
 

 

 

For Pooram Committee Productions, 

 

Sarath Menon Proudly presents…. 

 

 

 

 

ലലറ്റ്സ് ഓണ്... ക്യഺമറഺ... ആക്ഷന്.... 

 

(ക്യഺമറഺ വയനഺട്ട഻ലല ക്ഺടഽക്ളുലട മഽക്ള഻ല് ക്ാട഻ ലെന്ന഻ ലെന്ന഻ ന഼ങ്ങഽന്നഽ. 
ഇന്ല്ടഺഡക്ഷന് മഽഴങ്ങഽന്നഽ.മമഺഹന് ലഺല഻ന്ലറ്റ് ശബ്ദത്ത഻ല്...) 

 

1792 മഺര്ച്ചസ 18. ്ശ഼രംഗപട്ടണത്തസ ലവച്ചസ ട഻പ്പു സഽല്ത്തഺനഽം ്ബ഻ട്ട഼ഷ് മമധഺവ഻ക്ളും 
െമ്മ഻ല് ഒപ്പു ലവച്ച ക്രഺര് ്പക്ഺരം വയനഺട്ട഻ല് ട഻പ്പു ലക്മേറ഻യ ്പമേശങ്ങലളല്ഺം 
്ബ഻ട്ട഼ഷ് പട്ടഺളത്ത഻നഽ വ഻ട്ടു ലക്ഺടഽത്തഽ.്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് പഺവം ക്ര്ഷക്രഽലട 
വയറ്റ്ത്തട഻ച്ചസ ലക്ഺണ്ടസ അവലര ചാഷണം ലചയ്ത് ന഻ക്ഽെ഻യഽം ക്പ്പവഽം ്ക്മഺെ഼െമഺയ്ത 

വറ്ധ഻പ്പ഻ച്ച .ുപര഻സര ്പമേശങ്ങള഻ലല നഺട്ടുരഺജഺക്കന്ഩഺലരല്ഺം േഽര്ബലരഽം ്ബ഻ട്ട഼ഷ് 

ഭരണഺധ഻ക്ഺര഻ക്ള്ക്കസ മഽന്ന഻ല് മഽട്ടു മടക്കഽക്കയഽം ലചയ്തെവരഺയ഻രഽന്നഽ.... ഒരഽ 



 

 

രഺജക്ഽമഺരന് മഺ്െം ്ബ഻ട്ട഼ഷ്ക്ഺര്ലക്കെ഻രഺയ്ത ധ഼രമഺയ്ത മപഺരഺട഻... 
 

 

 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ!!! 
 

*************************************************************************** 

 

സ഼ന് 1 : പങ്കന് സഺയ഻പ്പ഻ന്ലറ്റ് വസെ഻. നഺട്ടുരഺജക്കന്ഩഺരഽം ക്ഽന്നംക്ഽളം നംബയഺരഽം 
വന്ന഻ട്ടുന്്. 

 

(ക്യഺമറഺയഽം ക്യഺമറഺമഺനഽം റാഫ഻ല് ഉള്ള ലലറ്റ്഻ല് ൊങ്ങ഻ ക്഻ടന്നസ ഷാട്ടസ ലചേുന്നഽ) 
 

പങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Mr. Kanaramenon, what are they saying? 

 

ക്ണഺരമമലനഺന് : Sir, they are telling the new imposed taxes are heavy 

 

പങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : We have imposed greater tax for greater welfare.Translate it!!! 

 

ക്ണഺര മമമനഺന് : സഺയ഻പ്പസ പറയഽന്ന്.... 

 

ക്ഽന്നംക്ഽളം നംബയഺര് : െര്ജ്ജമ മവണ്ടഺ. മനസ്സ഻ലഺയ്ത സഺയ഻മപ്പ.പഺവം ക്ര്ഷക്രഽലട 
വയറ്റ്ത്തട഻ച്ചസ ലക്ഺണ്ടസ ന഻ങ്ങള് അര഻യഽമടയഽം ഉപ്പ഻ന്മറ്റ്യഽം ന഻ക്ഽെ഻ ക്ാട്ട഻. അെ഻ല് 

ഞങ്ങള്ക്കസ പരഺെ഻യ഻ല്. ്ക്഻ഷ഻ ലചേന് ചഽങ്കം ലക്ഺടഽക്കണം. അെ഻ല് ഞങ്ങള്ക്കസ 
പരഺെ഻യ഻ല്. േ഻വഺനഽം പട്ടഺളത്ത഻നഽം ലക്ക്കഽല഻ ലക്ഺടഽക്കണം ക്പ്പം ലക്ട്ടണം. 
അെ഻ലലഺന്നഽം ഞങ്ളള്ക്കസ പരഺെ഻യ഻ല്. പമക്ഷ... നഺടന് വഺറ്റ്഻ന്മറ്റ്യഽം 
പട്ടചഺരയത്ത഻ന്മറ്റ്യഽം ന഻ക്ഽെ഻ ക്ാട്ട഻യ് ഞങ്ങള്ക് സഹ഻ക്കനവ഻ല്....അ് 

അനഽവേ഻ക്ക഻ല്!!! 

 

പങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Mr Nambiar. This place had been ruling by dacoits and thieves. Its we who 

established peace. When TipuSultan invaded, its we who fought against him and you Indian 

spineless lords were hiding in your damn bunkers, you country swines!!! 

 

ക്ഽന്നംക്ഽളം നംബയഺര് : സഺയ഻മപ്പ അങ്ങലന എല്രഽം ഒന്നഽം മപട഻മച്ചഺട഻യ഻ല്. ലമസാര് 

മേയ മഹരഺജയത്ത഻ലല ബ഻വമറജ  ്പ഻ട഻ച്ചടക്ക്ഺന് ഒരഽ രഺജക്ഽമഺരന് 

ന഻ങ്ങമളഺലടഺപ്പം ന഻ന്നഽ മപഺരഺട഻. അെഽ മറക്കരഽ്!!! 



 

 

 

പങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : You mean Kozhikode Varma..pazha..nkanji...? 

 

ക്ഽന്നംക്ഽളം നംബയഺര് : മക്ഺഴ഻മക്കഺ് വറ്മ്മ പഴങ്കഞ്ഞ  ഻െംബഽരഺന്!!! 

 

************************************************************************** 

 

 

സ഼ന് 2 : ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളം ക്ഽന഻ച്ചസ ന഻ര്ത്ത഻ ക്ാംബ഻ന഻ട഻ക്കഽലമന്നസ ഭയന്നസ ലക്െര഻ 
മറ഻യമ്മയഽം ഗയഺങ്ങഽം ഒള്ള ജ഼വനഽം ലക്ഺണ്ടസ ഓട഻ എ്മക്പ്പസ ആക്ഽന്നഽ 
 

(ക്യഺമറഺമഺന് ലവള്ളത്ത഻ല് ന഼ന്ത഻ ലക്ഺണ്ടസ ഷാട്ടസ ലചേുന്നഽ. അയഺള് ഇടയ്തക്യ്തക്഻ടയ്തക് 

മഽങ്ങഽക്യഽം ലപഺങഽക്യഽം ലചേുന്നഽ. ലവള്ളം ക്ഽട഻ച്ചസ വയര് വ഼ര്ത്ത഻ട്ടുന്്) 

 

ലക്മെര഻ അമ്മച്ച഻ : മറ഻യം സാക്ഷ഻ച്ചസ... 
 

ലക്മെര഻ മര഻യഺമ്മ : മപട഻ലക്കനട... എന഻ക്കസ ഒന്നഽം പറ്റ്഻ല്... 

 

ലക്െര഻ അമ്മച്ച഻ : ന഻ന്മറ്റ് ക്ഺരയമല്.ന഻ എങ്ങമനലഽം വഺ. എനമറ്റ് മഽറഽക്കഺന് ലപട്ട഻ 
സാക്ഷ഻ച്ചസ പ഻ട഻ക്കനഺ പറഞ്ഞ്... 

 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : പന്ന ലക്ളവ഻...ന഻ങ്ങക്കസ ഞഺന് ലവച്ച഻ട്ടുണ്ടസ...അമേഺ!!! (ലക്െര഻ 
മറ഻യഺമ്മ ഒരഽ ക്ഽഴ഻യ഻മലക്കസ മാക്കഽം ക്ഽത്ത഻ ്ക്ഺഷ് ലഺന്ഡ് ലചേുന്നഽ) 
 

അമെ സമയം നടക്കഺവ഻ല് ഉള്ള ക്ള്ളസ ഷഺപ്പ഻ല് പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട അമ്മവനഺയ 

പഺരവര്മ്മയഽം പഴയവ഼ടഽമഺയ്ത ഗാഡഺമലഺചന നടക്കഽന്നഽ. 
 

പഺരവര്മ്മ : എന്തഺയ്ത? പഴങ്കഞ്ഞ  ഻ക്഻ട്ട഻മയഺ? 

 

പഴയവ഼ടന് : ക്ഷമ഻ക്കണം െംബഽരഺന്. പഴങ്കഞ്ഞ഻ ക്഻ട്ട഻യ഻ല്. ലക്ഺറ്ച്ചസ പ഻ണ്ണഺക് ക്഻ട്ട഻. 
 

പഺരവര്മ്മ : ഏഭയന്!!! പഴങ്കഞ്ഞ഻വര്മ്മലയ ക്഻ലട്ടയഺ എന്നഺണ് നഺം മചഺേ഻ച്ച്. 

 

പഴയവ഼്ന് : ഇല് :-( 

 

പഺരവര്മ്മ : ഹ്മ്സ്... അവന് ആ പന്ന഻യങ്കര ഷഺപ്പ഻ല് ഉണ്ടഺവഽം. ഇ്െടം വലര 

ക്ാട്ട഻ലക്ഺണ്ടഽ വരഽഹ 

 



 

 

പഴയവ഼്ന് : ലചന്നഽ വ഻ള഻ച്ചല് ഉടലന ഇറങ്ങ഻വരഺന് എന്മറ അള഻യനല് െംബഽരഺന് 

പഴങ്കഞ്ഞ഻വര്മ്മ. 

 

പഺരവര്മ്മ : എങ്ക഼ല് പട്ടഺളം ലപഺമട്ട. വങ്കന് സഺയ഻പ്പ഻മനഺ  ്പറയഽക് ഇക്കരയം. 
 

(പഴയവ഼ടന് മടങ്ങഽന്നഽ. അണ്ട഻ മപഺയ അണ്ണഺലന മപഺലല പഺരവറ്മ്മ ലെക്കഽ വടക്കഽ 
നടക്കഽന്നഽ. ക്യഺമറഺ പഺരവര്മ്മലയ ക്റങ്ങ഻ round അട഻ച്ചസ സാം ലചേുംമപഺള് 

സ഼ന഻മലക്കസ ക്ത്ത഻ച്ചസ പ഻ട഻ച്ച മലണ്ണണ്ണ വ഻ളക്കഽമഺയ്ത ഒരഺള് ക്ടന്നഽ വരഽന്നഽ) 
 

(ബഺക്ല്ഗഺണ്ടസ മയഽസ഻ക് - ധയഺനം മധയം നരസ഻ംഹം ്ബഹ്മ്ഺര്ത്തസ മമഺക്ഷം നരസ഻ംഹം) 
 

(ക്യഺമറമഺന് ആളുലട അടഽമത്തക്കസ ഓട഻ ലചല്ുന്നഽ (zoom in), പ഻രമക്ഺട്ടസ ഓട഻ മപഺരഽന്നഽ 
(zoom out) ഇങലന ഒരഽ 10 ്പഺവശയം. ക്യഺമറഺ മഺന്മറ ലപഺക് ഫ഼ല്ഡ഻ല് എങ്ങഽം 
പടരഽന്നഽ) 
 

പഺരവര്മ്മ : ആരവ഻ലട!!! 
 

ആഗെന് : ആരഽം ഇല് ഇവ഻ലട!!! 
 

പഺരവര്മ്മ : (മഽഖത്തസ സ്പ്പസ്സസ് എക്്്പഷന്) മഹ. ന഼മയഺ? 

 

ആഗെന് : അലെ... വ഼ര മക്സര഼ ബഺത്തസ മക്ഺഴ഻മക്കഺ് വര്മ്മ പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ!!! 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : അമ്മവന്മറ്റ് ആഞ ്പക്ഺരം ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളം പന്ന഻യങ്കര ക്ള്ളസ 
ഷഺപ്പസ ലക്മയറ഻. പരമ്പരഺഗെമഺയ്ത മ഼ന് ക്റ഻ ലവച്ച഻രഽന്ന മ഼ന് പഺ്െം ലക്ഺള്ളയട഻ച്ചു. 
ക്ഺലഺപഺന഻യഽം ആനമയക്ക഻യഽം അങലന ഒരഺയ഻രം ക്ള്ളസ ക്ഽപ്പ഻ക്ള് െട്ട഻ലയടഽത്തഽ. 
 

