
മര�ഹ�ി വാേ�ഴ്സ് �ബ്  

സ�ിദാന�ൻ 

  

ന ട�മായിരു�ു സുവീരെ� ഒേരെയാരു വിേനാദവും കായികാഭ�ാസവും. താൻ നട�ു�       
വഴി ആകാശമാെണ�് ചിലേ�ാൾ അയാൾ�ു േതാ�ും; താരാപഥ�ിൽ അലയു�       
ഒരിളംകാ�ാണ് താൻ എ�ും. പൂർവജ��ിൽ കപിലവസ്തുവിേലയ്േ�ാ     
കാൽവരിയിേലയ്േ�ാ മദീനയിേലയ്േ�ാ ദ�ിയിേലയ്േ�ാ താൻ നട�ു     
േപായി���ാകാം എ�ാേലാചി�് സുവീരന് േവദന കലർ� അഭിമാനം േതാ�ാറു�്.       
ചിലേ�ാൾ താൻ കാലു കു�ിയി�ി�ാ� നഗര�ളിൽ, േബാംേബ, ഡൽഹി, കാഠ്മ�ു,        
ഡമാസ്കസ്, െടഹറാൻ, ഇസ്താംബുൾ, െകയ്േറാ, ഏഥൻസ്, ല�ൻ, െബർലിൻ,       
പാരീസ്... കാണാനു�െത�ാം ക�ു നട�ുേപാകു�തായി സ�ൽ�ി�ും.     
േനാവലുകളിലും യാ�താവിവരണ�ളിലും കൂടി അവിട�ളിെല െതരുവുകള�ം     
ഉദ�ാന�ള�ം േ��ത�ള�ം പ�ികള�ം സ്മാരക�ള�െമ�ാം അയാൾ�്      
പരിചിതമായി�ഴി�ിരു�ു. 

  

സുവീരെ� നട��ൾ സംഭവരഹിതമായിരു�ി�; എേ�ാഴും ഏകാ�വുമായിരു�ി�.     
മനുഷ�ർ�് അയാള�െട േവഗ�ിൽ അ�തയും വലിയ ദൂര�ൾ താ�ുക       
�പയാസകരമായിരു�ു എ�ത് ശരി തെ�. എ�ാൽ ചിലേ�ാൾ ഉ�ാഹിയായ ഒരു നായ         
അയാേളാെടാ�ം ഓടുകേയാ സ�ാര�പിയനായ ഒരു കാ� അയാള�െടശിര�ിനു      
മുകളിലൂെട അേത വഴിയിൽ പറ�ുകേയാ െച��മായിരു�ു. പല വൃ��ൾ�ും       
അയാേളാെടാ�ം നട�ാൽ െകാ�ാെമ�ു�ായിരുെ��ിലും ആഴ�ിലു� േവരുകൾ     
അവെര നിൽ�ു�ിട�ുതെ� ഉറ�ി��നിർ�ി. അതിനാൽ അവർ ചി�കൾ വീശി       
അയാെള അഭിവാദ�ം െചയ്തു തൃപ്തിെ���. 

  

എേ�ാള�ം ധൃതിയിൽ നട�ു� ആ മു�തുകാരെന��് ചില മനുഷ�രും പൂ�കള�ം        
തുറി��േനാ�ാറു�്. ചിലർ ‘ഇ�ത തിര�ി�് എേ�ാ�ാണ്’ എ�് േചാദി�ാൻ േപാലും        
ൈധര�െ��ി���്. അയാൾ എേ�ാഴും നിേഷധ രൂപ�ിേല �പതികരി�ുക പതിവു��:       
‘വായുഗുളിക വാ�ാന�’, ‘അ��കൂദാശയ്�ു പാതിരിെയ വിളി�ാന�’, ‘സേഹാദരി�്      
�പസവേവദന തുട�ിയി�ി�’ ,’ഉേദ�ാഗ�ിനു� ഇ�ർവ�� ഒ�ുമി�’, ‘കാമുകി      
െറേ�ാറ��ൽ കാ�ിരി�ു�ി�’ , ‘സമരെമാ�ും ഉദ്ഘാടനം െച�ാനി�’, ‘വീടി�ു       
തീ�ിടി�ി�ി�’, ‘സുനാമി പിറെക വരു�ി�’,’ൈവൻേഷാ�് അടയ്�ാൻ ഇനിയും      
സമയമു�്’...അ�ിെനയ�ിെന. ഒരു തവണ ആ േചാദ�ം േചാദി�വർ പിെ� ആ        
െകാടു�ാ�ിെന അഭിമുഖീകരി�ാൻ ൈധര�െ��ി�ി�. 

