Greetings in the matchless name of
our Lord and Savior Jesus Christ!

I

Once again we are getting ready to celebrate the birth of our Lord, the
birth of our saviour. We are preparing our homes, travel schedules,
parties, fun time etc. There is nothing wrong in celebration but we
need to focus on the essence of our celebration. God also celebrated
the birth of Christ; the celebration was with carrier oriented people,
the shepherds who were living out in the fields, watching their flocks
by night. They were committed to their carrier that they never left
their job. How we can do the work of the Lord without giving up our
job?
God gave the message of the birth of the Lord to those were ready to
receive while doing their job.
Col 3:23 “Whatever you do, work at it with all your heart, as working
for the Lord, not for human master”. The sheep’s raised on the
hills between Jerusalem and Bethlehem was specifically to be used
for sacrifice in the Jerusalem temple. And every Jewish family was
supposed to come to Jerusalem and offer sacrifice in the temple. The
shepherds were given specific job for watching the flocks. God chose
the shepherds to announce the good news of the birth of the lord. God
celebrated the birth the saviour of the mankind with carrier oriented
people, the Shepherds who were ready to receive the message without
affecting their job.
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The shepherds were ready to take a faith journey in the midst of the
responsibilities they were given.
Acceptance must lead to action. James 2:17 “In the same way, faith
by itself, if it is not accompanied by action, is dead”. The shepherds
could have doubted or delayed or ignored. But instead they decided
to act and they moved. “Let’s go Bethlehem and see if this really
true”, Soon after the announcements of the Angels, the shepherds
rushed to Bethlehem to see the baby. They didn’t sit and think of the
impossibilities. It was a faith journey in the midst of the responsibilities.
Yours in Christ,
Praveen Achen
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Deliverance from
the bondage from
Sin
Maranatha O Lord
come

3rd Sunday in
Advent

4th Sunday in
Advent

Christmas Day

Family Sunday

Watch night
service

Epiphany

Dec
16

Dec
23

Dec
25

Dec
30

Dec
31

Jan
6

Lessons

Jesus as saviour

Come to the Lord
and rejoice

Family as healing
space

TM Daniel
Jacob P Joshua/ Annamma John
Jessy Koshy
MC Mathew
Bill C Mathews/ Sunita Liju
Lally Chandy

Deutronomy 18: 15-22
Psalm 28
1 Corinthians 16:13-24
John 1:1-14
Isaiah 9:1-7
Psalm 98
Galatians 4:1-7
Luke 2:1-14

Benzon John
Sunil Isac Jaob
Leenu Thomas
TV Mathai
Sara Anil/ Susamma Joshua
Aleyamma George

Isaiah 1:1-20
Psalm 89:1-18
Acts 16:19-34
Luke 19:1-10
Genesis 16:1-16
Psalm 101
Hebrews 1:14
Mathew 3:13-17