പഺരവറ്മ്മ : പട്ടഺളം അ്െമത്തഺളം ക്ഺട്ടുലമന്നസ ലനഺം ന഻ര഼ച്ച഻ല്  

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : പ഻ലന്ന ഷഺപ്പ഻ല് ക്ടന്ന പട്ടഺളം ഓമരഺ ക്ഽപ്പ഻ വഺങ്ങ഻ അട഻ച്ച഻ട്ട  ു

മടങ്ങ഻മപ്പഺക്ഽലമന്നസ അമ്മവന് ക്രഽെ഻മയഺ??? അവറ് അവ഻ലട മപക്കാത്തസ നടത്ത഻. 
്ര഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളക്കഺര് ്്െ഼ക്ളുലട മഺനത്ത഻ന്വ഻ല പറഞ്ഞഽ. ഷഺപ്പ഻ല് മ഼ന് ക്റ഻ 
ലവച്ച഻രഽന്ന അമ്മ഻ണ഻ലയ മപഺലഽം ലവരഽമെ വ഻ട്ട഻ല്. അവര് അവ഻ലട വഺള് ലവച്ചസ 
നഺറ്റ്഻ച്ചു. 
 

പഺരവര്മ്മ : അ് വങ്കന് സഺയ഻പ്പ഻ന്ലറ ഉത്തരവഺണ്. 

 



 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : വങ്കനഺയലഽം ഡ഻ങ്കനഺയഺലഽം വന്നഽ പറലയണ്ട് എന്മറ മരയഺേ. 

പഴങ്കഞ്ഞ഻യഽലട വഺള് ലവയ്തപ്പസ ക്മ്പന഻ ക്ഺണഺന് മപഺക്ഽന്നമെയഽള്ള !ു!! 

 

**************************************************************** 

സ഼ന് 3 : ലക്ലെര഻ മറ഻യഺമ്മയഽലട ലറസ്റ്റസ ഹൗ്. പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ക്ടന്നഽ 
വരഽന്നഽ.ലക്മെര഻ അമ്മച്ച഻ ലഡ്്.  

 

(ക്യഺമറഺ മഺന് ല്ടഺള഻യ഻ല് ഇരഽന്നഽ ഉറങ്ങഽന്നഽ) 
 

ലക്മെര഻ അമ്മച്ച഻ : മപഺയ഻...വ഼ഴ്ചയ഻ല് പറ്റ്഻യെഺവണം 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (മഷഺക്കസ് എക്്്പഷന്. ക്ണ്ണുക്ള് ന഻റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നഽ) 
 

ലക്മെര഻ അമ്മച്ച഻ : ക്ഺണഺന് നല് ഭംഗ഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.പറഞ്ഞ഻ലട്ടന്തഺ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : വ഼ഴ്ചയ഻ല് ക്ഽപ്പ഻ പാര്ണ്ണമഺയഽം ലപഺട്ട഻മയഺ? െഽള്ള഻ മപഺലഽം 
ബഺക്഻യ഻ലല്? 

 

(ലക്മെര഻ അമ്മച്ച഻ ന഻ലവ഻ള഻ച്ചസ ലക്ഺണ്് അക്മത്തക്കസ ഓട഻. അക്ത്തസ ലചന്ന രഺജഺ 

ക്ണ്ട് വ഻െഽംബ  ഻ക്രയഽന്ന മറ഻യഺമ്മലയയഺണ്) 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : എലന്തല്ഺം ്പെ഼ക്ഷക്ളഺയ഻രഽന്നഽ. പട്ടചഺരഺയമഺലണങ്ക഻ല് 

ക്ര഻ക്കസ മചറ്ത്തസ ക്ഽട഻ക്കണം, ക്ള്ള വഺറ്റ്ഺലണങ്ക഻ല് ലവള്ളം മചറ്ത്തസ ക്ഽട഻ക്കണം...  
 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : (ലപഺട്ട഻ക്കരഞ്ഞഽലക്ഺണ്ടസ) അരഽ്... അരഽ്... എലന്ന വ഼ണ്ടഽം 
മവേന഻പ്പ഻ക്കരഽ .്.. 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (മവേനമയഺലട) ക്ഽപ്പ഻ലയ മഺ്െം ്മനഹ഻ച്ച രഺജഺവ഻ന്മറ 

മവേന ആലരഺലടങ്ക഻ലഽം പങ്കസ ലവയ്തക്ലണ്ട മറ഻യം... 
 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : എലന്ന മവേന഻പ്പ഻ക്കരഽ .്... ന഻ങ്ങള് ചവഽട്ട഻ ന഻ക്കഽന്ന് 

എന്ലറ ക്ഺല഻ലഺണ് മനഽഷയഺ. ഒന്നമങ്ങഺട്ടസ മഺറ഻ ന഻ല്സ 
 

 

*************************************************************************** 

 



 

 

അമെ സമയം വയനഺട്ട഻ലല മെഺന്നയ്തക്കല് ആേ഻വഺസ഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ലല ഓലരഺ 

അര഻യഽം ലപറഽക്ക഻ എടഽക്കഽക്യഺയ഻രഽന്നഽ ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളം 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പ഻ലനറ്റ്സ മമല്മനഺട്ടത്ത഻ല് പട്ടഺളം ഓലരഺ ക്ഽട഻ലഽം ലക്ലയറ഻. 
ആേ഻വഺസ഻ക്ള് ന഻ലവ഻ള഻ലച്ചഺന്് നഺലഽ പഺടഽം പരക്കം പഺഞ്ഞഽ 
 

13 ആം നംബര് ക്ഽട഻ല഻മലക്കസ മക്റ഻ മപഺയ പട്ടഺളക്കഺരന് ക്ഽള഻സ഼ന് ക്ഺണഺന് 

മഺവ഻ന്ലറ്റ് മമഺള഻ല് വല഻ഞ്ഞഽ മക്റ഻ ബഺലന്് ലെറ്റ്഻ െഺലഴ വ഼ണവലന ലപഺലല 

പറന്നഽ വന്നഽ മഽറ്റ്മത്തക്കസ വ഼ഴഽന്നഽ.  
 

(ക്യഺമറഺ മഺന് ക്യഺമറഺയഽം ൊക്ക഻ പ഻ട഻ച് വട്ടത്ത഻ല് ക്റങ്ങ഻മക്ഺണ്ടസ round shot 

എടഽക്കഽന്നഽ. ക്ഽട഻ല഻ല് ന഻ന്നഽം ഊര഻ പ഻ട഻ച്ച ക്ഽറ്റ്഻ചാലഽമഺയ്ത ഒരഽ ധ഼ര വന഻െ 

പഽറമത്തക്഻റങ്ങ഻ വരഽന്നഽ.) 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : who the hell is she? She is Hot. 

 

പട്ടഺളക്കഺരന് : ഇവളഺണ് സഺയ഻ലപ്പ െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ന്ലറ ക്ഺമഽക്഻. "ക്ഺല്ക്കല് 

പഽള്ള഻". 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : You mean the rebel thalaykal paampu who knows blackmagic and vanishes 

the foreign liquor? 

 

പട്ടഺളക്കഺരന് : അലെ. അവന്ലറ ലപണ്ണഺ ഇവള് 

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : ക്഻് നഺയ഻ന്ലറ മമഺന് ലക്ഺ ലധരയം ഹഽവഺ ഞങ്ങലട ക്ഽട഻ല് 

ലമം ലക്റ഻ അലമ്പഽണ്ടഺക്കഺന്? ഏക് ആദ്മ഻ മപഺലഽം ഇവ഻ടഽന്നഽ ജ഼വമനഺലട നഹ഻ 
ജഺത്തഺ മഹ, ലഹ മഹഺ ഹാ!!! 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : what is she talking? which language is that? 

 

പട്ടഺളക്കഺരന് : അവള് ലക്ഺറച്ചസ നഺള് മബഺംമബയ഻ലല ക്ഺടഽക്ള഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 
െലേസക്കല് പഺമ്പസ അവ഻ടഽന്നഽ അട഻ലചഺണ്ടസ മപഺന്നെഺ ഇവലള. അെഺ ഹ഻ന്ദ഻ 
മചര്ന്ന മലയഺളം മബഺല്ത്തഽന്ന്. 
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വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : What the Fa... Bring her over here.  

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ ഒരഽ സമ്മര്മസഺള്ട്ടട഻ച്ചസ പറന്നസ വന്നഽ നഺലഽ ക്ഺല഻ല് ന഻ന്നഽ. ചഺട഻ 
ക്ഽത്ത഻ വലം മറ഻ഞ്ഞസ ഇരഽന്നമറ്ന്നസ എടം പ഻ര഻ അമര്ന്നഽ പറന്നഽ ചഺട഻ ലനഞട഻ച്ചസ 
െഺലഴ വ഼ണഽ ഭാമ഻ ലെഺട്ടസ വണങ്ങ഻ ക്ഺല് മഽക്ള഻ലലക്കഽയറ്ത്ത  ഻ലക് ക്ഽത്ത഻ ചഺട഻ 
ചവഽട്ട഻ ഗഽരഽവ഻ലന ്മര഻ച്ചസ ഒലരഺറ്റ് ഓട്ടം. 
 

പട്ടഺളക്കഺരന് ലപഺറലക് ലവച്ചസ പ഻ട഻ഛഽ. ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ ലചന്നഽ ന഻ന്ന് ഒരഽ 
പഴയ്ത സ഻ംഹത്ത഻ലനറ്റ്സ മടയ഻ല്... 

 

(്്ക്഼ന഻മലക്കസ നഺല് ക്ഺലഽള്ളസ ഒരഽ ക്ഽെ഻ര വന്നഽ ന഻ന്നഽ. ക്യഺമറ ക്ഽെ഻രയഽലട 
ക്ഺല഻ന്ലറ അട഻യ഻ല് ന഻ന്നഽം മഽക്ള഻ലലക്കസ ലപഺങ്ങ഻ വരഽന്നഽ. ക്യഺമറഺമഺന് 

െലയ഻ല് വ഼ണ ക്ഽെ഻ര ചഺണക്ം െഽടച്ചസ ക്ളഞ്ഞസ ലലന്സ഻ലല ലപഺട഻ െട്ട഻ ക്ളഞ്ഞഽ) 
 

(ക്യഺമറ ക്ഽെ഻ര പഽറത്ത഻രഽന്ന ആള഻ലലക് സഽം ലചയ്തെഽ. 4 അട഻ ലപഺക്കം. 25 ക്഻ലലഺ 

ൊക്കം. ആലരഺഗയ ്ധഽെരഺ്രര്. ക്ണ്ടഺല് പട്ട഻ ക്ഞ്ഞ഻ ക്ഽട഻ക്കഺത്ത മഽഖം. പഺെ഻ 
ക്ത്ത഻യ ലക്ഺെഽക്ഽ െ഻ര഻ ലപഺലലത്ത മ഼ശ. നഺട്ടുക്ഺര് മടല് എടഽത്തസ അട഻ച് മഽഴ 

വന്ന് മപഺലല െലയ഻ല് മഽട഻ ഒരഽ മബഺള് ലപഺലല ലക്ട്ട഻ ലവച്ച഻ര഻ക്ക഻ക്കഽന്നഽ. 
ലമഺത്തത്ത഻ല് ഒരഽ അലവലഺെ഻ ലക്ഷണം ) 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Horse Shit...now who the bull shit is this? 

 

ആഗെന് : ഞഺനഺണ് സഺയ഻ലപ, പഴങ്കഞ്ഞ഻ രഺജയഽലട പടത്തലവന് ഇടമച്ചന 

പങ്കന്!!! 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ക്പ്പം ക്ാട്ട഻യ് മപഺരഺഞ്ഞസ ക്പ്പ ക്ാട്ട഻ ക്ഞ്ഞ഻ ക്ഽട഻ക്കഽന്ന 

ആേ഻വഺസ഻ക്ലള പഞ്ഞ഻ക്ക഻ടഺന് ലജ്ജ഻ക്കഺലെ വന്ന ന഻ങ്ങള്ക്കസ നഺണമഇലല്? 

ലപഺന്ന഻നഽ വ഻ല പറഞ്ഞസ ശ഼ല഻ച്ചവറ് ലപണ്ണ഻ന് വ഻ല പറയഽമന്നഺ? ഹ്മ്സ് വഺലളടഽക്കസ 
 

വങ്കന് സഺയ഻് : ബഽഹഺ...ഹഺ...ബഽഹഺ... 
 

