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മുഖപ്രസംഗം

ഗവർണറും
സർ�ോരും 

വർഷങ്ങൾക്് മുൻപ് മപ്റ്റോരു ക�േ�മുണ്ോയിരുന്. ക�ന്ദ്ര
-സുംസ്ോന ബന്ധങ്ങപ്� കുറിച്ചുും ഗവർണർ പദവിയുപ്ട 

സോുംഗത്യപ്ത്ത കുറിച്ചുപ്മോപ്ക് ഉച്ചത്തിൽ േിതെിച്ചിരുന് ഒരു 
ക�േ�ും. എൺപത�ളുപ്ട തടക്ും മുതൽ ക�ന്ദ്ര സർക്ോർ 
സുംസ്ോനങ്ങളുപ്ട അധി�ോേങ്ങ�ിലും അവ�ോശങ്ങ�ിലും 
ക��ടത്തോൻ തടങ്ങിയകപ്ോൾ ആേുംഭിച്ചതോണ് ക�ന്ദ്ര
-സുംസ്ോന ബന്ധങ്ങപ്� പ്േോലെിയുള്ള ആ സുംവോദവുും 
േോഷ്ടനീയ സുംഘർഷവുും. ആ സുംഘർഷും ഇതെ്യൻ േോഷ്ടമനീ
മോുംസോ പണ്ിതർക്് വോയിക്ോനുും പഠിക്ോനുും പറയോനു
പ്മോപ്ക് ഏപ്റ അസുംസ് കൃത പദോർത്ഥങ്ങൾ നൽ�ിപ്യങ്ി
ലും സുംസ്ോനങ്ങളുപ്ട �ോൽക്നീഴിപ്േ മണ്ണ് കേോർന്പ്�ോ
കണ്യിരുന്. 

തടക്ും സുംസ്ോനങ്ങളുപ്ട സോമ്ത്തി�ോധി�ോേങ്ങ�ിൽ 
ക��ടത്തിപ്ക്ോണ്ോയിരുന്. നികുതി പങ്ിപ്ട്ടുക്കുന്തി
ലും വി�സന പവർത്തനങ്ങൾക്് ത� അനുവദിക്കുന്തി
ലപ്മലെോും നികൃഷ്മോയ ഏ�പക്നീയത �ടന്വന്കപ്ോൾ 
ക�േ�ും പേ തവണ പ്പോട്ിപ്ത്തറിച്ചു. മറ്റ് സുംസ്ോന കനതൃ
ത്ങ്ങപ്� കൂട്ിയിണക്ി ഇ എും എസ് നമ്പൂതിേിപ്ോടിപ്റെയുും 
ഇ പ്� നോയനോരുപ്ടയുും പ്പോെസർ ഐ എസ് ഗുേോത്തിയു
കടയുപ്മോപ്ക് കനതൃത്ത്തിൽ വേിയ പകക്ോഭങ്ങൾ തപ്ന് 
ധിഷണോമണ്േത്തിലും പ്പോതസമൂഹത്തിലും അഴിച്ചുവിട്ടു.  
എന്ിട്ടുും പ്തോണ്ണൂറു��ിൽ ഉദ്ഘോടനും പ്േയ്പ്പ്ട്  ആകഗോ
�നീ�േണത്തിപ്റെയുും ഉദോേനീ�േണത്തിപ്റെയുും �ോേകത്തോപ്ട 
ആ പക്ിയ്കെ് ആക്ും വർദ്ധിച്ചു. പിന്നീടത് ഭേണനിർവഹണ 

അവ�ോശങ്ങ�ികേക്് വ്യോപിക്കു�യുും സുംസ്ോനങ്ങളുും, 
അവയുണ്ോകുന്തിന് മുൻപ് അധി�ോേും ക�യോ�ിയിരുന് 
േോജസ്ോനങ്ങളുും, സൃഷ്ിച്ച് കപോറ്റിവ�ർത്തിയ സ്ോപന
ങ്ങൾ ഒറ്റ േോത്രി പ്�ോണ്് ഏപ്റ്റടുത്ത് വിറ്റഴിക്കുന്തികേക്കുും 
പ്േപ്ന്ത്തി.

ക�ന്ദ്രത്തിൽ കൂട്ടു�ക്ി ഭേണവുും ക�ോൺഗ്രസ് സർക്ോ
രു�പ്� പിന്തുണക്കെണ് സോഹേേ്യവുപ്മോപ്ക് ഉണ്ോയകപ്ോൾ  
പതിപ്യ ക�ന്ദ്ര-സുംസ്ോന ബന്ധങ്ങപ്� കുറിച്ചുള്ള േർച്ച 
തപ്ന് അ്മിച്ചു. നിേച്ചു കപോയ ആ േർച്ച്കെ് വേിയ വിേ 
ന��യോണിന്് ക�േ�ും. 

പൗേത് നിയമ കഭദഗതിപ്്കെതിപ്േ ശക്തമോയ നിേപോ
ടു�ൾ സ്നീ�േിച്ച് മുകന്ോട്് നനീങ്ന് സുംസ്ോന ഭേണകനതൃത്
ത്തിപ്നതിപ്േ സുംസ്ോന ഗവർണർ ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ 
�ടുത്ത വിമർശനവുമോയി േുംഗത്ത് വന്ിേിക്കു�യോണ്. മുൻ 
�ോേങ്ങ�ിൽ ഒരു ഗവർണറുും പ്േയ്ിട്ിലെോത്തത് കപോപ്േ തപ്റെ 
അഭിപോയങ്ങൾ േോഷ്ടനീയ കനതോക്പ്� കപോലും വിസ്മയിപ്ി
ക്കുും വിധും പ�ടിപ്ിക്കു�യോണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആേിെ് 
മുഹമ്മദ് ഖോൻ പ്േയ്ന്ത്. ഒരു ഘട്ത്തിൽ സുംസ്ോന 
സർക്ോരുും ഗവർണറുും തമ്മിൽ ഒരു തറന് സുംഘട്നത്തി
കേക്് നനീങ്പ്മന്് കതോന്ിയ ആ സുംഘർഷും ഇനിയുും പ്�ട്
ടങ്ങിയുും ആ�ിപ്ടർന്പ്മോപ്ക് മുകന്റു�യോണ്.

‘ജനശക്തി’ ക്് അനുവദിച്ച പകത്യ� അഭിമുഖത്തിൽ 
തപ്ന് ഇരുട്ിൽ നിർത്തി നിയമസഭയിൽ പൗേത് നിയമ 
കഭദഗതിപ്ക്തിപ്േ പകമയും അവതേിപ്ിച്ച് പോസോക്ിപ്യടു
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ത്തതിലും പിന്നീട് സുപനീും ക�ോടതിക്് മുന്ികേക്് ഹർജി
യുമോയി കപോയതിലമുള്ള ശക്തമോയ വികയോജിപ്് ഗവർണർ 
കേഖപ്പ്ടുത്തിയിട്ടുണ്് 

(‘ജനശക്തി’ അഭിമുഖും �ോണു�). പേവട്ും മോധ്യമങ്ങ
ക�ോട് പറഞ്ഞ �ോേ്യങ്ങൾപ്ക്ോപ്ും തോൻ ഇക്ോേ്യത്തിൽ 
വ്യക്തത കതടി പശ് നും സുപനീും ക�ോടതിക്് മുന്ിൽ അവത
േിപ്ിക്കുപ്മന്ും അകദേഹും ആദ്യമോയി ‘ജനശക്തി’കയോട് 
പറഞ്ഞു. 

സർക്ോർ സമർപ്ിച്ച ഹർജിയിൽ �ക്ി കേർകന്ോ മറ്റു 
രൂപത്തികേോ ഗവർണർ ഇടപ്പടുകമോ എന് കേോദ്യത്തിന് മറു
പടിയോയോണ് ഗവർണർ തപ്റെ നിേപോട് വ്യക്തമോക്ിയത്. 
തോൻ സുംസ്ോന സർക്ോരുമോയി ഒരു സുംഘർഷത്തിനിപ്ലെ
ന്ും ഇക്ോേ്യത്തിൽ േോജ്യപ്ത്ത പേകമോന്ത നനീതിപനീഠും 
വ്യക്തത വരുത്തുന്ത് ഭോവി സർക്ോരു�ൾക്കുും ഗവർണർ
മോർക്കുും ഒരു മോർഗനിർകദേശമോയി മോറുപ്മന്മോണ് അകദേഹും 
പറയുന്ത്. സുംസ്ോന സർക്ോർ നിയമസഭയിൽ പകമയും 
അവതേിപ്ിക്കുന്തും അപ്ലെങ്ിൽ ഏപ്തങ്ിലും വിഷയത്തിൽ 
സുപനീും ക�ോടതിപ്യ സമനീപിക്കുന്തപ്മലെോും ഗവർണറുപ്ട 
അറികവോപ്ടയുും അനുമതികയോപ്ടയുും കവണും എപ്ന്ോപ്ക് 
പറഞ്ഞോൽ അത് സുംസ്ോന സർക്ോരു�ളുപ്ട ക�യിൽ 
ബോക്ി അവകശഷിച്ചിട്ടുള്ള അധി�ോേോവ�ോശങ്ങ�ിൽ 
കൂപ്ടയുള്ള ക��ടത്തോേോവുപ്മന്തോണ് പശ് നും. 

സുപനീും ക�ോടതി ഇനി എപ്തെങ്ിലും മോർഗ്ഗനിർകദേശും 
നൽ�ിയോലും ഇതെ്യൻ പ്െഡറൽ സുംവിധോനത്തിന് �നീഴിൽ 
സുംസ്ോനങ്ങൾക്് അനിവോേ്യമോയി ഉണ്ോയിേികക്ണ് 
േിേ അധി�ോേങ്ങൾ സുംേക്ിക്പ്പ്ടുന്ിപ്ലെങ്ിൽ പിപ്ന് 
പ്െഡറൽ ബന്ധങ്ങൾക്് അകതൽപ്ിക്കുന് ആഘോതും എത്ര 
വലതോവുും? ഇതെ്യൻ േോഷ്ടനീയ വ്യവസ്യുപ്ട ശക്തിയുും സൗന്ദ
േ്യവുും അതിപ്േ കവവിധ്യമോണ്. അതിലെോതോക്ോൻ ശ്രമിക്കു
ന് സുംഘപേിവോർ േോഷ്ടനീയത്തിപ്നതിപ്േയുള്ള കപോേോട്മോണ് 
ഇന്് ഇതെ്യയിപ്േമ്ോടുും ദൃശ്യമോകുന്ത്. 

അഭിപോയ കവവിധ്യങ്ങളുും േോഷ്ടനീയ കവവിധ്യങ്ങളുും
--എതെിന് സോുംസ് �ോേി� കവവിധ്യും കപോലും--ഇലെോയ്മ 
പ്േയ്് ഇതെ്യ ഒപ്േോറ്റ വോർപ്് മോതൃ�യിൽ പണിപ്തടുക്ോനുള്ള 
ശ്രമും ഒരു വശത്ത് നടക്കുകമ്ോൾ അതിപ്നതിപ്േ തങ്ങളുപ്ട 
ക�യിലള്ള എലെോ ആയുധങ്ങളുും സുംസ്ോന സർക്ോരു�
ളുും േോഷ്ടനീയ പസ്ോനങ്ങളുും ഉപകയോഗിക്കു� തപ്ന് പ്േയ്ും. 
അതിപ്നതിപ്േ വോദമുഖങ്ങളുയരുകമ്ോൾ അത് പ്േറുക്ോനുള്ള 
ആർജവവുും �രുത്തുും  ഉണ്ോവണപ്മന്് മോത്രും. പേിമിതി
�ക�പ്റയുപ്ണ്ങ്ിലും, അപ്തലെോും മോറ്റിവച്ച് എലെോ േോഷ്ടനീയ 
പസ്ോനങ്ങപ്�യുും കൂട്ിയിണക്ി പതികേോധും സൃഷ്ിക്ോനു
ള്ള പേിശ്രമമോയി കവണും സുംസ്ോന സർക്ോർ നിയമസഭ
യിൽ പകമയും അവതേിപ്ിച്ചതിപ്നയുും സുപനീും ക�ോടതിക്കു 
മുന്ിൽ ഹർജിയുമോയി കപോയതിപ്നയുപ്മോപ്ക് �ോണോൻ. 
അതിപ്നതിപ്േ ഗവർണർ നിേപോട് സ്നീ�േിക്കുകമ്ോൾ അത് 
ഈ തർക്ത്തിനുമപ്പുറത്ത് ഗവർണർ എന് അധി�ോേസ്ോ
നത്തിപ്റെ  സ്ോപനപേവുും ഘടനോപേമോയ േിേ പശ് നങ്ങ

ളുപ്ട പശ്ോത്തേത്തിലും വനീക്ിക്പ്പ്ടണും. അപ്ലെങ്ിൽ മേും 
�ണ്് �ോട് �ോണോപ്ത കപോകുന് അവസ്യുണ്ോകുും.

ഗവർണർ ഉയർത്തിയ വോദങ്ങൾക്് മറുവോദങ്ങൾ ഉന്യി
ക്ോനുള്ള ധിഷണോപേമോയ �രുത്ത് �ോണുന്ിപ്ലെന്തോണ് 
ക�േ� േോഷ്ടനീയത്തികേക്് കനോക്കുകമ്ോൾ �ോണുന് ദൗർ
ഭോഗ്യ�േമോയ അവസ്. ഗവർണർ ഭേണഘടനയികേക്കുും 
സ്ോതന്ത്യ സമേത്തിപ്റെ അതെ്യഘട്ങ്ങ�ിപ്േ ഇതെ്യനവ
സ്യികേക്കുും പിന്നീട്, �ഴിഞ്ഞ ഏതോനുും പതിറ്റോണ്ടു�ൾ
ക്ിടക്്, ക�ോൺഗ്രസ് ഇക്ോേ്യത്തിൽ സ്നീ�േിച്ച നിേപോ
ടു�പ്�ക്കുറിച്ചുപ്മോപ്ക് പറയുകമ്ോൾ, അതികനോട് അകത 
നോണയത്തിൽ പതി�േിക്ോൻ ഭേണപക്കത്തോ പതിപ
ക്കത്തോ ആ�ിലെോപ്ത കപോകുന്ത് എതെിപ്റെ സൂേനയോണ്? 
ഇക്ോേ്യത്തിൽ ഇടതപക്പ്ത്തക്ോൾ  ഏപ്റ പിന്ിൽ 
നിൽക്കുന്ത്  േോജ്യത്ത്  പതിറ്റോണ്ടു�ൾ ഭേണും �യ്ോ�ിയ 
ക�ോൺഗ്രസ് ആപ്ണന്ത്  പറയോതിേിക്ോനോ�ിലെ. ക�േ�
ത്തിപ്േ  ക�ോൺഗ്രസ് കനതൃനിേയിൽ  ഈ വിവോദവിഷയ
ത്തിൽ പോഥമി� �ോേ്യങ്ങൾ കപോലും അറിയോത്തവേോണ് 
ഏപ്റകപ്രുും.  ബിപ്ജപി വികേോധും വോകതോേോപ്ത പസുംഗി
ക്കുന്തലെോപ്ത പൗേത് നിയമ കഭദഗതിപ്യയുും അനുബന്ധ 
േട്ങ്ങപ്�യുും സുംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് ജനങ്ങക�ോട് സുംസോേി
ക്ോൻ  അവേിൽ പേർക്കുും �ഴിയുന്ിലെ. ഇതിലും തനീക്ഷ്ണ
മോയ പ്വല്ലുവി�ി�ൾ  സുംഘപേിവോർ കനതൃത്ത്തിൽ നിന്്  
േോജ്യും കനേിടോൻ കപോകു�യോണ്.ആശയപേമോയി അതിപ്ന 
തടയിടോൻ  ക�േ�ത്തിപ്േ ക�ോൺഗ്രസ്ിന് �ഴിയുകമോ എന്് 
സുംശയമോണ്.പഴയ കസോഷ്യേിസ്റ്റു�ളുപ്ട അവസ്യുും  
പേിതോപ�േമോണ്. ഇപ്തലെോും സുംഘപേിവോറിന് ആത്മവി
ശ്ോസും നൽകുന്പ്ണ്ങ്ിൽ അതിൽ അത്ഭുതമിലെ. േോഷ്ടനീയും 
പകയോഗും മോത്രമലെ, പഠനും കൂടിയോപ്ണന് തിേിച്ചറിവ് നഷ്
മോകു�യുും തോത്�ോേി�മോയ നനീക്ങ്ങളുപ്ടയുും മറുനനീക്ങ്ങളു
പ്ടയുും ഒരു േതേുംഗ��ി മോത്രമോയി മോറു�യുും പ്േയ്കമ്ോൾ 
�ോേ്യങ്ങൾ ഇങ്ങിപ്നയോ�ോപ്ത വയ്. 

 ഇന്് ഉയർന് വന്ിട്ടുള്ള സുംവോദും സുംസ്ോനപ്ത്ത 
േോഷ്ടനീയകനതൃത്ങ്ങൾക്് ഒരു മുന്റിയിപ്ോണ്. �ഴിഞ്ഞ 
�ോേപ്ത്ത പ്േോലെി ക�േ�ത്തിൽ നടക്ോനിടയുള്ള--ഒരുപ
പ്ക് ഇതവപ്േ നടക്ോത്ത--തർക്ത്തിപ്റെയുും േർച്ച�ളുപ്ടയുും 
തിേകനോട്മോണ് ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോപ്റെ വിമർശനത്തിൽ 
�ോണുന്ത്. ഭോേതനീയ ജനതോ പോർട്ി മുഖ്യ േോഷ്ടനീയ എതി
േോ�ിയലെ എന്ത് പ്�ോണ്് മോത്രും അേസമോയി ആ വിഷയ
ങ്ങപ്� ക��ോേ്യും പ്േയ്ോൽ വേിയ തിേിച്ചടിയോവുും െേും. 
മനുഷ്യമഹോശുംഖേ തനീർകത്തോ മനുഷ്യഭൂപടും വേകച്ചോ േക്
പ്പ്ടോവുന് ഒരു േോഷ്ടനീയ സന്ദർഭമലെ ഇത്. ഇടതപക്പ്ത്ത 
സുംബന്ധിച്ചിടകത്തോ�ും പകത്യ�ിച്ച് അതങ്ങപ്നയോണ്. 
�ോേണും, ഇടതപക്പ്ത്ത അ�ക്കുന് മുഴകക്ോൽ മറ്റ് പോർ
ട്ി�പ്� അ�ക്കുന്തലെ. പൗേത് നിയമ കഭദഗതിയോയോലും 
യുഎപിഎ ആയോലും സൂക്ഷ്മതകയോപ്ട ക��ോേ്യും പ്േയ്ിപ്ലെ
ങ്ിൽ അപേിഹോേ്യമോയ നഷ്ങ്ങ�ികേക്ോവുും ഇടതപക്ും 
കൂപ്് കുത്തുന്ത്.

52020  ഫെബ്രുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



േോഷ്ടും പ്പോതവിലും ക�േ�ും പകത്യ�ിച്ചുും ഒരു സവികശഷ 
സോഹേേ്യത്തിലൂപ്ട �ടന് കപോകു�യോണ്. പേ വിഷ

യങ്ങപ്�പ്റ്റിയുും, പകത്യ�ിച്ച് പൗേത് നിയമ കഭദഗതിപ്യ 
സുംബന്ധിച്ച്, നിേവധി േർച്ച�ളുും വോദപതിവോദങ്ങളുും 
നടന്പ്�ോണ്ിേിക്കുന്. പൗേത് നിയമ കഭദഗതിപ്ക്തിപ്േ 
ക�േ� നിയമസഭയിൽ സുംസ്ോന സർക്ോർ ക�പ്ക്ോണ് 
നിേപോടു�ൾപ്ക്തിപ്േ ശക്തമോയ നിേപോട് സ്നീ�േിച്ച് ഈ 
സുംവോദത്തിപ്റെ  ക�ന്ദ്രസ്ോനത്തു നിൽക്കുന് ഗവർണർ  
ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ പൗേത് നിയമ കഭദഗതിപ്ക്തിേോയ 
പകക്ോഭത്തിപ്റെ  േക്്യും മറ്റ് േിേതോപ്ണന്് സമർത്ഥിക്കു
ന്. നിയമ കഭദഗതിക്് തടക്ത്തിൽ നിർകദേശങ്ങൾ സമർപ്ി
ച്ച ക�ോൺഗ്രസ് കനതോക്ൾക്് കഭദഗതിപ്യ എതിർക്ോനു
ള്ള ധോർമ്മി�ോവ�ോശമിപ്ലെന്് വോദിക്കുന്. ‘ജനശക്തി’ക്് 
കവണ്ി പമുഖ മോധ്യമപവർത്ത�ൻ സി ഗൗേിദോസൻ 
നോയർക്് അനുവദിച്ച പകത്യ� അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ള്ള 

പസക്ത ഭോഗങ്ങ�ോണിത്.

?  ജനശക്തി: പൗരെവേനിയമ ദഭ്ഗെിക്യ തുടർന്ന് ദകരള 
സർകെ്ലർ സവേീകരിച്ച നിലപ്ലടിക്നപറ്ിയാം, നിയമസഭയിൽ 

അവെരി്ികെക്്ട്ട പ്രദമയക്ത്്റ്ിയാം, ദഭ്ഗെി പിൻവ
ലികെണക്മന്ന്ലവശ്യക്്ട്ട് സുപ്രീാം ദക്ലടെിയിൽ സാംസ്്ലന 
സർകെ്ലർ സമർ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജിക്യ്റ്ിയക്മല്ലാം െ്ലങ്കൾക്കുള്ള 
വിദയ്ലജി്് ശക്തമ്ലയ ഭ്ലഷയിൽ െക്ന്ന ഇെിനകാം ക്വളിവ്ല
കെിയിട്ടുണ്്. എന്തുക്ക്ലണ്്ലണ് ഈ വിദയ്ലജി്്?

ഗവർണർ  ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ: ഇവിപ്ട അടിസ്ോന 
വിഷയും ഗവർണർക്് ഭേണഘടന നിർവേിച്ചു നൽ�ി
യിേിക്കുന് സ്ോനമോണ്. ഒേോൾ ഗവർണർ പദവിയിൽ 
പകവശിക്കുകമ്ോൾ പ്േയ്ന് സത്യപതിജ്യിൽ ഇത് 
വ്യക്തമോയി പതിപോദിച്ചിട്ടുണ്്. അതനുസേിച്ച്  ഭേണഘട
നപ്യയുും േോജ്യത്തിപ്റെ നിയമപ്ത്തയുും സുംേക്ിക്കുപ്മന്ും, 
എപ്റെ �ഴിവിപ്റെ പേമോവധി ക�േ�ജനതയുപ്ട അഭിവൃദ്ധി

അഭതിമുഖം

ആരതിഫ് മുഹമ്ദ് ഖാൻ/സതി ഗൗരതിദാസൻ നായർ

പസക്ത ഭോഗങ്ങ�ോണിത്.
ജനശക്തി: പൗരെവേനിയമ ദഭ്ഗെിക്യ തുടർന്ന് ദകരള 
സർകെ്ലർ സവേീകരിച്ച നിലപ്ലടിക്നപറ്ിയാം, നിയമസഭയിൽ 

അവെരി്ികെക്്ട്ട പ്രദമയക്ത്്റ്ിയാം, ദഭ്ഗെി പിൻവ
ലികെണക്മന്ന്ലവശ്യക്്ട്ട് സുപ്രീാം ദക്ലടെിയിൽ സാംസ്്ലന 
സർകെ്ലർ സമർ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജിക്യ്റ്ിയക്മല്ലാം െ്ലങ്കൾക്കുള്ള 
വിദയ്ലജി്് ശക്തമ്ലയ ഭ്ലഷയിൽ െക്ന്ന ഇെിനകാം ക്വളിവ്ല
കെിയിട്ടുണ്്. എന്തുക്ക്ലണ്്ലണ് ഈ വിദയ്ലജി്്?

ഗവർണർ  ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ: ഇവിപ്ട അടിസ്ോന 
വിഷയും ഗവർണർക്് ഭേണഘടന നിർവേിച്ചു നൽ�ി
യിേിക്കുന് സ്ോനമോണ്. ഒേോൾ ഗവർണർ പദവിയിൽ 
പകവശിക്കുകമ്ോൾ പ്േയ്ന് സത്യപതിജ്യിൽ ഇത് 
വ്യക്തമോയി പതിപോദിച്ചിട്ടുണ്്. അതനുസേിച്ച്  ഭേണഘട
നപ്യയുും േോജ്യത്തിപ്റെ നിയമപ്ത്തയുും സുംേക്ിക്കുപ്മന്ും, 
എപ്റെ �ഴിവിപ്റെ പേമോവധി ക�േ�ജനതയുപ്ട അഭിവൃദ്ധി

നതിയമ കഭദഗതതിക്് തുെക്ത്തിൽ നതിർക�ശങ്ങൾ സമർപെതിച്ച കോൺ�സ് 
കനതാക്ൾക്് കഭദഗതതിന്യ എതതിർക്ാനുള്ള ധാർമ്തിോവോശമതിന്ല്ലന്് 
വാദതിക്കുന്നു. ജനശക്തിക്് കവണ്തി പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്േൻ 
സതി ഗൗരതിദാസൻ നായർക്് അനുവദതിച്ച പ്രകത്യേ അഭതിമുഖത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
പ്രസക് ഭാഗങ്ങളാണതിത്.
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ക്ോയി പേിശ്രമിക്കുപ്മന്ും പതിജ് പ്േയ്ോണ് ഞോൻ 
ഈ പദവിയിൽ വന്ത്. അകപ്ോൾ ഭേണഘടനപ്യ സുംേ
ക്ിക്ോനുും േോജ്യത്തിപ്റെ നിയമങ്ങൾ പോേിക്ോനുും ഞോൻ 
ബോധ്യസ്നോണ്. പോർേപ്മറെ് പോസ്ോക്ിയ ഒരു ബിലെിൽ 
പസിഡറെ് ഒപ്പു വയ്ക്കുകമ്ോൾ അത് നിയമമോകുന്. േോജ്യ
ത്തിപ്റെ പസിഡറെിപ്റെ പതിനിധിയോണ് ക�േ�ത്തിൽ 
ഞോൻ. സുംസ്ോന സർക്ോർ തങ്ങളുപ്ട അധി�ോേപേിധി 
അതിേുംഘിക്കു�യുും, ഈ നിയമപ്ത്ത �േികതച്ചു �ോണി
ക്കു�യുും പ്േയ്കമ്ോൾ ഒരു മൂ�സോക്ിയോയി ഞോൻ നിൽ
ക്കുപ്മന്ോകണോ ഇവർ പതനീക്ിക്കുന്ത്? ഈ പദവിയിൽ 
ഇേിക്കുകമ്ോൾ ഭേണഘടനയുും, നിയമങ്ങളുും--അതികപ്ോൾ 
ക�ന്ദ്രനിയമകമോ സുംസ്ോന നിയമകമോ ആ�പ്ട്--പോേിക്ോ
നുള്ള ചുമതേ എന്ിൽ നിക്ിപ്മോണ്.

പൗേത് കഭദഗതി നിയമപ്ത്ത പറ്റി ഞോൻ ആവർത്തിച്ചു 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള �ോേ്യും ഇതോണ്: നമ്മുപ്ട േോജ്യത്തിപ്റെയുും സ്ോ
തന്ത്യ സമേത്തിപ്റെയുും േേിത്രും കനോക്കുകമ്ോൾ �ോണുന്ത് 
വിഭജനപ്മന് ആവശ്യും ആദ്യും ഉന്യിക്കുന്ത് 1942-44 
�ോേഘട്ത്തിൽ മുസ്ിും േനീഗ് ആപ്ണന്ോണ്. പോ�ിസ്ോൻ 
കവണപ്മന്ള്ള േോകഹോർ പകമയും പോസ്ോക്ിയത് 1942ൽ 
ആപ്ണന്് കതോന്ന്. കദശനീയ പസ്ോനത്തിപ്റെ ചുക്ോൻ 
പിടിച്ചിരുന് ക�ോൺഗ്രസ്ിപ്റെ നിേപോപ്ടതെോയി
രുന്? പോ�ിസ്ോൻ എന് സങ്ൽപും തപ്റെ 
ശവശേനീേത്തിനു മു��ികേ യോഥോർഥ്യമോകൂ 
എന്ോണ് മഹോത്മോഗോന്ധി പറഞ്ഞത്. 
േോഷ്ടപിതോവിപ്റെ, കദശനീയ പസ്ോന
ത്തിപ്റെ പേകമോന്ത കനതോവിപ്റെ, 
അധേത്തിൽ നിന്ും വന് ഈ 
വോക്കു�ക�ക്ോൾ വേിയ ഒരുറപ്് 
ഇതെ്യൻ ജനത്കെ് േഭിക്ോനി
ലെോയിരുന്. പപ്ക് അവസോന 
ഘട്ത്തിൽ,  പ്പോടുന്പ്ന 
നമ്മുപ്ട കനതോക്ന്ോർ 
നിേപോട് മോറ്റു�യുും 
വ ി ഭ ജ ന പ് ത്ത 
അുംഗനീ�േിക്കു
�യുും പ്േയ്തു. 

േോജ്യപ്ത്ത ജനങ്ങൾക്്, പകത്യ�ിച്ച് പ്വട്ിമുറിക്പ്പ്ട് പ
കദശങ്ങ�ിപ്േ ജനങ്ങൾക്്, ഈ നിേപോട് മോറ്റും ഒേോഘോ
തമോയിരുന്.  

പോ�ിസ്ോൻ ആയി മോറിയ പകദശങ്ങ�ിപ്േ ജനങ്ങൾ 
ഇതെ്യയിപ്േ മറ്റു ജനവിഭോഗങ്ങക�ോപ്ടോന്ിച്ചു ബ്ിട്നീഷ് അധി
നികവശനത്തിപ്നതിപ്േ കപോേോടിയവേോണ്. അവസോനും 
1947ൽ സ്ോതന്ത്യും ക�വന്കപ്ോഴോ�പ്ട് ഈ പകദശ
ങ്ങ�ിപ്േ മുസ്ിമിതേ മതസ്ർക്് ബ്ിട്നീഷ് ഇതെ്യയിൽ 
ഉണ്ോയിരുന്ത്ര നിയമ പേിേക്കപോലും േഭിച്ചിലെ. അവർ  
പ്വറുും 'സിമ്മി'��ോയി തേും തോ�പ്പ്ട്ടു. അതോയത് ഈ 
ജനവിഭോഗങ്ങൾ പോ�ിസ്ോൻ പൗേന്ോേോയി �ണക്ോക്
പ്പ്ട്ിലെ എന്് മോത്രമലെ, അവർക്് േഭ്യമോയിരുന് വിേ�മോയ 
സുംേക്ണത്തിപ്റെ കതോത് നിശ്യിച്ചിരുന്ത് അവിടുപ്ത്ത 
അധി�ോേി��ോയിരുന്. വിഭജനോനതെേും ഉണ്ോയ േക്ത
പ്ച്ചോേിച്ചിേിപ്റെയുും നോശനഷ്ങ്ങളുപ്ടയുും ബോക്ിപത്രമോയി 
1950ൽ പ്നഹ്റു-േിയോ�്ത് ഉടമ്ടിയുണ്ോയി. ഈ ഉടമ്ടി 
പ�ോേും ഇരുേോജ്യങ്ങളുും തങ്ങളുപ്ട നയൂനപക് വിഭോഗങ്ങൾ
ക്് അേക്ിതേോയി പേോയനും പ്േകയ്ണ്ിവരുന് സ്ിതി
വികശഷും ഉണ്ോ�ോപ്ത കനോക്ണപ്മന് ധോേണയോയി. 

ഔകദ്യോഗി� �ണക്കു�ൾ പ�ോേും 1950ൽ പശ്ിമ 
പോ�ിസ്ോനിപ്േ മുസ്ിമിതേ ജനവിഭോഗങ്ങൾ 

പ്മോത്തും ജനസുംഖ്യയുപ്ട 23 ശതമോനമോ
യിരുന്. പിന്നീട് ബും്ോകദശ് ആയി 

മോറിയ �ിഴക്ൻ പോ�ിസ്ോനിൽ 
30 ശതമോനവുും. ഇതെ്യയിൽ 
4-4.5 ക�ോടി മുസ്ിങ്ങ�ോണ് 
ഉണ്ോയിരുന്ത്. ഇതെ്യയിപ്േ 
ഇന്പ്ത്ത മുസ്ിും ജനസുംഖ്യ 
20 ക�ോടിക്് മു��ിേോണ്. 

ഇതെ്യോ ഗവപ്മെറെിപ്റെ  

കവണപ്മന്ള്ള േോകഹോർ പകമയും പോസ്ോക്ിയത് 1942ൽ 
ആപ്ണന്് കതോന്ന്. കദശനീയ പസ്ോനത്തിപ്റെ ചുക്ോൻ 
പിടിച്ചിരുന് ക�ോൺഗ്രസ്ിപ്റെ നിേപോപ്ടതെോയി
രുന്? പോ�ിസ്ോൻ എന് സങ്ൽപും തപ്റെ 
ശവശേനീേത്തിനു മു��ികേ യോഥോർഥ്യമോകൂ 
എന്ോണ് മഹോത്മോഗോന്ധി പറഞ്ഞത്. 
േോഷ്ടപിതോവിപ്റെ, കദശനീയ പസ്ോന
ത്തിപ്റെ പേകമോന്ത കനതോവിപ്റെ, 
അധേത്തിൽ നിന്ും വന് ഈ 
വോക്കു�ക�ക്ോൾ വേിയ ഒരുറപ്് 
ഇതെ്യൻ ജനത്കെ് േഭിക്ോനി
ലെോയിരുന്. പപ്ക് അവസോന 
ഘട്ത്തിൽ,  പ്പോടുന്പ്ന 
നമ്മുപ്ട കനതോക്ന്ോർ 
നിേപോട് മോറ്റു�യുും 
വ ി ഭ ജ ന പ് ത്ത 
നിേപോട് മോറ്റു�യുും 
വ ി ഭ ജ ന പ് ത്ത 
നിേപോട് മോറ്റു�യുും 

അുംഗനീ�േിക്കു
�യുും പ്േയ്തു. 

വികശഷും ഉണ്ോ�ോപ്ത കനോക്ണപ്മന് ധോേണയോയി. 
ഔകദ്യോഗി� �ണക്കു�ൾ പ�ോേും 1950ൽ പശ്ിമ 

പോ�ിസ്ോനിപ്േ മുസ്ിമിതേ ജനവിഭോഗങ്ങൾ 
പ്മോത്തും ജനസുംഖ്യയുപ്ട 23 ശതമോനമോ

യിരുന്. പിന്നീട് ബും്ോകദശ് ആയി 
മോറിയ �ിഴക്ൻ പോ�ിസ്ോനിൽ 

30 ശതമോനവുും. ഇതെ്യയിൽ 
4-4.5 ക�ോടി മുസ്ിങ്ങ�ോണ് 
ഉണ്ോയിരുന്ത്. ഇതെ്യയിപ്േ 
ഇന്പ്ത്ത മുസ്ിും ജനസുംഖ്യ 
20 ക�ോടിക്് മു��ിേോണ്. 

ഇതെ്യോ ഗവപ്മെറെിപ്റെ  

ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ
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�ണക്കു�ൾ പ�ോേും പോ�ിസ്ോനിൽ ഇന്് പ്മോത്തും 
ജനസുംഖ്യയുപ്ട 3.1 ശതമോനമോണ് മുസ്ിമിതേ ജനസുംഖ്യ. 
പപ്ക് പമുഖ പോ�് േേിത്ര�ോേനോയ ഏസിും അസനീസ് തപ്റെ 
പു്�ത്തിൽ പറയുന്ത് അവരുപ്ട എണ്ണും 1.5 ശതമോനകമ 
വരൂ എന്ോണ്.  ഈ �ണക്കുദ്ധേിച്ചു 2010 ൽ കടുംസ് ഓെ് 
ഇതെ്യയിൽ ഞോപ്നോരു കേഖനും എഴതിയിരുന്. ഇനി നമ്മൾ 
ഗവപ്മെറെ് ഓെ് ഇതെ്യയുപ്ട �ണക്് അുംഗനീ�േിച്ചോൽ 
തപ്ന്യുും �ോണോൻ �ഴിയുന്ത് 23 ശതമോനത്തിൽ നിന്ും 
അവർ 3 ശതമോനമോയി കുറഞ്ഞു എന്ോണ്.

?ഇവിക്ടക്യ്ലന്നിടക്പദട്ട്ലക്ട്ട. ഈ കണക്കുകളുക്ട ആധിക്ലരി
കെക്യന്്ലണ്?  ആഭ്യന്രമന്തി അമിെ് ഷ്ല 3 ശെമ്ലനാം 

ആക്ണന്ന് പറഞെിട്ടുള്ളെല്ലക്െ?.
അമിത് ഷോ നൽകുന് �ണക്് 3 ശതമോനും തപ്ന്യോണ്. 

ഞോൻ ഉദ്ധേിക്കുന് �ണക്കു�ൾ ഏസിും അസിസ് പോ�് 
ഔകദ്യോഗി� കേഖ�ൾ ഉപകയോഗിച്ച് നിർണയിച്ചവയോണ്. 
23 ശതമോനും ആപ്ണങ്ിലും 30 ശതമോനമോപ്ണങ്ിലും 
ഈ �ണക്കു�ൾ ഒന്ും വ്യക്തി�ളുപ്ട ഊഹോകപോഹങ്ങ�
ലെ, ഔകദ്യോഗി� കേഖ�ൾ പ�ോേമുള്ളതോണ്. ഇനി ഈ 

�ണക്കു�ൾ അവഗണിച്ചോലും പോ�ി
സ്ോനിൽ നടക്കുന് നിർബന്ധിത 
മതപേിവർത്തനപ്ത്തപറ്റി ഒന്് 
�ഗിൾ പ്േ�. നമുക്് േഭിക്കുന്ത് 
അസുംഖ്യും റികപ്ോർട്ടു��ോണ്, അതും 
പോ�ിസ്ോനി��ോയ മുസ്ിും റികപ്ോർ
ട്ർമോർ തപ്ന് എഴതിയവ. പോ�ിസ്ോ
നിപ്േ മുസ്ിും സ്ത്രനീ�ൾ എഴതന് കേഖ
നങ്ങ�ോണ് നിങ്ങൾ പകത്യ�മോയി 
വോയികക്ണ്ത്. പോ�ിസ്ോനിൽ 
'ഔറത്' -- ഉർദുവിൽ 'സ്ത്രനീ' എന്ർത്ഥും 
-- എപ്ന്ോരു പമുഖ എൻജിഒ ഉണ്്. 
അവരുപ്ട 2019പ്േ റികപ്ോർട്് പ�ോേും 
പോ�ിസ്ോനിപ്േ അമുസ്ിങ്ങളുപ്ട 
ജനസുംഖ്യ ക്മോതനീതമോയി കുറയു�
യോണ്. 2019ൽ ആയിേത്തികേപ്റ 
പ്പൺകുട്ി�പ്� തട്ിപ്ക്ോണ്ടുകപോയി 
നിർബന്ധിത മതപേിവർത്തനത്തിന് 
വികധയേോക്ി.

?ഈ �ർച്ചയിൽ അവഗണികെക്്ടുന്ന 
ക്ലെല്ലയ ഒരു വ�െ വിഭജനത്ിനു 

ദശഷാം പ്ലകിസ്്ലൻ മുസ്ിാം ര്ലജ്യമ്ലയ
ദ്്ലൾ ഇന്്യ ആശയത്ിദല്ല പ്രദയ്ലഗ
ത്ിദല്ല ഒരു മെ്ലധി�ിെ ര്ലഷ്ട്രമ്ലയില 
എന്നുള്ളെ്ലണ്. നമ്മൾ പ്ര്ലരാംഭാം മുെദല 
ഒരു മെനിരദപഷെ ര്ലജ്യമ്ലണ്. ഈ വ്യ
വസ്യിൽ എല്ല പൗര�്ലർക്കുാം തുല്യ്ല
വക്ലശങ്ങളുാം, നിയമത്ിനു മു്ിൽ 
തുല്യപ്വിയാം ഭരണഘടന ഉറ�നൽ
കുന്നുണ്്. പൗരെവേവിഷയത്ിൽ  മൊം 

ഒരികെലുാം ഒരു മ്ലന്�മ്ലയിട്ടില...
പൗേത്ത്തിറെ �ോേ്യത്തിൽ മതും ഇന്ും ഒരു മോനദണ്മ

ലെ. പൗേത് നിയമ കഭദഗതിക്് ഇതെ്യൻ പൗേന്ോരുമോയി ഒരു 
ബന്ധവുമിലെ. ഇതെ്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമോയി പകവശിച്ചിട്ടുള്ള
വേോണ് ഈ നിയമത്തിപ്റെ പേിധിയിൽ വരുന്ത്. ഇതിൽ 
േണ്ടു വിഭോഗങ്ങളുണ്്. ഒന്്, തങ്ങളുപ്ട ജനീവനുും, അഭിമോനവുും 
േക്ിക്ോനുും, പ്പൺകുട്ി�പ്� തട്ിപ്ക്ോണ്ടുകപോ�ോതിേിക്ോ
നുും കവണ്ി ഇതെ്യയികേക്് വന്വർ. മപ്റ്റോരു വിഭോഗും ഇതെ്യ
യിൽ സോമ്ത്തി� അഭിവൃദ്ധിയകന്ഷിച്ചു വന്വരുും. എപ്റെ 
അഭിപോയത്തിൽ, അന്പ്ത്ത േോഷ്ടനീയകനതൃത്ും അവസോന 
നിമിഷും മോത്രും ക�പ്ക്ോണ് വിഭജനും എന് തനീരുമോനത്തി
പ്റെ തിക്തെേും അനുഭവിച്ച ഇേ�ൾക്്  മഹോത്മോഗോന്ധിയുും 
മറ്റു മുതിർന് കദശനീയ കനതോക്ളുും നൽ�ിയ ഉറപ്ിന് ഒരു 
നിയമരൂപും നൽകു� എന്തോണ് ഈ സർക്ോർ പൗേത് 
നിയമ  കഭദഗതി പ്�ോണ്് ഉകദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കദശനീയ 
കനതോക്ൾ വിഭജനത്തിപ്റെ ധോർമി� ഉത്തേവോദിത്ും ഏപ്റ്റ
ടുത്തു. വർഗനീയ�േോപും വഷ�ോയ പശ്ോത്തേത്തിൽ 1947 
ജൂകേ 7നു മഹോത്മോ ഗോന്ധി പറഞ്ഞത്, പോ�ിസ്ോനിപ്േ 
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ഹിന്ദുക്ളുും സിഖു�ോരുും അവിപ്ട വസിക്ോൻ ഇഷ്പ്പ്ടോ
ത്തപക്ും  ഇതെ്യയികേക്് വേോനുള്ള എലെോ അവ�ോശവുും 
സുംശയപ്മകന്യ അവർക്കുപ്ണ്ന്ോണ്. അവർക്കു കജോേിയുും, 
പൗേത്വുും, സുഖ�േമോയ ജനീവിതത്തിനു കവണ്ടുന് എലെോ 
സൗ�േ്യങ്ങളുും ഒരുക്ി പ്�ോടുക്കുവോൻ ഇതെ്യൻ സർക്ോർ 
പതിജ്ോബദ്ധമോപ്ണന്ും അകദേഹും പറഞ്ഞു. 

നമ്മൾ ഒരു മതനിേകപക് േോജ്യമോകുപ്മന്് അറിവിലെോ
ഞ്ഞിട്ലെ മഹോത്മോ ഗോന്ധി വിഭജനത്തിനു ഒരു മോസും മുമ്് 
ഇപ�ോേും പറഞ്ഞത്. പപ്ക് നമ്മൾ അവസോനനിമിഷും 
മോത്രപ്മടുത്ത ഒരു തനീരുമോനത്തിന് വിേ പ്�ോടുകക്ണ്ി 
വന്ത് ഈ ജനങ്ങ�ോപ്ണന്് അകദേഹത്തിന് കബോധ്യമു
ണ്ോയിരുന്. പോ�ിസ്ോൻ തങ്ങളുപ്ട േോജ്യപ്ത്ത നയൂനപ
ക് വിഭോഗങ്ങക�ോട് അനനീതി തടരു�യോപ്ണങ്ിൽ ഇതെ്യ
യുമോയി യുദ്ധും ഉണ്ോകുപ്മന് വപ്േ 1947 പ്സപ്ുംബർ 28 നു 
മഹോത്മോ ഗോന്ധി പറഞ്ഞു. ആ ജനവിഭോഗങ്ങൾ അനുഭവി
ക്കുന് മനുഷ്യത്േഹിതമോയ പേിേേണവുും അടിച്ചമർത്തലും 
അറിയുകമ്ോഴോണ് അഹിുംസയുപ്ട അപ്ക്ോേൻ ഹിുംസപ്യ
പ്റ്റി, യുദ്ധപ്ത്ത പറ്റി പറയുന്ത്.

?പക്ഷെ ഇക്െല്ലാം രക്തരൂഷിെമ്ലയിരുന്ന, വിദ്വേഷാം കത്ി 
നിന്നിരുന്ന വിഭജന ക്ലലഘട്ടത്ിക്ല ക്ലര്യങ്ങള്ലണ്. 

അന്നക്ത് ഇന്്യ ഏഴു പെിറ്്ലണ്ടു സഞ്ചരിച്ചു മുദന്നറിയിരിക്കുന്നു. 
പിക്ന്നയാം ഇക്െ്ലക്കെ പറയന്നെിൽ എന്്ലണർത്ാം? 

പപ്ക് ഇകത 2019 ൽ തപ്ന്യോണ് ആയിേത്തികേപ്റ 
പ്പൺകുട്ി�പ്� തട്ിപ്ക്ോണ്ടുകപോയി നിർബന്ധിത മതപേി
വർത്തനത്തിന് വികധയേോക്ിയിേിക്കുന്ത്. ഇതെ്യ ഏപ്റ 
ദൂേും സഞ്ചേിച്ചിേിക്കുന്, പപ്ക് പോ�ിസ്ോൻ ഇകപ്ോഴും 
നിൽക്കുന്ത് അവിപ്ട തപ്ന്യോണ്.

?അെ് ശരിയ്ലയിരികെ്ലാം. പക്ഷെ 
ന മ്മ ൾ  എ ന്തു ക് ക ്ല ണ് ്ല ണ് 

ദര്ലഹിൻഗ്യ മുസ്ിങ്ങക്ളയാം, അഹമ്മ്ീ
യക്രയാം, ശ്ീലങ്കൻ െമിഴ് ഹിന്ദുകെക്ള
യാം ഒഴിവ്ലകെിയിരിക്കുന്നെ്? പൗരെവേ 
നിയമ ദഭ്ഗെി പ്രക്ലരാം  ഇവർക്കെന്തു
ക്ക്ലണ്്ലണ് പൗരെവോം നൽക്ലത്െ്?

ശ്രനീേങ്ൻ തമിഴരുപ്ട �ോേ്യ
പ്മടുത്തോൽ, അവർ അകന�ോയിേും 
കുടുുംബങ്ങൾ വരുും. അവർക്് ഒറ്റയ
ടിക്് പൗേത്ും നൽക�ണ്ി വരുും. 
പൗേത് നിയമ കഭദഗതി വിഭജനും 
ആവശ്യപ്പ്ടോതിരുന് ഒരു പകത്യ� 
ജനവിഭോഗപ്ത്തയോണ് േക്്യും വയ്ക്കു
ന്ത്. ശ്രനീേങ്ൻ വിഷയും ഇതിപ്റെ 
പേിധിയിൽ പ്പടിലെ. മോത്രമലെ 
ശ്രനീമതി ഇന്ദിേോ ഗോന്ധിയുപ്ട 
സമയത്തു ആയിേക്ണക്ിന് ശ്രനീ
േങ്ൻ തമിഴർക്് ഇതെ്യൻ പൗേത്ും 
നൽകു�യുും പ്േയ്തു. പൗേത്ും അകപ

ക്ിക്കുന് ഒരു വ്യക്തിപ്യയുും വിഭോഗപ്ത്തയുും പേിഗണിക്കു
ന്തിൽ നിന്ും നിയമ കഭദഗതി സർക്ോേിപ്ന തടയുന്ിലെ. 
വിഭജനത്തിപ്റെ ദൂഷ്യെേമോയോണ് ഈ പശ്നങ്ങൾ ആേും
ഭിക്കുന്ത്. അവ ദൂേനീ�േിക്കുപ്മന്ോണ് അന്പ്ത്ത കദശനീയ 
കനതോക്ൾ നൽ�ിയ വോഗ്ോനും. കേോ�ത്തിപ്േ പനീഡിതേോയ 
ജനവിഭോഗങ്ങപ്� ഇതെ്യ എക്ോേവുും സ്നീ�േിച്ചിരുന്പ്വ
ന്ോണ് ഷിക്ോകഗോയിപ്േ മതങ്ങളുപ്ട സകമ്മ�നത്തിൽ 
സ്ോമി വികവ�ോനന്ദൻ പറഞ്ഞത്. ജൂതന്ോരുും, ഒന്ോും നൂറ്റോ
ണ്ിൽ ക്ി്്യോനി�ളുും ഇതെ്യയിൽ അപ�ോേും വന്തോണ്. 
മുഹമ്മദ് നബി തപ്ന് പടുത്തുയർത്തിയ ഭേണ സുംവിധോനും 

അകദേഹത്തിപ്റെ സതെതിപേമ്േ
�പ്� കവട്യോടിയകപ്ോൾ അവർ 
അഭയും കതടിയത് ഇതെ്യയിേോ
പ്ണന്കൂടി സ്ോമി വികവ�ോനന്ദൻ 
പറഞ്ഞതികനോട് ഞോൻ കൂട്ികച്ചർ
ക്കുന്. ക�േ�ത്തിപ്േ തങ്ങൾമോർ 

പ്തോട്ടു �ശ്നീേിപ്േ സയ്ദു�ൾ വപ്േ 
അക്കൂട്ത്തിലണ്്. അറബ് കേോ�ും 
മുഴവനുപ്മടുത്തോലും നബിയുപ്ട പോേ
മ്േ്യും അവ�ോശപ്പ്ടുന് േകണ്ോ 
മൂകന്ോ കുടുുംബങ്ങപ്�യുള്ളൂ. 

