
 

 

A Short Break… 

 

ക൙റ് നൖ൏ൖയ് കൌ൙ത൙ന്ന൙ ഇതൗറന ക൙്ൗച്ച് എന്തെങ്കൗൎ൙ും എ൙തണന്തൊന്ന .് ഇന്ന് 
ന്തെന്തെന്ന് ആറും ൊ൚ത്തൗറെൖ ഇന്ന് എ൙തൗോൗറൎേല് അട൙പ്പൗല് അൌൗ റൗൎേ 
എന്ന൙ കൌ൙തൗോൗന്തെൖ അൎേ ഇന്തപ്പൖ എ൙ത൙ന്നത്. അന്തപ്പൖ നൗങ്ങള് കൌ൙ത൙ും ൌന്തന്ന 

എെ് റതങ്ങയ്കൖ ഇന് ഇത് എ൙ത൙ന്നത് എന്ന്. റന്ത്ൖന്ന൙ും ന്തകൖണ്ടൎേ റലൖഗൖന് 

ൊ൙ൌോൗെ് തറന്നോൖ. ഞൖന് െ്ഞ്ഞ് ന്നത്, ക൙റ് നൖ൏ൖയ് എന്തന്ന ചൗൌൗപ്പൗക്ക൙കോ൙ും 
ചൗൌപ്പൗക്ക൙കോ൙ും ന്തചയ്യ്൙ള്ള് ഒൌ൙ പ്െതൗൖൔൊൖണ് െൌൔയങ്ങ്ള്!!! 

 

അറത. ഇന്തപ്പൖ എൗന്തട റനൖക്കൗോൖൎ൙ും െൌൔയങ്ങറ൏ോ൙ള്ളു. ടൗൗ, െപ്തങ്ങള്, 

ഇന്്്്ന്തന്്, എന്ന൙ റണ്ട ൊ൙ക്കൗൎ൙ും ൊ൚ൎോൗൎ൙ും ന്തൌ െൌൔയങ്ങ൏ൖ. അന്തൌ 

ക൙്ും െ്ഞ്ഞൗട് കൖൌയൊൗൎേ. െൌൔയങ്ങ൏ൗൎേൖത്ത് ഒൌ൙ റൎൖകറത്ത ക൙്ൗച്ച് നൊ൙ക്ക് 
ചൗൌക്കൖന്തന െ്ൗൎേ്. െറേ െണ്ട് കൖൎത്ത് ഇപ്തോ൙ും െൌൔയങ്ങള് 

ഉണ്ടൖോൗൌ൙ന്നൗൎേ. 

 

െണ്ട് റെസ്റ്റ് എന്ന് െ്ഞ്ഞൖല് ഒന്തൌൖ് ൔുംറൊ ഉണ്ടൖോൗൌ൙ന്തന്നൖള്ളു. ൗറക്കൖ 

പ്രദൌ. ഓര്ൊോൗന്തൎേ ഒൌ൙ ന്തെണ്ണ് റെസ്റ്റുും കയ്യൗല് ൌടൗച്ച് ചൗൌൗറച്ചൖണ്ട് നൗന്ന് െൖെ് 
െൖട൙ന്നത്. ൌന്തന്ന െൖെ് ഓര്ൊോൗന്തൎേ 

 

ൗന്തക്കൖ ടര്ൊ്ൗക്... ഇൎേ റകൖസ്ന്തൊ്ൗക്... 

ൗന്തക്കൖ ടര്ൊ്ൗക് ആോ൙ര്റദൗക് ക്്൘ും... 