പട്ടഺളക്കഺരന് : മേ സഺയ഻പ്പസ വഺള് ലവച്ചു. അലപഺലഴ പറഞ്ഞെഺ ഒള്ള റം ലമഺത്തം 
ഒറ്റ്യ്തക് ക്ഽട഻ക്കരഽലെന്നസ. പറഞ്ഞഺ മക്ള്ക്കമണ്ട 

 

മക്ഺപഺക്ഽലനഺയ ഇടമച്ചന പങ്കസന് പട്ടഺളക്കഺരഽമഺയ്ത യഽദ്സം ആരംഭ഻ച്ചു. ക്ഺല്ക്കല് 
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പഽള്ള഻ ക്േ഻ല് ക്഻ട്ട഻യവലര വള്ള഻ ചാരല് ലക്ഺണ്ടട഻ച്ചു. 5 പട്ടഺളക്കഺര് round ഇല് 

ന഻ന്നസ ഇടമച്ചന് പങ്കലന മനര഻ട്ടു. ഒരഽവന് പങ്കന്റ്റ്സ െല ലക്ഷയമഺക്ക഻ വഺമളഺങ്ങ഻. 
matrix style ഇല് പങ്കന് പഽറമക്ഺട്ടസ െഺഴ്ന്നമപ്പഺള് നടഽവഽം െല്഻ െഺലഴ വ഼ണഽ. 
പട്ടഺളക്കഺര് െലന്ന പങ്കലന പ഻ട഻ലച്ചഴഽമന്നല്പ്പ഻ച്ച .ു 

 

ഇലെല്ഺം ക്ന്് ലക്ഺണ്ടസ ക്ഺട഻ലനറ്റ്സ ഉള്ള഻ല് ന഻ന്നഽം ഒരഽ ലചറഽപ്പക്കഺരന് ഓട഻ 
പഺഞ്ഞഽ വന്നഽ. ക്േ഻ല് അംബഽം വ഻ല്ും. ന഼ട്ട഻ വളറ്ത്ത഻യ മഽട഻. പാചയഽലട മ഼ശ് 

ലപഺമല അവ഻ലടയഽം ഇവ഻ലടയഽം ആയ഻ മ഼ശ.അരയ഻ല് ക്ള്ളു ക്ഽപ്പ഻ 
ലക്ട്ട഻യ഻ട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അ് മറ്റ്ഺരഽം ആയ഻രഽന്ന഻ല്. ക്ഺട഻ലല് ഒള഻മപഺരഺള഻ക്ളുലട 
മനെഺവ് "െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ" 
 

െലന്ന മഺ്െം വ഻ശ്വ്സ഻ച്ചസ ക്ഴ഻യഽന്ന ആേ഻വഺസ഻ ക്ാട്ടമരയഽം, െന്ലറ ഗഽരഽവഺയ 

ഇടഺമച്ചന പങ്കലനയഽം പ഻ലന്ന െഺന് ്പഺണമനക്ഺമളലറ ്മനഹ഻ക്കഽന്ന ക്ഺല്ക്കല് 

പഽള്ള഻ലയയഽം ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളക്കഺര് അട഻ച്ചസമറ്ത്തഽന്ന  ്െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻നഽ 
ലപഺറഽക്കനഺയ഻ല്. ആ ഭ഼ക്ര രംഗം ക്ണ്ടസ അയളുലട ക്ണ്ണുക്ള് ചഽവന്നഽ. 
പട്ടഺളക്കഺര് അവലര ലപഺെ഻മര െല്ുന്ന് ക്ണ്ടഽ ന഻ക്കഺനഺയ഻ല് െലയക്കല് 

പഺമ്പ഻നഽ. അയഺള് അലറ഻ലക്ഺണ്ടസ ചഺട഻ വ഼ണഽ പറഞ്ഞഽ 
 

"ആരഽം മപട഻ലക്കണ്ടഺ...എല്ഺരഽം ഓട഻ലക്കഺ..." 
 

 
 

****************************************************************************** 
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സ഼ന് : 10 - പഴങ്കഞ്ഞ഻ രഺജയഽലട ല്ടയ഻ന഻ംഗ് ക്യഺമ്പസ. പര഻ശ഼ലനം മനടഽന്ന ക്ഽട്ട഻ക്ള് 

അമ്പഽം വ഻ല്ും ഉപമയഺഗ഻ച്ചസ ക്ഽട്ട഻യഽം മക്ഺലഽം ക്ള഻ക്കഽന്നഽ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട മഽമ്പ഻ലലത്ത഻യ െലയ്തക്കല് പഺമ്പഽം ക്ഺല്ക്ല് പഽള്ള഻യഽം 
പഴങ്കഞ്ഞ഻ രഺജലയ ബഹഽമഺനമത്തഺലട വണങ്ങ഻ 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : പണ്ടഺരമടങ്ങലട്ട 
 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : പണ്ടഺരമടങ്ങലട്ട 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ : ഇവമളെഺ? (ഇടമച്ചന പങ്കലന മനഺക്ക഻ ക്ണ്ണ഻രഽക്ക഻ലക്ഺണ്ടസ) 
ലക്ഺള്ളഺമലല്ഺ  
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : അട഻യന് ഒര഻ക്കല് മബഺംബയ഻ലല ലഺല്മഫഺറസ്റ്റ഻ല് ലവട഻ 
ലവക്കന് ലപഺയലപ്പഺ ക്ണ്ട഻രലപ്പട്ടസ അട഻ലച്ചഺണ്ടസ ലപഺന്നെഺണ് െ്മ്പഺ. ക്ലയഺണഺം 
ക്ഴ഻ഞ്ഞ഻ലല്ങ്ക഻ലഽം ഞങ്ങലട ഹ്ണ഻മഽണ് ന഻ശ്ചയ഻ച്ക്഻ര഻ക്കഽവഺ 
 

(ഇടമച്ചന പങ്കന്ലറ മഽഖ് ഒരഽ ന഻രഺശ ്പെ഻ഭല഻ച്ചു) 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : അട഻യന് വ഻ള഻ച്ചഺല് ക്ാലട ഇരങ്ങ഻ മപഺരഽന്ന ലപണ്ണുങ്ങള് 

അവ഻ലട ലവലറയഽമഽണ്ടസ 
 

(ഇടലചന പങ്കന്ലറ മഽഖം സലന്തഺഷ ഭര഻െമഺയ്ത) 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : പഺമമ്പ...ന഻ ലപഺന്നപ്പനലല്ടഺ..െങ്കപ്പനഺ... െങ്കപ്പന്... 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ : അടവഽം അഭയഺലസഺം ഒലക്ക അറ഻യഺമമഺ ലപലണ്ണ? 

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : ലവഺ ലെഺ ആ് െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ലനഺ് പാച഻യഺല് പറഞ്ഞഽ 
െരഽം മഹ ലഹഺ ലഹ ഹാ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ( ഗൗരവത്ത഻ല് ) ഇന഻ ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളം അടങ്ങ഻യ഻ര഻ക്ക഻ല്. 

പങ്കലന ആേ഻വഺസ഻ക്ളുലട മഽന്ന഻ല് ഇട്ടു നഺറ്റ്഻ച്ച ്െ഻െ഻ക് ഇന഻ അവര് എലന്ന 

ആവഽം മനഺട്ടമ഻ട്ട഻ര഻ക്കഽന്ന  ്

 

(പഴങ്കഞ഻രഺജഺ ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻യഽലട അമ്പഽം വ഻ല്ും വഺങ്ങ഻ 10 അട഻ ോരത്ത഻ല് 



 

 

ന഻ന്ന ലവമക്കഺല് മക്ഺലം ലക്ഷയമഺക്ക഻ അമ്പസ അയച്ചു. ആ അമ്പസ ലചന്നഽ ലക്ഺണ്ട 

ആേ഻വഺസ഻ പേന് െല്ക്ഷണം മര഻ച്ചു വ഼ണഽ) 
 

(പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ ഗൗരവം വ഻ടഺലെ െഽടര്ന്നഽ) 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഇന഻ മഽെല് പഽെ഻യ ഒരഽ യഽദ് മഽറയഺണഽ എന്ലറ മനസ്സ഻ല്. 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : എന്തഺ അ് 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ലഗഺറ഻ല്ഺ യഽദ്ം!!! ലഗഺറ഻ല്ക്ളുലട മഽഖം മാട഻ലവച്ചസ പ഻റക്഻ല് 

ക്ാട഻ ലചന്നഽ ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺലര മപട഻പ്പ഻ക്കഺം... 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന്ലറയഽം െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ന്മറയഽം മഽഖ് ഒരഽ മപഺലല 

വ഻ടര്ന്നഽ...പഽഛം എന്ന വ഻ക്ഺരം... 
 

****************************************************************************** 

 

സ഼ന് 15 : വങ്കന് സഺയ഻പഽം അലങരഽലട മഗള്ഫ്റണ്ടസ ക്ാറയഽം ക്ാട഻ ക്ഺട്ട഻ല് 

ല്റ്റ്ക്ക഻ങ഻നഽ മപഺയെഺയ഻രഽന്നഽ. 
 

(ക്യഺമറഺ മഺന് മരെ഻ന്ലറ വള്ള഻യ഻ല് ൊങ്ങ഻ ക്഻ടന്നഽ ഷാട്ടസ ലചേുന്നഽ) 
 

ക്ാറ : Vankan, how long we have to walk? 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : 10 minutes more, honey 

 

ക്ാറ : 10 minutes!!! Oh my God. I cant walk that much. Lets stay here. 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Its not safe to stay here 

 

ക്ാറ : Wild animals? 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : No 

 

ക്ാറ : Wild Elephants? 
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വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : No 

 

ക്ാറ : A Wild Man? 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : No 

 

ക്ാറ : Then What is it? 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Wild cockroaches. I am scared of cockroaches!!! 

 

അലപ്പഺഴഺണ് ക്ാറ ആേ഻വഺസ഻ക്ള് വ഻ര഻ച്ച വലയ഻ല് വ഼ണ്. അവറ് അവലര 

പഴങ്കഞ഻ രഺജഺയഽലട സമങ്കെത്ത഻ലലത്ത഻ച്ച .ു 

 

ക്ാറ : Where are we? who are you? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ : i am kanji. pazhankanji. your enemy 

 

ക്ാറ : Please to meet you. Are you gonna kill us? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : അനയമസന മരണം ന഻യ ലേലനയന ജ഼വ഻െം, മേഹ഻ മ് ്ക്ഽപയ 

ശംമഭഺ ശംലഭഺ ശങ്കര ഗൗര഻പലെ 

 

ക്ാറ : Does that mean guests are to be treated as gods? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : No 

 

ക്ാറ : Does that mean let peace prevail? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : No 

 

ക്ാറ : Does that mean everyone in the world should be happy? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : No 

 

ക്ാറ : Then what the fa does it mean? 

 



 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : അങലന അനയഺസമഺയ്ത ആലരയഽം മര഻ക്കഺന് അനഽവേ഻ക്കരഽ .് 

ഇഞ്ച഻ഞ്ചഺയ്ത ലക്ഺല്ണലമന്നസ. 
 

ക്ാറ : !!! 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : പഽള്ള഻, ഇവര് നമ്മഽലട അെ഻ധ഻ക്ളഺണ്.ക്ഽട഻ക്കഺന് പച്ച ലവള്ളം 
മപഺലഽം ലക്ഺടഽലക്കണ്ട. നമ്മഽലട പള്ള഻ക്കഞ഻യഽം പള്ള഻ ചക്ക ക്ാട്ടഺനഽം എടഽത്തസ 
ലവയ്തക്കഽ. ഇവലര മനരം ലവളുക്കഽലമ്പഺ ലക് ലവട്ട഻ മഺറ്റ്഻ ക്ണ്ണ഻ല് ലമഺളക്ഽ ലപഺട഻ 
ഇട്ടു ക്ഺട഻റക്ക഻ വ഻മട്ടലര... ഇടമച്ചന പമങ്കശഺ..ലക്ഺലല്ണ്ടഺ... 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ െ഻ര഻ച്ചസ നടന്നലപ്പഺള് ക്ാറ ബഹഽമഺനപാറ്വം ആത്മഗെം നടത്ത഻, 
"What a maaaan..." 

*************************************************************************** 

സ഼ന് 21 : പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട ്ടയ഻ന഻ംഗ് ക്യഺമ്പസ. ഇടമച്ചന പങ്കന് ഓട഻ വരഽന്നഽ. 
 

(ക്യഺമറഺ മഺന് പങ്കന്മറ ക്ാലട ഓട഻ വരഽന്നഽ) 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : െമ്പഽരഺമന...െമ്പഽരഺമന... െമ്പാ... 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (ഭയന്നഽ ലക്ഺണ്ടഽ)എന്തഺ പങ്കഺ? ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് നമ്മലള വളമഞ്ഞഺ? 

ഉടലന എലന്ന രക്ഷ഻ക്കഽ. ന഻ന്ലറ ജ഼വന് മപഺയഺലഽം സഺരമ഻ല്. എലന്ന 

രക്ഷ഻ക്കസ..മസവ് മ഻.. 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : െമ്പഽരലന ഓടരഽ്. ഒരഽ സലന്തഺഷ വഺര്ത്ത അറ഻യ഻ക്കഺനഺണ് 

അട഻യന് വന്ന്.  

