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കഥ  
മാ� ഷ� 

 

െപാ�ാല അഥവാ ആ��കാലി� പ� വണി� ഒ� 
േ�മകഥ 

 
�ൈവ�് അധിനിേവശം കലശലായി നട#$ കാലമായി�% . കിഴ()  

യ� േറാ+ിെലവിേടേയാ ഉ- ഒ� മഹാശയ)  വിേനാദ സ1ാര3ിെ$ാ�െ45് 

േഹാള7ിേലാ േപാള7ിേലാ സ8ി�്സ� ലാ)ഡിേലാ േപാകാ:- ചിലവ് 

കണ(ിെലട� 3് താരതമ=െ+ട� 3ി േനാ(ിയേ+ാ> േഭദം ഭാരത3ിെല േഗാഡ്സ് 

ഓB കCിയിേല(് തെ$ േപാ�കയാണ് നലD െത$് മനസE ിലാ(ി 

തി�വനFപ�ര3് വ$ിറG�കയ�ം ആേ5ാ(ാH ലാഭി(ാ)  േവ7ി എയ� േ+ാ� 5ി� 

നി%ം കാ� നടയായി പാളയേ3#- പാതേയാരJെട നട% വരികയ� ം 

ആയി�%. 

പാ+രേKാവിL് േപാ�$ വഴിയിലMയ�ം ലN(ണ(ിനാള�ക>-

െപണP Gള�ം, ആRGള�ം വഴിയിലി�$് തീ പ� 5ി എെFാേ(േയാ പാചകം 

െചT�%മ�7ായി�%.പാതേയാരJെട ഇ� നിരകളായി പ� 5ിെവLി�$ 

അട� +�കളി� നി$് ധാരാളം പ�ക േമേലാ5് വമിLി�%. അV ക7് എFാ കാര=െമ$് 

മനസE ിലാകാെത മെ�ാ�വഴിേപാ(നായ ആേ5ാ(ാരേനാട് വിവരം തിര(ിയേ+ാ> 

അയാ> പറ�ത്: ബിേ(ാസ് ഓഫ് വാ�, ഗ> ഫ് റിേ5ണിങ്, േജാബ്-

െലസ് ,പ� വര്  , േനാ-േഹാംസ് പി+> ആ� �(ിങ് ഹ=� സായ് വ് 

േച5ാ, എ%മായി�%. ആേ5ാ(ാര)  വളെര രസികനായി�% എ$് സ8യം 

ധരിLി�$ിരി(ാ:ം വഴിയ�7്! ഒരാേ5ാ(ാരന് സായ് വിേനാട് ഒ� �റി എേF�ില�ം 

കാLണം എെ$ാ� ഇംഗിതവ� ം ആയി]ടായ്കയിലD േലD ാ? 

പാവം െവ-(ാര)  പാ+രേKാവിL് പരിതാപകരമാം വണ_ ം 

പാ+രായി, അവെരലD ാ�ം �ൈവ3് െറഫ=�ജികളാെണ$ െത�ിധാരണേയാ 

െട , ആ��കാ� െപാ�ാലയിട� $ െപണP Gള�െട ര7�മ� % േഫാേ5ായ�െമ 

ട� 3്, െവറ�െമാ� മി`േലഖനെമഴ� Vകയ�ം അതി� നി$് അലb ം ൈപസ 

ഉ7ാ(ാെമ$് മനേ(ാ5െക5� കയ�ം െചയ്തിരിേ(യാണ്, ഞാ)  അയാള�െട പ(� 

െച% നി$് ,െഹേലD ാ പാ+രേKാവിL്, െഹൗ ആ� യ� , ആe് വാ5് ആ� യ�  

ഡ� യിങ്?, എ$് െവറ�േത േചാദിL�േപായത്! ഇ3രം മിസ്േക8ാ5� ക> പലായനവ�മായി 

നട#$ പല യാMാവിവരണസ� Mധാരfാ�ം െചTാറ് പതിവാെണ$് നമ�# 

ചില� െ(�ില�ം അറിയാവ�$ കാര=വ�മാണേലD ാ? മാMമലD , ഈചGാ യ് , െപാ�ാലെപ 

ണP Gള�െകാട� 3 പായസം ഇ�% �ടിL്  ,ആസ8ദിL്  , ഈ ഗ> ഫ്  റിേ5ണ്  ഡ്  

െഫേലD ാസി: ഇM നലD  പാചകം അറിയാേമാ എ%ം േചാദിL് , ആ െപ�വഴിയി� 

തെ$ ര7�  മ� %ദിവസം hട� വാ:ം തീ�മാനിL് ഇരി#കയായി�$േM! 
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േഹയ്, യ�  േനാ,...ഇത് ഇവിെട നട#$ വാ� ഷിക സംഭവമാണ്,ദ� െര ദ� െര 