  

നിവൃ�ി െകടുേ�ാൾ മാ�തേമ സുവീരൻ േപായ വഴി�ുതെ� തിരി�� വരാറു��. താൻ         
നട�ു� വഴി സുമാർ�േമാ ‘കുമാർ�’േമാ എെ�ാ�ും അയാൾ ആേലാചി�ാറി�.       
അതുെകാ�് ചില സദാചാരേ�ാലീസുകാർ അയാെള ചിലേ�ാൾ     
സംശയി�ാെതയുമിരു�ി�ി�. പെ� േന�ത�ൾ ച�കവാള�ിൽ ഉറ�ി�വനുേ�ാ     



നശ�രമായ േദഹ�ിെ� ആർ�ികൾ ശമി�ി�ാൻ സമയം! വഴിെയ വരി�വന് എ�ു        
ല��ം! സർ�സാ�ിയായ നിത�പഥികന് എ�് അപഥസ�ാരം! 

  

ഇതി�കം തെ� നഗര�ിെല എ�ാ �പധാന െതരുവുകള�ം ഉപെതരുവു കള�ം        
ഊടുവഴികള�ം അയാൾ�് പരിചിതമായിരു�ു. ഓേരാ ബ��ം വ�ിയും എേ�ാൾ       
ഏതിലൂെട കട�ു േപാകും, എവിെടെയാെ� നിർ�ും, ആെര�ാം എേ�ാൾ പതിവായി        
കയറും, എ�ും േപാകു� സ�കാര� കാറുകൾ ഏെത�ാമാണ്, അവയിലു�വർ ഇതു        
ഓഫീസിൽ , േകാേളജിൽ അഥവാ വീ�ിൽ െച�് കയറും, ഏതു പശു എേ�ാൾ േറാഡു           
മുറി�� കട�ും, എ�ാം അയാൾ�് തി�മായിരു�ു. ഒരു തര�ിൽ പറ�ാൽ അയാൾ         
ഒരു നഗരവി�ാനേകാശേമാ, രഹസ��ള�െട കലവറേയാ ആയിരു�ു എ�് പറയാം.       
അയാൾ ഒരു െഷർലക് േഹാംസ് ആേണാ എ�് വെര സംശയി�വരു�്. കൂെട വാട്സൺ          
ഇ�ാ�തു െകാ�് മാ�തം ‘ആവി�’ എ�് അവർ കരുതി. സുവീരൻ എേ�ാൾ ഏതിലൂെട          
കട�ു േപാകും എ�് ഒരാൾ�ും �പവചി�ാൻ കഴിയി�ായിരു�ു. അയാൾ       
ഭൂമധ�േരഖെയാ�ും ആയിരു�ി�േ�ാ. നിരീ�കനായിരുെ�നിലും ന� ഒരു     
ആസൂ�തകനായിരു�ു അയാൾ എ�ുപറയുക വ�, അഥവാ സ��ം പ�തി ത�ിൽ        
നി�ു തെ� അയാൾ മറ�� െവ�താണ് എ�ും വരാം. 

  

ഇേ� വെര ഒരു കാർ േപാകെ�, സ്കൂ�ർ വാ�ു�തു േപാലും അയാൾ         
ആേലാചി�ി�ി�ായിരു�ു. ലാപ് േടാ�ിൽ ര�ു മണി�ൂർ െച��� േജാലി അയാൾ�്         
േവണെമ�ിൽ അതിനു� വരുമാനം നൽകിയിരുെ��ിലും. നഗരപാർശ��ിെല ഒരു      
േലാഡ്ജിൽ ആയിരു�ു അയാള�െട താമസം, അതിനു താമസം എ�് പറയാെമ�ിൽ.        
കൃത�മായി പറ�ാൽ ബാം��ർ നഗരേക���ിനു പുറ�ു� മര�ഹ�ിയിൽ.      
അവിെട തെ� െകാ�� മുറിയിലിരു�ു അയാൾ താൻ ഒരി�ലും സ�ർശി�ി�ി�ാ� ഒരു         
പുറംനാടിെല വലിയ ക�നി�ു േവ�ി പണിെയടു�ു. മഴുവൻ സമയവും       
േജാലിെയടു�ാൻ ത�ാറായാൽ അയാൾ�് ൈവ�് ഫീൽഡിേലാ, ഇലക്േ�ടാണിക്      
സി�ിയിേലാ ഒരു പണി തരമാ�ുക ഒ��ം �പയാസമ�ായിരു�ു. അതി�ു       
�ശമി�ാതിരി�ാൻ അയാൾ�് ര�ു കാരണ�ള��ായിരു�ു: ഒ�്, തെ� എളിയ       
ജീവിതം കഴി�� കൂ�ാനു� വക മാ�തേമ അയാൾ�് േവ�ിയിരു�ു�� , സ�ാദ�െ�         
അയാൾ ഭയെ��� ; ര�്, പിെ� അയാൾ�് നട�ാൻ സമയെമവിെട? നിത�വും         
ഓഫീസിേല�ു േപായി �ീണി�� തിരി�� വ�് നട�ുക എ�ത് ഒരു വലിയ         
െവ��വിളിയാകുമായിരു�ു. 