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ: ലഹഺ. ലവറഽമെ ഭയചക്഻െനഺയ഻ മപഺയ഻. എന്തഺ ആ വഺര്ത്ത 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് സന്ധ഻ക്കസ െേറഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് സന്ധയക്കസ എവ഻ലട മപഺക്ഺന് െേരഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
എന്നഺ പറഞ്ഞ്? 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : സന്ധയക്കസ അല് െമ്പഽരഺലന. സന്ധ഻. നമ്മളുമഺയ്ത ക്രഺറ഻ന് വങ്കന് 

സഺയ഻് ഒരഽക്കമഺലണന്നസ 



 

 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ: ഒലഹഺ... അലപ്പഺ ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര്ക്കസ ബഽദ്഻യഽേ഻ച്ച .ു ആള് 

ബലത്ത഻ലഽം ആയഽധ ബലത്ത഻ലഽം ബഽദ്഻ശക്ത഻യ഻ലഽം നമ്മലള 

മെഺല്പ്പ഻ക്കഽവഺനഺവ഻ലല്ന്നസ അവര്ക്കസ മനസ്സ഻ലഺയ്ത. അെഺണ഻ലപ്പഺ ഒരഽ സന്ധ഻ 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അ് ലക്ഺണ്ടല്. ലവറഽമെ നമ്മലളഺ് യഽദ്ം ലചയ്ത് അവരഽലട 
ക്ഽമറ ആയഽധം മവസ്റ്റസ ആക്ക഻ ക്ളയഺയ്ത ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് ഇരലപടഽന്ന഻ല് 

എന്നറ഻യ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടസ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ: ഒലഹഺ. ആലട്ട എന്തഺ പങ്കലനറ്റ്സ അഭ഻്പഺയം 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് :(മവേനമയഺലട) ്ബ഻ട്ട഻ഷഽക്ഺരഽമഺയ്ത സന്ധ഻യഺയ്ത ക്ഴ഻ഞ്ഞഺല് 

പ഻ലന്ന ലസനയത്ത഻നഽം പടത്തലവനഽം എന്തസ ക്ഺരയം. െമ്പഽരഺന് ഒരഽ ക്ഺരയം 
ഓര്ക്കണം. അങ്ങയഽലട മഺനം ക്ഺക്കഺന് മവണ്ട഻ മപഺരഺട഻യവരഺണ് ഞങ്ങള്. 

അമങയ്തക്കസ മവണ്ട഻ യഽദ്ം ലചയ്തെഽ മര഻ച്ചു വ഼ണ അമനക്ം മപരഽണ്ടസ.അവരഽലട 
ആത്മഺക്കലള വഞ്ച഻ക്കരഽ്. അങ്ങയഽലട ആലഽക്ളുലട ക്ഽഴ഻യ഻ല് മണ്ണ഻ടരഽ് എന്ന 

ആ്ഗഹം ഉലണ്ടങ്ക഻ല് േയവഺയ്ത ഈ സന്ധ഻ ഒപ്പ഻ടണം.്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളത്ത഻ന്ലറ െല്സ 
ലക്ഺണ്ടസ ചഺവഺന് എന഻ക്കസ വേ. 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഹ്മ്സ്..നഺലമഺന്നസ ആലലഺച഻ക്കലട്ട 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : (അത്മഗെം) ഈ ക്ഺലന് എന്മറ ലപഺക് ക്മണ്ട അടങ്ങഽ... 
 



 

 

 

 

**************************************************************************** 

സ഼ന് 28 : വങ്കന് സഺയ഻പ്പ഻ന്ലറ വസെ഻ 
 

(ക്യഺമറഺ മഺന് സ഼ന് 1 ഇല് ൊങ്ങ഻ക്ക഻ടന്ന അമെ ചഽവറ് വ഻ളക്ക഻ല് െന്ലറ സ്ഥഺനം 
ഉറപ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടസ) 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : So Mr.Kanjy, Are you fine with the terms and conditions 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഇല് സഺയ഻മപ്പ. ന഻ങ്ങളുലട ക്ഽശഺ്ഗബഽദ്഻യ഻ല് ഉേ഻ച്ചസ 



 

 

െ്ന്തങ്ങള഻ല് വ഼ഴഺന് മണ്ടനല് പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ. യഽദ്വഽം െ്ന്തവഽം ക്രഽന഼ക്കവഽം 
പട഻ച്ചവനഺണ് മക്ഺഴ഻മക്കഺ് വറ്മ്മ പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ. 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : what are you trying to say? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : എന്ലറ ന഻ബന്ധനള് ഞഺന് വഺയ഻ക്കഺം. മക്ലട്ടഺ. ഒന്നസ. ്ബ഻ട്ട഻ഷ് 

പട്ടഺളം പ഻ട഻മച്ചടഽത്ത പന്ന഻യങ്കര ക്ള്ളസ ഷഺപ്പസ വ഻ട്ടു െരണം. മജഺല഻ക്കഺര഻ 
അമ്മ഻ണ഻ അടക്കം. രണ്ടസ. ഷഺപ്പ഻ല് ന഻ന്നസ പട്ടഺളം ലക്ഺണ്ടസ മപഺയ ക്ഺലഺപഺന഻, 
ആനമയക്ക഻, െഽടങ്ങ഻യ ക്ഽപ്പ഻ക്ള് ഒന്ന഻ന് രണ്ടസ ലവച്ചസ െ഻ര഻ച്ചസ െരണം. എന്ലറ 

ക്േ഻ല് ക്ണക്കഽണ്ടസ അ് പ഻ന്ന഻് െരഺം. മാന്നസ. പരമ്പരഺഗെമഅയ്ത മ഼ന് ക്റ഻ ലവച്ചസ 
ലക്ഺണ്ട഻രഽന്ന ഷഺപ്പ഻ലല മ഼ന് ചട്ട഻ എ്െയഽം ലപലട്ടന്നസ 
െ഻ര഻ലച്ചത്ത഻ക്കണം.നഺലഽ.എന഻ക്കസ ജ഼വ഻ക്കഺനഺയ്ത വര്ഷഺവര്ഷം 10 അണ 

എത്ത഻ക്കണം. അഞ്ചസ. ക്ംബന഻യഽലട പഺസ഻ല്ഺലെ മക്ഺഴ഻ലക്കഺ് ന഻വഺസ഻ക്ള്ക്കസ 
വഴ഻യ഻ല് ഇറങ്ങ഻ വഺള് ലവച്ചസ ക്഻ടക്കഺന് ക്ഴ഻യണം. 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : what about the heavy taxes and the agriculture land captured by the 

company? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : അ് ന഻ങ്ങള് എന്തസ മവണലമങ്ക഻ലഽം ലചയ്ത. എന഻ക്കസ വ഻ഷയമല്. 

എന്ലറ ജനങ്ങളുലട സമന്തഺഷമഺണ് എന഻ക്കസ മവണ്ടസ്. 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Mr.Pazhankanjy. You should understand that its we who prevailed peace 

in this place. It was a total mess before. Before this place was filled with crooks. 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (മക്ഺപ഻രനഺയ്ത ചഺട഻ എഴഽമന്നറ്റ്സ ലക്ഺണ്ടസ) അല് സഺയ഻മപ്പ. 

അക്ഷരങ്ങള് അച്ചട഻ച്ചസ പഽ്െക് െഺളുക്ള഻ല് ന഻ന്നഽം ന഻ങ്ങള് പട഻ച്ചസ ഇന്ഡയയല് 

ഞഺന് പട഻ച്ച ഇന്ഡയ. പണക്കഺരഽമടയഽം ക്ള്ളക്കടത്തസക്ഺരഽമടയഽം അബ്ക്ഺര഻ 
മഽെലഺള഻മഺരഽമടയഽം ഇന്ഡയയല്.വന് ക്഻ട ക്മ്പന഻ക്ളുമടയഽം വയഺപഺര 

മക്്ന്ദങ്ങളുമടയഽം നഺറ഻യ രഺ്ര഼യ പഺര്ട്ട഻ക്ളുമടയഽം ഇന്ഡയയല്. 

പഺവലപ്പട്ടവരഽമടയഽം ക്ാല഻ മവലക്കരഽമടയഽം ക്ാട്ട഻ ലക്ഺടഽപ്പുക്ഺരഽമടയഽം ഇന്ഡയ. 
യഺചക്രഽമടയഽം മവശയഺലെഺഴ഻ലഺള഻ക്ലഽമടയഽം അട഻മക്ളുമടയഽം ഇന്ഡയ. പട്ട഻ക്കസ 
ലക്ഺടഽത്ത മഡഺഗ് ഫഽഡ്ഡ഻ല് ലക്ഺഴഽപ്പു ക്ാട഻ മപഺയ഻ എന്നഽ പറഞ്ഞസ ഭര്ത്തഺവ഻ലന 

അത്തഺഴപട്ട഻ണ഻ക്ക഻ടഽന്ന ലക്ഺച്ചമ്മമഺരഽലട ഇന്ഡയയല്. ഒരഽ മനരമത്ത 

ആഹഺരത്ത഻നഺയ്ത ഗര്ഭപഺ്െം വ഻ല്ക്കഽന്ന അമ്മമഺരഽലട ഇന്ഡയ. ക്ഺട്ട഻ല് മക്റ഻ 
വ഼് മപഺറ്റ്ഺനഺയ്ത ക്ഞ്ചഺവഽ ്ക്഻ഷ഻ നടത്തഽന്ന െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ന്ലറ ഇന്ഡയ. 



 

 

പ഻ലന്ന ന഻ അന്നഽ ആേ഻വഺസ഻ക്ളുലട മഽന്ന഻ല്സ ലവച്ചസ അപമഺന഻ച്ച഻റക്ക  ഻വ഻ട്ട 
എന്ലറ ഇടമച്ചന പങ്കന്ലറ ഇന്ഡയ. അലെഺലക്ക മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്... SENSE 

ഉണ്ടഺവണം... SENSIBILITY ഉണ്ടഺവണം... SENSITIVITY ഉണ്ടഺവണം... പ഻ലന്ന 

SEXUALITY ഉണ്ടഺവണം... 
 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : (ന഻റക്ണ്ണുക്ലളഺലട) you are a wise maaaannn... 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : Yes... AS you said, I have an extra bone. 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : But i just said, you are a wise man. 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : എന്തങ്ക഻ലഽം ആക്ലട്ട. പങ്കഺ...ഹ്മ്സ്.. (നടന്നഽ മപഺക്ഽന്നഽ. 
ബഺക്്ഗൗണ്ട഻ല് ധയഺനം മധയം മയഽസ഻ക് ഉയരഽന്നഽ) 
 

**************************************************************************** 

സ഼ന് 34 : മലബഺറ഻ലല ്െലമത്ത ്പധഺന പേന്സഽം അല് ്െലമത്ത ്പധഺന 

ലക്ളവന്സഽം ്പമഺണ഻യഽമഺയ ഹഺജ഻മാസയഽലട ്വഽത്ത഻ലക്ട്ട മമഺന്തയ഻മലക്കസ 
ക്യഺമറഺ മഫഺക്ക് ലചേുന്നഽ. ഹഺജ഻മാസയഽലട വല഻യ ബ്ലംഗഺവ്... ലഛ... 

ഹഺജ഻മാസയഽലട വല഻യ ബ്ലംഗ്ലഺവ്...ഹഺജ഻മാസയഽലട വല഻യ 

ബംഗഺവ്...ഹഺജ഻മാസയഽലട വല഻യ വ഼്!!! 

 

വ഼ട്ട഻മലക്കസ ക്ടന്നസ വരഽന്ന ഇടമച്ചന പങ്കന് 

 

വ഼ട഻ന് മഽന്ന഻ല് മഺയന് ക്ഽട്ട഻ ആര്്് അന്ദസ ്മപഺര്്് ക്ലര഻ന്ലറ വക്യഺയ്ത 

േഫ്മഽട്ടസ നടക്കഽന്നഽ. 
 

ലഺ അല് ഇല്ല്ഺ ഞമ്മലട ക്േ഻ല് ഒന്നഽല് 

ആമരലഽം വന്നമലഺ വ഼ടഽം പാട്ട഻ മപഺവലല്ഺ... 
 

ഹഺജ഻മാസ : അല് ഇെഺര് ഇടമച്ചന പങ്കലനഺ? വഺ. മക്റ഻ ഒള്ള സ്ഥലത്തസ ന഻ക്കസ. 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ഹഺജ഻ മാമസ. വ഻വരങ്ങള് ഒലക്ക് അറ഻ഞ്ഞസ ക്ഺണഽമമല്ഺ. 
െംബഽരഺനഽം ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺരഽം െമ്മ഻ല് സന്ധ഻യഺയ്ത 

 

ഹഺജ഻മാസ : ഒലക്ക ഞമ്മള് അറ഻ഞ്ഞ഼ക്കസണ്.  

http://blogs.ad.infosys.com/userinfo.bml?user=nishaz_salam


 

 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ച഻ലമപ്പഺള് ഹഺജ഻മാസയഽലട സഹയഺം മവണ്ട഻ വരഽം െമ്പരഺന് 

 

ഹഺജ഻മാസ : എന്ത഻നഽ? െമ്പഽരഺന് ്ബ഻ട്ട഼ഷ് പട്ടഺളവഽമഺയ്ത സന്ധ഻യഺയ഻ലല്? 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അ് അവര് ക്രഺര് പഺല഻ക്കഽന്ന് വലര മഺ്െം 
 

ഹഺജ഻മാസ : ഞമ്മലട ആളുക്ലള മെങ്ങഺ മമഺഷണ മക്സ഻ല് ലപടഽത്ത഻ 
അക്െഺക്ക഻യ് ്ബ഻ട്ട഻ഷല്മല്ഺ. ഇങ്ങലട െമ്പഽരഺനലല് 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : മെങ്ങഺ മമഺഷണ മക്് ലശര഻ലക്കഺന്നമനേഷ഻ക്കണം ഹഺജ഻ മാസ. 

