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ഇത്ഒരു അച്ഛെൻറയും
കുറെ മക്കളുടെയും
കഥയാണ്.
കുറെ അച്ഛന്മാരുടെയും
അമ്മമാരുടെയുംകൂടി കഥ...

നിസാർ പുതുവന

പൊ

ട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക്സുനിൽ ഒേന്ന നോക്കിയുള്ളൂ...
കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടി. ക്ഷുദ്രജീവികളും ഉറുമ്പുകൂടു
കളും നിറഞ്ഞ ആഴമുള്ള ആ കിണറ്റിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞ്കിട
ന്ന് പിടക്കുന്നു. പേടിച്ചരണ്ട്അവൻ വല്ലാതെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്.
ചുറ്റിനും കൂടിയവർ കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കിനിൽക്കുന്നതല്ലാതെ 
ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവനുവേണ്ടി കരയാൻ കിണറ്റിന്മുകളിലും
ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ കുരുന്നിെ
 ൻറ പേ
ടിച്ചുവിറച്ച കരച്ചിൽ കണ്ടുനിൽക്കാൻ സുനിലിനായില്ല. അയാൾ
ഒന്നുരണ്ടുപേരുടെ സഹായത്തോടെ അവനെ എങ്ങനെയോ പുറ
ത്തെടുത്തു. ഇളം മേനിയിൽ പറ്റിയിരുന്ന കടിയനുറുമ്പുകളെ തൂ
ത്തുകൊടുത്തു. തേൾ കടിച്ച ഇളംപാടുകളിൽ മരുന്നു തേച്ചു. വി
ശപ്പകറ്റാൻ ബിസ്കറ്റും വെള്ളവും കൊടുത്തു. ആൾക്കൂട്ടം പിരി
ഞ്ഞുപോയി. വൈകുന്നേരം അവെൻറ അച്ഛനും അമ്മയും പാട
ത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ്വരുംവരെ അവനെയും ചേർത്തുപിടിച്ച്സു
നിൽ ആ കുടിലിെൻറ മുറ്റത്ത്കാത്തിരുന്നു.
കാർത്തി ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്. ഉസിലംപെട്ടിക്കടുത്തുള്ള
ആണ്ടിപ്പെട്ടി, രാജഗോപാലൻപെട്ടി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്അവ
െൻറ വീട്. അമ്മയും അച്ഛനും അടുത്ത കൃഷിയിടത്തിലെ പണി
ക്കാരാണ്. അവർ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാർത്തി അവ
െൻറ വികൃതികളുടെ ലോകത്തേക്ക്ഇറങ്ങും. വികൃതിയെന്ന് പ
 റ
ഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വികൃതി. വിണ്ട മോണ കാട്ടി ചിരിച്ചിട്ട്അവൻ
എല്ലാ വികൃതിത്തരങ്ങളെയും അതിൽ ഒളിപ്പിക്കും. നിന്ന നിൽപി
ലാണ്അവനെ കാണാതാകുന്നത്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിൽ
നിന്നും അവൻ കയറിവരും. ദേഹം മുഴുവൻ മുറിവുമായി. അമ്മക്ക്
അവനെക്കൊണ്ട്വലിയ പൊറുതിമുട്ടായി. മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ
ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു അവെൻറ കുസൃതിത്തരങ്ങൾ.
കാർത്തിയെ വീട്ടിൽനിർത്തി പണിക്കു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന്മന
സ്സിലാക്കിയ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചു. പുലർച്ചെ ജോ
ലിക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്അവർ കാർത്തിയെ വീടിന്സമീപത്തെ
ഒഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിലുള്ള  പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ അവനെ കയറിൽ
കെട്ടി ഇറക്കി കിടത്തും. എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകും. ഒരു ദിവസം
കിണറ്റിൽ കിടന്ന കാർത്തിയെ കരിന്തേളും ക്ഷുദ്രജീവികളും കടി
ച്ചു. വേദനകൊണ്ട് പ
 ുളഞ്ഞ അവെൻറ കരച്ചിൽ കേട്ട്അയൽവാ
സികൾ ഒാടിക്കൂടി. കൂട്ടത്തിൽ ആരോ സുനിലിനെ ഫോണിൽ വി
ളിച്ചു. ഒടുക്കം അച്ഛെൻറയും അമ്മയുടെയും അനുമതിയോടെ സു
നിൽ കാർത്തിയെ സ്നേഹക്കൂടാരത്തിലേക്ക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ
ന്നു. ഇന്ന്അവൻ സ്നേഹക്കൂടാരത്തിലെ കൊച്ചു കാർന്നോരാ
ണ്. സമീപത്തെ സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. സുനിൽ
കാർത്തിയെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ മറ്റു മക്കളും ഒപ്പം ചേർന്നുനിന്നു.
അവിടെ പൂപോലെ ഒരച്ഛനും കുറെ മക്കളും...

ചിത്രീകരണം: വിനീത്എസ്. പിള്ള
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ഡെയ്സിയും ഞെട്ടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ
പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നാൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്
അങ്ങേയറ്റം അപമാനമാണത്രെ! പെൺകുഞ്ഞുള്ള
അച്ഛനെ പൊട്ടുപിള്ളൈ അപ്പൻ എന്നാണ്ഗ്രാമവാ
സികൾ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതുപോലും. പെൺ
കുട്ടിയെ പൊട്ടുപിള്ളൈ എന്നും. ഇൗ അപമാനം മാ
ത്രം മതിയാകും സിരയിലെ ചോരയിൽ പിറന്ന സ്വ
ന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ. അമ്മമാരും ഇൗ
തീരുമാനത്തെ എതിർക്കാറില്ല. വരിസനാട്ഗ്രാമ
ത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്കഴിഞ്ഞ വയറ്റാട്ടി ഇന്നും ജീവിച്ചി
രിപ്പുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഡെത്ത്എന്നാണ്തമിഴ്നഗര
ങ്ങൾ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ ഉദ
രത്തിൽനിന്ന്ജീവനെ വേർപെടുത്തിയെടുക്കുന്ന 
അതേ  സന്തോഷത്തോടെതന്നെ ഇളംമേനിയിൽനി
ന്നും ഡോക്ടർ ഡെത്ത്ജീവനെയും പറിച്ചെറിഞ്ഞു

ദബേര പിറക്കുന്നു വീണ്ടും വീട്ടിൽ
ഇടുക്കി കുളമാവ്സ്വദേശിയാണ്സുനിൽ. ബാംഗ്ലൂർ സെമിനാരി
യിൽനിന്ന് മതപഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഡെയ്സിയെ ജീവിതസഖിയാ
ക്കി. തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും ആണ്ടിപ്പെട്ടിയിൽ വീട്വാടകെക്കടുത്ത്
താമസം തുടങ്ങി. അവിടെവെച്ച് സുനിലിന്മൂത്തമകൻ 
ജോയൽ ജനിച്ചു. അവൻ ജനിച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.
അവെൻറ കുഞ്ഞിക്കരച്ചിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്ന വീട്. ഒരു ദിവസം
രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞിെൻറ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ്ഡെയ്സി ഉണർന്നത്. 
േനാക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത്കുഞ്ഞുജോയൽ സുഖമായി പറ്റിച്ചേർ
ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞിക്കരച്ചിൽ നിലച്ചിട്ടുമില്ല. ഡെയ്സിയും
സുനിലും വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതായി
രുന്നു. കീറത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ്. പൊക്കിൾ
ക്കൊടിയിൽനിന്നും പിറവിരക്തം ഇറ്റുവീഴുന്നു. അവൾ ആവുന്ന 
ശബ്ദം എടുത്ത്കരയുകയാണ്. ഡെയ്സി അവളെ 
കോരിയെടുത്ത്മാറോടണച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ജോയലും ഉണർന്നു 
കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഡെയ്സി കരയുന്ന ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും 
കട്ടിലിൽ ഇരുന് പ
ന് ാൽ കൊടുത്തു. വിശപ്പ് ശമിച്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ശാന്തമായി ഉറങ്ങി. ആ പാതിരാവിൽ അപ്പോഴേക്കും സുനിലിെൻറ
യും ഡെയ്സിയുടെയും മനസ്സിൽ അശാന്തിയുടെ അലെയാലികൾ
പെരുമ്പറ കൊട്ടി. എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിന്നും ഇരുന്നും നേരം
വെളുപ്പിച്ചു. പുലർന്നപ്പോൾ അയൽക്കാരെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു.
അപ്പോഴാണ്സുനിലും ഡെയ്സിയും കൂടുതൽ ഞെട്ടിയത്. വളരെ 
നിസ്സാരത്തോടെ അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു. ങ്ഹാ... പെൺകു
ഞ്ഞല്ലേ, ആരെങ്കിലും കൊന്നുെകാടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ്വീട്ടുകാ
രുടെ ൈകയീന്ന് കാശുവാങ്ങി കൊണ്ടിട്ടതാകാം. നിങ്ങൾ അവിടെ 
എങ്ങാനുംവെച്ച് ൈകയൊഴിഞ്ഞോ. ഇല്ലേ പുലിവാലാകും. അപ്പേ
ാഴും ആ പെൺകുഞ്ഞ് ഡെയ്സിയുടെ ൈകയിലിരുന്ന് കൈ

നുണ
ഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. രാവിെൻറ മറവിൽ ആരോ കൊല്ലാൻ മടിച്ച്
ഉപേക്ഷിച്ച ആ പെൺകുഞ്ഞിെ
 ന ഡെയ്സി മാറോട് ചേർത്തു. 
സുനിൽ അവളെ ദബേര എന് പേ
ന് രുചൊല്ലി വിളിച്ചു.

പെൺകൊലയുടെ പെരുവഴികൾ...
പിന്നീട്ആ പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞ കഥ െനഞ്ചുരുക്കുന്ന
തായിരുന്നു. ആണ്ടിപ്പെട്ടിയിലെ വരിശനാട്, രാജഗോപാലൻപെ
ട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അറുകൊലകൾ കേട്ട്സുനിലും
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-¥ˆ¡òë©É ˆ¾¢¶¡ý -ƒªèý…É -ó¢-Þ¢±-» -™©-ñ¡-Þ¡--ñ¬ -›¢--ò-›¢ý´©É
-»-Ä¢-ù-®›¡¸¢-¥ò -ˆ©±-Š¡-Ä¹-ø¢-ò¨-¥Ð...

›¢-ö¡-û ²©-»©-ó-›-

¤ˆ¡ Ä£-ó²¢ý--Ä›©-¾-Š-ñ»¡--Ä¡-ðò¨-´Ä-š¡-©-Ãñ-´® ƒ-® öö-¢-

ò¡¬-¥²-¸¢. »¡-ò¨-´¢-¥ò ˆ-ñ©-Ä¡è¨-û ó¢-¤òëÑ¢-ò¡-Ã® Å-Ä©-™-ð©-¥Ð ó£-Ð®. Ÿ-ûè¡-ó¢-›©¬
Å- ð ¡- ø ©- ¥ Ð Å- ½ - ´ ©- ¥ Ä¡- ¶ - Ä ¡- Ã ® »¡- Ä ö¬. Ä¨-É©-¤²-ñ©¬ ñ¡-²-ˆý ö-Ä£-²-¥è
Ÿ¨-±²-Ÿ©-ó¢-¥üú ˆ¦-õ¢-ð¢-Ðè¢ý ²-Ã¢-¥ðÐ©è¡-Ã® Ñ£-ó¢-»¬ Ä©-¤É¡-¸©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡ð¢-ñ©-É-»®. Å-¹-¥›-ð¢-ñ¢-¥´ Å-Ä©-™-´®
ˆ©-È® ²¢-úÉ
- ©. ‡¡-Ä›
- è-Ä©-¾ ¥²ÿ-ˆ©È®. Å-óø
- ©-¥Ð ˆ-ø¢-ð¢-ò©¬ Þ¢-ñ¢-ð¢-ò©¬ ¥Þú©-¥»-Æ¢-ò©¬ ¿ ó£-¸¢ý ö-¤Â¡-õ¬ ›¢-úÈ ™¢-›-¹þ. …-òë¡-ó-û-´©¬ ˆ©-¸¢-¤ð¡-Ð®
ó-ò¢-ð ˆ¡-ñ«-Ä¡-ð¢-ñ©-É©. ™¢-ó-ö-¹þ ˆÐ-É©-¤²¡-ð¢. ˆ©-È©-¾-»¢-›¡ý Å-Ä©-™
²-Ã¢-´® ¤²¡-ˆ¡-ú¢-òë¡-ð¢-ñ©-É©. Ÿ-ûè¡-

¸¢ý ›¢-ò›
- ¢-É¢-ñ©-É ‡-ñ© ™©-ñ¡-Þ¡-ñÄ
- ¡-ð¢-ñ©É© ‘ˆ-¾¢-¶¡ý ƒªèý’ …-É ¤²-ñ¢ý
Å-ú¢-ð¥
- ¶-¸¢-ñ©-É Å-ú©¬-¥ˆ¡-òˆ
- þ. ¥²ÿˆ©-¸¢-ˆø
- ¡-ð¢-ñ©-É© ˆ-¾¢-¶¡ý ó¢-õè¢-›®
‚-ñð
- ¡-ðó
- ñ
- ¢ý Å-š¢-ˆó
- ©¬. ™¡-ñ¢-±™«-ó©¬ ˆ©¸¢-ˆø
- ©-¥Ð …-Ã´
-å ¨-Ð©-»ò
- ©¬ ˆ¡-ñÃ
- ¬ ›¢-ñó
- š¢ ¿ÿ-ˆ©-È©-¹þ´©¬ ‚è-ñè¢ý
Ñ£-óü ›-õ®-Ð-¥¶-¸¢-¸©-Ù®. ¥Ç-¸¢-´©-É ˆ˜-ˆ-ø¡-Ã® ‚ª ±Š¡-Ä-¹þ ‚-É©¬ ›-¤½¡Ð® ²-ú-È©-»-ñ©-É-»®. Ñ¡-»£-ð-»-ð¢ý »¢-øÁ©-¥²¡-Â©-É ±Š¡-Ä¹
- ø
- ¢ý ‚-É©¬ »¡-ùÉ
-®
Ñ¡-»¢-ð¢-¥ò Ñ-›-¹þ ²©-ù©-´-¥ø-¤¶¡-¥òð¡-Ã® Ñ£-ó¢-´©-É»
- .® ²©-ú¬-¤ò¡-ˆó
- ©-Ä¡-ð¢
Å-ó-û-´® -‡ñ© Ý-Ü-ó©¬ ‚-òë. Ä-š©-ñ, ¥Þ¥¥É ›-Š-ñ-¹þ¤²¡-ò©¬ Å-ó-û-´® ó¢-™¨ñè©-¾ †-¤»¡ Ä-÷¡-ñ¡-Ñ«-¹ø
- ¡-Ã.® ²-ùˆ¢-±™-ó¢-Á ™©-ñ¡-Þ¡-ñ¹
- ¥
- ø ‚-É©¬ ¥›-¤Õ¡Ð® ¤Þ-ûè® Ñ£-ó¢-´©-É-ó-û.

•ó¢--»©-ñ -›-Š-ú¢-¥ò ¿-ô©-²-±»¢-´® ö-Ä£-²¬ -Å½´©¬ ˆ©È¢›©Ä©¾ ¿-›©-ˆ¨-ò«-¹-¥ø-´©-ú¢-Á® ó¢-ó-ñ¢-´©-É ²-ñ-ö«¬-

ó©¬ Å-½-ð©¬ ²¡-»¢-ñ¡-ó-¥ñ ˆ-õ®-Ð-¥¶-¸¡ò©¬ Ñ£-ó¢-»¬ Ä©-¤É¡-¸©-¥ˆ¡-Ù©-¤²¡-ˆ¡›¡-ó¡è Å-ó-ö®-˜. Å-½¡-ð¢-ð-½ Å-Ä©™-¥ð …-É©¬ ¤Ñ¡-ò¢-´® ¥Þ-òë¡ü ›¢-û-ÝÜ¢-´©¬. ‡¡-Ä-›-´©-È¢-¥üú ˆ¡-ñ«-¤Ä¡ûè® ²¡-»¢-¶-¸¢-Ã¢-ð¢-ò©¬ Å-óþ Å-»¢-›®
ö-½»
- ¢-Á¢-ò.ë Å-»¢-›ó
- þ ¥ˆ¡-Ð©-¤´-Ù¢-óÉ ó¢-ò ¿ ¤Þ¡-ñ-´©-È¢-¥üú Ñ£-ó-›¡ð¢-ñ©-É©. ‡-×Ä
- ©-ú¢ ó£-¸¢ý ˆ©-È¢-¥› ƒ-ú´
- ¢´¢-Ðè¢ ˆ¦-õ¢-ð¢-Ðè¢-›® ö-Ä£-²¥
- è ¥ó¾-¥´-¸¢ý ˆ©-ø¢-´¡ü-¤²¡-ð Å-Ä©-™ »¢-ñ¢¥ˆ-¥ðè¢-ð-¤¶¡þ ˆ-Ù-»® »-¥üú Ñ£-ó¥üú »©-Ð¢-¶¢-¥üú ¤Þ-»-›-ð-× ô-ñ£-ñ-Ä¡-ð¢ñ©-É©. ˆ©-È©-ó¡-ð-¢ý-›¢-É® ²©-ú-¤è-´®
›©-ñ-ð©¬ ²-»-ð©¬ ‡-ò¢-Á©-¥ˆ¡-Ù¢-ñ©-É©.
Å-Ä©-™ ˆ©-¸¢-¥ð ˆ-Ù-ð©-Ðü Ý-Ü©-´þ
ˆ©-È¢-¥üú Ä¦-»-¤™-÷¬ ™-÷¢-¶¢-Á©. ›¡¸¢-¥ò ð©-ó¡-´-ø©-¥Ð-ð©¬ ö-É-Ú ö¬-‹Ð-›-ˆ-ø©-¥Ð-ð©¬ ö-½-û-™-º-ò-Ä¡-ð¢ ¥²¡-ò£¥öè¢ ó£-¸©-ˆ¡-¥ñ ¤Þ¡-™«¬ ¥Þ-ð®-»-¤¶¡ù¡-Ã® ó¢-ó-ñ¬ ›¡-Ð-ú¢-È-»®. Å-Ä©-™ ¤Ñ¡ò¢-´©-ó-ñ¡ü »-Ð-öæ¬ ˆ©-È¡-¥Ã-É® Ä-›öæ¢-ò¡-´¢-ð Å-½¡-ð¢-ð-½ Þ¢-Éè¡-ð©¬
Å-ó-ñ©-¥Ð Ý-Ü© ˆ-¸©-ñ¡-Ñ-ð©¬ ¤Þ-û-É®
ˆ©-È¢-¥› ˆ-¾¢-¥Á-Ð¢-ð©-¥Ð ²¡ý ¥ˆ¡Ð©è® ¥ˆ¡-òë©-ˆ-ð¡-ð¢-ñ©-É©.
ƒ-ö¢-ò¡¬-¥²-¸¢-ð¢-¥ò Ä¡-±»¬ ™©-ñ-Â-Äòë¢-»®. ›-½©-¥Ð Å-ðý-ö¬-ö®-˜¡-›-Ä¡-ð
»-Ä¢-ù®-›¡-¸¢-¥ò ‡-¸©-Ä¢-´ ±Š¡-Ä-¹-ø¢-ò©¬ ˆ©ñ©-É©-ˆþ ‚-É©¬ ¥ˆ¡-òë-¥¶-¸©-¥ˆ¡-Ù¢-ñ¢´©-É©. ²-»¢-×¡-Ù©-ˆþ´© Ä©-Ø® »-Ä¢-ù›
-® ¡-