?അദ്്ലൾ ഒരു ദ�്ല്്യാം ഉയരുന്നു: 
വ ിശ്ലലമ്ലയ,  എല്ലവക്രയാം 

ഉൾക്കെ്ലള്ളുന്ന വിദവക്ലനന്ദ െെവേ
ങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നമുക്കെന്തു ക്ക്ലണ്് 
ജീവിച്ചുകൂട്ല?

ഞോൻ അതികേക്കു വേോും. 
അ ന് പ് ത്ത  � ോ േ ഘ ട് ത്ത ി ൽ 
പോസ്്കപോർകട്ോ, േോജ്യോതിർത്തി
�ക�ോ ഉണ്ോയിരുന്ിലെ. ഇതെ്യൻ 
പൗേോണി�തയുും ദർശനവുും 
സനോതന ധർമത്തിലൂന്ിയുള്ള
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രാജ്യത്തിന്റെ 
പ്രസതിഡറെതിന്റെ പ്രതതിനതിധതി
യാണ് കേരളത്തിൽ 
ഞാൻ. സംസ്ാന സർ
ക്ാർ തങ്ങളുന്െ അധതിോര
പരതിധതി അതതിലംഘതിക്കുേയം, 
ഈ നതിയമന്ത് േരതികതച്ചു 
ോണതിക്കുേയം 
ന്െയ്യുക്ാൾ ഒരു 
മൂേസാക്തിയായതി ഞാൻ 
നതിൽക്കുന്മന്ാകണാ ഇവർ 
പ്രതീക്തിക്കുന്ത്? 
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തോണ്. ഈ നിയമും പൗേത് അകപക് നൽകുന്തിൽ 
നിന്ും കവട്യോടപ്പ്ടുന് ഒരു വിഭോഗപ്ത്തയുും നിരുത്സോഹ
പ്പ്ടുത്തുന്ിലെ. അകത സമയും തപ്ന് നമുക്് കദശും, ധർമ്മും, 
�ോേധർമ്മും എന്ിങ്ങപ്നയുള്ള സങ്ൽപങ്ങളുമുണ്്. ഈ 
�ോേവുും, കദശവുും ആവശ്യപ്പ്ടുന് േിേ �ോേ്യങ്ങളുണ്്. ഈ 
പശ്നങ്ങളുപ്ടപ്യലെോും മൂേ�ോേണും വിഭജനമോണ്. 

ഇനി ഞോൻ പറയോൻ കപോകുന്തിന് എകന്ോട് ക്മി
ക്കു�, വിഭജനത്തിപ്റെ തിക്തെേങ്ങൾ മനസ്ിേോക്കുവോൻ 
ക�േ�ത്തിപ്േ ജനങ്ങൾക്് �ഴിഞ്ഞിട്ിലെ. ക�േ�ത്തിൽ 
നിന്ും എത്രകപർ പോ�ിസ്ോനികേക്് കുടികയറിയിട്ടുണ്്? 
അതകപോപ്േ ബും്ോകദശിൽ നികന്ോ പോ�ിസ്ോനിൽ 
നികന്ോ ആപ്േങ്ിലും കുടികയറി പോർത്തു എന് പേോതി 
ക�േ�ത്തിന് ഉണ്ോയിട്ടുകണ്ോ? ക�േ�ത്തിൽ നിന്ും ആരുും 
പോ�ിസ്ോനികേക്് കുടികയറിയിട്ിലെ. പപ്ക് ഉത്തകേതെ്യ
യിൽ വിഭജനും സമ്മോനിച്ച മുറിവു�ൾ ആഴത്തിലള്ളതോണ്. 
അത് ജനങ്ങളുപ്ട േിതെോഗതിപ്യ തപ്ന് സ്ോധനീനിച്ചു എന്് 
ഞോൻ പറയുും. 

ഇന്പ്ത്ത ഈ അവസ്യിൽ നമുപ്ക്ങ്ങപ്നയോണ് 
സനോതനധർമ്മ തത്ങ്ങൾ പകയോഗിക്ോൻ സോധിക്കു�? 
പോ�ിസ്ോൻ രൂപനീകൃതമോയതിനു കശഷമോണ് തങ്ങളുപ്ട 
�ക്കൂസു�ൾ ആേോണ് വൃത്തിയോക്കു� എന്വർ േിതെിച്ചപ്ത
ന്് പോ�ിസ്ോൻ പധോനമന്തി തപ്ന്യോണ് പറഞ്ഞത്. 
അമുസ്ിങ്ങൾ മിക്വരുും വിഭജന സമയത്തു തപ്ന് ഇതെ്യയി
കേക്് തിേിച്ചു വന്. പപ്ക് അന്് വേോൻ �ഴിയോതിരുന് 
വകേണ്യ വിഭോഗങ്ങളുണ്ോയിരുന്. �ക്കൂസ് �ഴ�ിയിരുന്, 
പോടങ്ങ�ിൽ പണിപ്യടുത്തിരുന്, ഒരു വിഭോഗും. അവപ്േ 
ഇതെ്യയികേക്് കപോ�ോനനുവദി
ച്ചോൽ തങ്ങളുപ്ട �ക്കൂസു�ൾ ആേ് 
�ഴകുപ്മന്ോണ് പോ�ിസ്ോൻ പധോ
നമന്തി അന്് കേോദിച്ചത്. ഇവിപ്ട 
ഇകപ്ോൾ സനോതനധർമ്മ തത്ങ്ങൾ 
പോകയോഗി�മലെ. �ോേോനുസൃതമോയ 
നിയമങ്ങ�ോണ് ആവശ്യും. 

മഹോത്മോ ഗോന്ധി മോത്രമലെ, 
പണ്ിറ്റ് പ്നഹ്രുവുും പറഞ്ഞിട്ടുണ്് 
അവർപ്ക്കപ്ോൾ കവണപ്മങ്ിലും 
ഇതെ്യയികേക്് വേോപ്മന്്. ഞോൻ 
അകദേഹപ്ത്ത ഉദ്ധേിക്പ്ട്: ‘‘പുതിയ 
േോഷ്ടനീയ അതിർത്തി�ൾ മൂേും 
അ�റ്റപ്പ്ടു�യുും,വിഭജനകത്തോപ്ട 
നമ്മ�ിൽ നിന്�ന്കപോയവരുമോയ 
നമ്മുപ്ട സകഹോദേനീസകഹോദേൻമോ
രുപ്ട �ോേ്യത്തിൽ നോും ഉത്�ണ്ോ
കുേേോണ്.  അവർ നമ്മിൽ പ്പട്വ
േോയിരുന്, ഇനി എന്ും അങ്ങപ്ന 
തപ്ന്യോയിേിക്കുും എന്ും ഞോൻ  
വ്യക്തമോക്ിപ്ക്ോള്ളപ്ട്. പതിബ
ന്ധങ്ങ�ിൽ അവരുപ്ട അഭിവൃദ്ധി 

എന്ും നമ്മുപ്ട േിതെയിൽ ഉണ്ോയിേിക്കുും. അവർപ്ക്കപ്ോൾ 
കവണപ്മങ്ിലും ഇവിപ്ട വേോൻ സ്ോതന്ത്യമുണ്്. അവർ 
എകപ്ോൾ വന്ോലും നമ്മൾ അവപ്േ സ്നീ�േിക്കുും.' ഇതോണ
കദേഹും പറഞ്ഞത്.  

നമ്മുപ്ട േോജ്യും ഇങ്ങപ്നയോവുപ്മന് അന്ോേ് നിരൂപിച്ചു? 
പൗേത് നിയമ കഭദഗതി്കെ് ഇതെ്യൻ പൗേന്ോരുമോയി ഒരു 
ബന്ധവുമിലെ, ഈ നിയമും ആരുകടയുും പൗേത്ും അപഹേിക്കു
�യുമിലെ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി, പണ്ിറ്റ് പ്നഹ്റു, കഡോ േോകജന്ദ്ര
പസോദ് തടങ്ങിയ മുതിർന് കനതോക്ന്ോർ ഈ അടിച്ചമേ്ത്ത
പ്പ്ട് ജനങ്ങൾക്് നൽ�ിയ വോഗ്ോനത്തിനു ഒരു നിയമരൂപും 
നൽ�ിപ്യകന്യുള്ളൂ.

?അദ്്ലൾ രണ്ടു ദ�്ല്്യങ്ങളുയരുന്നു. ഒന്ന്, അങ്ങ് പ്ലകിസ്്ല
നിക്ല 2019 വക്രയള്ള സ്ിെിവിദശഷാം പര്ലമർശിക്കുകയ

ണ്്ലയി. നദരന്ദ്ര ദമ്ല്ി സർകെ്ലർ പൗരെവേ നിയമാം ദഭ്ഗെി 
ബിൽ ആ്്യമ്ലയി അവെരി്ിച്ചെ് 2014 ൽ ആണ്. വ്ലജ്ദപയി 
സർകെ്ലർ 2003 ൽ െക്ന്ന ഇെ് ക്ക്ലണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഈ രണ്ടു 
സന്ദർഭങ്ങളിലുാം പ്ലർലക്മറെിൽ, പ്രദെ്യകിച്ച് ര്ലജ്യസഭയിൽ, 
�രിപഷെമില്ലെിരുന്നെിന്ലൽ ബിൽ പ്ല�്ലകെ്ലൻ സ്ലധിച്ചില 
എന്നെദല ശരി?

അത് ശേിയലെ, അത് ശേിയലെ...

?പക്ഷെ അവർ ബിൽ പ്ല�്ലകെ്ലൻ ശ്മിച്ചിരുന്നു...
അലെ, അത് ശേിയലെ. 107ോും ആഭ്യതെേ�ോേ്യ 

സമിതിയുപ്ട ശുപോർശ പ�ോേമോണ് 2003 ൽ പൗേത് 
നിയമ കഭദഗതി അവതേിപ്ിച്ചത്. ഈ �മ്മിറ്റിപ്യ നയിച്ചത്  
പണബ് മുഖർജിയോയിരുന്.  �പിൽ സിബൽ,  ഹൻസ് 

േോജ് ഭേദ്ോജ്,  കമോത്തിേോൽ 
കവോഹ്റ, അുംബി� കസോണി, ബി 
പി സിുംഗോൾ, ജകനശ്ർ മിശ്ര, വി 
പ്� കമകത്രയൻ, േോല പസോദ് 
ഇങ്ങപ്ന നിേവധി കപർ ആ 

സമിതിയിൽ അുംഗങ്ങ�ോയിരുന്. 
പോ�ിസ്ോനിപ്േയുും ബും്ോകദശി
പ്േയുും നയൂനപക്ങ്ങൾക്കു ഇതെ്യൻ 
പൗേത്ും ന�ണപ്മന്ള്ള ഇവരുപ്ട 
ശുപോർശപ�ോേമോണ് ആ കഭദഗതി 
പ്�ോണ്ടുവന്ത്. ഇവർ 2003 ൽ ഇക്ോ
േ്യങ്ങൾ ആകേോേിച്ചിരുന്ികലെ? 
2000 ൽ മൻകമോഹൻ സിങ് പറഞ്ഞ
പ്തതെോണ്? ‘ബും്ോകദശ് തടങ്ങിയ 
േോജ്യങ്ങ�ിപ്േ നയൂനപക്ങ്ങൾ അടി
ച്ചമർത്തപ്പ്ടുന്. അതിനോൽ അവർ 
പേോയനും പ്േയ്ോൻ നിർബന്ധിതേോ
വു�യോപ്ണങ്ിൽ അവർക്കു ഇതെ്യൻ 
പൗേത്ും നൽ�ോൻ നമുക്് ധോർമി�
മോയ ഉത്തേവോദിത്മുണ്്' എന്കലെ?  
എന്തുപ്�ോണ്ോണ് അകദേഹും അന്നീ 
പ്ോവന�ൾ നടത്തിയത്?

അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, 
ന്പാടുന്ന്ന നമ്മുന്െ 
കനതാക്�ാർ നതിലപാെ് 
മാ�േയം വതിഭജനന്ത് 
അംഗീേരതിക്കുേയം ന്െ�. 
രാജ്യന്ത് ജനങ്ങൾക്്, 
പ്രകത്യേതിച്ച് ന്വട്ടതിമുറതി
ക്ന്പെട്ട പ്രകദശങ്ങളതിന്ല 
ജനങ്ങൾക്്, ഈ 
നതിലപാെ് മാറ്ം
ഒരാഘാതമായതിരുന്നു. 
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?പൗരെവേ ദഭ്ഗെി നിയമാം മറ്റു ര്ലജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നയൂന
പഷെങ്ങക്ള സവേീകരികെ്ലൻ പ്ര്ലപ്തമ്ലക്കുന്ന നിയമമ്ലണ്. 

അവിക്ടയ്ലണ് ഈ ഒഴിവ്ലകെലുകൾ ഉണ്്ലയിട്ടുള്ളെ്? 
എലെോ നയൂനപക്ങ്ങളുമലെ. മഹോത്മോ ഗോന്ധി, പണ്ിറ്റ് 

പ്നഹ്റു തടങ്ങിയ കനതോക്ൾ സുംേക്ണും നൽ�ോപ്മന്് 
ഉറപ്പു പ്�ോടുത്ത നയൂനപക്ങ്ങൾ ആണ് ഈ നിയമത്തിപ്റെ 
പേിധിയിൽ വരുന്ത്.

?പക്ഷെ മുസ്ിങ്ങൾ--അവർ അടിച്ചമർത്ക്്ട്ടവർ ആക്ണങ്കി
ലുാം--ഒഴിവ്ലകെക്്ട്ടു....

ഇലെ. മുസ്ിങ്ങൾ പോ�ിസ്ോനിൽ നയൂനപക്മോകണോ?

അവർ നയൂനപഷെമ്ലയിരികെില, പക്ഷെ അടിച്ചമർത്ലിന് 
എല്ല വിഭ്ലഗങ്ങളിലുാം ക്പട്ടവർ ഇരയ്ലകുന്നിദല?

അങ്ങപ്നയോപ്ണങ്ിൽ ഇവിപ്ട പൗേത് നിയമ കഭദഗതി
പ്്കെതിപ്േ പതികഷധിക്കുന്വർ പോ�ിസ്ോൻ ഒരു അപഭ്ുംശ 
(aberration)മോപ്ണന്് പറയപ്ട്, ഒരു േോഷ്ടമോയി അതിനു നിേ

നിൽക്ോൻ കയോഗ്യതയുകണ്ോ എന്് കേോദിക്പ്ട്.

?നമ്മൾ മക്റ്്ലരു പരമ്ലധിക്ലര ര്ലഷ്ട്രക്ത്്റ്ിയ്ലണ് സാംസ്ല
രിക്കുന്നെ്. നമുകെ് നമ്മുക്ട ര്ലഷ്ട്രക്ത്പറ്ി സാംസ്ലരിച്ച്ലൽ 

ദപ്ലക്ര? പൗരെവേ നിയമ ദഭ്ഗെിക്ക്്ല്ാം ദ്ശീയ ജനസാംഖ്യ്ല 
രജിസ്റ്ററാം ദ്ശീയ പൗരെവേ രജിസ്റ്ററാം വരുകയ്ലണ്. അവ കൂട്ടിവ്ല
യിക്കുദ്്ലഴദല ഈ ഭയാം ജനിക്കുന്നെ്?

ഈ പകക്ോഭും തടങ്ങിയകപ്ോൾ സർക്ോർ കേോദിച്ച 
�ോേ്യും ഈ നിയമത്തിപ്റെ പശ്നും എതെോണ് എന്ോണ്. 
അകപ്ോൾ കദശനീയ ജനസുംഖ്യോ േജിസ്റ്ററിപ്ന പറ്റി ആരുും 
ഒന്ും പറഞ്ഞു ക�ട്ിലെ. പിന്നീടോണ് പൗേത് േജിസ്റ്ററിപ്ന 
പറ്റിയുള്ള വോദും പ്പോങ്ങി വരുന്ത്.

?പൗരെവേ രജിസ്റ്ററിക്ന പറ്ിയള്ള �ർച്ചകൾ പിന്നീടുണ്്ലയെല. 
ജനസാംഘ ക്ലലാം മുെൽ ആ നിർദദേശമുണ്്. ബിക്ജപിയക്ട 

െിരക്ഞെടു്് പ്രകടനപത്ികയിലുാം, പ്ര�്ലരണപ്രസാംഗങ്ങളിലുാം 
മറ്റുാം പര്ലമർശികെക്്ടുകയാം ക്�യ്ിരുന്നു...

ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ
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നിങ്ങൾ പറയുന്ത് ശേിയോണ്. �ോേണും ജനസുംഖ്യോ 
േജിസ്റ്റർ 1985ൽ തപ്ന് തത്ത്തിൽ അുംഗനീ�േിക്പ്പ്ട്ി
രുന്തോണ്. (അസമിൽ) ഏജിപിയുമോയി േോജനീവ് ഗോന്ധി 
എത്തികച്ചർന് ഉടമ്ടിയിൽ ഇക്ോേ്യും അുംഗനീ�േിച്ചിരുന്.

?പക്ഷെ അസാം പ്രദഷെ്ലഭത്ിലുാം ഏജിപിയമ്ലയള്ള ഉട്ടിയി
ലുാം വിഷയാം മൊം മ്ലത്മ്ലയിരുദന്ന്ല? അെ് നയൂനപഷെങ്ങക്ള 

മ്ലത്ാം സാംബന്ിച്ച്ലയിരുന്നില, അസമിദലകെ് എത്ിദച്ചരുന്ന 
അസാംഖ്യാം ജനങ്ങക്ള സാംബന്ിച്ച്ലയിരുന്നു. അവിക്ട സ്ല്
ത്ികമ്ലയ ഘടകങ്ങള്ലയിരുന്നു മുഖ്യാം...

അസും �േോറിൽ അുംഗനീ�േിക്പ്പ്ട് ഒരു തത്ും േോജ്യ
വ്യോപ�മോയി വ്യോപിപ്ിക്കു� മോത്രകമ പൗേത് കഭദഗതി 
പ്േയ്ന്ള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതേോയി ഒന്ും ആ നിയമത്തിേിലെ.  

?അസമിൽ ജനസാംഖ്യ്ല രജിസ്റ്റർ െ�്ലറ്ലകെിയദ്്ലൾ 
എല്ലവരുാം ഉദ്്യ്ലഗസ്രുക്ട മുന്നിൽ െങ്ങളുക്ട പൗരെവോം 

ക്െളിയിദകെണ്ി വന്നു. ഇദ്്ലഴുള്ള ആശങ്ക ഒരു പ്രദെ്യക വിഭ്ല
ഗത്ിനു വീണ്ടുാം െങ്ങളുക്ട പൗരെവോം, വ്ലസസ്ലാം, മ്ലെ്ലപി
െ്ലകെളുക്ട ജ�സ്ലാം എന്നിവക്യല്ലാം ദരഖകൾ സമർ്ിച്ച് 
ക്െളിയിദകെണ്െ്ലയി വരുദമ്ല എന്നെ്ലണ്...

നിങ്ങൾ തപ്ന് പറയുന് അസമിൽ ഈ േജിസ്റ്റർ നിർ
മ്മിക്പ്പ്ട്ടു �ഴിഞ്ഞിേിക്കുന് എന്്. അതിൽ എത്രകപർ 
ഒഴിവോക്പ്പ്ട്ടു?

?1.9 ്ശലഷൊം ദപർ.
അവർ പുറത്തോക്പ്പ്ട്ടുകവോ?

?ഇല, പക്ഷെ അവർ ദരഖകൾ 
പ്രക്ലരാം പൗരെവേത്ിൽ നിന്ന് 

ഒഴിവ്ലകെക്്ട്ടിരിക്കുകയ്ലണ്...
1971 അടിസ്ോന വർഷമോക്ി

യുള്ള  ജനസുംഖ്യോ പട്ി� അസും 
�േോറിപ്റെ  ഭോഗമോണ്.ഉകദ്യോഗസ്
രുപ്ട ഭോഗത്ത് നിന്്  എപ്തെങ്ിലും 
പിശകു�ൾ ഉണ്ോയിട്ടുപ്ണ്ങ്ിൽ 
അപ്തലെോും തിരുത്തോവുന്കതയുള്ളൂ. 
അത് പൗേത് നിയമ കഭദഗതിയുപ്ട 
പശ് നമലെ. ഈ നിയമും ഒരു ബേി
മൃഗമോയി തനീർന്ിേിക്കു�യോണ്. 
ഈ കേോഷത്തിന് �ോേണും മറ്റു 
പേതമോണ്.

?ദകരളത്ിക്ല സർകെ്ലരുാം, ദകരള 
നിയമസഭയാം ഇകെ്ലര്യത്ിൽ എടു

ത്ിട്ടുള്ള നിലപ്ലടുകക്ളയാം  ഇങ്ങക്ന
യ്ലദണ്ല അങ്ങ് വീഷെിക്കുന്നെ്?

ന മ്മു പ് ട  മു ഖ ്യമ ന്തി  ഈ 
കേോഷത്തിനു �ോേണും വിശദനീ�േി

ച്ചിട്ടുണ്്. മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞ �ോേണങ്ങളുപ്ട പട്ി� വോയിച്ച
കപ്ോൾ എനിക്ത്ഭുതമോണ് കതോന്ിയത്. അകദേഹും നിേത്തി
യിേിക്കുന് �ോേണങ്ങ�ിൽ മുത്തേോഖ് നിയമും, അകയോദ്ധ്യോ 
വിധി ഇവപ്യലെോമുണ്്. 1986ൽ മുത്തേോഖിപ്ന അനുകൂേിച്ച 
ഇടതപക്ത്തിപ്റെ നിേപോട് ഇകപ്ോപ്ഴങ്ങിപ്നയോണ് 
മോറിയത്? ഇകപ്ോൾ നിയമസഭയിലും അവർ ആ എതിർപ്് 
പ�ടിപ്ിച്ചിേിക്കുന്. അകപ്ോൾ ഈ പട്ി�യിൽ നിർത്തി
യിേിക്കുന് �ോേ്യങ്ങ�ോണ് അവരുപ്ട കേോഷത്തിന് �ോേണും, 
കദശനീയ പൗേത് േജിസ്റ്ററലെ. 

?ദ്ശീയ പൗരെവേ രജിസ്റ്റർ െക്ന്നയ്ലണ് ഇവിക്ട പ്രശ് നാം.,,
അതിന് കദശനീയ പൗേത് േജിസ്റ്റർ  പോബേ്യത്തിൽ വന്ി

ട്ിലെകലെോ?

അെ് കുറച്ചു സമയത്ിനുള്ളിൽ വരുമദല്ല? സാംസ്്ലന 
സർകെ്ലരിന് ഇെിൽ ക്ലര്യമ്ലയി ഒന്നുാം ക്��്ലനുമ്ലവില, 
ഇെ് നട്ില്ലക്കുന്നെ് ദകന്ദ്ര സർകെ്ലരദല? കണക്കെടു്ിന് 
സാംസ്്ലനത്ിക്റെ ഉദ്്യ്ലഗസ്ക്ര വിട്ടുക്ക്ലടുകെ്ലൻ മ്ലത്മദല 
അവർകെ് കഴി�? 

കദശനീയ പൗേത് േജിസ്റ്റർ രൂപനീ�േിക്കുന്തിനുള്ള 
േട്ങ്ങ�ോയിട്ിലെ. പിപ്ന് എതെിനോണ് ഈ ഒച്ചപ്ോപ്ടോ
പ്ക്? നമ്മൾ ഒരു ജനോധിപത്യ വ്യവസ്യിേോണ് ജനീവി
ക്കുന്ത്. നിങ്ങളുപ്ട അഭിപോയങ്ങൾ ക�ന്ദ്ര സർക്ോേിന് 
മുന്ിൽ അവതേിപ്ിക്ോമകലെോ? നിങ്ങൾ പതനീക്ിക്കുന്ത് 
കപോപ്േയോണ് കദശനീയ പൗേത് േജിസ്റ്റർ ഉണ്ോവു� എന്് 
എതെിനോണ് �രുതന്ത്?

?ദ്ശീയ പൗരെവേ രജിസ്റ്റർ രൂപീ
കരിക്കുന്നെിനുള്ള ദ�്ല്്യ്ലവലി 

െ�്ലറ്ലയി കഴി�. അെിൽ മ്ലെ്ല
പിെ്ലകെളുക്ട ജ�സ്ലാം സാംബന്ി

ച്ചുാം മറ്റുമുള്ള ആറ് �െിയ ദ�്ല്്യങ്ങ
ളുമുണ്ദല്ല? എവിക്ട നിന്ന്ലണ് ഈ 
വിവരങ്ങൾ, പ്രദെ്യകിച്ച് പ്ലവക്്ട്ടവർ, 
ക്ക്ലണ്ടുവരുക?

പപ്ക് മോതോപിതോക്ളുപ്ട ജന്
സ്േപ്ത്ത പറ്റിയുള്ള കേോദ്യപ്ത്ത 
സുംബന്ധിച്ച് വിശദനീ�േണും വന് 
�ഴിഞ്ഞകലെോ? പധോനമന്തി തപ്ന് 
പറയുന് ഇത് സുംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടി
യോകേോേന�ൾ തടങ്ങിയിട്ിപ്ലെന്്. 
അകപ്ോൾ നിങ്ങൾപ്ക്ങ്ങപ്നയോണ് 
കദശനീയ പൗേത് േജിസ്റ്റർ ഇപ�ോ
േമോണ് ഉണ്ോ�ോൻ കപോകുന്പ്തന്് 
പറയോൻ �ഴിയു�? നിങ്ങളുപ്ട നിർ
കദശങ്ങൾ പ്�ോടുക്ോൻ അവസേമുണ്്. 
പകക്ോഭും പൗേത് േജിസ്റ്റർ വന് 
�ഴിഞ്ഞകലെ ആേുംഭികക്ണ്ത്?

പാേതിസ്ാനതിന്ല മു�തിം 
സ്ത്രീേൾ എഴുതുന് കലഖനങ്ങ
ളാണ് നതിങ്ങൾ പ്രകത്യേമായതി 
വായതികക്ണ്ത്. പാേതിസ്ാ
നതിൽ 'ഔറത്' -- ഉർ�വതിൽ 
'സ്ത്രീ' എന്ർത്ം -- 
എന്ന്ാരു പ്രമുഖ എൻജതിഒ 
ഉണ്്. അവരുന്െ 2019ന്ല 
റതികപൊർട്ട് പ്രോരം പാേതി
സ്ാനതിന്ല അമു�തിങ്ങളുന്െ 
ജനസംഖ്യ �മാതീതമായതി 
കുറയേയാണ്. 
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?അദ്്ലദഴകെ് വവകിദ്്ലകിദല?
അപ്തങ്ങപ്നയോണ് കവകു 

ന്ത്? നടപ്ിേോ�ോത്ത ഒരു �ോേ്യ
ത്തിപ്നതിപ്േയോണ് നിങ്ങൾ പതി
കഷധിക്കുന്ത്.

?പക്ഷെ വ്യക്തമ്ലയ സൂ�നകൾ 
ഇദ്്ലൾ െക്ന്നയണ്ദല്ല? ഈ 

ദ�്ല്്യ്ലവലി െക്ന്ന ഒരു സൂ�നയ
ദല?

നിയമവോഴ്ചയുപ്ള്ളോരു േോജ്യ 
മോണ് നമ്മുകടത്, വ്യക്തി�ളുപ്ട 
വോഴ്ചയലെ ഇവിപ്ട  നടക്കുന്ത്. 
ഇവിപ്ടയോകണോ സൂേനയുപ്ട അടി
സ്ോനത്തിൽ പകക്ോഭങ്ങൾ 
ആേുംഭിക്കുന്ത്?

?ഷെമികെണാം, െ്ലങ്കൾ ര്ലഷ്ട്രീയ
ത്ിൽ ്ീർഘക്ലലാം പ്രവർത്ി

ച്ച വ്യക്തിയ്ലണ്, ര്ലഷ്ട്രീയ സഖ്യ
ങ്ങളുക്ട ദനതൃെവേത്ിലുള്ള ദകന്ദ്ര 
സർകെ്ലര ിൽ മന്തിയ്ലയിരുന്ന 
ആള്ലണ്. ഏെ് പ്രധ്ലന നയാം രൂപീ
കരിക്കുദ്്ലഴുാം അെ് സാംബന്ിച്ച് 
വിശ്മ്ലയ �ർച്ചകൾ ക്പ്ലതുസമൂഹ
ത്ിലുാം, ര്ലഷ്ട്രീയ സാംവിധ്ലനങ്ങൾക്കു
ള്ളിലുാം ര്ലഷ്ട്രീയ കഷെികൾക്കുള്ളിലുാം 
നടക്കുന്ന പ്ലര്ര്യമ്ലണ് നമ്മുദടെ്. 
പക്ഷെ അങ്ങക്നക്യ്ലരു �ർച്ച 
പൗരെവേ നിയമ ദഭ്ഗെി സാംബ
ന്ിച്ച് നടന്നെ്ലയി ഞ്ലൻ കണ്ിട്ടി
ല. ഇനി  എക്ന്ങ്കിലുാം �ർച്ചകൾ 
നടന്നെ് വിട്ടുദപ്ലക്യങ്കിൽ അദങ്ങയ്ക്കു 
എക്ന്ന െിരുത്്ലാം.

2003 ൽ ഒരു സമിതിയുപ്ട 
ശുപോർശപ�ോേും ഈ പക്ിയ�ൾ 
ആേുംഭിച്ചപ്തങ്ങിപ്നപ്യന്് �ോട്ടുന് കേഖ�ൾ ഞോൻ തോങ്പ്� 
�ോണിച്ചിരുന്. ഇന്് ഭേണത്തിേിേിക്കുന്വേലെ അതിനു 
ചുക്ോൻ പിടിച്ചത്, പതിപക്ത്തിേിക്കുന്വേോണ്...

?1990 കളിൽ സഖ്യകഷെി മന്തിസഭകൾ  അധിക്ലരത്ിൽ 
വന്ന സമയാം മുെൽ ഒരു ബിലിന് രൂപാം ക്ക്ലള്ളുന്ന ദവളയിൽ 

െീഷ്ണമ്ലയ �ർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നിദല? ശക്തമ്ലയ അഭിപ്ര്ലയ 
ഭിന്നെകൾ പരസ്യമ്ലയി ദരഖക്്ടുത്ക്്ട്ടിരുന്നിദല? കഷെി
കൾക്കുള്ളിലുാം, കഷെികൾ െമ്മിലുാം ഊർജവേസവേലമ്ലയ �ർച്ചകൾ 
നടക്കുന്നെിക്റെ പ്രെിഫലനമ്ലയിരുന്നു ഇവ. എന്ന്ലൽ ഈ വിഷ
യത്ിൽ  ഭരണകഷെിക്കുള്ളിദല്ല സമൂഹത്ിദല്ല എക്ന്ങ്കിലുാം 

�ർച്ചകൾ നടദന്ന്ല?
േർച്ച�ൾ ധോേോ�ും നടന്പ്വന്ോണ് എനിക്് കതോന്

ന്ത്. പോർേപ്മറെിലും സഖ്യത്തിനുള്ളിലും പുറത്തുപ്മലെോും 
േർച്ച�ൾ ധോേോ�മോയി നടന്. എന്ോൽ േർച്ച്കെ് തോല്പേ്യമി
ലെോത്ത ധോേോ�ും കപരുണ്്. മഹോത്മോ ഗോന്ധിയുപ്ടകയോ, പണ്ി
റ്റ്ജിയുപ്ടകയോ  വോഗ്ോനങ്ങക�ോ, മൻകമോഹൻ സിങ്ങിപ്റെ 
പ്ോവനകയോ, പണബ് മുഖർജി നയിച്ച സമിതിയുപ്ട 
ശുപോർശ�ക�ോ അവർക്കു നികഷധിക്ോൻ സോധിക്കുകമോ? 
അത്തേപ്മോരു സോഹേേ്യും ഒഴിവോക്ോൻ മനപ്പൂർവും അവർ 
േർച്ച��ിൽ നിന്ും ഒഴിഞ്ഞു മോറു�യോണ്. ഉത്തേവോദപ്പ്
ട് സ്ോനത്തിേിക്കുന് ഒേോ�ോണ് പറഞ്ഞത് ജനകേോഷും 
മുത്തേോഖ് തടങ്ങിയ �ോേ്യങ്ങൾ പ്�ോണ്ോപ്ണന്്. മറ്റുള്ള 

ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ
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�ോേ്യങ്ങക�ോടുള്ള വികയോജിപ്് പ
�ടിപ്ികക്ണ്ത് പൗേത് കഭദഗതി 
നിയമപ്ത്ത എതിർത്തോകണോ? 
അതകലെ അവർ  സ്നീ�േിച്ചിട്ടുള്ള 
തന്തും?

?അങ്ങിക്നക്യങ്കിൽ സാംസ്്ലന 
സർകെ്ലരിക്റെ ഈ ക്െറ്ിധ്ലര

ണകൾ നീകെ്ലൻ അങ്ങ് ശ്മിക്കുദമ്ല?
ഞോൻ ശ്രമിക്കുന്ണ്്. മോധ്യമ 

പവർത്ത�രുമോയി സുംവദിക്കു
കമ്ോൾ അവകേോടു പറഞ്ഞ �ോേ്യും 
ഇപ്തോകേറ്റുമുട്േോയി നിങ്ങൾ േിത്രനീ
�േിക്രുത് എന്ോണ്. സുംസ്ോന 
സർക്ോർ എന്ത് ഭേണഘടനയ
നുസേിച്ച് സൃഷ്ിക്പ്പ്ട്  സുംവി
ധോനമോണ്. ഞോൻ ഈ സുംസ്ോ
നത്തിപ്റെ ഭേണഘടനോ തേവനുും. 
അകപ്ോൾ എനിപ്ക്ങ്ങപ്നയോണ് 
ഈ സർക്ോേിപ്നതിപ്േ പവർ
ത്തിക്ോൻ സോധിക്കു�? എനിക്് 
ഭേണഘടന അനുശോസിക്കുന്തനു
സേിച്ച് സർക്ോേിന് ഉപകദശും നൽ�ോനുും, മോർഗനിർകദശ
ങ്ങൾ പ്�ോടുക്ോനുും, കപോത്സോഹിപ്ിക്ോനുും, ശോസിക്ോനുും 
ഒപ്ക്യുള്ള അധി�ോേമുണ്്. ഇപ�ോേമോണ് ഗവർണറുപ്ട 
പദവിപ്യ സുംബന്ധിച്ചുള്ള ഭേണഘടനോതത്ങ്ങൾ സുപനീും 
ക�ോടതി വ്യോഖ്യോനിച്ചിേിക്കുന്ത്. അകപ്ോൾ ഞോൻ സർക്ോ
േിപ്ന ഉപകദശിക്കു�യുും, കപോത്സോഹിപ്ിക്കു�യുും, ശോസി
ക്കു�യുും എലെോും പ്േയ്കമ്ോൾ അത് 
ഏറ്റുമുട്േലെ. 

സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്റെ 
കദനുംദിന പവർത്തനങ്ങൾ നിയ
മോനുസൃതമോയോണ് നടക്കുന്പ്തന്് 
ഉറപ്് വരുത്തുന്തിനോയി ഞോൻ 
എപ്റെ ചുമതേ�ൾ നിർവഹിക്കു
ന്. ഇവിപ്ട നിയമങ്ങൾ രൂപനീ�
േിക്കുന്ത് മന്തിസഭയോണ്. ഗവർ
ണ്ണർ മന്തിസഭയുപ്ട സഹോയവുും 
ഉപകദശവുും അനുസേിച്ചു പവർത്തി
ക്കുന്. അവേോണ് നിയമങ്ങളുും േട്
ങ്ങളുും നിർമിക്കുന്ത്, ഗവർണ്ണർ 
അതിനു സോധുത നൽകുന്പ്വന്് 
മോത്രും. ഭേണഘടനയുപ്ട അനുകഛേദും 
166 മൂന്ോും ഉപവകുപ്്  പ�ോേും ഒരു 
ഗണത്തിൽ പ്പടുന് േട്ങ്ങൾ മുഖ്യമ
ന്തിക്്  സമർപ്ിച്ച കശഷമോണ് പുറ
പ്പ്ടുവിക്കുന്ത്. എന്ോൽ മപ്റ്റോരു 
ഗണത്തിൽ പ്പടുന് േട്ങ്ങൾ മുഖ്യ

മന്തി ഗവർണർക്് സമർപ്ിച്ചതിനു 
കശഷകമ  പുറപ്പ്ടുവിക്ോനോ�. 
ഗവർണറുപ്ട അധി�ോേങ്ങ�ിൽ കുറ്റ
വോ�ി�ളുപ്ട ശിക് ഇ�വ് പ്േയ്ൽ, 

നിയമസഭ വി�ിച്ചു കൂട്ൽ, പബ്ിക്് 
സർവനീസ് �മ്മനീഷൻ അുംഗങ്ങളുപ്ട 
നിയമനും എന്ിവപ്യോപ്ക് പ്പടുന്. 
ഈ േട്ങ്ങൾ േുംഘിക്രുത് എന്് 
ചൂണ്ി�ോട്ടു� മോത്രകമ ഞോൻ പ്േയ്ന്
ള്ളൂ. �ോേണും ഇവ ഭേണഘടനയുപ്ട 
അനുകഛേദും 166 മൂന്ോും ഉപവകുപ്് 
അനുശോസിക്പ്പ്ട്വയോണ്. 

ഇകപ്ോൾ നിയമസഭ പോസ്ോക്ി
യിേിക്കുന് പകമയത്തിപ്റെ �ോേ്യ
പ്മടുക്കു�. നിയമസഭോ േട്ങ്ങൾ 
സുവ്യക്തമോണ്. േട്ും 119 പ�ോേും 
സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്റെ അധി�ോേ
സനീമയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഒരു വിഷയപ്ത്ത 
സുംബന്ധിച്ചുള്ള പകമയവുും നിയമസ
ഭയിൽ പോസ്ോക്ോൻ പോടിലെ. പൗേത് 
നിയമും സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്റെ 
അധി�ോേപേിധിയിൽ വരുന് വിഷ

യമലെ. അവർക്് ഇക്ോേ്യത്തിൽ േട്േുംഘനും നടത്തോതി
േിക്ോൻ വ�പ്േ എളുപ്മോയിരുന്. ബന്ധപ്പ്ട് നിയമസഭോ 
േട്ങ്ങൾ തോൽക്ോേി�മോയി മേവിപ്ിച്ചു പ്�ോണ്് ഈ 
പകമയും േർച്ചപ്്കെടുക്ോമോയിരുന്. അങ്ങപ്ന പ്േയ്ിരുപ്ന്
ങ്ിൽ േട്േുംഘനും ഉണ്ോ�ിലെോയിരുന്. ഈ പകമയത്തിന് 
ആസ്പദമോയ വിഷയും തങ്ങളുപ്ട അധി�ോേപേിധിയിൽ വേി

പ്ലെങ്ിലും പ്പോതകബോധനത്തിനോയി 
േർച്ച പ്േയ്�യോപ്ണന്് വോദിക്ോ
മോയിരുന്. പപ്ക് അകപ്ോഴും 
അപ്തോരു േോഷ്ടനീയ പകമയമോയി
ക്കൂടോ, അതിപ്റെ മുഴവൻ പശ്ോത്ത
േവുും വിശദനീ�േികക്ണ്ി വരുും
--അതോയത് മഹോത്മോ ഗോന്ധിയുും, 
പണ്ിറ്റ് ജവോഹർേോൽ പ്നഹ്റുവുും, 
മറ്റു കനതോക്ന്ോരുും എതെ് പറഞ്ഞു 
എന്ത് മുഴവൻ പതിപോദികക്ണ്ി 
വരുും. അത് പ്േയ്ിലെ. അകപ്ോൾ ഈ 
വിഷയത്തിൽ എനിക്കുള്ള ഉത്�
ണ്�പ്� ഒരു സുംഘർഷത്തിനുള്ള 
പുറപ്ോടോയി  വ്യോഖ്യോനിക്രുത്. 
�ോേണും നിയമും േുംഘിച്ചു എപ്ന്
നിക്് കബോധ്യമോവുന് ഘട്ത്തിൽ 
എപ്റെ കജോേി അതവരുപ്ട ശ്രദ്ധ
യിൽ പ്�ോണ്ടുവരു� എന്തോണ്. 
ഞോൻ പസിഡറെിപ്റെ പതിനിധി
യോണ്, ക�ന്ദ്ര സർക്ോേിപ്റെയലെ. ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ

അന്ന്ത് രാഷ്ടീയകന�ത്ം 
അവസാന നതിമതിഷം മാത്രം 
ചേന്ക്ാണ് വതിഭജനം എന് 
തീരുമാനത്തിന്റെ തതിക്ഫ
ലം അനുഭവതിച്ച ഇരേൾക്്  
മഹാത്മാഗാന്ധതിയം മ� 
മുതതിർന് കദശീയ കനതാക്ളും 
നൽേതിയ ഉറപെതിന് ഒരു 
നതിയമരൂപം നൽകുേ എന്
താണ് ഈ സർക്ാർ 
പൗരത് നതിയമ  കഭദഗതതി 
ന്ോണ്് ഉക�ശതിച്ചതി�ള്ളത്. 
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എപ്റെ ചുമതേ സുംസ്ോനത്ത്  ഭേണഘടനോ വ്യവസ് 
ശക്തമോയി നിേനിൽക്കുന് എന്് ഉറപ്് വരുത്തു�യോണ.് 

?പക്ഷെ സാംസ്്ലന സർകെ്ലർ ഈ വിഷയത്ിൽ   സുപ്രീാം 
ദക്ലടെിക്യ സമീപിച്ചിരിക്കുകയ്ലണദല്ല...

അകതക്കുറിച്ചുും ആശങ്�പ്�ോന്മുണ്ോക�ണ് �ോേ്യമി
ലെ. അനുകഛേദും 131 പ�ോേും സുംസ്ോന സർക്ോേിന് ഗവർ
ണറുപ്ട അനുമതി കൂടോപ്ത അതിപ്റെ പേ അധി�ോേങ്ങളുും 
അവ�ോശങ്ങളുും വിനികയോഗിക്ോപ്മന്് അഭിപോയമുള്ളവരു
ണ്്. സുംസ്ോന സർക്ോരു�ൾക്് സ്തന്തോധി�ോേങ്ങൾ 
നൽകുന് പേ ഭേണഘടനോ അനുകഛേദങ്ങളുമുണ്്.  എന്ോൽ, 
അനുകഛേദും 166 പറയുന്ത് ഭേണനിർവഹണും നടകക്ണ്ത് 
േട്ങ്ങൾ പ�ോേമോയിേിക്ണപ്മന്ോണ്. അതോണ് എപ്റെ 
നിേപോട്.  ഇത്തേപ്മോരു  പശ് നവുമോയി  ബന്ധപ്പ്ട് ഒരു 
വിധിന്യോയവുും ആരുും ഇതവപ്േ ചൂണ്ിക്ോട്ിയിട്ിലെ. എപ്റെ 
അറിവിൽ പ്പട്ിടകത്തോ�ും അങ്ങപ്നപ്യോരു വിധിന്യോയും 
സുപനീും ക�ോടതി പുറപ്പ്ടുവിച്ചിട്ടുമിലെ. ഇകപ്ോൾ അവർ സുപനീും 
ക�ോടതിയിൽ കപോയിേിക്കു�യോണ്. ബന്ധപ്പ്ട് െയല�ൾ 
എനിക്് സമർപ്ിക്ോപ്തയോണ് സുപനീും ക�ോടതിയിൽ 
അവർ കപോയിട്ടുള്ളത്. അകപ്ോൾ സുപനീും ക�ോടതിക്് ഇത് 
സുംബന്ധിച്ച് കൃത്യമോയ നിയമവ്യവസ്യുണ്ോക്ോനുും ഈ 
പശ് നത്തിപ്റെ നിയമവശും വ്യക്തമോക്ോനുമുള്ള നപ്ലെോേവ
സേമോണിത്.

?ഇെിനർത്ാം ദകരള ഗവർണ്ണർ ഈ ദകസിൽ കഷെി ദ�രു
ന്നെിദന്ല ഏക്െങ്കിലുാം െരത്ിൽ ഇടക്പടുന്നെിദന്ല ഉള്ള 

സ്ലധ്യെയക്ണ്ന്നദല?
ഇത് സുപനീും ക�ോടതിയുപ്ട ശ്രദ്ധയിൽ പ്�ോണ്ടുവേോതിേി

ക്ോൻ എനിപ്ക്ോരു നിർവോഹവുമിലെ. 
ഇപ്തോരു ഗുരുതേമോയ േട്േുംഘനമോണ്. അവർ എപ്റെ 

മുന്ിൽ ബന്ധപ്പ്ട് െയല�ൾ സമർപ്ിക്ോപ്തയോണ് 
സുപനീും ക�ോടതിപ്യ സമനീപിച്ചപ്തന്് ക�ോടതിപ്യ അറി
യിക്ോതിേിക്ോൻ എനിക്ോവിലെ. ചുരുങ്ങിയ പക്ും ഭോവി 
ഗവർണർമോർക്കുും സുംസ്ോന സർക്ോരു�ൾക്കുും വ്യക്തമോയ 
ഒരു മോർഗ്ഗനിർകദേശും ഇക്ോേ്യത്തിൽ ഉണ്ോവുന്തിന് അത് 
സഹോയിക്കുും. േോജ്യപ്ത്ത പേകമോന്ത നനീതിപനീഠും �ോേ്യ
ങ്ങൾ വ്യക്തമോക്പ്ട്. എന്ോൽ മോത്രകമ ഭോവിയിൽ ഗവർ
ണർക്കുും, സർക്ോേിനുും ഒപ്ക് ഇക്ോേ്യത്തിൽ ശേിയോയ 
സമനീപനപ്മതെോയിേിക്ണപ്മന്് മനസിേോകു�യുള്ളൂ.

?അദ്്ലൾ ഒരു സാംഘട്ടനത്ിദലകെ്ലണ് ക്ലര്യങ്ങൾ നീങ്ങു
ന്നെ്?

'ഇതിൽ സുംഘർഷത്തിപ്റെ പശ് നകമയിലെ. ഞോൻ 
കതടുന്ത് വ്യക്തതയോണ്. അപ്തലെോവർക്കുും ഗുണും 
പ്േയ്�കയ ഉള്ളൂ. സുംസ്ോന സർക്ോേിന് അവ�ോശങ്ങളുും 
അധി�ോേങ്ങളുും നൽകുന് നിേവധി ഭേണഘടനോ വ്യവസ്
�ളുണ്്. എന്ോൽ അനുകഛേദും 166 പറയുന്ത് ഈ അവ�ോ
ശങ്ങളുപ്ട വിനികയോഗും അതിപ്റെ ഉപവകുപ്് മൂന്ിൽ പറയു
ന്തിനനുസേിച്ച് മോത്രകമ പോടുള്ളൂ എന്ോണ്. അത് വ്യക്തമോ
ക്പ്പ്ടുും. ഇതിപ്േവിപ്ടയോണ് സുംഘർഷും?

(പേിഭോഷ ഗ്രനീഷ്മ )

ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോനുും ഗൗേിദോസന് നോയരുും
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പത്തോുംക്ോസ്് വിദ്യോർത്ഥി�ൾക്കുള്ള പഴയ എൻസി
ആർടി പോഠപു്�ത്തിപ്േ പ്െഡറേിസപ്ത്തപ്റ്റിയു

ള്ള അധ്യോയത്തിപ്റെ അ�മ്ടിയോയി വിഖ്യോതമോയ ഒരു 
�ോർട്ടൂൺ ഉൾപ്പ്ടുത്തിയിരുന്.ഇതെ്യയിപ്േ എക്ോേപ്ത്ത
യുും മി�ച്ച �ോർട്ടൂണിസ്റ്റു��ിൽ ഒേോ�ോയ കുട്ിപ്യന് ശങ്േൻ 
കുട്ിയുപ്ട േേന. ‘സുംസ്ോനങ്ങൾ കൂടുതൽ അധി�ോേങ്ങൾ
ക്ോയി വോദിക്കുന്' എന് തേപ്ക്ട്ിൽ 1967ഏപിൽ10ന് 
ഇതെ്യൻ എ�് സ് പസ് പത്രത്തിൽ പസിദ്ധനീ�േിച്ചതോയി
രുന് പസ്തുത �ോർട്ടൂൺ. ഇ എും എസ്്,അണ്ണോദുകേ,ബിജു 

പട് നോയി�്, ബി സി കറോയ് തടങ്ങിയ ഒരു പറ്റും മുഖ്യമന്തി
മോർ ക�ന്ദ്രത്തിപ്റെ മുമ്ിൽ ഭിക്ോപോത്രവുമോയി നിൽക്കുന് 
േിത്രും ഇതെ്യയുപ്ട പ്െഡറൽ സുംവിധോനത്തിപ്റെ ദുേവസ്
യുപ്ട മി�ച്ച ആവിഷ് ക്ോേമോയിരുന്.