ട഻പ്പു വന്നഽ മപഺയലപ്പഺ നഺട്ട഻ലലങ്ങഽം പട്ട഻ണ഻യഺയ്ത. െമ്പഽരഺന് മപഺലഽം 
പട്ട഻ണ഻യഺയ്ത. അങ്ങലന െമ്പഽരഺന് നഺടഽവഺഅഴ഻യഽലട പറമ്പ഻ലല മെങ്ങഺ 
മമഺര഻ക്കന് ക്യറ഻യലപ്പഺ അമെ ലെങ്ങ഻ല് ന഻ങലട ആളുക്ള് മനരമത്ത മക്റ഻ 
ഇര഻ക്കഽന്നഽ. െമ്പഽരഺന് മഽന്മപ ന഻ങ്ങളുലട ആളുക്ള് മെങ്ങ മമഺര഻ച്ചു 
ക്ഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. ഒലരഺറ്റ് നഺള഻മക്രം ലപഺലഽം ആ പഺവത്ത഻ന് ക്഻ട്ട഻യ഻ല്. അങലന 

െമ്പഽരഺന് ന഻ങലട ആളുക്ലള െടവ഻ലഺക്ക഻. അെ഻ല് എലന്തങ്ക഻ലഽം ലശര഻യഽലണ്ടഺ? 

വറ്ഷങ്ങളഺയ്ത എന഻ക് െമ്പഽരഺലന അറ഻യഺം, ക്ഺരയം മനടഺനഺയ്ത ഞഺന് സെയം 
പറയ഻ല്... 

 

(പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ക്ടന്നഽ വരഽന്നഽ) 
 

മവലക്കരന് ഖഺേര് : ഇെഺരലണന്നസ ലനഺക്കസ 
 

ഹഺജ഻മാസ : പടമച്ചഺമന ഇെഺരഺണ്. െമ്പഽരഺന് മനര഻ട്ടസ വമരണ്ട ക്ഺരയമഽലണ്ടഺ? 

ഒരഺലള പറഞ്ഞയച്ച഻രഽലന്നങ്ക഻ ഞമ്മസമ്മള് അലങഺട്ടസ വരഺന് പറ്റ്ൂല്ഺ എന്നസ പറഞ്ഞസ 
ആലള അയമച്ചലനലല്ഺ 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ആഹ്... ഈ വ഼ടഽം പറമ്പഽം ഒന്നഽ ക്ണ്ട഻ര഻ക്കലമന്നസ ക്രഽെ഻. നല് 

മാത്ത നഺള഻മക്രം ഉണ്ടലല്ഺ. വല്ഺത്ത േഺഹം 
 

ഖഺേറ് : അെ഻ലനന്തഺ ഇലപഺ ക്ര഻ക്ക഻ടഺം 
 

ഹഺജ഻മാസ : ഖഺേമറ ക്ാെറയഺക്കമല്.ക്ര഻ക്ക഻ടലമന്നസ ലവച്ചഺ എല്ഺം ലചറഽെഺ. 
ഖഺേലറ ഇങ്ങള഻ത്ത഻ര഻ സര്ബത്തസ എടഽക്കസ എന്നസ പറയഺലമന്നസ ലവച്ചഺ ഇവ഻ലട 



 

 

സറ്ബത്ത഻ര഻പ്പ഻ല്. ഖഺേലറ ലനഺക്ക഻ ന഻ക്കണ്ടസ ലപഺയ്ത സംഭഺരലമ് എന്നസ 
പറയലമന്നസ ലവച്ചഺ സംഭഺരം ലമഺത്തം ഞമ്മള് െലന്ന ക്ഽട഻ച്ചസക്കണ്. എന്നഺ പ഻ലന്ന 

ഖഺേലറ അടഽക്കലളന്നസ ഇെെ഻ര഻ നഺരങ്ങഺ ലവള്ളം ലക്ഺണ്ടസ വഺ എന്നസ പറയഺലമന്നസ 
ലവച്ച അ് ഞമ്മള് ഊണ഻ന് മശഷം ക്ഽട഻ക്കന് ലബമച്ചക്കേ... െമ്പഽരഺന് െരഺന് 

ഞമ്മലട ക്േ഻ല് ്മനഹം മഺമ്െ ഒള്ളു... 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഹ്മ്സ് പങ്കഺ... ഇറങ്ങഺം... 
 

 

**************************************************************************** 

സ഼ന് 38 : പഴയവ഼ടന്ലറ്റ് പഽെ഻യ വ഼്. ഉമ്മറത്ത഻രഽന്നഽ പഴയവ഼ടനഽം ക്ണഺര 

മമലനഺനഽം വമ്പന് ലവള്ളമട഻. അവ഻മടക്കസ ക്ഽെ഻ര പഽറത്തസ ഒരഽ ലക്ഺടഽംക്ഺറ്റ്സ 
മപഺലല പഺഞ്ഞസ വരഽന്നഽ ഇടമച്ചന പങ്കന് 

 

പഴയവ഼ടന് : ഇെഺര പങ്കമനഺ. ലസനയം ഇലല്ങ്ക഻ലഽം പടത്തലവന് ഉണ്ടസ 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ആണലല്ങ്ക഻ലഽം ന഻നക്കസ മ഼ശയഽം ഉണ്ടമല്ഺ. ഞഺന് വന്ന്... 

 

പഴയവ഼ടന് : മനസ്സ഻ലഺയ്ത...ഉണ്ണ഻യമമ്മ. ഒരഽ ഗ്ലഺസ്സും ഇത്ത഻ര഻ ലവള്ളഺവഽം 
എടഽലത്തഺളു 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അെ഻നല് ഞഺന് വന്ന്. ഞഺന് വന്ന്... 

 

പഴയവ഼ടന് : ഒഹ് മനസ്സ഻ലഺയ്ത. ഉണ്ണ഻യമമ്മ ഇന്നലല ഉണ്ടഺക്഻യ ക്ഞ്ഞ഻ പശഽവ഻ന് 

ലക്ഺടഽത്ത഻ലല്ങ്ക഻ല് ഇലങടഽമത്തഺളു 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അെ഻നല് ഞഺന് വന്ന്. ഞഺന് വന്ന്... 

 

പഴയവ഼ടന് : ആഹ് മനസ്സ഻ലഺയ്ത. ഉണ്ണ഻യമമ്മ പ഻ച്ചക്ഺര്ക്കസ ലക്ഺടഽക്കന് 

വച്ച഻ര഻ക്കഽന്നെ഻ല് ന഻ന്നഽം നഺലണ ഇലങടഽലത്തഺളു 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അെ഻നല് ഞഺന് വന്ന്. ഞഺന് വന്ന്... 

 

പഴയവ഼ടന് : പ഻ലന്നന്തഽ ക്ഽന്തത്ത഻നഺ വന്നലെന്നസ പറഞ്ഞസ ലെഺലച്ചുലട, എലന്ന 

ലക്ഺണ്ട഻ങ്ങലന മചഺേ഻പ്പ഻ക്കലണഺ? 

 



 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : (മക്ഺപ഻രനഺയ്ത) പഴങ്കഞ്ഞ഻ത്തംപഽരഅനഽം, 
്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺരഽമഺയഽള്ള സന്ധ഻ ന഻ര്െലഺക്കലപട്ട഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഞഺന് വഺയ഻ക്കം. 
പന്ന഻യങ്കര ഷഺപ്പസ ഇ് വലര വ഻ട്ടസ ലക്ഺടഽത്ത഻ട്ട഻ല്. ലെറ്റ്സ. അമ്മ഻ണ഻ലയ വങ്കന് 

സഺയ഻പ്പസ ്പലെയക് ക്സ്റ്റഡ഻യ഻ല് ലവച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഇ് വലര വ഻ട്ടസ 
ലക്ഺടഽത്ത഻ട്ട഻ല്.ലെറ്റ്സ. െമ്പഽരഺന് ലക്ഺടഽമക്കണ്ടസ 10 അണ ഇ് വലര 

ക്഻ട്ട഻യ഻ല്.വ഼ണ്ടഽം ലെറ്റ്സ. വഴ഻യ഻ല് വഺള് ലവച്ചസ ക്഻ടന്ന െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ലന 

പട്ടഺളം ലപഺക്ക഻ലയടഽത്തസ െലയ഻ല് ലവള്ളലമഺഴ഻ച്ചസ ലക്ട്ട഻റക്ക഻ വ഻ട്ടു. വളലര 

വല഻യ ലെറ്റ്സ. ആയെ഻നഺല് ക്മ്പന഻യഽമഺയഽള്ള ക്രഺറ് അസഺധഽവഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

പഴയവ഼ടന് : ഇെ഻ന് ഞഺന് എന്തസ മവണം? െഺന് ലക്ഺണ്ടസ മപഺയ഻ മക്് 

ലക്ഺടമടഺ.വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നഽ... 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : പഴയവ഼ട... നമ്മള് െമ്മ഻ല് മനര഻ട്ടസ മഽഖഺമഽഖം ഒന്നസ ക്ഺണഽം. ആ 

നഺള് ഉടലന ഉണ്ടഺക്ഽം. (അെഽം പറഞഞ് െ഻ര഻ഞ്ഞ ഇടമച്ചന പങ്കന് അടഽത്ത഻ട്ട഻രഽന്ന 

ക്മസരയ഻ല് െട്ട഻ മറ഻ഞ്ഞസ വ഼ണഽ. പലക്ഷ ലെഺട്ടടഽത്ത ന഻മ഻ഷം െമന്ന ചഺട഻ എണ഻റ്റ്സ 
മസ഻ല് പ഻ട഻ച്ചസ ക്ഽെ഻ര പഽറത്തസ മക്ര഻ വന്നെ഻ലഽം ്പ഼ഡ഻ല് പഺഞഽ മപഺയ഻) 
 

(പഴയവ഼ടലനറ്റ്സ മഽഖത്തസ അക്ഺരണമഺയ ഭയം ന഻ഴല഻ച്ചു. ക്ണഺര മമലനഺന് ലവച്ച 

വഺള഻ന്ലറ ശബ്ദം അന്തര഼ക്ഷത്ത഻ല് എങ്ങഽം മഺലറ്റ്ഺല഻ ലക്ഺണ്ടഽ) 
 

(്്ക്഼ന഻ല് ചഽന്ന അക്ഷരത്ത഻ല് മഫഺണ്ടസ 72 ലസസ഻ല് ലെള഻യഽന്നഽ)  
 

BLUNDERWELL.. ഇടമവള... 

 

**************************************************************************** 

സ഼ന് 42 : പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺയഽലട ്ടയ഻ന഻ംഗ് ക്യഺമ്പസ. പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ 
്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺരഽമഺയ്ത യഽദ്ം ്പഖയഺപ഻ച്ചസ ക്ഴ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. അെ഻ന് മവണ്ട഻ െന്ലറ 

ആേ഻വഺസ഻ ്ടയ഻ന഼ പ഻മള്ളലരം ലസനയത്ത഻ലല മറ്റ്ുള്ളവമരയഽം ആമവശ്ം 
ലക്ഺള്ള഻ക്കഽന്ന മമഺട്ട഻മവഷണല് ്പ഼ച്ചസ. 
 

െലയ്തക്കസക്ല് പഺമ്പ഻ന്മറയഽം ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻യഽമടയഽം സംഖത്ത഻ലല 

എല്ഺവരഽം ഒത്തഽ മചര്ന്ന഻ട്ടുണ്ടസ 
 

്്ക്഼ന഻മലക്കസ 12 ക്ഺലഽക്ള് വരഽന്നഽ. 2 ക്ഽെ഻രയഽം അെ഻ന്ലറ്റ് പഽറത്തസ 
പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽം ഇടമച്ചന പങ്കനഽം. അങലന ലമഺത്തം 12 ക്ഺലഽക്ള് 



 

 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ഖന ഗംഭ഼രമഺയഺ ശ്ബ്ദത്ത഻ല് െന്ലറ മമഺട്ട഻മവഷണല് ്പ഼ച്ചസ 
ആരംഭ഻ച്ചു 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ന഻ങ്ങള഻ല് എ്െ മപര് ജ഼വമനഺലട ഉണ്ടഺക്ഽം 
എലന്നന഻ക്കറ഻യ഻ല്!!! 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : നല് െഽടക്കം 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ന഻ങ്ങള്ക്കസ സമയത്ത഻ന് ആഹഺരം ക്഻ട്ടുമമഺ എലന്നന഻ക്കറ഻യ഻ല് 

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : അലപഺ ലവഺ ്പെ഼ക്ഷയഽം ഗയ. ഇ് മസ നല്് ഹമഺരഺ ഖര് 

മമം ലബ്ക്ര് ക്പ്പ ്ക്഻ഷ഻ ക്ര്ത്ത഻ ക്ഴ഻യഽന്നെഺ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (െഽടര്ന്നഽ) ന഻ങ്ങള്ക്കസ സമയഺ സമയത്തസ ഉറങ്ങഺന് പറ്റ്ുമമഺ 
എലന്നന഻ക്കറ഻യ഻ല് 

 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : അെങ്ങസ പള്ള഻ല് മപഺയ഻ പറഞ്ഞഺ മെ഻. എന്നഽം ലവക്ഽമന്നരം 
അന്ത഻ക്ള്ളട഻ച്ചസ പഺമ്പഺയ഻ ക്഻ടക്കഽന്ന് എന്ലറ്റ് ശ഼ലമഺ 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : പഺമമ്പ ന഻ അടങ്ങസ 
 

(പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ അ് വക് ലവയ്തക്ഺലെ െഽടര്ന്നഽ) 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : പമക്ഷ ഒലന്നന഻ക്കറ഻യഺം. ന഻ങ്ങളുലട മരണം വലര ഞഺന് 

ന഻ങ്ങളുലട ക്ാലട ഉണ്ടഺക്ഽം!!! 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : എഹ് 

 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : എലന്തഺന്നസ? 

