ഉദ്ദേശ്ദ്ദേശ്യവും , ഉദ്ദള്ളടക്കവും
യുഗങ്ങളായി ജനം, രാജാക്കന്മാേശ്രാ, രാജവംശ്ങ്ങേശ്ളാ, അധി
നിേശ്വശ്ശ്ക്തികളേശ്ളാ ആയ ഭരണാധികളാരികളളുടെട പ്രജകളളായി
രുന. ഇപ്പേശ്പ്പാള് ആ ജനം വാച്യാര്ത്ഥത്തില് ഭരണാധികളാരി
കളളാണ് . എങ്കിലും, അവര് അറിയാെതെ തെെന്നെ വഴിെയാരുക്കുകള
യാണ് ; രാജാക്കന്മാര്ക്കു േശ്വണ്ടിയെല്ലെങ്കില്, അധിനിേശ്വശ്ശ്ക്തി
കളള്ക്കും, കുടുംബ വാഴ്ചയ്ക്കും േശ്വണ്ടി, ക്രിമിനലുകളള്ക്കും, ഉദ്ദപജാപകള
സംഘങ്ങള്ക്കും േശ്വണ്ടി. അവര്ക്കാകളെട്ടെ അവരുെട അധികളാര
േശ്ക്കാട്ടെകളളുടെട അടിയില് കളഴിയുന്നെ സാധാരണ സമ്മതെിദായകളര്
യാെതൊരു അസ്തിതെവവുമില്ലൊത്തവരാണ് തൊനും. കളഥ ആവര്ത്തിച
െകളാേശ്ണ്ടയിരിക്കുന!!!
ഇപ്പതൊണ് 1947 നു േശ്ശ്ഷമുള്ള ദശ്കളങ്ങളില്, മാറി മാറി വന്നെ
ഭരണകൂടങ്ങളില് നിന്നെ് ഒരാള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നെ ച്ിരപരിച്ിതെമായ
അനുഭവം. ഉദ്ദന്നെതെമായ ആദര്ശ്ങ്ങളുടേശ്ടയും, ധാര്മ്മികള
മൂലയങ്ങളുടേശ്ടയും, തെയാഗസന്നെദ്ധതെയുേശ്ടയും ദിനങ്ങെള പിന്തെള്ളി
രാഷ്ട്രം ഇപ്പന്നെ് സഹനത്തിന്േശ്റയും, ദുരിതെത്തിന്േശ്റയും, മൂലയ
ങ്ങളുടെട തെകളര്ച്ചയുേശ്ടയും ഇപ്പരുണ്ട യുഗത്തിേശ്ലയ്ക്ക് കൂപ്പുകുത്തി
യിരിക്കുന. സാമ്പത്തികള വളര്ച്ച തെകളരാറിലാകുന, വികളസന
ത്തില് സങ്കല്പ്പിക്കാനാവാത്ത തെിരിച്ചടിയുണ്ടാകുന, സമ്പന്നെനും,
ദരിദ്രനും തെമ്മിലുള്ള അന്തരം വളര്ന െകളാേശ്ണ്ടയിരിക്കുന,
ആശ്യും, പ്രതെീക്ഷയും ൈകളെവടിഞ്ഞ് ആളുടകളള് നക്സലുകളള്
േശ്പാലുമായിത്തീരുന!!! എല്ലൊയിടത്തും േശ്ശ്ാഷണവും, അധ:പതെ
നവുമാണ് ,
സതെയസന്ധതെയില്ലൊയ്മയും,
പണേശ്ത്താടുള്ള
അടങ്ങാത്ത ആര്ത്തിയുമാണ് , അധികളാര ത്തിന്െറ അപ്പക്ക
ഷണങ്ങള്ക്കു
േശ്വണ്ടിയുള്ള
കളടിപിടിയും,
ഭീമാകളാരമായ
അഴിമതെിയുമാണ് .
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കളാലിത്തീറ,
െജ.എം.എം
ൈകളക്കൂലി,
പാര്ലെമന്റ്
േശ്ച്ാദയങ്ങള്ക്കു പണം, തൊജ് െകളാറിേശ്ഡാര്, 2 ജി, കളല്ക്കരി
തുടങ്ങിയ വന് കുംഭേശ്കളാണങ്ങളിലും, പരിധിയില് കളവിഞ്ഞ് സവത്ത്
സമ്പാദിച്ച് േശ്കളസുകളളിലും കളഴുത്തറം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നെ എത്രയേശ്യാ
േശ്നതൊക്കന്മാെര കളണ്ടിട്ടും, ജനസാമാനയത്തിന്െറ േശ്ബാധം മൂടല്
ബാധിച കളിടക്കുകളയാണ് . ആട്ടെിന് കൂട്ടെങ്ങെള േശ്പാെല അവര് ഈ
േശ്നതൊക്കള്ക്ക് പിന്നെില് അണിനിരക്കുകളയും, തുടര്ച്ചയായി അവെര
അധികളാരത്തില് അവേശ്രാധിക്കുകളയും െച്യ്യുന.
ബകളാസുരന്മാെരയാണ് അവര് മാനയേശ്ദഹങ്ങളായി ഉദ്ദയര്ത്തി
ക്കാട്ടുന്നെെതെന്നെ കളാരയം അവര്ക്ക് ഒരിക്കലും േശ്ബാധയെപ്പടുന്നെില്ലെ .
കളണ്ണു മൂടെപ്പട്ടെ അവര് ഇപ്പേശ്പ്പാഴും അത്തരം അഴിമതെിക്കാെര വമ്പന്
ക്രിമിനലുകളളായി കളാണുന്നെില്ലെ, അവരുെട േശ്നതൃതെവെത്ത പുറത്താ
ക്കുന്നെതെിനു പകളരം ഇപ്പേശ്പ്പാഴുമവര് ഇപ്പങ്ങെന പറയുന "ഇപ്പെതൊെക്ക
േശ്യ ഇപ്പവിെട നടക്കൂ."
പല ആളുടകളളുടം ശ്ബ്ദം ഉദ്ദയര്ത്തുകളയും, െതെറ്റുകളള്െക്കതെിെര
േശ്ഡാണ് കളവിേശ്ക്സാട്ടെ് മാതൃകളയില് യുദ്ധം െച്യ്യാന് ശ്രമിക്കുകളയും
െച്യ്തിട്ടുണ്ട്. പേശ്ക്ഷ, കളാലക്രേശ്മണ, ദുര്ബലരാക്കെപ്പട്ടെ്, ഒടുവില്
അവര് സദാ വളര്ന െകളാണ്ടിരിക്കുന്നെ അഴിമതെി എന്നെ
രാക്ഷസന്െറ കുരുക്കില് െപട്ടു അവസാനിക്കുകളയും െച്യ്യുന .
രാജയെത്തക്കുറിചം, നമ്മുടെട മണ്ണിെനക്കുറിചം, അതെിനു േശ്വണ്ടി
രക്തം ച്ിന്തിയ ജവാന്മാെര കുറിചം ഓര്മ്മെപ്പടുത്തുന്നെ
േശ്ദശ്ഭക്തിഗാനങ്ങള് അവെര നിസ്സഹായമായ േശ്പടിസവപ
ങ്ങളിേശ്ലക്ക് തെള്ളിയിടുന.
എന്നെിരുന്നൊലും, ഒരു ദിവസം അണ്ണാ ഹസാെര, കളിരണ് േശ്ബദി,
അരവിന്ദ് േശ്കളജ്രിവാള് തുടങ്ങിയവര് മുന്നെിട്ടെിറങ്ങിയേശ്പ്പാള് പലരും
ആശ്വാസേശ്ത്താെട ഒന്നെ് നിശ്വസിച. സതെയസന്ധതെയില്ലൊയ്മയുെട
വയവസ്ഥാപിതെമായ നിയമങ്ങെള പിഴുെതെറിയാന് േശ്ശ്ഷിയുള്ള
ശ്ക്തമായ ഒരു േശ്ലാക്പാല് ബില് പാസ്സാക്കുകള എന്നെ
ആവശ്യമുന്നെയിചെകളാണ്ടുള്ള അവരുെട പ്രേശ്ക്ഷാഭെത്ത ജനങ്ങള്,
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ഉദ്ദയരുന്നെ പ്രതെീക്ഷകളേശ്ളാെട, കൂടിേശ്ച്ചര്ന്നെ് വന്വിജയമാക്കി.
ഇപ്പതെിെന ഒരു രണ്ടാം സവാതെന്ത്ര്യ സമരമായി കളണക്കാക്കിയ അവര്
അഴിമതെിയുെട നീരാളിപ്പിടുത്തത്തില് നിന്നെ് വിേശ്മാച്ിതെമായ ഒരു
രാഷ്ട്രെത്ത സവപം കളണ്ടു. യഥാര്ത്ഥ വികളസനത്തിന്െറ
നാന്ദിയായിരിക്കും അെതെന്നെ് അവര് ശ്രിയായി വിലയിരുത്തി.
എത്രയ ആകളാംക്ഷേശ്യാെടയാകും പിന്നെീട് ചുരുളഴിഞ്ഞ നാടകളങ്ങള്
അവര് േശ്നാക്കിക്കണ്ടെതെന്നെ് സങ്കല്പ്പിക്കാനാകും. രാഷ്ട്രീയ വര്ഗ്ഗം
ഒത്തുേശ്ച്ര്ന്നെ് അങ്ങെനെയാരു നിയമം പാസ്സാക്കാന് േശ്പാകുന
െവന്നെ അംഗവിേശ്ക്ഷപങ്ങള് കളാണിക്കുകളയും, ച്ര്ച്ചകളളിലൂടെട ആ
പ്രക്രിയെയ ൈവകളിക്കുകളയും െച്യ. തുടര്ച്ചയായി പാര്ലെമന്റ്
സേശ്മ്മളനങ്ങള് യാെതൊരു ഗുണഫലവും സൃഷ്ടിക്കാെതെ കൂടുകളയും ,
പിരിയുകളയും െച്യ. എന്നൊല്, അേശ്തെ സമയം ബില്ലെിെന
അനുകൂലിക്കുനെവന്നെ നാടയത്തിലൂടെട അവര് ജനങ്ങളുടെട കളണ്ണില്
െപാടിയിടുകളയും,
പ്രേശ്ക്ഷാഭത്തിന്െറ
േശ്നതൊക്കള്ക്കിടയില്
ഭിന്നെതെയുെട വിത്തുകളള് പാകുകളയും െച്യ. ജനങ്ങളുടെട
സവാഭാവികളവും, അനര്ഗളവുമായ ആ പ്രേശ്ക്ഷാഭെത്ത അവര്
ഒടുവില്
െമരുക്കിെയടുക്കുകളയും,
അഴിമതെിെക്കതെിെരയുള്ള
എെന്തങ്കിലും
യഥാര്ത്ഥ
നടപടി
വീണ്ടുെമാരു
വിദൂരസവപമായിത്തീരുകളയും െച്യ. തെങ്ങളുടെട തെന്ത്ര്ങ്ങളുടം,
വിദയകളളുടം
െകളാണ്ട്
രാഷ്ട്രെത്ത
കളബളിപ്പിക്കാെമന്നെ്
അഹങ്കരിക്കുകളയും, നീേശ്റാെയ േശ്പാെല വീണ വായിച െകളാണ്ട്,
"ഞങ്ങളാണ് പാര്ലെമന്റ്. ഞങ്ങള്ക്കാണ് പരമാധികളാരം.
രാഷ്ട്രം ഞങ്ങളുടെട കളാരുണയത്തിലാണ് കളഴിയുന്നെതെ്" എന്നെ്
വിശ്വസിക്കുകളയും െച്യ്യുന്നെ അക്കൂട്ടെെര െതെരെഞ്ഞടുത്തതെില് ആ
ജനങ്ങള് എത്രയ പശ്ചാത്തപിക്കുനണ്ടാകും!
ഭരണനിര്വ്വഹണത്തിന്െറ മര്മ്മസ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നെ് ജനങ്ങളുടെട
തെലകളള്ക്കു മീെതെക്കൂെട േശ്തെരുരുട്ടെിക്കളിക്കുന്നെ ഈ ബകളാസുരന്മാെര
പിടിച നിര്ത്തി കളണക്കു േശ്ച്ാദിക്കാന് ഇപ്പന്തയക്ക് കളഴിയുന്നെതു വെര
വെര അവര് സവയം നന്നൊകുെമന്നെ് കളരുതൊേശ്ന പറില്ലെ .
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ആതെയന്തികളമായി,
അഴിമതെിയുെട
സവതെന്ത്ര്
വയാപാരം
അവസാനിക്കണം. േശ്ജാസഫ് പുലിറ്സര് പറഞ്ഞതെ് ശ്രിയാണ് ;
"രഹസയത്തിന്െറ അകളമ്പടിയില്ലൊെതെ നിലനില്ക്കുന്നെ ഒരു
കുറകൃതെയേശ്മാ, ഒരു കളാപടയേശ്മാ, ഒരു തെന്ത്ര്േശ്മാ, ഒരു
േശ്മാഷണേശ്മാ, ഒരു തെിന്മേശ്യാ ഇപ്പല്ലെ. അവെയ പുറേശ്ത്തയ്ക്ക് െകളാണ്ടു
വരികളയും, വിവരിക്കുകളയും, ആക്രമിക്കുകളയും, പത്രയങ്ങളിലൂടെട
അവെയ കളളിയാക്കുകളയും െച്യ്താല് ഇപ്പന്നെെല്ലെങ്കില് നാെള ,
െപാതുജനാഭിപ്രായം അവെയ തുടച നീക്കുകള തെെന്നെ െച്യ്യും ."
സമൂഹം
വീണ്ടും
ഉദ്ദണര്െന്നെണീക്കണം.
ബദലുകളെള
അേശ്നവഷിക്കാനുള്ള ശ്ക്തി അതെ് വീെണ്ടടുക്കണം.
"പേശ്ക്ഷ,