‘ˆ-ú©è-½’ ²-ú-È ˆ-˜ˆ-¾¢-¶¡ý ƒªèý …-É ™©-ñ¡-Þ¡-ñ¥
- è
›¢-ô¢-»-Ä¡-ð¢ ó¢-Ä-û-ô¢-Á® »-Ä¢-ù¢-¥ò ±²-ôö®-» ö¬-ó¢-š¡-ð-ˆü Ÿ¡-ñ-»£-ñ¡-Ñ ‡-ñ©-´¢ð ö¢-›¢-Äð
- ¡-ð¢-ñ©-É© ˆ-ú©è-½. ›¢-ñó
- š
- ¢
Å-ó¡-û-°©-ˆþ¥´¡-¶¬ †-¥ú Ñ-›-±ô-Úð©¬ ˆ-ú©è-½ ²¢-Ð¢-Á©-²×
- ¢. »-Ä¢-ù›
-® ¡-¸¢-¥ò
ˆ©-±Š¡-Äè¢ý ˆ-Ð©è ™¡-ñ¢-±™«è¢ý ˆ-ù¢ð©-É ˆ-ûõ
- ˆ
- ˆ
- ©-Ð©¬-Ýè¢ý Ä¨-É¡-Ä»
- ©¬
¥²ÿ-ˆ©-È® ²¢-ú-´©-É©. »-¥üú ™¡-ñ¢±™«è¢-›® ˆ¡-ñ-Ã¬ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ-ø¡-¥ÃÉ® ²-ù¢-Á ²¢-»¡-ó® Ä¨-É¡-Ä-¥è ˆ©-¸¢-¥ð
ˆ-¾¢-¶¡ý ¥ˆ¡-Ð©è® ¥ˆ¡-òë¡ü ö-Ä£-²¥è ó¦-Ú-ð¡-ð ó-ð-×¡-¸¢-¥ð †ý-²¢-´©É©. Å-ó¢-¥Ð-›¢-É® ±²-ºö
- û
- ¥Ä¡-¥¥´àü
ˆ©-¸¢-¥ð ñ-¼¢-Á® ó-ø-ûè©-É-»©¬ ²¢-É£-Ð®
¿ ˆ©-¸¢ ²¢-»¡-ó¢-›® ñ-¼-ˆ-›¡-ˆ©-É-»©¬
¿-Ã® ö¢-›¢-Ä. ñ¡-Ñ-±ô£-ð©¬ ¥²-ñ¢-ð¡-û ™¡ö-›©¬ ô-ñÃ
- « ¥²¡ü-óû
- Ã
- ›
- ©¬ ‡-¥´ ÅŸ¢-›-ð¢-Á ö¢-›¢-Ä †-¥ú Þ-û-Á-ˆþ´©¬ óù¢-¥ó-Á©. …-É¡ý, ö¢-›¢-Ä-¥ð ¥ó-òë©-É
ö¬-Ÿó
- Ä
- ¡-Ã® ±Š¡-Ä¡-Âñ
- ¹
- ø
- ¢ý ›-Ð´
- ©-É¥»-É® Ä-š©-ñð
- ¢-¥ò ¥¥Þý-°® ¥óý-¥º-ðû Ÿ¡-ñ-ó¡-÷¢-ˆþ ²-ú-ð©-É©.
»-Ä¢-ù›
-® ¡-¸¢-¥ò ˆ¡-¤ó-ñ¢-²¸- Ã
- ¬ ±Š¡-Äè¢¥ò ¤™-ó¢-±²¢-ð-¥ð ¥÷¡-ö¨-û ¤Þ-É-¥¶-¸¢
ó¢-¤òë-Ñ¢-¥ò ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü ó¢-ó¡-÷¬ ˆ-ù¢Á® ˆ¨-¥Ð-´¨-¸©-É»
- ® 2007 Å-óö
- ¡-›Ä
- ¡-Ã.®
¥÷¡-ö¨-ñ¢-¥ò ‡-ñ© ó«-ó-ö¡-ð-ô¡-ò-ð¢-¥ò

• Þ¢±»£ˆñÃ¬: ‡.Ý¢. ›¡öû

¥»¡-ù¢-ò¡-ø¢-ð¡-Ã® ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü. ¤™-ó¢±²¢-ð-´® ó¢-ó¡-÷-ö-½¡-›-Ä¡-ð¢ ˆ¢-¸¢-ð
ö§-ûÃ
- ¬ ó¢-×® ñ-Ù©-¤²-ñ©¬ ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü
¤Ñ¡-ò¢ ¥Þà©-É¢-Ðè® »¡-Ä-ö¬ »©-Ð¹¢. Ä¡-ö¹
- þ´©-¤ô-õ¬ ¤™-ó¢-±²¢-ð Šû-Ÿ¢-Ã¢-ð¡-ð¢. Š-ûŸ
- ¡-òö
- «è¢ý Ä-ð¹
- ¢´¢-Ð-É Å-óþ´® ˆ©-¸¢-ð©-¥Ð ¿-¤ñ¡Š«è¢-¥›-É©¬ ²-ú-È® Ÿ-ûè¡-ó® ¥óÆ¢-¤Ð-ô›
- ©¬ Å-½ Ä-Æ½
- ð
- ©¬ ¤Þ-ûÉ
- ® ˆò-û¶
- ©-¾ ‡-ñ© ±™¡-óˆ
- ¬ ˆ©-Ð¢-´¡ü ¥ˆ¡Ð©è©. ™¢-óö
- ¹
- þˆ-ù¢-È® ‚-Ð©-¥¶-ò¢ë ›¢-Ð-ð¢-ò¨-¥Ð ¤Þ¡-ñ-¶©-ù-ð¡-ð¢ »-¥üú
ˆ©-È® ƒ-ñ©-ˆ¢-¥ð¡-ò¢-Á¢-ú¹
- ¢-ð¤- ¶¡-ù¡Ã® Ÿ-ûè¡-ó©¬ Å-½¡-ð¢-ð-½-ð©¬ »¥É ˆ©-Ð¢-¶¢-Á-»® ˆ-¾¢-¶¡ý ¿-ð¢-ñ©É©-¥ó-É® ¤™-ó¢-±²¢-ð Å-ú¢-È-»®. Åóþ Ÿ-û»
- ¦-ó£-Ð® ó¢-¸® ˆ¡-¤ó-ñ¢-²¸- Ã
- ¥
- è
ö§-Â¬ ó£-¸¢-¤ò-´® ¤²¡-É©. Å-š¢-ˆ¬
¥¥ó-ˆ¡-¥» ¥ó-Æ¢-¤Ð-ôü ¥²-¹-ø©-¥Ð
Ä-ˆ-¥ø ˆ-ò«¡-Ã¬ ˆ-ù¢-Á© ˆ¨-¥Ð-´¨-¸¢.
1994ý ‚-ú-¹¢-ð ö¢-›¢-Ä-´©-¤ô-õó©¬ »-Ä¢-ù®-›¡-¸¢ý Ä¡-×¬ ‡-É©¬ ƒ-Ù¡ð¢- ¸ ¢- ¥ òë - É ® ö¨- Þ ¢- ¶ ¢- ´ ¡- › ¡- Ã ® ‚ª
Å-Ð©è® ›-Ð-É ñ-Ù® ö¬-Ÿ-ó-¹þ Ä©ˆ-ø¢ý ó¢-ó-ñ¢-Á-»®. ¿¬-¥›-ö®-×¢ ‚üúû-›¡-õ›
- ý ó-¥ñ ó¢-õð
- è¢ý ‚-Ð¥
- ²¸©. ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆø
- ©-¥Ð …-Ã¬å ö¬-ö˜
-® ¡›è® ±ˆ-Ä¡-»£-»-Ä¡-ð¢ ˆ©-ú-È-¤¶¡-ù¡Ã® ö-û´
- ¡-û ¤²¡-ò©¬ ó¢-õð
- è¢ý ‚Ð-¥²-¸»
- .® Å-¹¥
- ›-ð¡-Ã® Ñ-ðò
- ø
- ¢-» öû-´¡-û ¥»¡-¸¢ý ˆ©-ø¥
- ¥Â »¢-¸¬ …-É
¤²-ñ¢ý ö¬-ö˜
-® ¡-›è® ó¢-ó¢-šð
- ¢-Ð¹
- ø¢ý Å-½¥
- è¡-¸¢-ò©-ˆþ ö®˜
- ¡-²¢-Á»
- .®
¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆþ´® ›¢-ñ-ó-š¢ ¿-›©-ˆ¨ò«- ¹ - ø ©¬ ö- û - ´ ¡- û ›ý- ˆ ©- É ©- Ù ® .
…-É¡ý, ‚-¥»¡-É©¬ »¡-¥ù-»¸- ¢-ò©-¾
Ñ-›-¹þ´¢-Ð-ð¢ý …è©-É¢-¥òë-É»¡-Ã® ó-ö®-»©-». ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆþ´®
¥¥ö-´¢þ, ò¡-²®-¤Ð¡-²®, ±²-¤»«-ˆ ¤úõü, ‚-ñ©-Þ±- ˆ ó¡-÷›
- ¬, ¥»¡-ù¢ý, ö¡Øè¢-ˆ ö-÷¡-ð¬ …-É¢-ó-¥ð¡-¥´
ö-û-´¡-û ó¡-Š®-™¡-›¬ ¥Þà©-É©-Ù®.

ñ¢-¥ó-´©-É©. Ä-ñ©-Ä-´þ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ¥ø ±²-öó
- ¢-´©-É»
- ® ‚-õÐ-® Ä
- ò
- ¡ë è Å½¡-ð¢-ð-½-Ä¡-ñ©-¥Ð ±Š¡-Ä-¹-ø¡-Ã® ‚-ó¥ð¡-¥´. ¿-™«-±²-ö-óè¢ý ¥²ÿˆ©-¸¢-ð¡-ð¡ý Ý-Ü¬-»-¥É ƒ-¤²-¼¢´©-É ö¬-Ÿó
- ¹
- þ ›¢-ñó
- š
- ¢. Ä¡-±»-Äò
- ,ë
Å-Ð©è-»ó
- Ã
- Š-ûŸ
- ¢-Ã¢-ð¡-ˆ©-¤Ø¡þ
Š-ûŸ
- ò
- ¼
- Ã
- ¬ ¤›¡-´¢ ¿ÿ-ˆ©-¸¢-¥ð¤É¡ ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-¥ð-¤É¡ ±²-ó-Þ¢-´©É-óñ
- ©-¥Ð Å-Ÿ¢-±²¡-ð¬ ¤ˆ-¸® Å-»›
- ©-öñ¢-Á® Š-ûŸ
- Ó
- ¢-±™è¢-›® ö®±- »£-ˆ¥
- ø ¤±²-ñ¢¶¢-´©-É-»©¬ Ä©-»¢-û-É ö®-±»£-ˆ-ø¡-Ã®.
¿-¥¥›-ˆ-›-òë¨-û ±Š¡-Äè¢-ò¡-Ã® ó¾¢-ð©¬ ¤²-ñ´
- ©-¸¢ ‡-Éñ
- ó
- ð
- ö
- ©æ ¾
- ˆú©-¶©-ö¡-Ä¢-ð©¬ »¡-Äö
- ¢-´©-É»
- .® Ä-ˆþ
Ä-òë¢-ˆ-¥ð ™¨-¥ñ ‡-ñ© ±Š¡-Äè¢-ò¡-Ã® ó¢ó¡-÷¬ ˆ-ù¢-Áð
- Á
- »
- .® Å-š¢-ˆ¬ »¡-Äö
- ¢ð¡-¥» Ä-òë¢-ˆ Š-û-Ÿ¢-Ã¢-ð¡-ð¢. Ÿ-ûè¡ó¢-¥üú ó£-¸©-ˆ¡-û ²-ò»
- ó
- Ã
- Š-ûŸ
- ¬ Åò-ö¢-¶¢-´¡ü ›¢-û-Ý-Ü¢-Á©. Š-û-Ÿ-ˆ¡òè® ˆ-ù¢-Á¡ý Š-û-Ÿ-Ó¢-±™è¢-›® ö¡š«-»-ð©-¾ Þ¢-ò ²-ù-¹-ø©¬ Ä-×©¬ Å-ó¥ø-¥´¡-Ù® ›¢-û-Ý-Ü¢-Á® »£-×¢-Á©. ‡-Ð©´¬ ˆ-¾¢-¶¡ý ˆ©-Ð¢-´¡ü Å-½¡-ð¢ð-½ ›¢-û-Ý-Ü¢-Á-¤¶¡-ù¡-Ã® Ä-òë¢-ˆ ó£Ð®-ó¢-¸® ‚-ú¹
- ¢-¤¶¡-É»
- ®. ‚-¤¶¡þ Å-½¤ð¡-¥Ð¡-¶¬ ˆ-ù¢-ð©-É©. ˆ-ú©-¶©-ö¡-Ä¢¥ð Ñ£-ó-¥üú Ñ£-ó-›¡-Ã® ó-¾¢-´©¬ Äòë¢ˆ
- ´
- ©¬. ¿ Å-½ð
- ©¬ ó-ò«-½ð
- ©¬ Åó-¥› ¥²¡-É©-¤²¡-¥ò ¤›¡-´©-É©. Ä-ò¢ë ˆ »¨-¶©-¤Ñ¡-ò¢-´® ¤²¡-ð¢ ˆ¢-¸©-É ¥Þú¢-ð »©-ˆ-´¡-Ã® ‚-ó-û Ñ£-ó¢-´©-É-»®.
Ÿ-ûè¡-ó¢-¥›-´©-ú¢-¤Á¡ Å-ð¡-ø©-¥Ð ÝÜ©-´¥
- ø-´©-ú¢-¤Á¡ ‡-É©¬ ²-úð
- ¡ü Äòë¢-ˆ »-ð¡-ú¡-ð¢-òë. ó-¾¢-ð©¬..
²-Ù® ±Š¡-Ä-¹-ø¢ý ˆ-¾¢-¶¡ý ¥ˆ¡Ð©è©¬ ƒ- ¶ ©- ¥ ó- ¾ ¬ Ä¨- ´ ¢ý - ‡ - ù ¢- Á ®
¥ˆ¡-Ð©è©¬ ˆ©-È©-¹-¥ø ¥ˆ¡-òë¡ü
±²¡-ð-Ä¡-ð ó-ð-×¡-¸¢-ˆþ ƒ-Ù¡-ð¢-ñ©-É
ö®˜
- ¡-›è® ‚-É® ²¢-ú´
- ©¬ Ä©-¤Ø ¥ˆ¡ò-›-Ðè¡ü ö§-ˆ¡-ñ« ¿-ô©-²-±»¢-ˆþ
»-ð¡-ú¡-ð¢ ›¢ý-´©-ˆð
- ¡-¥Ã-É® Ä-š©-ñ
¤ö¡-õ«ý ¥óý-¥º-ð-û ‡¡-º¢-ö¢-¥ò
ƒ-¤™«¡-Š-ö®-˜ ¤Š¡-Ä-»¢ ²-ú-ð©-É©. Å-›š¢-ˆ¦-» Š-ûŸ
- Ó
- ¢-±™¬ ›-Ðè©-É ›¢-ñó
- š
- ¢
¿-ô©-²-±»¢-ˆþ »-Ä¢-ù®-›¡-Ð¢-¥üú ó¢-ó¢š Ÿ¡-Š¹
- ø
- ¢ý ƒ-Ù¥
- ±». ˆ-¾¡-û ö-Ä©™¡-ðè¢-›¢-Ðð
- ¢-ò¡-Ã® ¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ¥
- ø
¥ˆ¡-òëý ó«¡-²-ˆ¬ …-É® Ä-š©-ñ-ð¢-¥ò
‚-Â«ü ˆªÿ-ö¢ý ¤º¡-û ¥¥Þý-°®
¥óý-¥º-ðû
- ±²-óû
- è-ˆû
- ²-úð
- ©-É©.
ˆ-¾¡-û ö-Ä©-™¡-ðè¢ý Ä¡-±»¬ ˆù¢-È †-»¡-›©¬ ó-ûõ
- è¢-›¢-¥Ð 6000
¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆ-ø©-¥Ð Ñ£-óü ›-õ®-Ð-¥¶-¸-

»¡-ð¡-Ã® ‡ª-¤™«¡-Š¢-ˆ ˆ-Ã-´®. ›¢-ñó-š¢ ö-É-Ú ö¬-‹-Ð-›-ˆþ ‚-»¢-¥›»¢-¥ñ ñ¬-Šè©-¥Ù-Æ¢-ò©¬ ¥ó-¸ó
- ©¬ ¥óø¢-Áó
- ©¬ ¤ú¡-°©¬ ‚-ò¡ë è ƒþ±Š¡-Ä¹
- ø¢ý Å-ó-û-´® ‡-É©¬ ¥Þà¡-›¡-ó©-É¢òë …-É»
- ¡-Ã® ó¡-ö»
-® ó
- ¬. ²-¸¢-Ã¢-ð©¬
¥²ÿ-ˆ©-¸¢-ˆø
- ©-¥Ð ö¬-ñ¼
- Ã
- ó
- ©¬ Åó-¤Ý¡-š¬ ‚-òë¡-ð®-Ä-ð©¬ ‡-¥´-ð¡-Ã®
±²-š¡-› ˆ¡-ñ-Ã¬. »-Ä¢-ù®-›¡-Ð® ö-û-´¡ú©¬ ‚-»¢-¥›-»¢-¥ñ ›¢-ñ-ó-š¢ ˆ¡-ñ«-¹þ
¥Þà©-É©-Ù®. ¥»¡-¸¢ý ˆ©-ù-¥¥Â »¢¸¬ ²-Ú-»¢ ‚è-ñè¢-ò©-¾ ‡-É¡-Ã®.
ˆ©-¸¢-ˆ¥
- ø ó-øû
- è¡ü Ý©-Ú¢-Ä©-¸©-¾ó
- û-´® ‚è-ñè¢-ò©-¾ Å-½¥
- è¡-¸¢-ò©ˆ-ø¢ý ˆ©-¸¢-ˆ-¥ø ƒ-¤²-¼¢-´¡¬. Å-ó¥ñ ö-û-´¡-û †-¥×-Ð©è® ó-ø-ûè©¬.
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കൊടുക്കും. ഇതൊരു ആചാരം മാത്രമാണെന്നാണ്
വരിസനാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. പൊലീസുകാർക്കും 
പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേ
ശനംപോലും നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ
നാട്ടാമ (ഗ്രാമമുഖ്യൻ) തീരുമാനിക്കും. ഡോക്ടർ ഡെ
ത്തിനോട്സംസാരിക്കാൻപോയിട്ട്ഒരു നോക്ക്കാ
ണാൻപോലും അനുവാദം ഇല്ലെന്ന്സാരം. നെൺ
മണി കൊടുത്തും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചും ഒക്കെ അവർ
ഇന്നും അവരുടെ ‘കർമം’ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. നൂറുകണക്കിന് പെൺകുരുന്നുകളെ അവർ
ഇങ്ങനെ പിറവിമണം മാറും മുമ്പ്ജീവൻ പറിച്ചെടു
ത്ത്ഭൂമിയിൽനിന്ന് പറത്തിവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വരിസനാട്മാ
ത്രമല്ല, തമിഴിെൻറ എല്ലാ ദിക്കുകളിലെയും ഗ്രാമാന്ത
രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ ഡെത്തുകളെ 
കാണാം. സർക്കാറിനോ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കു
പോലുമോ ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഉയരങ്ങ
ളിൽ പെണ്ണായിട്ടും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ
ആ വയസ്സൻ പേറ്റിച്ചികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആണ്ടിപ്പെട്ടി ഗ്രാമവാസിയായിരുന്നു വിജയ. ജയ
യുടെ അമ്മ അവരുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ
ണ്ജയയെ പ്രസവിച്ചത്. രക്തസ്രാവം നിലക്കാെത  
അവർ കുഞ്ഞിന്ജന്മം നൽകിയ പിറകേ മരിച്ചു.  30
വയസ്സിന്മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അച്ഛനും അയാളു
ടെ കുടുംബക്കാരും ജയയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനി
ച്ചു. അയൽവാസികൾ ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാണ്
സുനിൽ അവിടെയെത്തി ജയയെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി 
സ്നേഹക്കൂടാരത്തിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രഭ ഇന്ന് പന്ത്ര
ണ്ടാം ക്ലാസ്വിദ്യാർഥിനിയാണ്. ഒാട്ടമത്സരത്തിൽ
ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്അവളാണ്. ചെറുപ്പ
ത്തിൽ അവളെയുംകൊണ്ട്അവളുടെ വീട്ടിൽനിന്ന്
ഒാടിയ ഒാട്ടത്തിെൻറ കഥ സുനിൽ പറയും. പെൺ
കുട്ടിയാണെന്ന്അറിഞ്ഞതുമുതൽ അതിനെ കൊ
ല്ലണം എന്ന ഒറ്റ വാശിയിലായിരുന്നത്രെ പ്രഭയുടെ 
അച്ഛൻ. അമ്മക്കാകെട്ട അവളെ വേണം താനും. ഒടു
വിൽ വയറ്റാട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ അച്ഛൻ തീ
രുമാനിച്ചു. അമ്മ ആരുടെയോ സഹായത്തോടെ സു
നിലിനെ വിവരമറിയിച്ചു. അച്ഛൻ വരുംമുമ്പ്കുഞ്ഞി
നെ കൊണ്ടുപോകണേ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ 
നിലവിളി. അന്ന്അവളെയുംകൊണ്ട്രക്ഷപ്പെട്ടുവ
ന്ന കഥ പറയുേമ്പാൾ ഭൂമിയിലെ ഒരച്ഛൻ മാലാഖ
യെ സുനിലിെൻറ മുഖത്ത്കണ്ടു. ഇതുപോലെ മര
ണത്തിെൻറ മുഖങ്ങളിൽനിന്ന്രക്ഷപ്പെട്ടുവന്ന കാർ
ത്തിമാരും വിജയമാരും പ്രഭമാരും ഒത്തിരിയുണ്ട്ഇൗ