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : ക്യഺ??? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഞഺന് ഉമേശ഻ച്ച്... ന഻ങ്ങള്ക്കസ ഒരഺപത്തസ ഉണ്ടഺക്ഽന്ന് വലര 

ഞഺന് ന഻ങ്ങളുലട ക്ാലട ഉണ്ടഺക്ഽം!!! വ഻ജയം വലരയഽം നമ്മള് യഽദ്ം ലചേും 
 



 

 

െലയ്തക്ല് പഺമ്പസ : അലപ്പഺ വ഻ജയന് വന്നല് യഽദ്ം ന഻റ്ത്തഽലവഺ? അല്...ആരഺ ഈ 

വ഻ജയന് 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ :(അ് വക് ലവയ്തക്കലെ) ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺരഽലട മഽഖത്തസ ലനഺക്ക഻ നമ്മള് 

ധ഼രമഺയ്ത പറയഽം. എണ്ണഺലമങ്ക഻ല് എണ്ണ഻മക്കഺ... 
 

ക്ഺല്ക്ല് പഽള്ള഻ : എക്...ലേഺ...െ഼ന്...ചഺര്...പഺഞ്ചസ...ലഛ. 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : മഛ!!! എന്തഺ പഽള്ള഻ ഇ്. 

 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : എണ്ണഺന് െമ്പഽരഺനമല് ഇലപ്പഺ മബഺല്ത്ത഻യ്. 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : നഺളമത്ത ക്ഽട്ട഻ക്ള്ക്കസ ഈ വഺള്മഽനക്ള് ചര഻്െം പറഞ്ഞസ 
ലക്ഺടഽക്കഽം 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : ഇങലന മപഺയഺല് അെ഻ന് പറ്റ്ുലമന്നസ മെഺന്നഽന്ന഻ല്. ക്ഽട്ട഻ക്ലള 

ഉണ്ടഺക്ഽന്നെ഻ന് മഽന്് ്ബ഻ട്ട഻ഷ്ക്ഺര് െല്഻ ലക്ഺല്ും. 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ്പെ഼ക്ഷ ലക് ലവട഻യരഽ്. നമ്മള് ലക്ഷയത്ത഻നഺയ്ത 

്പയ്ന഻ക്ണം 
 

(െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ അ് മക്ട്ടലപ്പഺള് പഽള്ള഼ലയ മനഺക്ക഻ ക്ണ്ണ഻റഽക്ക഻. പഽള്ള഻യ഻ല് 

ഒരഽ മന്ദ്മ഻െം വ഻ടര്ന്നഽ) 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : പഺമമ്പ... യഽദ്ത്ത഻ന്ലറ ക്ഺരയമഺണ് െമ്പഽരഺന് പറഞ്ഞ്. 

അല്ഺലെ... ഹ്മ്സ്...എല്വറ്ക്കഽം മപഺക്ഺം. 
 

(എല്ഺവരഽം പ഻ര഻ഞ്ഞസ മപഺയ഻. പമക്ഷ അലപ്പഺഴഽം പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ െന്ലറ 

്പ഼ച്ചസ െഽടരഽന്നഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. അ് ക്ണ്ടസ ഇടമച്ചന പങ്കന് ആത്മഗെം നടത്ത഻ - 
എന്ത഻മനഺ മവണ്ട഻ െ഻ളയ്തക്കഽന്ന സഺമ്പഺര്...) 

 

**************************************************************************** 

സ഼ന് 43: പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട ്ടയ഻ന഻ംഗ് ക്യഺമ്പ഻ലല മക്ഺമട്ടജ്. െലയ്തക്കസക്ല് 

പഺമ്പഽം ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻യഽം ക്ടന്നസ വരഽന്നഽ. അവര് പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജലയ വണങ്ങ഻ 
 



 

 

െലയ്തക്ല് പഺമ്പസ : പണ്ടഺരമടങ്ങലട്ട 
 

ക്ഺല്ക്ല് പഽള്ള഼ : പണ്ടഺരമടങ്ങലട്ട 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : എലങഺട്ടഺ രണ്ടഺളും ക്ാട഻ 
 

െലയക്കല് പഺമ്പസ : ഇവ഻ലട ക്ഽറവന് മലയഽലട അടഽ് ഏറ്മഺടം ലക്ട്ട഻ ഒരഽ പഽെ഻യ 

റ഻മസഺര്ട്ടസ െഽടങ്ങ഻യ഻ട്ടുണ്ടസ. യഽദ്ം അടഽ് വരഽക്ലല്. അെ഻നഽ മഽന്മപ ഞങ്ങള് 

രണ്ടസ മപരഽം അവ഻ലട ലചന്നസ ഒരഽ മഽറ഻ലയടഽ് അല്പമനരം ഒറ്റ്യ്തക്ക഻രഽന്നഽ 
്പഺര്ത്ഥ഻ക്കഺലമന്നസ ക്രഽെ഻. 
 

(ഇടമച്ചന പങ്കന്ലറ്റ് മഽഖത്തസ ഒരഽ ക്ള്ള ച഻ര഻ വ഻ടര്ന്നഽ) 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഹ്മ്സ് വളലര നല്്. എന഻ക്കസ ച഻ല് പറയഺനഽണ്ടസ. വയനഺ് 

ഭഺഗത്തസ ഇരം മപഺലല പനക്ളുണ്ടസ. അെ഻ല് ന഻ന്നഽം നല് പനങ്കള്ളസ ക്഻ട്ടും. പ഻ലന്ന 

ഇരം മപഺലല ലെങ്ങഽം. യഽദ്ം ജയ഻ച്ചസ ക്ഴ഻ഞ്ഞഺല് വയനഺ് ഭഺഗലത്ത എല്ഺ ക്ള്ളസ 
ഷഺപ്പുക്ളുമടയഽം നടത്ത഻പ്പസക്ഺരന് െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ ആയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : (ന഻റ ക്ണ്ണുക്ലളഺലട) മവണ്ട...എന഻ലക്കഺന്നഽം മവണ്ട. 

െമ്പഽരഺന്ലറ ഈ ്മനഹം മഺ്െം മെ഻. 
 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : െം്ബഺ അ് ലവഺ ചഽമ്മഺ ലബഺല്െഽന്നെഺ...ഹലമ ക്ള്ളസ ഷഺപ്പസ 
ചഺഹ഻ലയ.  

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : (വ഻ക്ഺരഺധ഼നനഺയ്ത)്മനഹം എലപ്പഺഴഽം ഉണ്ടഺവഽം പഺമമ്പ 

 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : ഉറപ്പഺലണഺ? ്മനഹം ഉലണ്ടങ്ക഻ േയവ് ലചയ്ത് ഞങ്ങലള 

യഽദ്ത്ത഻ല് ന഻ലന്നഺഴ഻വഺക്കണം.്ബ഻ട്ട഼ഷ്ക്ഺരഽലട െല്സ ലക്ഺണ്ടസ ചഺവഽന്നെ഻ലഽം 
മഭേം ലവള്ളമട഻ച്ചസ ക്രള് വഺട഻ ചഺവഽന്നെഺ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഹ്മ്സ്...പഺമ്പസ ലചല്സ... ആ പ഻ലന്ന സാക്ഷ഻ക്കണം 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : (ക്ഺരയം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻ലട്ടന്നവണ്ണം) എല് മഽന് ക്രഽെലഽക്ളും 
ഉണ്ടസ െം്ബഺ 
 



 

 

****************************************************************************** 

 

സ഼ന് 44 : ക്ഺട്ട഻ലല റ഻മസഺര്ട്ടസ.  
 

(ക്യഺമറഺയഽം ക്യഺമറഺ മഺനഽം ക്ഺട്ടു വള്ള഻യ഻ല് ൊങ്ങ഻ ക്഻ടന്നസ രംഗം ഷാട്ടസ 
ലചേുന്നഽ) 
 

റ഻മസഺര്ട്ടസ മഺമനജറ് : സ഻ംഗ഻ലളഺ ഡബ഻ലളഺ? 

 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : ഞങ്ങള് ക്പ്പ഻ളഺ. 
 

ക്ഺല്ക്കല് പഽള്ള഻ : അെല് മനഽഷയഺ സ഻ംഗ഻ള് ഓംലലറ്റ്സ മവലണഺ അലെഺ ഡബ഻ള് 

ഓംലലറ്റ്സ മെ഻ലയഺ എന്നസ....ക്ഴ഻ക്കഽന്ന ക്ഺരയമഺ... 
 

റ഻മസഺര്ട്ടസ മഺമനജറ് : എലടഺ സ഻ംഗ഻ള് ക്ഽട഻ല് മവലണഺ അലെഺ ഡബ഻ള് ക്ഽട഻ല് 

മവലണഺ എന്നസ 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ :ഏറ്മഺടം മെ഻. അെഺവഽലമ്പഺ ആരഽമടയഽം ശലയമ഻ല്ലെ ഇരഽന്നഽ 
്പഺര്ത്ഥ഻ക്കഺം. ആ പ഻ലന്ന. െലയ഻ല് പന്തട഻ച്ചസ മഽഴ വന്ന മപഺലല മഽട഻ ഒള്ളസ ഒരഽ 
്പഺന്തന് വന്നസ അമനേഷ഻ച്ചഺല് ഞങ്ങള഻വ഻ലട ഇലല്ന്നസ പറമഞ്ഞലര. 

 

റ഻മസഺര്ട്ടസ മഺമനജറ് : ഹ്മ്സ് ലശര഻. അെ഻ന് മഽന്് െന്ലറ ആയഽധം ഇവ഻ലടലവച്ച഻ട്ടസ 
മപഺ 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : (ആശ്ചരയമത്തഺലട) എഹ്??? 

 

റ഻മസഺര്ട്ടസ മഺമനജറ് : എലടഺ അമ്പഽം വ഻ല്ും ഇവ഻ലട ലവച്ച഻ട്ടസ മപഺക്ഺന്. ആയഽധം 
അലല്ഺവ്് അല്. 

 

ലപലട്ടന്നഺണ് പട്ടഺളക്കഺരഽലട ബാട്ട഻ന്ലറ ശബ്ദം െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ ്ശദ്഻ച്ച്. പഽള്ള഻ 
ചഽറ്റ്ും മനഺക്ക഻. ബ്റ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളം അവലര വളഞ്ഞസ ക്ഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. 
 

പഴയവ഼ടന്ലറ്റ് മനെ്സെേത്ത഻ല് ഒരഽ ക്ാട്ടം പട്ടഺളക്കഺര് ആ റ഻മസഺര്ട്ടസ വളഞ്ഞഽ. 
 

െലയ്തക്കസക്ല് പഺമ്പ഻ന് ക്ഺരയം മനസ്സ഻ലഺയ്ത. െങ്ങള് അപക്ടത്ത഻ലഺണ് 

 



 

 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : പഽള്ള഻ ന഻ രക്ഷലപലട്ടഺ 
 

പഽള്ള഻ : നഹ഻...നഹ഻... ന഻ങ്ങള് ഇവ഻ലട ന഻ല്സ ഞഺന് രക്ഷലപടഺം. 
 

പള്ളയ഻ല് ഓട്ട വ഼ഴഺെ഻ര഻ക്കഺന് പഽള്ള഻ ഒള്ള ജ഼വനഽം ലക്ഺണ്ടസ പഺഞ്ഞഽ. 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ ഒരഽ ന഻മ഻ഷം മപഺലഽം പഺഴക്കഺലെ ക്ഺട്ട഻ല് െന഻ക്കസ മഺ്െം 
അറ഻യവഽന്ന വഴ഻ക്ള഻ലാലട ക്ഽെ഻ച്ചു. െന഻ക്കസ മഺ്െം അറ഻യഺവഽന്ന ക്ഺട്ടസ 
വഴ഻ക്ള഻ലാലട ഓട഻യ പഺമ്പ഻ലന അമെ വഴ഻യ഻ലാലട വന്ന പട്ടഺളം വളഞ്ഞഽ. ഉടലന 

ഒരഽ ഈറ്റ് പഽല഻യഽലട വ഼രയമത്തഺലട പഺമ്പസ അടഽത്തസ ക്ണ്ട മരത്ത഻ന്ലറ 

മഽക്ള഻മലക്കസ വല഻ഞ്ഞസ മക്റ഻ 
 

പഴയവ഼ടന് : പഺമമ്പ അബദ്ം ക്ഺണ഻ക്കരഽ്. മരയഺേയ്തക്കസ ക്഼ഴടങ്ങസ. െഺലഴ 

വ഼ണഺല് ചത്തസ മപഺക്ഽം. 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : ന഼ മപഺടഺ. ലധരയമഽലണ്ടങ്ക഻ല് ഇലങഺട്ടസ മക്റ഻ വഺ. നമഽക്കസ 
ഇവ഻ലട ലവച്ചസ മനര഻ടഺം 
 

പഴയവ഼ടന് : പഺമമ്പ സാക്ഷ഻ച്ചസ ആ ലക്ഺമ്പസ ഒട഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽവഺ 
 

െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ : മ്ന്തവഽം മഺയവഽം പട഻ച്ച െലയ്തക്കല് പഺമ്പസമനഺ് മവണ്ട 

ന഻ന്ലറ െ്ന്തം. 
 

