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കഹഴയ ബഹഴനേ, േഺേകബഺേඟേം!! 

ഷ഼ധ഻ൻ ഩണഺകഴ഻ടഺർ 

പഩണ് ന ഹശണം ഒയ഼ ഩ഼തഺമ ഷംബഴ ല്.  മശവയ഻യേഹമ  ഼ൺ  ഼്യ ്രഺ 
േഹമേഹയ഼പെ ബഹശമഺർ  ഩരഞഹർ പഩണുപെകഺർ പഩണ് ന ഹശണഴ഼ം 

ഉെഹക഼ം. ഩ഼യ഼ശൺ ഏകേഹമഺയഺക഼ඡ് കെ് അഴേ഼ നഴെഺ അഴ്പര 

ഴഹയഺപമ ല്് അഴൺ നഩഹ്഼ം അരഺമഹപത ഊയഺപമെ഼ඖ്   ദൈഴം 

ഷാടഺඊഴപെ ചഺ്നപഹൽ ഩ഼യ഼ശൺ കട് പകഹെ് നഩഹക഼ඡ഼, കഽടഺപകഹെ് 
നഩഹക഼ඡ഼ തടഺപകഹെ് നഩഹക഼ඡ഼, പകടഺപകഹെ് നഩഹക഼ඡ഼.  ഞങൽ 

എരഹ ചയക഼കെഹനണഹ ഇങപേ പഩഹകഺപകഹെ് നഩഹകഹൺ എඡ് 
പഩണുങൽ ഇെപകഹപക വ്ൈം ഴ്ക഼പ കഺ്഼ം അഴൻക് ഇ് ഴപയ  

ഩ഼യ഼ശപേ പഩഹകഹൺ കളഺഞഺടഺ ല്. അത഼പകഹെ്  പഩഹകഺപകഹെ് 
നഩഹകർ ഩ഼യ഼ശ്പര ജമഹഴകഹവ ഹമഺ അഴൺ കഹണ഼ඡ഼. ഴെൻඡ഼ 
ഴയ഼ඡ പഩഹെഺ പകഹඊമഹൻ ഴപയ  അങപേ ഴഺവവഷഺക഼ඡ഼. ത്ത഻കൽ 
ഩ഼യ഼ശമഹപയ തടഺപകഹെ഼നഩഹമ യെ് ഷംബഴങൽ സഺඟ഼ 
ഩ഼യഹണങെഺ്഼െ്. ഩ഼യ഼ശ ഷൗඟയയඖഺർ ആകാടയഹമഺ അഴപയ 
ക്യഹണം കളഺകഹൺ നഴെഺമഹമഺയ഼ඡ഼ അ്. ഴഺ്ലഹെഺ ഴ഻യേഹമ 
അൻജ഼േൺ ഩഽജഹകൻമഹൈഺകൽകഹമഺ ഗംഗമഺർ ക഼െഺക഼ക ഩതഺഴഹമഺയ഼ඡ഼. 
ഷൻപകേയകമഹമ ഉ്ഽඊഺ അൻജ഼േപേ കെ് ന ഹസഺඊ് ഴഺഴവമഹമഺ. ഒയ഼ 
ൈഺഴഷം ക഼െഺඊ്പകഹെഺയഺඡനപഹൽ ഴെപയ വത ഹമ ഓെങൽ 
അඛ്നൈസപඖ േൈഺമ഼പെ ആളඖഺന്ക് ഴ്ഺඊഺളඊുപകഹെ് നഩഹമഺ.വവഹഷം 
കഺടഹപത ആ ഷഴയഷഹඊഺ ഩഺെഞ്പകഹെഺയ഼ඡനപഹൽ കെ഼ ഴെമഺട 
ദകകൽ. ന ഹസഹ്ഷയඖഺർ േഺඡ഼ണൻඡനപഹൽ ത്പര  ഼ඡഺർ ഒയ഼ 
ഷ഼ඟയഺ. അഴൽ ഴഺഴഹസഹബയൻേ േെඖഺ. 