  

ആ ദ�മാദ�ം അയാൾ മര�ഹ�ിയിൽ നി�് േനെര ക�ൺ പാർ�ിൽ േപായി നട�ു         
തിരി�� വരുമായിരു�ു. പിെ� േവെറ ഒരു വഴി സ�ീകരി��. മര�ഹ�ിയിൽ നി�്നു         
േകാറമംഗല, ജയനഗർ, ടി��വിെ� െകാ�ാരം, േഗാൾഫ് േകാഴ്സ്, ജലഹ�ി അ�ിെന        
േപായി കാൽെ�െര, ഇ�ിരാനഗർ വഴി മര�ഹ�ിയിൽ തിരി�� വരിക. ജയനഗറിലും        
ഇ�ിരാനഗറിലും മ��ം നട�ാൻ ധാരാളം ഇടവഴികള�മു�േ�ാ. പിെ��ിെ� നട�ം       
നീ�ു. ജീഗാനി, േഹാസൂർ, ശൂലഗിരി, കു�ം ഇവിട�ളിെലെ�ാെ� നട�ു.       
തുംകൂരിേലയ്�ും െദാ�ബ�പുരയിേലയ്�ും കുർബൂരിേലയ്�ും   
േകാലാറിേലയ്�ുംനട�ു; കുനിഗളിേലയ്�ും യദ��രിേലയ്�ും മഗഡിയിെലയ്�ും    
രാമനഗറിേലയ്�ും നട�ു; ചി�തദുർ� വഴി ദാവണെഗെരയിൽ, െകംേഗരി, ബിഡാദി,       
രാമനഗരം, െച�പ�ണം, മദൂർ, മാൺഡൃ, �ശീരംഗ പ�ണം ഇെത�ാം കട�ു ൈമസൂരിൽ;         



ശിവസമു�ദം, ചാമരാജ് നഗർ, സത�മംഗലം, െപാ�ാ�ി, മൂ�ാർ വഴി െകാൈട�നാൽ;        
േഗാണിെ�ാ� കട�ു മടിേ�രിയിൽ; എ�ിനു മടിേ�രിയിൽ നി�് സുൽ�ാൻ       
ബേ�രി വഴി ഊ�ി വെരയും, േകാലാറും ചി��രും തിരുവ��രും കട�ു െചൈ� വെരയും          
േപായി. ച�സാ��യും ഗു�ഹ�ിയും െബാ�നഹ�ിയും യശ��്പൂരും കാണാ�ാഠമായി.      
ചിലേ�ാെഴാെ� �പസവി� ഒരു സ്�തീയുെട ഉദര�ിെല വലി�ു മുറുകിയ       
അടയാള�ളിൽ കൂടിയാണ് താൻ നട�ു�ത് എ�യാൾ�് േതാ�ി. ചിലേ�ാൾ താൻ        
ഒരു ഭൂപടനിർ�ാതാവാെണ�ും. 

