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മുഖപ്രസുംഗും

വിശവ്ാസപൂർവം, 
സ്കാടതി 

അെൻ ഷുകഹബുും തോഹ ഫസലുും ഇന്നട് പകരളത്ിലറെ 
ഹൃേയ പവേനയോണട്. യഥോക്രമും ഇര�തുും ഇര�ത്ിനോലുും 
വയസ്ള്ള ഈ വിേ്യോർഥികൾ  സി�ിഎമ്ിലറെ  ഉശിരൻ 
പ്രവർത്കരോയിരിലക്കയോണട് കഴിഞ് നവുംബർ ഒന്നിനട് 
പകോഴിപക്കോലട് �ന്ീരോങ്ോവിൽ ഒര കടയിൽ കവകിട്ട് 
നോരങ്ങോനീരട് കുടിച്ചുലകോണ്ിരിലക്ക പ�ോെീസട് മോപവോയി
സ്റ്റട് മുദ്കുത്ി  അറസ്റ്റട് ലെയ്യുന്നതട്. രണ്ടുപ�രും ജയിെിൽ 
അടയ്ക്കലപ്ടുപമ്പോഴുും അതിനട് പശേവും സി�ിഎമ്ിൽ തലന്ന 
ഉറച്ചുനിന്നവരോണട്. അവരലട കുടുുംബങ്ങളും അങ്ങിലന തലന്ന. 
രണ്ര മോസമോയി  രണ്ടു യുവോക്കളും തടവറയിെോണട്. അവർ
ലക്കതിലര പകരളോ പ�ോെീസട് തീവ്രവോേ വിരദ്ധ നിയമപ്ര
കോരമോണട് (യു എ �ി എ ) പകലസടുത്തട്. ജോമ്യും കിട്ോത് 
വ്യവസ്കളോയതിനോൽ കഹപക്കോടതി ജോമ്യും നൽകുകയു
ണ്ോയില്ല. ഇപപ്ോൾ പകസട് എറണോകുളലത് എൻഐഎ 
പകോടതിയുലട മുന്നിെോണട്. പകസട് പകരളോ പ�ോെീസിൽ 
നിന്നുും പകന്ദ്ര സർക്കോർ ഏജൻസിയോയ എൻഐഎ  ഏലറ്
ടുക്കുകയുമുണ്ോയി. പറോക്കറ്ട് പവഗത്ിെോണട്  ഇക്കോര്യത്ിൽ  
ഭരണയന്തും െെിച്ചതട്.എന്തുലകോണ്ട്?

സർക്കോർ കണക്കനസരിച്ചട് ഉന്നത തെത്ിെടക്കമുള്ള 
1129  പ�ോെീസട് ഉപേ്യോഗസ്ർ പകരളത്ിൽ  ക്രിമിനൽ 
പകസകളിൽ  പ്രതികളോണട്. സുംസ്ോനത്ട് കഴിഞ് രണ്ടു
വർേത്ിനിടയിൽ മനേ്യോവകോശ കമ്ിേൻ രജിസ്റ്റർ 
ലെയ്ത  ലമോത്ും പകസകളിൽ 20 ശതമോനവും  പ�ോെീസട് 
ഉപേ്യോഗസ്ർക്കട് എതിലര ആലണന്നോണട് കമ്ിേൻ തലന്ന  
ലവളിലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നതട്. അതോയതട് പകരളത്ിലെ  
പ�ോെീസട് സുംവിധോനും ഒര ഈജിയൻ ലതോഴുത്ോണട്. 
ഈ പകസകളിൽ  ഒന്നിലറെ  പ�ോലുും അപന്വേണത്ിനട്  
അെലറെപയോ തോഹയുലടപയോ പകസിലറെ  അപന്വേണത്ി
ലറെ  പവഗമില്ല. അപന്വേണും വഴി�ോടട് മോരെും.എന്തുലകോണ്ട്? 

നിേട് ക്കളങ്രോയ അെലനയുും തോഹലയയുും പ�ോലുള്ളവർ 
അവരലട ഇളും പ്രോയത്ിൽ ജയിെറയ്കള്ളിൽ  നരകയോതന 
അനഭവിക്കുപമ്പോൾ, അരും ലകോെകളലട രക്ക്കറ പുരണ്വർ   
ഒര പ�ോറലുും ഏൽക്കോലത നമ്മുലട സുംസ്ോനത്ട് അധികോര
പസോ�ോനങ്ങളിൽ യൂണിപഫോമിട്ട് നിർബോധും  വിരോെിക്കുന്നു.
എന്തുലകോണ്ട്? 

എറണോകുളത്ട് വരോപ്പുഴയിൽ എസട് ആർ ശ്രീജിത്ട് 
(26 )അതിേോരണമോയി പ�ോെീസട് പെോക്കപ്ിൽ ലകോല്ലലപ്
ട്  സുംഭവത്ിൽ സസട് ല�ൻേനിെോയ 10 പ�ോെീസകോലര
യുും എട്ട് മോസും പ�ോലുും പൂർത്ിയോകുും മുപമ്പ  സർവീസിൽ   
നിര�ോധികും   തിരിലച്ചടുക്കോൻ  കോട്ിയ  അമിതോപവശും 
ഈ ഇടതു�ഷേ ഭരണത്ിൽ അപല്ല പകരളും കണ്തട്? ശ്രീജി

ത്ിലന ഈ പ�ോെീസകോർ ഇടിച്ചു നറുക്കി ലകോന്നതോലണന്നട് 
പ�ോസ്റ്റട്മോർട്ും ലെയ്ത പഡോ�റുും അപന്വേണ ഉപേ്യോഗസ്രും 
മനേ്യോവകോശ കമ്ിേനും എല്ലോും ഒപര സ്വരത്ിൽ �റഞ്ഞു.
ആൾ മോറിപപ്ോയോണട്  ഈ ലകോെ നടത്ിയലതന്ന ലെട്ിക്കു
ന്ന സത്യവും പ�ോെീസട് തലന്ന പുറത്തുവിട്ടു. എന്നിട്ടുും ആ പ്രതി
കൾക്കട്  നൽകിയതട് പകവെും എട്ടുമോസലത് സസട് ല�ൻേൻ 
മോരെും.!എന്തുലകോണ്ട്?

എന്നോൽ അെപനോ തോഹപയോ എലന്ങ്ിലുും വിധ്വുംസക 
പ്രവർത്നത്ിൽ ഉൾലപ്ട്തോപയോ അത്രക്കോരമോയി 
ബന്ധലപ്ട്ിരന്നതോപയോ ആയുധങ്ങൾ എലന്ങ്ിലുും 
കകവശും ലവച്ചിരന്നതോപയോ ആലരലയങ്ിലുും മോപവോയിസ്റ്റട്  
ആക്കോൻ പപ്രരിപ്ിച്ചതോയി പ�ോലുപമോ  ഒര ലതളിവും ഈ 
നിമിേും വലര മുപന്നോട്ടുലവക്കോൻ അപന്വേണ ഉപേ്യോഗസ്ർ
ക്കട് ആർക്കുും കഴിഞ്ിട്ില്ല. എന്നിട്ടുും അവരലട പ�രിൽ യു 
എ �ി എ, എൻ ഐ എ .......എന്തുലകോണ്ട്?

 പകോഴിപക്കോടട്  �ോർട്ിയിൽ ഇത്രും ചുണക്കുട്ികലള 
ആർക്കോണട് പ�ടി? അതട്  ലതോഴിെോളികൾക്കോകില്ല സോധോ
രണക്കോർക്കുും ആകില്ല. ഈ കുട്ികൾ   �പരോ�കോരികളും  
നന്യുലട നിറകുടങ്ങളമോലണന്നട്  പബോധ്യമുള്ള   നോട്ടുകോർക്കുും 
ആകില്ല. �ിലന്നയോർക്കോകുും? 

പകരളത്ിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റട്പ്രസ്ോനും രൂ�ും ലകോണ് പ്രപേ
ശമോണട് അെനും തോഹയുും പ്രവർത്ിച്ചുവന്ന കല്ലോയി-ലെറു
വണ്ണൂർ വ്യവസോയലത്ോഴിെോളിപമഖെ. അവിലട �ി കൃഷ്ണ�ി
ള്ളലയപപ്ോലുള്ള മഹോരഥന്ോരോണട്  �ോർട്ി ലകട്ിപ്ടുത്തട്. 
(ജനശക്ിയുലട  ഈ െക്കത്ിൽ  പഗ്രോ വോസപവട്നമോയു
ള്ള  അഭിമുഖും കോണുക).ഇന്നതട് െിെ വ്യവസോയികളലടയുും 
പ്ഡട് യൂണിയൻ പ്രഭുക്കന്ോരലടയുും നിയന്തണത്ിെോണട് 
എന്നതട് �രസ്യമോയ രഹസ്യും. അതട്  ചൂണ്ിക്കോട്ിയോൽ, 
അതിലന പെോേ്യും ലെയ്തോൽ ജീവ�ര്യന്ും ജയിൽവോസും 
ആപണോ  ശിഷേ?  

പകരളത്ിനട്  ഇന്നട്   ഏറ്വും വെിയ അ�കടകോരികൾ 
ഈ രണ്ട്  യുവോക്കളോലണന്ന  ലകട്ടുകഥ െഷേ്യമിട്ോപണോ  
ഇരവരും മോപവോയിസ്റ്റുകൾ ആലണന്നട് മുഖ്യമന്തി തലന്ന 
�രെസപമ്ളനത്ിൽ  പ്രഖ്യോ�ിച്ചതട്? ജയിെിെടക്കലപ്ട്വർ 
നകട് സകെറ്ട് എപന്നോ മോപവോയിസ്റ്റട് എപന്നോ  ഒര മുഖ്യമന്തി 
�രെസപമ്ളനത്ിൽ  ലവളിലപ്ടുത്ിയ െരിരെും പകരള
ത്ിൽ  ഉണ്ോയിട്ടുപണ്ോ?ആ കുട്ികലള �ത്തുമോസും വയറ്ിൽ  
ചുമന്നട് ലനോന്ട് പ്രസവിച്ച ആ നിേട് ക്കളങ്രോയ അമ്മോരലട 
ഹൃേയ പവേന എങ്ിലുും മുഖ്യമന്തി ഒര നിമിേും ഓർപക്കണ്
തോയിരന്നു.   ഈ മുഖ്യമന്തിലയ ആ കപസരയിൽ എത്ിച്ച 
രണ്ട് പവോട്ടുകളലട മേിയുലട �ോടുകൾ ആ �ിഞ്ചു വിരലുകളിൽ 

ഇത് ഒരു 
ഫ�ാതുതാൽ�രയ് ഹർജി
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ഉണ്ട്  എന്നതട് ആരും മറന്നട് പ�ോകരതട്.
രണ്ടു യുവോക്കളും  പകോഴിപക്കോടു നഗരത്ിലെ ല�ോതു

�രി�ോടികളിൽ സജീവ സോന്നിധ്യമോയിരന്നു. വോയനോ
ശീെവും ല�ോതുക്കോര്യങ്ങളിലുള്ള സജീവ തോല്പര്യവമോണട് 
ഈ യുവോക്കലള വ്യത്യസ്തരോക്കി നിർത്ിയതട്. അന്യലറെ  
വോക്കുകൾ സുംഗീതും പ�ോലെ പകൾക്കുവോനും അന്യലറെ 
കണ്ീര സ്വന്ും കുടുുംബത്ിലെ അുംഗങ്ങളലട കണ്ീലര
ന്നപ�ോലെ ഒപ്ിലയടുക്കോനും അവർ കോണിച്ച ആപവശവും 
ഉെട് സോഹവമോണട് അവലര മൂെധന ശക്ികളലട കണ്ിലെ 
കരടോക്കി മോറ്ിയതട്.

ഈ പകസിൽ  യുഎ�ിഎ ചുമത്ിയതട് അുംഗീകരിക്കോ
വന്നതല്ല എന്നട് സി�ിഎും പനതൃത്വത്ിലെ ഏറ്വും പ്രമുഖ
രോയ പനതോക്കൾ പ�ോലുും �െതവണ �റഞ്ിട്ടുണ്ട്. �ോർട്ി 
ജനറൽ ലസക്രട്റി സീതോറോും ലയച്ചൂരിയുും മുൻ ജനറൽ 
ലസക്രട്റി പ്രകോശട് കോരോട്ടുും പ�ോളിറ്ട്ബയുപറോയിലെ പ്രമുഖരും 
അതട്  ആവർത്ിച്ചു.പകോഴിപക്കോലട് സി�ിഎും ജില്ലോക്കമ്ി
റ്ിയുും പ്രോപേശിക �ോർട്ി ഘടകങ്ങളും അതുതലന്ന �റഞ്ഞു. 
യുവോക്കലള കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു ജോമ്യമില്ലോ വകുപ്പുകൾ 
ലകോണ്ട് അവലര പ�ോെിസട് വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ  സന്ദർഭത്ിൽ 
നഗരത്ിലുണ്ോയിരന്ന മുഖ്യമന്തിയുും �റഞ്തട് അവർക്കു 
നീതി െഭ്യമോക്കോൻ ശ്രമും നടത്തുലമന്നോണട്. 

 �പഷേ സുംഭവിച്ചതു പനലര മറിച്ചോണട്.പകസിൽ പകരളോ 
പ�ോെീസും സർക്കോരും �ിെോപത്ോസിലനപപ്ോലെ, 
കകകഴുകി. പകസട് പകന്ദ്ര ഏജൻസി ഏലറ്ടുത്തിനോൽ 
തങ്ങൾക്കിനി ഒന്നുും ലെയ്ോനില്ല എന്നോണട് സി�ിഎും 
സുംസ്ോന ലസക്രട്റിയറ്ട് പ്രസ്തോവനയിറക്കിയതട്. അങ്ങലന 
രണ്ടു യുവോക്കലള പകരളത്ിലെ സർക്കോരും അവരലട 
�ോർട്ിയുും കണ്ിൽപച്ചോരയില്ലോലത കകലവടിഞ്ഞു. എന്നോൽ 
പകരളത്ിലെ ല�ോതുമനസ്ിന അതങ്ങലന കണ്ിലല്ലന്നു നടി
ക്കോനോവപമോ? ഇല്ല.    

എന്ോണട് അവർലക്കതിലരയുള്ള കുറ്ും? അവലര അറസ്റ്റട് 
ലെയ്ത പവളയിൽ പകോഴിപക്കോലട് പ�ോെീസട് �റഞ്തട് 
അഗളിയിൽ നോലു മോപവോവോേികലള ലവടിലവച്ചുലകോന്ന സുംഭ
വത്ിൽ പ്രതിപേധിക്കുന്ന മോപവോവോേി െഘുപെഖ അവരലട 
കകയിൽ നിന്നുും �ിടിലച്ചടുത്തു എന്നോണട്. പവലറയുും െിെ 
പുസ്തകങ്ങളും മോസികകളും അവരലട വീട്ിൽ നിന്നുും കലണ്
ടുത്തുവലരെ. ഇതുമോരെും ലകോലണ്ങ്ങലനയോണട് അവർ കുറ്വോ
ളികളോവന്നതട്?

ജയിെിൽ അടയ്ക്കലപ്ടുന്നതട്? ഇതോണട് കുറ്ലമങ്ിൽ  
പകരളും തലന്ന ഒര ജയിെോപക്കണ്ിവരും. മോപവോവോേിക
പളോലടോ മറ്റു തീവ്രവോേി പ്രസ്ോനങ്ങപളോപടോ അനഭോവും ഉലണ്
ങ്ിൽപ�ോലുും അതട് അറസ്റ്റിനള്ള ന്യോയീകരണമല്ല എന്നട് 
സപ്രീുംപകോടതി ഒന്നിപെലറ തവണ വ്യക്മോക്കിയതോണട് 
എന്നിട്ടുും നമ്മുലട മുഖ്യമന്തി നിയമസഭയിലുും �രെസപമ്ളന
ത്ിലുും �റഞ്തട് അവർ അങ്ങലന �രിശുദ്ധലരന്നു ആരും 

കരപതണ്തില്ല എന്നോണട്.
ഏറ്വും സങ്ടകരമോയ കോര്യും അവരലട പനലരയുള്ള 

ഭരണകൂട ഭീകരതലയ ലെറുക്കോൻ ബോധ്യസ്മോയ പകര
ളത്ിലെ ഇടതു�ഷേ പുപരോഗമന പ്രസ്ോനങ്ങൾ ഇക്കോ
ര്യത്ിൽ കോണിക്കുന്ന കുറ്കരമോയ അനോസ്യോണട്. 
സർക്കോരും പ�ോെീസും �റയുന്നതട് പവേവോക്യമോയി സ്വീക
രിക്കുകയോപണോ ജനങ്ങപളോടട് ഉത്രവോേിത്വമുള്ള �ോർട്ിക
ളും ജനപനതോക്കളും ലെപയ്ണ്തട്? എന്നോൽ പകരളത്ിലെ 
സി�ിഎും പനതൃത്വവും പകോഴിപക്കോലട്  �ോർട്ിയുും ഇക്കോര്യ
ത്ിൽ സ്വീകരിച്ച അഴലകോഴമ്പൻ നിെ�ോടുകൾ ആലരയുും 
ലെട്ിപ്ിക്കുന്നതോണട്. തുടക്കത്ിൽ യുവോക്കലള �ിന്തുണച്ച 
�ോർട്ി, മുഖ്യമന്തിയുും സർക്കോരും നിെ�ോടട് മോറ്ിലയന്നട് 
കണ്�ോലട അവലര കകവിട്ടു. സി�ിഎും പകോഴിപക്കോടട് 
ജില്ലോ ലസക്രട്റി �ി പമോഹനൻ രോഷ്ടീയ  മര്യോേയുലട എല്ലോ 
സീമകളും െുംഘിച്ചുലകോണ്ട് ഈ യുവോക്കലള മോപവോവോേികൾ 
എന്നട് മോരെമല്ല, അതിനപ്പുറും ഇസ്ോമിക തീവ്രോേവമോയി �പരോ
ഷേമോയി ബന്ധമുള്ളവർ എന്നോണട് തോറടിച്ചു കോണിക്കോൻ 
ശ്രമിച്ചതട്. മോപവോവോേി ബന്ധും ലകോണ്ട് അവലര തളക്കോൻ 
കഴിയിലല്ലങ്ിൽ ഇസ്ോമിക തീവ്രവോേവും �രീഷേിക്കോും എന്നട് 
പ�ോെീസട് അധികോരികൾക്കട്  ഉ�പേശും നൽകുന്ന മട്ിെോയി
രന്നു �ോർട്ി ജില്ലോ പനതോവിലറെ പ്രസുംഗവും �ിന്നീടട് മോതൃഭുമി 
�രെവമോയി അപദേഹും നടത്ിയ അഭിമുഖ സുംഭോേണവും.  
നോപടോടുപമ്പോൾ നടുപവ ഓടണും എന്നോണട് ലെോല്ലട്.

കീഴടങ്ങിപക്കോ  എന്നട് മൂെധന ശക്ികൾ ആപക്രോശി
ക്കുപമ്പോൾ പ്രതിപരോധിക്കോൻ നിന്നോൽ  ഇനി ഇതോപണോ 
അനഭവും? ഈ യുവോക്കലളപപ്ോലെ െിന്ിക്കുന്നവർക്കട്  
എന്ോവും അനഭവും എന്ന സപന്ദശമോപണോ ഇതുലകോണ്ട് 
െഷേ്യമിടുന്നതട്? അതുലകോണ്ോവപമോ വിപ്ലവ വിേ്യോർഥി 
സുംഘടന എന്നട് അഭിമോനിക്കുന്ന എസട് എഫട് ഐ യുലട 
ല�ോടിപ�ോലുും അവരലട ഈ ഉശിരൻ സഹപ്രവർത്കർക്കട് 
പവണ്ി ശബ്ിക്കോതിരിക്കുന്നതട്? പകോൺഗ്രസ്ും ബിലജ�ിയുും 
ഭരിക്കുപമ്പോൾ  കയ്ിൽ �ിടിക്കുന്ന �ോഠപുസ്തകും എന്ിനട്  
ഇടതു�ഷേും കയ്ിൽ �ിടിക്കണും? 

എന്തുലകോണ്ോണട് അെലനയുും തോഹലയയുും ജയിെിൽ 
അടച്ചപപ്ോൾ   കഹപക്കോടതിയുലട �ടവകളിലുും ശബരിമെ 
വിവോേും കത്ിക്കോളിയപപ്ോൾ �തിലനട്ോും �ടിയിലുും 
പ�ോെീസിനട് �ിന്തുണയുമോയി  സുംഘ�രിവോർ ഓടിലയ
ത്തുന്നതട്?  എന്തുലകോണ്ോണട് ഹിന്ദു ഐക്യപവേി  അെനും 
തോഹയ്കും ജോമ്യും നല്ിക്കൂലടന്ന ഹർജിയുമോയി  കഹപക്കോട
തിയിൽ എത്ിയതട്? ഇടതു�ഷേ പനതോക്കൾ  ഒര നിമിേും 
അതോപെോെിപക്കപണ്? സുംഭവിച്ചുപ�ോയ  ലതറ്ട് തിരത്ോ
നള്ള  ചുവടട് അവിലട നിന്നട് തുടങ്ങണും. അനോവശ്യമോയി  
ജയിെിൽ അടയ്ക്കലപ്ട്  രണ്ട്  യുവോക്കലളയുും  എരെയുും പവഗും 
പമോെിപ്ിക്കോൻ  നട�ടി സ്വീകരിക്കണും. അതിനട് ഒരക്കമ
ലല്ലങ്ിൽ  സി�ിഎും  വെിയ വിെ നൽപകണ്ിവരും.  
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ഡൽഹിയിലെ ജോമിഅഃ മിെിയ ഇസ്ോമിയ സർവകെോശോ
െയുലട പുറുംചുവരകൾ ഇന്നട് വർണോഭമോണട്.  ചുവരക

ളോലക അടുക്കടുക്കോയി �തിച്ചിരിക്കുന്ന രെിവർണ�തോകകൾ. 
സർവകെോശോെയ്കള്ളിലെ ലെറിയ കൂട്ിടങ്ങൾ ശബ്മുഖരിത
മോണട്. അവിലട ഉയരന്നതട് സ്വോതന്ത്യപബോധത്ിലറെയുും 
തുെ്യതോ സങ്ല്പങ്ങളലടയുും വോയ്തോരികൾ. ഇനിയുും നീളോനി
ടയുള്ള ലകോടുും ശിശിരത്ിലറെ �ിടിയിൽ നിന്നുും ല�ോരതി 
പനടോനള്ള ഒര രോഷ്ടീയ വസന്ലത്ക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ 
സപന്ദശങ്ങളോണട് ആ ചുവരകളിൽ �ോകിയുറപ്ിച്ച രെിവർണ 
�തോകകൾ കകമോറുന്നതട്. ആ വോയ്തോരികളിൽ ലതളിയുന്ന
തോകലട്  �ഴകിപത്ഞ് ഇന്്യൻ രോഷ്ടീയ വ്യവഹോരത്ിലറെ 
അെകുും �ിടിയുും മോറ്ോൻ ലവമ്പുന്ന യുവമനസകളലട നിശ്
യേോർഢ്യവും.

�ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലര രോജ്യമോസകോെും പ്ര
തിപേധങ്ങൾ ല�ോട്ിപ്പുറലപ്ട്പപ്ോൾ അതിലറെ മുൻ�ന്ിയി
പെലക്കടുത്തു െോടിയതട് ജോമിഅഃ മിെിയ ഇസ്ോമിയ സർവക
െോശോെയിലെ ഈ ചുണക്കുട്ികളോയിരന്നു. അവരിപെലറയുും 
ല�ൺകുട്ികൾ. സമരങ്ങൾ ആൺകുട്ികൾക്കട് വിട്ടുലകോടുത്ി
ട്ട് പഹോസ്റ്റെിലറെ അകത്ളങ്ങളിപെക്കട് �ിൻവോങ്ങുന്നതിനട് 
�കരും ആൺകുട്ികൾക്കട് പ�ോലുും വഴികോട്ികളോയി മുന്നിൽ 
നിന്നട് പ്രപഷേോഭും നയിക്കുകയോയിരന്നു അവർ. അവർ ഒറ്യ്ക്കോ

യിരന്നില്ല. അവലരപപ്ോലെ രോജ്യലത്മ്പോടുമുള്ള  മുപ്പതോളും 
സർവകെോശോെകളിലെയുും ഐഐടികളും ഐഐഎമ്മുക
ളും അടക്കമുള്ള ഉന്നത �ഠനപകന്ദ്രങ്ങളിലെയുും വിേ്യോർത്ിക
ളും പ്രപഷേോഭവഴിയിപെക്കട് നീങ്ങിയപപ്ോൾ അലതോര പുതിയ 
വഴി തുറക്കെോയി.

കെോശോെോ വിേ്യോർത്ികൾ പ്രപഷേോഭ രുംഗപത്ക്കട് 
കടന്നു വന്നതിലന സോധോരണഗതിയിൽ  വിസ്മയകരമോയ 
സുംഭവമോയി കോപണണ്തില്ല. പകോളനി വിരദ്ധ സമരും മുതൽ 
ഇന്്യൻ പ്രപഷേോഭ �ോരമ്പര്യത്ിലറെ നടുവിൽ വിേ്യോർത്ി
കളലട സോന്നിധ്യമുണ്ട്. �ലഷേ, അതട് മുറിഞ്ഞുപ�ോയ ഒര 
�ോരമ്പര്യമോണട്. സ്വോതന്ത്യും െഭിക്കുകയുും വിേ്യോർത്ികളും 
മുതിർന്നവരും തങ്ങളലട വീടുകളിപെക്കട് മടങ്ങുകയുും രോഷ്ടീയും 
ഒര �ിടി കകകോര്യകർത്ോക്കളലട മോരെും വ്യോ�ോരവും വ്യ
വഹോരവമോയി മോറുകയുും ലെയ്ത �തിറ്ോണ്ടുകളിലൂലടയോണട് 
�ിന്നീടട് ഇന്്യ സഞ്രിച്ചതട്. അതിനോെോണട് ഒര�പഷേ  
അടിയന്ിരോവസ്യുലട ഇരൾ േിനങ്ങപളോടട് മതിയോയ 
രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കോൻ അന്നലത് തെമുറക്കട് കഴിയോലത 
പ�ോയതട്. �ിന്നീടട്, ഇന്്യയുലട സോമൂഹികോന്രീഷേത്ിപെ
ക്കട് നീതിയുലട മന്തവമോയി വി�ി സിുംഗട് സർക്കോർ മണ്ഡൽ 
കമ്ീേൻ റിപപ്ോർട്ടുമോയി വന്നപപ്ോൾ അതിനട് കനത് 
തിരിച്ചടി നൽകി ആക്രപമോൽസക സവർണവോേും വിജയ

പെഖനും

സി ഗൗരിദാസൻ നായര് 

സ്മാേി-ഷാ കൂ�ഫക�ിന് ഫവ�വിളിയായി 
കയ്ാം�സ് ഫകാടു�ാറ്്  

ലജ എൻ യു വിേ്യോർഥിനികളലട പരോേും
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ലക്കോടി �ോറിച്ചതുും തുടർന്നട് ഇന്്യയുലട മപതതര ക�തൃക
ത്ിലറെ അടിക്കല്ലുകൾ ഇളക്കി ബോബട്റി മസട്ജിേട് തച്ചുത
കർത്തുും അന്നലത് മപതതര യുവമനസകൾ നിശബ്മോയി 
കണ്ടുനിന്നതുും അതിനോൽ തലന്നയോവണും. 

അങ്ങിലന നമുക്കട് കകപമോശും വന്നുലവന്നട് പതോന്നിയി
രന്ന ഉന്നതമോയ രോഷ്ടീയപബോധവും സോമൂഹ്യപബോധവും 
വീണ്ടുും ലതരവിലറെ ഹൃേയും കകയടക്കുന്നതോണട് ഇക്കഴിഞ് 
ആഴട്ച്ചകളിലെ വിേ്യോർത്ി പ്രപഷേോഭത്ിൽ കണ്തട്. അവർ 
ലതരവിലറെ ആശങ്കലളയുും സമസ്യകലളയുും ആപലേേിക്കു
കയോയിരന്നു,അവയുലട നിവൃത്ിക്കോയി ലതോണ്ല�ോട്ടുമോറു
ച്ചത്ിൽ സുംസോരിക്കുകയോയിരന്നു, അതിലനല്ലോും പവണ്ി 
�െപപ്ോഴുും ലകോടിയ മർദേനങ്ങൾ ഏറ്റുവോങ്ങുകയോയിരന്നു.  

�ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതി രോജ്യസഭ കൂലട അുംഗീകരിച്ച 
ഡിസുംബർ 11നട് ആരുംഭിച്ചതോണട് ജോമിയയിലെ പ്രതിപേധും. 
ലതോട്ടുത് േിവസങ്ങളിൽ അലതോര പ്രപഷേോഭമോയി വളർന്നു, 
വിേ്യോർത്ികൾ �ഠനും ബഹിേട് കരിച്ചട് ലതരവിപെക്കിറ
ങ്ങി. ഡിസുംബർ 15നട് േൽഹി ല�ോെീസട് ജോമിയയിപെക്കട് 
ഇരച്ചുകയറി. കണ്ിൽ കണ് വിേ്യോർത്ികലള തല്ലിച്ചതച്ചു. 
അതുലകോണ്ടുും അരിശും തീരോഞ്ട് ജോമിയയുലട െരിരെമു
റങ്ങുന്ന കെബ്രറിയിലെത്ി അവിലട അഭയും പതടിയ 
വിേ്യോർത്ികൾലക്കതിലര ലകോടിയ ആക്രമണും അഴിച്ചുവിട്ടു. 
തീർത്ോൽ തീരോത് �കപയോലട അവർ അവിലട സൂഷേിച്ചി
രന്ന പുസ്തകപശഖരവും ആക്രമിച്ചു. 