 ക�േ� ഗവർണർ ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ േോഷ്ടനീയത്തിൽ 
പിച്ചപ്വച്ചു തടങ്ന്തിനുും ഒരു ദശ�ും മുമ്് കുട്ിസോർ വേഞ്ഞ 
�ോർട്ടൂൺ ആവിഷ് ക്േിച്ച പ്െഡറൽ സുംവിധോനത്തിപ്റെ 
ദുേവസ് വർത്തമോന�ോേത്ത് പതിന്ടങ്ങ് കമോശമോപ്യ
ന് ഖോൻ സോഹിബിപ്റെ വോക്കുും,പവർത്തി�ളുും സോക്്യും 
പറയുന്.ഗവർണറുപ്ട ഭേണഘടനോപേമോയ അധി�ോേങ്ങ

കലഖനം

ന്േ പതി കസതുനാഥ്

ഗവർണർ ഭരണത്ലവൻ  തെ�,
പെ� ഭരി�ോൻ വരരുത്

ആേിെ് മുഹമ്മദ് ഖോൻ
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പ്�യുും, ഉത്തേവോദിത്തങ്ങപ്�യുും പറ്റി സർക്ോേിയ �മ്മനീഷ
പ്റെ നിർകദേശങ്ങളുും, എസ്് ആർ പ്ബോപ്മ്മ,ഡൽഹി േഫ്റ് നറെ് 
ഗവർണർ ക�സ്സു��ിൽ സുപനീുംക�ോടതി നൽ�ിയ വിധി�ളുും 
‘ഭേണഘടനോ സുംേക്ണും,സുംേക്ണപ്മന്' നോഴി�ക്് 
നോൽപ്തവട്ും ഉരുവിടുന് ഖോൻ സോഹിബിന് ഒട്ടുും തപ്ന് 
തിേിഞ്ഞതോയി കതോന്ന്ിലെ. ക�ന്ദ്രസർക്ോേിപ്റെ കനോമി
നിപ്യന്തിനുപേി ക�ന്ദ്രും ഭേിക്കുന് �ക്ിയുപ്ട വിനനീത 
വികധയൻ എന് നിേയിേോണ് അകദേഹത്തിപ്റെ പവർത്തനും. 
സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്നതിപ്േ സുപനീും ക�ോടതിപ്യ സമനീ
പിക്കുവോനു�� ഖോപ്റെ തനീരുമോനവുും, 
നിയമസഭയുപ്ട ബഡ്ജറ്റ് സകമ്മ
�നത്തിപ്റെ തടക്ത്തിൽ അവത
േിപ്ിക്കുന്തിനോയി സർക്ോർ 
തയ്ോറോക്ി നൽകുന് നയപഖ്യോ
പനത്തിൽ തിരുത്തൽ കവണപ്മന് 
ആവശ്യവുും ഗവർണർ സർക്ോർ 
ബന്ധും കൂടുതൽ രൂക്മോകുന്തി
പ്റെ ഉദോഹേണമോണ്.ഗവർണപ്റ 
തിേിച്ചു വി�ിക്ണപ്മന് പതിപ
ക് കനതോവ് േകമശ് പ്േന്ിത്തേ 
നിയമസഭയിൽ അവതേിപ്ിക്കുന് 
പകമയവുും വിഷയത്തിപ്റെ സങ്നീർ
ണ്ണത വ്യക്തമോക്കുന്. ഈ കേഖനും 
അച്ചടിച്ചു വരുകമ്ോൾ ഒരു പപ്ക് 
സർക്ോർ ഗവർണർ കപോേോട്ത്തിപ്േ 
ഏറ്റവുും ഒടുവിേപ്ത്ത ഈ സുംഭവവി
�ോസങ്ങ�ിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരു
മോയിേിക്കുും. ഗവർണർ പദവിയുപ്ട 
ആവിർഭോവത്തിപ്റെയുും,ഭേണഘട
നോപേമോയ അധി�ോേങ്ങളുപ്ടയുും 

േേിത്ര പശ്ോത്തേും വിേയിരുത്തൽ അനിവോേ്യമോകുന്ത് 
ഈ സോഹേേ്യത്തിേോണ്.

പ്�ോക�ോണിയൽ അധനീശത്ത്തിപ്റെ പേ തിരുകശഷിപ്പു
�ളുും 1947നു കശഷവുും നമ്മുപ്ട അധി�ോേ സുംവിധോനത്തിപ്റെ 
അവിഭോജ്യഘട�മോയി തടരുന്പ്വന് �ോേ്യത്തിൽ ആർക്കുും 
ഭിന്ോഭിപോയമുണ്ോവിലെ. ഈ വികേോധോഭോസത്തിപ്റെ പത്യ
ക്ത്തിലള്ള ഏറ്റവുും മി�ച്ച ഉദോഹേണമോണ് ഗവർണർ 
പദവി. ഈസ്റ്റിൻഡ്യോ �മ്നിയിൽ നിന്ും ഇതെ്യയുപ്ട ഭേണും 
1858ൽ ബ്ിട്നീഷ് ഭേണകൂടും കനേിട്് ഏപ്റ്റടുക്കുന്തിപ്ന തടർ

ന്ോണ് ഗവർണർ പദവി ഉടപ്േടു
ക്കുന്ത്. ബ്ിട്നീഷ് േോജ്ിയുപ്ട 
വിശ്് ഏജന്റുമോേോയി പവിശ്യ�
�ിൽ ഗവർണർ ജനറേിപ്റെ കനേി
ട്ടുള്ള കമൽകനോട്ത്തിലും, നിയന്ത

ണത്തിലും പവർത്തിക്കുന്വപ്േന് 
നിേയിേോയിരുന് പസ്തുത പദവി 
വിഭോവന പ്േയ്പ്പ്ട്ത്. 1919പ്േ 
പ്മോകണ്ഗു പ്േുംസ് കെോർഡ് പേി
ഷ് ക്ോേങ്ങ�ിലും, 1935 പ്േ ഗവൺപ്മ
റെ് ഓെ് ഇതെ്യ ആക്ിലും ഗവർണർ 
പദവിയിൽ പ്േറിയ കതോതിലള്ള 
മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിപ്യങ്ിലും അടി
സ്ോനഘടന പഴയത തപ്ന്യോയി
രുന്. നിയമനിർമോണ സഭകയോടു 
ഉത്തേവോദിത്തമുള്ള മന്തിമോരുപ്ട 
നിർകദശങ്ങളുപ്ട അടിസ്ോനത്തി
േോണ് ഗവർണർ പവർത്തികക്ണ്
പ്തന് കഭദഗതി 1935പ്േ ആക്ിൽ 
പോബേ്യത്തിൽ വന്പ്വങ്ിലും പവി
ശ്യ��ിൽ ശോതെിയുും, സമോധോനവുും 

ഭരണഘെനാ നതിർമാണസഭ
യതിൽ ഗവർണറുന്െ അധതിോര
വുമായതി ബന്ധന്പെട്ട വതിഷയ
ത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗവർണർ 
പദവതിയന്െ ആവശ്യേതന്യപെ
റ്തിയം ഗൗരവമായ െർച്ചേൾ 
നെന്തിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്ാർ 
നതിയമതിക്കുന് ഒരു വ്യക്തി 
സ്ാഭാവതിേമായം കേന്ദ്രത്തി
ന്റെ ദല്ലാളായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്മന് ആശങ്കേ
ളാണ് ഈ െർച്ചേളതിൽ പ്രധാ
നമായം നതിഴലതിച്ചത്.

പഥമ ക�േ� മന്തിസഭ
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നിേനിർത്തുന്തിനുും, നയൂനപക്ങ്ങളുപ്ട ന്യോയമോയ അവ�ോ
ശങ്ങൾ സുംേക്ിക്കുന്തിനുമുള്ള പകത്യ� അധി�ോേും ഗവർ
ണറിൽ നിക്ിപ്മോയിരുന്.അതിനു പുറപ്മ േിേ പകത്യ� 
വിഷയങ്ങ�ിൽ ഗവർണറിനു സ്തെും നിേയിൽ പവർത്തി
ക്കുവോനുള്ള വികവേനോധി�ോേും ഉണ്ോയിരുന്. 1935പ്േ 
നിയമും പോബേ്യത്തിൽ വന്തിനുകശഷും 1937ൽ നടന് 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ ആറു പവിശ്യ��ിൽ ക�ോൺഗ്രസ്് അധി�ോ
േത്തിപ്േത്തിപ്യങ്ിലും ഈ പവിശ്യ��ിപ്േ ഗവർണർമോർ 
തങ്ങളുപ്ട വികവേനോധി�ോേും ഉപകയോഗപ്പ്ടുത്തി മന്തിസ
ഭക്് അനോവശ്യമോയി തടസ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കു�യിപ്ലെന് കവകസ്രോയി 
ഉറപ്പു നൽ�ിയതിനുകശഷമോണ് 
മന്തിസഭ രൂപനീ�േണത്തിന് 
ക�ോൺഗ്രസ്് സമ്മതിച്ചത്. 1947നു 
കശഷും ഇക്ോേ്യത്തിൽ സ്ോഭോവി�
മോയുും മോറ്റങ്ങളുണ്ോയി.

ഔപേോേി�മോയ അധി�ോേ
കക്മോറ്റും 47ൽ �ഴിപ്ഞ്ഞങ്ിലും 
ഭേണഘടന നിേവിൽ വന്ത് മൂന് 
വർഷങ്ങൾക്കുകശഷും 1950േോണ്. 
അക്ോേയ�വിൽ 1935 പ്േ 
ആക്ിപ്ന ആസ്പദമോക്ിയുള്ള ഒരു 
ഉത്തേവനുസേിച്ചോയിരുന് ഭേണ
നിർവ്വഹണും നടത്തിയിരുന്ത്. 
ഗവർണറുപ്ട അധി�ോേവുമോയി 
ബന്ധപ്പ്ട് �ോേ്യത്തിൽ ഈ 
തോത്ക്ോേി� ഉത്തേവിൽ കപോലും 
മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്.‘സ്തെും 
വികവേനോധി�ോേും', ‘വികവേനോ
ധി�ോേും ഉപകയോഗിച്ചുള്ള നടപടി', 
‘സ്തെും നിേയിലള്ള വിേയിരു

ത്തൽ' തടങ്ങിയ പകയോഗങ്ങൾ ഗവർ
ണറുപ്ട അധി�ോേവുമോയി ബന്ധപ്പ്ട് 
വിഷയത്തിൽ ഈ ഉത്തേവിൽ നിന്ും 
മോറ്റിയിരുന്. ഗവർണറുപ്ട പദവിയുും
,വികവേനോധി�ോേവുും പ്തേപ്ഞ്ഞടു
ക്പ്പ്ട് ജനപതിനിധി�ൾ പതിനി
ധോനും പ്േയ്ന് മന്തിസഭയുപ്ട അധി
�ോേപ്ത്ത മറി�ടക്കുന്തോവരുപ്തന് 
കബോധും ഭേണഘടനോ നിർമോണസഭ
യുപ്ട �ോേത്തുതപ്ന് വ്യക്തമോയുും രൂപ
പ്പ്ട്ിരുന്പ്വന്ോണ് ഈ മോറ്റങ്ങൾ 
പ്വ�ിവോക്കുന്ത്.

ഭേണഘടനോ നിർമോണസഭയിൽ 
ഗവർണറുപ്ട അധി�ോേവുമോയി ബന്ധ
പ്പ്ട് വിഷയത്തിൽ മോത്രമലെ ഗവർണർ 
പദവിയുപ്ട ആവശ്യ�തപ്യപ്റ്റിയുും 
ഗൗേവമോയ േർച്ച�ൾ നടന്ിരുന്. 
ക�ന്ദ്രസർക്ോർ നിയമിക്കുന് ഒരു 

വ്യക്തി സ്ോഭോവി�മോയുും ക�ന്ദ്രത്തിപ്റെ ദലെോ�ോയി പവർ
ത്തിക്കുപ്മന് ആശങ്��ോണ് ഈ േർച്ച��ിൽ പധോനമോ
യുും നിഴേിച്ചത്.പസിഡണ്ടുും,ക�ന്ദ്രസർക്ോരുും കനോമികനറ്റ് 
പ്േയ്ന് ഗവർണ്ണറുും സുംസ്ോനങ്ങ�ിപ്േയുും,പവിശ്യ��ിപ്േ
യുും പ്തേപ്ഞ്ഞടുക്പ്പ്ട് മന്തിമോരുും തമ്മിലള്ള സഹ�േണും 
ഏത വിധത്തിേോവുപ്മന് ആശങ് ഒഡനീഷയിൽ നിന്ള്ള 
ബിശ്നോഥ് ദോസ് ഭേണഘടനോനിർമോണസഭയിൽ 
വിശദമോയി പതിപോദിച്ചിരുന്.പ്�ോക�ോണിയൽ �ോേഘട്

ത്തിപ്േ ഗവർണർമോരുപ്ട പ്പരുമോറ്റും 
ഉദോഹേണമോയി ചൂണ്ിക്ോട്ി ക�ന്ദ്ര
ത്തിപ്റെ കനോമിനി��ോയ ഗവർ
ണർമോർ നിഷ്പക്മോയി പവർത്തി
ക്കുപ്മന്് എങ്ങപ്ന �രുതോനോവുും 

എന്ോയിരുന്  ദോസിപ്റെ ഉത്ക്ണ്. 
എലെോ എ�് സി�യൂട്നീവ് നടപടി�
ളുും ഗവർണറുപ്ട കപേിേോവണപ്മ
ന് വോദഗതി അപോകയോഗി�വുും, 
യോഥോർത്ഥ്യത്തിന് നിേക്ോത്തതും 
ആപ്ണന്ോയിരുന് മപ്റ്റോേുംഗമോയ 
പ്� ടി ഷോയുപ്ട അഭിപോയും. ക�ന്ദ്ര 
സർക്ോർ കനോമികനറ്റു പ്േയ്ന് 
ഗവർണറിന് വികവേനോധി�ോേും 
നൽകുന്ത് പദവിയുപ്ട ദുരുപകയോ
ഗത്തിന് നിമിത്തമോവുപ്മന്് ഭേണ
ഘടനോനിർമോണസഭയിൽ പേ 
അുംഗങ്ങളുും ഉന്യിച്ച ആത്മോർത്ഥ
മോയ ഉത്ക്ണ്�പ്� പൂർണ്ണമോയുും 
ശേിപ്വക്കുന് തേത്തിലള്ള നടപ
ടി��ോണ് �ഴിഞ്ഞ 70പ്�ോലെപ്ത്ത 
ഗവർണർ േേിതങ്ങൾ നൽകുന് 

കേന്ദ്ര സർക്ാർ കനാമതികന� 
ന്െയ്യുന് ഗവർണറതിന് വതികവെ
നാധതിോരം നൽകുന്ത് 
പദവതിയന്െ �രുപകയാഗത്തിന് 
നതിമതിത്മാവുന്മന്് ഭരണഘെ
നാനതിർമാണ സഭയതിൽ പല 
അംഗങ്ങളും ഉന്യതിച്ച ആത്മാർ
ത്മായ ഉത്ക്�േന്ള 
�ർ�മായം ശരതിന്വക്കുന് 
തരത്തിലുള്ള നെപെതിേളാണ് 
േഴതിഞ്ഞ 70ന്ോല്ലന്ത് 
ഗവർണർ െരതിതങ്ങൾ 
നൽകുന് പാഠം.

ഇ എും എസ്
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പോഠും.ഗവർണർ പദവിയികേക്കു 
കനോമികനറ്റു പ്േയ്പ്പ്ടുന്വർ വിദ്യോ
ഭ്യോസുംകപോലള്ള വിജ്ോനത്തി
പ്റെ കമഖേ��ിൽ അറിയപ്പ്ടുന് 
പണ്ിതരുും ഭേണനിർവഹണത്തി
പ്റെ കദനദിന വ്യവഹോേങ്ങ�ിൽ 
നിന്ും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന് പഗൽ
ഭമതി��ോയ വ്യക്തിത്ങ്ങളുമോയിേി
ക്കുപ്മന് ജവഹർേോൽ പ്നഹ്രുവിപ്റെ 
ഉറപ്ിൻകമേോണ് ഗവർണർ പദവി 
സുംബന്ധിച്ച േർച്ച�ൾ ഭേണഘട
നോനിർമോണസഭ ഉപസുംഹേിച്ചത്. 
പ്നഹ്രുവിപ്റെ മറ്റു പേ ഉറപ്പു�പ്�
കപ്ോപ്േ ഇക്ോേ്യവുും കനർ വിപേനീ
തത്തിപ്േത്തി.

ഭേണഘടനയുപ്ട 154  15 വകു
പ്പു�ൾ പ�ോേും ക�ന്ദ്രസർക്ോർ 
ശുപോർശ പ്േയ്ന് വ്യക്തി�പ്� പസിഡണ്ോണ് സുംസ്ോ
നങ്ങളുപ്ട ഭേണോധിപൻ (പ്ഹഡ് ഓെ് ദ കസ്റ്ററ്റ്) ആയി 
നിയമിക്കുന്ത്. ഗവർണറുപ്ട അധി�ോേവുമോയി ബന്ധപ്പ്ട് 
ഭേണഘടനയുപ്ട മൂന് വകുപ്പു��ോണ് ഏറ്റവുും വിവോദപേമോ
യിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്തിമോപ്േ നിയമിക്ോനുള്ള 164ോും വകുപ്പുും, 
നിയമസഭ വി�ിച്ചു കേർക്ോനുും, അവധിവ്കെോപ്ത പിേിയോനുും, 
പിേിച്ചുവിടോനുും അധി�ോേപ്പ്ടുത്തുന് 174ോും വകുപ്്, 356ോും 
വകുപ്പുപ�ോേും സുംസ്ോനഗവൺ
പ്മറെിപ്ന പിേിച്ചുവിട്് േോഷ്ടപതി 
ഭേണും ഏർപ്പ്ടുത്തുന്തിനുള്ള 
അധി�ോേും എന്ിവയോണ് ഈ 
വിവോദത്രയും. ഭേണഘടനയുപ്ട 
അതെസത്തക്കു നിേക്ോത്ത പ്പരു
മോറ്റും,േോജ്യത്തിപ്റെ പേമോധി�ോേ
ത്തിനുും,ഐ�്യത്തിനുും ഭനീഷണി
യോവുന് നടപടി�ൾ തടങ്ങിയ 
�ോേ്യങ്ങളുമോയി ബന്ധപ്പ്ട്ോണ് 
ഗവർണറുപ്ട വികവേനോധി�ോേ
ങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്പ്പ്ട്ത്.ഭേണ
ഘടനയിപ്േ മറ്റു പേതിലപ്മന്
കപോപ്േ അതെസത്തക്കു നിേക്ോ
ത്ത പ്പരുമോറ്റങ്ങളുും, പേമോധി�ോേ
ത്തിനുും, ഐ�്യത്തിനുും ഭനീഷണി
യോവുന് നടപടി�ൾ എതെോപ്ണ
ന്ും കൃത്യമോയി നിർവേിക്ോത്ത 
സോഹേേ്യത്തിേോണ് ഗവർണറുപ്ട 
അധി�ോേങ്ങളുമോയി ബന്ധപ്പ്ട് 
തർക്ങ്ങൾ രൂക്മോവുന്തിനു
ള്ള ഒരു �ോേണും. ഏതോയോലും 
േോജ്യത്തിപ്റെ പേമോധി�ോേവു
മോയി ബന്ധപ്പ്ട് തർക്ങ്ങളുപ്ട 

കപേിൽ ഗവർണറുപ്ട ഇടപ്പടൽ ആവശ്യമോയ അടിയതെേ 
സോഹേേ്യും 47നു കശഷമുള്ള േേിത്രത്തിൽ ഒരു സുംസ്ോനങ്ങ
�ിലും ഉടപ്േടുത്തിട്ിലെ. �േോപ�ലഷിതമോയ വടക്കു �ിഴക്ൻ 
സുംസ്ോനങ്ങ�ിലും,�ോശ്നീേിലും ഗവർണർമോരുപ്ട ഇടപ്പടൽ 
ആവശ്യമിലെോത്തവിധും ക�ന്ദ്രും തപ്ന് കനേിട്ടു ക��ോേ്യും 
പ്േയ്ന് സ്ിതിവികശഷമോണ് സുംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗവർണർമോരുപ്ട തന്ിഷ്ങ്ങൾ ക�േ�ത്തിപ്ന സുംബ
ന്ധിച്ചിടകത്തോ�ും പുതിയ �ോേ്യമലെ.1957പ്േ ആദ്യപ്ത്ത 

പ്തേപ്ഞ്ഞടുക്പ്പ്ട് മന്തിസഭ
യുപ്ട �ോേഘട്ും  മുതൽ ഗവർ
ണർമോരുപ്ട പേിധിവിട് നടപടി
�ൾക്് സുംസ്ോനും സോക്്യുംവ
ഹിച്ചിട്ടുണ്്.അവിഭക്ത �മയൂണിസ്റ്റു 
പോർടി ഇഎുംഎസ്് നമ്പൂതിേിപ്ോ
ടിപ്റെ കനതൃത്ത്തിൽ സ്തന്ത
േോയി മത്സേിച്ചു വിജയിച്ച അഞ്ചു 
എുംഎൽഎമോരുപ്ട പിന്തുണ
കയോപ്ട 1957ൽ മന്തിസഭ രൂപനീ
�േിക്കുന്തിന് അവ�ോശമുന്യി
ച്ചകപ്ോൾ അന്പ്ത്ത ഗവർണർ 
േോമകൃഷ്ണ റോവു തടക്ത്തിൽ തപ്ന് 
ഉടക്ിട്ടു.സ്തന്ത എുംഎൽഎമോർ 
ഒപ്ിട്ടു നൽ�ിയ �ത്തിപ്റെയടി
സ്ോനത്തിൽ മോത്രും തനീരുമോനപ്മ
ടുക്ോനോവിപ്ലെന്ും അവരുമോയി 
കനേിട്ടു സുംഭോഷണും നടത്തിയ
തിനുകശഷും മോത്രപ്മ തനീരുമോനും 
എടുക്ോനോവുപ്മന്ും റോവു ശഠിച്ചു. 
അതിപ്നക്ോൾ വിവോദപേമോയ 
തനീരുമോനമോയിരുന് അസുംബ്ി
യികേക്കുള്ള ആുംക്ോ ഇതെ്യൻ 
പതിനിധിയോയി മന്തിസഭ സത്യ

ദിലെി മുഖ്യമന്തി ക�ജേിവോളുും ഗവര്ണര് ആയിരുന് അനില് കബജോലും

േോമകൃഷണ റോവു
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പതിജ് പ്േയ്ന്തിനു മുമ്പുതപ്ന് ഒരു ക�ോൺഗ്രസ്സു�ോേപ്ന 
ഗവർണർ കനോമികനറ്റു പ്േയ് നടപടി. നിയുക്ത മുഖ്യമന്തി 
ഇഎുംഎസ്് ഗവർണറുപ്ട നടപടിപ്യ രൂക്മോയി വിമർശി
ക്കു�യുണ്ോയി. ഇങ്ങപ്നപ്യോരു തനീരുമോനും ക�പ്ക്ോള്ളു
ന്തിന് ഗവർണറിന് യോപ്തോരു അധി�ോേവുമിപ്ലെന് വ്യ
ക്തമോണ്.

പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പു പക്ിയ �ഴിഞ്ഞോൽ സഭോസുംബന്ധ
മോയ �ോേ്യങ്ങ�ിൽ ഗവർണർക്കു യോപ്തോരു പ�മിപ്ലെന്ും 
കനോമികനഷൻ കപോലള്ള �ോേ്യങ്ങൾ 
സത്യപതിജ് പ്േയ്തു അധി�ോ
േകമൽക്കുന് സർക്ോേിപ്റെ ഉത്ത
േവോദിത്തമോപ്ണന്ും അകദേഹും 
വോദിച്ചു. �മയൂണിസ്റ്റു സർക്ോേിപ്റെ 
ഭൂേിപക്ും �ഴിയുന്തും കുറയ്ക്കുന്
തിനു കവണ്ിയോണ് ഗവർണർ ഈ 
കനോമികനഷൻ നടത്തിയപ്തന് 
വ്യക്തമോയിരുന്. സ്തന്ത ഇതെ്യ
യുപ്ട േേിത്രത്തിൽ പ്തേപ്ഞ്ഞടുക്
പ്പ്ട് ഒരു സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്ന 
ആദ്യമോയി 356ോും വകുപ്പു പ�ോേും 
1959 ൽ പിേിച്ചുവിടുന്തും ഇകത 
റോവു തപ്ന്യോണ്.

സുംസ്ോനും സോക്്യും വഹിച്ച 
ഗവർണറുപ്ട തന്ിഷ്ത്തിപ്റെ 
മപ്റ്റോരു ദൃഷ്ോതെും 1965േോയിരുന്. 
65പ്േ നിയമസഭോ പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ 
ഒരു �ക്ിക്കുും ഭൂേിപക്ും േഭിച്ചി
ലെ. സിപിഎും ആയിരുന് ഏറ്റവുും 
വേിയ ഒറ്റ �ക്ി. മറ്റു േിേ �ക്ി
�ളുപ്ട പിന്തുണകയോപ്ട മന്തിസഭ 

രൂപനീ�േിക്കുവോൻ സിപിഎും നിയമസഭോ �ക്ി കനതോവോയ 
ഇഎുംഎസ്് അവ�ോശമുന്യിച്ചുപ്വങ്ിലും അന്പ്ത്ത ഗവർണ
റോയിരുന് എ പി ജയിൻ അത നിേോ�േിച്ചു. ജയിേിൽ�ിട
ന്പ്�ോണ്ടു പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ മത്സേിച്ചു ജയിച്ച 29 സിപിഎും 
എുംഎൽഎമോപ്േ കമോേിപ്ിക്ണപ്മന് ആവശ്യവുും നിേോ�
േിച്ച ജയിൻ അസുംബ്ി പിേിച്ചുവിട്് സുംസ്ോനത്ത് േോഷ്ടപതി 
ഭേണും ഏർപ്പ്ടുത്തി. ക�ന്ദ്രവുും, സുംസ്ോനങ്ങളുും ഒറ്റ�ക്ി 
തപ്ന് ഭേിക്കുന് �ോേയ�വിൽ സുംസ്ോനങ്ങളുും, ഗവർണർ

മോരുും തമ്മിൽ തർക്ങ്ങളുും, സുംഘർ
ഷങ്ങളുും തി�ച്ചുും വിേ�മോയിരുന്. 
എന്ോൽ 1967 പ്േ പ്തേപ്ഞ്ഞടു
കപ്ോപ്ട ഈ സ്ിതിയിൽ മോറ്റും 
വന്. ക�ോൺഗ്രസ്ിതേ �ക്ി�ൾ 

പേ സുംസ്ോനങ്ങ�ിലും അധി�ോ
േത്തിപ്േത്തിയകതോപ്ട ക�ന്ദ്രും 
ഭേിക്കുന് ക�ോൺഗ്രസ്് തങ്ങളുപ്ട 
സ�േിതമോയ േോഷ്ടനീയ േോഭങ്ങൾക്കു 
കവണ്ി ഗവർണർ പദവി ദുരുപകയോ
ഗിക്കുന് പവണതക്് ആക്ും കൂടി. 
ഭേണഘടനോനിർമോണസഭയിൽ 
പ്നഹ്രു വോഗ്ോനും പ്േയ്കപോപ്േ 
വിജ്ോനത്തിപ്റെ കമഖേയിൽ വ്യ
ക്തിമുദ് പതിപ്ിച്ച പഗ�മതി�പ്� 
ഗവർണറോയി നിയമിക്കുന് �നീഴ് വ
ഴക്ും അകദേഹത്തിപ്റെ �ോേത്തുത
പ്ന് നിേവിൽ വന്ിലെ. 1960 �ളുപ്ട 
അവസോനപ്മത്തുകമ്ോൾ ഭേണ�ക്ി
ക്് സ്ോനമോനങ്ങൾ പ�വയ്ക്കുന്തി
നുള്ള പദവി മോത്രമോയി ഗവർണർ 
സ്ോനും ചുരുങ്ങി. വിവോദങ്ങളുപ്ട 

ഗവർണറുന്െ അധതിോരവുമായതി 
ബന്ധന്പെട്ട ഭരണഘെനയന്െ മൂന്നു 
വകു�േളാണ് ഏറ്വും വതിവാദപര
മായതി�ള്ളത്. മുഖ്യമ�തിമാന്ര 
നതിയമതിക്ാനുള്ള 164ാം വകു�ം, 
നതിയമസഭ വതിളതിച്ചു കെർക്ാനും, 
അവധതിവ�ാന്ത പതിരതിയാനും, 
പതിരതിച്ചുവതിൊനും അധതിോരന്പെടുത്തു
ന് 174ാം വകുപെ്, 356ാം വകു�പ്ര
ോരം സംസ്ാനഗവൺന്മറെതിന്ന 
പതിരതിച്ചുവതിട്ട് രാഷ്ടപതതി ഭരണം 
ഏർന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള 
അധതിോരം എന്തിവയാണ് ഈ 
വതിവാദത്രയം.  

ബിശ്നോഥ് ദോസ്                                 ആര് എസ് സര്ക്ോേിയ                      എ പി ജയിന്
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എണ്ണവുും ഒന്ിനു പുറപ്� ഒന്ോയി കുന് കൂടിയകതോപ്ട 
ഗവർണർ പദവിയുപ്ട ആവശ്യ�ത തപ്ന് കേോദ്യുംപ്േയ്ന് 
സ്ിതിവികശഷമുണ്ോയി.

ക�ന്ദ്രും ഭേിക്കുന് �ക്ിയുപ്ട േട്ടു�ങ്ങൾ മോത്രമോയി ഗവർ
ണർമോർ പവർത്തിക്കുന്തിപ്റെ സുംസ് �ോേും അസഹനനീയമോ
യതിപ്റെ പശ്ോത്തേത്തിേോണ്  ഗവർണർമോരുപ്ട പവർത്ത
നപ്ത്തപ്റ്റി പഠിക്കുന്തിനുും,നിർകദേശങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുന്തി
നുും ജസ്റ്റിസ് ആർ എസ്് സർക്ോേിയയുപ്ട കനതൃത്ത്തിൽ 
�മനീഷപ്ന നിയമിക്കുവോൻ അന്പ്ത്ത പധോനമന്തി ഇന്ദിേോ 
ഗോന്ധി നിർബന്ധിതമോയത്.83ഒകക്ോബറിൽ ശ്രനീനഗറിൽ 
കേർന് 15 പതിപക്�ക്ി�ളുപ്ട സുംയുക്തകയോഗും അുംഗനീ
�േിച്ച പകമയും ഗവർണർമോരുപ്ട പവർത്തനും ഭേണഘടന 
വിഭോവന പ്േയ് മുഴവൻ തത്ങ്ങൾക്കുും വിരുദ്ധമോപ്ണന് 
വിേയിരുത്തി. ഇന്ദിേോ ഗോന്ധിയുപ്ട മേണത്തിനു കശഷും പ
ധോനമന്തിയോയ േോജനീവ് ഗോന്ധിയുപ്ട �ോേത്തോണ് �മനീഷൻ 
അതിപ്റെ റികപോർട് 1987ഒകക്ോബറിൽ സമർപ്ിക്കുന്ത്. 
ഗവർണർമോരുപ്ട പ്പരുമോറ്റപ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങപ്� 
ഏതോണ്ടു പൂർണ്ണമോയുും ശേിപ്വയ്ക്കുന്തോയിരുന് സർക്ോേിയ 
�മനീഷൻ റികപോർട്.

ഗവർണർമോരുപ്ട പവർത്തനങ്ങപ്� ഭേണഘടന അനു
ശോസിക്കുന് തേത്തിൽ േിട്പ്പ്ടുത്തുന്തിനു കവണ് നിർകദേ
ശങ്ങളുും സർക്ോേിയ �മനീഷൻ മുകന്ോട്ടു വയ്ക്കു�യുണ്ോയി. മറ്റു 
പേതും കപോപ്േ ഈ �മനീഷൻ റികപോർട്ടുും ബന്ധപ്പ്ട്വർ 
അവഗണിച്ചു. അതിനിടയിേോണ് എസ്് ആർ പ്ബോപ്മ്മ 
ക�സ്ിൽ സുപനീും ക�ോടതി ഗവർണർമോരുപ്ട അധി�ോേത്തി

പ്റെ അവ�ോശവോദങ്ങപ്� ഗൗേവമോയി ബോധിക്കുന് വിധി 
പുറപ്പ്ടുവിയ്ക്കുന്ത്. മന്തിസഭയുപ്ട ഭൂേിപക്ും പ്ത�ിയികക്
ണ്ത് സോമോജി�പ്േ ഗവർണറുപ്ട മുന്ിൽ പകേഡു നടത്തിയലെ 
ബന്ധപ്പ്ട് നിയമസഭയിേോപ്ണന് ക�ോടതി സുംശയകേശ
മപ്ന്യ വ്യക്തമോക്ി.

ഡൽഹിയിപ്േ അേവിന്ദ് ക�ജ് റിവോൾ സർക്ോരുും, േഫ്റ
നറെ് ഗവർണ്ണറുും തമ്മില�� തർക്ത്തിലും േഫ്റനറെ് ഗവർണ്ണ
റിന് തന്ിഷ് പ�ോേും ‘സ്തന്തമോയി'തനീരുമോനങ്ങപ്�ടുക്ോൻ 
അധി�ോേമിപ്ലെന് വ്യക്തമോക്കു�യുണ്ോയി. േോജ്യതേസ്ോ
നപ്മന് നിേയിൽ ദൽഹിയുപ്ട സവികശഷത �ണക്ിപ്േടു
ത്ത് എൽജിക്കു പകത്യ� അധി�ോേങ്ങൾ ഉപ്ണ്ങ്ിലും ഇവ 
സുംസ്ോന സർക്ോേിപ്ന ഭേിക്ോനുള്ള അവ�ോശമപ്ലെന് 
വ്യക്തമോണ്. നിയമപേമോയി തപ്റെ മന്തിസഭയുപ്ട ഉപകദശ
മനുസേിച്ച് പവർത്തിക്കുവോൻ ബോധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയോണ് 
ഗവർണർ. ക�ന്ദ്രത്തിപ്റെ ഇുംഗിതും നടപ്ിേോക്കുന്തിനുും,
ക�ന്ദ്രത്തിപ്റെ േോേനോയി പവർത്തിക്കുവോനുും ഗവർണറിനു 
സോധ്യമപ്ലെന്1 ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്രുപ്ട അഭിപോയും 
ക�ന്ദ്ര സുംസ്ോന ബന്ധങ്ങപ്�പ്റ്റി ഗൗേവമോയി േിതെിക്കു
ന്വർ �ണക്ിപ്േടുക്ണപ്മന് പറയോനുള്ള ആർജവും 
കപോലും നഷ്മോയ സോഹേേ്യത്തിലൂപ്ടയോണ് ഇതെ്യയിപ്േ 
േോഷ്ടനീയും �ടന്കപോകുന്ത്. അതിപ്റെ പേിണിതെേമോണ് 
ആേിെ് പ്മോഹമ്മദ് ഖോപ്നകപ്ോലള്ളവർ നടത്തുന് വോേ� 
�സർത്തു��ിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ത്.

1. പ്ബോപ്മ്മ വിധിയുപ്ട പശ്ോത്തേത്തിൽ  ഫ്രണ്് കേൻ 
എന് പസിദ്ധനീ�േണത്തിനു നൽ�ിയ അഭിമുഖും.

കുട്ിയുപ്ട വിഖ്യോത �ോര്ട്ടൂണ്
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ക�േ�ത്തിൽ ഇത് എത്രോമപ്ത്ത മനുഷ്യച്ചങ്ങേയോണ് 
അേകങ്ങറുന്ത്?  ഇത്തവണ റിപ്ബ്ിക്് ദിനത്തിൽ, 

ഇതെ്യൻ റിപ്ബ്ിക്ിപ്റെ എഴപപ്ത്തോന്ോും ജന്ദിനത്തിൽ 
കദശനീയപോതയുപ്ട വേതവശത്തു അണികേർന് നിന്് ക� 
ഉയർത്തി പതിജ്പ്യടുക്കുന്  ആബോേവൃദ്ധും ജനങ്ങപ്� 
വനീക്ിക്കുകമ്ോൾ മനസ്ിൽ വന് കേോദ്യമിതോണ്. എമ്ത�
�ിൽ ഡികവഎെ് ഐ ആദ്യമോയി മനുഷ്യച്ചങ്ങേ തനീർത്ത
കപ്ോൾ അപ്തോരു മഹോമുകന്റ്റമോയിരുന്. ജനങ്ങളുപ്ട എതി
േിലെോത്ത ശക്തിപ�ടനും. പിന്നീട് അപ്തോരു േടങ്ങോയി. 
എലെോവർഷവുും പപ്ക് ജനും അണിനിേന്. ഇത്തവണയുും 
േങ്ങേയിൽ ആൾക്കൂട്ത്തിനു കുറപ്വോന്മുണ്ോയിരുന്ിലെ. 

അവർ അഹമഹമി�യോ വന്കൂടി. കനതോക്ൾ പതിജ് 
പ്േോലെിപ്ക്ോടുത്തു. ജനും ഏറ്റുപറഞ്ഞു. പപ്ക് ഇത്തവണ 
അവർ പ്വറുപ്ത േടങ്ങിന് വന്തോയിരുന്ിലെ. ഗുംഭനീേമോയ  
ജന�നീയ േോഷ്ടനീയ ഇഛേയുപ്ട പഖ്യോപനത്തിപ്റെ കവദിയോയി 
അത് മോറി. 

ക�ോഴികക്ോട്ടു നഗേത്തിൽ ഈ മഹോമുകന്റ്റത്തിൽ അണി
നിേന്വേിൽ  ഭൂേിപക്വുും  �ക്ിേോഷ്ടനീയപേമോയ തോല്പേ്യ
ങ്ങളുപ്ട കപേിൽ അവിപ്ട വന്വേോയിരുന്ിലെ. ഇതെ്യയിൽ 
ജനീവിക്കുന് മനുഷ്യരുപ്ട പൗേത്ും പേികശോധനക്് വികധ
യമോക്കുും എന് ക�ന്ദ്ര ആഭ്യതെേമന്തി അമിത് ഷോയുപ്ട 
പഖ്യോപനത്തിൽ ഉള്ളുപ്പോള്ളിയ സോധോേണജനങ്ങ�ോണ് 

കലഖനം

എൻ പതി ന്െക്കുട്ടതി

�നുഷയ്�ഹോശൃംഖലയിെല 
വ�ൻ �ോവുകൾ 

മനുഷ്യ മഹോശുംഖേ തേസ്ോനത്ത്
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അതിൽ അണികേേോനോയി എത്തി
കച്ചർന്ത്. അതിൽ കുട്ി�ളുും വൃദ്ധ
ന്ോരുും യുവജനങ്ങളുമുണ്ോയിരുന്. 
കുടുുംബങ്ങൾ ഒന്ിച്ചോണ് പകേടത്തുും 
സമേത്തിനോയി എത്തികച്ചർന്ത്. 
പേരുും പേിപോടി ആേുംഭിക്കുന് 
നോലമണിക്് എത്രകയോ മുകന്തപ്ന് 
പ്തരുകവോേങ്ങ�ിൽ എത്തി �ോത്തു
നിൽക്കുന്ണ്ോയിരുന്. ഇത്തവണ 
മുസ്ിും��ോണ് മേബോറിപ്േങ്ും 
അത്യോകവശകത്തോപ്ട  പേിപോടി
ക്ോയി എത്തിയത്. പ്തക്ൻ ക�േ
�ത്തിൽ   മുസ്ിും�ളുും കക്്വരുും 
മനുഷ്യശുംഖേയുപ്ട വിജയത്തിനോയി 
അേയുും തേയുും മുറുക്ി േുംഗപ്ത്തത്തി 
എന്ോണ് വോർത്ത�ൾ പറയുന്ത്. 
ക�ന്ദ്ര ആഭ്യതെേ വകുപ്ിപ്റെ പൗേത് 
പേികശോധന സുംബന്ധിച്ച നനീക്ങ്ങൾ 
േോജ്യപ്ത്ത നയൂനപക്ങ്ങൾക്ിടയിൽ 
വേിയ അസ്സ്തയുും ഭനീതിയുും വിതച്ചിട്ടുണ്് എന്തിന് 
മപ്റ്റോരു പ്ത�ിവ് കൂടിയോയിരുന് ജനുവേി 26 നു പ്തരുവിൽ 
ഒഴ�ിപ്യത്തിയ ജനസഞ്ചയും. അവർ തങ്ങളുപ്ട പതികഷധ
വുും ഭനീതിയുും പ�ടിപ്ിക്ോൻ �ിട്ടുന് ഒരു അവസേവുും പോഴോ
ക്കുന്ിലെ. അതിനോൽ ക�േ�ത്തിൽ ഇടതപക്  ജനോധിപത്യ 
മുന്ണി സുംഘടിപ്ിച്ച പേിപോടിയുപ്ട വൻവിജയും അപതനീ
ക്ിതമോയിരുന്ിലെ.

അതിനോൽ ഇടതമുന്ണി കനതോക്ൾ വ�പ്േ സുംതൃപ്
േോയി �ോണപ്പ്ട്ടു. 2019 പ്മയിൽ നടന് കേോ�് സഭോ തിേ
പ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ തങ്ങപ്� ക�വിട് നയൂനപക്ങ്ങൾ വനീണ്ടുും 
തിേിച്ചുവേവിപ്റെ പോതയിേോണ് എന്് അവർ വിശ്സിക്കു
ന്. അതിനു ആധോേമോയ നിേവധി പ്ത�ിവു�ൾ അവർക്കു 
ഹോജേോക്ോനുമുണ്്.

അതിപ്േോന്്, മേബോറിൽ ഏറ്റവുും ശക്തമോയ മുസ്ിും 
സമുദോയ വിഭോഗമോയ സുന്ി��ിപ്േ പേസ്പേും കപോേടിച്ചു 
നിന് ഇരുകൂട്രുും ഇത്തവണ ഒന്ിച്ചു പ്േപ്ങ്ോടിക്് �നീഴിൽ 
അണിനിേക്ോൻ ഒഴ�ിപ്യത്തി എന്ത വസ്തുതയോണ്. ഇത് 
ഒരു പുതിയ പതിഭോസമോണ്. 1980 �ളുപ്ട മധ്യത്തിൽ സുന്ി 
ഉേമ പസ്ോനത്തിൽ പി�ർപ്് വന് കശഷും ഇത്   ആദ്യ
മോയോണ് േണ്ടു വിഭോഗും സുന്ി�ളുും ഒന്ിച്ചു അണിനിേക്കു
ന്ത്. സുന്ികനതൃത്ത്തിൽ �ോതെപുേും എ പി അബൂബക്ർ 
മുസ് േിയോരുും സുംഘവുും 1987 പ്േ തിേപ്ഞ്ഞടുപ്് മുതൽ 
ഇടതപക്വുമോയി �ോേോ�ോേമോയി പേ നനീക്കുകപോക്കു�ളുും 
സഖ്യങ്ങളുും പേനീക്ിച്ചു വരുന്തോണ്. ''ഞങ്ങപ്� സഹോയി
ക്കുന്വപ്േ ഞങ്ങളുും സഹോയിക്കുും'' എന്തോണ് �ോതെപുേും 
ഉ്ോദിപ്റെ സ്ിേും പലെവി. ഹജ്് �മ്മിറ്റിയിലും വഖ്െ് 
കബോർഡിലും മറ്റു സമുദോയ തോല്പേ്യമുള്ള ഔകദ്യോഗി� പദവി
��ിലും അവർക്കു മോന്യമോയ  സ്ോനവുും പോതിനിധ്യവുും ഉറപ്പു 
വരുത്തിയത് ഇടതപക്മോണ്. വഖ്െ് കബോർഡ് പ്േയർമോൻ 

സ്ോനവുും ഹജ്് �മ്മിറ്റി അധ്യക്സ്ോനവുും മുൻ�ോേങ്ങ
�ിൽ അവർക്കു നൽ�ിയത് ഇടതപക് ഭേണകൂടങ്ങ�ോണ്.  
അതിനോൽ �ോതെപുേത്തിപ്റെ അനുയോയി�ൾ പേിപോടിപ്ക്
ത്തിയതിൽ അത്ഭുതമിലെ.

എന്ോൽ അത്ഭുതും ഇന്പ്േവപ്േ മുസ്നീുംേിഗിപ്റെ ക�പ്ി
ടിയിേോയിരുന് പബേമോയ ഇ പ്� വിഭോഗും സുന്ി�ളുും 
വോശികയോപ്ട ഇത്തവണ ഇടതമതിേിൽ േോേിനിന് എന് 
�ോേ്യമോണ്. ഇ പ്� സുന്ി�ളുപ്ട പേ പമുഖ കനതോക്ളുും  
ക�ോഴികക്ോപ്ട്യുും മേപ്പുറപ്ത്തയുും വനീഥി��ിൽ മനുഷ്യശുംഖ
േയുപ്ട ഭോഗമോയിട്ടു അണിനിേന്. പേിപോടി വിജയിപ്ിക്ോൻ 
അവർ മഹലെ് തേത്തിൽ തപ്ന് വേിയ ആസൂത്രണങ്ങൾ 
പ്േയ്തോയുും വോർത്ത�ൾ സൂേിപ്ിക്കുന്.

ഇത് പപ്ക് അപതനീക്ിതമോയിരുന്ിലെ. പൗേത് പശ് ന
വുമോയി ബന്ധപ്പ്ട്ടു ഇടതപക്ും നടത്തിയ വമ്ിച്ച പ്പോത
കയോഗങ്ങ�ിൽ ക�ോഴികക്ോട്ടു �ടപ്പുറത്തുും മേപ്പുറത്ത് ക�ോട്ക്കു
ന്ിലും മുഖ്യ പോസുംഗി�ൻ മുഖ്യമന്തി പിണറോയി വിജയൻ 
തപ്ന്യോയിരുന്. അകതകപോപ്േ ഇരുവിഭോഗും സുന്ി�ൾ 
നടത്തിയ പേിപോടി��ിലും സിപിഎും കനതോക്ൾ പധോന 
സോന്ിധ്യമോയിരുന്. മുഖ്യമന്തിയുപ്ട വോക്കു�ൾ ദനീർഘമോയ 
�യ്ടികയോപ്ടയോണ് മോപ്ി�മക്ൾ സ്നീ�േിച്ചത്. പൗേത് 
വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്തി സ്നീ�േിച്ച ശക്തമോയ ക�ന്ദ്ര വിരുദ്ധ 
നിേപോടു�ൾ മേബോറിപ്േങ്ും വേിയ ഉത്സോഹമോണ് ഉണ്ോ
ക്ിയിേിക്കുന്ത്. പിണറോയിപ്യ ഇേട്േങ്ൻ എന്് വ�പ്േ 
അഭിമോനകത്തോടുും ആഹ്ോദകത്തോടുും വികശഷിപ്ിക്ോൻ ഇന്് 
മുന്ിൽ നില്ക്കുന്ത് മുസ്ിും യുവോക്ൾ തപ്ന്യോണ്. 

ഇതിനു ഒരു പധോന �ോേണും വിഷയത്തിൽ മുസ്ിും 
േനീഗ് എടുത്ത അഴപ്�ോഴമ്ൻ നിേപോടു�ൾ തപ്ന്യോണ് 
എന്തും പറയോപ്ത വയ്. ഇ പ്� വിഭോഗും സുന്ി സമ് 
എലെോ �ോേത്തുും േനീഗുമോയി കയോജിച്ചു നിന്വേോണ്. േനീഗ് 
അധി�ോേത്തിൽ വരുന് സന്ദർഭങ്ങ�ിലും സമ് കനതോക്ൾ 

മനുഷ്യ മഹോശുംഖേ ആേപ്പുഴയില് 100 വയസ്സു�ോേി ആമിനയോണ് വനീല് പ്േയറില്.
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പിന്ണിയിൽ തങ്ങളുപ്ട മതപേവുും സോമുദോയി�വുമോയ പ
വർത്തനങ്ങളുമോയി ഒതങ്ങിക്ഴിയു�യോയിരുന് പതിവ്. 
കദനുംദിന േോഷ്ടനീയത്തിൽ അവർ അത്രയധി�ും തോല്പേ്യും 
�ോണിച്ചിരുന്ിലെ. ദനീനി പവർത്തനും പേമപധോനമോയി 
�ണ്ടു അവർ പള്ളി��ിലും ദർസു��ിലും മതപഭോഷണ 
കവദി��ിലും ഒതങ്ങിനിന്. 

അതിനു മോറ്റും വന് തടങ്ങിയത് സമനീപ�ോേത്തോണ്. 
ഋഷിതേ്യനോയ ഇ പ്�  ഉ്ോദിപ്റെ തികേോധോനത്തിന് കശഷും 
സമ്യുപ്ട കനതൃത്ത്തിൽ വന് പേരുും ഭൗതി�കേോ�ത്തു 
�ോതെപുേത്തിപ്റെ വിജയും തങ്ങൾപ്ക്ോരു മോതൃ�യോയിട്ോണ് 
�ണ്ത്. മതും ആത്മനീയ �ോേ്യും മോത്രമലെ, ഭൗതി� കനട്ങ്ങൾ
ക്കുും അടിസ്ോനും തപ്ന് എന് �പ്ണ്ത്തൽ. അതിനു ക�േ
�ത്തിൽ എൻഎസ്എസുും എസ്എൻഡിപിയുും വിവിധ മുന്
ണി��ിൽ കേകക്റിയുും പിണങ്ങിയുും ഭനീഷണിപ്പ്ടുത്തിയുും 
ഉണ്ോക്ിപ്യടുത്ത കനട്ങ്ങളുും ഒരു �ോേണമോയി. സമുദോയശ
ക്തി�ൾ വിേോേിച്ചോൽ ആഭ്യതെേമന്തിപ്യകപ്ോലും ഇ�ക്ോ
നോകുും എന്് അവർ �ണ്റിഞ്ഞത് �ഴിഞ്ഞ യുഡിഎെ് 
ഭേണ�ോേത്തു ആഭ്യതെേവകുപ്ിൽ വന് മോറ്റുംമറിച്ചില��ി
ലൂപ്ടയോണ്. 

