഹിതമോയ കുടുംബപശ്ചോത്തലം തറന്ന ഒെു സംഗീത വിദയോർത്ഥിറയ
സംബന്ധിേിടജത്തോളം വിെോെോ വകമോണ്. സോമ്പത്തിക റഞെുക്കം കൂടിയോയോജലോ? പറയോവിലല.
"പോട്ടുപോടിക്കയജയോ കൂത്തുപടിക്കയജയോ എന്തോന്നുവേോൽ കോണീര്.. എന്ററ കയ്യീന്ന്
പത്തുപപസ കിട്ടൂന്ന് കെുതി ഇതിറവോന്നും ജപോകണ്ട, ഞോൻ പറജഞ്ഞക്കോം"..ഇതോയിെുന്നു
എന്ററ സംഗീതോജവേഷണ വിവെമറിഞ്ഞജപ്പോൾ അപ്പന്ററ വിധിവയോയം.
ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുകോെയമിലല.കുടുംബസോഹചെയം െെിക്കറിയോവുന്ന ഞോൻ വിശ്ശബ്ദവോകോറത
വിവർത്തിയിലലോയിെുന്നു. ആര് സന്തോവങ്ങളുറട വയ്ർപുലർത്തോൻ ജപോലും കഠിവമോയ
അധേോവം ഫലിക്കോതോവുന്നതുകണ്ട് മവസ്സുപതറുന്ന അപ്പന് പ്പോയപൂർത്തിയിജലക്കടുക്കുന്ന
എറന്നജപ്പോറലോെുമോകോം അല്പസേല്പം കൃഷിസ്ഥലത്തു പണിറയടുക്കുന്നതിൽ സഹോയിക്കോറത
കൂത്തുപടിക്കോൻ ജപോകുന്നതറിഞ്ഞോൽ ഇപ്തറയങ്കിലും പ്പതികെിക്കോറത വിവർത്തിയിലല.
പറെ..

അറതോന്നും എന്ററ സോഹസികബുദ്ധിറയ തളർത്തിയിലല. തളർത്തോൻ പോടിലല. കയറണം ഞോൻ
കലോകോെവോകോൻ വിധിക്കറപ്പട്ടവർ തറന്ന. അതോയിെുന്നു വിെേോസപ്പമോണം.
അല്പസേല്പകലോസ്തജവഹവും അതിജലററ ഹൃദയോലുതേവുമുള്ള മോതുലന്ററ
അവുപ്ഗഹോെിസ്സുകളോയിെുന്നു ഏക ആെേോസം.
"അേോയൻ പറയുന്നതിവും വീ കണക്കോജക്കണ്ട. ജപടിക്കണം എന്നുവേോൽ അത് റചയ്യണം.
വോലുറകോലലം തുഴഞ്ഞോൽ ഒെു ജ ോലികിട്ടും എന്നുവേോലറതോെു വലയകോെയമജലല?”,
അമ്മോവന്ററ സോജെോപജദെം.

പിറന്ന ഒന്നുമോജലോചിേിലല. അജപെ അയേു. ഇന്റർവയൂന് അക്കോദമിയിറല
പ്പധോവോധയോപകന് ഗുെു തന്ന െുപോർെക്കത്തുമോയി െോവിറല അജേഹത്തിന്ററ
വോസസ്ഥലറത്തത്തുജമ്പോൾ വിദയോർത്ഥികളുറടയും മോതോപിതോക്കളുറടയും തിെക്ക്.
അതിവിടയിൽ ആെുജമോെുകൂട്ടിവുജപോലുമിലലോറത ഞോറവോെു
പ്കിസ്തതയോവി!.

സംഗീതപഠവകൗതുകവുമോയി ഒെു പുറം ോതിക്കോെൻ!

എന്ററ വിൽപ്പും ഭോവവും കണ്ട പലർക്കും മുഖത്തു പെിഹോസം. പുച്ഛം!. അതിജലററ
അവജ്ഞജയോറട വിറംകലർന്ന ജവോട്ടങ്ങൾ!
ഒടുവിൽ പത്തുമണിജയോറട സന്ദെകറെലലോം പിെിഞ്ഞജപ്പോൾ ഞോൻ ഏകവോയി വിൽപ്പ്.
പുറജത്തയ്ക്കു വന്ന പോവോടക്കോെി റപൺകുട്ടിയുറട കണ്ണിൽ റപട്ടജപ്പോൾ അവൾ വിസ്സംഗ
ഭോവജത്തോറട മുഖ ചലവം "ഉം എന്തോ" എന്ന മട്ടിൽ ഞോൻ വളറെ മൃദുവോയ െബ്ദത്തിൽ
റമോഴിഞ്ഞു.
"തിെുജമവിറക്കോെു കത്തുണ്ടോയിെുന്നു"
അവൾ അടുജത്തയ്ക്കു വന്നു. ഞോൻ മുറ്റത്തു വിന്ന് വടക്കജലോളം വീങ്ങി. അവൾ വീട്ടിയ
പകയ്യിൽ കത്ത് റകോടുത്തു. കവർ തിെിേും മറിേും ജവോക്കിയിട്ടു
"അച്ഛോ ജദ! ഒെു കത്തുമോയി ഒെോൾ ..."
അവൾ അകജത്തയ്ക്കു ജപോയി. അല്പം കഴിഞ്ഞോണ് പുഞ്ചിെി വിടർന്ന മുഖവുമോയി
തിെുജമവി എന്ന് ഗുെു പറഞ്ഞു തന്ന വിഷ്ണു വമ്പൂതിെി സോർ പുറജത്തയ്ക്കു വന്നത്. ആ
മന്ദസ്തമിതം വിടെുന്ന മുഖം എറന്ന ആകർഷിക്കുകയോയിെുജന്നോ അടിമയോക്കുകയോയിെുജന്നോ
എന്ന് ഒന്നും പറയോവോകുന്നിലല. തോന് റതോഴുത എജന്നോടജേഹം
"ബോലന്ററ െിഷയവോണജലല? ജകറി വെൂ എന്തോ മുറ്റത്തു വിന്നു കളഞ്ഞത്"
ഞോൻ റവറുറത ചിെിേു സോവധോവം വടകലല് കയറി ഇറയത്തു വിന്നു.
"ഇെിക്കൂ"
അടുത്ത് കണ്ട കജസെ ചൂണ്ടി അജേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞോൻ ഇവിറട വിജന്നോളോം"
എന്ററ മറുപടി അതജേഹറത്ത തൃപ്തവോക്കിയിലല.
"എന്ററ അടുത്ത് പഠിക്കോവോണു വന്നറതങ്കിൽ ഞോൻ പറയുന്നറതോറക്ക അവുസെിക്കണം.
ഇെുജന്നോളു "ആജ്ഞജയോറടോപ്പം ചിെി.
ഞോൻ പവമവസയജത്തോറട ഇെുന്നു.
"ബോലൻ എന്ററ ആത്മസുഹൃത്ത് ആയിെുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിേോണ് പത്മവോഭയ്യർ
സോറിന്ററയടുത്ത് സംഗീതം പഠിേത്. ഞോൻ അക്കോദമിയിൽ ജചർന്നു. പറെ ബോലൻ
പുറത്തു തറന്ന പഠിേോൽ മതീന്നു തീെുമോവിേു. ആറട്ട എപ്തടം വറെ പഠിേു?"
"വർണ്ണം, കീർത്തവം" ഞോൻ വിക്കി വിക്കിയോണ് പറഞ്ഞത്.