ഇന്്യയിലെ വിേ്യോർത്ി സമൂഹമോലക ലെട്പെോലട
യോണട് ആ കോഴ്ചകൾ കണ്തട്. അവർ ലവറുലതയിരന്നില്ല. 
ലതോട്ടുത് േിവസങ്ങളിൽ വിേ്യോർത്ി പ്രപഷേോഭും കെോശോ
െകളിൽ നിന്നട് കെോശോെകളിപെക്കട് 
�ടർന്നു. �െതുും കണ്ിട്ടുും കണ്ിലല്ല
ന്നട് നടിച്ചട് ഇക്കോെമരെയുും നിന്നിര
ന്ന ഐഐടി/ഐഐഎും വിേ്യോർ
ത്ികൾ കൂലട തങ്ങളലട സഹജീവി
കൾക്കട് ഐക്യേോർഢ്യവമോയി രുംഗ
ലത്ത്ിയപപ്ോൾ ഡൽഹിയിലെ 
ബിലജ�ി ഭരണകൂടും നടുങ്ങുന്ന, 
മപതതരത്വത്ിനും �ൗരോവകോശ
ങ്ങൾക്കുും ഭരണഘടനയ്കും പവണ്ിയു
ള്ള, യുവജനമുപന്നറ്മോയി അതട് മോറി. 
മുുംകബ സർവകെോശോെ, ബനോറസട് 
ഹിന്ദു സർവകെോശോെ, അെിഗഡട് 
മുസ്ിും സർവകെോശോെ, �ട്യോെയിലെ 
�ഞ്ോബട് സർവകെോശോെ, �റ്ട് ന 
സർവകെോശോെ, മുുംകബയിലെ 
ടോറ് ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫട് പസോേ്യൽ 
സയൻസസട്, കോസർപഗോഡട് പകന്ദ്ര 
സർവകെോശോെ, ഖരഗട്പൂർ സർവ
കെോശോെ, അങ്ങിലന  സമരരുംഗ
പത്ക്കട് വിേ്യോർത്ികൾ കടന്നുവന്ന 
സർവകെോശോെകളും കെോെയങ്ങളും 

നിരവധി.   
അവരലട പ്രപഷേോഭലത് എഴു�തുകളിൽ ജയപ്രകോശട് 

നോരോയൺ നയിച്ച വിേ്യോർത്ി പ്രപഷേോഭത്ിൽ നിന്നട് വ്യ
ത്യസ്തമോക്കുന്നതട് അതിന സോമൂഹികമോയ ലകട്ടു�ോടുകളല്ലോലത 
രോഷ്ടീയ സുംഘടനോ ലകട്ടു�ോടുകൾ ഇല്ല എന്നതുലകോണ്ോണട്. 
അതിലന എഴു�തുകളിലെ പ്രപഷേോഭത്ിനട് സമോനമോക്കുന്നതട് 
അതട് തുറന്നുവയ്കന്ന സോധ്യതകൾ ലകോണ്ടുും. ജയപ്രകോശട് 
നോരോയണലറെ പനതൃത്വത്ിൽ ഉത്പരന്്യയിൽ അരപങ്ങറിയ 
വിേ്യോർത്ി പ്രപഷേോഭും �ിൽക്കോെ രോഷ്ടീയലത് ആഴത്ിൽ 
സ്വോധീനിക്കുന്നതോയിരന്നു. തുടർവർേങ്ങളിൽ ലറയിൽപവ
-മിൽ ലതോഴിെോളികളലട സമരവും രോജ്യമോലക �ടർന്ന അസ്വ
സ്തകളും അടിയന്ിരോവസ്ോ പ്രഖ്യോ�നത്ിൽ ലെലന്ന
ത്ിയതട് െരിരെും. ആ പ്രപഷേോഭത്ിലറെ കുഞ്ഞുങ്ങളോണപല്ലോ 
നിതീേട് കുമോറുും െോലു പ്രസോദുലമല്ലോും. രണ്ട് �തിറ്ോണ്ടുകൾ 
കഴിഞ്പപ്ോൾ ആ പ്രപഷേോഭത്ിനട് ഒര ക്രൂരമോയ �ോരഡി
യുമുണ്ോയി. സോമൂഹിക നീതിയുലട പുതിയ പ്രഭോതും വോഗ്ോനും 
ലെയ്ത മണ്ഡൽ കമ്ീേൻ റിപപ്ോർട്ട് നടപ്ോക്കുന്നതിലനതിലര 
ഉത്പരന്്യൻ സർവകെോശോെകളിൽ അരപങ്ങറിയ വിേ്യോർ
ത്ി പ്രപഷേോഭും. രോജീവട് പഗോസ്വോമി എന്ന യുവോവിലറെ മരണ
ത്ിെോണട് ആ പ്രപഷേോഭും ലെന്നവസോനിച്ചതട്. 

പമൽജോതിയിൽ ല�ട് വിേ്യോർത്ികലള ഇളക്കി വിട്ട് 
അന്നട് ഉത്പരന്്യൻ കെോെയങ്ങൾ യുദ്ധക്കളങ്ങളോക്കി 
മോറ്ിയ ആർഎസട്എസും അതിലറെ ആശയ സന്തിയോയ 
ബിലജ�ിയുും ഇന്്യയിൽ മതോടിസ്ോനത്ിൽ പുതിയ വിഭ
ജനത്ിനട് ശ്രമിച്ചപപ്ോഴോണട് കെോെയങ്ങളിൽ ഇക്കഴിഞ് 
ആഴട്ച്ചകളിൽ പ്രപഷേോഭത്ിലറെ തീലപ്ോരി വീണതട്. �ലഷേ, 

ഇക്കുറി അതട് എഴു�തുകളിലെ 
പ്രപഷേോഭും പ�ോലെ രോജ്യത്ി
ലറെ ഏലതങ്ിലുും ഒര പകോണിൽ 
ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല; എൺ�ത്ി
ലയോൻ�തിലെപപ്ോലെ വിഭോഗീയ 
തോല്പര്യങ്ങൾക്കട് വഴങ്ങുന്നതുമോയി
ല്ല. നയിക്കോൻ ഒര ജയപ്രകോശട് 
നോരോയൺ ഇല്ലോലതയുും, നോഗട്പൂർ 
പ�ോലെലയോര റിപമോട്ട് നിയന്തണ 
പകന്ദ്രമില്ലോലതയുും മുഖ്യപ്രതി�ഷേ 
�ോർട്ികളിൽ ഭൂരി�ഷേത്ിലറെ
യുും �ിന്തുണയില്ലോലതയുും ആവിർ
ഭവിച്ചട് �ടർന്ന ഈ വിേ്യോർത്ി 
പ്രപഷേോഭും സ്വതന്ത ഇന്്യയിൽ 
സമോനതകളില്ലോതോയി മോറിയതട് 
അതുലകോണ്ോണട്.

ഭണഘടന ജനോധി�ത്യത്ി
നും മപതതരത്വത്ിനും മുന്നിൽ 
വിേ്യോർത്ികൾ ഒര പ്രതിപരോ
ധദുർഗും തീർക്കുകയോയിരന്നു. 
അവർലക്കോപ്ും നോടുും നഗരവും 
അണിപെർന്നപപ്ോൾ അലതോര 

ഒരു ജയപ്രകാശ് നാരായൺ 
ഇല്ാതെയും, നാഗ് പൂര് 
പ�ാതെതയാരു റിപ�ാട്് 
നിയന്ത്രണ പകന്ദ്ര�ില്ാതെയും 
മുഖ്യപ്രെി�ക്ഷ �ാര്ട്ികളിൽ 
ഭൂരി�ക്ഷത്ിതറെയും �ിന്തുണ
യില്ാതെയും ആവിര്ഭവിച്് 
�ടര്ന്ന ഈ വിദ്യാര്ത്ി 
പ്രപക്ഷാഭും സ്വെന്ത്ര ഇന്്യ
യിൽ സ�ാനെകളില്ാൊയി 
�ാറി.
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ജനകീയ പ്രപഷേോഭമോയി മോറി. തങ്ങളലട �ൗരത്വും എപപ്ോൾ 
പവണലമങ്ിലുും നഷ്മോകോലമന്ന ഭയും മുസ്ിങ്ങലള ലതരവിലെ
ത്ിച്ചപപ്ോൾ േൽഹിയിലെയുും ഉത്ർ പ്രപേശിലെയുും ഭരണ
കൂടങ്ങൾ അതിലനതിലര ആഞ്ടിച്ചു. ഉത്ർ പ്രപേശിലെ 
നിരവധി നഗരങ്ങളിലുും ഗ്രോമങ്ങളിലുും പ്രപഷേോഭകരോയ മുസ്ി
ങ്ങൾ ല�ോെീസിലറെ ആക്രമണത്ിനട് ഇരയോയി. �ലത്ോൻ
�തട് പ�ർക്കട് ജീവൻ നഷ്മോയി. അവരിൽ സിവിൽ സർവീസട് 
�രീഷേയ്ക്കട് തയ്ോലറടുക്കുകയോയിരന്ന സകെമോനട് ജീവൻ 
നഷ്മോയതട് ഡിസുംബർ 20നട് ഉത്ർ പ്രപേശട് ല�ോെീസട് 
ബിജട്പനോറിൽ പ്രപഷേോഭകർലക്കതിലര ലവടിയുതിർത്പപ്ോ
ഴോണട്. ദൃകട് സോഷേി ലമോഴി അടിസ്ോനമോക്കി സകെമോലറെ 
ബ�ക്കൾ �റയുന്നതട് സകെമോലന ഒര പകോൺസ്റ്റബിൾ 
ഒര ഗെിയിപെക്കട് വെിച്ചിഴച്ചട് ലകോണ്ടുപ�ോയി ലവടിവച്ചട് 
ലകോല്ലുകയോയിരന്നുലവന്നോണട്. അവർ ഉപ�ഷേിച്ചട് പ�ോയ 
സകെമോലന ആശു�രെിയിലെത്ിച്ചപപ്ോപഴക്കട് അവൻ 
മരിച്ചിരന്നു. മറ്ിടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരിൽ എട്ടുവയസ്ോയ ഒര 
കുട്ിയുമുണ്ോയിരന്നു.

കഴിഞ് നിരവധി വർേങ്ങളോയി പരോേത്ിലറെ 
തെസ്ോനമോയി നിെനിൽക്കുന്ന ജവോഹർെോൽ ലനഹട്റു 
സർവകെോശോെയിലെ വിേ്യോർത്ികൾക്കട് മുന്നിൽ ഇതി
നിടയിൽ മലറ്ോര ലവല്ലുവിളി കൂലട ഉയർന്നുവന്നു; മലറ്ോര 
വിഭജനതന്തമോയ ഫീസട് വർദ്ധനവട്. നിർദ്ധന കുടുുംബങ്ങ
ളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ികൾക്കട് ലജഎൻയു പ�ോലെലയോര പ്രമുഖ 
വിേ്യോപകന്ദ്രും അന്യമോകുന്ന അവസ്. �ൗരത്വ നിയമ പഭേ
ഗതിയിലെയുും ഫീസട് വർദ്ധനവിലെയുും രോഷ്ടീയെോക്കുകൾ 
സമോനലമന്നു കണ് വിേ്യോർത്ികൾ തങ്ങളലട സമരപശേി 
ഒര ബിന്ദുവിപെക്കട് പകന്ദ്രീകരിച്ചപപ്ോൾ അവരലട പ്രപഷേോഭ 
െരിരെത്ിലെ മലറ്ോര രെസിക്കുന്ന അധ്യോയത്ിനട് തുടക്ക
മോയി. അതിപനോടട് പ്രതികരിച്ചതട് ജോമിയയിലെപപ്ോലെ 
ഭരണകൂടമല്ല, എബിവി�ി �ണ്കളോണട്. ജനവരി അഞ്ിനട് 
രോരെി മുഖും മറച്ച അക്രമികൾ ക്യോമ്പസിൽ �ോഞ്ഞുകയറി 

ലജഎൻയു വിേ്യോർത്ി യൂണിയൻ 
അധ്യഷേ ഐേി പഘോേട് അടക്കമു
ള്ളവലര തല്ലിച്ചതച്ചു. അക്രമും നടന്നട് 
ആഴ്ച രണ്ട് കഴിഞ്ിട്ടുും അക്രമികലള 
തിരിച്ചറിയുന്നതിനള്ള 'കഠിന'�രിശ്ര
മത്ിെോണട് േൽഹി ല�ോെീസട്.

എന്തുലകോപണ്ോ, പകരളത്ിൽ 
ഇപപ്ോഴുും ഈ പ്രപഷേോഭും മുസ്ിങ്ങളലട 
മോരെും പ്രശട് നമോയി തുടരകയോണട്. 
�ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലര
യുും പേശീയ �ൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലന
തിലരയുും പകരള നിയമസഭ പ്രപമയും 
�ോസോക്കി. നിയമ പഭേഗതി റദേട് ലെയ്
ണലമന്നോവശ്യലപ്ട്ട് പകരള സർക്കോർ 
സപ്രീും പകോടതിയിൽ ഭരണഘടന
യുലട 131 പ്രകോരും ഹർജി സമർപ്ിച്ചട് 
മലറ്ോര െരിരെ നീക്കും കൂലട നടത്ി
യിട്ടുണ്ട്. എന്നോൽ, പകരളത്ിലെ 

കെോെയങ്ങളിൽ രോജ്യത്ിലറെ മറ്ട് ഭോഗങ്ങളിൽ കണ് വികോ
രതീവ്രത ഈ പ്രശട് നത്ിൽ കോണോനില്ല. മുഖ്യധോരോ �ോർ
ട്ികൾ ആെോരസ്വഭോവമുള്ള സമരരൂ�ങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കു
ന്നതട് മനസിെോക്കോും. �ലഷേ, ആപരോ �ിപന്നോട്ട് വെിച്ചട് നിർ
ത്ിയതട് പ�ോലെ പകരളത്ിലെ യുവസമൂഹും ല�രമോറുന്നതട് 
എന്തുലകോണ്ോവോും? വടപക്ക ഇന്്യയിൽ വിേ്യോർത്ികൾ 
തങ്ങളലട പ്രവർത്ികൾക്കട് ആധോരമോക്കിയ 'ഓപട്ോണമി' 
ഇത്രലമോര വെിയ പ്രശട് നത്ിൽ പ�ോലുും നമ്മുലട വിേ്യോർ
ത്ി സമൂഹത്ിനട് ഇലല്ലന്നട് വരപമോ? 

രോജ്യത്ിലറെ മറ്ട് ഭോഗങ്ങളിപെക്കട് പനോക്കുക. അവിലടലയ
ല്ലോും �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലരയുള്ള പ്രതിപരോധും 
തങ്ങളലട ഉത്രവോേിത്മോയി കെോശോെോ വിേ്യോർത്ികൾ 
ഏലറ്ടുത്തട് പ�ോലെയോണട് ഇതുവലര കോര്യങ്ങൾ നീങ്ങി
യിട്ടുള്ളതട്. ആരും ആഹ്വോനും ലെയ്ോലത തലന്ന ഇന്്യയുലട 
ഭൂരിഭോഗും മുഖ്യ സർവകെോശോെകളിലെ വിേ്യോർത്ികൾ 
പ്രപഷേോഭരുംഗപത്ക്കട് കുതിലച്ചത്ിലയങ്ിൽ അതിനർത്ും 
അവർ �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലയ അുംഗീകരിക്കോനോവോത് 
ഒര അനീതിലയന്നതിനപ്പുറും അതിരകൾക്കട് ഇടമില്ലോത് 
തങ്ങളലട വിേ്യോർത്ിസ്വത്വപത്ോടുും തങ്ങൾ ഉരവിട്ട് �ഠിച്ച 
രോഷ്ടസങ്ൽപ്പത്ോടുമുള്ള ലവല്ലുവിളിയോയി കോണുന്നുലവ
ന്നോണട്. ല�ോതുസർവകെോശോെകളിലെ വിേ്യോർത്ികൾ 
ജനകീയ പ്രശട് നങ്ങൾ ഉയർത്ി സമരും ലെയ്യുപമ്പോൾ 
അതിപനോടട് സോധോരണഗതിയിൽ മുഖും തിരിഞ്ട് നിൽക്കോ
റുള്ള ഐഐടി/ഐഐഎും തുടങ്ങിയ �ഠനപകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള വിേ്യോർത്ികൾ കൂലട രുംഗലത്ത്ിയതോകലട് 
�ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിക്കപ്പുറും തങ്ങളലട പനലര വരന്ന 
ഫോസിസത്ിലറെ കരിനിഴൽ കണ്തട് ലകോണ്ടുും. 

കഴിഞ് ഒര മോസത്ിനിലട കെോശോെകളിൽ ദൃശ്യമോയ 
വിേ്യോർത്ികളലട പരോേും ഒര�ലഷേ ലവളിവോക്കുന്നതട് �രി
െിതമോയ രോഷ്ടീയപേശങ്ങലള കീഴട് പമൽ മറിക്കോൻ പ�ോന്ന 

ലജ എൻ യു സ്റ്റുഡറെട്സട് യൂണിയൻ പ്രസിഡറെട് ഐലേ പഘോേട്
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െിെ െെനങ്ങൾ ഇന്്യൻ യുവമനസകളിൽ സുംഭവിക്കുക
യോലണന്നോണട്. �രിെിതമോയ രോഷ്ടീയ പെരിതിരിവകൾ 
അവിലട അപ്രത്യഷേമോവകയോണട്. ലതരലഞ്ടുപ്പുും പവോട്ടു
ലമോലക്കയോയി മുപന്നറുന്ന �ോർെലമറെറി രോഷ്ടീയത്ിനപ്പുറും 
ജനങ്ങളലട, വിശിേ്യോ യുവജനങ്ങളലട, രോഷ്ടീയത്ിലറെ 
സോധ്യതകൾ ഇന്്യയിൽ ഏറിവരന്നു എന്നോണട്. അതിലറെ 
സൂെന തലന്നയോണട് �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലരയുള്ള 
പ്രപഷേോഭത്ിലെ നോനോ ജോതി-മത വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
വിേ്യോർത്ികളലട �ങ്ോളിത്വും 
അവർ പ്രകടിപ്ിച്ച വിസ്മയോവഹമോയ 
പനതൃ�ോടവവും. അവർ ക്യോമ്പസകലള 
അവരലട സങ്ല്പത്ിലെ ഇന്്യയുലട 
�രിപഛേേമോക്കുകയോയിരന്നു. പുറത്ട് 
തഞ്ും പ�ോലെ നിെ�ോടട് മോറ്റുകയുും, 
�ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലര 
പ�ോലുും കൃത്യമോയ നിെ�ോടട് സ്വീക
രിക്കോലത നിൽക്കുകയുും ലെയ്ത  പ്ര
തി�ഷേ രോഷ്ടീയ പ്രസ്ോനങ്ങൾക്കട് 
ഒര ശക്മോയ സപന്ദശും നൽകുകയോ
യിരന്നു. 

അവരലട ഒര വെിയ ശക്ി 
പുത്ൻ സോപങ്തിക വിേ്യയോണട്. 
ശോസ്ത്രപബോധത്ിലറെ പുറും പമോടി
കൾക്കുും സൂക്ഷ്മഭിന്നതകലള തമസട് ക
രിക്കുന്ന ല�ോതുരോഷ്ടീയത്ിനും 
എല്ലോറ്ിലനയുും സുംഭ്രമത്ിലറെ 
കടുും നിറങ്ങൾ െോെിച്ചവതരിപ്ിച്ചട് 
ഒന്നുമില്ലോയ്മയിപെക്കോവോഹിക്കുന്ന 
മുഖ്യധോരോ മോധ്യമങ്ങൾക്കുും അപ്പുറും 
�രസ്പരും നിെ�ോടുകൾ കകമോറോന

ള്ള ഒര ഉ�കരണമോക്കി അവർ പുത്ൻ സോപങ്തികവിേ്യോ
രൂ�ങ്ങലള മോറ്ിയിരിക്കുന്നു. അതിലനോപ്ും, പകട്ടുും വോയിച്ചുും 
�രിെയിച്ച, സ്വോതന്ത്യ സമ്പോേനത്ിനും അപ്പുറപത്ക്കട് 
പവരകളള്ള, സമരരൂ�ങ്ങലള ആവോഹിച്ചട് ഇക്കോെത്ിപെ
ക്കട് അവർ ലകോണ്ടുവരകയുും ലെയ്തിരിക്കുന്നു. ജോമിയയിലുും 
കഹേരോബോേിലുും ലജഎൻയുവിലുലമല്ലോും ഒലത്ോരമിച്ചിര
ന്നട് അവർ ഓർലത്ടുത്ട് �ോടിയ �ോട്ടുകൾ �ഴയ പ�ോരോട്
ങ്ങൾ ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്നവ മോരെമോയിരന്നില്ല, ദുരന്ഭീേണ

മോയ പുതിയ കോെത്തുണ്ോപവണ് 
അപഭേ്യമോയ �ോരസ്പര്യത്ിലറെയുും 
ഐക്യത്ിലറെയുും ഓർമ്ലപ്ടുത്
ലുകൾ കൂലടയോയിരന്നു. 

അവർ ഹിറ്ട്  െർ നോറ്ട്  സി 
തടങ്ൽ �ോളയത്ിൽ വർേ
ങ്ങപളോളും �ീഡിപ്ിച്ച മോർട്ീൻ 
നീലമോളർ രെിച്ച ‘അവരോേ്യും പതടി
വന്നതട്...' ലെോല്ലി തങ്ങൾ ജീവിക്കു
ന്ന കോെലത് അടയോളലപ്ടുത്തുക
യോണട്. കഫസട് അഹ്മേട് കഫസട്,  
വരൺ പഗ്രോവർ തുടങ്ങിയവരലട 
�ോടിപ്തിഞ് കവിതകളിൽ 
നിന്നട് പുത്ൻ ഊർജും ആവോഹി
ക്കുകയോണട്. ഈ കവിതകളും �ോട്ടു
കളലമല്ലോമോണട് അവരലട പുതിയ 
രോഷ്ടീയത്ിലറെ മുദ്ോവോക്യങ്ങൾ; 
2016ൽ കനയ് കുമോർ ‘ആസോേി' 
എന്ന ഒറ്വോക്കിലന കടന്നു 
പ�ോകുന്ന കലുേ േശകത്ിലറെ മുദ്ോ
വോക്യമോക്കി മോറ്ിയതട് പ�ോലെ. 

പകരളത്ിതെ കൊെയങ്ങ
ളിൽ രാജ്യത്ിതറെ �റ്് 
ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ട വികാര
െീവ്രെ ഈ പ്രശ് നത്ിൽ 
കാണാനില്. മുഖ്യധാരാ 
�ാര്ട്ികൾ ആചാരസ്വഭാവ
മുള്ള സ�രരൂ�ങ്ങളിൽ 
അഭിര�ിക്കുന്നെ് �നസിൊ
കാും. �തക്ഷ, ആപരാ �ി
പന്നാട്് വെിച്് നിര്ത്ിയെ് 
പ�ാതെ പകരളത്ിതെ 
യവസമൂഹും ത�രു�ാറുന്നെ് 
എന്തുതകാണ്ടാവാും?

�ൗരത്വ പഭേഗതി നിയമത്ിലനതിലര ലകോടുങ്ങല്ലൂരിെ മതിെകലത് �ൗരോവെിയുലട ല�ോതുപയോഗും സി ഗൗരിേോസൻ 
നോയർ ഉതട്ഘോടനും ലെയ്യുന്നു
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ഒര 'വിേ്യോർത്ി' ആരോലണന്നതിലനക്കുറിച്ചുും ഒര സർവക
െോശോെ എന്ോലണന്നതിലനക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒര സുംവോേും 

രോജ്യലമോട്ോലകയുള്ള കോമ്പസകളിൽ വ്യോ�ിക്കുകയോണട്. 

വിേ്യോർത്ികൾ ഒതുങ്ങി കഴിയണലമന്നുും �ഠനത്ിൽ മോരെും 
മുഴുകണലമന്നുും സോമൂഹ്യ പ്രശട് നങ്ങളിലെോന്നുും ഇടല�ടോലത 
ലതോഴിൽ വി�ണിയിൽ സ്വന്ും അദ്ധ്വോനശക്ി വിജയകര

ജനാധി�തയ് സ്�ാരാ��ിഫ� 
മു�ണി�ടയാളികളായി  

ജോമിയ മിെിയ സർവകെോശോെയിൽ ലതരവിെിറങ്ങിയ വിേ്യോർത്ികലള പ�ോെീസട് പനരിടുന്നു

വിേയ്ാർ�ികൾ
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  പെഖനും 
പ്രഭാെ് �ട് നായ് ക്



മോയി വിൽക്കോൻ മോരെും ഊർജ്ും െിെവഴിക്കണലമന്നുമോണട് 
ഭോരതീയ ജനതോ �ോർട്ിയുലട സർക്കോർ �റയുന്നതട്. സമൂഹ
ത്ിലറെ പ്രശട് നങ്ങൾ മനസ്ിെോക്കുന്ന, ഭരണഘടന വിഭോവനും 
ലെയ്യുന്ന ജനോധി�ത്യ, മതനിരപ�ഷേ, സ്ിതിസമത്വ ഇന്്യ 
ലകട്ിപ്ടുക്കുന്നതിനള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിൽ വിേ്യോഭ്യോസലത് 
ഉ�പയോഗലപ്ടുത്തുന്ന, ഗവലമെറെിലറെ നയങ്ങൾ ഉൾപ്ലടയു
ള്ള എന്ിലനയുും വിമർശനബുദ്ധിപയോലട �രിപശോധിക്കുന്ന 
ഒര വ്യക്ിയോയിരിക്കണും എന്നതോണട് വിേ്യോർത്ിലയക്കു
റിച്ചുള്ള ബേൽ കോഴ്ചപ്ോടട്. 

ഇതുപ�ോലെ സർവകെോശോെകലള  സുംബന്ധിച്ചുും വ്യ
ത്യസ്തമോയ കോഴ്ചപ്ോടുകളോണുള്ളതട്. അതിലെോന്നട്, ലതോഴിൽ 
കവേഗട്ധ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒര സ്െും എന്നതോണട്. നമ്മുലട 
കോെഘട്ത്ിലെ കത്ിയോളന്ന പ്രശട് നങ്ങളിൽ തീവ്രമോയുും 

കോര്യഗൗരവപത്ോലടയുും വിമർശനോത്മകമോയുും ഇടല�ടുന്ന 
സ്െും എന്നതോണട് മലറ്ോര കോഴ്ചപ്ോടട്. രണ്ോമലത് �ങ്ട് 
നിർവഹിക്കുന്നവരോണട് തങ്ങലളന്നോണട് വിേ്യോർത്ികൾ, 
പ്രപത്യകിച്ചട് മുൻനിര സ്ോ�നങ്ങളിൽ �ഠിക്കുന്നവർ, സ്വയും 
കരതുന്നതട്.

ഇന്നട് �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലരയുള്ള 
പ്രതിപേധും കോമ്പസകളിൽ അെയടിച്ചുയരകയോണട്. 
അതിൽ അത്ഭുതലപ്ടോലനോന്നുമില്ല. മുമ്പു തലന്ന ഇന്്യയുലട 
വിവിധ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള പ്രഗത്ഭമോയ സ്ോ�നങ്ങളിലെ 
വിേ്യോർത്ികൾ രുംഗത്തു വരകയുും പ്രപഷേോഭങ്ങളിൽ വെിയ 
�ങ്ട് വഹിക്കുകയുും ലെയ്തിരന്നു. ജവഹർെോൽ ലനഹട് റു 
സർവകെോശോെ,  കഹേരോബോേട് സർവകെോശോെ, പൂലന 
ഫിെിും ആൻഡട് ലടെിവിേൻ ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്ട്, ബപറോഡയിലെ 
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മഹോരോജ സോയോജി റോവട് സർവകെോശോെയിലെ കഫൻ 
ആർടട് സട് ഡിപ്ോർട്ടുലമറെട് തുടങ്ങിയ സ്ോ�നങ്ങളിെോയിര
ന്നു അതുണ്ോയതട്. വിേ്യോർത്ികലള ലതോഴിൽ കവേഗട്ധ്യും 
ആർജ്ിക്കുന്നതിൽ മോരെും മുഴുകുന്നവരോക്കുന്നതിനള്ള 
ബിലജ�ി ഗവലമെറെിലറെ ശ്രമങ്ങൾ ഈ സ്ോ�നങ്ങലള
യോണട് െഷേ്യും ലവച്ചതട്. ഇവലയ അങ്ങിലന അരോഷ്ടീയ 
കോമ്പസകൾ ആക്കി മോറ്റുന്നതിനട് ഗവലമെറെട് സ്വീകരിച്ച 
മോർഗങ്ങൾ �െതോയിരന്നു. വിേ്യോർത്ികളലട സോമൂഹിക 
പ്രോതിനിധ്യത്ിൽ മോറ്ും വരത്തുന്നതിനോയി  ലജഎൻയുവിൽ 
ലെയ്തതു പ�ോലെ ഫീസട് വർദ്ധിപ്ിച്ചു. സമ്പന്നരും ലതോഴിൽ 
പനടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരമോയ വിേ്യോർത്ികൾ മോരെും 
�ഠിക്കുന്ന ഒര സർവകെോശോെയോക്കി അതിലന മോറ്റുകയോയി
രന്നു െഷേ്യും. മോനവികവിേയങ്ങൾ, സോമൂഹ്യ ശോസ്ത്രങ്ങൾ, 
അടിസ്ോനശോസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങിലന വളലര പ്രധോനലപ്ട് 
വിേയങ്ങളലട പ്രോധോന്യും കുറയ്കന്നതിനോയി പുതിയ ഡിപ്ോർ
ട്ടുലമ�കൾ തുടങ്ങി. സോമൂഹ്യമോയ അധഃസ്ിതോവസ്യുലട 
�ശ്ോത്െമുള്ള വിേ്യോർത്ികൾക്കോയി ഏർലപ്ടുത്ിയിര
ന്ന സുംവരണും ഇല്ലോലതയോക്കി. അങ്ങിലന കോമ്പസകളലട 
സോമൂഹികോഗിരണഷേമത ഇല്ലോതോക്കുകയോയിരന്നു െഷേ്യും. 

