
ഇനി മുതല ഞാനാെരയും െതറിദരികിലല
 
ഒരു െചറുപകാരനും െചറുപകാരിയും 
ഭാരയാഭരതാകനമാരാെണനു പറഞ് ോഹാടലില 
മുറിെയടുത് ഒനിചു താമസികുോമാള നമള എനു 
മനസിലാകണം ? അവര 
സോഹാദരീസോഹാദരനമാരാണ. അവര 
അകുതികുതു കളികുകോയാ സിനിമാോപരു 
കളികുകോയാ ഒെകയായിരികും. പരണയം എന 
നികൃഷവികാരം അവരകിടയില ഉണായിടിലല, 
ഉണാവുകയുമിലല. കലരപിലലാത െസൌഹൃദവും 
തികഞ സോഹാദരസോനഹവുമലലാെത മെറാനും 
അവരകിടയിലുണാകിലല. മറിച് ആെരങിലും പറഞു 
ോകടാല ഞാനിനി മുതല നിരുലസാഹെപടുതും. 
കാരണം, ഇനി മുതല ഞാനാെരയും െതറിദരികിലല.
ഇതിോപാ ഇങെന പറയാെനനാണ കാരണം എനു 
ോചാദിചാല അത ഇനും ഇനെലയുമായി നടന നാല 
ആതഹതയകളാണ. ോകാടയം-ഇടുകി ോബാരഡറായ 
വാഗമണിെല ോകാലാഹലോമടില നെലലാരു സൂയിൈസഡ 
ോപായിനറുണ്. അവിെട നിന് കഴിഞയാഴച ഒരു 
െചറുപകാരനും െചറുപകാരിയും എണൂറടി 
താോഴയകു ചാടി മരിചു- ഠിം. ഒരു പാമാടികാരനും 
ഒരു പളളികോതാടുകാരിയും. മരിച് കുെറ ദിവസം 
കഴിഞാണ ോബാഡി കിടുനത. പതരങളായ 
പതരങെളലലാം വാരത എഴുതി- കമിതാകള 
ആതഹതയ െചയതു എന്. പരണയബദരായ രണു 
ഹൃദയങള മെറാരു മാരഗവും കാണാെത ആതഹതയ 
െചയതോലലാ എനു ഞാനും വിചാരിചു. ഇനിോപാള 
ോബാഡിയുെട കൂെട കിടിയ ആതഹതയാകുറിപില 
കാരയം വയകമാെയഴുതിയിടുണ്. തങള തമിലുളള 
ബനം സഹപരവരതകര െതറിദരിചതുമൂലമാണ 
ആതഹതയ െചയുനോതര. ഇനെല വെര കമിതാകള 
എെനഴുതിയ പതരങള ആരായി ? അവെര 
െതറിദരിച ഒരികലും നനാകാത സമൂഹം ആരായി 
?അെതാെക ോപാെട, മരിച െചറുപകാരനെറ 
ഭാരയയും കുടിയും ആരായി ?



 
ഇതിോപാ ഒരു ഒറെപട െതറിദാരണയാെണനു 
കരുതാം. പെക, ഒരു പാലാകാരനും 
െഷാരണൂരുകാരിയും കൂടി ഇനെല ചങനാോശരിയില 
ആതഹതയ െചയതതും ഇോത അപകടകരമായ 
െതറിദാരണ കാരണമാണ. ഇരുവരും െഷാരണൂരിെല 
സവകാരയ ആശുപതരിയിെല നഴസിങ 
അസിസനറുമാരാണ.വിവിധ ോകതരങളില ദരശനം 
നടതാെനന ോപരില ഭാരയാഭരതാകനാരാെണനു 
പറഞ് കഴിഞ ശനിയാഴചയാണ ോഹാടലില 
മുറിെയടുതത. ഇനെല രാവിെല മുറിയില നിനു 
പുറതിറങാതിരുനതിെന തുടരന് െപാലീസ എതി 
വാതില തുറനോപാഴാണ ഇരുവെരയും 
തൂങിമരിചനിലയില കണത. 
സുഹൃതുകളായിരുെനനും ആശുപതരി ജീവനകാര 
െതറിധരിചതില മനംെനാനാണ ആതഹതയ 
െചയുനെതനും സംഭവസലതുനിനു ലഭിച കതില 
സൂചിപിചിടുണ്. െതറിദരികെപട സതരീ 
വിവാഹിതയും ഒരു കുടിയുെട അമയുമാണ 
എോനാരകണം. അോപാള മരികുനതിനു മുമ് 
റൂമിനുളളില രണു ദിവസം ഇവര 
എെനടുകുകയായിരുനു ? ോലാകസമാധാനതിനു 
ോവണി പരാരഥികുകയായിരുനിരികാം.
 
