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ഉപേരാധം-എ ്
(സി.വി.ബാലകൃ െന്റ ‘ഉപേരാധം‘ എന്ന േനാവലിെന്റ
എട്ടാം അദ്ധ്യായം.)

േകാടിേലാൻ െപങ്ങ െട േനർക്ക് മുഖമുയർത്തി.
പാട്ടിയമ്മ പുടവയുെട േകാന്തലെയടുത്ത് കണ്ണുതുടച്ചു.
േകാടിേലാെന്റ മുഖത്ത് താടിയും മീശയും വളർന്നിരുന്നു.
മന ിൽ സങ്കടങ്ങൾ വിങ്ങി.
പാട്ടിയമ്മ ഒന്നും േചാദിച്ചില്ല. അകേത്തയ്ക്കുേപായി
കിണ്ണത്തിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പി.
േകാടിേലാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാനിരുന്നു. ഒരു പിടി
വാരിയേപ്പാൾതെന്ന േവെണ്ടന്നുേതാന്നി.
പാട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു:
“കുടിക്ക്, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് മുഖത്ത്.”

േകാടിേലാൻ ഒന്നും പറയാെത കഞ്ഞികുടിച്ചു.
പിെന്ന ഇറയത്ത് മലർന്നുകിടന്ന് പറഞ്ഞു.
“അവര് ആശ്വത്രീല് െകാണ്ടുേപായി ് രാമെന്റ ഞരമ്പ്
മുറിച്ചുകളഞ്ഞ് െമാടന്തനാക്കി.”

ആ വിവരം പാട്ടിയമ്മയ്ക്കുമാത്രമല്ല, കൂ രിെല മിക്കവർക്കും
നടുക്കം പകരുന്നതായിരുന്നു. കൂരകൾക്കു ിൽനിന്ന്
ചുഴികൾേപാെല േതങ്ങലുക യർന്നു.
ഉച്ചാലമ്മ കരയുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ തമ്പാൻ േചാദിച്ചു:
“എന്തിന്യാ മൂത്തേ ്യ, കരയ്ന്നത്?

അവർ തമ്പാെന േചർത്തുപിടിച്ചു.
“നമ്മെട കു പ്പച്ചെന െമാടന്തനാക്കീെല അപ്യ.”
“ഉച്ചാലമ്മ എങ്ങലടിച്ചു. അതുകണ്ട് അവെന്റയും
മന ലിഞ്ഞു.

കൂവപ്പകുന്നിെന്റ േചാട്ടിലിരുന്ന് ചീരൂട്ടി കണ്ണുനീർ വാർത്തു.
കണ്ണമ്പാടിയിലൂെട കണ്ണുനീെരാ കി.
ആകാശെച്ചരുവുകളിൽ ദുഃഖച്ഛവി കലർന്നു. മരങ്ങൾ
വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നു. കാ േപാലും വീർപ്പടക്കിപ്പിടിച്ചു.
പാറക്കടവിേലയ്ക്ക് േനാക്കിനിന്ന് െകാല്ലത്തി ചീേയയി
േതങ്ങി. മുന്നായം കുണ്ടിൽ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി. അതിെന്റ
ആഴത്തിൽനിന്ന് ഒരു കാ ് വീശിപ്പടരുന്നമാതിരി
േതാന്നി.
⋆

⋆

⋆

െനല്ല്യാട്ട് വയലിൽ പുഞ്ചവിതയ്ക്കുകയാണ്. േകാടിേലാനും

മരുമകൻ കണ്ണനും േചർന്നാണ് വയൽ പൂട്ടുന്നത്.
േപാത്തുകൾ െചളിക്കണ്ടത്തിലൂെട നടന്നുനീങ്ങി.
െചെന്നല്ലിെന്റ വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു. കാക്കകൾ
താണു പറന്നു. േതാട്ടിറമ്പിെല കാെട്ടരിക്കുകൾ
വൃശ്ചികക്കാ ിൽ ഉലഞ്ഞു.
േതാടുകടന്ന് കാരള േകാരൻ വയലിേലയ്ക്ക് നടന്നു.
േകാടിേലാൻ പൂട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന പാടത്തിെന്റ വരമ്പത്തു
കയറിനിന്ന് േകാരൻ േചാദിച്ചു:
“നിങ്ങേളാടാരാ ഇത് പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത്?”