എങ്ങെന? ആരാണ് രക്ഷെപ്പടുത്തുകള?" തെങ്ങളുടെട
പിന്നൊമ്പുറത്ത് കളിടക്കുന്നെ ശ്ക്തമായ ബദല് സാധയതെെയ
കളാണാെതെ പലരും ഉദ്ദത്തരത്തിനു േശ്വണ്ടി ഇപ്പരുട്ടെില് തെപ്പുകളയാണ് .
െപെട്ടെന്നെ് തെെന്നെ ഉദ്ദത്തരവാദിത്തത്തിന്െറ േശ്ലാകളത്തിേശ്ലക്ക്
കളടക്കാനിരിക്കുന്നെ, കളളങ്കേശ്മശ്ിയിട്ടെില്ലൊത്ത െകളൌമാര, െയൌവ്വന
സമ്പത്തിെന നാം സതെയത്തില് മറനേശ്പായി . മൂലയങ്ങള്
ഉദ്ദള്െക്കാണ്ടുെകളാണ്ട്, യാഥാര്ത്ഥയെത്ത കുറിചള്ള െതെളിഞ്ഞ
ധാരണേശ്യാെട, പുലിറ്സറിന്െറ വാക്കുകളെള തെങ്ങളുടെട
ദര്ശ്നത്തിന്െറ ആധാരശ്ിലയായി സവീകളരിച െകളാണ്ട് അവര്ക്ക്
കളളിയുെട ഗതെി മാറാന് കളഴിയുെമന്നെ് നാെമാരിക്കലും തെിരിച്ചറി
ഞ്ഞിട്ടെില്ലെ.
ഈ പുസ്തകളത്തിന്െറ ഉദ്ദേശ്ദ്ദേശ്യം എല്ലൊ സതെയസന്ധരായ
െപൌരന്മാേശ്രയും ഈ കുട്ടെികളെളക്കുറിച്ച് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകള എന്നെതൊണ് .
രാജയത്തിന്െറ വിവിധഭാഗങ്ങളില് നടക്കുന്നെ, സര്വ്വവയാപിയായ
മൂലയച്യുതെിയുെട പ്രതെീകളങ്ങളായ, സതെയസന്ധമല്ലൊത്ത നിരവധി
സംഭവങ്ങെള കുറിചള്ള വിവരണങ്ങള് കളഥയില് ഇപ്പടയ്ക്കിെട
േശ്ച്ര്ത്തുെകളാണ്ട്, കുട്ടെികളെള േശ്ബാധവല്ക്കരിക്കാനും, ഭാവിയ്ക്കു
േശ്വണ്ടി സമരത്തിനിറങ്ങാന് അവെര േശ്പ്രരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് .
അത്തരം കളഥകളെളാെക്ക ഒറ േശ്നാട്ടെത്തില് മ്ലാനമാണ് . പേശ്ക്ഷ,
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അവെര ധീരരും, ഉദ്ദത്തരവാദിത്തമുള്ളവരും, മൂലയേശ്ബാധമുള്ള
വരുമാക്കി മാറ്റുകളയും, പില്ക്കാലത്ത് അേശ്പ്പാഴെത്ത െച്റിയ
തെലമുറയ്ക്ക് ശ്രിയായ മാര്ഗ്ഗനിര്േശ്ദ്ദേശ്ം നല്കളാനും, കളപടതെയുെട
വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നെ മുതെിര്ന്നെ തെലമുറെയ എതെിരിട്ടെ് അവെര
നവീകളരിക്കാനും അവെര പ്രാപ്തരാക്കുകളയും െച്യ്യുകള എന്നെ
ഉദ്ദേശ്ദ്ദേശ്യവും, ശ്രമവുമാണ് അതെിനു പിന്നെിലുള്ളതെ്. അഴിമതെിക്കാെര
പരിഹസിക്കണെമനം, പന്നെികളള് മനുഷയവിസര്ജ്ജ്യം ആസവദി
ക്കുന്നെതു േശ്പാെല നിയമവിരുദ്ധമായ സമ്പത്ത് ആസവദിക്കുന്നെ
അവരുെട കുട്ടെികളെള പുച്ഛിക്കണെമനം അവെര േശ്ബാധയെപ്പടുത്തു
കളെയന്നെതും ഈ പുസ്തകളത്തിന്െറ ലക്ഷയമാണ് . ഇപ്പതെ് അവെര
ഹിരണയകളശ്യപുമാെര
നയിക്കുന്നെ
പ്രഹ്ളാദന്മാരായും,
അധികളാരത്തിലിരിക്കുന്നെ അതെയാര്ത്തിക്കാരായ ബകളാസുരന്മാേശ്രാട്
യുദ്ധം െച്യ്യുന്നെ ഭീമന്മാരായും മാറാന് േശ്പ്രരിപ്പിക്കാന് കൂെടയാണ് .
േശ്ഭാപ്പാലില് നിന്നെ് അവധിക്കാലം െച്ലവഴിക്കാന് െഡല്ഹി
യിെലത്തുന്നെ സേശ്ഹാദരന്മാരായ രവിേശ്യയും, പ്രദീപിേശ്നയും അവര്
േശ്നരിട്ടു കളണ്ട കളാരയങ്ങളുടം, അവരുെട അമ്മാവനായ േശ്ശ്ഖറില്
നിന്നെ് േശ്കളട്ടെ കളാരയങ്ങളുടം സവാധീനിക്കുന്നെതെ് വിവരിക്കുന്നെ ഈ കളഥ,
തെീര്ച്ചയായും, കുറച്ച് യുവാക്കെളെയങ്കിലും വയവസ്ഥെയ മാറിമറി
ക്കുന്നെവരാക്കുെമനം,
ആടിക്കളിക്കുന്നെ
ച്ിലെരെയങ്കിലും
സതെയസന്ധതെയില് ഉദ്ദറച നില്ക്കാന് േശ്പ്രരിപ്പിക്കുെമനം,
ചുരുങ്ങിയ
പക്ഷം,
കുറച്ച്
അഴിമതെിക്കാരുേശ്ടെയങ്കിലും
മന:സാക്ഷിെയ േശ്നാവിക്കുെമനം പ്രതെീക്ഷിക്കുന.
ഇപ്പനി, ഒടുവില് ഒരു പ്രധാന േശ്ച്ാദയം; അഴിമതെിക്കാെര
എന്തുകെകളാണ്ട് ബകളാസുരരാക്ഷസന് എന്നെ് വിളിക്കണം ? ഈ കളഥ
അതെിനുത്തരം തെരുന്നെതെിനു പുറേശ്മ, അതെ് അഴിമതെിക്കാരുെട ഒരു
ബ്രാന്ഡ് േശ്പരാക്കി ഉദ്ദറപ്പിക്കാന് വായനക്കാെര േശ്പ്രരിപ്പിക്കുകളയും
െച്യ്യും. അതെ് ഉദ്ദറപ്പാണ് .

