




വിശവിഖ ാതമായ	മൂ ്



ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീര്		(1908-1994)

1908	ജ വരി	21-ന്	ൈവ ം	താ ില്		തലേയാല റ ില്		ജനി .
തലേയാല റ ി 	മലയാളം	 ളി ം	ൈവ ം	ഇംഗ്ലിഷ്	 ളി ം	പഠി .	ഇ ്യന്	
നാഷനല്		േകാണ്	ഗ്ര ില്		േചര്	 ്	സ്വാത ് യസമര ിന്	െറ	ഭാഗമായി
േകാഴിേ ാ നട 	ഉ സത്യഗ്രഹ ില്		പ െകാ .	അതിന്	െറ	േപരില്	
മര്	 ന ിനിരയാ ക ം	ജയില്	ശി 	അ ഭവി ക ം	െച .പ 	വര്	ഷേ ാളം
ഇ ്യെയാ ാെക	സ രി ;	പി ീട്	ആഫ്രി ,	അേറബ്യ	 ട ിയരാജ്യ ളി ം.
ബാല്യകാലസഖി,	പാ ാ െട	ആട്,	ന്	 ാെ ാരാേന ാര്	 ്!
എ ീ തികള്	ഇ ്യയിെല	പ്രധാനഭാഷകളിെലല്ലാം	തര്	 മെച
പ്രസി െ ിയി ്.	മതി കള്	,ശ ള്	,	േപ്രമേലഖനം	എ ീ	 തിക ം
വന്	പഴം	ഉള്	െ െട	16	കഥക െടഒ 	സമാഹാര ം	ഓറിയന്	റ്	േലാ മാന്	

ഇംഗ്ലിഷില്		പ്രസി ീകരി .	സാഹിത്യ	അ ാദമി െട ം	േകരള	സാഹിത്യ
അ ാദമി െട ം	െഫേല്ലാഷി ്	ലഭി ി ്.	ഇ ്യാഗവെ ന്	റ്	പ മശ്രീ	നകി
ആദരി .	1994	 ൈല	5-ന്	നിര്യാതനായി.

ൈവ ം	 ഹ ദ്	ബഷീറിന്	െറ	ഞ ള്		പ്രസി ീകരി 	 തികള്	

േനാവല്	
അ രാഗ ിന്	െറ	ദിന ള്	,	ആനവാരി ം	െപാന്	 രി ം,	ജീവിതനിഴല്	 ാ കള്	,
താരാ െപഷ്യല്	സ്,	ന്	 ാെ ാരാേന ാര്	 ്!,	പാ ാ െടആട്,
േപ്രമേലഖനം,	േപ്രംപാ ,	ബാല്യകാലസഖി,	മതി കള്	,	മരണ ിന്	െറ	നിഴലില്	,
മാ ിക ,	 ീ കളി ാരന്	െറ	മകള്	,	ശ ള്	,	 ലെ 	പ്രധാന	ദിവ്യന്	

കഥകള്	
ആന ട,	ഒ 	ഭഗവ ഗീത ം	 െറ	 ലക ം,	ഓര്	മ റി ്,	ചിരി 	മര ാവ,
ജ ദിനം,	'നീലെവളി ' ം	മ ്	പ്രധാന	കഥക ം,പാവെ വ െട	േവശ്യ,
ബഷീറിന്	െറ	10	കഥകള്	,	 മി െട	അവകാശികള്	,	വി ിക െട	സ്വര്	 ം,	വിശ ്,
വിശ്വവിഖ്യാതമായ	 ്,	ശി ിടി ന്	,	സ്വാത ് യസമരകഥകള്	

നാടകം
കഥാബീജം

േലഖന ള്	
അനര്	ഘനിമിഷം,	ജീവിതം	ഒര ഗ്രഹം	ധര്	 രാജ്യം

േചാേദ്യാ രം,	ക കള്		േന ം	 ണ ം,	ബഷീര്		എ തിയ	ക കള്	,	ബഷീറിന്	െറ



ക കള്	

രണ
എം.പി.	േപാള്	,	ഓര്	 െട	അറകള്	

പ്രഭാഷണം
െചവിേയാര്	 ക!	അ ിമകാഹളം

തിര ഥ
ഭാര്	 വീനിലയം

ബാലസാഹിത്യം
സര്	 യ ം

പലവക
യാ	ഇലാഹീ!

.
ബഷീര്		സ ര്	 തികള്		(ര 	വാല്യ ള്	)
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പസാധക ുറി ്

വായന െട	 േലാകേ ്	പ്രേവശി വര്	 ം	വായന െട	ആസ്വാദ്യത
അ ഭവി റി വര്	 മായി	ഡി	സി	 ്	അവതരി ി 	 കപര രയാണിത്.
വായന െട	 ഖം	മലയാളികെള	അ ഭവി ി വയാണ്	ഈ	 തികെളല്ലാം.	മാറിയ
ജീവിതസാഹചര്യ ില്		 തിെയാ 	വായന െട	സാധ്യത	 റ കയാണ്	ഞ െട
ല ്യം.	 നര്	വായന	ഈ	 തികള്	 ്	 തിെയാ 	അര്	 തല ം	ജനകീയ ഖ ം
ന െമ ്	പ്രതീ ി .

േകാ യം

രവി	ഡി	സി



കഥകള്	

വിശ്വവിഖ്യാതമായ	 ്
നീതിന്യായം
പഴയ	ഒ 	െകാ 	േപ്രമകഥ



അ

വിശവിഖ ാതമായ	മൂ ്

ര ി 	 ന്		വാര്	 യാണ്.	ഒ 	 ്	 ിജീവിക െട ം
ദാര്	ശനിക െട ം	ഇടയില്		വലിയ	തര്	 വിഷയമായി	കലാശി ിരി .
വിശ്വവിഖ്യാതമായ	 ്.

ആ	 ിന്	െറ	യഥാര്	 	ചരിത്രമാണ്	ഇവിെട	േരഖെ ാന്		േപാ ത്.
ചരിത്രം	ആരംഭി ത്	അേ ഹ ിന്	ഇ പ ി	നാ വയ 	തിക

കാല ാണ്.	അ വെര	അേ ഹെ 	ആ ം	അറി ി ില്ല.	ഈ
ഇ പ ിനാലാമെ 	വയ ി 	വല്ല	പ്രേത്യകത േ ാ	എേ ാ.	ഒ
ശരിയാണ്.	േലാകചരിത്ര ിന്	െറ	ഏ കള്		മറി 	േനാ ിയാല്		മി 	മഹാ ാ െട ം
ഇ പ ിനാലാമെ 	വയ ി 	ചില	പ്രേത്യകതകള്		കാണാന്		കഴി ം.
ചരിത്രവിദ്യാര്	 ികേളാട്	ഇെത പറേയ 	കാര്യമില്ലേല്ലാ?

ന െട	ചരിത്ര ഷന്		ഒ 	 ശിനി ണി ാരനായി .	 ്.	പറയ
ിൈവഭവെമാ ായി ില്ല.	എ ം	വായന ം	അറി ടാ.

അ ളയാണേല്ലാ	അേ ഹ ിന്	െറ	േലാകം.	അതി 	െവളിയി
കാര്യ െള റി ്	തിക ം	അശ്ര ന്	.	എ ി 	ശ്ര ി ണം?

നല്ലവ ം	ഉ ക;	 ഖമാെയാ 	െപാടി	വലി ക;	ഉറ ക;	വീ ം	ഉണ ക;
ശിനി ണി	 ട ക.	ഇത്ര മാണ്	അേ ഹ ിന്	െറ	ദിനചര്യ.

മാസ െട	േപര്	അേ ഹ ിനറി ടാ.	ശ ളം	വാേ 	സമയമാ േ ാള്	
അ 	വ 	ശ ളം	വാ ിെ ാ േപാ ം.	െപാടി	േവണെമ ില്		ആ	ത 	തെ
വാ ി െകാ ം.	ഇ െന	 ഖ ി ം	സം ിയി ം	ജീവി വരേവ	അേ ഹ ിന്
ഇ പ ിനാ 	തി വയ 	തിക .	അേതാെട	അ തം	സംഭവി കയാണ്!