Genesis 33:1-11
Psalm 91
Ephesians 6:1-9
Luke 15:11-24

Raju Jacob
Aaron John/ Mercy Daniel
Annamma Jacob

Roy Chacko P
Ebi John Amos/ KM Chandy
Aleyamma Iype

Reader

Exodus 14:1-14
Psalm 37:1-12
Romans 8:1-11
John 8: 31-38

1 Kings 19:1-21
Bible Sunday- Word Psalm 119: 33-40
of God inspired to Revelation 10:1-11
inspire
Luke 1:39-45

2nd Sunday in
Advent

Dec
9

Theme

Name of
Sunday

Date

Almanac for the month of December/ January

Divine worship .................................................................................
Holy Communion service will be held on every Sunday at 9:30am.
Please make it a commitment to attend the church service regularly.
Monthly Fasting Prayer .....................................................................
Fasting prayer will be conducted on 8th Dec. 2018 form 9:30 onwards at
the church. Request all members to attend and be part of the blessing.
Christmas Carol Service ....................................................................
Christmas Carol Service shall be conducted on 21st December at the
Church at 6.30 pm. Rev. Eapen Varghese, Principal, St James School,
Greater Kailash will share the Christmas message. The Church Choir
will present Christmas songs on the birth of Christ that brings the
message of peace.
Christmas Day Service ......................................................................
Christmas Service will be conducted at our Church on 25th December
at 7.00 am.
Watch Night Service ..........................................................................
Watch Night Service will be held on 31st December 11:30pm
Christmas Carol Rounds ....................................................................
Our Parish is organising round of house visits this Christmas, to spread
the joy of the birth of our Lord. Carol rounds will start from 15th
December. Hearty co-operation of the Parish family is solicited.
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Vidya Kiran Christmas Programme ....................................................
Vidya Kiran Christmas programme will be on 25th December at the
Basement of the Church. The programmes of the students of the
Vidya Kiran will be the high light of the day. Community feeding will be
organised on the day.
Harvest Festival ................................................................................
Our Harvest Festival will be conducted on 2nd December 2018 at
9.30am. Request your whole hearted co-operation of the Parish
Members.
Sunday school Sunday .....................................................................
The joint Sunday school Sunday was celebrated on 4th November 2018
at BMC church. Our Sunday school students with the teachers and
parents participated worship.
Our church celebrated Sunday school Sunday on 25th November 2018.
Sincere thanks to all the children for their participation in the church
worship service and all the teachers for training them. Also extend our
thanks to Miss Sruthy Jacob for delivering the message
Church convention ...........................................................................
The 10th annual convention of our parish was conducted on 16th
17th and 18th of this month. Thanks to Bro. Ashraf Ottaplacal and
Mrs Sameena Ashraf for the spirit filled preaching of the word of God.
A note of thanks to this years convention choir and all those who
helping hands.
Girl Child Sunday ..............................................................................
This year’s girl child Sunday was celebrated on 11th November, 2018.
The girl children of the parish assisted the worship service.
Smaraka Prayer ................................................................................
9-12-2018 at 6:30 pm at the church
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Dates To Remember
Date

Day

Time

Event

Dec 02

Sunday

9:30am

Harvest Festival

Dec 08

Saturday

9:30am

Fasting Prayer

Dec 09

Sunday

6:30pm

Memorial Prayer at Church

Dec 15
House to house Carol Singing

Dec 24
Dec 21

Friday

7:30pm

Christmas Carol

Dec 25

Tuesday

7:00am

Christmas day Service
Vidyakiran X’mas Programme

Dec 31

Mon

10pm

Prayer and Watch night Service
New Year Service

Wedding Anniversary Greetings To
Dec 30

Mr. TV Mathai & Mrs. Saly Mathai
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Birthday Greetings To
Dec 01

Mr. Gijo George

s/o Late Mr. P G Georgekutty

Dec 02

Mrs. Mariamma Koshy

w/o Mr. KP Koshy

Dec 02

Mr. Easo V E

Dec 03

Mr. Jubin Jacob George

s/o Mr. Jacob George

Dec 03

Ms. Shruthi S. Jacob

d/o Mr. Sunil Issac Jacob

Dec 04

Mr. Roy Chacko P.

Dec 05

Naomi Nithin

d/o Nithin chandy

Dec 10

Mr. Oommen Abraham

s/o Mr. Abraham Oommen

Dec 10

Mr. Ebi John Amos

Dec 13

Mrs. Annamma Jacob

w/o Mr. Jacob P. Koshy

Dec 14

Mr. Arun Koshy

s/o Mr. John P. Koshy

Dec 17

Mr. Bill C Mathews

s/o Mr. Anish C. Mathews

Dec 19

Mr. Thomas Paulose

s/o Mr. Paulose Jacob

Dec 20

Ms. Angel Koshy

d/o Mr. Aju Koshy John

Dec 20

Mstr. Geo Sunil George

s/o Mr. Sunil George

Dec 21

Mr. Kenny George

s/o Mr. Jacob G. George

Dec 22

Jovit John

s/o Mr. Varkey John. K
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The cab journey