െകാടിേലാൻ േപാത്തുകെള പിടിച്ചുനിർത്തി. കണ്ണെന്റ
േപാത്തുക ം നിന്നു.
“എന്താടാ പറഞ്ഞത്?” േകാടിേലാൻ േചാദിച്ചു.
“ഇത് നായനാര് എെന്റ േപരില് എ തിത്തന്നതാ.
നിങ്ങക്ക് ഇതില് അവകാശമില്ല.”

അതിന്നു മ പടിയായി േകാടിേലാൻ മുടിേങ്കാൽ
നീട്ടിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് േകാരെന്റ േനർേക്കാടി. േകാരൻ
അവിെട നിന്നില്ല. പ ന്നത്ര േവഗത്തിൽ ചലിച്ച്
മഠത്തിെലത്തി. നായനാെര വിവരം ധരിപ്പിച്ചു.
നായനാർ പറഞ്ഞു:
“അഞ്ചാറ് വാലിയക്കാേരംകൂട്ടി നീ േപായി േമൽവിത്തിട്.”

നായനാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം േകാരൻ ആ കെള
വിളിച്ചുേചർത്തു. കാനത്തുെമ്പായില് ശങ്കരൻ,
േതാട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞപ്പു. ഉ വാടെന്റ രാമൻ, കൂവ െകാട്ടൻഇവർക്കു പുറെമ പാടത്തുനിന്ന് കരിമ്പൻ പുലയേനയും
െവ ിപ്പുലയേനയും ഒപ്പം കൂട്ടി. കാര ൻമാരായ

പുല്ലായിെക്കാടി േകാരൻ നമ്പ്യാരും പനയന്തട്ട് രാമൻ
നായരും അവേരാടുകൂേട േചർന്നു.
അേഞ്ചർകാലികെളയും െതളിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു
േപാക്ക്.
കാര്യങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടറിയാൻ ഒന്നാം കാര്യ നായ
അവേറാന്നനും െനല്ല്യാട്ട് വയലിേലയ്ക്കു നടന്നു. നായനാർ
പടിപ്പുരയിലിരുന്നു.
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കാലിക ം ആൾക്കാരും വരുന്നത് കണ്ണനാണ് ആദ്യം
കാണാനിടയായത്.
“അതാ, െവര്ന്ന്,” അവർ പകച്ച് പറഞ്ഞു.

േകാടിേലാൻ അേങ്ങാട്ടു േനാക്കി.
“എരുതുകെള െകട്ട്ടാ,” േകാരൻ പുലയേരാടു പറഞ്ഞു.

അവർ എരുതുകെള േനെര നിർത്തി നുകംെവച്ച്
േഞേങ്ങാലു െകട്ടുകയായി.
േകാരൻ വിത്തുകുട്ടയുമായി വയലിൽ േമൽവിത്തു
കൂട്ടാനിറങ്ങി.
േകാടിേലാൻ ഒരു െകാടുങ്കാ േപാെല ചീറിെക്കാണ്ട്
േകാരെന്റ േനർക്ക് കുതിച്ചു. വിത്തുകൂടേയാെടാപ്പം
േകാരൻ കണ്ടത്തിൽ മലർന്നടിച്ചുവീണു.
േതാട്ടുവക്കിൽ നിന്ന്, ൈകതക േടയും,
കാെട്ടരുക്കുക േടയും മറവിൽ നിന്ന് കാലികൾ
വയലുകളിൽ ചാടിയിറങ്ങി. അവയുെട പിന്നിെല
ഉ വാടെന്റ രാമനും മ
വരും ഓടി. കാലികൾ