എനു െകാണാണ സമൂഹം നലലവരായ ആളുകെള 
ഇങെന െതറിദരികുനത ? ഇവരകു ോവെറ 
പണിെയാനുമിോലല ? ആെരങിലും 
ആെരെയങിലുെമാെക സുഹൃതുകോളാ 
സോഹാദരനമാോരാ ആകെട. െവറുെത െതറിദരിച് 
അപവാദം പറഞുപരതി ോപരു ചീതയാകിയിട് 
ഇവനമാരെകനു കിടാന ? ഇങെന 
െതറിദരിചതിനെറ ോപരില മാതരം ോലാകതിനു വെര 
എതര ോപര മരിചു കാണണം ? ആോലാചികുോമാള 
കഷം ോതാനും. അോപാള സവാഭാവികമായും മെറാരു 
സംശയം ോതാനും. െസൌഹൃദം ആരംഭികുോമാള 
തെന സവാഭാവികമായും മറുളളവര െതറിദരികിോലല 



എനാരായാലും ആദയം ആോലാചിചു ോനാകിോലല ? 
ഇലലായിരികുെമനു കരുതാം. എലലാവരും ആ 
െസൌഹൃദെത െതറിദരിചു എനു വയകാം, 
സുഹൃതിോനാെടാപം ോപായി ചാകുനത െകാണ് 
പരശനതിന എനു പരിഹാരമാണ ഉണാവുനത ? 
അതും ോപാെട, കൂെടചാവാന ഒരാള 
െറഡിയായുളളവരക് ഒരുമിചു ചാവാം. എനെറ 
സംശയം, നാലു ോപര െതറിദരിചു എനു പറഞ് 
ആതഹതയ െചയുോമാള ആ വാരത പതരതില 
വായികുന ലകകണകിനാളുകള ശരിയായിടു 
ധരികുോമാ ?

قال صلى ال عليه و سلم اتقوا مواضع التهم
തിരു വചനം പറയുനു :നിങള െതറിദാരണ 
ജനകമായ അവസകളില നിനും ഒഴിഞു മാറുക 

 
മരിചുോപായവെരപറി നലലോത പറയാവൂ എനാണ 
പരമാണം. മരിചവര എനിനു മരിചു എനത 
മരിചവരോക അറിയാവൂ. മരിചവെരകാള 
ജീവിചിരികുനവെരകുറിചാണ നമള 
ആോലാചിോകണത എനാണ ഞാന വിശവസികുനത. 
മറുളളവര െതറിദരിചതിനെറ ോപരില ആതഹതയ 
െചയുക എനത വളെര പുതിയ ഒരു െടരനഡ ആണ. 
മുമ് സാധാരാണ െചറുപകാരനും െചറുപകാരിയും 
ഒനിച് ആതഹതയ െചയുോമാള ഞങളുെട പരണയം 
സഫലമാകിലല എനതിനാല മരികുനു, പരോലാകത് 
നിങെളെയലലാം ോതാലപിച് ഞങള ഡയൂയറ് പാടി 
നടകും എനുളള ആതഹതയാകുറിപുകളാണ 
കാണാറുളളത. ഇതിോപാള െചറുപകാരനും 
െചറുപകാരിയും സമാനമായ സാഹചരയങളിലാണ 
ആതഹതയ െചയുനത. പെക, ആതഹതയകുറിപില 
കരൂരമായ െതറിദാരണയാണ കാരണമായി പറയുനത. 
എനുെകാണാണിത ?
തിരു വചനം പറയുനു :നിങള െതറിദാരണ 
ജനകമായ അവസകളില നിനും ഒഴിഞു മാറുക 

 



