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ടടത ടടത.... ടടത ടജതകരര 

എടത ടജതകരലല. .   . .. ..  ....ആദദദ പറയതന പഠനകണദ  ടബബതകര

 ആ ടബബതകരരങന ടബബതകര.. ? എടടത എരന ടമതരന കതരദദ എനതയയ

തരന ടമതരന ഞതന എവനരടതരക രപണ കതണനകതന രകതണടയ ടപതയന. ,ചമകര
,തതകതകര ടപതരനകര, എളമകദ തതടറദ  കകടനദ അലലതരത തരന ടമതന ഒരക രപണനടനദ

....ഇഷരപടകനനലലലല

അതയ തതന പറയരകതയ. തതടറദ കകടനദ ഞങരട പതരമരദമതണയ  പറനയ രപണയ വടലലതദ
?ഉണടടത കയനലലയ

എടടത തരന ടമതരന ടനമതണടയ ടപതരല രപനകങകകമകനടടടത ടനമതണടയ.

രപനകങകകദ ടനമതണടയ???

പനരന.  .വനനതത ബനല എന പറരഞതരക സതധനദ പതസതകനടടതനറയ ടകബന സരകതര
, പണരടതരക രപണയ കതണതന രചലലലടമത രപണനനരറ ടപരരനതണയ രപണനനയ ആരരതരക

, ഉണണയ രപരണബ ത വരര പടനചരചരനതരക രതരകനയത മതന

മതന

ഇരപത അങനലല

മതറനയ?

രപണനനയ ഓടരത ടനമതനറകകരളതരക ഉണണയ . .അതനരനയതണയ വനനതത ബനല എനയ പറയകനതയ 
.രപണനനരറ ടനമതനടനകസരനചചല ഒരക ടപപര തരന ടമതനരറ കയനടലതണങക രകതടകകകദ 

അതയ തരന ടമതനയ ടബതധദരപടകരമങന മതബതദ രപണനരന രകണനയത മതനരയനയ 

അങരനടയതനടടത?

പനരന

എരന ടപതനക ടലതകരര

എടടത ടലതകതരലല, ടബബതകര 

ആ എരനങനലകമതവരണ. എരന ടമതരന പറഞക സമതനപനകകന കതരദദ ഞതന ഏറല 

എനത തരന ടമതരന രകതണരടതരക ഉബഗന രപണനരന രകണനകകന കതരദദ ഞതടനറല 

എവനരട? ?രപണയ എവനരട



തങമണനരട ടമതള ജമനന!!! പപതകലഞക നനകകവടലല 

എനത കകലകകന തതരഴയനടയ 

പരക അവകയ രകതറചയ നനയമങളഒണടയ. .ഇതയ വകനലകമതയയ ബനരപണ നനയമങളതണയ
വനനതത ബനടലലത? 

ആ സരണനഫനകറയ എടകതനണയ ടകതപന അവരളനരറ കയനല തരനകകവതണയ, ടഫതടണതസറതറയ
.ടകതപന

അവള തരനകകന നനയമങള ഒനയ ടനതടകദ. ഇതയ തരന ടമതനയ ഇഷരപടകവതടണല നനങള
, ,     രചന രകണനടകതഒരകമനച യ തതമസനടചത ഉണനടയത 

രകതടടകനതടലത  
എവനരട ടവടണലകദ രപതടകത 

ഓടക... ...ഓടക

വതയനകരണ? 

ആ... ...വതയനടചത

ഭരണഖടനയനല ഏരതതരകടയത വകകപനല വരകതനയ അടമണണരമണടകകളലദ പതസതകനയ
ബപടമയതനനരറ കരടയ ടരഖയകദ.

കരടയ ടരഖയത?

ആ... .അവള എഴകതന രവചരചകകന സതധനമതണയ
അവരട ഫസയ നനയമദ എതതരനനരനയതടവത?
 " "സമതതലന നനയമദ

സമതതളന നനയമടമത?

എടടത കലദതണദ കഴനകകടമത അടങതണലദ ഇടങതണലദ പപ മതല ഇടകമടലലത? പപ മതല മതബതദ
.ടപതര

പനരന?

രപണനനരറ കഴകതനടലതണണയ രചകന തതലന ടകണലടവത? 

ഉവയ

 അരത ടപതരല രപണയ തനരനരചതരക തതലന രകണലദ അടങതണയ. അങരന തതലന രകണതന തരന
.മകനയ സമതദ  ആരണങന ഫസയ ടനമതനറയ  ഓടക

അതയ ഞതന പറഞക ഇടനപനചടചതലതദ 



അവരട രസകനറയ ടനമതനറയ തതന കണടട 

എനതണയ 

രണടതദ വരനല എഴകതന രവചരചകതനയ.... ...വനവതഹ സരണനഫനകറല

വനവതഹ സരണനഫനകടറത?