"ഓജഹോ! കീർത്തവം പോടോൻ തുടങ്ങിജയോ? ആറട്ട ഒെു വർണ്ണം പോടൂ. ഇങ്ങകത്തുവോ."
അജേഹജത്തോറടോപ്പം അകത്തു കടന്നു. അജേഹം തറന്ന വിെിേു തന്ന പുൽപോയയിൽ ഞോൻ
ഇെുന്നു. പ്െുതി മീറ്റർ ഹോർജമോണിയം വീക്കി തന്നതും അജേഹം തറന്ന. ഞോൻ പ്െുതി
പ്കമറപ്പടുത്തുന്നത് കണ്ട് അജേഹം പുഞ്ചിെി തുടെുകയോയിെുന്നു.

മുക്കോൽക്കട്ട പ്െുതി ഒഴുകി

വീണജപ്പോൾ ആ സന്ഗീത സോപ്മോട്ടിന്ററ മുൻപിലും കുതിർന്ന ചിറകു ഉണങ്ങി കിട്ടിയ
പെികുഞ്ഞിന്ററ ഉണർവ്വ്! അല്പം പതറിറയങ്കിലും ദർബോർ െോഗത്തിന്ററ െീലുകൾ
തജലോടി സമസ്ഥോയി ഷഡ് ത്തിൽ െോെീെം റതോടുത്തജപ്പോൾ തിെുജമവിക്ക് ആഹ്ലോദം.
"ഉം ദർബോറിറല വർണ്ണം -- ചോളജമ--! പോടൂ"
പിറന്ന അമോന്തിേിലല. െുദ്ധമോയ വിളംബത്തിൽ വർണ്ണം െൂപറപട്ടജപ്പോൾ എവിക്ക് തറന്ന
അത്ഭുതം!

അകവോതിക്കൽ അവന്തോദെവുകൾ വിതുമ്പി വിൽക്കുന്ന മുഖവുമോയി

പോവോടക്കോെിയും അമ്മയും.
വിളംബെത്തിൽ വിന്ന് െണ്ടോം കോലത്തിജലയ്ക്ക് കടന്നജപ്പോൾ തിെുജമവിയും കൂറടജചർന്നത്
എറന്ന ആവന്ദലഹെിയിൽ മുക്കി.
ചെണം മുതൽ ഞങൾ ഒെുമിേോയി പോട്ട്.

സേെങ്ങൾ വോലും പോടിതീർത്ത് വർണ്ണം

അവസോവിപ്പിേജപ്പോൾ അജേഹത്തിന്ററ കണ്ണിൽ വീർമയം. "ബോലന്ററ പോട്ട് തറന്ന!: ആ
െോെീെ പ്കമീകെണങ്ങൾ തറന്ന ! വന്നോയിെിക്കുന്നു..വമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടതോയി അവിറട
ഭോവിക്കണ്ട. പധെയമോയി പോടിജക്കോളൂ."
അജപ്തം മതിയോയിെുന്നു. ഞോൻ എണീറ്റു റതോഴുതിറങ്ങുജമ്പോൾ തിെുജമവിയുറട ജചോദയം
"ബോബു വലലതും കഴിജേോ?"
"ഉവ്വ്"
"എങ്കിലും.. ഒെു ഗ്ളോസ്ത ചോയ കഴിേു റപോയ്ജക്കോളൂ."
ചോയ റകോണ്ടുതന്നതു പോവോടക്കോെിയലല. അവളുറട അമ്മ!

വിജെഷോൽ ഒന്നും ഭോവിക്കോത്ത

ഒെു പോവം വീട്ടമ്മ! പ്ബോഹ്മണ സ്തപ്ടീയുറട അസ്തപർഷന്തറലോന്നും അവർ കോണിേിലല. ഗ്ലോസ്ത
പകയിൽ തന്നു കുടിേു കഴിഞ്ഞു തിെിറക വോങ്ങി. അങ്ങറവയോയിെുന്നു തിെുജമവി
സോറുമോയി എന്ററ പെിചയം ആെംഭിേത്.
തിെറഞ്ഞടുപ്പ് ജവളയിജലോ തുടർന്നുള്ള അദ്ധയയവ ഘട്ടങ്ങളിജലോ അജേഹം സഹപോഠിയോയ
ബോലന്ററ െിഷയറവന്ന പെിഗണവറയോന്നും

എവിക്ക് തന്നിറലലന്നു മോപ്തമലല പലജപ്പോഴും

കഠിവമോയ ഭത്സവങ്ങളും ഇജമ്പോസിഷവുകളും തെികയും റചയ്തു. അവസോവ വർഷറത്ത
ക്ലോസ്സുകളിൽ പ്പജതയകിേും.
ീവിത ജക്ലെത്തിന്ററ സമ്മർദം എറന്ന െോപ്തിയിൽ ഒെു പപ്തസ്ഥോപവത്തിറല പോക്കിങ്
വിഭോഗത്തിറല പണിക്കോെവോക്കിയ കോെയം അജേഹം അറിഞ്ഞിെിക്കിലല. റവളുപ്പിന് െണ്ടു
മണി വറെ വിപ്െമം ഇലലോറത പണിറചയ്തോജല ഒന്ന് തല ചോയ്ക്കോൻ പറ്റു.വീണ്ടും അഞ്ചു
മണിക്കുണർന്നു സോധകം റചയ്യുക! അതപകടകെമോറണന്നു റപ്പസ്സിറല സൂപ്പർപവസർ
തങ്കപ്പവണ്ണൻ ഓർമിപ്പിേു. കൂറട ഫലിതത്തിൽ റപോതിഞ്ഞ പെിഹോസവും
"ബോബു: പോട്ടു പഠിേു ഭോഗവതെോയിട്ട് എവിറട പോടോൻ? പള്ളിയിൽ പോട്ടു ജവണ്ട.. പോട്ടു
ജവണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ.. അവിറട പ്കിസ്തതയോവിക്ക് പ്പജവെവമിലല.. പിറന്ന..... പോടോം ററയിൽജവ
ജേഷവിജലോ.. ബസ്തേോന്റിജലോ.. കേമുണ്ട് വിെിേിട്ട് അതിന്ററ പിന്നിൽ.."

