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കാരൂര് സ�ോമന്
രമ പ്രസന്ന പിഷാരടി
അരുണ്കുമാര് അന്നൂര്
അബ്ദുള്സലാം വടുതല
സത്യന്.ജി.പണിക്കര്

അമേതിയിലെ ജനങ്ങള് നയിക്കുന്നത് ദുരിത ജീവിതമാണ്. മൃഗങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിലാണ്
പലരും അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. കുട്ടികള് റ�ോഡിന്റെ വശങ്ങളില് മലവിസര്ജ്ജനം നടത്തുന്നത് അമേതി
യിലെ നിത്യകാഴ്ചയാണ്. ഒര�ൊറ്റ ഡിഗ്രി ക�ോളേജ് പ�ോലും ഇല്ല അമേതി മണ്ഡലത്തില്

നവ�ോത്ഥാന
സംസ്കൃതിയുടെ
ആജീവനാന്ത വരിക്കാര്
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(എറണാകുളം)

പ്രൊഫ.വി.ഏ. വര്ഗീസ്
(തൃശൂര്)

ജ�ോസ്കുഞ്ഞ് ഗുരുക്കള്
(ആലപ്പുഴ)

കുഞ്ഞമ്മ. ഏ.ഏ
(തൃശൂര്)

നവ�ോത്ഥാന
സുധ സത്യന്
(തിരുവനന്തപുരം)
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സുനിത.കെ
(മലപ്പുറം)

രാജു കഞ്ഞിപ്പാടം
(ആലപ്പുഴ)

മെയ്ദിനം

ഷിക്കാഗ�ോ തെരുവുകളില്
ഒഴുകിയ ച�ോരപ്പുഴയിലാണ്
മര്ദ്ദിതന്റെ അവകാശ
പ�ോരാട്ടങ്ങളുടെ ചെമ്പതാക
ഉയരുന്നത് !
മാസിക

ചെയര്മാന്
ഫാ. സ�ോളമന് ചാരങ്കാട്ട്
എഡിറ്റോറിയല് ബ�ോര്ഡ്
ഡ�ോ. പള്ളിപ്പുറം മുരളി
ഹേമവിശ്വനാഥ് വളഞ്ഞവട്ടം
വെട്ടയ്ക്കല് മജീദ്
പാര്വ്വതി അയ്മനം
വി.എസ്. പ്രസന്നകുമാരി ടീച്ചര്

സിന്ധു നമ്പ്യാര്

2019 ജനുവരി മാസം നിയമിതയായ
നവ�ോത്ഥാന സംസ്കൃതിയുടെ
ഉപദേശക സമിതി അംഗം
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്
ഉഷാകുമാരി ആര്.
ചീഫ് എഡിറ്റര്
എസ്. മുരളീധരന്
എഡിറ്റര് ഇന് ചീഫ്
ഇ.കെ. മുരളീധരന് മാസ്റ്റര്
സബ്ബ് എഡിറ്റര്
അനസ് ബി
റസിഡന്റ് എഡിറ്റര്
ആര്.എം. ഇബ്രാഹിം വെളുത്തൂര്
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്
പ്രശാന്തി ച�ൊവ്വര
എക്സി. എഡിറ്റര്
സിജിത അനില് പാലാ
സര്ക്കുലേഷന് മാനേജര്
അബ്ദുള്സലാം വടുതല
ക�ോ- ഓര്ഡിനേറ്റര്
വൈക്കം രാജി
എഡിറ്റോറിയല് ബ�ോര്ഡ്

അഡ്വൈസറി ബ�ോര്ഡ് ചെയര്മാന്
ഫിലിപ്പോസ് തത്തംപളളി
അഡ്വൈസറി ബ�ോര്ഡ്
പ്രൊഫ. ശ്രീപാദം ഈശ്വരന്നമ്പൂതിരി
കെ.ടി. രാധാകൃഷ്ണന് കൂടാളി
കര്ഷകമിത്ര ടി.എസ്. വിശ്വന്
രാജീവ് വട�ോട്ട്ചിറ
പീറ്റര് ബഞ്ചമിന് അന്ധകാരനഴി
ഗീത വടക്കേക്കര
സിന്ധു നമ്പ്യാര്
ലീഗല് അഡ്വൈസർ അഡ്വ. ലിസി ജ�ോണ്
ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് നവ�ോത്ഥാന പ്രിന്റേഴ്സ
 ്
9037713749
ഡിസൈന് & ലേ-ഔട്ട്
ത�ോമസ് ഫ്രാന്സീസ്
7560800080
പ്രിന്റിംഗ്
സെന്റ്. ജ�ോസഫ് ഓര്ഫനേജ് പ്രസ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി
0481 2410101
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അര്ത്തുങ്കല് 9496155352
ബ്യൂറ�ോ ചീഫ്സ്
ന്യൂഡല്ഹി
എസ്.പി. മുരളീധരന്
09990085313
മഹാരാഷ്ട്ര
കുഞ്ഞുമ�ോന് സിറിള്
09821732077
തമിഴ്നാട്
കേശിനികൃഷ്ണന്
09388988055
പുതുച്ചേരി
ഡെലീഷ്യ പന്തക്കല്
09656027586
ഉത്തരാഖണ്ഡ്
രാജേഷ്
08157992730
മദ്ധ്യപ്രദേശ്
സന്തോഷ് കുമാര് വി.
08878339903

മാസിക
2019 മാര്ച്ച്
` 20
മാര്ച്ച് 29
കയ്യൂര് ദിനം

മുഖചിത്രം

വത്സല കുമാരി

ജന്മിത്വത്തിനും
സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുമെതിരെ
പ�ോരടിച്ച് ധീരരക്തസാക്ഷിത്വം
വരിച്ച ദേശാഭിമാനികള്ക്ക്
ച�ോരയില് കുതിര്ന്ന ലാല്സലാം!!

താളുകളില്

08. കഥ വിജയന് ചെറുവറ്റ
09. കവിത 
ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണന്
10. കവിത 
ജയലക്ഷ്മി. കെ.എസ്.
11.
കഥ 
ഫാത്തിമ കരുനാഗപ്പളളി
13. കവിത 
രമപ്രസന്ന പിഷാരടി
14. കവിത 
കാരൂര് സ�ോമന്
16. കവിത 
ആദിത്യ ശങ്കര്
17. കവിത മ�ോഹന്ദാസ് ഗ്യാലക്സി
18. കവിത 
റൂബി ഇരവിപുരം
19. കവിത 
സുമാരാജേന്ദ്രന് മുഹമ്മ
21. കവിത 
അരുണ്കുമാര് അന്നൂര്
22. കഥ ഡെലീഷ്യ
26.	വ്യക്തി 
അബ്ദുള്സലാം
27. കവിത വിശ്വന് വെട്ടയ്ക്കല്
28.	നാടകം 
ഏ.എന്. എം.
36. 	നര്മ്മം 
തുപ്പത്തപ്പുക്കുട്ടന് നായര്
37.	ദൗത്യരേഖ 
സംഘടന
42. കഥ 
ടി.പി. കെ. അമ്മാടം
കവിത 
സത്യന്.ജി.പണിക്കര്
46. കല നചിത
47. കാത്തിരിപ്പ് ചേര്ത്തല മുരളി
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വരിസംഖ്യാനിരക്ക്
രാജ്യം	
ഒറ്റപ്രതി
ഒരു വര്ഷം	 3വര്ഷം	
7 വര്ഷം	
						
ഇന്ഡ്യ	
20 രൂപ
200 രൂപ
500 രൂപ
1000 രൂപ
അമേരിക്ക	
4 ഡ�ോളര്
40 ഡ�ോളര്
100 ഡ�ോളര്
200 ഡ�ോളര്
യൂറ�ോപ്പ്	
3 യൂറ�ോ	
25 യൂറ�ോ	
70 യൂറ�ോ	
140 യൂറ�ോ	
ഇഗ്ലണ്ട്	
2 പൗണ്ട്	
20 പൗണ്ട്	
50 പൗണ്ട്	
100 പൗണ്ട്	
ഗള്ഫ്	
50 രൂപ
500 രൂപ
1375 രൂപ
2750 രൂപ
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ആയുഷ്ക്കാലം
(15 വര്ഷം)
2000 രൂപ
400 ഡ�ോളര്
280 യൂറ�ോ
200 പൗണ്ട്
5500 രൂപ

മുഖലക്ഷണം

നവ�ോത്ഥാന സംസ്കൃ
 തി
ഏഴാം വര്ഷത്തിലേയ്ക്ക്
ഒ

രു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കര്മ്മകാണ്ഡവും പേറി
നവ�ോത്ഥാന സംസ്കൃതി അതിന്റെ പ്രയാണം
തുടരുമ്പോഴും, പുര�ോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ഉരുവപ്പെ
ടുത്തിയ ഉത്സാഹത്തിമിര്പ്പിന് ശേഷമുളള ആലസ്യ
ത്തിലാണ് കേരളക്കര. ഇവിടെ പൂത്തുലഞ്ഞ സര്ഗ്ഗ
വസന്തത്തിന്റെ നറുതേന് നുകരുവാന്, ഈറ്റില്ലത്തു
നിന്നും പ�ോറ്റില്ലത്തേയ്ക്ക് കുടിപാര്ത്തവര് പ�ോലും
തിരികെ വരു ആവേശകരമായ കാഴ്ചകള്ക്ക് സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് നവ�ോത്ഥാന കാലഘട്ടം കടന്നു
പ�ോയത്. തെരുവുകളെ ച�ോരയില് കുതിര്ത്ത് നേടി
യെടുത്ത നവ�ോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പാതാളത്തിലേക്ക്
പടിയിറക്കുവാനുളള പ്രതില�ോമകാരികളുടെ പ്രഘ�ോ
ഷണങ്ങള്ക്ക് ചെവിക�ൊടുക്കുവാന് നമുക്ക് സമയമില്ല.
ആര്ജ്ജിത മൂല്യങ്ങളെ ചലപൂരിതമാക്കാനുളള കുടിലത
കളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുവാനും നമുക്കാവില്ല.
ജന്മം ക�ൊണ്ടും കര്മ്മം ക�ൊണ്ടും സൈന്ധവ നാഗ
രികത ഒരു ദ്രാവിഡ ക�ോയ്മയാണ്. ആര്യാവര്ത്തത്തി
ന് അങ്കം മുറുക്കുവാന്, അതിന്റെ വര്ണ്ണാസനങ്ങള്ക്ക്
രഥചക്രമുരുളുവാന് - കീഴാള കുടിലുകള് ഇരവുകളെ
പകലാക്കിയത�ൊരു പഴമ്പുരാണം. ഇവിടെ വിരിഞ്ഞ
നേരിന്റെ പൂക്കള്ക്ക് ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെയും വിവേകാ
നന്ദന്റെയും ടാഗ�ോറിന്റെയും ശ്രീനാരായണന്റെയും
ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെയും പ�ൊയ്കയില് യ�ോഹാന്റെയും
അബ്ദു റഹ്മാന് സാഹിബ്ബിന്റെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെയും പി.കൃഷ്ണപിളളയുടെയും......
ഗന്ധമായിരുന്നു. തുടര്ന്നിങ്ങോട്ട് മനുഷ്യപക്ഷങ്ങളു
ടെ തീപാറും പ�ോരാട്ടങ്ങള്. ദളിതനെ ആളാക്കുവാന്,
ഈഴവനിലെ വിപ്ലവാഭിനിവേശം തുടിക�ൊട്ടിക്കുവാന്,
നായര് തറവാട്ടിലെ നമ്പൂരിക്കട്ടിലുകള് പിഴുതുമാറ്റുവാന്,
നാലുകെട്ടിന്റെ നാല്ക്കവലയില് തളച്ചിടപ്പെട്ടഅന്ത
ര്ജ്ജനത്തെ പ�ൊതു ധാരയിലേക്ക് ആനയിക്കുവാന്
.............................. നവ�ോത്ഥാന ആശയങ്ങള് വഹിച്ച
പങ്ക് ചെറുതല്ല സ�ോദരേ!!
ഇതര പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അമ്മമലയാ
ളം നേടിയ രാഷ്ട്രീയവും ധൈഷണികവുമായ ഉയി
രിനെ ഉലയ്ക്കുവാന് ബ�ോധപൂര്വ്വമായ പരിശ്രമങ്ങള്

6

അണിയറയില് തകൃതിയാണ്. മാറ�ോടണച്ച പ്രത്യയ
ശാസ്ത്രമൂല്യങ്ങള് കനത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്
മൃതപ്രായനാകുവാന് ഒരു പുര�ോഗമനവാദിക്കുമാവില്ല.
വര്ഗ്ഗാടിത്തറയില് പിറവി ക�ൊണ്ട അടിയാള സ്വത്വ
ത്തിന്റെ തുടര്പ്രവര്ത്തന സരണിയില് ഈ സംസ്കൃ

തി ഒരു നിമിത്തമായേക്കാം.
വിഭിന്ന ദേശീയതകളുടെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളു
ടേയും സങ്കലിത മണ്ണാണല്ലോ നമ്മുടേത്. ഇത്രയധികം
ജാതികളും ഉപജാതികളുമുളള മറ്റൊരിടം ല�ോകഭൂപട
ത്തിലില്ല. അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്നും ആളു
കളെ അകറ്റുവാന് ജാതിയും മതവും ആയുധമാക്കുന്നു.
വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കു
വാന് നവക�ൊള�ോണിയലിസവും അതിന്റെ കരാള
സംസ്ക
 ാരവും കെണിയ�ൊരുക്കുന്നു. ജീവത്തായ പഠ
നങ്ങള് ല�ോകത്തിന് നല്കിയത് വിമ�ോചനത്തിന്റെ
പതാക വാഹകരാണ്. ഭൂഖണ്ഡാന്തര ചലനങ്ങള്ക്ക്
സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പൂര്വ്വസൂരികളുടെ സൈദ്ധാന്തിക
ഇടപെടലുകള് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും
അനുരണനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. ആസേതുഹിമാചലം, വൈ
കാരിക പ്രക്ഷോഭങ്ങള് അലയടിച്ചു.
മാനവിക ദര്ശനങ്ങള് നാടിന്റെ പ�ൊതുസ്വത്താണ്.
ഓര�ോദേശത്തേയും സവിശേഷ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസൃ
തമായാണ് അത് പ്രയ�ോഗിക്കേണ്ടത്. അതാതിടത്തെ
ദേശീയവും പൗരാണികവുമായ പൈതൃകങ്ങളെ തമ
സ്കരിച്ചുക�ൊണ്ട് അതിന് മുന്നേറാന് ആവില്ല.
നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളുമെല്ലാം ജ്ഞാ
നവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ നിറകുംഭങ്ങളാണ്. അതില് മുങ്ങി
ക്കുളിക്കാതെ ഒരിഞ്ച് ചരിക്കുവാനാവില്ല. അതിലെ
ല്ലാം നവ�ോത്ഥാന ശകലങ്ങള് ലീനമാണ്. അതിനെ
കണ്ടെത്തി ഉപയ�ോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ
വരട്ടുവാദപരികല്പനകളില് മുഴുകി ജന്മം പാഴാക്കുകയല്ല
ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ നവ�ോത്ഥാന സംസ്കൃതി സാമൂഹ്യ
നീതിയുടെ വഴിത്താരയിലെ പുത്തന് നാവാകുമെങ്കില്,
നാട് കൃതാര്ത്ഥമായി.

ചീഫ് എഡിറ്റര്

ത�ൊഴില്തേടി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും ആളുകള്
എത്തുന്നത് ക�ോണ്ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും ഭരിക്കുന്ന
സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കല്ല; ഇടതുപക്ഷം
ഭരിക്കു കേരളത്തിലേക്കാണ്



രാഘവന്, കണ്ണങ്കര
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മിനികഥ

വിജയന് ചെറുവറ്റ

ഹര്ത്താല്
ഹ

ര്ത്താല് ദിനത്തില് നേതാവും അനുയായി
കളും നേരത്തെതന്നെ മെയിന് റ�ോഡിലെ
ത്തിയിരുന്നു.
‘ഒര�ൊറ്റവണ്ടിപ�ോലും കടത്തിവിടരുത്. എല്ലാം തടയ
ണം’ നേതാവ് അണികള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. കല്ലും
മരവും ക�ൊണ്ടു വന്ന് റ�ോഡില് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. അതാ
വരുന്നു ഹെഡ്ലൈറ്റിട്ടു ക�ൊണ്ടും ഹ�ോണ് മുഴക്കിക�ൊ
ണ്ടും ഒരു കാര്. അണികള് ഓടിയടുത്തു. ‘അസുഖമുളള
ഒരാളെയും ക�ൊണ്ട് ആശുപത്രിയില് പ�ോവുകയാണ്
’ ഡ്രൈവര് കെഞ്ചിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അണികളില്
ഒരാള് കാറിനുളളിലേക്കു ന�ോക്കി. ഒരു യുവാവ് മറ്റൊ
രുത്തന്റെ മടിയില് തലവെച്ചു കിടക്കുകയാണ്.നേതാവ്
ഓടിയെത്തി. ‘വിട്ടേക്കൂ, പ�ോയ്ക്കോട്ടെ’ പെട്ടെന്നു മുന്നി
ലുളള തടസ്സം നീക്കിക്കൊടുത്തു വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി.
വണ്ടിയില് നിന്ന് ചിലര് തലപുറത്തേക്കിട്ടു ആര്ത്തു
ചിരിക്കുന്നതും കൂവുന്നതും കേട്ടു. അണികളും നേതാവും
ഇളിഭ്യരായി. സാരമില്ല. ഇനിയ�ൊരബദ്ധം പറ്റരുത്.
അണികള്ക്കു നേതാവ് കര്ശ്ശന നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
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മിനിട്ടുകള് കഴിഞ്ഞില്ല. അതാവരുന്നു ഒരു കാര് ഹെ
ഡ്ലൈറ്റിട്ടും ഹ�ോണ്മുഴക്കിയും.
അണികള് കാറിന്റെ മുമ്പിലേക്കു ചാടി വീണു.
വടിയും കല്ലും അണികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരുവന് പെട്ടെന്നു തന്നെ വണ്ടിയുടെ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ടു.
‘ഇനി വണ്ടി പ�ോകുന്നത�ൊന്നു കാണണം’ അവര്
ആക്രോശിച്ചു. ഡ്രൈവര് പിന് സീറ്റിലേക്കു തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കി. അമ്മയുടെ മടിയില് പ്രാണനുവേണ്ടി പിടയുന്ന
കുഞ്ഞിനെ ന�ോക്കി അയാള് നെടുവീര്പ്പിട്ടു.ഒടുവില്
നേതാവ് മന്ദം മന്ദം കാറിനടുത്തേക്കു നടന്നു നീങ്ങി.
‘ഇന്ന് ഹര്ത്താലാണെന്നറിയില്ലേ, പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ
യാത്ര’. നേതാവ് കാറിനുളളിലേക്ക് തല നീട്ടി. പെ
ട്ടെന്നയാള് പിന്നാക്കം മാറി ‘എന്റെ മകന്’ നേതാവ്
ആര്ത്തലച്ചു. അണികള് അമ്പരപ്പോടെ നേതാവിന്റെ
മുഖത്തേക്കു ന�ോക്കി. ഭാര്യയുടെ മടിയില് കിടന്നു അവ
സാന ശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പിടയുന്നതും പതുക്കെ
ശ്വാസം നിലച്ചു നിശ്ചലമാകുന്നതും കണ്ടയാള് ബ�ോധം
കെട്ടു നിലത്തു വീണു.