വിേ്യോർത്ികൾ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലനയുും  
സുംഘ �രിവോറിനട് സ്വീകോര്യരല്ലോത് വ്യക്ികളമോയി 
സുംവേിക്കുന്നതിലനയുും തടയുകലയന്നതോണട് രണ്ോമലത് 
മോർഗും. അതിനമപ്പുറമുള്ള മൂന്നോും മോർഗമോണട് ഇക്കഴിഞ് 
േിവസും ലജഎൻയുവിൽ അനോവരണും ലെയ്ലപ്ട്തട്: കോമ്പ
സകളിപെക്കട് ല�ോെീസിലന അഴിച്ചുവിടുകയുും  ‘കുഴപ്ക്കോർ' 
എന്നട് അധികോരികൾ മുദ്കുത്തുന്ന  വിേ്യോർത്ികലള കർക്കശ
മോയ നിയമങ്ങൾ ഉ�പയോഗലപ്ടുത്ി 
അറസ്റ്റട് ലെയ്യുകയുും ലെയ്യുന്നു. സുംഘ 
�രിവോറിലറെ ആജ്ഞോനവർത്ി
കലള സ്ോ�നങ്ങളലട തെപ്ത്ട് 
നിയമിച്ചു ലകോണ്ോണട് ഇലതല്ലോും 
ലെയ്യുന്നതട്. അവർക്കട് വിേ്യോർത്ി
കപളോടട് അൽപ്വും സഹതോ�മില്ല; 
അവർ പനതൃത്വും നൽകുന്ന സ്ോ
�നങ്ങലളക്കുറിച്ചട്  അഭിമോനമില്ല; 
ല�ോതുവിൽ സർവകെോശോെോ സമൂ
ഹങ്ങൾ അവർക്കട് അപ്രോ�്യവമോണട്. 

ലജഎൻയു ഒരേോഹരണമോണട്. 
അവിടുലത് വിേ്യോർത്ി യൂണിയലന 
അധികൃതർ അുംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 
ഗവലമെറെട് നിപയോഗിച്ച ഒര സമിതി 
യൂണിയൻ പനതൃത്വവമോയി െർച്ച 
നടത്ണലമന്നട് ശു�ോർശ ലെയ്തിട്ടുും 
അതിന കൂട്ോക്കുന്നില്ല. സമിതിയുലട 
റിപപ്ോർട്ട് �രസ്യലപ്ടുത്തുകപ�ോലുും 
ലെയ്തില്ല. വിേ്യോർത്ികളലട കോഴ്ചപ്ോ
ടിലുളള ഒര വിേ്യോർത്ി യൂണിയലന 
അുംഗീകരിക്കുകലയന്നതട് ബിലജ�ി 

സർക്കോർ നടപ്ോക്കോൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിേ്യോർത്ിലയക്കുറിച്ചുള്ള 
കോഴ്ചപ്ോടിനട് എതിരോണട്. 

ഇവിലട ഉയരന്ന പെോേ്യമിതോണട്:നമ്മുലട സർവകെോശോ
െകലള അരോഷ്ടീയക്കോരോയ വിേ്യോർത്ികലളലക്കോണ്ട് കുത്ി
നിറയ്ക്കോൻ ഗവലമെറെട് ഇരെ തോൽപ്ര്യും കോട്ടുന്നലതന്ിനോണട്? 
ഉത്രും െളിതും: അത്രും വിേ്യോർത്ികലളയോണട് ഏകോധി
�ത്യസമൂഹവും ഭരണ സുംവിധോനവും ഇഷ്ല�ടുന്നതട്. നമ്മുലട 
സർവകെോശോെകളിലുും  മറ്റു സ്ോ�നങ്ങളിലുും അവർ നടപ്ോ
ക്കി വരന്ന മോറ്ങ്ങൾ ഏകോധി�ത്യത്ിപെക്കുള്ള �രിവർത്
നത്ിലറെ കളലമോരക്കെോണട്.

വിേത്യാർ�ികളെ േിരായധരാകൊൻ �മും 
വ്യത്യസ്തങ്ങളോയ രണ്ടു ശക്ികളലട കൂടിപച്ചരെിലന

യോണട് ബിലജ�ി ഗവലമെറെട് പ്രതിനിധോനും ലെയ്യുന്നതട്. 
അതിലെോര ഭോഗത്ട് പകോർപ്പററ്ട് ധന പ്രഭുക്കളോണട്. 
മറുഭോഗത്ട് മതനിരപ�ഷേ, ജനോധി�ത്യ ഭരണഘടനലയ 
വെിലച്ചറിഞ്ട് ഇന്്യലയ ഒര ‘ഹിന്ദുരോഷ്ട'മോക്കി മോറ്റുകലയ
ന്ന െഷേ്യപത്ോലട പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്ികളും. 
ഹിന്ദുരോഷ്ടലമന്ന വോേലത് സമർത്ിക്കോനോയി ഉന്നയിക്കുന്ന 
വോേഗതികലളല്ലോും തലന്ന യുക്ിരോഹിത്യലത് അടിസ്ോന
മോക്കിയുള്ളതോണട്. അതിലനോന്നുും അവരലട കകയിൽ ലതളി
വകളമില്ല. പകോർപ്പററ്ട് തോൽപ്ര്യങ്ങളും യുക്ിരോഹിത്യവും 
തമ്ിലുള്ള ഒര സഖ്യമോണട് ഇപപ്ോഴലത്  ബിലജ�ി ഗവലമെ
റെിലന നിെനിർത്തുന്നതട്.എല്ലോ  ഫോസിസ്റ്റട് ഗവലമെ�കളും 
നിെനിന്നിട്ടുള്ളതട് അങ്ങലനയോണട്.

വർഗസമരങ്ങളിലൂലട ഈ ഗവലമെറെിലന ലെറുക്കുക
ലയന്നതട് ലതോഴിെോളികളലടയുും 
കർേകരലടയുും ലെറുകിട ഉൽപ്ോ
േകരലടയുും കർേക ലതോഴിെോളി
കളലടയുും കടമയോയിരിക്കുപമ്പോൾ 
െരിരെത്ിന �കരും പുരോണലത്

യുും വസ്തുതകൾക്കട് �കരും വിശ്വോസ
ലത്യുും ശോസ്ത്രത്ിന �കരും അന്ധ
വിശ്വോസങ്ങലളയുും ആശ്രയിക്കുന്ന 
യുക്ിരോഹിത്യത്ിലനതിലരയുള്ള 
പ�ോരോട്ത്ിൽ ബുദ്ധിജീവികൾക്കട് 
വളലര പ്രധോനലപ്ലട്ോര �ങ്ോണട് 
വഹിക്കോനള്ളതട്. ബുദ്ധിജീവിക
ളിലെ ഏറ്വും പ്രോയും കുറഞ്വരും, 
ഊർജ്സ്വെരും സജീവത കോട്ടുന്ന
വരമോണട് വിേ്യോർത്ികൾ. അതു
ലകോണ്ടുതലന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്ികളലട 
യുക്ിരോഹിത്യത്ിലനതിലരയുള്ള 
പ�ോരോട്ത്ിലെ ഏറ്വും കരത്
രോയ പ്രതിപയോഗികളും അവരോണട്. 
ശക്രോയ എതിരോളികലള നിരോയു
ധരോക്കുകയോണട് ബിലജ�ി ഗവലമെ
റെിലറെ െഷേ്യും. സ്വന്ും ഭോവി മോരെും 

അരാഷ്ട്രീയ കാമ്പസകൾ ആകി 
�ാ�ന്നെിന് ഗവത�റെ് സ്വീകരി
ച് �ാര്ഗങ്ങൾ �െൊയിരുന്നു. 
വിദ്യാര്ത്ികളുതട സാമൂഹിക 
പ്രാെിനിധ്യത്ിൽ �ാറ്ും വരുത്തു
ന്നെിനായി  തജഎൻയവിൽ 
തചയ്തതു പ�ാതെ െീസ് വര്്ി 
പ്പിച്ചു. സമ്പന്നരുും തൊഴിൽ 
പനടുന്നെിൽ �്ിക്കുന്നവരു 
�ായ വിദ്യാര്ത്ികൾ �ാത്ും 
�ഠിക്കുന്ന ഒരു സര്വകൊശാെ
യാകി അെിതന �ാ�കയായി 
രുന്നു െക്ഷ്യും. 
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പനോക്കുന്ന വിേ്യോർത്ികൾ ഹിന്ദുത്വ�ദ്ധതികൾലക്കോര ഭീേ
ണിയല്ല. എന്നോൽ സോമൂഹ്യ പബോധമുള്ളവരും ജനോധി�ത്യ
ത്ിലറെയുും മത നിരപ�ഷേതയുലടയുും മൂെ്യങ്ങൾ മുറുലകപ്ിടി
ക്കുന്നവരമോയ വിേ്യോർത്ികൾ അവർലക്കതിലര ശക്മോയ 
ഒര പകോട്പ�ോലെയോകുും നിെലകോ
ള്ളുക. യുവത്വത്ിലറെ ഊർജ്ും മോരെ
മല്ല വിേ്യോഭ്യോസത്ിലറെ പ്രബുദ്ധത
യുും അവർലക്കോപ്മുണ്ട്.

വിേ്യോഭ്യോസലത് സ്വകോര്യ
വൽക്കരിക്കുന്നതിനും വോണിജ്യ
വൽക്കരിക്കുന്നതിനമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
വിേ്യോർത്ികലള നിരോയുധരോക്കു
കലയന്ന ശ്രമത്ിലറെ ഭോഗമോണട്. 
സ്വകോര്യ സ്ോ�നങ്ങളിലെ ഉയർന്ന 
ഫീസകൾ നിർധന കുടുുംബങ്ങളി
ലുളള വിേ്യോർത്ികലള ഒഴിവോക്കുക 
മോരെമല്ല ലെയ്യുക. സമ്പന്ന കുടുുംബ
ങ്ങളിൽ നിന്നുും ഈ സ്ോ�നങ്ങളി
പെക്കട് വരന്ന വിേ്യോർത്ികൾ, േരിദ് 
�ശ്ോത്െമുള്ള വിേ്യോർത്ികളമോ
യുള്ള സമ്പർക്കത്ിലൂലട അവർക്കു 
മുന്നിൽ തുറന്നു കോട്ലപ്ടുമോയിരന്ന 
സോമൂഹ്യ യോഥോർഥ്യങ്ങലളക്കുറിച്ചട്   
അജ്ഞരോയി തുടരകയുും ലെയ്യുും. 
അവർക്കട് സമൂഹപത്ോടട് ഒര തോൽ
പ്ര്യവും ഉണ്ോകില്ല. ലജ എൻ യു വിൽ 

നടപ്ോക്കോൻ ഉപദേശിക്കുന്നതു പ�ോലെ ല�ോതുവിേ്യോഭ്യോസ 
സ്ോ�നങ്ങളിൽ ഫീസട് ഉയർത്ിയോലുും ഇതുതലന്നയോകുും 
സുംഭവിക്കുക. അധഃസ്ിത വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുും കുറച്ചു 
വിേ്യോർത്ികൾ വിേ്യോഭ്യോസ വോയ്പകളലട �ിൻബെത്ിൽ 

�ഠിക്കോലനത്ിയോലുും അവരലട 
മനസ്ിൽ നിറലയ വോയ്പ തിരിച്ചട
ക്കുന്നതട് സുംബന്ധിച്ച  പവവെോതി
യോകുും. സോമൂഹ്യവും രോഷ്ടീയവമോയ 
സജീവത പുെർത്ോൻ  അവർക്കട് 

സമയമുണ്ോകില്ല. വിേ്യോഭ്യോസ 
വോയ്പകൾ രോഷ്ടീയ സജീവതലയ 
എങ്ങലന ഇല്ലോലതയോക്കുന്നുലവ
ന്നതിലറെ ഏറ്വും മികച്ച ഉേോഹരണ
മോണട്. യുഎസട്- വിയറ്ട് നോും യുദ്ധത്ി
ലനതിലര മുറവിളി ഉയർന്ന കോമ്പ
സകൾ ഇന്നട് തോരതപമ്യന നിശ
ബ്മോണട്. വിേ്യോഭ്യോസ വോയ്പകൾ 
തലന്നയോണട് അതിന കോരണും.

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ 
കൂസാളത മുന്ാട്ട്

സുംഘ�രിവോർ ശോസകരലട 
ശ്രമ ങ്ങ ല ള ോ ല ക്ക  ഉ ണ് ോ യ ി ട്ടു ും 
വിേ്യോർത്ികൾ അവരലട സോമൂഹ്യ 
പബോധും കകവിട്ിട്ില്ലോലയന്ന

മുുംകബയിൽ വിേ്യോർഥികൾ �ൗരത്വ പഭേഗതി നിയമത്ിലനതിലര ലതരവിൽ

സുംഘ �രിവാറിതറെ 
ആജ്ാനുവര്ത്ികതള 
സ്ാ�നങ്ങളുതട െെപ്പത്് 
നിയ�ിച്ചു തകാണ്ടാണ് 
ഇതെല്ാും തചയ്യുന്നെ്. 
അവര്ക് വിദ്യാര്ത്ികപളാ
ട് അൽപ്പവും സഹൊ��ില്; 
അവര് പനതൃെ്വും നൽകുന്ന 
സ്ാ�നങ്ങതളക്കുറിച്്  
അഭി�ാന�ില്; ത�ാതുവിൽ 
സര്വകൊശാൊ സമൂഹ
ങ്ങൾ അവര്ക് അപ്രാ�്യവ
�ാണ്. 
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തോണട് ഇന്്യയുലട സൗഭോഗ്യും. കോമ്പസട് ജനോധി�ത്യും 
മുതൽ സി എ എ, �ൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള  
വിപുെമോയ വിേയങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ സജീവത പുെർ
ത്തുകയുും ലെയ്യുന്നു. സമൂഹത്ിൽ ഉണ്ോകണലമന്നട് അവർ 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൾലക്കോള്ളൽ 
തങ്ങളലട ജീവിതത്ിലറെ ഭോഗമോ
ക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതോണട് ഏലറ 
ശ്രപദ്ധയും. സിഎഎലക്കതിലര 
മുസ്ിുംവിേ്യോർത്ികൾലക്കോപ്ും മറ്ട് 
മതവിഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിേ്യോർത്ിക
ളും പ�ോരോടുന്നു. ഫീസട് വർദ്ധനവി
ലനതിലര നിർധനകുടുുംബങ്ങളിലെ 
വിേ്യോർത്ികൾലക്കോപ്ും സമ്പന്ന 
കുടുുംബങ്ങളിലെ വിേ്യോർത്ികളും 
സമരും ലെയ്യുന്നു. സഖോത്വത്ി
ലറെയുും ഐക്യേോർഢ്യത്ിലറെയുും 
മികച്ച ദൃഷ്ോന്ങ്ങളോണവ.

എന്നോൽ വിേ്യോർത്ികൾ 
വഴങ്ങോൻ കൂട്ോക്കോഞ്പതോലട 
ബിലജ�ി ഗവലമെറെിലറെ തോൽപ്
ര്യ പ്രകോരും അധികൃതർ അവർലക്ക
തിലര കൂടുതൽ മൃഗീയ സമീ�നും 
സ്വീകരിക്കുകയോണട്. പകന്ദ്ര ആഭ്യ
ന്ര മന്തോെയത്ിനട് കീഴിലുള്ള 
ഡൽഹി ല�ോെീസോണട് ജോമിയ 
മിെിയ വിേ്യോർത്ികൾലക്കതിലര 

കിരോത നട�ടികൾക്കട് മുതിർന്നതട്. പയോഗി ആേിത്യ
നോഥട് നയിക്കുന്ന യു�ിയിലെ ബിലജ�ി ഗവലമെറെിലറെ 
ല�ോെീസോണട് അെിഗഡട് മുസ്ിും യൂണിപവഴട് സിറ്ിയിൽ 
പതർവോഴ്ച  നടത്ിയതട്. ഉള്ളിലുള്ള ഒറ്റുകോരലട  സഹോ

യപത്ോലടയോണട് പുറപമ നിന്നുും 
മുഖുംമൂടി ധരിലച്ചത്ിയ �ണ്കൾ 
ലജഎൻയുവിൽ സുംഹോരതോണ്ഡ
വമോടിയതട്. ഡൽഹി ല�ോെീസട് 
പനോക്കി നിൽപക്കയോയിരന്നു ആ 

ആക്രമണും. സർവകെോശോെയിലെ 
സരഷേോ ഗോർഡുകൾ ആ സമയത്ട് 
ദുരൂഹമോും വിധും രുംഗത്തു നിന്നുും 
അപ്രത്യഷേരോയിരന്നു. ഈ കോടത്
ലത്ലയല്ലോും പനരിട്ടു ലകോണ്ോണട് 
ഹിന്ദുത്വശക്ികൾ തകർക്കോൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുലട മൂെ്യങ്ങളും  
ആധുനിക ഇന്്യയുലട അടിത്റ
യോയി മോറിയ മൂെ്യങ്ങളും ഉയർത്ിപ്ി
ടിക്കോൻ വിേ്യോർത്ികൾ രുംഗത്ിറ
ങ്ങിയിട്ടുള്ളലതന്നതട് ആഹട് ളോേിക്കോൻ 
വക നൽകുന്നു. ഹൃസ്വകോെപത്ക്കട് 
എലന്ല്ലോും പ്രയോസങ്ങൾ പനരിട്ോലുും 
രോജ്യത്ിലറെ ഭോവി സരഷേിതമോലണ
ന്ന വിശ്വോസും അതട് നൽകുന്നു.

(കടപ്ോടട് : േ ഹിന്ദു)

പുലനയിൽ പകോളജട് വിേ്യോർഥികൾ �ൗരത്വ പഭേഗതി നിയമത്ിലനതിലര പ്രപഷേോഭത്ിൽ

സുംഘ�രിവാര് ശാസകരു
തട ��ങ്ങതളാതക ഉണ്ടാ
യിട്ടുും വിദ്യാര്ത്ികൾ 
അവരുതട സാമൂഹ്യ പബാധും 
കകവിട്ിട്ില്ാതയന്നൊണ് 
ഇന്്യയതട സൗഭാഗ്യും. 
കാമ്പസ് ജനാധി�െ്യും 
മുെൽ സി എ എ, �ൗരെ്വ 
രജിറ്ര് തുടങ്ങിയവ അടക
മുള്ള  വിപുെ�ായ വിഷയങ്ങ
ളിൽ അവര് കൂടുെൽ 
സജീവെ പുെര്ത്തുകയും 
തചയ്യുന്നു. 
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ലനഞ്ിലെ
രൂ�ക്കൂട്ിൽ

അല്ല
പരോമക്കോട്ിൽ
അജ്ഞോത
പേഹത്ിലറെ
മുറിവള്ള
മറുകട്

ഒര പൂമ്പോറ്യുലട
മഹസ്ർ
തയ്ോറോക്കി
കോറ്,ട് വിവര
മറിയിക്കോൻ
വഴിലതറ്ിപപ്ോയ
വഴിയിലൂലട
�ിലന്നയുും
�ിലന്നയുും
�ോയുന്നുണ്ട്.

ലകോന്നതല്ല
ലകോല്ലിച്ചതല്ല
പ്രോണൻ ഉപ�ഷേിച്ചതട്.
കോെിലെോര 
പെോന്ന വിരെിലറെ
പകസരമുണ്ട്.
െിറകിനടിയിൽ
ലകോലുസിട്
�ോടുണ്ട്.

െിറകിൻ കണ്ിലെോര 
ലകട് കോെത്ിലറെ 
ആന്െിപപ്ോഴുും
ബോക്കിയുണ്ട് 
ആമ്പൽക്കുളത്ിലെ
മങ്ങിയ നിറമുള്ള
പൂവിലറെ ലനഞ്ിെിരന്നതിൻ
ചൂടിപപ്ോഴുും ബോക്കിയോണട്.
െങ്ിലെോര 
മുള്ളു തറലച്ചന്നട്
മുക്കുറ്ി
പകോളോമ്പി ലകട്ി
ഉറലക്ക വിളിച്ചു
�റയുന്നുണ്ട്.
മുരളന്നുണ്ട് 
വണ്ിലറെ �ൗരത്വ ജോഥ.

ആമ്പൽക്കുളും
വിട്ടു പ�ോകോൻ
മടിച്ച ശെഭപമ

ലനഞ്ിൽ തലന്ന
�ന്ും ലകോളത്ി
കോക്കോൻ ഇനിയുും
ഒര കോട്ോളലന
കോത്ട് നിൽപ്പുണ്ട്.
ശെഭ സ്വപ്നങ്ങൾ 

കവിെ

അജിത്ി
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മാ�് ഈ കാെത്ട് മാ�് ജേതയളട രാഷ്ട്രീയാഭിവാ�കളെ 
അഭിസുംനബാധേ ളച�ാൻ ഇടതുപക്ഷത്ിേട് ഈ രാഷ്ട്രീയും 
ളകാണ്ാ�നമാ?

ഇന്നട് നിെവിെിരിക്കുന്ന ഇടതട് െിബറൽ രോഷ്ടീയ   വ്യ
വഹോരങ്ങൾക്കട് ഇതിലന അഭിസുംപബോധന ലെയ്ോനോവില്ല. 
അതുലകോണ്ട് വർത്മോന പ്രശട് നങ്ങലള ഉൾലക്കോള്ളോനോവന്ന  
ഒര പുതിയ രോഷ്ടീയവ്യവഹോരും തലന്ന രൂ�ലപ്പടണ്ിയിരി
ക്കുന്നു. പുതിയ നവസോമൂഹിക പ്രസ്ോനങ്ങൾ പസോവിയറ്റു 
യൂണിയലറെ തകർച്ചക്കട് പശേും പുതിലയോര ബേൽ രോഷ്ടീയ
വ്യവഹോരത്ിനട് രൂ�ും ലകോടുക്കോൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോൽ 
�ഴയ െിബറൽ �ൗരസമൂഹസങ്ൽപ്ത്ിൽ തലന്ന തളഞ്ഞു 
കിടക്കുന്നതട് ലകോണ്ട് മോറിവന്ന പെോകത്ിലറെ രോഷ്ടീയ

ലത്യുും അതിലറെ വ്യവഹോരലത്യുും ഈ നവസോമൂഹി
കപ്രസ്ോനങ്ങൾക്കട് ഉൾലക്കോള്ളോനോവന്നില്ല. ഇടതു�ഷേ 
പ്രസ്ോനങ്ങൾക്കുും അതട് കഴിയുന്നില്ല. �ഴയ ഇടതു�ഷേ
ത്ിനട് ആപഗോളമുതെോളിത് സോമ്ോജ്യകോെലത് ഇടതു�
ഷേത്ിലറെ ധർമ്ും നിർവ്വഹിക്കോനോവന്നില്ല. ഇന്നട് ചൂേകരും 
ചൂേിതരും തമ്ിലുള്ള �ഴയ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ മോറി പുതിയ 
വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ അഥവോ അധികോരബന്ധങ്ങൾ രൂ�ലപ്ട്ി
രിക്കുന്നു. വിെയിരത്ലുകൾ �ോലട മോപറണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
�ഴയ വിെയിരത്ലുകൾ വച്ചുലകോണ്ട് പുതിലയോര രോഷ്ടീ
യവ്യവഹോരും സോദ്ധ്യമല്ല. അപതോലടോപ്ും പുതിയ ഇടതു�ഷേ 
രോഷ്ടീയവ്യവഹോരത്ിനട് ഇന്്യൻ പേശീയതലയ കുറിച്ചുള്ള 
�ഴയ ഇടതു�ഷേ ധോരണകൾ �ോലട മോപറണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

അഭിമുഖും

ബി രാജീവൻ / പ്രവീൺ  �ിൊപ�രി     

സ്വണം, പുതിഫയാരു 
ഇടതു�� രാ�ീയ വയ്വഹാരം

�ൗരെ്വപഭദഗെി നിയ�ും
ഇന്്യൻ ജനെ 
െള്ളികളയക െതന്ന തചയ്യുും-2

ബി രോജീവൻ
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ഇന്ത്യയിളെ മുഖത്യധാരാ ഇടതുപക്ഷത്ിളറെ രാഷ്ട്രീയാ
ടിത്റ വെളര ളവല്ലുവിെികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എ്തട് 
ഒരു യാഥാർഥത്യമാണട്. അതുും നകരെത്ിലുൾപ്പളട. 
മാത്രമല്ല മുഖത്യധാരാ ഇടതുപക്ഷത്ിേകത്തു തള് 
േിരവധി വിനയാജിപ്പുകൾ ആശയപരമായും ഉയർന്നു 
വരുന്നു. എത്രളയാളകെ മൂടിളവച്ാലുും അളതല്ലാും 
പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ തർകെങ്ങെിൽ പ്രധാേമായ 
ഒ്ാണട് നേശ്രീയതളയ സുംബന്ധിച്ചുള്ളതട്. എങ്ങളേ
യാണട് മുഖത്യധാരാ ഇടതുപക്ഷും ഇന്ത്യൻ നേശ്രീയതളയ 
വിെയിരുത്തു്തട്? 

കോെങ്ങളോയി നിെനിന്നു വരന്ന ഇന്്യൻ 
പേശീയതലയ കുറിച്ചുള്ള സങ്ൽപ്ും ബൂർേ്വോ പേശീ
യതയുമോയി ബന്ധലപ്ട്തോണട്. അതനസരിച്ചട് 
ഇന്്യയിൽ വളർന്നു വന്ന മുതെോളിത് പേശീയത 
ലകോപളോണിയൽ കോെത്ട് ഇവിലട ആവിർഭവിച്ച 
മുതെോളിവർഗ്ഗത്ിലറെ പേശീയതയോണട്. അങ്ങലന 
വരപമ്പോൾ ആധുനിക ഇന്്യൻപേശീയത ഒന്നോലക 
ഇന്്യൻ ബൂർേ്വോസിയുപടതോണട്. അതോണട് ഇടതു
�ഷേത്ിലറെ  വിെയിരത്ൽ. അതനസരിച്ചട് 
ആ പേശീയതലയ അടിസ്ോനലപ്ടുത്ി ഉയർത്ി 
ലകോണ്ടുവന്ന സ്വോതന്ത്യപ്രസ്ോനവും ഒര ബൂർേ്വോ 
സ്വോതന്ത്യപ്രസ്ോനമോണട്. അങ്ങലന വരപമ്പോൾ 
എന്ോണട് യഥോർത് ജനകീയപേശീയത എന്നട് 
കോണോനോവില്ല. അതോയതട് ഇന്്യലയ സ്വോതന്ത്യ
ത്ിപെക്കട് നയിച്ച ശക്ി എന്ോണട്? ഇന്്യലയ 
ഇന്്യയോക്കുന്ന അതിലറെ അന്ഃസത് എന്ോണട്? 
സ്വോതന്ത്യ പ്രസ്ോനത്ിലറെ ജനകീയ അടിത്റ 
എന്ോണട്? ഇലതോന്നുും ഇവർക്കട് കോണോൻ കഴിയോലത 
പ�ോകുന്നു. കോരണും ഇലതോലക്ക ബൂർേ്വോ പേശീയതയോയി 
ചുരങ്ങി പ�ോകുന്നു. അങ്ങലന ലെയ്യുപമ്പോൾ സ്വോതന്ത്യസ
മരത്ിൽ സുംഭവിച്ച കോര്യങ്ങലള മുഴുവൻ ബൂർേ്വോസിയുലട 
സ്വോതന്ത്യത്ിലറെ  പ്രശട് നങ്ങളോയി ഒരർത്ത്ിൽ തള്ളി
ക്കളയുകയോണട്. യഥോർത്ത്ിൽ അങ്ങലനയല്ലപല്ലോ സുംഭവി
ച്ചതട്. ബൂർേ്വോ പേശീയതലയ തകർത്ട് ജനകീയ ജനോധി�
ത്യും സ്ോ�ിക്കോനള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഇന്്യൻപേശീയതയുലട 
അടിത്ട്ിൽ പ്രവർത്ിച്ച കീഴോളമോയ ഉള്ളടക്കും എലന്ന്നട് 
തിരിച്ചറിയലപ്ടോലത പ�ോയി. 

അതിളറെ തുടർച്യായിട്ാനണാ ഗാന്ധിളയ ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്ാസി
യളട ോയകോയി വിെയിരുത്തു്തട്? 

ഗോന്ധിലയ ഇന്്യൻ ബൂർേ്വോസിയുലട പനതോവോക്കി 
വിെയിരത്തുന്നതട് ലെറിയ കോര്യമല്ല. അങ്ങലന ലെയ്യുപമ്പോൾ 
ഗോന്ധി ഉയർത്ി�ിടിച്ച കീഴോള രോഷ്ടീയും പൂർണമോയി വിസ്മ
രിക്കലപ്ടുകയോണട് ലെയ്യുന്നതട്. ബൂർേ്വോ പേശീയതയുലട 
നോയകനോയി കണ്ടു കഴിഞ്ോൽ �ിലന്ന ഗോന്ധിക്കട് ഒര 
പ്രസക്ിയുും ഇല്ല. അങ്ങലന ആ രോഷ്ടീയത്ിലറെ  ശക്ിക
ലളോലക്കയുും തമസട് ക്കരിക്കലപ്ടുന്നു. ഇതുമൂെും ഒര ശൂന്യത 
സൃഷ്ിക്കലപ്ടുന്നുണ്ട്. 