*******
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ദിവസം ഒന്ന്
െഡെല്ഹിയിലുള്ള സോഹോദരന്റെറെ വീട്ടില് ഒരോഴ്ചത്തെത്തെ അവധി
ആഘോഘോഷിക്കുന്നതിനോയി മക്കളോളോെടോത്തെ് എത്തെിയതോയിരുന
സുമന്റ.
അത്തെോഴം കഴിഞ്ഞ് അവെരല്ലോവരും സവീകരണമുറെിയില് ഒത
ോചേര്ന. സുമന്റ റെിോമോെട്ടടുത്തെ് െടലിവിഷനില് അോപ്പോള് അവര്
കണ്ടു െകോണ്ടിരുന്ന മഹോഭോരതത്തെിെല രംഗങ്ങള് കോണിക്കുന്ന
ചേോനല് മോറ്റി. െപെട്ടെട്ടന്ന് പ്രദീപെട്ട് അമ്മയോയോട് പെട്ടറെഞ്ഞു "അത്
മോറ്റോല്ല അോമ്മയ, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്കളിത് കോണോം."
അങ്ങെന അവെരല്ലോവരും ആഘ കോഴ്ചത്തയില് മുഴുകി. െകൌരവര്,
അവരുെട
ഭ്രോതോക്കളളോയ പെട്ടോണ്ഡവര്ക്കളോയി നിര്മ്മയിച
മോനോഹരമോയ
അരക്കളില്ലം.
പെട്ടോണ്ഡവരുെട
അഭയുദയ
കോംക്ഷിയോയ വിദുരര് എന്ന ജ്ഞോനി , ആഘ ഗൃഹം
അഗ്നിയ്ക്കിരയോക്കളോനുള്ള
െകൌരവരുെട
ൈപെട്ടശോചേിക
പെട്ടദ്ധതികെളക്കുറെിച്
സൂചേനകള്
െകോടുക്കുന,
ഒപ്പം
രക്ഷെപ്പടോനുള്ള
തുരങ്കം നിര്മ്മയിക്കുന്നതിന് രഹസയമോയി
സഹോയിക്കുകയും െചേയ്യുന. പെട്ടോണ്ഡവര് ആഘ വീട്ടില്
തോമസിക്കുന്നതും
ഓരോരോ
രോത്രിയും
ഊഴം
വച്
കോവലിരിക്കുന്നതുമോയി കഥ തുടരുന. ഒരു രോത്രി ആഘ ഭവനം
അഗ്നിയ്ക്കിരയോയോപ്പോള് അവെരല്ലോവരും രഹസയ തുരങ്കത്തെിലൂടെട
രക്ഷെപ്പടുന.
ഭീമന്റ
അമ്മയെയ
ോതോളിെലടുത്തെോണ്
രക്ഷെപ്പടുത്തെിയത്.
കുടുംബോംഗങ്ങെളല്ലോവരും തെന്ന െടലിവിഷന്റ ദൃശയത്തെില്
പൂര്ണമോയും ആഘമഗ്നരോയി ഇരുന. തുരങ്കത്തെിലൂടെടയുള്ള യോത്ര
അവസോനിചത് ഒരു ഗ്രോമത്തെിലോയിരുന. അവിെട അവര്ക്കുള്ള
പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുമോയി വിദുരര് കോത നിന്നിരുന. െപെട്ടെട്ടന്നവര്
വസ്ത്രം മോറെി ബ്രോഹ്മണോവഷധോരികളോയി. ഇനിയവര്ക്കള്
ോവഷപ്രച്ഛന്നരോയി യോത്ര െചേയ്യോം.
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അങ്ങെന അവര് ഒരു ബ്രോഹ്മണന്റെറെ വീട്ടില് തോമസം തുടങ്ങി .
എല്ലോ ദിവസവും അന്നന്നോത്തെയ്ക്കുള്ളത് ഭിക്ഷ ോതടി െകോണ്ടുവന .
െകോണ്ടുവന്നതില്
പെട്ടോതിയും
ഭീമന്റ
തന്റെറെ
പെട്ടങ്കോയി
ഉപെട്ടോയോഗിക്കുകയും െചേയ.
ഒരു
ദിവസം
അവരുെട
വീട്ടുടമസ്ഥന്റ
വളെരോയെറെ
ദുഖിചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ആഘ കുടുംബത്തെിെല എല്ലോവരും തെന്ന
നിലവിളിയോയിരുന. അന്നെത്തെ
ദിവസം ബകോസുരനു
ഭക്ഷണമോകുന്നതിന്
ആഘ വീട്ടില് നിന്നോയിരുന ഒരോെള
അയോയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നത്. മുെമ്പോെക്കള ആഘ രോക്ഷസന്റ സവന്തം
ഇഷ്ടത്തെിന് ഗ്രോമത്തെിലിറെങ്ങി മനുഷയെര പെട്ടിടിച്ചു തിനകയോണ് െചേയ
െകോണ്ടിരുന്നത്.
അയോളുെട
വിശപ്പ്
അത്രോത്തെോോളോം
ഭീമമോയിരുന്നതിനോല് ഒരു ദിവസം നോോലോ അോഞ്ചോ മനുഷയെര
അയോള് ഭക്ഷിചിരുന. ഈ ദുര്ഗതിെയ്ക്കോരു പെട്ടരിഹോരമോയി
ഗ്രോമവോസികള് രോക്ഷസനുമോയി ഒരു കരോറെിോലര്െപ്പട്ടു . ഓരോരോ
ദിവസവും ഗ്രോമത്തെിെല ഒോരോ കുടുംബത്തെില് നിന്നോയി ഒരോള്
വീതം, എല്ലോവരും ോചേര്ന നല്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു
കോളവണ്ടിയിലോക്കളി െകോണ്ടുോപെട്ടോകണം.
രോക്ഷസന്റ ആഘ
ഭക്ഷണവും, കോളകെളയും അതുമോയി െചേല്ലുന്ന മനുഷയെനയും
ഭക്ഷിക്കുക. ഇതോയിരുന ഉടമ്പടി.
അന്നെത്തെ ദിവസം തോന്റ സവയം രോക്ഷസന്റെറെ അടുോത്തെയ്ക്ക്
ോപെട്ടോകണോമോ, തന്റെറെ ഇളയ മകെന അയയ്ക്കണോമോ
എന്നതോയിരുന ആഘ വീട്ടിെല ഗൃഹനോഥനോയ ബ്രോഹ്മണന്റ
ആഘോലോചേിചിരുന്നത്.
അതില്
തീരുമോനെമടുക്കളോനോവോെത
അയോള് ഏറോറെ ോനരം വിഷമിച്ചു. ഒടുവില് സവയം ോപെട്ടോകോന്റ
അയോള് തീരുമോനെമടുത. ഇളയ മകന്റ വീട്ടുകോരയങ്ങള്
ോനോക്കളോന്റ പ്രോപ്തനോെണന്ന ചേിന്തയിലോണയോള് അങ്ങെന
ഉറെപ്പിചത്.
വിചേിത്രമോയ ഈ ഉടമ്പടിെയപ്പറ്റി ോകട്ട പെട്ടോണ്ഡവര് അമ്പരന
ോപെട്ടോയി. രോക്ഷസന്റെറെ ആഘ ദിവസെത്തെ ഭക്ഷണത്തെിന്റെറെ കോരയം
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തങ്ങള് ഏറല്ക്കുകയോണ് എന്നവര് ബ്രോഹ്മണോനോടു പെട്ടറെഞ്ഞു .
ആഘദയമയോള്
വിസമ്മയതിച്ചു.
തന്റെറെ
അതിഥികള്ക്കള്
കഷ്ടപ്പോടുണ്ടോക്കളണെമന്ന് അയോള് ആഘഗ്രഹിചില്ല. പെട്ടോക്ഷ
പെട്ടോണ്ഡവരുെട നിര്ബന്ധപ്രകോരം അവസോനം അയോളതിനു
സമ്മയതിച്ചു.
ഭീമെനയോണ്
ഭക്ഷണവുമോയി
അയചത്.
യോത്രോമോധയ അയോള് രോക്ഷസനു ോവണ്ടി
ആഘഹോരമത്രയും കഴിച്ചു തീര്ത.