  

പിെ��ിെ� ഒ�യ്�ു� നട�ം അയാൾ�് മടു�ു. തെ�േ�ാെല നട��ിൽ       
ആേവശമു�വർ േവെറയും ഈ നഗര�ിൽ ഉ�ാവിേ�? അ�ിെനയാണ് സുവീരൻ       
നട��പിയരായ പതിനാലു േപെര കെ��ിയത്, ഇരുപെ��� കാലുകെള എ�ും       
പറയാം. ര�ു സ്�തീകൾ ഉൾെ�െട. സ്�തീകള�െട എ�ം കുറ�ത് അവർ�് നട�ം         
ഇഷ്ടമി�ാ�ി��, േജാലിയും വീ��േജാലിയും കഴി�്അവർ�് സമയം ഇ�ാതിരു�തു      
െകാ�ാണ്.ഈ ര�ു േപരിൽ ഒരാൾ യു ആർ അന�്മൂർ�ിയുെട ’ സംസ്കാര’ എസ്         
എൽ ൈഭര�യുെട ‘ആവരണ’ , സി�ലിംഗ�യുെട ‘ഊരുേകരി’ എ�ീ കൃതികളിൽ        
�പതിഫലി�ു� വ�ത�സ്തമായ ഇ��കള�െട താരതമ� പഠനം നട�ു�, ഒരു ദളിത്         
കുടുംബ�ിൽ പിറ�, ക�ഡസാഹിത�ഗേവഷകയായിരു�ു, മെ�ാരാൾ    
പരി�ിതി�പവർ�കയും. പുരുഷ�ാർ അധികവും േജാലി കി�ാ� യുവാ�ൾ, പിെ�       
െപൻഷൻ പ�ിയ മൂ�ു ഉേദ�ാഗ�രും. 

അതായിരു�ു ‘മര�ഹ�ി വാേ�ഴ്സ് ��ി’െ� തുട�ം. ഓഫീസ് സുവീരെ� മുറി        
തെ�യായിരു�ു, നട�ു� ഒരു ഓഫീസാണ് അയാൾ ആ�ഗഹി�െത�ിലും നട�ു�       
െക�ിട�ൾ അഥവാ വീടുകൾ അയാൾ�് കെ��ാനായി�. പിെ� വ� വാേനാ മേ�ാ         
വാടകയ്െ�ടു�ണം, അതിനു� പണം അയാൾ�ി�ായിരു�ു. എ�ാവരും ഒ�ി��      
ഒരിടേ�യ്�് നട�ണം എ� ഒരു നിർബ�വും ഇ�ാതിരു�തിനാൽ സുവീരൻ       
സ�ത��നായിരു�ു, ചിലേ�ാൾ ചിലർ അനുവാദേ�ാെട അയാെള അനുഗമി�ും എ�്       
മാ�തം. എ�ാവരും അ��െ� നട��ിെ� അനുഭവ�ൾ ഒരു ഡയറിയിൽ       
എഴുതണം എ�ത് അലംഘനീയമായ ഒരു ��്നിയമമായിരു�ു.     
ഞായറാഴ്ചേയാഗ�ളിൽ അവ അവതരി�ി�ുകയും േവണമായിരു�ു. ആ     
റിേ�ാർ��കൾ മുഴുവൻ കൂ�ി െവ�ാൽ ഒരു വലിയ േനാവലാകും. മനുഷ�ർ�ും        
മൃഗ�ൾ�ും പ�ികൾ�ും വൃ��ൾ�ും െപാടി�ും ന��ത�ിനും     
തുല��പാധാന�മു� ഒരു േനാവൽ. അത് മരി�വേരാ ജീവി�ു�വേരാ      
ജനി�ാനിരി�ു�വേരാ ആയ ഏെത�ിലും �പതിഭാശാലികൾ െച�െ�. 

  

േവ ണെമ�ിൽ ഇവിെട ഈ കഥയ്�് കാൽ�നികമായ ഒരു തിരിവ് നൽകാം. ആ         
ഗേവഷക പലേ�ാഴും സുവീരെ� കൂെട നട�ാൻ േപാകു�തും അവർ �കേമണ        
പരസ്പരം അടു�ു�തും വിവാഹം കഴി�ു�തും മ��ം. ഒരു ഡാൻസിനും പാ�ിനുമു�        
ഈ ന� അവസരം പേ� കള�ു കുളി�ാെത തരമി�. അതു�ായി� എ�് സാരം.          
‘�പതിഭാ’നാമധാരിയായ ആ യുവതി തെ� ഗേവഷണ വിഷയ�ളായ ആ മൂ�ു        
എഴു�ുകാരുെട പി�ാെല തെ�യായിരു�ു നട�ം. മൂ�ു ഇ��കൾ ത�ിലു�       
വ�ത�ാസം അ�ിെന അവൾ െചറു��ിേല മന�ിലാ�ി. ചിലേ�ാൾ ബാറുകളിലും       
െതരുവുകളിലും നാ�ിൻപുറ�ളിലും മ��ം മൂ�ു രാജ��ള�ം ഏ��മു���തും ക�ു.       
അവിെടെയാെ� െവറും മൃഗ�രു�ു െകാ�് �ബാ�ണരുെട ഇ�� തെ�യാണ് ജയി��        