നിെ$ലD ാം ലN(ണ(ിന് സ്Mീക> ഇവിെട വ% േച� $് ആ��കാല്   ഭഗവതി(് 

െപാ�ാലയ�7ാ(ി പ� ജനട3ി ഭഗവതിയ�െട അ:Kഹവ�ം േനടി തിരിL� 

േപാ�%. ദിസ് ഈസ് ആ)  ആന8� റിL8� സ�!, എ$് ഞാ)  അയാള�െട ധാരണ 

തി�3ി. 

ഓ...ഹ് ...! iഡ്! വാട് ഡ�  േദ െഗയി)  ൈബ ദ വ� ഷിപ്? 

�5ികളിലD ാേ3ാ� (് �5ികള�7ാ�ം; െതാഴിലിലD ാ� േ3ാ� (് െതാഴി� 

ലഭി#ം; നട�േവദനയ�-വ�െട മ�V� േവദന മാറ�ം; ശM�(ള�-വ�െട മിMG> (് 

തനിേയ വംശനാശം വ%േപാ�ം ; േതാ�� െതാ+ിയി5�  കിട#$ മ(> പരീNയി� 

നിഷb kയാസം പാസാ�ം; നാട� വി5�  േപായി യാെതാ� വിവരവ�മിലD ാ3വ�െട പ(� നി 

%ം നലD വ� 3മാനം അട� 3വ� ഷ3ി:മ�േ4 വ% േച�ം; കല=ാണ�ായ മായി 

വിവാഹമാകാെതയിരി#$വ� (് വിവാഹവ�ം നട#ം; മനസE ിലാ�%േ7ാ 

താ�> (്? , എ$ായി ഞാ) . 

ഓ... ഐ സീ... െവരി iഡ്!!!!െദ)  െല�സ് േസ� L് േഫാ� ഇെeറസm ിങ് 

േകയ്െസസ്. എFാ പ��കയിേലD ?, എ$് പാ+രേKാവിL് േചാദിL�. 

പ��മേലD ാ, എ% ഞാ:ം. 

െപാ�ാലhടാ)  ഒ� െപB കിടാവ്  വലV കാ� െഞാ7ി െഞാ7ി 

വ�%7ായി�%. യ�വതി േമനിയഴ�-വളായി�%. െയൗnനയ�oയ�െട ച�7�ക> 

െചം1�7ി+ഴംേപാെല ച�മ$ി�%. അഴ�-മിഴിക> ഇട(ിെട ചിpിചിpിയാR 

അവ> നട$ി�$ത് . അേ+ാെഴലD ാം ഉയ� $് മാംസളത നിറ�്  Vള�4ി നി� #$ 

മാറിടവ� ം �ല�Gിയി�%! തലയി� �ടം ച5ി അരി ശ� (ര എ$ിവ െവL� െക5ിയ 

ഭാqം ഉ7ായി�െ$�ില�ം അവള�െട െഞാ7ിയ�- നട33ി: ഒ� 

r3ഭംഗിയ�7ായി�%. 

എFാ നിന# േമാേള?, എ$ായി െതാ5ട� 3ി�$് തീപ� 5� വാ)  ഒ�(ിവ�$ 

ഒ� െപാ�ാലഭo. 

എനി# വലV കാലി: േമേല , ഒ$ി:ം േമേല, അേp, െപാGിണിേലD =!അതാ 

ഞാ)  െനാ7േണ. േവെറ ഒ%െകാ7�മേലD !, എ% പറ��. 

എ$ി5ാ നിT്  ഈ വTാ3 കാല�ം െവേLാ7്  െപാ�ാല# 

വേ$(േണ? നിെe കാര=ം വല=കഷ്ടാ േകേ5ാ, പിേ-! 