കോട്ടിോലയ്ക്കുള്ള
നല്കിയിരുന്ന

കോളവണ്ടിയില്
ആഘഹോരമിെല്ലന
കണ്ട
ബകോസുരന്റ
ോകോപെട്ടോകുലനോയി. വിശക്കുന്ന രോക്ഷസന്റ ഭീമനു ോനെര ചേോടി
വീണ. അവര് തമ്മയില് അതിോഘോരമോയ യുദ്ധം നടന.
അതിന്റെറെ
അവസോനം
ബകോസുരന്റ
െകോല്ലെപ്പടുകയും
അയോെളെക്കളോണ്ടുള്ള
ഗ്രോമവോസികളുെട
ദുരിതം
അവസോനിക്കുകയും െചേയ.
കഥയത്രയുമോയോപ്പോള് തെന്ന ോനരം വളെര ൈവകിയിരുന .
അന്നെത്തെ യോത്ര മൂലമുള്ള തളര്ചയും കൂടിയോയോപ്പോള് അതിന്റെറെ
ബോക്കളി ഭോഗം പെട്ടിന്നീടു കോണോെമന്ന് അവര് തീരുമോനിച്ചു.
*******
അന്നെത്തെ സോയന്തനം: സന്ധയ ഇരുളിോലയ്ക്ക് കനത്തെിട്ട് ഏറതോണ്ട്
ഒരുമണിക്കൂറെോയിരുന. ഫരീദോബോദ് ോസ്റ്റേഷന്റ കൂടി കഴിഞ്ഞ
സ്ഥിതിയ്ക്ക്,
ഇനി കഷ്ടിച് ഒരു മണിക്കൂര് മോത്രെമ
െഡെല്ഹിയിെലത്തെോന്റ ആഘവശയമുള. യോത്രക്കളോര് അവരവരുെട
സോധനങ്ങള് തിരക്കളിട്ടു
ഒതുക്കളിവയ്ക്കുന്നതു കണ്ടോപ്പോള് ആഘ
സോഹോദരന്റമോരുെടരവിയും
പ്രദീപുംആഘോവശം
അോങ്ങയറ്റമോയി.
ആഘദയെത്തെ
െഡെല്ഹി
സന്ദര്ശന
മോയിരുന്നതിനോല് അവര് ജോലകങ്ങള് വഴി പുറെം കോഴ്ചത്തകള്
ോനോക്കളിെക്കളോോണ്ടയിരുന. പുറെത്തെ് മഞ്ഞ െവളിചങ്ങളുെട ഒരു
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ോഘോഷയോത്ര, ആഘകോശത്തെ് മങ്ങിയ ഇരുളിന്റെറെ വഴിത്തെോര.
അവരതില് കണ്ണു നട്ടിരുന.
യോത്രയുെട കോരയം തീരുമോനമോയോപ്പോള് തെന്ന അവരില്
ഉണര്ന്ന ആഘോവശം, ോഭോപ്പോലില് നിനം െട്രെയിനില് കയറെിയ
ോനരത്തെ്
ശക്തമോയി
അലയടിച്ചു
തുടങ്ങിയതോണ്.
മഹോനഗരെത്തെപ്പറ്റി
അവര്
വോോതോരോെത
സംസോരിച്ചു
െകോണ്ടിരുന. അവര് സന്ദര്ശിക്കളോന്റ ോപെട്ടോകുന്ന മോളുകള്,
ചേരിത്ര സ്മോരകങ്ങള് അങ്ങെന അനവധി കോരയങ്ങള്. അവരുെട
അമ്മയോവന്റെറെ സമര്ത്ഥനോയ മകെനക്കുറെിച്ചും അവര് സംസോരിച്ചു.
അഭി, അവന്റ ഓരള് ഇന്തയോ ഇന്സ്റ്റേിറ്റയൂട്ട് ഓരഫ് െമഡെിക്കളല്
സയന്റസസില് പ്രോവശനം ോനടിയിരിക്കുന. അവെരല്ലോം
ഏറകോദശം ഒോര പ്രോയക്കളോരോണ്. അവര്ക്കള് അമ്മയോവെനപ്പറ്റിയും
ഏറെറെ പെട്ടറെയോനുണ്ടോയിരുന. അഴിമതിെയ്ക്കതിരോയ ോപെട്ടോരോട്ടത്തെില്
പെട്ടല നവീന ആഘശയങ്ങളും രൂപെട്ടെപ്പടുത്തെിയ മോതൃകോ പുരുഷന്റ .
ോശഖര് എന്ന അോദ്ദേഹം അവരുെട ഉത്തെമ നോയകനോണ് .
അവരുെട ആഘക്ഷന്റ ഹീോറെോ. അവരോദ്ദേഹെത്തെ വോോനോളം
ഉയര്ത്തെി സംസോരിക്കുന്നതു ോകട്ടോപ്പോള് സുമന്റ ഇടെപെട്ടട്ടു .
"മക്കളോള, അമ്മയോയിെയ എങ്ങെനയോണ് മറെക്കളോന്റ പെട്ടറ്റുന്നത് ?
െസൌന്ദരയമുള്ള മുഖം മോത്രമല്ല െസൌന്ദരയമുള്ള മനസ്സുമുള്ളവളോണ്
ോരഖ. അഭിയും ോരഖയും ശക്തമോയി പെട്ടിന്തുണയ്ക്കോനില്ലോ
യിരുെന്നങ്കില്
നിങ്ങളുെട
അമ്മയോവന്
ഈ
വിജയം
സോധയമോകുമോയിരുോന്നോ?" അവര്ക്കള് അതു ോബോധയമോയി.
ചുറ്റും ോനോക്കളിയും ഇടയ്ക്കിെട എതിര് സീറ്റിലിരുന്ന് ഉറെങ്ങുന്ന അമ്മയെയ
ോനോക്കളിയും അക്ഷമരോയി അവര് കോത്തെിരുന.
ഒടുവില്, െട്രെയിന്റ നയൂെഡെല്ഹി െറെയില്ോവ ോസ്റ്റേഷനില്
എത്തെിയോപ്പോള് അവര് വോതിലിോലയ്ക്ക് പെട്ടോഞ്ഞു. പ്ലോറ്റ്ോഫോമില്
കനത്തെ തിരക്കുണ്ടോയിരുന, ബന്ധുക്കളെളയും സുഹൃതക്കളെളയും
അോനവഷിച് അോങ്ങോട്ടുമിോങ്ങോട്ടും തിക്കളിത്തെിരക്കളി നടക്കുന്നവര് .
കൂെട ഉചത്തെില് വിളിച്ചുപെട്ടറെഞ്ഞുെകോണ്ട് പെട്ടത്രം, ചേോയ,
9

മധുരപെട്ടലഹോരങ്ങള്
എന്നിവയുെട
വില്പ്പനക്കളോരും.
ഉചഭോഷിണികളിെല അറെിയിപ്പിനോയി ആഘളുകള് കോതു കൂര്പ്പിച്ചു.
ോപെട്ടോര്ട്ടര്മോര് കനോമറെിയ ചുമടുകളുമോയി "വഴി മോറ, വഴി..."
എന്നലറെിെക്കളോണ്ട് അശ്രദ്ധമോയി ആഘളുകെള വകഞ്ഞു മോറ്റി മുോമ്പോട്ടു
ോപെട്ടോകുന. ആഘെക ശബ്ദകോകോലോഹലങ്ങള്.
ആഘളൂകള്ക്കളിടയിലൂടെട അവര് അമ്മയോവെനയും, അഭിെയയും
െതരയുകയോയിരുന. െപെട്ടെട്ടന്ന് അവര് കണ്ടു, അമ്മയോവന്റ
തിരക്കളിനിടയിലൂടെട െട്രെയിന്റ ോകോചിനടുോത്തെയ്ക്ക് നടന വരുന ,
പെട്ടിന്നോെല തിരക്കളില് െപെട്ടട്ടുഴലുന്ന അഭി. സുമനും അവെര
ജോലകത്തെിലൂടെട കണ്ടു. "മോമോ, ോശഖര് മോമോ, അഭീ, അഭീ.."
അവര് ഉചത്തെില് വിളിച്ചു കൂവിെക്കളോണ്ട് ൈക വീശി . ോശഖര്
അവെര കണ്ടു. ൈക വീശിെക്കളോണ്ട് അോദ്ദേഹം വോതിലിനടുോത്തെയ്ക്ക്
ഓരടി വന. അോത സമയത തെന്ന അഭിയും അവെര
കണ്ടുപെട്ടിടിച്ചു.
നൂറകണക്കളിനു ചുമട്ടുകോര് െട്രെയിനിനകോത്തെയ്ക്കു കടക്കളോനും ,
യോത്രക്കളോര് മോളത്തെില് നിന്ന് എലികെളന്ന ോപെട്ടോെല പുറെോത്തെയ്ക്ക്
കടക്കളോനും തിരക്കളിടുന്നതിനിെട അവര് ഒരു വിധത്തെില് െട്രെയിനില്
നിന്നിറെങ്ങി. തോടി വടിയ്ക്കോത്തെ, ചുവപ്പു ഷര്ട്ടിട്ട ഒരു അംഗീകൃത
ചുമട്ടുകോരന്റ അവരുെട ബോഗുകെളടുത്തെ് െകോണ്ട്, അവെര
തിരക്കളിലൂടെട പുറെോത്തെയ്ക്ക് നയിച്ചു. മറ്റു കൂലിക്കളോെരയും ആഘളുകെളയും
വകഞ്ഞു മോറ്റി അവെര ോശഖറം അഭിയും സഹോയിച്ചു.
അവര് പെട്ടരസ്പരം അഭിവോദനം െചേയ. കുട്ടികള് മുതിര്ന്നവരുെട
കോലു െതോട്ടു വന്ദിച് അവരുെട ബഹുമോനമറെിയിച്ചു.
"കുട്ടികോള

ഡെല്ഹിയിോലയ്ക്ക് സവോഗതം,
വോത്സലയോത്തെോെട പെട്ടറെഞ്ഞു.
"വളെര

"ോശഖര്

അവോരോട്

നന്ദി മോമോ, മോമന്റെറെ അടുത്തെ് ഞങ്ങളുെട അവധിക്കളോലം
വളെര ഗംഭീരമോയിരിക്കുെമന്ന് ഞങ്ങള്ക്കുറെപ്പുണ്ട്", വിടര്ന്ന
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ചേിരിോയോെട അവര് ഒോര സവരത്തെില് പെട്ടറെഞ്ഞു. അോപ്പോള് സുമന്റ
തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകോളോെട അവെര ോനോക്കളി നില്ക്കുകയോയിരുന.
"നിര്ഭോഗയവശോല്

നിങ്ങളുെട അച്ഛന് അവസോന നിമിഷം ടിക്കളറ്റ്
കയോന്റസല് െചേോയ്യണ്ടി വന. അോദ്ദേഹത്തെിന് വളെര
അടിയന്തിരമോയ ചേില ഔദ്യോദയോഗിക ആഘവശയങ്ങളുെണ്ടന്നോണ്
എോന്നോട് പെട്ടറെഞ്ഞത്. അല്ലോയിരുനെവങ്കില് എത്രയധികം
നന്നോോയെന. അോദ്ദേഹം നെല്ലോരു എന്ററെര്െടയിനര് ആഘണ്,
അെല്ല?
സതയത്തെില്
എനിക്കളോദ്ദേഹത്തെിന്റെറെ
അഭോവം
അനുഭവെപ്പടുെമനറെപ്പോണ്." കുട്ടികള് അതു സമ്മയതിച്ചു.
"നിന്റെറെ മുടി നരച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന", സോഹോദരെന
സൂക്ഷ്മമോയി നിരീക്ഷിച് സുമന്റ അഭിപ്രോയെപ്പട്ടു. "പെട്ടിന്നല്ലോെത?
എന്തോ കരുതിയത്? എനിക്കളിോപ്പോള് തെന്ന നോല്പെട്ടത്തെിയഞ
വയസ്സോയിരിക്കുന, അതുമല്ല െവള്ളത്തെിലും വോയുവിലുെമല്ലോം
എെന്തല്ലോം മോലിനയങ്ങളോണ്." സോഹോദരിയുെട ൈക പെട്ടിടിച്ചു
െകോണ്ട് ോശഖര് ചേിരിച്ചു.
സംസോരിച്ചും, ചേിരിച്ചും, ഉല്ലസിച്ചും, ോട്രെോളി ബോഗുകള് വലിച്ചു
െകോണ്ട് കുട്ടികള് ആഘ തിരക്കളിലൂടെട നടന . അല്പെട്ടം മുമ്പിലോയി
ോശഖറം സുമനും. കുറെച്ചു ദൂരം നടന്ന്, അവര് കോറെിനടുെത്തെത്തെി
ബോഗുകള് അതില് െവച്ചു. കോര് സിവില്ൈലന്റസിെല അവരുെട
വീടിന്റെറെ ദിശയിോലയ്ക്ക് പുറെെപ്പട്ടു.
യോത്രോമോധയ തെന്ന കുട്ടികള് അോനവഷണങ്ങളോരംഭിച്ചു.
"അമ്മയോവോ, അടുത്തെകോലെത്തെങ്ങോനും ഏറെതങ്കിലും വമ്പന്റ
സ്രോവിെന കുടുക്കളിയിരുോന്നോ? ൈകക്കൂലി വോങ്ങുന്ന ഏറെതങ്കിലും
സംഘെത്തെ പെട്ടിടികൂടിയിരുോന്നോ? ജിജ്ഞോസുവും, മിടുക്കളനുമോയ
രവി എഞ്ചിനീയറെിംഗ് ഒന്നോം വര്ഷം പെട്ടിന്നിട്ട ഒരു
പെട്ടതിെനട്ടുകോരനോയിരുന. കണ്ണടക്കളോരനോയ പ്രദീപെട്ട് ഒരു വര്ഷം
ഇളയതോയിരുന. പെട്ടന്ത്രണ്ടോം ക്ലോസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവനും
എഞ്ചിനീയറെിംഗ് പെട്ടഠനത്തെിനു തയ്യോെറെടുക്കുകയോയിരുന.
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"ോനോക്കൂ,

