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എംടിയുെട ‘കുമരെനല്ലൂരിെല
കുളങ്ങൾ’

മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ നീന്തിത്തുടിച്ച ബാ�
ല്യകാലത്തിെന്റ കുളിർമയാണു് എംടിയുെട കു�
മരെനല്ലൂരിെല കുളങ്ങൾ എന്ന േഡാക്യുഫിക്ഷ�
നിലൂെട എം.എ. റഹ്  മാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. മരുപ്പറമ്പായി മാറിയ ആ ജലശയ്യയുെട
വിലാപഗീതം ഈ തിരക്കഥയിൽ വായിക്കാം.

എംടി എന്ന എഴുത്തുകാരനിെല പാരിസ്ഥി�
തിക കർത്തൃത്വം അേന്വഷിക്കുകയാണു് ‘കുമ�
രെനല്ലൂരിെല കുളങ്ങൾ’ എന്ന ഈ േഡാക്യു�
െമന്ററി. ബഷീർ ദ മാൻ, േകാവിലൻ എെന്റ
അച്ഛാച്ഛൻ എന്നീ േഡാക്യുെമന്ററികളുെട തുടർ�
ച്ചയാണിതു്. ചരിത്രം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
അതതുകാലത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പു േനരിടുന്ന
ൈനതിക പ്രശ്നങ്ങെളയാണു് ഈ മൂന്നു് എഴു�
ത്തുകാരും എഴുത്തിനുമപ്പുറേത്തക്കു് ആവാഹി�
ച്ചതു്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചരിത്രൈനരന്തര്യം
ഈ േഡാക്യുെമന്ററി ത്രയ (trilogy)ത്തിനുണ്ടു്.

ബഷീറിേന്റതു േദശീയസമരത്തിെന്റയും ആത്മീ�
യാേന്വഷണത്തിെന്റയും സംഘർഷഭൂമിക�
യായിരുെന്നങ്കിൽ േകാവിലന്നതു് പാർശ്വ�
വൽകൃതെന്റ അസ്തിത്വ നിർവഹണത്തിനാ�
വശ്യമായ മനുഷ്യപ്പറ്റിെന്റയും വിശപ്പിെന്റയും
അഭിലാഷ പൂർത്തീകരണത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
നിത്യസമരമായിരുന്നു. എംടിയുേടതു് തെന്ന
െപറ്റിട്ട നിളാനദിയുെട െപാക്കിൾെക്കാടി നാം
തെന്ന െവട്ടിമുറിക്കുേമ്പാൾ പ്രതിേരാധിക്കാ�
നാവാെത നിസ്സഹായനായി േനാക്കി നിൽ�
േക്കണ്ടി വരുന്ന മധ്യവർഗ്ഗ ജനതയുെടതെന്ന
പ്രതിനിധാനമാണു്.

എംടി എഴുതിയ ‘Requiem for a River’ പല�
േപ്പാഴായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിളെയപ്പറ്റിയുള്ള
െചറുകുറിപ്പുകൾ, മണെലടുപ്പിെനപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രസംഗശകലങ്ങൾ, േനരിട്ടുള്ള സംഭാഷണ�
ത്തിൽനിന്നു േശഖരിച്ച ഭാഷണങ്ങൾ, ഭാഷാ�
േപാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കുമരെന�
ല്ലൂരിെല കുളങ്ങൾ’ എന്ന ആത്മകഥാഭാഗം
എന്നിവയാണു് ഈ േഡാക്യുെമന്ററിക്കാധാരം.
മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുെട നദികൾക്കുേവ�
ണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇേക്കാ ഓേട്ടാ ബേയാഗ്രഫി
കൂടിയാണിതു്. അതിെന്റ ആവിഷ്ക്കാരത്തിൽ
ഇടേശ്ശരിയുെട ‘കുറ്റിപ്പുറംപാലം’ എന്ന പ്രശസ്ത�
മായ വരികൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എം�
ടിയുെട ‘കുമരെനല്ലൂരിെല കുളങ്ങൾ’ എന്ന
ആത്മകഥാഭാഗം അവലംബിച്ചു്.

നിർമ്മാണം, ബാനർ : സാരംഗ് ക്രിേയഷൻസ്

നിർമ്മാതാക്കൾ : ശങ്കർ മാധവൻ,
അനുരൂപ് ശ്രീനിവാസ്

തിരക്കഥ, സംവിധാനം : എം.എ.റഹ്  മാൻ
ക്യാമറ : െക.ജി.ജയൻ
ശബ്ദമിശ്രണം : കൃഷ്ണനുണ്ണി
ചിത്രസന്നിേവശം : ഷിബീഷ് െക.ചന്ദ്രൻ
സംഗീതം,
കാവ്യാലാപനം : േഡാ.എസ്.പി.രേമശ്

അേസാേഷ്യറ്റ് ഡയറക്ഷൻ : രാേജഷ് അയീേക്കാടൻ
അംഗീകാരങ്ങൾ : 1. ഇന്ത്യൻ പേനാരമ-േഗാവ

എൻട്രി-2005
2. ജീവൻ ടിവി അവാർഡ് 2005
മികച്ച ക്യാമറ
മികച്ച സംഗീതം
മികച്ച സംവിധാനം
3. ൈസൻസ് േഡാക്യുെമന്ററി
െഫസ്റ്റിവൽ എൻട്രി-2006
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‘ഈ േഡാക്യുെമന്ററിയിൽ അഭിനയിച്ചവരാ�
രും നടീനടന്മാരല്ല. പട്ടാമ്പിയിലും കൂടല്ലൂരിലും
പരിസരത്തുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും നിളാന�
ദിക്കരയിൽനിന്നുമായി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക�
നുേയാജ്യരായവെര കെണ്ടത്തുകയായിരുന്നു.
എംടിയുെട കുട്ടിക്കാലെത്ത കഥാപാത്രെത്ത
(വാസു) അവതരിപ്പിച്ചതു് പട്ടാമ്പിക്കാരനായ
അജീഷ് എന്ന കുട്ടിയാണു്. ബാക്കി എല്ലാ
കഥാപാത്രങ്ങളും മുൻെപാരിക്കാലും ക്യാമറയ്ക്കു
മുൻപിൽ മുഖം കാണിച്ചവരല്ല.’

സമർപ്പണം : ഇടേശ്ശരിക്കു്

എംടിയുെട കുമരെനല്ലൂരിെല
കുളങ്ങൾ

Ponds of Kumaranellur
—An eco-autobiography of a river

കറുപ്പിൽ െതളിയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ:

‘അറിയാത്ത മഹാസമുദ്രങ്ങെളക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ഞാ�
നറിയുന്ന നിളാനദിയാണു്.’

എംടിയുെട കെയ്യാപ്പു്

നിളാമണൽപ്പുറത്തിരുന്നു് എംടി സംസാരിക്കുന്നു. ഓേരാ
സംസാരഖണ്ഡങ്ങൾക്കുേശഷം അതിെല അവസാനവാ�
ക്യം ൈടപ്പ് െചയ്തു് അക്ഷരങ്ങളായി മിന്നിമറയുന്നു.

എംടി: ‘ഇേപ്പാ നമ്മളിരിക്കുന്നതു് ഭാരതപ്പുഴയിലാണു്.
ഇേപ്പാ എനിക്കു ചുറ്റും േനാക്കിയാൽ കാണുന്നതു്
കാടുകളും ഇത്തിരി സ്ഥലത്തു് മണലും. െവള്ളം വള�
െര അപൂർവ്വമാണു്. ഈ സ്ഥലം, ഇതിനു കുട്ടക്കടവു്
എന്നാ പറയുന്നതു്. ഇതിെന്റ കുറച്ചപ്രത്താണു് കു�
ന്തിപ്പുഴ വന്നിട്ടു് ഭാരതപ്പുഴയിൽ േചരുന്നതു്. അമരം
പരേമശ്വരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂട്ടക്കടവു് എന്ന
വാക്കിനു് ഉദാഹരണമായിട്ടു് ഈ സ്ഥലാ പറയുന്ന�
തു്. ഇതു് ഒരു വലിയ റഫറൻസ് പുസ്തകമാണു്.’

ഡിേസാൾവ്

എംടി: ‘ഈ പുഴ നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നതു് ഞാൻ ധാരാളം
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു െവള്ളെപ്പാക്കെമങ്കിലും ഞാൻ
വളെര വ്യക്തമായിട്ടു് ഓർക്കുന്നു. നല്ല െവള്ളാകു�
േമ്പാൾ മീൻപിടിക്കുന്ന ആളുകൾ തീരത്തുനിന്നു
േനാക്കിെക്കാണ്ടു പറയും. ഒരലകണ്ടു് കഴിഞ്ഞാൽ�
പറയും വാളയാണു വരുന്നതു്. അതിെന്റ ഭാഷ
അവർക്കറിയാം. അടിെവള്ളം ഇല്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു് ഈ സാൻഡ്െബൽെറ്റാെക്ക േപായതുെകാ�
ണ്ടാണേല്ലാ ഈ കണ്ട കാടുകെളാെക്ക ഇങ്ങെന
വളർന്നതു്. അേപ്പാ അതിെന്റ തീരപ്രേദശത്തുള്ള
കിണറ്റിെലാെക്കയും െവള്ളത്തിനു വല്ലാത്ത ക്ഷാ�
മം, ഇപ്പം. ആകാശം ഭൂമിെയാെക്കയും വിൽക്കാൻ
ഞാനാരു് എന്നു് സിയാറ്റിൽ േചാദിച്ചതിെന്റ അവ�
സ്ഥയിൽ. ഇവിെടയും ഈ മണെലാെക്ക എടുത്തു്
പണ്ടും ആളുകൾ വീടുപണിെയ്ക്കാെക്ക ഉപേയാഗി�
ച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ മണൽ വ്യാപകമായിട്ടു്, വൻ�
കിട വ്യാപാരമായിട്ടു് തമിഴ്നാട്ടിേലക്കും ആന്ധ്രയി�
േലക്കും േപാകാൻ തുടങ്ങിയതു മുതൽക്കാണു് ഈ
വിപത്തു വന്നതു്. വാട്ടർ ഹാർെവസ്റ്റിങ്ങ്. നമ്മുെട
ജലസംഭരണത്തിെന്റ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുെട
വലിയ കുളങ്ങെളാെക്ക. ഒരുപാടു പറഞ്ഞു. ഒരുപാ�
ടു് എഴുതി. കുെറ പ്രസംഗിച്ചു. അതുെകാെണ്ടാന്നും
കാര്യമില്ല. ഇപ്പഴു് നമ്മുെട അടുത്ത തലമുറ അദ്ഭുത�
െപ്പടുന്നുണ്ടാകും പുഴയ്ക്കു് ഇങ്ങെനെയാരു ഭൂതകാലം
ഉണ്ടായിരുെന്നന്നു്.

കുടിെവള്ളമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം
ഇനിയുള്ള കാലത്തു്.’



ദൃശ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.

കരിയിലകൾ മൂടിയ വഴി.
അെതാരു ടാറിട്ട േറാഡാണു്. എംടിയുെട ആത്മഭാഷണം.

എംടി: ഈ േറാഡ് പണ്ടു് െചമ്മൺപാതയായിരുന്നു.
ഇതുവഴി കയറിയാൽ താന്നിക്കുന്നിെലത്താം.
താന്നിക്കുന്നിെന്റ മുകളിേലക്കുള്ള പടവുകൾ. കു�
ന്നിനു മുകളിെല പുല്ലുമൂടിയ വിശാലമായ ഇടം.
ഒരാൾ വിദൂരതയിൽ ൈസക്കിളിൽ അതുമുറിച്ചു �
കടക്കുകയാണു്.

എംടി: ഇവിെട നിന്നാൽ പണ്ടു് നിള വളെഞ്ഞാഴുകുന്ന�
തു കാണാമായിരുന്നു. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂെട കാണു�
ന്ന പുഴയുെട അവ്യക്തമായ ഒരു കഷ്ണം.

കരുണൂർ പാലത്തിനു മുകളിലൂെട തീവണ്ടി േപാകുന്നു.
താെഴ ചുട്ടുവരണ്ട മണൽപ്പുറം.

എംടി: കരുണൂർ പാലത്തിന്നടിയിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു തു�
ള്ളി െവള്ളമില്ല.

കുന്നിൽനിന്നു താേഴക്കിറങ്ങുന്ന നടക്കല്ലുകൾ.

എംടി: താെഴയാണു തറവാടു്. അവിെട ഓപ്പു മാത്രേമ�
യുള്ളൂ.

എംടി േറാഡിലിറങ്ങി െചമ്മൺപാതയിലൂെട തറവാട്ടി�
േലക്കു നടക്കുന്നു. എംടിെയ കണ്ടിട്ടാവണം തറവാട്ടിൽ�
നിന്നു നടക്കല്ലുകളിറങ്ങി താടിവച്ച ഒരാൾ വരുന്നു.
എംടി അയാേളാെടാപ്പം നടക്കല്ലുകൾ കയറുന്നു. തറവാ�
ട്ടിന്നകേത്തക്കു്. അവിെട തൂക്കിയിട്ട അമ്മയുെട േഫാ�
േട്ടാ േനാക്കി.