കൂട്ടചിെിയോവും പിറന്ന. എങ്കിലും ആ പെിഹോസത്തിലും അജേഹം എന്ററ ദയവീയ സ്ഥിതി
മവം ജവോവുന്നവവോയിെുന്നു!! പലജപ്പോഴും ആജെോഗയം കോജക്കണ്ടതിറവ പറ്റി കർെവമോയ
തോകീത് തന്നിെുന്നു തങ്കപ്പവണ്ണൻ. ആ ഉപജദെങ്ങൾറക്കോന്നും എന്ററ പെിപ്െമ പ്പപ്കിയറയ
സേോധീവിക്കോൻ കഴിഞ്ഞിലലന്നിെുന്നിട്ടും തിെുജമവിയുറട കണ്ണിൽ ഞോൻ തൃപ്തികെമോയ
അഭയോസം ജവടോൻ കഴിവുള്ളവൻ ആയിലല.

കലയോണി െോഗത്തിലുള്ള ഖണ്ഡ ോതി അടതോള വർണ്ണത്തിന്ററ സേെങ്ങൾ കോണോപ്പോഠമോക്കോൻ
കഴിയോത്തതിന് ക്ലോസ്സിറല എലലോ കുട്ടികജളോടും അജേഹം കലമ്പി.
എറന്ന പ്പജതയകം െകോെിക്കുകയും പെിഹസിക്കുകയും റചയ്തു.
"സംഗീതോഭയസവം മറ്റു വിദയകൾ പഠിക്കുന്നത് ജപോറലയലല അത് പോടി പതിയുകതറന്ന ജവണം.
സോധക സിദ്ധം സംഗീതം. അത് ജബോധയമിറലലന്നോറണങ്കിൽ ജവററ പണി ജവോക്കി ജപോകുക.
അതോ ജവജണ്ട. അലല വിവക്ക് പപ്തറകട്ടു വണ്ടിയിൽ കയറോവുള്ള പണിയോകും ഇഷ്ടം."
അജേഹം എന്ററ മുഖത്തു ജവോക്കി തറന്ന പറഞ്ഞു. സതയത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി ഞോൻ
അപ്പതയെവോകജണ എന്ന് പ്പോർത്ഥിേു ജപോയി. ഞോൻ അങ്ങിറവ ഒെു റതോഴിലിൽ ഉൾറപ്പട്ടു
ീവിക്കുകയോറണന്നു അജേഹം അറിഞ്ഞിെിക്കുന്നു! അറതന്ററ സതീർഥ്യെുറട മുൻപിൽ
റവളിവോക്കുകയും റചയ്തിെിക്കുന്നു.

എന്തുറകോജണ്ടോ എവിക്കത് സഹിക്കോവുന്നതിലും അധികമോയിെുന്നു. ഞോൻ എങ്ങറവ
ീവിക്കുന്നുറവന്നു ഒെിക്കൽ ജപോലും അജവേഷിക്കോത്ത ഗുെുവിന്ററ സതീർതയറവന്ന
പെിചയറപ്പടുത്തിയ പ്പിൻസിപ്പോൾ തിെുജമവി, സംഗീതപഠവം പൂർത്തീകെിക്കുവോവുള്ള
തപ്തപ്പോടിൽ െോപ്തികോല വിപ്െമം ഉജപെിേു കഷ്ടറപ്പടുന്ന ഒെുവറവന്ന പെിഗണവ
വല്കിയിറലലന്നജതോ ജപോകറട്ട പെസയമോയ പെിഹോസവും! അറതോെു വഴിത്തിെിവിന്
കോെണമോയി.

ജകോജള ിൽ വിന്നിറങ്ങിയോൽ കൂട്ടുകോജെോറടോപ്പം പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റുകറയന്ന പെുപോടി
അവസോവിപ്പിേു. ജവറെ റപ്പസ്സിൽ തങ്കപ്പവോണ്ണന്ററ റൂമിൽ എത്തുക, അജേഹജത്തോറടോപ്പം
ചോയ ഉണ്ടോക്കി കഴിക്കുക, പോടുക. കലയോണി അടതോള വർണ്ണമലല എന്ത്തറന്നയോയോലും
മവഃപോഠമോകുജവോളം പോടുക! അസോമോവയ സംഗീത കൗതുകം പകമുതലോക്കിയ അണ്ണന്ററ
ആെീർവോദം പ്പജ ോദവമോയി.

അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ തിെുജമവി ക്ലോസ്സിൽ വെുജമ്പോൾ പലെും തട്ടിമുട്ടി വെുന്നതിന്ററ
സപ്തസേെങ്ങൾ പോടിജക്കൾപ്പിേു. മധയസ്ഥോയി ഗോന്ധെത്തിൽവിന്ന് കുത്തറവ ജമൽസ്ഥോയി
ഗോന്ധെത്തിജലക്കും അവിറട വിന്ന് മധയസ്ഥോയി മോധയമങ്ങളിജലയ്ക്കും മറ്റുമുള്ള സേെങ്ങളുറട
ചോട്ടുളി പ്പജയോഗം അപ്തറപറട്ടറന്നോന്നും സംഗീതോർത്ഥികൾക്ക് വഴങ്ങി
റകോടുക്കിറലലന്നറിയോവുന്ന തിെുജമവി ഒെു കോെുണയവും ലവജലെം പ്പകടിപ്പിക്കോറത ആണ്
ഓജെോെുത്തറെയും സമീപിേത്.
മവപ്പൂർവം പെുങ്ങൽ ഭോവിേിെിക്കുന്ന എറന്ന കണ്ടജപ്പോൾ ആ മുഖം അല്പം ഗൗെവം
കൂടി അണിഞ്ഞതുജപോറല!
"ഉം.. ജകൾക്കറട്ട..