ഇവിലട നമ്മുക്കട് �രിപശോധിക്കോനള്ള പ്രധോനലപ്ട് 
കോര്യും ഈ ശൂന്യത  ബിലജ�ിക്കട് അനകൂെമോയി തീരന്ന
തിലന കുറിച്ചോണട്.ബിലജ�ി അധികോരത്ിപെക്കട് വന്നതട് 
ഈ ശൂന്യതലയ ഉ�പയോഗലപ്ടുത്ിലക്കോണ്ോണട്. ഗോന്ധി 
പുറുംതള്ളലപ്ടുപമ്പോൾ അപദേഹും പ്രതിനിധോനും ലെയ്ത കീഴോള 
ധോർമ്ിക ശക്ികളോണട് അനോഥമോവന്നതട്. യഥോർത്മോയ 
ഇന്്യൻ ജനകീയപേശീയതയുും കീഴോള ധോർമ്ിക ശക്ി
കളലമോലക്ക അപതോലട അനോഥമോവകയോണട് ലെയ്യുന്നതട്. 
ധോർമ്ികമോയ ഈ അനോഥത്വലത് ആണട് സുംഘ�രിവോർ 
മുതലെടുത്തട്. അങ്ങലന അവർ ഇടതു�ഷേവും െിബറലുക
ളും പുറുംതള്ളിയ ഇന്്യൻ ധോർമ്ിക ജീവിതശക്ികളലട 
ഉടമകളും കോവെോളകളും ആയി പവേും ലകട്ോൻ തുടങ്ങി. 
ഇപപ്ോഴുും െിബറൽ യുക്ിവോേവും ഇടതു�ഷേത്ിലറെ 
ബൂർേ്വോ പേശീയതോ സങ്ൽപ്വും ഒലക്ക ആ ധോർമ്ിക 
ശൂന്യതലയ നിെനിർത്ി ലകോണ്ിരിക്കുകയോണട്. ജനങ്ങ
ളലട മതവിശ്വോസമടക്കമുള്ള  ധോർമ്ിക ജീവിതപ്രശട് നങ്ങൾ 
�രിഗണിക്കലപ്ടുന്നില്ല. കീഴോളജീവിത ശക്ിലയന്ോലണന്നട് 
അുംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിന �കരും അവർ ലെയ്യുന്നതട് �ഴയ 
കോര്യങ്ങലളോലക്ക തലന്ന �റഞ്ഞു ലകോണ്ിരിക്കുകയോണട്. 

ഇന്്യയുലട �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിലര �ോകിസ്ോ
നിൽ സ്ത്രീകളലട പ്രകടനും
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ഇടതുപക്ഷത്ിേട് ഉൾളകൊള്ളാോവാളത 
നപായ ഗാന്ധിജിയളട നേശ്രീയതാസങ്ൽ
പ്പും എന്ായിരുന്നു?   

ഈ പെോേ്യത്ിനള്ള ഉത്രും 
ഗോന്ധിലയ കുറിച്ചുള്ള വിെയിരത്ൽ 
കൂടിയോണട്. ഇന്്യയുലട െരിരെലത്യുും 
സുംസട് ക്കോരലത്യുും അപദേഹും എരെ 
ആഴത്ിൽ മനസ്ിെോക്കി എന്നതട് വിസ്മ
യകരമോണട്. കീഴോള �ഠനങ്ങളിലെോലക്ക  
എടുത്ട് �റയുന്ന അടിത്ട്ിൽ നിന്നുള്ള 
ജനകീയശക്ിയുലട കോര്യമോണതട്. 
ഗോന്ധിയുലട സ്വരോജട് എന്ന സങ്ൽപ്ും 
കീഴോള അധികോരലത്യോണട് അടിസ്ോ
നമോക്കുന്നതട്. ഭരണകൂടോധികോരത്ിനട് 
ബേെോയി ജനകീയോധികോരും എന്ന 
സങ്ൽപ്ും ഗോന്ധിക്കുണ്ട്. അതുലകോ
ണ്ോണട് �ോർെലമറെറി സ്വരോജിൽ നിന്നട് 
യഥോർത് സ്വരോജിലന ഗോന്ധി മോറ്ി 
നിർത്ിയതട്. അവസോനകോെ �ഠനങ്ങ
ളിൽ മോർകട് സും അതട് കലണ്ത്തുന്നുണ്ട്. 

ജനകീയോധികോരലത് സുംബ
ന്ധിച്ച ബേൽ സങ്ൽപ്ും �ഴയ 
ഭരണകൂടസങ്ൽപ്ങ്ങളലട  വി�
രീതമോണട്. ഓപരോ കോെത്തുും 
മോറി മോറി വന്ന ഭരണകൂട അധി
കോരത്ിനട് കീഴിൽ അതിലന 
ലെറുത്ട് ലകോണ്ടുും പ്രതിപരോധി
ച്ചട് ലകോണ്ടുും ഒര ശക്ിയോയി 
ജനങ്ങൾ നിെനിന്നതട് ഈ 
ബേൽ ജനകീയ അധികോരത്ി
ലൂലടയോണട്. ജനകീയോധികോര
ത്ിലറെ ഘടന ഭരണകൂടോധികോ
രത്ിറെതിൽ നിന്നട് ഭിന്നമോണട്. 
ഭരണകൂടോധികോര സങ്ൽപ്ും 
ജനങ്ങളലട അധികോരലത് 
തമസട് ക്കരിക്കുന്നു. ഭരണകൂട 
�രമോധികോരും (Sovereignty) 
ജനങ്ങലള അധികോരമില്ലോ
ത് പ്രജകളോയി മോരെമോണട് 
കോണുന്നതട്. ഭരണകൂടോധികോര 
സങ്ൽപ്ത്ിൽ അധികോരും 
മുകളിൽ നിന്നട് തോപഴക്കട് മോരെും 
പ്രവഹിക്കുന്ന ഒര ഉച്ചനീെ 
ഘടനയോണട്. രോജഭരണത്ി
ലുും െിബറൽ ജനോധി�ത്യത്ി
ലുും ഇതോണട് സുംഭവിക്കുന്നതട്. 
ഇതല്ല യഥോർത്ത്ിൽ ഗോന്ധി 
കണ് രോഷ്ടീയും. ഇന്്യലയ 
അങ്ങലനയല്ല ഗോന്ധി കണ്തട്. 
മോർകട് സിലറെ ഇന്്യലയ കുറിച്ചു
ള്ള �ിൽക്കോെ നിരീഷേണങ്ങൾ

ക്കട് സമോനമോണതട്. 
മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെിയ 

ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്തുലകോണ്ട് 
ഇന്്യയിൽ പവണ്ി വന്നു 
എന്ന പെോേ്യത്ിനട് ഉത്രും 
മോർകട് സട് �റയുന്നുണ്ട്. ഗ്രോമ�
ഞ്ോയത്തുകൾക്കട് കഴിയോത് 
വെിയ അണലക്കട്ടുകൾ ഉണ്ോ
ക്കുന്നതിനും കൃേിയിടങ്ങലള 
സുംരഷേിക്കോനള്ള കസനിക 
സുംവിധോനും നിെനിർത്തുന്ന
തിനും മുകളിൽ നിന്നുള്ള െക്ര
വർത്ിയുും ഭരണകൂടവലമോലക്ക 
പവണ്ിയിരന്നു. �ലഷേ ജനങ്ങൾ 
അടിമകളോയിരന്നില്ല. അവർക്കട് 
അവരപടതോയ അധികോരവും 
അതിലന നിെനിർത്തുന്ന ധോർ

�ഴയ ഇടതു�ക്ഷത്ിന് ആപഗാ
ളമുെൊളിത് സാ�ാജ്യകാെ
തത് ഇടതു�ക്ഷത്ിതറെ ധര്മ്ും 
നിര്�ഹികാനാവന്നില്. ഇന്ന് 
�ഷകരുും �ഷിെരുും െമ്ിലുള്ള 
�ഴയ വര്�ബന്ങ്ങൾ �ാറി 
പുെിയ വര്�ബന്ങ്ങൾ 
അഥവാ അധികാരബന്ങ്ങൾ 
രൂ�തപ്പട്ിരിക്കുന്നു. വിെയിരുത്
ലുകൾ �ാതട �ാപറണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
�ഴയ വിെയിരുത്ലുകൾ വച്ചു
തകാണ്ട് പുെിതയാരു രാഷ്ട്രീയവ്യ
വഹാരും സാ്്യ�ല്. 

അധകൃതർലക്കതിലര നടക്കുന്ന അക്രമത്ിൽ പ്രതിപേധിച്ചട് അഹമ്േോബോേിൽ േളിതട്  
പ്രപഷേോഭും
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മ്ികവ്യവസ്കളും ഉള്ളവരോണട്. അവരപടതോയ 
�രസ്പരബന്ധത്ിലറെ ഘടനകളിെോണട് അവർ 
ജീവിച്ചതട്. വർഗ്ഗസമൂഹമോയതട് ലകോണ്ട് അതി
പറെതോയ ഉച്ചനീെത്വങ്ങളും ഗ്രോമസമൂഹങ്ങളിൽ 
ഉണ്ോവും. �ലഷേ ഇലതോര ബേൽ അധികോര
ത്ിലറെ മണ്ഡെമോണട്. ഭരണകൂടോധികോരലത് 
ലെറുത്തു ലകോണ്ോണട് ഇതട്  നിെനിൽക്കുന്നതട്. 
ഭരണകൂടലത് ലെറുക്കുന്ന ആന്രികമോയ  ഒര 
രോഷ്ടീയ ശക്ിയോണതട്. നമ്ളതിലന കീഴോള 
രോഷ്ടീയോധികോരും എന്നട് �റയുും. ഇങ്ങലന എല്ലോ 
കോെത്തുും ഇന്്യൻസമൂഹങ്ങളിൽ ജനങ്ങളലട 
സമോന്രോധികോരും നിെനിന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗോന്ധി ആവിേട് ക്കരിച്ച സമരരൂ�ങ്ങൾ 
എല്ലോും ഇവിലട ജനങ്ങൾ �ണ്ട് മുതപെ ഭരണോധി
കോരികൾലക്കതിരോയി പ്രപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതോണട്. 
ധർണ്യുും നിസ്ഹകരണവും നിരോഹോരവും പേശ
ത്യോഗവും എല്ലോും ഇന്്യൻജനത പ്രപയോഗിച്ചിട്ടു
ള്ള സമരരൂ�ങ്ങളോണട്. നിരോഹോരും �ഴലയോര 
സമരരൂ�മോണട്. രോജോക്കന്ോരലട ലകോട്ോര
ത്ിലറെ മുൻ�ിൽ കൂട്പത്ോലട വന്നട് ഭഷേണും 
കഴിക്കോലത കിടക്കുക. സുംഘകോെ കൃതികളിൽ 
പ�ോലുും �ട്ിണി എന്ന സമരരൂ�ത്ിലറെ �രോ
മർശമുണ്ട്. പ്രണയോഭ്യർത്ന നിരസിച്ചോൽ 
കോമുകൻ കോമുകിയുലട വീടിലറെ മുൻ�ിൽ �ട്ി
ണിസമരും നടത്തുന്ന സമ്പ്രേോയമുണ്ോയിരന്നു. 
പേശത്യോഗും മലറ്ോര സമരരൂ�മോയിരന്നു. 
ജനങ്ങൾ കൃേിയുപ�ഷേിച്ചട് കുടുുംബവും വളർത്തുമൃഗങ്ങളമോയി 
കൂട്പത്ോലട കോടട് കയറുന്ന സമരരീതിയോണതട്. അപപ്ോൾ 
രോജോവട് തലന്ന �ട്ിണിയോവും. ഇതട് തിരവിതോുംകൂറിൽ ഉണ്ോ
യിട്ടുണ്ട്. രോജോവട് തലന്ന പനരിട്ട് ലെന്നട് കോടട് കയറിയവലര 
തിരിച്ചു വിളിപക്കണ്തോയി വന്നു. അപപ്ോൾ ആർക്കോണട് 
അധികോരും? ഗോന്ധി പതോപറോയിൽ നിപന്നോ റസട് ക്കിനിൽ 
നിപന്നോ �ഠിച്ചതോണിലതോലക്ക എന്നോണട് നമ്മുലട ധോരണ. 
എന്നോൽ ഇലതോലക്ക ഇന്്യൻ ജനതയിൽ നിന്നട് ഗോന്ധി 
�ഠിച്ചതോണട്. ജനങ്ങളലട സമോന്രോധികോരലത് ഗോന്ധി 
മനസ്ിെോക്കി. ഇന്്യൻജനതയുലട ഈ സമോന്ര ജനകീയോ
ധികോരലത് സമോഹരിച്ചട് ബ്രിട്ീഷുകോർലക്കതിലര തിരിച്ചു 
വിടുകയോണട് പവണ്ലതന്നട് ഗോന്ധി കലണ്ത്ി. അതോണട് 
സ്വരോജട് എന്ന സങ്ൽപ്ത്ിലറെ അടിസ്ോനും. ഇതോണട് 
ഇടതു�ഷേും കോണോലത പ�ോയതട്. 

പളക്ഷ സാധാരണകൊളര സുംഘടിപ്പികൊനും അവരുളട സമര
ങ്ങൾ േയികൊനും ഇനപ്പാഴും ഇടതുപക്ഷപാർട്ികൾ തള്യാണ
നല്ലാ മുൻപിൽ േിൽക്കു്തട്. ഗാന്ധിജിളയ അുംഗ്രീകരിച്ിളല്ലങ്ിലുും 
അനദേഹത്ിളറെ രാഷ്ട്രീയസത്ളയ ഇടതുപക്ഷും ഉൾളകൊള്ളുന്നു
ളവ്ാണട് ഞാനൾളപ്പളട ധാരാെും നപർ കരുതു്തട്.  

അധികോരും അടിസ്ോന�രമോയി ഭരണകൂടോധികോരും 
മോരെമോണട് എന്ന ധോരണയിൽ നിന്നുലകോണ്ട് ഗോന്ധിയൻ 

അധികോര സങ്ൽപ്ലത് അുംഗീകരിക്കുവോനോവില്ല. ഇടതു
�ഷേരോഷ്ടീയും തലന്ന ഭരണകൂടോധികോരത്ിലറെ മോതൃകലയ 
ആണട് പ്രപയോഗത്ിൽ �ിന്തുടരന്നതട്. ബൂർേ്വോഭരണകൂ
ടലത് അട്ിമറിച്ചട് ലതോഴിെോളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടും സ്ോ�ി
ക്കോനോണട് �ോർട്ി ശ്രമിക്കുന്നതട്. വിപ്ലവത്ിലൂലട �ോർട്ി 
ജനങ്ങൾക്കട് പവണ്ി ഭരണും �ിടിലച്ചടുക്കുകയോണട്. ഒടുവിൽ 
വിപ്ലവഭരണകൂടും, ഭരിക്കുന്നവർക്കട് പവണ്ിയുള്ള ഭരണകൂട
മോയി മോറുന്നു. ഇതോണട് പസോവിയറ്ട് യൂണിയനിൽ സുംഭവി
ച്ചതട്. ഈ ഭരണകൂട സങ്ൽപ്ും അഥവോ അധികോര സങ്ൽ
പ്ും ഗോന്ധിയൻ അധികോര സങ്ൽപ്ത്ിൽ നിന്നട് തികച്ചുും 
ഭിന്നമോണട്. ഗോന്ധിയുലട സ്വരോജ,ട് ഭരണകൂടും �ിടിലച്ചടുക്ക
െല്ല. അതട് ഭരണകൂടോധികോരത്ിനട് ബേെോയ ജനങ്ങളലട 
അധികോരത്ിലറെ  സോഷേോതട്കോരമോണട്. 

ഓപരോ കോെത്തുും ഭരണകൂടലത് ലെറുത് കീഴോളോധികോ
രലത് ഗോന്ധി കണ്ിരന്നു. മഹോഭോരതയുദ്ധകഥയിൽ ഈ 
അധികോരബന്ധ സങ്ൽപ്ും കോണോും. യുദ്ധത്ിൽ കൗരവപരോ
ലടോപ്ും നിന്നവലരല്ലോും ഭരണകൂടലത് ലെറുക്കുന്നവരോയിര
ന്നു. കോരണും വിവിധ പഗോരെസമൂഹങ്ങളോണട് കൗരവപരോലടോ
പ്ും കൂടിയതട്. യുദ്ധും ജയിച്ച ധർമ്പുരെലര തടഞ്ഞു നിർത്ി 
ഒടുവിൽ പെോേ്യും ലെയ്ോൻ വരന്നതട് പഗോരെസമൂഹങ്ങളോണട്. 
ഓപരോ കോെത്തുും ഇന്്യയിൽ ഉയർന്നു വന്ന ജനകീയ പ്രസ്ോ
നങ്ങൾ �രിപശോധിച്ചോൽ ഈ ജനകീയോധികോരമോണട് കോണോ
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നോവന്നതട്. മഹോഭോരതത്ിൽ  ശ്രീ
കൃഷ്ണൻ പഗോരെവ്യവസ്യിൽ നിന്നട് 
മോറി വരന്ന ഭരണകൂടവ്യവസ്യുലട 
ആളോയിരന്നു. പഗോരെസമൂഹങ്ങൾ 
രക് ബന്ധത്ിെധിഷ്ഠിതമോണട്. 
സ്വപഗോരെീയലറെ  രക്ലമോഴുക്കോ
നോവില്ല. അതോണട് യുദ്ധരുംഗത്ട് 
തളർന്നു വീണ അർ�നലറെ 
പ്രശട് നും. എന്നോൽ കൃഷ്ണൻ സ്വ
പഗോരെീയലറെ രക്ും ഒഴുക്കോനോണട് 
�റയുന്നതട്. അതോയതട് പുതിയ 
ഭരണകൂടവ്യവസ്ക്കട് പവണ്ി 
�ഴയ പഗോരെസമൂഹമൂെ്യങ്ങൾ 
തകർക്കണും. പഗോരെസമൂഹോധികോ
രത്ിനട് എതിരോണട് ഭരണകൂടോധി
കോരും. പഗോരെവ്യവസ് തകർത്ട് 
പുതിയ ഭരണകൂടവ്യവസ് സ്ോ
�ിക്കോനോണട് കൃഷ്ണൻ �റയുന്നതട്. 
കൃഷ്ണൻ ലകോല്ലലപ്ടുന്നതട് പ�ോലുും 
ഒര ആേിവോസി ഒളിപ�ോരോളിയുലട 
അപമ്പറ്ോലണന്നട് �റയോും. അങ്ങലന 
െിന്ിക്കോനള്ള ഒര കോവ്യയുക്ി 
മഹോഭോരതത്ിലുണ്ട്. കോരണും 
കൗരവർ പതോൽപ്ിക്കലപ്ടുന്നപതോലട നിെവിലുള്ള വ്യവസ് 
തകരകയോണട്. അപപ്ോൾ അതിലറെ അവശിഷ്ങ്ങലളല്ലോും 
കെോ�ും ലെയ്യുും. 

ശരശയ്യിൽ കിടന്നുലകോണ്ട് ധർമ്പുരെർക്കട് രോജധർ
മ്ും ഉ�പേശിക്കുന്ന ഭീ�ർ �റയുന്നതട് രോജോവട് ജനങ്ങൾക്കട് 
അഹിതമോയി എലന്ങ്ിലുും പ്രവർത്ിച്ചോൽ അവർക്കട് നിലന്ന 
ഒര പ�പ്ട്ിലയ ലകോല്ലുും പ�ോലെ വളഞ്ിട്ട് തല്ലിലക്കോല്ലോൻ 
അവകോശമുണ്ട് എന്നോണട്. ഇതോണട് ജനങ്ങളലട സ്വോധികോ
രത്ിലറെ  ഉമെലയ കുറിച്ചുള്ള അറിവട്. ഈ ജനകീയോധികോ
രലത്യോണട് ഗോന്ധി കലണ്ത്ിയതട്. 

അനപ്പാൾ ഈ ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാും ഈ ോടിളറെ  രാഷ്ട്രീയനബാ
ധത്ിളറെ  വത്യതിര�ങ്ങൊയ സമാഹരണങ്ങൾ കൂടിയാണട്. 
ഇ്ളെകളളട രാഷ്ട്രീയപാഠങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതട്. ഇ്തിളേ 
എങ്ങളേ മേ�ിൊകൊും?

അലത. ഇന്നലത് രോഷ്ടമീമോുംസയുലട ഭോേ കടലമടുക്കു
കയോലണങ്ിൽ ഭരണകൂടലത് ലെറുത്തു നിന്നിരന്ന ഒര 
സമോന്ര അധികോരഘടന ഇവിലട എന്നുും ഉണ്ോയിരന്നു 
എന്നട് �റയോും. ഇതിലനയോണട് രണജിത്ട് ഗുഹയുും �ോർത്ോ 
െോറ്ർജിയുും കീഴോളരലട സ്വോധികോരും (Hegemony) എന്നട് 
വിപശേിപ്ിച്ചതട്. പമധോവിത്വവും (Domination)  സ്വോ
ധികോരവും വിരദ്ധങ്ങളോണട്. രോജോവിനട് അഥവോ ഭരണോ
ധികോരിക്കട് ജനങ്ങൾക്കട് പമൽ പമധോവിത്വമുണ്ട്. �ലഷേ 
സ്വോധികോരും ജനങ്ങൾക്കോണട്. അലതോര സ്വഛേന്ദോധികോ
രമോണട് (Autonomous). ഒന്നട് മുകളിലുള്ളവർ തോപഴക്കട് 

പ്രപയോഗിക്കുന്നതോണട് .  മപറ്തട് 
അതിലന ലെറുത്തുലകോണ്ട് തോലഴ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരധികോര മണ്ഡെ
മോണട്. ഇവരലട ആെോരോനഷ്ഠോന

ങ്ങളും ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തുും എല്ലോും ഈ 
സ്വോധികോരമണ്ഡെത്ിെോണട്. ഈ 
സമോന്രോധികോരലത് ഉയർത്ി
ലയടുക്കോനോണട് ഗോന്ധി ശ്രമിച്ചതട്. 
അപപ്ോൾ ഇന്്യൻ പേശീയത എന്നട് 
�റഞ്ോൽ ഈ കീഴോളപേശീയത 
ആണട്. അല്ലോലത യൂപറോപ്ിൽ നിന്നട് 
വന്ന പേശീയതോ സങ്ൽപ്ത്ിലറെ  
�കർപ്ട് അല്ല. ഇന്്യൻ പേശീയത
യുലട ശക്ിലയന്നട് �റഞ്ോൽ അടി
ത്ട്ിലുള്ള ജനങ്ങളലട സ്വോധികോര
ത്ിലറെ  ശക്ിയോണട്. 

അതിേർ�ും, സാധാരണ മേ�ിൊ
ക്കു് നപാളെ, ഇന്ത്യൻ നേശ്രീയത 
ളകാനൊണിയൽ ��ിയല്ല. അതിവിളട 
തള് ആയിരകെണകെിേട് വർഷ
ങ്ങൾളകാണ്ട് ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവ് 
ആശയമാണട്, അളല്ല? 

തീർച്ചയോയുും. വിശേമോയി �റഞ്ോൽ ലബനഡി്ട് 
ആൻപഡഴട് സൺ ആണട് പേശീയതലയ കുറിച്ചട് imagined 
community എന്ന ആശയും ലകോണ്ടുവരന്നതട്. �ോശ്ോത്യ 
മോതൃക ഇവിലട �കർത്തുന്നു എന്ന മട്ിെോണതട്. ഇവിലട 
മോർകട് സിസ്റ്റുകൾക്കുും ഈ സങ്ൽപ്മുണ്ോയിരന്നു. പേശീയത 
ഒര ഇറക്കുമതിയോലണന്ന മട്ിൽ. �ലഷേ ഇന്്യയിലെോര 
പേശീയത വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒര കീഴോള പേശീയത. അതട് 
കീഴോള അധികോരവമോയി ബന്ധലപ്ട്തോണട്. അടിത്ട്ിെോണട് 
അതട് നിെ നിന്നതട്. ഭോേോ പേശീയത അതിൽ നിന്നോണട് 
രൂ�ലപ്ടുന്നതട്. ലകോപളോണിയൽ അധികോരലത് ലെറുക്കു
ന്ന ഇന്്യൻ ജനസോമോന്യത്ിലറെ  ആന്രികതെത്ിൽ 
നിന്നോണട് അതട് വികസിക്കുന്നതട്. ജനജീവിതത്ിലറെ  ഈ 
ആന്രികതെും ബോഹ്യശക്ികളിൽ നിന്നട് സ്വതന്തമോയിര
ന്നു. അതിനോൽ ബ്രിട്ീഷുകോർ ലകോണ്ട് വന്ന ഭരണസുംവിധോ
നങ്ങലളല്ലോും ബോഹ്യമോയവയോയി  കണക്കോക്കലപ്ട്ടു. സമൂഹ
ത്ിലറെ ആന്രിക തെത്ിലറെ സോധ്യത വളലര വലുതോണട്. 
അതോണട് ഗോന്ധി തുറന്നു വിടോൻ ശ്രമിച്ചതട്. ഇന്്യൻപേശീയത 
ബൂർേ്വോ പേശീയതയോണട് എന്നട് �റഞ്ോൽ ഇലതോന്നുും 
കോണോൻ കഴിയില്ല. ഈ അർത്ത്ിൽ ഒര ജനകീയ ജനോ
ധി�ത്യ വിപ്ലവമോണട് ഗോന്ധി നയിച്ചതട്. ഇന്്യൻ ജനോധി�
ത്യത്ിലറെ ഉള്ളടക്കും സ്വോതന്ത്യസമരത്ിൽ അണിനിരന്ന 
സോമോന്യജനതയുലട ഈ സ്വോധികോരമോണട്. 

എ്ാലുും സുംശയങ്ങൾ ബാകെിയാ�ന്നു. നേശ്രീയതളയ 
സുംബന്ധിച് േിരവധി വാേപ്രതിവാേങ്ങളും അതിളേ തുടർന്നു

ഗാന്ി പുറുംെള്ളതപ്പടുപമ്പാൾ 
അപ�ഹും പ്രെിനിധാനും തചയ്ത 
കീഴാള ധാര്മ്ിക ശ�ികളാണ് 
അനാഥ�ാവന്നെ്. യഥാര്ത്
�ായ ഇന്്യൻ ജനകീയപദശീയെ
യും കീഴാള ധാര്മ്ിക ശ�ികളു
ത�ാതക അപൊതട അനാഥ 
�ാവകയാണ് തചയ്യുന്നെ്. 
ധാര്മ്ിക�ായ ഈ അനാഥെ്വ
തത് ആണ് സുംഘ�രിവാര് 
മുെതെടുത്െ്. 
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ള്ള ളപാതുവിെയിരുത്ലുകളും ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്ിളറെ 
തുടകെും മുതലുള്ള ചരിത്രത്ിൽ േിറഞ്ഞു േിൽക്കുന്നുണ്നല്ലാ? 
അവളയാന്നുും ഈ ോടിളറെ ക്രീഴാെ നേശ്രീയതളയ പ്രതിഫെി
പ്പിക്കു്ിനല്ല?

ജനകീയ ജനോധി�ത്യ വിപ്ലവലത്യുും പേശീയ ജനോധി
�ത്യ വിപ്ലവപത്യുും പുത്ൻ ജനോധി�ത്യ വിപ്ലവപത്യുും 
കുറിച്ചുള്ള ഇന്്യൻ ഇടതു�ഷേങ്ങളലട സങ്ൽപ്ത്ിൽ തലന്ന 
ബൂർേ്വോസിയുലട കടമയോണട് നോടുവോഴിത്ും തകർത്ട് മുത
െോളിത്ും നടപ്ോക്കുകലയന്ന അടിസ്ോനധോരണ കുടിലകോ
ള്ളുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ട് വിപ്ലവത്ിലെ പ�ോലെ. എന്നോൽ ഇന്്യൻ 
ബൂർേ്വോസി അതട് ലെയ്യുന്നില്ല. �കരും നോടുവോഴികളമോയി 
സന്ധി ലെയ്തട് ജനങ്ങലള ചൂേണും ലെയ്യുകയോണട്. ഒര ശുദ്ധ 
മുതെോളിത് വിപ്ലവും ഇവിലട നടത്ോൻ ബൂർേ്വോസിക്കട് 
കഴിയുന്നില്ല. അതുലകോണ്ട് മുതെോളിത് വിപ്ലവും നടപത്ണ് 
ചുമതെ ഇടതു�ഷേും ഏലറ്ടുക്കുകയോണട്. ആ വിപ്ലവലത്
യോണട് ഇവർ ‘ജനകീയ ജനോധി�ത്യ വിപ്ലവും' തുടങ്ങിയ 
പ�രകളിൽ �റയുന്നതട്. എന്നോൽ ഗോന്ധി എന്ോണട് ലെയ്തതട് 
എന്നവർ കണ്ില്ല. ഇന്്യൻ ബൂർേ്വോസിലയ മുൻനിർത്ിലക്കോ
ണ്ട് കർേകലരയുും കകപവെക്കോലരയുും അണിനിരത്തുന്ന 
ജനകീയ ജനോധി�ത്യ വിപ്ലവമോണട് ഗോന്ധി നയിച്ചതട്. അതട് 
�ോതിവഴിയിൽ നിന്നുപ�ോയി.