നിയന്ത്രണമില്ലാെത വയലുകളിലൂെട പായുന്നതും, കുേറ
മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ തെന്റ േനർക്ക് ഓടിയടുക്കുന്നതും
േകാടിേലാൻ കണ്ടു.
⋆
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അമ്മാമെന്റ േനർക്ക് ആ കൾ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതു കണ്ട്
കണ്ണൻ നിലവിളിക്കാൻ േപാലും മറന്നു. അവെന്റ
കണ്ണുകളിൽ ഭീതിയുെട പായൽ നിറഞ്ഞു. അവൻ
അറിയാെത െഞേങ്ങാലിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു. എന്നിട്ടും
േപാത്തുകൾ അനങ്ങിയില്ല. വയലുകളിലങ്ങിങ്ങ്
ചിറെകാതുക്കിച്ചികഞ്ഞു നടന്ന െകാക്കുക ം കാക്കക ം
ഉറെക്ക കരഞ്ഞുെകാണ്ട് പറന്നു െപാങ്ങി.
കാെട്ടരിക്കുകൾ കാ ിൽ വിറച്ചുലഞ്ഞു. േകാടിേലാെന്റ
അടിേയ ് രണ്ടുേപർ െചളിയിൽ വീണു െഞരങ്ങി.
കാലുയർത്തിയും ൈകകൾ വീശിയും അയാൾ
മ
വേരാട് എതിരിട്ടു. അവരിൽ ചിലർ അടിെത ി
െചളി വയലിൽ പിടഞ്ഞു വീ കയും എ േന്ന ് വീണ്ടും
ആക്രമണം തുടരുകയും െചയ്തു. ഒരാൾ പിന്നിൽ നിന്ന്
േകാടിേലാെന്റ ചുമലിൽ കുത്തി.
അവർ അമ്മാവെന െപാതിഞ്ഞു നിന്ന്,
ൈകചുരുട്ടിയിടിക്കുന്നതു കണ്ട് കണ്ണൻ, വിരയ്ക്കുന്ന
ഒച്ചയിൽ നിലവിളിച്ചു.
“അേയ്യാ, അമ്മാവെന െകാല്ലുേന്ന.” അവൻ. അവരുെട
േനർേക്കാടി.

ഒരാൾ അവെന വയ ത്ത് െതാഴിച്ച് വീ ി. അവൻ
ചാടിെയണീ ് പിെന്നയും അവരുെട ഇടയിേലയ്ക്കു പാഞ്ഞു.
ആേരാ അവെന വീണ്ടും പിടിച്ചുത ി.

വീണുകിടക്കുേമ്പാൾ അവൻ കണ്ടു. അമ്മാവൻ അവരുെട
നടുവിൽ കാലുതളർന്ന് മുഖംകുത്തി വീ കയാണ്.
“അമ്മാവെന െകാല്ലേല്ല” എന്ന് കരഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൻ
പിടെഞ്ഞണീ .

ഒരാൾ ഒരു േതാർത്തുെകാണ്ട് െകാടിേലാെന്റ ൈകകൾ
േചർത്തു െകട്ടുേമ്പാൾ മാലത്തിൽ കണ്ണൻ ദൂെരനിന്ന്
ഓടിവന്നു. അയാ െട ൈകയിെലാരു െചറിയ
കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. േകാടിേലാൻ അയാെള
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് െഞരങ്ങുംേപാെല വിളിച്ചു:
“കണ്ണാ, ഓടിവാ.”

നാലുേപർ കണ്ണെന്റ േനർക്ക് തിരിഞ്ഞുനിന്നു.
േകാരൻനമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു:
“ജീവനും െകാണ്ട് തിരിച്ചുേപാണംന്നുെണ്ടങ്കില്
ഓടിേക്കാ.”