 

അതൗന൙ റും െത൙ന്തക്ക റകൖള്റഗ്ുും ന്തലൖൔപ്പുും ന്ന൙. ൌന്തന്ന അൌൖയ് 

ൌൖരൖക്കന്മൖര്. ഇന്തെൖ ന്തലൖൔപ്പ് ന്തെൖ൏ൗഞ്ഞ൙ എങ്കൗൎ൙ും റകൖള്റഗ്് ഇന്ന൙ും ൗെണൗ 
ന്തെൖ൏ൗച്ചട൙ക്കൗ ൊ൙റന്ന്൙ന്ന൙. െന്തണ്ടൖന്തക്ക റെന എന്ന് െ്ഞ്ഞൖല് ഒൌ൙ ൕ൘റ്ൖ 

റെനോ൙ും റ്റനൖള്ട്സ് റൈൖള് റെൖോൗന്് ന്തെന് ഉും ൊൖപ്തും ആോൗൌ൙ന്ന൙. സ്ക൚൏ൗല് 

െടൗക്ക൙റപൖ റെന ന്തകൖണ്ട് എ൙തൖന് ഒള്ള ന്തകൖതൗ ൊ൚ത്ത് റചെന്ന്ത് ൕ൘ന്ത്ൖ റെന 

അടൗച്ച് ൊൖ്ൗ ലൖസ്സൗല് ന്തകൖണ്ട് ന്തെൖോൗ ക൙ത്തൗ ൌച്ച് അതൗന്ന്ത് നൗബ് ഒടൗച്ച് 
തൗൌൗച്ച് ന്ന് ഒന്ന൙ും അ്ൗോൖത്ത റെൖന്തൎ പ്ദൊൖയ് തൗൌൗച്ച് ന്തച്ചത൙ും റചെന് തൎേൖന് 

റണ്ടൗ ൘ടൗന൙ ച൙്ുും ഓടൗച്ചത൙ും ഒന്തക്ക ഇന്തപ്പൖ൙ും ഓര്മ്മോ൙ണ്ട്. അതൗന് ഞൖന് 



 

 

െകൌും ൘ൌോത് െ൙ള്ളൗ നൗധൗ റെൖന്തൎ ൔ൚ക്ക്ൗച്ച് ന്തച്ചൗൌ൙ന്ന "ചപക്" ൊൗ 
എട൙ത്ത് ന്തൈഡ് ൘്ൗല് ഡൗറൔന് ഉണ്ടൖക്കൗ ആോൗൌ൙ന്ന൙. അന്ന൙ കൗൌോ അടൗ ഒന്ന൙ും 

ഇന്ന് ഓര്മ്മോൗന്തൎേങ്കൗൎ൙ും കൎൗപ്പൗച്ച് നൗന്ന റചെന്് ൊ൙ഖും ഓര്ൊോ൙ണ്ട് 

 

െൌൔയങ്ങള് ഒൌ൙ കൖൎത്ത് അടകൗ ൖണത് ൔൗനൗൊൖ തൖൌങ൏ുും സ്റെൖര്ട്സ് 

തൖൌങ്ങ൏ുും ആണ്. ന്തെപ്ൔൗ, ൈ൚സ്റ്റ്, സ്ക൚െര്, റെന, റെസ്റ്റ്, റേസ് പ്ക൘ും എന്ന് 
റണ്ട് എൎേ ന്തൎൖെു ന്തൎൖട൙ക്ക് ൔൖധനങ്ങള്ക്ക് റണ്ടൗോ൙ും സ്റ്റൖര്സ് എത്തൗ. 

 

കൖൎും െത൙ന്തക്ക ൊൖ്ൗ. എോര്ന്തടല് ആണ് ൊന൙യ ൗകൖൌങ്ങള് നന്തൎേൖൌ൙ 
ൊൖ്ന്തക്ൗുംഗ് തപ്െും ആന്തണന്ന് ആദയും തൗൌൗച്ച്ൗഞ്ഞത്. അമ്മോ൙ും ക൙ഞ്ഞ൙ും, 

അച്ചന൙ും ൊകന൙ും ത൙ടങ്ങൗോൌ൙ന്തട ൗകൖൌങ്ങള് ച൚ണും ന്തചയ്ത് ്ഹ്മൖന്ന്ത് 

ൊയ൚ൔൗക൙ും ഇെ് ൔൗനൗൊൖ തൖൌങ്ങള്ക്ക് െകൌും ൔൖധൖൌണക്കൖന്തൌ ന്തച്ച് ഡോറൎൖഗ് 

ഇൎേൖന്തത െൌൔയും ഇ്ക്കൗോറപ്പൖ ആ൏ുകല് െൌൔയും കൖണൖന് കൖത്തൗൌ൙ന്ന൙. 