അമ്മയോവെന ശലയെപ്പടുത്തെോതിരിക്കൂ, ൈഡ്രൈവ്
െചേയ്യുകയോല്ല? അതുമല്ല നിങ്ങളിവിെട ഒരോഴ്ചത്തയുണ്ട്. ോവണ്ടെതല്ലോം
ോചേോദിചറെിയോന്റ ഇഷ്ടം ോപെട്ടോെല സമയം കിട്ടും. പെട്ടിെന്നന്തിനോണ്
ഇോപ്പോള് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ? സുമന്റ മക്കളെള വഴക്കു പെട്ടറെയുന്നതു
ോകട്ട് ോശഖറെിന്റെറെ അരികിലിരുന്ന അഭി അടക്കളിചിരിച്ചു . "ഒരുപെട്ടോടു
കഥകള് പെട്ടറെയോനുണ്ട്, ഞോനെതല്ലോം നിങ്ങോളോടു പെട്ടറെയോം."
ോശഖര് ഉറെപ്പുെകോടുത.
വീട്ടില്, ോരഖ അതിഥികള്ക്കളോയി എല്ലോ െസൌകരയങ്ങളും
ഒരുക്കളിയിരുന. അഭിയുെട വലിയ കിടക്കള ആഘണ്കുട്ടികള് രണ്ടു
ോപെട്ടരും പെട്ടങ്കിട്ടു െകോളം. സുമനു അതിഥിമുറെിയില് തങ്ങോം. എല്ലോം
ഒരുക്കളിക്കളഴിഞ്ഞ്, ോരഖ അതിഥികെള കോത്തെിരുന. അടുത്തെോയി
അവരുെട വളര്ത നോയ്ക്കള് ബുജ്ജി, ഫ്രൂട്ടി, ബബ്ലു എന്നിവരും.
അവര് കോര്പ്പറ്റില് കിടന്ന് ശോന്തമോയി ഉറെങ്ങുകയോയിരുന.
കോറെിന്റെറെ ശബ്ദകം ോകട്ടോപ്പോള് തെന്ന മൂന വളര്ത നോയ്ക്കളും
ചേോടിെയഴുോനറ്റു. ആഘോവശോത്തെോെട തുള്ളിചോടി അവര് പുറെോത്തെയ്ക്ക്
െചേന്ന് വിരുനകോെര എതിോരറ്റു. ോരഖ അവെര സവോഗതം െചേയ.
ോശഖര് നോയ്ക്കെള തോലോടി ശോന്തരോക്കളി. അഭി െപെട്ടട്ടികള്
യഥോസ്ഥോനങ്ങളില് െകോണ്ടു െചേന െവയ്ക്കോന്റ ോപെട്ടോയി . അധികം
ൈവകോെത തെന്ന അവെരല്ലോവരും മുഖവും, ൈകകോലുകളും
കഴുകി യോത്രോക്ഷീണം തീര്ത്തെ് മടങ്ങിെയത്തെി.
ഏറെറെനോള് കൂടിയുള്ള കുടുംബസംഗമം ആഘോഘോഷിക്കുകയോയിരുന
മുതിര്ന്നവര്. ഇടതടവില്ലോെത ആഘഹ്ലോദത്തെിന്റെറെ വോക്കുകള് ഒഴുകി
വീണ.
അതിനിെട അഭി തന്റെറെ സോഹോദരന്റമോെര വീടു ചുറ്റി നടന
കോണിച്ചു െകോടുത. വീട്ടകങ്ങെള അലങ്കരിചിരുന്ന അനനയമോയ
െകൌതുകവസ്തുക്കളള്. പെട്ടലതും അഭിയുെട അച്ഛന്റ ോജോലി െചേയ
സ്ഥലങ്ങളില് നിനം ോശഖരിചവ. ചേിലെതല്ലോം അോദ്ദേഹം തെന്ന
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നിര്മ്മയിചവ. കുട്ടികള് അവെയല്ലോം കണ്ടോസവദിച്ചു,
മണിപ്ലോന്ററകള് ോപെട്ടോെലയുള്ള അലങ്കോരെചടികളും.

ഒപ്പം

യൂണിോഫോം ധരിച അമ്മയോവന്റെറെ ോഫോെട്ടോ കുട്ടികെള ആഘകര്ഷിച്ചു.
അതു കോണോന്റ അവര് അമ്മയെയയും വിളിച്ചു െകോണ്ടുവന .
"മോമന്റ യൂണിോഫോമില് വളെര ഗഭീരനോയിരിക്കുന." അവര്
പെട്ടറെഞ്ഞു. "അതു കുെറെ മുെമ്പടുത്തെ ോഫോോട്ടോയോണ്." ോശഖര്
പ്രതികരിച്ചു. "അെന്നോെക്കള എോപ്പോഴും യൂണിോഫോം ധരിചോയിരുന
നടക്കുന്നത്. ഒരു തമോശ സംഭവിചത് ഓരര്ക്കുന. ഞങ്ങളുെട
ോബോസുമോയി സംസോരിക്കുോമ്പോള്
സോധോരണ െതോപ്പിയൂരി
അോദ്ദേഹത്തെിന്റെറെ ോമശയില് വയ്ക്കുമോയിരുന, ഒരു ദിവസം
സംസോരിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, ോമശപ്പുറെത നിന്ന് ഞോെനോരു
െതോപ്പിെയടുത തലയില് െവച് എഴുോനറ്റ് അോദ്ദേഹെത്തെ സലയൂട്ട്
െചേയ. അോദ്ദേഹവും ഒപ്പം എന്റെറെെയോരു സഹപ്രവര്ത്തെകനും
എെന്ന
ോനോക്കളി ചേിരിക്കുന്നതു കണ്ട്, എന്തോെണന്ന
ോനവഷിചോപ്പോഴോണ് ഞോന്റ തലയില് വചത് എന്റെറെ
സഹപ്രവര്ത്തെകന്റെറെ െതോപ്പിയോെണന മനസ്സിലോയത്. അതും
ഞോന്റ സോധോരണ ോവഷത്തെിലോയിരുന്നോപ്പോള്.
ചേിരിച്ചു െകോണ്ട് അവര് നടന, നോയ്കള് കോവല്ക്കളോെര ോപെട്ടോെല
അവെര അനുഗമിച്ചു. രവി നോയ്ക്കളില് നിനം അകന
നില്ക്കുന്നതു അഭി ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നോല് പ്രദീപെട്ട് അവോയോടടുത.
അഭി നോയ്ക്കെള ഓരോരോരുത്തെെരയോയി അവര്ക്കു പെട്ടരിചേയെപ്പടുത്തെി.
ഇതോണ ബുജ്ജി. ഞങ്ങളുെട മിടുക്കളി, നല്ല െപെട്ടരുമോറ്റമോണ്,
ോസ്നേഹവുമുണ്ട്. പെട്ടോക്ഷ
നല്ല ഭോരമോയതുെകോണ്ട് അവളുെട
ോസ്നേഹപ്രകടനങ്ങള് തോങ്ങുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഇതുോനോക്കു, നമ്മുടെട
സ്പിറ്റ്സ് നോയ. ഫ്രൂട്ടി. അവള്ക്കള് െപെട്ടന്റഗവിെനോപ്പോെല
മണിക്കൂറകോളോളം
ഇരിക്കളോന്റ
കഴിയും,
അതുമല്ല
നെല്ലോരമ്മയയോണിവള്, രോവിെല ആഘദയം െചേയ്യുന്നത് ബബ്ലുവിന്റെറെ
കണ്ണുകളും, െചേവിയും നക്കളി വൃത്തെിയോക്കുകയോണ്. ഇതോണവളുെട
സുന്ദരന്റ മകന്റ, ബബ്ലു, ഇവന്റെറെ കുസൃതികോരണം ബുജ്ജിയും
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കുസൃതിക്കളോരിയോകുനണ്ട്. ഇവെരല്ലോവരും ോചേര്ന കളി
തുടങ്ങിയോല് നിര്ത്തെില്ല, പൂമുഖം ആഘെക അലോങ്കോലമോക്കും,
ഒടുവില് അമ്മയ വന്ന് വഴക്കു പെട്ടറെയുന്നതുവെര അതു തുടരും . ബുജ്ജി
ഉറെങ്ങോനോയി ോസോഫയ്ക്കു കീെഴ മുഖെമോളിപ്പിക്കും. എന്നോലും
വീട്ടിനുള്ളിെല ഏറെതോരു ശബ്ദകവും ോകള്ക്കുകയും െചേയ്യും.
ഫ്രൂട്ടി ഒരു െപെട്ടന്റഗവിെനോപ്പോെല ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട് പ്രദീപെട്ട് ഒരു
കടംകഥ എടുത്തെിട്ടു, "ബ്ലോക്കള് ആഘന്റഡെ് ൈവറ്റ്, ബ്ലോക്കള് ആഘന്റഡെ്
ൈവറ്റ് ആഘയി ഉരുളുന്നെതന്തോണ്? ഫ്രൂട്ടിെയ ശ്രദ്ധിച്ചു
െകോണ്ടിരുന്ന അഭിയ്ക്ക് കോരയം പെട്ടിടികിട്ടി. കുന്നിന്റ മുകളില് നിന്ന്
ഉരുളുന്ന െപെട്ടന്റഗവിന്റ", അവന്റ പെട്ടറെഞ്ഞു. "അഭി, വളെര
മിടുക്കളനോണ്" പ്രദീപെട്ട് അഭിപ്രോയെപ്പട്ടു.
അതിനു ോശഷം അഭി അവരുെട പൂോന്തോട്ടം കോണിച്ചു െകോടുത .
നടുവില് നിന്നിരുന്ന ോറെോസോെചടികളും, മറ്റു പൂെചടികളും,
മൂലയില് നിന്ന ഞോവലുെമല്ലോം. തുള്ളിചോടുന്ന ബബ്ലുവിെന അഭി
വഴക്കു പെട്ടറെഞ്ഞു, "നീയല്പ്പം കൂടുനണ്ടിന്ന്. നിര്ത" എന്നിട്ടവന്റ
സോഹോദരന്റമോോരോടു പെട്ടറെഞ്ഞു. "അറെിയോോമോ, ഇവന്റ കളിയ്ക്കോന്റ
മോത്രമല്ല കോരയങ്ങള് കണ്ടുപെട്ടിടിക്കളോനും മിടുക്കളനോണ്. ഒരിക്കളലവന്റ
കണ്ണോടിയില് സവന്തം ഛോയ കണ്ട് പെട്ടകച്ചുോപെട്ടോയി . മുോമ്പോട്ടും,
പെട്ടിറെോകോട്ടും നീങ്ങി നിന്ന് അവനതു പെട്ടരിോശോധിച്ചു. വശോത്തെയ്ക്ക്
മോറകയും തിരിച്ചു വീണ്ടും മുമ്പിെലത്തെി ോനോക്കുകയും െചേയ. ഒടുവില്
കണ്ണോടിയുമോയി ഒളിച്ചു കളിയിോലര്െപ്പട്ടു. ഫ്രൂട്ടി വന്ന് അവന്റെറെ
െചേവിയില് നക്കളി. അവെളയും കണ്ണോടിയില് കണ്ടു.
ബബ്ലുവോെണങ്കില് കണ്ണോടിയുെട രഹസയം പെട്ടിടികിട്ടിയതുോപെട്ടോെല
അവിെട െഗൌരവത്തെില് നിന."
"ഓരോഹോ.