ബോബുവിന്ററ പോട്ട് "കല്പവ!

ഞോവും ഒട്ടും കൂസിയിലല.
തയ്യോറോക്കി വേിെിക്കുന്നത് എടുത്തു റതോടുത്തു പലലവിയും അവുപലലവിയും ചിട്ടസേെവും
പോടി െണ്ടോം കോലം തുടങ്ങിയജപ്പോൾ തിെുജമവിയുറട മുഖറത്ത ഗൗെവം മോഞ്ഞു. പുഞ്ചിെി
െംഗ പ്പജവെം റചയ്തു. ചെണത്തിലും പോതയിലും ഞോൻ തട്ടി വീഴുജമോ എന്ന ആെങ്കജയോറട
അജേഹം കോത്തുവിന്നു. ഒന്നും ഉണ്ടോയിലല. സേെങ്ങൾ ആദയം പോടി തീർന്ന് ചെണം
ഏറ്റുപോടുജമ്പോൾ അജേഹം ആഹ്ലോദം സഹിക്കവയ്യോറത പറഞ്ഞു ജപോയി "ബജലജഭഷ് അതോണ് ആ വർണ്ണത്തിന്ററ ആലോപവപെലി..!"
ഒന്ന് വിർത്തിയിട്ടു അജേഹം മറ്റുള്ളവജെോട് പറഞ്ഞു
"അവൻ പ്കിസ്തതയോവി ആറണങ്കിലും പോട്ടു പഠിക്കോൻ തറന്ന വന്നവവോ.. വിങ്ങൾ അവന്ററ
പോട്ടു ജകട്ട് പഠിക്ക്"

ആ വോക്കുകൾ എവിക്ക് സതീർഥ്യെുറട െപ്തുതയും സഹവോസവും ജവണ്ടുജവോളം
സമ്പോദിേുതന്നു. ഭോവിയിറല സംഗീത ചപ്കവർത്തിയോകും എന്ന് സേയം ഭോവിേിെുന്ന
െോധോകൃഷ്ണൻ എന്ന പഭെവൻ തിെുജമവി ജപോയ്കഴിഞ്ഞജപ്പോജഴ അത് പ്പകടിപ്പിേു.
"ബോബു അതുജകട്ട് ആളോജകണ്ട വീ. എപ്തപോടിയോലും വീട്ടിലിെുന്നു പോടജത്തയുള്ളു വീ.
ഞങ്ങൾറക്കോറക്ക ജേജ് കിട്ടും. വിവക്കു ഞങ്ങൾ പോടുന്ന ജേജ് കോണോൻ ജപോലും ഒക്കിലല."
പെിഹോസമോയിെുറന്നങ്കിലും സതയമോറണന്നറിയോവുന്നതുറകോണ്ടു ഞോൻ വിളറിയ
ചിെിചിെിേു. റതോഴിൽ സോധയതയ്ക്കു ജവണ്ടി സംഗീത പഠവത്തിന് വന്ന െണ്ടു
കവയോസ്തപ്തീകൾ സി. മറീവ, സി. മലകയോ എന്നിവർ മോപ്തം എറന്ന സഹതോപപൂർവം ജവോക്കി.

വർഷോവസോവ പെീെ അടുക്കുജന്തോറും എറന്ന മോവസികമോയി തളർത്തോവുള്ള തപ്ന്തങ്ങൾ
സതീർഥ്യർ തുടങ്ങിറക്കോജണ്ടയിെുന്നു. ഒെുവൻ ക്ലോസ്സിറല ഏറ്റവും പണക്കോെിയും
സുന്ദെിയുമോയ ഒെു തമ്പുെോട്ടിയുറട ജപര് വേ് ഒെു ജപ്പമജലഖവം ഉണ്ടോക്കി
റപ്പസ്സിജലക്കയേു. ഈെേെ സഹോയത്തിവു അതു തങ്കപ്പവണ്ണന്ററ പകവെമോണ് കിട്ടിയത്.
ഞോൻ റചന്നപോറട അണ്ണൻ ജചോദിേു.
"ഭോഗവതറെ.. ഏതോടോ ഈ മോലിവി ഭോർഗവൻ? "
ആ ജചോതയം അപ്പതീെിതമോയിെുന്നു റകോണ്ട് ഞോൻ അണ്ണറവ മിഴിേുജവോക്കി. അജേഹം
ഗൗെവം ഭോവിേുറകോണ്ടു തറന്ന ജചോദയം ആവർത്തിേു.
"അതു ഞങ്ങളുറട ക്ലോസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒെു തമ്പുെോട്ടി.. എജന്തയ?"
"ആ- ഒന്നുമിലല. അവൾക്കു വിജന്നോട് ജപ്പമമോറണന്നു."
കോത്തു അണ്ണൻ എന്ററ ജവർക്ക് വീട്ടി. കത്തിറല അെെങ്ങൾ കണ്ടജപ്പോജഴ എവിക്ക് കോെയം
പിടികിട്ടി. സതയം വ ോണ് അണ്ണന്ററ മുൻപിൽ തുറന്നടിേു. അതജേഹം വിെേസിക്കുകയും
റചയ്തു. കോെണം ഞോൻ എങ്ങറവയുള്ളവവോറണന്നു എജന്നക്കോൾ കൂടുതൽ അണ്ണൻ
അറിഞ്ഞിെുന്നു!
"അവറവ ഞോൻ അറിയും.

അവവുള്ള മെുന്ന് ഞോൻ റകോടുജത്തോളോം."