എംടി: അമ്മ

അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.
എംടിയും ഓപ്പുവും പരസ്പരം േനാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിശ്ശ�
ബ്ദമായ നിമിഷങ്ങൾ.
എംടി, ഓപ്പു, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു സംസാ�
രിക്കുന്നു.
ഓപ്പു നടക്കല്ലുകൾ വെര വന്നു എംടിെയ യാത്രയാക്കു�
ന്നു. എംടി നടക്കല്ലിറങ്ങുന്നു.
എംടി പുഴയുെട തിണ്ടിൽ. മുൻപിൽ ഒരു തുടം െവള്ളം
മാത്രം. ബാക്കി മണൽപ്പരപ്പു്.

എംടി: ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കക്കാലത്തു് വീട്ടുപടിക്കൽവ�
െര െവള്ളം വന്നു. നാലഞ്ചു ദിവസം ഞങ്ങൾ പടി�
ക്കൽ നിന്നാണു കുളിച്ചതു്. ഇേപ്പാൾ പുഴയിൽ ഒരു�
തുടം െവള്ളം മാത്രേമയുള്ളൂ.

എംടി കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

എംടി: കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചു് ചിരിച്ചും പുളച്ചും അല�
റിവിളിച്ചും ഒഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴ കാണാനാണു മുൻപു
വന്നിരുന്നതു്.

പുഴക്കരയിലൂെട േറാഡിനു മുകളിലൂെട പുഴയിൽനിന്നു
െവള്ളെമടുക്കാൻ ഉയർത്തി സ്ഥാപിച്ച ൈപപ്പ്. അതി�
ന്നടിയിലൂെട കാർ വരുന്നു. അതു നിൽക്കുന്നു എംടി ഇറ�
ങ്ങുന്നു.

എംടി: െകാടുംേവനലിൽ േറാഡിനു മുകളിലൂെട ൈപപ്പു
വലിച്ചു് പുഴയിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾ കൂടല്ലൂർക്കാർ െവ�
ള്ളെമടുക്കും. ഇന്നിേപ്പാൾ പുഴതെന്ന നമ്മൾ വിറ്റു.
െവള്ളം കക്കാൻ വിേദശികളും വന്നു.

എംടി മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നു പുഴെയ േനാക്കുന്നു. അല്പം
ജലം മാത്രമായുള്ള പുഴയുെട വിദൂരദൃശ്യം.
കാർ ഒരു േഗറ്റിലൂെട കയറിവന്നു് ഒരു വീടിെന്റ മുൻപിൽ
നിൽക്കുന്നു.

എംടി: ഭാരതപ്പുഴേയാടു െതാട്ടു് ഒരു കഷണം സ്ഥലം
വാങ്ങി െചറിെയാരു േകാേട്ടജുണ്ടാക്കിയതു്

പെത്താൻപതു വർഷം മുൻപാണു്.
പുഴ കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കാൻ. എെന്റ ഇത്തിരി

സ്ഥലത്തിനും പുഴയ്ക്കുമിടയിൽ േറാഡ് മാത്രേമയുള്ളൂ.
പുറന്തിണ്ണയിലിരുന്നാലും േതാട്ടത്തിൽ നിന്നാലും
പുഴ കാണാം.

എംടി വരാന്തയിലൂെട ഉലാത്തുന്നു. ഇടയ്ക്കു പുറേത്തക്കു
േനാക്കുന്നു. പുഴയിെല പുല്ലു വളർന്ന പാഴ്ഭൂമി കാണുന്നു.

എംടി: ഇേപ്പാൾ ഈ തിണ്ണയിലിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
കാണുന്നതു് പുല്ലു വളർന്ന പാഴ്ഭൂമിയാണു്. പുഴയു�
െട രൂപം ഭീകരവും ദാരുണവുമാണിേപ്പാൾ. ആെക
െപാന്തക്കാടുകൾ മൂടിയ നദീതടത്തിൽ ഒരു തുള്ളി
െവള്ളം കാണില്ല.

സംഘർഷഭരിതമായ ചലനങ്ങേളാെട എംടി ഉലാത്തു�
ന്നു. പുഴയിേലക്കു് ഉറ്റുേനാക്കുന്നു. ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു
വലിക്കുന്നു.
മണൽപ്പുറത്തു് രണ്ടു കുഴികളിൽ അല്പം േശഷിച്ച െവള്ളം
മാത്രം.

എംടി: എെന്റ നിളയുെട കണ്ണുകൾ ആരാണു ചൂെഴ്ന്നടു�
ത്തതു്. മണെലടുത്ത കുഴികളിൽ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി�
േപാെല പതച്ചുനിൽക്കുന്ന ഇത്തിരി ജലം മാത്രം.
നിളയുെട ചരമത്തിനു തർപ്പണം െചയ്യാൻ ഈ
രണ്ടിറ്റു കണ്ണുനീർ ബാക്കിവച്ചതു് ആരാണു്?

വീണ്ടും പുല്ലുകൾ വളർന്നു മൂടിയപുഴ.
എംടി ഇരിക്കുന്നു. ദൂെര നദിയിേലക്കു േനാക്കുന്നു. ബീഡി
ആഞ്ഞു വലിക്കുന്നു. ദൂെര നദിയിൽ നിർത്തിയിട്ട േലാറി�
യിൽ ആളുകൾ മണൽ െവട്ടി നിറയ്ക്കുകയാണു്.

എംടി: എെന്റ നദിെയ അവർ െവട്ടിനുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
അതിെന്റ രക്തവും മാംസവും അവർ കടത്തുകയാണു്.

നിറച്ച മണലുമായി േലാറി െപാന്തക്കാടുകൾക്കിടയിലൂ�
െട ഗജഗമനം നടത്തുന്നു. പിെന്ന അതു ചീറിപ്പാഞ്ഞു മു�
േന്നാട്ടു വരുന്നു.

എംടി: ഇരപിടിയൻ ചീങ്കണ്ണിെയേപ്പാെല പാഞ്ഞുവരു�
ന്ന േലാറികളുെട െപരുവയറിൽ എെന്റ നദിയുെട
ഓേരാ അവയവവും അടക്കം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

അശ്വതി എെന്നഴുതിയ േഗറ്റിനു മുൻപിേലക്കു് േലാറി വള�
വുതിരിഞ്ഞു പാഞ്ഞുവരുന്നു.
േഗറ്റിനു മുൻപിലൂെട അതു് ഇരച്ചു പായുന്നു.
േഗറ്റിനു മുന്നിൽ േലാറികൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

എംടി: തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു വരുന്ന േലാറികളുെട നീണ്ട
നിര എെന്റ പടിക്കൽ ഇേപ്പാൾ കാത്തുകിടക്കുന്നു.

എംടി പുറത്തിറങ്ങി േഗറ്റിന്നരികിെല മമ്മദ്ക്കയുെട കട�
യിൽനിന്നു ബീഡി വാങ്ങുന്നു-അതു പതിവാണു് !
കടവിേലക്കു േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

എംടി: പണ്ടു് ഉത്സവത്തിനു െകാണ്ടുവരുന്ന ആനകൾ
തുമ്പിൈക്ക നീട്ടി െവള്ളം കുടിച്ച കടവാണിതു്.

കണ്ണീരുേപാെല ഇത്തിരി ജലം െകട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇട�
േത്തക്കു േപായി എംടി പുഴ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു. എതിെര
ചാത്തപ്പൻ വരുന്നു. എംടി കുശലം പറയുന്നു.

എംടി: ചാത്തപ്പൻ. ഈ േകാേട്ടജ് കുേറക്കാലം േനാ�
ക്കിയതു് ഇയാളാണു്.

കരുണൂർ പാലത്തിലൂെട താളത്തിൽ തീവണ്ടി േപാകുന്നു.
എംടി മുേന്നാട്ടു നടക്കുന്നു. നദി മുറിച്ചു കടന്നു.
മരത്തിൽ െകട്ടിഞാത്തിയ കളിയൂഞ്ഞാൽ എംടി കാണുന്നു.
ഓർമയിൽ ഇടേശ്ശരിയുെട കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിെല

‘പൂഴിമണലതിൽ പണ്ടിരുന്നു.
പൂത്താേങ്കാേലെറ കളിച്ചതേല്ല.
കുളിേരാലുേമാളത്തിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി.
കുളിയും ജപവും കഴിച്ചതേല്ല’

എന്ന കവിതാഭാഗത്തിെന്റ ആലാപനം.
പുഴയിൽ െവള്ളമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു് കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ്
കളിക്കുന്നു.

എംടി: പുഴ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അവസാനം ക്രിക്കറ്റ് പി�
ച്ചായി.

ദൂെര ഇത്തിരി െവള്ളത്തിൽ കുട്ടികൾ കുളിച്ചുതിമിർക്കു�
ന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘പൂത്താേങ്കാേലെറ കളിച്ചതേല്ല.
കുളിയും ജപവും കഴിച്ചതേല്ല…’ ആലാപനം.
എംടി ബാല്യകാലേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു. ഒറ്റെപ്പട്ട
ഒരു കുട്ടി ഓടിേപ്പായി പുഴയിൽ ചാടുന്നു. എംടി അവെന
കാണുന്നു.

cut to

ബാല്യത്തിെല എംടി—വാസു—പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാ�
രൻ—കുളത്തിേലക്കു ചാടുന്നു. ഇേപ്പാൾ വാസുവാണു
സംസാരിക്കുന്നതു്.
ഇനി വാസുവിെന്റ ആത്മഗതങ്ങളാണു്.

വാസു: (കുട്ടിയുെട ശബ്ദം) ഇടവപ്പാതിക്കു മഴ തകർത്തു
വയൽ നിറയുേമ്പാൾ െചറിയ ചാലുകളായി മീനു�
കൾ എത്തിേച്ചരുന്നതു് കുമ്മാണിക്കുളത്തിലാണു്.
പുഴയിെലത്തും മുൻപുള്ള ഒരിടത്താവളമാണു കുള�
ങ്ങൾ. കൂടല്ലൂരിെല ഞങ്ങളുെട വീട്ടുവളപ്പിൽ കുളമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. കരുണൂർ പാലത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ�
വച്ചു കുന്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ േചർന്നേശഷം പടി�
ഞ്ഞാറു് ഒഴുകുന്നതാണു് ഞങ്ങെട വടേക്കപ്പുഴ അവി�
െട എന്നും െവള്ളമുണ്ടാകും.

കരുണൂർ പാലത്തിെന്റ മുകളിൽനിന്നുള്ള നിറഞ്ഞ പുഴ�
യുെട ദൃശ്യങ്ങൾ.
പറന്നു വരുന്ന ഒരു പരുന്തു് പുഴയിേലക്കു താണു പറന്നു�
വന്നു് മീൻ െകാത്തിപ്പറന്നുയർന്നുേപാകുന്നു.
കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു.
പശുവിെന കുളിപ്പിക്കുന്നു. സന്ധ്യ നിലാവു്. ആകാശ�
ത്തു്. പുഴയിൽ നിലാവിെന്റ പ്രതിബിംബം. െവള്ളം ഇള�
കുേമ്പാൾ നിലാവിെന്റ പ്രതിബിംബം ഉടയുന്നു. പശു�
ക്കൾ രാത്രിയിൽ പുഴയിലൂെട നീന്തുന്നു. കലങ്ങിെയാഴു�
കുന്ന നിളയുെട വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ.

വാസു: മഴക്കാലത്തു് നിള കലങ്ങിെയാഴുകും. അേപ്പാഴാ�
ണു ഞങ്ങൾ കുളങ്ങെള ആശ്രയിക്കാറു്. പുഴ കല�
ങ്ങിയാലും കുളം കലങ്ങില്ല.

വാസുവും കൂട്ടുകാരും കുളത്തിൽ കല്ലിട്ടു രസിക്കുന്നു. െപ�
െട്ടന്നു സ്കൂൾ െബല്ലടിക്കുന്നു. അവർ ഓടുന്നു.

വാസു: കുമരെനല്ലൂരിൽ വാടകവീടുകളിലും മാറിമാറി
താമസിച്ചു. കൂെട വകയിൽ ആെരങ്കിലുമുണ്ടാകും.
അച്ഛൻ െകാളമ്പിലാണു്. വർഷത്തിെലാരിക്കേല
നാട്ടിൽ വരൂ…

െഹഡ്  മാസ്റ്റർ നാരായണയ്യരുെട മലയാളം ക്ലാസ്.
അേദ്ദഹം പുസ്തകം േനാക്കി കവിത െചാല്ലുകയാണു്.

‘ആറ്റിേലക്കച്യുതാ ചാെടാെല്ല
ചാെടാെല്ല
കാട്ടിെല െപായ്കയിൽ േപായി നീന്താം.’

കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. വാസുവിെന്റ കവിതയിൽ ലയിച്ചി�
രിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ, മറ്റു കുട്ടികൾ. എരണിക്കൽ കുളത്തി�
േലക്കു ചാടുന്ന കുട്ടി. നീന്തിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടി. മെറ്റാരു കു�
ട്ടി നീന്തുന്നു. വാസു െവള്ളം െകട്ടിനിൽക്കുന്ന വയൽക്കര�
യിലൂെട നടന്നുവരുന്നു.

വാസു: എരണിക്കൽ അമ്പലത്തിനടുത്തായിരുന്നു
ആദ്യം താമസിച്ച വാടകവീടു്. സ്കൂളിന്നടുത്തുതെന്ന.
െതാട്ടടുത്താണു് എരണിക്കൽ അമ്പലക്കുളം. സ്കൂ�
ളിൽ മുൻപു പരിചയമുള്ള പല കുട്ടികളും അവിെട
കുളിക്കാെനത്തും.

കൂടല്ലൂരിൽനിന്നു വന്ന േഗാപിേയട്ടൻ സഹായ�
ത്തിനുണ്ടു്. േഗാപിേയട്ടൻ എല്ലാം തിരുമ്മിത്തരും.

േഗാപിേയട്ടൻ അലക്കുകല്ലിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കുത്തിത്തിരു�
മ്മുന്നു. വാസു വസ്ത്രം വാങ്ങി െചമ്പിലിടുന്നു.

േഗാപിേയട്ടൻ: വാസു, മലായീന്നു് ഒരു പണക്കാരൻ
എത്തീരിക്കണു. മീനംവെര കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യാ�
ന്നാ പെറെണ. എരണിക്കൽ കുളത്തിനു ചുറ്റും കല്ലു�
കൾ പടുത്തു കുളക്കടവുണ്ടാക്കാൻ േപാവ്വാേത്ര.

വാസു അതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
പ്രഭാതത്തിൽ വാസു കുളക്കരയിലൂെട ഓടുന്നു. എതിെര
പുള്ളുവനും പുള്ളുവത്തിയും നടന്നുവരുന്നു.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ െവള്ളം വറ്റിക്കുന്ന പമ്പുകളുെട ശബ്ദം.

വാസു: മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ എരണിക്കൽ കുള�
ത്തിെല െവള്ളം വറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിറെയ പമ്പു�
കളുെട ശബ്ദം.

വാസു ഓടിവന്നു് കുളത്തിെന്റ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു.
എതിെര പമ്പിൽനിന്നു െവള്ളം ചാടുന്നു. അതിന്നരി�
കിൽ മലായിക്കാരൻ. അരികിൽ കുട ഉയർത്തിപ്പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടു് കാര്യസ്ഥൻ. മുൻപിൽ വർണ്ണക്കുടയും പിടിച്ചു്
പത്തുവയസ്സായ ഒരു െപൺകുട്ടി. വാസു വർണ്ണക്കുട കാ�
ണുന്നു.

വാസു: എെന്താരദ്ഭുതം. ഓേരാ പാളിയിലും ഓേരാ വർ�
ണ്ണങ്ങളുള്ള കുട.

അവൾ വർണ്ണക്കുട അഹങ്കാരേത്താെട തിരിക്കുന്നു. വാ�
സു അവെള േനാക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവൾ
ഒട്ടും ഇഷ്ടെപ്പടാെത അച്ഛെന േനാക്കി ‘പുവ്വാം അച്ഛാ’
എന്നു പറയുന്നു. വാസു നിരാശനായി മടങ്ങുന്നു. സ്ക്കൂളിൽ
െബല്ലടിക്കുന്നു. െഹഡ്  മാസ്റ്റർ നാരായണയ്യരും മകനും
സ്കൂൾ വിട്ടിറങ്ങുന്നു.

നാരായണയ്യർ: േവഗം േപാര്വാ.

എംടി: നിറെഞ്ഞാഴുകിയ എെന്റ നിളയിൽ വസിച്ച ജീ�
വജാലങ്ങൾ ഇെന്നവിെട? ഇെതാരു മരുപ്പറമ്പാ�
യിരിക്കുന്നു. നിളയുെട ജലശയ്യയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച
എെന്റ ബാല്യത്തിൽ അപരിചിതമാണു് ഈ കാ�
ഴ്ച. മണൽ കടത്തിെന്റ േകാൺേവായ് സിസ്റ്റമാണു്
ഞാനിേപ്പാൾ കാണുന്നതു്. ഇവിെട മണൽച്ചാക്കു�
കൾക്കു ജീവൻ വച്ചിരിക്കുന്നു.



തിരക്കഥയുെട രണ്ടാംഭാഗം.

വാസു ഒറ്റയ്ക്കു ക്ലാസിൽനിന്നു് സ്കൂൾ വരാന്തയിലൂെട ഇറ�
ങ്ങി നടക്കുന്നു.

വാസു: െഹഡ്  മാസ്റ്റർ നാരായണയ്യരുെട മകൻ സുബ്ര�
ഹ്മണ്യൻ എെന്റ ക്ലാസിലാണു്.

രാത്രി, വാടകവീടു്. വാസു റാന്തൽെവളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കു�
ന്നു. േഗാപിേയട്ടൻ ഇരുന്നു് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നു.

വാസു: ക്ലാസു കഴിഞ്ഞാൽ വാടകവീടു്. ഞാൻ പഠിക്കു�
േമ്പാൾ േഗാപിേയട്ടൻ ഇരുന്നു് ഉറക്കം തൂങ്ങും.

വാസുവും േഗാപിേയട്ടനും പുഴക്കരയിലൂെട നടന്നു കൂട�
ല്ലൂർക്കു േപാകുന്നു. അവർ കടവിെന്റ േമേലക്കു കയറുന്നു.
കയ്യിൽ സഞ്ചി. എതിെര തലയിൽ പാത്രം ചുമന്നു വരു�
ന്ന വഴിയാത്രക്കാരൻ. െവള്ളം നിറഞ്ഞ വയൽവരമ്പിലൂ�
െട അവർ തറവാട്ടുേഗറ്റിൽ എത്തുന്നു.

വാസു: െവള്ളിയാഴ്ച ൈവകിട്ടു് ഞങ്ങൾ കൂടല്ലൂർക്കു തി�
രിക്കും. തിങ്കളാഴ്ചയാണു മടക്കം. വീട്ടിെലത്തിയാൽ
പിെന്ന കുളി കിണറ്റിൻകരയിലാണു്.

അമ്മ വാസുവിെന്റ തല േതാർത്തുന്നു. വാസു മൂക്കു ചീറ്റുന്നു.

വാസു: കുമരെനല്ലൂരിൽ െനറച്ചും െകാളാ. നമ്മുെട വീട്ടു�
പറമ്പിൽ ഒരു െകാളംണ്ടാക്കിക്കൂെട?

അമ്മ: ആ ഇനി അതിെന്റ ഒരു െകാറേവയുള്ളൂ. കുള�
ത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ടാ അടിക്കടി ജലേദാഷം.

അമ്മ രാസ്നാദി തലയിലിടുന്നു. തടവുന്നു, ഊതുന്നു.

അമ്മ: (തലമുടി തടവിെക്കാണ്ടു് ) മുടി ഒരുപാടു വളർന്നു.

വയസ്സനായ കുഞ്ഞൻ മുടി െവട്ടുന്നു. അയാൾ വായ തുറ�
ന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാസു: കുഞ്ഞനാണു മുടി െവട്ടുക. കുഞ്ഞൻ തലയിൽ
ൈകക്രിയ നടത്തുേമ്പാൾ വായ തുറന്നുപിടിച്ചിരിക്കും.

േഗാപിയും വാസുവും കിണറ്റുകരയിൽനിന്നും നനഞ്ഞ
ശരീരവും േതാർത്തുമായി കുളിച്ചു മടങ്ങിവരുന്നു.

വാസു: കിണറ്റുകരയിൽനിന്നും കുളിച്ചൂന്നു വരുത്തി.
അേത്രള്ളൂ. എനിക്കു െകാളത്തിൽ മുങ്ങിയാേല
ശരിയാകൂ. തലയിൽ അപ്പടി മുടിയാ.

േഗാപി: വാ േപാവാം.

വാസു: മറുകരയിെല ഒരു വീടിെന്റ പടിക്കെല കുള�
ത്തിൽ കുളിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ പ്രശ്നം. ശബ്ദമു�
ണ്ടാക്കേല്ല എന്നു േഗാപി ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു.

േഗാപിയും വാസുവും േപടിച്ചുേപടിച്ചു് ഒരു കുളത്തിലിറങ്ങു�
ന്നു. കുളക്കരയിൽ പച്ചജലത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധൻ പകുതി
കണ്ണടച്ചിരുന്നു ജപിക്കുന്നതു് അവർ കാണുന്നു.
രണ്ടുേപരും േപടിേയാെട കുളത്തിേലക്കിറങ്ങുന്നു. ധ്യാ�
നിച്ചിരിക്കുന്ന വൃദ്ധൻ ഉണരേല്ല എന്ന േപടി. മുങ്ങുേമ്പാ�
ഴും നിവരുേമ്പാഴും െവള്ളം അയാളുെട ശരീരത്തിേലക്കു
െതറിക്കുേമ്പാഴും അവർ േപടിേയാെട വൃദ്ധെന േനാക്കു�
ന്നു. ഭാഗ്യം. അയാൾ ഉണരുന്നില്ല. അവർ രണ്ടുേപരും
കുളിച്ചുകയറി. കുളത്തിെന്റ കൽെക്കട്ടു് കടന്നു. നനഞ്ഞ
േതാർത്തു് പിഴിഞ്ഞുെകാണ്ടു്.

േഗാപി: നിക്കു് വയ്യ ആ കാർേണാെര േപടിച്ചു കുളി�
ക്കാൻ. ഞാനിനി കിണറ്റുകരയിൽ നിന്നുതെന്ന
േകാരിക്കുളിേച്ചാളാം.

വാസു: െഹഡ്  മാസ്റ്റർ നാരായണയ്യരുെട വീട്ടിൽ ഒരു
കുളംണ്ടേല്ലാ.

േഗാപി: ഒന്നാന്തരം കുളാ. അതികം അകെലയല്ല. നി�
നക്കാ െഹഡ്മാസ്റ്ററുെട മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യേനാടു
േചാദിച്ചുക്കൂേട?

വാസു: െഹഡ്  മാസ്റ്റർ നാരായണയ്യരും സുബ്രഹ്മണ്യ�
നും കുളക്കരയിലൂെടയാണു വീട്ടിൽ േപാവുക. ഒരു
ദിവസം ഞാൻ അവേനാടു േചാദിച്ചു.

ഒരു കുളത്തിെന്റ കരയിലൂെട സുബ്രഹ്മണ്യനും വാസുവും
മുഖാമുഖം നടന്നുവരുന്നു.

എതിെര വരുന്നവാസുതക്കത്തിനുനിന്നിട്ടു്: ഞാനും
േജ്യഷ്ഠനും പുതുവീട്ടിെല കുളത്തിൽ വന്നു കുളിക്കേട്ട?

സുബ്രഹ്മണ്യൻ: അതിെനന്താ. നിങ്ങള് താണ ജാതി�
ക്കാരല്ലേല്ലാ. വരാം.

െഹഡ്മാസ്റ്ററും സുബ്രഹ്മണ്യനും നടന്നുേപായ കുളം. േഗാ�
പിയും വാസുവും വിസ്തരിച്ചു കുളിക്കാൻ പാകത്തിനു് കയ്യിൽ
എണ്ണക്കുപ്പിയും േസാപ്പുമായി അവിെടെയത്തുന്നു. േഗാ�
പി എണ്ണേതക്കുന്നു. വാസു കുളെത്ത വീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടു�
േപരും കുളിക്കാൻ ഒരു കുളം കിട്ടിയതിെന്റ സേന്താഷ�
ത്തിലാണു്.

വാസു: കൂടല്ലൂരിേലക്കു േപാകാത്ത ഒരു ശനിയാഴ്ച ആ
കുളത്തിൽ എണ്ണ േതച്ചു കുളിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു. സു�
ബ്രഹ്മണ്യെന പുറെത്തങ്ങും കണ്ടില്ല.

േഗാപിേയട്ടൻ എണ്ണ േതച്ചു തുടങ്ങി.
സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓടിവരുന്നു.

സുബ്രഹ്മണ്യൻ: േഹയ്, എണ്ണ േതച്ചുകുളിക്കാൻ പാടി�
ല്ല. െവള്ളം േകടുവരും. െവറും കുളിയാവാം.

വാസു െഞട്ടി എഴുേന്നൽക്കുന്നു.

േഗാപി: (എണ്ണ േതപ്പു് നിർത്തി) അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കു�
ളിക്കാറിേല്ല.