ഏറതോയോലും നിങ്ങളുെട ഞോവല് മരത്തെിനും,
നോയകള്ക്കും എന്തോണ െപെട്ടോതുവോയുള്ളെതന പെട്ടറെയൂ?" പ്രദീപെട്ട്
ോചേോദിച്ചു. "ബോര്ക്കള്" െപെട്ടെട്ടന തെന്ന അഭി ഉത്തെരം െകോടുത.
നോയയ്ക്ക് കുരയും, ഞോവലിന് െതോലിയും. "അതുതെന്ന".
അോപ്പോോഴയ്ക്കും ോരഖ അവെര ആഘഹോരം കഴിക്കളോന്റ വിളിച്ചു.
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"ഭക്ഷണം

തണതോപെട്ടോകും, അവര് സമ്മയതിചോല് നീ പെട്ടറെഞ്ഞു
െകോോണ്ടയിരിക്കും, ോവഗം വോ, വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്ക്."
സംസോരിച്ചു െകോണ്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു . ഒടുവില് ോശഖര്
ോചേോദിച്ചു."അഭീ,നോളോത്തെയ്ക്ക് എന്തോണ പെട്ടരിപെട്ടോടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്
?" അഭി എെന്തങ്കിലും പെട്ടറെയുന്നതിനു മുമ്പ് സുമന്റ ഇടയ്ക്കു കയറെി
"എെന്തോെക്കളയോയോലും എനിക്കളോദയം യമുനോമോതോെയ (യമുനോ
നദി) കോണണം." "പ്രഭോത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞോലുടന്റ നമുക്കള്
വോസിറെോബോദ് പെട്ടോലത്തെിോലയ്ക്ക് ോപെട്ടോകോം, അവിെട നിന്ന് യമുനോനദി
കോണോം, അമ്മയോയീ. പെട്ടോക്ഷ അതിനു മുമ്പ് നമുെക്കളോന നടക്കളോന്റ
ോപെട്ടോകണം", മറ്റുള്ളവര് അതു ശരിവച്ചു.
എെന്തങ്കിലും നല്ല പുരോണ സിനിമകളുോണ്ടോെയന്ന് സുമന്റ
നോതോനോട് ോചേോദിച്ചു, മഹോഭോരതം കോണോെമന്ന് ോരഖ മറപെട്ടടി
പെട്ടറെഞ്ഞു.
*******
സിനിമയുെട ബോക്കളി പെട്ടിന്നീട് കോണോെമന തീരുമോനിച് എല്ലോവരും
കിടക്കളോന്റ ോപെട്ടോയി. നല്ല ഉറെക്കളം വരുനണ്ടോയിരുന്നിട്ടും
ആഘണ്കുട്ടികള് ദില്ലിയിെലയും, ോഭോപ്പോലിെലയും പെട്ടല വിോശഷങ്ങളും
കിടക്കളയില് കിടന തെന്ന പെട്ടറെഞ്ഞു. സുഹൃതക്കളെളപ്പറ്റിയും
ോകോളജിെനപ്പറ്റിയും അവര് സംസോരിച്ചു.
രവി അവരുെട ോകോളജിെല സോംസ്കോരിക ഉത്സവെത്തെപ്പറ്റിയോണ
പെട്ടറെഞ്ഞത്. കള്ചറെല് െഫസ്റ്റേ് ോകോളജിെല വലിെയോരു
ആഘോഘോഷമോയി മോറെിയിരുന. െചേലവോകോെത അവോശഷിച
ഫണ്ട് വിദയോര്ത്ഥികള്ക്കള് പ്രോയോജനപ്രദമോയ െപെട്ടോതുകോരയങ്ങള്ക്കു
പെട്ടോയോഗിക്കളണെമന്ന് തോന്റ ശക്തമോയി ശുപെട്ടോര്ശ െചേയിട്ടും
സംഘോടകസംഘം അതില് തോല്പെട്ടരയം കോണിക്കളോതിരു
ന്നതിെനപ്പറ്റി പ്രദീപെട്ട് പെട്ടറെഞ്ഞു. ഒടുവില് അവര് ആഘ തുക െകോണ്ട്
പെട്ടോര്ട്ടികളും മറ്റ് ആഘഡെംബരങ്ങളും നടത്തെി ആഘഹ്ലോദിക്കുകയോണ
െചേയത്. ഇതുോപെട്ടോലുള്ള സംഭവങ്ങള് ോകോളജുകളില് സോധോരണ
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യോയതിനോല് തനിക്കളിതിലതിശയെമോനം ോതോനനല്ല എന
അഭി അഭിപ്രോയെപ്പട്ടു.
"അഭി,

നിന്റെറെ െമഡെിക്കളല് ോകോളജ് പെട്ടഠനം
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോയിരിക്കുമോല്ല?
അധയോപെട്ടകെരോെക്കള
െഗൌരവക്കളോരോയിരിക്കുമോല്ല? രവി ോചേോദിച്ചു.

വളെര
വലിയ

"ഇല്ല,

എോപ്പോഴും
അങ്ങെനയോകണെമന്നില്ല.
ക്ലോസ്സ്
സജീവമോക്കുന്നതിനോയി ചേില െപ്രോഫസ്സര്മോര് തമോശകള്
പെട്ടറെയോറണ്ട് . ആഘദയകോല ക്ലോസ്സുകളില് ഞങ്ങളുെടെയോരു
െപ്രോഫസ്സര് പെട്ടറെഞ്ഞതു ോകള്ക്കൂ: ഭോരയയ്ക്ക് െചേവി ോകള്ക്കളിെല്ലനം,
പെട്ടോക്ഷ അവര് ോഡെോക്ടറെറെ കോണോന്റ മടിക്കുനെവനം പെട്ടറെഞ്ഞ് ഒരു
വൃദ്ധന്റ ഇ.എന്റ.റ്റി ോഡെോക്ടററെട അടുെത്തെത്തെി. മിടുക്കളനോയ
ോഡെോക്ടറര് അയോള്െക്കളോരുപെട്ടോദശം നല്കി. അതനുസരിച്
അയോള് വീട്ടില് െചേന്ന് ഭോരയയില് നിനം ഇരുപെട്ടതടി അകലത്തെില്
നിന്ന് ഡെിന്നറെിന് എന്തോണണ്ടോക്കളിയിരിക്കുന്നെതന്ന് ോചേോദിച്ചു
അയോള്ക്കള് മറപെട്ടടി ലഭിചില്ല, അയോള് പെട്ടിന്നീട് പെട്ടതിനഞം പെട്ടതം
അടി വീതം മോറെി നിന്ന് ോചേോദയമോവര്ത്തെിച്ചു. അോപ്പോഴും ഉത്തെരം
കിട്ടിയില്ല. ഒടുവില് അയോള് അഞ്ചടി അകലത്തെില് നിന്ന്
ഉചത്തെില് വിളിച്ചു ോചേോദിച്ചു. ആഘ സ്ത്രീ സഹിെകട്ട് അലറെി,
"െപെട്ടോോറെോട്ടയും ചേിക്കളന്റ കറെിയുമോെണന്ന് നിങ്ങോളോടു ഞോന്റ മൂന
തവണ പെട്ടറെഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു."
അവെരല്ലോവരും ചേിരിച്ചു. അോപ്പോള് അഭി വീണ്ടും അടുത്തെ ക്ലോസ്
റൂം തമോശയിോലയ്ക്ക് വന, "മെറ്റോരു െപ്രോഫസ്സര് പെട്ടറെഞ്ഞ
നെല്ലോരു കഥ ോകള്ക്കൂ. ഒരു ക്രിസ്ത്യോനിയുെട മരണക്കളിടക്കളയില്
കോണോെനത്തെിയോണ പുോരോഹിതന്റ. മരിക്കളോന്റ കിടന്ന വയക്തി
ഒരു
കടലോസും, ോപെട്ടനയും ോവണെമന്ന് ആഘംഗയത്തെിലൂടെട
ആഘവശയെപ്പട്ടു. പുോരോഹിതന്റ അതു നല്കി. അയോളതില് എോന്തോ
എഴുതി. പെട്ടോക്ഷ പുോരോഹിതന്റ അതു വോയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആഘള്
മരിച്ചു.
പെട്ടിന്നീട്,
അയോളുെട
ശവസംസ്കോരത്തെില്
പെട്ടെങ്കടുതെകോണ്ടിരിക്കുോമ്പോഴോണ് വോയിക്കളോെത ോപെട്ടോക്കളറ്റില്
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നിോക്ഷപെട്ടിച ആഘ കടലോസിെനപ്പറ്റി പുോരോഹിതന് ഓരര്മ്മയ വന്നത് .
െപെട്ടെട്ടന്ന് അോദ്ദേഹം അതു പുറെെത്തെടുത്തെ് ഉറെെക്കള വോയിച്ചു ,
"ോനോക്കൂ,
നിങ്ങെളന്റെറെ ഓരക്സിജന്റ ൈപെട്ടപ്പിനുോമെലയോണ
നില്ക്കുന്നത്." അതുോകട്ട് ചേിരി അടക്കളോന്റ പെട്ടോടുെപെട്ടട്ടു െകോണ്ട് രവി
പെട്ടറെഞ്ഞു, എന്തോയോലും നിങ്ങളുെട ക്ലോെസ്സോനം അത്ര
വിരസമോകുന്നില്ലോല്ലോ"
പെട്ടിന്നീട് അഭി, അവരുെട അധയോപെട്ടകെരപ്പറ്റി രവിോയോടും
പ്രദീപെട്ടിോനോടും ോചേോദിച്ചു. രവി പെട്ടറെഞ്ഞു, 'നല്ല ഒരു െപ്രോഫസ്സറെട
ക്ലോസ്സ് ഒരു െപെട്ടണ്കുട്ടിയുെട മിനി ോസ്കര്ട്ട് ോപെട്ടോെലയോണ് .
വിഷയെത്തെ പൂര്ണമോയും ഉള്െക്കളോള്ളോന്റ മോത്രം വലുതും ,
െകൌതുകം
ഉണര്ത്തെോന്റ
തക്കള
െചേറതും."
അഭി
പുഞ്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ട് പ്രദീപെട്ട് പെട്ടറെഞ്ഞു, "ചേിലോപ്പോെഴോെക്കള തീെര
അസഹനീയമോയ തമോശകളും ോകള്ക്കളോറണ്ട്, അതിെലോ
ന്നോണിത്. ഒരിക്കളല് എഞ്ചിനീയറെിംഗ് ോകോളജിെല എല്ലോ
െപ്രോഫസ്സര്മോരും ഒരു വിമോനത്തെില് ഒന്നിച്ചുകയറെിയോപ്പോള് ആഘ
വിമോനം
അവരുെട
വിദയോര്ത്ഥികള്
നിര്മ്മയിചതോെണന്ന്
അറെിയിപ്പുണ്ടോയി.
പ്രിന്റസിപ്പോള്
ഒഴിെക
എല്ലോവരും
പെട്ടരിഭ്രോന്തരോയി
െപെട്ടെട്ടന്ന്
വിമോനത്തെില്
നിന്നിറെങ്ങി .
അോദ്ദേഹത്തെിനു മോത്രം തന്റെറെ വിദയോര്ത്ഥികളില് പൂര്ണ്ണ
വിശവോസമുണ്ടോയിരുന, അോദ്ദേഹം പെട്ടറെഞ്ഞു, "ഈ വിമോനം
തീര്ചയോയും സ്റ്റേോര്ട്ട് ആഘവുകയില്ല".
മെറ്റോരു "ഇന്ററെലിജന്ററെ്" െപ്രോഫസ്സറെട കോരയം ോകള്ക്കൂ. എല്ലോ
അധയോപെട്ടകരും എോപ്പോഴും, ക്ലോസ്സില് പുറെത്തെ് നിര്ത്തെിയിരുന്ന ഒരു
വിദയോര്ത്ഥിെയ ആഘ െപ്രോഫസ്സര് മോത്രം വഴക്കു പെട്ടറെഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതിന്റെറെ കോരണമോനവഷിചോപ്പോള് അോദ്ദേഹം പെട്ടറെഞ്ഞെതന്തോ
െണോന്നോ? ഈ ോലോകത്തെില് ആഘരും ഉപെട്ടോയോഗ ശൂനയരോയിട്ടില്ല,
ഒരു ചേീത്തെ വിദയോര്ത്ഥിയുെട ഉദോഹരണമോയി മറ്റുള്ളവര്ക്കു
കോണിച്ചു െകോടുക്കളോനോണ് ഞോനീ കുട്ടിെയ ഉപെട്ടോയോഗിക്കുന്ന