t was a pleasant late evening, and on my way back from work, I was paired
with Syed Ahmad by uber. He came on time, and thus began our 32 minute
long journey. I started the conversation by asking him if his music system
was working so that I could connect my phone to it, realizing I wasn’t having
my earphones. He said ‘no, the screen in front of the dashboard was just for
show, which Ola had given me when I got registered. But of course, we can
talk if you don’t mind..’
Five minutes into this conversation, he asked me if I was a Muslim, a
questioned I get asked very often by intrigued cab drivers, thanks to my
name. I politely said no. But the questions found their way through. He asked
me, which religious book I read. A little taken back by this question, which
I saw as an intrusion into my faith, I paused for a moment and said, ‘The
Bible. I’m a Christian’. To which he said, ‘oh, so who do you pray to?’ By this
point I realized that the next 20 minutes in this cab is going to be extremely
challenging. Realizing this man was waiting for my answer, constantly looking
at me through the rear view mirror, I said I pray to Isah Massih. Much to his
pleasure he said, ‘oh yes, Isa Alaihis Salam in mentioned in our holy Quran
as well. Who do you consider your god, though?’. I found it a bit obvious to
spell it out but said, ‘Isah massih is my god’. The answer was greeted with
a sudden brake in the middle of a speeding flyover, only for Ahmad to turn
back, have eye contact with me and tell me that Isah is just a nabi, not God.
So you should stop seeing him as one. There is only one true god, who no one
has seen because he is so very powerful that anything and everything that
sees him will be put on fire. And he is watchful of every little thing you do,
so be careful of your actions, because you will be questioned for your deeds
after this life. Saying this he started the car again. It took me two minutes
to get out of the state of utter shock of what had just happened. Little did I
know this is just going to be the tip of the iceberg.
Very soon he addressed my interest in music, stating it is haram in the eyes of
God, and so I will be gravely punished if I don’t let go music. He goes on to tell
me how drinking is also haram, but assures once a man goes to the heavens,
there would be waterfalls of alcohol so he would never feel the dearth of it.
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As home approached, I was at much ease since this conversation was to
end soon. Ten minutes left to reach home, he asks me at what age do your
Christian girls get married? Knowing where this question would be diverting
to, I said round 24 they start getting married. He laughed it off, stating how
the girls would commit sin if they are left unattended for so many years after
hitting puberty and thus, the gates of heaven would be closed for them.
Thus, they get their girls married off at 13 years. By then, they are ready to
give birth and they protect them from indulging in the sin of passion. Much
in my dismay, I said , ‘that’s so wrong..’. He looked up at me through the
rearview mirror, asking me how old was I and if I was married or not. When
I told him my age and the fact that I wasn’t, he told me that I should leave
work and everything else and focus on getting married and taking care of
my husband’s needs and give him many children. ‘Islam is a great religion to
follow because allah allows his bande to get married as many as four times,
so that no woman is left barren..’
Home had never felt so far away and never had I looked forward to reaching
it so soon. But finally it was here. We bid our final byes and I couldn’t have
been any more relieved to end the most disturbing talk in a very, very long
time, which scared me to extents where I couldn’t even put forward my
thoughts.
Few of my closest friends since childhood have been from Islam and other
religious backgrounds, but this was definitely my first with a religious fanatic
who’s cold eyes gave away a great deal of the extents to which he could go
to do, what he believed was right. Religious radicalism passively and actively
has been something that has always bothered me. But that night, I truly got a
glimpse of how fortunate I was to be born in a family of Christian upbringing,
with a progressive thought, which gives one the training to praise and worship
through melodies music, and in fact trains right from childhood, which
promotes education for boys and more importantly girls, which respects the
family system, seeing it as a bond of purity and not merely as a charity for
‘women’. A faith which tries to bring gender equality in all its spectrum. A
faith which teaches to forgive, and not kill. What better thought to celebrate
this year end with!
Reshma Jose
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Go... Go... േഗാവ
‐ എം എ േജാസ്
േഗാവയിെല ദേബാലിം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഫർമാഗുഡി എന്ന സ്ഥലെത്തത്താൻ കാറിൽ
ഒരു മണിക്കൂർ യാ്രത െചയ്യണം. പാതക്കിരുവശവും െതങ്ങിൻ േതാപ്പുകളും, വാഴേത്താട്ടങ്ങളും
കണ്ണിനു കുളിർമ്മേയകുന്ന സമൃദ്ധമായ പച്ചപ്പുകളും നിറഞ്ഞ ്രപേദശങ്ങളാണ്. േകരളത്തിെല
ഏേതാ നാട്ടു വഴിയിലൂെട സഞ്ചരിക്കുന്ന ്രപതീതി. ഫർമാഗുഡിയിെല CSI retreat centre ആണ്
ഞങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം . അടുത്ത നാലു ദിവസങ്ങളിെല ഞങ്ങളുെട base camp. നാലു മണിയായേതാെട
റി്രടീറ്റ് െസന്ററിൽ എത്തി. പല കൂട്ടങ്ങളായി ഇമ്മാനുേവൽ േകാൺ്രഗിേഗഷനിൽ നിന്നുള്ള
ചങ്ങാതിമാർ എത്തിേച്ചരാനിരിക്കുന്നേതയുള്ളൂ. റി്രടീറ്റ് െസന്ററിെന്റ ഓഫീസ് മുറിയുെട േകാളിംഗ്
െബല്ലിൽ വിരലമർത്തിയേപ്പാൾ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ വാതിൽ തുറന്നു സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി.
െസന്ററിെന്റ േമൽേനാട്ടക്കാരനായ േടാജിൻ േജാൺ. താേക്കാൽ വാങ്ങി ഒന്നാം നിലയിേലക്കുള്ള
പടവുകൾ കയറിെച്ചന്നു. പരിമിത സൗകര്യങ്ങേളയുള്ളുെവങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള മുറി.
രാ്രതിയായേതാെട പല കൂട്ടങ്ങളായി എല്ലാവരും എത്തിേച്ചർന്നു. പത്തരമണിയായി. നല്ല വിശപ്പ്.
അത്താഴത്തിനായി എല്ലാവരും ൈഡനിങ്ങ് ഹാളിൽ ഒത്തു കൂടി. ്രപാർത്ഥനക്കു േശഷം അത്താഴം.
നല്ല രുചിയുള്ള നാടൻ േകാഴിക്കറിയും ചൂടുള്ള െപാേറാട്ടയും. ചാലക്കുടിക്കാരനായ രാേജഷാണ്
പാചകക്കാരൻ. കറുത്ത താടിയുള്ള രാേജഷ്. പാചക കലയിൽ മുടി ചൂടാമന്നനാണ് താടിക്കാരൻ
രാേജഷ്. രാേജഷിെന്റ പാചക ൈവദഗ്ദ്യം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ
അറിയാനിരിക്കുന്നേതയുള്ളു. അങ്ങെന സന്ധ്യയായി; രാ്രതിയായി; ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു.