അതിനോൽ േനീഗ് മോത്രമോണ് മുസ്ിും സമുദോയത്തി
പ്റെ േോഷ്ടനീയ തോല്പേ്യങ്ങളുപ്ട ഒകേപ്യോരു വോഹനും എന് 
നിേപോടിൽ നിന്ും സമുദോയും മോറിക്ഴിഞ്ഞു. േനീഗ് മുജോ
ഹിദു�ളുപ്ട കൂടോേമോണ്; േനീഗ് ജമോഅത്തു�ോരുപ്ട നിയന്ത
ണത്തിേോണ് എന് മട്ിലള്ള ആകേോപണങ്ങ�ോണ് തടക്
ത്തിൽ ഉയർന്ത്.  എണ്ണത്തിൽ മുന്ിലള്ള സുന്ി�ൾക്് 
പോർട്ിയിലും പദവി��ിലും കവണ്ത്ര പോതിനിധ്യമിലെ എന് 

കതോന്േോണ് അതിനു പിന്ിൽ എന്് വ്യക്തും. അത് 
ശക്തിപ്പ്ടുത്തുന് പേ നനീക്ങ്ങളുും േനീഗിപ്റെ ഭോഗത്തു നിന്് 
വേി�യുും പ്േയ്തു. പൗേത് വിഷയത്തിൽ ഇ പ്� വിഭോഗും 
സമ് വിവിധ മുസ്ിും സുംഘടന�ളുപ്ട ഒരു പ്പോതകയോഗും 
ക�ോഴികക്ോട്ടു വി�ിച്ചു കേർക്ോൻ തനീരുമോനിച്ചകപ്ോൾ 
അത് മുടക്ിയത് കുഞ്ഞോേിക്കുട്ിയുും േനീഗ് കനതൃത്വുും 
ആയിരുന്. പിന്നീട് അമിത്ഷോയുപ്ട ക�ോഴികക്ോട്ടു സന്ദർ
ശനും സുംബന്ധിച്ച വോർത്ത വന്കപ്ോൾ തങ്ങൾ വിമോന
ത്തോവ�ും മുതൽ നഗേും വപ്േ �േിമതിൽ പണിയുും എന്് 
യൂത്തു േനീഗ് പഖ്യോപിച്ചു. വേിയ ആകവശകത്തോപ്ടയോണ് 
യുവോക്ൾ തനീരുമോനപ്ത്ത വേകവറ്റത്. പപ്ക് പികറ്റന്് 
പോണക്ോട്ടു പോപ്ഞ്ഞത്തിയ കുഞ്ഞോേിക്കുട്ി പോർട്ി അധ്യ
ക്ൻ കഹദേേി തങ്ങപ്�പ്ക്ോണ്് പ്ോവനയിറക്ിച്ചു.
യൂത്ത് േനീഗിപ്റെ പേിപോടി പോടിലെ. അത് പ്തറ്റിദ്ധോേണയു
ണ്ോക്കുും; അതിനോൽ റദേോക്ിയിേിക്കുന്. യൂത്ത് േനീഗിപ്റെ 
കനതോക്ക�ോട് കെോണിൽ കപോലും ഒന്് കേോദിക്ോപ്ത
യോണപ്ത്ര അവരുപ്ട  പേിപോടി ഹറോമോയി പഖ്യോപിച്ചു
പ്�ോണ്ടുള്ള മൂത്തേനീഗിപ്റെ തനീട്ടൂേും വന്ത്. തങ്ങപ്� കുറ്റും 
പറഞ്ഞിട്് �ോേ്യമിലെ. മടിയിൽ �നമു��വനു വഴിയിൽ 
കപടി കവണും എന്് മേയോ�ി�ൾക്് പകണ് കബോധ്യമു
ള്ളതോണ്. അമിത്ഷോപ്യകപ്ോലള്ള ഒരു ആഭ്യതെേമന്തി
യുമോയി ഏറ്റുമുട്ടുകമ്ോൾ സൂക്ിക്ണും എന്് പോർട്ിയുപ്ട 
പോർേപ്മറെിപ്േ മുഖങ്ങ�ോയ കുഞ്ഞോേിക്കുട്ിക്കുും ഗൾെ് 

മുതേോ�ി പി വി അ�ൾ വഹോബിനുപ്മോപ്ക് നന്ോയറിയോും. 
അതിനോൽ ക�വിട്ടുള്ള ഒരു ��ിക്കുും അവർ തയോറലെ. യൂത്ത് 
േനീഗിന് �േിുംകുപ്ോയക്ോപ്േ ഇറക്ിവിട്ോൽ മതി. അവർക്കു 
നഷ്പ്മോന്ും വേോനിലെ. അങ്ങപ്നയലെകലെോ മറ്റുകനതോക്ളുപ്ട 
�ോേ്യും. 

അങ്ങപ്നയുള്ള  സന്ദർഭത്തിൽ ഇക്ോേമത്രയുും തങ്ങളുപ്ട 
കൂപ്ട നിൽക്കു�യുും തങ്ങപ്� പിന്തുണക്കു�യുും പ്േയ് മതനയൂ
നപക്ങ്ങളുപ്ട ഉത്�ണ്യുും പശ് നങ്ങളുും മനസ്ിേോക്ി 
ശക്തമോയി േുംഗത്ത് വേോനുള്ള ഉത്തേവോദിത്ും യുഡിഎെ് 
കനതൃത്ത്തിലള്ള ക�ോൺഗ്രസ്ിന് ഉണ്ോയിരുന്. അവർ 
പപ്ക് ജനവി�ോേും �ണ്റിഞ്ഞതോയി കപോലും കതോന്ിയിലെ. 
മേബോറിൽ അവരുപ്ട എുംപിമോേിൽ പധോനി എഐസിസി
യുപ്ട മുൻ അധ്യക്ൻ േോഹുൽ  ഗോന്ധി തപ്ന്യോണ്. വയനോ
ട്ിൽ കവോട്ർമോേിൽ പകുതിയികേപ്റ വരുന് മുസ്ിും, ക്ി്്യൻ 
കവോട്ർമോരുപ്ട ഉത്�ണ്പ്യോന്ും അകങ്ങേ് ഇതവപ്േ അറി
ഞ്ഞതോയിത്തപ്ന് �ോണുന്ിലെ. ഒരു മോസത്തികേപ്റയോയി 
ജനും പ്തരുവിൽ സമേത്തിേോണ്. �ോട്ിപ്േ മൃഗങ്ങൾക്കു 
ആപത്തുവന്ോലും ശേി, കമസൂേികേക്കുള്ള പോത േോത്രികന
േത്തുും തറക്ണും എന്് പറഞ്ഞു ഏതോനുും കപർ ബകത്ത
േിയിൽ ധർണ നടത്തിയകപ്ോൾ അവിപ്ട പോപ്ഞ്ഞത്തിയ 
േോഹുൽ ഗോന്ധി നോട്ിപ്േ ആബോേവൃദ്ധും ജനും തങ്ങളുപ്ട 
പൗേത്ും സുംബന്ധിച്ച ഉത്�ണ്�ളുമോയി േുംഗത്തിറങ്ങിയ 
സമയത്തു അവിപ്ടപ്യങ്ും എത്തിയകതയിലെ. ''ഇങ്ങപ്ന
പ്യോരു മേക്ിഴങ്ങിപ്ന എതെിനു ഞങ്ങളുപ്ട തേയിൽ പ്�ട്ി
പ്വച്ചു, പടച്ചവകന'' എന്ോണ് മ�േത്തിപ്േ കവോട്ർമോേിൽ 

കസോഷ്യല് മനീഡിയയിപ്േ ഒരു  സൃഷ്ി
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പേരുും ഇകപ്ോൾ പോർത്ഥനോസമയത്തു പടച്ച തമ്പുേോകനോട് 
കേോദിക്കുന്ത്.  

േോഹുൽ ഗോന്ധിയുപ്ട �ഥ അങ്ങപ്ന. എന്ോൽ നോട്ിപ്േ 
കേോക്ൽ ക�ോൺഗ്രസ്സു�ോരുപ്ട �ഥകയോ? തങ്ങളുപ്ട �ോേിൻ
ചുവട്ിപ്േ മണ്ണ് ഒഴ�ികപ്ോകുന്ത് അവർക്കുും �ണ്ോേറിയിപ്ലെ
കന്ോ? പൗേത്വിഷയത്തിൽ അവരുപ്ട ഇടപ്പടൽ �ണ്ോൽ 
അങ്ങപ്നയുും കതോന്ികപ്ോകുും. ഉദോഹേണത്തിന്, പൗേത് 
വിഷയും  വന്കപ്ോൾ ആദ്യും യുഡിഎെ് ക�ോഴികക്ോട്ടു 
പ്�ോണ്ടുവന് ഒേോൾ ശശി തരൂർ ആയിരുന്. ''ജയ്ശ്രനീറോും'' 
വി�ി ആർഎസ്എസ് േോഷ്ടനീയ മുദ്ോവോ�്യമോക്ിയകപ്ോൾ 
അതിപ്ന പ്േറുക്ോൻ മുസ്ിും യുവോക്ൾ ''അള്ളോഹു 
അ�്ബർ''എന്് വി�ിച്ചതിൽ കുറ്റും �ണ്യോ�ോണ് മഹോന
വർ�ൾ. അകദേഹത്തിപ്റെ മൃദുഹിന്ദു വി�ോേും പകണ് പസിദ്ധ
മോണ്. ''എന്തുപ്�ോണ്് ഞോപ്നോരു ഹിന്ദുവോണ്'' എന്തോണ് 
തരൂർജിയുപ്ട കൃതി��ിൽ പധോനും. ടിയോൻ പോേക്ോട്ടു 
തരൂർ സ്രൂപത്തിപ്േ അുംഗമോണ്. മോതൃഭൂമി പത്രോധിപേോ
യിരുന് പ്� പി ക�ശവകമകനോനുും  തരൂർ പോേമ്േ്യത്തിൽ 
ജനിച്ചയോ�ോണ്.  പണ്്  മേബോർ �േോപും �ഴിഞ്ഞു ക�ശ
വകമകനോൻ വനീണ്ടുും പ്�പിസിസി കനതോവോയി വന്കപ്ോൾ 
മേബോറിപ്േ ജനും കൂവിവി�ിച്ചു ഓടിച്ചതോണ്. ബ്ിട്നീഷ് പട 
മേബോറിപ്േ മോപ്ി�മോപ്േ ചുട്ടു �േിച്ചകപ്ോൾ കനതോക്ൾ 
പ്േറുവിേൽ അനക്ിയിലെ എന്തോണ് അവപ്േ പക�ോപി
പ്ിച്ചത്. അന്് സിുംഗപ്പൂേികേക്് വക്നീൽപ്ണിക്ോയി കപോയ 
കമകനോൻ പിപ്ന് നോട്ിൽ പ്പോങ്ങിയത് സ്ോതന്ത്യും �ിട്ിയ 
കശഷമോണ്. അതിനോൽ നോട്ടു�ോർ തരൂർജിയുപ്ട വോക്കു�ൾ 

ഗൗേവമോയി എടുക്ോത്തതിന് അവപ്േ കുറ്റും പറഞ്ഞിട്് 
�ോേ്യമിലെ. പിന്നീട് �പിൽ സിബേിപ്ന ക�ോഴികക്ോട്ടു 
പ്�ോണ്ടുവന്കപ്ോൾ ജനും പസുംഗും ക�ൾക്ോൻ ബനീച്ചികേ
ക്് ഒഴ�ിയതും സത്യും. 

ഏതോയോലും �ഴിഞ്ഞ ഒരു മോസത്തികേപ്റയോയി ക�േ
�ത്തിൽ പൗേത് പശ് നവുമോയി നടക്കുന് ജന�നീയ മുകന്
റ്റങ്ങൾ പുതിപ്യോരു േോഷ്ടനീയ ധ്രുവനീ�േണത്തിപ്റെ േക്
ണമോണ് എന്് തനീർച്ച. ഈ മത്സേത്തിൽ ഇകപ്ോൾ കനട്ും 
പ്�ോയ്ിേിക്കുന്ത് സിപിഎമ്മുും ഇടതപക്വുമോണ്. പകക് 
അപ്തോരു അതെിമ വിജയമോകണോ? ക�ോഴികക്ോട്ടു മൂന്മോസ
മോയി യുഎപിഎ ക�സിൽ പതി��ോയി ജയിേിൽ �ിടക്കുന് 
അേൻ ഷുകഹബ്, തോഹ െസൽ എന്നീ േണ്ടു യുവോക്ളുപ്ട 
കുടുുംബങ്ങളുും വന്തിേിൽ പങ്ോ�ി��ോ�ോനോയി എത്തി
യിരുന്.   അേപ്റെ പിതോവ് ഷുകഹബും തോഹയുപ്ട ഉമ്മ 
ജമനീേയുും. അവരുപ്ട കുട്ി�പ്�  മോകവോയിസ്റ്റ് മുദ് േോർത്തി 
എൻഐഎക്കു വിട്ടുപ്�ോടുത്തത് ഇകത  പുകേോഗമന സർക്ോ
േോണ്. േണ്ടു കുടുുംബങ്ങളുും പോേമ്േ്യമോയി �ടുത്ത സിപി
എമ്മു�ോരുും. എന്ിട്ടുും ഇടതഭേണത്തിൽ അവർക്കു നനീതി 
�ിട്ിയിലെ. അവരുപ്ട മക്ൾ മോകവോയിസ്റ്റു�ൾ തപ്ന് എന്് 
ഉറപ്ിച്ചു പറയുന് �ണ്ണൂേിപ്േ മുൻ പ്സക്ട്റി പി ജയേോജനുും 
ഡികവ എെ് ഐ കനതോവ് മുഹമ്മ്ദ് റിയോസിനുും  ഇടയിൽ 
പ്ഞരുങ്ങിനിന് ഈ േണ്ടു കുട്ി�ളുപ്ട കുടുുംബങ്ങളുും പതിജ് 
പ്േോലെി. കവട്ക്ോേനുും ഇേയുും ഒന്ിച്ചു ഒകേകവദിയിൽ പ
ത്യക്പ്പ്ടുന് അസുേഭ സുന്ദേ നിമിഷും. അതിനു അമിത് 
ഷോകയോട് നന്ദി പറയു� തപ്ന് കവണും. 

മനുഷ്യ മഹോശുംഖേയുപ്ട മപ്റ്റോരു ദൃശ്യും
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ആദ്യകമ പറയപ്ട്, ആത്മനീയതപ്യ കുറിച്ചലെ ഈ കേഖനും. 
�മയൂണിസ്റ്റ് പോർട്ിപ്യ കുറിച്ച് കേഖനും എഴതകമ്ോൾ 

അത് പത്യയശോസ്ത്രപ്ത്ത കുറിച്ചലെ  കേഖനും എന്് പറഞ്ഞു 
തടങ്ങിയോൽ വോയനക്ോർക്് ഉണ്ോ�ോനിടയുള്ള അമ്േപ്് 
എനിക്് ഊഹിക്ോൻ �ഴിയുും. യുദ്ധങ്ങൾ വ്യക്തിപേമോ
യോൽ കപോലും അതിന് പത്യയശോസ്ത്രത്തിപ്റെ പേികവഷും 
നൽകുന്തോണ് നോട്ടുനടപ്്. ഒരു പോർട്ിയിൽതപ്ന് േണ്ടുകേ
േി��ിേോയി പേസ്പേും ഏറ്റുമുട്ിയവർക്് കപോലും ഒകേ മന്തി
സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇേിക്ോൻ വിഷമും കതോന്ോത്തത്, യുദ്ധ
ങ്ങൾ പേകപ്ോഴും പത്യയശോസ്ത്രപേമലെോത്തതപ്�ോണ്ോണ്. 
ഏതപോർട്ിയിൽ ആയോലും സ്ോനകമോഹും പ്�ോണ്് ആളു�ൾ 
പക്ും മോറുന്ത് ഇക്ോേത്തുും സോധോേണമോണകലെോ.

മതങ്ങ�ോയോലും പോർട്ി�ൾ ആയോലും അവർക്ിടയിപ്േ 
�ിടമത്സേങ്ങൾക്് �ോേണങ്ങൾ പേതമുണ്ോ�ോും. മതസുംഘ
ടന��ിപ്േ തർക്വിഷയങ്ങൾക്്  ആത്മനീയമോയ അകന്
ഷണങ്ങൾ �ോേണമോകുകമ്ോൾ പോർട്ി��ിപ്േ  തർക്വി
ഷയങ്ങൾക്് പത്യയശോസ്ത്രപേമോയ അകന്ഷണങ്ങളുും 
�ോേണമോകുും. എങ്ിലും അതമോത്രമോകണോ �ോേണും എന്ത് 
എക്ോേത്തുും വേിയ തർക്വിഷയമോണ്. ആ അകന്ഷ
ണങ്ങൾ അവർ പിന്തുടരുന് സുംഘടനോരൂപങ്ങ�ികേക്കുും 
നമ്മുപ്ട ശ്രദ്ധ വ്യോപിപ്ിക്കുും. കേോ�പ്ത്ത മുഴവൻ സുംഘടന
�ൾക്കുും ഒകേ സുംഘടനോ രൂപമലെ ഉള്ളത് എന്�ോേ്യും  എലെോ
വർക്കുും അറിവുള്ളതോണകലെോ. അതപ്�ോണ്്, തർക്ങ്ങളുപ്ട 
ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്തിൽ അവർ പിന്തുടരുന് സുംഘടനോ 

കലഖനം

എം വതി ന്ബന്തി 

വത്ി�ോനിലും 
വിഭോഗീയത!

വത്തിക്ോനിപ്േ ഞോയറോഴ്ച കുര്ബ്ോന
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രൂപങ്ങൾക്കുും വേിയ പോധോന്യമുണ്്. 
ക�ോൺഗ്രസ്് കനതോക്ൾ പേസ്പേും 
സൃഷ്ിക്കുന്  �േോപങ്ങൾ അകത
യ�വിൽ മോർ�് സിസ്റ്റ് പോർട്ിയിൽ 
തടേോൻ �ഴിയിലെ. പുറത്തോക്ിയോൽ 
പിന്നീട് പഴയ സ്ോനും �ിട്ോൻ മോർ
�് സിസ്റ്റ് പോർട്ിയിൽ ബദ്ധിമുട്ോണ്.

മനസ്സുും ശേനീേവുും തമ്മിലള്ള 
ബന്ധും കപോപ്േയോണ് പത്യയശോ
സ്ത്രവുും സുംഘടനോരൂപവുും തമ്മിലള്ള 
ബന്ധും. േണ്ടുും ശേിയോയ അനുപോ
തത്തിൽ പവർത്തിച്ചോൽ മോത്രകമ 
പകയോജനമുള്ളൂ. ഏപ്തങ്ിലും ഒന്
മോത്രും ബേിഷ്ഠമോയതപ്�ോണ്് യുദ്ധും 
വിജയിക്ിലെ എന്ർത്ഥും.  

� ഥ ോ സ േ ി ത്സ ോ ഗ േ ത്ത ി പ് േ 
പഴപ്യോരു �ഥയുണ്്, വിക്മോദിത്യ
നുും കവതോ�വുും പത്യക്പ്പ്ടുന് 
�ഥ. അതപിന്നീട്, ജർമ്മൻ കനോവേി
സ്റ്റോയ കതോമസ് മൻ കമോടിപിടിപ്ിച്ച് 
കനോവേോക്ി. ജർമ്മൻ ഭോഷയിപ്േ 
അറിയപ്പ്ടുന് കനോവേോണത്. അവി
പ്ടനിന്് അതപിന്നീട് ഇും്നീഷികേക്് 
വിവർത്തനും പ്േയ്പ്പ്ട്ടു,Transposed 
Heads എന് ശനീർഷ�ത്തിൽ. അത 
മറ്റു കേോ�ഭോഷ��ികേക്കുും സഞ്ച
േിച്ചു. മേയോ�ത്തിലും അതിപ്നോരു 
പേിഭോഷയുും വന്ിട്ടുണ്്, ‘മോറ്റിപ്വക്
പ്പ്ട് തേ�ൾ' എന് കപേിൽ. �ഥോസ
േിത്സോഗേത്തിപ്േ ആ �ഥ കവപ്റോരു 
വഴിക്് സഞ്ചേിച്ച് ഇതെ്യൻ നോട�
കവദിപ്യ സോർത്ഥ�മോക്ി. ഗിേനീഷ് 
�ർണോട് അവതേിപ്ിച്ച ‘ഹയവദന' 
നോട�ും നിങ്ങ�ിൽ േിേപ്േങ്ിലും 
�ണ്ടു�ോണുമകലെോ.

േണ്് ഉറ്റമിത്രങ്ങളുപ്ട �ഥയോണ്. 
ഒേോൾ �പിേൻ മപ്റ്റയോൾ കദവദ
ത്തൻ. ഒേോൾക്് നലെ �ോയി�കശഷി
യുണ്്. മപ്റ്റയോൾ ബദ്ധിജനീവിയോണ്, 
സ്ോഭോവി�മോയുും �ോയി�കശഷി 
കുറയുും. അതിപ്േോേോളുപ്ട വിവോ
ഹത്തിന് മപ്റ്റയോളുും കൂപ്ടകപോയി. 
വിവോഹും �ഴിഞ്ഞ് വധുവുമോയി 
സുംഘും മടങ്ങിവരുകമ്ോൾ അവപ്േ 
വഴിയിൽപ്വച്ച്  �വർച്ചക്ോർ ആക്
മിച്ചു. ഏറ്റുമുട്േിൽ വേനുും അയോളുപ്ട 
ഉറ്റമിത്രവുും പ്�ോേപ്േയ്പ്പ്ട്ടു. ദു:
ഖിതയോയ നവവധു തപ്റെ ഭർത്തോ

വിപ്റെ ജനീവൻ തിേിച്ചു�ിട്ോൻ 
�ോ�നീകദവികയോട് അകപക്ിച്ചു. 
ഭക്തയോയ നവവധുവിന് മുന്ിൽ 

പത്യക്പ്പ്ട് �ോ�നീകദവി നവവധു
വിപ്ന അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭർത്തോവിപ്റെ  
കവർപ്പട്ടു�ിടക്കുന് ഉടലും ശിേസ്സുും 
കൂട്ികയോജിപ്ിച്ചോൽ അയോൾക്് 
ജനീവൻ തിേിച്ചു�ിട്ടുും. ആനന്ദപേ
വശയോയ നവവധു ഭർത്തോവിപ്റെ  
ഉടലും തേയുും കൂട്ികയോജിപ്ിച്ച
കപ്ോൾ ഗുരുതേമോയ ഒരു പിഴവുപറ്റി.  
േണ്ടുകൂട്ടു�ോരുകടയുും ഉടലും ശിേസ്സുും 
പേസ്പേും മോറികപ്ോയി. 

കവതോ�ും വിക്മോദിത്യകനോട് 
കേോദിച്ച ആ പഴയകേോദ്യും 
ഇതോണ്, ‘ഏതോണ് അവളുപ്ട 
യഥോർത്ഥ ഭർത്തോവ് ഉടകേോ അകതോ 
ശിേകസ്ോ?' എലെോ എഴത്തു�ോരുും 
ആ കേോദ്യും തപ്ന് ഇകപ്ോഴും 
ആവർത്തിക്കുന്.പത്യയശോസ്ത്രവുും 

മനസ്ം ശരീരവും തമ്തിലുള്ള 
ബന്ധം കപാന്ലയാണ് 
പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംഘെനാരൂപ
വും തമ്തിലുള്ള ബന്ധം. രണ്ം 
ശരതിയായ അനുപാതത്തിൽ 
പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രകമ പ്രകയാജ
നമുള്ളൂ. ഏന്തങ്കതിലും ഒന്നുമാത്രം 
ബലതിഷ്ഠമായതുന്ോണ്് യദ്ം 
വതിജയതിക്തില്ല എന്ർത്ം.   

കജോണ് കപോള് മോര്പ്ോപ്
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സുംഘടനയുും തമ്മിലള്ള ബന്ധവുും ഇതകപോപ്േ തപ്ന്യോണ്. 
ശിേസ്ിലെോത്ത ഉടേികനോ ഉടേിലെോത്ത ശിേസ്ികനോ പൂർണ്ണ 
മനുഷ്യനോ�ോൻ �ഴിയിലെ. േണ്ടുും പേസ്പേും കേർന്ിേിക്ണ
പ്മന്് അർത്ഥും. പത്യയശോസ്ത്രും ആത്മനീ
യതയോയോലും അതചുമക്ോൻ ഒരു ഉടൽ 
കവണും. അതോണ് സുംഘടന. പ്വ�ിവുള്ള 
പത്യയശോസ്ത്രവുും ദൃഢമോയ സുംഘടനയുും 
കേർന്ോൽ േിേകപ്ോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുും. അങ്ങപ്നയോണ് േേിത്രും 
പറയുന്ത്. 

പത്യയശോസ്ത്രപ്ത്ത കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
ക്് യോപ്തോരു തർക്വുമിപ്ലെന്ിേിക്പ്ട്, 
അകപ്ോൾ േർച്ച�ൾ സുംഘടനോ തർക്
ങ്ങ�ിൽ ക�ന്ദ്രനീ�േിക്കുും. കേോ�ത്ത് 
ഒരുപോട് സുംഘടന�ൾ വ്യത്യ് സുംഘ
ടനോക്മത്തിൽ  പവർത്തിക്കുന്പ്ണ്ന്് 
നിങ്ങൾക്കുും  അറിയോമകലെോ. എങ്ിലും 
േിേതിന് േിേ അവയവപ്പ്ോരുത്തങ്ങൾ 
കൂടുതലള്ളത് നിങ്ങളുപ്ട ശ്രദ്ധയിലും 
പ്പട്ിട്ടുണ്ോകുും. 

�ർക്ശമോയ സുംഘടനോ േട്ക്കൂടു�
ളുള്ള േണ്ടു പധോന സുംഘടന�ൾ തമ്മി
ലള്ള പേസ്പേ സോദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുപോട് 
ബദ്ധിജനീവി�ൾ ചൂണ്ിക്ോട്ിയിട്ടുണ്്. 
സ്തന്ത ബദ്ധിജനീവിയുും നോ്ി�നുമോയ 

പ്ബർട്ോൻഡ്  റസ്ൽ മുതൽ തത്േിതെ�നുും ഇടത് കസദ്ധോ
തെി�നുമോയ പ്ഫ്രഡറി�് ജയിുംസൻ വപ്േ പേരുും ആ കശ്ര
ണിയിലണ്്. �കത്തോേിക്ോ സഭയുും �മയൂണിസ്റ്റ് പോർട്ി�ളുും 

തമ്മിലള്ള സുംഘടനോ സോദൃ
ശ്യങ്ങൾ അവർ പേതവണ 
വിശദനീ�േിച്ചിട്ടുണ്്. പത്യയ
ശോസ്ത്രും േണ്ോയോലും േണ്ിനുും 
സുംഘടനോ േനീതി�ൾ ഒന്ോണ്. 

കേോ�ത്ത് �മയൂണിസ്റ്റ് പോർ
ട്ി�ൾക്് തടക്ും കുറിച്ചവർക്് 
പേിേയമുള്ള ബേിഷ്ഠമോയ 
സുംഘടനോരൂപും �കത്തോേി
ക്ോസഭ തപ്ന് ആയിരുന്. 
ഭേണകൂടകത്തോട് ഏറ്റുമുട്ോൻ 
അവർക്് ബേിഷ്ഠമോയ ഒരു 
സുംഘടന തപ്ന് കവണ്ിയിരു
ന്. സ്ോഭോവി�മോയുും അവർ 
സൃഷ്ിച്ച സുംഘടനോരൂപവുും 
�കത്തോേിക്ോ സഭയുപ്ട മോതൃ
�യിേോയി. റസ്ലും പ്ഫ്രഡറി
ക്് പ്ജയിുംസനുും ഉൾപ്പ്പ്ടയു
ള്ളവർ ഒരുപോട് ഉദോഹേണങ്ങൾ 
നൽ�ി ഇത വിശദനീ�േിച്ചിട്ടുണ്്.

കപോപ്ിന് പ�േും സ്റ്റോേിൻ, 
സഭ്കെ് പ�േും പോർട്ി, വിശുദ്ധർ

കലാേത്് േമയൂണതിസ്റ് പാർട്ടതിേൾ
ക്് തുെക്ംകുറതിച്ചവർക്് പരതിെയമു
ള്ള ബലതിഷ്ഠമായ സംഘെനാ രൂപം 
േകത്ാലതിക്ാസഭ തന്ന് ആയതിരു
ന്നു. ഭരണകൂെകത്ാെ് ഏ�മുട്ടാൻ 
അവർക്് ബലതിഷ്ഠമായ ഒരു 
സംഘെന തന്ന് കവണ്തിയതിരുന്നു. 
സ്ാഭാവതിേമായം അവർ �ഷ്തിച്ച 
സംഘെനാരൂപവും േകത്ാലതിക്ാ 
സഭയന്െ മാ�േയതിലായതി. റ�ലും 
ന്�ഡറതിക്് ന്ജയതിംസനും ഉൾന്പെന്െ
യള്ളവർ ഒരുപാെ് ഉദാഹരണങ്ങൾ 
നൽേതി ഇതു വതിശദീേരതിച്ചതി�ണ്്.

 കപോപ്് ഫ്രോന്സിസ് വത്തിക്ോനില്
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ക്് പ�േും േക്തസോക്ി�ൾ, ഇടവ� വി�ോേിക്് പ�േും 
കേോക്ൽ പ്സക്ട്റി, പദക്ിണത്തിന് പ�േും പ�ടനും, 
വിസ്തൃതമോണ് ആ പട്ി�. ഞോയറോഴ്ച്ച കുർബ്ോനയിൽ അച്ചൻ പ
സുംഗിക്കുും, അകപ്ോൾ വിശ്ോസി അതിപ്ന കേോദ്യുംപ്േയ്തുകൂടോ. 
കേോദ്യും പ്േയ്ോൽ അവൻ വിവേമറിയുും.  പോർട്ി സകമ്മ�നങ്ങ
�ിൽ പോർട്ി പ്സക്ട്റി റികപ്ോർട്് അവതേിപ്ിക്കുും. സകമ്മ�ന 
പതിനിധി�ൾക്് അതിപ്ന വിമർശിക്ോും. പകക്, അതിന് 
പോർട്ി പ്സക്ട്റി മറുപടി പറയുന്കതോപ്ട സുംശയും അവസോ
നിപ്ിക്ണും. പിപ്ന്യുും സുംശയും തടർന്ോൽ, ഞോയറോഴ്ച്ച 
കുർബ്ോനയിപ്േ പസുംഗങ്ങ�ിൽ സുംശയങ്ങൾ കേോദിക്ോൻ 
എഴകന്ൽക്കുന് വിശ്ോസിയുപ്ട അവസ്യിേോകുും നിങ്ങൾ. 
കനോട്പ്പുള്ളിയോയി മോറുും എന്ർത്ഥും. 

ഈയിപ്ട കേനയിൽ, പസിഡണ്ിന് മേണുംവപ്േ 
പസിഡണ്് ആ�ോപ്മന്് കേനനീസ് �മയൂണിസ്റ്റ് പോർട്ി 
തനീരുമോനിച്ചു. സോധോേണഗതിയിൽ �കത്തോേിക്ോസഭയിലും 
അങ്ങപ്നതപ്ന്യോണ്. മേണുംവപ്േയോണ് കപോപ്്!

പത്യയശോസ്ത്രും വ്യത്യ്മോയോലും സുംഘടനോ രൂപും ഒരു
കപോപ്േയോപ്ണന്് ചുരുക്ും. അതിപ്റെ ഗുണവുും കദോഷവുും 
േണ്ടുകൂട്ർക്കുും ഉണ്്. ഇതപ്�ോപ്ണ്ോപ്ക്യോണ് �മയൂണിസ്റ്റ് 
പോർട്ി��ിൽ ആയോലും �കത്തോേിക്ോസഭയിൽ ആയോലും 
മോധ്യമങ്ങൾ അവരുപ്ട േഹസ്യങ്ങ�ിൽ �ടന്�യറോൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ത്. സുംഘടനോ �ോേ്യങ്ങൾ പേമോവധി േഹസ്യമോ
ക്ി പ്വക്കു� എന്തോണ് അവർ േണ്ടുകൂട്രുും അനുവർത്തി
ക്കുന് കശേി. ഒന്ും േഹസ്യമോക്ിപ്വക്ോൻ അനുവദി
ക്ോതിേിക്കു� എന്തോണ് കേോ�ത്ത് എവികടയുും മോധ്യമ
ങ്ങളുപ്ട കജോേി. സ്ോഭോവി�മോയുും 
അവർ �ിട്ടുന് േഹസ്യങ്ങൾ മുഴവൻ 
പേസ്യമോക്കുും! 

മേയോ� മോധ്യമങ്ങൾ മോർ�് സി
സ്റ്റ് പോർട്ിക്് ചുറ്റുും �ോേ്യങ്ങൾ 
േി�ഞ്ഞുനടക്കുകമ്ോൾ ആകഗോ� 
മോധ്യമങ്ങൾ �കത്തോേിക്ോസഭ
കയയുും �ോേ്യമോയി നിേനീക്ിക്കുും. 
സുംഘടനോപേമോയ േിേ സുംഭവവി
�ോസങ്ങൾ അവിപ്ടയുും ഉരുണ്ടുകൂ
ടുമകലെോ. ഇകപ്ോൾ അങ്ങപ്നപ്യോരു 
�ോേമോണ്.

ഒകേ സമയും േണ്് ജനറൽ 
പ്സക്ട്റിമോരുള്ള ഒരു �മയൂ
ണിസ്റ്റ് പോർട്ിപ്യ നിങ്ങൾക്് 
കേോ�പ്ത്തോേിടത്തുും �ോണോൻ 
�ഴിയിലെ. സോധോേണഗതിയിൽ 
�കത്തോേിക്ോസഭയിലും അങ്ങപ്ന 
തപ്ന്യോണ്. ഒകേ സമയും േണ്് 
കപോപ്പുമോർ അവിപ്ടയുും പതിവിലെ. 
എങ്ിലും �കത്തോേിക്ോസഭക്് 
ഇകപ്ോൾ േണ്ടു കപോപ്പുമോർ ഉണ്്. 
സോധോേണഗതിയിൽ ഒരു മോർ

പ്ോപ് മേിച്ചു�ഴിഞ്ഞോൽ മോത്രകമ 
അടുത്ത കപോപ്ിപ്ന പ്തേപ്ഞ്ഞടുക്ോ
നുള്ള നടപടിക്മങ്ങൾ ആേുംഭിക്കൂ. 

അപ്തോപ്ക് ആകഗോ� മോധ്യമങ്ങൾ 
ഗുംഭനീേമോയി റികപ്ോർട്് പ്േയ്�യുും 
പ്േയ്ും. ഓർമ്മയുണ്ോകുമകലെോ നിങ്ങൾ
ക്കുും ഇതിനു പ്തോട്ടുമുമ്പുള്ള �ോേും.

�കത്തോേിക്ോസഭ പ്േയ് പ്തറ്റു
കുറ്റങ്ങളുപ്ട കപേിൽ കേോ�ും മുഴവൻ 
മോപ്കപക്ിച്ചു നടന് വൃദ്ധനോയ 
കജോൺ കപോൾ മോർപ്ോപ് ധോർമ്മി
�മോയ ഔന്ിത്യും ജനീവിതത്തിൽ 
ഉടനനീ�ും പുേർത്തിയിരുന്. ധോർമ്മി
�തയോയിരുന് അകദേഹത്തിപ്റെ പ
ത്യയശോസ്ത്രും അപ്ലെങ്ിൽ, യഥോർത്ഥ 
ആത്മനീയത. എങ്ിലും വത്തിക്ോനിൽ 
സഭയുപ്ട �ോേ്യങ്ങൾ നിയന്തിക്കുന്
തിന് അകദേഹും പ്തേപ്ഞ്ഞടുത്തത് 
�കത്തോേിക്ോ സഭയുപ്ട ഒപ്പൂസ് കദയി 
വിഭോഗത്തിൽ നിന്ള്ള �ർദേിനോ�ിപ്ന 
ആയിരുന്. ആ വിഭോഗപ്ത്ത നിങ്ങൾ

ഈയതിന്െ ചെനയതിൽ, 
പ്രസതിഡണ്തിന് മരണംവന്ര 
പ്രസതിഡണ്് ആോന്മന്് 
ചെനീസ് േമയൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതി തീരുമാനതിച്ചു. 
സാധാരണഗതതിയതിൽ 
േകത്ാലതിക്ാസഭയതിലും 
അങ്ങന്നതന്ന്യാണ്. 
മരണംവന്രയാണ് കപാപെ്!

ഡോന് പ്ബ്ൗണ്
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ക്് ഓർമ്മയുണ്ോകുമകലെോ. ഇപ്ലെങ്ിൽ ഡോൻ  പ്ബ്ൗൺ 
എഴതിയ ഡോവിഞ്ചി ക�ോഡ് കനോവൽ ഒന്കൂടി വോയിച്ചോൽ 
മതി. 

ഒപ്പൂസ് കദയികയോട് ��ിച്ചോൽ നിങ്ങൾ 
വിവേമറിയുും! അതിപ്റെ വിശദമോയ േിേ 
സൂേന�ൾ ആ കനോവേിലണ്്. അങ്ങപ്ന 
വത്തിക്ോനിപ്േ സുംഘടനോ�ോേ്യങ്ങൾ 
ഒപ്പൂസ് കദയിയുപ്ട �യ്ിലും സഭയുപ്ട 
ധോർമ്മി� കനതൃത്ും മോർപ്ോപ്യുപ്ട 
�യ്ിലും. �ോേ്യങ്ങൾ വേിയ കുഴപ്മി
ലെോപ്ത �ടന്കപോയി. മോർപ്ോപ്യുപ്ട 
വിദഗ്മോയ ഒരു ഞോണികന്ൽ ��ിയോ
യിരുന് അത്. 

കജോൺ കപോൾ മോർപ്ോപ് �ോേും 
പ്േയ്കപ്ോൾ പതിവുകപോപ്േ സഭയിൽ 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്് നടന്. പണ്ിതനുും എഴ
ത്തു�ോേനുും നിേപോടു��ിൽ ദൃഢനിശ്യ
വുമുള്ള പ്ബനഡിക്റ് പതിനോറോമൻ പുതിയ 
മോർപ്ോപ്യോയി ചുമതേകയറ്റു. മേണുംവപ്േ 
അകദേഹത്തിന് മോർപ്ോപ്യോയി തടേോവു
ന്തോണ്. എങ്ിലും �ോേ്യങ്ങൾ അങ്ങപ്ന
യലെ സുംഭവിച്ചത്. അവിേോേിതമോയി ആ 
മോർപ്ോപ്ക്് സ്ോനപ്മോഴികയണ്ിവന്. 
മോർപ്ോപ്തപ്ന്, പപ്ക് അധി�ോേമിലെോ
ത്ത മോർപ്ോപ്! 

 കപോപ്് പ്ബനഡിക്റ് പതിനോറോമ
പ്റെ പൂർവ്വോശ്രമത്തിപ്േ കപേ് കജോസെ് 
റോറ്റ് സിന്�ർ എന്ോയിരുന്. അകദേഹും 
അനോകേോഗ്യവോനോപ്ണന്് ഒേിക്ലും  
റികപ്ോർട്ടു�ൾ ഉണ്ോയിരുന്ിലെ. സ്ോഭോ
വി�മോയുും അകദേഹത്തിപ്റെ സ്ോനപ്മോ
ഴിയൽ ദുരൂഹത�ളുപ്ട നിഴേിേോയി. 
പ്�ോട്ോേും ഉപജോപങ്ങ�ിൽ സ്ോനഭ്ഷ്
േോക്പ്പ്ട് േോജോക്ൻമോർ എലെോ േോജ്യ
ങ്ങ�ിലും എലെോ �ോേത്തുും  ഉണ്ോയിരു
ന്കലെോ. സ്ോനപ്മോഴിയുന്ത് അസോ
ധോേണമോപ്ണങ്ിലും അതികനക്ോൾ 
അസോധോേണമോണ് സ്ോനപ്മോഴിഞ്ഞ 
മോർപ്ോപ് വത്തിക്ോനിൽ തപ്ന് തടരു
ന്ത്. ക�േ�ത്തിപ്േ മുൻ മുഖ്യമന്തി, 
ഭേണപേിഷ് �േണ �മ്മനീഷനോയി 
തിരുവനതെപുേത്ത് പ്സക്കട്റിയറ്റിന് 
പുറത്ത്   തടരുന്തകപോപ്േ!    

മോത്രമലെ, സ്ോനപ്മോഴിഞ്ഞ മോർ
പ്ോപ് പഴയകപേികേക്് തിേിച്ചുകപോയ
തമിലെ. ഇകപ്ോഴും അകദേഹും പ്ബനഡിക്് 
പതിനോറോമൻ തപ്ന്യോണ്. ആത്മനീയ 
� ോ േ ്യങ്ങ � ി ൽ  ദൃ ഢ ന ി േ പ ോ ടു ള്ള 

അകദേഹും അറിയപ്പ്ടുന് എഴത്തു�ോേനോയിരുന്, ഇകപ്ോഴും 
അകദേഹും നന്ോയി എഴതന്മുണ്്.പിന്നീട് മോർപ്ോപ്യോയി 
ചുമതേകയറ്റ കപോപ്് ഫ്രോൻസനീസ്, പ്പോതവിൽ പുകേോഗമ

നപക്ത്ത് നിൽക്കുന് മോർ
പ്ോപ്യോയോണ് അറിയപ്പ്
ടുന്ത്. പേ �ോേ്യങ്ങ�ിലും 
അകദേഹും ഗോേറിക്കുകവണ്ി 
��ിക്കു�യോപ്ണന്് മറുപക്ും 

വിമർശിക്കുന്. ഈയിപ്ട, 
വിവോഹിതപ്േ പുകേോഹിതന്ോ
േോക്ോകമോ എപ്ന്ോരു പശ് നും 
സഭയിൽ ഉയർന്വന്ിരുന്. 
ആമകസോൺ കമഖേകപോപ്േ 
പുകേോഹിതന്ോപ്േ േഭിക്ോൻ 
പയോസമുള്ളിടത്ത് വിവോഹിത
കേയുും പുകേോഹിതന്ോേോക്ോും 
എന്ോയിരുന് ഫ്രോൻസനീസ് 
മോർപ്ോപ്ോയുപ്ട നിേപോട് . 
പകക്, ആ നിേപോടിപ്നതിപ്േ 
പ്ബനഡിക്് പതിനോറോമൻ േുംഗ
ത്തുവന്. അതിപ്റെ  അേപ്യോ
േി�ൾ ഇകപ്ോഴും അടങ്ങിയിട്ി
ലെ. അവിവോഹിതനോയിരുന് 
ക്ിസ്തുവിപ്റെ പതിപുരുഷനോയി 
പവർത്തിക്കുന്  പുകേോഹിതൻ 

ഒകര സമയം രണ്് ജനറൽ ന്സ�
ട്ടറതിമാരുള്ള ഒരു േമയൂണതിസ്റ് 
പാർട്ടതിന്യ നതിങ്ങൾക്് കലാേ
ന്ത്ാരതിെത്തും ോണാൻ േഴതിയതില്ല. 
സാധാരണഗതതിയതിൽ േകത്ാലതി
ക്ാസഭയതിലും അങ്ങന്ന തന്ന്
യാണ്. ഒകര സമയം രണ്് കപാ�
മാർ അവതിന്െയം പതതിവതില്ല. 
എങ്കതിലും േകത്ാലതിക്ാസഭക്് 
ഇകപൊൾ രണ് കപാ�മാർ ഉണ്്. 
കേരളത്തിന്ല മാർേ് സതിസ്റ് 
പാർട്ടതിയതിന്ല വതിഭാഗീയത നതിറഞ്ഞ 
ഒരു ോലഘട്ടം ഇകപൊൾ വത്തിക്ാ
നതിലും അരകങ്ങറുേയാണ്. 

കേനനീസ് �മ്മ�ണിസ്റ്റ് പോര്ട്ി ജനറല്പ്സക്ട്റി സി ജിന്പിുംഗ്
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വിവോഹിതനോകുന്ത് ഇകപ്ോഴും 
�കത്തോേിക്ോസഭയിൽ തർക്വിഷ
യമോണ്. അതകപോപ്േ നയപേമോയ 
ഓകേോ �ോേ്യങ്ങ�ിലും പഴയ മോർപ്ോപ് 
പുതിയ മോർപ്ോപ്കയോട് വികയോജിക്കു
ന്. അപ്തലെോും അവിപ്ട വോർത്ത�ൾ 
ആകുന്. എലെോും ക�േ�ത്തിപ്േ വി 
എസ്, പിണറോയി ഐ�്യുംകപോപ്േ! 
അപ്ലെങ്ിൽ എും ജി ആറുും �രുണോനി
ധിയുും നോയ�ന്ോേോയി പത്യക്പ്പ്ട് 
പഴയ ‘ഇരുവർ' തമിഴ് സിനിമകപോപ്േ.

ഇതിനിടയിേോണ് വിവോദങ്ങൾ
ക്് തനീപ്�ോളുത്തിപ്ക്ോണ്് ഒരു 
പു്�ും പ്വ�ിച്ചും �ണ്ത്. �ർദേിനോൾ 
സോഹ് റ േേിച്ച പു്�ും ‘ഹൃദയത്തി
പ്റെ ആഴങ്ങ�ിൽ നിന്്' വ്യോപ�മോയി 
മോധ്യമശ്രദ്ധ ആ�ർഷിച്ചു. പു്�ും 
പുറത്തിറങ്ും മുകമ് അതിപ്റെ േിേ 
ഭോഗങ്ങൾ ആനു�ോേി�ങ്ങ�ിൽ പത്യ
ക്പ്പ്ട്ടു. ഗ്രന്ഥ�ോേനോയ �ർദേിനോൾ, 
ഫ്രോൻസനീസ് മോർപ്ോപ്യുപ്ട എതിർപ
ക്ത്ത് നിൽക്കുന് ആ�ോണ്. മോത്രമലെ, 
അകദേഹും പ്ബനഡിക്് മോർപ്ോപ്യുപ്ട 
അടുപ്ക്ോേനുമോണ്. സ്ോഭോവി�മോയുും മോധ്യമങ്ങൾ അതും 
ആകഘോഷിച്ചു. പു്�ങ്ങ�ിൽ തോൻ സഹഗ്രന്ഥ�ോേൻ അലെ 
എന്് പ്ബനഡിക്് മോർപ്ോപ് പറപ്ഞ്ഞങ്ിലും പു്�ത്തിപ്േ 
ഒരു കേഖനും അകദേഹും എഴതിയതോപ്ണന്് സുംശയും 
ഉയർന്. പേ ഭോഷ��ിൽ പസിദ്ധനീ�േിച്ച ആ പു്�ത്തിപ്റെ 
ഒരു ഭോഷയിൽ ഇറങ്ങിയ പതിപ്ിൽ പ്ബനഡിക്് മോർപ്ോപ് 
സഹഗ്രന്ഥ�ോേൻ തപ്ന്യോണ്.

സ്ോഭോവി�മോയുും ഇത്തേും വിഷയങ്ങ�ിൽ മോധ്യമ 
ഭനീമന്ോർ ശ്രദ്ധ പതിപ്ിക്കുമകലെോ. കടും, 
നയൂകയോർക്് കടുംസ്, ഗോർഡിയൻ, 
കവോൾ സ്ടനീറ്റ് കജണൽ തടങ്ങി എലെോ 
ആകഗോ� മോധ്യമങ്ങളുും വോർത്ത�ൾ
ക്് വേിയ പോധോന്യും നൽ�ിയിട്ടുണ്്. 
ആകഗോ� മോധ്യമേുംഗത്ത് �കത്തോേിക്
രുും അവഗണിക്ോവുന് ശക്തിയലെകലെോ. 
സ്ോഭോവി�മോയുും  അവരുും ��ിയിൽ 
�ക്ികേർന്. േണ്ടു ഭോഗവുും ആവർ
ത്തിച്ച് വോയിച്ചവർക്് ഉണ്ോയ വോയ
നോനുഭവും വിശ�േനും പ്േയ്ന്ത് ഒട്ടുും 
എളുപ്മുള്ള പണിയലെ. എങ്ിലും അത് 
ഏപ്റക്കുപ്റ ഇങ്ങപ്ന സുംഗ്രഹിക്ോും. 
ഒന്്, േണ്ടു മോർപ്ോപ്മോരുും തമ്മില
ള്ള ബന്ധും അത്ര സുഖ�േമലെ. േണ്്, 
ഒേോൾ സഭ പിന്തുടരുന് പേമ്േോഗത 
വഴി��ിൽ നിന്് ഊർജ്ും സുംഭേിക്കു

കമ്ോൾ മപ്റ്റയോൾ പുതിയ �ോേപ്ത്ത പോകയോഗി� വഴി��ിൽ 
നിന്് ഊർജ്ും സുംഭേിക്കുന്. േണ്ടുകപരുും അവസേും കനോക്ി 
�ോത്തിേിക്കു�യോണ്. പപ്ക്, പോയും പ്ബനഡിക്റ് മോർപ്ോപ്
ക്് അനുകൂേമലെ. എങ്ിലും പഴയ കേനനീസ് �ഥയിപ്േ മേ 
തേക്കുന് വൃദ്ധപ്ന കപോപ്േ തങ്ങൾ മേിച്ചോലും പോർട്ിയിപ്േ 
/ സഭയിപ്േ അടുത്ത തേമുറപ്യങ്ിലും മേ തേന്് േക്്യും 
�ോണുപ്മന് പതനീക്യിേോണ് ഈ വൃദ്ധന്ോർ!

ഇതവപ്േയുള്ള വോർത്ത�ൾ പ�രുന് അനുഭവും ഇങ്ങ

�ര്ദിനോള് സോഹ്റ

കതോമസ്  മന്
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പ്നപ്യലെോമോപ്ണങ്ിലും ഇതിനിടയിേോണ് കവപ്റയുും വോർ
ത്ത�ൾ വരുന്ത്. േണ്് മോർപ്ോപ്�ളുും തമ്മിലള്ള ബന്ധും 
വിശ�േനും പ്േയ്ന് ഒരു നോട�വുും അതിപ്ന അനുവർത്തി
ച്ച് രൂപപ്പ്ടുത്തിയ ഒരു സിനിമയുമോണ് പുതിയ വോർത്ത�
�ിൽ.‘ദ ടു കപോപ് സ്' എന് നോട�വുും സിനിമയുും ഞോൻ �ണ്ി
ട്ിപ്ലെങ്ിലും അതിപ്റെ വോർത്ത��ോണ് ആകഗോ� മോധ്യമങ്ങ
�ിൽ ഇകപ്ോൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ത്. സിനിമ ഇതികനോട�ും
തപ്ന് പശ്മോയി �ഴിഞ്ഞു. േണ്ടു കപോപ്പുമോരുപ്ടയുും പേസ്പേ 

ബന്ധത്തിപ്റെ �ഥപറയുന് ആ സിനിമ ഇതിന�ുംതപ്ന് 
പേ പുേസ് ക്ോേങ്ങളുും കനടിയിട്ടുണ്്. ഇകപ്ോൾ ഓസ് ക്ോർ 
അവോർഡ് പേിഗണനയിേോണ് ആ സിനിമ. ഏപ്തങ്ിലും 
ഒരു പുേസ് ക്ോേപ്മങ്ിലും അതിനു �ിട്ോതിേിക്ിലെ എന്ോണു 
കതോന്ന്ത്. കേോ� പശ്േോയ നടന്ോർ അതിൽ അണി
നിേന്ിട്ടുണ്്. �കത്തോേിക്ോസഭ, മോധ്യമങ്ങൾ, സിനിമ, 
നോട�ും, പമുഖരുപ്ട വോ�്പയറ്റു�ൾ എലെോുംകൂടി േുംഗും 
പ്�ോഴത്തിട്ടുണ്്. േണ്ടു കപോപ്പുമോരുും തമ്മിലള്ള പേസ്പേ ബന്ധ

ത്തിപ്റെ �ഥ�ൾ വിശദനീ�േിക്കുന് വോർത്ത�ളുും 
പു്�ങ്ങളുും പറയുന്തിൽ നിന്് വ്യത്യ്മോയി, 
അവർ തമ്മിൽ ഹൃദ്യമോയ ബന്ധമോണ് സിനിമയിൽ 
നിേനിൽക്കുന്പ്തന്് േിേ വികദശ സിനിമോ നിരൂ
പണങ്ങൾ സൂേന നൽകുന്. 