അണ്ണൻ മറുപടി പറഞ്ഞതിങ്ങറവയോണ്. െോധോകൃഷ്ണജവോട് അണ്ണൻ എന്തുറചയ്യുന്നതും
അതോപകടമോറണന്നു അറിയോമോയിെുന്നതുറകോണ്ടു ഞോൻ അണ്ണന്ററ മുൻപിൽ ജകണു.
"ഒന്നും ജവണ്ടണ്ണ.. എങ്ങറവയും പെീെവറെ ഒതുങ്ങി ജപോകോം. പ്പശ്വമുണ്ടോക്കിയോൽ അവൻ
െലയക്കോെവോകും."
എന്ററ അഭയർത്ഥവ അണ്ണൻ പകറക്കോള്ളുക തറന്ന റചയ്തു. പറെ പ്പശ്വം അവിറടയും
വിന്നിലല. എന്ററ ജപെുവേു ജപ്പമജലഖവം ഒന്ന് മോലിവി ഭോർഗ്ഗവവും കിട്ടി. അവൾ എന്ററ
ജവറെ െൂെമോയി ഒന്ന് ജവോക്കിയിട്ടു ജവറെ പ്പിൻസിപ്പോളിന്ററ അടുത്തു പെോതിറപ്പട്ടു. ജെഖ
സമർപ്പിക്കുകയും റചയ്തു.
തിെുജമവി എറന്ന വിളിപ്പിേു. ഞോൻ പതറിയിറലലന്നു മോപ്തമലല, വസ്തതുതകൾ െക്തിയോയി
അജേഹറത്ത ജബോധയറപ്പടുത്തോൻ പ്െമിക്കുകയും റചയ്തു. അജേഹം െോധോകൃഷ്ണന്ററ
ജവോട്ടുബുറക്കടുപ്പിേജപ്പോൾ അയോൾ വിറയ്ക്കോൻ തുടങ്ങി. ഞോൻ ക്ലോസ്സിൽ
മടങ്ങിറയത്തുജമ്പോൾ അജേഹത്തിന്ററ മുന്നിൽ വിന്ന് എന്ററ സ്തജവഹിതൻ
പുളയുകയോയിെുന്നു.

ഒെോഴ്ചജത്തക്ക് സസ്തറപന്ഷന് വോങ്ങിയ െോധോകൃഷ്ണൻ കവലേട്ടമ്പികറളറക്കോണ്ടു എറന്ന
ആപ്കമിപ്പിക്കോവോയി പിന്നീടുപ്െമം െോപ്തികോലങ്ങളോയോൽ പപ്തറക്കട്ടുമോയി ബസ്സ്റ്റോൻഡിൽ
എത്തിയിെുന്ന എറന്ന അവർക്കു സ്തജവഹമോയിെുന്നു. അവെുറട ആവെയപ്പകോെം പലജപ്പോഴും
പോടുകയും ഞോൻ റചയ്തിെുന്നു. എറന്ന ഉപപ്ദവിക്കുവോൻ പോെിജതോഷികമോയി അയോൾ
റകോടുത്ത പുത്തൻമോയോത്തജവോട്ടുകൾ അവറെറന്ന കോണിേു. അവറെറന്ന തലലിറലലന്നു മോപ്തമലല,

എന്ററ ജമൽ ആപ്കമണത്തിവോെുതിർന്നോലുംഅവറെ പകകോെയം റചയ്യുന്ന കോെയം അവർ
ഏൽക്കുകയും റചയ്തു.

തിയറി പെീെയും സംസ്തകൃത പെീെയും എഴുതിയജപ്പോൾ എറന്തന്നിലലോത്ത ആഹ്ലോദജമോ
ആെേോസജമോ അവുഭവറപ്പട്ടു. സംസ്തകൃതത്തിന്ററ ഉത്തെക്കടലോസ്ത വോങ്ങി ജവോക്കിയിട്ട്
പെജമെേെ െോസ്തപ്തികൾ ഗൗെവം വിടോത്ത അജേഹത്തിന്ററ മുഖം എന്ററ ജവറെ തിെിേു.
ഒന്നും വയക്തമോകോത്തമട്ടിൽ ഒന്നു മൂളി. എവിക്ക് അതിവു ഭവയതയിൽ റപോതിഞ്ഞ ചിെിറയ
മറുപടിയോയി ഉണ്ടോയുള്ളൂ.
പുറത്തു വന്നജപ്പോൾ പൂത്ത റചമ്പകം ജപോറല വിറഞ്ഞ ചിെിയുമോയി വിൽക്കുന്നു മോലിവി
ഭോർഗവൻ എന്ന തമ്പുെോട്ടി.
"െമിക്കണം മഹോഭോജഗോ" അവൾ ചിെിക്കു വിറം കൂട്ടി.
"എന്തിന്ററ ജപെിൽ?"
കോെയമറിയോമോയിെുറന്നങ്കിലും ഞോൻ ജചോദിേു.
"അന്നറത്ത റലറ്റർ..." അവൾ വയക്തമോക്കോൻ പ്െമമോയി.
"ഓ- അത്തെറമോന്നു വിങ്ങളുറട ജപെിൽ എവിക്കും കിട്ടി. ഞോൻ.. ആണത്തം കോണിേു.
അജപ്തയുള്ളു."
എന്ററ മറുപടി മോലിവിറയ വിഷണ്ണയോക്കിയോതോയി ജതോന്നി. അവൾ വോക്കുകൾക്കു ജവണ്ടി
പെത്തുന്നത് കണ്ടു ഞോൻ പറഞ്ഞു.
"എന്ററ ജപെിൽ ഞോവറിയോറതയോറണങ്കിലും മോലിവിക്കുണ്ടോയ ബുദ്ധിമുട്ടിവു െമ
ജചോദിക്കുന്നു. വന്മ ജവെുന്നു."
ഞോൻ ധൃതിയിൽ വടന്നു. അവൾ വിശ്ചലം വിൽക്കുകയോയിെുന്നു.
െണ്ടോഴ്ചറത്ത റതയ്യോററടുപ്പിവു ജെഷമോണ് പ്പോക്ടിക്കലിന് അക്കോദമിയിൽ എത്തിയത്.
എന്ററ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിറലടുത്തു തങ്കപ്പവണ്ണൻ െോപ്തി കോല ജ ോലിയിൽ വിന്ന് എറന്ന
ഒഴിവോക്കിയിെുന്നു.
ഉറക്കം വിന്നോൽ െോെീെം െുദ്ധമോവിലലജപ്ത! "പെീെയിൽ ഉറങ്ങണം. ഫേ് റോങ്ക് വോങ്ങിയിജട്ട
തിെിറേത്തോവൂ." ആടോയിെുന്നു അണ്ണന്ററ ആജ്ഞ.

