ചക്കകൾ പ ൂക്കന്ന
വസന്തകാലം
ു

മൃഗാളിപ ുരം ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ഭൂമികയാണെന്ന് ആദ്യണമപറയണെ. ഇവിണെ അന്യ
ദദ്ശക്കാർക്ക് മൃഗത്വം ണകാെുക്കാറില്ല. പദേ അവർക്ക് ഈ ദദ്ശത്ത ു ദ ാലിണെയ്യാന്ം
ു
സമ്പാദ്ിക്കാന്ം
വിദന്ാദ് പരിപാെികളിൽ ഏർണപ്പൊന്ം
എല്ലാ സൗകരയങ്ങളും
ു
ു
ഉണ്ടുത്ാന്ം
അത്ണ
ു കാണ്ടുത്ണന്ന ഒെന്വധി ന്ാെിൽ ന്ിന്നം
ു .
ു ഇവിദെക്ക് ധാരാളം
മൃഗങ്ങൾ പ്പവാസികളായി എത്തിയിെുണ്ട്.

മൃഗാളിപ ുരത്ത് വസന്തകാലം എന്നത്് ആദ
ാഷങ്ങളുണെ കാലമാെ്. ഒെന്വധി കലാ
ക രികപരിപാെികൾ ഈ കാല
സാംസ്ാ
െത്തിൽ മൃഗാളിപ ുരത്ത് ന്െക്കാറണ്ട
്. മലയാള
ു
ദദ്ശത്തന്
മൃഗങ്ങളാെ് മൃഗാളിപ ുരത്ത് കൂെത്
ു ൽ എന്നത്ിന്ാൽ കലാ
ു ിന്നള്ള
ു
ക രിക പരിപാെികളില ും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു മലയാളി മയം കാൊം.
സാംസ്ാ
ക രിക പരിപാെിയിദലക്ക്
ഇന്ി മൃഗാളിപ ുരത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ന്െക്കന്ന
ഒരു സാംസ്ാ
ു
ന്മ ുണക്കാന്ന് കെന്ന് ണെല്ലാം.
ദവദ്ിണയല്ലാം മദന്ാഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കന്ന
ു .ു സദ്സ്സിന് ു ദവണ്ടി കദസരകൾ
ന്ിരന്ന ു കഴിഞ്ഞ.ു പക്കദമളക്കാരും, വാദ്യക്കാരും അവരുണെ സഞ്ചികളിൽ ന്ിന്നം
ു
ഉപകരെങ്ങൾ കുെണഞ്ഞാത്ക്ക
ന്ന
ത്ിരക്കിലാെ്. മലയാള മൃഗന്ായകൻ പ ുലിദകശന്്
ു
ു
സവാഗത്ം എന്ന വലിയ ദ ാർഡ് ദവദ്ിയിൽ ത്ക്ക
ിയിരിക്കന്ന
ൂ
ു .ു ഏത്ാന്ം
ു
ന്ിമിഷങ്ങൾക്കകം പരിപാെികൾ ത്െ
ു ങ്ങുന്നത്ാണെന്ന് ഇെക്കിെക്ക് ന്മ്മ ുണെ സ്ഥിരം