സ്നേഹക്കൂടാരത്തിൽ.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘ
ടനകൾക്കുംപോലും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കെപ്പട്ട 
പ്രസ്തുത ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരി
ക്കാനാവില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാണ്ജയലളിത
സർക്കാർ തൊട്ടിൽ കുളന്തൈ തിട്ടം എന്ന പേരിൽ
പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. മാതാപിതാക്കൾക്ക്
വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യ
മായിരുന്നു അത്.  എന്നിട്ടും കൊലയുടെ അളവിൽ
കുറവ്വന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പദ്ധതി വരു
ന്നത്. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച്അഞ്ചു വയസ്സ്തി
കഞ്ഞാൽ 5000 രൂപ ധനസഹായം. പിന്നെ അഞ്ചു
വയസ്സുവരെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ധനസഹായം
കൈപ്പറ്റി പിറ്റേന്ന്വീട്ടിലെ അണ്ടാവിൽ കുഞ്ഞിനെ 
മൂടിവെച്ച് ജോലിക്കു പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന്
ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിലവിളിക്കു
ന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്സുനിൽ
പറയുന്നു.

സ്നേഹക്കൂടാരം പിറക്കുന്നു...
ഇൗ ജീവനറ്റുപോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽനിന്നൊക്കെ 
സുനിൽ പെറുക്കിക്കൂട്ടി തുന്നിയെടുത്ത കുഞ്ഞുജീ
വിതങ്ങൾക്കുള്ള ഇടമാണ്സ്നേഹക്കൂടാരം. ഉസി
ലംപെട്ടിയിലെ പ്രധാന റോഡിനുസമീപം ഇരുനില
യുള്ള ഇൗ വീട്ടിൽതന്നെയാണ്സുനിലിെൻറ കു
ടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പ്രദേശ
വാസികളിൽനിന്ന്നല്ല എതിർപ്പായിരുന്നു. പിന്നീ
ട്അത്സ്നേഹമായി മാറി. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം
കത്തിനിന്ന സമയത്ത്മലയാളി നടത്തുന്ന സ്ഥാ
പനം എന്ന നിലക്ക്ഇവിടെയും അക്രമകാരികൾ
എത്തി. നാട്ടുകാർതന്നെയാണ്അവരെയും തുരത്തി
യത്. ജെ.ജെ ആക്ട്അനുസരിച്ച്രജിസ്റ്റർ ചെയ്
താണ്ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുപ്പ
തോളം കുട്ടികൾ ഇൗ തണൽമുറ്റത്തുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയുമായി സുനിലും
ഡെയ്സിയും ഇൗ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ട്. ‘അറുതൽ ഇല്ലം’
എന്ന്തമിഴിൽ പറയുന്ന ഇൗ സ്നേഹാലയം നമു
ക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്ന കുരുന്നുകളുടെ പൂർവകഥകൾ
കണ്ണീരണിഞ്ഞല്ലാതെ കേട്ടിരിക്കാനാവില്ല. സുനിലി
ന്ന് പൊട്ടപ്പിള്ളൈകളുെട അച്ഛനല്ല, പൊന്നുപോലു
ള്ള കുറെ പെൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനാണ്.
l

‘അറുതൽ ഇല്ല’ത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
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ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന സവർണ
അധികാരിവർഗം ജനാധിപത്യത്തെ
യും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും
സമ്പൂർണമ ായി നിയന്ത്രിച്ചുതുട
ങ്ങുേമ്പാൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും
ദലിതുകളുടെയും കീഴാളപക്ഷ
വർഗങ്ങളുടെയും ജീവിതംവെച്ച്
ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസം പന്താടുേമ്പാൾ
പ്രതിരോധത്തിെൻറ മറുപന്തായി,
അരങ്ങിനെയുണർത്തുകയാണ്
‘മരണമാച്ച്’.
‘മരണമാച്ച്’ നാടകത്തിൽ നിന്ന്

ജീ

നാടകം

വൻ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മരണക്കളി പുറത്തെടു
ക്കേണ്ടിവന്ന 
 ഒരു കൂട്ടം കളിക്കാ
 ർ. കൊല, ഫാ
ഷിസത്തിെ
ൻ
 റ മൃഗ
 ീയവിനോദമായ കാലത്ത്യുക്രെ
 യ്
ൻ ജനത നേരിട്ട 
 മത്സരം ^രണ്ടാംലോകയുദ്ധകാല
 ത്ത്
യുക്രെയ്ൻ
  ചാമ്പ്യന്
 മാരായ ഡൈനാമേ
 ാ ക്ലീവും നാസി
സൈന്യത്തി
 െൻറ പട്ടാള ടീമുമായി നടന്ന 
 മരണക്കളി.
ലോക ഫുട്ബാൾ ചരിത്ര
 ത്തിലും ലോക രാഷ്ട്രീയ ച
രിത്രത്തി
 ല
 ും നിരന്തരം ചർച്ചാവിഷയമാകുന്ന പോരാട്ട 
ത്തിെൻ
 റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ കാലത്തെയും സാ
ഹചര്യങ്ങളെയ
 ും വരച്
 ചുകാണിക്കുകയാണ്കാല
 ിക്കറ്റ്
യൂനിവേഴ്സിറ് റി ലിറ്റിൽ തിയറ്റർ (സി.യു.എൽ.ടി) അണി
യിച്ചെ
 ാരുക്കിയ നാടകം ‘മരണമാച്ച്’.  മാറിയ ഇന്ത്യൻ

സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തി, കളിയിലെ കാര്യവും ഫാ
ഷിസ്റ്റ്രാഷ്ട്രീയത്തിെൻറ കള്ളക്കളികൾക്കകത്തെ സ
മഗ്രാധിപത്യ പ്രവണത
 ക
 ളും പറയുകയാണ്നാടകം.  

ഭൂരിപ
 ക്ഷംവരുന്ന സവർണ അധികാരിവർഗം ജനാ
ധിപ
 ത്യത്തെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ
 യും സമ്പൂർ
ണമായി നിയന്ത്രിച്ചുതുടങ്ങുേമ്പാൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങ
 ളു
ടെയും ദലിതുകളുടെയും കീഴാളപ
 ക്ഷ വർഗ
 ങ്ങളുടെ
യും ജീവ
 ിതംവെച്ച്ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസം പന്താടുേമ്പാൾ
പ്രതിരോധത്തിെൻറ മറുപന്തായി, അരങ്ങിനെയുണർ
ത്തുകയാണ്‘മരണമാച്ച്’.
മല
 പ്പുറത്തെ ഫുട്ബാൾ ക്ലബായ ‘ഇന്ത്യൻ സോക്ക
ർ ക്ലബ്, കരുവാരകുണ്’ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
 നും ജീവിതത്തി
 
നുംവേണ്ടി ‘ഹിറ്ല
റ് ർ ക്ലബി’നെ
 തിരെ നടത്തുന്ന മരണ
പോരാട്ടമാണീ നാടകം. സോക്കർ ക്ലബ്കളിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കുന്ന മൈതാനത്തിെൻറ ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ച ത
ർക്കം പരിഹരിക്കാനാണ്മത്സരം നടക്കുന്നത്. മൈതാ
നത്തിൽ പണ് പ
ട് ൊലീസ്സ്റ്റേഷന
 ുണ്ടായിരുന്നുവെ
 ന്ന
ത്തർക്കവിഷയം. ഇൗ പ്രശ്നത്തിനായുള്ള മരണമാച്ചാ
ണ്നാടകത്
 തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കു
 ന്ന
 ത്.
തങ്ങൾക്കെതിരെ ആരും ശബ്ദിക്കരുതെന്നും എഴു

ഇഖ്ബാൽ ചേന്നര

ആവശ്യമില്ലാത്ത കലാ
മുഖകാവരുനരകാണ്ൾഏബാറെല യെൻ നാന്നും 
മ്പ്യാർ.  വെനീസ്ബിനാല
 െ

യടക്കം ലോകത്തിെൻറ പല കോണുകളില
 ും തെൻറ
സൃഷ്ടികളുമായി തിളങ്ങിയ, കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാ
ദമിയുടേതടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ, കേ
ന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ മുൻ ആക്ടിങ് ചെയർമാ
നായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിെൻറ ആറു പതിറ്റാണ്ടിെൻറ ക
ലാസപര്യയുടെ പരിച്ഛേദമാണ്ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കു
ന്ന ‘സ്കൾപ്റ്റിങ്ഇൻ ടൈം’ ച
 ിത്ര
 ^ശ
 ിൽപ പ്രദർശ
 നം.  
ഫോേട്ടാഗ്രാഫുകൾ, കരിയിൽ കോറിയിട്ട വരകൾ,
എണ്ണച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ, വെള്ളിയിലും ചെമ്പിലും തീർ
ത്ത ജ്വല്ലറി ഇനാമൽ പെയിൻറിങ്ങുകൾ, വെങ്കലത്തി
ലും മൈൽഡ്സ്റ്റീലിലും സ്റ്റയിൻെലസ്സ്റ്റീലിലും ഒ
രുക്കിയെടുത്ത ശിൽപങ്ങൾ തുടങ്ങി 1957 മുതൽക്കുള്ള
ബാലൻ നമ്പ്യാരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രശസ്ത ക്യുറേ
റ്റർ സദാനന്ദ്
  മേനേ
 ാൻ നാഷനൽ ഗാല
 റി ഒാഫ് മേ
 ാഡേ
 
ൺ ആർട്ടിൽ മനോഹരമായാണ്ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന
ത്.  പ്രപ
 ഞ്ചത്തിെൻറ കണക്കും താളവും കൃത്യമായി പ
തിഞ്ഞ രചനകൾക്ക് കുരുവിക്കൂട്മുതൽ സൗരയൂഥം വ
രെ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്.
ശിൽപിയും ചിത്ര
 കാരനും ഫോേട്ടാഗ്രാഫറും ഗവേ
ഷകനുമൊക്കെയായി ഹൈപ്രെ
 ാഫൈല
 ുള്ള ഒരു കലാ
കാരെൻറ അറുപതാണ്ടിെൻറ കലാജീവിതത്തെ ഒരു ഗാ
ലറിയിലേക്ക്ഒരു മാസത്തേക്ക് ചുരുക്കിവെക്കുന്ന ചട
ങ്ങിെൻറ തുടക്കം പോലും അതിലളിതമായിരുന്നു. ക
ലാമണ്ഡലം സജിത്തിെൻറ മിഴാവ്വാദനത്തിന് പിന്നാ
ലെ, 1971 മുതൽ നമ്പ്യാരുടെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ വന്നു
ചേർന്നവർ വിളക്കിന്തിരിതെളിച്ചു. മാർച്ച്മൂന്നിന് പ്രദ
ർശനം സമാപിക്കുന്നതുവരെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ച
ർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും സമാന്തരമാ
യി അരങ്ങേറുകയാണ്.
1937ൽ കണ്ണൂരിലെ കണ്ണ
 പുരത്ത്ജനിച്ച 
 ബാലൻ ന
മ്പ്യാരുടെ കലാജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുകളേറെയാ

ബാലൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റയിൻെലസ്സ്റ്റീലി
 ൽ തീർത്ത ശിൽപം

നാളെയുടെ മിന്നും
 ത
 ാരം
03
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തോഡാ
ധ്ാൻ തേ
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ഭിക്ഷാടകക്കൂട്ടത്ിൽനിന്ന്
ചൈൽഡന് വെൽവെയർകമ്ിറ്ി
രക്വപെടുത്ിയമണികണന്ഠൻഎന്ഏഴുെയസ്ുകഷാരൻസ
ർക്ഷാർ
സംരക്ണത്ിൽെളർന്ു,പഠിചുംകളിചും.
കഷാൽപന്ിൽഇന്ദ്രജഷാലംകഷാട്ടുന്ഇൗ14കഷാരൻ
സന്വപയിനിലലക്ന്പറക്ഷാവനഷാരുങ്ുകയഷാണന്.
സിനദിൻസിദഷാവ ൻറയുംന്കിസന്റ്റ്ഷാലനഷാവറഷാണഷാൾലഡഷായുവടയും

റയൽമന്ഡിഡന്ക്ലബിൽകളിപഠിക്ഷാൻ...

സന്വപയിൻയഷാന്്
നടക്ണവമങ്ിൽ
പരിശീലനത്
 ിനുംമറ്ുമുള്ള
വൈലെുകൾക്ഷായിപത്ന്ലക്ം
രകൂപലെണം.നന്മയുള്ള
ആവരങ്ിലുംസഹഷായിക്ഷാൻ
െരുവമന്ന്പ്ീക്യിലഷാണന്
മണികണന്ഠന
 ുംബഷാലഭെന
 ിവല
ജീെനക്ഷാരും

അരങ്ിഫെ ചരുകം്ിച്ച്
അകന്രുതോയവർ
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ആസിഫ്എ.പണയിൽ

തല്ലുവാങ്ങുന്ന അലക്കുകലലു് കൾ

കത്തുകൾ
ശ്രമക
 രമായഏറ്റെടുക്കൽ

അവനാണ്ഭാഗ്യവാൻ

മണികണന്ഠ നുംലകഷാചന്എം.പി.അഭിലഷാഷും
യക്ാൻനിർസ്ദ്രിക്ുകയായിരുന്നു.്ിഫൻ
 ്റായമണികണന്ഠൻനസൻറർബാക്ന്,വി
ങ്ബാക്ന്എന്നീനപാസിഷന
 ുകളിലാണ്കളിക്ുന്നത്.175നസ.മീറ്റ ിലധ
 ികംനപാക്മു
ള്14കാരനൻറഉയരക്ളൂടുതല
 ാണ്മുഖ്യആ
 ം.പറഞ്ഞുനകാടുക്ുന്നകാര്യങ്
ൾസ്വഗത്ിൽമനസേിലാക്ാനുംശപവൃത്ിയ കർഷണ
ിൽകാണിക്ാനുമുള്കഴിവാണ്മണികണന്
ഠനനവ്യത്യസ്തന
 ാക്ുന്നനതന്നന്സ്കാച്ന്എം.പി.അ
സ്നപയിനിനലനമ്ർവൺഫുട്ബാൾക്ലബ ഭിലാഷ്പറയുന്നു.
ായറയൽമശ്ി്ി
ദമിയിൽ28ദിവസന ത്
 പരി്രീലനത്ിനാണ്മണികണന്ഠൻവിമാ നൻറഫുട്ബാൾഅക്ാ
നംകയറുന്നത്.ഇൗതാ
രത്ിനൻറകാൽപതേുകളിയിനലകരവ
 ിരുത്
ൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദമിയാകണ്ന്നേചന്നആസ്ഥാനമ ായുള്ഫുട്ബാ
ണ്സ്നപയിനിസ്ലക്ന്പറക്ാനുള്അവസ
രംതരന പ്പടുത്ിയത്.നിലവ
 ിൽമണികണന്ഠൻ
സ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടഅണ്ർ ^15ടീംഅ നഎലീഗിൽഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽ
വർഷംമണികണന്ഠനനസ്പാർേുഗലിൽപരി്രംഗമാണ്.തുടർ ന്നന്പ്ലസ്ടുവിന്സ്്രഷംരണ്ു
ീലനത്ിന്അയക്ുന്നകാര്യവുംഫുട്ബാൾ
പ്ലസ്ശപഫഷനൽ
 സ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടപരിഗണന
 യ
 ിലുണ്ന്.