േവെറ	വിേശഷെമാ മില്ല.	 ി 	ശകലം	നീളം	െവ ിരി .	വാ ം	കഴി
താടിവെര	നീ 	കിട കയാണ്!

അ െന	ആ	 ്	ദിനേ ാ ം	വളരാന്		 ട ി.	ഒളി െവ ാന്		പ
കാര്യമാേണാ?	ഒ 	മാസംെകാ ്	അ 	െപാ ിള്	വെര	നീ .	എ ാല്	,	വല്ല
അ ഖ േ ാ?	അ മില്ല.	ശ്വാേസാ ്വാസം	െചയ്യാം.	െപാടി	വലി ാം.



വാസനകള്		സര്	വ ം	തിരി റിയാം.	പറയ 	യാെതാ 	 ഴ മില്ല.
പേ ,	ഇ നെ 	 കള്		േലാകചരിത്ര ിന്	െറ	ഏ കളില്	

കിട ായിരി ാം	-	അപസ്വപം.	പേ ,	അ രം	കിണാ ന്	 ാേണാ	ഈ	 ്.
ഈ	 	കാരണം	പാവെ 	ആ	അരിവ കാരെന	േജാലിയില്	നി ം	പിരി വി .

എ ാ	കാരണം?
പിരി വി 	െതാഴിലാളിെയ	തിരിെ ണം	എെ ല്ലാം	പറ ്	ബഹളം	 ാന്	

ഒ 	സംഘ ാ ം	 േ ാ 	വ ില്ല.	രാ ീയപാര്	 ികെളല്ലാം	ഈ	െകാടിയ
അനീതി െട	 ില്		ക ട കള .

എ ിനയാെള	പിരി വി ?	മ ഷ്യേ ഹികെള 	പറ വരാ ം	ഈ	േചാദ്യം
േചാദി ില്ല.	എവിെട	േ ായി	അ 	 ിജീവിക ം	ദാര്	ശനീയ ം?

പാവം	െതാഴിലാളി;	പാവം	 ശിനി ാരന്	!
േജാലി	ന െ െത െകാെ ്	ആ ം	അേ ഹ ി

പറ െകാ േ തായി ില്ല.	േജാലി 	നിര്	 ിയി 	വീ കാര്	
ൈസ്വരമില്ലാതായി ീര്	 താ 	കാരണം.	 െന	കാണാന്	,	 	കാണാന്	
രാ കല്		മ ഷ്യ ടല്	!	േഫാേ ാ	എ വര്	,	അഭി	 ഖസംഭാഷണ ാര്	,
േറഡിേയാ,	സിനിമ,	െടലിവിഷന്	,	പത്ര ാരായ	പത്ര ാര്	,	ഇര 	മ ഷ്യ ടല്	.

ആ	വീ ില്	നി 	പല	സാധന ം	കള േപായി.	പതിെന കാരി	 രിെയ
ക െകാ 	േപാകാ ം	ശ്രമ ായി.

ഈ	വിധ ില്		േജാലി	ന െ 	ആ	 ശിനി ണി ാരന്		തന്	െറ	പാവെ
െച രയില്		പ ിണി	കിട േ ാള്		ഒ 	കാര്യം	അയാള്	 	ന ായി	േബാ ്യം	വ .
അയാ ം	അയാ െട	 ം	വളെര	പ്രസി ി	േനടി ഴി ിരി !

രേദശ ളില്	നി േപാ ം	ആ കള്		അയാെള	കാണാന്		വ .	ദീര്	ഘേമറിയ
	േനാ ിെ ാ ്	അ ത രായി	നില്	 .	ചിലര്		െതാ 	േനാ ്.

എ ാല്	,	ആ ം...	ആ ം	"നി ള്		ആഹാരം	ഒ ം	കഴി ിേല്ല?	എ ാണിത്ര
ീണം?"	എെ ാ ം	േചാദി ില്ല.	ഒ 	വലി 	െപാടി	വാ ാന്		േപാ ം	ആ	വീ ില്	

ഒ ിടി ാശില്ല.	പ ിണി ി 	കാ ഗമാേണാ	അയാള്	?	മ നാെണ ി ം
മ ഷ്യനേല്ല?	അയാള്		തന്	െറ	 മാതാവിെന	വിളി 	രഹസ്യമായി	പറ :

"ഈ	 േശ കെള	ആ ിെ ാറെ റ ി	വാതലടേ !"
അ 	 ത്ര ില്		എല്ലാവേര ം	െവളിയിലാ ി	വാതിലട .
അ തല്		അവര്	 	നല്ലകാലമായി!	അ 	ൈക ലി	െകാ 	ചിലര്	

മകന്	െറ	 	കാണാന്	 ട ി!	മ മേല്യാ	ജനം.	ഈ	ൈക ലിെ തിരായി
ചില	നീതിമാ ാരായ	 ിജീവിക ം	ദാര്	ശനീയ ം	ഉശിരന്		ശ യര്	 ി.	പേ ,
ഗവണ്	െമന്	റ	ഇ 	സംബ മായി	യാെതാ 	നടപടി െമ ില്ല.	േക തായിേ ാ ം
ഭാവി ില്ല.	സര്	 ാരിന്	െറ	ഈ	െകാടിയ	അനാ െയ	പ്രതിേഷധി 	പരാതി ാര്	
പല ം	ഗവണ്	െമന്	റിെനതിരാ 	പേല	അ ിമറി ന്		പാര്	 ികളി ം	േചര്	 !

ന്	െറ	വരാഴിക	ദിനംപ്രതി	വര്	 ി .	എ ിനധികം!	അ ര ന്യനായ	ആ
ശിനി ണി ാരന്		ആ 	െകാല്ലം	െകാ 	ല പ്ര വായി.

അേ ഹം	 	പ്രാവശ്യം	സിനിമയില്		അഭിനയി .	'ദി	ഹ് മന്		സ മറയിന്	'
എ 	െട ി	കളര്		ഫിലിം	എത്രെയത്ര	േകാടി	േപ്ര കെരയാണ്	ആകര്	ഷി ത്!



അ ര്	വാഹിനി	മ ഷ്യന്	.	ആ 	മഹാകവികള്		 ന്	െറ	അപദാന െള
കീര്	 ി െകാ ്	മഹാകാവ്യ ള്		 റ ിറ ി.	ഒ 	മഹാസാഹിത്യകാര ാര്	

ന്	െറ	ജീവചരിത്രെമ തി	പണ ം	പ്രശ ി ം	േനടി.
ന്	െറ	സൗധം	ഒരതിഥിമ ിരം ടിയാണ്.	ആര്	 ം	അവിെട	എേ ാ ം

ആഹാര ്;	ഒ 	വലി	െപാടി ം.
ആ	കാല ്	അേ ഹ ിന്	ര 	െസക്ര റിമാ ായി .	ര 	 രികള്	;

വിദ്യാസ കള്	.
ര േപ ം	 െന	കലശലായി	േപ്രമി ;	ര 	േപ ം	 െന

ആരാധി .	ഏ 	മ െന ം	ഏ 	തീെവ ിെ ാ ാരെന ം	ഏ
ിയ െന ം	േപ്രമി ാന്		 രികള്		എേ ാ ം	ഉ ാ മെല്ലാ.
േലാകചരിത്ര ിന്	െറ	ഏ കള്		മറി മറി ്	േനാ ിയാല്		ര 	 രികള്		ഒ
ഷെന	ഒേര	സമയ 	േപ്രമി േ ാള്		ചില്ലറ	 ഴ ായതായി

കാ മെല്ലാ.	 ന്	െറ	ജീവിത ി ം	അ ായി.
ആ	ര 	 രികെളേ ാെല	ജന ള്		ആകമാനം	 െന	േ ഹി ്.

െപാ ിള്	 ഴിവെര	നീ ്	കിട 	അ കടാഹപ്രശ മായ	 ര ്
മഹ ്വ ിന്	െറ	ചി മേല്ല?	തീര്	 യാ ം.

േലാക ി ാ 	പ്രധാന	സംഭവ െള ി	 ന്		അഭിപ്രായം	പറ ം.
പത്ര ാര്		അ 	പ്രസി െ ം.