കവിത

ചാരുലത***യ�ോടെനിക്കസൂയമാത്ര
മവള്ക്കുണ്ടേകാന്തത, പിണങ്ങാത്ത
കണവന് , പരിചാരകര്, പിന്നെ
തനിച്ചിരിക്കാന�ൊരുമുറി- എഴുതുവാന് .
ചാരുലതയ�ോടെനിക്കിനിയുമുണ്ടസൂയകള്
അവള്ക്കില്ലാ പ്രാരാബ്ധങ്ങള്
വിശന്ന കുട്ടികള്, പകലന്തിയില്
പണികഴിഞ്ഞണയുമ്പോള്
ര�ോഗവും വാര്ദ്ധക്യവും തളര്ത്തിയ
മുത്തശ്ശിമാര്, കുടിനീരിനായി
കേഴുന്ന ത�ൊടികള്, വിശ്വരൂപം
കാട്ടിനില്ക്കുന്ന വീടെന്നൊരു
സ്വര്ഗ്ഗവും നരകവും.

 ഗീതാഞ്ജലി കൃഷ്ണന്

ചാരുലതയും
ഞാനും

മനസ്സിതില് മുളപ�ൊട്ടും കഥകളുംകവിതയും
മുറ്റത്തെ മണ്ണിരക്കുരിപ്പാണവയെല്ലാം
ചൂലെടുത്തടിക്കണം, കിളച്ചു വെടിപ്പാക്കണം,
മറ്റാരും കാണാതെ വിഴുപ്പലക്കുമ്പോലെ
എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചത�ൊക്കെയുമ�ൊളിപ്പിക്കണം.
ചാരുലതക്കോ, നിറനിറയായ് നിറഞ്ഞ
സമയഭണ്ഡാഗാരം, മതിനുള്ളില്
മടുപ്പോ? അവളാ ജാലകച്ചില്ലുത�ോറു
മുറ്റുന�ോക്കി സമയം പ�ോക്കിപ്പോക്കി...
ദൂരദര്ശിനിവൃത്തം, ല�ോകമ�ൊരി ‘ഠ’ വട്ടം,
മടുപ്പിതാണറിയുക- കയ്യിലും കാലിലും
കിനാവള്ളികള് ചുറ്റുമ്പോലെ
പിണഞ്ഞു കുരുക്കിട്ട ജീവിതപന്ഥാവുകള്!
ചാരുലതയെ ന�ോക്കൂ
ചാരുവായ് തന്നെത്തന്നെ
ചമയിച്ചു ചായം പൂശി
ചാഞ്ഞിരുന്നാടുന്നത�ോ
ദാമ്പത്യപ്പിഴവുകള്?
(അരുതു, ഞാന് ച�ോദിക്കയില്ലത്രമാത്ര
മെനിക്കഭിവന്ദ്യനാണാങ്ങു,
ഗുരുദേവന് രബീന്ദ്രനാഥ്.)
** സത്യജിത് റേയുടെ “ചാരുലത’’ എന്ന സിനിമ.
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കവിത
ഒരു കുഞ്ഞു വാക്കില് തളിര്ത്തിടാന്
ന�ോവിന്റെ പതിനെട്ടു പടി കയറി ഒരുവള്
ഒരു കുഞ്ഞു വിത്തു ചുരണ്ടിക്കളയാന്
ന�ോവിന്റെ പടി കയറുന്നു മറ്റൊരുവള്
കാമുകനായ് പത്തുമാസം ചുമന്ന
ദേവതയെ ക�ൊല്ലുന്നൊരുവള്

ജയലക്ഷ്മി കെ.എസ്

നഗരതിരക്കിലെ നരകക്കിടങ്ങില്
ഒരുവളെ കാണാതെ പ�ോകുന്നു.

രണ്ട്
കവിതകള്

കാഴ്ചയില്ലാത്ത കറുത്ത പകലില്
നീലിച്ച കുഞ്ഞു പിടയുന്നു
നീതി ശാലയില് നീതി കിട്ടാതെ
നിലവിളക്കായ�ൊരു പ്രണയിനി.
വേഷപ്പകര്ച്ചകള് തനിയാവര്ത്തനങ്ങള്
കാലവും, സമയവും സാക്ഷികള്

ഇര
വീണ്ടും ഞാന് ജനിച്ചത് ......
ബലാല്സംഗം
ചെയ്യപ്പെട്ട അന്നല്ല .,...
നിങ്ങളെന്നെ....
തിരസ്കരിച്ച നിമിഷം ...
വേട്ടക്കാര്ക്ക് നിങ്ങള്
വിരുന്നൊരുക്കിയ ...
നിമിഷം ....
തിരിച്ചു കയറാനാവാത്ത
ചില തിരിവുകള്
ജീവിതത്തിനുണ്ടെന്ന് ...
തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം ,
എന്നെ... ഇറക്കിവെച്ച് ......
ഞാന് ജനിച്ചു ....
നിങ്ങളാണെന്നെപ്പെറ്റത്.
നിങ്ങളാണെന്നെക്കൊന്നതും
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കഥ

ഫാത്തിമ താജുദ്ദീന്

കടം
മാ

വുകള് പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന റ�ോഡിന്റെ
വക്കത്തുകൂടി സാരിത്തുമ്പു കുത്തിമടക്കി
ധൃതിയില് നടക്കുകയാണ് സുജ. നേരം സന്ധ്യയ�ോ
ടടുത്തു. കതിര�ോന്റെ ചെമന്ന തിളക്കം കണ്ണിനെ
വല്ലാതാകര്ഷിക്കുന്നു. ഞാന് ച�ോദിച്ചു: എന്താ സുജേ
ഇത്ര തിടുക്കം? മ�ോനു സുഖമില്ല. ഡ�ോക്ടറെ കാണാന്
പ�ോകണം. ബിജുവേട്ടന്
നേരത്തെ വരാന് പറഞ്ഞു. ഏട്ടനുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ
ഞാന് വേണ്ട. അല്ലെങ്കില് അരുണിനെ സ്കൂ
 ളില്
വിട്ടിട്ടുമാത്രമേ കമ്പനിയില് പ�ോകാറുളളൂ.
അവരുടേത് പ്രേമവിവാഹമായിരുന്നു. വീട്ടുകാര്
സഹകരിക്കാതെ നടത്തിയതിനാല് യാത�ൊരു
സഹായവുമില്ലാതെ ജ�ോലിയുടെ വരുമാനം ക�ൊണ്ട്
ജീവിച്ചുപ�ോന്നു. രണ്ടുപേര്ക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനിയി
ലാണ് ജ�ോലി. തുച്ഛമായ ശമ്പളമേ കിട്ടിയിരുന്നുളളൂ.
എങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പ�ോന്നു. മറ്റുളള
വര്ക്ക് അസൂയ ത�ോന്നുന്ന ജീവിതമാണ്. എപ്പോഴും
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കളിയും ചിരിയും. ഒന്നിച്ചുളള യാത്രയും. അരുണിനെ
സ്കൂളില് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതും വിളിക്കുന്നതുമെല്ലാം
ഒന്നിച്ചാണ്. പരസ്പര വിശ്വാസവും വിട്ടുവീഴ്ചയും
നര്മ്മകുശലതയുമെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തെ
പുളകിതമാക്കി. പെട്ടെന്നാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് കാറും
ക�ോളും ഉരുണ്ടുകൂടിയത്. ല�ോണും പലിശയ്ക്കെ
ടുത്തുമാണ് തെറ്റില്ലാത്ത നല്ലൊരുവീടു കെട്ടിയത്.
അവരുടെ വരവിനനുസരിച്ച് ഉളളതല്ലായിരുന്നു.
പെണ്ണല്ലേ, അവളുടെ എല്ലാ പ�ൊങ്ങച്ചങ്ങളും പുരയില്
വരുത്തിച്ചു. ബിജു അവളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പണിയ�ൊ
ക്കെ തീര്ത്തിരുന്നു. ആ കടത്തിന്റെ കൂടെ വീട്ടില്
വേണ്ട ഹൈടെക് സാധനസാമഗ്രികളും വാങ്ങി.
ല�ോണിന്റെ തവണയ�ൊരറ്റം, പലിശക്കടം വേറെ,
കടയിലെ കടം എന്നുവേണ്ട ആകെ സമാധാനമില്ലാ
ത്തൊരവസ്ഥ. എന്താണ�ൊരു വഴി. ആരും സഹായ
ത്തിനില്ല. സുജയെ പിണക്കാന് പറ്റുമ�ോ? അത്രയ്ക്കി
ഷ്ടമാണ് അവളെ. ചെലവുകള് പ�ോലും നേരാംവണ്ണം

കഥ
നടക്കുന്നില്ല. ബിജുവാണെങ്കില് മാനസികമായി
തകര്ന്ന അവസ്ഥയും. കടക്കാരു വരുമ്പോള് വീട്ടില്
നിന്നും കമ്പനിയില് നിന്നും മാറി നിന്നു ന�ോക്കി.
ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അവര് വിടുമ�ോ? അവധിയെല്ലാം
കഴിയുന്തോറും കടക്കാര് ന�ോട്ടീസയക്കാന് തുടങ്ങി.
സുജ ആര�ോടും വേദന തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മകന്റെ
മിടുക്കും, വലിയാളാക്കണമെന്നുളള മ�ോഹവുമ�ൊക്കെ
കൂട്ടുകാര�ോടു പറയും.
മാസങ്ങള് പലതും അങ്ങനെയിങ്ങനെ കടന്നു
പ�ോയി. ചിങ്ങമാസം പിറന്നു. കടമുണ്ടെങ്കിലും
ആകെയ�ൊരു സന്തോഷം. തിരുവ�ോണത്തിനു
രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് മകനേയും കൂട്ടി സാധനങ്ങ
ള�ൊക്കെ വാങ്ങി. പന്തും ചെരുപ്പും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും
വീട്ടിലേക്കുളള അവശ്യസാധനങ്ങളും. അരുണിനെ
വീട്ടില്ക്കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, മ�ോന് ഉറങ്ങാതിരി
ക്കണം. അച്ഛന് നല്ല ഉടുപ്പും പാന്റ്സും വാങ്ങി വരാം.
അവന് ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോഴ�ോ
ഉറങ്ങിയതറിഞ്ഞില്ല. ബിജു വേഗം തന്നെ വന്നു.
സുജ അടുക്കളയില് ജ�ോലിത്തിരക്ക് ആയതിനാല്
നേരെ മകന്റെ അടുത്തേക്കുതന്നെ പ�ോയി. സുജ വി
ളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മ�ോന് പുത്തന് ഡ്രസ്സിനു
കാത്തിരിക്കുകയാണേ. ബിജു ന�ോക്കിയപ്പോള്
അവന് ഉറങ്ങുന്നു. അയ്യോ അവന് ഉറങ്ങിയല്ലോ.
ഹ�ൊ. സാരമില്ല. ഞാന് ഉണര്ത്തിക്കൊളളാമെന്ന്
പറഞ്ഞ് അവന്റെ അരികില് കുറച്ചു സമയം ഇരുന്നു
തല�ോടുകയും , കയ്യിലും കാലിലുമ�ൊക്കെ പിടിച്ചു
ന�ോക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് പലതും ആല�ോചിച്ചു.
കടക്കാര�ോടെതെന്തുപറയും. ഓണവുമിങ്ങു വന്നല്ലോ
ഈശ്വരാ. എന്താ ഒരു വഴി? സുജയേയും അടുക്ക
ലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി. ജ�ോലിയ�ൊക്കെ പിന്നെയും
ന�ോക്കാമല്ലോ. നീ മ�ോന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്നു ന�ോ
ക്കിക്കേ. എന്തൊരുറക്കം. ഞാന് ഉറങ്ങുന്നപ�ോസാ
ണ�ോ. അല്ലേ, എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എന്റെ
അച്ഛനേയും അമ്മയേയും ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവന്
നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ. ഹ�ൊ. .. കിന്നാരം
പറയാന് കിട്ടിയ സമയം. അടുക്കളയില് പിടിപ്പതു
ജ�ോലി കിടക്കുന്നു. മ�ോനുറങ്ങട്ടെ. ചേട്ടനും കൂടി
അടുക്കളയിലേക്കു വാ.
എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവുമില്ല കടത്തിന്റെ
കാര്യം ഓര്ത്തിട്ട് . നീ കടക്കാര�ോടെന്തു പറയുമെ
ന്നാ പറഞ്ഞത് ?സഹായിക്കാന് നമുക്ക് രണ്ടുപേ
ര്ക്കും ആരുമില്ലെന്നറിയാമല്ലോ. അന്നേ ഞാന്
പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും വലിയ വീടും ആര്ഭാടവുമ�ൊന്നും
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എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവുമില്ല
കടത്തിന്റെ കാര്യം ഓര്ത്തിട്ട് .
നീ കടക്കാര�ോടെന്തു പറയുമെന്നാ
പറഞ്ഞത് ?സഹായിക്കാന്
നമുക്ക് രണ്ടുപേര്ക്കും ആരു
മില്ലെന്നറിയാമല്ലോ. അന്നേ
ഞാന് പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും
വലിയ വീടും ആര്ഭാടവുമ�ൊന്നും
വേണ്ടെന്ന്. അല്ലേലും പെണ്ണുങ്ങ
ളുടെ താളത്തിന് തുളളുന്ന ഒരാള്
ഞാനുമായിപ്പോയി.

വേണ്ടെന്ന്. അല്ലേലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ താളത്തിന്
തുളളുന്ന ഒരാള് ഞാനുമായിപ്പോയി. സുജയ്ക്ക് ഒട്ടും
സഹിക്കാത്ത വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു തരത്തിലും
അവളെ വേദനിപ്പിക്കാത്തവനാണ് ബിജു. ഈ അവ
സ്ഥയില് അവന് പറയാതിരിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല.
ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാ - എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ�ോയല്ലോ
. അത�ൊക്കെ പ�ോകട്ടെ, നമ്മള് ഇല്ലാതെ വന്നാല്
മ�ോന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും? അല്ലേ നമ്മള് മ�ോനെ
കളഞ്ഞ് എവിടെപ്പോകാനാ? ഈ ചേട്ടന്റെയ�ൊരു
കാര്യം. ഞാന് വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേയുളളൂ. അല്ലാ
സുജേ കടം വീട്ടാന് വേറെ വഴിയ�ൊന്നും കാണുന്നി
ല്ല. നമുക്ക് വീടങ്ങു വിറ്റാല�ോ . അയ്യോ ഒരു വര്ഷം
പ�ോലും താമസിച്ചില്ലല്ലോ. ഏട്ടന് ഇതു പറയാന്
എങ്ങനെ ത�ോന്നി. എന്തായാലും നേരം വെളുക്കട്ടെ.
നമുക്ക് ആല�ോചിക്കാം. പറഞ്ഞിട്ട് സുജ അടുക്കളയി
ലേക്കു പ�ോയി. ആ സമയം മകനെ അണച്ചുപിടിച്ച്
പ�ൊന്നുമ്മ നല്കി. പുത്തനുടുപ്പു ക�ൊടുക്കുന്നതിനു
പകരം അവനെ ഉണര്ത്തി കയ്യില് നേരത്തെ
കരുതി വച്ച വിഷം ചേര്ത്ത ഐസ്ക്രീം ക�ൊടുക്കുക
യും ബാക്കി ബിജു കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേരും
ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിലേയ്ക്ക്

കവിത

മഞ്ഞുറയും
താഴ്വരകള്
രമ പ്രസന്ന പിഷാരടി

കാശ്യപമേരു! നിന്റെ
താഴ്വര സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ
ക്ഷേത്രമായിരുന്നൊരു
പഴയ കാലം, സ്മൃതി!
ഉയര്ന്ന ശിരസ്സുമായ്
ഹിമവാന് മന്ത്രിക്കുന്ന
സഹസ്രപുണ്യത്തിന്റെ
പരിശുദ്ധമാമിടം
സ്വര്ഗ്ഗമാണതേ ഇന്നും
മരണം വിതയ്ക്കുന്ന,
സ്വപ്നങ്ങള് ചിറകറ്റ
ശ്മശാന തടാകങ്ങള്
ചിത്രങ്ങളില്ലാ, ചിത്രശലഭജഡങ്ങളില്
രക്തമ�ോഹിതം വീണഓര്ക്കിഡിന് ഇതളുകള്
കാലഘട്ടങ്ങള് സ്വയമെഴുതിയുടഞ്ഞൊരു
നീലവാനത്തില് ത�ൊട്ടു
മഞ്ഞുറയുന്നു വീണ്ടും
പ്രാണന്റെ നിശ്വാസത്തില്
പാഴ്വാക്കുച�ൊല്ലി ചുറ്റും
പ�ോര്വിളിക്കുന്നു പുതുവീഥികള്, മുള്വേലികള്.
ചുറ്റുമിന്നുണ്ട് ഗസല്
സ്വരങ്ങളടര്ന്നവ,
സര്ഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് നാദപ്രപഞ്ചം മറന്നവ.
ട്യൂലിപ്പിന് നിറം മങ്ങി
സന്തൂറും നിലച്ചുപ�ോയ്
സ്നേഹസന്ധ്യകള് മഞ്ഞില്
ഉറഞ്ഞും തളര്ന്നും പ�ോയ്.
പ്രാണന്റെ കിതപ്പിന്റെ
നക്ഷത്രസാക്ഷ്യം സിരാന�ോവിന്റെ ഏകാന്തമാം
ല�ോകമൂലമേ! മഞ്ഞു-
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പാതയില് ചിലമ്പൊലി
നിലാവിന് നീര്ച്ചോലകള്
ആരെയാണാരെത്തേടി
നില്ക്കുന്നു ചിദംബര
ഭാവമേ, നിന് നെറ്റിയില്
ഉറഞ്ഞു തീര്ന്നോ അഗ്നി?
നദികള് കരഞ്ഞാത്മബലിതീര്ഥങ്ങള്ക്കുള്ളില്
ചുമന്ന പൂക്കള് രക്തഹാരങ്ങള് വര്ഷിക്കവെ!
മൃതമിഥ്യകള് വന്നു
മൃത്യുവില് നൃത്തം ചെയ്തു
തിമിരം പടര്ത്തിയ
ദിക്കുകള് കാണാകുന്നു
ചിലമ്പിന്നടര്ന്നൊരു
മുത്തിന്റെ മൗനത്തില�ോ
ലയല�ോകങ്ങള് മുഖം
കുനിച്ചുനിന്നീടുന്നു
ഇരുണ്ട മനസ്സിന്റെ
കറുത്ത വാവില്, തീയില്
എരിഞ്ഞുതീര്ന്നീടുന്ന
പനിനീര്ദലങ്ങളെ!
ദൈവങ്ങളല്ല നിന്നെ
ചിതയില് കത്തിച്ചത്
ദൈവങ്ങളല്ല നിന്നെ
കൂട്ടിലായ് കുരുക്കിയ�ോര്
മുറിവിന് മൂവന്തിയെ
തളര്ന്ന രാപ്പാടിയെ
മയക്കി നിശാഗന്ധിപ്പൂവാക്കിയുറക്കിയ
മനുഷ്യന്, മനുഷ്യന്റെ
തിമിരപ്പടര്പ്പിന്റെ
ശിഖരങ്ങളില് കിനാവള്ളികള് പൂവിട്ടപ്പോള്
സമുദ്രപ്രകമ്പനം ചുറ്റിലും
നിശ്ശബ്ദനായ് ശിലയ�ൊന്നതേ മുന്നില്
പഴികേട്ടതീദൈവം.
പറയൂ അഗ്ന േ, സൂര്യ!
കര്മ്മസാക്ഷിയാം നീയും
അറിഞ്ഞുവല്ലോ സത്യം
കണ്ടത് മുന്നില് മര്ത്യനവനല്ലയ�ോ ക�ൊന്നുതീര്ത്തതീ സ്വപ്നങ്ങളെ.
ഇവനല്ലയ�ോ കൈയാലെടുത്ത കല്ച്ചീളിനാല്
എറിഞ്ഞു തകര്ത്തതീ
ഋതുവെ, വസന്തത്തെ.
മഴയെ, മണ്ഗന്ധത്തെ,
ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കേണ്ട
കരങ്ങളല്ലോ വിലങ്ങിട്ടതീ
താഴ്വാരത്തെ.........