ഭാഗ്യവാനാണ്മണികണ്ഠൻ (കാൽപന്തിെൻറ സ്വപ്ന
ത്തെരുവിലേക്ക്^വാരാദ്യമാധ്യമം ലക്കം 
 1549). സാൻറി
യാഗ�ോ 

െബർണബ
 ്യൂ എന്ന കാൽപന്
 തിെൻറ സ്വർഗ
 ഭൂമി
യില
 ാണ്അവൻ പന്തുതട്ടാൻ പോകുന്നത്. നില
 ക്കാത്ത 
കളിയെ
 ാച്ചകളിലേ
 ക്കാണ്അവൻ പ്രവേശ
 ിക്കാൻ പോ
കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഒരു ഫുട്ബാൾ പ്രേമി എന്ന
 നില
 
ക്ക്ആ ബാല
 നോട്അസൂയ തോന്നുന്നു. ദുരിതകാല
 ം
കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാല
 മുണ്ടെന്ന ഒാർമ പ്പെ
 ടുത്തലാണ്
അവെൻറ ജീവിതം. മണികണ്ഠൻ എന്ന പന്തുകളിപ്രതി
ഭയെ പ

രിചയപ്പെ
 ടുത്തിയ വാരാദ്യമാധ്യമത്തി
 നും ലേഖ
കൻ ആസിഫ്എ. പ
 ണയിലിനും അഭിനന്ദനം.
ബാലഭിക്ാടനനിരരാധനയജ്ം

നകാല്ലംജിലയ
്ല ിനലഒാച്ിറയ
 ിലാണ്ഒാച്ിറ
ക്ൻകാ്രിഎന്നറിയന പ്പടുന്നസ്ഷേശതത്ിൽ പരശബഹ്മസ്ഷേശതംസ്ഥിതിനേയ്ുന്നത്.നത
വിശഗേ
 ന്ന
്ല താണ്ശപസ്ത്യകത.ഒാച്ി
റക്ാളക
 ളുനടസ്കശന്ംകളൂടിയാണ്ഇൗസ്ഷേശതം.വർ ങ്ളിനല
ഷങ്
 ളായിഭിഷോടകർതമ്ടിക്ു
സ്ഥലമ ാണ്ഇവിടം.സ്ഷേശതത്ിൽദിവസവ
 ുംഅന്ന  ുംഉണ്ന്.അതുനകാണ്ുതനന്നന്ന

ദിവസങ്
 സ്ളാളംതങ്ുന്നഭിഷോടകരുംധാരാളമാണദാനവ
ിവിനട.ഭളൂരിഭാഗംസ്പരുംഇതര സം
ഗവ.ബാലഭവനിനലത്ിച്മണികണന്ഠനനകൗ
സ്ഥാനത്ുനിന്നുള്വരാണ്.ദി
 ികംഭിഷോടകൾഇൗസ്ഷേശതപരിസര 
പ്പമുണ്ായിരുന്നസ്ശതീഇത്തനൻറമകനാനണ ൺസലിങ്ിന്വിസ്ധയമാക്ിയസ്പ്പാൾഒ ത്ന്തങ്ുന്നവരായുണ്ാവും.ഇവസവുംനളൂറിലധ
തര സ
ന്ന
 ംസന്ഥാനങ്
ുംആ
ശ
ധ്ര
ശ
പ
 ളിൽനിന്നുവരുന്നവരുനടകളൂട്ത്ിൽ
സ്
ദ
്ര
ി
ന
ലഅ
ന
തേ
 ന്പുർഎന്ന ബാലഭ ിഷോടകരുംനി
സ്ഥലത്ാണ്സ്വസ്ദ്രനമന്നുംഅവിനടസ്വതേ
രവ
 ധിയുനണ്ന്നവിവര ിനൻറഅടിസ്ഥാനത്
മ ായിസ്ഥലമ ുനണ്ന്ന
 ുംസ്റ
 ിൽ
ിൽ2011ൽചേൽ
സ്പരുനണ്ന്നുനമാനക്പറഞ്ഞ
ഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിയുനടസ്നതൃത്വത്ിൽത്
 ു.മകനാനണന്നന്നതളിയിക്ുന്നസ്രഖകൾ ഷൻകാർ്
ഒാ
ച്
ി
റ
ബാ
നകാ
ല
ഭിഷോടനനിസ്രാധനയജ്ഞം
ണ്ുവന്നാൽ പദ്ധത
കുട്ിനയവിട്ുതര ാനമന്നതീരുമാനത്
 ിക്ന്തുടക്മായി.പദ്ധത
 ിലാണ്
 ിയുനടഭാഗമാ
കുട്ിനയകാണാനമന്നുംഅധികൃതർ ഉറപ്പുനഅധികൃതനരത്ിയത്.എസ്പ്പാൾവന്നാലും
ണ്ഇതുവനരസ്മാേിപ്പിക്ാനായത്.പലസ്പ്പാഴയിമണികണന്ഠനുൾനപ്പനട34കുട്ികനളയാ
ൽ

ക
ി.എ
ന്ന
ാ
ൽ
ുംഭി
,ഉ
ട
ഷേ
ൻ

സ്ര
ാ

ട
ഖക
നത്
 ളുമായിവരാനമ ൾക്ന്മതിയായ
ന്നുപറഞ്ഞ
 ുസ്പായസ്ശതീപിന്നീനടാരിക്ലുംതിരിച്
സ്രഖകൾോജരാക്ാൻപല  ുംകഴിയാറ ിന്നകാണ്ുവരുന്നകുട്ിക
ുവന്നില്ല.പിന്ന
ില്ല.ഇങ്നനയുള്കുട്ികനള
്രി്രുഭവനൻറസാേേ
യാണ്ഏനറ്ട ുക്ുന്നത്.ഒാച്ിറബാലഭിഷോ ർ ക്
 ര്യങ്ളുമായിമണികണന്ഠൻനപാരുത്ന പ്പട ീട്പതുനക്പ്പതുനക്
ടനനിസ്രാധനയജ്ഞംപദ്ധത
ുകയായിരുന്നു.ഏനറ

നാൾകാത്ിരുന്നിട്ുംസ്രഖക
ല്ലാനതജിലയ
്ല ുനടവിവിധഭാഗങ്
 ളുമായിവരാനമന്നുപറഞ്ഞ
 ളിൽനിന്നന് ഒമ്തുകുട്ികനളയാണ്അധികിയുനടഭാഗമ
 ുസ്പായസ്ശതീവ
തുടർന്നന്അനതേ
ൃതർ സ്മാേിപ്പി
 ന്പുർജിലയ
ച്ത്.ആശധ്രശപസ്ദ്രിനലഅനതേ
്ല ിനലചേൽഡ്നവൽനഫയർഅധികൃതരുമ രാത്തിനന
 ന്പുർഎന്നസ്ഥല
 ത്
 ുനിന്നാണ്കളൂടുതല
ായിനകാലന്ല ത്
 ുംബാലഭ ിഷോട
്രി്രുസംരഷേ
 ണവകുപ്പന്ഉസ്ദ്യാഗസ്ഥൻനിരവ
കർഎത്ുന്നനതന്നന് ്രി്രുസംരഷേ
 ധിതവണബധ്രനപ്പട്ു.ഇവരുംകാര്യമായ
 ണയളൂനിറ്ിനലനശപാട്ക്ടർദീപക്
 പറയുന്നു.
വിവരങ്
 ന ളാന്നുംനൽകിയില്ല.തുടർന്ന
 ന്്രി്ര
 ണസ്കശന്ത്ിൽമണികണന്ഠനൻറ
വിദ്യാഭ്യാസംആരംഭിച്ു.ഒന്നുമുതൽഏഴുവ ുസംരഷേ
് ന ്രവണംകകത്ാങ്്
നരമണികണന്ഠൻപഠിച്ത്നകാല്ലംഗവ.ടി.ടി. മണികണഠ
നഎയ
 ിലാണ്.നിലവ
 ിൽഎസ്.എൻ
 ശടസ്റ്ന്സ്കളൂളിനലഒമ്ത
മ
ണ
ി
ക

ണ
ഠ

ന്
ന്


വീ
ട്ുകാനരയുംനാട്ുകാനരയ
 ാംക്ലാസ്വിദ്യാർഥിയാണ്.
അവന്മറ്ന്ഇഷ്ടങ്നളാന്നുമില്ല.അശതക്ന്സ് ുംഅറിയില്ല.ഫുട്ബാളിന്അപ്പുറസ്ത്ക്ന്
തലവരറ്തളിഞ്ഞഫുട്ബാൾപരി്രീലനം
ൽ,ഇഷ്ടങ്ൾക്ുംആശഗേങ്ൾക്ുംമുകളസ്നേിക്ുന്നുണ്ന്അവനീകളിനയ.എന്നാ
ിൽപ
്ല ായിനിൽക്ുന്നത്.ജീ
മണികണന്ഠൻബാലഭവനിൽഎത്ിയകാ
 ിനൻറശപതികളൂലസാേേര്യത്ിലുംവിജയ ണമ ാണ്വിലന
 ഫുട്ബാൾകളിച്ിരുനന്നങ്ിലുംത വിതത്
ംനകായ്ുന്നമണികണന്ഠന്സ്നപയിനി
ലവരനതളിഞ്ഞത്പത്ുമാസംമുമ്ന് കൃത്യമലംമുതൽ
സ്ലക്ുള്യാശതനടക്
 ണനമങ്ിൽപരി്രീലന
 ാൽ2017ജനുവരിയിൽസ്കാച്ന്
എം.പി.അഭിലാഷിനൻറകീഴിലുള്സ്സാക്ർായിപറഞ്ഞ
ഷേംരളൂപസ്വണം.സ്നപയിനിസ്ലക്ുള്യാശ ത്ിനുംമറ്ുമുള്നേലവുകൾക്ായി10ല
അക്ാദമിസ്ഫാർയളൂത്ന്ക്ലബിൽപരി്രീലന
തക്ായിപാസ്സ്പാർട്ന്അടക്
  സ്രഖകൾതയാറാക്ുന്നതിരക്
ത്ിനനത്ിയതുമുതല
 ാണ്.ബാലഭവന്മുന്ന
 ിലാണ്അധികൃതർ .നന്യുള്വർആന മുള്യാശതാ
കളിച്ിരുന്നത്.കുട്ികളുനടസ്വഭാവരളൂപവത്കിലുള്പരിമിതമ ായസ്ഥലത്ാണ്കുട്ികൾ ക്ാൻവരുനമന്നശപതീഷേയ
 ിലാണ്മണികണന്ഠനുംബാലഭവനിനലജീവരങ്ിലുംസോയി
നക്
 ാരും.സ്ഫാ
റാണ്കുട്ികൾക്ന്ബാലഭവന്പുറത്ുള്കാരണത്ിനൻറഭാഗമായിസളൂശപണ്ന്ശ്രീകുമാ
ൺ:04742743821,9447525359.
 ംഏർനപ്പടുത്ിയത്.തുടർ
ന്നന്സ്കാച്ന്അഭിലാഷിനൻറകീഴിൽമണികണ് യികപര ി്രീലന
ഠനട ക്

രി്രീലന
 ംആരംഭിച്ു.േുരുങ്ിയകാലംനകാണ്ന് ഇൗമുള്ബാലഭ വനിനല35കുട്ികൾപ വലിയസ്വപ്നങ്
 ൾ
കുഞ്ഞുതാരത്ിനൻറകഴിവ്മനസേ
 ി
ലാക്ിയഅഭിലാഷ്,മണികണ്ഠന്നഎലീഗ
ചമതാനമധ്യത്ിൽപതേുമായികുതിക്ുസ്മ്
ാഴുംഇൗബാലതാരത്
സ്സാക്ർഅക്ാദമിയുനടഅണ്ർ ^15ടീമിന് ിൽകളിക്ുന്നഫുട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽ
 ിനൻറമനസേ
 ിൽ
സ്വണ്ിയുള്നസലക്ഷൻശടയൽസിൽപനങ് ഒരുപിടിആശഗേങ്ളാണുള്ത്.അറിയനപ്പടുന്നകളിക്
ടുക്ാൻഅവസര ംഉണ്ാക്ിനക്ാടുത്ു.നസ

 ാവണം.സ്ജാലിസ്നടുന്നതി
ലക്ഷനിൽടീമിലിടംസ്നടിയമണികണ്ഠൻ സ്നാനടാപ്പംസർക്ാർസംരഷേണത്ിൽകഴിയുന്നസ്േച്ാരന
പരി്രീലന
ി
സ്
യാ
 വ
നടാപ്പംതാമസിക്ാൻസ്വ
 ുംആരംഭിച്ു.എന്നാൽ,കാലിസ്നറ്പരിക്
ന്വിലന
്ല ായി.പരിക്ുകാരണ
 ുംമണികണന്ഠനൻറവലിയസ്വപ്നങ്
 ംനഎ തേമാനയാരുവീനടന്നസ്വപ്നവ
ലീഗിനലഇൗസീസണ
 ളിൽഒന്നാണ്.18വ
 ിനലമത്സര ങ്ളിൽപക
യസേുകഴ
ട്ബാൾപ്ലസ്ശപഫഷനൽസ്സാക്ർഅക്ാദ ുതിയുംമണികണന്ഠന്നഷ്ടമാസ്യക്ും.ഫു ഞ്ിടിസ്പ്പറ്ിഞ്ഞാൽപിനന്നബാലഭ വനിൽനിൽക്ാൻപറ്ിനല്ലന്ന
 തുംമ
മിയുനടപരി്രീലനത്ിനിനടമണികണന്ഠനൻ
ുന്നുണ്ന്.നിലവ
 ിൽേിലശപാസ്ദ്രികക്ലബുകൾമണികണന്ഠ ണികണന്ഠനൻറനന
റകഴിവ്മനസേ
 ിലാക്ിയഅധികൃതർ കളൂടുതൽപരി്രീലന
നനസ്സ്പാൺസർ
 ത്ിനായിസ്നപയിനിസ്ലക്ന്അ നേയ്ാൻമുസ്ന്നാട്ുവന്നിട്ുണ്ന്.

ൈിന്്ം:അനസന്മുഹമ്ദന്

രരഖക
 ളുമായിഅവർവന്ില്ല

മണികണന്ഠ ൻ

സുജീഷ്കൃഷ്ണൻ

കൈപ്പള്ളിപ്പുറം, പാലക്കാട്

എം.എസ്. ഷെബീർ,
വടക്കേക്കാട്, തൃശൂർ

അ

ന്നത്മണികണ്ഠന്താങ്ാവുന്നതായിരുന്നി
ല്ല.ഏഴുവയസ്സേഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ.
കുതറ ിഒാടാൻപരമ ാവധിശ്രമിച്ു.ഉ
 ിളിച്ു.പസ്ഷേ,അ
വർപിടിവിട്ില്ല.മണികണ്ഠനനയുംസ്േച്ിനയള്ുപിടഞ്ഞവൻനിലവ
തു.തളർ ന്നുവീണ്ഉറങ്ുസ്വാളംഅവൻകര യുംഅവർനകാണ്ുസ്പാകുകതന ന്നനേയ്
ഞ്ഞുനകാസ്ണ്യിരുന്നു.അന്നന്ആനകപകച്ു
സ്പാനയങ്ിലുംപിടികളൂടിനകാണ്ുസ്പായവസ് രാ
ള്ത്.ഒരായിരംനന്ി.മണികണ്ഠൻപിടിയില ട്ഇന്നവന്ഉള്ിൽപകയില്ല.നന്ിയാണു
ന്നു.അവർക്ിടയിൽതനന്നമാസ്റാട്സ്േർത് ായത്ഭിഷോടകരുനടഇടയിൽനിന്നായിരു
ന്നായിരുന്നു.കളിക്ളൂട്ുകാരുനടഅടുക്ൽനിുനവക്ുമായിരുന്നഅമ്മയുനടഅടുക്ൽനി
ന്ന
ു
മ
ാ
യ
ിരുന്നു.നതരുവ്വീടാക്ിയവരുനടഇ
ടയിൽനിന്നുമായിരുന്നു.ചേൽഡ്നവൽനഫ
യർകമ്മിറ്ിക്ാരാണ്അന്നന്മണികണ്ഠനന
യുംസ്േച്ിനയയുംനകാണ്ുസ്പായത്.ഇന്നന്ചേ
ൽ
ഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിക്ാർപറയു
ന്നു.അനതാരുവീനണ്ടുക്ലായിരുന്നു.കുപ്പ
യ
 ിൽനിന്നന്മണികണ്ഠനനന്നമാണിക്യത്ിന
ൻറവീനണ്ടുക്ൽ.
കരഞ്ഞ
 ന്തളർന്ന
 ുറങ്ിയആരാവ്കടന്ന
 ുസ്
ചലയിൽസ്ന പയിനിസ്ലക്ന്പറക്ാനനാരുങ്പായിട്ന് ഏഴുവർഷംപിന്നിടുന്നു.വരുന്നജളൂ
ശ്ിഡ്എന്നസ്ലാസ്കാത്രഫുട്ബാൾക്ലബ ുകയാണ്മണികണ്ഠൻ.അവിനടറയൽമ
 ിൽമണികണ്
ഠൻഫുട്ബാളിൽരാജ്യത്ിനൻറമാണിക്യമാിൽകളിപഠ ിക്ാൻ.14ാംവയസേ
യിഉ
ഒന്നുമറിയാത്ആശപായത്ിൽനിന്നന്കുറ ദിച്ുയരുകയാണ്.
ത്ിയസ്പ്പാൾഅവനറ ിയില്ലഅവനൻറഅമ്മയന ച്ാനക്തിരിച്റിവായഇൗശപായത്ിനല
ാനരന്നുംഅച്ഛനാനരന്നും.അന്നന് തനന്നഅ
മ്മനയസ്പ്പാനലഅണച്
 ുകിടത്ിപാടിയുറക്
്രാലമ ായഇൗസ്ലാകത്ന്താനുംതനൻറസ്േിയസ്ശതീയാനരന്നും.പസ്ഷേ,അവനറ ിയാംവി
ച്ി
 ാനണന്നന്.
നകാല്ലംബീച്ന്സ്റാ്ിനലഗവ.േിൽശ്ൻസ് യുംഒറ്ക്
 ു
കലങ്ിയകണ്ുകളുമായിഉത്കണ്ഠസ്യാനടഉസ്ോമിനൻറേുമരുകൾക്ുള്ിൽകരഞ്ഞ
 നരകാത്ിരുന്നമണികണ്ഠനനസ്ത്
 ടി
ആരുനമത്ിയില്ല.ദിവസങ്ൾപിന്നിട്സ്പ്പാൾ റ്വ
മണികണന്ഠൻബാലഭ വനൻറസാേേര്യങ്
ളുമായിഇണങ്ിത്ുടങ്ി.ബാലഭ വനിനലകളൂട്ു

േൃദംപങ്ുനവക്ാനുംതുടങ്ി.ഏഴുവർഷംപി കാരുമായിഅവൻഒാടിക്ളിക്ാനുംസൗ
ന്നിടുസ്മ്ാൾഇൗ14കാരന്
 ്രി്രുഭവനിനല
ജീവനക്
 ാർഅച്ഛനുംഅമ്മയുമാണ്.ഉറ്വ
 രില
വന്സ്േട്ന്ാരുംഅനിയന്ാരുമാണ്.ഭിഷോട ്ലാത്ബാലഭ വനിനലഅസ്തേവാസികൾഅ
നത്ിന
 ിൽനിന്നന്മണികണന്ഠനന
ജീവിതത്
 ിസ്ലക്ന്ചകപിടിച്ുയർത്ുസ്മ്ാൾഇതുസ് ൻറഇരുളറയ
പാനലാരുനന്ആരുംശപതീഷേിച്ിട്ു
ണ്ാവില്ല.ഇന്നത്യാഥാർഥ്യമായി.
2011ൽആര ംഭിച്ഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനി
 ിനൻറഭാഗമായിഒാച്
റപരശബഹ്മസ്ഷേശതത്ിനലത്ിയചേൽഡ് ർമാർജനയജ്ഞത്
നവൽനഫയർകമ്മിറ്ിശപവർത്കർഭിഷോ ി
ടകർക്ിടയിൽനിന്നന്ഏഴുവയസേുകാരന നയും12വ
 ുള്സസ്ോദര ിനയയുംബലമ ാ
യിനകാണ്ന് സ്പാന്നത്.മണികണന്ഠനൻറസസ്ോ യസേ
ദര ിക്ന്ഇസ്പ്പാൾ19വയസേ
 ുണ്ന്.സർക്ാർ
സംരഷേ
 ണത്ിൽപഠനംതുടരുകയാണ്.