അവത്ാരകന്ായ ശങ്ക ു മമക്കില ൂണെ പറഞ്ഞ ു ണകാദണ്ടയിരിക്കന്ന
ു .ു
സദ്സ്സിദലക്ക് ഓദരാ കുെം
ങ്ങളായി എത്തിത്തെ
ു
ു ങ്ങി. എല്ലാം പരിെിത്ർ.
മൃഗാളിപ ുരത്ത് ഏത്് പരിപാെി ന്െക്കദ
ു മ്പാഴു ം ഇവണര കാൊം. പിണന്ന മണറാരു
കൂെരുണ്ട്, കുഞ്ഞങ്ങ
ദളയും ഒക്കണത്തെുത്ത് പരിപാെിക്ക് വരുന്ന കുെം
ങ്ങൾ. ഇവണര
ു
ു
അധികവ ും സദ്സ്സിൽ കാെില്ല. ണത്ാെപ്പുറണത്ത ദമക്കപ്പ് മ ുറിയാെ് ഇവരുണെ
സദങ്കത്ം. അവിണെ ഈ ണകാച്ച് കുഞ്ഞങ്ങ
ൾക്ക് മ ുഖത്ത് ൊയം പ ുരെിയും, ത്ലമ ുെി
ു
ണകെിയും, കണെഴു ത്ിണക്കാെുത്തം
ു ഒപ്പം കുദറ കുശലങ്ങൾ പറഞ്ഞം
ു അവരങ്ങിണന്
ഒത്ങ്ങ
ിക്കെ
ു .
ു
ൂ ം
ഇത്ിന്ിെയിലാെ് ഒരു മപത്ൽ എന്്ണറെുദത്തക്ക് ഓെി വന്നത്്. മ ുഖത്തും െ ുണ്ടില ും
ൊയം ദത്ച്ച് കെിൽ ന്ീളത്തിൽ കൺമഷിയിെ് ത്ലമ ുെി അലങ്കരിച്ച് ണകാമ്പിണലല്ലാം
ദത്ാരെങ്ങൾ ത്ക്ക
ൂ ി, പെുണകാണ്ട് ത്ന്ന
ു ിദച്ചർത്ത ഉെയാെയും.
" എന്താ കുദഞ്ഞ ദപര്?"
ഹിരെയ....
"എന്താ ദവദണ്ട?"
ഒരിറ് ണവള്ളം കുെിക്കെം...
അദയ്യാ, െ ുണ്ടത്ത് ൊയം കെിയിൽ പ ുരെിയത്ദല്ല.. ണവള്ളം കുെിക്കദ
ു മ്പാൾ ആ ൊയം
ദപാകിദല്ല. കുദഞ്ഞ, കുറച്ച് കഴിയണെ, പരിപാെി കഴിഞ്ഞാൽ ഉെൻ ണവള്ളം ത്രാം..
ആണെ കുെി, എപ്ത് ദന്രമായി ൊയം ദത്ച്ച് ന്ിൽക്കന്ന
ു ?ു
രണ്ട് മെിക്കറ
ൂ ായി....
എപ്ത് കാലണത്ത പരിശീലന്മ ുണ്ടായിരുന്ന?ു
രണ്ട് മാസം...
സാരമില്ലദൊ, പരിപാെി ഇപ്പം ത്െ
ു ങ്ങും. കഴിഞ്ഞാൽ ന്മ ുക്ക് ഭേെം കഴിക്കാം.
ണവദള്ളാം കുെിക്കാം.
അവൾ ത്ലയാെി അവിണെ ന്ിന്നം
ു ദമക്കപ്പ് റമ
ൂ ിദലക്ക് ഓെി.
ഏത്ാണ്ട് പറഞ്ഞത്ില ും ഒരു മെിക്കർ
ൂ കഴിഞ്ഞദപ്പാൾ സദ്സ്സ് ഏകദദ്ശം
ന്ിറഞ്ഞ.ു ദവദ്ിയിൽ കദസരകൾ ന്ിറന്ന.ു അവത്ാരകൻ ഓദരാരുത്തണരയായി
ദവദ്ിയിദലക്ക് േെിച്ചു. ണസപ്കെറി, പ്പസിഡന്്റ്, പ്െഷറർ....
ണമയിൻ സ്ദപാൺസർ ദകാെും മെയും ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഉന്തിയ വയർ ഒന്ന്
ഉള്ളിദലക്ക് വലിച്ച് പിെിച്ച് ദവദ്ിയിദലക്ക് കയറദ
ൾ
ു
ു മ്പാൾ പ ൂണച്ചണ്ടുമായി കുഞ്ഞങ്ങ
സവീകരിച്ചു. പിന്നീെ് ന്ിറഞ്ഞ ഹർഷാരവദത്താണെ ന്മ്മ ുണെ മൃഗന്ായകൻ
പ ുലിദകശിയും.
പിന്നീെ് മൃഗാളിപ ുരണത്ത ആശംസാ ണത്ാഴിലാളികണള ഓദരാരുത്തണരയായി
ദവദ്ിയിദലക്ക് േെിച്ചു. ഇത്ിന്ിെയിലാെ് രണ്ട് ആശംസാ ണത്ാഴിലാളികൾ ദ്ൂണര
ന്ിന്നം
ു വരുന്നത്് എന്്ണറ പ്ശദ്ധയിൽണപ്പെത്്. ഇവണരണയല്ലാം വളണര ദവഗത്തിൽ
ത്ിരിച്ചറിയാം. കറത്ത
ദകാൊയിരിക്കം
ു
ു മ ുഖയദവഷം. ത്ല ഉയർത്തിപ്പിെിച്ച് ദന്ണര
സദ്സ്സിണല മ ുൻ സീറ് ലേയമാക്കി ഒരു ന്െപ്പുണ്ട്. അത്ിന്ിെയിൽ ഏണത്ങ്കില ും