20

െതന്നോണ്.' രവി അോത അദ്ധയോപെട്ടകെന കുറെിച് മെറ്റോരു കോരയം
പെട്ടറെഞ്ഞു.
ചേിലെരോെക്കള, ഒരുപെട്ടോക്ഷ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതരം ചേില തമോശ
കളുണ്ടോയിരുന അോദ്ദേഹത്തെിന്. ഒരിക്കളല് അോദ്ദേഹെമോരു
കുട്ടിോയോടു പെട്ടറെഞ്ഞു, "ഇരുട്ടില് നീ സുന്ദരനോണ്." ക്ലോസ്സിെല
കുോറെ കുട്ടികകള് ആഘര്തചേിരിചോപ്പോള് വിഷമിച്ചു നിന്ന അവോനോട്
അോദ്ദേഹം ശോന്തമോയി പെട്ടറെഞ്ഞു, "ഒരിക്കളല് നിനക്കള് നിന്റെറെ മുടി
നഷ്ടമോകും, പെട്ടല്ലും നഷ്ടമോകും, പെട്ടണവും മനസ്സും നഷ്ടമോകും. പെട്ടോക്ഷ
ഒന മോത്രം നിനെക്കളോരിക്കളലും നഷ്ടമോകില്ല, നിന്റെറെ െസൌന്ദരയം.
കോരണം, ഇല്ലോത്തെ ഒന്ന് എങ്ങെനയോണ് നഷ്ടമോകുക?
മെറ്റോരവസരത്തെില് അോദ്ദേഹം ഇങ്ങെനയും പെട്ടറെഞ്ഞോതോര്ക്കുന:
"പ്രകോശം ശബ്ദകെത്തെക്കളോള് കൂടുതല് ോവഗത്തെില് സഞ്ചരിക്കുന .
അതിനോലോണ ആഘളുകള് പെട്ടറെയുന്നതു ോകള്ക്കുന്നതിനു മുോമ്പ അവര്
കൂടുതല് നല്ലവരോയി നമുക്കു ോതോനന്നത്."
ഇങ്ങെനോയോോരോ വര്ത്തെമോനങ്ങള് പെട്ടറെഞ്ഞ് െകോണ്ട്, അവര്
പെട്ടതുെക്കള ഉറെക്കളത്തെിോലയ്ക്ക് വഴുതി വീണ.
*******
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After 8 days . . .