ഇ് പറഞ്ഞസ െ഼രഽം മഽന്മപ െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ ഇരഽന്ന ലക്ഺംബഽ ഒട഻ഞ്ഞസ െഺലഴ 

വ഼ണഽ. െഺലഴ വ഼ണ് നടഽലവഺട഻ഞ്ഞസ ക്഻ടക്കഽന്ന പഺമ്പ഻ലന ലനഺക്ക഻ പഴയവ഼ടന് 

പറഞ്ഞഽ 
 

്ഴയവ഼ടന് : ഡഺ ന഻മന്നഺ് അലപ്പഺലഴ പറഞ്ഞെല്ലല. ആ പഽെ഻യ റ഻മസഺര്ട്ട഻ല് 

ഒരഽ മഽറ഻ക്കസ എന്തസ മററ്റ്സ വരഽം എന്നസ മചഺേ഻ക്കഺനഺ ഞങ്ങള് ന഻ന്ലറ ലപഺറമക് 

വന്ന്. 

 

െന്മറ വ഻ഡ്ഡ഻ത്തമമഺറ്ത്തസ െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ പെ഻മയ ക്ണ്ണടച്ചു. മഺനം ഇരഽണ്ടഽ. 
ഒരഽ ചഺറ്റ്സല് മഴയഽലട എല്ഺ ലക്ഷണവഽം ഉണ്ടഺയ഻രഽലന്നങ്ക഻ലഽം അടഽത്ത ന഻മ഻ഷം 
െലന്ന മഺനം ലെള഻ഞ്ഞഽ. 
 

******************************************************************************* 



 

 

 

സ഼ന് 48 : ന഻ഗാഡ വനഺന്തര ്പമേശത്ത഻ന്റ് അന്തറ്ധഺനമഺയ ഭ഼ക്രെ 

വ഻ള഻ലച്ചഺെഽന്ന ്പ്ക്ഽെ഻യഽലട ലഖഺര മഽഖലത്ത ഇരഽണ്ട ഗര്ത്തങ്ങള഻ലലവ഻ലടലയഺ 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട ഒള഻ത്തഺവളം ലറയ്തഡ് ലചേഺലനത്ത഻യെഺണ് ്ബ഻ട്ട഻ഷ് 

പട്ടഺളം. അവരഽലട മനെഺവഺയ്ത പഴയവ഼ടനഽമഽണ്ടസ. 
 

പലക്ഷ അവര് എത്തഽന്നെ഻നഽ മഽന്മപ പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽം സംഘവഽം 
രക്ഷലപട്ട഻രഽന്നഽ. 
 

മടങ്ങ഻ ലപഺക്ഺന് െഽടങ്ങ഻യ പഴയവ഼ടലന ഒരഽ പശഽ ലെഺഴഽത്ത഻ന്ലറ പഽറക്഻ല് 

ഒള഻ച്ച഻രഽന്ന ഇടമച്ചന പങ്കന് വ഻ള഻ച്ചു. 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : പഴയവ഼ട... അന്നസ ഞഺന് ന഻ലന്നഺ് പറഞ്ഞ഼രഽന്നഽ നമ്മള് െമ്മ഻ല് 

മഽഖഺമഽഖം ക്ഺണഽന്ന ഒരഽ േ഻വസം വരഽലമന്നസ. മ്മസ വഺലളടഽക്കസ... 
 

 

പഴയവ഼ടനഽം ഇടമച്ചന പങ്കനഽമഺയ്ത മഘഺരമഺയഺ മപഺരഺട്ടം െലന്ന നടന്നഽ. 
പഴയവ഼ടന്ലറ പറന്നഽള്ള ചവ഻ട്ട഻ല് ഇടമച്ചന പങ്കന് ലെറ഻ച്ചസ വ഼ണഽ. ചഺട഻ 
എഴഽമന്നറ്റ്സ പങ്കന് ചഺട഻ ക്ഽത്ത഻ വലം പ഻ര഻ അമറ്ന്നഽ ലചഺല്഻ പറഞ്ഞസ 
പഴയവ഼ടന്ലറ്റ് െ഻രഽലമഺന്തയ്തക്കസ ഒരഽ പഞ്ചസ ലക്ഺടഽത്തഽ. വഺളും, വഺളും ക്ാട്ട഻മഽട്ട഻. 
െ഼ ലപഺര഻ പറന്നഽ. ആ െ഼ലപ്പഺര഻യ഻ല് ന഻ന്നഽം ബ഼ഡ഻ ക്ത്ത഻ച്ച പഴയവ഼ടലന പങ്കന് 

ഓട഻ച്ച഻ട്ടസ െല്഻. മേഷയം മാത്ത പഴയ വ഼ടന് പങ്കലന ലപഺക്ക഻ എടഽത്തട഻ച്ചു. പങ്കലന 

ക്ഺല഻ല് ൊക്ക഻ പശഽ ലെഺഴഽത്ത഻മലലക്കറ഻ഞ്ഞഽ. പങ്കന് െന്ലറ്റ് ഗഽരഽവഺയ 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജലയ മനസ്സ഻ല് ്മര഻ച്ചസ 18 ആം അടവ് ്പമയഺഗ഻ച്ചു. 
 

ലെഺശ്ഴഽത്ത഻ല് ക്഻ടന്ന ചഺണക്ം വഺര഻ പഴയവ഼ടന്ലറ്റ് മഽഖമത്തലക്കറ഻ഞ്ഞഽ. ക്ണ്ണസ 
ക്ഺണഺെഺയ പഴയവ഼ടലന മലര്ത്ത഻ ക്഻്ത്ത഻ അയളുലട ലനഞ്ചത്ത഻രഽന്നഽ അല്പ 

മനരം വ഻്ശമ഻ച്ച  ുഇടമച്ചന പങ്കന്. 

 

പഴയവ഼ടന് :പങ്കഺ എലന്ന ലക്ഺല്രഽ്. ഞഺന് അന്നസ ഒരഽ രസത്ത഻ന് 

ക്ള഻യഺക്഻യെമല്.അലപ്പഺമഴക്കഽം ന഼ ക്ഺരയമഺക്ക഻ലയഺ.  
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അ് ഞഺന് വ഻ശേസ഻ക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ. അന്നസ ന഻ ഒരഽ ഗ്ലഺ് ക്ള്ളസ 
എന഻ക്കസ െന്ന഻രഽലന്നങ്ക഻ല്. ഞഺന് എല്ം ലപഺറഽക്കഽമഺയ഻രഽന്നഽ. എലന്ന ന഻റ്ത്ത഻ ന഼ 



 

 

മഺ്െം ക്ഽട഻ച്ചസ രസ഻ച്ചലെന഻ക്കസ സഹ഻ക്കനഺവ഻ല്. 

 

പഴയവ഼ടന് : പങ്കഺ നമ്മള് ഒരഽമ഻ച്ചസ ക്ഽട഻ച്ചസ വളര്ന്നവരമല് 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : അ് ന഻നക്ക഻ലപ്പഺഴഺലണഺ ഓര്മ്മ വന്ന്.ഇ് ക്ഽട഻ക്കഺന് 

പട഻പ്പ഻ച്ച എന്ലറ ഗഽരഽവ഻നഽള്ള ഗഽരഽ േക്ഷ഻ണ!!! 

 

(അെഽം പറഞ്ഞസ ഇടമച്ചന പങ്കന് പഴയവ഼ടലനറ്റ്സ ലചവ഻ക്കസ പ഻ട഻ച്ചസ ആഞ്ഞസ 
ക്഻ഴഽക്ക഻) 
 

(പഴയവ഼ടന് മവേന ലക്ഺണ്ടസ പഽളഞ്ഞഽ. പങ്കന് വ഼ണ്ടഽം വ഼ണ്ടഽം പഴയവ഼ടലന 

പ഻ച്ചുക്യഽം ക്഻ഴഽക്കഽക്യഽം ലചയ്തെഽ) 
 

പഴയവ഼ടന് : പങ്കഺ ന഻ എമന്നഺ് ക്ഷമ഻ക്കസ. എലന്ന ലക്ഺല്മല്. 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ഇ് െലയ്തക്കല് പഺമ്പ഻ന്ലറ ക്ഽട഻ ലേവങ്ങള്ക്കസക് ഇടമച്ചന 

പങ്കന്ലറ ക്ഽരഽെ഻!!! 
 

(പങ്കന് പഴയവ഼ടന്റ്റ്സ മേഹത്തസ ആഞഺഞ്ഞസ മഺന്ത഻. പഴയ വ഼ടലന പ഻ച്ചുക്യഽം 
മഺന്തഽക്യഽം മഞഺന്ഡഽക്യഽം ലചയ്തെഽ. വറ്ഷങ്ങളഺയ്ത നഖം ലവട്ടഺത്ത പങ്കന്ലറ 

നഖം ലക്ഺണ്ടസ ശര഼രത്ത഻ല് വ഻ഷം ക്യറ഻ പഴയവ഼ടന് മര഻ച്ചസ വ഼ണഽ) 
 

******************************************************************************* 

 

സ഼ന് 49 : വന മദ്യത്ത഻ലഽള്ള പഽഴക്കര 

 

(ക്യഺമറഺ മഺന് ലവള്ളത്ത഻ല് മഽങ്ങ഻ ക്഻ടന്നഽ ഷാട്ടസ ലചേുന്നഽ) 
 

െന്ലറ ക്േ഻ലഽം നഖത്ത഻ലഽം പഽരണ്ട പഴയവ഼ടന്ലറ്റ് രക്തം ക്ഴഽക്഻ 
ക്ളയഽക്യഺയ഻രഽന്നഽ പങ്കന്. 

 

ലപലട്ടന്നസ പഽഴ ലവള്ളത്ത഻ല് ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളക്കഺരഽലട രാപം പങ്കന് ക്ണ്ടഽ. ലമലല് 

എണ഼റ്റ്സ ചഽറ്റ്ും മനഺക്ക഻യ പങ്കന് ക്ണ്ട് െലന്ന വളഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന വങ്കന് 

സഺയ഻പ്പ഻മനയഽം പട്ടഺളത്ത഻മനയഽമഺണഽ. 
 



 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Mr.Pankan, you are surrounded. please surrender. you have no escape 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന്ലറ ക്ണ്ണുക്ള് ജേല഻ച്ചു. സ഻രക്ള഻ല് രക്തം ഇരച്ചസ ക്യറ഻. ഒരഽ 
സ഻ംഹത്ത഻ന്ലറ ഗഺംഭ഼രയമത്തഺലട പങ്കന് പറഞ്ഞഽ 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ്ബ഻ട്ട഻ഷ് പട്ടഺളത്തസന഻ലറ്റ് ക്ഴഽ മരത്ത഻ല് ക്഻ടന്നസ മര഻ക്ക഻ല് 

സഺയ഻മപ്പ ഇടമച്ചന പങ്കന്. 

 

(അെഽം പറഞ്ഞസ രക്ഷലപടഺനഺയ്ത പങ്കന് മഽന്പ഻ല് ഉള്ള പഽഴയ഻ലലക്കസ ചഺട഻. ചഺട഻ 
ക്ഴ഻ഞഺണ് പങ്കന് ഓര്ത്ത് െന഻ക്കസ ന഼ന്തഺന് അറ഻യ഻ല് എന്ന ക്ഺരയം. പങ്കന് 

ലവള്ളത്ത഻ല് ലക്യഽം ക്ഺലഽം ഇട്ടട഻ച്ചു) 
 

ഇടമച്ചന പങ്കന് :സഺയ്ത...ഗ്ലും...സഺയ്തമപ്പ..ഗ്ലും...ഗ്ലും...എലന്ന രക്ഷ഻ക്കസ...ഗ്ലും... 
പ്ല഼്...ഗ്ലും...സഺയ്തമപ്പ...ഗ്ലും... 
 

വങ്കന് സഺയ്തപ്പസ : Sorry Mr. Pankan, Even i dont know swimming. 

 

ഇടമച്ചന പങ്കന് : ഗ്ലും...ഗ്ലും...ഗ്ലും... 
 