റോങ്കിറലലങ്കിലും ക്ലോസ്ത ഞോവും പ്പതീെിേിെുന്നു. പെീെകൻ പുറത്തുവിന്നും
വന്നയോളോയിെുന്നു. എന്ററ ഊഴമോയജപ്പോൾ അയോൾ തീർത്തും ഗൗെവത്തിലോയി. എന്തോണു
കോെയറമന്ന് എവിക്കു മവസ്സിലോയിലല.
"കലയോണി അടതോള വർണ്ണത്തിന്ററ അഞ്ചോമത് സേെം പോടൂ"
ഇടയ്ക്കുവിന്നു സേെം ജചോദിേോൽ റപട്ടന്ന് പോടോൻ ബുദ്ധിമുട്ടോകും എന്വ
ധോെണയിലോയിെുന്നു ആെോന്ററ ജചോദയറമന്നു വയക്തം. മവപ്പൂർവ്വമോയ അല്പം അങ്കലോപ്പ്
പ്പകടിപ്പിേ ഞോൻ അഞ്ചോമത് സേെം ചോഞ്ചലയം കൂടോറത പോടിജകട്ടജപ്പോൾ പെീെകവു വോെി.
വർണ്ണത്തിന്ററ ചെണത്തിവു മുൻപുള്ള സേെം െണ്ടോം കോലത്തിൽ പോടണറമന്നോയി കല്പവ.
വിവർത്തിയിലലജലോ പോടുകയലലോറത.

ഈെേെൻ എന്ററ വോവിലും ബുദ്ധിയിലും

ഉണ്ടോയിെുന്നു എന്ന് വയക്തം. അത് പ്പതീെിേതിലും വയക്തമോയി അവതെിേജപ്പോൾ
അജേഹത്തിന്ററ ൌെയം അടങ്ങിറയന്ന മട്ടോയി.
പിന്നീട് എവിക്കു കിട്ടിയ ആജ്ഞ മയമുള്ളതോയിെുന്നു. െബ്ദത്തിലും അവതെണത്തിലും.
" സോെമതി െോഗം മൂന്നു മിവിറ്റ് പോടി 'ജമോെമുഗലത' എന്നോെംഭിക്കുന്ന തയോഗെോ
പോടുക"

കീർത്തവം

ഒെുപറെ സതീർത്ഥയർക്കു പിടി റകോടുക്കോറത ഞോൻ ഹൃദയത്തിൽ തോജലോലിേു വോവിൽ
െൂപറപ്പടുത്തി കണ്ഠത്തിൽ ഒളിപ്പിേിെുന്ന എന്ററ പ്പിയ െോഗവും കൃതിയും. ഈ മവുഷയൻ
എന്ററ മവസ്സ് വോയിേറിഞ്ഞിെിക്കുജമോ? അത്ഭുതമോയിെുന്നു ആവന്ദജത്തക്കോളധികം.
െോഗോലോപം ജകട്ടജപ്പോൾ തറന്ന ആ പെീെകന്ററ ൌെയമോറക അപ്പതയെമോയി. കൃതി
അവതെിപ്പിേജപ്പോഴോകറട്ട ആഹ്ലോദം ആ മുഖത്തു ആധിപതയമുറപ്പിക്കുകയും റചയ്തു.
പെീെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുജമ്പോൾ ഞോൻ മുഖത്തു കൃപ്തിമമോയി വെുത്തിയ വിഷോദഭോവം കണ്ടു
െോധോകൃഷ്ണവും അജേഹത്തിന്ററ ജഗോപികമോെും ആഹ്ലോദിക്കുന്നു കണ്ടതോയി ബോവിക്കറട്ട
വടന്നു. അജപ്പോൾ ജകട്ട്,
"െോധോകൃഷ്ണൻ ആെോറണന്നു അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടിലല.. റോങ്ക് ജമടിക്കോൻ വടക്കുന്നു! പ്തിഡി
ക്ലോസ്സിൽ

യിക്കോൻ അവറവന്ററ കോലു പിടിക്കണം. എക്സോമിവർ എന്ററ അച്ഛന്ററ

ഇന്റിജമറ്റോ.."
അജപ്പോഴോണ് പെീെകന്ററ ഗൗെവപ്പകടവത്തിന്ററ കോെണം എവിക്കു വയക്തമോയത്.
പെീെ കഴിറഞ്ഞത്തിയ എറന്ന തങ്കപ്പണ്ണൻ സേീകെിേത് വിറഞ്ഞ പുഞ്ചിെിയും ഒെു ഗ്ലോസ്ത
പോൽപോയസവുമോയിട്ടോയിെുന്നു. എന്ററ മുഖത്തു വിെിഞ്ഞ അത്ഭുത ഭോവം കണ്ടിട്ടോവും
അജേഹം പറഞ്ഞു "തട്ടിജക്കോജടോ ഭോഗവതറെ, പെീെ കഴിഞ്ഞു െീണിേറലല വെുന്നത്.
െീണം മോറോൻ പോൽപോയസം അതയുത്തമം. എന്നോണ് മഹോകവി മങ്ങോട്ട് മോധവൻ
പോടിയിെിക്കുന്നത്" ചിെിേു ജപോയി