'മണി റില്		10,000	ൈമല്		േവഗത 	വിമാനം	ഉ ാ ിയിരി !	അേത ി
ന്		താെഴ	പറ 	പ്രകാരം	പ്ര ാവി ക ായി....!'
'മരി 	മ ഷ്യെന	േഡാ ര്		 ്േറാസ്	 റാസി	 േറാസ്	ജീവി ി .	അേത ി
ന്		താെഴ	പറ 	പ്രകാരം	പ്ര ാവി ക ായി.....'
േലാക ിേല ്	ഉയരം	 ടിയ	െകാ ടിയില്		ചിലര്		കയറി	എ 	േക േ ാള്	

ജന ള്		േചാദി :
'അേത ി	 ന്		എ 	പറ ?'

ന്		ഒ ം	പറ ിെല്ല ില്	.....ഭ!	ആ	സംഭവം	നി ാരം.	ഇ െന
േഗാളാ രയാത്ര,	പ്രപ െട	ഉപ ി,	ചിത്രെമ ്,	വാ ക വടം,
െമെ രിസം,	േഫാേ ാഗ്രാഫി,	ആ ാവ്,	പ്രസി ീകരണശാല,	േനാവെല ്,
മരണാന ര	ജീവിതം,	പത്രപ്രവര്	 നം,	നായാ ്-എ 	േവ 	എല്ലാ ിെന ി ം

ന്		അഭിപ്രായം	പറയണം!	പറ മേല്ലാ.	 ന്	അറി ടാ ത്
മഹാപ്രപ ളില്		വല്ല േ ാ?	ഒ 	പറ!

ഈ	കാലഘ ിലാണ്	 െന	പിടി പ ാ 	വലിയ	 ഢാേലാചനകള്	
നട ത്.	പിടി പ ക	എ 	 നായ	ഏര്	 ാെടാ മല്ലേല്ലാ.	പിടി
പ ലിന്	െറ	കഥയാ 	േലാകചരിത്ര ിന്	െറ	അധികഭാഗ ം.

എ ാണീ	പിടി പ ല്	?
നി ള്		തരി മിയില്		 െറ	ൈത	െവ .	െവ െമാഴി .	വളമി .
േവലിെക .	പ്രതീ യാര്	 	വര്	ഷ ള്		നീ ി	ൈതകെളല്ലാം	 ല .

ല ലയായി	േത കള്		അ െന	േജാറായി	 .	അേ ാള്		നി ളില്	നി ്	ആ
െത േ ാ 	പിടി 	പ ാന്		ആര്	 ാെണ ി ം	േമാഹം	േതാ ം!....	 െന



പിടി പ ക!
ആദ്യമായി	 െന	പിടി പ ാ 	മഹ ായ	വിപ്ലവശ്രമം	നട ിയത്

ഗവണ്	െമന്	റാണ്.	അ 	സര്	 ാരിന്	െറ	ഡാവായി .	'നാസിക	പ്ര ഖന്	'	എെ ാ
ബ മതി 	 റേമ	 	ഗവണ്	െമന്	റ	ഒ 	െമഡ ം	െകാ .
പ്രസിഡ തെ യാണ്	വജ്രഖചിതമായ	ആ	സ്വര്	ണെമഡല്		 ന്	െറ	ക ില്	
അണിയി ത്.	എ ി 	ഹ ദാന ി 	പകരം	പ്രസിഡ ്	 ന്	െറ	 ിന്	െറ	 ില്	
പിടി 	 ി.	ഇതിന്	െറെയല്ലാം	ന് റീല്		നാെടാ 	സിനിമാശാലകളി ം
െടലിവിഷനി ം	പ്രദര്	ശി ി .

അേ ാഴേ ം	രാ ീയ ാര്	 ികള്		ഉഷാറായി	 േ ാ 	വ .	ജന െട
മഹ ായ	സമര ി 	സഖാ 	 ന്		േന ത്വം	െകാ ണം!	സഖാ 	 േനാ!
ആ െട,	എ ിന്	െറ	സഖാവ്?	ഈശ്വരാ!	പാവം	 ന്	!....	 ന്	,	പാര്	 ിയില്	
േചരണം!

ഏ 	പാര്	 ിയില്	?
പാര്	 ികള്		പലതാണ്.	വിപ്ലവമാണ്	ഉ ം.	ജനകീയ	വിപ്ലവം.	എല്ലാ

ജനകീയവിപ്ലവപാര്	 ികളി ം	ഒേര	സമയ 	 ന്		എ െന	േച ം?
ന്		പറ :

"ഞാെന ാ ിനാ	പാര്	 ീെലാെ േ രണത്?	ഇനി 	കേയ്യല!"
ഇ െന	ഇരി േ ാള്		െസക്ര റിമാരില്		ഒ 	 രി	പറ :
'എേ ാട്	ഇ െ ില്		സഖാ 	 ന്		എന്	െറ	പാര്	 ിയില്		േചരണം!'

ന്		മി ിയില്ല.
"ഞാ ല്ല	പാര്	 ീ ം	േചരേണാ?" ന്		മേ 	 രിേയാ 	േചാദി .	അവള്	

കാര്യം	മന ിലായി.	അവള്		പറ :
"ഓ,	എ ിന്?"
അേ ാഴേ ം	ഒ 	വിപ്ലവപാര്	 ി ാര്		 ദ്രാവാക്യം	ഇ കഴി :
"ന െട	പാര്	 ി	 ന്	െറ	പാര്	 ി!	 ന്	െറ	പാര്	 ി	ജന െട	വിപ്ലവപാര്	 ി!"
ഇ 	േക േ ാള്		മേ 	ജനകീയ	വിപ്ലവപാര്	 ി ാര്	 ്	അരിശം	 .	അവര്	
ന്	െറ	െസക്ര റിമാരായ	 രികളില്		ഒ ിെയെ ാ ്	 െനതിരായി	ഒ

ഭയ ര	പ്ര ാവന	ഇറ ി :
" ന്		ജന െള	വ ി !	പി ിരി ന്		 രാ ിയാ 	 ന്	.	ഇത്ര ം	കാലം
ന്		ജന െള	വ ി കയായി .	ഈ	െകാടിയ	വ നയില്		എെ ം

പ ാളിയാ ി.	ഞാന്		േഖദി .	ഞാന്		ജന േളാ 	സത്യം	പറ ;	 ന്	െറ
	െവ ം	റ ര്	 ാണ്!"

!	ഈ	പ്ര ാവന	േലാക ി 	എല്ലാ	പത്ര ം	വലിയ	ഗമയില്	
പ്രസി െ ി.	 ന്	െറ	 ്	റ ര്	 ാണ്!	മഹാ രാ ി ന്	.	ക ന്	,
വ കന്	,	അ പി ിരി ന്	,	ഒറിജിനല്		 ല്ല!

ഇ 	േക ാല്		ജനേകാടികള്		അ ര ാതിരി േമാ?	േ ാഭി ാതിരി േമാ?
ഒറിജിനല്		 േല്ല?	അല്ല!	േലാക ിന്	െറ	നാനാഭാഗ ളില്	നി ം	ക ികള്	,
േഫാണ്		േകാ കള്	,	ക കള്	!	പ്രസിഡ ിന്	ഇരി െ ാ തി ി.

"ജനവ കനായ	റ ര്	 ന്		നശി െ .	റ ര്		 ന്	െറ	ക 	പി ിരി ന്	



പാര്	 ി	നശി െ !	ഇ ിലാബ്	സി ാബാദ്!"	ഈ	പ്ര ാവന	 ന്	െറ
എതിര്	പാര്	 ി ാര്		ഇറ ിയേ ാള്		മേ 	വിപ്ലവപാര്	 ി ാര്		മേ 	െസക്ര റി

രിെയെ ാ 	േവെറാ 	ഉശിരന്		വിപ്ലവ	പ്ര ാവന	ഇറ ി :
"പ്രിയെ 	നാ കാെര,	േലാകെര!	അവള്		പറ 	തിക ം	കളവാണ്.	അവെള

സഖാ 	 ന്		ഒ ം	േപ്രമി ില്ല.	അതിന്	െറ	 ാണ്.	സഖാ 	 ന്	െറ	പണ ം
പ്രശ ി ം	പിടി പ ാനാണ്	അവള്		ശ്രമി ത്.	അവ െട	ആ ളമാരില്		ഒ ന്	
മേ 	പാര്	 ിയി ്	.	ക ാ െട	ആ	പാര്	 ി െട	െതാലി	ഉരി കാണി ാന്		ഞാന്	
ഈ	സ ര്	ഭം	ഉപേയാഗി െകാ .	ഞാന്		സഖാ 	 ന്	െറ	വിശ്വ
െസക്ര റിയാണ്.	എനി 	േനരി റിയാം,	സഖാവിന്	െറ	 	റ റല്ല.	എന്	െറ
ദയംേപാെല	തനി	ഒറിജിനല്	.	മായമില്ല,	മ മില്ല,	അ കരണമില്ല.	തനി...