പരിെയക്കാണര കണ്ടാൽ െ ുണ്ടുകൾ ഒരൽപ്പം ഇെദത്താെ് വലിച്ച് ഒരു െിരിയുണ്ട്.
മ ുഖയാഥിത്ി പ ുലിദകശി സദ്സ്സിദന്ാെുള്ള ഭയഭക്തി
ഹമ
ു ാന്ത്താൽ വിന്ീത്ന്ായി
ഇരിക്കദ
മ്പാൾ
ഈ
ആശംസാ
ണത്ാഴിലാളികള
ണെ
ഇരിപ്പ്
കണ്ടാൽ മൃഗരാ ൻ ദപാല ും
ു
ു
ന്ാെിച്ച്ദപാകും.
ന്മ്മ ുണെ മഹാരാഷ്പ്െയില ും, ഉത്തദരന്തയയില ും മറും ന്മ്മൾ െക്കകണളന്ന് വിളിക്കന്ന
ു
ഒരു വിഭാഗമിദല്ല, വയസ്സറിയിക്കൽ െെങ്ങില ും, പിറന്നാളിന്ം
ു , വിവാഹ
ന്ിശ്ചയങ്ങൾക്കണ
ദല്ലാ. അണത്ാരു
ു മല്ലാം ഈ െക്കകൾ വന്ന് ണകാെിപ്പാെി ദപാകാറണ്ട
ു
ഐശവരയമാണെന്നാെ് വിശവാസം. ഏത്ാണ്ട് അത് ു ദപാണല ഈ മൃഗാളി പ ുരത്തും ഈ
ആശംസാ ണത്ാഴിലാളികൾ ഏത്് പരിപാെിക്കം
ു ആദ്യദമ ഒന്ന് ണകാെിപ്പാെെം
എന്നത്ാെ് അലിഖിത് ന്ിയമം. മമക്ക് കയ്യിൽ കിെിയാൽ ആദവശത്താൽ
പിണന്നാരു വാെകക്കസർത്താെ്. അവിണെ പറഞ്ഞത്് ത്ണന്ന ഇവിദെയും. ഇന്ി പറയാൻ
ദപാകുന്നിെത്തം
ു ത്മഥവ.
അദ്ധയേദന്ാ, അവത്ാരകദന്ാ ഇെക്കിെക്ക് രണ്ട് മിന്ിറിൽ കൂെരുണത്ന്ന് പറയുന്നത്്
മണറാരു െെങ്ങ്.
അങ്ങിണന് ഇവിദെയും ആശംസകളുണെ ണപരുമഴക്കാലം ത്െ
ു ങ്ങി. ഇെക്ക് ഹിരെയ
ദമക്കപ്പ് റമ
്. ഇദപ്പാൾ കഴിയും എന്ന്
ൂ ിൽ ന്ിന്നം
ു ഇറങ്ങി എണന്ന എത്തിദന്ാക്കന്ന
ു ണ്ട
ു
ആംഗയ ഭാഷയിൽ ഞാന്ം
ു മറപ
ു െി ണകാെുത്ത.ു
അങ്ങിണന് ഏത്ാണ്ട് ഒണരാണന്നാന്നര മെിക്കർ
ൂ ന്ീണ്ട ആശംസകൾ. ഒെുവിൽ
ആശംസാ ണത്ാഴിലാളികൾ എല്ലാവരും ത്ല ഉയർത്തിപ്പിെിച്ച് വരി വരിയായി അെുത്ത
ആദ
ാഷ സ്ഥലദത്തക്ക് ന്െന്ന.ു സമയത്തിന്്ണറ വിലയറിയാവ ുന്ന പ ുലിദകശി രണ്ട്
മിന്ിറിൽ ത്ന്്ണറ പ്പഭാഷെം അവസാന്ിപ്പിച്ചു.
അെുത്തത്് കലാപരിപാെികൾ... ദസാപാന് സംഗീത്ത്തിണല ഉെുക്കിന്്ണറ ശബ്ദത്തിൽ
പ്പാദദ്ശിക കലാമൃഗങ്ങൾ പാെിത്തകർത്ത.ു ഹി രെയയുണെ ന്ൃത്തം കാൊന്ായി
ഞാൻ ആകാംഷദയാണെ കാത്തിരുന്ന.ു അവസാന്ം അവളുണെ ഊഴം വന്ന.ു
പ
അവൾ ദേ ിദലക്ക് കയറദ
ു മ്പാൾ അവത്ാരകൻ പരസ്ര
പറഞ്ഞ ു ണകാദണ്ടയിരുന്ന.ു

ന്ധമില്ലാത്ത വർെന്കൾ

സദ്സ്സിണല മലറുകണളല്ലാം അെഞ്ഞ.ു ദവദ്ിയിൽ അരണ്ട ണവളിച്ചം മാപ്ത്ം.
സംഗീത്ം ആരംഭിച്ചത്ം
ു അവൾ ആ ദവദ്ിയിൽ ത്ളർന്ന് വീെ.ു
ഞാൻ ണഞെിയുെർന്ന.ു ദലാക്കിൽ ദന്ാക്കദ
ു മ്പാൾ സമയം 6 മെി.

വിന

ാദ് കൃഷ് ണ - മനേരി