െപാ(ാ)  വTാ3 കാേലാ7്  െപാ�ാല# hട=ാല്  , െപാ(ാറാ� 

മേM; എേ$ാട�  പല�ം പറ��.ആ��കാ� ഭഗവതിയ�െട ഊ�ം എMയ�െ7$് 

ഒ%കാണാേലാ എ%ം ഞാ)  ക�തി- അവ>പറ��. 

ഭാqമിറ(ി , ഒ%hടി െഞാ7ി, അവ> െപാ�ാല h5ി. ഇശt ി േനരം 

സമയെമട� u. അരി തിളL്  , േച�വ h5ി, ശ� (രയി5് , അട� +� തി, കലം പത�്  

നിറെ�ാഴ� കിയേ+ാ>, യ�വതി ഒ% നീGിവ$Vം അവള�െട കാ� െമാ5സ�ഖം 

ശരിയാ�വാ)  VടGിയിരി#%; ഒ� െഞാടിയിടെകാ7�  അവള�െട െഞാ7� മാറി 

മാറി വ�%7ായി�%; അട� 3 നിമിഷം െഞാ7ാെത3െ$ ശരി# 

നട(ാെമ%മായിരി#%. 'ശt ്  ..ശ്േശാഹ്ഹ്ഹ് !!, എെe കാല�  െപാGീേ5ാ, എെe 
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െഞാ7ല്   മാറീേ5ാ, എ$് ആwര= ഭരിതയായി , അവ> ഉറെ(വിളിL�  

hവി! സേFാഷാധിേരക3ാ� അവ> െഞാ7ാെത ഒ% ചാട� കയ� ം െചയ്V. 

ച��ി:ം െപാ�ാല h5ിയി�$ എലD ാ�ം െച3ം േക5് അേGാ5�  

േനാ(ി. ധാ..... അവ> (െട െഞാ7ല്   മാറീേ5ാേ◌ാേ◌ാേ◌ാ!!! 

h53ി�  സഹായ3ിെന3ിയ ഒ� ഭoയ�െട മക) , സ8യം പറ 

��: അേp ധാ ആ െപ�്ടാവിെന േനാ(്, അവ> െട കാല�  െപാGിയേM, ദാ ഒ% 

േനാേ(=) ? 

ഫടാ ...!!, െചറ�(ാ. നീയ്  െപB �േ5=ാള� കാല�െപാ#േ4ാെളാെ( അേGാ5�  

േനാ(8ാ?, നാണമിലD ി േയാടാ നിന(് , അസേ3! 

അതി: ഞാ)  കാല�െപാ(ണതേലD  േനാ#R-�  അേp, േവെറാ%ം 

േനാ(ിണിലD േലD ാ?അവള�െട െഞാ7ല്   െപെ5$് മാറിെയ$് പറ�ത് അp 

േക5ിേലD ? 

നിണ(ിനി േവെറ വേലD ാംhടി േനാ(േണാടാ, ഒ�െ4േ5ാേന?, എ$ായി 

അpLി. 

അpപറയണ േക> (ാെത, അവ)  യ�വതി കാല�  െപാ(ി െഞാ7ാെത 

നട#$ത്  കാണാ)  േപായി. അവ)  െപB ക്ടാവിെe അരിെകെയ3ി 

േചാദിL�: െപB ക്ടാേവ, നിെe കാല്   െഞാ7ല്   മാറിേയാ? െതെ$? കാ� മ� 5് 

കാണിേL) !ഞാ)  േനാ(െ5? 

െപG്ക്ടാവ് പTെന(7് മyഹസിL�. അവെe മ�ഖെസൗyര= 

3ില�ം, ആകാര െസൗഷz വ3ില�ം അവ> # െപെ5$് {മ മ�7ായി. അവേനാട് 

അവ> (് വലD ാ3 ഇഷ്ടം േതാ$ി. അവ> പറ��: എനി(് ഇെ+ാ െഞാ7ല്   

മാറിേകേ5ാ; െപാ�ാലമ�3ിയ�െട ഊ�ം ചിലD റയലD ! ധാ... ഇV േനാേ(=) ! അവള്   

കാ� മ� 5് അവ: കാണിL�െകാട� u. 