അെ഼ඖ കഥ ഫഹണഹഷ഼യ്പര  കൽ ഉശ അഴെുപെ ഷവ്േඖഺർ ഒയ഼ 
ഷ഼ඟയ ഩ഼യ഼ശപേ കഹണ഼ඡതഺപേപറഺമഹ്. അമഹെുപെ ന ഹസഺപഺക഼ඡ 

ഷൗඟയയം അഴെുപെ എ്ലഹ കെഺഞഹണ഼കെും പഩഹടഺඊു. ഩപഷ ആൽ 
എഴഺപെ? ഴഺഴയം കഽടുകഹയഺമഹമ ചഺ്തന്്നമഹ് ഩരഞ഼. അഴൽ യഽഩം 
ഴൻണഺඊഹർ അതേ഼ഷയഺඊ് ഩെം ഴയ്കഹൺ ഷ ൻമഹ്. ക഼നരനഩയ഼പെ 
ഩെം ഴയඊ് കളഺഞനപഹൽ ഉശമ഼പെ  ഹേഷ ഹയപേ കപെඖഺ. അമഹൽ 



 റഹയ഼ ഹമഺയ഼ඡഺ്ല. ്വ഻കാ്ണ്പര പകഹඊു കൺ അേഺയ഼ගൺ. ൈവഹയകമഺർ 
േഺඡ഼ം അഴപേ തടഺപകഹെ് ഴയ഼ඡ ഴഺൈയ േഹയൈൺ ഉഩനൈവഺඊു. 
കാ്ണ്പര മഹൈഴ ഴംവഴ഼ം ഉശമ഼പെ അඋ്പര ദൈതയ ഴംവഴ഼ം 
തമഺർ അെഺഩഺെഺ േെക഼ ന്ലഹ എඡ ഷനരഹശඖഺ്ഹ് േഹയൈൺ ആ 

ഉഩനൈവം പകഹെ഼ඖ്.  എരഹമഹ്഼ം ചഺ്തന്് എඡ നതഹളഺ നഩഹമഺ 
പചര഼കപേ  ഫචഺඊ് പകഹെ് ഴඡ഼.   

കഴഺകൽക഼ം ചഺ്തകഹയമഹൻക഼ം  ഈ ്ഩതഺബഹഷം ഴെപയ 

ഇട ഹമഺയ഼ඡ഼. ബഹയതඖഺ്പര ആൈഺ കഴഺ ഴഹമ഻കഺ എള഼തഺമ 

യഹ ഹമണඖഺ്഼ം പഩണ് ന ഹശണം ഉെ്. അതഺ്പര ്ഩതഺകഹയ ഹമഺ 
േെക഼ඡ മ഼ගഴ഼ം അത഼ ഽ്ം പഩണഺപേ കടഴ്പരമ഼ം അඛ്നൈസඖഺ്പര 

ക഼്ඖഺ്പരമ഼ം േഹവഴ഼ം ഴൻണഺඊഺടുെ്. കട്പകഹെ഼നഩഹമ പഩണഺപേ 

യഷപപെ഼ඖഺപകഹെ് ഴඡഹ്഼ം ആ േഹണനക് നഩഹകഺപ ല്ඡ഼ം ആ 

ഩ഼ണയ്ഗඞඖഺർ ഩരമ഼ඡ഼െ്. ്ഗ഻ക഼കഹയ഼പെ കഴഺ നസഹ രഺ്പര 

ഇതഺസഹഷ കഹഴയඖഺ്഼ം ഷ഼ඟയഺമഹമ പസപ്പേ കടുപകഹെ് 
നഩഹക഼ඡതഺപേ ഩറഺമഹ് ്ഩതഺഩഹൈയം.  പസ്് ഇയ഼ഩ് ഴമസ് 
തഺകമ഼ඡതഺേ഼  ഼പ് അഴപെ േഹേഽ് തഴണ ഩ്യ഼ം തടഺപകഹെ് 
നഩഹമഺടുെപ്ത. ഇങപേ പഩണുങപെ തടഺപകഹെ് നഩഹകർ 

്ഗ഻ക഼കഹയ഼പെ ഴഺനേഹൈ ഹമഺയ഼ඡ഼. ഩ഼യഹതേ ്ഗ഻ഷഺർ  ഈ 

തടഺപകഹെ഼നഩഹകർ   പഩണുങനെഹ് "സന്ഹ" ഩരമ഼ඡതഺ് 
ത഼്യ ഹമഺയ഼ඡ഼.  കേയക ഹയ഼ം   േസ് പകഹെ് അඖയം ഒയ഼ ഷഹസഷം 