ക�േ�ത്തിപ്േ മോർ�് സിസ്റ്റ് പോർട്ിയിപ്േ 
വിഭോഗനീയത നിറഞ്ഞ ഒരു �ോേഘട്ും ഇകപ്ോൾ 
വത്തിക്ോനിലും അേകങ്ങറു�യോണ്. പത്യയശോ
സ്ത്രമോകണോ സുംഘടനയോകണോ പധോനും, അപ്ലെ
ങ്ിൽ ആത്മനീയതയോകണോ സഭയോകണോ പധോനും 
എപ്ന്ോപ്ക് ആളു�ൾ പേയിടങ്ങ�ിലും നിന്് 
ഇകപ്ോൾ കേോദിച്ചുതടങ്ങിയിട്ടുണ്്. 

ശിേസ്ോകണോ ഉടേോകണോ നവവധുവിപ്റെ 
യഥോർത്ഥ ഭർത്തോവ് എന്് പണ്് കവതോ�ും വിക്
മോദിത്യകനോട് കേോദിച്ചതകപോപ്േ, ഇകപ്ോൾ ഈ 
പഴയ കേോദ്യത്തിന് ഇനി വത്തിക്ോനുും ഉത്തേും 
�ണ്ടുപിടിക്ണും!                                           

  

ദി ടു കപോ�് എന് സിനിമയിപ്േ ദൃശ്യും

ബട്ണ്് റസ്ല്
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മുേൾച്ചയുും �ിതപ്പുും
ഇകപ്ോൾ പതിവോയിേിക്കുന്

അശേണനോയ ബോേപ്റെ
േക്�നോയോണ് തടക്ും
പിന്നീടത് ജനീവിതും കപോപ്േ
ഓേത്ത് തപ്ന് നിന്
പറിപ്ച്ചറിയോനോവോപ്ത
മനകയോേ പ്തോട് നോളു��ിൽ
അേികുവൽക്േിക്പ്പ്ട്ടു
അേങ് ഭോഷ്യങ്ങ�ിലൂപ്ട
മറുപടി�ൾ പ്�ോടുത്തു
എന്ോപ്േകപ്ോപ്ഴോ
അേങ്ങിന്പ്പുറും
�ഥോപോത്രങ്ങപ്�ത്തിയിരുന്
പ്മയ്ും ചുവടുും ഉറച്ച്
മുഖപ്ത്തഴത്തിലൂപ്ട
ഉണർപ്ന്ണനീക്കുന്
പേ�ോയങ്ങൾ
ആത്മപ�ോശനങ്ങ�ോയി
അേങ്ങിൽ നിന്ും അേങ്ങികേക്കുള്ള
പയോണങ്ങൾ
�േയുപ്ട അ�മറിഞ്ഞുള്ള
മുറുക്ങ്ങൾ
പ്�ോട്ിക്യറല�ൾ
ആഹോേ്യത്തിപ്റെ
വർണ്ണ വിസ്മയങ്ങ�ിൽ
അേങ്ങിൽ ജനീവിച്ചു
അേർച്ച��ോയുും പ�ർച്ച��ോയുും
കനോട്ങ്ങ�ോയുും
ഊക്ോയുും
എകപ്ോകഴോ ക�ശഭോേക്ിേനീടും

േവതിത

ഇന്തിരാ ബാലൻ

അഴിക്കുകമ്ോൾ അറിഞ്ഞു
അഴിക്ോനോവോത്ത
�ഥോപോത്ര സ്ഭോവപ്ത്ത...
ബോേിയോയുും �േിയോയുും
വൃദ്ധയോയുും കദ്ോണേോയുും
ഭനീമനോയുും �േനോയുും
ത്രിഗർത്തനോയുും
ദുശ്ോസനനോയുും പ�ർന്ോടി
അവപ്േോപ്ക്
�ച്ചയഴിക്കുകമ്ോൾ
ശേനീേപ്ത്ത സ്തന്തമോക്ി
അവരുപ്ട ഇടങ്ങ�ികേക്് ഇറങ്ങികപ്ോയി
എന്ോൽ ഒേോൾ മോത്രും
അവിപ്ട തപ്ന് ഇേിപ്പുറച്ചു
�ണ്ണു��ിപ്േ അഗ് നിയുമോയി
നേനുും സിുംഹവുും ഒന്ോയ ഭോവത്തിൽ
വർത്തമോന�ോേത്തിപ്േ
ഹിേണ്യ�ശിപു�പ്�
ഉന്നീേനും പ്േയ്ോൻ
നേസിുംഹും ഉണർന്ിേിക്ണും
അത് പ്�ോണ്് തപ്ന്
കവഷമഴിച്ചിട്ടുും
ക���ിൽ നഖങ്ങൾ നനീണ്ടു നിവർന്
ദുംഷ്ട�ൾ
അ�കത്തപ്ക്ടുക്ോനോവോപ്ത
ജട�ൾ സടകുടപ്ഞ്ഞഴകന്ൽക്കുന്
േസനയിൽ
േക്ത ദോഹവുും
നേകനക്ോൾ കൂടുതൽ
സിുംഹമോയിേിപ്ോണികപ്ോൾ
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കലഖനം

കഡാ: വറുഗീസ് കജാർജ്  

വിമ�ോചന 
ദൈവശോസ്ത്രത്ിന് 
അര നൂറ്ോണ്് 

ധ്യോനും, മനനും, ദോനധർമ്മും തടങ്ങിയ അവസ്യിൽ 
നികശ്തനമോയി നിന് ക്ി്നീയ വിശ്ോസപ്ത്ത 

നനീതിസമൂഹത്തിനോയുള്ള വിപ്ലവ മോർഗമോക്ി മോറ്റിയ 
വികമോേന കദവശോസ്ത്രത്തിന് അേ നൂറ്റോണ്് തി�ഞ്ഞു. 
അമ്ത പ്�ോലെും മുൻപ് പ്മഡേിനിൽ കേർന് �കത്തോേിക്ോ 
ബിഷപ്്മോരുപ്ട  സകമ്മ�നും േോറ്റിൻ അകമേിക്യിൽ വർധി
ച്ചുവരുന് അസമത്ത്തിപ്നതിപ്േയുും ചൂഷണ ഘടന�ൾപ്ക്

തിപ്േയുും ശക്തമോയ ഭോഷയിൽ സുംസോേിച്ചു. പിന്നീടു�� 
തടർേേനപ്മകന്ോണും സഭക്കുള്ളിൽ നിന്് തപ്ന് വിശ്ോ
സി�ളുും കവദി�രുും �ന്യോസ്ത്രനീ�ളുും േോഷ്ടനീയ പക്ിയയിൽ 
ഉൾപ്പ്ട്ടു. അനനീതിപ്ക്തിപ്േ സുംസോേിക്കു� എന്ോൽ അത് 
നിേനിർത്തുന് േോഷ്ടനീയ ഘടന�ൾപ്ക്തിപ്േ സുംസോേി
ക്കു� എന്ോണ്. അകപ്ോൾ വിശ്ോസത്തിനു ഒരു േോഷ്ടനീയ 
മോനും ക�വന്.  

േമ്യൂണതിസ്റ്, കസാഷ്യലതിസ്റ് പാർട്ടതിേളും 
വതികമാെന ചദവശാസ്ത്രവുമായതി 

സഖ്യം കെർന്കപൊൾ നതിരവധതി രാജ്യങ്ങളതിൽ 
ഏോധതിപതതിേൾ അട്ടതിമറതിക്ന്പെടുേയം ജനാധതി

പത്യം പുനഃസ്ാപതിക്ന്പെടുേയം ന്െ�. 
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േോറ്റിൻ അകമേിക്യിേോണ് 
വികമോേന കദവശോസ്ത്രും സിദ്ധോതെപ
േമോയുും   പകയോഗപേമോയുും പേിപോ�
മോയത്. ഗു്ോകവോ പ്ഗറ്റിയോറസിപ്റെ 
‘എ തനീകയോ�ജി ഓെ് േിബകറഷൻ' 
പസിദ്ധനീകൃത മോയകതോപ്ട  വികമോേന 
കദവശോസ്ത്ര േിതെ�ൾക്കു ആധി�ോ
േി�ത േഭിച്ചു. ആ ഉപഭൂഖണ്ത്തിപ്േ 
നിേവധി േോജ്യങ്ങൾ നിഷ്ഠൂേമോയ 
ഏ�ശോസനത്തിലൂപ്ട �ടന്കപോ
�യോയിരുന്. അന്ോട്ിപ്േ പ്േമ്പുും 
സ്ർണവുും �ോപ്ിയുും അകമേിക്ൻ 
സോമ്ോജ്യത്ത്തിപ്റെ  പിന്തുണയുള്ള 
ബഹുേോഷ്ട �മ്നി�ൾ യകഥഷ്ും 
പ്�ോള്ളയടിച്ചുപ്�ോണ്ിരുന്. സഭയുും 
േോഷ്ടവുും തമ്മിൽ അേിഖിതമോയ ഒരു 
അവിശുദ്ധ ബന്ധവുും നിേനിന്ിരുന്. 
സഭക്കു ആവശ്യമുള്ള സൗ�േ്യങ്ങൾ 
ഭേണകൂടും നിർവ്വഹിച്ചുപ്�ോടുക്കുും. 
ഭേണകൂടത്തിപ്റെ ഏ�ോധിപത്യപ്ത്ത
യുും മനുഷ്യോവ�ോശ േുംഘനങ്ങപ്�
യുും സഭ സോധൂ�േിക്കുും.  നനീതിക്കുും പൗേോവ�ോശങ്ങൾക്കുും 
കവണ്ി കപോേോടുന്വപ്േ കൂട്പ്ക്ോേ പ്േയ്ന് ഭേണകൂടങ്ങൾ
ക്് സഭ ഒരു കനർത്ത തിേശനീേ ആയിരുന്. അർജറെനീനയിൽ 
‘അപത്യക്േോയ യുവോക്ളുപ്ട അമ്മമോരുപ്ട' നിേതെേമോയ പ
തികഷധങ്ങൾ, നിക്േോഗ്യിപ്േ സോൻഡിനിസ്റ്റു�ളുപ്ട കമൽ 
നടന് അതിക്മങ്ങൾ, ബ്സനീേിൽ 
അതിധനി�പ്േ പിയപ്പടുത്തുന് 
സോമ്ത്തി� നയും, േിേിയിൽ 
കസോഷ്യേിസ്റ്റ്  ഗവപ്മെറെിപ്ന 
അട്ിമറിച്ച പതിവിപ്ലവും തടങ്ങിയ 
സന്ദർഭങ്ങ�ിൽ എലെോും സഭ സുഖ
സുഷുപ്ിയിേോയിരുന് . എന്ോൽ 
പ്മഡേിൻ സകമ്മ�നും,  അനനീതി 
നിറഞ്ഞ സോമൂഹ്യ സോമ്ത്തി� 
േോഷ്ടനീയ വ്യവസ്യോണ് ദോേിദ്്യവുും 
പട്ിണിയുും ചൂഷണവുും സ്രഷ്ിക്കു
ന്പ്തന്ും അതോണ് പോപപ്മന്ും 
നടത്തിയ വിശ�േനും വിശ്ോസി�
ളുപ്ട ഉള്ളിൽ �നേോയി �ിടന്ിരുന്. 
ഞോയറോഴ്ച  പള്ളിയോേോധന �ഴിഞ്ഞ് 
അവർ േിേർ അവിപ്ടത്തപ്ന് 
ഇേിക്കുും. അക്കൂട്ത്തിൽ കവദി�രുും 
�ന്യോസ്ത്രനീ�ളുും ഉണ്ോവുും. അവർ കവദ
പു്�ും ‘പുനർവോയന' നടത്തുും. 
കദവേോജ്യത്തിപ്റെ പതിരൂപും 
ഭൂമിയിൽ തപ്ന് രൂപപ്പ്ടണപ്മ
ന്ും ദോേിദ്്യവുും ചൂഷണവുും ഇലെോത്ത 

വിമ�ോചന 
ദൈവശോസ്ത്രത്ിന് 
അര നൂറ്ോണ്് 

ഒരു സമൂഹത്തിപ്റെ സ്ോപനത്തിനോയി കപോേോടണപ്മന്ും 
അവർ നിശ്യിച്ചു. കവണ്ിവന്ോൽ ആയുധപ്മടുക്ോൻ ഒരുങ്ങ
ണപ്മന്ും അവ പേിശനീേിക്ണപ്മന്ും അവർ തനീരുമോനിച്ചു. 
�ോമികലെോ കടോറസിപ്നകപ്ോപ്േ േിേ കവദി�ർ ഒ�ികപ്ോർ 
സുംഘത്തിൽ കേർന്.

 എൽ സോൽവകദോറിൽ �ോപ്ി
കത്തോട്ങ്ങൾ മുഴവൻ പതിനോേ് 
കുടുുംബങ്ങളുകടതോയിരുന് . ഭൂപേി
ഷ് �േണും ഒരു സുംസോേ വിഷയകമ 
ആയിരുന്ിലെ. ആ നോട്ിപ്േ വിശ്ോ
സി�ൾക്ിടയിൽ �മ്മയൂണിസ്റ്റ് 

ആശയങ്ങൾ ബേപ്പ്ടുന്തോയി 
കറോമിന് വിവേും േഭിച്ചകപ്ോൾ 
അതിപ്ന അടക്ി നിർത്തോനോയി  
ബിഷപ്് പ്റോമനീകറോപ്യ തേസ്ോ
നമോയ സോൻ സോൽവകദോറികേക്കു 
അയച്ചു. എന്ോൽ ബിഷപ്് പ്റോമനീകറോ 
അവിപ്ട �ണ് �ോഴ്ച�ൾ ദയനനീയ
മോയിരുന്. ദോേിദ്്യവുും കേോഗവുും 
പ്�ോണ്് വേഞ്ഞ, അസമത്ും 
പ്�ോടി കുത്തി വോഴന് ഒരു ജനത. 
ബിഷപ്് പ്റോമനീകറോ ജനങ്ങളുപ്ട 
പക്ും കേർന്. എൽ സോൽവകദോ
റിൽ ഭൂപേിഷ് �േണും അകദേഹും 
ആവശ്യപ്പ്ട്ടു. കവകുകന്േപ്ത്ത 
കറഡികയോ പഭോഷണങ്ങ�ിൽ 
അകമേിക് എൽ സോൽവകദോറിനു 

ന്മഡലതിൻ സകമ്ളനം,  അനീതതി 
നതിറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ സാ്ത്തിേ 
രാഷ്ടീയ വ്യവസ്യാണ് ദാരതിദ്്യ
വും പട്ടതിണതിയം ചൂഷണവും 
സ്രഷ്തിക്കുന്ന്തന്നും അതാണ് 
പാപന്മന്നും നെത്തിയ വതിശേല
നം വതിശ്ാസതിേളുന്െ ഉള്ളതിൽ 
േനലായതി േതിെന്തിരുന്നു. ഞായ
റാഴ്ച  പള്ളതിയാരാധന േഴതിഞ്ഞ് 
അവർ െതിലർ അവതിന്െത്ന്ന് 
ഇരതിക്കും. അക്കൂട്ടത്തിൽ 
ചവദതിേരും േന്യാസ്ത്രീേളും 
ഉണ്ാവും. 

പ്�ോലെപ്പ്ട് ഇടതപക് ബിഷപ്് ഓസ്ോര് കറോമനീകറോ
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നൽകുന് കസനി�വുും സോമ്ത്തി�വുമോയ സഹോയും പിൻ
വേിക്ണപ്മന്് അകദേഹും ആവശ്യപ്പ്ട്ടു. സോൻ  സോൽവകദോ
റിപ്േ േോപ്േിൽ കുർബോന അർപ്ിക്കുന് കവ�യിൽ ബിഷപ്് 
പ്റോകമകറോപ്യ ആയുധധോേി��ോയ േണ്ടു കപർ പ്വടിപ്വച്ചു 
പ്�ോന്. 1980 പ്മയ് മോസും ഏഴോും തനീയതി ആയിരുന് ആ 
േക്തസോക്ിത്ും.

 േോറ്റിൻ അകമേിക്യിപ്േ വിവിധ േോജ്യങ്ങ�ിൽ 
അകമേിക്ൻ പിന്തുണകയോപ്ട അമിതോധി�ോേ ,കസനനീ� 
ഭേണകൂടങ്ങൾ മനുഷ്യോവ�ോശങ്ങപ്� േവിട്ി പ്മതിച്ച
കപ്ോൾ ഇടതപക് പോർട്ി�ളുമോയി കേർന്് വികമോേ�മോയ 
പതികേോധും തനീർത്തത് സഭയിപ്േ നയൂനപക്മോയിരുന്. 
�മ്മയൂണിസ്റ്റ്, കസോഷ്യേിസ്റ്റ് പോർട്ി�ളുും വികമോേന കദവ
ശോസ്ത്രവുമോയി സഖ്യും കേർന്കപ്ോൾ നിേവധി േോജ്യങ്ങ�ിൽ 
ഏ�ോധിപതി�ൾ അട്ിമറിക്പ്പ്ടു�യുും ജനോധിപത്യും 
പുനഃസ്ോപിക്പ്പ്ടു�യുും 
പ്േയ്തു. ബ്സനീേിപ്േ ലേോ 
ഡി സിൽവയുും പ്ബോ�നീവി
യയിപ്േ ഇവോ പ്മോകറേിസുും 
വികമോേന കദവശോസ്ത്രത്തി
പ്റെ കജകവോൽപ്ന്ങ്ങ
�ോണ്.വികമോേിത നിക്
േോഗ്യുപ്ട  മന്തിസഭയിൽ 
കവദി�നോയ  ഏർപ്നകസ്റ്റോ 
�ോർഡിനോൾ വിദ്യോഭ്യോസ, 
സോുംസ് �ോേി� വകുപ്ി
പ്റെ  ചുമതേ ഏൽക്കു�യുും 
പ്േയ്തു.  

വ ി ക മ ോ േ ന  ക ദ വ 
ശോസ്ത്രത്തിപ്റെ സ്ോധനീനും 

േോറ്റിൻ അകമേിക്യിൽ 
മോത്രമോയി പേിമിതപ്പ്ട്ിലെ.  
സഭയിപ്േയുും സമൂഹത്തികേ
യുും നിറവികവേനത്തിപ്ന
തിേോയി  ആവിഷ് �േിക്
പ്പ്ട് �റുത്ത കദവശോസ്ത്രവുും 
പ്തക്ൻ പ്�ോറിയയിപ്േ 
ചുൻ ടു   ഹോപ്റെ ഏ�ോധിപ
ത്യത്തിപ്ന പ്േറുത്ത മിഞ്ഞുങ് 
(ജന�നീയ) തികയോ�ജിയുും 
ഇതിപ്റെ പതിെേനമോയി
രുന്. 

ഇ തെ ്യയ ി ൽ  ക � േ �
ത്തിപ്േ �ടകേോേ ഗ്രോമങ്ങ
�ിേോണ് വികമോേന കദവ
ശോസ്ത്രത്തിപ്റെ തനീപ്പ്ോേി 
വനീണത്.  �കത്തോേിക്ോ 
വിശ്ോസി�ൾ തിങ്ങിപ്ോർ
ക്കുന് പൂന്തുറയിലും പൂവോറിലും 

അഞ്ചുപ്തങ്ങിലും േിേ മർമേും ക�ട്ടുതടങ്ങി. മൽസ്യപ്ത്തോ
ഴിേോ�ി�ൾ  പിടിച്ചുപ്�ോണ്ടു വരുന് മൽസ്യും �േയിപ്േ
ത്തിയോൽ പിന്നീട് അവർക്കു അതികന്ൽ അവ�ോശും ഇലെ. 
ദലെോൾമോരുും കബോട്ടുടമ�ളുും പ്മോത്തക്ച്ചവടക്ോരുും അതിൽ 
അവ�ോശി��ോകുും. ആദ്യ വിപണനോവ�ോശും  മത്സ്യപ്ത്തോ
ഴിേോ�ിക്് േഭ്യമോക്ണപ്മന് േക്്യകത്തോപ്ട േിേ കവദി
�രുപ്ടയുും  �ന്യോസ്ത്രനീ�ളുപ്ടയുും  ഉത്സോഹത്തിൽ ആദ്യും 
സഹ�േണ സുംേുംഭങ്ങൾ തടങ്ങി. �ടേിൽ മൽസ്യേഭ്യത 
കുറഞ്ഞകതോപ്ട അവർ അതിപ്റെ �ോേണും കതടി. �ടേിപ്റെ 
അടിത്തട്് ഇ�ക്ിമറിക്കുന് കബോട്ടു�ളുും അവയിൽ ഉപകയോ
ഗിക്കുന് അദുംപ്�ോലെി വേ�ളുും മൽസ്യനോശത്തിന് ഇടയോ
കുന് എന്് മനസിേോക്ിയ പേമ്േോഗത മൽസ്യപ്ത്തോഴി
േോ�ി�ൾ 1989 പ്മയ് മോസത്തിൽ 'ജേും സുംേക്ിക്കൂ,ജനീവൻ 
േക്ിക്കൂ' എന് മുദ്ോവോ�്യമുയർത്തി ഗുജറോത്തിൽ നിന്് 

�ന്യോകുമോേിയികേക്കു ജോഥ 
നടത്തി. ജോഥ �ന്യോകുമോേി
യിപ്േത്തിയകപ്ോൾ നടന് 
കപോേനീസ് പ്വടിപ്വയ്ിൽ 
ഒേോൾ പ്�ോലെപ്പ്ട്ടു.  മത്സ്യ
ത്തിപ്റെ പജനന �ോേമോയ 
ജൂൺ, ജൂകേ, ഓഗസ്റ്റ് 
മോസങ്ങ�ിൽ യന്തവൽകൃത 
മൽസ്യബന്ധനും നികേോധി
ക്ണപ്മന്് ആവശ്യപ്പ്ട്ടു 
ക�േ�ോ സ്തന്ത മത്സ്യ
പ്ത്തോഴിേോ�ി പ്െഡകറഷൻ 
ന ട ത്ത ി യ  സ മ േ ങ്ങ ൾ 
സോ�ദോയി� േോഷ്ടനീയ 
പോർട്ി�പ്� വിസ്മയിപ്ിച്ചു. 

 േിേിയില് അേന്പ്ട ജനക്കൂട്പ്ത്ത സുംകബോധന പ്േയ്ന്

�ോമികലെോ കടോറസ്                    എും എും കതോമസ് 
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തിരുവനതെപുേും വിമോനത്തോവ�ും 
അവർ ഉപകേോധിച്ചതിപ്ന തടർന്് 
വിമോനങ്ങൾ വഴി മോറ്റി വിട്ടു. ഒടുവിൽ 
പേമ്േോഗത മത്സ്യപ്ത്തോഴിേോ�ി
�ളുപ്ട ആവശ്യത്തിന് ഗവപ്മെ
റെ് വഴങ്ങി. പ്തരുവിൽ ഇറങ്ങിയ 
കവദി�രുും �ന്യോസ്ത്രനീ�ളുും സഭയുപ്ട 
നടപടി കനേിട്ടു. എന്ോൽ അവർ  
ഒട്ടുും പതറിയിലെ. �ോേണും അവർ 
പോവങ്ങളുപ്ട കൂപ്ടയോണ് നിേയുറപ്ി
ച്ചത്. എബ്ഹോും േിങ്ൺ ഒേിക്ൽ 
പറഞ്ഞതകപോപ്േ, കദവും പോവപ്പ്
ട്പ്േയോണ്  കൂടുതൽ ഇഷ്പ്പ്ടുന്ത് 
�ോേണും അവിടുന്് അവപ്േയോ
പ്ണകലെോ കൂടുതേോയി സൃഷ്ിച്ചത്. 
ആ സമേങ്ങ�ിൽ ഉൾപ്പ്ട്ിരുന് 
പ്െഡകറഷൻ കനതോക്ൾ ഇന്് 
േോജ്യപ്ത്ത മത്സ്യപ്ത്തോഴിേോ�ി 
പസ്ോനത്തിപ്േ കനതോക്�ോണ്. 
നോഷണൽ െിഷ് വർകക്ഴ് സ് കെോറും ഇന്് ഇതെ്യയിലും 
വികദശത്തുും ഏപ്റ മോനിക്പ്പ്ടുന് ഒരു സുംഘടനയോണ്. 

എന്ോൽ വികമോേന കദവശോസ്ത്രത്തിപ്റെ സ്ോധനീനും 
ക�േ�ത്തിൽ �കത്തോേിക്ോ സഭയിൽ പേിമിതപ്പ്ട്ിലെ. 
ക�േ�ത്തിപ്േ ആദ്യ�ോേ ജന�നീയ സുംഘങ്ങ�ിൽ ഒന്ോയ 
കഡനോമി�് ആക്ൻ സുംഗും കഡോ എും എും കതോമസികനോട് 
കേർന് അടിയതെിേോവസ്ക്്്  എതിപ്േ നടത്തിയ 
പേോേണും ക�േ�ത്തിപ്േ മനുഷ്യോ
വ�ോശ േേിത്രത്തിപ്േ തി�ങ്ന് 
അധ്യോയമോണ്. പകത്യ� പഠനും 
ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമോണ്. 

ജോർഖണ്ിപ്േ സതെോൾ കഗോത്ര
ങ്ങൾക്ിടയിൽ പവർത്തിച്ചു വേകവ 
െോദർ ആറെണി മുർമു 1985 ഏപിൽ 
19ോും  തനീയതി പ്വടികയറ്റ്  പ്�ോലെ
പ്പ്ട്ടു. അടിയതെിേോവസ്ക്് കശഷും 
നടന് പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ ജനതോ 
പോർട്ി ടിക്റ്റിൽ ബിഹോറിൽ നിന്് 
അകദേഹപ്ത്ത കേോ�് സഭയികേക്കു 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുത്തിരുന്. എന്ോൽ 
ഒരു പോർേപ്മൻറ് അുംഗത്തിപ്റെ  
സുഖസൗ�േ്യങ്ങൾ അകദേഹപ്ത്ത 
വശനീ�േിച്ചിലെ. സതെോളു�ൾ പേമ്േോ
ഗതമോയി മനീൻ പിടിച്ചുപ്�ോണ്ിരുന് 
പ്പോതകു�ും പഞ്ചോയത്ത് ഒരു ക�ോൺ
ട്ോക്ർക്് കേേും   പ്േയ്തു പ്�ോടു
ത്തതിപ്ന കേോദ്യും പ്േയ്ോനോയി 
ബോൻജി പഞ്ചോയത്ത് ഓെനീസിൽ 
എത്തിയ െോദർ മുർമുവിപ്ന മറ്റു 

വതികമാെന ചദവശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ സ്ാധീനം കേരളത്തിൽ 
േകത്ാലതിക്ാ സഭയതിൽ 
പരതിമതിതന്പെട്ടതില്ല. കേരളത്തിന്ല 
ആദ്യോല ജനേീയ സംഘങ്ങ
ളതിൽ ഒന്ായ ചഡനാമതിേ് 
ആക്ൻ സംഘം കഡാ എം 
എം കതാമസതികനാെ് കെർന്നു 
അെതിയന്തിരാവസ്ക്്്  
എതതിന്ര നെത്തിയ പ്രൊരണം 
കേരളത്തിന്ല മനുഷ്യാവോശ 
െരതിത്രത്തിന്ല തതിളങ്ങുന് 
അധ്യായമാണ്.

പതിനോേ് സതെോളു�ക�ോപ്ടോപ്ും മഹോജനന്ോരുും പഞ്ചോ
യത്ത് അധി�ോേി�ളുും കേർന്് പ്വടിപ്വക്കു�യോയിരുന്. 
െോദർ മുർമുവിപ്റെ ജഡും മോത്രമോണ് വിട്ടുപ്�ോടുത്തത്.  

  കൂടുംകു�ും ആണവനിേയും മത്സ്യപ്ത്തോഴിേോ�ി�ളുപ്ട 
ജനീവിതപ്ത്തയുും ജനീവകനോപോധി�പ്�യുും നശിപ്ിക്കുപ്മന്് 
ആദ്യും തിേിച്ചറിഞ്ഞ് പേോേണും ആേുംഭിച്ചത്  െോദർ കവ 
കഡവിഡിപ്റെ കനതൃത്ത്തിലള്ള തേ്യത സമുദോയ പസ്ോന

മോയിരുന്. ഇടിതെിക്േയിപ്േ പള്ളി
യങ്ണത്തിേോയിരുന് ആണവ 
വിരുദ്ധ പവര്ത്ത�ർ കൂടിയോകേോേ
ന�ൾകു സകമ്മ�ിച്ചിരുന്ത്. �ന്യോ
കുമോേി ഭദ്ോസനത്തിപ്േ നിേവധി 

കവദി�രുും �ന്യോസ്ത്രനീ�ളുും ഈ 
സമേത്തിപ്റെ മുന്ിലണ്ോയിരുന്. 
സഭയിപ്േ  ഏതോനുും കവദി�രുും 
�ന്യോസ്ത്രനീ�ളുും സമേമുഖങ്ങ�ിൽ 
വന് എന്തികനക്ോൾ സഭ തപ്ന് 
ദേിദ്രുകടതോണ് എന് സകന്ദശ
മോണ് വികമോേന കദവശോസ്ത്രും 
നൽ�ിയത്. തങ്ങപ്� ദേിദ്േോക്കുന്  
േോഷ്ടനീയ, സോമ്ത്തി� വ്യവസ്
�പ്� എതിർക്കുന്ത് വിശ്ോസ
ത്തിപ്റെ ആവിഷ് �ോേമോപ്ണന്് 
ഔകദ്യോഗി� സഭയുും തിേിച്ചറിഞ്ഞു
തടങ്ങി.  ഫ്രോൻസിസ് മോർപോപ് എൽ 
സോൽവകദോറിൽ േക്തസോക്ിയോയ 
ബിഷപ്് പ്റോകമകറോപ്യ ഈയിപ്ട  
വിശുദ്ധനോയി പഖ്യോപിച്ചതിപ്റെ 
അർത്ഥും അതോണ്.    

കൂടുംകു�ും സമേഭൂമി
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കലഖനം

ന്പ്രാഫ ന്േ അരവതിന്ാക്ൻ

ഭൂപേിഷ് ക്േണത്തിപ്റെ േേിത്രത്തിൽ നിന്് സി അച്ചുത
കമോകനോപ്റെ കപേ് ഒഴിവോക്ിയ മുഖ്യമന്തി പിണറോയി 

വിജയപ്നക്കുറിച്ച് �ോനും േോകജന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്, പിണറോയി 
പോഴ് മുറും പ്�ോണ്് സൂേ്യപ്ന മറയ്ക്കു�യോണ് എന്ോണ്. ‘സത്യ
ത്തിൽ മുഖ്യമന്തി നടത്തിയത് സമ്പൂർണ്ണ സൂേ്യഗ്രഹണമോണ്’, 
മഹോേോജോസ് ക�ോക�ജിപ്േ പൂർവ്വ വിദ്യോർത്ഥിയുും, വിദ്യോർ
ത്ഥി ജനീവിത �ോേത്ത് ഇടതപക് േോഷ്ടനീയത്തിൽ സജനീവ 
പങ്ോ�ിയുും അറിയപ്പ്ടുന് എഴത്തു�ോേനുും, േിതെ�നുും, മുൻ 
സിവിൽ സർവ്വനീസ് ഉകദ്യോഗസ്നുമോയ എൻ എസ് മോധവപ്റെ 
സുേിതെതമോയ പതി�േണമോണിത്. ഒരു പകത്യ��ോേ
ഘട്ത്തിൽ ഇതെ്യയിപ്േ നിേവധി സുംസ്ോനങ്ങൾ ഭൂപേി

ഷ് ക്േണ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പ്ടുത്തിയിട്ടുണ്്. എന്ോൽ, 
ഭൂപേിഷ് ക്േണും അതിപ്റെ പൂർണ്ണമോയ അർത്ഥത്തിൽ 
ഏപ്റക്കുപ്റ നടപ്ോക്ോൻ �ഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക�േ� സുംസ്ോ
നത്തോണ്. 

ക�േ� േേിത്രും നിഷ്പക്മോയ മനഃസ്ിതികയോപ്ടയുും, ഒരു 
�മ്മയൂണിസ്റ്റു�ോേന് അവശ്യും ആവശ്യമോയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധ
തകയോപ്ടയുും വോയിച്ചു മനസ്ിേോക്കു�യുും, വസ്തുനിഷ്ഠമോയി 
വിേയിരുത്തു�യുും പ്േയ്ന് ഏപ്തോരു വ്യക്തിക്കുും തിേിച്ചറി
യോൻ �ഴിയു�, ഈ കനട്ത്തിനു പിന്ിൽ സി അച്ചുതകമകനോൻ 
ആപ്ണന്ോണ്. ക�േ�ത്തിൽ ആദ്യമോയി അധി�ോേത്തിൽ 
വന് ഇ എും എസ് മന്തിസഭയിൽ റവന� മന്തിയോയിരുന് 

ഭൂപരിഷ് �രണ നിയ�ത്ിെ� 
പിതൃതവ്ം ആർ�് ?

മുന്മുഖ്യമന്തി സി അച്ചുതകമകനോന്
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പ്� ആർ ഗൗേിയമ്മയോണ് ഭൂേിപേിഷ് ക്േണ ബിലെിന് 
രൂപും പ്�ോടുത്തത്. ഈ ബിലെിന് നിയമത്തിപ്റെ 
പോബേ്യും നൽ�ിയതും അന്പ്ത്ത നിയമസഭ തപ്ന്. 
എന്ോൽ, ഈ നിയമും നടപ്ോക്ോൻ തടങ്ന്തിനു മുമ്പു 
തപ്ന് സർക്ോർ അധി�ോേത്തിൽ നിന്ും പുറത്തോക്
പ്പ്ടു�യോണുണ്ോയത്. 1957 ഡിസുംബറിൽ ആദ്യമോയി 
�ോർഷി�ബന്ധ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതേിപ്ിക്
പ്പ്ട്ത മുതൽ, ഭൂപേിഷ് �േണ നിയമങ്ങൾ അപ്ോപ്ട 
അട്ിമറിക്ോൻ സുംസ്ോനത്ത് അക്ോേത്ത്  ശക്തമോയ 
കവകേോട്മുണ്ോയിരുന് ജൻമി-ബൂർഷ്ോ ശക്തി�ൾ 
സുംഘടിതമോയ നനീക്ങ്ങൾക്് തടക്മിട്ിരുന്. ഈ 
നനീക്ങ്ങ�ോണകലെോ, ക�േ�ത്തിപ്റെ േോഷ്ടനീയ-സോമൂഹ്യേ
േിത്രത്തിൽ കുപസിദ്ധി കനടിയ വികമോേനസമേത്തികേ
ക്കുും, ഇ എും എസ് മന്തിസഭയുപ്ട പിേിച്ചുവിടേികേക്കുും 
പ്േപ്ന്ത്തിയത്. �ോർഷി� ബന്ധ നിയമകത്തോപ്ടോപ്ും 
വിദ്യോഭ്യോസ മന്തി പ്പോെ കജോസെ് മുണ്കശ്േി മോസ്റ്റ
റുപ്ട വിദ്യോഭ്യോസ നിയമവുും മതജോതിശക്തി�ളുപ്ടയുും 
തോല്പേ്യങ്ങളുപ്ടയുും സമ്മർദേപ്ത്ത തടർന്് ക�ന്ദ്ര ഇടപ്പടേി
പ്റെ ആക്ും കൂട്ടു�യുണ്ോയി. ഇത്തേും േോഷ്ടനീയ യോഥോർത്ഥ്യ
ങ്ങളുും, വസ്തുത�ളുും അറിയോപ്ത്തോരു കനതോവോണ് പിണറോയി 
വിജയപ്നന്് അേി ആഹോേും �ഴിയ്ക്കുന്വർ ആരുും വിശ്സി
ക്ിലെ.

ഒന്ോും �മ്മയൂണിസ്റ്റ് മന്തിസഭ നിയമമോക്ിയ ഭൂപേി
ഷ് ക്േണ നടപടി�ൾ പകയോഗത്തിൽ പ്�ോണ്ടു വരുന് ഘട്
പ്മത്തിയകപ്ോ�ോണ്, ഈ പക്ിയ അത്ര എളുപ്മോവിപ്ലെന് 
േിതെ സി അച്ചുതകമകനോപ്റെ മനസ്ിൽ ഉയർന് വന്ത്. 
ഭേണ നടപടി��ിലൂപ്ട മോത്രും, നിയമും നടപ്ോക്ോൻ തിടുക്ും 
�ോട്ിയോൽ നിേവധി നിയമ കുരു
ക്കു�ൾ തേയുയർത്തുപ്മന്ും, ഭൂപ
േിഷ് ക്േണും േക്്യത്തിപ്റെ നോേ
യേത്തു കപോലപ്മത്തു�യിപ്ലെന്ും 
ബദ്ധിമോനോയ സി അച്ചുതകമകനോൻ 
മനസ്ിേോക്ി. അർദ്ധ-ജുഡനീഷ്യൽ 
നടപടിക്മങ്ങൾക്് രൂപും നൽകു� 
എന്തിലൂപ്ടയോണ് ഇത്തേും കുരു
ക്കു�ൾ ഒരു പേിധി വപ്േപ്യങ്ിലും 
ഒഴിവോക്ോൻ �ഴിയു� എന് തിേി
ച്ചറിവിപ്റെ അടിസ്ോനത്തിേോണ് 
പകത്യ� േോൻഡ് ട്ിബയൂണല�ൾ
ക്് രൂപും നൽ�ോൻ അച്ചുതകമകനോൻ 
നിർകദേശിച്ചത്. ബി ഡി ഒ മോപ്േ 
തൽസ്ോനങ്ങ�ിൽ നിയമിക്കു�
യുും പ്േയ്തു. ഈവിധത്തിൽ മിച്ചഭൂമി 
�പ്ണ്ത്തി, അപ്തലെോും ഏപ്റ്റടുത്ത് 
അർഹേോയ കുടി�ിടപ്പു�ോർക്് 
വിതേണും പ്േയ്ോനുും നടപടി�ളു
ണ്ോയി. 

 അക്ോേത്ത് വൻ ഭൂവുടമയോയി

രുന് എപ്റെ മുത്തഛേൻ �ണപിള്ളി നോേോയണകമകനോപ്റെ 
ക�വശമുണ്ോയിരുന് ഏക്ർ �ണക്ിന് ഭൂമി കുടി�ിടപ്പു
�ോർക്് അർഹതയുപ്ട അടിസ്ോനത്തിൽ 5 പ്സറെ്  വനീതും 
സ്കമധയോ വനീതിച്ചു നൽകുന് പക്ിയയിൽ പങ്ോ�ിയോവോൻ 
ഈ കേഖ�ന് �ഴിഞ്ഞു എന്തിൽ അഭിമോനും കതോന്ന്. 
ഈ വിധത്തിൽ എറണോകു�ും ജിലെയിപ്േ കേേോനല്ലൂർ പഞ്ചോ
യത്തിൽ അധിവസിച്ചിരുന് നിേവധി കുടി�ിടപ്പു�ോർക്് 
സ്തെും ഭൂമിയുപ്ട ഉടമ��ോവോൻ �ഴിഞ്ഞു. ഈ പക്ിയ
്കെോയി മുൻക�പ്യടുത്തത് നോേോയണകമകനോപ്റെ േണ്ോമ
പ്ത്ത മ�നുും ക�ോൺഗ്രസ് കനതോവുമോയിരുന് ക�ോഴികക്ോട് 
ഗുംഗോധേ കമകനോനോയിരുന്. ഇപ്തലെോും േേിത്രമോണ്.  

ഇപ്തലെോും നടപ്ോക്ിയത് ശ്രദ്ധകയോ
പ്ടയുും, അവധോനതകയോപ്ടയുമുള്ള 
ആസൂത്രണത്തിലൂകടയുും നിയമോനു
സൃതവുമോയ വിധത്തിലമോയിരുന്. 
ഇതിപ്റെപ്യലെോും പിന്ിൽ പവർ

ത്തിച്ചിരുന്ത്, സി അച്ചുതകമകനോ
നലെോപ്ത മപ്റ്റോരുമോയിരുന്ിലെ.ഈ 
കേഖ�പ്റെ കനേിട്ടുള്ള അനുഭവും 
ഇപ്തലെോും സോക്്യപ്പ്ടുത്തുന്.

ഈ വിഷയത്തിൽ പമുഖ േേി
ത്ര�ോേനോയ കഡോ എും ജി എസ് 
നോേോയണപ്റെ വോക്കു�ൾ ശ്രദ്ധി
ക്കു� - “നിയമത്തിപ്റെ സോേഥി
പ്യന്് പറയുന്ത് അച്ചുതകമകനോൻ 
തപ്ന്യോണ്. നിഷ്പക്മോയ േേിത്ര 
വനീക്ണും പേ പോർട്ി�ൾക്കുും ഇലെ. 
അവേവർക്് എതെിനോണ് പ്ക്ഡിറ്റ് 
�ിട്ടു�പ്യന്ും അവരുപ്ട കനതോക്ൾ 
എങ്ങപ്ന ജനപിയേോവോപ്മന്മോണ് 
കനോട്ും. എന്ോൽ, േേിത്രും അറിയുന്
വർക്് അറിയോും, യഥോർത്ഥത്തിൽ 

ഐേ്യകേരളം ജൻമന്മടുക്കു
ക്ാൾ ഏതാനും ആയതിരങ്ങൾ 
മാത്രം ഭൂ ഉെമേളായതിരുന് 
നമ്മുന്െ സംസ്ാനം ആറുപതതി
റ്ാണ്തികലന്റ പതിന്തിടുക്ാൾ 
75ലക്ം കുടുംബങ്ങളാണ് 
ഭൂമതിയന്െ ഉെമേളായതി മാറതിയതിരതി
ക്കുന്ത്. ഇതതിന്റെ കപരതിൽ 
നമുന്ക്ല്ലാം അഭതിമാനതിക്ാൻ 
വേ നൽേതിയതിരതിക്കുന്ത് സതി 
അച്ചുതകമകനാന്റെ കനട്ടമാന്ണ
ന് യാഥാർത്്യം ഏതു കുട്ടതിക്കും 
അറതിയാവുന്താണ്.

പിണറോയി വിജയന്
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അച്ചുതകമകനോനോണ് അതിപ്റെ അവ�ോശിപ്യന്്. ഭൂപേി
ഷ് ക്േണവുമോയി ബന്ധപ്പ്ട് ആകേോേന�ൾ ഈ എും 
എസ്ിപ്റെ �ോേത്ത് നടന് എന്ത് ശേിയോണ്. (ഉദോഹേണും: 
ഗൗേിഅമ്മ അവതേിപ്ിച്ച �ോർഷി� ബന്ധബിൽ). മറ്റുള്ളവർ 
പറഞ്ഞു നടന് സ്ോനത്ത് അച്ചുതകമോകനോൻ അതിപ്നോരു 
പോകയോഗി� നടപടിക്മും രൂപനീ�േിച്ചു. �ോേണും, അകദേഹും 
ഒരു പോകയോഗി�ബദ്ധിയുള്ള േോഷ്ടനീയക്ോേൻ കൂടി 
ആയിരുന്” - കഡോ എും ജി എസ് വ്യക്തമോക്ി.

1957 ൽ �മ്മയൂണിസ്റ്റ് പോർട്ി
യുപ്ട പ�ടനപത്രി�യിൽ ഭൂപേി
ഷ് ക്േണും ഒരു പധോനേക്്യമോയി 
പേോമർശിക്പ്പ്ട്ിരുന് എന്ത് 
ഒരു േേിത്ര കേഖയോണകലെോ. ഭൂപ
േിഷ് ക്േണത്തിപ്റെ �േട് രൂപും 
എന് നിേയിൽ 1957 ജനുവേി 1 ന് 
ആലവയിൽ കേർന് പോർട്ിയുപ്ട 
പ്ലനീനറി കയോഗത്തിൽ പോസ്ോക്ിയത് 
അച്ചുത കമകനോപ്റെ കനതൃത്ത്തില
ള്ള സമിതി തയ്ോറോക്ിയ �േട് 
രൂപകേഖ തപ്ന്യോയിരുന് എന്തും 
അനികഷദ്ധ്യമോപ്യോരു വസ്തുതയോണ്. 
1964ൽ �മ്മയൂണിസ്റ്റ് പോർട്ിയിൽ 
ഭിന്ിപ്പുണ്ോയതിനുകശഷവുും ഭൂപേി
ഷ് �േണത്തിപ്റെ ഈ അടിസ്ോന
കേഖ തപ്ന്യോണ് അച്ചുതകമകനോന് 
നടപ്ോക്ോൻ �ഴിഞ്ഞതും. ഇപ്തലെോും 
മറച്ചു പ്വക്കുന്തിപ്റെ േക്്യും അത് 
ആരു തപ്ന് വി�ിച്ചു പറഞ്ഞോലും, 
സദുകദേശപേമോപ്ണന്് �രുതവോൻ 
സോദ്ധ്യമലെ.

വികമോേനസമേും കപോലള്ള േോഷ്ടനീയ 
കുതന്തങ്ങ�ിൽ നിന്ും, നിേവധി നിയമ കുരു
ക്കു��ിൽപ്പ്ടുത്തി ഈ നിയമത്തിപ്റെ ഉകദേ
ശേക്്യങ്ങൾ ത�ർക്ോൻ  അണിയറയിൽ 
സജനീവമോയി നടന് കുത്സിത യത് നങ്ങൾ  
പേോജയപ്പ്ടുത്തിയത് സി അച്ചുതകമകനോപ്റെ 
സമകയോേിതമോയ ഇടപ്പടല�ൾ വഴിയോയിരു
ന്. ഇപ്തങ്ങപ്ന നടന് എന്ത് നമുപ്ക്ോന് 
പേികശോധിക്ോും. 1972 ഏപിൽ 26 നുും 28നുും 
സുപനീും ക�ോടതിയുപ്ട വ� േണ്് വിധി�ൾ 
പുറത്തു വന്. ഇതിലൂപ്ട ഭൂപേിഷ് ക്േണ 
നിയമത്തിപ്േ േിേ നിർണ്ണോയ� വ്യവസ്�ൾ 
കനേപ്ത്ത ക�േ� കഹകക്ോടതി റദേോക്ിയത് 
അുംഗനീ�േിക്കു�യുണ്ോയി. ഇപ്തതടർന്് 
പതിനോയിേക്ണക്ിന് �ർഷ�രുകടയുും,  
�ർഷ� പ്തോഴിേോ�ി�ളുകടയുും അവരുപ്ട കുടുും
ബങ്ങളുകടയുും ഭോവി അനിശ്ിതത്ത്തിേോവു�
യുും പ്േയ്തു. മോത്രമലെ, സുപനീും ക�ോടതി വിധി 
ക�േ�ത്തിപ്േ ജൻമി-ബൂർഷ്ോവിഭോഗങ്ങളുപ്ട 

നനീക്ങ്ങ�ിൽ നിന്ും കുടി�ിടപ്പു�ോർക്് അതിന�ും േഭ്യമോ
യിരുന് ഏതോനുും ആനുകൂേ്യങ്ങൾകൂടി നഷ്പ്പ്ടുകമോ എന് 
ആശങ്യുമുണ്ോയി. ക�സ്സു�ളുപ്ട ഒരു കുപ്ത്തോഴക്കു തപ്ന് 
തല്പേ�ക്ി�ളുപ്ട ഭോഗത്തു നിന്ും ഉണ്ോകുപ്മന് സൂേന�ളുും 
േഭ്യമോയി. സിവിൽ ക�സ്സു�ൾക്കുള്ള തനീരുമോനും പൂർത്തനീ�
േിക്പ്പ്ടോൻ ദനീർഘ�ോേ �ോത്തിേിപ്് വരുപ്മന് സ്ിതി 
വികശഷും ഭയോശങ്�ളുപ്ട ആക്ും പതിൻമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്ി

ച്ചു എന്തിലും അത്ഭുതമിലെകലെോ. 
നിയമ നടപടി�ൾക്ോവശ്യമോയ 
പണും �പ്ണ്ത്തോൻ പോവപ്പ്ട് 
കുടി�ിടപ്പു�ോർക്് ഒേിക്ലും �ഴി
യുമോയിരുന്മിലെ.

ഇത്തേപ്മോരു �ടുത്ത പതിസ
ന്ധിഘട്ത്തിേോണ് അതിബദ്ധിശോ
േിയോയ സി അച്ചുതകമകനോപ്റെ കനതൃ
ത്ത്തിലള്ള സർക്ോേിപ്റെ ഭോഗത്തു 
നിന്ും മർമ്മ പധോനമോപ്യോരു നടപ
ടിയുണ്ോവുന്ത്. അങ്ങപ്നയോണ് 
1969ൽ കഭദഗതി പ്േയ്പ്പ്ട് ക�േ
�ത്തിപ്േ ഭൂപേിഷ് ക്േണ നിയമും 
ഇതെ്യൻ ഭേണഘടനയുപ്ട 9-ോും 
പ്ഷഡയൂ�ിൽ ഉൾപ്പ്ടുത്തോൻ തനീരുമോ
നമുണ്ോവുന്തും, അതിന് ഭേണഘ
ടനയുപ്ട പകത്യ� പേിേക് േഭ്യമോ
കുന്തും. ഒറ്റയടിക്് 1972 ജൂണിൽ 
29-ോും ഭേണഘടനോകഭദഗതിയിലൂപ്ട 
ക�േ� ഭൂപേിഷ് ക്േണ(കഭദഗതി) 
1969ഉും, ക�േ� ഭൂപേിഷ് ക്േണ 
(കഭദഗതി) നിയമും 1971ഉും ഭേണ

ഭരണ നെപെതിേളതി�ന്െ 
മാത്രം, നതിയമം നെപൊക്ാൻ 
തതിടുക്ം ോട്ടതിയാൽ 
നതിരവധതി നതിയമ കുരുക്കുേൾ 
തലയയർത്തുന്മന്നും, 
ഭൂപരതിഷ് ക്രണം ലക്്യത്തി
ന്റെ നാലയലത്തു കപാലുന്മ
ത്തുേയതിന്ല്ലന്നും �ദ്തിമാ
നായ സതി അച്ചുതകമകനാൻ 
മന�തിലാക്തി

എന് എസ് മോധവന്
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ഘടനയുപ്ട സുംേക്ണും ഉറപ്ോക്കു�യോയിരുന്. മറിച്ചോണ് 
നടന്ിരുന്പ്തങ്ിൽ, വർത്തമോന�ോേ നനീതിന്യോയ സുംവി
ധോനത്തിപ്റെ ഇന്ും വേിപ്യോേ�വിൽ തടർന് വരുന് വർഗ്ഗ 
തോല്പേ്യ സുംേക്ണ സ്ഭോവത്തിപ്റെ ഇേയോയി സുംസ്ോന 
ഭൂപേിഷ് ക്േണ നിയമവുും അപസക്തമോവുമോയിരുന്. 