രണ്ടാം ദിവസം
പത്തുമണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് േപാകാനുള്ള വണ്ടി വരും. അതിനു മുൻപായി എല്ലാവരും
കുളിെച്ചാരുങ്ങി ്രപാതലിനായി ൈഡനിങ്ങ് ഹാളിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. ്രപാതൽ തയ്യാറാണ്. നല്ല
െകാതിയൂറുന്ന മണമുള്ള ഉപ്പുമാവും ആവി പറക്കുന്ന കടലക്കറിയും. ഉപ്പുമാവിെനാെക്ക ഇ്രത
രുചിയുണ്ടാവുേമാ! ്രപാതലിനു േശഷം എല്ലാവരും െതാട്ടു താെഴയുള്ള പള്ളിയിൽ ്രപാർത്ഥനക്കായി
ഒത്തു കൂടി. ്രപാർത്ഥന അവസാനിച്ചേപ്പാേഴക്കും ഞങ്ങൾക്കു േപാകാനുള്ള വാഹനെമത്തി..
താടിക്കാരൻ രാേജഷ് തയ്യാറാക്കിത്തന്ന ഉച്ച ഭക്ഷണം വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ േശഷം എല്ലാവരും
സീറ്റുകളിൽ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു. പഴയ േഗാവ (Old Goa) യിെല േലാക ്രപസിദ്ധമായ ബസലിക്ക ഓഫ്
േബാം ജീസസ് എന്ന േദവാലയയം സന്ദർശിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത ്രപധാന
പരിപാടികളിെലാന്ന്. േപാർച്ചുഗീസ് ഭരണകാലത്ത്, 1594 ലാണ് പള്ളിയുെട നിർമ്മാണം.
യുനസ്േകായുെട േലാകൈപതൃക േക്രന്ദങ്ങളുെട പട്ടികയിൽ ഇടം േനടിയിട്ടുള്ള േദവാലയമാണിത്.
1552 ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി േഗാവയിൽ നിന്നും ൈചനയിേലക്കുള്ള യാ്രതയ്ക്കിെട പനി ബാധിച്ച്
മരിച്ച വിശുദ്ധ ്രഫാൻസീസ് േസവ്യറിെന്റ മൃതേദഹം ഇവിെടയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചരി്രതത്തിെന്റയും പഴമയുെടയും അമൂല്യമായ തിരുേശഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്രപൗഢ
ഗംഭീരമായ േദവാലയം. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട പഴക്കം േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന ചുവരുകൾ എ്രതേയാ ചരി്രത
സംഭവങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കാണും. ബസലിക്കയിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ വിശാലമായ
ൈമതാനത്തിനപ്പുറത്തായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മേനാഹരമായ െസന്റ് ്രഫാൻസിസ് അസ്സീസി
േദവാലയം.
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മേണ്ഡാവി നദിയുെട കരയിലിരുന്നാണ്, താടിക്കാരൻ രാേജഷ് ഒരുക്കി തന്നു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഉച്ച
ഭക്ഷണം കഴിക്കാെനാരുങ്ങുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിനു േശഷം േഡാണാ േപാളാ ബീച്ചിലും മിരാമർ