 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു േിർവ്വചേ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജേക്രീയ ജോധിപതത്യ 
വിപ്ലവും തള്യാനണാ ഗാന്ധി ളചയ്തതട്? കാരണും മുതൊെിത്
ളത് വിനമാചിപ്പിക്കു് ഒ്ായിരു്ില്ലനല്ലാ അതട്?

മുതെോളിത്ലത് വിപമോെിപ്ിക്കുകയല്ല; മുതെോളിത്ും 
പൂർത്ീകരിപക്കണ് വിപ്ലവും. മുതെോളിത്ത്ിലറെ ആ 
കടമലയ മുൻനിർത്ി നടപത്ണ് 
ജനോധി�ത്യവിപ്ലവമോണതട്. ആ 
മോതൃകയോണട് ഫെത്ിൽ ഗോന്ധി 
ഏലറ്ടുത്തട്. ഗോന്ധി ഇന്്യൻ 
ബൂർേ്വോസിയുലട പനതോവോലണ
ന്നട് ലതറ്ിദ്ധോരണ വന്നതട് അങ്ങ
ലനയോണട്. അപദേഹും ഇന്്യൻ 
ജനതയുലട പനതോവോണട്. ഇന്്യൻ 
ജനതയുലട സ്വോതന്ത്യവിപ്ലവും 
നയിക്കുന്നതിനട് ഇന്്യൻ ബൂർേ്വോ
സിലയ ഗോന്ധി കൂലടക്കൂട്ടുകയോണട് 
ലെയ്തതട്. ബൂർേ്വോ പനതോവോയി 
മുദ്കുത്തുപമ്പോൾ ഗോന്ധിയിലെ 
ഈ ജനോധി�ത്യവിപ്ലവകോരിലയ 
അവർ തള്ളികളയുകയോണട് ലെയ്യു
ന്നതട്. ഗോന്ധിലയ തള്ളിക്കളഞ്ഞു
ലകോണ്ടുള്ള ഈ വിെയിരത്െി
ലൂലട, െോൻ പനരപത് �റഞ്തട് 
പ�ോലെ, ഒര ശൂന്യത സൃഷ്ിക്കലപ്
ടുന്നുണ്ട്. ഇന്്യൻ ജനസോമോന്യത്ി
ലറെ രോഷ്ടീയവും ധോർമ്ികവമോയ 

ആന്രികശക്ിലയയോണട് അഥവോ ലഹജിമണിലയ ആണട് 
ഈ ശൂന്യതയിലൂലട തള്ളി ക്കളയുന്നതട്. �ിലന്ന ഇന്്യൻ 
ജനതയുലട ആന്രികപെോകും എന്നട് �റയുന്നതട് ധോർമ്ിക 
പെോകമോണട്. തള്ളിക്കളയലപ്ട് ആ ആന്രികപെോകലത്
യോണട് ബിലജ�ി ഏലറ്ടുക്കോൻ തുടങ്ങിയതട്. അങ്ങലന
ലയോര ദുരന്മോണട് െിബറലുകളലടയുും ഇടതു�ഷേത്ിലറെ
യുും ലതറ്ോയ വിെയിരത്െിലൂലട സുംഭവിച്ചതട്. ഇന്്യൻ 
ജനതയുലട ഭൂതകോെലത് മുഴുവനും ബിലജ�ിക്കട് �പരോഷേ
മോയി തീലറഴുതി ലകോടുക്കുകയോണട് ഇതിലൂലട ഫെത്ിൽ 
സുംഭവിച്ചതട്. ഇതോണട് സുംഘ�രിവോറിലറെ ശക്ി. 

ഈ ശക്ി ഇപപ്ോഴുും അവരലട കൂലടയോണട്. ഇതിലനതിലര 
ഇപപ്ോൾ തുടങ്ങിയ പ്രപഷേോഭും തുടക്കും മോരെമോണട്. ആഴത്ിലു
ള്ള അതിലറെ �ിടുത്ും വിടുവിക്കണും. ഇന്്യൻ ജനസോമോന്യ
ത്ിലറെ ധോർമ്ികമണ്ഡെത്ിൽ നിന്നട് സുംഘ�രിവോറിലറെ 
�ിടുത്ും വിടുവിക്കണും. അതിനട് നമ്ളതിൽ ഇടല�ടണും. 
അങ്ങലനയോണട് പുതിലയോര രോഷ്ടീയ വ്യവഹോരും ഉണ്ോവക. 
അതിനട് ധോർമ്ികതലയ സുംബന്ധിച്ച, മതനിരപ�ഷേതലയ 
സുംബന്ധിച്ച �ോശ്ോത്യസങ്ൽപ്ങ്ങൾ പുതിയ �ശ്ോത്െ
ത്ിൽ പുനഃ�രിപശോധിപക്കണ്തുണ്ട്. 

ധാർമ്മികതളയ സുംബന്ധിച് ചർച് മതത്ിൊണട് എത്ിനച്
രുക. അനപ്പാൾ മതേിരനപക്ഷത എന്ാളണ് പ്രശട് േും േിശ്ച
യമായും വരുും. അളതാ്ട് വിശേ്രീകരികൊനമാ?

ഇന്്യൻ ധോർമ്ികതയിൽ നിന്നട് ഉയർത്ിലയടുക്കലപ്
ട് ഒര മത സങ്ൽപ്മോണട് ഗോന്ധിയുപടതട്. �െരും വിെോ
രിക്കുന്നതട് ഗോന്ധിക്കട് ഒര ഹിന്ദു പേശീയതോ സങ്ൽപ്ും 

ഉണ്ോയിരന്നു എന്നോണട്. ഒരിക്കലുും 
ഇന്്യൻ പേശീയത കഹന്ദവ പേശീ
യതയോലണന്നട് ഗോന്ധി �റഞ്ിട്ില്ല. 
അപത സമയും ബ്രിട്ീഷുകോർ ഇവിലട 
വരന്നതിനട് മുമ്പട് തലന്ന ഇന്്യലയ 
ഒര രോഷ്ടമോയി നിെനിർത്തുന്ന ഒര 

ശക്ി ഇവിലട ഉണ്ോയിരലന്നന്നുും 
അലതോര ധോർമ്ിക ശക്ിയോലണന്നു
മോണട് ഗോന്ധി �റയുന്നതട്. അലതോര 
മത പേശീയതയോലണന്നല്ല. ആ ധോർ
മ്ികതലയ ആണട് ഗോന്ധി പുതിയ 
ഘട്ത്ിൽ വിവിധ മതങ്ങലള ഉൾലകോ
ള്ളോൻ പ�ോന്ന ഒന്നോയി ഉയർത്ിലയ
ടുക്കുന്നതട്. അതിൽ എല്ലോ മതവിഭോഗ
ങ്ങൾക്കുും ഒപര സ്ോനമോണട് ഉള്ളതട്. 
�െ വിശ്വോസങ്ങളും ആെോരങ്ങളും 
ഉള്ള ജനങ്ങളലട �രസ്പര ജീവിതബ
ന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോണട് മതനിരപ�ഷേ
ധോർമ്ികത രൂ�ലപ്ടുന്നതട്. സർവ്വ
ധർമ്സമഭോവും എന്ന ഗോന്ധിയൻ 
മുദ്ോവോക്യത്ിലറെ അടിസ്ോനും 
ഇതോണട്. ഈ ധോർമ്ിക അടിത്

ഗാന്ി ആവിഷ് കരിച് സ�ര
രൂ�ങ്ങൾ എല്ാും ഇവിതട 
ജനങ്ങൾ �ണ്ട് മുെപെ ഭരണാ
ധികാരികൾതകെിരായി പ്രപയാ
ഗിച്ിട്ടുള്ളൊണ്. ധര്ണ്ണയും 
നിസ്സഹകരണവും നിരാഹാരവും 
പദശെ്യാഗവും എല്ാും ഇന്്യൻജ
നെ പ്രപയാഗിച്ിട്ടുള്ള സ�രരൂ�
ങ്ങളാണ്. നിരാഹാരും 
�ഴതയാരു സ�രരൂ��ാണ്. 
ജനങ്ങളുതട സ�ാന്രാധികാര
തത് ഗാന്ി �നസ്സിൊകി.  
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റലയ ആണട് ഗോന്ധി ഉയർത്ിലക്കോ
ണ്ടുവന്നതട്. അതട് മതോതീതമോണട്. 
അങ്ങലന എല്ലോ മതങ്ങലളയുും 
ഉൾലക്കോള്ളുന്ന ഒര പേശീയ ധോർമ്ി
കതലയ ഉയർത്ി ലകോണ്ട് വരോൻ 
ഗോന്ധിക്കട് കഴിഞ്ഞു. ഈ ധോർമ്ികത 
ഭരണകൂടത്ിലറെ അല്ല. ഭരണകൂടോധികോ
രലത് ലെറുക്കുന്ന കീഴോള ജനകീയോധി
കോരത്ിലറെതോണട്. അതുലകോണ്ടുതലന്ന 
ഇന്്യൻ മതനിരപ�ഷേത മതവും ഭരണ
കൂടവും തമ്ിലുള്ള ഏറ്റുമുട്െിൽ നിന്നട് 
രൂ�ലപ്ട് ഭരണകൂടോത്മകമോയ (Statist) 
�ോശ്ോത്യമതനിരപ�ഷേതയല്ല. 

ൈവരു�ത്യാ�ക ഭൗതികവാേും അന
സരിച്ചുള്ള മതേിരനപക്ഷത വിഭി്മാനണാ?

സ്റ്റോെിനിസലത്യുും കവരദ്ധ്യോത്മക ഭൗതികവോേും 
എന്നോണട് �റയുന്നതട്. ഇതട് �രിപശോധിപക്കണ്തുണ്ട്. ഒരർത്
ത്ിൽ അതട് �ോശ്ോത്യ ആധുനികതയുലട േ്വന്ദ സങ്ൽപ്ങ്ങലള 
ഉൾലക്കോള്ളുന്ന വസ്തുവോേ (Positivism)�രമോയ  ഭൗതികവോേും 
ആണട്. മനേ്യലറെ ആന്രിക പെോകപത്യുും ധോർമ്ിക 
പെോകപത്യുും അപ്രസക്മോയി കോണുന്ന ഒന്നോണതട്. അതട് 
വോസ്തവത്ിൽ ശോസ്ത്രവോേമോണട്. സത്യങ്ങലളല്ലോും �ോശ്ോത്യശോ
സ്ത്രത്ിെോണട് സ്ിതി ലെയ്യുന്നലതന്നുും മനേ്യലറെ ധോർമ്ിക, 
ഭോവനോ പെോകങ്ങലളോലക്കയുും ഇല്ല്യൂേൻ ആലണന്നുും �റയുന്ന 
ഏക�ഷേീയമോയ ഭൗതികവോേമോണതട്. അതട് സ്റ്റോെിനി
സ്റ്റട് ഭൗതികവോേമോണട്. അതിലന 
മോർകട് സട് �പണ് യഥോർത്ത്ിൽ 
മറികടന്നതോണട്. ലഹഗെിയൻ 
കവരദ്ധ്യവോേത്ിൽ ഭൗതികവോേും 
തിരകി ലവക്കുന്നതല്ല മോർകട് സിസും. 
സ്റ്റോെിനിസും അതോണട് ലെയ്തതട്. ഈ 
ലതറ്ട് തിരത്ി ലഹഗെിയൻ കവര
ദ്ധ്യവോേലത് മറികടന്നട് മോർകട് സിപെ
ക്കട് മടങ്ങിപ�ോവകയോണട് അൽത്തൂ
സറുും മറ്റുും ലെയ്തതട്. അങ്ങലന 
�ോശ്ോത്യ മുഖ്യധോരോ ആധുനികത
യുലട യോന്തികമോയ ഭൗതികവോേ 
സങ്ൽപ്ങ്ങളിൽ നിന്നുും മോർകട് സട് 
എങ്ങലന മുപന്നോട്ട് പ�ോയിരന്നു 
എന്നോണിവർ കോണിച്ചു തരന്നതട്. 
മനേ്യലറെ ധോർമ്ിക പെോകത്ിലറെ 
ഭൗതികത എങ്ങലന മോർകട് സിസും 
ഉൾലക്കോള്ളണും എന്നുള്ളതോണട് 
അവിലട പ്രധോന പ്രശട് നമോവന്നതട്. 
മനേ്യരലട സ്വകോര്യ കജവജീവി
തത്ിലറെ മണ്ഡെലത് രോഷ്ടീയവൽ
ക്കരിക്കുന്നതിലറെ പ്രശട് നമോണതട്.  

ഇന്്യയിൽ ഇന്നട് ഉയർന്നു വന്നു
ലകോണ്ിരിക്കുന്ന സുംഘ�രിവോർ 
വിരദ്ധ മുതെോളിത് വിരദ്ധ സമര
ങ്ങൾ വിജയിക്കണലമങ്ിൽ വർഗ്ഗീ
യശക്ികൾ അഥവോ മതരോഷ്ടീയ 
ശക്ികൾ വികൃതവും വിേെിപ്തവ
മോക്കുന്ന മനേ്യരലട സ്വകോര്യധോർ
മ്ിക ജീവിതപ്രശട് നങ്ങലള രോഷ്ടീയ
വൽക്കരിക്കുന്ന ഒര കജവരോഷ്ടീയ 
(biopolitics) സമീ�നും ഉയർന്നുവ
പരണ്തുണ്ട്. അങ്ങലന മനേ്യരലട 
ധോർമ്ികജീവിതലത് വർഗ്ഗീയശക്ി
കൾക്കട് വിട്ടുലകോടുക്കോലത പുപരോഗമന
ശക്ികൾ തിരിലക �ിടിലച്ചടുപക്കണ്
തുണ്ട്. അതോണട് ഗോന്ധി ലെയ്തുലകോ

ണ്ിരന്നതട്. 
ഒന്നുകൂടി നചാേിനച്ാളട് മാളഷ, ഈ പറ� ൈജവരാഷ്ട്രീയത്ി
ളറെ പശ്ചാത്െത്ിൽ ഇന്നുയർന്നു  വ്ിരിക്കു് പ്രതിനഷധാ
ഗട് േിയളട രാഷ്ട്രീയേിശ ഏതു വഴികൊയിരിക്കുും?

നിശ്യമോയുും ഇപപ്ോൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നതട് രോഷ്ടീ
യ�ോർട്ികൾ നയിക്കുന്ന �രമ്പരോഗത സമരങ്ങളിൽ നിന്നട് 
വ്യത്യസ്തമോയ, ജനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഒര പുതിയ സമരമോണട്. 
ഇടതട് െിബറൽ രോഷ്ടീയ �ോർട്ികൾ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ല�ോതു
മണ്ഡെലത് (Public Sphere) പഭേിച്ചട് ജനവികോരത്ിൽ 
നിന്നട്, ജനങ്ങളലട ജനോധി�ത്യ ധോർമ്ികതയിൽ നിന്നട് 
ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒര സമരലമന്ന നിെയിൽ ഇതട് 

ജനങ്ങളലട കജവരോഷ്ടീയശക്ിക
ളലട പ്രകോശനമോണട്. അതുലകോണ്ടു
തലന്ന �രമ്പരോഗത �ോർെലമറെറി 
രോഷ്ടീയത്ിലറെ െട്ക്കൂടുകലള പഭേിച്ചട് 
ഉയരന്ന ജനങ്ങളലട ജനോധി�

ത്യ തൃഷ്ണയുലട ഉയർന്നു വരവോണട്. 
ഗോന്ധിയുലട ഭോേയിൽ �ോർെലമ
റെറി സ്വരോജിൽ നിന്നുും പൂർണ്സ്വ
രോജിപെക്കുള്ള ജനങ്ങളലട മുപന്നറ്ും. 
ഇതട് യഥോർത്ത്ിൽ കഴിഞ് ഏഴട് 
�തിറ്ോണ്ോയി അടിച്ചമർത്ലപ്ട്ിര
ന്ന ഇന്്യൻ കീഴോളശക്ികളലട ഉയർ
ലത്ഴുപന്നൽപ്ോണട്. അതുലകോണ്ടുത
ലന്ന ഈ സമരും തോൽക്കോെികമോയി 
ലകട്ടങ്ങോൻ പ�ോവന്ന ഒര ഉ�രിപ്ലവ 
സമരമല്ല. ഇന്്യൻ കീഴോള ജനസഞ്
യത്ിലറെ വിപമോെനത്ിപെക്കുള്ള 
വോതിൽ തുറക്കെോണട്. 

(പ്രവീൺ �ിെോപശ്രി, സമോഗതി 
െർച്ചോപവേി, തിരവനന്പുരും)

ഇന്്യൻ ജനെയതട ആന്രിക
പൊകും എന്ന് �റയന്നെ് ധാര്
മ്ിക പൊക�ാണ്. െള്ളികളയ
തപ്പട് ആ ആന്രികപൊകതത് 
യാണ് ബിതജ�ി ഏതറ്ടുകാൻ 
തുടങ്ങിയെ്. അങ്ങതനതയാരു 
ദുരന്�ാണ് െിബറലുകളുതടയും 
ഇടതു�ക്ഷത്ിതറെയും തെറ്ായ 
വിെയിരുത്െി�തട സുംഭവിച്െ്. 
ഇന്്യൻ ജനെയതട ഭൂെകാെ
തത് മുഴുവനുും ബിതജ�ിക് �പരാ
ക്ഷ�ായി െീതറഴുെി തകാടുക്കുകയാ
ണ് ഇെി�തട സുംഭവിച്െ്.
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രണ്ട് പ്രളയ ദുരന്ങ്ങളിൽ നിന്നുും ഒന്നുും �ഠിക്കോത് 
ഭരണകൂടും (അതിൽ ഭരണ പ്രതി�ഷേ വ്യത്യോസമില്ലോലത 
രോഷ്ടീയ കഷേികളും ഉപേ്യോഗസ് സുംവിധോനവും ഒര �രിധി 
വലര നീതിന്യോയ സുംവിധോനങ്ങളും ല�ടുന്നു.) മരടിലെ നോെട് 
ഫട് ളോറ്ട് സമുച്ചയങ്ങൾ നിെും ല�ോത്തുന്നതിൽ നിന്നുും എന്തു 
�ഠിക്കോനോണട്? 

പ്രളയത്ിൽ നൂറു കണക്കിനട് മനേ്യ ജീവനകൾ മോരെ
മല്ല �തിനോയിരക്കണക്കിന പകോടിയുലട സമ്പത്തുും നശിച്ചു. 
സർക്കോരിനും ല�ോതുജനങ്ങൾക്കുും വെിയ നഷ്മുണ്ോയി. 
എന്നോൽ ഈ പ്രളയത്ിലുും വൻ െോഭമുണ്ോക്കിയ �െരമുണ്ട് 
എന്നതുും മറന്നുകൂടോ. നശിച്ചവക്കു �കരും പുതിയവ നിർമ്ിക്കു

ന്നതിനള്ള സോഹെര്യും ഉണ്ോകുന്നു. ഇതട് ലകോണ്ട് നിരവധി 
സ്ോ�നങ്ങൾക്കട് ഉൽ�ോേന  വിൽ�ന പമഖെകൾ വളരന്നു
ണ്ട്. ദുരന്വും നോശങ്ങളും െോഭകരമോക്കുക മോരെമല്ല, അങ്ങലന 
സുംഭവിക്കുന്നതട്  രോജ്യത്ിലറെ ജി ഡി �ി കൂട്ടുലമന്നതിനോ
ലുും ഇതിലന സ്വോഗതും ലെയ്യുന്നവരണ്ട്. നിെനിൽ�ിലറെ 
അടിസ്ോനമോയ പ്രകൃതിയുലട വിനോശും വഴിയോയോയോലുും 
തങ്ങൾക്കട് െോഭലമന്നതോണട് ല�ോതു സമീ�നും. മരടിലെ 
നോലു ഫട് ളോറ്റുസമുച്ചയങ്ങൾ സപ്രീും പകോടതി വിധിയനസരിച്ചട് 
ല�ോളിച്ചു മോറ്ിയതുമോയി ബന്ധലപ്ട്ടുണ്ോയ സുംഭവവികോസ
ങ്ങൾ �രിപശോധിച്ചോൽ  കൂടുതൽ വ്യക്മോകുും. ഈ ഫട് ളോറ്റുകൾ 
നിർമ്ിക്കുന്നതിനട് വ്യക്മോയ അനമതികൾ െഭിച്ചിരന്നില്ല. 

 പെഖനും 
സി ആര് നീെകണ്ഠൻ 

മരടിൽ ഫ് ളാറ്ായത്, 
ഫ് ളാറ്റുകൾ മാത്രമല്ല

  ഫ്ോറ്ട്സമുച്ചയും നിെനിന്നിരന്ന  സ്െും കോണുന്ന  വിപനോേസഞ്ോരികൾ
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തപദേശ ഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾ അടക്കും 
നൽകിയ അനമതികൾ നിയമോന
സൃതമോയിരന്നില്ല. ഉപേ്യോഗസ്രും 
അവലര ഇതിനട് പപ്രരിപ്ിക്കുന്ന 
രോഷ്ടീയ പനതൃത്വങ്ങളും നിർമ്ോണ 
സ്ോ�നങ്ങളും തമ്ിലുള്ള ഒത്തുകളി 
മോരെമോയിരന്നു �െപപ്ോഴുും നടന്നു 
പ�ോന്നതട്. മരടിൽ തലന്ന ഇക്കോര്യ
ങ്ങൾ വ്യക്മോണട്. 

1991 െോണട് തീരപേശ �രി�ോ
െനത്ിലറെ വിജ്ഞോ�നും പകന്ദ്ര 
വനും �രിസ്ിതി മന്തോെയും 
പുറത്ിറക്കുന്നതട്. 1996 ൽ അതു 
സുംബന്ധിച്ച െട്ങ്ങളും ഭൂ�ടങ്ങളും 
തയ്ോറോയിരന്നു. തീരപേശലമന്നോൽ 
കടൽജെവമോയി ബന്ധലപ്ടുന്നതുും 
പവെിപയറ്വും ഇറക്കവും ബോധിക്കു
ന്നതുമോയ കരയോണട്. ഒര പ്രപത്യക 
അളവിൽ കൂടുതൽ െവണോുംശമുള്ള
തുമോയ ജെമുള്ള ജെോശയങ്ങളലട 
തീരമോണട്.അതിൽ തലന്ന കണ്ലുും 
�വിഴപ്പുറ്റുും ഏറ്വും �ോരിസ്ിതിക 
പ്രോധോന്യമുള്ളവയോണട്.

 പസോൺ ഒന്നട്. അവിലട തുറമുഖങ്ങൾ, ജട്ികൾ, ആണവ 
സ്ോ�നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴിലക ഒര നിർമ്ോണപ്രവർ
ത്നങ്ങളും �ോടില്ല.  ഇത്രും തീരപമഖെകളിൽ നടത്തുന്ന 
എല്ലോ നിർമ്ോണങ്ങൾക്കുും തീരപേശ മോപനജട് ലമറെട് അപതോ
റിട്ിയുലട മുൻകൂർ അനമതി ആവശ്യമോലണന്നട് സുംസ്ോന 
സർക്കോർ തലന്ന നിേട് കർേിച്ചിട്ടുള്ളതോണട്. മരടിൽ ഈ 
ലകട്ിടങ്ങൾലക്കോന്നിന്നുും ഇവരലട അനമതി ഇലല്ലന്നു വ്യ
ക്മോണട്. എന്നിട്ടുും തപദേശ സ്ോ�നങ്ങൾ സ്വോധീനങ്ങൾ 
വഴി അനമതികൾ നൽകിയിരന്നു എന്നതോണട് പ്രശട് നും.അതട് 
സോധിലച്ചടുക്കുന്നതിനോണട് നിർമോതോക്കൾ �ണും മുടക്കുന്നതട്.

തീരപേശ നിയമങ്ങൾ െുംഘിക്കുന്നു എന്നു കോണുപമ്പോൾ 
തലന്ന അവയുലട നിർമോണും തടപയണ്തോണട്. �ലഷേ �ഞ്ോ
യത്ട് അതു �രിഗണിച്ചില്ല. തടി രഷേിക്കോൻ നഗരസഭ ഒര 
പസ്റ്റോ�ട് ലമപമ്ോ ലകോടുക്കുന്നു. അതിൽ നട�ടി സുംബന്ധിച്ച 
െിെ സോപങ്തിക പ്രശട് നങ്ങൾ ഉലണ്ന്നു കണ്ട് കഹപക്കോടതി 
റദേോക്കുന്നു. ലതറ്റുതിരത്ി വീണ്ടുും ലകോടുക്കോലമന്നട് പകോടതി 
തലന്ന �റയുന്നു. എങ്ിലുും നോെഞ്ചു വർേക്കോെും നഗരസഭ 
ഒന്നുും ലെയ്ോതിരന്നു. �ിന്നീടട് ഭരണും മോറിയപപ്ോൾ പുതിയ 
നഗരസഭ ക്രമും �ോെിച്ചട് ലമപമ്ോ നൽകുന്നു. �ലഷേ ഇതിനകും 
നിർമ്ോണും പൂർത്ിയോക്കി �െ ഫട് ളോറ്റുകളിലുും ആൾത്ോ
മസും തുടങ്ങിയിരന്നു എന്നു �റഞ്ഞു ലകോണ്ട് കഹപക്കോടതി
യുലട സിുംഗിൾ ബഞ്ചുും ഡിവിേൻ ബഞ്ചുും ആ ലമപമ്ോ റദേോക്കു
ന്നു. ആ വിധിയിൽ തീരപേശ �രി�ോെന അപതോറിട്ി ഇരെ 
കോെും  ഉറങ്ങിപയോ എന്ന ഒര �രോമർശും ഉണ്ോകുന്നു. അതു 
തിരത്ോനള്ള റിവ്യൂ ഹർജി തള്ളിയപപ്ോൾ ആ �രോമർശും 

നീക്കിക്കിട്ോൻ അപതോറിട്ി സപ്രീും 
പകോടതിയിൽ പ�ോകുന്നു. ആ 
പകസിെോണട് നിർണോയകമോയ 
വിധി വന്നതട്.

ഫട്  ള ോറ്റുകൾ ല�ോള ിക്കോൻ 
പകോടതി ഉത്രവിട്പപ്ോൾ കഷേി, 
മു ന്ന ണ ി  വ ്യത ്യോ സ മ ി ല്ല ോ ല ത 
എല്ലോവരും ഈ വിധി നടപ്ോക്കലപ്
ടുന്നതട് തടയോൻ ഒരമിച്ചു പെർന്നട് 
രുംഗത്തു വന്നു. ഫട് ളോറ്ട് നിർമോതോ
ക്കൾ ഇതിലനതിലര നടത്ിയ നിയ
മപ�ോരോട്ങ്ങലളല്ലോും �രോജയലപ്ട്ടു. 
ഒര ലതറ്റുും ലെയ്ോത്, �ോവും ഫട് ളോറ്ട് 
ഉടമകലള സഹോയിക്കോൻ നിേട് ക്കള
ങ്മോയ ഇടല�ടെോണട് രോഷ്ടീയ പനതൃ
ത്വങ്ങൾ നടത്ിയലതന്നട് വിശ്വസി
ക്കോൻ പ്രയോസമോണട്. 

ഇരെലയോലക്ക ആയിട്ടുും ഒര 
ഫട് ളോറ്റുടമയുും നിർമോതോക്കൾലക്ക
തിലര നിയമ�രമോപയോ പ്രെര
ണത്ിപെോ ഒര വോക്കു പ�ോലുും 
�റയോൻ തയ്ോറോകുന്നില്ല എന്ന 
വിേയും ആവർത്ിച്ചട് ഉന്നയിച്ച 

ഒരോളോണട് ഈ പെഖകൻ. അവർ സപ്രിും പകോടതിക്കുും മറ്റു
ലമതിരോയി നിരന്രും �രോതി �റയുകയുും ലെയ്തു. തങ്ങളിൽ 
നിന്നുും േശെഷേക്കണക്കിനട് (െിെർ പകോടികൾ തലന്നയുും) 
രൂ� തങ്ങളിൽ നിന്നുും കകപ്റ്ി നിയമ വിരദ്ധമോയ ഒര 
ഫട് ളോറ്ട് വോങ്ങി വഞ്ിക്കലപ്ടുകയോയിരലന്നങ്ിൽ സ്വോഭോവി
കമോയുും അവർ നിർമോതോക്കൾലക്കതിലര തിരിപയണ്തോണ
പല്ലോ. അതു ലെയ്ോത്ിടപത്ോളും ഈ കള്ളക്കച്ചവടത്ിൽ 
അവരും കൂട്ടു പ്രതികളോലണന്നു വ്യക്ും. �െ ഫട് ളോറ്റുകൾ 
സുംബന്ധിച്ചുും നിയമക്കുരക്കുകൾ ഉലണ്ന്നട് അവർക്കു തലന്ന 
അറിയോമോയിരന്നു. 