പT)  അവള�െട കാ� മ� 5് വിരല�െകാ7് സ്പ� ശിL�. അവ)  അവള�െട കാ� 

മ�5�  തടവേവ അവെe വിരലില� െട അവള�െട ജഘ:വിേല(് ഒ� 

ൈവദ=�തി�വാഹമ�7ായത് ര7�േപ�ം അറി�ിലD ; അെതാ� മി$� 

പിണറായി�%!. അവ> അവേനയ�ം അവ)  അവേളയ�ം മ�ഖേ3ാട�  മ�ഖം േനാ(ി 

നിwലമായി �േറ േനരം നി%. അവ:ം അവള�െട സyര=3ി� ആക� ഷിതനായി. 

നീ വളെര സ�yരിയാേണടീ; നിT് എെe hെടേപാ�േമാ, നിെe െഞാ7ല്   

മാറിെയ$് ആ�ം നിെe നാ5ില്   വിശ8സി(7! എെe നാ5ില്   അV 

വിശ8സി#കയ�ം െചT� ം. 

അVേക5് അവ> നാണിL് കീേഴാ5�  േനാ(ി, കാല�െകാ7് ഒ� കളെമഴ� തി 

നി$േതയ�-�. 

ഒ� കാര=ം നീ പറയ�ക, നീ ഇവിടം െപാ�ാല# വ�വാ)  

കാരണെമFാണ്, �ിേയ? 

നിേ$ ക7�  മ�5ാ) , �ിയതമാ! അലD ാെതFിനാ! , അവ> പറ��. ഇത് 

ആ��കാ�  ഭഗവതിയ�െട അ�ള+ാടാണ്, നിന(റിയാേമാ? 
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ഈ സംഭാഷണ3ിനിെട, അവ� # ച���ം െപാ�ാല ഭo� തടിL� hടി നി$ത് 

അവ� മനസE ിലാ(ിയി�$ിലD ! തിര(ിനിടയി� നി$് ഒ� മ�തി� $ ഭo മ�4ിേലാ5് 

കയറിവ$് ര7�േപ� #ം ഓേരാ ഇല(ീറി� െപാ�ാല+ായസെമട� 3് െകാട� 3് 

അേന=ാ$=ം വായി� െ(ാട� #വാ)  പറ��. അതവ� അേതപടി അ:സരിL�. അവ� 

പായസം മ�3ി മ�3ി അ:ഭവി(േവ അേന=ാ$=ം കണ_ ിമെവ5ാെത േനാ#കയ�ം 

മyഹസി#കയ�ം െചയ്V. 

േവെറാ� ഭo അവ�െട ൈകകളി� ഓേരാ Vളസിമാല െകാട� 3് 

അേന=ാ$=ം അണിയി#വാ)  പറ��. അവരത് അേതപടി അ:സരിL�. അവ� 

അേന=ാ$=ം മാലയണി��. 

ച���ം hടിയി�$ ഭoജനG> എലD ാ�ം ഒ$ട�ം �രവയിട�  

കയ�ം, പ� വിതറ�കയ� ം െചയ്V. ചില� കTടിL�.ഒരാ> ഒ� േതG മ�5ി! 

പാ+േരാേKാവിL് ഈ സംഭവം ഘടന ഘടനകളായി മ�ഴ� വ:ം വീഡിേയാ 

ക=ാമറയിേല(് പക� uകയ�ം െചയ്തി�%. സംഗതികള�െട േപാ(് അയാ> 

േനരി� (7�  മനസE ിലാ(ിയിരി(ണം ; ഇ�്സ് െവരി iഡ് .... െവരി iഡ്...! , എ$് 

പാ+േരാേKാവിL് പലതവണ പറയ�കയ�7ായി! 

പിേ� ദിവസം ആ യ�വാവ് ആ െഞാ7� മാറിയ െപB കിടാവ�മായി, തലയി� 

െപാ�ാല+ായസ+ാMവ�മായി, അവെe വീ5ിേല#കയറിവ% വേM. ആ��കാ� 

അpയ�െട ഭoെയ$ നിലയി� അവെe അpയാകെ5 അവെള വധ� വായി 

സ8ീകരി#കയ�ം െചയ്V എ$ാണ് അറി�� വ$ത്! 

അേp നാരായണ,േദവീ നാരായണ, ഭേ} നാരായണ , ലN്മീ നാരായണ! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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