 

െണ്ട് ക൙ൌോൖോൗൌ൙ന്നന്തപ്പൖള് െൌൔയങ്ങള് എനൗക്ക് ൎയ ഇഷ്ടൊൖോൗൌ൙ന്ന൙. 
ടൗൗോൗല് െൌൔയും റകെൖല് ഉടന്തന അകറത്ത ൊ൙്ൗോൗല് നൗന്ന൙ും ഓടൗ ൌ൙ും. ടൗൗ 
ന്തച്ച് െൌൔയും കന്തണ്ടൖണ്ടൗൌൗക്ക൙ുംന്തപ്പൖ അച്ഛന് റചൖദൗക്ക൙ും എെൖ നൗനക് 

െൌൗെൖടൗ ഒന്ന൙ും കൖണറണ്ട എന്ന്. ഞൖന് െ്ോ൙ും െൌൔയങ്ങ൏ുന്തട ഇടയ്ക് ക൙്ച്ച് 
റനൌും െൌൗെൖടൗ കൖണൖും എന്ന്. ൌന്നൗട് എറപ്പൖന്തൖ ആ റപ്കസ് റെൖോൗ കൗൌ. 
൘ണ്ട൙ും ആ റപ്കസ് ന്തകൖണ്ട് ന്നത് എോര്ന്തടല് ആണ് 

 

എോര്ന്തടൎൗനെ് െണൗോൖന് ന്തൖഡൖറേൖണ് ക൚െ് ൌടൗച്ചത് ക൙ൌകന്ത൏ോൖണ്. 

ഓര്ക്ക൙ന്നൗറൎേ "ൕൖപ്പൗ ട൙ ന്തൕല്പ്പ്" െൌൔയങ്ങള്. ഒൌ൙ ന്തകൖച്ചുും അതൗന്ന്ത് െൌോ൙ും 

ക൙റ് കൖൎും ഇക്കണ്ട റൎൖകും ന്തൊൖത്തും ഓടൗ നടന്ന൙. അന്തപ്പൖൖണ് എോ്ന്തടല് 

റകൖറ൏ജ് ന്തെണ്ൌറള്ളന്തൌ കയ്യൗന്തൎട൙ക്കൖന് ൊൖധറനോ൙ും ന്തെൖക്കൗ ന്തകൖണ്ട് ന്നത്. 

കൖൎൊൖടന്ന്ത് ചൗൌൗ കണ്ടൖ ആണ൙ങ്ങള്ക് ന്തൌ അെക്തൖ റൈൖധും റതൖന്നൗ 
റെൖക൙ും. ഉടന്തന റൖഡൖറേൖണ് ൔ൚ ൔ൚ െൌൔയും ഇ്ക്കൗ. ൌന്തന്ന ൔ൚ ൔ൚ ആോൗ 
തൖൌും. ന്തഡസ്ക്ന്ത്ൖപ് റൖള്റെപ്പ് ആോ൙ും, കന്തൎണ്ട്ൖോ൙ും ഒന്തക്ക ൔ൚ ൔ൚ ന്തകൖറ് 

െ൚ണ്ട് ൗ൏ോൖടൗ. ഇന്തപ്പൖ ൔ൚ ൔ൚ ൗന്റ്ോ൙ും കറെും െന്തടൖും ൊടങ്ങൗോ 

സ്തൗഥൗോൖണ൙. 