ആ്ഗസഺඊഺയ഼ඡപ്ത. ത്പര കപ്഼ം കഽപെമ഼ളഴപയമ഼ം േടപപട 
ഒപ് ൈഺഴഷം തഺയ ഹ്കനെഹ്  ല്െഺඊ് അഴഷഹേം ഒഡഺസഺസ് ഒയ഼ 
ൈവ഻ഩഺർ എඖപഩെ഼ඡ഼. അഴഺപെ ഷ഼ඟയഺമഹമ ഒയ഼ ജ്നൈഴത 
അമഹപെ ഫචേഥേഹകഺ ഴ്ക഼ඡ഼. കഹ വ േം  ഼തർ അ യതവം 
ഴപയ അഴൻ േർകഹൺ തയഹരഹ് എඡഹർ ഒഡഺഷഺഷഺപേ 
ഴഺടുപകഹെ഼കഺ ല്.ഏള഼ ഴൻശം അഴയ഼പെ തെഴ഼കഹയേഹമഺ അമഹൽക് 
കളഺനമെഺ ഴඡ഼. പഩണുങെും ഇകഹയയඖഺർ ന ഹവകഹയപ ല്ඡ഼ 
ഩ഼യഹണങൽ അപ ല്കഺർ കഴഺമ഼പെ കഹഴയബഹഴേകൽ േനമഹ് 
ഩരമ഼ඡ഼. 

 സഹബഹയതඖഺപ് ബ഻്  ഩഺതഹ സേ഼ം പചര഼പകഹ്ඖ് ത്പര 
അേഺമമഹൻക് നഴെഺ  ഽඡ഼ ഷ഼ඟയഺ ഹപയ തടഺപകഹെ഼നഩഹമഺ 
നഴെഺ കളഺപഺඊു. അതഺർ ഒയഹൽ  ഹ്തം അതഺേ഼ ഴളങഺമഺ്ല. 



കഹയണം അഴൽ നഴപരഹയഹപെ തനേസഺඊഺയ഼ඡ഼. ബ഻് ൻ അ് 
 േസഺ്ഹകഺ ഴഺടമപඊകഺ്഼ം ഒയഺകർ ഒയഹൽ 
തടഺപകഹെ഼നഩഹമത഼ ഽ്ം അഴെുപെ കഹ ഼കൺ അഴപെ 
തഺയതകയഺඊു.  അഴൽ ഷംസഹയയ഼്ൈമഹമഺ ആമസതയ പച്ത഼. 
അെ഼ඖ ജമඖഺർ ഩ഼യ഼ശേഹമഺ ജേഺඊ് ഩകയം ഴ഻ടുപ ඡ് ്ഩതഺഞ 

പച്ത഼. 

വഺ്െഺ എඡ നഩയഺർ അരഺമപപട അംഫമഹ് ബ഻് പയ 
പകഹඡപതകഺ്഼ം അഴയ഼പെ ജ഻ഴഺതം ആ തടഺപകഹെ഼നഩഹക്ഺർ 
ഛഺඡബഺඡ ഹമഺ.  കഠഺേ ്ഴ഼തങെും, തഩസുപ ഹപക പച്തഺടും 
അഴൽക് ബ഻് നയഹ് ്ഩതഺകഹയം പചയഹൺ കളഺഞഺ്ല.  തടഺപകഹെ് 
നഩഹമഴൺ വതേഹപണകഺർ അഴനേഹ് ്ഩതഺകഹയඖഺപേഹඡ഼ം 
നഩഹകഹപത ഴ഻ണ഼ കഺടുඡ ജ഻ഴഺതം ഷവ഻കയഺඊ് ജ഻ഴഺඊ്  യഺക഼ക 
എඡ ഩഹഠ ഹ് അംഫമ഼പെ കഥമഺർ േഺඡ഼ം  േസഺ്ഹക഼ക. ഇ് 
പചඡ്  ഼ളഺർ ഴ഻ണഹ്഼ം  ഼ള് ഇ്മഺർ ഴ഻ണഹ്഼ം ഇ്്ക് 
തപඡ നകപെඡ് ഈ ഩഹഴം ത്ത഻മ഼പെ കഥ ഩരമ഼ඡ഼. വഺ്ഡഺ 
ബ഻് ൻക് നേപയ അപപമപതകഺ്഼ം അൻജ഼േ്പര അപ് പകഹെഹ് 

ഞഹൺ ഴ഻ണ് എඡ് ബ഻് ൻ ഴഺെഺඊ് ഩരഞനപഹൽ അംഫ എඡ 

വഺ്െഺ അനപ ഩയഹജമപപടു. 