കവിത

കാരൂര് സ�ോമന്

അന്യന്മാര്

ആനയെ

അളക്കുമ്പോള്

നാല് അന്യന്മാര് ആനയെ കണ്ടപ്പോള്
ഒരാള് ച�ോദിച്ചു
ഇതിനെ എങ്ങനെ ചുമലിലേറ്റും?
അപരന് പറഞ്ഞു,
നമുക്ക് സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന്
വെട്ടി മുറിച്ചതു പ�ോലെ
പീസ് പീസ് ആക്കി മാറ്റാം
അന്യന് ച�ോദിച്ചു,
അപ്പോള് മസ്തിഷ്ക്കം
ആരു ചുമക്കും?
അപരന് പറഞ്ഞു,
അതവിടെ കിടക്കട്ടെ
അവിടെ കിടന്നു വളരട്ടെ
അവിടെ നിന്നു ചെഞ്ചെടികള് വളരട്ടെ..
ആ പൂക്കള് നമുക്കു ചുമക്കാം
അന്യന് ച�ോദിച്ചു,
ആ പൂക്കള് വാടി ക�ൊഴിയുമ്പോള്
യൂറ�ോപ്പിലാകെ അതിന്റെ
ഗന്ധം നിറയുമ്പോള്
വില്ക്കുവാനാളില്ലാതെ
പൂക്കൂടയിലത് വാടിക്കരിയുമ്പോള്
നമ്മള് എന്തു ചുമക്കും?
മൂന്നാമത�ൊരാള് പറഞ്ഞു,
ആനയെ ചുമക്കാന് അതിന്റെ
വാലും തലയും എടുക്കണമെന്നില്ല
അതിന്റെ ക്യൂആര്എസ് ക�ോഡ്
എടുത്താല് മതി
അതിനെ റിട്രൈവ് ചെയ്തു നമുക്ക്
ഏതു ഉഗാണ്ടയിലേക്ക്
വേണമെങ്കിലും കടത്താം
നാലാമത്തേയാള് ച�ോദിച്ചു,
എന്റെ സാംസങ് ഗ്യാലക്സ
 ിയില്
നിന്റെ ആനയെ കയറ്റാമ�ോ?
എന്റെ തൂവെള്ള ആന്ഡ്രോയിഡില്
നിന്റെ ആനയ്ക്ക് നില്ക്കാമ�ോ?
എങ്കില് ഞാനത് ഈ കൈവെള്ളയില്
കൈപ�ൊള്ളാതെ ആരുമറിയാതെ
യുഎസിലേക്കും അവിടെ നിന്നു
ജപ്പാനിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും കടത്താം
അ-അമ്മ ആ-ആന
എന്നു നാലു പേരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞത�ോടെ
തെരുവുനാടകം സമാപിച്ചു
ചങ്ങലപ�ൊട്ടിച്ച ആന മൂന്നുപേരെയും ചവിട്ടി ക�ൊന്നു
നാലാമത്തെയാള് ആനയായി
രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു.
അയാള്ക്ക് അയാളുടെ വലുപ്പം
അറിയാമായിരുന്നില്ല.
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നവ�ോത്ഥാന ശ്രേഷ്ഠ
പുരസ്കാരം 2019
കഥ,കവിത, ലളിതഗാനം,
കവിതാ സമാഹാരം, സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനം,
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, നാട്ടുവൈദ്യം, ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തനം,
ഉപകരണ സംഗീതം, പെണ്ണെഴുത്ത്, അധ്യാപനം,
അന്ധവിശ്വാസവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനം,തപാല് സേവനം,
ന�ോവല്, മറുനാടന് രചന,
പ്രവാസ മലയാളം, നാടകം എന്നീ മേഖലകളില്
അവാര്ഡുകള് നല്കുന്നു

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ മെമെന്റോയും കീര്ത്തി പത്രവും
10001 (പതിനായിരത്തിഒന്ന് ) രൂപ ക്യാഷ് അവാര്ഡും
നല്കി ആദരിക്കുന്നു.
ബയ�ോഡാറ്റയും രണ്ട് ഫ�ോട്ടോയും സഹിതം
താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തില് അയക്കുക.
ചീഫ് എഡിറ്റര്
നവ�ോത്ഥാന സംസ്കൃതി
വാരണം പി.ഓ, ആലപ്പുഴ - 688555
ഫ�ോണ്: 9037713749
6238342527
NB:45-ാം പേജിലെ ബയ�ോഡാറ്റാ ഫ�ോം കാണുക.

പുരസ്കാരനാമം
1. കഥ - സഹ്യസാഹിതി
2. കവിത - കാവ്യകൗമുദി
3. 	ലളിതഗാനം - ഗാനക�ോകിലം
4. കവിതാസമാഹാരം - സര്ഗസന്ദേശ്
5. സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനം - സേവാപ്രകാശ്
6. 	സ്ത്രീശാക്തീകരണം - സംഘചൈതന്യ
7. 	നാട്ടുവൈദ്യം - ഹരിതരത്ന
8. ജീവകാരുണ്യപ്രവര്ത്തനം - ശ്രേഷ്ഠമാനവ
9. ഉപകരണസംഗീതം - ശബ്ദസാഗര്

10. 	പെണ്ണെഴുത്ത് - സ്ത്രൈണപൗര്ണ്ണമി
11. അദ്ധ്യാപനം - ഗുരുഗന്ധര്വ
12. അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനം കര്മ്മസാക്ഷ്യ
13. തപാല്സേവനം - അഞ്ചല്ഹര്ഷ
14. ന�ോവല് - സാഹിത്യസമ്മോഹന
15. മറുനാടന് രചന - ഭാഷാപ്രവീണ്
16. പ്രവാസമലയാളം - മാതൃപൂര്ണ്ണ
17. 	നാടകം - കലാശ്രീ

NB . 45-ാം പേജിലെ ബയ�ോഡാറ്റാ ഫ�ോം കാണുക

ബയ�ോഡാറ്റ സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി:
2019 മാര്ച്ച് 15
അവാര്ഡ് പ്രഖ്യാപനം : 2019 മാര്ച്ച് 24
പുരസ്കാര സമര്പ്പണവും ക്യാഷ് അവാര്ഡ് വിതരണവും:

2019 ഏപ്രില് 15 ന്
തിരുവനന്തപുരത്ത്
15

കവിത

കണ്ണായ റിയല് എസ്റ്റേറ്റില്
തഴച്ച് വളരുന്ന മരം
വണ്ടുകള്ക്ക് മൂളി പറക്കാന്
പൂ വിരിയിക്കുന്നതും,
അണ്ണാന് കടിച്ചീമ്പാന്
കായ് കനികള് വിളയിക്കുന്നതും,
കിളിക്കൂടുകള് താങ്ങാന്
ചില്ലകള് പടര്ത്തുന്നതും
പുതിയ പ്രബുദ്ധത.
പ�ൊന്മാനും പാമ്പിനും കടികൂടാന്
മരപ്പൊത്ത് നിര്ത്തുന്നത്,

ആദിത്യ ശങ്കര്

വൃക്ഷബ�ോധം

അറക്കവാളിനെ അതിജീവിക്കുന്ന
മരത്തൊലി മ�ോഹിക്കുന്നത്,
മരത്തണലില് ഒതുക്കിയ
കാറിന�ോട് പഴകുന്നത്,
അതിന്റെ പുക തിന്നാന് ശീലിക്കുന്നത്,
ഒപ്പത്തിന�ൊപ്പം നില്ക്കുന്ന
പരസ്യപ്പലകയുടെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്,
വേരുകള് പടര്ത്താനുള്ള മണ്ണ്
ക�ോണ്ക്രീറ്റിനടിയില് തപ്പുന്നത്,
ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങള്ക്കിടയില്
അവരില് ഒരാളാവുന്നത്,
എം.എല്.എ യുടെ ഫ്ലെക്സും
പി.ജി.യുടെ* പരസ്യവും
ധനുഷിന്റെ പ�ോസ്റ്ററും
ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ വയറുകളും താങ്ങുന്നത്,
കറന്റ് കമ്പിയുടെ
കീഴിലാണാകാശമെന്ന്
സ്വയം മുറിക്കുന്നത്,
പുതിയ പ്രബുദ്ധത.
പുതിയ പ്രബുദ്ധത
നഗര പ്രാന്തത്തിലെ
ടാക്സി ഹെയിലിംഗ്** സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് പ�ോലെ
ഓര�ൊ കാറ്റിന�ൊപ്പവും
അപ്പാര്റ്റ്മെന്റ് നിവാസികളെ
തങ്ങളുടെ വേരുകളിലേക്ക്
സവാരി ക�ൊണ്ട് പ�ോകുന്നു.
*- പേയിംഗ് ഗെസ്റ്റ്
** - ഉബര്, ഓല പ�ോലുള്ള മ�ൊബെയില് ആപ്പ് ടാക്സി സര്വ്വീസ്.
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മ�ോഹന്ദാസ് ഗ്യാലക്സി

നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങള്
കൈനീട്ടിബാല്യങ്ങളെത്തുന്നു നിത്യവും
പ�ൊരിയും വയറുമായരുകിലെത്തി
വറ്റിവരണ്ട കണ്തടക്കോണുകള്കുഴിയില്തിളങ്ങുന്നു നേത്രങ്ങളും
തിക്കിതിരക്കിയെത്തിയരുകില്,
കൈക്കുമ്പിള് നീട്ടിത്തൊഴുതുനിന്നു.

നരകമായ് മാറിയിളം മനസ്സില്
മരവിച്ച മനസുമായ് തെരുവുകള്തോറും
മാലിന്യകുപ്പ ചികഞ്ഞിടുന്നു.
അന്തിയുറങ്ങും കടത്തിണ്ണയില്
പ്രാണന് പിടയും മനസ്സുമായി
ഞെട്ടിയുണരുന്ന ഈ ക�ൊച്ചുബാല്യം,
പിടയുന്നു നിത്യവും തേങ്ങല�ോടെ
പ�ൊള്ളിപ്പിടയും മനസ്സും ശരീരവും
സ്വപ്നങ്ങള് നെയ്യും ഇളം മനസ്സും.

അന്നത്തിനായിക�ൊതിയ�ോടെയെത്തിയ
ഈ ക�ൊച്ചുബാല്യം പിഴച്ചതെന്തേ?
ഓര�ോ മുഖവും തിരയുന്നു മുന്നില്,
അച്ചനേയമ്മയേ ഓര്ത്തെടുക്കാന്.

ചൈതന്യമെങ്ങോ മറഞ്ഞ ഈ പൂമുഖം
വരണ്ടു നിറം മങ്ങി മാറിടുന്നു
അലഞ്ഞു തിരയുന്ന തെരുവുകള്തോറും
അമ്മയെതിരയും പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
നഷ്ടസ്വപ്നത്തിന് വര്ണ്ണങ്ങള് ചാലിച്ച്
തിരയുന്നു സ്വന്തം പിതാവിനെയും

സൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുയാചിച്ചു നീങ്ങുന്ന
ഒരു ക�ൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ന�ൊമ്പരങ്ങള്.
എന്നോ അടര്ത്തിയെടുത്ത ബാല്യം
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റൂബി ഇരവിപുരം

മരിച്ചവര്

മരിച്ചവരാണ്
ഭൂമിയെ ഭൂമിയായ്
മണ്ണു നിറച്ചു നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നവര്
അവരുടെ വേഷ പകര്ച്ചകളല്ലൂ യീപ്രകൃതിയും സര്വ്വ ജീവരാശികളുമെന്നറിഞ്ഞാലും...

ആത്മാവ്
നിഴലിനെ മണ്ണിട്ടു
മൂടാനാകുമ�ോ..
ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്ത
ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തയാത്മാവിനെ
നിങ്ങള്ക്കു വെട്ടിമുറിക്കാനാവുമ�ോ....
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സുമാ രാജേന്ദ്രന്

പച്ചപ്പൂങ്കിളി
തക്കം തരികിട താളം തുളളുംപച്ചപൂങ്കിളിയേ!
നിര്ത്താതെ നിന് നൃത്തച്ചുവടുകള്
കണ്ണിന്നാനന്ദം...
പച്ചിലതന് തിരുമെയ്യില് നിന്നുടെ
മ�ോഹന സാമ്രാജ്യം,
ഒച്ചയിട്ടാര്ത്തുകളിക്കാനുളള�ൊരു
പ്രകൃതി സ�ോപാനം...
മെച്ചമിയന്നൊരുനിന്നുടെരൂപം
കണ്ടാല് മതിയാകാ...

തക്കിട തരികിട താളത്തില് നീ
നൃത്തം വെയ്ക്കുമ്പോള്,
ഉള്പ്പുളകത്താലെന്നെ മറന്നു ഞാന്
നില്ക്കയാണകലത്തില്
അടുത്തേക്കെത്താന് ക�ൊതിയാണേലും
അകലം പാലിക്കാന്,
തുനിഞ്ഞിടുന്നു അത്രമേല്
നിന്നുടെ നടനം “സുകൃതലയം”
ആളനക്കം കേട്ടാല് നീയും പറന്നുപ�ോകൂല്ലോ...
അതാണെനിക്കും നിരാശ കിളിയേ!
പറന്നു പ�ോകരുതേ............
നിന് നടനം തുടരണമേ..........
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ഒരു പുതിയ

്റ്
കമ്മ്യൂണയിസ്റ
ിലേയ്ക്ക്

മാനിഫെസ്റ്റോ

3

-ാം
പതിപ്പ്
*കമ്യൂണിസത്തിന്റെ ആത്മീയ ഉളളടക്കം
വെളിവാക്കുന്ന ദാര്ശനിക രചന
*ഭാരത സംസ്കാരത്തെ മാര്ക്സിസംലെനിനിസവുമായി കണ്ണിചേര്ക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകത പ്രതിപാദിതമാകുന്ന ദേശീയ വീക്ഷണം
*ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗ സര്വ്വാധിപത്യത്തിനു പകരം
ജനകീയ സര്വ്വാധിപത്യം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന
ആശയാവിഷ്കാരം
*ബൂര്ഷ്വാ- പ്രോലിറ്റേറിയന് സ്വാതന്ത്ര്യ
വീക്ഷണത്തിന് ബദലായുളള സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പം


N.B: കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങള്
എന്ന ലേഖനം പുസ്തകത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നവ�ോത്ഥാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ
സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയില് വച്ച്
പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ചേര്ത്തല മുരളി

ക�ോപ്പികള്
മുന്കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുക
9037713749
6238342527
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കവിത

അരുണ്കുമാര്അന്നൂര്

അടക്കം
അടക്കം കഴിഞ്ഞെന്ന്
പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞവര്
വെടിഞ്ഞ മൃതിയിടം
അടങ്ങാനാവാതെന്നാല്
കുഴിയില് കിടക്കുന്നു
പരേതന്, നിരാലംബന്
ഏവരുമുപേക്ഷിക്കും
ജഡമായ് പ�ോകേണ്ടുന്നോര്
നിറയെ ചിരിക്കുന്നു
(ചത്തവന് ഞാനാണല്ലോ)
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ഒരിക്കല് വിന�ോദത്തിന്
വഴിയില് ചിരിച്ചവര്
വിതുമ്പും വിഷാദത്തിന്
രതിയില് പുണര്ന്നവര്
പിടഞ്ഞു പാഞ്ഞോടുന്നു
തിരക്കില് തീവണ്ടിയില്
സുഹൃത്തേ, സ്വാഭിമാനം
സര്വ്വവും മറക്കുന്ന
വിപത്തേ, സഗദ്ഗദം
ഞാന�ൊന്നു ച�ോദിച്ചോട്ടെ
മണ്ണിന്റെയാഴങ്ങളില്
അടച്ചാല് അടങ്ങുമ�ോ
ഒരുവന്റെ തീരാത്ത വികാരങ്ങള്?
ഒടുങ്ങാ പ്രതീക്ഷകള്?
കണ്ടിട്ടും മതിവരാസ്വപ്നങ്ങള്, വ്യാമ�ോഹങ്ങള്?
ഇത്തിരി മണ്ണിട്ടു ഹാ!
കുഴിയും മൂടി, ദൂരെ
മറവു പന്നിക്കൂട്ടം!
മാനവനല്ലല്ലോ ഞാന്
പ്രേതമേ, നമസ്ക
 ാരം!!