�തിനോയിരങ്ങൾ മോരെും വിെയുള്ള വീട്ടു�കരണങ്ങൾ 
വോങ്ങോൻ പ�ോകുന്നവർ എരെ പ്രോവശ്യും അതിലറെ വിശേോുംശ
ങ്ങൾ അപന്വേിക്കുലമന്നട് നമുക്കറിയോും. ഇരെയധികും �ണും 
നൽകി ഫട് ളോറ്റുകൾ വോങ്ങിയപപ്ോൾ ഈ ശ്രദ്ധ ഇല്ലോതിരന്ന
ലതന്തു ലകോണ്ട്? ഇതിനട് �െ കോരണങ്ങൾ �റയോും. ഫട് ളോറ്ട് 
വോങ്ങോൻ വോയ്പ എടുത്പപ്ോൾ ബോങ്ിലറെ നിയമവിേഗ്ദ്ധർ �രി
പശോധിച്ചു എന്നതോണട് അതിലെോന്നട്. ബോങ്കുകോർ ഒരിക്കലുും 
തീരപേശ നിയമലമോന്നുും പനോക്കോറില്ല. എങ്ിലുും ഇതു സുംബ
ന്ധിച്ച പകസകൾ ഉലണ്ന്നട് അവർക്കറിയോതിരിക്കില്ല. �ലഷേ 
അവർ അതിനട് കോര്യമോയ �രിഗണന നൽകിയില്ല. കോരണും 
വ്യക്മോണട്. ഇത്രും 'ലെറിയ’  പ്രശട് നങ്ങലളല്ലോും മറികട
ക്കോലമന്ന കധര്യും അവർക്കുണ്ോയിരന്നു. മുൻ കോെങ്ങളിൽ 
അതോണട് സുംഭവിച്ചു പ�ോന്നതട്. എറണോകുളും ജില്ലയിൽ 
മോരെും  നിയമെുംഘനും നടത്ിയ നോെോയിരപത്ോളും ലകട്ി
ടങ്ങൾ ഉലണ്ന്നട് കലണ്ത്ിയിട്ടുണ്ട്.

െ് ളാ�കൾ ത�ാളികാൻ പകാടെി 
ഉത്രവിട്പപ്പാൾ കക്ഷി, മുന്നണി 
വ്യെ്യാസ�ില്ാതെ എല്ാവരുും ഈ 
വിധി നടപ്പാകതപ്പടുന്നെ് െടയാൻ 
ഒരു�ിച്ചു പചര്ന്ന് രുംഗത്തു വന്നു. 
െ് ളാറ്് നിര്�ാൊകൾ ഇെിതന
െിതര നടത്ിയ നിയ�പ�ാരാട്ങ്ങ
തളല്ാും �രാജയതപ്പട്ടു. ഒരു തെ�ും 
തച�ാത്, �ാവും െ് ളാറ്് ഉട�ക
തള സഹായികാൻ നിഷ് കളങ്
�ായ ഇടത�ടൊണ് രാഷ്ട്രീയ 
പനതൃെ്വങ്ങൾ നടത്ിയതെന്ന് 
വിശ്വസികാൻ പ്രയാസ�ാണ്. 
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മാനിഫഫസ്റ്ായിഫെ 
കാണാഫത സ്�ായവ

 പെഖനും 
പസാ�പശഖരൻ

ഇന്നട് അതിപവഗും മോറിലക്കോണ്ിരിക്കുന്ന പെോക സുംഭവഗ
തികളമോയി പെർത്ല്ലോലത ഒര രോജ്യലത്യുും രോഷ്ടീയ 

ഘടനലയക്കുറിച്ചട് െർച്ചലെയ്ോനോകില്ല. ഇടതു�ഷേലത്യുും 
ഇതുമോയി പെർപത് തിരിച്ചറിയോനും നിർവ്വെിക്കോനമിന്നോകൂ. 
ഇടതു�ഷേലമന്നട് കരതിപപ്ോരന്ന �രമ്പരോഗത ധോരണകളി
ലുും നിെ�ോടുകളിലുും മൗെികമോയ െിെ ല�ോളിലച്ചഴുത്തുകളും 
ഇതോവശ്യമോക്കി തീർക്കുും. ഇപതക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും വിശേ
വമോയ ഒര പ്രതി�ോേനും ഈ ലെറിയ കുറിപ്ിലറെ �രിധിയിൽ 
ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരവും, ലതോഴിെോളിവർഗ്ഗ 
സർവ്വോധി�ത്യും, പസോേ്യെിസും, ല�ോതുപമഖെ, ആപഗോളവ

ല്ക്കരണും, ഭരണകൂടും എന്നിങ്ങലന തുടങ്ങി ഇടതു�ഷേും വിവോ
േരഹിതലമന്നവിധും ഉ�പയോഗിച്ചു പ�ോരന്ന ഏതോലണ്ല്ലോ 
സുംവർഗ്ഗങ്ങളും സോപങ്തിക �േോവെികളും ഈ പുനരപന്വേ
ണത്ിലറെ �രിധിയിൽ വരണും. ഏതോണ്സുംബന്ധലമന്ന
വിധും ല�ോള്ളയോയി മോറിയിരിക്കുന്നു ഇവയു�പയോഗിച്ചുള്ള 
രോഷ്ടീയ പ്രപഘോേണങ്ങൾ. ഇങ്ങലനലയോര പുനരപന്വേണ
ത്ിലറെ ആവശ്യകത വ്യക്മോക്കുുംവിധും െിെ ഉേോഹരണങ്ങ
ളും സൂെനകളും എടുത്തു കോട്ടുക മോരെമോണട് ചുവലട.

പ്ോബകെപസേലനയുും െിബറകെപസേലനയുും 
കുറിച്ചട് �റഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതോകുും നല്ലലതന്നു പതോന്നുന്നു. 

ഒപ്ോബർ വിപ്ലവത്ിലറെ പ്രെരണോർത്ും പസോവിയറ്ട് യൂണിയൻ തയ്ോറോക്കിയ പ�ോസ്റ്റർ. ഇതിൽ ലെനിനും സ്റ്റോെിനും 
പ്ോസ്കിയുും ഉണ്ട്
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പ്രസുംഗങ്ങളിലുും ക്ോസകളിലുും 
എഴുത്തുകളിലുും െോനൽ െർച്ചകളി
ലുലമല്ലോമോയി േിവപസന  നൂലറ്ോന്നു 
തവണലയങ്ിലുും ഇതോവർത്ിച്ചോൽ 
തങ്ങൾ �രിശുദ്ധ ഇടതു�ഷേമോയി 
എന്നോണിന്നട് ഭരിക്കുന്നവരലടയ
ടക്കും ധോരണ. ''ല�ങ്ങൾലക്കോര
ണ്ിലയയുണ്ോക്കി രോവിലെ വോയുും 
കഴുകി സങ്ീർത്നും ലെോല്ലുവിൻ'' 
എന്നതട് അയ്പ്�ണിക്കരലട 'കുടുും
ബപുരോണ' ത്ിലെ വരികളോണട്. 
ആപഗോളവല്ക്കരണും തുടങ്ങിയതു മുതൽ 
അതുമോയി ലകട്ടു�ിണഞ്ിവിലടയു
ണ്ോയ സോമ്പത്ിക നയങ്ങലളല്ലോും 
ഇടതു�ഷേഭരണത്ിലറെ പനട്ങ്ങ
ളോയി മറുവശലത്ടുത്തു കോട്ടുപമ്പോൾ 
തലന്നയോണട് ഈ കവെ സങ്ീർത്
നങ്ങൾ നടക്കുന്നതട്. ഈ കോ�ട്യും 
എടുത്തു �റയുകയല്ല  പ്രധോന 
ഉപദേശ്യും. 

ആപഗോളവല്ക്കരണ നയമോരുംഭിച്ചതോയി കണക്കോക്കുന്ന 
1990കൾ മുതൽ ഇടതു�ഷേ നിെ�ോട,ട് അതട് അപമരിക്കയുലട 
പനതൃത്വത്ിലുള്ള സോമ്ോജ്യത്വരോഷ്ടങ്ങലള �നപ�ോലെ വളർ
ത്തുലമന്നുും അവികസിതരോജ്യങ്ങലള കൂടുതൽ കൂടുതൽ േോരി
ദ്്യത്ിപെക്കുും തകർച്ചകളിപെക്കുും തള്ളിയിടുലമന്നുമോയിര
ന്നു. വികസിത രോജ്യങ്ങളും അവികസിതരോജ്യങ്ങളും അഥവോ 
പകന്ദ്രവും (Centre) �ോർശ്വപെോകവും(Peripheries) തമ്ിലു
ള്ള അന്രും അ�രിഹോര്യമോയ വിധും വർദ്ധിച്ചുലകോപണ്വരും 
എന്നുമോയിരന്നു അന്നട് കണ്തട്. കോൽ നൂറ്ോണ്ിനിപ്പുറും നമുക്കട് 
കോണോനോവക അന്നട് ആപഗോളവല്ക്കരണത്ിലറെ തീവ്ര വക്ോ
ക്കളോയിരന്ന അപമരിക്കയടക്കമുളള രോഷ്ടങ്ങളിന്നട് സ്വന്ും 
പേശസമ്പേട്ഘടനോവക്ോക്കളോകോൻ ശ്രമിക്കുന്നതോണട്. 
രോഷ്ടങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള അതിരകളില്ലോതോക്കുന്നതിന�കരും 
തങ്ങളലട അതിരകൾ സോദ്ധ്യമോകുന്ന
രെ അടച്ചു ലകട്ി സുംരഷേിത വി�ണി 
(Protectionism)യുലട വക്ോക്കളോ
കുന്നതോണട്. കയ്ിലുളള കുപറ ആയു
ധപശഖരങ്ങളലട ബെും കിഴിച്ചോൽ 
പെോകത്ിലറെ സോമ്പത്ിക പനതൃത്വും 
തലന്ന അപമരിക്കക്കിന്നട് നഷ്മോകുന്ന
തോണട് കോണുക. മറുവശത്ട് സ്വയും 
ഒര മൂന്നോും പെോകരോജ്യമോയി കണ്ിര
ന്ന െീനയിന്നട് വികസിത രോഷ്ടങ്ങൾ
ക്കട് കടുത് സോമ്പത്ിക ലവല്ലുവിളി
യോയിരിക്കുന്നു. േഷേിണ ലകോറിയയുും, 
തോയട് വോനും, സിങ്�രും തോയട് െണ്ടുും, 
മപെേ്യയുമടക്കും �െ �ിപന്നോക്ക 
രോജ്യങ്ങളും ആപഗോളവല്ക്കരണത്ിൽ 

�ിറപകോട്ല്ല. ഏലറ മുപമ്പോട്ടു വരന്നതോണട് കോണുന്നതട്. ഇന്്യ 
തലന്നയുും കഴിഞ് കോൽനൂറ്ോണ്ടു കോെത്ട് ഗണ്യമോയ 
ജിഡി�ി വളർച്ചയോണട് കകവരിച്ചതട്. പെോകത്ിലറെ 
തലന്ന ജീവിത സൂെികകകളിലുും  വളർച്ചയോണുണ്ോയിട്ടു
ള്ളതട്. വികസിത പകന്ദ്രവും മൂന്നോും പെോകവും തമ്ിൽ വിടവട് 
കൂടിലക്കോപണ് വരന്നു എന്നട് അപന്നലറ പ്രെോരും പനടിയ 
ഒര മോർകട് സിസ്റ്റട് സോമ്പത്ിക ശോസ്ത്ര സട് കൂളോയിരന്ന 
ആശ്രിതത്വ സിദ്ധോന്ങ്ങൾക്കിന്നട് അപത�ടി ആരോധകലര 
കിട്ടുലമന്നുും പതോന്നുന്നില്ല. യഥോർത്ത്ിൽ സുംഭവിച്ചുലകോ
ണ്ിരിക്കുന്നതുും തങ്ങൾ �റയുന്നതുും തമ്ിലുള്ള ഈ ല�ോര
ത്മില്ലോയ്മ തിരിച്ചറിയോനോകോത് ഇടതു�ഷേ ധോരകൾക്കട് 
െരിരെത്ിനും, അല്പും കോര്യവിവരമുള്ളവർക്കുും മുമ്പിൽ ഒര 
വിദൂേക സ്ോനപമ െഭിക്കൂ. പെോകലത്ല്ലോും ഇന്നട് തുെ്യമോയി 

എപന്നോ, അലല്ലങ്ിൽ മുതെോളിത് വളർച്ച
ക്കകത്ട് സ്വോഭോവികമോയി തലന്ന പെോകും 
നിരപ്ോയിപക്കോളും എപന്നോ ഇതിലന 
ലതറ്ി വോയിക്കുകയുമരതട്. പെോകലത്യുും 
ജീവിതലത്യുും വളർത്ിലക്കോണ്ല്ലോലത 
മുതെോളിത് ഉല്പോേനവ്യവസ്ക്കട് നിെനി
െക്കോോനോകില്ല എന്നതട് കമ്യുണിസ്റ്റട് മോനി
ലഫപസ്റ്റോ വോയിച്ചവർക്കറിപയണ്തുമോണട്. 
മുതെോളിത്ത്ിലറെ ഔേോര്യലമോന്നുമല്ലതട്. 
മുതെോളിത് സമ്പേട്ശോസ്ത്രത്ിലറെ ഭൗതിക 
നിയമമോണട്. മൂെധനത്ിനട് ല�രത്തുവരണ
ലമങ്ിൽ അതിനട് ഉല്പോേനും വർദ്ധിപ്ിച്ചുലകോ
പണ്യിരിക്കണും, ഉല്പോേനും വർദ്ധിപ്ിച്ചുലകോ
പണ്യിരിക്കണലമങ്ിെതിനട് ഉ�പഭോഗവും 
വർദ്ധിപ്ിച്ചുലകോപണ്യിരിക്കണും. ഫെപമോ, 

മഹോരോഷ്ടോ നിയമസഭയ്ക്കട് മുന്നിൽ കർേകർ നടത്ിയ ഉജ്്വെ മോർച്ചട് 

കോൾ മോർക്ട്
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ജീവിതനിെവോരത്ിലുള്ള വളർച്ചയുും.
എങ്ിൽ �ിലന്ന, പെോകലമങ്ങുും നിരന്രും വർദ്ധിച്ചു 

വരന്ന വരമോനവിതരണത്ിലെ അന്രത്ിലറെ കണക്കി
ലറെ അർത്ലമന്ട് എന്ന സുംശയമോകുും ന്യോയമോയുമുേിക്കുക. 
പ്രധോനമോയുും കവെപ്രസുംഗത്ിന�കരിക്കുന്ന ഒര ജനപ്രിയ 
കണക്കോണതട് എന്നതോണുത്രും. സമ്പേട്ശോസ്ത്രത്ിലെ 
വളലര വ്യത്യസ്മോയി പ്രവർത്ിക്കുന്ന രണ്ടു സുംവർഗ്ഗ
ങ്ങലള പവർതിരിക്കോലത കൂട്ികുഴക്കുന്ന ഒന്നോണതട്. ഏറ്വും 
അടിയിലെ ബഹുഭൂരി�ഷേത്ിലറെ വരമോനും, വ്യോവഹോരിക 
അർത്ത്ിൽ തലന്ന വരമോനമോണട്; ഉ�പഭോഗപ്രധോനവമോ
ണതട്. അഥവോ ജീവസന്ധോരണത്ിനള്ള വരമോനമോണതട്. 
എന്നോൽ മുകളിപെോട്ട് പ�ോകുപന്ോറുും അതിൽ 'അരിക്കോശട് ' 
കുറഞ്ഞുവരകയുും മൂെധന പ്രധോനമോയി മോറുകയുമോണട് ലെയ്യു
ന്നതട്. ജീവിതോവശ്യങ്ങൾക്കു�പയോഗിക്കുന്ന വരമോനവും 
മൂെധനവും സമ്പേട്ശോസ്ത്ര�രമോയി മൗെികമോയ അന്രങ്ങ
ളള്ള രണ്ടു സുംവർഗ്ഗങ്ങളോണട്. ഇതട് മനസ്ിെോകണലമങ്ിൽ 
മോർകട് സിലറെ സമ്പേട്ശോസ്ത്രത്ിലറെ ഹരിശ്രീലയങ്ിലുും 
അറിയുകയുും പവണും. എന്നോൽ പമൽതട്ിൽ നടക്കുന്ന മൂെധന 
പകന്ദ്രീകരണത്ിലറെ വളർച്ചയുലട പതോതുും അടിയിലുള്ള 
വരമോന വിതരണത്ിലറെ  പതോതുും തമ്ിൽ �ോെിച്ചിരിപക്ക
ണ് അന�ോതും ലതറ്റുപമ്പോൾ ഉല്പോേനും മിച്ചമോവകയുും ഉ�പഭോ
ഗവമോയുള്ള അതിലറെ ബന്ധും വിട്ടുപ�ോവകയുും ലെയ്യുും. ഫെും 
മുതെോളിത് പ്രതിസന്ധിയുമോകുും. അടിയിലുള്ള വരമോനത്ി
ലറെ ഒഴുക്കട് ആന�ോതികമോയി വർദ്ധിപ്ിച്ചുലകോണ്ടു മോരെപമ 
മുതെോളിത്ത്ിനട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നട് കരകയറോനും 
ജീവൻ നിെനിർത്ോനമോകൂ.

മുതെോളിത്ലത് �രോജയലപ്ടുത്തുന്നതിനട് അസൂയയുും 
നഷ്ും നിറഞ് മധ്യവർഗ്ഗ മപനോനിെയുലടകൂലട ഉല്പന്നമോയ 
�രദൂേണ രോഷ്ടീയലത്യല്ല വളർപത്ണ്തട്. �കരും മുതെോ
ളിത് സോമ്പത്ിക പ്രവർത്നങ്ങളലട വസ്തുനിഷ്ഠ നിയമങ്ങൾ 
മനസ്ിെോക്കി പ്രവർത്ിക്കുകയോണട്. സ്വന്ും കോെത്ിലറെ 
�രിമിതികപളോലടയോലണങ്ിലുും മോർകട് സട് അതിനോണട് ശ്ര
മിച്ചതട്.

ആനഗാെകാെളത് നേശ്രീയത
മോർകട് സിസും ഒര സോർവ്വപേശീയപ്ര

സ്ോനമോയോണോരുംഭിച്ചതട്. �ിൽക്കോെ
ത്തിലന പേശീയ പ്രസ്ോനങ്ങളോക്കി 
മോറ്ിയതട് പസോവിയറ്ട് മോർകട് സിസവും 
െീനയുലമല്ലോമോണട്. ആപഗോള സോർ
വ്വപേശീയ പബോധലത് പ്രതി, ഇതര 
പേശീയ �ോർട്ികലള പസോവിയറ്ട്, െീനോ 
�ോർട്ികളലട പേശീയ തോല്പര്യങ്ങൾക്കന
സൃതമോയവ ഉ�പയോഗിക്കുകയുും ലെയ്തു 
പ�ോന്നിട്ടുണ്ട്. കോെും തുറന്നുകോട്ിയതു
പ�ോലെ ആത്യന്ികമോയതട് അതതട് 
രോഷ്ടങ്ങളിലെ മുതെോളിത് സമൂഹ നിർ
മ്ിതിയുലടയുും മൂെധനസ്വരൂ�ണത്ി

ലറെയുും കടമയോണട് നിർവ്വഹിക്കുകയുും ലെയ്തതട്. 
പഗോർബപച്ചവലല്ലങ്ിൽ മലറ്ോര പ�രകോരൻ ഒര�ലഷേ 

ഒര ലെറിയ കോെവ്യത്യോസപത്ോലടയുും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്ത 
സ്വഭോവപത്ോലടയുും ഇതു തലന്ന ലെയ്ോൻ നിർബ്ബന്ധിതമോകു
മോയിരന്നു എന്നതോണട് വസ്തുത. �രമ്പരോഗത പസോേ്യെിസ്റ്റട് 
െരിരെത്ിനട് അപങ്ങോപട്ലക്കത്ിപയ �റ്റുമോയിരന്നുള്ളുലവന്നട് 
കോണണും.

�ഴയ അർത്ത്ിൽ പേശീയമോയ ഒര പസോേ്യെിസ്റ്റട് 
സോമൂഹ്യക്രമപമോ, പേശീയമോയ വികസനനയപമോ, രോഷ്ടീയ 
സമ്പേട്ഘടനപയോ തലന്ന ഇന്നസോദ്ധ്യമോണട്. പേശീയത 
തീർത്തുും ഇല്ലോതോയി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല, �കരും മോറിലക്കോ
ണ്ിരിക്കുന്ന ആപഗോളഘടനയുമോയി പെർത്ട് അതതട് സന്ദർ
ഭങ്ങളിൽ അതിലന ആപ�ഷേികോർത്ത്ിൽ പുനർനിർവ്വ
െിക്കണും എന്നതോണിതട് കോണിക്കുക. നരവുംശശോസ്ത്രവും 
െരിരെവും ഇന്നട് പുറത്തുലകോണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നപ�ോലെ മനേ്യ
വുംശും തലന്ന ഒന്നോയുത്ഭവിച്ചട് �െ കകവഴികളോലയോഴുകി 
കൂടുതൽ വെിയ ഒന്നിപെക്കട് തലന്ന എത്ിപച്ചരന്നു എന്ന 
തിരിച്ചറിവിന്നട് പ്രധോനമോണട്. മോനിലഫപസ്റ്റോയിൽ തലന്ന 
മോർകട് സും ഏുംഗൽസും ഈ തിരിച്ചറിവട് പ്രകടമോക്കിയിരന്നു 
എന്നതോണിതിലറെ വലുപ്ും.

ഭഷേ്യ പേശീയ സ്വയും�ര്യോപ്തത തുടങ്ങി സ്വോതന്ത്യപ്ര
ഖ്യോ�നകോെലത് നയസമീ�നങ്ങൾക്കിന്നട് അപത അർത്
ത്ിൽ പുനരോവർത്നമില്ല. അതതട് രോജ്യത്തു തലന്ന ഉള്ളിയുും 
ലനല്ലുും പഗോതമ്പുും പതയിെയുും റബ്ബറുലമോലക്കയുണ്ോക്കി 
അവിടവിലട ഉ�പഭോഗും ലെയ്യുന്നതല്ല ഇന്നട് പെോകത്ിലറെ 
വഴി. �ഴയ കുടിൽവ്യവസോയങ്ങളലട ഗതിയിപെക്കട് വർത്
മോനെരിരെും അതിലന കൂടുതൽ കൂടുതൽ തള്ളിമോറ്റുന്നതോണി
ന്നട് സുംഭവിക്കുന്നതട്.  അവരവരലട കീശയിൽ ലകോള്ളുന്ന 
പ്രോകൃതമോയ രോഷ്ടീയ സമ്പേട്ശോസ്ത്രും ലവച്ചട് ഇന്നട് ഒര രോഷ്ട
ലത്യുും ജനതലയയുും നയിക്കോനിറങ്ങുന്നതട് െരിരെപത്ോടു 
കോണിക്കുന്ന ഒര കുറ്കൃത്യമോയി മോറുലമന്നുമതിലന �റയോും. 
പേശീയ തോല്പര്യങ്ങലള വളർത്തുകയല്ല അതതട് പേശങ്ങലള 

പെോകത്ിലറെ �ിന്നിെിഴയോനോണതട് 
സഹോയിക്കുക.

പരിണാമും, 
ഉല്ാേനോപകരണും, വർഗ്ും

വർഗ്ഗങ്ങലളയുും വർഗ്ഗസമരലത്യുും 
മനേ്യെരിരെത്ിലറെ ഏകനിർണ്ോയക 
ശക്ിയോയി കോണുന്നതിലനയുും പുതിയ 
െരിരെനരവുംശ ശോസ്ത്രജ്ഞോനങ്ങൾ പ്ര
ശട് നവൽക്കരിക്കുും. മോനിലഫപസ്റ്റോയുലട  
കോെത്ട് മനേ്യവുംശത്ിനട് തലന്ന കുറ
ച്ചോയിരും വർേങ്ങളലട പ്രോയപമയുള്ളു. 
വർഗ്ഗസമൂഹ രൂ�ീകരണത്ിനട് അന്നട് 
കണക്കോക്കുന്ന ഒര മൂവോയിരും ലകോല്ല
ത്ിന ചുറ്റുും വരോവന്ന കോെും അതിൽ 
വളലര വലുതോണട്. നരവുംശ ശോസ്ത്രും പഗോർബപച്ചവട്
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ഇന്നട് �റയുന്നതട് ആധുനിക മനേ്യനട് (Homosapian) മൂന്നട് 
െഷേത്ിപെലറലയങ്ിലുും പ്രോയമുലണ്ന്നോണട്.  ഏുംഗൽസട് 
വോനരനിൽ നിന്നട് നരനിപെക്കുള്ള മോറ്ും കണക്കോക്കുന്ന 
നിവർന്നുനടന്നട് �ണിയോയുധങ്ങള�പയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ 
കോെും കണക്കോക്കിയോൽ അതട് േശെഷേക്കണക്കിനട് വരും. 
ഇന്നട് െഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്വും �ഴക്കും ലെന്ന �ണിയോയുധ
ങ്ങൾക്കട് 33 െഷേത്ിലറെലയങ്ിലുും പ്രോയും വരും. പഹോപമോ
സോ�ിയൻസട് രൂ�ലമടുത് കോെത്ട് ഏതോണ്ട് ഒമ്പതട് 
സപഹോേരസ്പീേീസകലളങ്ിലുും അവപയോലടോത്തുണ്ോയിര
ന്നു. അവയിൽ �െതുും �ത്ിര�തിനോയിരും ലകോല്ലങ്ങൾക്കു 
മുമ്പുവലരലയങ്ിലുും അവപനോലടോപ്മുണ്ോയിരന്നു.  സപഹോേര
സ്പീേീസകൾ ഉണ്ോയിരന്നു എന്നു �റഞ്ോൽ ഒരോെങ്ോരിക 
പ്രസ്തോവമല്ല, അവയിൽ �െതുമോയുും അവൻ �രസ്പര കെുംഗി
കപവഴ്ചയിപെർലപ്ട്ട് സന്ോനോപെോ�ട്േോനവും നടത്ിയിരന്നു. 
ആധുനിക മനേ്യലറെ ജനിതക പശഖരത്ിൽ ഇന്നുും നിയോ
ണ്ർതോെിലറെയുും ലഡനിപസോവലറെയുലമല്ലോും ജീനകൾ രണ്ടു 
ശതമോനത്ിപെലറയുലണ്ന്നുും �റയുന്നു. ഇതര സ്പീേിസകൾ 
ഇല്ലോതോയതട് സ്വയും തലന്നപയോ അലല്ലങ്ിൽ മനേ്യരിലുള്ള 
�ലങ്ന്ട് എന്നലതല്ലോും വിവോേോസ്പേവും ഇനിയുും കൃത്യമോയി 
കലണ്പത്ണ്തുമോയോണിരിക്കുന്നതട്. എന്നോൽ, ഏറ്വും അന
പയോജ്യമോയതട് അതിജീവിക്കുന്നു എന്ന �രിണോമ സിദ്ധോന്
ത്ിലെ പ്രകൃത്യോനകൂെന നിയമും ഇതിൽ പ്രവർത്ിച്ചിരി
ക്കുലമന്നുറപ്ട്.