എന്	െറ	 ദയംേപാെല.	പ്രതിഫേല 	 ടാെത	ഈ	ആപല്	സ ിയില്		സഖാ
ന്	െറ	പി ില്		അണിനിര ിരി 	ജനകീയ	 േ 	വിപ്ലവപാര്	 ി	സി ാബാദ്!

സഖാ 	 ന്		സി ാബാദ്!	സഖാ 	 ന്	െറ	പാര്	 ി	ജന െട	 േ വിപ്ലവ
പാര്	 ി!	ഇ ിലാബ്	സി ാബാദ്!"

എ 	െചയ് ം?	ജന ള്	 ാെക	ആശയ ഴ ം.	അേ ാേഴ ം	 ന്	െറ
വിപ്ലവപാര്	 ി െട	എതിര്		വിപ്ലവപാര്	 ി ാര്		ഗവണ്	െമന്	റിേന ം
പ്രസിഡ ിേന ം	പ്രധാനമ ിേയ ം	ചീ പറയാന്		 ട ി:

"മ ന്		പ സന്		ഗവണ്	െമന്	റ്!	റ ര്	 കാരന്		ജനവ ക
'നാസികപ്ര ഖന്	'	എ 	ബ മതി	െകാ .	വജ്രഖചിതമായ	സ്വര്	ണെമഡല്	
െകാ .	ഈ	ജനവ നയില്		പ്രസിഡ ി ം	പ്രധാനമ ി ം	ഉ േല്ലാ	പ ്.
ഈ	ഭയ ര	 ഢാേലാചനയില്		ഒ 	േചരി	തിരി ്.	പ്രസിഡ ം	പ്രധാനമ ി ം
രാജിവ ണം!	മ ിസഭ	രാജിവ ണം!	റ ര്	 െന	െകാല്ലണം!"

ഇ 	േക 	പ്രസിഡ ്	േ ാഭി .	പ്രധാനമ ി ം	േ ാഭി .	ഒ
പ്രഭാത ില്		പ ാള ം	ടാ ക ം	പാവെ 	 ന്	െറ	ഹര്	മ്യം	വള .	 െന
അറ ്	െച 	െകാ േപായി.

പി ീ 	 െറ	ദിവസേ ്	 െന	സംബ ി 	യാെതാ 	വാര്	 ക മില്ല.
ജന ള്		 െന	അ ്	മറ .	എല്ലാം	ശാ ം.	എ ാല്		വ 	സാ ാല്	
ൈഹഡ്രജ ം	ആ ം	 ിളിയ ം!	എ ാെണേ ാ?	ജന ള്		മറ കഴി േ ാള്	
പ്രസിഡ ിന്	െറ	െചറിയ	ഒ 	പ്രഖ്യാപന ായി:

"മാര്	 ്	9-ന്	നാസികപ്ര ഖന്	െറ	പരസ്യവിചാരണ ാ ം.	 ്
ഒറിജിനലാേണാ...	48	രാജ്യ െട	പ്രതിനിധികളായി	വ 	വിദ
േഡാ റ ാരാ 	 െന	പരിേശാധി ത്.	േലാക ിെല	എല്ലാ	പത്ര	 െട ം
പ്രതിനിധിക ാ ം.	േറഡിേയാ,	സിനിമ,	ടി.വി.,	സര്	വ	 ാ ിക ം.	ഈ	വിചാരണ
എല്ലാ	നാ കാര്	 ം	ന് റീലില്		കാണാന്		കഴി ം.	ജന ള്		പരമശാ രായി
വര്	 ി ക."

മ മേല്യാ	ജനം.	തനി	ബ കള്	,	വിപ്ലവകാരികള്	.	അവര്	
ശാ രാെയാ ം	വര്	 ി ില്ല.	അവര്		തല ാന	മഹാനഗരിയില്		തടി ടി.
േഹാ കള്		കേയ്യറി.	പത്ര െട	ഓഫീ കള്		തകര്	 .	സിനിമാശാലകള്	
തീെവ .	മദ്യഷാ കള്		ൈകയട ി.	വാഹന ള്		തകര്	 .	േപാലീസ്	േ ഷ



കള്	 ം	തീെവ .	സര്	 ാര്		െക ിട ള്		നശി ി .	 െറ	വര്	ഗീയലഹളകള്		ഉ ായി.
െറ	അധികം	േപര്		ഈ	 ന്		സമര ില്		ര സാ ികളായി.	മംഗളം.	ശാ ം.

മാര്	 ്	9.	മണി	പതിെനാ ായേ ാള്		പ്രസിഡ 	മ ിര ി 	 ന്	വശം
മ ഷ്യമഹാസ ദ്രംതെ 	ആയി ീര്	 .	അേ ാള്		ഉ ഭാഷിണികള്	
േലാക ിേനാടായി	ശ ം	 ഴ ി:	ജന ള്		അ ട ം	പാലി ണം.	വായകള്	
അട വ ക.	പരിേശാധന	 ട ി!

പ്രസിഡ ിന്	െറ ം	പ്രധാനമ ി െട ം	മ ്	അേനകം	മ ിമാ െട ം
മഹനീയ	സാ ി ്യ ില്		േഡാ ര്	മാര്		ശ്രീജി ്	 െന	വള ...
ഉ ക ാ ലരായ	ജനേകാടികള്	!	ശ്വാസം	അട ിെ ാ 	നില!

ഒ 	മഹാേഡാ ര്		 ന്	ജി െട	 ിന്	െറ	 ്	അട .	അേ ാള്		 ന്	ജി	വായ
െപാളി .	േവെറാ 	മഹാേഡാ ര്		െമാ ചിെകാ 	 ിന്	െറ	 	 ി.
അേ ാള്		അ തെമ േവണം	പറയാന്	,	ശ്രീജി ്	 ന്	െറ	 ിന്	െറ	 ്	ഒ

ി	 വ 	പരി േചാര	െപാടി !
" 	റ റല്ല!	അ കരണമല്ല!	തനി	ഒറിജിനല്	."	മഹാേഡാ റ ാ െട

ഐകകേ ്യന 	വിധി!
ന്	സാഹിബിന്	െറ	 രി	െസക്ര റിെ ്	 ന്	ജി െട	തി ിന്	െറ

	ഗാഢമായി	 ംബി .
"സഖാ 	 ന്		സി ാബാദ്!	നാസികപ്ര ഖന്		സി ാബാദ്!	സഖാ 	 ന്	െറ

ജനകീയ	 േ ാര്	 ി	സി ാബാദ്!	ജനാബ്	 ന്	െറ	 ്-ഒറിജിനല്		 ്!
ഒറിജിനല്	!!	ഒറിജിനല്	!!!"

അ കടാഹ ള്		തകര്	േ ാ 	ഒ !....	ഒറിജിനല്	!	തനി	ഒറിജിനല്	!
ഈ	ആരവം	അട ിയേ ാള്		രാ പതി	എ 	മഹാപ്രസിഡ ്	ഒ 	 ന്	

ഡാ 	 ടി	കാണി .	സഖാ 	 െന	' ശ്രീ'	എ 	തകര്	 ന്		ബ മതിേയാെട
പാര്	ലെമന്	റിേല 	േനാമിേന ്	െച !

ശ്രീ	 ന്		എം.പി.!
ര 	 ണിേവ ി ികള്		 ശ്രീ	 ന്		സാഹിബിന്	എം.ലി ം	ഡി.	ലി ം	നകി

ആദരി .
ശ്രീ	 ന്	-	മാ ര്		ഓഫ്	ലി േറ ര്	!
ശ്രീ	 ന്	-േഡാ ര്		ഓഫ്	ലി േറ ര്	.