അവിെട നിന്ന് ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് കണ്ണന്
ക്ഷണത്തിൽ േബാദ്ധ്യമായി. െഞഞ്ചിടിേപ്പറി. എന്താണ്
െചയ്യുകെയന്ന് ഒരുനിമിഷം ആേലാചിച്ചു. പിെന്ന,
പതിനഞ്ചു നാഴിക അകെലയു േപാലീസ് േ ഷൻ
ലക്ഷ്യമാക്കി. അതിേവഗത്തിൽ ഓടി.
വയലുക ം വടക്കും െതക്കും കരകളിലു വീടുകളിൽ
നിന്ന് ആെരല്ലാേമാ േനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരും
അവിേടക്ക് അടുക്കാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
രണ്ടുേപർ േചർന്ന് േകാടിേലാെന വലിച്ചിഴച്ചു.
“പാതാറിെന്റ കല്ലിെങ്ങടുത്തുെകാണ്ട് വാടാ.”
രാമൻനായർ പുലയേരാട് പറഞ്ഞു.

കരിമ്പനും െവ ിപ്പുലയനും ഓടിേപ്പായി. പാതാറിെന്റ
കല്ലുകൾ ഇളക്കിെയടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു.
െകാട്ടൻ േകാടിെലാെന്റ തലപിടിച്ച് സർേവക്കല്ലിൽ
െവച്ചു. േകാരനും ഉർവാടെന്റ രാമനും ഓേരാ കെല്ലടുത്ത്
േകാടിേലാെന്റ മൂഖത്തിനുേനെര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.
കലക്കെവ ം പരന്ന കണ്ണുകൾെകാണ്ട് േകാടിേലാൻ
അവ്യക്തമായി കണ്ടു. രണ്ടു കല്ലുകൾ.
കൃ മണികൾ

ടികംേപാെല തിളങ്ങി.

ഒരുകല്ല് മൂക്കിനുമീെത ആഞ്ഞമർന്നു. േകാരൻ
അതുയർത്തിയേപ്പാൾ രാമൻ തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന
കല്ലുെകാണ്ട് ഇടേത്ത കണ്ണിന് കുത്തി. ആ കണ്ണിലാെക

കൽക്ക ങ്ങ ം േചാരയും നിറഞ്ഞു. േകാടിേലാെന്റ മൂഖം
ആ ആഘാതത്തിൽ ഒരുവശേത്തക്ക് ചരിഞ്ഞു.
േതാട്ടുവക്കിൽ കണ്ണട ധരിച്ച, ദീർഘകായനായ ഒരാൾ
കുട തുറന്നുപിടിച്ച് ബിംബംേപാെല നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.
അമ്മാവെന െകാല്ലരുേത എന്ന് മരുമകൻ
നിലവിളിക്കുന്നതു േകട്ടു.
ഇടേത്ത കവിളിൽ ഒരു കല്ലുകൂടി അമർന്നു. കണ്ണുകളിൽ,
െന ിയിൽ, കവിളിൽ, വായിൽ അവിെടെയല്ലാം
കല്ലുകളമർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. മുഖമാെക ചതഞ്ഞരഞ്ഞു.
േകാടിേലാൻ തെന്റ മരണം ഈ വിധത്തിലാണേല്ലാ
എേന്നാർത്തുെകാണ്ട് കിടന്നു പുളഞ്ഞു. വരണ്ടെതാണ്ട
നനക്കാൻ ഒരി െവ ത്തിനുേവണ്ടി നാവുനീട്ടി.
കൂവെകാട്ടാൻ ൈകക്കുടന്നയിൽ െചളിെവ ം
േകാരിെയടുത്തു. അതങ്ങെനതെന്ന അയാ െട
വായിെലാഴിച്ചുെകാടുത്തു. േചാരയും െചളിെവ വും
ഒരുമിച്ചു കലർന്ന്, െതാണ്ടയിൽ നിറഞ്ഞു.
മരുമകൻ കണ്ണൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
വയലുകളിലൂെട പാഞ്ഞു-െവേ ാറയിൽ േപായി
േക വമ്മാവെന വിവരമറിയിക്കാൻ. അവൻ വഴിനീെള
കരഞ്ഞു. അവെന്റ ശരീരമാ ലം െചളിയായിരുന്നു.
അവെന്റ െനഞ്ച് ഒരു അരയാലിലേപാെല വിറച്ചു.
കരഞ്ഞുെകാണ്ട്, കിതച്ചുെകാണ്ട് അവേനാടി.
മെ ാരു വഴിയിലൂെട േപാലീസ് േ ഷനിേലയ്ക്കു
മാളത്തിൽ കണ്ണനും ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അയാ ം
കരയുകയായിരുന്നു. മന ് പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു.
വീ െമന്നു േതാന്നിയിട്ടും ഒരിടത്തും നിൽക്കാെത ഓടി.