മനേ്യനും അവനൾലപ്ടുന്ന കജവ മണ്ഡെവും വിശോ
െപ്രകൃതിയുും എല്ലോമോയി പെർത്തു മോരെപമ �രിണോമലമന്ന 
പ�ോലെ െരിരെവും ശരിയോയി മനസ്ിെോക്കോനോകൂ. ഉല്പോേ
പനോ�കരണങ്ങളമോയി മോർകട് സട് മനേ്യെരിരെലത് പെർ
ത്തുവോയിച്ചതിൽ തലന്ന ഈ തിരിച്ചറിവണ്ട്. പ്രോെീന ശിെോ
യുധങ്ങളിൽ നിന്നു തുടങ്ങിയോണട് ആധുനികോർത്ത്ിൽ 
കജവസോപങ്തികയുലട ഗുംഭീരവും ഒപ്ും ആശങ്ോജനകവ
മോയ സന്ദർഭത്ിലെത്ി നില്ക്കുന്നതട്. സോമോന്യമോയ അർത്
ത്ിൽ �രിണോമത്ിലറെ തലന്ന തുടർച്ചയോയി കോണോവന്ന 
മനേ്യനും പ്രകൃതിയുും പെരന്ന ഒപര സമയും െയബദ്ധവും 
സുംഘർേോത്മകവമോയ ബന്ധത്ിലറെ അടിത്റയിൽ 
രൂ�ലപ്ടുത്തുന്ന തോല്ക്കോെികവും േ്വിതീയവമോയ ബന്ധഘട
നകളോയി പവണും വർഗ്ഗലത്യുും വർഗ്ഗസമരലത്യുലമല്ലോും 
തിരിച്ചറിയുന്നതട്. കജവമണ്ഡെത്ിലറെ തലന്ന നിെനില്പിലന
യുും ഭോവിലയയുും നിർണ്ോയകമോയി സ്വോധീനിക്കോൻ പ�ോന്ന
വിധമുള്ള ശോസ്ത്രസോപങ്തികതയുലട വികോസും മനേ്യനും 
പ്രകൃതിയുും ഉൾപച്ചർന്ന കവരദ്ധ്യലത് പ്രത്യഷേത്ിൽ 
തലന്ന പ്രമുഖ സ്ോനലത്ത്ിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതോണട് 
ഇന്നലത് സവിപശേത. മുതെോളിത്ലത് മോരെമല്ലോലത, 
വർഗ്ഗസമരമടക്കും മനേ്യെരിരെലത് തലന്ന നിർണ്ോയക
മോയ ഒര േശോസന്ധിയിലെത്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതോണട് 
കോര്യും. യുദ്ധസോപങ്തികത, ഊർജ്സോപങ്തികത, കജവ
സോപങ്തികത തുടങ്ങിയവയുലടലയല്ലോും അവധോനതപയോലട
യല്ലോത് വിനിപയോഗും കജവമണ്ഡെത്ിലറെയുും ഭൗമപ്രകൃതി
യുലടതലന്നയുും ഒര തിരിച്ചുവരവട് സോദ്ധ്യമോക്കുുംവിധും വിനോ

ശത്ിപെലക്കത്ിക്കോലമന്നതോണിന്നലത് പകന്ദ്രപ്രശട് നും. 
ഏലതങ്ിലുും വിഭോഗത്ിലറെപയോ, മൂെധനഗ്രൂപ്പുകളലടപയോ, 
രോഷ്ടങ്ങളലട തലന്നപയോ തോല്പര്യത്ിന വിട്ടുലകോടുക്കോലത, 
മനേ്യവുംശത്ിലറെ തലന്ന ല�ോതുതോല്പര്യലത് മുൻനിർത്ി
യുും ല�ോതുനിയന്തണത്ിലറെ കീഴിലുും മോരെപമ ഇവലയല്ലോും 
തുടർന്നനവേിക്കോൻ �റ്റൂ. വിവരസോപങ്തികതയുലടയടക്കും 
വളർച്ച ഇതിനനസൃതമോയ വിധും ജനോധി�ത്യരൂ�ങ്ങലളയുും 
സുംവിധോനങ്ങലളയുും വളർത്ിലയടുക്കോനളള പശേിയുും മന
േ്യനിന്നട് പ്രോപ്തമോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയളട മുതൊെിത് �ർവ്വബന്ധങ്ങൾ
ഇങ്ങലനലയോര ല�ോതുസമീ�നും സ്വീകരിക്കുപമ്പോഴുും 

ഇപപ്ോഴുും മധ്യകോെികത പ്രബെമോയിരിക്കുന്നതുും അതു 
വളമോക്കി വർഗ്ഗീയത ഭരണത്ിെിരിക്കുന്നതുമോയ ഇന്്യ 
പ�ോലുള്ള �ിപന്നോക്കരോജ്യങ്ങളിൽ ഇടതു�ഷേേൗത്യും 
കൂടുതൽ സങ്ീർണ്മോണട്. കൃേിയിെടക്കും ലെറുകിപടോല്പോേനും 
പ്രധോനമോയി പെോകസോഹെര്യങ്ങളിൽ ഏലറ �ിറകിെോയി
പപ്ോയ �രമ്പരോഗതഗ്രോമങ്ങളും ഗ്രോമീണ ജനസുംഖ്യയുമോണട് 
ഇന്്യയിൽ ഭൂരി�ഷേും.  നഗരവല്ക്കരണവും തേനസോരിയോയ 
മോറ്ങ്ങളും ഇന്്യയിലുും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതട് വിസ്മരിച്ചല്ല 
ഇതട്. 'കൃേിഭൂമി കർേകനട് ' എന്നതു തുടങ്ങിയ ഭൂ�രിേട് കര
ണലത്ക്കുറിച്ചുള്ള �രമ്പരോഗത മുദ്ോവോക്യങ്ങലളോന്നുും അപത 
�ടിയിൽ കോെോനസോരിയല്ല. ഭൂമി ആപളോഹരി തുണ്ടുകളോ
ക്കി വീതിച്ചു നൽകുന്നതോണട് പസോേ്യെിസലമന്ന പ്രോകൃതവും 
െരിരെവിരദ്ധവമോയ ധോരണ ഇടതു�ഷേത്ിനകത്ിപപ്ോൾ 
പ്രബെമോണട്. മോറുന്ന പെോകും മോറിയ പെോേ്യങ്ങളും പുതിയ 
പുതിയ പ്രശട് ന�രിഹോരങ്ങളും അതതട് കോെങ്ങളിൽ ആവശ്യ
മോകുും എന്ന കോര്യും െരിരെത്ിലറെ പനോക്കുകുത്ികളോകോൻ 
സ്വയും തീരമോനിച്ച ഈ �ോവും പസോേ്യെിസ്റ്റട് മതവിശ്വോസി
കൾക്കട് മനസ്ിെോയിട്ടുലണ്ന്നട് പതോന്നുന്നില്ല. കൃേി ആധുനി
കവല്ക്കരിച്ചുും ഭൂവിനിപയോഗും കോെോനസോരിയോയി പുനർനിർവ്വ
െിച്ചുമല്ലോലത, ആപഗോളമത്രത്ിൽ ഇന്്യക്കിനി വഴിയില്ല. 
എന്നോൽ ആധുനികവല്ക്കരണും എന്നതട് കുപറ രോസവളപ്രപയോ
ഗവും കീടനോശിനികളും ്ോ്റുകളലമോന്നുും വിപവെനരഹി
തമോയു�പയോഗിക്കെലല്ലന്നുും കോർേികജ്ഞോനും അവിലട 
നിലന്നല്ലോും േിനും പ്രതി മുപമ്പോട്ടുപ�ോവകയോലണന്നുമറിയുക
യുും പവണും. ഇന്്യയോലക ഭഷേണും സമൃദ്ധമോക്കോൻ ഇരെമോ
രെും മനേ്യോദ്ധ്വോനവും ജീവിതവും വർത്മോന 

ഇന്്യനവസ്യിലെപപ്ോലെ ഭൂമിക്കട് അതിഭോരമോയി 
തളച്ചിപടണ്തുപണ്ോ എന്നതോണിന്നട് പ്രധോനപെോേ്യും. 
ഇതിലനക്കോൾ വളലര കുറഞ് മനേ്യപശേി ഉ�പയോഗിച്ചട് 
ഇന്നപത്തിലറെ �തിന്ടങ്ങട് കോർേിപകോല്പോേനും കൂട്ോനോ
കുലമന്നട് ആധുനിക ശോസ്ത്ര സോപങ്തികത �െ രോജ്യങ്ങളിൽ 
ലതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്്യയിലെ വർണ്ജോതിവ്യവസ്യുലട 
പ്രധോനപ്രഭവപകന്ദ്രവും വർഗ്ഗീയതയുലട ഏറ്വും വളക്കൂറുള്ള 
മണ്ണുും ജീർണ്ിച്ചു ലകോണ്ിരിക്കുന്ന ഈ കോർേികഘടനയുും 
ജീവിത�രിസരവമോലണന്ന തിരിച്ചറിവമിന്നട് പ്രധോനമോണട്. 
അപപ്ോഴുും മറുവശത്ട് അത്യന്ോധുനികമോയ ഒര പസവനസ
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മൂഹവും സമ്പേട് വ്യവസ്യുമോയുള്ള 
�രിവർത്നും തീരമോനിച്ചോയോലുും 
അലല്ലങ്ിലുും ഇന്്യയിൽ സുംഭവിച്ചു
ലകോണ്ിരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷും
ഇന്്യയിലെല്ലോയിടത്തുും ഒപര 

പ�ോലെ ബോധകമോയ െളിതമോയ 
ഒര മുദ്ോവോക്യും കലണ്ത്തുക 
ഇന്നട് സോദ്ധ്യമോകുലമന്നട് പതോന്നു
ന്നില്ല. ആധുനികതയുലട  വി�രീത 
�ോഠങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞുലകോണ്ട് 
ഉല്പോേന പമഖെലയയുും കൃേിലയയുും 
ആധുനികമോക്കി തലന്നപയ മുപമ്പോട്ടു 
പ�ോകോനോകൂ. ഈലയോര ല�ോതുകോ
ഴ്ചപ്ോടിനകത്ട് കോെപഭേോനസോരി
യോയി കവവിദ്ധ്യപൂർണ്മോണിന്നട് 
�രിഹോരങ്ങൾ. ഉല്പോേന രോഷ്ടീയ 
പമഖെകളിൽ സോർവപേശീയവല്ക്ക
രണവും, ആപഗോളപകന്ദ്രീകരണവും 
ഇലന്നോഴിവോക്കോനോകോത് യോഥോർ
ത്്യമോയിരിലക്ക തലന്ന ഒര�ലഷേ 
മുൻകോെങ്ങലളക്കോൾ കവവിദ്ധ്യപൂർണ്വും വിപകന്ദ്രീകൃതമോയ 
ഒരല്പോേന രോഷ്ടീയ വ്യവസ്യോകണും ഭോവിപെോകും. മൂെധന
ത്ിലറെ  ആപഗോളവല്ക്കരണവും പകന്ദ്രീകരണവും തടയുക എന്ന
തിലു�രി ഒര ലെറുന്യൂന�ഷേത്ിലറെ കയ്ിൽ നിന്നട് അതിലറെ 
നിയന്തണും പെോക രോഷ്ടങ്ങളലട ഒര ജനോധി�ത്യ സുംഘടന 
ഏലറ്ടുക്കണും എന്നതോണട് കോര്യും; മൂെധനത്ിലറെ പ്രവർ
ത്നും മനേ്യോഭിമുഖമുള്ളതോകണും. പെോകലത് കവവിദ്ധ്യും 
നശിപ്ിക്കോലതയുും കൂടുതൽ ജനോധി�ത്യമോക്കിയുും നയിക്കുന്ന
തിലറെ പുതിയ സോദ്ധ്യതകൾ തുറലന്നടുക്കോനോകണും ഇടതു�ഷേ
ത്ിലറെ ശ്രമങ്ങൾ. �രമ്പരോഗത പസോവിയറ്ട് മോതൃകപ�ോലെ 
പെോകലത് നിരപ്ോക്കി എല്ലോവപരയുും ഒരപ�ോലെയോക്കി 
ഒപര യൂണിപഫോും ധരിച്ചട് ഒന്നോക്കുകയല്ല, എണ്മറ്  വർണ്രോ
ജികൾക്കിടമുള്ള ഒന്നോക്കി മോറ്റുന്നതിെോണട് ഇടതു�ഷേത്ിലറെ 
ഭോവിയുും സ്വപ്നവും കലണ്ടുപക്കണ്തട്.

എന്നോെിന്നട് ഇന്്യയിെിങ്ങലന സോമ്പത്ികവും രോഷ്ടീ
യവും മോരെമല്ല, ഒര�പഷേ അതിപനക്കോള�രി സോമൂഹ്യമോയ 
കടമകളിന്നട് ഇടതു�ഷേപമലറ്ടുക്കണും. ജോതിമതോധി�ത്യങ്ങ
ലളയുും വിഭജനങ്ങലളയുും തകർത്ട് ആധുനിക �ൗരപബോധ
ത്ിെധിഷ്ഠിതമോയ ഒര �ൗരസമൂഹലത് രൂ�ലപ്ടുത്തുക 
എന്നതിവിലട �രമപ്രധോനമോണട്. ഇന്്യയിലെ ജോതിയധിഷ്ഠി
തമോയ ഗ്രോമീണോവോസഘടനയുും നിെനില്ക്കുന്ന വിവോഹ കുടുും
ബഘടനലയയുലമോലക്ക തകർത്തുലകോപണ്യതിനട് മുപമ്പോട്ടു 
പ�ോകോനോകൂ.

പെോകമോനവികതയിപെക്കുയരപമ്പോഴുും സ്വന്ും ക�തൃക
ങ്ങളിൽ കോലുറപ്ിച്ചു ലകോണ്ടുപവണമതട്. എല്ലോും ഒന്നോവകയല്ല 
വ്യക്ിത്വവും വ്യത്യസ്തതകളമുളള ജനതകളലട, ഒത്തുപെരെി

ലൂലടപയ പെോകും കൂടുതൽ മപനോഹര
മോകൂ, ആവോസപയോഗ്യവും.

കണ്ണുണ്ായാൽ നപാര, 
കാണണും

ഇലതല്ലോും ഇടതു�ഷേത്ിനിന്നട് 
ശൂന്യതയിൽ നിന്നട് പുതുതോയി സൃഷ്ി
ലച്ചടുക്കണും എന്നു പതോന്നുന്നുലവങ്ിൽ 
ലതറ്ി. ഇലതല്ലോമിന്നട് പെോകത്തുും 
ഇന്്യയിലുും രൂ�ലപ്ട്ടുലകോപണ്യി
രിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതോണട് തിരിച്ചറി
പയണ്തട്. �രമ്പരോഗത ഇടതു�ഷേ
ലത്പപ്ോലെ എല്ലോ ശരികളലടയുും 
ഉറവിടവും ആസ്ോനവമോയ കേവ
ത്ിലറെ സ്ോനത്തുനിന്നതിറങ്ങണും. 
എങ്ിൽ ഇന്നട് രോജ്യത്തുടനീളും നൂറുക
ണക്കിനട് ലെറുതുും വലുതുമോയ പ്രസ്ോ
നങ്ങളതിന കോണോും. �ോർട്ികളല്ല, പ്ര
സ്ോനങ്ങൾ. ഇവക്കട് ല�ോതുവോയ ഒര 
േിശോപബോധും നൽകി ഒര െരടിൽ 
പകോർത്ിണക്കോനള്ള ജനോധി�ത്യ
പബോധവും വലുപ്വമോണതിനോവശ്യും. 

പേശീയപ്രസ്ോനത്ിലറെ കോെലത്ന്നപ�ോലെ അപനകങ്ങ
ളോയ കകവഴികലള ഒര ല�ോതുപ്രവോഹത്ിൽ െയിപ്ിലച്ചടു
ക്കോനള്ള പശേിയോണട് ഇന്്യൻ ഇടതു�ഷേത്ിനോവശ്യും. 
രോജ്യത്ിനിന്നു കോണുന്ന എണ്മറ് െിതറിക്കിടക്കുന്ന ജനമു
പന്നറ്ങ്ങൾ വഴി ലതറ്ിയവയോലണപന്നോ, പ്രതിപെോമ�രമോയി 
മോറുന്നുലവപന്നോ ഒലക്ക, ഇടതു�ഷേത്ിന പതോന്നുന്നുലവങ്ിൽ 
അതിനള്ള പ്രധോന ഉത്രവോേിത്ും തങ്ങൾക്കു തലന്നയോ
ലണന്ന പബോധത്ിപെക്കതുണരണും. ജനങ്ങളലട വഴികളിൽ 
നിന്നട് �ോഠങ്ങൾ �ഠിച്ചുലകോപണ് ജനങ്ങലള വഴിനയിക്കോ
നമതിനോകൂ. �െപപ്ോഴുും ഇടതു�ഷേത്ിലറെ മുഖെഷേണ
ങ്ങളിൽ നിന്നുും വോയിലച്ചടുക്കോൻ പതോന്നുന്ന പെോകത്ിലറെ 
ആൽഫയുും ഒപമഗയുും തങ്ങളോലണന്ന അലേീെ ധോർഷ്്യങ്ങലള 
കലയ്ോഴിയുക വഴിപയ ഈ വിനയ പബോധമതിനണ്ോകൂ. കൂലട 
നോെോളകൾ പ�ോലുും തികയോത് ഇടതു�ഷേ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കട് 
പ�ോലുും ഈ സർപവ്വശ്വര പപ്രതോപവശും �ോരമ്പര്യമോയി 
കിട്ിയതോലണങ്ിൽ അതിലറെ ഉറവിടത്ിൽ ലവച്ചുതലന്ന 
അതിലന ഉഛോടനും ലെയട് പത �റ്റൂ.

കമ്്യൂണിസ്റ്റട് മോനിലഫപസ്റ്റോ, �ിന്നീടട് വ്യോ�കമോയുദ്ധരി
ക്കലപ്ട് െിെ പ്രസ്തോവനോ വോക്യങ്ങൾ മോരെമല്ല. വോയിക്കോലത 
വിട് ഒര�ോടട് കൂടുതൽ വെിയ കോര്യങ്ങളമതിലുണ്ട്. മോനിലഫ
പസ്റ്റോയിലെല്ലോമുലണ്പന്നോ, അതിലെല്ലോും ശരിയോലണപന്നോ 
ഒന്നുമുള്ള മതപബോധും കകവിട്ടുള്ള പുനർവോയനകൾ പുതിയ 
കോെത്ിലറെ ശരികളിപെക്കട് കൂലട ഇടതു�ഷേലത് നയിക്കു
ലമന്നതട് തീർച്ചയോണട്.

 നരവുംശശാസ്ത്രവും ചരിത്വും 
ഇന്ന് പുറത്തു തകാണ്ടുവന്നിരിക്കു
ന്ന പ�ാതെ �നുഷ്യവുംശും െതന്ന 
ഒന്നായത്ഭവിച്് �െ കകവഴിക
ളാതയാഴുകി കൂടുെൽ വെിയ 
ഒന്നിപെക് െതന്ന എത്ിപച്രു
ന്നു എന്ന െിരിച്റിവിന്ന് പ്രധാന
�ാണ.് �ാനിതെപറ്ായിൽ 
െതന്ന �ാര്ക് സും ഏുംഗൽസും 
ഈ െിരിച്റിവ് 
പ്രകട�ാകിയിരുന്നു 
എന്നൊണിെിതറെ വലുപ്പും.
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പെഖനും

രാജാജി �ാെ� പൊ�സ്

യുദ്ധും പ്രഖ്യോ�ിക്കോനമുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭയുലട 
അവകോശും പുനഃസ്ോ�ിക്കോനും ഏക�ഷേീയമോയി 

കസനിക നട�ടികൾ കകലക്കോള്ളോനമുള്ള പ്രസിഡറെിലറെ 
അധികോരും �രിമിതലപ്ടുത്തുന്നതുമോയ ഒര പ്രപമയും ജനവരി 

ഒമ്പതട്, വ്യോഴോഴ്ച യുഎസട് പകോൺഗ്രസട് �ോസോക്കി. അതിലറെ 
പ്രോപയോഗികത എന്തുതലന്നയോയോലുും പ്രപമയും പ്രതിക്കൂട്ിെോ
ക്കുന്നതട് പ്രസിഡറെട് ലഡോണോൾഡട് ് ും�ിലനയോണട്. ജനവരി
മൂന്നിനട്, ലവള്ളിയോഴ്ച ബോഗ്ോേട് വിമോനത്ോവളത്ിനട് പുറത്ട് 

സുൈെമാനി വധം: 
�ം�ിഫന �തി��ിൊ�ി

യുഎസ് ജന�തിനിധിസഭ

സകെമോനിയുലട വധത്ിൽ ദുഃഖും
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ഇറോലറെ ജനറൽ ക്വോലസും സകെ
മോനിയുലടയുും സുംഘത്ിലറെയുും 
കൂട്ലക്കോെയ്ക കോരണമോയ പരേോൺ 
ആക്രമണത്ിലറെ ഉത്രവോേി പ്ര
സിഡറെട് ്ും�ട് തലന്നലയന്നോണട് 
ജനപ്രതിനിധിസഭയുലട പ്രപമയും 
അസന്ദിഗ്ദ്ധമോയി ലവളിലപ്ടുത്തു
ന്നതട്.

ഇ ര � ത് ി ഒ ന്ന ോ ും  നൂ റ് ോ
ണ്ിലെ ഏറ്വും കടുത് നയതന്ത 
െതിയുലടയുും ലകോടിയ അധി
കോരദുരയുലടയുും ഭീകര മുഖമോണട് 
സകെമോനിയുലടയുും സുംഘത്ി
ലറെയുും കൂട്ലക്കോെ അനോവരണും 
ലെയ്യുന്നതട്. സുംഘർേനിർഭരമോയ 
�ശ്ിപമേ്യയിൽ അനരഞ്ജനത്ി
ലറെയുും സമോധോനത്ിലറെയുും അന്
രീഷേും സൃഷ്ിക്കോനള്ള ശ്രമത്ിലറെ 
പ�രിെോണട് ് ും�ട് സകെമോനിക്കുും 
സുംഘത്ിനും ലകണി ഒരക്കി
യതട്. ഇറോനും സൗേി അപറബ്യയുും 
തമ്ിൽ അനരഞ്ജനത്ിനട് പവേി
ലയോരക്കണലമന്ന ്ും�ിലറെ 
അഭ്യർത്ന മോനിച്ചോണട് ഇറോഖട് 
പ്രധോനമന്തി അേിൽ അബ്ദുൾമഹട്േി 
സകെമോനിലയ ബോഗ്ോേിപെക്കട് ഷേണിച്ചുവരത്ിയതട്. 
പെോകത്ിലെ ഏറ്വും കരത്തുറ് 
ഭരണോധികോരിലയന്നട് വിപശേിപ്ി
ക്കലപ്ടുന്ന യു എസട് പ്രസിഡറെട്�
േവി വഹിക്കുന്ന ്ും�ിലറെ ലകോടുും 
െതിയുും ഭീരത്വവമോണട് പെോകലത് 
മുൾമുനയിെോക്കിയ ദുരന്ും തുറന്നു
കോട്ടുന്നതട്. പ്രധോനമന്തി മഹട്േി 
തലന്നയോണട് ജനവരി അഞ്ിനട് 
െോയറോഴ്ച ഇക്കോര്യും ഇറോഖട് �ോർെ
ലമറെിലന അറിയിച്ചതട്.പെോകലത് 
ഏറ്വും �ഴക്കുംലെന്ന ജനോധി�ത്യും 
എന്നോണട് യുഎസട് സ്വയും വിപശേി
പ്ിക്കുന്നതട്. അതട് തികച്ചുും അർത്
ശൂന്യമോലണന്നട് അനഭവും സോഷേ്യ
ലപ്ടുത്തുന്നു. നിശ്ിത ഇടപവള
കളിൽ ലതരലഞ്ടുപ്ട് നടക്കുന്നു 
എന്നലതോഴിച്ചോൽ യുഎസട് ആഭ്യ
ന്ര രോഷ്ടഘടനയിപെോ അതിലറെ 
ഇത�ര്യന്മുള്ള വിപേശ നയ�രി
�ോടികളിപെോ ആ ജനോധി�ത്യ 
അന്സ്ത് പ്രകടമലല്ലന്നതോണട് 
യോഥോർത്്യും. അതിലറെ എണ്മറ് 

സോഷേ്യങ്ങൾ നിരത്ോനള്ള ഇടമല്ല ഇതട്.
യുഎസിലറെ ആഭ്യന്ര രോഷ്ടീയത്ിലറെ ഏറ്വും വിഹ്വ

െങ്ങളോയ പ്രതിഫെനങ്ങളോണട് 
ആ രോഷ്ടവമോയി ബന്ധലപ്ട്ട് 
അന്ോരോഷ്ടസുംഭവവികോസങ്ങളിൽ 
ഓപരോന്നിലുും പ്രകടമോകുന്നതട്. 
2020ലെ പ്രസിഡറെട് ലതരലഞ്ടു
പ്ട് പ�ോരോട്ങ്ങൾ കലുേിതമോക്കിയ 

ആഭ്യന്ര രോഷ്ടീയമോണട് ഇപപ്ോഴ
ലത് �ശ്ിപമേ്യൻ സുംഭവവികോ
സങ്ങളിപെക്കട് നയിച്ചതട്.

അടുത് വർേും നടക്കോനിരിക്കു
ന്ന പ്രസിഡറെട് ലതരലഞ്ടുപ്ിൽ 
്ും�ിലറെ സോധ്യതകൾക്കട് നിഴൽ
വീഴ്ത്തുന്ന സുംഭവവികോസങ്ങൾക്കോണട് 
യുഎസട് സോഷേ്യുംവഹിക്കുന്നതട്. 
്ും�ിലനതിലര യുഎസട് ജനപ്രതി
നിധിസഭ (പകോൺഗ്രസട് )അധികോര
ദുർവിനിപയോഗത്ിനും സഭോപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ തടസലപ്ടുത്ിയതിനും 
വിെോരണയ്ക്കോയി കുറ്�രെും തയോറോ
ക്കിയിരിക്കുന്നു. 2016 ലെ ലതരലഞ്
ടുപ്ിൽ വിജയിക്കോൻ ് ും�ട് റേ്യയുലട 
സഹോയും പതടിലയന്നുും അതട് െഭിച്ചു

പൊകതത് ഏറ്വും �ഴകുംതചന്ന 
ജനാധി�െ്യും എന്നാണ് യഎസ് 
സ്വയും വിപശഷിപ്പിക്കുന്നെ്. അെ് 
െികച്ചുും അര്ത്ശൂന്യ�ാതണന്ന് 
അനുഭവും സാക്ഷ്യതപ്പടുത്തുന്നു. 
നിശ്ിെ ഇടപവളകളിൽ തെര
തഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നതൊഴി
ച്ാൽ യഎസ് ആഭ്യന്ര രാഷ്ട്രഘ
ടനയിപൊ അെിതറെ 
ഇെ�ര്യന്മുള്ള വിപദശ നയ�രി
�ാടികളിപൊ ആ ജനാധി�െ്യ 
അന്സ്സത് പ്രകട�തല്ന്നൊണ് 
യാഥാര്ത്്യും. 

അപമരിക്കൻ പ്രസിഡൻറട് ്ും�ട്
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ലവന്നുും ആപരോ�ണും ഉയരകയുും അപന്വേണും ആരുംഭി
ക്കുകയുും ലെയ്തിരന്നു. ഇത്വണ ലതരലഞ്ടുപ്ിൽ തലറെ 
മുഖ്യ എതിരോളിലയന്നട് കരതുന്ന പജോ 
കബഡലനതിലര അപന്വേണും 
നടത്ോൻ ഉലക്രയട്ൻ പ്രസിഡ
റെട് ലവോപളോഡിലമയർ ലസെൻ
സട് കിയുലടപമൽ ്ും�ട് സമ്ർദേും 
ലെലുത്ിയതോയി ആപരോ�ണും 
ഉയർന്നു. റേ്യയുമോയി സുംഘർേ
ത്ിപെർലപ്ട്ിരിക്കുന്ന ഉലക്രയട് നട് 
പകോൺഗ്രസട് അുംഗീകരിച്ച 390 
േശെഷേും പഡോളറിലറെ കസനിക 
സോമ്പത്ിക സഹോയും തടയുലമ
ന്ന ഭീേണി ഉയർത്ി തലറെ പ്ര
തിപയോഗിലക്കതിലര അപന്വേണും 
നടത്ോനോണട് ്ും�ട് ലസെൻസട് കി
യുലടപമൽ സമ്ർദേുംലെലുത്ിയതട്. 
പ്രതി�ഷേ ലഡപമോക്രോറ്റുകൾക്കട് 
ന ിയന്തണമുള്ള പകോൺഗ്രസട് 
വിശേമോയ ലതളിലവടുപ്ട് നടത്ി. 
അതട് തടയോനും സോഷേികലള 
�ിന്ിരിപ്ിച്ചട് ലതളിലവടുപ്ട് അട്ിമ
റിക്കോനും ്ും�ട് പനരിട്ട് പനതൃത്വും 
നൽകി. പകോൺഗ്രസട് ലതളിലവടുപ്ട് 

പൂർത്ിയോക്കി കുറ്�രെും അുംഗീക
രിച്ചട് വിെോരണയ്ക്കോയി ലസനറ്ിലന 
സമീ�ിക്കുന്നതിനട് തീരമോനലമ
ടുത്തു. ലതരലഞ്ടുപ്ിലന അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന ്ും�ിലന കഴിഞ് 
വർേങ്ങളിൽ ഉടനീളും �ിന്തുടർ
ന്ന വിവോേ�രമ്പരകൾക്കു പുറത്ട് 
പകോൺഗ്രസിലറെ ഔ�െോരിക 
വിെോരണോശ്രമും കനത്ലവല്ലുവി
ളിയോയി മോറിയിരിക്കുന്നു.

യോഥോസ്ിതിക വെതു�ഷേും 
അരങ്ങുവോഴുന്ന �െ സമൂഹങ്ങളി
ലുലമന്നപ�ോലെ യുഎസും തീവ്ര 
സോമൂഹ്യ മഥനപ്രക്രിയയിലൂലട
യോണട് കടന്നുപ�ോകുന്നതട്. അളവറ് 
ധനശക്ിയുുംവുംശീയതയിലുും 
വിപേ്വേത്ിലുും അധിഷ്ഠിതമോയ 
തീവ്രപേശീയതയുും ലതരലഞ്ടു
പ്ിൽ തുണപച്ചക്കിലല്ലന്ന ആശങ് 
മറ്ോലരക്കോളും ്ും�ിനണ്ട്. ഈ 
രോഷ്ടീയ അനിശ്ിതത്വലത് മറി
കടക്കോനള്ള ആപഗോള രോഷ്ടീയ 
ആഖ്യോനും രെിക്കോനോണട് ് ും�ിലറെ 
ശ്രമും. ആ നോടകമോണട് �ശ്ിപമ

േ്യയിൽ അരപങ്ങറുന്നതട്. ഏറ്ക്കുറച്ചിലുകപളോലട യുഎസട് 
പ്രസിഡ�മോർ, ഡപമോക്രോറ്റുകലളപന്നോ റിപ്ബ്ിക്കുകലളപന്നോ 

വ്യത്യോസും കൂടോലത, കോെോകോെങ്ങ
ളോയി �യറ്ിലത്ളിഞ്  അന്ോ
രോഷ്ട കുടിെതന്തങ്ങളലട ഏലറ 
വികൃതമോയ ആവർത്നത്ിനോണട് 
പെോകും സോഷേ്യുംവഹിക്കുന്നതട്. 