എ ാ ം	മ മേല്യാ	ജനം.	തനി	ബ കള്	!	മ െ 	ഭരി
സര്	 ാര്	!

ശ്രീ	 െന	കി ാ 	 രി െട	പാര്	 ി ാര്		ഒൈരക്യ ണിയായി
പറ ം	എ തി ം	പ്രസംഗി ം	നട കയാണ്.	പ്രസിഡ 	രാജിവ ണം.
പ്രധാനമ ി	രാജിവ ണം!	മ ിസഭ ം	രാജി	വ ണം.	ജനവ ന!....	 ന്	െറ	 ്
റബര്	 ്!	ഒറിജിനല്		അേല്ലയല്ല!

േനാ േണ	വിപ്ലവ ിന്	െറ	േപാ ്!
ിജീവികള്	,	ദാര്	ശനീകര്	-എ 	െചയ് ം?

ആശയ ഴ ാകാതിരി േമാ...സംഭവം	വിശ്വവിഖ്യാത	മായ	 ്.
മംഗളം.



ഭം



േകാ

നീതിന ായം

ടതിയിെല	വി ാരനടപടികെളല്ലാം	ആ	പ്രതി	അവ േയാെട
േനാ ിെ ാ 	നി ക ം	അെതാ ം	തെ 	സംബ ി തെല്ല

ഭാവ ില്		അല ്യമായി	െപ മാ ക ം	െച ി 	അ ര്		റ ാ ില്	നി ്	ആ ം
ഒ 	തര്	 ം	പ്രതീ ി ില്ല.

അയാള്		 ം	സ തി െമ ം	അ തെ 	ശി ാ െമ ം
േപാലീ കാ ം	നാ പ്രമാണികളായ	 സ്ലിം	പൗര ാ ം	വിചാരി ി .	അ
ശരിയായി 	താ ം.	ബ മാനെ 	ജ ജി	വസീര്		 സയിന്		വിധിന്യായം	എ തി
തയ്യാറാ ിയി ായി .

േക 	വിളി .	േപാലീസക ടിേയാെട	ബലി കായനായ	പ്രതി	 ില്		കയറി.
അയാള്		അേ ാ ം	അേ ാഭ്യനായി .

അയാ െട	േമ 	 പത്രം	വായി 	േകള്	 ി ി ്	ജ ജി	േചാദി :
"നി ള്		ഈ	 ം	െച ി േ ാ?"
അ ര്		റ ാ ്	 ഢമായ	സ്വര ില്		പറ :
"ഉ ്."
ജ ജി	വീ ം	േചാദി :
"നി െള	ശി ി ാതിരി ാന്		എെ ി ംകാരണ േ ാ?"
അ ര്		റ ാ ്	നിവര്	 നി .	അയാ െട	ക കള്		െതളി - മായി.

േകാടതിയില്		എല്ലാവ ം	േകള്	 	വിധ ില്		 ടതേയാെട	 ഢമായി	അയാള്	
പറ :

"ബ മാനെ 	േകാടതി	ദയവായി	 മേയാെട	േകള്	 ണം.	എനി പം
പറയാ ്.

"ഇസ്ലാമില്		ഒ 	നിയമ 	ബ മാനെ 	ജ ജി ം	ഈ	േകാടതിയില്	
ടിയിരി 	 സ്ലിം	പ്രമാണികള്	 ം	അറിയാമായിരി ണം.	അശരണെര

സംര ി ക,	േജാലിയില്ലാ വര്	 	േജാലി	ഉ ാ ിെ ാ ക,	പാവെ വ െട
ള്	 	വിദ്യാഭ്യാസ ി 	സഹായം	ന ക,	പാവെ 	േരാഗികള്	



ൈവദ്യസഹായം	െചയ് ക,	വിവാഹപ്രായമായ	സാ 	 വതികെള	വിവാഹം
െചയ്യി ക.

"ഇെതല്ലാം	പണ ാ െട	 മതലയാണ്.	ഇതിനാ 	ക ണാമയ ം
നീതി മായ	അല്ലാഹ്	ഇവര്	 	പണം	െകാ ി ത്.	ഇെതാ ം	ഇവിടെ
പണ ാരായ	 സ്ലിം	പ്രമാണികള്		െച ി ില്ല.	ഒ പേ ,
മറ േപായി ായിരി ാം.	ഞാന്		ആെര ം	 െ ില്ല.	ആ 	 ം	െച േവാ
അവെര	അല്ലാഹ്	ശി ി ം.	ഞാന്		െച 	 മാ 	ഞാന്		പറയാന്		േപാ ത്.

"എന്	െറ	ബാ ാ	മരി 	കാല 	ഞാന്		 ളില്		പഠി കയായി .
അെ ന്	െറ	സേഹാദരി ്	ഒ താ 	വയ ്.	അവെള	 ളില്		േചര്	 ിേ
ഉ ായി .	പിതാ 	മരി ി 	 	മാസം	കഴി തി 	 ്	ഇവിടെ 	ഒ
സ്ലിം	പ്രമാണി	ഞ െള	 ടിയിറ ി.

"ഞാ ം	എന്	െറ	ത ം	സേഹാദരി ം	എേ ാ 	േപാ ം?	പകല്		 വ ം
രാത്രി	 വ ം	ഞ ള്		ഒെരാഴി 	പീടിക ി യില്		കഴി ി.	പിേ ദിവസം
ഞ ള്	 	 ലം	കി ി.	എന്	െറ	സഹപാഠിയായ	ഒ 	നായര്	 വാവ്	അ െന	പറ
സ തി ി ്	ആ	പീടിക െട	ഒ 	 റി	ഞ ള്	 	താമസി ാന്		ത .

"പഴയ	കഥയാണ്.	ഞാന്		എന്	െറ	സേഹാദരിെയ	പഠി ി .	മാതാവി 	േചാ
െകാ .	എന്	െറ	പിടലി ്	ഇത്ര	വ ംവ ത്	അരി ാ 	 മ ി ാണ്.	ഒേര
സമയ 	ര 	ചാ ്	അരി	ഞാന്		 മ ം.	 മടില്ലാ േ ാള്		ബീഡി	െത ം
അട ാ വടം	െചയ് ം	ഉണ മീന്		ക വടം	െചയ് ം.

"ഇ െന	ഒ 	െകാല്ലം	കഴി .	എന്	െറ	സേഹാദരി	വിദ്യാഭ്യാസം
മതിയാ ി.	തരേ ടിെല്ല 	േതാ ിയ	 ല്ലാ 	വിവാഹം	െച െകാ .
എ 	 പാ	ഞാന്		 ീധന ം	െകാ .	ഈ	എ 	 പാ	ഞാന്		എ െന
ഉ ാ ിയതാെണ 	േകാടതി 	മന ിലായേല്ലാ.

"െകാല്ലം	 	കഴി .	സേഹാദരി 	 	 ായി.	ഇതിനിെട
എന്	െറ	സേഹാദരിെയ	 ല്ല	ചവി ക ം	െതാഴി ക ം	െച ി 	വിവരം
എനി റിയാം.	ഭര്	 ാ 	ഭാര്യെയ	ശി ി .	ഞാന്		ഒ ം	പറ ില്ല.

"എ 	മാസ ി ്	 ല്ല	ഭാര്യേയ ം	 ികേള ം	എന്	െറയ
െകാ വ ാ ി.	സേഹാദരി	വളെര	 ീണി ിരി .	േരാഗി മാണ്.	ഞാന്	
ചികി ി ി .	അ െനയിരിെ 	 ല്ല	എന്	െറ	സേഹാദരിെയ
ഉേപ ി ിരി 	എ 	േക .	െമാഴി	െചാല്ലി!	എ 	െമാഴി?...	െമാഴി	െചാല്ലാന്	
എ ാ	കാരണം?	ഞാന്		െച 	േചാദി .

ല്ല	പറ :	"മന ാണ്.	ഞാന്		അവെള	െമായി	െചാല്ലീരി ്ണ്.
നിനെ ാ?"

"ഒ മില്ല.	ഇസ്ലാമിെല	നിയമമാണേല്ലാ.	 ീ െട	യൗവനം	നശി ി ി ്
അവെള ം	 െള ം	 റംത ിേയ ക.	എ ി 	േവെറാ ിെന	കല്യാണം
കഴി ാം.