സുബ്രഹ്മണ്യൻ: കുളിമുറിയിൽനിന്നു െമഴുെകളക്കും. പി�
െന്ന ഇവിെടവന്നു് മുങ്ങിക്കുളിക്കും. എണ്ണയും േസാ�
പ്പും െമഴുകുെമാെക്കയായി െവള്ളം േകടു വരുന്നതു്
അച്ഛനിഷ്ടംല്ല.

വാസു േഗാപിെയ േനാക്കുന്നു. മുഖത്തു നിരാശ. േഗാപി
എണ്ണക്കുപ്പിയും ചകിരിേത്തപ്പും േസാപ്പുമായി പടവു കയ�
റുന്നു.

േഗാപി: വാ േപാകാം.

വാസു കുളപ്പടവിൽതെന്ന നിൽക്കുന്നു. കുളത്തിേലക്കു
േനാക്കുന്നു. വിട്ടു േപാരാൻ മടി. ഒന്നാേലാചിച്ചേശഷം
അവൻ പതുെക്ക കുളത്തിലിറങ്ങി കയ്യിൽ മൂന്നു തവണ
െവള്ളെമടുത്തു കുടഞ്ഞു-കുളിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള
പ്രായശ്ചിത്തം േപാെല: ഒരനുഷ്ഠാനംേപാെല. ഒന്നുകൂടി
കുളെത്ത േനാക്കിയേശഷം തിരിഞ്ഞു നടന്നു പടവുകൾ
കയറി. മുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന േഗാപിേയാെടാപ്പം
േചർന്നു.

വാസു: കുളമുള്ള ഒരു വാടകവീടാണു് അേന്വഷിച്ചു നട�
ന്നതു്. കിട്ടിയില്ല. െവേക്കഷൻ കാലത്തു പഠിക്കാ�
നായി മെറ്റാരു വാടകമുറിയിേലക്കു മാറി. പരിസര�
െത്താന്നും കുളമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മഴെവള്ളം നിറഞ്ഞ വയൽവരമ്പിലൂെട നടന്നുേപാകു�
ന്ന വാസു േതാർത്തുടുത്തു് െപാന്നുരുക്കുന്ന തട്ടാെന്റ മുറി�
യിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

വാസു: കുളിക്കാൻ ഇവിെട കുളംല്ലേല്ലാ.

തട്ടാൻ: അേമറ്റിക്കര അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാേലാ
അടുത്തേല്ല?

അേമറ്റിക്കര കുളം. വിശാലം. കണ്ണാടിേപാെല െതളി�
ഞ്ഞ െവള്ളം. പച്ച വയലിെന്റ ഒരറ്റത്തു് വലിെയാരു
ആൽമരച്ചുവട്ടിലാണു കുളം. കുറച്ചുകുട്ടികൾ കുളിക്കുന്നു.
െപാതുെവ വിജനം.

വാസു: അേമറ്റിക്കര കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ കുറച്ചുേപേര
ഉണ്ടാകൂ.

ആ വീടു് വിട്ടുെകാടുത്തേശഷം േപാസ്റ്റ്മാൻ നമ്പ്യാരുെട
വീട്ടിേലക്കു മാറി. ഇേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണിേയട്ടെനയാണു വീ�
ട്ടിൽനിന്നു കൂട്ടിനയച്ചതു്.
അമ്മ പത്തായപ്പുരയിൽനിന്നു സഞ്ചിയിേലക്കു െപാടി�
യരി അളക്കുന്നു. വാസു സഞ്ചിയുെട വായ തുറന്നു പിടി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. െകാച്ചുണ്ണി േനന്ത്രക്കുല എടുക്കുന്നു. കുമര�
െനല്ലൂരിേലയ്ക്കു യാത്ര പുറെപ്പടുകയാണു്.

അമ്മ: മൂന്നു േനരം വച്ചുവിളമ്പിത്തരുന്നതേല്ല. അവർ�
ക്കും വല്ലതും െകാടുക്കേണ്ട?

െകാച്ചുണ്ണിേയട്ടൻ െപട്ടിയുമായി മുൻപിൽ, നടുവിൽ വാ�
സു. പിറേക േകാസടിയും വാഴക്കുലയുമായി അയ്യപ്പൻ.
കടവു കയറി അവർ പുഴ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു.

വാസു: നമ്പ്യാരും കുടുംബവും ഞങ്ങെള സ്വന്തക്കാെര�
േപ്പാെല കരുതി. കൂടല്ലൂരിൽ നിന്നു വരുേമ്പാൾ െപ�
ട്ടിയുെമടുത്തു് െകാച്ചുണ്ണിേയട്ടൻ മുൻപിൽ നടക്കും.
േനന്ത്രക്കുലയും േകാസടിയും ചുമന്നു് അയ്യപ്പൻ പിറ�
െകയും. േവനലായതുെകാണ്ടു െവള്ളം കുറഞ്ഞ ഭാ�
ഗത്തു കൂടി ഞങ്ങൾ പുഴ മുറിച്ചു കടക്കും.

അവർ െപാടിയരിസഞ്ചിയും േനന്ത്രക്കുലയും നമ്പ്യാരുെട
ഭാര്യെയ ഏൽപിക്കുന്നു.
നമ്പ്യാർ അവെര അകേത്തക്കു ക്ഷണിക്കുന്നു.

വാസു: േപാസ്റ്റ്ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിനു മുകളിലുള്ള നമ്പ്യാ�
രുെട വാടകമുറിയിൽ എത്തിയാൽ അമ്മ ഏൽപി�
ച്ച െപാടിയരിയും േനന്ത്രക്കുലയും അവെര ഏല്പിക്കും.

നമ്പ്യാർ: ഇതങ്ങട്ടു് െകാടുേത്താളൂ.

ഭാര്യ: (എല്ലാം വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) ഇെതാന്നും േവണ്ടീർ�
ന്നില്ല.

വാസു: നമ്പ്യാരുെട വീട്ടിൽനിന്നു രാവിെല ഞങ്ങൾ
കഞ്ഞികുടിക്കും. അതു കഴിഞ്ഞു് നമ്പ്യാരുെട മക�
നും മരുമകനുെമാപ്പം അമ്പലക്കുളത്തിേലക്കു് ഒരു
ഓട്ടമുണ്ടു്. പിെന്ന തിമിർത്തു കുളിയാണു്.

വയൽവരമ്പിലൂെട ഓടുന്ന മൂന്നുേപരും അമ്പലക്കുള�
ത്തിൽ വന്നു ചാടുന്നു. മൂന്നുേപരും നീന്തിത്തിമിർക്കു�
ന്നു. പുഴക്കരയിലൂെട വാസുവും കാർത്ത്യായനി ഓപ്പുവും
അപ്പുേവട്ടനും നടക്കുന്നു. എതിെര െവളിച്ചപ്പാടു് നടന്നുവ�
രുന്നു. െവളിച്ചപ്പാടിെന കടന്നു് അവർ മുേന്നാട്ടു്.

വാസു: േതഡ്േഫാമിലായേപ്പാൾ അപ്പുേവട്ടനും കാർ�
ത്ത്യായനി ഓപ്പുവും പഠിക്കാൻ വന്നു. മാസത്തി�
െലാരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പുന്നയൂർക്കുളേത്തക്കു േപാ�
യി. ഉപ്പിങ്ങൾ കടവു കടന്നു് ആറ്റുപുറത്തുകൂടിയാണു
യാത്ര. കടവിൽ അധികം ആളുണ്ടാവില്ല.

വാസു: (െവളിച്ചപ്പാടിെന കണ്ടു് ) ദാ വര്ണ്  ണ്ടു്.

കാർത്ത്യായനിഓപ്പു: െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കായിരിക്കും. െവ�
ളിച്ചപ്പാടു് അവെരയും കടന്നുേപാകുന്നു.

അവർ മൂന്നുേപരും േതാണിയിൽ കയറുന്നു.

വാസു: സന്ധ്യയ്ക്കു് െകാച്ചുണ്ണിേയട്ടനും കാർത്ത്യായനി
ഓപ്പുവും ഞാനും േചർന്നു് അക്ഷരേശ്ലാകം െചാല്ലും.
അെതാരു കമ്പമായി.

വീട്ടിൽ റാന്തൽെവട്ടത്തിൽ കാർത്ത്യായനി ഓപ്പുേവാ�
െടാപ്പം അക്ഷരേശ്ലാകം െചാല്ലുന്നു.

െകാച്ചുണ്ണി:

‘ജീവന്നശുദ്ധിയാലുണ്ടായ്തീർന്നാം ഭവബന്ധനം
അകന്നുേപാമീശ്വരാനുഗ്രഹത്താലാത്മ ചിന്തയാൽ’

വാസു:

‘അനങ്ങിയില്ലാ പാദത്തിലുമുേപന്ദ്രൻ
െചന്നുമൽപവും രക്തെത്താെടാത്തു നദികൾ
നാഡിയിൽ െചന്നുമങ്ങെന.’

കാർത്ത്യായനിഓപ്പു:

‘േരതസ്സും ജലവും പിെന്ന ഗർഭുതം പിന്നീടപാ�
നനും…’

േതാണിയിൽ അകന്നകന്നുേപാകുന്ന കാർത്ത്യായനി
ഓപ്പുവും അപ്പുേവട്ടനും.

വാസു: നയൻതു േഫാറം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാച്ചുണ്ണി�
േയട്ടൻ പഠിപ്പു കഴിഞ്ഞുേപായി. അടുത്ത വർഷം
അപ്പുേവട്ടനും കാർത്ത്യായനി ഓപ്പുവും േപായി.

വാസു കരയിൽ തനിച്ചു്.
േതാണി അകന്നകന്നുേപാകുകയാണു്. അവെന തനി�
ച്ചാക്കി അവർ േപാകുകയാണു്. േതാണി പിെന്നയും
അകന്നു.

വാസു: ഞാൻ തനിച്ചായി.

വാസു ദുഃഖേത്താെട തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. വാസു ആദ്യം
നടന്നുവന്ന വഴിയിേലക്കു്. അവെന്റ മനസ്സിൽ സംഘർ�
ഷമുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ അവൻ തനിച്ചാണു്. ആ ഏകാന്തത
അവനു താങ്ങാനാവുന്നില്ല. നദിക്കരയിലൂെട മണൽപ്പുറ�
ത്തുകൂെട അവൻ ഓടുകയാണു്. ഓടിഓടി അവെന്റ അഭ�
യസ്ഥാനമായ കുളക്കരയിെലത്തുന്നു. സഞ്ചി പടവിേല�
ക്കിടുന്നു. ഷർട്ടൂരി അവൻ പടവിേലെക്കറിയുന്നു.
അവൻ പടവുകളിൽനിന്നു പച്ചജലത്തിേലക്കു േനാക്കി.
ഒരനുഷ്ഠാനംേപാെല അവൻ മൂന്നു തവണ െവള്ളെമടു�
ത്തു കുടഞ്ഞു് െവള്ളത്തിേലക്കു ചാടുന്നു.
അസഹ്യമായ ഏകാന്തതെയ തകർക്കാൻ ഒരു കുളി. കു�
ളിച്ചു തിമിർത്തു് ശാന്തനായ വാസു വയൽവരമ്പിലൂെട വീ�
ട്ടിേലക്കു്. മുഖത്തു് ആശ്വാസം. അവെന്റ തല നനഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്. അമ്മ അവെന കാണുന്നു. മുഖം താഴ്ത്തിയുള്ള ആ നട�
പ്പിൽ അമ്മ അവെന്റ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

അമ്മ: വാസു.

അമ്മ അവെന്റ തല തുവർത്തുന്നു.
അമ്മ അവെന സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.

ഇനി ഒറ്റയ്ക്കു താമസിക്കണ്ട ദിവസം നടന്നുേപാകാം.
പരീക്ഷയ്ക്ക ഒരുമാസം മുൻപു താമസിച്ചാൽ മതീന്നാ
വേല്യട്ടൻ എഴുതീർക്ക്  ണു.