ബീച്ചിലുെമാെക്കയായി കുെറ സമയം ചിലവഴിച്ചു. കടലിൽ നിന്നടിക്കുന്ന തണുത്ത
കടൽക്കാറ്റുെണ്ടങ്കിലും ഉച്ചെവയിലിനു നല്ല ചൂട്. ൈവകുേന്നരം അഞ്ചരക്കാണ് മേണ്ഡാവി
നദിയിലൂെടയുള്ള േബാട്ട് സവാരി. േഗാവയുെട ജീവേരഖയാണ് മേണ്ഡാവി നദി. േബാട്ടിൽ നിറെയ
ആളുകൾ. േബാട്ട് എന്ന് പറയുേമ്പാൾ നിസ്സാരമായിക്കാേണണ്ടതില്ല. 600 േപർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു
മിനി കപ്പൽ തെന്നയാണ് 'സാൻറ്റാ േമാണിക്ക' എന്ന് േപരുള്ള ഈ ഉല്ലാസ നൗക. േബാട്ടിെന്റ
മുന്നിലായി തീർത്തിരിക്കുന്ന േസ്റ്റജിൽ േഗാവയുെട തനതായ നൃത്ത-നൃത്ത്യങ്ങൾ തകൃതിയായി
നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. നൃത്തത്തിെനാത്തു ചുവടു വയ്ക്കുന്ന യാ്രതക്കാർ. െചറുതും വലുതുമായ
േവെറയും ഉല്ലാസ നൗകകൾ മേണ്ഡാവി നദിയിലൂെട ഒഴുകി നടക്കുന്നു. േഗാവയുെട
അസ്തമയക്കാഴ്ചകൾ എ്രത മേനാഹരം! എങ്ങും ഉല്ലാസത്തിെന്റയും ആേഘാഷത്തിെന്റയും
ആരവമാണ്. സന്ധ്യയായി. മേണ്ഡാവി നദിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു കിടക്കുന്ന കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ
കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ൈവദ്യുതി വിളക്കുകളുെട മാസ്മരിക ്രപഭയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ആറും
ഏഴും നിലകളുള്ള ഭീമാകാരന്മാരായ ഈ കപ്പലുകൾക്കുള്ളിൽ രാപ്പകൽ േഭദേമേന്യ ഇരുപത്തിനാലു
മണിക്കൂറും ്രപവർത്തിക്കുന്ന കാസിേനാകളാണ്. സംഗീതവും, പാശ്ചാത്യ നൃത്തങ്ങളും, ഒേര
സമയം നിരവധിയായ തട്ടകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ചൂതാട്ടങ്ങളും, മദ്യം ഒഴുകുന്ന ബാറുകളും,
വിവിധ െറേസ്റ്റാറന്റുകളും എല്ലാം േചർന്ന് ഒരു മായികേലാകമാണ് കാസിേനാകൾക്കുള്ളിൽ.
േകാടികളുെട ചൂതാട്ടമാണ് ഓേരാ മണിക്കൂറിലും ഇവിെട നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ്രതേയാ
മനുഷ്യരുെട ജീവിതങ്ങൾ ഒറ്റ രാ്രതി െകാണ്ട് ഇവിെട മാറ്റി മറിക്കെപ്പടുന്നു. സന്ധ്യയാകുന്ന
േവളയിൽ സൂര്യൻ അറബിക്കടലിനപ്പുറത്തുള്ള പടിഞ്ഞാേറ ച്രകവാളത്തിേലക്ക് കൂപ്പു
കുത്തുേമ്പാൾ േഗാവ ഉണരുകയാണ്. പാട്ടും, നൃത്തവും, നുരയുന്ന ലഹരിയും എല്ലാം േചർന്ന്
േഗാവയുെട നിശാ ജീവിതം തുടങ്ങുകയായി. േഗാവ ഉണരുന്ന േനരത്തു ഞങ്ങൾ റി്രടീറ്റ്
െസന്ററിേലക്ക് മടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണം.