"ഞാന്		േപാ .	അ െന	ഇരിെ 	 ല്ല	കല്യാണം	കഴി ാന്	
േപാ 	എ 	േക .

"കല്യാണ ി 	ഞാ ം	േപായി.	നി ാഹി ്	ഞാന്		 ല്ലെയ



പിടി 	 	െകാ വ .	എ ി 	കാ കളില്		ര ി ം	 ടി	പിടി ്	ആ ്,	ആ ്
അവെന	ഞാന്		െത ില്		അടി െകാ !

"ഞാന്		അല്ലാ വിന്	െറ	 ില്		 ാരനല്ല.	എനി ത്രേയ	പറയാ .
േകാടതിയിെല	നി തെയ	േഭദി െകാ ്	ജ ജി	പറ :
"ൈദവ ിന്	െറ	നീതിന്യായ ം	രാജ്യ ിന്	െറ	നിയമ ം	എേ ാ ം

െപാ െ 	എ 	വ തല്ല.	ഞാന്		ൈദവ ിന്	െറ	നീതി 	വഴ െവ ില്	
ഈ	പ്രതി	നിര്	േദാഷി	എ ക 	െവ െത	വിേട താണ്.	എ ാല്	,	ഈ
രാജ്യ ിന്	െറ	നീതിന്യായം	അ ശാസി ,	ഈ	പ്രതി	െച 	 ം	പരമാവധി
ശി 	അര്	ഹി 	എ ്.

"ഈ	നീതിപീഠം	വികാര ള്	 	വശെ ടാെത	നിയമം	നട വാന്	
ബാ ്യ മാണ്.'	ഇത്ര ം	പറ ി ്	ജ ജി	വസീര്		 സയിന്	,	അ ര്		റ ാ ിെന

ിെ ാല്ലാന്		വിധി .
ിെ ാല് ക ം	െച .

ക ണാമയനായ	അല്ലാഹ്	അ ര്		റ ാ ിന്	െറ	ആ ാവി 	നിത്യശാ ി
നകി	അ ഗ്രഹി െ .

മംഗളം



േപ്ര

പഴയ	ഒരു	െകാ 	േ പമകഥ

മ രഭിലമായ	കാലഘ ില്	,	പ ്,	 ഗ ള്	 ്	എ 	മ ില്	
സംഭവി ...	പഴയ	ഒ 	െകാ 	േപ്രമകഥയാ 	പറയാന്		േപാ ത്.

േപ്രമ ിനക ്	എേ ാ ം	കാമ ം	ഉ ായിരി മേല്ലാ.	അ 	നേ 	െച ം.
ണ,	ധീരത.	യൗവന ിന്	െറ	തീ തയിലായി .	വീ വിചാരമില്ല.	എ

ചാ ം.	 ദയം	 ിയ	വഴിേയ	േപാ ക...	അ മായ	േമാഹനകാലഘ േമ	നിന
വ നം!

വിശ 	വിശ െന	ജീവി ക.	എല്ലാ രം	വിശ ം;	എല്ലാ രം	ദാഹ ം.
ശമന ിന്	ഒ 	േപാം	വഴി മില്ല.	ആേരാേടാ,	എ ിേനാേടാ	േരാഷ ്;	ഉഗ്രമായ
േരാഷം.	എ ി ം	ആദര്	ശ ിന്	െറ	 ര	പഥ ിലാണ്	ജീവിതം.	എല്ലാം
േനെരയാ ം;	േനെരയാ ം.	 േചാരയില്		ക കി	പ്രപ െള	ആകമാനം

ി ള ം!	വിപ്ലവകാരിയാണ്;	െകാല്ലാന്		മടിയില്ലാ
ഭീകരസംഘേനതാവ്...	കഠാരി ം	റിേവാള്	വ ം	ഏ ി	നട 	ഭീകര	ഭീകരമായ
കാലഘ േമ	നിന 	വ നം!

േപന ില്	നി ്	അ 	തീമഴ	െപ ി .	െകാ ാ ടി ി .
സംഹാരമായി 	ജീവിതല ്യം.	ഈ	ല ്യേ ാ 	 ടിയ	 റിലധികം
വാ ായി .	അ 	ഞ ള്	െ ാ 	പത്ര ം.	ഞാനായി 	പത്രാധിപര്	.

തീെ ിേപാ 	െചറിയ	ഒ 	 റിയാണ്	പത്രമാഫീസ്.
താമസ ം	അവിെട െ .	രാ ം	പക ം	ചി യാണ്;	എ ാണ്.	രാ ം	പക ം

ടിയാേലാചനകളാണ്.	രാ ം	പക ം	പ്രവര്	 ന ളാണ്.
എന്	െറ	വാ ാ 	േവദവാക്യം.	ഞാന്		വളെര	മാന്യനാണ്.

അനിേഷധ്യേനതാവ്.	എ ി ം	 ദയ ി 	വലിയ	ക ക ്.	ഒ 	വി ല്	.	െചറിയ
േതാതില്		വിഷാദ ്.

ഭീകരപ്രവര്	 ന ള്	 ിെതാ ം	പ ിയതല്ല.	എ ാ ം	വിഷാദകര ളായ
ഗാന ള്		ആലപി ാന്		േതാ ം.

ര 	ജാതി	വികാര ളാ 	മന ില്	.	ര ം	സമരം	െചയ് .	ആെക ടി	ഒ



ശ്വാസം േപാെല.
ഇ െന	േതാ േ ാള്		 ിറ ം.	മതിലിന്	െറ	അരിക 	െച 	വിശാലമായ

േലാക ിേല 	േനാ ം.	അ െന	േനാ ിനി േ ാള്		ഒ 	ദിവസം	ഞാന്	
രിയായ	ഒ 	 വതിെയ	ക !	 രിയായ	 വതി...	മാദക ിട ്!
പ്രഥമ	വീ ണം...
േപ്രമ ില്		 ാന്		പിെ 	അധികനിമിഷ ള്		േവ ിവ ില്ല.

േമാഹനകേളബേര,	േദവീ,	നിെ 	ഞാന്		ആരാധി -മഹാമാേയ!
ഇ െന	ഗാന തിര്	 െകാ 	ഞാന്		അവെള	േനാ ിനി .	ആരാധനയാണ്,

ആരാധന!
ഈ	വിവര െളാ ം	അവള്		അറി ില്ല.	അവള്		എെ 	ക ില്ല.
ഞാനവെള	ക തെ 	ഒ 	യാ ികസംഭവമാണ്.	ഒ 	പ്രേത്യക

ല നി ്	ഒ 	പ്രേത്യക	ഭാഗേ 	േനാ ി.	അവെള	ക !
ഉടെനതെ 	അവിടം	 ണ്യ ലമായി ീര്	 .	ഞാന്		നി 	 ലേമാ?	േഹാ!

അവെള	നി ക 	 ലമാണേല്ലാ!	 ണ്യ വിഭാഗം!
ൈക കള്		ര ം	ക തിലില്		െകാ ി ്	ൈകവിര കള്		ശിര ിന്	െറ	ര

വശ ളില്		വ െകാ 	കിഴേ ാ 	േനാ ി	ഞാന്		നി കയാണ്.	മതിലിന്	െറ
അ റ 	വാഴകള്		നിറ 	ഒ 	പറ ്.	പറ ിന്	െറ	അതിരില്		മതില്	െ ്.
അതി റ 	െത വട ായി	പബ്ലിക്	േറാഡ്.	േറാഡരികില്		ഇ നില	വീ കള്	.

എന്	െറ	ഇട വശം	കിഴ 	പടി ാറായി	നഗരെ 	ര ായി	പ െകാ
ിെക 	വലിയ	ഒ 	േതാട്.	േതാടിന്	െറ	ഇ വശ ം	ഉയര്	 	ക തി കള്	.

അേ ര 	ക തില്		പണി 	കാല 	മതിലിന്	െറ	വഴിയില്		ഒ 	െത
നി ി .	െത ിേനാ 	േചര്	 	മതില്		െക ിയ േപായി.	കാലം	 െറ
കഴി േ ാള്		ആ	െത 	െവ ി.	അ െന	ആ	െവ മതിലില്		ഒ 	 ന്യത
അവേശഷി .