ഇപതഹപക എള഼ඖ഼കഹയ഼പെ കഹഴയബഹഴേകൽ ആമഺയഺകഹം. 
എകഺ്഼ം അതഺ്഼ം ഷതയം  രഞഺയഺക഼ඡ഼. ഇඡ് േമൽ കഹണ഼ඡ 

എ്ലഹ ഷംബഴങെും ഩയഺനവഹധഺඊഹർ കഹണ഼ඡ് വതഺമ഼ളഴൺ 
വതഺമഺ ല്ഹඖഴപേ ചഽശണം പചയുඡതഹ്.  ആ അഴഥക്  ഹറം 
ഴയ഼ඡഺപ ല്കഺ്഼ം ഷ മ ഹക഼നപഹൽ ദൈഴം യഷഺക഼പ ඡ് 
 ത്ഩഴഹചകമഹൻ  അഴയ഼പെ അയഺ കഹവഺേ഼ നഴെഺ പഴര഼പത 
ഩരഞ഼   േ഼ശയപയ കഫെഺപഺക഼ඡ഼.  േഺനඡഹപെഹപക ദൈഴം 
നചഹൈഺക഼പ ඡ് അവയണമഹൻ  യണം ഴപയ ഩരമ഼ඡ്  ഹ്തം  ഺඊം. 
ഷഺംസം  ഹൺക഼ടഺപമ ഩഺെഺඊ് തഺඡ഼ඡ഼.  ഹേ഼കപെഹപക 

േഺനഴൈേങെു ഹമഺ ദൈഴඖഺ്പര അെ഼ඖ് നഩഹക഼ඡഺ ല്.  േ഼ശയൻ 
 ഹ്ത ഹ് ദൈഴപ ඡ ഷക്ഩം ഉെഹകഺ അഴ്പര ജ഻ഴഺതം 
ൈ഼സസ ഹക഼ඡ്. വതഺമ഼ളഴനേമ഼ം ഇ്ലഹඖഴപേമ഼ം ഷാടഺඊ് 

ദൈഴപ ඡ ഷക്പ ഹപണകഺർ ഩഺപඡ എരഺേ഼ അനඛസඖഺ്പര അെ഼ඖ് 
നഩഹമഺ േഺ്ഴഺെഺക഼ඡ഼.   ാഗങൽ ആ ഩണഺക്  നഩഹക഼ඡഺ ല് 



എ്ലഹ  തകഹയ഼ം എ്തനമഹ ഷ മം നഩ് കണകഺ് എള഼തഺമ഼െഹകഺമ 

്ഩഹൻേകൽ പചഹ ല്ഺ ഷ മം കെമ഼ඡ഼. "േമമ഼ളഴൻക്  ഹ്തം ഫ഼ගഺ 
പകഹെ഼നകണന " എඡ ഒറ ്ഩഹൻേ  തഺ. ദൈഴം അ് നകടഹർ  ഩഺപඡ 

്ഩ്േങൽ ഇ്ല. ഇඡഺനപഹൽ ഫ഼ගഺമ഼ളഴൻ, വതഺമ഼ളഴൻ 

അതഺ ല്ഹඖഴപയ ചഽശണം പചയുඡ഼.  ഒയ഼ ഩഹഴം പ്ഩഹപസൻ 

അനඛസඖഺ്പര  കൺ  യഺനඊഹ ഇ്ലനമഹ എඡ് നഩഹ്഼ം അരഺമഹപത 

അ്ഞ഼ േെඡ഼. അനඛസඖഺ്പര ബഹയയമ഼പെ  േസഺ്പര ഷ േഺ് പതറഺ. 
ഒെ഼ഴഺ ർ ആയഺർ േഺനඡഹ ഷതയം അരഺഞ഼. അനപഹനളക഼ം എ്ലഹ 

േടപപടു.  ആ അഴഥക് കഹയണകഹയഹമഴൻക് ഒඡ഼ം ഷംബഴഺඊഺ ല്. 
ദൈഴം നചഹൈഺඊഺ്ല. അനങയഹ് അതഺേ഼ඖയഴഹൈഺ,  ഩഺപඡ എങപേ 
ഩകയം   നചഹൈഺക഼ം? 