വാസു വീണ്ടും അേത പുഴക്കടവിൽ നിൽക്കുന്നു. കാർ�
ത്ത്യായനി ഓപ്പുവും അപ്പുേവട്ടനും വിട്ടുേപായ ആ കടവ�
ത്തു് അവൻ നല്ല ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. അശാ�
ന്തമായ നിൽപു്.
അവൻ സൂര്യനു േനെര നടക്കുന്നു. അസ്തമയം. രാത്രി.
പൂർണ്ണനിലാവു്. തിളങ്ങുന്ന േമഘങ്ങൾ. അവൻ മുറിയിൽ
റാന്തൽ െവട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നു.
പ്രഭാതം അവൻ സ്കൂളിേലക്കു് വഴിയിൽ മരച്ചുവട്ടിൽ ഒരു
സന്ന്യാസി. വടിയിൽ െകാളുത്തിയ മടിശ്ശീല െചറു ഭാ�
ണ്ഡം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സന്ന്യാസി ഉറങ്ങുകയാണു്.
കുറച്ചു നടന്നു് അവൻ സന്ന്യാസിെയ വീണ്ടും േനാക്കി പ്ര�
തീക്ഷേയാെട.
അടുത്ത ദിവസം.
അവൻ മരച്ചുവട്ടിൽ സന്ന്യാസിെയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ആളില്ല. വടിയും സഞ്ചിയും മാത്രം. അവൻ ചു�
റ്റും അേന്വഷിക്കുന്നു. എതിെര അടുപ്പിൽ തീകൂട്ടി എേന്താ
പാചകം െചയ്യുകയാണു സന്ന്യാസി. അവൻ പ്രതീക്ഷ�
േയാെട സന്ന്യാസിെയ േനാക്കുന്നു. സന്ന്യാസി അവെന
േനാക്കി നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്കുന്നു.
മൂന്നാം ദിവസം.
അവൻ പ്രതീക്ഷേയാെട മരച്ചുവട്ടിൽ എത്തുന്നു. ഏകാ�
ന്തതയിെല കൂട്ടുകാരെന േതടി. സന്ന്യാസിയുെട ഇരിപ്പി�
ടം ശുന്യം. വടിയില്ല. സഞ്ചിയില്ല. തീ കൂട്ടിയ സ്ഥലത്തു
പാത്രമില്ല. െവറും ചാരം മാത്രം. വാസു നിരാശനായി
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി കടമ്പ കയറിേപ്പാകുന്നു. കുളങ്ങളിലും
നദിയിലും ചാറ്റൽമഴ െപയ്യുന്നു.

വാസു: ആ മഴക്കാലത്തു് നിള നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. കു�
മരെനല്ലൂരിെല എല്ലാ കുളങ്ങളിലും െവള്ളം െപാ�
ന്തി. ഇേപ്പാൾ എസ്.എസ്.എൽ.സിക്കാരനാണു്.
ഗവെണ്മന്റ് പരീക്ഷയാണു്. ഗമ കൂടും. അതു കഴി�
ഞ്ഞാൽ േകാളജിൽ േചരാനുള്ള േമാഹേത്താെട�
യാണു പഠിപ്പു്.

മുൻപിൽ കുേട്ടട്ടൻ വാസു, രാവുണ്ണി, െക.പി. രാവുണ്ണി…
തലയിൽ ചുമടുമായി അയ്യപ്പൻ. അവർ ഒരു ആൽമര�
ത്തറയിേലക്കു നടന്നു വരികയാണു്.

വാസു: എരണിക്കൽ കുളത്തിനടുത്തുള്ള പുതിയ വാട�
കവീട്ടിേലക്കു ബന്ധത്തിൽെപട്ട കുേട്ടട്ടേനാെടാപ്പ�
മാണു വന്നതു്. കുമ്പിടിക്കാരായ വി. രാവുണ്ണിയും
െക.പി. രാവുണ്ണിയും കൂട്ടിനുണ്ടു്. അവർ വീട്ടിൽനി�
ന്നും പച്ചക്കറികൾ െകാണ്ടുവരും. െപട്ടിയും ഭാണ്ഡ�
വുമായി പതിവുേപാെല അയ്യപ്പനും കൂെടവന്നു.

കുേട്ടട്ടേനാെടാപ്പം വാസു പകിടകളി കാണുന്നു.
കുേട്ടട്ടൻ, വാസു, വി. രാവുണ്ണി, െക.പി. രാവുണ്ണി എന്നി�
വർ അടുക്കളയിൽ നിലത്തിരുന്നു് പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്നു.

വാസു: കുേട്ടട്ടൻ െവപ്പുകാരനാെണങ്കിലും രക്ഷാകർ�
ത്താവാണു്. മംഗലാപുരത്തു് ഒരാൾ പഠിക്കുേമ്പാൾ
താെഴയുള്ള എെന്ന േകാളജിലയയ്ക്കാൻ സാധിക്കു�
േമാ എന്ന സംശയത്തിലാണെത്ര അച്ഛൻ. കുേട്ട�
ട്ടൻ െകാണ്ടുവന്ന വാർത്തയാണു്.

വാസു: (പച്ചക്കറി നുറുക്കുന്നതിനിടയിൽ) കുേട്ടട്ടാ, ഇനി
എസ്.എസ്.എൽ. സി. കഴിയുന്നതുവെര എരണി�
ക്കൽ കുളത്തിലാക്കാം കുളി.

കുേട്ടട്ടൻ: എസ്.എസ്.എൽ.സി. കഴിഞ്ഞാെലങ്കിലും
തറവാട്ടിൽ ഒരു െകാളംണ്ടാേവാ വാസൂനു്.

വാസു രാത്രി റാന്തൽെവട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നു.

വാസു: എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയടുക്കുന്നു. രാമ�
നാഥയ്യർ മാസ്റ്ററുെട ഇംഗ്ലീഷ്  ക്ലാസ് മറക്കാനാവില്ല.

രാമനാഥയ്യർ മാസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാെസടുക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക്
േബാർഡിൽ Tale of Two Cities എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നു.
Charles Dickens എന്നും. രാമനാഥയ്യർ മാസ്റ്റർ കയ്യിെല
പുസ്തകത്തിൽ േനാക്കി ഉലാത്തിെക്കാണ്ടു് ൈകയാംഗ്യ�
േത്താെട വായിക്കുന്നു.
Charles Darnay was sentenced to be guillotined. He
was condemned to solitary confinement.
വിദ്യാർഥികൾ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുവും.
രാമനാഥയ്യർ മാസ്റ്റർ ഒന്നു നിർത്തി ശാരീരിക േചഷ്ടക�
േളാെട തുടരുന്നു.
Nine gone for ever
Ten gone for ever
Eleven gone for ever
Twelve coming on to pass away.
രാവിെല
കുളക്കടവു്.
വാസു േതാർത്തുടുത്തു് കുളപ്പടവിലിരുന്നു വായിക്കുന്നു:
Nine gone for ever. Ten gone for ever. മറ്റു കുട്ടികൾ കു�
ളിക്കുന്നു. കുേട്ടട്ടൻ പല്ലു േതക്കുന്നു.

വാസു: രാവിെല കുളക്കടവിൽ വച്ചും പഠിത്തംതെന്ന.
േകാളജിൽ േചരാനുള്ള േമാഹം വർധിക്കയാേണ.
അച്ഛൻ സമ്മതം മൂളുേമാ എന്നായി ചിന്ത.

കുേട്ടട്ടൻ: വാസു അറിഞ്ഞിേല്ല. ഞാൻ മറന്നു, പറയാൻ.
അച്ഛൻ െകാളമ്പ്ന്നു നാട്ടിെലത്തിരിക്ക്  ണു-സ്കൂൾ
വാർഷികത്തിനു് അച്ഛൻ വരുംന്നാപേറെണ.

വാസു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

വാസു: േകാളജിൽേചരാൻ അച്ഛൻ സമ്മതം മൂളുേമാ
എന്നായി ചിന്ത.

സ്കൂൾ വാർഷികം.
േസ്റ്റജിൽ രാമനാഥയ്യർ, നാരായണയ്യർ, ചിത്രൻ നമ്പൂതി�
രിപ്പാടു്, ഒരു സഹായി. സമ്മാനങ്ങൾ. കപ്പ്. കുരുേത്താ�
ലേത്താരണങ്ങൾ.
കാഴ്ചക്കാരിൽ ഏറ്റവും മുൻപിൽ മറ്റു രക്ഷിതാക്കൾെക്കാ�
പ്പം കുേട്ടട്ടനും അച്ഛനും ഇരിക്കുന്നു. പിറകിൽ, കുട്ടികളു�
െട നിരയിൽ നിന്നു വാസു ഏന്തിേനാക്കുന്നു.

വാസു: സ്ക്കൂൾ വാർഷികത്തിനു േനാക്കുേമ്പാൾ മുൻപിൽ
രക്ഷിതാക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ. കുേട്ടട്ടൻ പതി�
വില്ലാെത ഒരു ഷർട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. േമൽേവഷ്ടിയും.

നാരായണയ്യർ േപരുവിളിക്കുന്നു: ജനറൽ െപ്രാഫി�
ഷ്യൻസി ഒന്നാം സമ്മാനം വാസുേദവൻ എം. ടി.

പ്രബന്ധം ഒന്നാംസമ്മാനം വാസുേദവൻ എം. ടി.
അക്ഷരേശ്ലാകം ഒന്നാംസമ്മാനം വാസുേദവൻ

എം. ടി.

കുേട്ടട്ടൻഅച്ഛെന്റ െചവിയിൽ രഹസ്യമായി: നമ്മുെട
വാസ്വാണു്.

അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കുേന്നയില്ല. വാസു പ്രതീക്ഷേയാെട അച്ഛ�
െന േനാക്കുന്നു. കുേട്ടട്ടൻ തിരിഞ്ഞു വാസുവിെന േനാ�
ക്കുന്നു. വാസു േപായി സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. എല്ലാ�
വരും കയ്യടിക്കുന്നു. കുേട്ടട്ടൻ ശക്തമായി കയ്യടിക്കുന്നു.
അച്ഛൻ കയ്യടിക്കുന്നില്ല. വാസു സമ്മാനം വാങ്ങി തിരി�
ച്ചുവരുന്നു. തിണ്ണയിലിരുന്നു സമ്മാനെപ്പാതി തുറക്കുന്നു.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമ്മാനദാനത്തിെന്റ അനൗൺെസ്മ�
ന്റ ്. അച്ഛൻ എഴുേന്നൽക്കുന്നു.

അച്ഛൻകുേട്ടട്ടേനാടു്: നാടകം കാണാൻ ഞാൻ നിൽ�
ക്കുന്നില്ല. ഗുരുവായൂർക്കുള്ള ബസ്സിനു സമയമായി.

അച്ഛൻ േപാകുന്നു. കുേട്ടട്ടെന്റ മുഖത്തു വിഷാദം.
വാസു സമ്മാനപ്പുസ്തകങ്ങൾ േനാക്കുന്നു.
‘WaterBabies’ ‘സാഹിത്യദർപ്പണം’ വാസു വന്നു കുേട്ടട്ട�
നരികിൽ അച്ഛൻ എഴുേന്നറ്റ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു.
കുേട്ടട്ടൻ സമ്മാനപുസ്തകങ്ങൾ വാരിെയടുക്കുന്നു.

കുേട്ടട്ടൻ: എന്താ ഒെക്ക പുസ്തകങ്ങള്. ഒരു കപ്പ് നിന�
ക്കും തരായിരുന്നിേല്ല അവർക്കു്.

വാസു: കപ്പ് േസ്പാർട്സിനുള്ളതാ ഓട്ടം, ചാട്ടം

കുേട്ടട്ടൻ: േദഹാധ്വാനത്തിനുള്ളെതാന്നും നമുക്കു പറ്റി�
ല്ല. നമുക്കിെതാെക്ക മതി.

കുേട്ടട്ടൻ ദുഃഖേത്താെട വാസുവിെന േനാക്കുന്നു. വാസു
കുേട്ടട്ടെനയും. രണ്ടുേപർക്കും അതു മനസ്സിലായി.

കുേട്ടട്ടൻ: (സ്വരം താഴ്ത്തി) അച്ഛൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിെല്ലേന്ന�
യുള്ളൂ. സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താ�
ഷായിട്ടാ േപായതു്.

വാസു പുറേത്തക്കു േനാക്കുന്നു, വിഷാദേത്താെട. അച്ഛൻ
നടന്നുേപാകുന്നതു കാണുന്നു.
എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാർ വാ�
സുവിെന്റ മുറിക്കു പുറത്തു പൂമുഖത്തു്. അവർ വിടവാങ്ങുക�
യാണു്. കയ്യിൽ േചാദ്യേപപ്പർ ക്ലിപ് െചയ്ത പരീക്ഷാപാ�
ഡുകൾ.

പൂമുഖത്തിണ്ണയിലിരുന്നു് ഒരാൾ: (വാസുവിെന്റ േപ�
െരഴുതിയ േശഷം ബാക്കി വിലാസം േചാദിക്കുന്നു)
വാസുേദവൻ എം. ടി. വിലാസം പറ.

വാസു: മാടത്തു് െതെക്കപാട്ടു്. കൂടല്ലൂർ

എഴുതുന്നയാൾ: മാടത്തു് െതെക്കപാട്ടു്, കൂടല്ലൂർ. (എഴു�
േന്നൽക്കുന്നു) റിസൽട്ടിനു മുൻപു് എഴുതാം.

അവർ പിരിയുന്നു.
വാസു മുറിയിേലക്കു്.
മുറിയിൽ കുേട്ടട്ടൻ െപട്ടിെയാരുക്കുകയാണു്. പാഡ് വാ�
സു കുേട്ടട്ടെന ഏൽപിക്കുന്നു. കുേട്ടട്ടൻ പാഡ് െപട്ടി�
യിൽ വയ്ക്കുന്നു.
െപെട്ടന്നു് ഓേരാർമ്മയിൽ വാസു േമശയിൽനിന്നു േചാ�
െക്കടുക്കുന്നു. ചുമരിന്നടുേത്തക്കു േപാകുന്നു. ചുമരിൽ
േചാക്കുെകാണ്ടു് സ്വന്തം നമ്പർ എഴുതുന്നു.
51931.
കുേട്ടട്ടൻ അതു കാണുന്നു.