ഐ�്യക�േ�ും ജൻമപ്മടുക്കുകമ്ോൾ ഏതോനുും ആയിേ
ങ്ങൾ മോത്രും ഭൂ ഉടമ��ോയിരുന് നമ്മുപ്ട സുംസ്ോനും ആറു
പതിറ്റോണ്ികേപ്റ പിന്ിടുകമ്ോൾ 75േക്ും കുടുുംബങ്ങ�ോണ് 
ഭൂമിയുപ്ട ഉടമ��ോയി മോറിയിേിക്കുന്ത്. ഇതിപ്റെ കപേിൽ 
നമുപ്ക്ലെോും അഭിമോനിക്ോൻ വ� നൽ�ിയിേിക്കുന്ത് സി 
അച്ചുതകമകനോപ്റെ കനട്മോപ്ണന് യോഥോർത്ഥ്യും ഏത കുട്ിക്കുും 
അറിയോവുന്തോണ്. ഈ കനട്ത്തിന് തടക്ും കുറിച്ചകതോ? 
1969 മുതലള്ള അച്ചുതകമകനോൻ സർക്ോേിപ്റെ ബദ്ധിപൂർ
വ്വവുും, സമകയോേിതവുമോയ ഇടപ്പടല��ിലൂപ്ടയുമോണ്. 
ക�േ�ത്തിൽ മോറിമോറി അധി�ോേത്തിൽ വന് ഇടത-മതനി
േകപക് സർക്ോരു�ൾ ഊറ്റുംപ്�ോള്ളുന് “ക�േ� കമോഡൽ” 
വി�സനും - അതിന് എപ്തെോപ്ക് കുറ്റവുും കുറവുമുണ്ോയോലും 
- നമുക്ിവിപ്ട പോകയോഗി�മോക്ോൻ മപ്റ്റോരു സോഹേേ്യത്തി
ലും �ഴിയുമോയിരുന്ിലെ. �മ്മയൂണിസ്റ്റ് പത്യയശോസ്ത്രത്തിൽ 
പ്വള്ളും കേർക്ോപ്ത തപ്ന് തി�ച്ചുും ജനോധിപത്യ മോർഗ്ഗ
ങ്ങ�ിലൂപ്ട �ോർഷി� പേിഷ് �േണും പകയോഗത്തിേോക്ോൻ 
മപ്റ്റോരു േോഷ്ടനീയ കനതോവിനുും �ഴിയുമോയിരുന്ിലെ. അസൂയോ
ലക്ൾ ഒരുപപ്ക് മറിച്ചു േിതെികച്ചക്ോും.

ക�േ�ത്തിൽ ഭൂപേിഷ് ക്േണും നടപ്ോക്ിയതിപ്റെ 50-ോും 
വോർഷി�ോകഘോഷങ്ങൾ തൃശൂേിൽ ഉൽഘോടനും പ്േയ് അവസ
േത്തിൽ സി പി ഐ സുംസ്ോന പ്സക്ട്റി �ോനും േോകജ

ന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്തി പിണറോയി വിജയപ്റെ വക്നീ�േിച്ച േേിത്ര 
വിജ്ോനപ്ത്ത നിശിതമോയ ഭോഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്. 
“ഭൂപേിഷ് ക്േണും കപോലള്ള വിഷയങ്ങൾ േർച്ച പ്േയ്കമ്ോൾ 
േേിത്രും സത്യസന്ധമോയി വിേയിരുത്തോനുും, േേിത്രത്തിൽ 
അർഹേോയവർക്് അർഹമോയ സ്ോനും നൽ�ോനുും തയ്ോ
റോവുന്തോണ് മോന്യത. േേിത്രും പേതേത്തിൽ പഠിക്ോൻ 
�ഴിയുപ്മങ്ിലും, അത് വോയിച്ചു പഠിക്കുന്തോണ് നലെത്. 
േേിത്രും വോയിച്ചു പഠിച്ചോൽ ഒകട്പ്റ �ോേ്യങ്ങൾ അറിയോൻ 
�ഴിയുും.” ഇതോയിരുന് ഉപകദശ രൂകപണയുള്ള �ോനത്തിപ്റെ 
വോക്കു�ൾ. 

മുഖ്യമന്തി പിണറോയി വിജയപ്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പ്ടുത്തൽ 
എന് േനീതിയിൽ മറ്റുേിേ വസ്തുത�ൾ കൂടി ഈ അവസേത്തിൽ 
പേോമർശിക്ോതിരുന് കൂടോ. ക�േ� ഭൂപേിഷ് ക്േണനിയമും, 
സി അച്ചുതകമകനോപ്റെ ശ്രമെേമോയി ഭേണഘടനയുപ്ട 9-ോും 
പട്ി�യിൽ ഉൾപ്പ്ടുത്തിയതിനുകശഷമോണ്, അകദേഹത്തി
പ്റെ കനതൃത്ത്തിലള്ള മന്തിസഭ 1971 ജനുവേി 21-ന് �ണ്ണൻ 
കദവൻ കതോട്ത്തിപ്റെ ഭോഗമോയിരുന് 1,32,000 ഏക്ർ ഭൂമി 
ഒരു കപസ കപോലും പതിെേും നൽ�ോപ്ത ഏപ്റ്റടുക്ോൻ 
തനീരുമോനിച്ചത്. ഇത സുംബന്ധമോയ മുഴവൻ കേഖ�ളുും േേിത്ര
ത്തിലണ്്. ഈ സർക്ോർ തപ്ന്യോണ് 1971 പ്മയ് 10ന് ക�േ
�ത്തിപ്േ സ്�ോേ്യവനങ്ങൾ ഏപ്റ്റടുക്ോൻ തനീരുമോനപ്മടുത്ത
തും. അന്പ്ത്ത  പതിപക്ും ഈ നനീക്പ്ത്ത എതിർത്തത് 
കതൻ കശഖേിക്കുന്വരുപ്ട പ്തോഴിൽ നഷ്പ്ടുപ്മന്തിപ്റെ  
കപേിേോയിരുന്. അച്ചുതകമകനോൻ സർക്ോർ  തപ്ന്യോണ് 
ആേപ്പുഴയിൽ വൻ ജൻമിയോയ മുേിക്പ്റെ ക�വശമുണ്ോ
യിരുന് 1935 ഏക്ർ �ോയൽ നി�ത്തിയ ഭൂമി ഏപ്റ്റടുത്ത് 

ജനങ്ങള് ഇകപ്ോഴും കേേി��ില്
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�ർഷ� പ്തോഴിേോ�ി�ൾക്് വിതേണും പ്േയ്ോനോയി നനീക്ി
പ്വച്ചത്. ഈ ഘട്ങ്ങ�ിപ്േലെോും അന്് പതിപക്ത്തോയിരു
ന് പമുഖ കനതോക്ൾ ഈ നനീക്ങ്ങപ്� എതിർത്ത �ോേ്യവുും 
നിയമസഭോ കേഖ�ൾ പേതിയോൽ �പ്ണ്ത്തോനോകുും. ഒടുവിൽ 
നിയമസഭ ഈ തനീരുമോനങ്ങപ്�ലെോും പോസ്ോക്കുും എന്് ഉറപ്ോ
യകപ്ോൾ 17 പതിപക് കനതോക്ൾ അവപ്േ ഭനീരുക്പ്�ന് 
വികശഷിപ്ിക്ോകമോ എന്റിയിലെ-കവോപ്ട്ടുപ്ിൽനിന്ും വിട്ടു
നില്ക്കു�യോണുണ്ോയത്. ഇതും േേിത്ര കേഖ�ൾ ഒേോവർത്തി 
കനോക്ിയോൽ കബോദ്ധ്യമോ�ോവുന്
കതയുള്ളൂ. 

ആധുനി� ഇതെ്യൻ സോഹേേ്യ
ത്തിൽ പ്പോതവോയുും, സുംസ്ോന
ത്തിപ്റെ േോഷ്ടനീയ സോഹേേ്യത്തിൽ  
പകത്യ�മോയുും ഒഴിവോക്ോമോയിരു
ന് ഒരു വിവോദത്തിനു തിേിപ്�ോ
ളുത്തിയത് സി പി ഐ അലെോ 
സി പി ഐ (എും) കനതോവുും, പി 
ബി അുംഗവുും, മുഖ്യമന്തിയുമോയ 
പിണറോയി വിജയൻ തപ്ന്യോണ്. 
റവനയൂ വകുപ്ിപ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 
ഭൂപേിഷ് ക്േണത്തിപ്റെ ജൂബിേി
യുമോയി ബന്ധപ്പ്ട്് നടത്തിയ ഒരു 
േടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്തിയുപ്ട ഒഴിവോക്ോ
വുന് ഒരു പേോമർശത്തിപ്നതിപ്േ 
പതി�േിക്ോൻ സി പി ഐ യുപ്ട 
സുംസ്ോന പ്സക്ട്റി �ോനവുും, മറ്റു 
കനതോക്ളുും നിർബന്ധിതേോവു�യോ
യിരുന്. എതെോയിരുന് മുഖ്യമന്തി
യുപ്ട ഈ വിവോദ നടപടി  എകന്ോ? 
ഭൂപേിഷ് ക്േണും യോഥോർത്ഥ്യമോ

ക്കുന്തിൽ 1957കേയുും 1967കേയുും ഈ എും എസ് 
സർക്ോേിപ്റെ സുംഭോവന�ൾ എടുത്തു പറഞ്ഞകപ്ോൾ 
1969ൽ ഈ നിയമും പകയോഗത്തിേോക്ിയ സി അച്ചു
തകമകനോപ്റെ കപേ് പേോമർശിക്കു� കപോലും പ്േയ്ിലെ. 
ഇകതപ്റ്റിയുള്ള വിവോദത്തിൽ നിയമമന്തി എ പ്� 
ബോേപ്റെ പതി�േണും, തർക്ത്തിന് ഒരു പുതിയ 
മോനുംകൂടി പ�ർന് നൽകു�യോയിരുന്. മുഖ്യമന്തി 
തപ്റെ പസുംഗത്തിനിടയിൽ “ഒരു കപേ് പേോമർശി
ക്ോൻ വിട്ടുകപോയി എന്ത് ഇത്ര ഗൗേവമോയി �ോകണ
ണ്തകണ്ോ?” ഇതോയിരുന് നിയമമന്തിയുപ്ട സുംശയും 
ഹോ! �ഷ്ും! അലെോപ്തന്തു പറയോൻ ? സി പി എും കനതോ
ക്�ോയ പിണറോയി വിജയനുും, എ പ്� ബോേനുും, സി 
അച്ചുതകമകനോൻ ഒരു നിസ്ോേനോയി കതോന്ികയക്ോും. 
എന്ോൽ, സി പി ഐയുപ്ട �ോഴ്ചപ്ോട് ഇതലെ. നിഷ്പക്
മതി��ോയ േോഷ്ടനീയ കനതോക്ളുും േേിത്ര�ോേൻമോരുും 
സോഹിത്യ�ോേൻമോരുപ്മലെോും ഈ വിഷയത്തിൽ സി 
പി ഐ യുപ്ട നിേപോടികനോട് കയോജിക്ോതിേിക്ിലെ. 
േേിത്ര�ോേനോയ കഡോ എും ജി എസ് നോേോയണകറെ
യുും, പമുഖ എഴത്തു�ോേനോയ എൻ എസ് മോധവകറെയുും, 

വോക്കു�ൾ ഈ നിഗമനത്തിന് ആക്ും കൂട്ടു�യുമോണ് എന്് 
നോും ഇതിനു മുമ്് പേികശോധിച്ചതമോണകലെോ. 

                   സി അേ�തകമകനോൻ സർക്ോേിപ്റെ ്�
ത്യർഹമോയ നിേവധി കനട്ങ്ങ�ിൽ ഒരുപപ്ക്, സി പി ഐ 
(എും)ന് അകദേഹത്തിപ്റെ കപരു പറയുന്തകപോലും പയോസമോ
യിേിക്ോും. ഇകതോപ്ടോപ്ും മറ്റു സി പി ഐ മന്തിമോരുും കനതോ
ക്ളുമോയിരുന് ടി വി കതോമസ്, എും എൻ കഗോവിന്ദൻ നോയർ, 

പി എസ് ശ്രനീനിവോസൻ, ഇ േന്ദ്രകശ
ഖേൻ നോയർ, എൻ ഇ ബോേറോും, 
തടങ്ങിയവരുപ്ട സ്മേണകപോലും, 
ആ പോർട്ിയുപ്ട കനതോക്ൾക്് 
“അേർജ്ി”യോയി കതോന്ോനിട

യുണ്്. സുംസ്ോനത്തിപ്റെ യശസ്സു
യർത്തോൻ സഹോയിച്ച നിേവധി 
സ്ോപനങ്ങളുകടയുും, അവയിലൂപ്ട 
സുംസ്ോനപ്ത്ത വി�സനത്തികേ
ക്കു നയിച്ച സി അച്ചുതകമകനോൻ 
സർക്ോേിപ്റെ കനട്ങ്ങൾ സി പി 
ഐ ഉയർത്തിക്ോട്ടുകമ്ോൾ, അക്ോേ
പ്ത്ത സി പി ഐ യുപ്ട ക�ോൺഗ്രസ്് 
ബന്ധമോകുും സി പി ഐ (എും) ആയു
ധമോക്ോൻ ഉകദേശിക്കുന്ത്.ഇതിപ്റെ 
പസക്തി ഇന്് ഉപ്ണ്ന്് കതോന്
ന്ിലെ. ഇക്ോേ്യത്തിൽ എപ്തെങ്ിലും 
സുംശയമുപ്ണ്ങ്ിൽ, മുഖ്യമന്തിയുും, 
പതിപക് കനതോവുും കേർന്ിേി
ക്കുന് കെോകട്ോ ഒന് കനോക്ിയോൽ 
തനീേോവുന്കതയുള്ളൂ.

കേരള ഭൂപരതിഷ് ക്രണനതിയമം, 
സതി അച്ചുത കമകനാന്റെ �മ
ഫലമായതി ഭരണഘെനയന്െ 
9-ാം പട്ടതിേയതിൽ ഉൾന്പെടുത്തി
യതതിനുകശഷമാണ്, അക�ഹ
ത്തിന്റെ കന�ത്ത്തിലുള്ള 
മ�തിസഭ 1971 ജനുവരതി 21-ന് 
േ�ൻ കദവൻ കതാട്ടത്തിന്റെ 
ഭാഗമായതിരുന് 1,32,000 
ഏക്ർ ഭൂമതി ഒരു ചപസ 
കപാലും പ്രതതിഫലം നൽോന്ത 
ഏന്റ്ടുക്ാൻ തീരുമാനതിച്ചത്. 

എും ജി എസ് നോേോയണന്
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േവതിത

ന്േ വതി ന്ജ ആശാരതി

തടവിപ്േന്റിയോപ്ത
പൂക്ൾ വിടരുന്

ഷോേിമോർ ബോഗിൽ,
നിഷോതിൽ.
ചുവപ്ിൽ, മഞ്ഞയിൽ
തൂപ്വൺമയിൽ
പേവതോനി നനീർത്തുന്
തേനീപ്പു�ൾ
സബർവോൻ കുന്�ളുപ്ട
അടിവോേത്ത്.
പൂമണവുമോയ് ചുറ്റയടിക്കുന്ണ്്
കൂസേിലെോപ്തോേി�ും �ോറ്റ്.
കതർവോഴ്ചയുപ്ട
�േിനിയമങ്ങൾക്് തടയോനോവുന്ിലെ
പൂമണവുും ക�ോടമഞ്ഞുമോയ് വരുും
�ോറ്റിപ്ന,
മന്ദ്രസ്ോയിയിപ്േോഴകുും
ഝേപ്ത്ത,
ഹിമക്േടിക്കൂട്ുംകപോൽ
മേയിറങ്ും മഞ്ഞിപ്ന.
അയഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ
അഴിച്ചു��യോൻ,
ഇഴയടുപ്മുള്ളവ പ്നയ് തകേർക്ോൻ
ഉറക്മി�യ്ക്കുന് പ്നയ് ത്തു�ോർ.

ഭൂമിയിപ്േോരു സ്ർഗ്ഗമുപ്ണ്ങ്ിൽ
അതിവിപ്ട, അതിവിപ്ട-
പ്യന്ൻമോദുംപ്�ോണ്ടു
അഴ�ിപ്ന പണയിപ്ച്ചോരു േക്വർത്തി.
േേിത്രും തടവിേോകുകമ്ോൾ
ആദ്യും നഷ്പ്പ്ടുും
പഴയ േക്വർത്തിമോരുപ്ട നോവ്;
പിന്ോപ്േ ധൃതിപിടിച്ച് �ത്തുും
അവർ നട് കേോേമേങ്ങൾ;
പകക്, മേ�ൾ  ഉരുവിട്ടുപ്�ോകണ്യിേിക്കുും
ക�ട് വോക്കു�ൾ,
കനർത്തു കനർത്തുകപോും
മോപ്റ്റോേിയോയ്.
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വിസ്മയ�േമോയ ഒരു �പ്ണ്ത്തേിപ്റെ മോനസി�ോനുഭ
വങ്ങ�ോണ് യൂസെേി ക�കച്ചേിയുപ്ട 'േോഘവനീയും', 

ഒ എൻ വി കുറുപ്ിപ്റെ 'സേയുവികേക്്' എന്നീ �ോവ്യങ്ങൾ 
തരുന്ത്. പൂർണ്ണമോയ തിേിച്ചറിവിൽ നിേയുറപ്ിച്ചുപ്�ോ
ണ്ടുള്ള ധോേോ�ിത്തകത്തോപ്ടയുള്ള പേിശ്രമങ്ങൾ ഈ �ോവ്യ
ങ്ങളുപ്ട പശ്ോത്തേമോയി നിേപ്�ോള്ളുന്ണ്്. അവയുപ്ട 

പകമയപേവുും ശിൽപപേവുമോയ വർണ്ണഗന്ധങ്ങൾ നമ്മുപ്ട 
�ോവ്യസുംസ് �ോേവുമോയി നകന് സമ�സിച്ചുകപോകുന്. ഒരു 
മൃമെയ വിശ്രോതെിക്കു കവണ്ി പോർത്ഥിക്കുന് ശ്രനീേോമപ്റെ മൃത�
�ോണ്മോണ് യൂസെേിയുും ഒ എൻ വി യുും ആവിഷ് �േിക്കു
ന്ത്. അതപ്�ോണ്ടുതപ്ന്യോണ്, ഏറ്റുപറച്ചിേിപ്റെ സ്േങ്ങൾ 
േോമപ്റെ ആത്മദുഃഖത്തിപ്റെ ബേിക്ലെിപ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ 

കലഖനം

ന്േ പതി രകമഷ്
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�ോവ്യങ്ങ�ിൽ ദൃശ്യമോകുന്ത്. കശഷിച്ച നോളു�ൾ പനീഡന�ോ
േമോയിട്ോണ് േോമന് കതോന്ന്ത്. പോപകബോധും ആത്മനോശ
മോയിത്തനീരുന്തിപ്റെയുും, ആത്മനോശും പോപവിമുക്തിയോയി 
പേിണമിക്കുന്തിപ്റെയുും ഭോവതേുംഗങ്ങ�ോണ് ഈ �ോവ്യങ്ങ
�ിൽ. മേണപ്ത്ത ഒരു വിശിഷ് കടോപഹോേമോയി ഏറ്റുവോങ്
വോൻ പ്�ോതിക്കുന് േോമൻ, പോയശ്ിത്തത്തിപ്റെ ഘട്ത്തി

പ്േത്തികച്ചരുന്. സേയൂനദിയുപ്ട സ് നിഗ്ദോകലേഷങ്ങ�ിൽ 
േക്ഷ്മണപ്റെയുും േവകുശന്ോരുപ്ടയുും ഓർമ്മ�ൾ പറ്റികച്ചരു
ന്തോയി േോമനു കതോന്ന്തിപ്റെ കഹതവുും മപ്റ്റോന്ലെ.

േോമപ്റെ ഈ ജേസമോധി സനോതനമോയ േിേ യോഥോർ
ത്ഥ്യങ്ങപ്� കദ്യോതിപ്ിക്കുന്. മറ്റുള്ള േഘുവുംശേോജോക്
ന്ോർ കയോഗസിദ്ധിപ്�ോണ്ോണ് തങ്ങളുപ്ട ആത്മോവിപ്ന 
ശേനീേത്തിൽനിന്ും കവർപ്പടുത്തിയത്. എന്ോൽ, േോമൻ 
പ്�ോതിച്ചത് സേയുവിപ്റെ അഗോധതയിൽ വനീണേിയുവോ
നോണ്. അതോ�പ്ട്, കയോഗവുും സമോധിയുും തമ്മിലള്ള 
ഹൃദ്യമോയ അതെേത്തികേക്് വിേൽചൂണ്ടു�യുും പ്േയ്ന്. 
ജ്ോനമോണ് ബ്ഹ്ോനന്ദപ്ത്ത പ�ോശിപ്ിക്കുന്ത്. കയോഗപ്മ
ന്ത് ബ്ഹ്ത്തിലള്ള ഏ�ോഗ്രത തപ്ന്യോണ്. ജനീവോത്മോവ്, 
പേമോത്മോവ് എന്ിവയുപ്ട പേമമോയ സമന്യപ്ത്തയോണ് 
കയോഗപ്മന് വി�ിക്കുന്ത്. മനസ്സുും ആത്മോവുും പേസ്പേും 
വിേയിക്കുന് അവസ്യോണ് സമോധി. ജേവുും േവണവുും 
േയിച്ചുകേരുന്തിനു തേ്യമോയി ആത്മോവുും മനസ്സുും ഐ�്യും 
പുേർത്തുന് മുഹൂർത്തുംകൂടിയോണ് സമോധി.

രണ്്
''പോപനോശിനനീ, കദവ
സേയൂ, മൂർദ്ധോവിൽ നിൻ
പോവനോമൃതകമറ്റു
മുക്തനോവപ്ട് േോമൻ'' 
എന്് യൂസെേി എഴതകമ്ോൾ, മറുപ്മോഴിയിൽ ഒ എൻ 

വി ഇകത �ോേ്യും ഉച്ചേിക്കുന്:

യൂസഫലതി കേകച്ചരതിയന്െ 'രാഘവീയം',  
ഒഎൻവതി യന്െ 'സരയവതികലക്്' എന്ീ 

േവതിതേൾ കെർത്തുവായതിക്കുേ. രണ്ം ഒകര 
വതിഷയം. ആവതിഷ് ോര രീതതിയം ഒന്്! 

ഇന്തങ്ങന്ന സംഭവതിച്ചു? 

പാപകബാധം ആത്മനാശമായതി
ത്ീരുന്തതിന്റെയം, ആത്മനാശം 
പാപവതിമുക്തിയായതി പരതിണമതിക്കു
ന്തതിന്റെയം ഭാവതരംഗങ്ങ
ളാണ് ഈ ോവ്യങ്ങളതിൽ
മനസ്ം ആത്മാവും പരസ്പരം 
വതിലയതിക്കുന് അവസ്യാണ് 
സമാധതി. ജലവും ലവണവും 
ലയതിച്ചുകെരുന്തതിനു തുല്യമായതി 
ആത്മാവും മനസ്ം ഐേ്യം 
പുലർത്തുന് മുഹൂർത്ംകൂെതിയാണ് 
സമാധതി.
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''അയി സേയൂ, ക�പ്ക്ോൾ�
നിൻ സ്ഛേശോതെമോും
ആത്മ�ദത്തിന്ഗോധതയിപ്േപ്ന്യുും!''
ഒ എൻ വിയുപ്ട ഭോഷ സേ�തയികേക്കുും, യൂസെേി

യുപ്ട ഭോഷ സുംസ് കൃതപദങ്ങൾ ഏപ്റ �േർന്തും, അൽപും 
സങ്നീർണ്ണപ്മന് കതോന്ിക്കുന്തമോയ ഭോവത്തികേക്കുും 
പടരുന്. �ോേത്തിപ്റെ പ്�ോടുുംപ്വയിേിൽ തപിച്ചുനിൽക്കു
ന് ശ്രനീേോമൻ, സേയുവിപ്റെ കു�ിേോർന് അേച്ചോർത്തു��ിൽ 
കമോക്മിയറ്റുന്ത േിത്രനീ�േിക്കുന് �വി, മൃത�വിന്പ്പുറത്തു
ള്ള സനോതനത്പ്ത്തയോണ് സൂേിപ്ിക്കുന്ത്.

 ''പേമോർത്ഥകമോരു�ിേനീയുഗ്രേോപശേ-
ഭോേമിതോർക്ോയ് ചുമന്നടന് ഞോൻ?
ഒരു പകുതി പ്മയ്ും ത�ർന്കപോപ്യന്ിൽ
ഓരുന് കനരു��കലെോ ത�ർത്തുന്!
അവനിയിൽ േക്ിപ്തോപ്േ, യുകപക്ിപ്-
തോപ്േ, പ്യന്ോകേോ വിേൽചൂണ്ി നിൽക്കവ,
നിഴേോട്മോ,യദൃശ്യോുംഗുേനീേോേിതും
നിന്തള്ളുും പോവനിഴേോയിരുന് ഞോൻ!'' 
എപ്ന്ഴതന് ഒഎൻവി, മനസ്േിവുും നിസ്ഹോയതയുും 

�േർന് ആ ഭോവപ്ത്ത എടുത്തു�ോണിക്കുന്. പോപകബോധും 
ഒന്പ്�ോണ്ടുതപ്ന് തപ്റെ വർത്തമോന�ോേത്തിപ്റെ േക്ഷ്മ
ണകേഖ തോണ്ടുവോൻ �ഴിയോപ്ത നിേോേുംബനോയി മരുവുന് 
ശ്രനീേോമപ്റെ വോക്കു�ൾ സ്തെും ഹൃദയത്തിപ്റെ ആഴങ്ങ�ിൽ
നിന്ോണ് ഉ�വിക്കുന്ത്. 

''പുല്ലുകപോേേിബോണും
തടുകത്തോപ്നന്ോൽ വിശ്ും-

പ്വല്ലുമോ ഗോനും ക�ട്ടു
സദസ്സു മറന് ഞോൻ
�ോട്ികപോൽ കൃപണത്ും.
പിപ്ന് ഞോനമൂേ്യമോും
പോട്ിനു വിേ നൽ�ി-
പേിഹോസ്യനുമോകയൻ''
എന്് യൂസെേി എഴതകമ്ോൾ
''അേി�പ്�,യേക്പ്േ ക�ൾവിയിൽ വിറപ്ിക്കു-
മോേഘുേോമനോമത്തിന്ടയവൻ
�നിവിപ്റെ നറുനിേോപ്വന്വർ പു��ന്.
�ോത പ്പോത്തുന്- മനസ്ിൽ മുഴങ്ന്
എേിയുപ്മോരു �ോടിപ്റെ �േൾപ്പോട്ിയുതിരുന്-
മോതിേിപ്യൻ പിയസനീതതൻ കേോദനും''
എന്് ഒഎൻവി കുറിക്കുന്. ഇതിന് അനുബന്ധ

മോയി മറ്റു േിേ വേി�ളുും �ോണോും. തനിക്കു കനപ്േ 
സ്യും ഒരുക്ിവച്ച മോേ�മോയ  പതികേോധങ്ങപ്�ന് 
നിേയിേോണ് അപ്തലെോും നിേയുറപ്ിച്ചിേിക്കുന്ത്.

''ബോേിശും, സ്ിതപജ്ൻ
േോഘവൻ ബേനീയസ്ോും
ബോേിയിൽ പകയോഗിച്ച
ശേകമോ, തിേിച്ചിപ്ന്ോ-

േോയിേും നിശികതോഗ്ര-
ശേ്യങ്ങ�ോപ്യൻ പ്നഞ്ചിേോഴന്...
ആയിേും വിഷേിപ്-
ശസ്ത്രങ്ങ�ോപ്േൻ പ്നഞ്ചി-
േോ�ന്? ജനിരുജ-
്കൌഷധും നനീകയോ മൃകത്യോ?'' 
എന് യൂസെേിയുും
''അരുതിനിത്തോങ്വോൻ ശ�ശേങ്ങ-
ലെോത്മക്തങ്ങ�ോപ്ണത്രയുും ദുഃസഹും!...
ഒ�ിവുും കനേിലും നിന് ഞോപ്നയ് ശേ-
കമോകേോന്കമറ്റവർപ്ക്ോപ്ും പിടഞ്ഞു ഞോൻ!
അവരുപ്ട ജഡങ്ങ�ിൽ വനീണുവിേപിപ്ച്ചോേോ-
പ്ോവും വിധവമോർപ്ക്ോപ്ും �േഞ്ഞു ഞോൻ''
എന്് ഒഎൻവിയുും എഴതന്.
സനീതപ്യക്കുറിച്ച് ഈ �വി�ൾ എന്തു പറയുന്പ്വന് 

ക�ൾക്കു�:
''അഗ്ിശുദ്ധിയോും സോദ്ധ്നീ,
ക�പ്�ോണ്ടു നിപ്ന്കപ്ർത്തുും
ഭഗ്മോനസയോക്ി-
വിപ്ട്ോേനീയജപൗത്രൻ
ഖിന്നോയ് തിേഞ്ഞിന്ദു-
മതിപ്യപ്ിതോമഹ-
പ്നന്കപോേനുമോത്ര-
മോഴന് ഭൂഗർഭത്തിൽ...
വിേക്നീ, നനീ ഭൂവികേ-
്കെോഴകവ, മടക്ി ഞോൻ
വി�ിച്ചു: ഋഷിയിത

യൂസെേി ക�കച്ചേി
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കുറിക്ോൻ മറന്കവോ?''
എന് യൂസെേി. ഒഎൻവി കുറിക്കുന്ത് ഇങ്ങപ്ന

യോണ്:
''അടവിയിലകപക്ിച്ചതോപ്േ, ഞോനിന്പ്േ
അത്തന്ിയിപ്ന്പ്ന്യോഹോ! ത്യജിച്ചുകപോയ്!
നിജമോതൃഗർഭത്തികേക്കു പ്തോഴക�യുമോയ്
നിന്നിൽപ്ിൽ തോണുതോണുകപോും സതിപ്യ 

ഞോൻ
'തിേിപ്� വേിപ്�'ന് ക�നനീട്ിവി�ിപ്ക്, പ്യോരു
തനീർത്ഥ�ണമുേിമണേിപ്േന്കപോൽ മോഞ്ഞവൾ!''
ഈ സോമ്യസങ്ൽപ്ങ്ങൾ എങ്ങപ്ന സുംഭവിച്ചു? 

ഗോഢമോയി േിതെിക്കുകമ്ോൾ, യൂസെേിയുപ്ട �ോവ്യ
സങ്ൽപ്ത്തിൽനിന്ും വ�പ്േപ്യോന്ും മുകന്ോട്ടുകപോ
കുവോൻ (പസ്തുത േേന�പ്� ആസ്പദിച്ച്) ഒഎൻ വി ക്കു 
�ഴിഞ്ഞിട്ിപ്ലെന്് നോും കഖദകത്തോപ്ട മനസ്ിേോക്കുന്.

''േോവണകൃതും പോപും
തഛേമോ,ണവതനീർണ്ണ
കദവകമ, സ്ത്രനീത്പ്ത്ത നനീ
ധിക്േിച്ചകതോർക്കുകമ്ോൾ!...
ജോന�നീ രുദിതോനു-
സോേിയോയ് എൻ പോണപ്ന-
ജ്ോഹ്നവനീതനീേപ്ത്തത്തിക്ോത്തു...
േോമേോജനിൽ വന്
ദൗർബേ്യും പ്പോറുക്കു�
കവകദഹനീ, വരുന് ഞോൻ''
എന് യൂസെേിയുപ്ട വേി�ൾ ഒഎൻവിയുപ്ട �ോവ്യത്തി

പ്േത്തുകമ്ോൾ
''അരുമയോ,യോർദ്യോയ് സ് കനഹിപ്ച്ചോേബേയുപ്ട
ആരുയിർപ്പോട്ിപ്ി�ർപ്ന്ോരു 

കേോദനും
ഉയരുമദേിക്ികേയ് കക്ോടിപ്യത്തോ

പ്നഴും
ഉൽക്ടോകവഗപ്ത്തയൂതിപ്ക്ടുത്തി 

ഞോൻ!
ഒരു പകുതി ശൂന്യമോും ശയ്യിപ്േ

ണനീറ്റിരു-
കന്ോർത്തുകപോയ് ആർത്തേക്

യ് കക്ോ പിറന് ഞോൻ?''
എന്ോയി മോറുന്.
സങ്നീർണ്ണപ്മന് കതോന്ിക്കുന് 

യൂസെേിയുപ്ട വേി�ൾക്് ഒഎൻവി 
'സേ�മോയ വിവർത്തനും' നൽകു�
യോകണോ എന് സുംശയും ജനിപ്ിക്കു
ന് സന്ദർഭും കൂടിയോണിത്! പകക്, 
'നിേവി�ിക�ട് സ്േകത്തക്് ഓടി
പ്ച്ചന്വൻ' എന് അർത്ഥുംവരുന് 
'രുദിതോനുസോേി ബ' എന് �ോ�ിദോസ
പകയോഗപ്ത്ത സൂക്ഷ്മമോയി വിന്യസിച്ച 

യൂസെേിപ്യ മറി�ടക്കുവോൻ അപേനു �ഴിയുന്ിലെ.
�ോേപ്മന്ത് നിത്യസോക്ിയോപ്ണന്ും പവോഹസന്ദ്ധ

മോപ്ണന്ും നമുക്റിയോും. നദി എന്ത് ഈ പവോഹ സന്
ദ്ധതയുപ്ട അനശ്േപതനീ�മോണ്. സേയുവിപ്റെ �ോേ്യവുും 
അകത. ദശേഥപ്റെയുും ശ്രനീേോമപ്റെയുും പുണ്യവ്യസനങ്ങപ്� 
കനേിൽക്ണ്റിഞ്ഞവ�ോണ് സേയൂ. അനതെേും, കുറ്റകബോധും
പ്�ോണ്് പേവശനോയിത്തനീർന് ശ്രനീേോമപ്റെ ഉടേിപ്ന സേയൂ 
വേകവൽക്കുന്ത് നോും �ോണുന്. പണ്്, മുനിശോപും ക�ട്ടു 

ത�ർന് ദശേഥപ്ന ദർശിച്ചതിപ്റെ 
സ്മേണ�ൾ സേയൂവിൽ അേിഞ്ഞു
�ിടപ്പുണ്്. ഉടലും ഉയിരുും കവർ
പ്പടുന് ഈ കേതന്യസോേമോയ 
മുഹൂർത്തത്തിൽ, കദവതേ്യേോയ 
ഗുരുക്ന്ോപ്േ വന്ദിക്കു�പ്യന്ത് 
പോധോന്യമർഹിക്കുന്. തപ്റെ �ഥ 
പറഞ്ഞുവച്ച ത്രി�ോേജ്ോനിയോയ 
ആദി�വിപ്യയോണ് ശ്രനീേോമൻ 
സ്തെും അതെ്യപ്മോഴിയിലൂപ്ട 
അർച്ചന പ്േയ്ന്ത്:

''മൗനവല്നീ�ത്തിപ്റെ
വോേോേേൗതന്യകമ,
മൗേിയിൽ �ോേും ചൂടുും
�വിതോ�ൽഹോേകമ,
ഭോവി�ണ്മോനുഷ-
പതിഭൻ മുനി തനീർത്ത
�ഥയിൽ ജനീവത്യോഗ-
ക്റയറ്റവൻ ദോശ-
േഥി; േൗ�ി�േോമൻ

ഒഎൻവി

നനീത്പ്ഷ
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മണ്ണുടൽ പ്വടികയകണ്ോൻ!...
േോമപ്ന സ്ർഗ്ഗോകേോഹി-
യോക്ിയ മഹോ�കവ,
സോഷ്ോുംഗും നമിപ്പൂ ഞോൻ...'' 
എന് യൂസെേി കുറിക്കുന്. 
ഒഎൻവി ഇങ്ങപ്ന:
''സദയപ്മോരു നിമിഷും-ആദ്യതെമനീ

യിതിഹോസ-
സോക്ിയോും മുനിപ്യോപ്ടോരു വോക്കു 

പ്േോലെപ്ട് ഞോൻ:
പേദുഃഖപ്മന്ും സ്ദുഃഖമോയ് 

ക�പ്ക്ോണ്ടു
പോടിയ കഹ, പോവനോത്മൻ! നമിപ്പൂ 

ഞോൻ...''

മൂന്ന്
� ോ േ പ് മ ന്  ന ി ത ്യസ ോ ക് ി

യുപ്ട സമർത്ഥമോയ പതനീ�പ്മന് 
നിേയിേോണ് സേയൂനദി ഈ നദി 
സോന്ിദ്ധ്യമുണർത്തുന്ത്  എന് 
സൂേിപ്ിച്ചുവകലെോ. അത് 'പോപനോശി
നി'യോപ്ണന് യൂസെേി കുറിക്കുന്. 
പോപപ്മന് മോേിന്യപ്ത്ത �ഴ�ിക്�
യുന് തനീർത്ഥമോണത് എന്ോണ് ആ വികശഷണത്തിപ്റെ 
സോേും. ആ പുണ്യ�ർമ്മത്തിനു േയമോയി ഭവിക്കുന്ത് 
പശോതെതയോണ്. 'സ്ഛേശോതെമോും ആത്മ�ദും', 'ഏ�ോതെ
ശോതെമോും ആത്മ�ദും' എന്ിങ്ങപ്നയുള്ള �ല്പന��ിലൂപ്ട 
ഒഎൻവി സൂേിപ്ിക്കുന്തും ആ അവസ്പ്യയോണ്. തനീർത്ഥ
�ണങ്ങ�ോയി അേിയുന് മോനവജന്ത്തിപ്റെ അവസ്യ്ക്കുും 
ഈ �ോവ്യ�ല്പന�ൾക്കുും തമ്മിൽ ഒരു കഭദവുമിലെ. �വിത
യിലൂപ്ട മൃത��യും കനടുവോൻ �ഴിയുപ്മന് പത്യോശിക്കുന് 
�വിയുും, തപ്റെ പശ്ോത്തോപപ്ത്ത സേയൂവിപ്റെ നുേച്ചോർത്തു
��ിൽ തൂവിക്�ഞ്ഞ് ആ ജേസമോധിയിലൂപ്ട അമൃതത്ും 
കനടോപ്മന് �രുതന് ശ്രനീേോമനുും ഒകേ ഇഛേയുപ്ട ഇരുപുറ
ങ്ങ�ോണ്. ഇങ്ങപ്ന അവർ പൂേ�ങ്ങ�ോകുന്കതോപ്ട, �ോവ്യ
പൂർണ്ണിമ എന് അമൂർത്തോവസ് ക�വേിക്കുന്. പോേനീന 
സുംസ് കൃതിയിൽ കവരൂന്ിയ ഈ അവസ്

''ഗദ്ഗദങ്ങക�ോ, നദനീ-
ഹൃദകയോത്ഥിതങ്ങ�ോും
ബദ്ബദങ്ങക�ോ �ോതിൽ
മന്തിപ്പൂ മൃത��യും?''
എപ്ന്ഴതവോൻ യൂസെേിപ്യയുും
''ഇനിപ്യപ്റെ ജനീവപ്റെ മുക്തിഹർഷങ്ങൾ നിൻ
നനീേവഗൗേവമോർന് �യങ്ങ�ിൽ''
എപ്ന്ഴതവോൻ ഒഎൻവിപ്യയുും കപേിപ്ിക്കുന്.
സേയൂവിപ്റെ അഗോധത, വിധിയുപ്ട നനീർക്യമോയിട്ോണ് 

ശ്രനീേോമന് അനുഭവപ്പ്ട്ത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിർണ്ണോയ�
മോയ ശക്തിപ്േലത്തുവോൻ വിധിക്കു �ഴിയുും. ആസന്മോയ 

േവതിതയതി�ന്െ 
�ത��യം കനടുവാൻ 
േഴതിയന്മന്നു 
പ്രത്യാശതിക്കുന് േവതിയം, 
തന്റെ പ�ാത്ാപന്ത് 
സരയൂവതിന്റെ 
നുരച്ചാർത്തുേളതിൽ �വതി
ക്ളഞ്ഞ് ആ ജലസമാധതി
യതി�ന്െ അ�തത്ം 
കനൊന്മന്നു േരുതുന് 
�ീരാമനും ഒകര ഇ�യന്െ 
ഇരുപുറങ്ങളാണ്.

മൃതിയുപ്ട തിരുമുഖും ദർശിക്കുന് 
ഓകേോ മനുഷ്യനുും ആത്യതെി�
മോയ �നീഴടങ്ങേികേക്കു വിടപ്�ോ
ള്ളു�യോണ്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ 
വിധി ആധിപത്യും പ്േലത്തു

ന്ത് അവപ്റെ ബോഹ്യോ�ോശത്തു
നിന്ലെ; അവപ്റെ സത്തയിപ്േ 
അടരു��ിൽനിന്ോണ്. അവപ്റെ 
പകൃതത്തിപ്റെ ഭോവപ�ടനമോ
ണത്. ഗ്രനീക്് ട്ോജഡി��ിപ്േ 
�ഥോപോത്രങ്ങൾ സ്ോഭോവി�മോ
യുും മോർബി�ിൽ പ്�ോത്തിവച്ച 
ദൃഢരൂപങ്ങൾക്കു സദൃശേോണ്. 
തപ്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പുതപ്ന് 
വിധി േിട്പ്പ്ടുത്തിയ േയങ്ങ�ിൽ 
ആകന്ദോ�നും പ്േയ്പ്പ്ട് ജനീവിത
മോയിരുന് ഈഡിപ്സികറെത് 
എകന്ോർക്കു�. കദവങ്ങൾകപോ
ലും വിധിക്കു മുമ്ിൽ �നീഴ് പ്പ്ട്വേോ
പ്ണന്് ഡൽെിയിപ്േ പിഥിയപ്റെ 
അനുഭവും സൂേിപ്ിക്കുന്. വിധി
പ്യന്ത് അജ്ോതവുും ദുർകജ്
യവുും വിസ്മയജന�വുമോപ്ണങ്ിലും 

കദവി�മോയ പ്വ�ിപോടു��ികേക്കു മുൻതിേിഞ്ഞുപ്�ോണ്ടുള്ള 
വിധിയുപ്ട വിവക്��ിൽ ദൃഷ്ി പതിപ്ിക്കുവോൻ േിേർക്കു 
�ഴിയുും. വിധി ബന്ധപ്പ്ട്ിേിക്കുന്ത് �ോേും, ജനീവിതും, 
അഭിവൃദ്ധി തടങ്ങിയ ക�വേധോേണ�ളുമോയോണ്. വിധിപ്യ
ന്ത് മനുഷ്യപ്റെ സ്�ോേ്യതയോണ് എന് നനീത് കഷ പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്്. അങ്ങപ്ന, വിധിപ്യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയും അശുഭോപ്ിയുപ്ട 
പതനീ�മോകുകമ്ോഴും ആ സ്നീ�ോേ്യും ��ങ്മറ്റതോയിത്തനീരുന്!

സേയൂവിപ്റെ അഗോധതയിപ്േ േില്ലുപ്�ോട്ോേത്തിപ്േത്തി
കച്ചരുവോൻ പ്�ോതിക്കുന് ശ്രനീേോമൻ, വിധിയുപ്ട സ് നിഗ്ധപൂർ
ണ്ണമോയ ആജ്യനുസേിക്കു�യോണ് പ്േയ്ന്ത്. �ോേണും, 
ആ േോമോവതോേും ഇവ്വിധപ്മോരു മുഹൂർത്തപ്ത്ത ധനീേമോയി 
അഭിമുഖനീ�േികക്ണ്ിവരുപ്മന്ത് പൂർവ്വനിശ്ിതും. ജനീവിത
ത്തിപ്റെ ഈ സോയതെനത്തിൽ, വോഴ് വിപ്റെ സ�േ ഉകദ്ഗങ്ങ
ളുും അ്മിക്കുന് ഈ കവ�യിൽ, േോമന് വിശ്രോതെി േഭിക്കു
ന്. ഉത്തേേോമോയണത്തിപ്റെ പേ്യവസോനത്തിൽ �ോണുന് 
ജേസമോധികയക്ോൾ ഹൃദയോർ�ർഷ�മോയ േുംഗമോണിവിപ്ട 
�ോണുന്ത്. മഹോ�ോവ്യകത്തോടു കേർന് നിൽക്കുന് ഒരു 
ഖണ്മപ്ലെങ്ിലും, ഇപ്തോരു സവികശഷതയോർന് �ോവ്യഭൂമി
�യോണ്. ആത്മവിമർശിയോയ ശ്രനീേോമൻ തപ്റെ അസ്ി�ൾ
ക്കുള്ളിൽ മേവിച്ചിേിക്കുന് ഹൃദയപ്ത്ത പുറപ്ത്തടുത്തുപ്�ോണ്്, 
ശേനീേവുും ശേനീേിയുും തമ്മിലള്ള ആത്മബന്ധപ്ത്ത ഇഴകേർത്തു 
ദർശിക്കുകമ്ോൾ േഭിക്കുന് സദ്െേങ്ങ�ോണ് ഈ േേന�
ളുപ്ട അതെർദ്ധോേ. ആ ധന്യതപ്യോന്പ്�ോണ്ടുതപ്ന്, ഇരു
സ്േങ്ങ�ടങ്ങിയ ഈ ജേസമോധിസ് കതോത്രപ്ത്ത നമുക്് 
സഹർഷും വേകവൽക്ോും.                                             
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േവതിത

ജയപാലൻ ോര്യാട്ട്

തോ�ിേക്േും മഷിക്കുപ്ോയമണിഞ്ഞ നോൾ
തോ�കമ�ങ്ങൾ പ്�ോഴത്തുൾത്തടും മിടിച്ച നോൾ

കതോ�ിേക്േഖനിക്കുള്ളികേോ വിേോപങ്ങൾ
ആ�ിഅമ്േപ്ന്ോരു കേോദ്യേിഹ്നമോയ് മുന്ിൽ!
�ോേമോപ്ണലെോും സോക്ി �ോമകക്ോധങ്ങൾ �ത്തി
നനീേവോനിപ്േ ദനീപക്ോഴ്ച�ൾ മറയുന്.
പോഞ്ഞുകപോകുമനീ ദിനേോത്രങ്ങൾക്കുണർകവ്വ�ോൻ
മോഞ്ഞുമോഞ്ഞ�പ്ന്ോപ്േകന്ോർമ്മ�ൾ തിേിപ്ച്ചത്തി.

മൂ�ിപ്യമ്ോടുും തിറയോട്ത്തിൻ തനീനോ�ങ്ങൾ
പോ�ികനോക്ിയ ബദ്ധികക്ോമേും ഉറയുന്.
ആഴവുും പേപ്ിനുും ആഴിപ്യ ക�ചൂണ്ടുകവോർ
ആകുേും അേതലെി മറകന്ോ തിേക്ഥ?
അഗ്ിനോ�ങ്ങൾ അ�പ്ത്തേിയുും പ്നേികപ്ോടിൽ
ഭഗ്കമോഹങ്ങൾ േിതോഭസ്മമോയടിയുന്.
യോത്രകേോദിക്ോൻ കപോലമോ�ോപ്തയധേങ്ങൾ

മുക്തിമന്തങ്ങൾ കുരുക്ഴിക്കുും പഭോതങ്ങൾ.
പറയോനിേികപ്പ്റ പ�കേോൻ മറയുന്
പിടിവിട്ടുടേിപ്റെ ക�ോപതോപങ്ങൾ കതങ്ങി
പോടിനിർത്തിയ പോട്ിന്നീേടിയ�ലന്
ക�ോടിമൂടിയ പ്നഞ്ചിേോസുേ നടനങ്ങൾ.
കൂട്ിനോയ് കുതിപ്ച്ചത്തി നോൾക്കുനോളുയികേ�ി
കനോട്പ്മതെറിഞ്ഞുള്ളിൽ �നീർത്തനപ്പ്രുമഴ
പോതിേ പ�േോക്ോൻ പോതിപ്മയ് ക്ണിക്കുന്
ജോേ�പ്പുറത്തിന്ദുമുഖിതൻ �ടോക്ങ്ങൾ.
കവദി�ൾ വിേോേങ്ങൾ ആകേോേമുേയുന്
കവദന പകുത്തവേോകുേോൽ വിതമ്പുന്.
മതകഭദങ്ങൾ നോട്ിൽ തേപ്�ോയ് പ്തടുക്കുന്
മതിപ്യന്േിയോടി മോനസും വിതമ്പുന്.
തോ�ിേക്േക്കൂട്ും തോപത്തോൽ ജ്േിക്കുന്
ആ�ി അുംബേും നനീപ്� മിന്േോയ് ക�ോപോഗ്ി�ൾ!
അക്േമുറ്റപ്ത്തന്ും അർച്ചനോ പുഷ്പങ്ങൾതൻ
അക്യപോത്രും സ്പ്നസോയൂജ്യ�വനങ്ങൾ!
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അന്ും ഇന്ും സോഹിത്യ�ോേൻമോേിൽ ഭൂേിഭോഗവുും 
പേസ്പേും ഉള്ളുപ്�ോണ്് അസൂയോലക്�ോയിരുന് 

എന്തോണ് സത്യും. എന്ോൽ േങ്ങമ്പുഴ ഇതിപ്ന്ോേപവോദ
മോയിരുന്. ആനു�ോേി�ങ്ങ�ിൽ പുറത്തു വരുന് �വിത�ളുും 
�ഥ�ളുും നലെപ്തന്് കതോന്ിയോൽ ആ സോഹിത്യ സുഹൃ
ത്തുക്പ്� അഭിനന്ദിച്ച് േങ്ങമ്പുഴ �ത്തു�പ്�ഴതമോയിരുന്. 
അത്തേും മൂന്നോല �ത്തു�ൾ േങ്ങമ്പുഴയിൽ നിന്ും എസ് 
പ്� പ്പോപ്റ്റക്ോടിന് േഭിച്ചിരുന്.