 



 

 

 

ൌന്തന്നൖൌ൙ ടയ്ന്തപ്പൖണ്ട്. ൊന൙യന്തന ചൗൌൗപ്പൗച്ച് ചൗൌൗപ്പൗച്ച് ന്തകൖൎേൖന് റണ്ടൗ 
െടച്ചൗ്ക്കൗ ൗട൙ന്ന െൌൔയങ്ങള്. ഉദൖൕൌണത്തൗന് 

 

"നമ്മ൙ന്തട ൌ൘ൌത്തൗന്തൎന്ന റെൖന്തൎ റടൖോൗന്തൎ്ൗൎ൙ും അണ൙ക്കള് ഉണ്ടൖക൙ും" 

 

"ഇത് ന്തടൖോൗൎ്ൎേ!!! രഗ്ഗു റരൖണ്ടൗൔൗന്ന്ത് ൘ടൖണ്" 

 

എന്ന൙ും െ്ഞഞ് ന്തകൖറ് പ്ക൙ൊൗകള് ഓടൗ നടക്ക൙ും. ഇതൗന്തനൖന്തക്ക ൔൗണ്ട് 
ന്തകൖട൙ക്ക൙ന്നന്മൖന്തൌ ൔമ്മതൗക്കണും. രഗ്ഗു റരൖണ്ടൗസ് റെൖൎ൙ും. ൕൖര്ൌക് േോൗും 

അബ്ബൖൔൗന്ന്ത് ൊ൙ഖും കൖണ൙ന്നന്തത എനൗക് ഇന്തപ്പൖ റദയൊൖയ്. ടൗൗ കണ്ട് ന്തകൖണ്ട് 
എന്തെകൗൎ൙ും കൗന്തച്ചൖണ്ടൗൌൗക്ക൙ൖൌൗക്ക൙ും, അന്തപ്പൖൖണ് 

 

"നൗങ്ങള് ചൖന്തൎഞ്ചൗന൙ന്തണ്ടൖ?" എന്ന൙ും ന്തചൖദൗച്ച് പ്൙ത്തൗന്തകെന് ന്തകൖന്ത് ക൚ത് 

റലൖൔ്ുും ന്തലൖൔപ്പൗന്തൎട൙ത്ത് കൖണൗക്ക൙ന്നത്. ൌന്തന്ന ൈൖക്കൗ ആൕൖൌും കൗക്കൖന് 

ന്തതൖന്ന൙ന്തൊൖ? നൗങ്ങള് തന്തന്ന െ്!!! 

 

ഇന്തപ്പൖന്തത്ത റൎ്സ്റ്റ് ൕൗ്് െൖെ് ഏതൖണ്? അന൙ൌൖഗ ൗറൎൖചൗതൖനൖയ് ചപ്രന്ന്ത് 

കൖൌയൊൎേ ഞൖന് ന്തചൖദൗച്ചത്. െകല് ൊ൙൙ന് െണൗന്തോട൙ത്ത് കൗെുന്ന കൖൗന൙ 
കള്ളുൊടൗച്ച് റക൙റന്നൌും ൘ൌല് ന്തചന്ന൙ റക്൙മ്മ്ന്തെൖ റകള്ക്ക൙ന്നത് 

 

"ഓ്ഞ്ച് െ൘ൎൗല് ൌൖരന് തന്ന൙ന്തട സ്പ്തും നന്നൖയ് ൊൗന്ന൘.... 

കൖപ്പൗൌൗ നൖൌല് ഓ്ന്തഞ്ചത്തൗ ഒപ്പും ൔ൚ൌയന൙ന്തൊത്ത൘.... " 

 

എന്തെൖന്തക്കോൖണൗത്. കൖൌൌൗ നൖൌല് ഓ്ന്തഞ്ചത്തൗന്തോന്ന്!!! ന്ന് ന്ന് െൌൔയും 

ഉണ്ടൖക്കൖന് ഒൌ൙ ൗന്തൌൖും റന്തണ്ടന്നൖയ്. ഒൌ൙ നൎേ ടയ൚ണ് ഉണ്ടൖക്കൗോൖല് ത൘്ന്ന൙ 
െണൗ. 