കുേട്ടട്ടൻ: ങ്ഹ. ഒറ്റ നമ്പ്ര് ഭാഗ്യലക്ഷണാ. നീ ആ കണ്ണാ�
ടി ഇെങ്ങടുേത്ത.

വാസു കണ്ണാടി എടുത്തു കുേട്ടട്ടനു െകാടുക്കുന്നു. കുേട്ടട്ടൻ
അതുെപട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും യാത്ര പറയാനു�
ള്ള തയാെറടുപ്പിലാണു്.
അയ്യപ്പൻ വരുന്നു.

കുേട്ടട്ടൻ: ങ്ആ, എത്തിേയാ?

അയ്യപ്പൻ ഭവ്യതേയാെട നിൽക്കുന്നു. വാസു ചുമരിെല
നമ്പരിേലക്കു േനാക്കിനിൽക്കുന്നു.

അയ്യപ്പൻ: ഞാെനടുക്കാം െപട്ടിയും കിടക്കയുെമാെക്ക.
വാസു എറങ്ങിേക്കാ.

കുേട്ടട്ടൻ അയ്യപ്പെന്റ തലയിൽ െപട്ടിെയടുത്തു വയ്ക്കുന്നു.
അേപ്പാഴും വാസു ചുമരിെല നമ്പരിേലക്കുതെന്ന േനാക്കു�
കയാണു്. കുേട്ടട്ടനും അയ്യപ്പനും പുറത്തിറങ്ങി.
വാസുവിെന കാണാെത കുേട്ടട്ടൻ മടങ്ങിവന്നു. ചുമരിെല
നമ്പരിൽത്തെന്ന േനാക്കിനിൽക്കുന്ന വാസുവിെന വരു�
ന്നിേല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കുേട്ടട്ടൻ േനാക്കുന്നു. വാ�
സു കുേട്ടട്ടെന്റ പിന്നാെല പുറേത്തക്കു്. വാസു വാതിലട�
യ്ക്കാൻ േനാക്കി. വാതിൽ പകുതിയടച്ച ആ വിടവിലൂെട
അവെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട നമ്പർ ഒന്നുകൂടി േനാക്കി.

വാസു: (ആത്മഗതം) മറക്കുെമന്നു വച്ചിട്ടല്ല. ഒരു വി�
ദ്യാർഥിയുെട കെയ്യാപ്പു ചുമരിലും ഉത്തരത്തിലും
കിടക്കെട്ട.

അവൻ വാതിലടച്ചു.
അവൻ പൂമുഖമിറങ്ങി അയ്യപ്പനും കുേട്ടട്ടനുെമാപ്പം എത്തി.

അയ്യപ്പൻ: ആനക്കര കുമ്പിടി വഴി േപാകാം.

കുേട്ടട്ടൻ: അതു വളവേല്ല.

വാസു: േഹയ് രണ്ടും കണക്കാ. എന്തായാലും എനിക്കു
കുളെമാന്നു കാണണം.

കുേട്ടട്ടൻ അല്പം അതിശയേത്താെട അവെന േനാക്കു�
ന്നു. വാസു കുളത്തിനടുേത്തക്കു േപാകുന്നു. വാസു െചരി�
പ്പു് ഊരിവച്ചു് ഒരു വിശുദ്ധാനുഷ്ഠാനം േപാെല കുളപ്പടവി�
റങ്ങുന്നു.
കുനിഞ്ഞു മൂന്നു തവണ ൈകകളിൽ െവള്ളെമടുത്തു കുട�
യുന്നു. പതിവുേപാെല പടവിലിരിക്കുന്നു. ൈകവിരലിൽ�
നിന്നു െവള്ളത്തുള്ളികൾ കുളത്തിേലക്കു് ഇറ്റു വീഴുന്നു.
കുളത്തിൽ വീണ ആകാശത്തിെല െവൺേമഘങ്ങൾ
ഉടയുന്നു. ജലതരംഗങ്ങൾ.
കുേട്ടട്ടനും അയ്യപ്പനും എതിർവശത്തുകൂടി നടന്നുവരിക�
യാണു്. അയ്യപ്പൻ ചുമടുമായി ധൃതിയിൽ േപായി.
കുേട്ടട്ടൻ കുളത്തിനടുേത്തക്കു വന്നു് പച്ചജലത്തിേലക്കു
േനാക്കുന്നു.

കുേട്ടട്ടൻ: േവനലായിട്ടും ഒരു പടിക്കുെവേള്ള കുറഞ്ഞിട്ടു�
ള്ളൂ. ചണ്ടി േപായേപ്പാ എെന്താരു വിസ്താരം.

വാസു കുളത്തിെന്റ വിസ്താരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

വാസു: (ആത്മഗതം) കുളത്തിേനാടും ഒന്നു യാത്ര പറയ�
ണെമന്നു േതാന്നി െവറുെത.

വാസു കുളപ്പടവുകൾ കയറുന്നു.
കുേട്ടട്ടനും അയ്യപ്പേനാടുെമാപ്പം ഓടിെയത്തുന്നു.
അവർ മുേന്നാട്ടു നടക്കുകയാണു് ഒരു െചമ്മൺപാതയി�
ലൂെട.

കുേട്ടട്ടൻ: നമ്മുെട പടിപ്പുര േതാട്ടത്തിലു് ഒരു കുളം കു�
ഴിച്ചൂേട. സ്ഥലംണ്ടു്. എന്നും ഇല്ലത്തും വടേക്കലും
േപാവാെണ്ട കഴിയാേലാ. (വാസു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.)

കുേട്ടട്ടൻ വീണ്ടും: അച്ഛേനാടു് പറയ്വ. അച്ഛൻ േപാേണ�
നു മുൻെപ െതാടങ്ങെട്ട പണി.

ദൂെര അയ്യപ്പൻ ധൃതിവച്ചു ചുമടുമായി കിതച്ചുെകാണ്ടു നട�
ക്കുന്നു.
കുേട്ടട്ടൻ നിന്നു ചുറ്റും േനാക്കി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മര�
ക്കമ്പു് െപറുക്കിെയടുത്തു. കുേട്ടട്ടൻ കുത്തിയിരുന്നു. അവി�
െട നിഴലുള്ളിടത്തു് കമ്പുെകാണ്ടു മണ്ണിൽ വര വരച്ചു്.

കുേട്ടട്ടൻ: വളെര വലുതാവണ്ട. ഇരുപതിനു പത്തു്.
പത്തുേകാൽ വീതി ധാരാളാ. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള
െകാളാണേല്ലാ.

കുേട്ടട്ടൻ കമ്പുെകാണ്ടും ആംഗ്യംെകാണ്ടും മണ്ണിൽ ഒരു
കുളം വരയ്ക്കുന്നു.

കുേട്ടട്ടൻ വാസുവിേനാടു്: നല്ല െവട്ട്വല്ലു േവണം. മഞ്ഞ�
യില്ലാത്ത മുന്തിയ കല്ലു്. ഇരുനൂറു് മുന്നൂറു െകാല്ലം
കഴിഞ്ഞാലും േകടു വരില്ല. മാേങ്കാെത്ത േമെപ്പാറ�
െത്ത കല്ലു്. ഒന്നാന്തരാ.

അതു േകട്ടുെകാണ്ടു് വാസു കുേട്ടട്ടൻ വരച്ച കുളത്തിെന്റ
ചിത്രത്തിൽ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്നു. അവെന്റ സങ്കൽപ�
ത്തിൽ അതു മഴെവള്ളം നിറയുന്ന ഒരു കുളമായി.

വാസു: അെക്കാല്ലം കർക്കിടകത്തിൽ പുഴ കലിതുള്ളി.
ചുവന്ന മലെവള്ളം നിളെയ വിഴുങ്ങി. കൂടല്ലൂരിൽ വീ�
ട്ടുപടിക്കൽ വെര െവള്ളം െപാങ്ങി.

വാസു മഴക്കാലെത്ത പുഴ കാണുന്നു. പലപല ദൃശ്യ�
ങ്ങൾ. രൗദ്രഭാവത്തിൽ ചുവന്ന മഴെവള്ളവുമായി കുതി�
െച്ചാഴുകുന്ന നിള. അതിെന്റ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ െച�
മ്മൺതട്ടിൽ ഒരു പച്ചത്തവള പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
െപാങ്ങിയ െവള്ളെത്ത ഭയന്നു് ഉറുമ്പുകളുെട നിര ഉണ�
ങ്ങിയ ഒരു മരത്തണ്ടിൽ അഭയം േതടിയിരിക്കുന്നു.

കടവിൽ പച്ച േനന്ത്രവാഴക്കുലകളുമായി ഒരു േതാണി
വന്നണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നു വാഴക്കുലകൾ
കരയിേലക്കു മാറുന്നു. െവള്ള വയറുള്ള പരുന്തുകൾ ചു�
വന്ന െവള്ളത്തിനു മുകളിൽനിന്നു് ഇരെയ െകാത്തിപ്പ�
റക്കുന്നു. കുലച്ച വാഴകളിെല പഴുത്ത കുലകൾ െകാ�
ത്തിത്തിന്നുന്ന പക്ഷികൾ. വാസു എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി
കാണുകയാണു്.

നിറഞ്ഞ പുഴയ്ക്കു മുകളിെല പാലത്തിൽ നിന്നു് ഒരാൾ മുള�
ന്തണ്ടിെന്റ അറ്റത്തു േകാർത്ത വലയിൽ െവള്ളെപ്പാക്ക�
ത്തിൽ പുഴയിൽ ഒഴുകിെയത്തിയ ഒരു ഉണക്കേത്തങ്ങ
ഉയർത്തുകയാണു്.

എംടിയുെട ഓർമ്മ അവസാനിക്കുന്നു. പട്ടാമ്പിയിെല
പാലത്തിേലക്കു േനാക്കി എംടി നിളയുെട കരയിൽ
നിൽക്കുകയാണു്.

എംടി: നിറെഞ്ഞാഴുകിയ എെന്റ നിളയിൽ വസിച്ച ജീ�
വജാലങ്ങൾ ഇെന്നവിെട? ഇെതാരു മരുപ്പറമ്പാ�
യിരിക്കുന്നു. നിളയുെട ജലശയ്യയിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച
എെന്റ ബാല്യത്തിൽ അപരിചിതമാണു് ഈ കാ�
ഴ്ച. മണൽകടത്തിെന്റ േകാൺേവായ് സിസ്റ്റമാണു്
ഞാനിേപ്പാൾ കാണുന്നതു്. ഇവിെട മണൽച്ചാക്കു�
കൾക്കു ജീവൻ വച്ചിരിക്കുന്നു.

േനരേത്ത കണ്ട നിറഞ്ഞ പുഴയ്ക്കു പകരം ഇേപ്പാൾ അേത
പാലത്തിന്നടിയിെല വരണ്ട പുഴ കാണുന്ന എംടി പാല�
ത്തിന്നടിയിൽ ഇേപ്പാൾ ചാക്കിൽ നിറച്ച മണൽ കട�
ത്തുന്നവർ. എംടി െവള്ളമില്ലാത്ത െചാരിമണലിലൂെട
നടക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ േകാൺേവായ് സിസ്റ്റം�
േപാെല മണൽച്ചാക്കുകൾ ഒരാൾ മെറ്റാരാൾക്കു ൈക�
മാറി തലയിേലറ്റി േപാകുന്ന മണൽെകാള്ളക്കാർ.

ഉണങ്ങിയ പുഴയുെട ദൃശ്യങ്ങൾ.

എംടി: എത്രേയാ ജലതർപ്പണങ്ങൾ നടന്ന നിളാതട�
ത്തിനു് ആത്മാവുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അതു സ്വയം
വിലാപഗീതങ്ങൾ എഴുതിേയെന.

എംടി പണ്ടു നീന്തിത്തുടിച്ച കുളങ്ങളുെട ഇേപ്പാഴെത്ത
ഇടിഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞ അവസ്ഥ കാണുന്നു.

എംടി: എെന്റ ബാല്യം നീന്തിത്തുടിച്ച കുമരെനല്ലൂരിെല
കുളങ്ങളും മരിച്ചു േപായിരിക്കുന്നു. മലായിെല പണ�
ക്കാരൻ പടവുകൾ െകട്ടിയ ഈ കുളത്തിനു പാ�
യൽ മാറ്റി പടവുകൾ പണിയാൻ ഇനി ഏതു വിേദ�
ശിയാകും വരിക.

അേമറ്റിക്കര കുളം തകർന്ന നിലയിൽ.
പ്ലാസ്റ്റിക്കും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ കാരക്കാടു് കുളം. തകർ�
ന്ന എരണിക്കൽ കുളം.