ഷൈഹചഹയഗ഼െഹമഺഷඖഺ്പര ആൈയപඖ ഇയ ഷ഻തഹനൈഴഺമഹ്. 

ചഹയഺ്തയവ഼ගഺമ഼ം അനഺഩയ഻ഷമഺപ് ഴപഺඊ ഴഺജമഴ഼ം   
 ണഹ്പര  ഩയൈഽശണඖഺർ  ങഺനപഹമഺ. അ് ന്തതഹമ഼ഗඖഺർ. 
ഩഺപඡ ഴඡ ൈഹഩ഼യമ഼ഗඖഺർ ഩഹചഹ്ഺക് അച഼ ബൻඖഹകമഹൻ 
ഉെഹമഺ. ഩപഷ ഗ഼ണ ഼െഹമഺ്ല. േഺരഞ ഷൈസഺർ ഴඊ് അഴപെ 
ഴത്തഹനഷഩം പച്ത഼. അഴൽ കാ്ണപേ ഴഺെഺඊ് കയഞ഼.  
പചര഼പകഹ്ඖ് നഗഹഩഺക ഹൻ ക഼െഺക഼നപഹൽ അഴയ഼പെ ഴത്തങൽ 
തടഺപകഹെ഼നഩഹമഺ  യപകഹപඖ് ഴඊ് യഷഺඊഺയ഼ඡ കാ്ണ് 
പഩ൹ക഼ടഺകൽ േനയഹനകെഺഴയ഼നപഹള഼ള  നേഹനഴൈേ അരഺമഹം. 
അളഺക഼ംനതഹര഼ം ഴത്തങൽ ഴඡ഼  ഽെ഼ඡ ജഹ്ഴഺൈയ കഹടഺ 
ഩഹചഹ്ഺമ഼പെ  ഹേം കഹඖ഼. ഇඡഺനപഹൽ "കാ്ണഹ േ഻ എഴഺപെ" 
എඡ് പതഹെപഩഹടു ഹ്  േഺ്ഴഺെഺകഹപ ඡ഼  ഹ്തം. 

ത്ത഻മ഼പെ ഷ ഽസඖഺപ് ഥഹേം അങപേ മ഼ഗങെഺ്ഽപെ 
 ഹരഺപകഹെഺയ഼ඡ഼. ക്ഺമ഼ഗඖഺർ അഴൽക് ഴ഻െ഼ം 
അയഷഺതഹഴഥ ഴඡ഼. ഴഹതതഴඖഺർ ഩ഼യ഼ശന ധഹഴഺതവ ഹ് 

്ഩ്േങൽക് കഹയണം. കേയകഹതവඖഺേ഼ം, ചഹയഺ്തയඖഺേ഼ം ഴ്ഺമ 
ഴഺ് കർപഺക഼ඡ് ഩ഼യ഼ശേഹ്. അഴേഹർ േവഺപഺകപപെ഼ඡ ആ 

ഷക്ഩം ഒടുന  പഩഹടഹപത തടഹപത നഴണപ ඡ് അഴൺ 
വഠഺക഼നപഹൽ ദൈഴඖഺേ഼ നഩഹ്഼ം തഺയഺඊ് േർകഹൺ കളഺമഹඖ 

ആ ഷഹധേം ത്ത഻പമ കണുയ഼ടഺ നഩെഺപഺඊ്  അെകഺ ബയഺക഼ඡ഼. 
തടഺപകഹെ് നഩഹമ ഒയ഼ പഩണഺപേ ഫ്ഹർഷംഗം പച്തഹർ അഴൽ 



അ്  രඊ് ഴ്ക഼ඡ഼. ചഺ്ലര ഩയഺനകഹപെ ഴഺടമക഼നപഹളഹ് 

അഴൽ േഺമ ඖഺ്പര ഴളഺ നതെ഼ඡ്. ഩപഷ അനതഹപെ അഴെുപെ 
ഴഺ് ഇെഺഞ഼ നഩഹക഼ඡ഼. അപത അഴൽക് ഷ ഽസം 
ഴഺ്മഺെ഼ඡ഼െ്, ഴഺ് പകെ഼ඖ഼ඡ഼െ്. 