പ്പോപ്റ്റക്ോടിപ്റെ ആദ്യപ്ത്ത പ്േറു�ഥ - “ഹിന്ദു - മുസ്നീും 
കമത്രി” പസിദ്ധപ്പ്ടുത്തിയ ദനീപും മോസി�യുപ്ട അകത േക്
ത്തിൽത്തപ്ന് േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട ‘ശ്ശോനത്തിപ്േ ത�സി’ എന് 
�വിതയുും പസിദ്ധനീ�േിച്ചിരുന്. ആ �വിത വോയിച്ച അന് 
മുതപ്േ എസ് പ്� ആഗ്രഹിച്ചതോണ് േങ്ങമ്പുഴപ്യ കനേിട്ടു 
�ോണണപ്മന്ും അടുത്ത സൗഹൃദും പുേർത്തണപ്മന്ും.

അതിനുള്ള കവദി ഒരുക്ിയത്, േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട ആത്മ 
സുഹൃത്തോയ വക്ും അ�ൾ ഖോദറോയിരുന്. വക്ും അന്് 
ക�ോഴികക്ോട് നിന്ും പസിദ്ധനീ�േിച്ചിരുന് ‘അൽ അമനീൻ’ 
പത്രോധിപ സമിതിയിൽ കജോേി പ്േയ്�യോയിരുന്. േങ്ങമ്പുഴ 
ക�ോഴികക്ോട് വന്ിട്ടുപ്ണ്ന്ും, തപ്റെ കൂപ്ട കേോഡ്ജിേോണ് 
തോമസിക്കുന്പ്തന്ും ഒരു ദിവസും േോത്രി വക്ും പ്പോപ്റ്റക്ോ
ടിപ്ന അറിയിച്ചു.

പികറ്റ ദിവസും കേോഡ്ജിപ്േത്തിയ എസ് പ്� പ്യ വക്ും 
േങ്ങമ്പുഴ്കെ് പേിേയപ്പ്ടുത്തി. അതിന് മുൻപു തപ്ന് അവർ 
എഴത്തു��ിലൂപ്ട പേിേിതേോയിരുന്. 1937 പ്മയ് മോസത്തി
േോയിരുന് ഇത്. അക്ോേത്തു തപ്ന് േങ്ങമ്പുഴ വോയനക്ോ
രുപ്ട ആേോധ്യനോയ �വിയോയി മോറിക്ഴിഞ്ഞിരുന്.

ഇരുവരുും ആഗ്രഹിച്ച കൂടിക്ോഴ്ചയോയിരുന് അത്. അവർ 
ഒരുപോട് �ോേ്യങ്ങൾ സുംസോേിച്ച് ക�ോഴികക്ോടിപ്റെ പ്തരു

കലഖനം

അകശാേൻ ഏങ്ങണ്തിയൂർ 

ച��ഴ
െപോെറ്�ോടിെ� ഓർ�കൾ

 എസ് പ്� പ്പോറ്റക്ോട്
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വു��ിലൂപ്ട ചുറ്റി നടന്. പിന്നീട്, അന് തപ്ന് േങ്ങ
മ്പുഴ തേകശ്േിക്് കപോവു�യുും പ്േയ്തു. േങ്ങമ്പുഴയുമോയി 
സുംസോേിച്ച് മതിയോയിലെ എന്് പ്പോപ്റ്റക്ോടിന് കതോന്ി. 
അതിനോൽ അധി�ും കവ�ോപ്ത തപ്ന് പ്പോപ്റ്റക്ോട് 
ഇടപ്ള്ളിയിപ്േ േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട വനീട്ിപ്േത്തി, എപ്തെോ
പ്ക്കയോ പറയോൻ  �രുതിപ്വച്ചിരുന്തകപോപ്േ, അവർ 
തടർച്ചയോയി സുംസോേത്തിൽ മുഴ�ി. എലെോും പ്വട്ിത്തു
റന് പറയുന് പകൃതമോയിരുന് േങ്ങമ്പുഴയുകടത്. ആ 
സുംസോേത്തിൽ തടിച്ചു നിന്ിരുന് ആത്മോർത്ഥതയോണ് 
എസ് പ്� പ്യ ആ�ർഷിച്ചത്.

േങ്ങമ്പുഴ തപ്റെ ജനീവിതോഭിേോഷപ്ത്തക്കുറിച്ചു 
പറഞ്ഞു- “ഒരു സ്പ്നോടനക്ോേനോയിക്ഴിയോൻ ഞോൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ിലെ. സോധോേണ മനുഷ്യപ്േകപ്ോപ്േ 
�ഴിയോനോണ് എനിക്ിഷ്ും. �വിത എഴതന് സമയത്തു 
മോത്രപ്മ ഞോൻ ഒരു �വിയോകുന്ള്ളൂ.”

സ്ത്രനീ വിഷയത്തിൽ അമിതമോയി മുഴകുന്തിൽ അകദേ
ഹത്തിന് കുറ്റകബോധമുണ്ോയിരുന്. I seldom lead my 
worshippers emtpy handed (എപ്റെ ആേോധി�മോപ്േ 
വ�പ്േ ചുരുക്മോകയ, പ്വറുും ക�കയോപ്ട തിേിച്ചയക്ോ
റുള്ളൂ). അമിതമോയ വിഷയോസക്തി തപ്റെ ആകേോഗ്യ
പ്ത്ത നശിപ്ിക്കുന്പ്ണ്ന് വസ്തുതയുും േങ്ങമ്പുഴ തറന് 
പറഞ്ഞു.

�നത്ത മഴ �ോേണും, പുറത്തിറങ്ങോനോവോപ്ത, പ്പോപ്റ്റ
ക്ോട് കുപ്റ സമയും കൂടി അവിപ്ട പ്േേവഴിച്ചു. അല്പും കൂടി 
�ഴിഞ്ഞ് കപോ�ോപ്മന്് േങ്ങമ്പുഴയുും നിർബന്ധും പിടിച്ചു. 
മോതൃഭൂമിയുപ്ട വികശഷോൽ പതിക്കുകവണ്ി തയ്ോറോക്ി പ്വച്ച 
ഒരു �വിതയുും ഇബ് സപ്റെ Dolls 
House (പോവവനീട്) പേിഭോഷപ്പ്ടു
ത്തിയ �വിതയുും േങ്ങമ്പുഴ എസ് 
പ്� പ്യ �ോണിച്ചു. 

േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട കഹോും കേബ്റി 
�നപ്പ്ട് പു്�ങ്ങൾ നിറഞ്ഞതോ
യിരുന്. അവ �ോണിച്ചു പ്�ോടുക്കുന്
തിനിടയിൽ, തപ്റെ ആദ്യ �വിതോ 
സമോഹോേമോയ ‘പഭോത�ോതെി’യുപ്ട 
േണ്ടുപതി�ൾ കബന്റു പ്േയ്് 
സൂക്ിച്ചിരുന്ത് പ്പോപ്റ്റക്ോടിപ്ന 
അത്ഭുതപ്പ്ടുത്തി. േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട പ
കൃതത്തിൽ ഒരു കദനനീഭോവമുകണ്ോ 
എന്കപോലും എസ് പ്� സുംശയി
ക്ോതിരുന്ിലെ. അനുഗ്രഹനീതനോയ 
ഒരു �വിയോണകലെോ, ഒരു തറന് 
പു്�ും കപോപ്േ എലെോും ഈ വിധും 
തറന് പറയുന്ത്.

1 9 4 5 - ൽ  ഒ രു  ദ ി വ സ ും , 
കബോുംപ്ബയിൽ നിന്് കനപ്േ 
എറണോകു�പ്ത്തത്തിയതോയിരു
ന് പ്പോപ്റ്റക്ോട്. എറണോകു�ത്തു 

കവക്ും മുഹമ്മദു ബഷനീറിപ്ന �ണ്ടുമുട്ി. േസ�േമോയി 
സുംസോേിച്ചുപ്�ോണ്ിേിക്കുന്തിന്ിടക്്, േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട 
�ോേ്യവുും സുംസോേവിഷയമോയി. േങ്ങമ്പുഴ ഇകപ്ോൾ ഒരു 
സന്യോസിമട്ിൽ വനീട്ിൽക്ഴിയുന്തോയികക്ട്ടുപ്വന്് ബഷനീർ 
സൂേിപ്ിച്ചു. എങ്ിൽ ഉടപ്ന കപോയി േങ്ങമ്പുഴപ്യക്ോണോും 
എന്ോയി പ്പോപ്റ്റക്ോട്. വഴിക്കുപ്വച്ച് കവകേോപ്ിള്ളി േോമൻ
കുട്ി കമകനോകനയുും കൂട്ി. മൂവരുും കേർന്് വനീടിനടുകത്തക്് 

നനീങ്ങകവ, അല്പും ദൂപ്േ കു�ത്തിപ്റെ 
�േയിലൂപ്ട ഒരു രൂപും നനീങ്ന്തോ
യിക്ണ്ടു.

“അതോ നമ്മുപ്ട മഹോ�വി” 
ബഷനീർ പറഞ്ഞു.

ആപ്േലെോപ്മന്്  മനസ്ിേോ
ക്ി േങ്ങമ്പുഴ അടുകത്തക്കുവന്. 
പ്മേിഞ്ഞ് ശുഷ് �ിച്ച് ,  തോടി 
വ�ർത്തി തേയിൽ ഒരു കതോർത്തു
മുണ്ടുും പ്�ട്ി, സന്യോസി മട്ിൽ ഒരു 
പോകൃത രൂപും.

“എതെോണിവിപ്ട ചുറ്റിനടക്കു
ന്ത്” - ബഷനീർ

എഴതോനുള്ള �ോേ്യങ്ങളുും , 
അതിനു പറ്റിയ േിേ വോക്കു�ളുും 
കതടി ആകേോേിച്ചു നടക്കു�യോയി
രുന്പ്വന്് േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട മറുപടി.

പൂർത്തനീ�േിക്ോത്ത വനീടിപ്റെ 
ഒരു മുറിയികേക്് �ടന് പ്േന്
കപ്ോൾ അവിപ്ട ആപ്� അേകങ്ോേ
പ്പ്ട്ടു �ിടക്കുന്. പത്രമോസി��ൾ....

െങ്ങമ്പുഴയമായതി സംസാരതിച്ച് 
മതതിയായതില്ല എന്് ന്പാന്റ്ക്ാ
െതിന് കതാന്തി. അതതിനാൽ 
അധതിേം ചവോന്ത തന്ന് 
ന്പാന്റ്ക്ാെ് ഇെപെള്ളതിയതിന്ല 
െങ്ങമ്പുഴയന്െ വീട്ടതിന്ലത്തി, 
എന്ന്ാന്ക്കയാ പറയാൻ  
േരുതതിന്വച്ചതിരുന്തുകപാന്ല, 
അവർ തുെർച്ചയായതി സംസാര
ത്തിൽ മുഴുേതി. എല്ലാം ന്വട്ടതിത്തുറ
ന്നു പറയന് പ്രകൃതമായതിരുന്നു 
െങ്ങമ്പുഴയകെത്. 

കവക്ും മുഹമ്മദ്  ബഷനീര്
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തപോൽ ഉരുപ്ടി�ൾ...
മദ്ോസ്ിൽ നിന്് നിയമപഠനും മതിയോക്ി, േങ്ങമ്പുഴ 

ഇടപ്ള്ളിയിൽ വന് തോമസിക്കു�യോണ്. ഭോേ്യയുും കുട്ി�ളുും 
അകദേഹപ്ത്ത ഉകപക്ിച്ചു കപോയിേിക്കുന്. കുടുുംബവുമോയി 
പിണങ്ങി ഒറ്റക്ോണ് തോമസും. സഹോയത്തിനോയി ഒരു പയ്
നുണ്്. ഒകേ വനീട്ിൽ േണ്ടു കുടുുംബും!

േങ്ങമ്പുഴ പുതിയ േേന�പ്�ക്കുറിച്ച് സുംസോേിച്ചുപ്�ോണ്ി
രുന്. അവർ മൂവരുും അന്േോത്രി അവിപ്ടത്തങ്ങി. േങ്ങമ്പുഴ 
തപ്റെ ജനീവിത േഹസ്യങ്ങൾ പറയോൻ തടങ്ങി.

“എപ്റെ ജനീവിതും കനേോശ്യത്തിപ്റെ പ്നലെിപ്ടി �ണ്ടു 
തടങ്ങിയിേിക്കുന്.” ഗദ്ഗദും അടക്ി േങ്ങമ്പുഴ തടർന് -

“എപ്റെ മനകക്ശങ്ങൾക്് ഒകേ ഒരു മരുന്ോണ് മദ്യും. 
ഞോൻ കുടിക്കുന്ണ്്. �ണക്ിലെോപ്ത കുടിക്കുന്ണ്്. എപ്റെ 
ഭോേ്യയുും കുട്ിയുും എപ്ന് ഉകപക്ിച്ചുകപോയി. പ്പറ്റമ്മയുും 
സകഹോദേങ്ങളുും എനിപ്ക്തിേോണ്. അയൽപക്ക്ോരുും 
കൂട്ടു�ോരുപ്മലെോും ശ�ക്�ോയി മോറിയിേിക്കു�യോണ്.... ഒരു 
മോന്യകനോട് വോങ്ങിയ കുറച്ചു പണും, പറഞ്ഞ അവധിക്് 
തിേിച്ചു പ്�ോടുക്ോൻ �ഴിയോപ്ത ഞോൻ തൂങ്ങി മേിക്ോപ്നോ
രുങ്ങി. എകതെോ അത സുംഭവിച്ചിലെ. ആ �ോേും മോറി. ഇകപ്ോൾ 
പണത്തിന് ബദ്ധിമുട്ിലെ. ബോങ്ിൽ പതിനോയിേും രൂപയുണ്്. 
പപ്ക്, പണും പ്�ോണ്് എന്തു പകയോജനും? മനസ്മോധോനമി
ലെ. ഞോൻ ഇനി അധി��ോേും ജനീവിച്ചിേിക്കു�യിലെ. മേണും 
അടുത്തു. അപ്തോേിക്ലും ആത്മഹത്യയോയിേിക്കു�യിലെ.”

എന്ോൽ ഈ മോനസി�ക്കുഴപ്ങ്ങ�ിൽനിപ്ന്ലെോും 
അകദേഹും കവ�ോപ്ത വിമുക്തി കനടി. നോലമോസങ്ങൾക്കു

കശഷും എസ് പ്�, േങ്ങമ്പുഴപ്യ വനീണ്ടുും �ണ്കപ്ോൾ അകദേഹും 
മുംഗക�ോദയും മോസി�യുപ്ട പത്രോധിപേോയി, തൃശൂേിൽ സ്തെ
മോയി ഒരു വനീടു വോങ്ങി, അവിപ്ട തോമസിക്കു�യോയിരുന്.

േങ്ങമ്പുഴ  ഭോേ്യകയോപ്ടോപ്ും സന്തുഷ്മോയ ജനീവിതും നയി
ക്കുന്തോയോണ് എസ് പ്� ക്് �ോണോനോയത്. േിതെയുും 
പോണ്ിത്യവുും വർദ്ധിച്ചകതോപ്ടോപ്ും േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട പേപേ 
അഭിപോയങ്ങളുും, ആദർശങ്ങളുും മോറി മറിയുന്തോയി പ്പോപ്റ്റ
ക്ോടിന് കതോന്ി. നൂതനമോയ ഒരു പുത ജനീവിതും ആശുംസി
ച്ചുപ്�ോണ്ോണ് അന്് എസ് പ്� യോത്ര പറഞ്ഞത്.

എന്ോൽ ഈ പുതജനീവിതും 
അധി�നോൾ നനീണ്ടുനിന്ിലെ. േങ്ങമ്പുഴ 
തപ്റെ പഴയ ദുശ്നീേങ്ങൾ ആവർത്തി
ക്ോൻ തടങ്ങി. മദ്യപോനും അതിപ്റെ 
എലെോ സനീമ�ക�യുും അതിേുംഘിച്ചു. 
പവർത്ത�രുപ്ട സ് കനഹപൂർവ്വമോയ 
നിർബന്ധും മൂേും, ആകേോഗ്യും നകന് 
കുറവോയിരുന്ിട്ടുും 1946ൽ അകദേഹും 
ക�ോഴികക്ോപ്ട് യൂത്ത് േനീഗ് സകമ്മ�
നത്തിൽ വന് പസുംഗിച്ചു.

ക്യ കേോഗും ബോധിച്ച്, േങ്ങമ്പുഴ 
അവശനോയിേിക്കുന്പ്വന്റിഞ്ഞ് 
പ്പോപ്റ്റക്ോട് ഇടപ്ള്ളിയിപ്േത്തി. 
കേോഗും അകദേഹത്തിപ്റെ ജനീവിതപ്ത്ത 
�ോർന് തിന്പ്�ോണ്ിേിക്കു�യോപ്ണ
ന്് എസ് പ്� ക്് കബോധ്യമോയി. അനു
ഗ്രഹനീതനോയ ഈ �വി എപ്ന്കന്ക്കു
മോയി നപ്മ്മ വിട്ടുകപോവു�യോണകലെോ 
എന് ദുഃഖകത്തോപ്ടയോണ് പ്പോപ്റ്റ
ക്ോട് യോത്ര കേോദിച്ചത്. 1948 ജൂൺ 
17നോയിരുന് േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട മേണും.

 േങ്ങമ്പുഴ

േങ്ങമ്പുഴയുപ്ട അസ്ിമോടും
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കനേും പുേർന് വരുകന്യുള്ളൂ. പുറത്ത് വോഹനങ്ങളുപ്ട 
ഇേമ്ൽ ക�ൾക്ോനുണ്്. ഇവിപ്ട േോവുും പ�ലും 

തമ്മിൽ വേിയ വ്യത്യോസമിലെോത്തകപോപ്േ കതോന്ി. 
�ോണുന്തും അനുഭവിക്കുന്തും യോഥോർത്ഥ്യമോകണോ 
കതോന്േോകണോ എന്് കവർതിേിക്ോൻ പറ്റോത്തവിധും എലെോും 
കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞു �ിടക്കുന്.

�ണ്ണോടിയിൽ ഒരു നിമിഷും എപ്ന്തപ്ന് കനോക്ിനിന്
കശഷും പുറകത്ത്കെിറങ്ങി.റിസപ്ഷനിൽ േണ്് യൂകറോപ്യൻ 
യോത്രക്ോർ േോപ് കടോപ്ിപ്റെ പ�ോശിക്കുന് സ് ക്നീനികേക്് 

കനോക്ി എകതെോ പിറുപിറുക്കുന്ണ്്. പ്വയിലും മഴയുും ഒന്ി
ച്ചുവന് പഭോതമോയിരുന് അന്്. ഇന്് േോത്രികയോപ്ട അബദോ
ബികയോട് വിടപറയുന്തിന് മുമ്ോയി �ഴിയുന്ത്ര സ്േങ്ങൾ 
�ോണണും. കഹോട്േിൽനിന്് പുറകത്തക്ിറങ്ങി.  

കഹോട്േിപ്റെ എതിർവശത്തോയിരുന് ''െിർദൗസ്'' 
ഓപ്ൺ എയർ സിനിമോ തികയ്റ്റർ സ്ിതി പ്േയ്ിരുന്ത്.  
തികയ്റ്ററിന�ത്ത് പഠോണി�ൾ വോയിൽ തിരു�ിപ്വ്കെോറുള്ള 
പച്ചിേകേർത്ത േഹേിമരുന്ിപ്റെ അവശിഷ്ങ്ങൾ നിറഞ്ഞു 
�ിടന്ിരുന്. തിയ്റ്ററിൽ മുറുക്ിത്തുപ്ിയതിപ്റെ രൂക്ഗന്ധും. 
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2017  ഡതിസംബർ ആദ്യലക്ത്തിൽ  ആരംഭതിച്ച  'മരുഭൂമതിയതിന്ല  ഒറ്മരം'  എന് കബാബൻ 
ന്ോള്ള�രതിന്റെ  പ്രവാസതിജീവതിതത്തിന്റെ     മാ�രതിോനുഭവങ്ങൾ  ഈ ലക്കത്ാന്െ 

അവസാനതിക്കുേയാണ്.അതതി��മായ  നതിരീക്ണ കശഷതികയാന്െ  അക�ഹം േണ് 
ോഴ്ചേളും േഥാപാത്രങ്ങളും വായനക്ാർക്് ഓർമ്ന്ച്ചപെതിൽ നതിന്് പേർന്നുനൽേതിയ  

അനുഭവങ്ങൾ വാക്കുേൾക്തീതമാണ്.
 



പപ്ണ്ോേിക്ൽ ഇവിപ്ട സിനിമ �ോണോൻ കപോയതിപ്റെ 
അനുഭവും മറക്ോൻ �ഴിയിലെ.

എതിർവശത്ത് േോയക്കൂട്ടു�ളുും �്യോൻവോസുും വിറ്റിരുന് 
കസ്റ്റഷനറി പനീടി�. ഇകപ്ോൾ അത് പ്പോ�ിച്ചു മോറ്റിയിേിക്കു
ന്. എത്രകയോ േോയക്കൂട്ടു�ളുും �ടേോസ്സുമോണ് ഇവിപ്ടനിന്ും 
വോങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. േിത്രങ്ങൾ വേച്ചുകൂട്ടുമോയിരുന്. ഞോൻ 
�ടന്കപോയ �ോേങ്ങൾ, വേച്ചുപ്വച്ച േിത്രപ്ഫ്രയിമു��ിൽ 
എവിപ്ടപ്യോപ്ക്കയോ േിതറിക്ിടന്.

ഋത പ്തറ്റിവന് മഴ പ്വയിേികനോട് പിണങ്ങി തിേിച്ചു
കപോയി, ഓർമ്മപ്ത്തറ്റുകപോപ്േ പോതകയോേപ്ത്ത മേങ്ങ�ിൽ 
നിന്ും മഴത്തുള്ളി�ൾ ഇറ്റിറ്റു വനീണുപ്�ോണ്ിരുന്. ക�ോർണി
ഷ് വഴി പഴയ കഗ്രപ്മക്ൻസിയുപ്ട അേി�ികേക്് തിേിച്ചു. 
�ടൽത്തനീേത്ത് നുേയുും പതയുും ഒേിപ്ിച്ച് തിേ�ൾ വന്പ്പോ
യ് പ്ക്ോണ്ിരുന്.

നയൂ സൂക്ിനടുപ്ത്തത്തി. ഒറ്റ നിേയിലള്ള ധോേോ�ും പ്പോത
സ്േമുള്ള ഒന്ോയിരുന് നയൂസൂക്കുും ഓൾഡ് സൂക്കുും. എഴപ
ത��ിൽ േതോ മകങ്ഷ് ക്റികറെയുും മുക�ഷികറെയുും പോട്ടുക�
ട്ടുപ്�ോണ്ോയിരുന് കഷോപ്ിങ്ങ്. 

ഒരു സുപഭോതത്തിേോണ് 'കബോണി എും' പ്റെ ത�ർപ്ൻ 
പോട്ടു�ൾ ഇവിപ്ട മുഴങ്ങോൻ തടങ്ങിയത്. അത് �ച്ചവടത്തിപ്റെ 
പോശ്ോത്യ േനീതിയികേക്കുള്ള ചുവടുമോറ്റത്തിപ്റെ തടക്മോയി
രുന്. ആനസഞ്ചി കപോലള്ള പ്ബൽകബോട്ും �ോലറ��ിട്ടു 
നടന്ിരുന് �ോേും.  

നയൂ സൂക്ികേയുും ഓൾഡ് സൂക്ികേയുും �ട��ിൽ 
അധി�വുും ഇറോനിൽനിന്ും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്് ഇവികടക്് 
കുടികയറി വത്തിനി��ോയ അറബി�ളുകടതോയിരുന്. ഈ 
സ്ോപനങ്ങ�ിൽനിന്് ഇതെ്യൻ രൂപ എ�് സ് കേഞ്ച് നിേ
ക്ികനക്ോൾ കുറഞ്ഞ നിേക്ിൽ േഭിക്കുും. ഇതെ്യയിപ്േ മണി 
കേോണ്റിങ്ങിപ്റെ ഒ�ിത്തോവ�ങ്ങ�ോയിരുന്വകലെോ ഇവ.

േണ്് സൂക്കു�ളുും ഇടിച്ചുനിേത്തി ഇവിപ്ട 90 നിേയുും 
80 നിേയുും ഉള്ള മോനും മുട്ടുന് പ്�ട്ിടങ്ങ�ോണ് പണിതിേി
ക്കുന്ത്. കവൾഡ് കട്യ്ഡ് പ്സറെർ എന്ോണ് ഈ ട്ിൻ 
ടവ്വറിപ്റെ കപേ്. പണ്് ഈ മോർക്റ്റിലൂപ്ട സഞ്ചേിച്ചിട്ടുള്ളവർ 
ഇന്ിവിപ്ട വന്ോൽ ഇത�ണ്് അതെും വിട്ടുകപോകുും.  ഒരു 
ബള്ളറ്റിൻ പ്ട്യിൻ കപോകുന് കവഗത്തിേോണ് നഗേത്തിപ്റെ 
മുഖഛോയ�ൾ മോറിപ്ക്ോണ്ിേിക്കുന്ത്. 

ഇവിപ്ടനിന്ും ഹുംദോൻ സ്ടനീറ്റികേക്് നടന്. ഈ പ്തരു
വിേോയിരുന് പസിദ്ധമോയ പ്ടേിവിഷൻ ബിൽഡിങ്ങ്. 
ഈ പ്�ട്ിടത്തിേോയിരുന് 'കഭോജേോജി'പ്റെ തണിപ്നീടി�.  
ഇതിപ്റെ മുൻവശത്തുതപ്ന് കഭോജേോജ്, പ്ഷയ്ഖ് സയ്ിദി
കനോപ്ടോപ്ും നിൽക്കുന് കെോകട്ോ �ോണോമോയിരുന്. അന്് 
അബദോബി ഭേണകൂടത്തിൽ ഏറ്റവുും പിടിപോടുള്ള ഇതെ്യക്ോ
േനോയിരുന് കഭോജ് േോജ്. പണ്് പ്ഷയ്ഖ് സയ്ിദ് ഇവിപ്ട 
വേോറുണ്ോയിരുന്പ്വന്് പഴമക്ോർ പറഞ്ഞു ക�ട്ിട്ടുണ്്. 
പ്ടേിവിഷൻ ബിൽഡിങ്ങ് പ്പോ�ിച്ചുനനീക്ിയോണ് ആ�ോശ
ച്ചരുവു��ികേക്് തേയുയർത്തി നിൽക്കുന് 'േിവ പ്സറെർ' 
നിർമ്മിച്ചത്.

പ്തോട്ടുത്തു�� ഹുംദോൻ പ്സറെറിന് പേിപ്ക്ോന്ും പറ്റി

യിട്ിലെ. അബദോബിയിപ്േ സിനിമോ തികയ്റ്ററുള്ള ആദ്യപ്ത്ത 
കഷോപ്ിങ്ങ് മോൾ ആയിരുന് ഇത്. 1981-ൽ ആദ്യമോയി 
എസ് �കേറ്റർ സ്ോപിച്ചത് ഈ കഷോപ്ിങ്ങ് മോ�ിേോണ്. 
അതിൽ �യറോൻ മോത്രും ആളു�ൾ ഇവിപ്ട വരുമോയിരുന്.

അക്ോേത്തോണ് എപ്റെ വിവോഹും നടന്ത്. വിവോഹും 
�ഴിഞ്ഞ് ഏതോനുും ദിവസങ്ങൾക്�ും േമണികയയുും കൂട്ി 
ഹുംദോൻ പ്സറെറിപ്റെ എസ് �കേറ്ററിന് മുന്ിൽ എത്തി. 
സ്ർഗ്ഗത്തികേ്കെ്  തോകന ഉയർന്കപോകുന് ആ ക�ോണിപ്ടി 
�ണ്് അവൾ വലെോപ്ത പേിഭ്മിച്ചു. അതിൽ �യറോൻ വലെോപ്ത 
പണിപ്പട്ടു. ആ ഭയും ഇകപ്ോഴും േമണിപ്യ വിട്ടുമോറിയിട്ിലെ. 
അതിനുകശഷും എപ്റെ ക� പിടിക്ോപ്ത അവൾ ഇന്വപ്േ 
എസ് �കേറ്ററിൽ �യറിയിട്ിലെ.

വനീണ്ടുും ക�ോർണിഷികേ്കെ് തിേിച്ചു. വഴികയോേത്തിന് 
പേതേും പൂക്ളുപ്ട നിറവുും മണവുും ഉണ്ോയിരുന്. ആ പൂമ
ണത്തിപ്റെ �ോണോകത്തേികേറി നടന്. അവിടവിപ്ട വസതെ
ത്തിൽ ത�ിർക്ോപ്ത ഏകതോ ഏ�ോതെതയിൽ എന്കപോപ്േ 
േിേ മേങ്ങൾ മൗനി��ോയി നിൽക്കുന്ണ്്. മരുഭൂമിയിൽ 
ചൂടു�ോേത്തിനു മുൻപോണ് വസതെത്തിപ്റെ വേവ്.  

ഏഴ് �ികേോമനീറ്റർ നനീ�മുള്ള ക�ോർണിഷിപ്േ ഗോർഡൻ 
വലെോപ്ത മോറികപ്ോയിേിക്കുന്. ഇതിപ്റെ അറ്റത്തോണ് 'മറനീന 
മോൾ'. പ്ബ്്കെ് വോട്റിൽ നിർമ്മിച്ച 'ലല ഐേറെിേോണ്' ഇത് 
സ്ിതി പ്േയ്ന്ത്. ഇതോണ് അബദോബിയിപ്േ ഇന്പ്ത്ത 
പധോന ആ�ർഷണക�ന്ദ്രും. മോറിപ്ക്ോണ്ിേിക്കുന് പുതിയ 
�ോേത്തിപ്റെ �ണ്ണു�ൾക്് സഞ്ചേിക്ോൻ പുതിയ പോത�ളുും 
�ണ്ണഞ്ചിക്കുന് �ോഴ്ച�ളുും അകറബ്യൻ �ഥ��ിപ്േ മോയക്ോ
ഴ്ച�ൾകപോപ്േ ഉയർന്വരുന്.

1973-ൽ നിർമ്മിതമോയ 'ഹിൽട്ൺ' കഹോട്ൽ ഇകപ്ോഴും 
അതിപ്റെ പഴമ നിേനിർത്തിപ്�ോണ്് തേയുയർത്തി നിൽ
ക്കുന്. എപ്തെോപ്ക് മോറിയോലും േിേ പ്�ട്ിടങ്ങൾ അതിപ്റെ 
പ്പരുമ നിേനിർത്തി അേഞ്ചേമോയി നില്ക്കുന്.

അബദോബിയിപ്േ എൺപത��ിപ്േ പധോന ആ�ർഷ
ണക�ന്ദ്രമോയ നനീേ നിറത്തിലള്ള േില്ലുപ്�ോട്ോേും (ബിസിസി 
ബിൽഡിങ്ങ്) എനിക്് തിേിച്ചറിയോൻ �ഴിഞ്ഞിലെ. തടങ്ങി 
ഏതോനുും വർഷങ്ങൾക്�ും ബോങ്് പോപ്േോയി. പോക്ിസ്ോ
നിപ്േ ഭൂകട്ോ െോമിേിക്് ഇതിൽ വേിയ മുതൽമുടക്കുണ്ോ
യിരുന്.

ഈ പ്�ട്ിടത്തിനടുത്തോയിരുന് അന്പ്ത്ത അസ്മ 
കപോേനീസ് കസ്റ്റഷൻ. ഇതിപ്േ കേോക്പ്പു മുറി�ൾ ഭൂമിക്ടി
യിേോയിരുന്. ഇട്കെിപ്ട പ്തരുവു��ിലും മോർക്റ്റു��ിലും 
പ്തോഴിൽ വകുപ്് പേികശോധന നടത്തുും. 'പത്തോക്' (കേബർ 
�ോർഡ്) �യ്ിൽ പ്വ്കെോത്തവപ്േ പിടികൂടി ഇവിപ്ടയോക്കുും. 
�മ്നിയിപ്േ കജോേിക്ോേിൽ പേരുും ഇങ്ങിപ്ന പിടിക്
പ്പ്ടോറുണ്്. അവപ്േ കേോക്പ്ിൽനിന്ും ഇറക്ോൻ ഇവിപ്ട 
ഇട്കെിപ്ട കപോക�ണ്ി വന്ിട്ടുണ്്. ഇടപ്ക്കപ്ോകഴോ ആണ് 
ഓെനീസിൽ ��വ് നടന്ത്. ഓെനീസിപ്റെ മുൻവശപ്ത്ത 
വോതിൽ കുത്തിതറന്് കമോഷ്ോവ് ഏതോനുും പോസ് കപോർട്ടു�ൾ 
എടുത്ത് �ടന്��ഞ്ഞു.

ശനിയോഴ്ച ഓെനീസിൽ വന്കപ്ോഴോണ് ആ വിവേും 
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അറിയുന്ത്. ഉടപ്ന കപോേനീസിൽ വിവേും 
അറിയിച്ചു. അവർ വിേൽ അടയോ� വിദഗ്രുമോ
പ്യത്തി. കഡോറിൽ പതിഞ്ഞ വിേേടയോ�ങ്ങൾ 
കശഖേിച്ചു. എന്ിട്് എലെോവകേോടുും കപോേനീസ് കസ്റ്റ
ഷനിൽവന്് ക�കേഖ�ളുപ്ട േിത്രും നൽ�ോൻ 
പറഞ്ഞു. അങ്ങിപ്ന എപ്റെ �ോല്പോടു�ൾ മോത്രമലെ 
ക�കേഖ�ളുും േേിത്രത്തിപ്റെ ഭോഗമോയി.

ക�കേഖ�ൾ കേഖപ്പ്ടുത്തി കുറച്ചു ദിവസും 
�ഴിഞ്ഞകപ്ോൾ ഓെനീസിപ്േ കപഴ് സണൽ 
ഡിപ്ോർട്് പ്മറെിൽ കജോേി പ്േയ്ിരുന് അേി 
കജോേിക്് വേോതോയി. അയോൾക്ന്് ഏറിയോൽ 
23 വയസ്് പോയും മോത്രും. 18-ോും വയസ്ിൽ 
അബദോബിയിപ്േത്തിയ അേി ഒരു അറബിയുപ്ട 
വനീട്ിൽ കജോേിക്കുനിന്. അവിപ്ടനിന്് 
അറബി�് പറയോനുും എഴതോനുും പഠിച്ചു. അറബി 
തപ്ന്യോണ് അേിപ്യ ഞങ്ങളുപ്ട സ്ോപനത്തി
കേക്് കജോേിക്ോയി ശുപോർശ പ്േയ്ത്.

�മ്നിയിൽനിന്ും വിവിധ സർക്ോർ വകു
പ്പു��ികേക്് കവണ്തോയ എഴത്തു�ൾ എത്തിച്ചു 
പ്�ോടുക്കു�യുും അവിപ്ടനിന്മുള്ള കേബർ �ോർഡ്, 
പ്പർമിറ്റ്, വിസ തടങ്ങിയവ വോങ്ങിപ്�ോണ്ടു വേി
�യുമോയിരുന് അയോളുപ്ട കജോേി. നന്ോയി 
അറബി�് ഭോഷ ക��ോേ്യും പ്േയ്ോൻ �ഴിവുണ്ോ
യിരുന്തിനോൽ പയ്ൻസ് കജോേിയിൽ നലെവണ്ണും 
കശോഭിച്ചു.

ഒഴിവു സമയത്ത് ഓെനീസിേിരുന്് അറബി�് 
കടപ്് പ്േയ്ോനുും ഇും്നീഷ് കടപ്് പ്േയ്ോനുും 
അയോൾ പഠിച്ചു. ഇകതോപ്ട �മ്നി അയോപ്� 
ക്ോർക്ോയി പകമോട്് പ്േയ്തു. അക്ോേത്ത് തപ്ന് 
ഒരു കരൈവിങ്ങ് കേസൻസുും സ്തെമോക്ിയ
കതോപ്ട അേിക്് കശോഭനമോയ ഒരു ഭോവിയോണ് 
എലെോവരുും �ണ്ിരുന്ത്. എന്ോൽ വിേേടയോ�

ദുബോയിപ്േ കവള്ഡ് കട്ഡ് പ്സറെര്
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ങ്ങൾ കപോേനീസ് കശഖേിച്ചതിനു പിന്ോപ്േ അേി ഓെനീസിൽ
നിന്ും അപത്യക്നോയി. 

��വുകപോയ പോസ് കപോർട്ിപ്റെ ഉടമ��ോയ പോക്ിസ്ോ
നി�ൾ അന്തപ്ന് അബദോബി വിട്തോയി കപോേനീസിന് 
വിവേും േഭിച്ചു. ഒേിക്ലും അേിപ്യ അകന്ഷിച്ച് കപോേനീസ് 
ഓെനീസിൽ വന്ിട്ിലെ.പിപ്ന് എന്തുപ്�ോണ്് അേി 
ഓെനീസിൽ വേോപ്തയോയി. അതിപ്റെ �ോേണും ഇന്ും 
അജ്ോതമോണ്. വിയർപ്് ആവിയോക്കുന് മരുഭൂമി�ടിൽ 
ഇത്തേും �ഥ�ൾ ഓർത്ത് ഇകപ്ോഴും ഞോൻ വിയർത്ത് നിൽ
ക്കുന്.

കപോേനീസ് കസ്റ്റഷൻ പ്�ട്ിടും ഇവിപ്ടനിന്ും പ്പോ�ിച്ചു 
നനീക്ി. എന്ോൽ എതിർവശത്തുള്ള ബ്ിട്നീഷ് എുംബസ്ി 
അതകപോപ്േതപ്ന് നിൽക്കുന്ണ്്. ഇതിപ്റെ കമൽക്കൂേയുപ്ട 
കമകേോടു�ൾ കബപ്പൂർ തറമുഖത്തുനിന്ും കേോഞ്ചിൽ �യറ്റി 
ഇവികട്കെ് പ്�ോണ്ടുവന്തോണ്. ക�ോമൺപ്വൽത്ത് കടൽസ് 
െോ�ടറി നിർമ്മിച്ച ഇവ ഇകപ്ോഴും ക�േ�ത്തിപ്റെ അഭിമോന
മോയി എുംബസിക്കു മു��ിൽ വിേസി നിൽക്കുന്. ഓർമ്മക്കൂ
ടു��ിപ്േവിപ്ടകയോ എപ്റെ പ്നഞ്ചിേിരുന്് ഒരു �ി�ി കൂവുന്.

യോത്ര മതിയോക്ി കഹോട്േികേക്് തിേിച്ചു നടക്ോൻ 
തടങ്ങി. എന്ിലൂപ്ട കുതിച്ചുകപോകൂ എന്് കമോഹിപ്ിച്ച് നനീണ്ടു 
�ിടക്കുന് പോത�ൾ എന്ിൽ ആകവശും വ�ർത്തുന്ണ്്. 
എന്ോൽ എനിക്് കവ�ിയിട്ടു തപ്ന് അബദോബികയോട് 
വിടപറയണും.കപോക്കുപ്വയിേിൽ നടക്കുുംകതോറുും പ്തരുവു�ൾ 
പ്പരു�ിവന്. �ോറ്റ് ആരുപ്ടകയോ പ്നഞ്ചിടിപ്പുകപോപ്േ 
പ്േവിയിൽ മുേണ്ടു. �ോറ്റിപ്റെ ഇേയനക്ങ്ങൾ �ോതകൂർപ്ിച്ചു. 

എനിക്ിനി വന്വഴി മുഴവൻ തിേിച്ചു നടക്ണും. 
ഓർമ്മ�ൾ എളുപ്ും മറക്ോനോകുന്ിലെ. �ോഴ്ച�ളുും അതകപോ
പ്േതപ്ന്. ഇവിടപ്ത്ത ഓകേോ വ�വുും തിേിവുും അത്രയ്ക്കുും സുപ

േിേിതമോയിരുന്വകലെോ. 
ഇകപ്ോൾ നടക്കുന്ത് എത്രകയോ �ോേമോയി ഞോൻ നടന് 

എപ്റെ �ോല്പ്പോടു�ൾക്കുമനീപ്തയോണ്. ഓകേോ കദശവുും നോടുും 
ജനങ്ങളുും ഒേോ�ിൽ ജനീവിക്കുന്ത് എങ്ങിപ്നയോണ് എന്ോയി
രുന് അകപ്ോൾ എപ്റെ േിതെ. ക�ോർണിഷിപ്േ �ടൽത്തനീേ
ത്ത് നുേയുും പതയുും ഒേിപ്ിച്ച് ഒരു തിേ �ടന്കപോയി. �ഹോ
തേത്ത്തിപ്റെ ഒരു തിേ എപ്റെയുള്ളിലും ഒേിച്ചുവനീണു. ഞോൻ 
നടത്തും തടർന്. നടത്തത്തിപ്റെ കവഗത കൂട്ി. എതിപ്േ 
വരുന് ഒരു കേനനീസ് പ്പൺകുട്ി എപ്ന്കനോക്ി പുഞ്ചിേി
ച്ച് �ണ്ണിറുക്ിയകപ്ോൾ ഞോൻ കനോട്ും ആസ്ദിച്ച് തന്തപേ
മോയി മു��ികേക്് കനോക്ി. ഇകപ്ോൾ അവപ്� �ോണുന്ിലെ. 
ഇനി ഒരു പകക് ആ യുവതി ഒരു കതോന്േോകണോ? അത് ഒരു 
�ൗത�വുും അമ്േപ്പുും എനിക്് തന്. അതിപ്റെ േസച്ചേടിൽ 
പിടിച്ച് ഞോൻ കഹോട്േിൽ എത്തി.

മരുഭൂമിയിപ്േ സ്പ്നങ്ങപ്�കപ്ോപ്േയോയിരുന്ിലെ ജനീവിത 
യോഥോർത്ഥ്യങ്ങൾ. ഉള്ളുപ്പോള്ളിയ സങ്ടങ്ങ�ോയിരുന് അവ. 
�ണ്ണിലും �േ�ിലും ആത്മോവിലും കേോ�പ്ത്ത �ോണോൻ പഠി
പ്ിച്ച നഗേകത്തോട്, �ണ്ണനീേിലും �ിനോവിലും കുതിർന് ഓർമ്മ
�ക�ോട് ഞോൻ വിട പറഞ്ഞു.

നോട്ിപ്േത്തിയിട്ടുും അതിപ്റെ ഓ�ങ്ങൾ ഞോൻ ഓമനിച്ച് 
ഓമനിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പ്�ോണ്ടുനടന്. ഇതവപ്േ �ോണോത്ത 
ഒരു കേതന നിറഞ്ഞ പുതനിറും അതിനുണ്്.

ദൃശ്യോത്മ�തയുപ്ട ഇക്ോേത്ത് പൂപ്ൽ പിടിച്ച ഒരു �ോഴ്ച
ക്കുറവ് എപ്ന് വലെോപ്ത അേട്ടുന്ണ്്. എന്ിട്ടുും ഓർമ്മ�പ്� 
ഒരു �ള്ളത്തോകക്ോേിട്് തറന്് നിങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ അവതേി
പ്ിക്കുന്.അകപ്ോഴും ക�ൾക്ോനുും �ോണോനുും ഓർമ്മിക്ോനുും 
പറയോനുും എപ്തെങ്ിലും ബോക്ിയോകുന്.

ദുബോയിപ്േ മറനീന മോള്
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ഷോർജ പ്െസ്റ്റിവേിൽ പപ്ങ്ടുത്ത് എയർകപോർട്ിൽ 
നിന്ും തനിച്ച് യോത്ര പ്േയ്ോണ് ഗൗേി തപ്റെ െ് �ോറ്റിപ്േ
ത്തിയത്. സമയും പുേർപ്ച്ച 1.10.

�ോവൽനോയ അവപ്� �പ്ണ്ങ്ിലും ഉണരു�കയോ ഒച്ച 
പ്വക്കു�കയോ പ്േയ്ിലെ. നിർവ്വി�ോേമോയിരുന് അതിപ്റെ 
�ിടപ്പുും.നഗേഹൃദയത്തിൽ തപ്ന്യുള്ള പ്ടറെർ വിലെ എന് 
അപ്ോർട് പ്മറെിപ്റെ  സ്നീ�േണമുറി അന്പ്ത്ത ദിവസും  
പതിവികേപ്റ നിർജനീവമോയിരുന്, 

പശ്  സോഹിത്യ�ോേിയുും സോമൂഹി� പവർത്ത�
യുമോയ ഗൗേിയുപ്ട  �ഴിഞ്ഞ ദിവസും, ഷോർജയിൽ പ്വച്ച്  
പുറത്തിറങ്ങിയ  പു്�ും ' ഉരുകുന് പ്നഞ്ചിൽ തറച്ചുറച്ച 
പ്വടിയുണ്’ അതികനോട�ും തപ്ന് സുഹൃത്തുക്ൾക്ിടയിൽ 
േർച്ചപ്േയ്പ്പ്ട്ടു തടങ്ങിയിരുന്. പു്�ത്തിപ്േ േിേ പേോ
മർശങ്ങൾ    വിവോദത്തിപ്റെ കദശകദ്ോഹി കവറസ്ിപ്നയോണ് 
ഉൽപ്ോദിപ്ിച്ചിേിക്കുന്ത്. പശ്മോയ ഒരു ദൃശ്യമോധ്യമ പ
വർത്ത�ൻ ഗൗേിയുമോയി അഭിമുഖും നടത്തോൻ  പികറ്റന്് 4 
മണിക്് െ് �ോറ്റിപ്േത്തുപ്മന് സകന്ദശും പേകുറി കെോണിൽ 

മിന്ി മറഞ്ഞു:  'മോഡും തിേക്ിേോണ്, പിന്നീട് വി�ിക്കു�’. 
ഇടവിട്്  വന്പ്�ോണ്ിരുന്,േോൻഡ് കെോണിപ്േ �ോളു

�ൾക്കു ഗൗേിയുപ്ട സഹോയി സുല  സ്നീ�േണമുറിയിപ്േത്തി 
മറുപടി നൽകുന്മുണ്്.

മോഡത്തിപ്റെ, �ഴിഞ്ഞ ദിവസും പുറത്തിറങ്ങിയ   പു്�
ത്തിപ്േ േിേ  പേോമർശങ്ങൾ  ഇതിന�ും തപ്ന് വിവോദമോയി 
മോറിയിട്ടുണ്്. വർഷങ്ങൾക്് മുമ്്  നവുംബർ എന്ോൽ നവും 
നവും പുതിയ പുതിയ മോസമോയിരുന്. ശിശുദിനത്തിപ്റെ 
ഭേണഘടനയുപ്ട അവതേണ മോസും...എന്ോൽ ഇന്ത് 
േോഷ്ടപിതോവിപ്റെ ഘോത�പ്റെ പുനരുത്ഥോന മോസും കൂടിയോയി 
തനീർന്ിേിക്കുന് എന്തിപ്ന മുൻനിർത്തി ക�ന്ദ്ര�ഥോപോത്രും 
നൽകുന് പസുംഗവുും പുലൂണി �ടവപ്ത്ത േക്കുക്ണ് പോടും 
നി�ത്തി ഒരു ഉത്തകേതെ്യൻ വ്യവസോയ ഗ്രൂപ്്  നിർമ്മിക്ോൻ 
പദ്ധതിയിട് ശനീത�പോനനീയ നിർമോണ �മ്നി്കെ് എതിപ്േ 
മോഡത്തിപ്റെ കനതൃത്ത്തിൽ പേിസ്ിതി സ് കനഹി�ൾ 
നടത്തിയ �ടുത്തസമേവുും, അതിപ്ന തടർന് ആ ഉദ്യമത്തിൽ 
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നിന്് നിർമ്മോതോക്ൾക്് പിന്ോകറണ്ിവന്തും പു്�ത്തിൽ 
പേോമർശിക്കുന്തിപ്നോപ്ും പു്�ത്തിൽ  മോഡും പേോമർ
ശിച്ചിേിക്കുന് േിേസുംഭവങ്ങൾ, വേോനിേിക്കുന്   ഉപതിേ
പ്ഞ്ഞടുപ്ിപ്റെ പശ്ോത്തേത്തിൽ വ�പ്േ ക�ോ�ി�ക്ും സൃഷ്ി
ക്കുന്തമോണ്. എതെോണ് അതിപ്ന കുറിച്ച് ശ്രനീമതി ഗൗേിക്് 
പറയോനുള്ളത്? 

മോധ്യമ പവർത്ത�യുപ്ട കേോദ്യത്തിന് ഇന്പ്േ 
ഷോർജയിൽ പ്വച്ച് ഭോവകഭദപ്മോന്മിലെോപ്ത ഗൗേി മറുപടി 
ന�ി, എന്ോൽ നോപ്� ഉത്തേും നൽക�ണ്ത് ഇതെ്യൻ മണ്ണിൽ 
പ്വച്ചോണ്.

ശിശുദിനപ്മന് മകതതേമോയ ആഹ്ോദപ്ത്ത  ആകഘോഷ
പ്ത്ത,ശ്രനീകൃഷ്ണ ജയതെിയുപ്ട പശ്ോത്തേത്തിൽ അവതേിപ്ി
കക്ണ്ി വരു�...

പ്ഹോ നവ വർഷും. അതിപ്റെ അടിത്തറ മോസമോണ് 
നവുംബർ...

നവ വർഷത്തിൽ ആകഘോഷങ്ങൾ അട്ിമറിക്പ്പ്ടുന്. 
പോതിേോവിപ്റെ മറവിൽ അേകങ്ങറുന്  മഹോ േോഷ്ടനീയ നോട�
ങ്ങൾ കപോപ്േ...