എംടി: അക്കിത്തം എനിക്കു ഗുരുതുല്യൻ. അക്കിത്തത്തു
മനയിെല കുളം ഇടിഞ്ഞുേപാെയങ്കിലും ഓർക്കാൻ
ഞങ്ങൾേക്കെറയുണ്ടു്.

കുളപ്പടവിൽ എംടി യും അക്കിത്തവും. അക്കിത്തത്തു്
മനയിെല കുളം തകർന്ന നിലയിൽ. എംടിയും അക്കി�
ത്തവും പഴയ ആൽബം മറിച്ചുേനാക്കുന്നു. അതിൽ യു�
വാവായ എംടി.
എംടി തെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട കുളത്തിനടുെത്തത്തുന്നു. അതു
മാത്രം തകരാെത.

എംടി: എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട കുളം മാത്രം അധികം ഉടവു
തട്ടാെത ഇത്തിരി പച്ചെവള്ളവുമായി എെന്ന കാ�
ത്തിരിക്കുന്നു.

എംടി െചരിപ്പൂരി വയ്ക്കുന്നു. ഒരു മീൻെകാത്തി കുളപ്പട�
വിൽ നിന്നു പറക്കുന്നു. പടവുകളിലൂെട കുളത്തിലിറങ്ങു�
ന്നു. ബാല്യത്തിെന്റ ഓർമയിൽ നിെന്നന്ന വിധം. കുനി�
ഞ്ഞു മൂന്നു തവണ ൈകക്കുടന്നയിൽ െവള്ളെമടുത്തു്
അേങ്ങയറ്റം ആദരേവാെട ഒരനുഷ്ഠാനം േപാെല കുട�
യുന്നു. പിെന്ന പടവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. കാൽമുട്ടുകളിൽ
നീട്ടിവച്ച കയ്യിൽനിന്നു െവള്ളത്തുള്ളികൾ ജലതരംഗങ്ങ�
ളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു കുളത്തിൽ ഇറ്റുവീഴുന്നു.

ഒരപ്പൂപ്പൻതാടി കുളത്തിേലക്കു പാറി വീഴുന്നു.

എംടി: ഇേപ്പാൾ നിേന്നാടു വീണ്ടും യാത്ര പറയാൻ
േതാന്നുന്നു. നന്ദിയുണ്ടു് നിേന്നാടു്. ഇത്രയും കാലം
ഈ കുളിർജലവും േപറി എനിക്കായി കാത്തുനിൽ�
ക്കുന്നതിനു്. എെന്റ ബാല്യത്തിനു് കുളിർമ നൽ�
കിയ ജലശയ്യയ്ക്കു നന്ദി.

എംടി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കുന്നു. കുമരെനല്ലൂർ ൈഹസ്കൂൾ
എെന്നഴുതിയ േബാർഡ് ആകാശപശ്ചാത്തലത്തിൽ
കാണാം.

എംടി താൻ പഠിച്ച സ്കൂളിെല കുട്ടികളുമായി സംസാരി�
ക്കുന്നു. എംടി താനിരുന്ന ആ പഴയ ക്ലാസ്മുറി കാണു�
ന്നു. ഒഴിഞ്ഞ െബഞ്ചുകളുള്ള ക്ലാസ്മുറി. വാതിൽക്കൽ
എംടി. എം. ടി. രാമനാഥയ്യർ മാസ്റ്ററുെട പഴയ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു.
Nine gone for ever
Ten gone for ever
Eleven gone for ever
Twelve coming on to pass away.
ഈ ശബ്ദം എംടി ഒരു സിമന്റ് മതിലും ചാരി പുഴയിൽനി�
ന്നു േലാറികളിൽ മണൽ കടത്തുന്നതു േനാക്കിനിൽക്കു�
ന്ന ദൃശ്യത്തിനു മുകളിലാണു്. മണലുംേപറി ആദ്യം ഒരു
േലാറി പുഴയിൽ നിന്നു കയറിവരുന്നു.
രണ്ടു്, മൂന്നു്, നാലു്…
എത്രേയാ േലാറികൾ… ഈ േലാറികൾക്കു മുകളിലാണു്
രാമനാഥയ്യരുെട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ.

എംടി: വയ്യ. ഓേരാ േലാറിയും ഇരച്ചു പായുന്നതു് എെന്റ
നദിയുെട ഹൃദയത്തിനു മുകളിലൂെടയാണു് അെത�
െന്റ തെന്ന ഹൃദയമാണു്.

മണൽ നിറച്ച േലാറികൾ പാഞ്ഞുവരുന്നു.

എംടി: ഒരു നദിെയ എങ്ങെന െകാല്ലാം എന്നതിെന്റ
െഡേമാൺേസ്ട്രഷൻ ആണവിെട നടക്കുന്നതു്.

നദിയിൽ നിർത്തിയിട്ട ഒരു േലാറിയിേലക്കു് ആളുകൾ
മണൽ െവട്ടിെയടുത്തു നിറയ്ക്കുന്നു.

എംടി: ഓേരാരുത്തരും തങ്ങളാലാവുംവിധം ആ െകാ�
ലപാതകത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീ ചാക്കിൽ മണൽ നിറയ്ക്കുന്നു. േലാറിയിേലക്കു്
പലർ മണൽ െവട്ടി നിറയ്ക്കുന്നു.
സ്ത്രീ നിറച്ച ചാക്കുമായി േപാകുന്നു.
േലാറി ചീറിപ്പായുന്നു.
സ്ത്രീ നിറച്ച ചാക്കു് മെറ്റാരാൾക്കു ൈകമാറുന്നു.
പുഴയിൽ കള്ളവാറ്റു് നടക്കുന്നു. പുകെപാന്തുന്ന വാറ്റടുപ്പു�
കൾ. അടുപ്പിെല പാത്രത്തിൽനിന്നു കുഴൽ വഴി വന്നു നി�
റയുന്ന ചാരായം. ഒരാൾ ഗ്ലാസിൽ ചാരായം േമാന്തുന്നു.
പുഴയിലിരുന്നു് ചീട്ടുകളിച്ചു് മദിക്കുന്നവർ.
നദിെയ െവട്ടിനുറുക്കുന്ന ൈകേക്കാട്ടുകൾ േലാറികൾക്ക�
രികിൽ െകാലക്കത്തികൾേപാെല.

എംടി: എെന്റ നദിയുെട രക്തധമനികെള അവർ െവട്ടി�
മുറിക്കുന്നു. നിളയുെട കയ്യുംകാലും ശിരസ്സും െവേവ്വ�
െറയാക്കി അവർ ഓഹരി വയ്ക്കുന്നു.

േലാറികൾ ക്രമം െതറ്റി പായുേമ്പാൾ പുഴയ്ക്കകത്തു് അവർ
െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയ േറാഡുകൾക്കരികിലൂെട െപാന്തക്കാ�
ടിലൂെട പശുക്കൾ േപടിച്ചു് വാലുെപാക്കി പായുന്നു.

എംടി: ആെരയും ഭയെപ്പടാെത നിന്നിൽ നീന്തിത്തുടിച്ച
ൈപക്കിടാങ്ങളുെട സ്വാസ്ഥ്യം അവർ െകടുത്തുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് േപാസ്റ്റിെല കമ്പിയിൽ വരിവരിയായി േചേക്ക�
റിയ കിളികൾ.
േലാറികളുെട ചീറിപ്പായുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു് പറന്നകലുന്നു.

എംടി: നിെന്റ ആകാശത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിച്ചിരുന്ന
കിളികൾ പറന്നുേപായിരിക്കുന്നു.

പുഴയിെല ഇത്തിരി െവള്ളത്തിൽ ഒരാൾ അഴുക്കുപാത്ര�
ങ്ങൾ കഴുകുന്നു.
മണെലടുപ്പുകാർ അന്നെത്ത പണിനിർത്തി പണിയായു�
ധങ്ങളുമായി പലവഴികളിൽനിന്നു തിരിച്ചുവരുന്നു.

എംടി: നിെന്ന െകാന്ന സേന്താഷത്തിൽ നിളയുെട
രക്തം പുരണ്ട പണിയായുധങ്ങളുമായി വിജയശ്രീ�
ലാളിതരായി അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു.

േലാറിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു കമ്പിയിലിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പക്ഷി
പറക്കുന്നു.
മണെലടുപ്പുകാർ േലാറിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ
കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു.
കറുത്ത പക്ഷികൾ പറന്നുേപാകുന്നു.
അവർ പണിയായുധങ്ങൾ നിളാജലത്തിൽ മുക്കി കഴുകി�
വൃത്തിയാക്കുന്നു.

എംടി: നിളയുെട എല്ലാ രക്തക്കറകെളയും ഈ ജല�
ത്താൽ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞു് അവർ േപാകുന്നു.

എംടി: ഇതാ നിെന്റ രക്തം പുരണ്ട പണിയായുധങ്ങൾ.
അതും നിെന്റ കുളിർജലത്തിൽ മുക്കി അവർ പരിശു�
ദ്ധമാക്കുന്നു.

പണിയായുധങ്ങളുമായി അവർ േപാകുന്നു.
എംടിയും കൂടല്ലൂർക്കാരനായ കുഞ്ഞാത്തനും കൂടി നദിയി�
െല ഇഷ്ടികച്ചൂളയ്ക്കരികിലൂെട നടക്കുന്നു.

എംടി: നിെന്റ എല്ലുകളും കേശരുക്കളും െപാന്തി നിൽ�
ക്കുന്ന ഈ അസ്ഥികൂടം എെന്റ സ്വപ്നങ്ങളുെടയും
ശ്മശാനമാണു്.

മാേകരിക്കുന്നിനു മുകളിൽനിന്നു നിളയുെട വിഹഗവീ�
ക്ഷണം.
വയലിൽ മണെലടുക്കാൻ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന േലാറി�
കൾ. െപാന്തക്കാടുനിറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണീർച്ചാൽേപാെല
ഇത്തിരി െവള്ളം മാത്രമുള്ള നിളയുെട കാഴ്ച-ഭൂപടംേപാെല.

എംടി: മേങ്കരിക്കുന്നിനു മുകളിൽ നിന്നാൽ കാണുന്ന�
തും നിെന്ന െകാല െചയ്തു െകാണ്ടുേപാകാൻ നിൽ�
ക്കുന്ന ആ ശവവണ്ടികൾ തെന്ന. െപാന്തക്കാടു�
കൾെകാണ്ടു തീർത്ത ഒരു ഭുപടം മാത്രമായി പുഴ
അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

െപാന്തക്കാടുകൾ മൂടിയ നദി. ഇടതുവശത്തുകൂടി പാല�
ത്തിലൂെട തീവണ്ടി േപാകുന്നു.

എംടി: എെന്റ ബാല്യസ്മരണകളിെല തീവണ്ടി ഇേപ്പാ�
ഴും ഓടിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.

എംടി മണെലടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു സമീപെമത്തുന്നു.
അവിടം അർധവൃത്തത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയായിരിക്കു�
ന്നു. കുഴിക്കകത്തുനിന്നു മൺെവട്ടിെകാണ്ടു് മണൽ െകാ�
ത്തി ചാക്കിൽ നിറയ്ക്കുകയാണു െതാഴിലാളികൾ. കുഴിയു�
െട ഒരു വശം മുഴുവൻ നിറച്ച മണൽച്ചാക്കുകൾ. എംടി
അതു േനാക്കി നിൽക്കുന്നു. എംടിയുെട നിഴൽ െവട്ടാനി�
രിക്കുന്ന മണലിൽ വീഴുന്നു. ആ നിഴലിെന്റ കഴുത്തിേല�
ക്കു് ൈകേക്കാട്ടുവീഴുന്നു.

എംടി: നിളയിൽ വീഴുന്ന ഓേരാ െവട്ടും എെന്റ ശരീര�
ത്തിലാണു പതിക്കുന്നതു്.

എംടിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ 180◦ വൃത്തത്തിൽ ഒരു മണൽ�
പ്പുറക്കാഴ്ച. െപാന്തക്കാടായി മാറിയ നദീതടത്തിെന്റ വി�
വിധ ദൃശ്യങ്ങൾ.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘മല്ലൂർകയം ഇനി െചാല്ലു മാത്രം
മല്ലൂെര േതവർ െതരുവു ൈദവം’ എന്ന കാവ്യഭാഗം �
േകൾക്കാം.

െജസിബിയുെട ഭീമാകാരമായ ൈകകൾ മണൽ മാന്തി
േലാറിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. അതു തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കു�
ന്നു. െചകിടടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദേത്താെട. വീണ്ടും െപാന്ത�
ക്കാടു്. പുഴയിൽ മണെലടുക്കുന്ന െജസിബി. െജസിബി�
യുെട ൈകകളുെട കറക്കം. അതു േലാറിയിൽ മണൽ നി�
റയ്ക്കുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടേശ്ശരിക്കവിത:

‘ശാന്തഗംഭീരമായ് െപാങ്ങിനിൽക്കും
അന്തിമഹാകാളൻ കുന്നുേപാലും
ജൃംഭിതയന്ത്രക്കിടാെവറിയും
പമ്പരംേപാെല കറങ്ങിനിൽക്കും’

െജസിബിയുെട ൈകകൾ കറങ്ങിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.