 

 

ൈൖക്കൗ ൖോൗല് റതൖന്നൗോത് റകൖതയ്ക്ക് െൖെ് എന്ന് െ്ഞ്ഞ റെൖന്തൎ എെ് 
റണന്തൊങ്കൗൎ൙ും െൖടൗ റപ്െേകന്തന ന്ത്൙പ്പൗക്കൖും. 

 

അറത ൔൊോും ചൗൎ നൎേ െൌൔയങ്ങ൏ുണ്ട്. നമ്മന്ത൏ ചൗൌപ്പൗക്ക൙കോ൙ും ഒന്ന൙ 
ക൙ത്ത൙കോ൙ും ന്തചയ്യുന്ന. ോ൚ണൗോന് ൈൖങ്കൗന്ന്ത് 

 

"എന്തെന്നൖല് നൗങ്ങ൏ുന്തട ൔവെനും നൗങ്ങ൏ുന്തട ൊൖപ്തും ൔവെനൊൎേ"  

 

ൌറന്ന " തൎ ക൙നൗച്ചൗൌന്തൎേൖൌൗക്കൎ൙ും" ത൙ടങ്ങൗോന്തതൖന്തക്ക നമ്മള് ൘ണ്ട൙ും ൘ണ്ട൙ും 

കൖണൖന് ആപ്ഗൕൗക്ക൙ന്ന െൌൔയങ്ങ൏ൖണ്. അന്തതൖന്തക്ക ൊന൙യ ൊ൚ൎയങ്ങള് എട൙ത്ത് 
കൖണൗക്ക൙ന്ന൙.  

 

അറത ൔൊോത് തന്തന്ന ക൙ട൙ുംൈറത്തൖന്തടോൗൌ൙ന്ന൙ ടൗൗ കൖന൙റപൖള് ൘ടൗന്തൎ 5 ആും 

ലൖസ്സൗല് െടൗക്ക൙ന്ന ന്തകൖച്ചൗന്ന്ത് ൊ൙ന്നൗല് ൈൖക്കൗ ഉള്ളര്ന്തട ന്തതൖൎൗ ഉൌൗച്ച് 
ക൏ോ൙ന്ന െൌൔയങ്ങ൏ുൊ൙ണ്ട്. ൊ൙ന്ന്തെൖന്തക്ക ൌൕൔയൊൖയ് റെൖൎ൙ും ആ൏ുകള് 

െ്ോൖന് ൊടൗക്ക൙ന്ന കൖൌയങ്ങള് ഇന്തപ്പൖ െൌസ്സയൊൖയ് ൊ൙ന്നൗന്തൎത്ത൙ുംന്തപ്പൖ ൔതയും 

െ്ഞ്ഞൖ കൖണ൙ന്നന് നൖണും ന്തകട൙ും.  

 

"ആ ൌൖപ്തൗോൗല്.... 72 ൊണൗക്ക൙്ൗന൙ള്ളൗല് ഞൖന് കൗച്ചൗൌ൙ന്തന്നങ്കൗല്...."  

 

എന്ന് െ്ഞ്ഞ് നൗ്ത്ത൙ന്ന െൌൔയും കണ്ട് ൘ൌന്തൎ ന്തെൖടൗ െയ്യന്  

 

"എെൖ അച്ഛൖ ആ ൌൖപ്തൗോൗല് ഉണ്ടൖോത്?" 

 

എന്ന് ന്തചൖദൗച്ചൖല് കണ്ണ് ൊൗൗക്കൖനൎേന്തത റന്ത്െ് ന്തചയ്യന് കൗോ൙ും ഒൌ൙ 
ൊൎോൖ൏ൗക്. അറന്നൌും നൊ൙ക്ക് ൊ൙ക൏ൗറൎക്ക് റനൖക്കൗ ഉ്ച്ച ബ്ദത്തൗല് റചൖദൗക്കൖും 

 



 

 

"ഇനൗോ൙ും എന്തെൖന്തക്ക കൖണണും, ഈവൌൖ..." 
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