സർേവ്വക്കല്ലിൽ ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുഖത്ത് പിേന്നയും
കല്ലുകളമർന്നു.
⋆

⋆

⋆

െവയിേല െകാണ്ട്, നടുവയലിൽ ചതക്കെപ്പട്ട മുഖം ഒരു
സർേവ്വക്കല്ലിൽ േചർത്തുെവച്ച് അയാൾ കിടന്നു.
വയലുകളിൽ േവെറ ആരുമില്ല. എല്ലാവരും
െപായ്ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലുേപാത്തുകൾ നുകം േപറി
ചുരമാന്തിെക്കാണ്ട് നിന്നു. അവെയ ഊ മായി ചാടിച്ച
ശബ്ദം ഇേപ്പാെഴാരു തളർന്ന ഞരക്കം േപാലുമില്ല.
കല്ലുകൾെകാണ്ട് കരുണയില്ലാെത കുത്തിച്ചതച്ച മൂഖം
സർേവ്വക്കല്ലിൽ േചർത്തുെവച്ച്, വയലുകൾക്കു നടുവിൽ,
െപാരിെവയിലിൽ അയാൾ കിടന്നു.
െതങ്ങുക െടയും എരുക്കുക െടയും
കണ്ണാവണക്കുക െടയും മറവിൽആരും അനങ്ങിയില്ല.
െകാത്തിെവച്ച പാവെപാെല അവർ നിന്നു. അേന്യാന്യം
േനാക്കാൻ േപാലും അവർ ഭയെപ്പട്ടു.
മൂഖത്ത് കു േബാധവും നി ഹായതയും അനുനിമിഷം
െപരുകി. ഓടിെയത്തിയ പാട്ടിയമ്മ അവരുെട
അടുത്തായി മൂർച്ഛിച്ചു വീണു.
വയലുകൾക്കു നടുവിൽ, സർേവ്വക്കല്ലിൽ തല
േചർത്തുെവച്ച് അയാൾ കിടന്നു. കല്ലിേലയ്ക്ക് േചാര
വാർെന്നാ കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
⋆

⋆

⋆

സി.വി. ബാലകൃ ൻ

മലയാള
സാഹിത്യ രംഗെത്ത പ്രമുഖനായ
െച കഥാകൃത്തും േനാവലി മാണ്
സി.വി. ബാലകൃ ൻ. “ആത്മാവിനു
ശരിെയന്നു േതാന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ”
എന്ന േനാവലിനു 2000-െല
മികച്ച േനാവലിനു േകരളസാഹിത്യ
അക്കാദമി പുര ാരം ലഭിച്ചു. സാഹിത്യരംഗെത്ത
സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കു മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം 2013
ൽ ലഭിച്ചു. പത്മപ്രഭാ പുരസ്കാരം 2014 ലും. ‘ആയു ിെന്റ
പു കം’ തമിഴ് ഭാഷയിൽ, “ഉയിർ പുത്തഗം” എന്ന
േപരിൽ െമാഴിമാ ം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ
നാടകാവി രണം സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുെട
അമച്വർ നാടേകാത്സവത്തിൽ അഞ്ചു പുര ാരങ്ങൾ
േനടി. ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥയും രചിക്കാ ണ്ട്
ഉപേരാധം, ആത്മാവിനു ശരിെയന്നു േതാന്നുന്ന
കാര്യങ്ങൾ, ആയു ിെന്റ പു കം, കണ്ണാടിക്കടൽ,
കാമേമാഹിതം, ഒഴിയാബാധകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന
േനാവലുകൾ.
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