എനു െകാണാണ വിവാഹിതരായ ോചടോനാ 
ോചചിോയാ മെറാരു പുരുഷെനോയാ സതരീെയോയാ 
ആതാരഥ സുഹൃതും സോഹാദരനുെമാെകയായി 
കാണുനത ? വീടില 
സോഹാദരനമാരിലലാതതുെകാോണാ അോതാ ഭരതാവ 
അെലലങില ഭാരയ െസൌഹൃദം നലകാതതുെകാോണാ ? 
വളെര സങീരണമായ ഒരു ോചാദയമാണ. സവനം 
ഭരതാവിെനോയാ ഭാരയെയോയാ കൂടാെത മെറാരു നലല 
സുഹൃതിെനോയാ ോസാളോമറിെനോയാ പുറതു നിനു 
കെണതുനത സതരീ-പുരുഷോഭദമിലലാെത നലല 
പുോരാഗതിയുളള കൃഷിയാണ. ഭാരയയില നിനു 
സോനഹം കിടുനിലല എനു കളളകാമുകനും ഭരതാവ 
െവറും മണകുണാഞനാെണന് കളളകാമുകിലും 
ആദയോമ പരഖയാപികുനോതാെട 
അവിഹിതബനതിനുളള ൈലസനസ ആയി. എനാല, 
അത അവിഹിതബനമാെണന് ആരും 
സമതികുകയുമിലല. അങെന ആെരങിലും 
ആോരാപികുോമാള തങള െതറിദരികെപടുനു 
എനു പറയാനാണ എളുപവും താലപരയവും.

അത െകാണോലല ഇസാമിെല കരമശാസതര 
വിശാരദനാര ഭാരയ ഭരതാകനാരുെട പരസപര 
ോചരചെയ കുറിച് വിവാഹതിന മുമ് തെന ചരച 
െചയതു കണു മനസിലാകിയ ോശഷം വിവാഹം 
നിശയികുനതിെറ പരസകിെയ കുറിച് പറയുനത 
,ോകവലം ബാഹയ െസൌനരയം കണു െപണ െകട് 
നടനാല അതിനു െസൌഖയമായ ആയുസ് താരതോമയന 
കുറവായിരികുെമന് ആരകാണ അറിയാതത . 

സവനം ദാമതയതില പരതീകയിലലാതവര 
അതിനുളളില തൂങികിടനുെകാണ് പുതിയ 
ബനങളുണാകുന ചീഞ പരകരിയയാണ എലലാ 
പരശനങളകും കാരണം എനു ോതാനുനു. 
ദാമതയതിനെറ മറയും സംരകണവും അോത സമയം 
പുറതു നിനു സോനഹവും അനുബന 
ആനുകൂലയങളും ഒോരസമയം ൈകപറണെമന വാശി 



മലയാളികളകാണ കൂടുതല. ഭരതാവ അെലലങില 
ഭാരയയും ോവണം, കാമുകന അെലലങില കാമുകിയും 
ോവണം. ഒടുവില നാടുകാര െതറിദരികുോമാള 
കണീരായി ആശങയായി ആതഹതയയായി. ദാമതയം 
തകരാറാെണനു ോതാനുന നിമിഷം തെന അത 
ശരിെപടുതുനതിനു പരിശരമികാന ഇവിെട ആരും 
ശരമികുനിലല. സവയം വിധിയുെട ബലിമൃഗമായി 
പരതിഷഠിച് പുതിെയാരു ബനതില കണും 
നടിരിപാണ പിെന. മുജനബനം എെനാെക 
വിോശഷിപിച് പുതിെയാരു പരണയം ആരംഭിചാല 
അനോസാെട വിവാഹോമാചനം ോനടി മാനയമായി 
ജീവിചാല ആരും െതറിദരികിലലോലലാ. 

തവലാഖ ഇസാമില നിരൂതാഹെപടുതിയ ഒരു 
കാരയെമങിലും പരശന പരിഹാരം അതിെലതി 
നിലകുെനങില അെതടുതു പോയാഗെപടുതാന 
ഇസാം അനുവദികുനു .സതരീകളക് ലഭയമാോവണ 
ആനുകൂലയങളും അവകാശങളും 
നിോഷധികെപടുെനങില ഖുല ഉം 
അവരകുപോയാഗികാന ഇസാം അനുവദികുനു. കമ 
ൈകവരുനിലല ;അവിഹിത ബനങളിലാണ 
അഭായെമങില ,ബനം പിരിഞു അനുോയാജയമായതും 
അഭീഷിെകാതതുമായ മെറാരു ബനം 
സാപികുകയോലല നലലത .