കഥ

ഡെലീഷ്യ മുരളി

കാഴ്ചയുടെ
അതിര്ത്തിരേഖകള്
ഒരു കുലുക്കത്തോടെ ട്രെയിന് നിന്നു. അപ്പര്ബ
ര്ത്തില് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന ഞാന് വല്ലാതെ
ഉലഞ്ഞുപ�ോയി. അത�ോടെ കണ്ണില് നിന്ന് ഉറക്ക
ത്തിന്റെ കടവാതിലുകള് ചിറകടിച്ചകന്നു.
ഞാന് ബര്ത്തില് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് വാച്ചില്
ന�ോക്കി. സമയം 12.30 . മുകളിലെ ബര്ത്തുകളില്
എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കമാണ്. എന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ
രണ്ടു സീലിങ്ങ് ഫാനുകള് പിണങ്ങിയ ദമ്പതികളെ
പ്പോലെ പുറം തിരിഞ്ഞിരുന്നു മുരണ്ടു.
ഞാന് പതുക്കെ താഴെയിറങ്ങി. ഇടതു വശത്തെ
ല�ോവര് ബര്ത്തും മിഡില് ബര്ത്തും കാലിയാ
യിരുന്നു. ല�ോവര് ബര്ത്തിലിരുന്നു ജനാലയുടെ
ചില്ലുവാതിലുയര്ത്തി വച്ചു. അതിന്റെ ഊക്കിത്തിരി
കൂടിപ്പോയ�ോ എന്തോ, ത�ൊട്ടുമുന്നിലെ ബര്ത്തില് കി
ടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന മദ്ധ്യവയസ്കന് ഞെട്ടിയുണ
ര്ന്നു. കണ്ണടയെടുത്ത് മുഖത്തുവെച്ച് നൈറ്റ് ലാമ്പിന്റെ
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അരണ്ടവെളിച്ചത്തില് വാച്ചിലെ സമയ സൂചികള്
തേടിപ്പിടിച്ച ശേഷം അയാള് എന്നോടു ച�ോദിച്ചു:
ഏതാ സ്റ്റേഷന്?
ഞാന് ജന്നലിലൂടെ പുറത്തേക്കു കണ്ണയച്ചു.
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം തീര്ത്തും വിജനമായിരുന്നു. ട്യൂബ്ലൈ
റ്റിന്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തില് ആ സ്റ്റേഷന്റെ പേരുപ
ലക കണ്ടെത്തി ഞാനയാള്ക്കു പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തു.
പുറപ്പെടാനിത്തിരി താമസമെടുക്കും. ഇവിടുന്ന്
എന്ജിന് മാറിയിട്ടേ പ�ോകൂ. ഒരു ക�ോട്ടവായയുടെ
പശ്ചാത്തലത്തില് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തീര്ത്തിട്ട്
വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഉള്വലിഞ്ഞു.
ഞാന് വാഷ്ബേസിനില് മുഖം കഴുകി വന്നു. ഒരു
ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില് ....
ജനലിലൂടെ ആവുന്നവിധം കണ്ണുകള്
പുറത്തേക്കുനീട്ടിയെറിഞ്ഞു. പുറത്തെങ്ങും ഒരു
ചായ വില്പ്പനക്കാരനെപ്പോലും കാണുന്നില്ല.

കഥ
കണ്ണെത്താവുന്നിടത്തോളം ആള�ൊഴിഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം
മാത്രം. ഇടവിട്ടെരിയുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളുടെ നേര്ത്ത
വെളിച്ചത്തില് അടച്ചിട്ട റെഫ്രഷ്മെന്റ് സ്റ്റാളുകളും
പുസ്തകക്കടകളും കാണാം.
ഞാന് ബാഗില് നിന്ന് തലേന്നാള് കഴിച്ച്
ബാക്കി വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റു പാക്കറ്റ് പുറത്തെടുത്ത് ഉറ
ങ്ങുന്നവര്ക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാതെ തിന്നാന് തുടങ്ങി.
രാവിലെ കയറിയതാണ് ഈ തീവണ്ടി മുറിയില്.
ഇനി നാളെ പുലര്ച്ചവരെ ഇതിനുളളില്ത്തന്നെ......
ഒരു പകലും പകുതി രാത്രിയും ജീവിച്ചുതീര്ത്ത
ഈ തീവണ്ടി മുറി എനിക്കെന്റെ വീടുപ�ോലെ
ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കരച്ചില് കേട്ടത്. ഞാന് ചി
ന്തയില് നിന്നു ഞെട്ടിയുണര്ന്നു. ഒരു കുട്ടി കരയുന്ന
ശബ്ദം. എവിടെ നിന്നാണ്.? ഈ കംപാര്ട്ടുമെന്റി
നുളളില് നിന്നാണ�ോ? അല്ല ...... പുറത്തു നിന്നാണ്.
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമില് അട്ടിയിട്ടു വച്ച മീന്കുട്ടകള്ക്കും
ഭാരം വലിക്കാനുപയ�ോഗിക്കുന്ന ട്രോളികള്ക്കുമിട
യില് ഒരു നിഴലനക്കം. പുറത്തെ ഇരുട്ടിന�ോടു സമ
രരസപ്പെടുന്ന കണ്ണുകള്ക്കു മുന്നില് ട്യൂബ്ലൈറ്റിന്റെ
പ്രകാശ ചതുരത്തില് ഉറക്കം ഞെട്ടി നിലവിളിക്കുന്ന
ഒരു ക�ൊച്ചുകുട്ടി. രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് പ്രായം
വരും. ഒരു ജെട്ടിമാത്രമാണ് വേഷം. ചിക്കിപ്പാറുന്ന
തലമുടി. കരച്ചിലിന�ൊപ്പം മൂക്ക് ഒലിയുടെ ചാലുകള്
വായിലേക്കൊലിച്ചിറങ്ങി.
ത�ൊട്ടടുത്തു കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന ഏതാണ്ടു
പത്തു വയസ്സ് ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാലിക. അവളു
ടെ ചേച്ചിയാവണം, കരച്ചില് കേട്ടു പിടഞ്ഞുണര്ന്നു.
എന്നിട്ട് കുഞ്ഞനിയത്തിയെ വാരിയെടുത്തു മടിയി
ലിരുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവള് അതിനെ വീണ്ടും
തുടയില് തട്ടി ഉറക്കാന് ശ്രമിച്ചു. കുട്ടി പിന്നെയും
കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ഹ�ൊ ശല്യങ്ങള്! കമ്പാര്ട്ട്മെന്റിനുളളില് ആരു
ടെയ�ോ ശബ്ദം ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉണര്വിന്റെയും
നടുവരമ്പില് വഴുതി വീണു.
ഞാന് വീണ്ടും പുറത്തേക്കു ന�ോക്കി. എല്ലാം മരവി
ക്കുന്ന തണുപ്പില് , മടുപ്പിക്കുന്ന പച്ചമീനിന്റെ ഗന്ധം
പുരണ്ട കാറ്റില് ഇരുട്ടിന്റെ മേലാപ്പിനു താഴെ മൂപ്പെ
ത്താത്ത രണ്ട് ജീവികള് ഉറക്കം ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നു.
കുട്ടി കരച്ചില് നിര്ത്തുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോള്
ചേച്ചി തന്റെ മുഷിഞ്ഞ മേല്ക്കുപ്പായത്തിന്റെ അടി
യില് നിന്ന് ചെറിയ�ൊരു പ�ൊതിയെടുത്ത് എന്തോ
ഒന്ന് കുഞ്ഞനിയത്തിയുടെ വായില് വെച്ചു ക�ൊടുത്തു.
ഒരു നേര്ത്ത വലിവ�ോടെ കരച്ചില് മെല്ലെ നിന്നു.
ഞാന് വീണ്ടും വാച്ചില് ന�ോക്കി. വണ്ടി പുറപ്പെടാ
ന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്.
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കുട്ടി കരച്ചില് നിര്ത്തുന്നില്ലെന്ന്
കണ്ടപ്പോള് ചേച്ചി തന്റെ
മുഷിഞ്ഞ മേല്ക്കുപ്പായത്തിന്റെ
അടിയില് നിന്ന് ചെറിയ�ൊരു
പ�ൊതിയെടുത്ത് എന്തോ ഒന്ന്
കുഞ്ഞനിയത്തിയുടെ വായില്
വെച്ചു ക�ൊടുത്തു.
ഒരു നേര്ത്ത വലിവ�ോടെ
കരച്ചില് മെല്ലെ നിന്നു.

ഇപ്പോള് നല്ല നിശ്ശബ്ദത. കമ്പാര്ട്ടുമെന്റിനുളളില്
ഫാനുകളുടെ നേര്ത്ത മുരള്ച്ചയും അങ്ങിങ്ങായി
പതിഞ്ഞ താളബദ്ധമായ കൂര്ക്കം വലികളും മാത്രം.
പുറത്ത് ആ ക�ൊച്ചുകുട്ടി എന്തോ ചവച്ചു തിന്നു
ന്നുണ്ട.് ഉറക്കം തുടിക്കുന്ന കണ്ണുകള�ോടെ അവളുടെ
ചേച്ചി അതു ന�ോക്കിയിരുന്നു. അവള് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന
അളവില്ക്കവിഞ്ഞ കുപ്പായം പ�ോലെ തന്നെ പ്രാ
യത്തില് കവിഞ്ഞ ശുഷ്ക്
 കാന്തിയ�ോടെയാണവള്
അനിയത്തിയെ ഊട്ടുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ആ കുട്ടി ഒരു
കഷണം (അതെന്താണെന്നെനിക്കിപ്പോഴുമറിയില്ല)
ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടിനു നേര്ക്കു നീട്ടി. ഒരു പുഞ്ചിരികല
ര്ന്ന നീരസത്തോടെ അവള് അത് അനിയത്തിയുടെ
വായില്ത്തന്നെ വെച്ചു ക�ൊടുത്തു.
കണ്ടിരിക്കാന് നല്ല രസം ത�ോന്നി. പാവങ്ങള്
..... ചേച്ചിയുടെയും അനിയത്തിയുടെയും സ്ന േഹ
ത്തിന്റെ ശൈശവം വിട്ട് അവര് ചില നിമിഷങ്ങളില്
അമ്മയും കുഞ്ഞുമാകുന്നതു ഞാനറിഞ്ഞു.
ഇടയ്ക്കെപ്പോഴ�ോ എന്റെ കണ്ണുകള് അവരെ
വിട്ട് ശൂന്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിലൂടെ ഉഴറി നടന്നു. കഴു
ത്തില് മഫ്ള
 ര് ചുറ്റി കൈയില് ലാത്തിയും പിടിച്ച്
നൈറ്റ്ഡ്യൂട്ടിയിലുളള രണ്ടു പ�ോലീസുകാര് ദൂരെ നിന്നു

നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മിഡില് ബര്ത്തില് കിടന്നയാള് ഉറക്കത്തിലെ
ന്തോ പുലമ്പി . എനിക്കസൂയ ത�ോന്നി. രാത്രിയുടെ
പാതിവഴിയില് ഉറക്കം മുറിഞ്ഞ എന്റെ കണ്ണുകള്ക്ക്
മുമ്പില് കണക്കില് കവിഞ്ഞ ഉറക്കത്തിന്റെ കലവ
റയായി ഒരു കമ്പാര്ട്ടുമെന്റ് മുഴുവന് ഉറങ്ങിക്കിടുന്നു.
ചില രാത്രിയാത്രകളില് തലചായ്ക്കാന�ൊരിടം കിട്ടി
യിരുന്നെങ്കിലെന്ന പ്രത്യാശയ�ോടെ ഉറക്കം പിടിക്കു
ന്ന കണ്ണുകളുമായി ജനറല് കമ്പാര്ട്ടുമെന്റിനുളളില്
തിക്കിക്കുത്തി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് റിസേര്വ്ഡ്
ബര്ത്തുണ്ടായിട്ടും ഉറക്കം മാത്രം പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞു
നില്ക്കുന്നു.
പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും കരച്ചില്, ചേച്ചി ക�ൊടുത്തത്
കഴിച്ചു തീര്ന്നിട്ടും വിശപ്പടങ്ങാതെ കുട്ടി വീണ്ടും
ഭക്ഷണത്തിനായി കരയുകയാണ്. രാത്രിയുടെ
നിശ്ശബ്ദതയില് വിശപ്പിന്റെ സൈറണ് പ�ോലെ ഒരു
വിലാപം.
അപ്പോഴേയ്ക്ക് പ�ോലീസുകാര് അവരുടെ അടുത്തെ
ത്തിയിരുന്നു. അവരില�ൊരാള് ഭീഷണിപ�ോലെ
ലാത്തിയുയര്ത്തി കുട്ടിയെ പേടിപ്പിച്ചു.
ശ് ......... ശ് ...........
ഒരു വിഷപ്പാമ്പിന്റെ സീല്ക്കാരം പ�ോലെ അയളു
ടെ ശബ്ദം പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമില് ചീറ്റിയടിച്ചു.
അയാളുടെ കുടവയറും ക�ൊമ്പന് മീശയും കണ്ടു
പേടിച്ച കുട്ടി ചേച്ചിയുടെ നെഞ്ചിലേക്കു മുഖമ�ൊളി
പ്പിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് അവര് പ�ോയ�ോ എന്നറിയാന് പതുക്കെ
മുഖം തിരിച്ചു ന�ോക്കിയ കുട്ടിയെ അയാള് കണ്ണുരുട്ടി
പേടിപ്പിച്ചു. കുട്ടി വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ മാറില് അഭയം
തേടി.
ത�ൊട്ടപ്പുറത്തെ പാളത്തിലൂടെ ഒരു ഡീസല്
എഞ്ചിന് കിതച്ചുക�ൊണ്ട് നീങ്ങി. ജനാലയുടെ താഴ്ത്തി
യിട്ട ഗ്ലാസിനുളളിലൂടെ അതിന്റെ ഫ്ളഡ് ലൈറ്റിന്റെ
പ്രകാശം ഒരുപാടപ�ോലെ ഒഴുകിപ്പരന്നു. പിന്നെ
വീണ്ടും ഇരുട്ട് ......
പുറത്തെന്തു സംഭവിച്ചു ........ ?
ഇപ്പോള് ചേച്ചി അനിയത്തിയെ മാറ�ോടടുപ്പിച്ച്
പതിയെ മുതുകില് തട്ടിയുറക്കിക്കൊണ്ട് പഴയ
സ്ഥാനത്തു തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. പ�ോലീസുകാര്
അവിടെത്തന്നെയുണ്ട്.
കുടവയറും ക�ൊമ്പന് മീശയുമുളള പ�ോലീസുകാര
ന് ആ ബാലികയുടെ കിടപ്പിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക
യാണ്. ഒരു സ്ക
 ാനിങ് മെഷീന്റെ സൂക്ഷ്മതയ�ോടെ
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അയാളുടെ കണ്ണുകള് അവളുടെ അളവെടുത്തു.
കൂടെയുളള പ�ോലീസുകാരന് ചെറുപ്പമാണ്. അയാള്
ക�ൊമ്പന് മീശക്കാരനെ ‘നമുക്ക് പ�ോകാം’ എന്ന
ഭാവത്തില് കൈപിടിച്ചു വലിച്ചു. പക്ഷേ, മീശക്കാരന്
തിരിച്ചയാളുടെ കാതില് എന്തോ മന്ത്രിച്ചു. അര്ഥം
വെച്ചുളള ഒരു ചിരിയ�ോടെ ചെറുപ്പക്കാരന് പ�ോലീസ്
നടന്നു നീങ്ങി. മീശക്കാരന് അവിടത്തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി
നിന്നു.
ചെറിയ കുട്ടി ഉറങ്ങിയെന്നു ത�ോന്നുന്നു. പക്ഷേ,
ചേച്ചിയുടെ കൈകള് അപ്പോഴും നേര്ത്ത താളക്രമ
ത്തില് അവളുടെ മുതുകില് തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
പ�ോലീസുകാരന് പതുക്കെ അവരുടെ അടുത്തേ
ക്ക് നീങ്ങി നിന്നു. എനിക്കെന്തോ പന്തികേട്
ത�ോന്നി. ഭവനഭേദനത്തിനു മുന്പുളള ഒരു മ�ോഷ്ടാ
വിന്റെ കുടിലതയ�ോടെ അയാള് ചുറ്റുമ�ൊന്നു കണ്ണോ
ടിച്ചു. പിന്നെ അയാളുടെ കൈകള് ചലിച്ചു തുടങ്ങി.
അയാള് ലാത്തിയുടെ അറ്റം ക�ൊണ്ട് പതുക്കെ ....
പതുക്കെ ..... ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ പാവാട മുകളിലേ
ക്കു നീക്കി ........ പതുക്കെ ...... കാല്പാദങ്ങള് കടന്ന്
ഞെരിയാണിയും താണ്ടി ............. കണങ്കാലിലേക്ക്.
പെണ്കുട്ടി പിടഞ്ഞുണര്ന്നു. പ�ോലീസുകാരനെ
കണ്ടതും നടുക്കത്തോടെ പാവാട നേരെയാക്കി
വീണ്ടും കണ്ണടച്ചു കിടന്നു.
അയാളുടെ ചുണ്ടില് ഒരു വൃത്തികെട്ട ചിരി
മിന്നലാടി. പിന്നെ വീണ്ടും അയാളുടെ കൈകള്
പ്രവര്ത്തിച്ചു.
എന്റെ കണ്ണുകള് കാഴ്ചയ�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെടാനാ
വാതെ വീര്പ്പുമുട്ടി.
ഇത്തവണ അയാള് പാവാട പ�ൊക്കിത്തുടങ്ങിയ
പ്പോഴെതന്നെ പെണ്കുട്ടി മറ്റേക്കാലിന്റെ വിരലുകള്
ക�ൊണ്ട് പാവാട നേരെയാക്കിയിട്ടു. പക്ഷേ, അയാള്
വീണ്ടും ........
ജനല്ക്കമ്പിയിന്മേലുളള എന്റെ പിടിത്തം മുറുകി.
ഉളളില് ആത്മര�ോഷത്തിന്റെ ക്ഷുഭിത യൗവനം
ചുരമാന്തി ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒന്നു പ�ൊട്ടിച്ചാല�ോ?
വേണ്ട ....... ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചുണര്ത്തിക്കാണി
ച്ചാല�ോ? എന്തോ എനിക്ക് ചലിക്കാന�ോ മിണ്ടാന�ോ
കഴിയുന്നില്ല. ത�ൊണ്ടയില് നിന്ന് വാക്കുകള് വന്നി
ല്ല. ത�ൊണ്ടയില് തടഞ്ഞു..........
ഒരു നിമിഷം ..... കാടു കയറുന്നതിനു മുമ്പ്
ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിച്ച അയാളുടെ കണ്ണുകള് എന്നെ
കണ്ടു. കളളക്കമ്മട്ടത്തിനിടയില് പിടിക്കപ്പെട്ടവനെ

കുട്ടി ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു കരയാന്
തുടങ്ങി. ചേച്ചി വന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ
കരച്ചില് ഉച്ചത്തിലായി.
ട്രെയിനിന്റെ വേഗത കൂടി.
മീന്കുട്ടകളും പാഴ്സല് കെട്ടുകളും
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമും പിന്നെ സാവധാനം
റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് തന്നെയും
എന്റെ കാഴ്ചയില് നിന്നു മറഞ്ഞു.