മൂന്നാം പക്കം
രാ്രതി മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈണത്തിലും താളത്തിലുമുള്ള നിരവധി കൂർക്കം
വലികളുെട ്രശുതിമധുരമായ ഒരു സംഗീത വിരുന്നിനുേശഷം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും കണ്ണ് തുറക്കുന്നത്
മൂന്നാം ദിവസത്തിേലക്ക്. താടിക്കാരൻ രാേജഷിെന്റ സ്വാേദറിയ ്രപാതലിനു േശഷം
്രപാർത്ഥനക്കായി പള്ളിയിൽ ഒത്തു കൂടി. ്രപാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു െവളിയിലിറങ്ങിയേപ്പാൾ ഞങ്ങളുെട
വാഹനം കാത്തു കിടക്കുന്നുന്നതു കണ്ടു. അറബിക്കടലിലൂെടയുള്ള ഒരു േബാട്ട് യാ്രതയാണ്
ഇന്നെത്ത ്രപധാന പരിപാടികളിെലാന്ന്. ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു േബാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാ്രതമായി കിട്ടി.
ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ യാ്രതക്കിടക്ക് കടലിൽ കുത്തി മറിയുന്ന േഡാൾഫിനുകെള െതാട്ടടുത്തായി േനരിട്ട്
കാണാമെ്രത. കടൽത്തീരത്തു തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചില പുരാതന േകാട്ടകൾ
്രടാൻസിൽവാനിയയിെല ്രഡാക്കുള േകാട്ടെയ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. േബാട്ട് കടലിെല തിരമാലകെള
കീറി മുറിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. െപെട്ടന്നതാ, േബാട്ടിനു െതാട്ടരികത്തായി ഒരു
േഡാൾഫിൻ അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കുയർന്നു ശരീരം വളച്ചു വീണ്ടും കടലിേലക്ക് ഒരു മുതലക്കൂപ്പ്
നടത്തി. നിമിഷങ്ങൾക്ക് േശഷം ഒന്നല്ല, അേനകം വലിയ േഡാൾഫിനുകൾ ഒരു േഘാഷയാ്രതയായി
കടൽപ്പരപ്പിലൂെട ചാടിത്തിമർത്ത് മുേന്നാട്ട് േപാകുന്നു. മേനാഹരമായ കാഴ്ച. ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള
ദിവസമാണ്; െകാങ്കിണി സംസാരിക്കുന്ന േബാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ നിറുത്താെത െകാങ്കിണി
ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർെക്കങ്കിലും അത്
മനസ്സിലാകുന്നുേണ്ടാ എന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് ്രപശ്നേമയല്ല എന്ന് േതാന്നുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ
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േനരെത്ത ഉല്ലാസ യാ്രതക്ക് േശഷം േഡാൾഫിനുകേളാട് യാ്രത പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കരയിേലക്ക്
മടങ്ങി.
1612ൽ നിർമ്മിതമായ അേഗാഡ േഫാർട്ടിേലക്കാണ് ഇനിയുള്ള യാ്രത. തങ്ങെള നിരന്തരം
ആ്രകമിക്കാെനത്തുന്ന മറാഠികളിൽ നിന്നും ഡച്ചുകാരിൽ നിന്നും രാജ്യെത്ത രക്ഷിക്കാനായി
േപാർട്ടുഗീസുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ േകാട്ട. അേഗാഡ എന്നാ വാക്കിനർത്ഥം ജലം
എന്നാണ്. അക്കാലത്തു ഈ വഴി േപായിരുന്ന കപ്പലുകളിൽ ശുദ്ധജലം േശഖരിച്ചിരുന്നത് ഈ
േകാട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു േശഷം കലാൻഗുട് ബീച്ചിേലക്ക്. ബീച്ച് നിറെയ
വിേനാദ സഞ്ചാരികളാണ്. നല്ല വൃത്തിയുള്ള പഞ്ചാര മണൽ. െവള്ളത്തിേനാട് അലർജിയുള്ള
ഞങ്ങളിൽ ചിലർ കടൽത്തീരത്തിരുന്നു കടലിെന േനാക്കി അത്ഭുതം കൂറി. ചിലർ മണൽപ്പരപ്പിൽ
എഴുതിയിട്ടു 'കടലമ്മ കള്ളി'. അതു കണ്ട് േദഷ്യം പൂണ്ട തിരമാലകൾ നിമിഷ േനരം െകാണ്ട്
എഴുതിയത് മായിച്ചു കളഞ്ഞ േശഷം കടലിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. ഞങ്ങളിൽ ധീരരായ ചിലർ
കടലിേലക്കിറങ്ങി. തിരമാലകൾെക്കാപ്പം െകട്ടി മറിഞ്ഞു, മുങ്ങിയും താഴ്ന്നും, അറബിക്കടലിേനാട്
മല്ലടിച്ചു കളിച്ചു രസിച്ചു. അതിനിടക്ക് ചിലർ കടലിെല ഉപ്പു െവള്ളം കുടിച്ചു വയർ നിറച്ചു. സമയം
േപായതറിഞ്ഞില്ല. സന്ധ്യയാവുന്നു. സൂര്യെന അറബിക്കടൽ വിഴുങ്ങാെനാരുങ്ങുന്നു. കൂട്ടം െതറ്റി
പറന്ന ഒരു കടൽക്കാക്ക ച്രകവാളസീമകളിൽ ഒരു കറുത്ത െപാട്ടു േപാെല അസ്തമയ സൂര്യെന്റ
കടും ചുവപ്പിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതായി. എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന സന്ധ്യ. സൂര്യെന കടൽ വിഴുങ്ങി. കടലിെന
അന്ധകാരം ആവരണം െചയ്തു. ഞങ്ങൾ മടങ്ങി.

