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താജ്മഹൽ
“

ാരകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് െപാളിക്കാനാേയക്കും.
രണകെള െതാടാനാവില്ല”
- ബാവുട്ടിക്ക

1
െചറിയ നാലഞ്ച് ഭരണികളിൽ
പല്ല്മ്മെലാട്ടി , പഞ്ചാര മിട്ടായികൾ
പഴയ മൂന്നാല് തക്കാളിെപ്പട്ടിയിൽ
േപന, െപൻസിൽ, േനാട്ടുബുക്കുകൾ....
അത്യാവശ്യങ്ങൾ മാത്രം അടുക്കിെവച്ച്
ഇല്ലായ്മയുെട ഇത വിടർത്തി
സ്കൂൾ മുക്കിെലാെരാ പ്പീടിക
പുതുമഴെക്കാപ്പം മുളച്ചു.

കുട്ടിക െട ആരവങ്ങളിൽ തളിർത്തും
കളിചിരികളിലുറച്ചും
ഓണപ്പരീക്ഷക്ക് മുേമ്പ
പീടിക, പത്താംക്ലാസ് ജയിച്ചു.
േസാപ്പ്, ചീർപ്പ്, കണ്ണാടി
ചാന്ത്, കണ്മഷി, കുപ്പിവള…
വഴിേയ േപാകുന്ന ആവശ്യങ്ങെള
അകേത്തക്കിരുത്തിയ ചന്തങ്ങളായി.
കുട്ടികൾക്ക് പിന്നാെല അമ്മമാരായി
അവർക്ക് പിന്നാെല അേനകരായി.
ഇടതടവില്ലാത്ത തിരക്കിന് മുന്നിൽ
’താജ്മഹൽസ്േ ാർ’ എന്ന േബാർഡ് മിന്നി.
െപാടിെപാടിക്കുന്ന കച്ചവടത്തിനിടക്കും
ബാവുട്ടിക്ക ഇടക്കിെട പുറത്തിറങ്ങും
നക്ഷത്രത്തിളക്കമു സ്വന്തം താജ്മഹൽ
കണ് കുളിർെക്ക േനാക്കി നിൽക്കും
പിടിവിട്ടു േപാെയാരു പ്രണയവല്ലരി
ഓർമ്മകളിൽ ചു ിപ്പിണയും
കലങ്ങിേപ്പാകുന്ന കാ യിലേപ്പാൾ
മുംതാസിെന്റ പുഞ്ചിരി വളകിലുക്കങ്ങളാകും…

2
ൈമലാഞ്ചി വളവിെല മന്ദാരേച്ചാട്ടിൽ
െവ ിയാ യിെല ഉച്ചേനരങ്ങൾ
വിജനമായ്, തണുത്തൂറിക്കിടന്നു.

2.

ഭൂമിയിെല ഏ വും െചറിയ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം
പര രം പരതി നടന്നു:
“ങ്ങെളന്താ പ ീേപാവെത്ത?”
“യ്യേല്ല െന്റ പ ി”
“അപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കാേനാ?”
“ഇതേല്ല െന്റ പ്രാർത്ഥന”
േവവലാതികെളാഴിഞ്ഞ ബാവുട്ടിയുെട െനഞ്ചിൽ
മുംതാസിെന്റ കനവുകൾ
ചിത്രപ്പണി െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു:
“എനിെക്കാരിെക്ക താജ്മഹൽ കാട്ടിത്തേര്വാ?”
“ഈ ഖൽബിേലെക്കാന്ന് േനാക്ക്”
മലർെക്കത്തുറന്ന ദയങ്ങ െട
അചഞ്ചല ലാവണ്യത്തിലമർന്ന്
ഇളം കാ ് ചിറെകാതുക്കി…
അപരിചിതമായ അത്ഭുതങ്ങൾെക്കാപ്പം
ഉല്ലസിച്ച് നൃത്തം െചയ്യുതിനിടയിൽ
അവെളാ ക്കിറങ്ങിേപ്പായതിെന്റ യുക്തി
അയാൾക്കിേപ്പാ ം അത്ഭുതമാണ്.
ജീവിച്ചിരിക്കുവരുെട സേന്ദഹങ്ങൾക്ക്
മരിച്ചവരുെട േലാകത്ത് മ പടിയുണ്ടാവുേമാ?
ബാവുട്ടിയുെട െനടുവീർപ്പുകൾ
കച്ചവടത്തിരക്കുകളിലുലഞ്ഞു…
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െസവൻസ് കളിക്കുതിനിടയിൽ
കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ പഴയ കരിങ്കൽശിൽപം
േദവീവിഗ്രഹമായി മാറിയേതാെട
നാട്ടിലാെക ഭക്തിേകറിത്തുടങ്ങി.
സ്വർണ്ണപ്രശ്നം െതളിച്ച മാതൃകയിൽ
ീേകാവിലും നാലമ്പലവും ഉയർന്നു.
‘നൂ ാണ്ടുകൾ പഴക്കമു േക്ഷത്രം’
നൂെ ാന്നു ദിനരാത്രങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധരിച്ചു
നിത്യപൂജയും വഴിപാടുക മായി
ഭക്തജന പ്രവാഹങ്ങളായി.
പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വി യകഥകൾ
സ്കൂൾമുക്കിെന അമ്പലമുക്കാക്കി.
അകലങ്ങളിൽ നിെന്നത്തിയ
അച്ചടക്ക സംഘങ്ങൾ
സായാ ങ്ങെള
സത്സംഗം ശീലിപ്പിച്ചു…
എണ്ണ, തിരി, കർപ്പൂരം
േദവീേദവന്മാരുെട ചില്ലിട്ട േഫാേട്ടാകൾ...
ഭക്തരുെട ആവശ്യങ്ങൾ അറിെഞ്ഞാരുക്കി
താജ്മഹൽ സ്േ ാ ം ഒപ്പം േചർന്നു.
വിഗ്രഹാരാധനക്ക് വിഭവെമാരുക്കുന്ന
അന്യമത െന്റ മാതൃക
പത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ച കളായി
ബാവുട്ടിക്ക മേതതര പ്രതീകമായി.
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“പതിവുേപാെല രാവിെല