ഇനപഹൽ നകയെඖഺർ ഒയ഼ േെഺപമ തടഺപകഹെ഼ നഩഹമ 

ഷംബഴപඖപඊഹ ല്ഺ ഴെപയ ഒඊപഹെ഼കൽ ഉെഹക഼ඡ഼െ്.  ഇഴഺപെ 
അന യഺകമഺ്഼ം ഷ ഽസ നേതഹകൽ കണ഻ൻ പഩഹളഺക഼ඡ഼. നതങഺ 
കയഞ഼ ഞഹൺ നതപമഹളഺ േഺപඡ ഓൻകഹඖ ൈഺഴഷങൽ ഇ്ലഺഴഺപെ 
എඡ഼ം  പഩഹടഺകയമഺകഹൺ  ഹ്ത ഹമഺ ഞങൽക് എരഺേ഼ േ഻ 
ൈ഼:്ം തඡ഼ എඡ഼ം ഩഹെഺ ഩഹെഺ അഴൻ ചക഼ പഩഹടഺക഼ඡ഼. 
ജേങെുപെ നഴൈേ അരഺമ഼നപഹൽ പഞടുകമ഼ം പഩഹടഺകയമ഼കമ഼ം 
ഩയഺ്ബ ഺക഼കമ഼ം ഒപക ഒയ഼ നേതഹ് പചയണ ന ല്ഹ? ഩഹഴപപട 
യെ് പഩ൹ക഼ടഺകെുപെ ന്ഩതങൽ പഴെുඖ ഷഹയഺ ച഼റഺ നചടമഹപയ 
ഞങെും ഇഴഺപെപമഹപകമ഼പെඡ഼ ഩരമ഼പඡകഺ്഼ം  ആയ഼ം 
നകൽക഼ඡഺ ല്. 

ഷതയഴ഼ം േ഻തഺമ഼ം ഒയഺക്഼ം ഩ഼്യഹൺ നഩഹക഼ඡഺ ല്. േഺമ ඖഺ്പര 
കര഼ඖ ക഼പഹമ ണഺഞ ൈ഼ൻബഽതങൽ എ്ലഹം  ഹറഺ  രഺക഼ം. 
ക഼റകാതയങൽ ക഼രമഹൺ  ഼ള഼ഴൺ ഴക഻്മഹപയമ഼ം പകഹ ല്ുക    
എඡ് ഩരഞ ഴഺവവ സഹകഴഺപമ ഓൻക഼ക. അപ ല്കഺർ തപඡ 

നകഹെതഺമഺർ  േഺඡ഼ം എര് േ഻തഺ ്ബഺകഹൺ. അഴഺപെ പതെഺഴ഼കൽ 
അന ല് നഴെ്. ഷതയം ആൻക് നകൽകണം. ത്ക് ഷതന റ് 
യതപ ഹള഼ക഼നപഹൽ  ്ൻඖഺ കഺെඖഺ ഷ഼യതം േെඖഺമഹർ ത്ത഻ 
 യഺඊ് നഩഹക഼പ ඡ് ഩഹഴം ത ഺളൺ പചകേരഺമഺ ല്ഹമഺയ഼ඡ഼ എඡ് 
നകഹെതഺ േനമഹ് ഩരമ഼ඡ഼. േ ഼ക് തഺയഺඊ് ഒඡ഼ം  ഺെഹൺ ഴയ. 

തഺയ഼ഴഹമക് എതഺൻഴഹമ ഇ്ലന ല്ഹ? ഩരഞ഼ നേഹകഺ ഒയ഼  ഼ൺ 
ജ്ജഺ. അമഹെുപെ നേപയ നകഹൻട്ഷയം ഉെഹക഼പ ඡ഼ അരഺമഺඊു. 
അඛ്നൈസം ഩഺൺ  ഹരഺ.   പതെഺഴ഼കൽ  ഹ്ത ഹ് നകഹെതഺമഺർ 
ആഴവയപ ඡഺയഺപക എരഺേഹ്  േ഼ശയ് നകഹെതഺകൽ. 