എരടത വനവതഹ സരണനഫനകരണനക പറഞത വനണനരല കകണനകളയ. ഒരക വനണനല രണടയ
. സരണനഫനകറല മതനരയനയമപനമരതതരരണമയ  ബപനനറയ  രചയതന ഭരതതവയ ബശമനകകനതയ

. .നനതനകയ ടനരകതതതതതണയ അഞചക രക തലലദ തടനന കടവതണയ

തടനന കടടവത?

അലല കഠനന തടവയ... .അതയ തരന ടമതന ബശദനകണദ

ഓ...

മപനമരതതയ  ടനതടകദ .... ....ഫകഡയ ആനഡയ  രടലനവനഷന ആകയനനയമ സദഹ നതയകരട ഒമതതദ
 ,അദദതയദ അനകശതസനകകനതന എരനനതല ടവകകടനരദ ഏഴക മണന മകതല രതബതന പതയ

മണന വരര സബതനയകരടയകദ രടലനവനഷനരറയകദ ഇടയനലപരട പകരകഷനമതര പതസയ രചയരകതയ. 

സതരനയല സബതനയകരട ജനമതവകതശമതണയ. ,സമതനരമതയ ബപസതകത സമയതയ ഭരതതവയ 
 , ,  ,അതതയതയ തനരറ ടമതന ചത യടചത ര തക ടങനയ ഭകണ പദതരരങള പതകദ രചയലവതടനത

, ....വനളമന രകതടകകകവതടനത ആവശദരപണതല ജതമദമനലല തത കകറമതണയഅകതതരണനയ

അയടയത 

പനരന ടവരറ. .ഡനസടപതസനബനള ഗതസകദ ടപറലദ നനരബനദ

അരതനനനത

പതബതദ കഴകകകനതനലപരട സബതതകലകരട ടകയനരല മതദകതതദ നഷരപടകരമനയ. ബപടതദകനചയ ആദദ
, രതബതന ആരണങനല ടപതലകദ പതലയ ട ചതര തകടങന ഭരതതവയ കസതചചതനനരറ എചനലകകള

.  ... .കഴനകകനതലലനനരബനന ചതല പതയ രകതലലദ ക ഠനന തടവകദ രണടയ ലകദ രപഴയകദ

ഈശതരത

തനരറ മകന രപഴയതരനങന ഇതയ ടമടനചയ കകണലദ. 

ഇടബത ഒടളത?

ഇലല. തങമണനരട ടമതളതണയ ജമനന
അറനയതലലത?  .കകരകദ  വലനച അവള അരപത ചതത പറയകദ
എനനകയ അനകഭവമകണടയ.

പനരന ഭതരദരയ ഓമടന, , , , ,  കരടളമ കരത എനല ലതരത എടത എടനത പനശതടശന ഭയങരന



 , .എടനത വനളനചതല തതന അ ടകദ അകതയ ടപതകകദ

 ഉണട തനനകദ ഉണട...

ടവണട...

ആ... ... ...  .കണടതകണട തഇരപത  പറഞടപത തരന രപടനയതയനടലല
 ഇനന അടകത ടനമതനറയ ടകരണ...

സബതനകരള രകതഞചനകദ  പരക കനളരകതയ , ,. പനചചരകതയരകതഞ ചനകകദടപതള
 , . . .ലതളനകകദടപതള മകഖ തയ പകഞചനരന ഉണടതകണദഇരലലങന  രസകന നമര ടകഅകതയ

അതയ രശരന.

ഇനന അടകതതയ ടനതടകദ. ഭതരദയകരട അമടയതടകദ അനനയതനടയതടകദ അതനരയ കവനഞ
. . സടനഹദ പതടനലല ഭതരദ യകരട സതനനധദതനല മതബതടമ അവടരതടക സദസതരനകതവകഇടകയ

. . , .രചന രമകനണല ടകറരകതയ അകതയ തയ മകനയ രക തലലദ കണണരയനതലയ രകതലലദ  പകജപലര

.. . .പനരന മരറതരക ടനമതനടക വളരര സനമനള ടനമതനടതനക

എനതണതടവത?

ടജതലനകയ ടപതകതന ഇറങകടമതള " " ഞതന ഇറങകനകഎന പറഞഞ ക ടകയനരലതരക
. . ചകദബനദടക  രകതണരടതരക ടതറയകദ രകതടകകണദടജതലന കഴനഞ തനരനചയ വരകടമതള

 ;തനരറ ടമതനരറ ടകയനല ഒരക  ടകയനല ബതഗകദ മറകടകയനല മധകര പലഹതടരതദ
ഉണടതവണദ

 ഇരലലങകനല....