ഒാച്ിറബാലഭിഷോടനനിർമാർജനയജ്ഞംപ
ദ്ധത
 ിയുനടഭാഗ
നഫയർകമ്മിറ്ിഭാരവ
 ാേികൾമണികണന്ഠനനകനണ്ത്ിനയങ്ിലമായിചേൽഡ്നവൽ
ുംഏനറ്ടുക്ൽശ്രമക
രമായിരുന്നുനവന്നന്അന്നനത്്രി്രുസംരഷേ
 ണപദ്ധത
 ിഒാ
ചബർഒാർക്ുന്നു.ഉസ്ദ്യാഗസ്ഥനരത്ുസ്മ്ാ ഫിസർ നക.നക.സു
ൾപിടിക്നപ്പടുനമന്നന്മ
നസേിലാക്ിയആഏഴുവയസേുകാരൻ
 ഭിഷേയ

നല്ലന്നന്അറിയിക്ാനായിതശതേപളൂർവംതനൻ ാേിക്ുന്നകുട്ിയ
റചകയിലുള്നാ
ണയത്ുട്ുകൾവായിലിട്ു.ഒരുകളൂട്ംനാണയ
 ത്ുട്ുകൾവായി
നലാളിപ്പിച്ന്ഒരുഭാവസ്ഭദവ
 ുമില്ലാനതഅവൻ  ുനീങ്ി.ആ
സമയംമണികണന്ഠനനകണ്ാൽവായിൽനാനടന്ന
ണയ
 ത്ുട്ുകൾഉ
നണ്ന്നന്മനസേ
 ിലാകില്ലായിരുന്നു.ചേൽഡ്നവ
ഭാരവ
 ാേികൾസളൂഷേന്മമായിപരിസ്്രാധിച്സ്താന ൽനഫയർകമ്മിറ്ി
ടഇൗതശതേംനപാളി
ഞ്ഞു.മണികണന്ഠൻകുതറ ിസ്യാടി.ഇൗശ്രമംപ
രാജയന പ്പട്സ്പ്പാൾഅലമ ുറയ
 ിട്ന് ക  ാൻ
തുടങ്ി.ഇസ്താനടഭിഷോടകസംഘത്
 ിനലമറ്ുള്വർേുറ്ുംകളൂടികുട്ിനയനകാരയ
ണ്ുസ്പാ
കാൻപറ്ിനല്ലന്നന് പറയുകയുംആശകമണത്ി
ന്മുതിരുകയുംനേയ്തു.ഇൗസമയംമണി
കണന്ഠനൻറഅമ്മയാനണന്നന് പറഞ്ഞ
 ന്ഒരുസ്ശതീയുംഅവിനടഉ
താനിയിൽബേള
 മായസ് പ്പാൾനാട്ുകാർഇടന പടുകയുംചേ ണ്ായിരുന്നു.സ്ഷേശതചമ
ൽഡ്നവൽനഫയർകമ്മിറ്ി
അധികൃതന രചകസ്യറ്ംനേയ്ാൻമുതിരുകയ
 ന്ഒാച്ിറനപാലീസ്സ്ഥ
ലനത്ത്ുകയുംശപതിസ്ഷധക്ാനരപിരിച്ുവിുംനേയ്തു.തുടർന്ന
ടുകയുമായിരുന്നു.തന
ൻസ്പാകുന്നുഎന്നുമനസേ
 ിലാക്ിയമണികണന്ഠൻകരച്ിൽകളൂടുതൽന്നനകാണ്ുസ്പാകാ
ഉച്ത്ിലാക്ി.ത
നിക്റിയാവുന്നമുറിമലയ
 ാളത്
 ിൽനകാണ്
ങ്ുനപാട്ിക്രയുന്നഏഴുവയസേുകാരന ൻറമുുസ്പാകരുനതന്നന് അധികൃതസ്രാട്സ്കണു.േ
ന്നിൽഅധികൃതര ുനടമനസേ
 ലിഞ്ഞില്ല.അന്നന്
അവരുനടമനസേ
 ലിഞ്ഞിരുന്നുനവങ്ിൽമണിക
യലാകുമായിരുസ്ന്നനന.ഒടുവിൽഅമ്മനയന്ന ണ്ഠനൻറജീവിതംഎന്നുംനതരുവിൽഅല
 ന്ഒപ്പമ ുണ്ായിരുന്നസ്ശതീസ്യാനടാപ്പം
മണികണന്ഠൻ്രി്രുഭവനിസ്ലക്ന്എത്ുകയാന്പറഞ്ഞ
യിരുന്നു.

ലക്കം 1549ൽ ആസിഫ് എ. പ
 ണയിൽ എഴുതിയ
ഫീച്ച
 ർ വായിച്ച
 പ്പോ
 ൾ വളരെ
 യധികം സന്തോഷം
ത�ോന്നി. ഭിക്ഷാടക സംഘത്തിൽനിന് ചൈ
ന്
ൽ
ഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കാ
 ർ രക്ഷ
 പ്പെടുത്തിയത്
നാളത്തെ മിന്നും
 ത
 ാരത്തെയാണ്. എങ്ങനെ
 യ�ോ 
തെരുവിൽ പെട്ടുപ�ോയി മറ്റുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലെ
പഠിക്കാ
 നും കള
 ിക്കാ
 നും സാധിക്കാ
 തെ
 പ�ോയ ഒ
രുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്
 ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. മണികണ്ഠ
നു മുന്നിൽ ചൈൽഡ് വെൽെഫയർ പ്രവർത്തക
ർ തുറന്നുക�ൊടുത്ത വാതിൽ സന്തോഷത്തിെൻറ
യും നന്മയുടേതുമായിരുന്നു. മണികണ്ഠെൻറ സ്വ
പ്നം നിറ
 വേ
 റട്ടെ
 യെന്ന് സർവേ
 ശ
 ്വരന�ോട് പ്രാർഥി
ക്കുന്ന
 ത�ോ
 ട�ൊപ്പം എല്ലാവിധ ആശ
 ംസകളും അ
റിയിക്കു
 ന്നു.

l

നിരന്തരം തല്ല് 
 ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊ

ണ്ടിരിക്കൽ ജീവി
തദൗത്യമായി കണ്ട് സേവനപ
 ാരമ്പര്യത്തിൽ അടി
യുറച്ചുനിന്നുപ�ോരുന്ന മുതലക്കുളത്തെ അലക്കു
കല്ലു
 കൾ ഒരിക്കലും വിച
 ാരിച്ചിരിക്കില
 ്ല, തങ്ങൾ ഒ
രുനാൾ ഒരു കവിതക്കു 
 വിഷയമാകുമെ
 ന്ന്. കാര
ണം, ഉടുപ്പു
 കളില
 െയും വിരിപ്പു
 കളിലെയും സക
ലമാന അഴുക്കു
 കളും പുലർകാല
 വെട്ടംപ�ോലെ ക
ഴുകിക്കളഞ്ഞു വൃത്തിയുടെയും വെടിപ്പിെൻ
 റയും
മാത്രം 
 കഥ പറഞ്ഞുക�ൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്ന 
 ഈ കല്ലു
കൾ പണ്ടെ
 ന്നോ വൈരൂപ
 ്യത്തിെൻറ പ്രതീകങ്ങ
ളായി പ�ൊന്നാടയണിയിക്കപ്പെ
 ട്ടതിലെ വിര�ോ
 ധാ
ഭാസംതന്നെ അവക്ക്ഇതുവരെയും മനസ്സിലാ
യിട്ടില
 ്ല!
ലക്കം 1549 വാരാദ്യമാധ്യമത്
 തെ മന�ോഹരമായ ഒ
രു കവിതയാൽ വെണ്മയുറ്റത
 ാക്കിയ കവി പി.എം.
നാസിമുദ്ദീന്അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
ഹുസൈൻ എൻ.കെ 
കുന്ദമംഗലം

കണ്ണു നിറഞ്ഞു
പ്രഫ
 . കല
 ാമണ്ഡലം എസ്. ശിവദാസ് എഴുതിയ
കല
 ാമണ്ഡല
 ം ഗീതാനന്ദൻ  സ്മരണ  വേറിട്ട 
 ഒ

തരുതെന്നുമെല്ലാമാണ് സോഷ്യല
 ിസത്തിനും ജനാധി
പത്യത്തിനും എതിരായ ഭരണനേതൃത്വം ജനത്തി
 ന്താ
ക്കീത്നൽകുന്നത്. താൻ പെണ്ണുകെ
 ട്ടാതെ 
 കുടുംബം
പോറ്റാതെ ജീവിക്കു
 ന്ന
 ത്ഇൗ രാജ്യത്തി
 ന് വേണ്ടിയാ
ണെന്ന് സ്വേച്ഛാധിപ
 ത്യം ഇടക്കി
 ടക്
  പ്ര
ക് സംഗിച്ച്തകർ
ക്കുന്നുണ്
 ട്.
ആധാർ, പശ
 ു രാഷ്ട്രീയം, ദലിദ് വേട്ട , കാവിവത്കര
ണം തുടങ്ങി നമ്മു
 ടെ 
 രാജ്യംനേരിടുന്ന വിപൽ
  പ്രവണ
തകൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിെൻറ കുന്തമുന
കളിലൂടെ നാടകം പ്രതികരണത്തിെ
 ൻറ നാവുകൾ തീർ
ക്കുന്നു. മലപ്പുറത്തെ സോക്കർ ടീമിനെതിരെ കാവിപ്പട
നയിക്കു
 ന്ന 
 കളി നിയന്ത്രിക്കാ
 നെ
 ത്തുന്നത് തേ
 ാക്കേ
 ന്തി
യ സ്വാമിയാണ്.
‘കുഞ്ഞാപ്പ’യുടെ 
 ബനിയനില
 െ െഎ.എസ്.എ യില
െ
‘എ’ ഒഴിവാക്കി ഒരു നാടിനെ
 യാകെ തീവ്ര
 വാദപട്ടം ചാർ

ത്തി കളി ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ്വാമി ബോ
ധപൂർവം മെനയുന്നുണ്ട്. കുത്സി
 ത ശ്രമങ്ങളെ 
 അതിജീ

വിച്ച്, മല
 പ്പുറത്തെ കുഞ്ഞാപ്പയുടെ ടീം ജയിക്കു
 ന്നു. പക്ഷേ

, പ
ന്തിനുപയോഗ
 ിച്ച തേ

ാൽ പശുവിേ ൻറതാണെ
 ന്ന ആരേ
 ാപ
 ണമു
ന്നയിച്ച്കുഞ്ഞാപ്പയുടെ 
 ടീമിനെ പ

ൊലീസ്ടീം ഉൗരാക്കു
 രുക്കി
ലാക്കുന്നു. നിരവധി പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന്കുഞ്ഞാപ്പ
യുടെ ടീം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കു
 ന്നു. കളിക്കിടയിൽ കാണിക
ൾക്കിടയിലേക് പ
ക് തിക്കു
 ന്ന പ

ന്തുകൾ പ്രതിരേ
 ാധത്തിെൻറ ആ
രവങ്ങൾക്ക്ഉണർവേ
 കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ കാത്തു
 
സൂക്ഷിക്കുന്ന 
 കൂട്ടായ്മയുടെ
 , ഇൗ കാൽപ
 ന്തുകളി സൗന്ദര്യ
ത്തെ നഷ്
 ടപ്പെ
 ടുത്തിയാൽ ഫാഷിസം നമ്മു
 ടെ നെ

ഞ്ചത്തു
 കയ
റി കളി തുടങ്ങു
 മെന്ന്‘മരണമ ാച്ച്’ ഒാർമപ്പെ
 ടുത്തുന്നു.
അരങ്ങില
 െ ഇടങ്ങളെ പരമ ാവധി ഉപയോഗ
 പ്പെടുത്തി കളിച്ച 

ഒരു നാടകം ഇൗ അടുത്തൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില
 ്ല. ഇരു
പതോളം വേദികൾ പിന്നിട്ട ഇൗ നാടകം സംവിധാനം ചെ
 യ്തി
രിക്കുന്ന
 ത്സ്കൂൾ ഒാഫ് ഡ്രാ

മയിൽനിന്ന്ബിരുദം പൂർത്തിയാ
ക്കിയ ശരത് രേവതിയാണ്.
l

IemPohnXw hc¡s¸Spt¼mÄ
ശിൽപിയും ചിത്രകാരനും
ഫോേട്ടാഗ്രാഫറ ും ഗവേഷക
നുമൊക്കെയായുള്ള അറുപ
താണ്ടിെൻറ കലാജീവിതത്തെ
ഗാലറിയിലേക്ക്ഒരു മാസത്തേ
ക്ക്ചുരുക്കിവെക്കുന്ന ചടങ്ങി
െൻറ തുടക്കംപോലും
അതിലളിതമായിരുന്നു

ബാലൻ നമ്പ്യാർ

യിരുന്നു. പാല
 ക്കാട്കുനിശ്ശേരിയില
 െ ഹൈസ്കൂ
ളിൽ ചിത്രകല
 ാ അധ്യാപകനായാണ്തുടക്കം. പി
ന്നെ, ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ പദ്ധതികൾക്ക് പ്ലാ
ൻ വരക്കുന്ന പണിയുമായി കുറച്ചുകാലം ചെന്നൈ
യിൽ കൂടി. ഇവിടെ
 ന
 ിന്നാണ് പ്ര
 ശസ്ത ചിത്രകാര
നായിരുന്ന കെ.സി.എസ് പണിക്കരുടെ ശിഷ്യനാ
യി മാറുന്നത്. ചിത്രകാരൻ അക്കിത്തം നാരായണ
നാണ്അന് കെ
ന് .സി.എസിലേക്ക് വഴികാട്ടിയത്. പി
ന്നെ, റെയിൽവേ
 യ
 ിലെ ജോല
 ി വിെട്ടറിഞ്ഞ് മദ്രാസ്
ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം 
കൂടി. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി കുറച്ചുകാലം ഉൗട്ടി
യിലും ബംഗളൂരുവിലും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വൈകാ
തെ ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇക്കാലത്താണ്
നമ്പ്യാർ മെറ്റൽ ശിൽപങ്ങൾ നിർമിച്ചുതുടങ്ങുന്ന
ത്. കളിമണ്ണിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് കോൺക്രീറ്റിലും
കല്ലിലും ഇരുമ്പിലും വെങ്കലത്തിലും സ്റ്റീലില
 ും
ശിൽപങ്ങൾ പിറവിയെ
 ടുത്തു.
ബംഗളൂരുവിനടുത്ത കനകപുരയിൽ ഒരു ഫാ
ക്ടറിക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത മൈൽഡ്സ്റ്റീലിൽ തീ
ർത്ത ശിൽപം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഉടമ നമ്പ്യാർ
ക്ക് ലോഹശിൽപങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള സ്പേസ്
ഒരുക്കി നൽകി. 24 മെറ്റ ൽ ശിൽപങ്ങളുമായി ബാ
ലൻ നമ്പ്യാരുടെ ആദ്യ സോളോ പ്രദർശനത്തിന്
അവസരമൊരുങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ത്യയി
ൽത്ത
 ന്നെ ആദ്യമായായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു പ്രദ
ർശനം. ശ്രദ്ധയും ക്ഷമയും അധ്വാനവും ഏറെ ആ
വശ്യമുള്ള മെറ്റൽ ശിൽപ നിർമാണത്തിൽ കഠിനാ
ധ്വാനംകൊണ്ട്നമ്പ്യാർ തെളിച്ച വഴി പിന്നെ ചരി
ത്രമായി. ഡൽഹിയിലെ സാദിഖ്നഗറിൽ ഇന്ത്യൻ
ഒായിൽ കോർപറേഷെൻറ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്
മുന്നിൽ ‘സ്കൈ ഇൗസ്  ദ ലിമിറ്റ്’ എന്ന പേരിൽ

ന്നുതന്നെ. വർഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നടന്ന ചങ്ങാ
 തി
ഒരു മുന്നറിയിപ്പും 
 കൂടാതെ വേദിയിൽനിന്ന് വിട
പറയുക... വായിച്ചപ്പോ
 ൾ അറിയാതെ 
 കണ്ണുനിറ
ഞ്ഞു. സത്യം.

ടി.വി. ഹരികുമാർ

കണിച്ചുകുളങ്ങര

തൂക്കുപാലങ്ങളുടെ വിജയഗാഥ
ലക്കം 1549ലെ ‘സുള്ള്യയില
 െ തൂക്കുപ
 ാല
 ങ്ങൾ’
വായിച്ചു. കേരള-^കർണാടക അതിർത്തി
 യില
െ
പ്രകൃതിരമണീയമായ സുള്ള്യയില
 ും അതിർത്തി 

പ്രദേ
 ശങ്ങളിലും രചിക്കപ്പെ
 ട്ട തൂക്കുപ
 ാല
 ങ്ങളുടെ 
വിജയ
 ഗാഥ മനസ്സി
 നെ വല്ലാ
 തെ സ്വാധീനിച്ചു. ഈ 
വിജയ
 ഗാഥ തീർക്കാ
 ൻ അക്ഷീണം യത്നിച്ച നി
സ്വാർഥ വ്യക്തിത്വം ഗിരീഷ് ഭരദ്വാജിന് അഭിനന്ദ
നങ്ങൾ. ഒരു നാടിെ
ൻ
 റ വളർച്ച
 യുടെ 
 നിദാനമാകു
ന്ന ഓര�ോ
 രുത്തർക്കും മാതൃകയാണിദ്ദേ
 ഹം. അ
തിനാൽ തന്നെ
 യാണ് രാജ്യം അദ്ദേ
 ഹത്തിന് പത്മ
ശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച
 ത്.