ആ സേോദിഷ്ട ഭെണത്തിന്ററ ജപ്സോതസ്സ് ഏതോറണന്ന് ഒെു െൂപവും കിട്ടിയിലല. പിന്നീടോണ്
അണ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്ററ പെീെോ ഘട്ടത്തിറല പ്പകടവം സപ്െദ്ധം വീെിേിെുന്ന
പ്പിൻസിപ്പോൾ തിെുജമവി സ്തജവഹപൂർവ്വം റകോടുത്തയേതോണജപ്ത അത്. എവിക്കതു
വിെേസിക്കോവോയിലല. പറെ പിന്നീട് വിെേസിജക്കണ്ടി വന്നു. തങ്കപ്പണ്ണൻ എലലോം
വിെദീകെിേു. തിെുജമവി പലജപ്പോഴും അണ്ണജവോട് എറന്ന കുറിേ് തോല്പെയപൂർവ്വം
അജവേഷിേിെുന്നു. എന്ററ പ്പയത്വറത്ത പ്പെംസിേിെുന്നു. ഞോൻ സംഗീതത്തിൽ ഒെു
വോഗ്ദോവമോയി വളെോൻ ഇടയുറണ്ടന്നു വറെ അജേഹം സൂചിപ്പിേുവജപ്ത. ഒടുവിൽ ഞോൻ
തിെുജമവിറയ റചന്ന് കോണണറമന്ന വിർജേെജത്തോറടയോണ് അണ്ണൻ അവസോവിപ്പിേത്
സതീർത്ഥയന്ററ െിഷയവോയ എജന്നോട് തീർത്തും വിസ്സംഗവോയി റപെുമോറുന്ന ഒെു മവുഷയത്ത
െഹിതവോയി ഞോൻ തിെുജമവിറയ റതറ്റിദ്ധെിേതിൽ സതയമോയും ലജ്ജിേു. അജേഹത്തിന്ററ
സ്ഥോവത്തുവിന്ന് മററ്റോന്നും റചയ്യോൻ ആവിറലലന്ന കോെയം ഞോൻ മറന്നു ജപോയി. അന്ന്
ഗുെുവിന്ററ കത്തുമോയി അഡ്മിഷൻ ദിവത്തിൽ ഭോഗയോജവേഷിയോയി വന്നതിവു ജെഷം
ഒെിക്കൽ ജപോലും ആ പോടി ചവിട്ടോറത വന്ദി ഹീവതയുറട ഹൃദയഭോെവുമോയിട്ടോയിെുന്നു
ഞോൻ തിെുജമവിയുറട വീട്ടിൽ ഒെു ഞോയറോഴ്ച െോവിറല ഒെു പത്തു മണിജയോറട റചന്ന്
കയറിയത്. റചലലുജമ്പോൾ ആെുറടജയോ സംഗീത കജേെി ജറഡിജയോയിലൂറട ജകട്ട്
റകോണ്ടിെിക്കുകയോയിെുന്നു തിെുജമവി. വോതിക്കൽ കോൽ റപെുമോറ്റം ജകട്ടോവണം അജേഹം
തിെിഞ്ഞു ജവോക്കിയത്. മുഖറത്ത സമ്മിപ്െ ഭോവങ്ങളുമോയി പകകൂപ്പി വിന്ന എറന്ന കണ്ട്
അജേഹം ആഹ്ലോദപൂർവ്വം പറഞ്ഞു "വെൂ വെൂ. ഞോൻ സന്തോവത്തിന്ററ കജേെി
പ്െദ്ധിേിെിക്കുകയോയിെുന്നു. തോൻ ജകട്ടിട്ടിജലല. മഹോെോ പുെം സന്തോവത്തിന്ററ പോട്ട്?"
തിെുജമവി മഹോെോ

പുെത്തിന്ററ പോട്ടിന്ററ ജമന്മകൾ വിർത്തോറത പറഞ്ഞു റകോണ്ടിെുന്നു.

ഞോൻ അജേഹം ചൂണ്ടി കോട്ടിയ കജസെയിൽ ഇെുപ്പുെയ്ക്കോത്ത മട്ടിൽ സ്ഥിതിറചയ്റതന്നു
പറയുകയോണ് െെി.
ആദയ ദിവസം കണ്ടജപ്പോൾ തറന്ന പറയുന്നതവുസ്സെിേു റകോള്ളണറമന്ന കല്പവയോയിെുന്നു.
സംഗീതോെേോസവോപ്പസംഗം ഒറട്ടോന്നു വിലേജപ്പോൾ ഞോൻ ഒെു ഔപചോെികത എന്ന മട്ടിൽ
ജചോദിേു. "തിെുജമവി സർ തവിജേ ഉജള്ളോ?" മറ്റോറെയും കോണോത്തതു റകോണ്ട്
കൂടിയോയിെുന്നു എന്ററ ജചോദയം

"ഇന്ന് ഞോയറോഴ്ചയജലല? വീട്ടുകോെിയും മകളും പള്ളിയിൽ ജപോയിെിക്കുന്നു. ബോബു
ഇപ്തവോളും ഈ പട്ടണത്തിൽ

ീവിേിട്ടും അക്കോദമിയിൽ പഠിേിട്ടും എറന്ന പറ്റിഒന്നും

അറിഞ്ഞിലലോന്നുജണ്ടോ? "
ഞോൻ വിളറിയ മന്ദഹോസവുമോയി ഇെുന്നുജപോയി. സതയത്തിൽ തിെുജമവിയുറട കുടുംബറത്ത
കുറിേ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ പലതും ഞോൻ ജകട്ടിെുന്നു. അതിറലോന്നും അപ്ത തോല്പെയ പൂർവം
പ്െദ്ധ പിടിേിെുന്നിലല എന്നതോണ് വോസ്തതവം. അത് റകോണ്ട് തറന്ന ഞോൻ പറഞ്ഞു
"അറതോന്നും ഞോൻ അജവേഷിേിട്ടിലല. കുട്ടികൾ പലതും പറയോറുറണ്ടങ്കിലും അഭയൂഹങ്ങൾ
ആറണന്നോയിെുന്നു എന്ററ വിെേോസം." അജേഹത്തിന്ററ മുഖത്തു ഒെു വികോെവും
പ്പകടമോയിലലോ എന്നത് എറന്ന അത്ഭുതറപടുത്തുകയോയിെുന്നു. ഒെു പുഞ്ചിെിയുമോയി
അജേഹം തന്ററ സ്തജവഹമൂർത്തിയോയ

ീവിത പങ്കോളിറയ സേീകെിേ കഥ് പറഞ്ഞു.

മവയ്ക്കറല കൃഷിപ്പണി മൂപ്പവോയ ഔജസപ്പ് മോപ്പിളയുറട മകൾ അന്നക്കുട്ടി. തന്ററ സംഗീത
ഉപോസവറയ അകമഴിഞ്ഞ് ആദെിക്കോൻ തയ്യോറോയ ആ ഹൃദയോവതിറയ ഒെു െോപ്തിയിൽ
വിളിേു റകോണ്ട് വെികയോയിെുന്നറപ്ത.
വിവോഹജെഷവും അജേഹം അവെുറട മതവികോെങ്ങളുറട ജമൽ വിയപ്ന്തണറമോന്നും
ഏർറപ്പടുത്തിയിറലലന്നു മോപ്തമലല ഇഷ്ടമുള്ളജപ്പോറഴലലോം ജദവോലയ സന്ദർെവത്തിന് അവുമതി
തെികയും റചയ്തു അജപ്ത.
എന്നിട്ടും ഇജന്നോളം കുടുംബ ീവിതത്തിൽ യോറതോെസയോെസയവും അവുഭവറപ്പട്ടിട്ടിറലലന്നു കൂടി
അജേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞജപ്പോൾ ആ പോദങ്ങളിൽ വീണു ചുംബിക്കണറമന്നു എവിക്ക്
ജതോന്നിജപ്പോയി.
ഒടുവിൽ അജേഹം വികോെ വിർഭെമോയ െബ്ദഭോവങ്ങജളോറട പറഞ്ഞു. "ഞോൻ ബോബുവിജവോട്
ഒെു അഭയർത്ഥവ വടത്തുവോവോണ് ജപോകുന്നത്. കഴിയുറമങ്കിൽ വീയത് സേീകെിക്കണറമന്ന് കൂടി
പറജഞ്ഞോറട്ട ". ഞോൻ ആറക പെിപ്ഭമിക്കുകയോറണന്നു തിെുജമവി കണ്ടു. അതുറകോണ്ടോവണം
അജേഹം െബ്ദ്ധ സ്തഥ്ോവം തോഴ്ത്തി പറഞ്ഞു.