കട തുറക്കാൻ െചന്നതാണ് സർ
ഒരടയാളം േപാലുമില്ലാെത
താജ്മഹൽ െപാളിച്ചുനിരത്തി
മുരിക്ക്മരങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്നു…
ദയകാട്ടി രക്ഷിക്കണം സർ
ജീവിതത്തിെല സമ്പാദ്യമല്ല,
ജീവിതം തെന്നയാണ് സർ...”
ഗദ്ഗദമുടക്കി മുറിഞ്ഞു വീണ
ബാവുട്ടിയുെട സങ്കടങ്ങെള
നിർവ്വികാരമായ് വിലക്കി
െപാലീസ് ഓഫീസർ പുരികം ചുളിച്ചു:
“കടയുണ്ടായിരുന്നതിന് െതളിവുേണ്ടാ?”
ഒരു നാടുമു വൻ സാക്ഷി പറയുെമന്ന്
ബാവുട്ടിക്ക തിരിഞ്ഞുേനാക്കി.
ഒ രാത്രിയിലുയർന്നു െപാങ്ങിയ
പുതുപുത്തൻ സ്േ ാറിേലക്കു
നാട്ടാരുെട പദസഞ്ചലനം കണ്ടു.
കരുണകാട്ടേണ കരുണകാട്ടേണ എന്നു
ബാവുട്ടി യുെട പ്രാർത്ഥന
കൂടുതൽ ദയനീയമായി.
കരുണയല്ല,
നിയമമാണ് രക്ഷകെനന്ന്
ഓഫീസർ ഉദാരനായി:

“കടയുെട ൈലസൻ

ം നികുതി രശീതിക ം
പരാതിേയാെടാപ്പം െകാടുക്കു…”
ബാവുട്ടിയുെട ശബ്ദം
പാതാളേത്താളം താ :
“ഒന്നും രണ്ടുമായി
നു ിെപ്പ ക്കിയുണ്ടാക്കിയതാണ് സർ,
ഇപ്പറഞ്ഞെതാന്നും
ഇവിെടയാർക്കുമില്ല സർ...
കരുണ കാട്ടണം സർ...”
‘കേയ്യ ഭൂമിയിൽ

അനധികൃത നിർമ്മാണം
വകുപ്പ് േവെറ’യാെണന്ന്
ഓഫീസ െട ശബ്ദം
വകതിരിവിെന്റ കാഠിന്യമണിഞ്ഞു.
കണ്ണീരി ിയ കവിളിൽ
കനമുെ ാരടിേയ ് വീ േമ്പാൾ
നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിയ ഇരുട്ടിൽ
മുംതാസിെന്റ േതങ്ങൽ താങ്ങി നിർത്തി.
കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ
െവളിച്ചംപരതി തളർന്നു
അന്ധകാരത്തിെന്റ ൈദവങ്ങെള
ൈകകൂപ്പി െതാ തു വീണു…
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ആ കൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന
തിരേക്കറിയ തീവണ്ടിസ്േ ഷനിൽ
ദൂേര നിന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്,
കീറിപ്പറിെഞ്ഞാരു മനുഷ്യൻ.
അടുെത്തത്തുേന്താ ം അയാൾ
ബാവുട്ടിക്കയായി പരിണമിച്ചു.
പുറെപ്പടാനിരിക്കുന്ന
നിസാമുദ്ദീൻ എക് സിേലക്ക്
ഭാരമില്ലാെത്താരു ഭാണ്ഡം കണെക്ക
ബാവുട്ടിക്ക സ്വയം എടുത്തുെവക്കുന്നു.
പതാകെയേന്നാണം
ൈകകൾ പുറേത്തക്ക് വീശി
േലാകേത്താെടാരു യാത്രപറച്ചിൽ:
“ആഗ്രവെര േപാണം

താജ്മഹെലാന്ന് കാട്ടിെക്കാടുക്കണം
സർശക്തനായ തമ്പുരാേന,
അവിെടെയത്തിേച്ചരുംവെരെയങ്കിലും
അതാരും െപാളിക്കാെത കാക്കേണ…”

⋆
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⋆

ഒ.പി.
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മലയാളത്തിെല േദ്ധയരായ
ആധുനികകവികളിൽ ഒരാളാണ്
ഒ.പി. േരഷ്. ‘പല കാലങ്ങളിൽ
ഒരു പൂവ്’, ‘െവ െതയിരിക്കുവിൻ’,
‘താജ്മഹൽ’, ‘ഏകാകിക െട
ആൾക്കൂട്ടം’ എന്നിവയാണ് പ്രധാന
കൃതികൾ. താജ്മഹലിന് 2018െല
െച കാട് പുര ാരം ലഭിച്ചു. ഇേപ്പാൾ േദശാഭിമാനിയുെട
യൂണി ് മാേനജറായി േസവനമനു ിക്കുന്നു.
താജ്മഹൽ എന്ന കൃതിയിെല ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ്
ഈ പു കത്തിൽ വായനയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