ആ	 ന്യത	എ 	പറ 	വിടവി െടയാണ്	ഞാനവെള	കാ ത്.
െകാ 	െവ 	 രി.	േബാഡീസില്		അമര്	 നി 	കന 	മാറിട ള്	
ഉ 	ഉ ിനി കയാണ്-ശരീരംപ ി 	െവ ബ്ലൗസില്	.	േനരിയ
ബ്ലൗസി െട	എല്ലാം	വ്യ ം.	 ടിെ ഴി 	േതാളില്		വിതറിയി െകാ ്	അവള്	
സ്വ ം	കാ !

ൈദവേമ!
എ ാണവ െട	മ രസ്വ ം?	എെ 	കാ ിേല്ല?	സ്വര്	ഗീയ രീ,	എേ

ഇ 	േനാ ാ ത്?
ഞാന്		നി 	 മ .	ഒ ല്ല	പ ല്ല,	 മ;	 മക െട	െകാ െകാ

േമഘഗര്	ജന ള്	!
എല്ലാം	നി ലം.	ആ	സ്വ രി	േകള്	 ില്ല.	എ ാ 	േകള്	 ാ ത്?
പിെ യേ ാ 	 മയാ 	ജീവിതം.	 മക െട	അഖ യ ം!	ആ

ണ്യ ല 	െച 	നി ക;	ക 	വിടവി െട	േനാ ക.	അവള്	
അവിെടെയ ാ േ ാ?	െപെ 	ക ാല്		ഉടെന	 മ ണം?	പാക ി 	 മ ാന്	
ധാരാളം	 മകള്		േ ാ 	െച 	കാ നിപാണ്.	ചിലേ ാള്		മി ായംേപാെല	കാ ം.



അരഡസന്		 മകള്		ഒെ ാ ായി	 ണ ില്		 റേ 	വി ം!	ഒ 	ഫല മില്ല.	 മ
േകള്	 ക മില്ല.	േനാ ക മില്ല.	ച കള ാേലാ?

ഇ െന	വിഷാദം	നിറ 	ഒെ ാ ര	മാസം	േപായി.	അേ ാഴേ ം	ആ
വീടിന്	െറ ം	അതിന്	െറ	പടി ാ 	വശ 	വീടിന്	െറ ം	ചരിത്ര ള്		ഞാന്	
മന ിലാ ി ഴി .	വിേശഷിെ ാ മില്ല.	മാനമായ	നിലയില്		കഴി
മാന്യ ഹ ളാണ്.

എന്	െറ	ആരാധനാ ര്	 ി	ഒ 	േവല ാരിയാണ്!	സര്	വന്	റ്!
എ ാെല ്?	േപ്രമ ി 	െച ടിെല ം	െകാ ാരെമ

ദ്രവ്യത്യാസ ള്		വല്ല േ ാ?	േപ്രമം	ശാശ്വതമാണ്;	ദിവ്യമാണ്.
പേ ,	അവെളെ 	ക ി ില്ല;	അവ െട	മാനസിക	േലാക ില്		ഞാന്		ഉദയം

െച ി ില്ല.
ധാരാളം	 മക െട	േ ാ മായി	ഞാന്		നി കയാണ്.	ഒ വില്		ഞാന്		തീര്	 ം

നിരാശനായി.	എന്	െറ	 മകെളല്ലാം	മരി .	എന്	െറ	േലാകം	ഇ .	ച
കള ാേലാ?

അ തം!	അവെളെ 	ക !...	അ തകിരണ ള്		െപാഴി െകാ യ
പനിമതി.	എെ 	ക .	ഞാന്		ക ,	അവള്		േനാ ി.	ഞാന്		േനാ ി.	അവള്	
മ ഹസി .	എനി 	മ ഹസി ാന്		കഴി ില്ല.	മ ഹാസം	ഒ 	ദൗര്	ബല്യമേല്ല?
എ ി ം	എ ില്		 തിയ	ഒ േ ഷം	ഉദയം	െച .	എനി ിതാ	ഒ 	നിധി
കി ിയിരി !	ഒ വില്		എന്	െറ	േമാഹിനി	പ്രസാദി .	ധന്യനാ 	ഞാന്	.

വിഷാദം	നീ ി.	പ്രവര്	 ന ളില്		 തല്		ഊര്	ജസ്വലത	കളിയാടി.	ജീവിതം
രമാണ്.
ദിവസ ം	ഞ ള്		കാ ം;	അവള്		മ ഹസി ം.	ഞാ ം	 േറ 	മ ഹസി ാന്	

പഠി .
േപ്രമാര്	ദ്ര ളായ	ദിവസ ള്		നീ ിെ ാ ി .	കവിതാമയ ളായ

ദിവസ ള്	.
അ െനയിരിെ 	ഒ 	സ ്യ	വ .	ആകാശ 	നി 	പനിനീര്	

തളി േപാെല	 േറ 	മഴ ്.	സാന്	േറാബനിയ ം	ഹാ ്രൗസ മായി	ഞാനാ
ക 	വിടവിന്	െറ	േനെര	േതാ ിന്	െറ	ഇ െര	നി കയാണ്.	എളിയില്		ന മായ
കഠാരി ്.	ഒ 	ഭീകരപ്രവര്	 കന്	െറ	പ ല്		എേ ാ ം	മാരകാ ധം
ഉ ായിരി ണമേല്ലാ?

ഞാന്		േപ്രമഭാജനെ 	കാ ,	കാ നി കയാണ്.	േലാ ജിേല
വ വ ം	േലാ ജില്	നി 	േപാ വ ം	എെ 	കാ ്.	ആെര ി ം
വ േ ാള്		'ഒ ി '	േപാകാെന 	ഭാവ ില്		ഞാന്		താെഴ	ഇരി ം.	അ െന	ഇ ം
നി ം	സമയം	 െറ	കഴി .	െപെ 	ക 	വിട 	െവ യാല്	,	 രമായി
നിറ .

ഞാന്		ആെക	 ടായി.	 ദയം	വല്ലാെത...	ഓ,	ഉമിനീര്		വ ി.	അേ ാള്	
മ മ രമായ	ഒ 	ശ ം:

"എ ാ ിനാ	മഴ	െകാ േ ?"	" ാ."
വികാരനിര്	ഭരമായ	നിമിഷ ള്		നീ .	യാെതാ ം	അറിയാെത	ആ കള്	



ൈവദ് തപ്രകാശ ില്		 ിയ	േറാഡി െട	േപായിെ ാ ിരി യാണ്.	നാ
േതാ ിെലവിെടേയാ	ഒ 	തവളെയ	നീര്	േ ാലിേയാ	േചരേയാ	പാേ ാ	പിടി ിരി .
തവള	വല്ലാെത,	മരണ	േവവലാതിേയാെട	കര കയാണ്.	ഇ ി 	ക ി	 ടി	വ .
കാ 	മറ വരികയാണ്.	അവള്		േചാദി :

"േപാേയാ?"
"ഇല്ല,	ഞാനേ ാ 	വരെ ?"	"എ ാ ിനാ?"
" ാ."
"േവ ."
"േവണം!	ഞാന്		വ ം!"	"പ ിെയാ ്!"
"സാരമില്ല!"
"അവെരാെ 	ഇ റേ ാനി വ ം!"
"സാരമില്ല!	ഞാന്		വ ം!"
"അേയ്യാ	േവ !"
നിറ നി 	െവ 	േപായി.	വിട 	പരി ര്	ണമായി	ക .
ഞാന്		മതിലില്		കയറി	ഇ .	െവളി ം	േതാ ില്		വീ ്;	മതിലിന്	െറ

കള്	ഭാഗ ം.	ഞാന്		േതാ ിേല 	പ െ 	ഇറ ാന്		േനാ ി.	കാെല ില്ല.
കാ കള്		നീ ി,	ൈക	വി .	 ം... വെര	െചളി;	അര	വെര	െവ ം.	ഇല്ലി ക ം

ി ില് ക െ 	േതാ .	പാദ ളില്		െവ കല് കള്	
വ െക ിയി േപാെല,	ഘനമായി,	ഞാന്		 േ ാ 	നീ ി.	േതാടിന്	െറ
മ ്യ ിെല ി.	െവളി ില്		ഞാന്		െതളി 	നി കയാണ്.	വിപ്ലവകാരി!...
ഒരടിേപാ ം	 േ ാ 	നീ ാന്		വയ്യ.	െചളിയില്		 	നി .	ആ കള്		കാ ം!
േ ാ 	നീ ണമേല്ലാ?...	ഞാന്		 േ ാ 	നീ ി.	നീ ി	നീ ി	േതാടിന്	െറ	അ െര
പ ി.	ഞാന്		 കളിേല 	േനാ ി.	 നായിേ ായി!