എംടി: വലിെയാരു െപാന്തക്കാടായി മാറിയ ഈ പുഴ�
െയപ്പറ്റി ഇനി ഞാൻ എെന്തഴുതും? ഒരു നദിയുെട
ശവകുടീരത്തിന്നരിെക എേന്നാ?

െപാന്തക്കാടു് നിറഞ്ഞ ചുട്ടുപഴുത്ത മണലിലൂെട ഒരാൾ
നടന്നു് അരികിൽ തളം െകട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇത്തിരി െവ�
ള്ളത്തിൽ കാൽ കഴുകുന്നു.

എംടി: െപാരിെവയിലിൽ നടന്നു തളർന്ന പാന്ഥനു്
തന്നിൽ അവേശഷിച്ച ഇത്തിരി ജീവജലംെകാണ്ടു
നിള ഇേപ്പാഴും ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടു്.

കാർേമഘം മൂടിയ ഇരുണ്ട ആകാശം നിളയ്ക്കു കുടപിടിച്ച�
േപാെല. നദിയിെല ഇത്തിരി െവള്ളത്തിേലക്കു് മഴത്തു�
ള്ളികൾ വീഴുന്നു.

എംടി: ഏതു നിമിഷവും മഴ െപയ്യാം.

പുഴയിെല െജസിബി േതാണ്ടിെയടുത്ത ഇരുണ്ട കുഴിക�
ളിൽ മഴ െപയ്ത ഇത്തിരി ജലം തളംെകട്ടി കിടക്കുന്നു.

എംടി: നിളയുെട ബാഷ്പകണങ്ങൾ േപാെല ഇറ്റുവീണു്
ഊറിക്കൂടിയ ഈ ജലത്തിനു സ്വസ്തി.

പശ്ചാത്തലത്തിൽ

‘അംബേപരാേറ നീ മാറിേപ്പാമാ
ആകുലയാെമാരഴുക്കുചാലായ് ’

ആലാപനം.
അസ്തമയേശഷമുള്ള ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽ�
ക്കുന്ന എംടി.

വീണ്ടും െജസിബിയുെട ഭീമാകാരമായ ൈകകൾ ഇത്തി�
രി നീരിൽനിന്നു മണൽ വകെഞ്ഞടുക്കുന്നു, നിറയ്ക്കുന്നു.
അതിെന്റ േകാമ്പല്ലുകൾ ഉയരുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നു.
(ഡിേസ്സാൾവ് )
വലതുവശം േറാഡിൽ നിരനിരയായി മണെലടുക്കാൻ
കാത്തുകിടക്കുന്ന േലാറികൾ. എംടി മടങ്ങുന്നു.
കാർ േലാറികെള പിന്നിട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു. കാറിെന്റ ഗ്ലാ�
സിൽ മഴത്തുള്ളികൾ. മഴയിൽ നനഞ്ഞ പുൽേമടുകെള
പിന്നിലാക്കി കാർ ഓടുന്ന വഴികൾ. ഒരു വൻ മഴെയയും
ആവഹിച്ചു് ഉതിരുന്ന െചറുമഴത്തുള്ളികൾ… ഇടേശ്ശരിക്ക�
വിത വീണ്ടും:

‘ഇനിയും നിേള നീ ഇരച്ചുെപാന്തും ഇനിയും തടം തല്ലി�
പ്പാഞ്ഞണയും.’

ഈ കാവ്യഭാഗം ആവർത്തിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
എംടിയുെട ആത്മഗതം േകൾക്കാം.
അശാന്തമായി കാത്തുകിടക്കുന്ന ഈ േലാറികൾക്കിട�
യിലൂെട ഞാെനെന്റ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണു്.
മഴ െപയ്തു നിറഞ്ഞു് മദിെച്ചാഴുകുന്ന ആ പഴയ നിളാനദി
കാണാൻ ഞാൻ കൂടല്ലൂർക്കു വീണ്ടും വരും.



കഥാപാത്രാവിഷ്ക്കാരം:
അജീഷ് : പട്ടാമ്പി വാസു
വിഷ്ണു : സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ശ്രീേദവിടീച്ചർ
കുമരെനല്ലൂർ : അമ്മ

ഹരിദാസ് വാരിയർ : കുേട്ടട്ടൻ
ഗൗരി : മലായക്കാരെന്റ മകൾ
അബ്ദുൾ നാസർ : മലായക്കാരൻ
കാലടി രാമചന്ദ്രൻ : അയ്യപ്പൻ
ഉണ്ണിേയട്ടൻ : ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ
പന്നിേക്കാടു്
േഗാപിേമേനാൻ : ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ശശികുമാർ : േഗാപിേയട്ടൻ
ടി.പി. കൃഷ്ണൻ മുളങ്കാവു് : െഹഡ്  മാസ്റ്റർ
അനിത് േമേനാൻ : അപ്പുേവട്ടൻ
ആനന്ദ് പി. േദവദാസ് : െകാച്ചുണ്ണിേയട്ടൻ
േദവദാസ് േബാധി : െവളിച്ചപ്പാട്
ആരതി പി. േദവദാസ് : കാർത്ത്യായനി ഓപ്പു
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ
അവലെത്താടി : സന്ന്യാസി

എ  എംസി വാസുേദവൻ
നമ്പൂതിരി അണ്ടലാടിമന : േയാഗി

മാധവൻനായർ പട്ടാമ്പി : അച്ഛൻ
വിജയൻ ചാത്തന്നൂർ : പുള്ളുവൻ
കാമിനി : പുള്ളുവത്തി
എം.െവള്ളൂർ : േപാസ്റ്റ്മാൻ നമ്പ്യാർ
നിർമല െവള്ളൂർ : ഭാര്യ
പന്നിേക്കാടു് നേരന്ദ്രൻ : യുവ അധ്യാപകൻ
കനകരാജ് ഇടേശ്ശരി : ബാർബർ
രാേജഷ് അയീേക്കാടൻ : തട്ടാൻ
അേസാസിേയറ്റ്
എഡിറ്റർ : സാഹിറ റഹ്  മാൻ

കുറ്റിപ്പുറംപാലം
ആലാപനം : േഡാ. എസ്.പി.രേമഷ്

നിർമാണനിർവഹണം : സുേരഷ് സി. കുട്ടൻ
കലാസംവിധാനം : ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ
ഗ്രാഫിക്സ് : രതീഷ്
അസി. എഡിറ്റർ : റാഷിദ് എം.െക.

പട്ടാമ്പി, കൂടല്ലൂർ, കുമരെനല്ലൂർ ഗ്രാമങ്ങളിെല മണ്ണിനും
മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും കുളങ്ങൾക്കും നി�
ളാനദിക്കും നന്ദി.

□



എം.എ.റഹ്മാൻ
കഥാകൃത്തു്, ചിത്രകാരൻ, േഫാേട്ടാഗ്രാ�
ഫർ,ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ. മൂലയിൽ
െമായ്തീൻ കുഞ്ഞിയുെടയും ഉമ്മാലി ഉമ്മ�
യുെടയും പത്താമെത്ത മകനായി കാ�
സർേകാടു് ജില്ലയിെല ഉദുമയിൽ ജനിച്ചു.
കാസർേകാടു് ഗവ. േകാേളജിൽ നിന്നു്
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദം. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് മലയാളത്തിൽ എം.എ. ബിരുദം. േകരള യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം െസന്ററിൽ നിന്നു് ഒന്നാം റാേങ്കാെട എം.
ഫിൽ ബിരുദം. ൈഹദരാബാദ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു് െട�
ലിവിഷൻ െപ്രാഡക്ഷനിൽ പി.ജി. ഡിേപ്ലാമ. കുറച്ചുകാലം
ട്രാഫിക് െസൻസസിൽ എന്യൂമേററ്ററായിരുന്നു. ലാന്റ് ട്രിബ്യൂ�
ണലിൽ പകർെപ്പഴുത്തു ഗുമസ്തനായും, താലൂക്കു് ഓഫീസിൽ
ക്ലർക്കായും േജാലി െചയ്തു. ഒരു വർഷം ഫാറൂഖ് േകാേളജിൽ
ലക്ചറർ. തുടർന്നു് േകരളത്തിെല ആറു് ഗവ. േകാേളജുകളിൽ
മലയാളം ലക്ചററായി േജാലി െചയ്തു. അഞ്ചു വർഷം ഗൾ�
ഫിൽ അധ്യാപകൻ.

‘തള’ എന്ന േനാവലിനു് കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല അവാർ�
ഡും, ‘മഹല്ലു് ’ എന്ന േനാവലിൻ മാമ്മൻമാപ്പിള അവാർഡും
(പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘മൂന്നാംവരവു് ’, ‘കുല�
ചിഹ്നം’, ‘ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് ’, കടൽെകാണ്ടുേപായ തട്ടാൻ, ‘ഉന്മാ�
ദികളുെട പൂേന്താട്ടം’ എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങളും ‘ആടുംമനു�
ഷ്യരും’ (എഡിറ്റർ), ‘ബഷീർ ഭൂപടങ്ങൾ’, ‘പ്രവാസിയുെട യുദ്ധ�
ങ്ങൾ’ ‘ഒപ്പുമരം’ (ചീഫ് എഡിറ്റർ) എന്നീ േലഖന സമാഹാര�
ങ്ങളും ‘ബഷീർ ദ മാൻ’, ‘േകാവിലൻ എെന്റ അച്ഛാച്ഛൻ’ എന്നീ
തിരക്കഥകളുമാൺ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ കൃതികൾ. ‘ബഷീർ
ദ മാൻ’ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററിക്കു് 1987-െല േദശീയ അവാർ�
ഡ്, േകരള സംസ്ഥാന അവാർഡ്, ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ്
എന്നിവ ലഭിച്ചു. ഏഷ്യയിെല ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനായ
അറബിവംശജൻ തലാൽ മൻസൂറിെനപ്പറ്റി അേത േപരിൽ
ഖത്തറിൽ െവച്ചു് ഒരു േഡാക്യുെമന്ററി പൂർത്തിയാക്കി.

കാസർേകാെട്ട എൻേഡാസൾഫാൻ കീടനാശിനി പ്രേയാഗ�
ത്തിെന്റ ഭീകരത അനാവരണം െചയ്യുന്ന ‘അരജീവിതങ്ങൾ�
െക്കാരു സ്വർഗം’ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററി, ഏറ്റവും ഒടുവിലാ�
യി സംവിധാനം െചയ്ത എം. ടിയുെട ‘കുമരെനല്ലൂരിെല കുള�
ങ്ങൾ’ (ഇന്ത്യൻ പേനാരമ എൻട്രി  ) അടക്കം ആെക പന്ത്ര�
ണ്ടു് േഡാക്യുെമന്ററികൾ െചയ്തു. സംസ്ഥാന-േദശീയ ചലച്ചി�
ത്ര ജൂറികളിൽ അംഗമായിട്ടൂണ്ടു്. െമാഗ്രാലിെല പാട്ടു് കൂട്ടാ�
യ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള ‘ഇശൽ ഗ്രാമം വിളിക്കുന്നു’ എന്ന േഡാക്യു�
െമന്ററിക്കു് 2006-െല െടലിവിഷൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ‘േകാ�
വിലൻ എെന്റ അച്ഛാച്ഛൻ’ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററിക്കു് 2006-
െല സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചു. േഡാ. ടി.പി.സുകുമാരൻ
അവാർഡ്, െപ്രാഫ. ഗംഗാപ്രസാദ് പരിസ്ഥിതി അവാർഡ്,
എസ്.എസ്.എഫ്. സാഹിേത്യാത്സവ് അവാർഡ് എം.എസ്.
എം. പരിസ്ഥിതി അവാർഡ് എന്നിവ േനടി. 2015-ൽ കണ്ണൂർ
സർവകലാശാല മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിനു് ആചാ�
ര്യ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. എൻേഡാസൾഫാൻ ദുരി�
തബാധിതരുെട പ്രശ്നങ്ങൾ അനാവരണം െചയ്യുന്ന ‘ഓേരാ
ജീവനും വിലെപ്പട്ടതാണു് ’ എന്ന പുസ്തകത്തിനു് 2016-െല ഓട�
ക്കുഴൽ അവാർഡും ലഭിച്ചു. അരീേക്കാട് എസ്.എ.സയൻസു്
േകാേളജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ അേസാസിേയറ്റ് െപ്രാഫ�
സറായിരുന്ന കവയിത്രിയും ചിത്രകാരിയുമായ േഡാ. സാഹിറ
റഹ്മാൻ സഹധർമ്മിണിയാണു്. മകൻ: ഈസ റഹ്മാൻ.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