അത ഇവിെട ആരകും ഇഷമലല. വീടുകാരുെടയും 
നാടുകാരുെടയും മുനില ഒരുപാട സഫര െചയുന 
ഇരയായി ഭാവികുകയും രഹസയകാമുകനെറ 
(കാമുകിയുെട) അടുത് യുഗയുഗാനരങളായി ഞാന 
നിെന ോതടിയലയുകയായിരുനു എനു 
പരഖയാപികുകയും െചയുോമാള ഇതരകാരക് 
എോനാ ഒരു മാനസികസംതൃപതിയുണ്.
 
ഇതിനാണ ോഫരാഡ എനു പറയുനെതന് ോതാനുനു. 
എനെറ മകെള ഓരതാണ എലലാം കമികുനെതനും 
മകളകു ോവണിയാണ ജീവികുനെതനു പറയുകയും 



ജനം െതറിദരിചുകഴിഞാല മകെള പുലലുോപാെല 
വലിെചറിഞ് കാമുകനെറ കൂെടോപായി മരികാന 
തയാറാവുകയും െചയുനതിനെറ ോലാജിക എനാണ ? 
ഇങെന ോപായാല ഇവിെട ഇനിയും വലലതുെമാെക 
സംഭവികും. ോചരിലലാത ബനം ചുമനുെകാണ് 
അവിഹിതബനം പരുലരതുോമാള തങള 
നീതികരികെപടുെമനും വിവാഹോമാചനം ോനടി 
പുതിെയാരു ബനമാരംഭിചാല ശികികെപടുെമനും 
ചിലര വിശവസികുനു. അവിഹിതബനങള 
എലലാകാലവും നിങളുെട ൈകകളകുളളില 
രഹസയമായിരികും എനത ഇതുവെര 
െതറിോപായിടുളള ഒരു സങലപമാണ. ഇനെലലങില 
നാെള അെലലങില മറനാള നിങളുെട അചനും 
അമയും ഭരതാവും (ഭാരയയും) മകളും നാടുകാരും 
ഒെക അതറിയുക തെന െചയും. അോപാള എനു 
നിലപാട സവീകരികണം എനിോപാോഴ തീരുമാനികുക. 
കാരണം, അോപാള നിങള മൂനിെലാനു 
തിരെഞടുോകണി വരും: ഒന് കുടുംബം, രണ് ജാരന 
അെലലങില കളളകാമുകി, മൂന് ോലാകത് നിങളകു 
മാതരം കെണതാന കഴിയുന വിശുദിയാല 
നിറയകെപട മരണം.
 
െതറിദാരണകള ആരകും എോപാള ോവണെമങിലും 
സംഭവികാം. ചതുതുലയുനതുെകാണ് അെതാനും 
പരിഹരികെപടിലല. ശവം ചീഞുനാറി നാടുകാരകും 
ോപാലീസുകാരകും കുെറ ോജാലിയുണാകാെമനലലാെത, 
ബനുകളുെടയും സുഹൃതുകളുെടയും ജീവിതം 
കുെറകാലോതക് അസവസമാകാെമനലലാെത 
ഗുണകരമായ ഒരു ഫലവും ഇനുവെര ആതഹതയ 
ഉണാകിയിലല. അതുെകാണ് മറുളളവര െതറിദരികും 
മുമ് ബനങെള സവയം ശരിയായി ധരികുക. 
ഐകയുവും ഇകയുവുമലല അലപം ആരകയു 
(റിോലഷനഷിപ ോകവാഷയനറ) ആണ ഇോപാള 
മലയാളികളക് ആവശയം. ഏതു ബനതിോലകു 
ചാടും മുമ് നാലു വടം ആോലാചികുക. എതര 
കാലപനികമാെണന് സവയം അവകാശെപടാലും സതയം 



ഒരാഴച പഴകിയ െഡഡോബാഡി ോപാെല നാെടങും 
നാറും. ദാറ്സ ഓള