െവ നിര ില്	നി ്	ആകാശം	 െ 	എ വ ം	ഉയര ിലാ 	മതില്	!	എ
െചയ് ം?	എ െന	കയ ം?	തിരിെകേ ാകാന്	-!	േഛ,	കയറണം!	ൈകെയ ാ
ഉയര ില്		മതിലില്		ഒ 	െചറിയ	ആല്		വളര്	 	നില്		 ്.

ആ	ആലില്		ഞാന്		ചാടി	പിടി ടി.	പി ീ 	ഞാന്		അറി 	ഞാന്		മതിലിന്	െറ
കളില്		ഇരി 	വിവരമാണ്.

'ഹൗ!'	എ ്	അവള്		 റെ വി 	അ ത	ശ ം	േക .
പേ ,	പിെ ്	 രം.	താഴേ 	ചാടാന്		വയ്യ.	 െരയായി	പടി ാേറ

വീടിന്	െറ	ഇടമതി ്.	അ 	െച താണ്.	 െയേ ാെല	മതിലി െട	ഞാന്		നട .
പടി ാേറ	വീടിന്	െറ	 രയിട ിലിറ ി.	അവിെട	ഒ 	െതാ ്.	അ 	വള
േപാ േ ാള്		കി കിരാ	ഇലകള്		െഞരി .	ഇ ളി െട	കാ കള്		 ി ,	 ി ്
പ െ െ 	െവ ്	ഇടമതിലിന്	െറ	അരിക 	െച .

അവള്		പ െ 	അ റ 	വ .
ഞാന്		ര 	ൈകക ം	എ ി ്	അവ െട	േതാളില്		പിടി 	വലി .	 കളില്	

കയ ിയേ ാള്		കല്ലിന്	െറ	ഏേതാ	 നയില്		െകാ ്	അവ െട	ബ്ലൗസ്	'ഭര്	ര്	ര്	!'	എ
കീറി.	െവ 	 ലകള്	!

ടര്	 ്	എന്	െറ	േപ്രമ ിന്	െറ	കരണ ി 	ര ്	ഉഗ്രന്	,	ഉഗ്രന്		വീ കള്	



കി ി!
എ െന	എ ാല്	,	"ഹേയ്യാ!...	ഹവെരാെ 	ഹി 	ഉ ാനി റേ 	വ ം;

െപാെ ാ!"	എ 	പറ േ ാള്		മലീമസ ം	 ര്	ഗ പരി രിത മായ	ഒ 	ആവി
അവ െട	വായില്	നി ്	എന്	െറ	 ഖ ടി !	എന്	െറ	തല	െചകിടി .

ഞാന്		 െറ	മാറി	നി .	 െറ	 ി കള്		ഒടി .	ഒ 	പ ി	 ര .
"െപാേ ാ!"	എ ം	പറ ്	അവള്		ഇറ ിേ ായി.
പിെ 	പ ിക െട	 രയാണ്.	ഇത്ര	അധികം	പ ികേളാ?
ഞാന്		പ െ െ 	നട 	െചറിയ	മതിലില്		കയറി.	അവിെടനി 	വലിയ

മതിലില്	.	അ െന	 െറ	 േ ാ 	നീ ി.	അേ ാള്		ആ	മതി ം	താഴെ 	 ം
െവളി ില്		 ി.

വാഴ െട	ഒരില 	മാത്രമാണ്	എനി 	ഏക	മറ.	കാ 	വീ േ ാള്		ഇല
മാ ം.	ഞാന്		െവളി ില്		നല്ലവ ം	െതളി ം!

ആ	സമയ ്	എന്	െറ	 െറ	സഖാ ള്		എന്	െറ	 റി െട	അ േ 	േപാ
ക .	അവര്	െ െ 	കാണാന്		യാെതാ 	വിഷമ മില്ല.	പേ ,	അവര്	
േനാ ിയില്ല.	എ െന	എെ 	സംശയി ം?

എെ ാെ േയാ	വര്	 മാനം	പറ െകാ 	ര 	 ീക ം	ര
ഷ ാ ം!	അവരില്		പ്രായം	 റ 	ആള്	- വാവാണ്- ിറ ി	ഞാന്	

ഇരി 	ഭാഗേ 	വ .	എെ 	പിടി ാന്		വ കയാണ്.	ക കാ ം.
അപമാനം!

"നീ	എ 	െചയ് െ ടാ	ഇ ്	അവിെട?"	എ 	േചാദി െകാ ്	എെ
പിടി ം!

ആ കള്		 ം.	"ഓ,	ഇ 	ന െട	ആ	തീെ ാരി ത്ര ിന്	െറ	പത്രാധിപരേല്ല?
േനതാവ്!"	ആ കള്		പറ ം.

"ൈദവേമ!	എെ 	ഇതില്	നി ്	ഒ ്	ര ി േണ!	േമലില്		ഞാന്		യാെതാ
െത ം	െചയ് കയില്ല.	സത്യം...	അവന്		എെ 	കാണേല്ല!"

ഞാന്		കഠാരി	ൈകയിെല .	അവന്		ക പിടി യാെണ ില്	...	കഠാരിെകാ ്
എന്	െറ	ക റ ണം!	"ൈദവേമ!	അവന്	െറ	ക ിന്	െറ-ക ിന്	െറ	കാ 	 െറ
സമയേ 	നശി ി !"

ഈശ്വരാ!...	എന്	െറ	 കാര്		എന്	െറ	േപര്		പറ ്	ഉ ില്		വിളി യാണ്.
േനതാവിെന	െതര !	ൈദവേമ!	എെ 	അവമാനി േല്ല!

അയാള്		തി ം	െപാ ം	േനാ ാെത	എന്	െറ	െതാ 	വാഴ വ ില്		വ ്
ഒ ിന്	ഇ ി ്	എണീ 	േപായി.

എനി ാെക	തളര്	 	േതാ ി.	എേ ാ	എ ില്		മരി ിരി .
പിെ 	സംഭവി െതാ ം	നല്ല	ഓര്	മയില്ല.	ആ ം	ഒ മറി ില്ല.	േതാ ില്	

ചാടിയ ം	േദഹമാെക	കീറി	േചാര	വ ം	െചളിയില്		 ത ം	മതില്		കയറി
റി െട	അ െച ്	എന്	െറ	സഖാ െട	 ില്		നി ം	മ ം	അവ്യ മായി
ഓര്	 .

അവര ര 	േനാ ി.	േപ്രമസംബ ിയായ	ഒ 	ൈജത്രയാത്ര	കഴി
വ താെണ ്	അവര്		ഊഹി ില്ല.	േനതാവ്	ഏേതാ	മഹനീയ	 ത്യം	നട ിയി



വ ിരി യാണ്.	ഈശ്വരാ!
ഞാന്		േസാ ി 	നല്ലവ ം	 ളികഴി 	 റിയില്		വ 	വ ള്		മാ ി	 ടി

ചീകിയി 	കസാലയില്		ഇ .	ഉ ായ	സംഗതികള്		 വ ം,	 വ ം	ശിഷ്യ ാേരാ
പറ .

ഒ വില്		അവര്		പറ :
"ഇേ ാള്	തെ 	ന ീ	 ലം	മാറണം!"
മാറി.	ഘനേമറിയ	 ദയ മായി	രാവിന്	െറ	നി തയി െട

േപ്രമനഗരിയില്	നി 	ഞ ള്	,	വിഷാദേ ാെട	േപായി.	അ െന...	അ െന
അവമാന ിന്	െറ	 റിേവപി ാെത	കഴി േപായ	േപ്രമ,	ദാഹനിര്	ഭരമായ	മഹാ,
മഹാ	വിഷാദകാലഘ േമ,	നിന 	വ നം!

മംഗളം
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