എം.എ. റബീഅ്

കരിക്കാട്, കുന്നംകുളം

വടക്കുകിഴക്കേ അറ്റത്തെ ഹൃദയങ്ങൾ
വാരാദ്യ മാധ്യമം ലക്കം 
 1547ൽ കെ.പ
 ി.എം. റിയാ
സ്തയാറ
 ാക്കി
 യ ലേഖനം വായിച്ചപ്പേ
 ാൾ ചില പൂ
ർവകാല സ്മരണകൾ അയവിറക്കി. 1965ലെ ഇ
ന്ത്യ^പ
 ാകിസ്താൻ യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്ഇന്ത്യയുടെ 
വടക്കു 
 കിഴക്കൻ മേഖല
 യില
 ുള്ള ജനങ്ങളും കിഴ
ക്കൻ പാകിസ്താനില
 െ ജനങ്ങളും തമ്മി
 ൽ അഭേ
 
ദ്യ ബന്ധമായിരുന്നു. അവർ ഒരേ ജനതയും ഒരേ 
രാഷ്ട്രത്തി
 ലുള്ളവരുമായിരുന്ന
 ല്ലേ
 ാ. ഒരേ 
 ഭാഷ ഒ
രേ കുടുംബം എന്നപോല
 െ. കൽക്കത്ത
 യിൽനി
ന്ന്യാത്രാ
 ബോട്ടുകളും ചരക്കു
 തോണികളും ധാ
ക്കയിലേ
 ക്കും ചിറ്റ ഗോങ്ങിലേക്കും യഥേ
 ഷ്ടം സ
ഞ്ചരിക്കു
 മായിരുന്നു. മല
 യാളികൾ ഗൾഫിൽ പോ
കാൻ മാർഗം കണ്ടിരുന്നത്കൽക്കത്തയിൽനിന്ന്
ബോട്ടുമാർഗം ചിറ്റ ഗോങ്ങിലേക്ക്സഞ്ച
 രിക്കു
 ക
എന്നതായിരുന്നു. അവിടെന
 ിന്ന്കപ്പൽ മാർഗം ക
റാച്ചിയിലേക്കും കറാച്ചിയിൽനിന്ന്കാൽനട യായി
ഗൾഫില
 ുമെത്തുക. സാഹസികമായിരുന്നു ആ 
യാത്ര
 കൾ. കാര്യമായ യാത്രാ
 രേ
 ഖകളോ മറ്റോ ഒ
ന്നും അന്ന്ആവശ
 ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൗ ജല
 പാ

21 അടിയുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ മെറ്റ ൽ ശിൽപ
 മുണ്ട്. വാ
നോളം പ്രതീക്ഷ (വാനത്തിനപ്പുറവും) കാഴ്ചക്കാര
ന് പകരുന്ന ഇൗ സൃഷ്ടി നമ്പ്യാരുടെ കലാവിരുതി
ൽ വിരിഞ്ഞതാണ്. െഎ.ടി കേന്ദ്രമായ ഇലക്ട്രോ
ണിക്സിറ്റിയിലുമുണ്ട്  17 അടിയുള്ള മറ്റൊരു ശി
ൽപം. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ്സയ
ൻസ്കാമ്പസിൽ സ്ഥാപിച്ച വലംപിരി ശംഖിെൻറ
സ്റ്റീൽ ശിൽപ
 വും ശ്രദ്ധേ
 യ വർക്കാ
 ണ്.
ഏറെ സങ്കീർണമായ ജ്വല്ലറി ഇനാമൽ പെയിൻ
റിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ വേറിട്ട വഴി തെളിച്ചതിെൻറ
ക്രഡിറ്റും ബാലൻ നമ്പ്യാർക്കാണ്. ഇതിന്അദ്ദേഹ
ത്തെ സഹായിച്ച
 താകെട്ട, ഭാര്യപിതാവായ പൗളേ
 ാ
ഡെ പോളിയും. ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഇറ്റലി
ക്കാരി ഡ�ോ. എവ്ലിനാണ്നമ്പ്യാരുടെ 
 ഭാര്യ. മോ
ഡേൺ ജ്വല്ലറി ഇനാമൽ പെയിൻറിങ്ങിെൻറ മാസ്റ്റ
റായി അറിയപ്പെ
 ടുന്ന
 യാളാണ് പ
 ൗളേ
 ാ ഡെ പോളി.  
ജീവിതം പറിച്ചുനട്ടത്ബംഗളൂരുവിലേക്കാണെ
ങ്കിലും കേരളത്തിെൻറ പാരമ്പര്യവും പ്രത്യേകിച്ചും 
വടക്കൻ കേരളത്തിെൻറ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെ
 ാ
ക്കെ ബാലൻ നമ്പ്യാരുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് വിഷയമാ
യിട്ടുണ്്.ട്  തെയ്യത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രകലകളെക്കു
റിച്ചുമുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ പുസ്തകരൂപത്തിലാ
ക്കിയിരുന്നു. ‘വീരാളിപ്പട്,ട് വലംപിരി ശംഖ്, കണ്ണാടി
ബിംബം’ എന്ന പേരിലാണ് പുസ്തകം. കൂടാതെ,
തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആയിരക്കണ
ക്കിന് ഫ�ോട്ടോകളും പകർത്തിയിരുന്നു. 2014ലെ
രാജാരവിവർമ പുരസ്കാരം അടക്കം നിരവധി ദേ
ശീയ, അന്തർദേശീയ ബഹുമതികൾ ഇൗ വെറ്ററൻ
കല
 ാകാരനെ തേ

ടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
l

തക്ക്മറ്റെ
 ാരു പ്രാധാന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക
ൽപ
 ിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന
 ത്
 തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ച
ണം ശേഖരിച്ച്കൽക്കത്തയില
 െ മില്ലു
 കളി
ലെത്തിച്ച്വ്യവസായികോൽപ
 ന്നങ്ങളാക്കി 

ലണ്ടനിലേക്കെത്തിക്കുക. അതു പോല
 െ മ
ലയാളികളുടെ 
 ബർമ യാത്രക്കും 

ഇൗ മേ
 ഖ
ലക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന്ബർമയിലെ (മ്യാ
ന്മർ) റോഹിങ്ക്യകൾ അഭയം തേടുന്ന
 ത്ബം
ഗ്ലാദേ
 ശിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ 
 ബംഗാൾ
വിഭജനമാണ്ബംഗ്ലാദേശിെൻറ പിറവിക്ക്
കാരണം. മുസ്ലിം ഭൂരിപ
 ക്ഷ പ്രദേ
 ശം എന്ന
നിലക്ക്കിഴക്കൻ ബംഗാൾ അന്ന
 ത്
 തെ പൂർ
വ പാകിസ്താനായിരുന്നു.
‘അസമിൽ ഞാനന്ന് ജോല
 ിക്കു പോയത്
ആരിക് വേ
ക് ണ്ടീട്ട്...’ എന്നു തുടങ്ങു
 ന്ന ഗാന
 
ങ്ങളും സിനിമകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധ
മാണ്. അസമില
 െ തേയില ത്തോട്ടങ്ങളിൽ
അന്നംതേടിപ്പോയ മല
 യാളിയുടെ 
 കഥ ഒാ
ർക്കേണ്ട 
 ഒരു കഥയാണ്. അതുപേ
 ാല
 െ ബ
ർമയിലേ
 ക്കും മലേ
 ഷ്യയിലേക്കും സിംഗപ്പൂ
രിലേക്കും പോയ മലയാളികളുണ്ട്. രണ്ടാം 

ലോകയുദ്ധ കാല
 ത്ത്ബർമയിൽനിന്ന്കു
ടുംബങ്ങളുമായി ഒാടിപ്പോന്ന മല
 യാളികൾ
നാട്ടില
 െത്താതെ 
 അസം കാടുകളിൽ മരിച്ചു
വീണ കഥകളുണ്ട്.
ന്യൂജനറേ
 ഷൻ വിനോദസ
 ഞ്ചാരികളായും
പഠിതാക്കളായും ഇൗ മേ
 ഖല
 യില
 െത്തുേ 
മ്പാൾ അവരുടെ പ്രപ
 ിതാക്കന്മാർ ഇവരുടെ
യൊക്കെ പ

ിതാക്കന്മാരെയും മറ്റും പോറ്റാ
നും കുടുംബം പുല
 ർത്താനും നടത്തിയ കു
ടിയേറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലെത്തണം.

മാരേക്കാട്വി.എം. ഹംസ

നന്തന
 ാര് സാഹിത്യ പുരസ
 ്കാരം
വള്ളുവനാടന് 
 സാംസ്കാരിക വേദി, അങ്ങാടിപ്പുറം സ
ർവിസ്  സഹകരണ ബാങ്കിെൻറ സഹകരണത്തോടെ 
ഏര്പ്പെടുത്തിയ നന്തനാര് സാഹിത്യ പുരസ്കാ

രത്തി
ന് കൃതിക്ഷണിക്കുന്നു.  10,000 രൂപയും ശില്പവും
അടങ്ങു
 ന്ന പുരസ്കാരത്തിന് ബാലസാഹിത്യ ന�ോവ
ലുകളാണ്  പരിഗണിക്കുക. 2015 ജനുവരി ഒന്നിനും
2017 ഡിസംബര് 31നും ഇടക്ക് ഒന്നാം പത
 ിപ്പായി പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച മൗലിക കൃതികളാണ് അയക്കേണ്ട
 ത്. ഒ
രെഴുത്തുകാരെൻറ ഒറ്റ രചന മാത്രമേ പര
 ിഗണിക്കൂ.
രചനയുടെ  3 ക�ോപ്പി വീതം മാര്ച്ച് 10നകം  അയക്ക
ണം. വിലാസം: സതീശന് ആവള, ചെയര്മാന്, വള്ളു
വനാടന് സാംസ്കാരിക വേദി , C/O തരകന് ഹയര് 
സെക്കൻഡറി സ്കൂള്, അങ്ങാടിപ്പുറം പി.ഒ, മലപ്പുറം
ജില്ല 679321, ഫ�ോൺ: 9496250669.

ചലച്ചിത ്ര ഗാനര ചന ശിൽപശാല
വയല
 ാർ രാഘവപ്പറമ്പിൽമാർച്ച് 25, 26 തീയതികളിൽ
പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാനതല 
ചലച്ചിത്ര ഗാനരചന ശിൽപശാല സംഘട ിപ്പിക്കുന്നു.
ശിൽപശാലയിൽ50 പേർക്ക്അവസരമുണ്ട്. പ്രായപ
രിധിയില്ല. പെങ്കടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റും 

മികവു പുലർത്തുന്ന മൂന്നു പേർക്ക്കാഷ് പ്രൈസും
ശിൽപവ
 ും പ്രശസ്
 തിപത്രവും നൽകും.
രചനയുടെ രണ്ടു കോപ്പി, പൂർണമായ ബയോഡാറ്റയും
േഫാൺനമ്പ
 റ
 ും സഹിതം ഫെബ്രുവരി 25നകം എൻ.
കെ. സുരേന്ദ്രൻ, കൺവ
 ീനർ
 , ചലച്
 ചിത്ര ഗാനര
 ചന ശി
ൽപശാല, പുത്തൻപുര വെളിയിൽ, അരൂർ, പി.ഒ, ചേ
ർത്തല 688534 എന്ന വിലാസത്തി
 ൽ അയക്കുക. കൂടു
തൽ വിവരങ്ങ
 ൾക്ക്: 9496332520.

അഷ്ടമിച്ചിറ, തൃശൂർ

വാരാദ്യമാധ്യമത്തിലേക്കുള്ള കത്തുകൾ വാട്സ
 ്ആപ്വഴിയും
രചനകൾ ഇ-മെയിലിലൂടെയും അയക്കാം.
whatsapp: 9645006105, e-mail: varadyam@
madhyamam.in
തപാൽ വിലാസം: പത്രാധിപർ, വാരാദ്യമാധ്യമം,
വെള്ളിമാട്ക
 ുന്ന്,പി.ഒ. കോഴിക്കോട്-12

കല

നസ്റു
 ല്ല വാഴക്
 കാട്

03

കഥ

`qan
ശഫീഖ് പി.കെ. കാരക്കാട്

‘‘മ

കൻ എത്തി
 യോടീ’’ ^ജോസഫ് ഉച്ച
 ത്തി
 ൽ ചോ
ദിച്ചു.
കരഞ്ഞു കല
 ങ്ങിയ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് ഇടറിയ സ്വര
ത്തിൽ സാറാമ്മ തലയാട്ടി പറഞ്ഞു: ‘‘രണ്ടു മണിക്കൂ
 ർ
വേണ്ടി വരും.’’
‘‘എത്ര നേരാ, ഇതിങ്ങനെ 
 കിടത്തുക. പെെട്ടന്ന് മറ
വുചെ
 യ്യുന്നതാണ് നല
 ത്
്ല ’’ ^തലമൂത്ത തോമ പറഞ്ഞു.
അച്ചനെ 
 തിരക്കിയ ചോദ്യം ഉത്തരമില്ലാതെ ആൾ
ക്കൂട്ട ത്തിൽ ശൂന്യമായി.
ചെറിയ പന്ത
 ലിൽ ആള
 ുകളുടെ വരവിന് തെല്ലും  ശമ
നമായില്ല. മകൻ ജോയ് വന്നു, അടക്കി
 പ്പിടിച്ച 
 കരച്ചിൽ
അപ്പനുമുന്നിൽ അണപ
 ൊട്ടിയൊലിച്ചു.
‘‘എന്നാ നടന്നാലേ
 ാ’’ ^അച്ച
 ൻ തിര
 ക്കു
 കൂട്ടി. ജോയി
യെ രണ്ടുമൂന്ന് പേർകൂടി പിടിച്ചുമാറ്റി. കുരിശും പിടിച്ച് 
ഒരു നീണ്ടന
 ിര സെമിത്തേരി ലക്ഷ്യംവെച്ചുനീങ്ങി
 .
സന്ധ്യ
 യായി, വീട്ടിൽ കൂട്ടപ്രാർഥന നടക്കു
 ന്നു. അ
പ്പൻ ഇരിക്കാ
 റുള്ള ചാരുകസേര ഹാളിൽ മൂല
 യിൽ ഇ
രിക്കു
 ന്നു.
‘‘അപ്പൻ കല
 റ
്ല യിൽനിന്ന് എപ്പഴാ പുറത്തു
 വരുക’’
^ജോയിയുടെ മകൻ ചോദിച്ചു. മകനെ നെഞ്ചേ
 ാട് ചേ
ർത്ത് പിടിച്ചു.
കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അപ്പൻ പറയാറ
 ുള്ള ആത്മാക്ക
ൾ പരസ്പരം കുശലംപറയാറുള്ള സെമിത്തേ

രിയും ക
ഥകളും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു.
പണ്ടു പണ്ട് (അപ്പൻ കഥപറയുന്നതിനും 1000 വർ
ഷങ്ങൾ മുമ്പ്) ആത്മാക്കൾ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തി
 
യിരുന്ന തേ

ാപ്പി
 ൽ പള്ളി
 യുടെ 
 കല
 റ
്ല . രാത്രി 
 ഏറെ
 യാ
യി, ആത്മാ
 ക്കളുടെ പ്ര

ഭാതം തുടങ്ങി. വന്നിട്ട് മൂന്നു മ
ണിക്കൂ
 ർ തികയാത്ത ഐസക് കലറ
്ല യിൽ
 കിടന്ന് മടു
ത്തുകാണില
 ്ല. അപ്പോഴേക്കും സ്വാഗ
 തസംഘം കല
 റ
്ല യി
ൽ വന്നുമുട്ടി. കൂട്ട ത്തിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച 
 മാ
ർക്കോസ്, പത്തു
 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്മാരകം തോ
പ്പിൽ പണികഴിഞ്ഞ സഖാവ് സണ്ണി, തോപ്പിൽ അറിയ
പ്പെട്ട ‘കത്രീ
 ന’ ഹോട്ട ല
 ിെൻറ ഉടമ സാബ
 ു. പിന്നെ 

വർ
ക്കിച്ച
 നും.
ആത്മാക്കളുടെ 
 കൂട്ടപ്രാർഥന കേട്ട് ഐസക്കി
 െൻ
 റ
കണ്ണ് പുറംതള്ളി. ആരാ?

‘‘നീ തുറക്കപ്പാ
 ...’’ തലമൂത്ത വർക്കി
 ച്ച
 ൻ പറഞ്ഞു.
 പുറത്തുവന്നതും,  ‘‘ആരാ നിങ്ങൾ, എനിക്ക് പേടി
യാവുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചതാ, നിങ്ങളേ
 ാ’’?
നിനക്കും 

മുമ്പേ
 .
സംശയങ്ങളും പേടിയും പരിചയത്തിെ

ൻറ വേരുക
ൾ ഭൂമിയ
 ിൽ ആഴ്ന്നിറക്കി
 . ഐസക് തെൻ
 റ കല
 റ
്ല യി
ൽ ഇരുന്നു. ചുറ്റും 
 ഒരുപ
 ാട് ആത്മാ
 ക്കൾ തന്നെ നേ

ാ
ക്കി നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയതാ എന്ന
 മട്ടിൽ ഐസ
ക് കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നേ

ര
ത്തെ വരാൻ തീരെ 
 താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം 

കർത്താ
 വിെൻറ വിധി. പുതിയ വീടിെൻറ പണി പാതിവ
ഴിയിലാണ്. രാവില
 െ കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഫീസടക്കാൻ പ
ള്ളിക്കൂ
 ടത്തിൽ പോയി മടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂപ
 ടം വരച്ച റോ
ഡിൽ ഏറെ പ്ര

യാസ
 പ്പെ
 ട്ടാണ് നിയന്ത്രി
 ച്ച് പോന്നത്. ര
ണ്ടാം വളവിൽ വെച്ച് കർത്താ
 വ് മരണമാല
 ാഖയെ മു
ഖാമുഖം കാണിച്ചു.
‘‘പിന്നെ 

നീ പ
 റയണ്ട, ഞങ്ങൾക്കറിയാം’’ ^വർക്കിച്ച
 
ൻ ചാടി എണീറ്റു.
‘‘അല
 ്ല എെൻറ മരണ ക്ലൈമാക്സി

ൽ
 ടിസ്റ്റുണ്ട്.’’
ഒന്നു പോടാ, വർക്കി
 ച്ച
 ൻ മുഖം അറിയാവുന്ന മട്ടി
ലാക്കി.
അല്ല, നീ പ
 റ, കേൾക്കട്ടെ. നിഷ്ക
 ളങ്ക മുഖമുള്ള മാ
ർക്കേ
 ാസ് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും കഥ
 തുടർന്നു. എനിക്ക് മാ
ലാഖ ചോയിസ്തന്നിരുന്നു. തന്നെ 

എന്നമട്ടിൽ എല്ലാ
 
വരും ചെവികൂർപ്പി
 ച്ചു. മാലാഖക്ക് എന്നെ
 യല്ല വേണ്ട
ത്. എെൻറ നാട്ടിലെ തോപ്പിൽനിന്ന്ഒരു ആത്മാവിനെ
 
യാണ്. മാല
 ാഖ: ‘‘എനിക്ക് കുടുംബത്തി
 ല
 െ വേറെ 
 ആ
രെങ്കിലും മരിച്ചാല
 ും മതി. നോക്കണേ
 ാ?’’
ഞാൻ ഒരുപ
 ാട് ചിന്തിച്ചു. വയസ്സായ അമ്മാ
 മ്മ മരി
ച്ചാൽ ഉള്ള പെൻഷൻകൂടി മുടങ്ങും

. വേണ്ട വേ

 , എ
ണ്ട
ന്നെ അങ്ങു വിളിച്ചോളൂ... മാല
 ാഖ നലപേ
്ല ാല
 െ വിളിച്ചു.
അത് ഓർക്കാൻ വയ്യ.
‘‘നിെൻറ ക്വോട്ട തീർന്നുവല്ലേ
 ’’ ^സണ്ണി ചോദിച്ചു.
നിെൻറ സ്മാരകം ഞാൻ ജോലിക്കു പോകുംമുമ്പേ 

എന്നും കാണും. എങ്ങനെ
 യാ നീ മരിച്ച
 ത്, ഐസക്
ചോദിച്ചു.
കൈപ്പിഴവ് പറ്റിയതാ.
ആർക്ക്?
എെൻറ പാർട്ടിയില
 െ ഒരുത്ത
 ന്. സണ്ണി തുടർന്നു. ഒ

രു പള്ളിപ്പെ
 രുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ 

ദിവസമായിരുന്നു. പാർ
ട്ടിയില
 െ തലമൂത്ത പലരും കൂടി പാർട്ടി ഓഫ
 ിസിൽ ന
ല്ല ചർച്ച 
 നടക്കു
 ന്നു. ഒരുത്ത
 നെ കൊലണ
്ല ം. എന്തി
ന്? ഐസക്.
‘‘നീ അടങ്ങടാ അവൻ പറയും’’ ^വർക്കി
 ച്ച
 ൻ
ഓതി.
അങ്ങനെ മാർച്ചിൽ കല്ലേറുതുടങ്ങി.
ഇടയിൽ വെച്ച് തീർക്കാം എന്നുപ
റഞ്ഞ്് സഖാവ് കുര്യൻ യോഗം
പിരിച്ചു.  
മാർച്ചിനിടെ ലൂയി കഠാരയു
മായി വന്നു. വരുന്ന
 ത് ഞാൻ ക
ണ്ടതാ. കക്ഷിയെ ഞ