അവന അകതയ...

അലല, അവന അനയ വതണനനക രപതറതയ
.  ? മഞതയ ടകടനനടണതണടത

ഇലല

മഴയതയ?

ഇലല

പണനരയ ടപതരല ഇനദകതരയ വനണ ഉപബഗഹദ ടപതരല വനടനനക ചകറലദ രകടനക അലയണടന
വരകദ. 

കരതതടവ

കരതതവലല,  , .നനനരറ ടമതന രപ ണനരന രകണനയ ഭരതതവയ



അടകതടതയ ടകരണ 

ഭതരതതവനനരറ ടജതലന എനയ തരന ആയതലകദ ഭതടരദരട ടജതലന ഭരതതവയ തരന രചയണദ. 

എലലത ദനവടസതദ പണനകയ ടപതകകന ഇവന , ഒരക ദനവസദ പണനയണട എനകദ പറഞജയ
 , .വതണനലനരകനതല രപണനന യ രകതണടയ പരതതന രകതടകകതദ

എവരട

കമനഷനരരട അടകതയ. , , , ,പനരന കമനഷണരയഎസ പന ഡന ടവ  എസ പന അസനസണ നറയ 
, ?ടകതണസബനള അങരന എലലതരകദ കപരട വനക ഒരക പണനയതണയ തതങകടവത

ഇലല

 അതതണ പറഞതയ ടനതകനദ കണടകദ ഒരക ടവണദ കലദതണതനനക മകനടക എടകകതന..
 ഇനന മരറതരക ടനമതനരറനയ പറഞതല, ടവലകതരന ലതവയ എടകകകന ദനവസദ ഭരതതവകദ

. ലതരവടകകണദ

അരതനനനത?

വതണനരല ടജതലന പനരന തനടചചന രചയലവത? 

ആ...

പനരന ലതസയ ടനമതനറയ പറഞതല ആരകദ അങതകരനകകന ഒരക ടനമതനറതണയ. മടറതയ ദനവസദ
.വതണനല വനനടലലലകദ ശമള ദനവസദ ടനരരത വതണനല വനനരനകണദ

വരകതതദ

വരണദ. . ,  ,,ഇരലലങന വരണലദ അവളയഅറനയതലല ത കതലതപതനന ബപനയദരശന  ശകസയ നകളയ
. . രസകന നമര ഇരകപതന രണടക ബതര ഇരകപതന മകനയകണണര ടക പകഉജപലരനനങ കയ

. അടങതണലദ ഇടങതണലദ ടപതകതടന സമയദ കതണകഅവനക ഹണ നമപണനനക ടപതകതന സമയദ
. കതണപലല

എനരറ കടമണതചചച

ആ അവന അചരന വനളനകകദ.

പനരന ലതസയ ടനമതനറയ  തങമണനരട ടമതള ജമനന അറനരഞഴകടതദകകന ടനമതനറതണയ. 

എനതണയ?

അവള ചനകകരകകന ബപതരരനചല പറരഞകകന ഒരക കതരദമകണടയ. ഭതരദരയ ടനതമനനന ആകന
ചകരകങനയതയ ഒരക പതയ ലകദ രപപയകരട ടപതളനസന ഭതരതതടവടകകകകയകദ അതയ എബതയകദ
രപരണനയ ഭതരദകയ കനണതനകള സതഹചരദദ സതയദ രചയലകയകദ ടവണദ രചറകകന

ആ... . അരപത ഒരക കതരദദ മനസനലതയന ഈ ടനമത നരടതരക രവചയ ടനതകകടമത അവസതനദ



.എനരറ രചറകകന തരന ബപസവനടകണടന വരകദ

അടയത... ... ... . ടവണട ടവ ണട ബപസ വദ ഒരക അവള രചയടതതളലദ അകതരദതനല  അവള
....എകസടപരണത

എഹയ? ?എകസടപരടണത

വനശതതസദ വരണനരലല? , സദശയമകണരടങന ഇനത പനടനടചത ഒരക രകതഴ തടപതദ ഇലലതരത
അവള മകനയ ബപസവനചതതരനനകള ടഡതകരകരട സരണനഫനകടയ

എടടത ഇടബതദ രകതഴപദ പനടനച ഒരക രപണനരന അവരട വനനതത ബനലലലദ അനഗതകരനചചല
എനരറ രചകരനരകതനയ ടകണനചചത അവള അവനക മനസമതധതനദ  രകതടകകകരമരനനത
ഒറപയ?

വനശതതസദ, .... അതടലല ടചണത എലലതദ
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Sarath Menon .G
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