പ�ോലെ അയാള് എന്നെ പകച്ചു ന�ോക്കി. പിന്നെ
പതുക്കെ രണ്ടു ചുവടുമാറി നിന്നു. ശ്രദ്ധേയനായ
നിയമപാലകനെപ്പോലെ പരിസരം നിരീക്ഷി
ക്കുന്നതായി ഭാവിച്ച് ഇടയ്ക്കെന്നെ ഒളികണ്ണിട്ടു
ന�ോക്കുന്നുണ്ട്.
പെട്ടെന്ന് തീവണ്ടിയ�ൊന്നു കിടുങ്ങി. എന്ജിന്
ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തളളലില് വണ്ടി
പുറക�ോട്ടു നീങ്ങാന് തുടങ്ങി. ഒപ്പം എന്റെ മുന്നിലെ
കാഴ്ചകളും പിറക�ോട്ടു വലിഞ്ഞു. പക്ഷേ, പ�ോലീസു
കാരനും കുട്ടികളും? എന്റെ കാഴ്ചവിട്ടു മറയുന്നതിനു
മുമ്പായി ഞാന് കണ്ടു! അയാള് വീണ്ടും പെണ്കു
ട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അയാള് തന്റെ
ലാത്തിക�ൊണ്ട് അവളുടെ പുറകില് ആഞ്ഞുകുത്തി.
അവള് ഒരു പുളച്ചില�ോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഭയം
നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള�ോടെ അയാളെ ന�ോക്കി.
അപ്പോഴേക്കും അവര് എന്റെ കണ്ണില് നിന്നും
പൂര്ണമായി മറഞ്ഞു. തീവണ്ടി കുറച്ചു ദൂരം പുറ
ക�ോട്ടു നീങ്ങിയശേഷം പതുക്കെ നിന്നു. ഇപ്പോള്
എനിക്ക് കാണാവുന്നത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു

ടെലിഫ�ോണ് ബൂത്തും അതിനടുത്തു കൂട്ടിയിട്ട കുറേ
പാഴ്സ
 ല് കെട്ടുകളും മാത്രം. ആ പ�ോലീസുകാരന്
............. കുട്ടികള് ......... പുറത്തിറങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്നു
ണ്ട.് പക്ഷേ, എനിക്കൊന്നിനും .........
നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങള് .......................
പെട്ടെന്ന് വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഞാന് ജന
ല്ക്കമ്പികളില്പ്പിടിച്ച് വിഭ്രമത്തോടെ പുറത്തേക്കു
ന�ോക്കി. വണ്ടി പതുക്കെ നീങ്ങി. ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ
ശാലകളുടെ ഇരുണ്ട ചത്വരങ്ങള് കടന്ന് വിളറിയ
വെളിച്ചം വീഴ്ത്തുന്ന വിളക്കുകാലുകള് കടന്ന് ...... ഉത്ത
രത്തില് തൂങ്ങിയാടുന്ന ടെലിവിഷന് പെട്ടികളുടെ
മൃതശരീരങ്ങള് കടന്ന് ...... മീന്കുട്ടകള് ഇടുക്കിവച്ചി
രിക്കുന്ന ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോള് ........ പ�ോലീസുകാ
രനെ അവിടെ കാണാനില്ല. ആ പെണ്കുട്ടിയെയും
. ചെറിയ കുട്ടി മാത്രം അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
താന് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നറിയാതെ.....
ട്രെയിന് ഉറക്കെ നീട്ടി ചൂളം വിളിച്ചു. ഉറങ്ങിക്കിട
ന്ന കുട്ടി ഞെട്ടിയുണര്ന്നു. ഒരു നിമിഷം അവള് തന്റെ
മുന്നില് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രപ്പാ
മ്പിനെ പേടിയ�ോടെ ന�ോക്കി. പിന്നെ തനിക്കു ചുറ്റും
പരതി. ചേച്ചിയെവിടെ ...................?
കുട്ടി ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു കരയാന് തുടങ്ങി. ചേച്ചി
വന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ കരച്ചില് ഉച്ചത്തിലായി. ട്രെയിനി
ന്റെ വേഗത കൂടി. മീന്കുട്ടകളും പാഴ്സ
 ല് കെട്ടുകളും
പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമും പിന്നെ സാവധാനം റെയില്വേ
സ്റ്റേഷന് തന്നെയും എന്റെ കാഴ്ചയില് നിന്നു മറഞ്ഞു.
പക്ഷേ, അപ്പോഴും എന്റെയുളളില് ആ ക�ൊച്ചുകുട്ടി.
ഉറക്കത്തില് നിലവിളിച്ചു. എന്റെ ത�ൊണ്ടക്കുഴിയി
ലൂടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്കു വരുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റി?
കൈകള് ജനല് കമ്പിയില് മുറുകെ പിടിച്ച് തള്ളി
ഹ�ൊ ....ശല്യങ്ങള്. ആര�ോ ഉറക്കെ പ്രാകിക�ൊ
ണ്ടു തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.

വ്യക്തി

അബ്ദുള്സലാം വടുതല

ശ്രീപ്രകാശ് ഒറ്റപ്പാലം
1958

ഡിസംബര് 14 ന് നിലമ്പൂര് ചക്കാലക്ക
പത്ത് ജീവന്പ്രകാശ് പിഷാരത്തെ
ഭരത പിഷാരടി-ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ മകനായി
ജനനം. നിലമ്പൂര് വീട്ടിക്കുത്ത് ജി.എല്.പി. സ്കൂ
 ള്,
ഗവ:മാനവേദന് ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂ
 ള്, മമ്പാട്
എം.ഇ.എസ്. ക�ോളേജ്, മഞ്ചേരി എന്.എസ്.എസ്.
ക�ോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില് വിദ്യാഭ്യാസം.
ല�ോഹിതദാസ് കഥാപുരസ്കാരം, തുളസി
അവാര്ഡ്, കുഞ്ചന് സ്മാരക കവിതാ അവാര്ഡ്,
ജയപ്രകാശ് സ്മാരക കഥാ പുരസ്കാരം, സംസ്കൃതി
കഥാ പുരസ്ക
 ാരം, ജില്ലയിലെ മികച്ച പരിസ്ഥിതി
പ്രവര്ത്തകനുളള ഓയിസ്ക
 പരിസ്ഥിതി അവാ
ര്ഡ്, യുവജന സംഘം കഥാ മത്സരത്തില് ഒന്നാം
സ്ഥാനം, പാം സാംസ്കാരികവേദി സംസ്ഥാനാ
ടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ കവിതാ മത്സരത്തില്
രണ്ടാം സ്ഥാനം, സമീക്ഷ മാസിക സംസ്ഥാനാ
ടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ കവിതാ മത്സരത്തില്
രണ്ടാം സ്ഥാനം എന്നിവ കൂടാതെ വിവിധ സംഘ
ടനകള് നടത്തിയ സാഹിത്യ മത്സരയിനങ്ങളില്
ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങള്.
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ഒറ്റപ്പാലം എല്.ഐ.സി. യില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
കൃതികള് : ആനച്ചൂര്, ക്ഷമിക്കണം - പങ്കജാക്ഷി
യമ്മ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, വെങ്കിടേശ്വര ബ്രാഹ്മിന്
റസ്റ്റോറന്റ്, ഓന് ഞമ്മള്ന്റാളാ(കഥകള്) ഈ പുസ്തക
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കവിത

നിറത�ോക്കില്ല കൈകളില് പടവാളില്ല നേരിടാന്
ഇടിനാദം മുഴങ്ങുന്നോരിടിനാദങ്ങള് മാത്രം
അതില് നിന്നുണരുന്നാരണഭേദികള് കേട്ടോ..
അതിലെ തീപ്പന്തങ്ങള് കണ്ടുവ�ോ നിങ്ങള് ദൂരേ ?
സത്യത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടില് കെട്ടിയിട്ടടിക്കുവ�ോര്...
ഇപ്പഴും വിദ്ധ്വംസകപഞ്ചാംഗം വായിക്കുന്നു
എന്തൊക്കെ എഴുതണം ഭക്ഷിക്കണം എന്തൊക്കെ
പറയുവാന് നിങ്ങള്ക്കില്ലധികാരം ...
മീശവെച്ചാല് മ�ോശം...പേരുച�ൊല്ലിയാല് കുറ്റം...
ആശയപ്രകടനം ചെയ്താലുമതില് കുറ്റം...
ബാബറി മസ്ജിദ് മുതല് താജ്മഹല് വരെയിന്ന്
ചരിത്രം തിരുത്തുവാന്
നാടിനെ വിഭജിക്കാന് ഇവര് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു,
വാളുമായ് നടക്കുന്നു.
ഇവിടെ സമാധാനം-സൗഹൃദം പുലരണം
തീവ്രവാദവും മതസ്പര്ധയും നശിക്കണം.
വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന് പേരില് ഈ നാടിന്നൊരു
യുദ്ധഭൂമിയായ് തീര്ക്കാനാരെല്ലാം ശ്രമിച്ചാലും
തൂലികത്തുമ്പില് ത�ോക്കിന് മുനകള് ഘടിപ്പിച്ച്
ഞങ്ങളീ സംസ്കാരത്തിന് ഗ�ോപുരം സംരക്ഷിക്കും.
മാനവ സംസ്ക
 ാരത്തിന് സൗഹൃദം നിറയ്ക്കേണം
വാളല്ല സമരായുധം - ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച വയലാര്
ഗര്ജ്ജിക്കുന്നുണ്ടി
പ്പോഴും ശൃംഗങ്ങളില് ഗാന്ധിജി മുതല്
ഗൗരിലങ്കേഷും മരിച്ചിട്ടില്ലാ
ഗലീലിയ�ോ ഇന്നും ഞങ്ങളില് ജീവിക്കുന്നു.
മാനവ മനഃസാക്ഷി പൂജവെച്ചാരാധിച്ച് വാന�ോളം
പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടെല്ലാരേം
ഹൃദയത്തില്
-ക�ൊന്നാലും മരിക്കാത്ത മക്കളാണവരെല്ലാം
നാടിനായ് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത രക്തസാക്ഷികള്
വിശ്വ സൗഹൃദംപൂക്കും രംഗവേദികള് ത�ോറും ഭാരതം
മതേതരരാഷ്ട്രമാ
ണ�ോര്ക്കൂ നിങ്ങള്...
എവിടെ സമാധാനം എവിടെ പുര�ോഗതി
പൂര്വ്വികര് പ്രതിഷ്ഠിച്ചാനൂതന
സങ്കല്പ്പങ്ങള്?

വിശ്വന് വെട്ടയ്ക്കല്

രണഭേരി

27

നാടകം

ഏ.എന്. മുകുന്ദന്

മ
ഴു

വാ നന്
വാ മ്പോള്
കര്ട്ടന് ഉയരുമ്പോള് .........
സീന് - 1
ഗാനം.
നൃത്തരംഗംമാവേലി നാടുവാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരു മ�ൊന്നു പ�ോലെ
ആമ�ോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം .........
(ഗാനം തീരുമ്പോള് ആസ്വദിക്കാനായെത്തുന്ന
മഹാബലി.
ഒപ്പം മഹാറാണിയും പുത്രിയും)
മഹാറാണി-

മഹാരാജന്..! നമ്മുടെ 	നാടി
പ്പോള് നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധിയിലാണ്.
മാനുഷരെല്ലാരുമ�ൊന്നുപ�ോലെ.
മഹാരാജാവ്- മഹാറാണീ.... നമ്മുടെ പ്രജകളുടെ
അധരങ്ങള് പ�ൊഴിച്ച സംഗീതം
കേട്ടില്ലേ ....
നാമറിയാതെ
ക�ോരിത്തരിച്ചുപ�ോയി.
മഹാറാണി- 	നമ്മുടെ സംശയം .... ഇനിയും കാ
ണാമറയത്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ണുനീര്
പ�ൊഴിക്കുന്നവരായുണ്ടോ എന്നാണ്.
മഹാബലി-

(ചിരി) ഉണ്ടാവാനിടയില്ല.
(മകളെ ന�ോക്കി) പുത്രേ.....
മൗനത്തിനര്ത്ഥം
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അസംതൃപ്തിയെന്നാണ�ോ?
അല്ല. സമര്ത്ഥമായ ഒരു രാജ്യഭ
രണം ദേവല�ോകത്തെ പ�ോലും
ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞതിലെ
ഭയാശങ്ക.
മഹാബലി - ഭയാശങ്കയ�ോ? എന്തിന്? നി
ഷ്കാമമായ രാജ്യഭരണത്തിന്
സര്വ്വ സമദ്ധിയും പൂച്ചെണ്ടുകളും
വന്നുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
മഹാറാണി- അതെ, അതുക�ൊണ്ട് തന്നെയാ
ഞങ്ങള്ക്ക് ഭീതി. ദേവല�ോകത്തിന്
പ�ോലും അസൂയ
ത�ോന്നിയിരിക്കുന്നു.
മഹാരാജന് - ഈ ഹൃദയ വിശാലതയിലേക്ക്
അവര്ക്കെപ്പോള് വേണമെങ്കിലും
കടന്നുവരാം.
(രാജഗുരു ശുക്രാചാര്യര് കടന്നു
വരുന്നു.മഹാരാജനും കുടുംബവും
പ്രണാമം അര്പ്പിക്കുന്നു.)
(ശുക്രാചാര്യര് ഗൗരവത്തോടെ)
ശുക്രാചാര്യര് - നാമെന്താണീ കേട്ടത്. ദേവല�ോക
ത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന
മഹാബലിയുടെ
നാട്ടിലേക്ക് ആര്ക്കും കടന്ന്
വരാമെന്നോ?
മഹാബലി - ഗുര�ോ ..... നാം പറഞ്ഞതിലെന്താണ്
തെറ്റ്?
പുത്രി -

ശുക്രചാര്യര് - അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ദേവല�ോകത്തെ
ക്കുറിച്ചാണ്.അവിടെ എന്തൊക്കെ
യാണ് നടക്കുന്നത്
എന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് അറിയാമ�ോ?
അസ്വസ്ഥതയുടെ ക�ൊടുങ്കാറ്റ്
ആഞ്ഞടിക്കുന്നു.അങ്ങയുടെ സല്ഭ
രണം ദേവല�ോകത്തിന്റെ ഉറക്കം
കെടുത്തുന്നു.
മഹാബലി - 	ദേവല�ോകത്തിന് അഹിതമായി
ഞാന�ൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ.
സംന്ന്യാസി - അതുക�ൊണ്ടല്ല. ഈ രാജ്യത്തെ
പ്രജകളുടെ അങ്ങേയ്ക്കു വേണ്ടിയുളള
പ്രാര്ത്ഥനയും പ്രവൃത്തികളും ആണ്
അവരെ ച�ൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏതു നിമിഷവും ഒരു
നിഷ്കാസനം വരെ പ്രതീ
ക്ഷിക്കാം. ദേവദൂതന്മാരുടെ
അടക്കം പറച്ചില് ഞാന്
കേട്ടതാണ്(അനുഭവിച്ചതാണ് )
മഹാബലി പ്രജാക്ഷേമ തല്പരമായ രാജ്യഭര
ണത്തില് അവരെന്തിന് വ്യാകുല
ചിത്തരാകണം.
ധര്മ്മ നീതിയുടെ പ�ോരാട്ടം
വിജയിക്കട്ടെ.
മഹാറാണി - ഗുരുജിയുടെ വാക്കുകള്ക്ക് അര്ത്ഥമു
ണ്ടെന്ന് നാമും മനസ്സിലാക്കുന്നു.
സന്യാസി - ധര്മ്മവും നീതിയും അരങ്ങ് തക
ര്ത്ത് വാഴട്ടെ. അതിനിടയിലേക്ക്
അധര്മ്മത്തിന്റെ
കൈത്തിരി പ്രകാശിപ്പിക്കാന്
ഞാനാളല്ല.പക്ഷെ .... സ്വ
ജീവിതത്തിന്റെ
പിന്നാമ്പുറത്ത് അല്പം സ്വാര്ത്ഥത
സൂക്ഷിക്കാത്ത ചക്രവര്ത്തിമാര്
ആരുണ്ട്?
മഹാബലി - അങ്ങനെയുളള ചക്രവര്ത്തിമാര്
ധാരാളമുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ശീലിക്കാ
ത്തത് ശീലിക്കാന്
നമുക്കൊരു
മനപ്പൊരുത്തമുണ്ടാകേണ്ടെ?
സന്യാസി - തിരുമനസ്സിന്റെ തര്ക്കുത്തരങ്ങള്
ദു:ഖങ്ങളേ സമ്മാനിക്കൂ .......
പുത്രി എന്തൊക്കെയ�ോ അസ്വസ്ഥതകള്
നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.
(ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഓടിക്കിതച്ചെത്തു
ന്നു. തലമുണ്ഡനം. കുടുമ-വേഷം.
പ്രായം 60 വയസ്സ് )
ബ്രാഹ്മണന്- ചക്രവര്ത്തി തിരുമനസ്സേ ... അയ്യോ
.... ഞാനതെങ്ങനെ പറയും. ഇത്രയും
കാലം
അങ്ങേടെ സതീര്ത്ഥ്യനായി
നടന്നിട്ട് ഇയ്ക്കൊരു വിമ്മിട്ടോണ്ടാ
യിട്ടില്ല. ഇപ്പോ
ദു:സ്വപ്നങ്ങള് കണ്ട് കണ്ട്
ഞാനാകെ തളര്ന്നിരിക്കുന്നു.
എന്തൊക്കെയ�ോ സംഭവിക്കാന്
പ�ോണൂ ......
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മഹാബലി -