ൈബ ൈബ േഗാവ
ഇന്ന് ഞങ്ങളുെട േഗാവ പര്യടനം അവസാനിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ പതിവു െതറ്റാെത കിഴക്ക്
ഉദിച്ചുയർന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങളും. ്രപഭാത കൃത്യങ്ങളും, ്രപഭാത ഭക്ഷണവും, ്രപഭാത ്രപാർത്ഥനയും
എല്ലാം പതിവു േപാെല. ൈവകുേന്നരത്താണ് ദില്ലിയിേലക്കുള്ള ഫ്ൈളറ്റ്. ഉച്ച വെര കാഴ്ചകൾ
കാണാനുള്ള സമയമുണ്ട്.
വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞബിഗ് ഫൂട്ട് മ്യൂസിയം ആണ് ഇന്ന് ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നത്. േഗാവയുെട
ചരി്രതം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുരാവസ്തു സം്രഗഹാലയം. േപാർട്ടുഗീസ് ഭരണകാലെത്ത
ജീവിത സ്രമ്പദായങ്ങളും ഉപകാരണങ്ങളുെമല്ലാം അടുക്കും ചിട്ടേയാടും കൂടി
്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െതാട്ടടുത്തായി, അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ്രപമാണിയായ ഒരു വക്കീലിെന്റ പഴയ
ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട്. ചാപ്പലും ഒറ്റമുറി േകാടതിയുെമാെക്ക അന്നെത്ത സംസ്കാരെത്ത
പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു. അധികം ദൂരത്തല്ലാെത അപൂർവയിനം മത്സ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ
അേക്വറിയം. േഗാവ പര്യടനം ഏതാണ്ട് അവസാനഘട്ടത്തിെലത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു
േശഷം റി്രടീറ്റ് െസന്ററിേലക്ക് മടങ്ങി. കളിയും, ചിരിയും തമാശകളുമായി നാലു ദിവസം
േപായതറിഞ്ഞില്ല. ഉല്ലാസത്തിെന്റ നാലു നാളുകൾ. േഗാവ സമ്മാനിച്ച കുെറ നല്ല ഓർമ്മകളുമായി
ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും ദില്ലിയിേലക്ക്. ദില്ലിയുെട വിരസമായ യാ്രന്തിക ജീവിതത്തിേലക്ക്….
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