ഒയ഼ േ ല് േെഺക് ഉെഹമ ൈ഼യേ഼ബഴം ഇേഺമ഼ം ആൻക഼ം 
ഉെഹകഹതഺയഺകപട. ഒയ഼ കഹയയം ഴയത ഹക഼ඡ഼. ്ഩവതതപയ പതഹടു 
കെഺඊഹർ കെඡർ കഽടം നഩഹപ് അഴയ഼പെ ്ഩഺമപപടഴൻ ഇെക഼ം. 



ഩ഼യഹണങെഺർ ഇങപേ തടഺപകഹെ഼ നഩഹമഴയഺർ യഹഴണപേ 
 ഹ്തന  വഺഷഺඊതഹമഺ ഈ ന്്കേരഺഴ഼ളു.  ഩഹഴം യഹഴണൺ. 
ഩ്രെ്  ഹഷം ഷ഻തഹനൈഴഺപമ അඛ്നൈസം തെക്ഺർ ഴඊു. ഒയ഼ 
നഩഹരർ നഩഹ്഼ം ഏർപഺകഹപത. അങപേ ഒയ഼ ഔൈഹയയം യഹഴണൺ 
പച്ത്   നഴൈഴതഺമ഼പെ വഹഩം  ഽ്ം ഷ഻തപമ പതഹെഹൺ 
കളഺമഹඖ്പകഹെഹപണඡ഼ യഹ ഹമണ കൻඖഹ് ഩരമ഼ඡ഼. ഩඖഹം 
 ഹഷඖഺ്ഹ് സേ഼ ഹൺ ഷ഻തപമ കഹണ഼ඡ്. ഒയ഼ ക഼ഞഺ് 
ഩഺരകഹേ഼ള കഹ്ഹഴ഼ധഺ കളഺഞ്. ഒയ഼ ഩപഷ അങപേ ഴ ല്ത഼ം 
ഷംബഴഺඊഺടുനെഹ എඡനേവശഺകഹേഹനണഹ സേ഼ ഹൺ ഴඡ്.  
യഹഷഷമഹൻ് ്ഩഹതർ ഉെഹകഹൺ അഴപയ പകഹെ഼ക഼പ ඡ് 
യഹഴണൺ ഩരമഹര഼െഹമഺയ഼ඡ഼. യഹഴണേഺർ േഺඡ് യഷഺඊ് പകഹെ് 
ഴඡ്  ഹേം പകെ഼ඖഺ അഴഷഹേം ബഽ ഺ ഩഺെൻඡ് അഴൻ 
അ്ഩതയഷമഹമഺ. ആ യഹഷഷമഹൻ് ്ഩഹതർ ആക഼കമഹമഺയ഼ඡ഼ 
അതഺ്഼ം നബൈം.  അംഫപമ തടഺപകഹെ് ഴඡ ബ഻് ൻക് വഺഷ 

കഺടഺമഺ്ല. ഷ഼ඟയഺ ഹയ഼പെ ഩ഼രപക േെക഼ඡ നൈനഴ്ඟേ഼ം ഒඡ഼ം 
ഷംബഴഺඊഺ്ല. ഒയ഼ യഹഴണപേ  ഹ്തം ഒയ഼ ഉඖ  ഩ഼യ഼നശഹඖ ൺ 
പകഹඡ഼. ഇ് തപඡമഹ് ഇനപഹള഼ം േെക഼ඡ്. 

ഇങപേ എള഼തഺമ് പകഹനെഹ ഒനඡഹ ഏനളഹ നഩ് ഇ് ഴഹമഺඊ് 
പകഹനെഹ എര഼െഹകഹൺ. ഒඡ഼ം ഷംബഴഺകഺ ല്.  ഷഺംസം 
 ഹൺക഼ടഺപമ ഉഩ്ൈഴഺക഼ം. അ് ്ഩകാതഺമ഼പെ േഺമ ം.  േ഼ശയേ഼ം 
അങപേ തപඡ. അഴപേ അഴപേകഹൽ വതഺമ഼ളഴൺ 
ഉഩ്ൈഴഺക഼ം. ഇപതഹപക അരഺമ഼ඡ ദൈഴം ചഺരഺඊ് കയമഹേ഼ം 
ആന്ഹചഺඊ് ഴടു ഩഺെഺകഹേ഼ം  േ഼ശയ് കളഺ് 

പകഹെ഼ඖഺടുപെඡതഺർ ഷ ഹധഹേഺകഹം. ഩഹഴം  ാഗങൽകതഺ്ല. 

ശുഭം 

 

 