എന്തിന് അസ്ഥാനത്ത് വ്യാകുലപ്പെ
ടുന്നു. അതിരറ്റ സ്നേഹബന്ധത്തി
ന്റെ ന�ോവുകള്
മാനസികാവസ്ഥയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു
വെന്ന് മാത്രം.
മഹാറാണി - എനിക്കും എന്തൊക്കെയ�ോ
ഭീതിത�ോന്നുന്നു.
ബ്രാഹ്മണന് - എല്ലാവര്ക്കും അങ്ങനെ ത�ോന്നു
ന്നുണ്ടെങ്കില് എന്തൊക്കെയ�ോ അന
ര്ത്ഥം സംഭവിക്കും,
തീര്ച്ച. കുല ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച്
മന്ത്രോച്ചാരണം ഉരുവിട്ടാല�ോ .....
ശുക്രാചാര്യര്- ഇനിയും വൈകരുതെന്നാണ് എന്റെ
പക്ഷം.
പുത്രി പിതാശ്രീ, എന്റെയും(നമ്മുടെ)
മനസ്സില�ൊരു ഭീതിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടം.
മഹാബലി - 	നിങ്ങളുടെ ഏത് തീരുമാനങ്ങള്ക്കും
വിലങ്ങ് നില്ക്കുന്ന ശീലമല്ലല്ലോ
നമ്മുടേത്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം
പ�ോലെ നടക്കട്ടെ.
മഹാറാണി - അനര്ത്ഥങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്ര
ങ്ങള് തന്നെയാകാം......
(സ്റ്റേജ് ഒരു പ്രാര്ത്ഥന യഞ്ജത്തിന്
തയ്യാറാവുന്നു. നിശ്ശബ്ദത.
അനര്ത്ഥ ശമനത്തിനുളള മന്ത്രനാ
മങ്ങള് ഒഴുകിയെത്തുന്നു.മഹാബലി
യും കുടുംബവും
ആ മന്ത്രധ്വനിയില് മുഴുകിയിരിക്കു
ന്നു. ഒടുവില് മന്ത്രോച്ഛാരണങ്ങള്
അവസാനിച്ച് എല്ലാരും കണ്ണുകള്
മെല്ലെ തുറന്നു ന�ോക്കുന്നു.
അതിനിടയില് അവര്ക്കിടയില്
ആരുമറിയാതെ സുമാര് 10 വയസ്സുളള
ഒരു ബാലന്
അവരുടെ മറപറ്റി നില്ക്കുന്നു.ആരും
കാണുന്നില്ല)
ബ്രാഹ്മണന് - ഹാവൂ എന്തൊരു ഹൃദയശാന്തി .....
തിരുമനസ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെ
ത�ോന്നണില്ല്യേ.
മഹാറാണിയും അങ്ങനെ തന്നെയാ
വും ഇല്ല്യേ.....
മഹാറാണി - അതെ, ഏത�ോ ദുരന്തങ്ങള് ഒഴിഞ്ഞ്
പ�ോയത് പ�ോലെ.
ബ്രാഹ്മണന് - (രംഗത്ത് വന്ന കുട്ടിയ�ോട് ) ഏതാ
ആ കുട്ടി.... ടാ നീ കുളിച്ചിട്ടാണ�ോ
വന്നിരിക്കുന്നത്?
ക�ൊട്ടാരം അശുദ്ധിയാവ്വോ?
മഹാറാണി- അല്ലെങ്കിലും ആര�ോരുമറിയാതെ
വന്ന ഈ കുട്ടി ആരാ?
മഹാബലി - ഏതെങ്കിലും അനാഥ ബാലനായി
രിക്കും. വിശപ്പിന്റെ വിളികേള്ക്കാ
തിരിക്കാന് ഈ ബാലനെ ഭ�ോജന
ശാലയിലേക്കയച്ചാലും.
പുത്രി പിതാശ്രീ, ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലി
യതാക്കി നമ്മുടെ രാജസദസ്സിലെ
പ്രധാനിയായ�ൊരു
മന്ത്രിയാക്കണം.

സന്യാസി - അരുത്. തിരുമനസ്സിന്റെ മുന്നില് വെച്ച്
അഹങ്കാരിയായ ഒരു സന്യാസി
ഗര്ജ്ജിച്ചുവെന്ന്
ധരിക്കരുത്. അങ്ങേയ്ക്കിപ്പോള്
എതിരാളികള് ധാരാളമാണ്.
അതിന്റെ മൂര്ദ്ധന്യ ദശയുമാണ്.
താനറിഞ്ഞ് മറ്റാരെയും സ്പര്ശിക്കുക
പ�ോലും അരുത്. ഈ ബാലനെ
ഈ നിമിഷം ഈ ക�ൊട്ടാരത്തില്
നിന്നും അകറ്റി നിര്ത്തണം.
മഹാബലി - അരുത്. ഗുരുനിന്ദയെന്ന് ധരിക്ക
രുത്. ആരെന്നോ എന്തെന്നോ
ന�ോക്കാതെ വിശപ്പിന്റെ വിളികള്
കാത�ോര്ത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ
മഹാബലിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ
ഈ പിഞ്ചു ബാലനെ അകറ്റി നി
ര്ത്തുന്നത് പ�ൊറുക്കാനാവില്ല.
കണ്ടാല് പാവം ത�ോന്നും.
ബ്രാഹ്മണന് - ഇവനെ കണ്ടാല് പാവാന്നങ്ങ്ട്
ത�ോന്നുന്നില്ല.
(മഹാബലിയുടെ സമീപം ചെ
ന്നിട്ട് ) ചക്രവര്ത്തി തിരുമനസ്സേ
.... അങ്ങ്.... പറഞ്ഞത് പ�ോലെ
ആര�ൊക്കെയ�ോ പ�ോറ്റി വളര്ത്തി
യാണ് ഇത്രയായത്. തലചായ്ക്കാനും
ജീവിക്കാനും മൂന്നടി മണ്ണ് കിട്ടിയാല്
ഇവന ും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
പുത്രനായേനെ.
മഹാബലി - ഓഹ�ോ. പുത്രാ ഇത്രമാത്രമല്ലെ നിന
ക്ക് ദു:ഖമുളളു. നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ
ഏത�ോ ആഭിജാത്യ കുടുംബത്തില്
പിറന്നവനാണെന്ന് ത�ോന്നി.
നിന്റെ ആവശ്യം എപ്പോഴാണ്
നിര്വ്വഹിക്കേണ്ടത്.
കുട്ടി ഇപ്പോള്.... ഇന്ന് മുതല് ..... ദയ
വായി അങ്ങ് കനിഞ്ഞാലും .......
(പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും
ഞെട്ടി വിറച്ചു നില്ക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മ
ണനും മഹാറാണിയും പുത്രിയും
അരുതെന്ന് കേണപേക്ഷിക്കുന്നു.
വകവെക്കാതെ അടിവെച്ച് നീങ്ങുന്ന
മഹാബലി)
മഹാബലി - (അടിവെച്ച് നീങ്ങുന്നു. മ്യൂസിക് )
എങ്കില് നീ തന്നെ അളന്നെടുത്തോ
ളൂ ....... ( കുട്ടി ഒന്നും
രണ്ടും അടി അളന്നശേഷം മൂന്നാമ
ത്തെ അളക്കും മുമ്പേ)
കുട്ടി ഭൂമിയും സ്വര്ഗ്ഗവും കഴിഞ്ഞു.
ഇനി.........?
മഹാബലി - മൂന്നാമത്തേയും അളന്നോളൂ (ശിരസ്സ്
കാണിക്കുന്നു.അതിഭീകരമായ
മ്യൂസിക്കോടെ മഹാബലി അപ്രത്യ
ക്ഷനാകുന്നു. ഇരുട്ട് പരന്ന് വെളിച്ചം
വരുമ്പോള് ഭീതിതമായ
അട്ടഹാസത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടു
ന്ന വാമനന്.)
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വാമനചക്രവര്ത്തി- സൈന്യാധിപന് ! മഹാബലി
ചക്രവര്ത്തി ഇനി പാതാള ല�ോ
കത്ത് വിശ്രമിക്കട്ടെ. ഈ ല�ോകം
ഇനി നമ്മുടെ കയ്യില്. ഈ ഭൂല�ോക
ത്തിന്റെ താക്കോല് ഇനി നമ്മുടെ
സൈന്യാധിപന്റെ കരങ്ങളില്.
(അട്ടഹാസം)
സൈന്യാധിപന് - തിരുമനസ്സേ .... മഹാബലി
തിരുമനസ്സിന്റെ ഭരണ നൈപുണ്യം
നമ്മുടെ കരങ്ങള്ക്കാവുമ�ോ?
വാമനന് -	നാമരുളിച്ചെയ്യുന്നത് നടപ്പിലാക്കി
യാല് മതി.
സൈന്യാധിപന് - ഉത്തരവ്.
വാമനന് ആദ്യമായി ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവന്
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും നിലവറകള്
പിളര്ന്ന് സ്വര്ണ്ണവും വൈരവും
ധനവും എടുത്ത് ഖജനാവ് നിറയ്ക്കൂ.....
രണ്ടാമത് രാജ്യതാല്പര്യത്തിനായി
മുഴുവന് പ്രജകളും കരമ�ൊടുക്കട്ടെ.
രാജ്യം സമ്പത്ത് ക�ൊണ്ട്
സമൃദ്ധമാകട്ടെ.
സൈന്യാധിപന്- പ്രഭ�ോ ... പ്രജകള്ക്കായി ജീവിച്ച
മഹാബലി ചക്രവര്ത്തിയുടെ നാട്ടി
ല് നാം ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഇത്ര കടുത്ത
പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നത്
അഭികാമ്യമാകുമ�ോ?
വാമനന് സന്ദേഹങ്ങള് സൈന്യാധിപ
ന്മാര്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല. ആരുടേയും
കണ്ണുനീര് തുടക്കേണ്ടത്
സൈന്യാധിപന്റെ കര്ത്തവ്യമല്ല.
സൈന്യാധിപന്- അനുസരണയുടെ അതിര്വ
രമ്പുകള് ലംഘിക്കുകയില്ല. ഒരു
ദീര്ഘവീക്ഷണം
നടത്തിയെന്നേയുള്ളു.
വാമനന് അസ്ഥാനത്തുളള ഗവേഷണം
വിഫലശ്രമം.
സൈന്യാധിപന് - കല്പന പ�ോലെ.
വാമനന് - 	നാമിനിയും രാജ്യഭാരം നടത്തുന്ന
കിങ്കരന്മാര്ക്കായി എന്തെങ്കിലും
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?
സൈന്യാധിപന് - എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം.
വാമനന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ്
പ്രതിഫലം നല്കി വരൂ....
സൈന്യാധിപന്- അപ്പോഴും അവസാനിക്കാത്ത
ഒരു വിഭാഗം പ്രജകളുണ്ട്. സാധാ
രണ ജനങ്ങളെന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങ
ള്. അവര്ക്കായി എന്തെങ്കിലും.
വാമനന് അക്കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് കേള്ക്കേ
ണ്ട. രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹ
ത്തെ സമൃദ്ധിയിലെത്തിക്കുക നമ്മു
ടെ ദൗത്യമല്ല. അരുതാത്തതെല്ലാം
വെറുതെയെന്തിന് ചിന്തിക്കുന്നു.?
സൈന്യാധിപന് - ആര് ഭരിച്ചാലും അവര്ക്ക് മാത്രം
മ�ോചനമുണ്ടാവില്ല.,അത്ക�ൊണ്ട്
ഓര്മ്മിപ്പിച്ചുവെന്നേയുളളു.
വാമനന് - ഇന്ന് ഈ സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കിയ

ഈ സുദിനത്തില് എല്ലാം മതിമറ
ന്ന് നമുക്കൊന്ന്
ഉല്ലസിക്കണ്ടേ?
സൈന്യാധിപന്- അങ്ങയുടെ
താല്പര്യങ്ങള്ക്കപ്പുറമില്ലല്ലോ?
വാമനന് എങ്കില് വിളിയ്ക്കൂ ..... നമ്മുടെ ക�ൊട്ടാ
രം നര്ത്തികിമാരെ. ( ഒരു നൃത്താ
സ്വാദനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന
വാമനചക്രവര്ത്തി.നര്ത്തകിമാര്
ഒന്നൊന്നായി കടന്ന് വരുന്നു. ഒരു
മദാലസനൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നു.
നൃത്തം അവസാനിക്കുമ്പോള്
അട്ടഹാസത്തോടെ തന്നെ നര്ത്ത
കിമാരെ ആശ്ലേഷിച്ച് ) ഇനി
പ�ൊയ്ക്കൊളളു.
മതി, മതി. നമുക്ക് തൃപ്തിയായി.
ഇനി ഈ സിംഹാസനം കീഴട
ക്കിയ ആനന്ദത്തില് നാമ�ൊന്ന്
വിശ്രമിക്കട്ടെ
(പ�ോകുന്നു)
(ലൈറ്റ് മെല്ലെ അണയുന്നു. നേരിയ
വെളിച്ചം വേദിയില് പരക്കുമ്പോള്
രംഗത്ത് മഹാറാണി ദു:ഖഭാരത്തോ
ടെ മേശയില് മുഖമമര്ത്തി എന്തോ
അഗാധമായ ചിന്തയില് മുഴുകിയിരി
ക്കുന്നു. പുറത്ത് നിന്നും ശുക്രാചാര്യര്
(സന്യാസി) കടന്ന് വരുന്നു.)
സന്യാസി-

മഹാറാണീ, അങ്ങയുടെ ദു:ഖപങ്കില
മായ മാനസികാവസ്ഥ നാം അറിയു
ന്നു. പക്ഷെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ
സിംഹാസനം കീഴടക്കിയ വാമന
ചക്രവര്ത്തിയെ
നിഷ്കാസിതനാക്കാന് നാം
പ്രാപ്തരല്ലല്ലോ.
മഹാറാണി - 	വേണ്ട. അവര് ഭരിക്കട്ടെ, ഭരണത്തി
ന്റെ കയ്പുനീര് കുടിച്ച് കുടിച്ച് നാട്ടിലെ
പ്രജകളില്
പ്രതികാരത്തിന്റെ അഗ്നിനാളം
ജ്വലിക്കട്ടെ.
സന്യാസി - അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാമന ചക്രവ
ര്ത്തിയുടെ അന്ത്യമെന്ന് നാം കണ്ട്
കഴിഞ്ഞു.(പെട്ടെന്ന് ബ്രാഹ്മണന്
ഓടിക്കിതച്ചെത്തുന്നു.)
ബ്രാഹ്മണന് - മഹാറാണീ, വീണ്ടും എന്തൊക്കെയ�ോ
സംഭവിക്കാന് പ�ോണൂ. വാമന
ചക്രവര്ത്തീടെ ഭരണം ക�ൊണ്ട്
നാട്ടില് ച�ോരപുഴ ഒഴുകുകയാ.
ശാന്തീം സമാധാന�ോം ഇല്ലാണ്ടാ
യി. ക�ൊള്ളേം ക�ോലേം ഇല്ലാത്ത
ദിവസങ്ങളുണ്ടോ? സ്ത്രീകള്ക്ക് വഴി
നടക്കാന് പറ്റ്വോ?
സന്യാസി - രാജ്യഭരണത്തിന് ഒരു പ�ൊളിച്ചെ
ഴുത്ത് നടത്താന് സമയമായെന്ന്
പ�ൊതു സമൂഹം വിലയിരുത്തി
കഴിഞ്ഞു.
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ബ്രാഹ്മണന്-

ദുരന്തങ്ങള് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ
ല്ലോ യാഗം നടത്താറ്? രാജ്യത്തെ
പ്രജകളുടെ ഏകാഭിപ്രായത്തിലുളള
തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ യാഗം
നടത്തണന്നാ....
സന്യാസി - ഈ രാജ്യത്തെ ക�ോടാനുക�ോടി
മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രാര്ത്ഥനാ
ഫലം കണ്ട് ആര്ദ്രമാകുന്ന മന
സ്സുമായി മഹാബലി ചക്രവര്ത്തി
വരാതിരിക്കില്ല.
മഹാറാണി -	നടക്കാത്ത മ�ോഹങ്ങളെ
ക�ോര്ത്തിണക്കി നിരാശയുടെ
കയത്തിലേക്കെറിയുന്നതെന്തിന്?
സന്യാസി -	നാമരുളി ചെയ്തത�ൊന്നും ഫലിക്കാ
തെ പ�ോയ ചരിത്രമില്ലല്ലോ.
ബ്രാഹ്മണന് - എങ്കില് അതിനായുളള യാഗം
തന്നെ അങ്ങ്ട് നടക്കട്ടെ.
സന്യാസി - മഹാറാണീ, യാഗം നടക്കട്ടെ.
ബ്രാഹ്മണന്- അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ്ട് നടക്കട്ടെ.
ഇപ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന
ക�ൊളളരുതായ്മകളെന്തൊക്കെയാ
ണെന്ന് മഹാറാണി വല്ലതും അറിയു
ന്നുണ്ടോ? ദേ ഒന്നങ്ങ്ട് കാണുക.
Formation
1.	സ്റ്റേജില് മെല്ലെ ഇരുട്ട് പരക്കു
ന്നു. ബ്രാഹ്മണനും മഹാറാണിയും
സന്യാസിയും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
ആദ്യം മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില്
സംസാരിച്ച് ക�ൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു
യുവതിയെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കട
ന്ന് പിടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ട് പ�ോകാന്
ശ്രമിക്കുന്നു.
2. ഒരു സ്യൂട്ട്കെയ്സുമായി നടന്ന്
നീങ്ങുന്ന പൗരപ്രമുഖനെ രണ്ട് ക�ൊ
ളളക്കാര് തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി ബാഗ്
തട്ടിയെടുത്തു ഓടിമറയുന്നു.
3. ക്ലാസ്സ് മുറിയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക്
സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്ന
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച്
ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനെ ഒരു
സംഘം അക്രമികള് വെട്ടിക്കൊന്നു.
(Formationകഴിഞ്ഞ് വാമന
ചക്രവര്ത്തിയും സൈന്യാധിപനും
രംഗത്ത്. കര്ട്ടന് ഉയരുന്നു)
വാമനന് -	സൈന്യാധിപന് ....
സൈന്യാധിപന്- അടിയന്.
വാമനന് -	നമ്മുടെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ട്
സേനാപതീ?
സൈന്യാധിപന് - നമ്മുടെ ഭരണത്തെപറ്റി
പ്രജകള് വളരെ മ�ോശമായിട്ടാണ്
വിലയിരുത്തുന്നത്.
വാമനന് എന്ത്? നമ്മുടെ ക�ൊട്ടാരത്തില്