"ബോബു വിഷമിക്കോവലല ..... ഞോൻ

വിർബന്ധിക്കുകയോറണന്നു ജതോന്നുകയും അെുത്."
"സർ ..... ഞോൻ എന്തോണ് ജവണ്ടറതന്നു പറയോം"
െബ്ദിേുറകോണ്ടിെുന്ന ജറഡിജയോ ഓഫ് റചയ്തിട്ട് അജേഹം പറഞ്ഞു "ഞോൻ പറയുന്ന
കോെയം സേീകോെയമോയോലും ഇറലലങ്കിലും മറ്റോെും അറിയോൻ പോടിലല. അത് എന്ററ
അഭിമോവത്തിന്ററ കഴുത്തറുക്കലോവോം"
"ഇലല- സർ"
എന്ററ മുഖത്തു അൽപജവെം ജവോക്കിയിെുന്നിട്ടു അജേഹം പറഞ്ഞു.
"എന്ററ മകൾ .... അവറള ബോബുവിറവ ഏല്പിക്കോൻ ഞോൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു... "
ഞോൻ ആറക പെിപ്ഭോന്തതയിലോറയന്നു മോവദസ്സിലോക്കിയ അജേഹം വിെദീകെിേു
"ബോബു വിഷമിക്കുകറയോന്നും ജവണ്ട. തീപ്വമോയ കോലോഭിവിജവെത്തിന്ററയും വിഷ്ടൂെമോയ
മതോചോെങ്ങളുറടയും വടുവിൽ വിൽക്കുന്ന വിസ്സഹോയവോയ ഒെു പിതോവോണ് ഞോൻ. എന്ററ
മകറള ഞോറവോെു മതത്തിലും ജചർത്തിട്ടിലല. അവളുറട അമ്മയുറട മത വികോെങ്ങൾ ആണ്
അവറള സേോധീവിേറതന്നു എവിക്ക് മവസ്സിലോയി. അതുറകോണ്ടു കൂടിയോണ് സേോപ്െയ ജബോധം
ഉള്ള ബോബുവിറവ ഞോൻ എന്ററ പുപ്തീകോന്തവോയി കോണോവോപ്ഗഹിേത്. ഇഷ്ടമിറലലങ്കിൽ
ഞോൻ വിർബന്ധിക്കിലല."
അമൃതമഴ റപയ്യുകയോറണന്നു ജകട്ടിജട്ട ഉള്ളു. സതയത്തിൽ അവുഭവിക്കുകയോയിെുന്നു. എന്ത്
ജവണറമന്നറിയോറത വിെോെവോയിെുന്ന എറന്ന അജേഹം പുഞ്ചിെിേു റകോണ്ട്
ജവോക്കിയിെിക്കുകയോയിെുന്നു.
"സർ.. ഞോൻ അതിന്.... "

"ജയോഗയവോജണോ എന്നോവും ജചോദിക്കുന്നത്.....

അങ്ങറവറയങ്കിൽ ഞോവീ അഭയർത്ഥവ

റചയ്യുജമോ?"
അജേഹം തുടർന്ന് "ബോബുവിന്ററ സംഗീത ഉപോസവ എന്ററ എലലോ പ്പതീെകറളയും
കടത്തിറവട്ടുന്നതോറണന്നു ഞോൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇവി ഒെു ജ ോലിജവണറമന്നുള്ളത് പ്പധോവ
കോെയം. വമ്മുക്ക് പ്െമിക്കോം. പറെ അറതോന്നും എന്ററ സമീപവത്തിൽ ഒെു വിബന്ധവമോകിലല.
ഇതപെയന്തമുള്ള എന്ററ സംഗീത സപെയറയയും പ്പതിഫലം ഇച്ഛിക്കോറതയോയിെുന്നു.
എപ്തയും വിെോലമോറയോെു സമീപവം ഭോെയോപിതോവിൽ വിന്ന് ഞോറവന്നലല ഒെോൾക്കും
പ്പതീെിക്കോവോവുമോയിെുന്നിലല. എങ്കിലും എന്ററ മവസ്സിൽ അവജെഷിറേോെു സംെയം
എന്ററ വോവിൽ വന്നു വില്കുന്നത് മവസ്സിലോക്കിയതുജപോറല തിെുജമവി പറഞ്ഞു
"ബോബുവിന്ററ മവസ്സിൽ എജപ്പോൾ വോമ്പിട്ടു വിൽക്കുന്ന സംെയം എവിക്കറിയോം. അച്ഛന്ററ
തീെുമോവമലലജലലോ പ്പധോവം. മകൾറക്കന്തോണ് അഭിപ്പോയം എന്നറിജയജണ്ട എന്നോണ്. അത്
ഞോവോദയമറിഞ്ഞിട്ടു തറന്ന"
സംഗതി ആഹ്ലോദ പ്പദമോയ അവുഭവമോറണങ്കിലും എങ്ങറവയും അവർ അമ്മയും മകളും
വറന്നത്തുന്നതിവു മുൻപ് സ്ഥലം വിടുകയോണ് ജവണ്ടറതന്നു എന്ററ്റ മവസ്സിലിെുന്നു ആജെോ
മപ്ന്തിക്കുന്നത് ജപോറല. പറെ വടന്നിലല. ഞോൻ യോപ്ത ജചോദിക്കോറവോെുങ്ങുജമ്പോജഴയ്ക്ക്
അവറെത്തികഴിഞ്ഞിെുന്നു. എലലോം െുഭമോയി എന്ന മട്ടിൽ വിറഞ്ഞ പുഞ്ചിെിയുമോയി