െകാ�ിരു�ത്. ഒരു ദിവസം നട�ാൻ േപാകുേ�ാൾ തനി�ു �പിയ�രിയായിരു� ഒരു        
പ�ത�പവർ�ക, കാണികളായി കൂടിയിരു�വരുെട ഇടയിൽ ര��ിൽ കുളി��      
കമിഴ്�ു കിട�ു�തും അവൾ�ു കാേണ�ി വ�ു. അത് ശരിയായ ഇ�� തെ� എ�്          
അവൾ�ു േതാ�ിയതിൽ െത�ി�. ആ നട�ം �പതിഭെയ ആെക മാ�ിമറി�� . മാർ�ിെ�          
താള�ിലായി അവള�െട നട�ം. ഊടുവഴികളിലും ൈസബറി ട�ളിലും അവൾ ആ        
തര�ാെര പി�ുടരാൻ ആരംഭി��. പല കു��ള�ം ക�ുപിടി�ാൻ േപാലീസുകാെര       
സഹായി�യും െചയ്തു. അവെയ�ാം െഗൗരവേ�ാെട പി�ുടരെ�േ�ാ എ�ത് മെ�ാരു       
കാര�ം. 

  

ഈ കഥ ഇ�ിെന ഒരു യഥാതഥകഥയായി പരിണമി�ും എ�് ഓർ�ിരു�േതയ�.        
പെ� ന�ുെട കാലം അ�ിെനയായിേ�ായി: എ�് പറ�ു വ�ാലും ഒടുവിൽ        
യാഥാർ�ൃ�ിെല�ും, രാജ�െ��ുറി��� പല തരം സ�ൽ��ളിലും. അതു      
േപാകെ�. ന�ുെട ��ിെല നട��ാരുെട ഡയറികൾ നിറെയ ഇ�രം       
സംഭവ�ളായിരു�ു: ഭൂമി കേ���ൾ, രഹസ�െ�ാലപാതക�ൾ, ൈക�ൂലി�ഥകൾ     
, വനം െകാ�, കാ��മൃഗ�െള േവ�യാടൽ, ദളിതഹത�കൾ, പകൽ ശ�തു�ളായ        
ക�ികൾ ത�ിലു� രാ�തിയിെല രഹസ�ബാ�വ�ൾ, േഗാവിെ�യും രാമെ�യും      
േപരിൽ ചില ആൾ�ൂ��ൾ നട�ു� ത�ിെ�ാലകൾ... വ�േ�ാഴും ന� കാഴ്ചകൾ        
ഇ�ാതിരു�ി� , മതെ� മറി കട�ു� ഒരു �പണയ�ിെ�േയാ, മുറിേവ�� കിട� ഒരു          
നായ്�ു�ിെയ ഒരു െപൺകു�ിഎടു�ു ചികി�ി�ാൻ െകാ�ുേപാകു�തിെ�േയാ,     
ദരി�ദരുെട േകാളനികളിൽ ചില സംഘടനകൾ റാഗിേയാ പ�സാരേയാ വിതരണം       
െച���തിെ�േയാ, എവിെടെയ�ിലും നട�ു� ഒരു െചറിയ     
�പതിേഷധേയാഗ�ിെ�േയാ ധീരരായ ചില എഴു�ുകാരുെടയും കലാകാര�ാരുെടയും     
�പസംഗ�ള�െടേയാ ചില െചറു��ാർ ആദിവാസികെള സംഘടി�ി�ു�തിെ�േയാ     
ഒെ� ആശ�ാസം പകരു� കാഴ്ചകൾ. പേ� അവ നിബിഡമായ നിശാവന�ിെല        
മി�ാമിനു�ുകൾ േപാെല മാ�തമായിരു�ു. 
  