ധിക്കാരം പറയുന്നോ? ജനങ്ങ
ള്ക്കെന്താണ് പറഞ്ഞ് കൂടാത്തത്?
സൈന്യാധിപന്- രാജ്യത്ത് കളവും ക�ൊളളയും
ക�ൊലയും വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
പിടിച്ച് പറിയും സര്വ്വസാധാരണ
മായിരിക്കുന്നു. പ്രജകള് മുഴുവന്
പട്ടിണിയിലല്ലേ?
വാമനന് -	സൈന്യാധിപന്,ആരുടെ
ഭരണത്തിലാണ് എല്ലാം
തികഞ്ഞിട്ടുളളത്?
സൈന്യാധിപന്- അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോ
മഹാബലി ചക്രവര്ത്തിയുടെ
ഭരണത്തില്.
വാമനന് മഹാബലി,മഹാബലി,മഹാബലി,
എന്തിനും ഏതിനും ഒരു മഹാബലി.
ഇനി മുതല് ഈ
വാക്കുച്ഛരിച്ച് പ�ോകരുത്. അത്
കേള്ക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക്
അര�ോചകമാണ്.
സൈന്യാധിപന്- പ്രജകളുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതി
രിക്കുന്നത് ....?
വാമനന് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
നമുക്ക് വേണ്ടതും അത് തന്നെയാ
ണ്.(ഒരു ഭടന് ഓടിവന്ന് )
ഭടന് പ്രഭ�ോ ... ... നമ്മുടെ രാജ്യം
മുഴുവന് കലാപത്തിന്റെ
പിടിയിലായിരിക്കുന്നു.
വാമനന് എന്ത്, എന്താണ് നാമീ
കേള്ക്കുന്നത്?
സൈന്യാധിപന്- നേരാണ് പ്രഭ�ോ. സൈന്യത്തി
നടിച്ചമര്ത്താന് പറ്റാത്ത വിധം
വിപ്ലവം പ�ൊട്ടിപുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
വാമനന് ഓഹ�ോ. അത്രയ്ക്കായ�ോ? എങ്കില്
അഹങ്കാരികളായ വിപ്ലവകാരികളെ
മുഴുവന് ശിരഛേദം നടത്തൂ......
സൈന്യാധിപന്- അത് ബുദ്ധിയാവുമ�ോ പ്രഭ�ോ?
വാമനന് കീഴ്മേല് ചിന്തിക്കുവാനുളള
സമയമല്ലിത് പ�ോ ..... എന്റെ
മുന്നില് നിന്നും കടന്ന് പ�ോ....(അമ
ര്ഷത്തോടെ വേഗത്തില് വാമനനും
പ�ോകുന്നു)
(ലൈറ്റ് മെല്ലെ അണയുന്നു. വീണ്ടും
മെല്ലെ സ്റ്റേജില് വെളിച്ചം പരക്കുന്നു.
വെളിച്ചം
പൂര്ണ്ണമാകുമ്പോള്
മഹാബലി ചക്രവര്ത്തിയെ ആവാ
ഹിച്ചെടുക്കാനുളള യാഗത്തിന്റെ
പുറപ്പാട്
	സ്റ്റേജ് നിറയെ ആളുകള്.
സന്യാസി , ബ്രാഹ്മണന്, മഹാറാ
ണി തുടങ്ങിയവര്.
ബ്രാഹ്മണന് താന്ത്രിക വിധിക
ളില് ലയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ശുക്രചാര്യ
രും. മന്ത്രോച്ഛാരണങ്ങളും.
പ്രത്യേകതരം മ്യൂസിക്കുകള്.
മന്ത്രോച്ഛാരണം അവസാനിക്കുമ്പോ
ള് വെളിച്ചം പരക്കുന്നത�ോടെ
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	പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
മഹാബലിയെ വണങ്ങുന്ന പ്രജകള്)
മഹാറാണി - (പെട്ടെന്ന് തേങ്ങല�ോടെ) നാഥാ......
മഹാബലി -	പ്രിയതമേ.....
പ്രജകള് പ്രഭ�ോ .... (കൈ കൂപ്പി വണങ്ങുന്നു)
മഹാബലി - ആത്മമിത്രങ്ങളെ .... ... പാതാള
ല�ോകത്ത് ബന്ധനസ്ഥനായി
കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാം ഈ കണ്ണീര്
തടങ്ങളെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെയും മനുഷ്യാവകാശ നിയമ
പരിപാലനം വന്നപ്പോള് കിട്ടിയ
ഔദാര്യത്തിലാണ് നാമിപ്പോള്
ഇവിടെ എത്തിയത്.
(മഹാറാണി കാല്തൊട്ട് വന്ദിച്ച്
തേങ്ങുന്നു.)
മഹാബലി - മഹാറാണീ... വ്യാകുലപ്പെടാതിരി
ക്കൂ ... നമുക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി
മൃത്യുവായി പ�ോകാത്തതില് ആന
ന്ദിക്കൂ.... വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയ�ൊരു
ദര്ശനമെങ്കിലും ആകാമല്ലൊ.
മഹാറാണി - അങ്ങയുടെ പത്നിയും പുത്രിയും
എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന്
അങ്ങ് അറിയുന്നില്ല.
മഹാബലി -	നാമറിയുന്നു. അരുതാത്തത്
ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്നതെ
ന്തിന്? നമുക്കിപ്പോള് വേണ്ടത്
സാന്ത്വനമല്ലെ?
(മഹാറാണി 	തേങ്ങുന്നു)
മഹാബലി - പത്നിയെയും പുത്രിയെയും
കാണാനനുവദിച്ചതുപ�ോലെ
പുത്രകാമേഷ്ടിയിലുണ്ടായ പുത്രിയെ
കാണാനനുവദിക്കാത്തതെന്ത്?
ബ്രാഹ്മണന്- അത് ...അത്... ഒന്നൂല്യ.
(മഹാറാണിയുടെ തേങ്ങല്.)
മഹാബലി - എവിടെയാണെന്റെ പുത്രിയെന്ന്
പറയൂ
മഹാറാണി - ഞാന് അതെങ്ങനെ പറയും?
മഹാബലി -	പ്രിയതമേ ? ....
ബ്രാഹ്മണന് - എന്താപ്പ..പറയ്വാ .. സംഭവാമി യുഗേ
യുഗേ ... സംഭവിക്കാന് പാടില്ലാത്ത
ത�ൊക്കെ അങ്ങ്ട്
സംഭവിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ മൂടിവെച്ചി
ട്ടെന്താ? എല്ലാം അങ്ങ്ട് പറയ്വാ
മഹാറാണി - (തേങ്ങല്) ഞാന് ....
മഹാബലി - മഹാറാണീ ....
ബ്രാഹ്മണന് - എന്ന് വെച്ച് മഹാറാണി മറച്ച്
വെച്ചൂന്നര്ത്ഥല്യ.
മഹാറാണി - തുറന്ന് പറയാതെ പറ്റില്ലെന്നറിയാം.
ദു:ഖഭാരം ക�ൊണ്ട് ശിരസ്സുയര്ത്താ
നാകാത്ത അങ്ങേയ്ക്ക് താങ്ങാനാവി
ല്ലെന്നുമറിയാം. പക്ഷെ?
മഹാറാണി - മുഖവുരയില്ലാത്ത മറുപടിയാണ് നാം
ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ബ്രാഹ്മണന് -	നടന്ന സംഭവങ്ങള് അങ്ങനെ തന്നെ
അങ്ങ് പറഞ്ഞോളു.

മഹാറാണി -

ഒരിക്കല് ..... ക്ഷേത്രദര്ശന
ത്തിനായി പുറപ്പെട്ട നമ്മുടെ
പുത്രിയെ വാമന ചക്രവര്ത്തിയുടെ
കിങ്കരന്മാര് ക്രൂരമായി ചാരിത്ര്യ
ഹത്യ ചെയ്ത് തെരുവ�ോരത്ത്
വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.
മഹാബലി അയ്യോ ... നാമെന്താണീ കേട്ടത്?
അയ്യോ ..... എന്റെ പുത്രേ ... നമ്മുടെ
പുത്രിയെവിടെ?
മഹാറാണി - മണ്മറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവള് അശുദ്ധ
മായി. പിതാശ്രീയുടെ കണ്മുന്നില്
നില്ക്കാന് ക�ൊളളാത്തവളായി. തട
വറയിലെന്നപ�ോലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം
സംഭവിച്ച് ഇവിടെയുണ്ട്.
മഹാബലി - ഒന്ന് കാണാനനുവദിയ്ക്കൂ .....
ബ്രാഹ്മണന് - തമ്പുരാനെ ഒന്നങ്ങ്ട് കാണിക്യ ....
(മഹാറാണി പുത്രിയെ അകത്ത്
പ�ോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു.വിക
ടവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവുമായ വേഷപ്രകൃ
തം. ക്ഷീണിച്ച കരിപുരണ്ടരൂപം)
(മഹാബലി പെട്ടെന്ന് കൈനീട്ടി
ആലിംഗനത്തിന�ൊരുങ്ങുന്നു)
മഹാറാണി - അരുത്, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്ക്കപ്പു
റമുള്ളൊരു ആലിംഗനമരുത്.
മഹാബലി - പുത്രേ ....
പുത്രി (തേങ്ങുന്നു) പിതാശ്രീ.... മഹാബലി
തിരുമനസ്സിന്റെ ഈ പുത്രിയിന്ന്
അശുദ്ധയാണ്. സ്വന്തം പിതാശ്രീ
യുടെ പുത്രിവാത്സല്യം പ�ോലും
നിഷിദ്ധമാണ്. ഞാന് ...ഞാന്...
മഹാബലി - പുത്രേ .... നമുക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല.
പുത്രി അതെ. വാമന മഹാരാജാവിന്റെ കി
ങ്കരന്മാരാല് കടിച്ച്കീറിയവളാണ്
ഞാന്. എങ്കിലും യാഗത്തിന�ൊടു
വില് പ്രജാ ദര്ശനത്തിനെത്തിയ
പിതാശ്രീയുടെ ശബ്ദമ�ൊന്ന്
കേള്ക്കാന് .... അതിനെങ്കിലും
കഴിഞ്ഞല്ലോ(തേങ്ങല്)
മഹാറാണി - (തേങ്ങുന്ന ഭാവത്തി
ല്) അതെ, അങ്ങയെ വാമനന്
നിഷ്കാസിതനാക്കിയ ശേഷം ഈ
രാജ്യത്ത് അരും ക�ൊലകളാണ്
നടക്കുന്നത്.
ബ്രാഹ്മണന് -	സ്ത്രീയായി പിറന്ന ഒരാള്ക്കും
ജീവിക്കാനവകാശല്യന്നുണ്ടോ?
മകള് അതെ. മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ
പുത്രിയായി പിറന്നവളാണ് ഞാന്.
ക�ൊതിതീരുവ�ോളം ജീവിയ്ക്കാന്
മ�ോഹിച്ച് പ�ോയി. പക്ഷെ........
അനുവദിച്ചില്ല. തൃപ്തിയായി. ഇനി
ഞാന് പ�ോകട്ടെ. പ�ൊക്കിള്കൊടി
ബന്ധം പ�ോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാന്
പ�ോകട്ടെ. എന്നെ അന്വേഷിക്കരു
ത്(തേങ്ങുന്നു) (പ�ോകാന് ശ്രമിക്കു
ന്നു) (പ�ോകുന്നില്ല)
മഹാബലി - പുത്രേ ... ഹ�ോ ഏത�ൊരഭിശപ്ത
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നിമിഷത്തിലാണ് നാമീ സന്ദര്ശന
ത്തിനെത്തിയത്. പുത്രിയുടെയും പ്രി
യതമയുടെയും ത�ോരാത്ത കണ്ണുനീര്,
പ്രജകളുടെ ദുരന്തങ്ങള് വേറെയും.
നമുക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ലല്ലോ?
സന്യാസി - മഹാരാജന്, അങ്ങയുടെ അചഞ്ചല
മായ മനസ്സ് ആര്ദ്രമാക്കാതിരിക്കൂ.
വിട പറയാനുളള നിമിഷങ്ങള്
അടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
മഹാബലി - അതെ: അതാണ് നമ്മെവേദ
നിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷണികമായ
ഈ ദര്ശനം ആര്ക്കു വേണ്ടിയും
എന്തിനു വേണ്ടിയും നമുക്കൊന്നും
ചെയ്യാന് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ? നിസ്സ
ഹായതയ�ോടെ, നിറമിഴികള�ോടെ
വിട പറയേണ്ട നമ്മുടെ വിധി....
മഹാറാണി -	വിധിക്ക് മുന്നില് കീഴടങ്ങേ
ണ്ടത് ചക്രവര്ത്തിയുടെയും
കടമയാണല്ലോ.
പുത്രി പിതാശ്രീ, ഒരിക്കല് കൂടി വിളിയ്ക്കാനു
ളള മ�ോഹം ക�ൊണ്ടാ... സമൂഹം ഭ്രഷ്ട്
കല്പിച്ച ഞാന് മൃത്യൂവിനെ തേടി
പ�ോകട്ടെ ....(തേങ്ങല്)
മഹാബലി - പുത്രേ .... അരുത്.(തടയാന് മുന്നോട്ട്
പ�ോകുന്നു)
സന്യാസി - അരുത്. അശുദ്ധമായാല് പുത്രിയ
യാലും പുത്രനായാലും ആ ബന്ധം
വിസ്മരിച്ചേക്കൂ ....
ആചാരങ്ങള്ക്കതീതനല്ല
ചക്രവര്ത്തി.
ബ്രാഹ്മണന് -	ത�ൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും
അങ്ങേയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടോ?
സന്യാസി - 	വിടപറയാന് സമയമാകുന്നു.
മഹാബലി - അതെ. വിധിയെയും ഒപ്പം മാറ്റപ്പെടേണ്ട
ആചാരങ്ങളേയും പഴിച്ച് നാം വിട
പറയട്ടെ. ഇനിയ�ൊരു സന്ദര്ശനമു
ണ്ടെങ്കില് പ്രജകള്ക്കായി ജീവിയ്ക്കാ
ന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെസന്യാസിഓം ...(മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങള് ഒരു
യാഗംപ�ോലെ അരങ്ങേറുന്നു
എല്ലാം പ്രാര്ത്ഥനയില് മുഴുകുന്നുലൈറ്റ് മെല്ലെ അണയുന്നു.)
പ്രജകള് മഹാബലി തമ്പുരാന് .......... അങ്ങ്
വീണ്ടും വരണം. അങ്ങ് തന്നെ
രാജ്യം ഭരിക്കണം. മറ്റാരുടെയും
ഭരണം ഞങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട.
മഹാബലി - (നാം) ഞാന് വരും. ഒരുനാള് വരും.
ഒരുനാള് മാത്രം ദര്ശനം അനുവദി
ച്ചിട്ടുളള എനിക്ക് നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
കഴിയാനാവില്ലല്ലോ. എന്നിരുന്നാ
ലും നാം വരും. അനീതിയുടെയും
അക്രമത്തിന്റെയും അനാചാരങ്ങളു
ടെയും കരാള ഹസ്തങ്ങളില് നിന്നും
എന്റെ പ്രജകളെ രക്ഷിക്കാന് ഞാന്
വരും. സത്യവും നീതിയും ധര്മ്മവും
വിളയുന്ന ഒരു നല്ല നാളേക്കായി
ഞാന് വീണ്ടും വരും.

നര്മ്മലേഖനം

തുപ്പത്തപ്പുക്കുട്ടന്നായര്
പടിഞ്ഞാറ്റുംമുറി

പത്രപരസ്യം
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പുതിയതായി ആരംഭിക്കുവാന് പ�ോകുന്ന ഒരു മാസി
കയുടെ പത്രപരസ്യം- പ്രശസ്തമായ ദിനപത്രത്തില്:ഇപ്പോള് വായനക്കാരുടെ ന�ോട്ടം ഒന്നിലേയ്ക്കു
മാത്രമല്ല. അവര്ക്കറിയണം ഒരായിരം കാര്യങ്ങള്.
നേരറിയുകയും വേണം. ആയതിനാല് അക്ഷരങ്ങ
ളില് സത്യത്തിന്റെ മഷി മാത്രം പുരണ്ടാല് പ�ോരാ.
അതില് അഗ്നിസ്ഫുലിംഗവും കത്തി ജ്വലിക്കണം.
വായനക്കാരെ, നിങ്ങള്ക്കും ഞങ്ങളെ സ്ന േഹ
പൂര്വ്വം ആശ്രയിക്കാം - ശ്രയിക്കാം.
വായനക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി മാത്രം
എഴുതുക. ഒരു വര്ഷത്തെ വരിസംഖ്യ ആയിരത്തി
അഞ്ഞൂറു രൂപാ ചെക്കായി അയക്കുക. വരിക്കാരുടെ
രചനകള് മാത്രമേ ഞങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട വായനക്കാര�ോട�ൊപ്പം എഴുത്തു
കാരും സന്തോഷിക്കുക- എഴുത്തുകാരാകുക.
സ്നേഹമാണൂഴിയിലഖിലസാരം എന്ന കവി
വചനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്തവാക്യം.
എഴുതു, എഴുതു, എഴുത്തുകാരാകൂ. ശേഷം
മുഖതാവില്.
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കഥ