ഉപസംഹാരം
അധികം ൈവൈകാെതെ േശേഖര് തെന്റെറെ മരുമക്കള്ക്ക് ഒരു
ഇ-െമയില് അയച:
"ഭാരതെ്

സിന്ദാബാദ്.
ബകാസുരന്മാര്
മൂര്ദാബാദ്.
ബകാസുരന്മാര്െക്കതെിെരയുള്ള നിങ്ങളുടെടെ മുന്നേന്നേറ്റം ശേക്തി
പ്രാപിക്കുന്നുവെവൈന്നേ് പ്രതെീക്ഷിക്കുന്നുവ. അേതെ സമയം നമുന്നക്ക്
ആഘേഘാഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആഘദയമായാണ്
അങ്ങെനെയാന്നേ് സംഭവൈിക്കുന്നേതെ്."
നിങ്ങള് വൈായിചകാണും. അടുത്തകാലത്ത്, സുപ്രീം േകാടെതെി
അതെിന്റെറെ
വൈിധികളിലൂടെടെ
രാഷ്ട്രീയ
വൈര്ഗ്ഗത്തിന്
ഇരട്ടപ്രഹരമാേണല്പ്പിച്ചതെ്. ഈ വൈിധികള് രാഷ്ട്രീയത്തിെല
ക്രിമിനലുകളില് നിന്നേ് രാജ്യത്തിന് വൈലിയ ഒരാശേവാസം
തെേരണ്ടതൊണ് . ലിലി േതൊമസ് എന്നേ വൈന്ദയവൈേയാധികയായ
അഭിഭാഷകയ്ക്കും, ജ്ന്റ െചൌക്കിദാര് പ്രവൈര്ത്തകന്റ ബസന്ത് കുമാര്
െചൌധരിയ്ക്കും അഭിവൈാദയങ്ങള്!
ആഘദയമായി, ലിലി േതൊമസിന്റെറെ പരാതെിയിേന്മലുള്ള വൈിധി കുറ്റം
വൈിധിക്കെപ്പട്ട സാമാജ്ികരുെടെ സവപ്നയാത്ര അവൈസാനിപ്പിച.
വൈര്ഷങ്ങളായി, അത്തരം ആഘളുടകള്ക്ക് ജ്നപ്രാതെിനിധയനിയമം
വൈകുപ്പ് 8 (4) പ്രകാരം, മൂന്നേ് മാസേത്തേയ്ക്കാ, അവൈരുെടെ
അപ്പീലിേന്മല് അന്തിമവൈിധി ഉണ്ടാകുന്നേതു വൈെരേയാ തെങ്ങളുടെടെ
സീറ്റുകള് നിലനിര്ത്താെമന്നേ വൈയവൈസ്ഥയില് അഭയം േതെടുകയാ
യിരുന്നുവ അവൈരുെടെ പതെിവൈ്. ഇേപ്പാള് േകാടെതെി അങ്ങെനെയാരു
ഇളവൈ് എടുത്തുകളഞ്ഞു എന്നുവ മാത്രമല, അവൈരുെടെ അപ്പീലുകള്
േമല്േക്കാടെതെിയില് നിലനില്ക്കുന്നുവെണ്ടങ്കില് തെെന്നേ അവൈെര
അടുത്ത െതെരെഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നേതെില് നിന്നേ് വൈിലക്കുകയും
െചയ. ഒരു ഗംഭീരവൈിജ്യമേല അതെ്?
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തുടെര്ന്നേ് െപെട്ടന്നേ് തെെന്നേ, ജ്ന്റ െചൌക്കിദാര് േകസിെല പട്ന
ൈഹേക്കാടെതെി വൈിധിെയ ശേരിെവൈച െകാണ്ട് സുപ്രീം േകാടെതെി
രാഷ്ട്രീയ വൈര്ഗ്ഗത്തിന് കൂടുതെല് ശേക്തിയുള്ള പ്രഹരേമല്പ്പിച .
ജ്നപ്രാതെിനിധയനിയമം വൈകുപ്പ് 62(5) ന്റെറെ വൈയാപ്തി വൈികസിപ്പി
ചെകാണ്ട്, ജ്യിലില് അടെയ്ക്കെപ്പടുകേയാ, േപാലീസിന്റെറെ
നിയമാനുസൃതെമായ
കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നേ
ഒരാള്ക്ക് ഒരു െപാതുെതെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും േവൈാട്ട് െചയ്യാനാവൈിെലന്നേ് ,
വൈയക്തവും, കൃതെയവുമായ വൈിധിയാണ് സുപ്രീം േകാടെതെി പുറെെപ്പടുവൈി
ച്ചതെ്. ഒരാള് സമ്മതെിദായകന്റ അലാതെിരിക്കുേമ്പാള് അയാള്ക്ക്
പാര്ലെമന്ററെിേലേക്കാ, സംസ്ഥാന നിയമസഭയിേലേക്കാ മത്സരി
ക്കാന്റ അര്ഹതെയിെലന്നേ് അവൈര് വൈിധിച. തെടെവൈിലുള്ള ഒരാെള
േവൈാട്ട് െചയ്യാന്റ അനുവൈദിക്കുന്നേിെലങ്കില്, എങ്ങെനയാണ്
അയാെള മത്സരിക്കാന്റ അനുവൈദിക്കുക?" തെികചം യുക്തിസഹം,
അേല ?
അഭിവൈാദയങ്ങള്! അഭിനന്ദനങ്ങള്! ജ്ഡ്ജ്ിമാര് സമൂഹത്തിന്
വൈലിയ ഒരു േസവൈനമാണ് െചയ്തതെ്.
തെീര്ച്ചയായും,
നമ്മുടെടെ െതെരെഞ്ഞെടുപ്പ് സംവൈിധാനെത്ത
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നേതെിന്റെറെ ആഘദയപടെികളാണിവൈ. ഒരു പെക്ഷ, നമ്മുടെടെ
രാജ്യേത്തയും, ജ്നാധിപതെയേത്തയും നല ദിനങ്ങള് കാത്തിരി
ക്കുന്നുവണ്ടാവും. ഓ, േസാറെി, എന്റെറെ നാവുപിഴ ക്ഷമിക്കുക.
നാമിേപ്പാഴും യഥാര്ത്ഥ ജ്നാധിപതെയം ആഘയിട്ടില. നാമിതെിെന
കുടുംബാധിപതെയം എന്നോണ് വൈിളിേക്കണ്ടതെ്. കാരണം, ബകാസുര
ന്മാരുെടെ സമ്പാദയത്തിന്റേറെയും, പാരമ്പരയത്തിന്റേറെയും പിന്റതുടെര്ച്ച
പറ്റി, അവൈരുെടെ െകാഴുത്തുരുണ്ട സന്തതെികള് രംഗത്ത് വൈന്നേ്
പുത്തന്റ രാജ്വൈംശേങ്ങളുടെടെ തുടെര്ച്ചയാവുകയാണ് . തെങ്ങളുടെടെ
പിതൊക്കന്മാരുെടെ മന:സാക്ഷിയിലാത്ത പ്രവൃത്തികള് കണ്ടുശേീലിച്ച
അവൈര്ക്ക് അവൈരുെടെ പിതൊക്കന്മാരുെടെ പാതെ പിന്തുടെരുന്നേതെിലും ,
അവൈരുെടെ ദുര്ഭരണവും, ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടം ആഘവൈര്ത്തിക്കുന്നേതെിലും
വൈിഷമെമാന്നുവമുന്നണ്ടാവൈില. അലാെതെ എങ്ങെനയാണ് സതെയസ
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ന്ധനും, പ്രവൈര്ത്തേനാന്മുഖനുമായ ദുര്ഗ എന്നേ യുവൈ ഓഫീസെറെ
േനായിഡയിെല മണല് മാഫിയയുെടെ നിയമവൈിരുദ്ധനടെപടെികള്
തെടെഞ്ഞു എന്നേതെിന്റെറെ േപരില് സെസ്പെന്റഡ് െചയ്തതെിെന
വൈിശേദീകരിക്കുക? ആഘ മാഫിയയ്ക്ക് ഇന്തയയിെല ഏറ്റവും വൈലിയ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെറെ ഭരണത്തിെല ബകാസുരന്മാരുമായുള്ള
ബന്ധം അേങ്ങയറ്റം വൈയക്തവുമാണ് . േഖംകാ എന്നേ
സതെയസന്ധനായ ഓഫീസര് തുറെന്നുവ കാട്ടിയിട്ടും, െറൊബര്ട്ട്
വൈെധര നടെത്തുന്നേ കള്ളത്തരങ്ങള് ഇേപ്പാഴും മൂടെിെവൈയ്ക്കെപ്പടുന്നേതെ്
എങ്ങെന നയായീകരിക്കാന്റ കഴിയും?
സതെയസന്ധമായി പറെഞ്ഞൊല്, ഈ േകാടെതെിവൈിധികള് ദുരുപ
േയാഗം െചയ്യെപ്പടൊെമന്നുവം, രാഷ്ട്രീയപക തെീര്ക്കാന്റ പ്രതെിേയാ
ഗികള് അതുപേയാഗെപ്പടുത്തിേയക്കാെമന്നുവമുന്നള്ള ചില രാഷ്ട്രീയക്കാ
രുെടെ ഭയെത്ത, മറ്റു പലേരയും േപാെല, ഞാനും കാരയമാെയ
ടുക്കുന്നേില. എത്ര കാലമായി ക്രിമിനലുകള് ഭരണസംവൈിധാനത്തില്
ൈസവരവൈിഹാരം നടെത്തുന്നുവ. മിക്കവൈാറും എലാ പാര്ട്ടികളുടം,
അവൈെര വൈളര്ത്തുകയും, സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നേതെ് െകാണ്ട്
തെെന്നേ നമുന്നക്ക് മടുത്തിട്ടുണ്ട്. തെീര്ച്ചയായും ഈ വൈിധികള് ഒരു മാറ്റം
െകാണ്ടു വൈരും. രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികള് സവീകരിക്കുന്നേ എലാ
സംഭാവൈനകളുടം തുറെന്നുവ പ്രഖയാപിക്കണെമന്നേ േകന്ദ്ര ഇന്റെഫാേമ
ഷന്റ കമ്മീഷന്റെറെ ഉത്തരവൈിെന തെകിടെം മറെിക്കാനും, നിയമം
േഭദഗതെി െചയ്യാനും ഇേപ്പാള് തെെന്നേ രാഷ്ട്രീയക്കാര് തെലപുകഞ്ഞൊ
േലാചിക്കുന്നുവണ്ട്. അവൈരുെടെ ഇടെപാടുകള് എത്ര ചീഞ്ഞെളിഞ്ഞെ
തൊെണന്നേ്
ഇതെ്
കാണിക്കുന്നുവ.
അവൈര്
സുതൊരയതെ
ആഘഗ്രഹിക്കുന്നേില. ഇേപ്പാള് ഈ വൈിധിപ്രസ്താവൈങ്ങള് അവൈെര
ഭയെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുവ. അപ്പീലിന് േപാകാനും, നിയമനിര്മ്മാണ
നടെപടെികളിലൂടെടെ പാര്ലെമന്ററെിന്റെറെ പരമാധികാരം ഉറെപ്പിക്കാനു
െമാെക്ക അവൈര് ആഘേലാചിച വൈരികയാണ് . അവൈരുെടെ ദുര്ഭര
ണെത്ത ശോശേവതെീകരിക്കാന്റ മാത്രമാണ് അവൈര് ആഘഗ്രഹിക്കുന്നേതെ് .
അത്തരം ശ്രമങ്ങെള തെടെയാനുള്ള വൈഴികള് സുപ്രീം േകാടെതെി തെെന്നേ
കെണ്ടത്തുെമന്നേ് നമുന്നക്ക് പ്രതെീക്ഷിക്കാം.
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അേതെ സമയം നാം ആഘേഘാഷിക്കുക. ഭയചകിതെരായ
രാഷ്ട്രീയക്കാരുേടെയും, അവൈര്ക്കു േവൈണ്ടി വൈാദിക്കുന്നേ നിയമ
വൈിദഗ്ധരുേടെയും വൈാദേകാലാഹലങ്ങള് നടെക്കുേമ്പാള് തെെന്നേ,
ഈ രണ്ട് വൈിധികളുടം, അഴിമതെിയിലും, കുംഭേകാണങ്ങളിലും
പൂണ്ടുനില്ക്കുന്നേതും, ക്രിമിനല്വൈല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതുമായ നമ്മുടെടെ
സമൂഹത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുടകളുടെടെ മുന്നഖങ്ങളില് പുഞ്ചിരി
പരത്തുന്നുവണ്ട്. മന:സാക്ഷിയുള്ള ജ്ഡ്ജ്ിമാര് നയായപീഠങ്ങ
ളിലിരിക്കുേമ്പാള് ജ്നങ്ങള്ക്ക് പുഞ്ചിരിക്കാതെിരിക്കാന്റ കഴിയുേമാ ?
നാം പുഞ്ചിരിക്കും. നാം ആഘേഘാഷിക്കും, കാരണം, നമ്മുടെടെ
പ്രതെീക്ഷകള്ക്ക് പുതുജ്ീവൈന്റ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുവ. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം
ക്രിമിനലുകള് ഇനി അധികാരത്തിലിരിക്കില. അവൈര്ക്ക് ഇനി
അവൈെര തെെന്നേ അലക്കി െവൈളുടപ്പിച്ച്, ശുഭ്രവൈസ്ത്രധാരികളായ
രാഷ്ട്രീയക്കാരായി രൂപം മാറ്റാന്റ കഴിയില.
ഇന്നേെലങ്കില് നാെള, പ്രഭുകുടുംബങ്ങളുടെടെയും,
രാജ്വൈംശേ
ങ്ങളുടേടെയും സര്ക്കാരുകളുടം ഒരു ഭൂതെകാല സംഭവൈമായി മാറുകയും
രാജ്യം സതെയസന്ധരും, അര്പ്പണേബാധമുന്നള്ളവൈരുമായ േനതൊ
ക്കളുടെടെ ൈകകളില് സുരക്ഷിതെമാവുകയും െചയ്യും . ശേക്തമായ ഒരു
േലാക്പാല് നിലവൈില് വൈരികയും, ഭരണനിര്വ്വഹണത്തില് നിന്നേ്
ബകാസുരന്മാെര തുരത്തിേയാടെിക്കുകയും െചയ്യും. ഇന്തയ അേപ്പാള്
യഥാര്ത്ഥ ജ്നാധിപതെയം അനുഭവൈിക്കും.
ബകാസുരന്റ മൂര്ദാബാദ്, ഭാരതെ് സിന്ദാബാദ് എന്നേ് ഉച്ചത്തില്
വൈിളിച്ച് േഭാപ്പാലില് രവൈിയും, പ്രദീപും ആഘേഘാഷിച. െപെട്ടന്നേ്
തെെന്നേ ആഘ ഇ-െമയില് അേപ്പാേഴയ്ക്കും ആഘയിരം േപര് അംഗങ്ങ
ളായി േചരുകയും, അനുദിനം വൈളരുകയും െചയെകാണ്ടിരുന്നേ
'യുവൈജ്ന ബ്രിേഗഡി'ല് ൈവൈറെലായി പടെര്ന്നുവ.
അവൈര്
അവൈരുെടെ ബന്ധുക്കളിലും, സുഹൃത്തുക്കളിലും െപട്ട അയ്യായിരം
ബകാസുരന്മാരുെടെ േപരുകള് അപ്േലാഡ് െചയ കഴിഞ്ഞെിരുന്നുവ.
*******
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