  

��ിെല ഒരംഗം തമിഴ് മാതൃഭാഷയായ ഒരു ൈ�കം�ബാ�ുേദ�ാഗ� നായിരു�ു.       
അയാൾ�ാണ് അംഗ�ള�െട �പതിവാരഡയറികൾ ഏ�വും �പേയാജനം െചയ്തത്.      
േപാലീസ് തെ� കു�കൃത��ളിൽ ഏർെ�ടുകേയാ കു�വാളികെള സഹായി�ുകേയാ      
െച��� ചില ഡയറി�ുറി��കൾ അയാൾ�് അ�ത സുഖി�ിെ��ിലും . അ�രം        
റിേ�ാർ��കൾ ഏെറയും സുവീരൻ തെ�യാണ് അവതരി�ി�ിരു�ത്. 
  

  

��് അ�ു വർഷമായി ന�ായി നട�ു േപാവുകയായിരു�ു. അതിനിെട ഒരു ദിവസം         
നട�ാൻ േപായ സുവീരൻ തിരി�� വ�ി�. താൻ ഏതു ദിശയിലാണ് േപാകു�െത�്         
അയാൾ കൂ��കാേരാട് െവളിെ�ടു�ാറി� . അതുെകാ�് അേന�ഷണം വഴിമു�ി നി�ു.        
അംഗ�ള�ം േപാലീസുേദ�ാഗ�രും തിരയാ� �ല�ളി�. കാടുകള�ം അരുവികള�ം      
മലകള�ം ഉൾെ�െട. �പതിഭെയ�ൂടി കാണാതായത് െകാ�് അവർ പലതും ഊഹി��.        
എ�ിലും അവർ �പണയി�� ഒളിേ�ാടുെമ�ു അവർ�് ചി�ി�ാേന കഴി�ി�.       
അ�രെമാരു ബ��ിെ� ഒരു സൂചനയും ഇരുവരുെടയും േചഷ്ടകളിൽ ഇ�ായിരു�ു.       
ഇതി�കം �പതിഭ തെ� തീസിസ് സമർ�ി�� അഭിമുഖം കാ�ിരി�യായിരു�ു. അവൾ        
അവിെട നട� രാഷ്�ടീയെ�ാലപാതക�ൾ പഠി�ുകയും ചില േയാഗ�ളിൽ അവള�െട       



കെ��ലുകൾ അവതരി�ി�ുകയും െചയ്തിരു�ു. തെ�യുമ�ാ, അവള�െട     
േനതൃത��ിൽ സുവീരൻ എഡി�ർ ആയി ��്, അതിെ� ഞായറാഴ്ചറിേ�ാർ��കൾ       
അടി�ാനമാ�ി ഒരു ബു��ിൻ ഇറ�ാനും തുട�ിയിരു�ു. 
  

  

�കേമണ ��ിെല അംഗ�ൾ ഓേരാരു�രായി പല കാരണ�ളാൽ പിരി�ു േപായി,        
ചിലർ മരി��, ചിലർ�് ജീവിത�ിര�ുകൾ കൂടി, ചിലർ േജാലി മാറിേയാ പിരിേ�ാ മ��          
പ�ണ�ളിേല�ു മാറി. പെ� സുവീരെ� ആ ഒ�മുറിയുെട മു�ിൽ ‘മര�ഹ�ി        
വാേ�ഴ്സ് �ബ് ’ എ� േബാർഡ് –സുവീരൻ തെ� ലാപ് േടാ�ിൽ ഡിൈസൻ െചയ്തു          
അ�ടി�് ഒ�ി��െവ�ത്- ഇേ�ാഴുമു�്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആ ഒ�മുറിയിൽ ആേരാ       
നട�ു�തും യാ�തകള�െട കുറി��കൾ താണ സ�ര�ിൽ വായി�ു�തും അയൽ�ാർ       
േകൾ�ാറു�േ�ത! ചിലേ�ാെളാെ� തീർ�ഹ�ിയിേലാ പഴയ എയർേപാർ�് േറാഡിേലാ      
ശിവസമു�ദ�ിേലാ മടിേ�രിയിെല ആന�ാരകളിേലാ വഴിേപാ�ർ�ു മു�ിൽ     
മു���ു വയ�് േതാ�ി�ു�, െന�ിൽ നി�ു േചാരെയാലി�ു� ,ഒരു       
െചറു��ാരൻ െപെ��് �പത��െ��� മറയാറുെ��ും ചിലേ�ാൾ ചുവ� ചുഡിദാർ       
ധരി�, നീലി� മുഖവും ൈകകാലുകള�മു�, ഒരു യുവതിയും അയാൾെ�ാ�ം       
ഉ�ാകാറുെ��ും പറയു�ു.  
 