ടി.കെ. പുഷ്ക
 രന്

വേരുകള്
നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്
........ അപ്പോള് അവിടെ കുന്നുകള് ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. അരവിന്ദന്റെ വണ്ടി നിരത്തിലൂടെ ഇരച്ച് കയറി
വരുമ്പോള് ഞാന് ആശ്രമത്തിനരികെയുളള പുതിയ
അരയാല് തറയില് അവനെ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ
യായിരുന്നു. അവന് വണ്ടിയില് നിന്നിറങ്ങിയതും
ഞങ്ങള് പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചു. വലംകൈക�ൊണ്ട്
എന്റെ കൈത്തണ്ടയില് ചെറുതായി വേദനിക്കും
വിധം അരവിന്ദന് അമര്ത്തി പിടിച്ച് കിതച്ചു നിന്നു.
അവന്റെ കണ്ണുകളില് യാത്രാക്ഷീണം കറുത്ത്
ഘനീഭവിച്ച് കിടന്നിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് കാറിന്റെ
പിന്വാതില് തുറന്ന് ഒരു പെണ്കുട്ടി ഇറങ്ങി
വന്നത്. ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തില് തന്നെ എനിക്കവളെ തിരി
ച്ചറിയാനായി. ഭാമ. കുട്ടിയുടുപ്പിട്ട് നടന്ന പ്രായത്തില്
കണ്ട് പിരിഞ്ഞ ഭാമക്കുട്ടിക്കിപ്പോള് പത്തു പതിനേ
ഴ് വയസ്സായി കാണും. ഭാമ അരവിന്ദന�ോടു ച�ോദിച്ചു,
ഇതാണ�ോ അച്ഛന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്.
അരവിന്ദന് അതെയെന്ന് തലയാട്ടുക മാത്രം
ചെയ്തു.
പെട്ടെന്നുളള വരവിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും
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ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടോ? ..... ഭാമകുട്ടിക്ക് നാട്ടീന്നൊരു വരന് അങ്ങിനെ വല്ലതും.
വിശേഷിച്ച് ഒന്നൂല്യാ...... അരവിന്ദന് നിസം
ഗതയ�ോടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്ത്തെ കുട്ട്യോള്ക്ക്
മാതാപിതാക്കള് നിശ്ചയിക്കുന്ന കല്ല്യാണമ�ൊക്കെ
പിടിക്ക്വോ ..... അവര് തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കട്ടെ, ഫെ
യ്സ്ബുക്ക് പ്രണയ കാലമാണല്ലോയിത്.
നിന്നേം കുടുംബത്തേം ഒന്നു കാണുക,പിന്നെ
അമ്മയെവിടെയെന്ന ഇവളുടെ നിരന്തരമായ ച�ോ
ദ്യത്തിന് കാര്ത്തിയെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലമ�ൊന്ന്
കാണിക്കുക. അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനാണ്
കല്ക്കത്തയില് നിന്ന് കാറ�ോടിച്ച് ഇവിടം വരെ
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ഞങ്ങള്.........
ഞാന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടി
പറഞ്ഞു:നീ ആ ബ�ോര്ഡ് കണ്ടോ,പുതുതായി
വന്ന ആശ്രമത്തിലേക്കുളള ചൂണ്ടുപലകയാണ്.
കാര്ത്തിയെ മാത്രമല്ല, മറ്റു പലരേയും സംസ്ക്കരിച്ച
മണ്ണിലിപ്പോള് ക�ോണ്ക്രീറ്റില് പണിതുയര്ത്തിയ
പര്ണ്ണകുടീരങ്ങളും പ്രാര്ത്ഥനാലയങ്ങളുമാണ്. പുതു
തായി സംന്ന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവര്
ചുറ്റുമുളള മഠങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നു...... നമ്മുടെ
കുന്നൊന്നുമിപ്പോള് അവിടെയില്ല.
വരൂ അരവിന്ദാ... നമുക്കിനി വീട്ടില് പ�ോകാം.
ബാക്കി വിശേഷങ്ങള�ൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാകട്ടെ.
ഞാന് മനസ്സില് പറഞ്ഞു. പ്രാണ സുഹൃത്തേ
നിന്നേയും മക്കളേയും സ്വീകരിക്കാന് ഒരു കുടുംബം
മുഴുവന് കാത്തിരിക്കുന്നു. വണ്ടിയില് കയറി മുറ്റം
മുഴുവന് ടൈല് വിരിച്ച മുന്തിയ ക�ോണ്ക്രീറ്റ് വീടുക
ള്ക്കരികിലൂടെ വണ്ടി നീങ്ങി. മൂന്നാമത്തെ വളവു
തിരിഞ്ഞു സഡന്ബ്രേക്കിട്ടു നിര്ത്തിയ വണ്ടിയിലി
രുന്ന് അരവിന്ദന് ഭാമയ�ോടായി പറഞ്ഞു:
ഭാമേ ഈ വീടു നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിന്റെ
അമ്മ കളിച്ചു വളര്ന്ന വീട്.... നീ ഓര്ക്കുന്നുണ്ടോ?
നീ അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നു.
കാറിന്റെ ചില്ല് ജാലകത്തിലൂടെ ഭാമ പുറത്തേക്ക്
ന�ോക്കി ചെറുതായ�ൊന്നു നെടുവീര്പ്പിട്ട് കണ്ണ്
നിറച്ചു. .. വണ്ടി പിന്നേയും മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഞാന്
നിശബ്ദനായിരുന്നു. ന�ോക്കട്ടെ, അരവിന്ദന് പഴയ
നാട്ടു വഴിയിലെ വീട് ഓര്മ്മയുണ്ടോയെന്ന് ന�ോക്ക
ട്ടെ. ഒടുവില് , ഒറ്റയിറക്ക്,പുരയിടത്തേക്ക് കയറ്റി
മുറ്റത്തെ ഓള�ോര്മാവിന് ചുവട്ടിലായി അവന് വണ്ടി
ഒതുക്കിയിട്ടു.
കണ്ടപാടെ ഇന്ദു ഭാമയെ ചേര്ത്തു നിര്ത്തി
തെരുതെരെ ഉമ്മവെച്ച് അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊ
ണ്ടുപ�ോയി. അകത്ത് നിനച്ചിരിക്കാതെ വന്ന
വിരുന്നിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിരയിളക്കം. ഉച്ചയൂണിനു
മുമ്പായി ചുറ്റു വരാന്തയുടെ കിഴക്കെ മൂലയിലിരുന്ന്
ഐസിട്ട വ�ോഡ്ക മ�ൊത്തുന്നതിനിടയില് ഞങ്ങള്
വര്ത്തമാന കാലത്തേക്ക് ഊളിയിടാന് തുടങ്ങി.
മൂന്നാമത്തെ പെഗ്ഗില് ഐസിടുന്നതിനു മുമ്പായി
യാത്രാക്ഷീണം ക�ൊണ്ടാകാം അരവിന്ദന് ചാരുക
സേരയിലിരുന്ന് മയങ്ങാന് തുടങ്ങി.
ഞാന് ഓര്മ്മകളുടെ നിലാക്കയത്തിലായിരുന്നു.
ഓര്മ്മകള് ഞണ്ടുകളേപ്പോലെ പിന്നോട്ടിഴയാന്
തുടങ്ങി. 1970 കളുടെ അവസാനം ഞങ്ങള് പ്രീയൂണി
വേഴ്സ
 ിറ്റിക്ക് പഠിക്കുന്നു. പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന്റെ
ന�ോവല് സിനിമയാക്കുന്നു. കല്ല്യാണ പിറ്റേന്ന്
സുകുമാരനും വിധുബാലയും കുന്നിന് ഭഗവതിയെ
ത�ൊഴാനെത്തുന്നത് ഷൂട്ടു ചെയ്യുമ്പോള് തെല്ലു ദൂരെ
സൈബീരിയന് ക�ൊക്കുകള് ചേക്കേറിയിട്ടുളള
ആഞ്ഞിലിച്ചോട്ടില് വിരിച്ച കാടകണ്ണന് പാറയില്
ഞങ്ങള് ത�ൊട്ടുത�ൊട്ടിരുന്നു. സകലമാന വിഷയങ്ങ
ളും ഞങ്ങളവിടെയാണല്ലോ ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ഇടതൂര്ന്ന കാടുകള്ക്കരികിലായി പഴകി ദ്രവിച്ച
ഭഗവതിക്കാവ്. സ്ക്കൂ
 ളില് സമരമുളളപ്പോള് ഞങ്ങള്
വീട്ടിലേക്കല്ല മടങ്ങുക. പഴയ പ�ോസ്റ്റോഫീസ്
റ�ോഡ് വഴി ഞങ്ങളിരുവരും കുന്നിലേക്ക് നടക്കും.
അഞ്ച് കുന്നുകളിലും ഞങ്ങള് കയറിയിറങ്ങും.

വിശപ്പ് കെടും വരെ കുന്നിലെ പഴങ്ങള് കഴിക്കും. ഭഗ
വതിക്കാവിലെ തൃപ്പുക കാണും വരെ ഞങ്ങളവിടെ
കറങ്ങി നടക്കും. ഇലകളുടെ മര്മ്മരം ... അനാദിയായ
സംഗീതം ... കളിയ�ൊച്ചകള് ... താഴ്വരയില് തളം
കെട്ടി നില്ക്കുന്ന നിശബ്ദതപ�ോലും സംഗീതമയം ...
സൈഗാളിന്റെ സംഗീതം പ�ോലെ ആരേയും അലി
യിച്ചില്ലാതാക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെറുപതിപ്പ്.
ഉളളം ത�ൊടുന്ന പ്രകൃതി ആന്മീയത.
വര്ഷത്തില�ൊരിക്കല് മാത്രം മേടത്തില് ഭഗ
വതിക്കാവില് കളംപാട്ട് ഉണ്ടാകും. കുന്ന് നിറയെ
ആളുകളുമായിരിക്കുമന്ന്. അന്ന് ഏഴിലംപാല
ച്ചോട്ടിലെ നാഗവിഗ്രഹങ്ങളെ ത�ൊഴുത് കാവിന്റെ
പിന്ഭാഗത്തുകൂടി പടിയിറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ്
പൂജാദ്രവ്യങ്ങള് നിറച്ച താലവുമായി ഒതുക്ക് കല്ലുകള്
കയറി വരുന്ന കാര്ത്തിയെ ഞങ്ങള് കണ്ടത്.
ഒറ്റന�ോട്ടത്തില് തന്നെ അവള് സുന്ദരിയായിരുന്നു.
ആരും ക�ൊതിക്കാവുന്നയത്ര. കണ്ണിലുടക്കിയ ആ
ന�ോട്ടമാണ് അരവിന്ദന്റേയും കാര്ത്തിയുടേ
യും കല്ല്യാണത്തിലവസാനിച്ചത്.
ജ�ോലി, കുടുംബം, മക്കള് അങ്ങിനെ
സ്വാഭാവികമായ തിരക്കുകളിലൂടെ
ജീവിതം ഉന്തി നീക്കാനുളള
പ�ോരാട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ കുന്നിലേ
ക്കുളള പ�ോക്കു നിലച്ചു. അരവിന്ദനും
കാര്ത്തിയും അതിജീവനത്തിനായി
കല്ക്കത്തയിലേക്ക്. ട്യൂഷനും ചില തക്കി
തരികിട പരിപാടികളുമായി ജീവിതത്തിന്റെ
രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുളള നെട്ടോട്ടത്തില് ഞാനും
ഇന്ദുവും. കാലം പിന്നെയും ഒഴുകി. ഗ്രാമത്തിന്റെ
പല ഭാഗങ്ങളിലും മഞ്ഞാനകളെത്തി മണ്ണുമാന്തി
തുടങ്ങി. കുന്നുകള് ഇളകി മറിഞ്ഞു. മലയിടിച്ചില്
പ�ോലുളള മണ്ണിടിച്ചിലില് പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ ഉടലും
തലയും വേര്പെട്ടു. കരിമൂര്ഖന്മാര് പാവട്ടയില് നിന്ന്
പുല്ലാനിയിലേക്കും, തിരിച്ചും ദിക്കും ദിശയുമില്ലാതെ
ശരവേഗം നീങ്ങി. കാട്ടുമുയലുകള് വട്ടംചാടി.
മനുഷ്യന് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്ത കീരികള്,
പ�ൊന്നുടുമ്പുകള്, ശതക്കണക്കിന് ജീവികള്- ടിപ്പര്
ല�ോറികളില് കൂമ്പാരമായി നിറച്ച മണ്ണില് പുതഞ്ഞു.
മണ്ണ് മാഫിയകളുടെ മടിശീല കനത്തു.
ഒന്നും ഞങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യാനായില്ല. അരവിന്ദാ നീ
പ�ൊറുക്കുക .... കുന്നിന് നിരപ്പില് പുതിയ അമ്പലം
വന്നു. പ�ൊങ്കാല വന്നു. പൂരം വന്നു. അരക്കോല്
വാവട്ടമുളള ച�ോരാം കിണര് ഉരുളന് കല്ല് വച്ചടിച്ച്
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ശിലകള് കൂമ്പാരമാക്കിയിട്ട് ദ്രൗപതി ശിലയെന്ന്
പേരിട്ടു.
ഗ്രാമത്തിന്റെ ശ്വാസക�ോശം എന്നെന്നേക്കുമാ
യി നിലച്ചു. അരവിന്ദാ നമുക്ക് മറക്കാനാവുമ�ോ ആ
കാളരാത്രി .... നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം കല്ല്യാണ വാര്ഷി
കത്തിന്റെയന്ന് .... മഴക്കാലം. രാത്രി ഉണക്കാനിട്ട
അയയില് നിന്ന് കുഞ്ഞുടുപ്പുകളെടുക്കാന് പ�ോയ
കാര്ത്തിയുടെ കാലില് എന്തോ ഉരഞ്ഞ് നീറി.
കാരമുളളാകുമെന്ന് നമ്മള് കരുതി. കാല്പടത്തില്
ച�ോരയുടെ ചെറുകിനിപ്പ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ഷീണ
വും കാര്ത്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സാരല്യാന്നു തന്നെ നീയും പറഞ്ഞു.
വൈകാതെ അവള് ഉറങ്ങി. പുലര്ച്ചെ കാര്ത്തി
പ�ോയി. ഒരിറ്റ് വെളളംപ�ോലും ക�ൊടുക്കാനായില്ല
ല്ലോ നമുക്ക്.
പ്രിയ കാര്ത്തീ, അനന്തതയില് നിന്ന് നീ
ഞങ്ങളെ ശപിക്കരുത്. ഈ വീട് തന്നെ നിന്റെ വേ
ര്പാടിന് നിമിത്തമായല്ലോ. കാലം നമുക്കിട
യില് ഘനീഭവിച്ചു കിടന്നു. ഭാമയപ്പോഴും
ഒന്നുമറിയാതെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് ....
നാളെ നിങ്ങള് തിരിയ്ക്കാണല്ലോ ...
സൂര്യന് കിഴക്ക് വെളള കീറി. കാറില്
കയറാന് നേരം അരവിന്ദന് ത�ോളില്
മുഖമമര്ത്തി വിതുമ്പി.
ഇനി എന്നാണ് നമ്മള്?
ഭാമയെ ഒന്നേ ന�ോക്കിയുളളൂ. അവള്
വലതു കയ്യില് ഒരു പിടി മണ്ണ് അമര്ത്തി പി
ടിച്ചിരുന്നു. ഭാമ എന്നോടായി പറഞ്ഞു ... അങ്കിള്,
അമ്മ വിഷം തീണ്ടി മരിച്ച മണ്ണില് നിന്ന് ഒരു പിടി
മണ്ണ് ഞാന് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നു. അമ്മയുടെ മണ
മുളള മണ്ണ്. അമ്മയെ എനിക്കിപ്പോള് കാണാം.
വേണമെങ്കില് ത�ൊടുക കൂടിയാവാം. അമ്മയെ
എന്നുമ�ോര്ക്കാന് എനിക്കിനിയിതു മതി. ഇത്
മാത്രം.
ഇന്ദു അവളെ ചേര്ത്തു പിടിച്ചു. മുടിയിഴകളില്
തല�ോടി. മടിയില് ചില സമ്മാനപ്പൊതികള്
വെച്ചു ക�ൊടുത്ത്.... മാറി നിന്ന് തേങ്ങി.
കാര് മുന്നോട്ടു നീങ്ങാണ്. ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞും
തണുപ്പുമ�ൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ ഒളിച്ച് പ�ോവാണ്.
പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതീ, ഈ ജീവിത സായാഹ്ന
ത്തില് നിങ്ങള്ക്ക് നന്മകളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്
എനിക്ക് നേരാനാവുക. നന്നായി വരട്ടെ. ഞാന്
കണ്ണുകള് ഇറുക്കിയടച്ച് കൈകള് വീശി.

കവിത

സത്യന് ജി. പണിക്കര്
വളളികുന്നം.

ശ്രീനാരായണ ഗുരു
ഭൂല�ോകരചിത കവിയുടെയക്ഷര
കളരിയാം ഭാരത ദക്ഷിണദിക്കില്
ജാതനായ നാണു ധന്യാത്മന്
മാതാപിതാഗുരു പരമ്പരമ�ൊഴികള്
ശ്രവിച്ച് സഹപണ്ഡിത സംവാദവും
അറിവിനമരത്തിലേക്ക് സാധകന്
ക്ഷുല്പിപാസാദികള് തീര്ത്തകായം
ഷഡ്ചക്രസാധനതപ�ോവൃതനായി
കഴിയവെ, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും
നേടിയെന്നുറച്ച സിദ്ധസങ്കല്പന്
പ്രാണവേദന മനസ്സിലാഴിയാകും
ര�ോഗപീഡിതരെ പ്രഥമഗുരു കൃപയാല്
ര�ോഗം മാറ്റിയ ഭിഷഗ്വരന്
അയിത്താചരണ കലഹമ�ൊഴിവാക്കാന്
ശിവശില ബിംബം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
സര്വ്വം ഏകം സന്ദേശം ദൃശ്യമാക്കി
ബ്രഹ്മജ്ഞാനേതി ബ്രാഹ്മണന്
അഹിംസയിലടിയുറച്ച ധര്മ്മ
പ്രചാര സജ്ജനപ്രയാണ മാര്ഗ്ഗം
പ�ൊന്ചിരാതായി തദ:
ശ്രീനാരായണ ഗുരു
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കല

നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ

അടവും
ഭാവങ്ങളും

നചിത ഗ�ോപിനാഥ്

കളരിപ്പയറ്റിലെ വെട്ടും തടയും പ�ോലെ തന്നെ
പ്രാധാന്യമായതാണ് നാട്യശാസ്ത്രത്തില് അടവും
- ഭാവങ്ങളും.
ഭരതനാട്യം പ�ോലുളള നൃത്തങ്ങളില് ഒരു സ്ഥാന
ത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഇടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാണ്
അടവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അടവുകള് പന്ത്രണ്ടു
വിധങ്ങളില് ഉണ്ട്.
തട്ടടവ്, നാട്ടടവ്, തട്ടയിട്ടടവ്, കുത്തടവ്, ചെരുക്ക
ടവ്, മണ്ടി അടവ്, പാച്ചില് അടവ്, തീരുമാനമടവ്,
ചുറ്റല് അടവ്, ക�ോര്വൈ അടവ്, ചര്ദ്ദിക അടവ്, കുതി
ക്കടവ് എന്നിവയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അടവുകള്. ഈ
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അടവുകളെ തന്നെ രണ്ടായി പിരിച്ച് നടനമാടുന്നതാണ്
ഭരതനാട്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി! അതാണ്- ലാസ്യവും,
താണ്ഡവവും.
ലാസ്യം പ�ൊതുവെ നടന റാണികളായ സ്ത്രീക
ള്ക്കും, താണ്ഡവം പുരുഷന്മാര്ക്കുമാണ്. അഭിനയിച്ച്
കാണികളെ ആകര്ഷിക്കുവാന് കഴിയുക. രണ്ടും നി
ഷ്പ്രയാസം അഭിനയിച്ച് കാണികളെ ആനന്ദിപ്പിക്കു
ന്ന കേരളീയരായ നടനരത്നങ്ങള് മലയാളത്തിന്റെ
അഭിമാനമാണ്. ഭാവാഭിനയങ്ങള് ജന്മസിദ്ധമാണ്.
ഗുരുദേവ�ോഭവ:
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