******************************************************************************* 

സ഼ന് 50 : ലക്മെര഻ ഭവന് 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : മറ഻യം. എല്വരഽം മപഺയ഻. െലയ്തക്കല് പഺമ്പസ, ഇടമച്ചന 

പങ്കന്...ഇന഻യഽം എന഻ക് ഒള഻ലപ്പഺര഻ന്ലറ്റ് മപര഻ല് ഒള഻ച്ച഻ര഻ക്കഺനഺവ഻ല്... ഞഺന് 

മപഺരഺട഻ലയ പറ്റ്ു. 
 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : (ന഻റക്ണ്ണുക്ലളഺലട) പലക്ഷ അങ്ങസ ഒറ്റ്യ്തക്കസ... 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഒറ്റ്യ്തക്കസ മപഺരഺടഽക്ലയ ന഻്വഽത്ത഻ ഒള്ളു. ലസനയത്ത഻ല് 

ഒരഽത്തലനങ്ക഻ലഽം ബഺക്഻ ഉണ്ടഺയ഻രഽലന്നങ്ക഻ല് ഞഺന് എങ്ങലനലയങ്ക഻ലഽം അവലന 

വ഻ട്ടസ യഽദ്ം ലചേ഻പ്പ഻മച്ചലന... പങ്കന് വ഼ണമെഺലട ലസനയം ഓട഻ രക്ഷലപട്ടു. ഞഺന് 

ഇറങ്ങലട്ട. െ഻ര഻ച്ചു വരഽലമന്നസ ഉറപ്പ഻ല് 

 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : (വ഻െഽംബ  ഻ക്രഞ്ഞസ ലക്ഺണ്ടസ) അരഽ്....അരഽ്...ലവറഽമെ 

എലന്ന ആശ഻പ്പ഻ക്കരഽ്... 



 

 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ന഻ െളരരഽ്. ഒരഽ ധ഼ര വന഻െയഺണ് ന഼. ആ ക്നല് ലക്ടഺലെ ഒരഽ 
ജ഼വ഻െം ഉണ്ടഺക്കണം 
 

ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മ : (ലപഺട്ട഻ ക്രഞ്ഞസ ലക്ഺണ്ടസ) വയസ്സും ്പഺലയഺം ഒലക്ക 

ആയ഻ലല്? ഇന഻ ആരഽ വന്ന഻ട്ടസ ഒരഽ പഽെ഻യ ജ഼വ഻െം െഽടങ്ങഺനഺ ഞഺന്? 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : മറ഻യഺമമ്മ!!! ക്രയരഽ്... എമന്ന ഓര്ത്തസ ക്രയരഽ്. 

ഹെഭഺഗയയഺയ ഈ നഺട഻ലന ഓര്ത്തസ ക്രയഽ. സേന്തം രഺജവ഻ലന രക്ഷ഻ക്കന് ഒള്ള 

്െഺണ഻യ഻ല്ഺലെ രഺജഺവ഻ലന യഽദ്ക്കളത്ത഻മലക്കസ പറഞ്ഞയക്കഽന്ന ഇവ഻ടലത്ത ഒരഽ 
ക്ഺലത്തഽം ഗഽണം പ഻ട഻ക്കഺത്ത ജനങ്ങലള ഓര്ത്തസ ക്രയഽ... 
ഇറങ്ങഽന്നഽ...ക്ഺവ഻ലമമ്മ.. 

 

******************************************************************************* 

സ഼ന് 51 : യഽദ്ക്കളം അഥവഺ Battlefield 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ന഼ട്ട഻ പ഻ട഻ച്ച ഉടവഺളുമഺയ്ത ്ബ഻ട്ട഼ഷ് ലസനയത്ത഻ന്ലറ മഽന്ന഻മലക്കസ 
നടന്നടഽക്കഽന്നഽ. പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട ക്ണ്ണുക്ള഻ല് ന഻ന്നഽം െ഼ലപഺര഻ പറക്കസക്ഽന്നഽ. 
്േഽഡ്ന഻ശ്ചയമത്തഺടഽള്ളസ ഉറച്ച ക്ഺല് ലവയ്തപ്പുക്ള്.ക്ണ്ണ഻ല് ക്ത്ത഻മഽന. വഺള് 

ചഽഴറ്റ്഻ലക്കഺണ്ടസ ്ബ഻ട്ട഻ഷ് ലസനയത്ത഻ന് മനലര ലെല്ും ഭയമ഻ല്ഺലെ നടന്നടഽത്ത 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജയഽലട അടഽക്കമലക്കസ ക്ണഺര മമലനഺന് ഓട഻ലയത്ത഻ 
 

ക്ണഺരമമലനഺന് : െമ്പഽരഺലന അരഽ്. യഽദ്ത്ത഻ന് മപഺക്രഽ്. അങ്ങസ ഒറ്റ്യ്തക്കഺണ്. 

േയവഺയ്ത അങ്ങസ ക്഼ഴടങ്ങണം അലല്ങ്ക഻ല് എവ഻ലട എങ്ക഻ലഽം മപഺയ഻ രക്ഷലപടണം. 
 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ന഼ചഺ... രഺജയമ്േഺഹ഻..മഺറ഻ ന഻ല്ക്. ഈ ബഽദ്഻ മനരമത്ത പറഞ്ഞസ 
െന്ന഻രഽലന്നങ്ക഻ല് ഞഺന് എങലന എങ്ക഻ലഽം ഓട഻ രക്ഷലപലട്ടലന... മഽലന്നഺട്ടസ ലവച്ച 

ക്ഺല് മഽലന്നഺട്ടസ െലന്ന. എന്ലറ ക്ണ്മഽന്ന഻ല് ന഻ന്നഽം ലപഺയ്തലക്കഺ. ന഻ലന്നഺ് യഽദ്ം 
ലചയ്ത് എന്ലറ്റ് മചഺര ഈ മണ്ണ഻ല് വ഼ണഺല് ഈ മണ്ണസ അശഽദ്മഺക്ഽം. 
ലപഺയ്തലക്കഺ...മപഺ!!! 
 

ധ഼രെമയഺലട ലെല്ും ക്ാസല഻ല്ഺലെ ക്ംബന഻യഽലട മനലര പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജ നടന്നഽ 
 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : Mr. Kanjy Are you sure you wanna fight with us? you know our war tactics 

and might. isnt it? 



 

 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ : ഇമെഺ അങ്കം. ബഺലയം വ഻ട്ടസ മഺറഺത്ത സഺയ഻പ്പ഻ന്ലറ 

ക്ഽട്ട഻ക്കള഻ക്കസ ക്ാട്ടസ ന഻ന്നലെഺ അങ്കം? ഇന഻യഽം എന്തഽണ്ടസ അടവഽക്ള് ക്േ഻ല്? ചഺട഻ 
പറന്നസ ഗരഽഡന഼ക്കലമന്നസ ലെഺന്ന഻പ്പ഻ച്ചസ ഓെ഻രക്ടക്മഺയ്ത മഺറഽന്ന ആ പഴയ 

പഽത്താരം അടമവഺ? അമെഺ ക്ണ്ണ഼ല് മലണ്ണറ഻ഞ്ഞസ എെ഻രഺള഻ലയ വ഼ഴ്ത്തഽന്ന 

പഽെ഻യ ്ബ഻ട്ട഻ഷ് അടമവഺ?  

 

പഴങ്കഞ്ഞരഺജലയ ക്ഽറ഻ച്ചസ എന്തറ഻യഺം സഺയ഻പ്പ഻നഽ. മഽളയഺണ഻ ലവച്ചസ 
ബ഻ര഻യഺണ഻ െട്ട഼ ബ഻ല്഻ന് 16 ലപഺന് പണം ലവച്ചസ ട഻പ്പസ ലവയ്തക്കലെ ക്ടന്നസ 
ക്ളഞ്ഞവന് ക്ഞ്ഞ഻. ക്റണ്ടസ ബ഻ല്഻ന്ലറ ക്ഽട഻ശ഻ക്യടപ്പ഻ക്കഺന് ആപ്പ഼സറ് 

വന്നമപ്പഺള് മറന്നഽ മപഺയ഻ എന്നസ ക്ളവഽ പറഞ്ഞവന് ക്ഞ്ഞ഻. ചെ഻യന് ക്ഞ്ഞ഻. 
ലപമണ്മഺഹ഻ ക്ഞ്ഞ഻. പ഻ലന്ന എലന്തഺലക്ക പഺട഻ നടക്കഽന്നഽണ്ടസ ചഺനലഽക്ള് ന഻ങലട 
നഺട്ട഻ല്... 

 

 

എന്തഺയഺലഽം ക്ഞ്ഞ഻ലയ മെഺല്പ്പ഻ക്കഺനഺവ഻ല്... 

 

ലെഺറ്റ്഻ട്ടുണ്ടസ.പലമപ്പഺഴഽം.പലവട്ടം. ആേയഺക്ഷരം ലചഺല്഻ ലക്ഺടഽത്തസ പര഼ക്ഷയ഻ല് 

ലചഺേയം മചഺേ഻ച്ചസ ക്ണ്ണും െള്ള഻ ന഻ന്നലപ്പഺള് ആേയം എന്ലറ ഗഽരഽ നഺഥന് എലന്ന 

ലെഺല്പ്പ഻ച്ചു. മലയമനഺ് ലപഺരഽെ഻ ലെഺറ്റ്സ ഒടഽന്ന വഴ഻യ഻ല് ക്ഽഴ഻യ഻ല് വ഼ണ് 

മര഻ച്ചസ പ഻ലന്ന എന്ലറ അചഛന് എലന്ന ലെഺല്പ്പ഻ച്ചു. ്മനഹത്ത഻ലനഺപ്പസപം 
വ഼ടഽം പറമ്പഽം പങ്കസ ലവച്ചലപ്പഺള് ലക് വ഻റച്ച അമ്മവനഽം എലന്ന ലെഺല്സപ഻ച്ചു. 
ഒടഽവ഻ല്...ഒടഽവ഻ല്... ലവറഽമെ ഒരഽ രസത്ത഻ന് ക്ള഻യഺയ്ത വ഻ള഻ച്ചലപ്പഺള് ക്ാലട 
ഇറങ്ങ഻ലപ്പഺന്നസ എന്ലറ ലക്മെര഻ മറ഻യഺമ്മയഽം എലന്ന മെഺല്പ്പ഻ച്ചു. 
മെഺല്വ഻ക്ള് എറ്റ്സ വഺങ്ങഺന് പഴഞഞ്ഞ഻യഽലട ജ഼വ഻െം പ഻ലന്നയഽം ബഺക്ക഻. 
 

 

(ഇെഽം പറഞ്ഞസ പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ഒരഽ ന഻മ഻ഷം മപഺലഽം പഺഴക്കഺലെ ചഺട഻ ലക്ട്ട഻ 
വലന്നമറ്ന്നസ ഇടം പ഻ര഻ മഺറ഻ ഭാമ഻ ലെഺട്ടസ വന്ദ഻ച്ചസ ഗഽരഽവ഻ലന ്മര഻ച്ചസ പ഻ന്നഺക്കം 
ചഺട഻ പറന്നഽ െല്഻ വ഻ര഻ഞ്ഞമറന്നസ ന഼ന്ഡ് ന഻വറ്ന്നസ വങ്കന് സഺയ്തപ്പ഻ന്ലറ ക്ഺല഻ല് 

സഺരഺംഗം വ഼ണഽ) 
 

ഇന഻യഽം എലന്ന മെഺല്പ഻ക്കരഽ് സഺയ്തമപ്പ...അ് െഺങഺനഽള്ള ലക്ല്് 

എന഻ക്ക഻ല്... 

 



 

 

ലപഺന്നണ്ണഺ... എലന്ന ലക്ഺല്രഽ്. ഞഺന് എവ഼ലടലയങ്ക഻ലഽം മപഺയ഻ ജ഼വ഻ലചഺളഺം. 
അണ്ണനലറ്റ് ക്ണ് ലവട്ടസത്തസ മപഺലഽം വരഽല്... എന്ലറ ക്ഽടഽംബം പട്ട഻ണ഻ ആയ഻ 
മപഺവഽം... പ്ല഼്... എലന്നഺ് യഽദ്ം ലചയ്തെഺ ന഻ങ്ങക്കഺ നഺണമക്ക്... 

 

വങ്കന് സഺയ഻പ്പസ : What the hell. You buggar, Get lost. Dont ever come infront of me again!!! 

 

വങ്കന്സഺയ഻പ്പസ െന്ലറ ലസനയത്ത഻മനഺടഺയ്ത പറഞ്ഞഽ 
 

Pazhankanjyraja was a great Fool. We Salute his foolishness. There wont be any other coward 

and fool like Veera Kesari Bath Pazhankanjy Varma!!! REEEEEEDDDDDD 

SAAAAAALLLLUUUUUTTTTTEEEEEEEEE 

 

പഴങ്കഞ്ഞ഻രഺജഺ ഒരഽ വ഻ജയ഻െഺവ഻ന്ലറ ച഻ര഻യഽമഺയ്ത െ഻ര഻മഞ്ഞഺട഻യലപ്പഺള് 

ബഺക്്ഗൗണ്ട഻ല് മയഽസ഻ക് ഉയറ്ന്നഽ ധയഺനം മധയം നരസ഻ംഹം ്ബഹ്മ്ഺര്ത്ത 

മമഺക്ഷം നരസ഻ംഹം... 
 

ശഽഭം 
സമര്പ്പണം : അക്ഺലത്ത഻ല് ലപഺല഻ഞ്ഞസ മപഺയ ഞങ്ങലട ക്യഺമറഺ മഺന് 

 

പഽരം ക്മ്മ഻റ്റ്഻ ല്പഺഡക്ഷന്സ഻ന് മവണ്ട഻ 
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