'ഈ പു്�ത്തിൽ എഴതിയിേിക്കുന് ഓകേോ വേി�ളുും 
സത്യമോണ്, അതിന് പേതിനുും   എനിക്് പ്ത�ിവ് 
നൽകുവോൻ �ഴിപ്ഞ്ഞന്് വേിലെ’.

' അടച്ചിട് മുറിയിപ്േ ജോേ� �ോഴ്ച്ച�ളുും ജേ ഭൂതങ്ങളുും, 
എന് പു്�ത്തിപ്റെ ഒന്ോും അധ്യോയത്തിൽ മോഡും സ്യും 
വികശഷിപ്ിച്ചത്, പൂകക്ോട്ടു പോടും സുംേക്ിക്ോൻ കവണ്ി 
േോഷ്ടനീയ-�ച്ചവട ദുശ്ോസനന്ോർക്് മുന്ിൽ തണി ഉേികയണ്ി 
വന് പുതിയ �ോേത്തിപ്റെ േജസ്േയോണ് ഇന്ോട്ിപ്േ ഓകേോ 
പ്പണ്ണുും എന്ോണ.് ഉപേിമേയിൽ പേകമോന്ത വിധിയു
ണ്ോയിട്ടുും അകധോഭോഗത്ത് ഇടയിൽ കുരുങ്ങി �ിടന് അകത 
േജസ്േ: അവൾ ശ�മിലെോത്തവ�ോണ്.

�കലെറ് പ്�ോകള്ളണ്വൾ. 'ആേോേേുംഘ�. കുടിേയോയ,
പതിത.കുേസ്ത്രനീ പട്ത്തിപ്റെ േേടിൽ കപോലും പ്�ട്ോൻ കയോഗ്യ
തയിലെോത്തവൾ'

പോതിവഴിയിൽ നിർത്തിയ റികപ്ോർട്റുപ്ട കേോദ്യത്തിന്  
ഗൗേിയുപ്ട മറുപടി  പതിവുകപോപ്േ ഒരു പ്േറുമന്ദഹോസത്തി
പ്റെ അ�മ്ടികയോപ്ട അവസോനിക്കണ  എന്തോയിരുന് 
സഹോയി സുലവിപ്റെ പോർത്ഥന'.

' അകത ഈ സമേമുഖത്ത് നിന്ും പിന്ോറുവോൻ അവർ 
വൻ ത��ൾ വോഗ്ോനും പ്േയ്തിനുും വനീട്ിൽ വന്് വൻ 
ഓെറു�ൾ നൽകുന്തിനുും മൂ�സോക്ി  സുലവോയിരുന്
കലെോ.പിങ്് നിറമുള്ള കനോട്ടുപ്�ട്ടു�ളുപ്ട വർണ്ണപ്പോേിമയിൽ 
ഗൗേിയുപ്ട  �ണ്ണു�ൾ മഞ്ഞ�ിക്ിലെ എന്് �ണ്കതോപ്ട, 
ഒേിക്ൽ കൂടി  അവർ ഒത്തുതനീർപ്് േർച്ചക്ോയി അവിപ്ട 
വന് കപോയ സന്ദർഭവുും സുല സോന്ദർഭി�മോയി ഗൗേിപ്യ 
ഓർമിപ്ിച്ചു.

ഉത്തകേതെ്യൻ ബിസിനസ്് ഗ്രൂപ്ിപ്േ   പമുഖൻ േോും 
കഗോകഗോയ്  പൂകക്ോട്ടു പോടും കപോജക്റിൽ നിന്് പിന്ോറു
വോൻ സമ്മതിച്ചു, പ�േും ആവശ്യപ്പ്ട്ത് പുറത്ത് പറയോനുും 
പ്�ോള്ളിലെ.അതവഴി ഉണ്ോവോനിടയുള്ള കേോ� സമ്മിതിയുും 

ജനപനീതിയുും കവണപ്മങ്ിൽ മനസ്സുപ്വച്ചോൽ �ിട്ോൻ കപോകുന് 
സമോധോനത്തിനുള്ള കനോപ്ബൽ സമ്മോനവുും  അതിനു കവണ്ി 
അയോൾ നടത്തോൻ കപോകുന് ശുപോർശ ശ്രമങ്ങളുും വോേിപ്യറി
യോൻ തയ്ോറോയ ക�ോടി ക�ോടി�ളുപ്ട തി�ക്വുും �ിലക്വുും  
പേകുറി പ്വടിയുണ് കപോപ്േ ഗൗേിയിൽ ത�ച്ചു �യറ്റോൻ 
അവർ ശ്രമിച്ചതോണ്.

'േനീഗേോയി കനോക്ിയോൽ നിങ്ങളുപ്ട എതിർപ്പു�ൾക്് 
നിേനിൽപ്ിലെ, അത് പ്�ോണ്് അവരുപ്ട ആ പ്േറിയ ആവശ്യ
കത്തോട് സഹ�േിക്കുന്തോണ് ബദ്ധി ’.

അന്് െ് �ോറ്റിലണ്ോയിരുന് നോേനീ കസവോ സുംഘും ഡയറ
ക്ർ കദവമോതോ േമണനീ കദവി കുൽക്ർണിയുപ്ട ഉപകദശും 
തള്ളിപ്�ോണ്് അവിപ്ട ഉണ്ോയിരുന് അന്പ്ത്ത മന്തിസ
ഭയിപ്േ ഒരു പമുഖമന്തിയുപ്ട പി എ വശും സോുംസ് �ോേി� 
വകുപ്പു മന്തി്കെ് ഒരു നികവദനും നൽകു�യോണ് ഗൗേി പ്േയ്ത്. 
ഉപകദശരൂകപണ പിന്നീട് പേരുും അടുത്തുവന്ിരുന്.

സുല േിേപ്തലെോും പറഞ്ഞവസോനിപ്ിക്കുും മുകമ് റികപ്ോർ
ട്റുപ്ട കെോൺ വി�ി വനീണ്ടുമുയർന്, ഗൗേി �ിടപ്പുമുറിയികേക്് 
നടന്.

ഉത്തകേതെ്യക്ോേനോയ ആ ബിസിനസ്്  പമുഖപ്റെ 
വ�യോയി ഉത്തേ നഗേത്തിലയരുന് പകഗോഡപ്യ പറ്റിയു
ള്ള പേോമർശും ഒഴിവോക്ണപ്മന് പറഞ്ഞ് എത്തിയ ദൂതപ്ന 
കുറിച്ച് സുല ഗൗേികയോട് പറയോൻ മറന്ിരുന്.

 പമുഖമന്തിയുപ്ടയുും കപോേനീസ് വകുപ്ിപ്റെയുും ഉപകദശും 
സ്നീ�േിക്ോപ്തയോണ് തോൻ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിപ്റെ പടി��ി
റങ്ങിയത് എന്് ഗൗേനീ മോഡും പു്�ത്തിൽ സൂേിപ്ിക്കുന്,  
പപ്ക് അതിന് കശഷും വർഷകമപ്റ �ഴിഞ്ഞു.  നോ�ിതവപ്േ
യുും  മോഡും ഇതിപ്നക്കുറിച്ച് പുറും കേോ�പ്ത്ത അറിയിച്ചി
ലെ, ഇകപ്ോൾ പു്�ത്തിൽ പതിപോദിക്കുകമ്ോൾ കപോലും 
ആ പമുഖ മന്തിയുപ്ട കപേ് കപോലും പ്വ�ിപ്പ്ടുത്തുന്ിലെ. 
�ോേണും?

' ആപ്േയുും �ശിക്ോകനോ, സ്ോർത്ഥ േോഭത്തികനോ കവണ്ി
യലെ ഞോൻ ഇകപ്ോൾ ഈ സുംഭവങ്ങൾ, എപ്റെ പു്�ത്തിൽ 
പേോമർശിച്ചത്, എഴത്തു�ോേി, അതിലപേി ഒരു സ്ത്രനീ എന് 
നിേയിൽ, ഒരു സോമൂഹി� പശ് നത്തിൽ ഇടപ്പട്കപ്ോൾ 
തോൻ കനേികടണ്ി വന് ബദ്ധിമുട്് കേോ�പ്ത്ത അറിയിക്
ണപ്മന്് കതോന്ി 

ചുരുക്ും േിേ വോക്കു��ിൽ എങ്ങപ്നപ്യലെോും മറുപടി 
ന�ി   അഭിമുഖും അവസോനിപ്ിക്ോപ്മന്തിപ്റെ രൂപകേഖയുും 
ഗൗേി മനസ്ിൽ തയ്ോറോക്ി.

അകപ്ോകഴക്കുും സമൂഹമോധ്യമങ്ങ�ിലും, േോനല��ിലും 
ചൂടുള്ള േർച്ചോവിഷയമോയി ഗൗേനീ ശങ്റിപ്റെ പു്�ത്തിപ്േ 
പേോമർശങ്ങൾ മോറി �ഴിഞ്ഞിരുന്, 

* * *
'ഇന്് മോഡത്തിന് നലെ തിേക്ോണകലെോ?’
ഏതോനുും മണിക്കൂറു�ൾക്് മുമ്് മോത്രും പ്ടറെർ വിലെയിപ്േ  

സ്നീ�േണ മുറിയുപ്ട ചുവേിൽ സ്ോനും കനടിയ �ഥ��ി രൂപ
ത്തിലള്ള ശിൽപ്വുും വർഷങ്ങ�ോയി ആ ചുവേിപ്േ അകതെ
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വോസിയോയ ഗോന്ധി േിത്രവുും പേസ്പേും   �ൗത�കത്തോപ്ട 
തിേക്ി. 

ഇനി എപ്തെോപ്ക് �ോണോൻ �ിടക്കുന് എന് 
ഭോവകത്തോപ്ട ഒരു പ്േറുപുഞ്ചിേി മോത്രമോണ് കമോഹൻ ദോസ് 
�േുംേന്ദ് ഗോന്ധിപ്യന് ആ നിർജനീവമുഖത്തു നിന്മുതിർന്ത്.  

ആകേോ �ഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങ�ിൽ ഗൗേിക്് സമ്മോനിച്ച, 
�ഥ��ി കശേിയിലള്ള  ഒരു മകനോഹേ  ശില്പമുപ്ണ്ന്റിഞ്ഞ് 
സുല തപ്ന്യോണ് സ്നീ�േണ മുറിയുപ്ട ചുവേിൽ ഏതോനുും 
മണിക്കൂറു�ൾക്് മുമ്് അത് ആണിയടിച്ച് പതിപ്ിച്ചത്, 
േോത്രിപ്യ മുഴവൻ പ�ൽ വിഴങ്ങി തടങ്ങിയ കനേത്ത്  ഗൗേി 
ആകേോകടോ കെോണിൽ സുംസോേിച്ചു പ്�ോണ്് �ിടന്ത് സ്നീ
�േണമുറിയിൽ തപ്ന് �ിടന് പ്�ോണ്് സുല �ോകതോർത്തു.

സ്നീ�േണ മുറിയിൽ തപ്ന് എതിർവശപ്ത്ത ചുവേിൽ 
മപ്റ്റോരു ശിൽപും കപോപ്േ മദോേസയോയി �ിടക്കുന് അറുപത് 
േോനലള്ള ടിവിയിൽ അതെി േർച്ച തനീർന്് പുേർപ്വട് േർച്ച 
പുകേോഗമിക്കു�യോണ്, 

' ഗൗേിയുപ്ട എഴത്തിപ്റെ പിന്ിലള്ള പശ്ോത്തേവുും 
അവർ കെോക്സ് പ്േയ്  പ്വ�ിപ്പ്ടുത്തല�ളുപ്ട ആപ്� 
ത�യുപ്ടയുും പശ്ോത്തേത്തിൽ,  ആസന്മോയ ഉപതിേപ്ഞ്ഞ
ടുപ്ിൽ  ഉത്തകേതെ്യൻ മുൻമന്തിയുപ്ട  മ�ൻ ബി �ിഷൻേോജ് 
േന്ദിപ്റെ സ്ോനോർത്ഥിത്ും തേോസികേോ?’

േോനൽ �ോണ്ോമൃഗങ്ങളുപ്ട പ്തോേിക്ട്ിയുപ്ട കനതൃത്
ത്തിൽ വിശ�േനങ്ങളുും വിേയിരുത്തല�ളുും കവണ്ടുകവോ�ും  
തടരുന്, 

േോത്രിക്് �നുംപ്വച്ച് പിപ്ന് കശോഷിച്ച്  തനീേോൻ തട
ങ്ങിയകതോപ്ട, സുല പ്ടേിവിഷൻ ഓെ് പ്േയ്തു 
�ിടപ്് മുറിയികേക്് നടന്. അകപ്ോഴും ആ 
�ഥ��ി ശിൽപത്തിപ്േ സുന്ദേിയുപ്ട ഗോന്ധി
മോർഗപ്ത്ത കുറിച്ചുള്ള സുംശയും  തടർന്പ്�ോ

ണ്ിരുന്.
'ജനോധിപത്യ വ്യവസ്യുും, പ്തേ

പ്ഞ്ഞടുപ്പു�ളുും, ഷോർജയുപ്ട  അറബി 
മണ്ണിൽ അപോപ്യമോണ്, ഇത് 
നോട് കവപ്റയോണ്. ജനോധിപത്യ 
വ്യവസ്യുപ്ട സ്ോതന്ത്യും ഏപ്റ 
അനുഭവിക്കുന്വേോണ് ഞങ്ങൾ 
ഇതെ്യക്ോർ, പകത്യ�ിച്ച് ഞങ്ങൾ 

എഴത്തു�ോർക്് േോഷ്ടനീയ േിതെ�ൾ 
ഇത്തിേി കൂടുതേോണ.് 

പ്തോട്ടുത്തിേിക്കുന് ഗൗേിയുപ്ട 
ഛോയോ േിത്രത്തിൽ നിന്ും ഉതിരുന് 

വോക്കു�ൾക്് �നും കൂടി കൂടിവന്, 
ഘ ട ി � ോ േ ും  � ഥ � � ി 

സുംഗനീത ശിൽപസുന്ദേിയുപ്ട 
സുംശയങ്ങൾ ഓകേോന്ോയി 
തനീർത്തു പ്�ോടുക്ോപ്നന് 

കപോപ്േ മണി മൂന്ടിച്ചു. 
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തടർന് വന് കെോൺ സകന്ദശും ഗൗേി ഇങ്ങപ്ന വോയിച്ചു:
'സ്ോനോർഥി പഖ്യോപനും നോപ്�യുണ്ോകുും, �ിഷൻ േോജ്  

േന്ദ് അലെ സ്ോനോർഥി,’
മറുതേക്പ്േ വോക്കു�ൾക്് പുഞ്ചിേികയോപ്ട ഗൗേി 

നൽകുന് മറുപടി�ൾക്് വിേകപശേിപ്റെ ചുവയുകണ്ോ എന് 
സുംശയും വനീണ്ടുും സുല എന് േോേസുന്ദേിയുപ്ട  മ്ിഷ് �
ത്തിൽ ഓടി ��ിച്ചു.

പ്തോട്ടുത്ത പ�ൽ,' വേോനിേിക്കുന് ഉപതിേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ 
പ�േും എത്തിയ പുതിയ സ്ോനോർഥിയുപ്ട  അപദോനങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞു.

ഗൗേിയുപ്ട പുതിയ പു്�ത്തിപ്േ പ്വ�ിപ്പ്ടുത്തല�ൾ 
പകേോക്മോപ്യങ്ിലും പോർട്ിയുപ്ട വിജയ സോധ്യതപ്യ 
ബോധിക്കുപ്മന്് �ണ്ോണ് സ്ോനോർത്ഥിയുപ്ട �ോേ്യത്തിൽ 
പോർട്ി പുനർവിേിതെനും നടത്തിയത്.

ഉപതിേപ്ഞ്ഞടുപ്ിപ്േ സ്ോനോർഥി മോറ്റവുും, ഗൗേിയുപ്ട 
പു്�ത്തിപ്േ പ്വ�ിപ്പ്ടുത്തല�ളുും അന്പ്ത്ത ദിവസവുും 
േോനല��ിലും പത്രങ്ങ�ിലും പധോന േർച്ചയോയി നിറഞ്ഞു 
നിന്. 

' ഞോൻ എപ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മോത്രമോണ് പു്�ത്തിൽ  
എഴതിയത്, ഇകപ്ോൾ നടക്കുന് സുംഭവങ്ങൾ എപ്ന് ബോധി
ക്കുന്ത് അലെ, എനിക്് അതിപ്ന കുറിച്ച് മറുപടി ന�ോൻ 
�ഴിയു�യുമിലെ’. 

ഏകതോ വോർത്തോ േോനേിന് പ്ടേികെോൺ കേനിൽ 
മറുപടി ന�ി ഗൗേി അ�കത്തക്്, ഗമിച്ചു.

'ഇവിപ്ട എതെോണ് നടക്കുന്ത്?’
സുല എന് േോേപേിേോേി� പ�ടിപ്ിച്ച  സുംശയങ്ങൾ 

ഉത്തകേതെ്യൻ വ്യോപോേിയുപ്ട മനസ്ിൽ അറബി�ടേിപ്േ 
തിേമോേ�ൾ കപോപ്േ ആർത്തേച്ചു, 

'ഒറ്റ വോക്ിൽ പറഞ്ഞോൽ, ജനോധിപത്യത്തിപ്റെ 
മോനത്തിന് അക്േങ്ങൾ വിേയിട്ടു.തപ്റെ മറുപടി ക�ട്് മനസി
േോ�ോപ്ത വോയ് പ്പോ�ിച്ചു നിൽക്കുന് സുലവിപ്ന കനോക്ി 
േിേിച്ചു പ്�ോണ്്  ഗൗേി തടർന്: ' ഏറ്റവുും സകേതനവുും, 
സുന്ദേവുമോയ പക്ിയയോണ് ജനോധിപത്യും. അതിൽ പേ 
ഗർത്തങ്ങളുും തടോ�ങ്ങളുും േതപ്പുും ഉപ്ണ്ന്് ഇതിന�ും എലെോ
വർക്കുും അറിയോും. പകക് അതിന് േിേ വൃത്തിപ്�ട് മുഖങ്ങളുും 
ഉപ്ണ്ന്് അതമോയി അടുത്തു ബന്ധപ്പ്ട്വർക്കു മോത്രമറിയോും. 
എപ്ന് കേോർത്തോൻ വന് കസോഫ്റ് പ്വയർ എൻജിനനീയർ 
ആണ് നനീപ്യന്ും എനിക്റിയോും. അതറിഞ്ഞു പ്�ോണ്ടു 
തപ്ന്യോണ് നിനക്ിവിപ്ട കജോേി തന്ത്.

പു്� പ�ോശനും ഷോർജയികേക്് മോറ്റിയതും മപ്റ്റോന്ും 
പ്�ോണ്ലെ.

മന്തിയുപ്ട മേണകത്തോപ്ട ഒഴിവ് വന് സനീറ്റിൽ  അവരുപ്ട 
പോർട്ിയുപ്ട േനീതി പ്വച്ച് സ്ോനോർഥി ആക�ണ്ത് മ�ൻ 
തപ്ന്യോണ്.

' അപ്തതെോ കുടുുംബോധിപത്യും ആകണോ?’
േോേ സുന്ദേി വനീണ്ടുും നിഷ് ��ങ്തയിൽ മു�പ്പോട്ിയ 

പുതിയ കതപ്ച്ചടി കപോപ്േ കേോദിച്ചു.

'അവരുപ്ട പോർട്ിയിൽ കദശനീയ അധ്യക്ന്ോർ  �ോേ
ങ്ങ�ോയി മുത്തഛേൻ, മുത്തശ്ി, അഛേൻ, അമ്മ, മ�ൻ ആ 
േനീതിയോണ്, അത് പ്പോതപ്വ ആരുും കേോദ്യും പ്േയ്ോറിലെ.

ഭോേതത്തിൽ ഗോന്ധി കുടുുംബും അലെ പ്നഹ് റു കുടുബും 
ഉണ്കലെോ. ആ േനീതി അവരുും പിന്തുടരുന്’.

'ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്, തിരുപ്�ോച്ചി നോട്ിപ്േ േോജഭേണും 
കപോയതകപോപ്േ, ഇതും കപോകുും... പിപ്ന്തെ് ജനോധിപത്യും 
ആണ്. തോേോധിപത്യും അലെോപ്ത. അകപ്ോൾ ആ മ�ൻ സ്ോ
നോർത്ഥി്കെ് സനീറ്റ് പ്�ോടുക്ോതിരുന്ത് നന്ോയി.’

സുല എന് പേിേോേി� സുന്ദേിയുപ്ട വോക്കു��ിലും  
ആകവശും ആകവോ�ും പ�ടമോയി, ' അവനു സനീറ്റ് പ്�ോടുക്ോ
തിരുന്ത് നലെ �ോേ്യും തപ്ന്യോണ്. പകക് അതിന് തിേ
പ്ഞ്ഞടുത്ത വഴിയോണ് കമോശമോയത്  നമ്മുപ്ട ഗൗേി മോഡും 
അതിന് വഴിപ്യോരുക്ി’.

എപ്ന്ോരു ആകക്പും പ�േും നിേനിൽക്ികലെ?
'എനിക്് ഒന്ും മനസിേോകുന്ിലെ’
 സുല  വനീണ്ടുും ഇടയിൽ �യറി. 
' ഇടയിൽ �യറോപ്ത ഞോൻ പറയുന്ത് പ്മോത്തും ആദ്യും 

ക�ൾക്കു’.
�ഥ��ി ശില്പത്തിപ്റെ മുദ്പ്വച്ച വോക്കു��ിൽ  അതൃപ്ി 

പ�ടമോയിരുന്. 
ഗോന്ധി േിത്രത്തിലും അത പതിെേിച്ചു.
' മന്തി സോർ മേിച്ചകതോപ്ട ഒഴിവു വന് ആരു നിന്ോലും 

ജയിക്കുന് ഈ സനീറ്റിപ്േ സ്ോനോർഥിത്ത്തിനോയി ഇവരുപ്ട 
പോർട്ിയിപ്േ അകന�ും ഗ്രൂപ്പു��ിൽ നിന്ോയി �ോക്പ്ത്തോ
ള്ളോയിേും സ്ോനോർഥി കമോഹി�ൾ ഉയർന് വന്.പകക് 
അവരുപ്ട പോർട്ിയികേ േനീതി പ്വച്ച് മ�ൻ സ്ോനോർഥി 
ആകുപ്മന്് ഉറപ്ിച്ചു, 

അകപ്ോൾ ഗ്രൂപ്് മറന് പോർട്ിക്ോർ ഒന്ിച്ചു, 
അവർ അതിന് ഗൗേി മോഡത്തിപ്റെ പു്�പ്ത്ത ആയു

ധമോക്ി '
' എങ്ങപ്ന  ആയുധമോക്ി ’.
പോേോയിൽ നടന്പ്തോപ്ക് മറകന്ോ..
ക�ോട്യപ്ത്ത ഒരു എഴത്തു�ോേിക്് േോഷ്ടനീയത്തിൽ േേടു

വേിക്ോൻ ഒക്ത്തിലെ എന് പറഞ്ഞ ഒരു മുേടൻ കദശനീയ 
കനതോവികലെ. ക�ോട്യത്തിന് ...

' മോഡും എഴതി പ്�ോണ്ിരുന് പു്�ത്തിൽ, ഇവരുപ്ട 
ആവശ്യപ�ോേും  ഈ വിവോദ വിഷയും കൂടി ഉൾപ്പ്ടുത്തി, 
ആപ്േയുും കനേിട്് പതിപോദിക്ോപ്ത �ോടടച്ചു ഒരു പ്വടി. 

'അകപ്ോൾ മോഡത്തിപ്റെ പു്�ത്തിൽ പറഞ്ഞിേിക്കുന് 
�ോേ്യങ്ങൾ ഒന്ും സത്യമകലെ?’  

സമേത്തിപ്റെ ബോക്ിപത്രമോയിട്ലെ, മുടക്കുന് മുതേിന് 
ആകപക്ി�മോയ േോഭും �ിട്ിലെ എന്് �ണ്കതോപ്ട അവർ 
പദ്ധതി ഉകപക്ിച്ചു സ്േും വിട്ടു. അതോണ് അന്് നടന്ത്, 

പിപ്ന് മോഡത്തിപ്റെ പു്�ത്തിൽ പതിപോദിച്ച �ോേ്യ
ങ്ങപ്�ോപ്ക് മ�പ്റെ സ്ോനോർഥിത്പ്ത്ത തടയണപ്മന്് ആഗ്ര
ഹിക്കുന് അവരുപ്ട പോർട്ിക്ോർ തപ്ന് നലെ ത� പ്�ോടുത്തു 
മോഡപ്ത്ത പ്�ോണ്് എഴതിപ്ിച്ച തിേക്ഥ മോത്രമോണ.് ’    
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' എതെോയോലും മോഡത്തിനു നലെ കപസയുും �ിട്ി, വിവോ
ദമോയത് പ്�ോണ്് പു്�വുും നലെ േനീതിയിൽ വിറ്റ് കപോയി 
അകലെ’

തനിക്കു പേിേിതമലെോത്ത പുത്തൻ അറിവു�ൾ 
ആകവശും ഉണർത്തിയ നിമിഷും തപ്ന് ഗോന്ധി േിത്രും 
ചുവേിൽ നിന്ും തോപ്ഴ വനീണു.

മപ്റ്റോരു വിഐപി വോഹനും പ്ടറെർ വിലെയുപ്ട മുറ്റത്തു 
വന് നിന്, 

ഗൗേിയുും, �ോറിൽ നിന്ിറങ്ങിയ സന്ദർശ�രുമോയുള്ള  

മണിക്കൂറു�ൾ നനീണ് േർച്ച അവസോനിക്കുകമ്ോൾ, 
പ്ടേിവിഷൻ േോനല��ിൽ മപ്റ്റോരു പ്ബ്ക്ിങ് നയൂസ് 

നിറഞ്ഞു�ഴിഞ്ഞിരുന്. 
'വേോനിേിക്കുന് ഉപതിേപ്ഞ്ഞടുപ്ിൽ ജനോധിപത്യ 

പോർട്ിയുപ്ട സ്തന്ത സ്ോനോർഥിയോയി പശ് എഴത്തു
�ോേി ഗൗേനീ ശങ്ർ മത്സേിക്കുും’. 

' മോഡപ്ത്ത പ്�ോണ്് എഴതിപ്ിച്ചതും �ോശ് പ്�ോടുത്തതും 
എലെോും  പോർട്ിക്ോർ തപ്ന്യകലെ, ഇകപ്ോൾ എതെോണ് 
മോഡും എതിർ പോർട്ിയുപ്ട സ്ോനോർഥിയോയി മത്സേിക്കു
ന്ത്’.

സുലവിൽ നിന്ും വനീണ്ടുും ഉയർന് സുംശയങ്ങൾക്് 
മറുപടിയകന്ഷിച്ച് അവൾ പേക്ും പോഞ്ഞു

'ഇതെ്യപ്യ പതിനിധോനും പ്േയ്് കേോ� േോജ്യങ്ങൾക്കു 
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മുൻപിൽ �ോഴ്ചവയ്ക്കുന് നോട�ങ്ങൾ പണപ്ക്ോഴപ്പുള്ളവരുകടയുും 
സർട്ിെിക്റ്റിപ്റെയുും അധി�ോേത്തിപ്റെയുും പിൻബേമുള്ളവ
രുപ്ടയുും കൂത്തേങ്ങ് മോത്രും.അവർക്് ആടോനുള്ള കവദി അവർ 
തപ്ന് ഒരുക്കുും.

എന്ോൽ പിയമുള്ള വോയനക്ോകേ.
നിങ്ങൾ ഒന്റിയണും.
ഗൗേി കതോറ്റത് നിങ്ങളുപ്ട മുന്ിൽ മോത്രമോണ്.
ഈ ആക്റിവിസ്റ്റ് കററ്റർ ഇതെ്യൻ പ്പോ�ിറ്റി�് സിപ്റെ 

കവറിട് സ്ർഗകേോ�കത്തക്് നടന് �യറു� മോത്രമോണ് 
പ്േയ്ത്. ഒരു �ോേ്യും നിങ്ങൾ മനസിേോക്ണും. േോഷ്ടനീയ
ത്തിനു കവണ്ി േോഷ്ടനീയും ��ിച്ചു �ോണിക്കുന് പ്വറുും ഒരു 
എഴത്തു�ോേിയോയി നിങ്ങൾ എപ്ന് മുദ്പ്വക്രുത്.

ഗൗേിയുപ്ട അവസോനമോയി കപോസ്റ്റ് പ്േയ്പ്പ്ട് ട്നീറ്റുും 
വേിയ േർച്ചയോയി.

േോഷ്ടനീയപ്മന് കപോപ്േ എഴത്തുും അതിപ്റെ സർഗോ
ത്മ� വിേോേ വിമർശനങ്ങളുും ജനോധിപത്യത്തി
പ്റെ വിേപ്പ്ട് നികക്പങ്ങ�ോപ്ണന്് 
നമ്മുപ്ട ഭേണോധി�ോേി�ൾ എന്ോണ് 
ഇനി തിേിച്ചറിയു�: സർഗോത്മ�
മോയ ഇടപ്പടല�പ്� പ്വടിയുണ് 
പ്�ോണ്് ഇലെോതോക്കുന് പവണ
തപ്യ എങ്ങപ്നയുും തടകയണ്ത
ണ്്.അത് സമൂഹപ്ത്ത കബോധ്യ
പ്പ്ടുത്തോനോണ് അല്പും കപോലും 
�ഥയിലെോപ്ത്തോരു േോഷ്ടനീയ 
കവേോഗ്യപ്ത്ത കൂട്ടുപിടിച്ച് 
ഇങ്ങപ്ന ഒരു പഹസനും 
ഒപ്ിച്ചത്.സുഖും മോത്രും പത്യ
യശോസ്ത്രമോകുന് ഈ കുത്ത� 
�ോേത്ത് വ്യവസ്�ൾക്് 
എതിപ്േ �േഹിക്ോൻ 
എഴത്തു�ോർക്ലെോപ്ത കവപ്റ 
ആർക്ോണോവു�.

അ�ത്തുും പുറത്തുും േിത
റികപ്ോയ ഒരുവ�ോണ് ഞോൻ. 
ഇനി ശിഷ്�ോേും ഞോൻ അറബി 
പൗേത്ും സ്നീ�േിച്ച് ഇനി അവിപ്ട 
�ഴിയോനോണ് തനീരുമോനിച്ചിേി
ക്കുന്ത്.

സുലവിപ്റെ �ോതിൽ ഇത്രയുും കൂടി 
മന്തിച്ച് ഒരു ഹൂറിപ്യ കപോപ്േ േോേനി
റമുള്ള ഒരു പർദേയണിഞ്ഞ് ഗൗേി �ത്തും 
പ്േയ്ോൻ തടങ്ങി.

കേേമോൻ പ്പരുമോ�ിപ്ന കുറിച്ച് തോൻ എഴതോൻ 
കപോകുന് കനോവേിന് ആ കവ�യിൽ ഗൗേിക്് ഒരു 
കപേ് വനീണു �ിട്ി. േേിത്രത്തികേക്് മതും മോറിയ 
പള്ളിയുും ഉയിർ പ്�ോള്ളുന് ദനീപശിഖയുും.
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തനീവ്രസൗഹൃദങ്ങൾക്് േിേ അയു
ക്തി�ത�ൾ ഉണ്്. എത്ര ആകേോ

േിച്ചോലും അത പിടി�ിട്ോറിലെ. 
സൗഹൃദസൗധങ്ങപ്� തോങ്ങി നിർത്തു
ന്ത് അത്തേും അയുക്തി�തയുപ്ട 
തൂണു�പ്� ആപ്ണന് കതോന്ന്. 
േോേും മൂടിയ �നൽ �ണപ്ക് ഒ�ി
ഞ്ഞിേിക്കുന് സ് കനഹവോയ്ിനോയി 
അപേിേിതമോയ നോട്ിൽ വണ്ിയി
റങ്ങിയത് അതപ്�ോണ്ോണകലെോ! 
ഇവിപ്ട വരുപ്മന്ും ഇത്തേത്തിൽ 
ഒേോപ്� തിേക്ി നടകക്ണ്യിട
യുണ്ോവുപ്മന്ും �ോകേകൂട്ി നിശ്

യിച്ചുറച്ചിരുന്ിലെ. സുനിശ്ിതമോയി 
പ്വട്ിപ്യോരുക്ി നിേപ്ോക്ിയ േോജപോ
ത��ിലൂപ്ടയലെകലെോ ജനീവിതും ആപ്േയുും 
നടത്തോറുള്ളത്!

േഥ

എം ന്േ ൊന്് രാജ്
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ഒന്േണ്ടു കപകേോപ്ടോപ്ക് വഴി കേോദിച്ച് അയോളുപ്ട 
വനീപ്ടത്തോറോയകപ്ോഴോണ് ഓർത്തത്. ആപ്േോപ്ക്യുണ്ോവുും 
വനീട്ിൽ? അതിഥിപ്യ എങ്ങപ്നയോവുും അയോൾ പേിേയപ്പ്
ടുത്തു�? ആ കവതേണിപ്യ എങ്ങപ്നയോണയോൾ മറി�ട
ക്കു�? അത്തേും പശ് നങ്ങപ്� അവഗണിച്ച് അവൾ നടന്. 
എങ്ിലും ഒറ്റയ് പ്ക്ോരുത്തി ഇത്രയുും അ�പ്േ നിന്് ആപ്ണോ
രുത്തപ്നകത്തടിപ്യത്തു�പ്യന്ത് നോട്ിൻപുറത്തിപ്റെ കശഷി
പ്പു�ൾ കേശും ബോക്ിയുള്ള ഇന്ോട്ടു�ോർക്് ഉൾപ്ക്ോള്ളോൻ 
ബദ്ധിമുട്ോയിേിക്കുകമോ? വനീട്ടു�ോർ എങ്ങപ്നയോവുും സ്നീ�േി
ക്കു�?

േിതെ�ളുപ്ട വനസഞ്ചോേും തടരുകമ്ോൾത്തപ്ന് 
ആപ്േോപ്ക്കയോ �ോട്ിത്തന് ഊടു വഴി��ിലൂപ്ട �ോല�ൾ 
അവപ്� വനീട്ിനു മുൻപിൽ പ്�ോപ്ണ്ത്തിച്ചു.

ആപ്േയുും പുറത്തു �ോണോനിലെ. ആരുമികലെ എന് ക്നീകഷ 
കേോദ്യത്തിന് ആപ്േന് കനോട്വുമോയി ബോേ്യും �ടന്ിട്ിലെോത്ത 
ഒരു പ്പൺകുട്ി �തകു തറന്ിറങ്ങി വന്.

സോർ..?
സർ എന്തിനു മുൻപ് കപേ് കേർത്ത് വി�ിച്ചിട്ിലെ. 

അതപ്�ോണ്് സ്ോഭോവി�മോയി ഉള്ളിൽ നിന്് പുറകത്തക്കു
വന്ത് അത്രമോത്രും.

അതക�ട്യുടൻ അകമ്മ ആകേോ വന്ിേിക്കുന്പ്വന്് ഒച്ച
യിട്് പ്പൺകുട്ി മുറിക്�കത്തക്് കപോയി.

മദ്ധ്യ വയസ്സു �ടന് സ്ത്രനീ പ്പൺകുട്ികയോപ്ടോപ്ും പ്വ�ിയിൽ 
വന്. അപേിേിത ഭോവും ആ സ്ത്രനീയുപ്ട മുഖത്തു നിന് വോയിപ്ച്ച
ടുത്ത് അവൾ ഒരു നിമിഷും  പ�ച്ചു. എങ്ങപ്നയോണ് സ്യും 
പേിേയപ്പ്ടുത്തു� !

വരൂ, �യറിയിേിക്കൂ. സ്ത്രനീയുപ്ട ക്ണും അവൾ സ്നീ�േി
ച്ചു. എപ്തെങ്ിലും പറഞ്ഞു തടങ്ങോൻ സോവ�ോശും �ിട്ിയകലെോ.

സോർ ഉകണ്ോ?
അവളുപ്ട കേോദ്യും ക�ട്് സ്ത്രനീ മറുപടിക്കുള്ള വോക്കു�ൾ

ക്ോയി തിേയുന്കപോപ്േ അൽപ്കനേും മൗനിയോയിരുന്.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഒകേ ആെനീസിൽ കജോേി 

പ്േയ്ിട്ടുണ്്. ഇവിടടുത്ത് ഒരു ബ�വിപ്ന കതടി വന്പ്പ്ോ 
സോറിപ്നക്കൂടി �ണ്ിട്ടു കപോ�ോപ്മന് �രുതി -

ഇകങ്ങോപ്ട്ോന്ും കേോദിക്ോപ്ത തപ്ന് സുംശയത്തുടർച്ച
�ൾക്കു വിേോമമിടോനോയി. ഒറ്റശ്ോസത്തിൽ പറഞ്ഞുതനീർത്ത
കപ്ോഴോണ് പത�ൽപ്ന്മതിത്ത്തിൽ സ്യും മതിപ്പു �േർന് 
അത്ഭുതും കതോന്ിയത്.

കേട്ൻ മൂന് ദിവസും മുൻപ്.... കപോയി.... ഹോർട്റ്റോക്ോ
യിരുന്.

അവിശ്സനനീയമോയ വോക്കു�ൾക്കു മുൻപിൽ അവൾ 
പ�ച്ചിരുന്കപോയി. മേണും എത്ര നിശ്�മോയോണ് അതിപ്റെ 
സോന്ിധ്യമറിയിക്കു�!

പകക്, മേണും േവച്ചു തപ്ിയ ഒരു വനീടിപ്റെ യോപ്തോരു 
പദർശനപേതയുും ഇവിപ്ട �ോണോനിലെകലെോ. കുറഞ്ഞപക്ും 
ഒരു �റുത്ത തണിക്ഷണും കപോലും.

മേിച്ച വനീടിപ്റെ ഒേതെേനീക്വുും ഇപ്ലെകന്ോർത്തു �ോണുും. 
സ്ത്രനീ പറഞ്ഞു.

ഒരു പ്പൺമനസ്ിപ്ന എത്ര അനോയോസമോയിട്ോണ് മപ്റ്റോ
രുവൾ കേോർത്തിപ്യടുക്കു�! അവർ തടർന്.

“അത് അകദേഹത്തിപ്റെ �ർശന നിർകദശമോയിരുന്. 
അപ്തോപ്ക് കുറിച്ചു വച്ചിരുന്: മേിച്ചു �ഴിഞ്ഞോൽ എത്രയുും 
കവഗും അവയവദോനും നടത്തണും ഉപകയോഗിക്ോൻ പറ്റുന്
പ്തോപ്ക്. ശേനീേപ്മന് പുറകതെോട് പ്മഡിക്ൽ വിദ്യോർത്ഥി
�ൾക്് പഠിക്ോൻ പ്�ോടുക്ണും. മതോേോേ പ�ോേമുള്ള 
േടങ്�ൾ ഒന്ും പോടിലെ. ഒരു റനീത്തുകപോലും മൃതകദഹത്തിൽ 
വ്കെരുത്. �േച്ചിൽ ഒഴിവോക്ണും; �ഴിയുപ്മങ്ിൽ  കമോപ്�
പ്ക്ോണ്് എപ്റെ ‘ഇനി യോത്ര’പ്യന് �വിത പ്േോലെിക്ണും. 
ഇപ്തോപ്ക്യോയിരുന് കുറിച്ചു വച്ചിരുന്ത്. അകദേഹത്തിപ്റെ 
അതെ്യോഭിേോഷും നിറകവറ്റോൻ ബ�ക്ക�ോപ്ടോപ്ക് ഏപ്റ 
പ്പോരുകതണ്ി വന്.” അൽപ്കനേപ്ത്ത നിശ�തയ്ക്കുകശഷും 
വനീർപ്ടക്ി പറഞ്ഞ ദുേതെ �ഥ ക�ട്് അവൾ മോനസി� 
സമ്മർദത്തിനടിപ്പ്ട്ടു: ഒരു വർഷും മുൻപ് അയോളുപ്ട എഴത്ത് 
അധി�ോേി�പ്� കക്ോഭിപ്ിച്ചു. അവർ പദ്ധതി തയ്ോറോക്ി 
�ോത്തിരുന്. ഒരു മനുഷ്യോവ�ോശോസമേും നടക്പ്വ �വിത 
വോയിച്ചു �ഴിഞ്ഞ അയോപ്� അറസ്റ്റ് പ്േയ്തു. ക�വശമുണ്ോ
യിരുന് പു്�ങ്ങളുും �വിത�ളുും പിടിപ്ച്ചടുത്തു. അർബൻ 
ന�് സപ്േന്് മുദ്കുത്തി തടവിേിട്ടു. സർക്ോർ സർവനീസിൽ 
നിന്് പിേിച്ചുവിട്ടു. ജയിേിൽ പനീഡനത്തിനിേയോയി. അഞ്ചോ
റുമോസപ്ത്ത ജയിൽവോസും കേോഗിയോക്ി. വനീട്ിൽ തിേിപ്ച്ച
ത്തിയത് വിേക്തപ്റെ മനകസ്ോപ്ട, േണ്ടു കപരുും പ്േറിയ 
കതോതിൽ ടയൂഷപ്നടുത്തു കുടുുംബും കപോറ്റു�യോയിരുന്...

ആ വോക്കു��ിപ്േ നിശ്�മോയ നിേവി�ിപ്യോച്ച 
അവൾക്് സഹിക്ോവുന്തിനുും അപ്പുറമോയിരുന്. 

ഉരുണ്ടു കൂടിയ ഒരു �ണ്ണനീർത്തുള്ളിപ്യ മണ്ണിേേിയോൻ 
വിട്് സ്ത്രനീ എണനീറ്റു.

കസോറി, ഞോൻ എപ്തെങ്ിലും കുടിക്ോപ്നടുക്പ്ട്. ദൂപ്േ 
നിന്ും വന്തകലെ, ഭക്ണും �ഴിച്ച് വിശ്രമിച്ചിട്ടു കപോയോൽ 
മതി.

“കവണ് കേച്ചനീ, എനിക്ൽപ്ും തിേക്കുണ്്.”
ഉയർന് വന് കതങ്ങേിപ്ന ഏപ്റ പണിപ്പ്ട്് അടക്ി 

അവൾ എഴകന്റ്റു. ബോഗിൽ �രുതിയിരുന് ബിസ് ക്റ്റിപ്റെ 
പ്പോതി പ്പൺകുട്ിപ്യ ഏൽപ്ിച്ചു.

കമോൾപ്ട കപപ്േതെോ?
കുട്ി കപരു പറഞ്ഞു.
“കപോപ്ട്. ഇകപ്ോൾ �വേയിപ്േത്തിയോൽ ബസ് �ിട്ി

കയക്കുും.”
അവൾ തിടുക്ത്തിൽ മുറ്റത്തിറങ്ങി നടന്.
നിനച്ചിേിക്ോപ്ത �ോണുകമ്ോൾ അയോൾ ആശ്േ്യപ്പ്ടു

ന്തും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇരുവരുും സ്�ോേ്യ നിമിഷങ്ങ
�ിൽ പ്േയ്ോറുള്ളത കപോപ്േ പേസ്പേും �ണ്ണു��ിൽ കനോക്ിയി
േിക്കുന്തും വോക്കു�പ്�ന് മോധ്യമമിലെോപ്ത എപ്തെോപ്ക്കയോ 
�ോേ്യങ്ങൾ പ�വയ്ക്കുന്തും... പിപ്ന് ഇരുവേിലും �ോേും 
വരുത്തിയ മോറ്റങ്ങൾ �ണ്റിയുന്തും.... സ്പ്നും �ണ്ിരുന്!

ഇകത്രും ദൂേും തോണ്ി എപ്ന്ക്ോണോൻ വന്ത് ബദ്ധിമു
ട്ോയികലെ?
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ഇലെ, ഒട്ടുും... �ോണണപ്മന് കതോന്ി, അത്ര മോത്രും... 
ബന്ധപ്പ്ടോൻ �ഴിഞ്ഞിലെ. പ്സൽകെോൺ വികേോധിയ
കലെ...? �പ്ത്തഴത്തു നിർത്തിയിട്ടുും വർഷപ്മോന് �ഴിഞ്ഞി
കലെ? പകക്, �ോണണപ്മന് ആഗ്രഹും കുപ്റ ദിവസമോയി 
അടക്ോനോയിലെ. ഉറക്മിലെോയ്മ.... എകതെോ ഒരു നഷ്കബോധും. 
അതപ്�ോണ്് പഴയവിേോസും വച്ച് വണ്ി �യറികപ്ോന്.

ഭർത്തോവുും കമോനുും?
പഴയ കൂട്ടു�ോേിയുപ്ട അനിയത്തിയുപ്ട വിവോഹും. േണ്ടു 

ദിവസും �ഴികഞ്ഞ എത്തൂ എപ്ന്ോപ്ക് പറഞ്ഞു. അവപ്േ

652020  ഫെബ്രുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



പ്ക്ോണ്ടു സമ്മതിപ്ിച്ചു.
നടക്ോനിടയുണ്ോയിരുന് ആ കൂടികച്ചേേിപ്റെ സ്പ്നമോ

റോപ്പുകപറി അവൾ നടന്.
ഒത്തുകേേോൻ നിമിത്തമോയ അപ�ടപ്ത്തക്കുറിച്ച് അവൾ 

ഓർത്തു. അവപ്� ഒരു കബക്് തട്ിപ്ത്തറിപ്ിക്കു�യോയിരു
ന്. യോദൃശ്ി�മോയി അതവഴി വന് അയോൾ അവപ്� ആശു
പത്രിയിേോക്ി ജനീവൻ േക്ിച്ചു. സൗഹൃദും ആത്മബന്ധ
മോയി പേിണമിച്ചു. േണ്് ആെനീസിേോയിരുന്ിട്ടുും ഇട്കെിപ്ട 
�ണ്ടുമുട്ടുമോയിരുന്. അയോളുപ്ട �വിത�ൾ വോയിച്ച് അവൾ 
അഭിപോയും പറയുും. ഉൽപ്തി�ത്ും പ്�ോണ്് േോ�ിമിനു
ക്ിയ �വിത�പ്� അവൾ ഭയന്. എഴത്തു�ോേൻ അധി�ോേി
�ളുപ്ട �ണ്ണിപ്േ �േടോയോകേോ എന് ഭനീതി അവൾ പ�വച്ചു. 
ഒരുതേും നിസ്ുംഗതകയോപ്ടയോണു പതി�േിക്കു�: വരുന്ത 
വേപ്ട്, കപടിച്ചിട്ടു �ോേ്യമിലെ. അയോൾക്് സ്േും മോറ്റമോയ
കപ്ോൾ �ത്തു��ിലൂപ്ടയോയി സൗഹൃദും...

മുകന്ോട്ടുള്ള നടത്തത്തിനിടയിലും അവളുപ്ട  മനസ്് 
പികന്ോട്് പോയുന്ണ്ോയിരുന്.

അവസോനപ്ത്ത �ത്തിനു മറുപടി അയച്ചു �ോത്തിരു
ന്. പതി�േണമുണ്ോയിലെ. പിപ്ന് തടപ്േത്തുടപ്േ അയച്ച 

�ത്തു�ൾക്കുള്ള പതി�േണും മൗനും മോത്രും!
.....മേണും എകങ്ങോ പതങ്ങി നിൽപ്പുപ്ണ്

പ്ന്ോരു  കതോന്ൽ. ഒന് �ോണോൻ ആഗ്രഹമുണ്്. 
നടക്കുപ്മന്് കതോന്ന്ിലെ. സോേമിപ്ലെകടോ. 
മേണവിവേപ്മോന്ും തോനറിയിലെോയിേിക്കുും. 

പോകദശി� വോർത്തോ ക�ോ�ത്തിൽ ഒതങ്ങികയക്ോ
വുന് ഒരു േേമ വോർത്ത പത്ത�റു �ികേോ മനീറ്റർ 

തോണ്ി വേിലെോയിേിക്ോും. അഥവോ വോർത്തപ്യങ്ങോൻ 
അറിഞ്ഞോൽത്തപ്ന് ബദ്ധിമുട്ി വേണ്. തോൻ എത്തുകമ്ോ
കഴക്കുും ഏപ്തങ്ിലും പ്മഡിക്ൽ വിദ്യോർത്ഥിയുപ്ട മുൻപിൽ 
പോഠ്യവസ്തുവോയി �ിടപ്പുണ്ോവുും. ജനീവിച്ചിേിക്കുകമ്ോൾ നമ്മൾ 
പഠിക്കുന്; അത�ഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മപ്� പഠികച്ചോപ്ട്. 
എപ്തെോരു ത്രിലെോണത്!... ഒരു �ത്തിപ്േ വേി�ൾ!

മുൻപ് സ് കനഹസുംവോദങ്ങ�ിൽ മേണും വിഷയമോയ
കപ്ോൾ അയോൾ പറഞ്ഞു. ആരുും �ണ്ണനീർ വനീ�ി എപ്റെ മേണും 
ദുഃഖസോന്ദ്രമോക്രുത്, അതോണ് ആഗ്രഹും.

അന്ത പറഞ്ഞ് അയോൾ പ്പോട്ിച്ചിേിച്ചത് എവിപ്ടകയോ  
പതിധ്നിക്കുന്പ്ണ്ന് കതോന്ി.

അവൾ ബസിൽ �യറി. പത്തിരുപത �ികേോ മനീറ്റർ 
അ�പ്േയുള്ള പ്മഡിക്ൽ ക�ോക�ജ് കസ്റ്റോപ്ികേക്് ടിക്
പ്റ്റടുത്തു.

സർക്ോർ പ്മഡിക്ൽ ക�ോക�ജിനടുത്ത് ബസിറങ്
കമ്ോൾ പോഠപു്�മോയി പ്മഡിക്ൽ വിദ്യോർഥി�ളുപ്ട 
കമശകമൽ കേതനയറ്റ് �ിടക്കുന്യോപ്� എങ്ങപ്നപ്യങ്ിലും 
�ോണോൻ �ഴിയകണപ്യന് ആഗ്രഹും മോത്രും അവപ്� പ്പോതി
ഞ്ഞുനിൽപ്പുണ്ോയിരുന്; അത് അയുക്തി�മോയ, പ്വറുപ്മോരു 
വിദൂേസോധ്യത മോത്രമോപ്ണന്റിയോമോയിരുന്ിട്ടുും!
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