ാനാ പിടി
ച്ചുനിൽക്കാ
 മെ
 ന്നേറ്റ ത്. ഞാൻ പി
ടിച്ച
 തും അവന് എന്നെ 

തട്ടിമാറ്റി. ഞാൻ മുന്നിലാ
യി. ലൂയി മുഖം നോക്കാതെ 
 ഒറ്റ കയറ്റ്.
ആത്മാക്കളുടെ 
 കഥകൾ കേട്ട് പുതിയ ആത്മാവി
ന് കൊതിതീർന്നില്ല. അയവിറക്കാൻ കാത്തുന
 ിന്ന മാ
ർക്കോസിെൻറ ക്ഷമ നശിച്ചു. അവനും പറഞ്ഞുതു
ടങ്ങി
 .
‘‘എനിക്കെ
 ാരു കടയുണ്ടായിരുന്നു.’’
എന്ത് കട? ഐസക്.
പഴയ തോപ്പി
 ൽ അങ്ങാ
 ടിയുടെ 
 ഏക പ്രിൻറിങ് കട.
വർക്കി
 ച്ച
 ൻ ചിരിച്ചു.
എന്താ ചിരിക്കു
 ന്ന
 ത്? ഐസക്.
അയാളൊരു നിരപരാധിയാണ്.
ഐസക്: മാർ
 ക്കോസേ
 ാ? ‘അവൻ പറയും.’  വർക്കി
 
ച്ചൻ എെൻറ കടയിൽ ഒരു പുതിയ പയ്യനെ വെ

ച്ചു. 
ശമ്പളം കുറവാണ്, പണിയും അങ്ങനെ തന്നെ.
എന്നിട്ടോ? ഐസക്.
എന്തുപറയാൻ, അവൻ ഞാനില്ലാ
 ത്ത നേ

രം 
പുതിയ സർക്കാ
 ർ ഓഫിസാക്കി
 .
സർക്കാർ ഓഫിസോ? ഐസക്. അതെ, ഒന്നാന്ത
 
രം കള്ളപ്പണം നിർമിക്കുന്ന 
 കട.
എന്നിട്ടോ? ഐസക്.
പൊലീസ് റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചു. എന്നെ 

അകത്താ
ക്കി. പിഴകെട്ടി പുറത്തു
 വന്നു. കട കാല
 ിയായിരുന്നു.
കുറച്ചു മാറാലയും പൊടിയും ബാക്കി
 യുണ്ട്. കലികയ
റിയ ഞാൻ പേത്രാസിനെ
 യും കൂട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ഒ
റ്റവെട്ട്. പയ്യ
 ൻ വടിയായി.
പിന്നെയോ? ഐസക്.
വാദം തോറ്റ ഞ

ാൻ യേശുവിെൻറ മാർഗം പിന്തുടർ
ന്നു. തൂക്കി
 ലേ
 റി.
എന്നെ മുൻജന്മ
 ത്തി
 ൽ പരിച
 യമുള്ളപോല
 െ
സംസാരിക്കുന്ന 
 വൃദ്ധ ആത്മാ
 വിെൻറ പേരെ
 ന്താ?
മാർക്കേ
 ാസ്: വർക്കിച്ചൻ.
ഇതു കേട്ട വർക്കി
 ച്ച
 ൻ, എന്തുവാ പിള്ളേരെ 
 
എെൻറ പേര് പറേ
 ണത്? അത് അത്, അല്ല ഞാൻ പ
റയാം.
ഐസക് ചോദിച്ചു: നിങ്ങളാരാ? എവിടന്നാ? എ
ന്നെ ഇതിനുമുമ്പ് അറിയുവോ?
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വർക്കി
 ച്ച
 ൻ: ‘‘നിന്നെ
 യും നിെൻറ
അപ്പനെയും വരെ എനിക്കറിയാം.’’
ചിരിയുടെ ശ

ബ്ദം കൂടി വന്നു.
എന്നാ പറഞ്ഞാട്ടെ
 ?
നിെൻറ അപ്പാപ്പയുടെ ഫ്രൻഡ
 ാണ് ഞാൻ. നിെൻറ
അപ്പനെയും നിന്നെയും ഞാൻ ഈ കൈയില
 ിട്ട് പോ
റ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഐസക്കിെൻറ മുഖം ഒന്
 നുകൂടി തെളിഞ്ഞു. അ
പ്പോ എെൻറ അപ്പാപ്പയോ? നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ 
 മരിച്ച
 
ത്. നിെൻറ അപ്പാപ്പൻ അങ്ങ് ദൂരെയാണ്.
ദൂരെയോ? എത്ര 
 ദൂരം കാണും?
കാണാവുന്ന
 തിലും അപ്പുറമാണ്.
അത്രയേ
 ാ? എന്നാൽ പോയാലേ
 ാ, പെട്ടെ
 ന്ന് വരാം.
കർത്താ
 വ് പൊറുക്കില
 ്ല.
അതെന്താ?
പാപികളെ 
 അവിടെ 
 കയറ്റില്ല.
അപ്പാപ്പയോ?
അവൻ നല്ലവനാണ്.
പറ വർക്കി
 ച്ചാ, എവിടെ
 യാണ്?
വർക്കിച്ചൻ: സ്വർഗത്തിൽ.
അപ്പോൾ ഇതേ
 ാ? ഐസക് ആകാംക്ഷയോടെ 

നോക്കുന്നു.
വർക്കി
 ച്ച
 ൻ: ഇത് നരകമാണ് മോനെ.
എെൻറ അപ്പനെ സ്വർഗംകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്ക
ണേ, കർത്താ
 വേ... മുട്ടുകുത്തി
 യിരുന്ന ജേ

ായ് ഇങ്ങ
നെ പ്രാർഥിച്ചു.

ചിത്രീകരണം: കെ, നിസാർ

ബിപുൽ രേഗൻ
അമ്മ പറയുമ്പോൾ
മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നനയ
 ും.
ഒരു ദിവസം
അച്ഛെൻറ കാപട ്യം അനാവൃതമ ാവും
പക്ഷേ,
ഈ ദിവസത്തെ ഞാൻ കള്ളംക�ൊണ്ട് മറയ്ക്കും

.
‘ആട്ടേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പച്ച നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
കളിസ്ഥല
 ത്തെ...’
അച്ഛെൻറ പച്ച നിറത്തി
 ല
 ുള്ള കാൻവാസിൽ
രക്തം നിറഞ്ഞ ച

ിത്രമെ
 ട ുത്ത്
ക്രമേണ ഞാനും അവളും
അവളും ഞാനും
രണ്ടുപേര
 ും സായാഹ്നത്തിലെ
ആകാശത്തി
 ൽ അന്വേഷിക്കുന്നു
നനഞ്ഞ മാർഗം.
രണ്ടുപേര
 ും ഒരു മഹായുദ്ധത്തിനായി
ഒരു ചുവന്ന മുറിയിൽ തയാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു,
പുറത്ത് കുറുനര
 ികളുടെ തുടർച്ചയായ ഓരിയിടൽ.
‘പ്രിയതമേ 
 നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ?’
നീ ഉറങ്ങാ
 ൻ വേണ്ടി...
അഭിമന്യുവിെൻറ നിർഗ
 മനത്തിനു രഹസ്യമായ സമാപ്തി...
അല്ലെങ്കിൽ
അഭിമന്യുവിനെപ്പോലെ
ഞങ്ങളും മരിച്ചുപ�ോകും.

ssZhw Xncn¨psImSp¯
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സബീന എം. സാലി

“മ

വായന

രണമേ നീ അഹങ്കരിേക്കണ്ട
ശക്തൻ, ഭയാനകൻ
എന്നൊക്കെ നിന്നെ പലരും വിളിച്ചിരിക്കാം
പക്ഷേ നീയത�ൊന്നുമല്ല.”
ഉദരാർബുദം ബാധിച്ച് മരണശയ്യയിലായിരു
ന്നിട്ടും മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കവിതയെ
ഴുതിയ ജ�ോൺ ഡൺ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ജാ
ക്കോബിയൻ കവിയും ഒരിക്കൽ മരണത്തി
ന് കീഴടങ്ങി. ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ പറ്റൂ 
എന്നതാണ് പ്രപഞ്ച നിയമം. പക്ഷേ, അന
വസരത്തിൽ മരണത്തിെൻറ വിളി വന്നാ
ല�ോ. കൂടെ വരാൻ ഞാനിപ്പോൾ സന്നദ്ധന
ല്ല എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മരണത്തിെൻറ മു
ഖത്തുന�ോക്കി വിളിച്ചുപറയാൻ എത്രപേർ
ക്കാവും?
ക�ോശസംഹിതമായ മനുഷ്യശരീരത്തിനു
ള്ളിൽ, ചില ക�ോശങ്ങളുടെ താൻപ്രമാണി
ത്ത ൈകയേറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വിപത്തി
െൻറ വിത്ത് വിതച്ച്, മനസ്സിെൻറ അടരുകൾ

ഒലിവിൻ പൂക്കൾ

പ്രപഞ്ചഗതിയുടെ ചാക്രിക ഭ്രമണത്തിനിടയിലും,
മനുഷ്യനെന്ന പ്രാണിയുടെ പ്രാർഥനക്ക്ദൈവം
ചെവിക�ൊടുക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് സിരാജ് നായർ
തെൻറ കൂട്ടുകാരെൻറ അനുഭവവിവരണത്തിലൂടെ
നമ്മെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു

െൻറ പ്രമേയമാക്കി എന്നതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 
അവതാരികയെഴുതിയ വെള്ളിയ�ോടൻ ഇതി
നെ ഒരു മെറ്ററിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്ന് 
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവിന�ോടെന്നപ�ോലെ,
ഹ്രസ്വജീവിതത്തിെൻറ ദൈന്യത ഒരാളിലേ
ക്ക് പകർന്നു ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക
മായും മരണം മനുഷ്യനെ വേദാന്തിയാക്കു
ന്നു. തെറ്റുകളെ മൗനത്തിലൂടെ പശ്ചാത്ത
പിക്കാനും ദൈവചിന്തയിലേക്കുമുള്ളതാണ് 
അത്തരം അവസരങ്ങൾ. ആൻസിയുടെ  ധർ
മസങ്കടങ്ങളും  ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർഥന
സമരവും ആരുടെയും ഹൃദയം ആർദ്രമാക്കു
ക തന്നെ ചെയ്യും.
ഒടുവിൽ എല്ലാ പരവശതകളുടെയും
ആഴങ്ങളെ പിളർന്ന്, വേദനകളും ദുഃഖങ്ങ
ളും കുഴിച്ചുമൂടി ശാദ്വലമായ സന്തോഷ
ത്തിെൻറ തീരത്തണയുകയാണ് മന�ോജും
ആൻസിയും. ദൈവചിന്ത പകർന്നു നൽകു
ന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിെൻറ അളവുക�ോൽ
എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കഴിയു

മ്പോൾ, ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്ത
രം യുക്തിവാദചിന്തകള�ോടും വിരക്തിയു
ണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ന�ോവൽ. സി
രാജ് എന്ന എഴുത്തുകാരെൻറ ആദ്യപുസ്ത
കമാണെങ്കിൽത്തന്നെയും, ഒരു തുടക്കക്കാ
രെൻറ ചാഞ്ചല്യം എഴുത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല
എന്നുതന്നെ പറയാം. മാത്രമല്ല, വിഷയത്തെ
തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ
വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.  ഈ ല�ോകത്ത് 
മനുഷ്യജീവനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ സ്നേഹ
ത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. സ്നേഹിക്കുന്നവർ
ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിെൻറ സുഖവും ആന
ന്ദവും അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ, പ�ൊയ്പ്പോയ
വസന്തത്തെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ വന്നു
പെട്ട ദുരന്തത്തിൽനിന്ന് ഏതു വിധേനയും
തങ്ങൾ  കരകയറുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന 
ശുഭചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ െവച്ചുപുലർത്തേ
ണ്ടതെന്ന വലിയ പാഠംകൂടി ഈ ന�ോവൽ മു
ന്നോട്ടു വെക്കുന്നു.
l

പുസ്തകം

സിരാജ ന
് ായർ
വില: 100.00, പേജ്: 87
കൈരളി ബുക്സ്

ക്കുള്ളിൽ അർബുദമെന്ന ഭീതി പരത്തുന്നു.
മാത്യു വർഗീസ് എന്ന മന�ോജിെൻറയും ഭാ
ര്യ ആൻസിയുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ദു
രന്തം^ അതിനെ ഇച്ഛാശക്തി ക�ൊണ്ട് നേരി
ട്ട കരുത്തിെൻറയും പ്രാർഥനയുടേയും നേർ
സാക്ഷ്യമാണ് ‘ഒലിവിൻ പൂക്കൾ’ എന്ന ഈ
ന�ോവൽ. പ്രപഞ്ചഗതിയുടെ ചാക്രിക ഭ്രമ
ണത്തിനിടയിലും, മനുഷ്യനെന്ന പ്രാണിയു
ടെ പ്രാർഥനക്ക് ദൈവം ചെവിക�ൊടുക്കാതി
രിക്കില്ലെന്ന് സിരാജ് നായർ തെൻറ കൂട്ടുകാ
രെൻറ അനുഭവവിവരണത്തിലൂടെ നമ്മെ 
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്വച്ഛമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീവിത
നദിയിലേക്ക് വിധി പെറുക്കിയെറിഞ്ഞ കല്ലു
കൾ മൂലമുണ്ടായ ചിറ്റോളങ്ങളിൽ മുങ്ങാ
ന�ൊരുങ്ങുന്ന ദമ്പതികൾ. ജീവനെക്കാളേ
റേ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മരണത്തി
ന് വിട്ടുക�ൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഭാര്യയുെട
പ്രാർഥനയുടെയും സഹനത്തിെൻറയും ഈ
കഥ സിരാജ് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെൻറ ജീവി
തത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ന�ോവലി

കവിത

ചിത്രീകരണം: ഷബ്ന സുമയ്യ


ഞായർ 11 ഫെബ്രുവരി 2018

കൊച്ചുവീട്ടിൽ രാമൻ പത്രോസ്

ബിരിയാണിയും മറ്റു കവിതകളും

ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ഘടികാരം

പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതിേല്ല

തനിച്ചായിപ്പോയ കവിതകൾ

കാക്കനാടൻ
പേജ:് 142, വില: 140.00
ഡി.സി ബുക
 ്സ്
കാക്കനാടെൻറ കഥാസമാ
ഹാരങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കാ
ത്ത പതിനേഴ്കഥകളാണ്
ഇൗ സമാഹാരത്തിൽ. കഥാ
കൃത്തിെൻറ മികച്ച രചനക
ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നവ
യാണ് പലതും.

പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ
പേജ:് 158, വില: 95.00
ഡി.സി ബുക
 ്സ്
ദീർഘകവിതകളുടെ സമാ
ഹാരം. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ 
സാധ്യമാക്കുന്ന സംവാദങ്ങ
ളുടെ നാവാകുന്നു അവയെ
ല്ലാം.

ദിവ്യ എൻ.
പേജ്: 115,  വില:110.00
ഡി.സി ബുക്സ്
സ്ത്രീജീവിതത്തിെൻറ വി
ഷാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കറുത്ത 
വാങ്മയങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽ
ക്കുന്ന കവിതകൾ. സൂക്ഷ്
മവും സുതാര്യവുമായ അനു
ഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ സമാ
ഹാരം.

പ്രിയ എ.എസ്.
പേജ:് 112, വില: 90.00
സൈകതം ബുക്സ്
വായനക്ക് ശ
 േഷവും ഒാർ
മയിൽ നൊമ്പരമായും മന്ദ
ഹാസമായും തങ്ങിനിൽക്കു
ന്ന കഥകൾ. തീക്ഷ്ണമായ
അനുഭവങ്ങളുടെ പകർത്തി
യെഴുത്ത്.

ഫസൽ റഹ്മാൻ
പേജ:് 70, വില: 68.00
നിർമാതളം
രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവു
മായ വിഷയങ്ങളെ വ്യത്യസ്
തമായ സമീപന പദ്ധതികെ
ാണ്ട് നേരിടുകയാണ്ഇൗ
കവിതകൾ. സമകാലികത
യോടുള്ള ഉറച്ച ചോദ്യങ്ങളാ
ണ്അവ.

സ്ത്രൈണതയുടെ 
ആത്മഭാഷണങ്ങൾ
ഡോ. റോസി തമ്പി
പേജ:് 192, വില: 180.00
എച്ച്.ആൻഡ്സി ബുക്സ്
സ്മൃതിയും ചിന്തയും ധ്യാന
വും ആത്മീയവിചാരങ്ങളുമെ
ല്ലാം ചേർന്ന എഴുത്തുകൾ.
ജ്ഞാനവിശുദ്ധിയുടെ വഴിക
ളാണ്ഇൗ അന്വേഷണത്തി
ലധികവും.

പത്തേമാരി

പുലച്ചോൻമാർ (ന�ോവൽ)

സലീം അഹമ്മദ്
പേജ:് 125, വില: 125.00
ലിപി ബുക്സ്
മികച്ച മലയാള സിനിമക്കുള്ള
നിരവധി ദേശീയ^അന്താരാ
ഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി
യ ചലച്ചിത്രത്തിെൻറ തിരക്ക
ഥ. പ്രവാസത്തിെൻറ വെയി
ലിൽ അലിഞ്ഞുതീരുന്ന ജീവി
തങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തു
ന്ന കൃതി.

എം.ആർ. അജയൻ
പേജ:് 231, വില: 300.00
ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് മലയാളം ബുക്സ്, ക�ൊച്ചി
സഹ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജാതിവി
വേചനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ മി
ശ്രഭ�ോജനത്തിൻെറ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ ചരിത്രകഥ പറയുന്ന ന�ോ
വൽ. ഒരു ദേശത്തിൻെറ നന്മയു
ടെയും അത�ോട�ൊപ്പം തിന്മയു
ടെയും നാളുകളെ ആവിഷ്കരി
ക്കുന്നു.
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എതിർക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കുകയെന്ന
ഫാഷിസ്റ് റ്അജണ്ടയുടെ ഒടുവിലത്തെ
ഉദാഹരണമാണ്കൊല്ലത്ത്കവി
കുരീപ്പുഴക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമം. 
സംഭവ
 ത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്
 തിൽ
കവി സംസാരിക്കുന്നു
കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

""t]Sn¨n«nÃ,
t]Sn¸n¡m\pamInÃ''
കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ\പി. ജസീല

വിഷ്കാരം മാ
എഴത്രുത്ത്മല ്ല,സ പ്രർതഗിാരേ ത്ാമധകവആ
ുംകൂടിയാണ്. സ

മൂഹത്തിലെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ 
തൂലിക പടവാളാക്കിയവരുടെ 
 ഇൗറ്റില
 മ്ല ായി
രുന്നു നമ്മുടെ നാട്. അവരുടെ കൂട്ടത്തി
 ലാ
ണ്കുരീപ്പു
 ഴ ശ്രീകുമ ാറ
 ും. വെറുമൊരു കവി
യല
 ്ല അദ്ദേഹം. ഒരു മതത്തില
 ും വിശ
 ്വസിക്കാ
ത്ത, അന്ധവ
 ിശ്വാ
 സങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങ
ളെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന പ

ച്ച മനുഷ്യ
നാണ്. എതിർക്കു
 ന്ന
 വരെ 
 ഭയപ്പെ
 ടുത്തി ഇല്ലാ
താക്കുകയാണ്സംഘ്പരിവാരത്തിെൻറ അ
ജണ്ട
 . അതിെൻറ ഏറ്റ വും ഒടുവിലത്തെ ഉദാ
ഹരണമാണ് കൊല
 ത്ത്
്ല കുരീപ്പു
 ഴക്കെതിരെ ന
ടന്ന സംഭവം. അതേക്കു

റ
 ിച്ച്അദ്ദേഹം പ്രത
 ി
കരിക്കു
 ന്നു.
എന്തായിരുന്നു അന്ന്കൊല്ലത്ത്സംഭവിച്ചത്?
»» കൊല്ലം ജിലയ
്ല ില
 െ കോട്ടുക്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ  
കൈരളി വായനശ
 ാലയുടെ 50ാം വാർഷികത്തോ
ടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന പരിപ
 ാടിയിൽ ഞാനായിരു
ന്നു ഉദ്ഘാടകൻ. പൊതു മൈതാനങ്ങൾ കൈയേ
റിക്കെ
 ാണ്ടിരിക്കുന്ന 
 കാലമാണിത്. സ്വാഭാവികമാ
യും അന്നത്
 തെ എെൻറ പ്രസംഗവും അതേക്കുറി
ച്ചായിരുന്നു. ജാതിമതിൽ െ
 കട്ടിത്തിരിച്ച വടയമ്പാ
ടി മൈതാനത്
 തെക്കുറിച്ച്. ആശംസ പ്രസംഗ
 ങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ്നൂറോളം കുട്ടികൾക്
 ക്സമ്മാ
 നദാനം ന
ടത്തുന്ന ചടങ്ങി
 നു ശേഷമാണ് ഞാൻ വേദി വിട്ട
ത്. കാറിലേ
 ക്കു കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പേ
 ാൾ ഒരുസം
ഘം എന്നെ തടഞ്ഞു. കാർ മുന്നോെട്ടടുക്കാൻ സ
മ്മതിക്കാ
 തെ ഡ

ിക്കിയിലും ബോണറ്റിലും ഇടിച്ചു.

വടയമ്പാടി മൈതാനത്തിലെ ജാതിമതിലിനെക്കുറിച്ച്പ
റയാമോ?
»» എത്രയേ
 ാ വർഷ
 ം മുമ്പ്നമ്മൾ കേരളത്തി
 ൽനി
ന്ന്തുടച്ചുനീക്കിയ ജാതിവൈകൃതമാണവിടെ 
 നട
ക്കുന്ന
 ത്. ദലിതുകൾക്ക് പ്രവേ
 ശനം വിലക്കിക്കെ
 ാ
ണ്ട്സവർണർ മതിൽ കെട്ടിത്തിരിച്ചിരിക്കയാണ്എ
റണാകുളം ജിലയ
്ല ിലെ വടയമ്പാടി മൈതാനം. ഒരേ
 
ക്കറേ
 ാളം വരുന്ന 
 ഭൂമിയാണത്. വെറും മതിലല്ല, ജാ
തിമതില
 ാണത്. ക്ഷേത്രത്തി
 െൻറ പേരിലാണ്അവ
രത് കൈ

യേ
 റിയത്. പൊതുസ്ഥല
 ങ്ങളിലെങ്കിലും
അതിരുകളില്ലാതാകണം. പൊതുസ്ഥലം കൊട്ടിയട
ച്ചുകൊണ്ടല്ലല്ലോ ശക്തി തെളിയിക്കേണ്ട
 ത്. അതാ
ണ് ഞാനന്ന് പ്രസംഗ
 ത്തിൽ സൂച
 ിപ്പി
 ച്ചത്. അവരു
ടെ ദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആ
രോപണ
 ം.
പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയല്ലോ? കേരളം ഒന്നടങ്കം
പ്രതിഷേധിച്ചല്ലോ?
»» ആ സംഭവത്തിൽ കേരളത്തി
 ലുടനീളം പ്രതിഷേ
ധങ്ങൾ നടന്നു. സാംസ്കാരിക ലോകം ഒപ്പം നിന്നു.
എനിക്കെതിരെ നടന്നത്ആസൂത്രിതമായ ആക്രമ
ണമാണ്. പ്രതികരിക്കു
 ന്ന എഴുത്തു
 കാരെയും സി
നിമപ്ര
 വർത്ത
 കരെയും ചിത്രകാരന്മാരെയും ഇല്ലാ
 

താക്കുന്ന
 താണ്അവരുടെ രീതി. അത്അ
നുവദിച്ചുകൂടാ. വിഖ്യാത ചിത്ര
 കാരൻ എം.
എഫ്. ഹുസൈന്സംഭവിച്ചതിന്നാം സാക്ഷി
യല്ലേ
 . സരസ്വതി ദേവിയെ 
 നിന്ദി
 ക്കുന്ന ച

ിത്രം 
വരച്ചുവെന്നാരേ
 ാപിച്ച്അവർ ഹുസൈ

നെ വിടാ
തെ പിന്തുടർന്നു. ഒടുവിൽ മാതൃരാജ്യം വിട്ട്മറ്റെ
 ാരി
ടത്ത്
 അഭയം തേ
 ടേണ്ടി വന്നു അദ്ദേ
 ഹത്തിന്. പൗര
ത്വം നഷ്ടപ്പെ
 ട്ടു. ഇന്ത്യക്കു മഹാനായ ഒരു കലാകാ
രനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സംഘ്പരിവാ
ര പ്രവർത്തകർ. പൊല
 ീസിൽ പരാതി നൽകി. ആ
റുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടതി അവരെ 
 വിട്ട യ
ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ പരാ
തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്എന്നാണറിയുന്ന
 ത്. എതിർക്കു
ന്നവരെ 
 ഏതു വിധേ
 നയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന
 താ
ണ്അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. ഒരുതരത്തി
 ലുള്ള നൈതി
കതയും അവർക്കില
 ്ല.
മതം സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ
വേരൂന്നിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
എങ്ങനെ മറികടക്കാമത?്
»» ജാതീയതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ നമുക്കിടയി
ലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനിടയിലും കേരളം
മതേതരമായിരുന്നുവെന്നതിന്ഒരുപാട് തെളിവുക
ൾ നമുക്
 ക്മുന്നിലുണ്ട്. മതത്തിനതീതമായ സ്നേ
ഹം വളർന്നുവരണം ഇവിടെ
 . ശബരിമല
 യില
 െ അ
യ്യപ്പൻ വിളക്കിനേ
 ാടനുബന്ധിച്ച് ശാസ്താംപ
 ാട്ട്അ
വതരിപ്പി
 ക്കാറുണ്ട്. അതിെൻറ താളം മാപ്പി
 ളപ്പാ
 ട്ടി
െൻറ ഇൗണത്തിൽനിന്നാണ്...അതുപോല
 െ മാപ്പി
ള രാമായണം വിളിച്ചോതുന്ന
 തും മതേതരത്വത്തി
 
െൻറ സന്ദേ
 ശംതന്നെ
 .  
‘‘പണ്ട് താടിക്കാ
 രനൗലി പാടി വന്നൊരു
പാട്ട് കണ്ട
 തല്ലേ ഞമ്മളീ ലാമായണം കതപാട്ട്
കർക്കി
 ടകം കാത്തുകാത്തു 

കുത്തി
 രിക്കും പ

ാട്ട്’’

ചിത്രീകരണം: ജലാൽ അബൂസമ

ഇങ്ങനെയാണതിെൻറ വരികൾ....മലബാർ മുസ്ലിംകളുടെ ഇടയിൽ പ്ര
ചരിക്കുന്ന പദാവലികളും ശൈലിയുമാണതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതി
നെതിരെയെ
 ാന്നും അക്കാല
 ത്ത്ആരും പ്രതിഷേ
 ധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, മതേത
രത്വമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുദ്ര
 . ആ കാലം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
കേരളം ഭ്രാന്താലയമാക്കാ
 നുള്ള ശ്രമ ം  തടയേണ്ടിയിരിക്കു
 ന്നു. ഇപ്പോഴുയർ
ന്നു വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലക്കരുത്. മതത്തിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
നമ്മുടെ 
 നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. മതവിരേ
 ാ
ധം വളർത്തിയെടുത്താണ്ബി.ജെ.പി വോട്ടുകൾ പിടിക്കുന്നത്. മുസ്ലിംക
ളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അതുപോലെ സവർ
ണരും ദലിതരും തമ്മിൽ അന്തരം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. ജാതീയമായി മനു
ഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പി
 ക്കാനുള്ള തന്ത്ര
 മാണിതെ
 ന്ന്തിരിച്ച
 റിയണം.
കുരീപ്പുഴ പ്രശസ
 ്തനായെന്നും അദ്ദേഹത്തിെൻറ പുസ്തകങ്ങൾ ഇനി എളുപ്പം
വിറ്റഴിയുമെന്നുമാണല്ലോ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്?
»» അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ്എെൻറ പേര് കേ
 ൾക്കു
 ന്ന
 തെ
 ന്നു തോന്നു
ന്നു. ഒരുപ
 ാട്കാല
 മായി സാംസ്കാരിക കേരളത്തി
 െൻറ ഭാഗമാണ് ഞാൻ.
അമ്മ മല
 യാളവും ജെസിയും പോല
 ുള്ള  എത്ര
 യേ
 ാ കവിതകൾ എഴുതിയി
ട്ടുണ്ട്. കിണറ്റില
 െ തവളകളെപ്പോലുള്ളവരാണ്ഇത്ത
 രം പ്രസ്താവനകൾ
ഇറക്കുന്ന
 ത്. അവർക്
 ക്കവിതയെ
 ക്കുറിച്ച
 റിയില്ല; കവികളെയും. അതൊ
ക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി.
l

‘‘ജനാധിപത്യരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ കലാകാരന്മാർ ആവിഷ്കാര
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നത്
കഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴും സമൂഹത്തിെൻറ പല ഇടപെടലുകളും
അതിരുകടക്കുന്നുമുണ്ട്. സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ
ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാതെയുള്ള പ്രക�ോപനപരമായ
അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുമ�ൊന്നും നാം കാണാതെപ�ോകരുത്.

പ

ത്തു നാളുകൾ, കാഴ്ചക്കു തീപിടിപ്പിച്ച് പത്താമത്
ഇൻറർനാഷനൽ തിയറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ (ഇറ്റ്ഫോ
ക്ക് ) തൃശൂരിൽ അരങ്ങു ത കർക്കുകയാണ്. ഒരാൾ മുഖ
ത്ത് സദാ ഒന്നാന്തരം തൃശൂർ ചിരിയ�ൊളിപ്പിച്ച്, ആൾക്കൂ
ട്ടത്തിനിടയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി തിയറ്റ
റിനും പരിസരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ^തൃശൂർ ആതി
ഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഇറ്റ്ഫോക്കിന് ഒരു കുറവും വരു
ത്തരുതെന്ന രീതിയിൽ ഗൃഹനാഥനെപ്പോലെ
എല്ലായിടത്തും പാഞ്ഞുനടന്ന ആൾ മറ്റാരു
മല്ല, തൃശൂരിെൻറ സ്വന്തം സുനിൽ സുഖ
ദ. 2010ൽ ‘ബെസ്റ്റ്ആക്ടർ’ എന്ന സി
നിമയിലൂടെ തീർത്തും യാദൃച്ഛികമായി
സിനിമയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച 
സുനിൽ സുഖദ മലയാളി പ്രേക്ഷ
കരുടെ മനസ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട
റായി മാറാൻ അധിക സമയം വേ
ണ്ടിവന്നില്ല. ഇറ്റ്ഫോക്കിലെ നാ
ടകക്കാഴ്ചകൾക്കും  ആരാധക
രുടെ സെൽഫിയെടുക്കാനുള്ള
തിരക്കിനും അൽപസമയം കട്ട് 
നൽകി അദ്ദേഹം ‘വാരാദ്യമാ
ധ്യമ’വുമായി സംസാരിക്കുന്നു.
ജീവിതം, നാടകം?

സുനിൽ സുഖദ
ചിത്രം: അശ്ക്കർ ഒരുമനയൂർ

»»
ക�ോളജ് പഠനശേഷം ജ�ോലി
അന്വേഷിച്ച് മുംബൈയിലേക്ക് വണ്ടി 
കയറി. അവിടെയ�ൊരു ഹ�ോട്ടലിൽ
ജ�ോലിചെയ്യവെ നിരവധി മി
കച്ച നാടകങ്ങൾ കാ
ണാനുള്ള അവ
സരം ലഭിച്ചു.
നസിറുദ്ദീൻ
ഷാ, അനു
പംഖേർ,
സീമ ബി
ശ്വാസ് തുട
ങ്ങിയ കഴിവു
റ്റ നടന്മാരുടെ 
അഭിനയവൈ
ഭവം നേരിട്ടുകാ
ണാൻ ഭാഗ്യം കി
ട്ടി. ഉള്ളിൽ അടങ്ങി
ക്കിടന്നിരുന്ന അഭിന
യത്തോടുള്ള താൽ

IYbÃnXv, 

\mSIw
പര്യം ഉണരാൻ ഇവര�ൊക്കെ കാരണക്കാ
രായി. അങ്ങനെ ജ�ോലി ഉപേക്ഷിച്ച് തൃ
ശൂരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപ�ോരുകയും
ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള തുടങ്ങിവെച്ച രംഗചേത
ന എന്ന നാടകപഠനകേന്ദ്രത്തിലെത്തു
കയും പൂർണമായി നാടകത്തോട�ൊപ്പം 
ചേരുകയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് നാടകം സാ
ങ്കേതികമായും അല്ലാതെയും വളരെയധി
കം മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ മാധ്യമമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെതന്നെ മികച്ച നാടക�ോത്സ
വമായ ഇറ്റ്ഫോക്കാഴ്ചക്ക് ഒരു പുതി
യ മാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മു
ടെ കാഴ്ചകളെ ഈ മേള മാറ്റിമറിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഇറ്റ്ഫോക് നാടക�ോത്സവ
ത്തിെൻറ പ്രചാരണത്തിനായി തെരുവിൽ
നാടകം കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ.
ഇപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നാട
കത്തിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ട്.
സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ്?
»» നാടകത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കു
മ്പോഴും മടി കാരണം ഏതെങ്കിലും സം
വിധായകെൻറ മുന്നിൽ അവസരം ച�ോ
ദിച്ച് പ�ോയിട്ടില്ല. സിനിമനടനാകണമെന്ന് 
മ�ോഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ശ്ര
മിച്ചത് പേക്ഷ, സംവിധായകൻ ആകാൻ
വേണ്ടിയാണ്. പതിനാലിലേറെ ഷ�ോർ
ട്ട് ഫിലിം ചെയ്തതിെൻറയും പുരസ്കാ
രങ്ങൾ നേടിയതിെൻറയും ആത്മവിശ്വാ
സമാണ് സംവിധാനമ�ോഹം തലയിലുദി
ക്കാനുണ്ടായ കാരണം. ലെനിൻ രാജേന്ദ്ര
െൻറ രാത്രിമഴ, മകരമഞ്ഞ് എന്നീ സിനി

മകളിൽ സഹ സംവിധായകനായിരുന്നു.
അതിനിടെ ദീപൻ ശിവരാമെൻറ ‘സ്പൈ
നൽക�ോഡ്’ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്ക
വെ സംവിധായകൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് എ
െൻറ അഭിനയം കാണാൻ ഇടവരുകയും
ബെസ്റ്റ്ആക്ടർ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷ
ണിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ
ആദ്യ ഷ�ോട്ടുതന്നെ മമ്മൂട്ടിയ�ോട�ൊപ്പമാ
യിരുന്നു. പിന്നീട് ചാപ്പാക്കുരിശിലെയും
സ�ോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിലെയും കഥാ
പാത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത�ോടെ നിരവധി
സിനിമകൾ തേടിയെത്താൻ തുടങ്ങി.

ത് റ�ോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെ
യ്യുന്ന നിവിൻപ�ോളി നായകനായ കായം
കുളം ക�ൊച്ചുണ്ണിയിലാണ്. അതിൽ ക്രൂ
രനായ നമ്പൂതിരിയുടെ വേഷമാണ് കൈ
കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജുവാര്യർ നാ
യികയായ മ�ോഹൻലാൽ, കട്ടപ്പനയിലെ
ഋത്വിക് റ�ോഷനിലെ നായകൻ വിഷ്ണു
വും ധർമജൻ ബ�ോൾഗാട്ടിയും ഒന്നിക്കു
ന്ന വികടകുമാരൻ, അങ്കമാലി ഡയറീ
സിലെ അപ്പാനി ശരത് നായകനാകുന്ന 
ക�ോൺഡസ, പഞ്ചവർണ തത്ത എന്നീ 
സിനിമകളാണ് ഇനി റിലീസാകാനുള്ളത്.

എഴുത്തുകാർ/കലാകാരന്മാർ
നേരിടുന്ന ഭീഷണി?
»» ആരാണ�ോ ഭരണം കൈയാളുന്നത്
അവരുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്
രാജ്യത്തെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. അത്
എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. ജനാധിപ
ത്യരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ കലാകാരന്മാർ
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി 
സമരം ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ
യാകുമ്പോഴും സമൂഹത്തിെൻറ പല ഇട
പെടലുകളും അതിരുകടക്കുന്നുമുണ്ട്.
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ 
ഉപദ്രവിക്കുന്നതും ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണ
മില്ലാതെയുള്ള പ്രക�ോപനപരമായ അഭി
പ്രായപ്രകടനങ്ങളുമ�ൊന്നും നാം കാണാ
തെ പ�ോകരുത്.

താരപദവിക്ക് പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കാ
ത്ത, അവതരണത്തിൽ പുതുമ തേടുന്ന
താണ് പുതിയകാല സിനിമകളെന്നാണ്
സുനിൽ സുഖദയുടെ പക്ഷം. ഇപ്പോഴ
ത്തേത് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകളാണ�ോ 
എന്ന ച�ോദ്യത്തെ അഭിനയത്തിൽ ന്യൂ
ജനറേഷനെന്നോ ഓൾഡ് ജനറേഷനെ
ന്നോ വേർതിരിവുണ്ടോ എന്ന മറുച�ോ
ദ്യംക�ൊണ്ടാണ് സുനിൽ സുഖദ നേരിട്ട
ത്. താര സംഘടനയായ ‘അമ്മ’യുടെ പ്ര
സിഡൻറാകാൻ പറഞ്ഞാൽ, തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സമീപിച്ചാൽ തുടങ്ങിയ
ച�ോദ്യങ്ങളെയെല്ലാം കാമറക്ക് മുന്നിൽ
വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വേഷങ്ങളെ കൈകാ
ര്യം ചെയ്യുന്നപ�ോലെ അനായാസം കൈ
കാര്യം ചെയ്തു.
l

പുതിയ സിനിമകൾ?
»» ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന

അഭിമുഖം

സുനിൽ സുഖദ/പ്രിൻസ് കെ. ഹരിദാസ്

സുനിൽ സുഖദ അരങ്ങിൽ

അഭിമുഖം



കേട്ടാല
 റക്കുന്ന 
 അസഭ്യവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഇനി
യീ ഭാഗത്ത്കണ്ടുപേ
 ാകര
 ുതെന്ന്ഭീഷണിമുഴക്കി.
കാറില
 ുണ്ടായിരുന്നവർ എനിക്
 ക് ചുറ്റും പ്ര

തിരോ
ധവലയം തീർ
 ത്തതിനാൽ ഭാഗ
 ്യത്തിന് ദേഹേ
 ാപ
 ദ്ര
വം ഏറ്റില്ല.
»» ഒരുവിധത്തിലാണ്അവരുടെ പിടിയിൽനിന്ന്ര
ക്ഷപ്പെട്ടത്. ഞാൻ പേടിച്ചിെട്ടാന്നുമില
 ്ല. പേടിക്കുക
യുമില്ല. ഇപ്പേ
 ാഴും പഴയതുപോല
 െത്തന്നെ ജീവിക്കു
ന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരും.