9/11നട് ന്യൂപയോർക്കിലുും വോേിങട്ട
ണിലുും അരപങ്ങറിയ അൽക്വയട്േ 
ഭ ീകരോക്രമണമോണട്  ഇന്നലത് 
നിെയിൽ യുഎസട് പ്രസിഡറെിനട്  
അനിയന്തിതമോയ യുദ്ധോധികോരും 
നൽകുന്ന നിയമനിർമ്ോണത്ിനട് 
ജനപ്രതിനിധിസഭലയ നിർബന്ധി
തമോക്കിയതട് .ഭീകരോക്രമണലത് 
തുടർന്നട് 'കസനിക ശക്ി വിനി
പയോഗിക്കോനള്ള ഭരണഘടനോ�
രമോയഅവകോശും' പകോൺഗ്രസട് 
അന്നലത് പ്രസിഡറെട് പജോർജ്ട് 
ഡബ്യു ബുേിനട് തീലറഴുതുകയോയിര
ന്നു. അതോണട് �ിന്നീടട് യുഎസിലറെ 
ഇറോഖട് അധിനിപവശത്ിനും സദേോും 
ഹുകസലറെയുും ആയിരക്കണക്കിനട് 
ഇറോഖികളലട ലകോെകൾക്കുും കോര

ഏറ്ക്കുറച്ിലുകപളാതട 
യഎസ് പ്രസിഡ��ാര്, 
ഡപ�ാ�ാ�കതളപന്നാ 
റിപ്പ�ിക്കുകതളപന്നാ 
വ്യെ്യാസും കൂടാതെ, 
കാൊകാെങ്ങളായി �യറ്ി
തത്ളിഞെ  അന്ാരാഷ്ട്ര 
കുടിെെന്ത്രങ്ങളുതട ഏതറ 
വി�െ�ായ ആവര്ത്ന
ത്ിനാണ് പൊകും 
സാക്ഷ്യുംവഹിക്കുന്നെ്. 

വധിക്കലപ്ട് ജനറൽ ക്വോസും സകെമോനി
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ണമോയതട്. അതോണട് �ിന്നീടട് 
െിബിയ, ലയമൻ, എപത്വോ�്യ, 
പ സ ോ മ ോ െ ി യ ,  എ റ ി ്ി യ , 
ലകനിയ, പജോർജ്ിയ, ഫിെി
കപ്ൻസട് തുടങ്ങി പെോകത്തുട
നീളും വിനോശകരമോയ യുഎസട് 
സോയുധഇടല�ടലുകൾക്കുും കൂട്
ലക്കോെകൾക്കുും വഴിലതളിച്ചതട്. 
മനേ്യെരിരെത്ിൽ അനിയ
ന്തിതമോയ ഹിുംസയ്കും ദുരന്
ങ്ങൾക്കുും മലറ്ോര ഭരണോധികോര 
സ്ോ�നവും യുഎസട് പ്രസിഡ
റെിനട് സമോനമോയി ഉണ്ോയിട്ിലല്ല
ന്നുപവണും കരതോൻ. ഇതുവഴി യു 
എസട് യുപദ്ധോ�കരണ നിർമ്ോണ 
പകോർപ്പറേനകൾ ആയിരക്ക
ണക്കിന പകോടി പഡോളറിലറെ 
െോഭും ലകോയ്തതോയോണട് കണക്കോ
ക്കലപ്ടുന്നതട് .യുദ്ധവ്യവസോയ
ത്ിൽ അധിഷ്ഠിതമോയ സമ്പേട്ഘ
ടനയോണട് യുഎസട് രോഷ്ടീയത്ി
ലറെ െരടുവെിക്കുന്നതട്. അനിയ
ന്തിതമോയ ആ അധികോരത്ിനട് 
കടിഞ്ോണിടോൻ യുഎസട് പകോൺഗ്രസട് തലന്ന വ്യോഴോഴ്ച 
മുപന്നോട്ടു വന്നുലവന്നതട് സകെമോനി സുംഘത്ിലറെ കൂട്ലക്കോ
െയുലട ഉത്രവോേി ്ും�ോലണന്നട് അനിപേധ്യമോയി ലതളി
യിക്കുന്നു. 194 ലനതിലര 244പവോട്ടുകൾക്കട്  പകോൺഗ്രസട് 
�ോസോക്കിയ പ്രപമയത്ിലറെ ഫെപ്രോപ്തിലയ സുംബന്ധിച്ച 
സുംശയങ്ങൾ നിെനിൽക്കുന്നു. റിപ്ബ്ിക്കന്ോർക്കട് വ്യക്മോയ 
ഭൂരി�ഷേമുള്ള ലസനറ്ിൽ പ്രപമയത്ിനട് പകവെ ഭൂരി�ഷേും 
െഭിച്ചോൽ പ�ോലുും പ്രസിഡറെട് ആസ്വേിച്ചു പ�ോരന്ന അമി
തോധികോരത്ിനട് കടിഞ്ോണിടോൻ ആവപമോ എന്നതട് 
സുംശയമോണട്. എന്നിരിക്കിലുും യുഎസട് ജനപ്രതിനിധിസഭ 
പ്രസിഡറെിലന പ്രതിക്കൂട്ിൽ നിർത്തുന്നുലവന്നതട് നൽകുന്ന 
സപന്ദശും ആ രോജ്യലത് ജനതയുലട ധോർമ്ിക വിജയമോയി 
തലന്ന കണക്കോക്കലപ്ടുും.

സകെമോനി വധത്ിനട് തിരിച്ചടിലയപന്നോണും ഇറോൻ 
യുഎസിലറെ ഇറോഖിലെ കസനികതോവളങ്ങൾക്കുപനലര 
മികസൽ ആക്രമണും നടത്ിയിരന്നു. അതിന �ിന്നോലെ 
കവറ്ട്ഹൗസിലറെ നടുത്ളത്ിൽ ്ും�ട് നടത്ിയ 
ഔ�െോരിക പ്രഖ്യോ�നവും ഇറോലറെ പ്രതികരണവും അന്
രീഷേത്ിൽ ലതല്ലട് അയവവരന്നതോയോണട് സൂെിപ്ിക്കുന്നതട്.
എന്നോൽ �ശ്ിപമേ്യയിലെ സ്ിതിഗതികൾ പവഗത്ിൽ 
സോധോരണ നിെയിപെക്കട് മടങ്ങുലമന്നട് കരതോനോവില്ല. 
യുഎസട് കൂടുതൽ കസനിക സന്നോഹങ്ങൾ �ശ്ിപമേ്യയിൽ 
പ്രഖ്യോ�ിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യന്ും ഉൽക്കണ്ോജനകമോയ അന്രീ
ഷേമോണട് പമഖെയിൽ നിെനിൽക്കുന്നതട്. യുഎസും നോപറ്ോ
യുമടക്കും �ോശ്ോത്യശക്ികളലട �ിന്ോറ്വും പമഖെയിലെ 

ഭരണകൂടങ്ങളും ഇതര രോഷ്ടീയ 
ശക്ികളും തമ്ിൽ നടക്കുന്ന ജനോ
ധി�ത്യ�രമോയ സമോധോന, അനര
ഞ്ജന ശ്രമങ്ങൾക്കുും മോരെലമ അവിലട 
സോധോരണനിെ പുനഃസ്ോ�ിക്കോൻ 
സഹോയകമോവൂ. അതോവലട് �ശ്ിപമ
േ്യയുലട ജനോധി�ത്യവൽക്കരണവ
മോയി അപഭേ്യമോയി ബന്ധലപ്ട്ിരി
ക്കുന്നു. പമഖെയിലെ എണ് പ്രകൃതി
വോതക സമ്പത്ിൽ കണ്ണുനട്ിരിക്കുന്ന 
യുഎസും �ോശ്ോത്യ മുതെോളിത് 
ശക്ികളും അതിനട് അനവേിക്കുലമ
ന്നു കരതോനോവില്ല.

പ്രസിഡറെട് ് ും�ട് തലറെ ബുധനോഴ്ച
ലത് പ്രഖ്യോ�നത്ിൽ യുഎസിലറെ 
കസനിക,സോമ്പത്ിക കരത്ി
ലനപ്റ്ി ഏലറ വോെോെനോകുകയു
ണ്ോയി. ലേയട്ൽ ഓയിെിലറെ െഭ്യ
തയുലട �ശ്ോത്െത്ിൽ എണ് 
പ്രകൃതിവോതക സ്വയും�ര്യോപ്തതലയ
പ്റ്ിയുും അപദേഹും �റയുകയുണ്ോയി. 
വോയോടിയോയ ഒര ഭരണോധികോരി
യുലട വീമ്പിളക്കെിനട് അപ്പുറത്ട് 

അതിനട് ഏലറ പ്രസക്ിയുലണ്ന്നട് �രിണിതപ്രജ്ഞർ 
കരതില്ല.ലതോഴിെില്ലോയ്മ മുതൽ യുഎസട് ജനജീവിതലത് 
ദുരിതപൂർണമോക്കുന്ന പ്രശട് നങ്ങളോൽ സുംഘർേഭരിതമോണട് 
ആ രോജ്യലത് ആഭ്യന്ര ജീവിതും. അവയ്ക്കട് �രിഹോരും 
കോണോലത പെോക ല�ോെീസിലറെ പവേും െമഞ്ട് അധികോരും 
നിെനിർത്ോനള്ള വ്യഗ്രതയോണട് സകെമോനിയുലട വധമട
ക്കും ആപഗോള വിേയങ്ങളിൽ ് ും�ട് നടത്തുന്ന െോണിപന്ൽ
കളികൾ.

യുഎസട് ലേയട്ൽ ഓയിൽ ഉൽപ്ോേനത്ിൽ കകവരിച്ച 
പനട്ങ്ങൾ അുംഗീകരിക്കുപമ്പോൾ തലന്ന �ശ്ിപമേ്യയടക്കും 
ആപഗോള എണ് പരേോതസകപളോടുള്ള അവരലട ആശ്രിതത്വും 
േീർഘകോെും തുടപരണ്ിവരും. അതോവലട് എണ്യുലടയുും പ്രകൃ
തിവോതകത്ിലറെയുും ആഭ്യന്ര ആവശ്യവമോയി ബന്ധലപ്ട്
തല്ല. യുഎസിലെ പകോർപ്പററ്ട് എണ് കുത്കകളലട നിെ
നിൽപ്ിലറെയുും ലകോള്ളെോഭത്ിലറെയുും പ്രശട് നമോണതട്.

യുഎസട് എണ് ശുദ്ധീകരണശോെകൾ ഏലറയുും പ്രവർത്ി
ക്കുന്നതട് വിപേശ അസുംസട് കൃത എണ്ലയ ആശ്രയിച്ചോണട്. 
ലേയട്ൽ ഓയിൽ സുംസട് കരണും ആ ശുദ്ധീകരണശോെകളിൽ 
സോധ്യമല്ല. പകോർപ്പററ്ട് തോൽ�ര്യ സുംരഷേണത്ിൽ പ്രതി
ജ്ഞോബദ്ധമോയ യുഎസട് ഭരണകൂടത്ിനട് അതുലകോണ്ടുതലന്ന 
�ശ്ിപമേ്യയുപടതടക്കും ആപഗോള അസുംസട് കൃത എണ്ലയ 
ഇനിയുും ഏലറക്കോെും ആശ്രയിപക്കണ്ിവരും. ആ പകോർപ്
പററ്ട് നിഷേിപ്തതോൽപ്ര്യും തലന്നയോയിരിക്കുും യുഎസിലറെ 
�ശ്ിപമേ്യൻ നയങ്ങൾ നിർണയിക്കുക.

�നുഷ്യചരിത്ത്ിൽ അനിയന്ത്രിെ
�ായ ഹിുംസയ്കും ദുരന്ങ്ങൾക്കുും 
�തറ്ാരു ഭരണാധികാര സ്ാ�ന
വും യഎസ് പ്രസിഡറെിന് സ�ാന
�ായി ഉണ്ടായിട്ിതല്ന്നുപവണും 
കരുൊൻ. ഇതുവഴി യ എസ് 
യപ്ാ�കരണ നിര്മ്ാണ പകാര്
പ്പപറഷനുകൾ ആയിരകണകിനു 
പകാടി പഡാളറിതറെ ൊഭും തകായ്ത
ൊയാണ് കണകാകതപ്പടുന്നെ്.
യ്വ്യവസായത്ിൽ അധിഷ്ിെ
�ായ സമ്പദ്ഘടനയാണ് യഎസ് 
രാഷ്ട്രീയത്ിതറെ ചരടുവെിക്കുന്നെ്.
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പകരളത്ിലെ ഇടതു�ഷേ രോഷ്ടീയത്ിലെ സമോന്ര 
പ്രവോഹത്ിലറെ പനതൃസ്ോനത്ട് തെയുയർത്ിനിൽക്കുന്ന 
പ�ോരോളിയോണട് എ വോസ എന്ന വോപസ്വട്ൻ. ഒര പ്ഡട് യൂ
ണിയലറെ പ�രിൽ അറിയലപ്ടുന്ന ഏക രോഷ്ടീയപനതോവ
കൂടിയോണ,ട് അനയോയികൾ ‘പഗ്രോ വോസ’ എന്നു വിളിക്കു
ന്ന പകോഴിപക്കോട്ടുകോരലട വോപസ്വട്ൻ. ഏതു സമരമുഖത്തുും 
അപഷേോഭ്യനോയി തെയുയർത്ിനിൽക്കുന്ന, ഈ മനേ്യൻ 
കടന്നുപ�ോന്ന ജീവിതപ്ോതകൾ ആലരയുും വിസ്മയിപ്ിക്കുും. 
അഞ്ോുംക്ോസ്ിൽ �ഠനും നിർത്ിയ ഈ ലനയ്ത്തുലതോഴിെോളി, 
അനഭവങ്ങളലട സർവ്വകെോശോെയിൽ നിന്നു പനടിയ ബിര
േങ്ങപളലറയോണട്. വയനോട്ിലെ ആേിവോസികളലട വിപമോെ
നത്ിനോയി ല�ോരതി രക്സോഷേിയോയ സ: വർഗ്ഗീസിലറെ 
വെുംകകയോയി പ്രവർത്ിച്ച വോപസ്വട്ൻ ഇന്്യയിൽ �ൗരോ
വകോശങ്ങൾ പ�ോലുും നിപേധിക്കലപ്ടുന്ന ന്യൂന�ഷേങ്ങൾ
ക്കുും േളിതർക്കുും പവണ്ിയുള്ള പ�ോരോട്ങ്ങളിൽ ചുവടുറപ്ിച്ചു 
നിൽക്കുന്നു. മോപവോെിന്യിലുും അുംപബേട്കർ േർശനത്ിലുും 
ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചട് ലതോണ്ണൂറ്ി ഒന്നോും വയസ്ിലുും സമപരോജ്്വെ 

ജീവിതും നയിക്കുന്ന വോപസ്വട്ൻ ‘ജനശക്ി’ക്കുനൽകിയ 
പ്രപത്യക അഭിമുഖും.

വാ�നവട്ളറെ �ടുുംബപശ്ചാത്െത്ിൽ േി്ട് തുടങ്ങാും?
1929 െോണട് െോൻ ജനിച്ചതട്. പകോ�ളി അുംശത്ിൽ  

മോെോടട് പഷേരെത്ിനടുത്ട് അയിനൂർ �റമ്പോണട് എലറെ 
തറവോടട്. െോൻ ജനിച്ചതട് പമപെ �ട്ോടത്ട് �റമ്പിെോണട്. 
അഛേലറെ പ�രട് അപ്പു, അമ് ആച്ചക്കുട്ി. ഒരനിയനണ്ട്. പ�രട് 
കൃഷ്ണൻ. കുട്ിക്കോെത്ട് എലന്ന സ്വോധീനിച്ചതട് മുത്പ്നോണട് 
(അഛേലറെ അഛേൻ). അപദേഹും 96ോമലത് വയസ്ിെോണട് മരിക്കു
ന്നതട്. �രെവോയനയുും രോഷ്ടീയും സുംസോരിക്കലുും ഒലക്ക �തി
വോയിരന്നു മുത്പ്നട്. വെിയഛേൻ (അഛേലറെ പജ്യഷ്ഠൻ) ഒര 
സോമൂഹിക പ്രവർത്കനോയിരന്നു. മിശ്രവിവോഹും കഴിച്ചതട് 
ലകോണ്ടുമോരെും തങ്ങളലട പ്രപേശത്ട് ജീവിക്കോൻ �റ്ോതോയ 
നിരവധി കുടുുംബങ്ങലള െോൻ ജനിച്ച വീടിലറെ ചുറ്റുവട്ത്ട് 
വെിയഛേൻ തോമസിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ോയിരന്നു. വെിയഛേൻ ശ്രീനോ
രോയണ ഗുരവിലറെയുും അനയോയി ആയിരന്നു.   

കാെസ്മ, തളരാ� 
ഈ മന�ിന് നീ സാ�ി

അഭിമുഖും
പ�ാ വാസ/നസീറ നീപൊത്് 

പഗ്രോ വോസ
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സട് കൂൾ കാെളത്ക്കുറിച്ട്ട്?
 െോൻ വീട്ിനട്ട് അടുത്തുള്ള പെഡി െന്ദവർക്കർ 

സട് കൂളിെോണട് അഞ്ോുംക്ോസട് വലര �ഠിച്ചതട്. പ്രശസ്ത സിനിമോ 
തോരമോയിരന്ന ലനല്ലിപക്കോടട് ഭോസട് കരൻ സഹ�ോഠിയോയിര
ന്നു. െങ്ങൾ രണ്ടുപ�രും അഞ്ോുംക്ോസിൽ �ഠനും നിർത്ി. 
�ിന്നീടട് ഒരവർേക്കോെും ല�ോറ്മ്െിൽ  കൂട്ടുകോപരോലടോപ്ും 
കളികളും പതോട്ിലെ കുളിയുും അടിയുണ്ോക്കലുലമോലക്കയോയി
രന്നു �രി�ോടി. അതിൽ  നിലന്നലന്ന വഴിതിരിച്ചു വിട്തട് 
വീടിനട് അടുത്തു തലന്ന തോമസിച്ചിരന്ന കണ്ക്കൻ വീട്ിൽ  
കരണോകരൻ നോയരോണട്. അപദേഹും കെോകോരനും നോടക 
പ്രവർത്കനമോയിരന്നു. പേശപ�ോേിണി കെബ്രറിയുലട 
സ്ോ�ക ലമമ്പർമോരിൽ  ഒരോളോയിരന്നു അപദേഹും. 

 പേശപ�ോേിണി കെബ്രറിയിൽ  എലന്ന ലമമ്പറോക്കുന്നതട്  
13 വയസ്ള്ളപപ്ോഴോണട്. കുട്ിക്കോെത്ട് തലന്ന വോയനയിൽ  
വെിയ തൽ�രനോയതട് ലകോണ്ട് പേശപ�ോേിണി എനിക്കട് 
വെിലയോര പെോകമോണട് തുറന്നിട്തട്. േിവസത്ിൽ  രണ്ടുും 
മൂന്നുും പുസ്തകങ്ങൾ വോയിച്ചുതീർക്കുും. ആേ്യമോേ്യും കഥകളും 
പനോവലുകളമോയിരന്നു തോൽ�ര്യും. �ിന്നീടതട് െരിരെത്ിപെ
ക്കുും രോഷ്ടീയത്ിപെക്കുും കടന്നു. അലഞ്ട്ട് വർേും ലകോണ്ട് 
െോൻ പേശപ�ോേിണിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും വോയിച്ചു
തീർത്തു. അക്കോെത്ട് പേശപ�ോേിണിയിൽ  നോെയ്ോയിരും 
പുസ്തകങ്ങൾ മോരെമോണട് ഉണ്ോയിരന്നതട്. െങ്ങൾ കുറച്ചട് ലെറു
പ്ക്കോർ പേശപ�ോേിണി ഓപരോ വർേവും വോങ്ങുന്ന പുതിയ 
പുസ്തകങ്ങൾക്കട് പവണ്ി കോത്ിരിക്കുമോയിരന്നു. 

ളതാഴിൊെി എ് േിെയിലുള്ള അനഭവങ്ങൾ ?
1946 െോണട് മോനോഞ്ിറയിലെ പകോമൺലവൽത്ട് 

വീവിുംഗട് ഫോ്റിയിൽ  പ�ോകുന്നതട്. അന്നട് പകോഴിപക്കോലട് 

പ്രധോന വ്യവസോയും ഹോറെട് ലൂമോണട്. ആയിരക്കണക്കിനട് 
ലതോഴിെോളികളോണട് അന്നട് ലനയ്തട് ഫോ്റികളിൽ  പ്രവർ
ത്ിച്ചിരന്നതട്. െോൻ പജോെിയിൽ  പെർന്ന ഉടൻതലന്ന 
എഐടിയുസി ലമമ്പറോയി. അക്കോെത്ട് പകോഴിപക്കോലട് 
പ്രധോന ഫോ്റികളിൽ  വെിയ �ണിമുടക്കട് സമരും നടക്കു
കയുണ്ോയി. മൂന്നട് മോസത്ിെധികും നീണ്ടുനിന്ന ആ സമര
ത്ിൽ  ആേ്യോവസോനും െോൻ �ങ്കു പെർന്നു. വർഗ്ഗവീഷേണും 
രൂ�ലപ്ടുത്തുന്നതിൽ  ആ സമരും വെിയ �ങ്ോണട് വഹിച്ചതട്.  

പകോമൺലവൽത്ട് വീവിങട് ഫോ്റിക്കട് അന്നട് ലഹഡട് 
ആഫീസട് കൂടോലത മൂന്നോെിങ്ങലുും പുതിയറയിലുും ഓപരോ 
ബ്രോഞ്ട് ഉണ്ോയിരന്നു. കൂടോലത പുതിയറ ഓട്ടുകമ്പനി, 
ഫപറോക്കട് ഓട്ടുകമ്പനി, ലകോടക്ക  ഫോ്റി ലതോട്ട് കണ്ണൂർ, 
മുംഗെോപുരും വലര നിരവധി ഫോ്റികളും അയ്ോയിരപത്ോളും 
ലതോഴിെോളികളും അറുന്നൂപറോളും സ്റ്റോഫുമുള്ള ഒര മഹോസ്ോ
�നമോയിരന്നു അക്കോെത്ട് പകോമൺലവൽത്ട് ഫോ്റി. 
അതിലറെ മുഴുവൻ ലഹഡോഫീസും പകോഴിപക്കോലട് െങ്ങളലട 
ലമയിൻ ഫോ്റിപയോടട് പെർന്നിട്ോയിരന്നു. അവിലട മോരെും 
ഇരന്നൂപറോളും സ്റ്റോഫുും നോലു മോപനജർമോരമുണ്ോയിരന്നു. 
മോപനജർമോരിൽ  മൂന്നുപ�ർ യൂപറോ�്യൻമോരോയിരന്നു. 

പകോമൺലവൽത്ട് ഫോ്റിയുും അവിലട നടന്ന സമരങ്ങ
ളും ലതോട്ടുത്തുണ്ോയിരന്ന മുനിസിപ്ൽ കെബ്രറിയുും എലറെ 
പെോകും വിസ്തൃതമോക്കി. അതിനട് മുൻ�ട് പേശപ�ോേിണി 
വോയനശോെയുും ലസൻഗുപ്ത കെബ്രറിയുും മറ്ട് കെബ്രറികളും 
എനിക്കട് നൽകിയ �പരോഷേ ജ്ഞോനും ദൃഢീകരിക്കുന്നതിൽ  
വെിലയോര �ങ്ോണട് ആ സ്ോ�നും വഹിച്ചതട്. എലന്ന സുംബ
ന്ധിച്ചിടപത്ോളും പകോമൺലവൽത്ട് ഫോ്റി വെിലയോര 
സർവകെോശോെ തലന്നയോയിരന്നു. അവിലട മെബോറിലറെ 
വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നട് എത്ിലപ്ട്ിട്ടുള്ളവരും പകരള
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ത്ിലറെ തലന്ന വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ  നിന്നുമുള്ളവരമുണ്ോ
യിരന്നു. തമിഴട് നോട്ിൽ  നിന്നുള്ളവർ പ�ോലുമുണ്ോയിരന്നു. 
അവരിൽ  �െരും അനഭവും ലകോണ്ടുും വോയന ലകോണ്ടുും 
എലന്ന ഉ�പേശിക്കോൻ കഴിവള്ളവരോയിരന്നു. അതുലകോണ്ടു
തലന്ന ലതോഴിെോളി സുംഘടനോപ്രവർത്നത്ിൽ  ലെറുപ്
ത്ിപറെതോയ എല്ലോ സുംശയങ്ങളും ഫോ്റിക്കുള്ളിൽ  കുറഞ് 
സമയത്ിനള്ളിൽ  �രിഹരിക്കലപ്ട്ടുലകോണ്ിരന്നു.

അന്നട് പകോഴിപക്കോലട് വിവിധ പമഖെകളിൽ  പ്രവർത്ി
ച്ചിരന്ന ലതോഴിെോളികളോണട് ആപവശപൂർവ്വും പകോഴിപക്കോടട് 
ജില്ലയിപെയുും കണ്ണൂരിപെയുും നോട്ിൻപുറങ്ങളിൽ  കമ്്യൂ
ണിസ്റ്റട് �ോർട്ി ലകട്ിപ്ടുത്തട്. സഖോവട് കൃഷ്ണ�ിള്ളലയ 
പ�ോലുള്ള സഖോക്കന്ോർ ഇവരിൽ  ഉൾലപ്ടുും. അക്കോെത്ട് 
കവറ്ട് പകോളർകോർ കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  ഇലല്ലന്നട് 
തലന്ന �റയോും. പ്രബുദ്ധരോയ അവർക്കിടയിലെ ജീവിതും 
വളലര പവഗും തലന്ന ഇന്്യോ മഹോരോജ്യ
ലത്പ്റ്ിയുും പെോകലത്പ്റ്ിയുും പെോക
കമ്്യൂണിസട്ട്റ്ട് പ്രസ്ോനലത്പ്റ്ിയുും 
പസോവിയറ്ട് യൂണിയലനപ്റ്ിയുലമോലക്ക 
എനിക്കട് ഒര സോമോന്യ ജ്ഞോനും തരി
കയുണ്ോയി. അഞ്ോും ക്ോസവലര മോരെും 
�ഠിച്ച എലറെ അറിവിലറെ അടിത്റ 
യഥോർത്ത്ിൽ  ഇവപരോലടോപ്മുള്ള 
ജീവിതമോണട്. കോൽനൂറ്ോണ്ടുകോെും 
െോൻ പകോമൺലവൽത്ട് ഫോ്റിയിൽ 
പജോെി ലെയ്തു. അപപ്ോപഴക്കുും െോൻ 
കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  നിന്നുും മോർ
കട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിപെക്കുും മോപവോയിസ്റ്റട് 
പ്രസ്ോനത്ിപെക്കുും എത്ിക്കഴിഞ്ി
രന്നു. ഫോ്റിയിൽ  നിന്നട് െോൻ രോജി

വയ്കന്നതട് മോപവോയിസ്റ്റട് പ്രസ്ോനപത്ോടട് 
ബന്ധലപ്ട്തിനോെോണട്. തിരലനല്ലി
-തൃശിപെരി ആഷേപനോടട് ബന്ധലപ്ട്ോണട് 
എലറെ രോജി. ആഷേലറെ തയ്ോലറടുപ്ിനട് 
െങ്ങൾക്കട് കുറച്ചധികും കോശട് ആവശ്യമോ
യിരന്നു. ഫോ്റിയിൽ  നിന്നട് രോജിവച്ചട് 
ആനകൂെ്യും വോങ്ങുകയല്ലോലത മറ്ട് മോർ
ഗ്ഗമുണ്ോയിരന്നില്ല. 1969െോണട് െോൻ 
ഫോ്റിയിൽ  നിന്നുും രോജിവയ്കന്നതട്. 
അക്കോെത്ട് നോെോയിരും രൂ�പയോളും 
എനിക്കട് ഗ്രോറ്റുവിറ്ിയോയി കിട്ടുകയു
ണ്ോയി. �ിന്നീടട് കുറച്ചട് തോമസിച്ചോലണ
ങ്ിലുും അരെ തലന്നയുള്ള ഒര തുക പപ്രോവി
ഡറെട് ഫണ്ിൽ  നിന്നുും കിട്ി. പപ്രോവിഡ
റെട് ഫണ്ട് �ണും കിട്ടുപമ്പോപഴക്കുും െോൻ 
തിരലനല്ലി-തൃശിപെരി പകസിപനോടനബ
ന്ധിച്ചട് ജയിെിൽ  എത്ിയിരന്നു. ഏഴട് 
വർേും കഴിഞ്ട് െോൻ ജയിെിൽ  നിന്നട് 
പുറത്തുവരപമ്പോൾ ലതോഴിൽ  ആനകൂെ്യ
മോയി കിട്ിയലതോന്നുും പശേിച്ചിരന്നില്ല. 

എങ്ിലുും ഇക്കോെും ലകോണ്ട്, ഈ പ�ോരോട്ങ്ങലള ലകോണ്ട് 
എനിക്കട് കിട്ിയതട് അതിപനക്കോൾ എരെപയോ ഇരട്ി വിെ
�ിടിച്ച അനഭവങ്ങളോയിരന്നു. 

എങ്ങളേയാണട് സഖാവട് കമ്യൂണിസ്റട് ആശയത്ിനെകെട് 
എത്ിയതട്?

എനിക്കട് ഏപഴോ എപട്ോ വയസ്ള്ളപപ്ോഴോണട് െങ്ങൾ 
ല�ോറ്മ്ൽ  ബസോറിപനോടട് പെർന്നട് പഡോ്ർ അയ്ത്ോൻ 
പഗോ�ോെലറെ ഉടമസ്തയിലുള്ള ലെറിലയോര വീട്ിൽ  തോമ
സമോക്കുന്നതട്. പകോഴിപക്കോലട് വെിയ സോമൂഹ്യ �രിേട് കർ
ത്ോവോയിരന്നു അപദേഹും. ആ വീടട് അതി�മ്പട് അപദേഹ
ത്ിലറെ കുതിരപ്ന്ിയോയിരന്നു. അവിടും ഇപപ്ോൾ ഒര 
പഹോസ്പിറ്ൽ  ആണട്. എലറെ വീട്ിലറെ മുൻ�ിൽ  ല�ോറ്മ്ൽ  
ബസോറിപനോടട് പെർന്നട് ലകോണ്ട് 100 ഏക്കപറോളും ലനൽ 

കൃേി ലെയ്യുന്ന വയെോയിരന്നു. 1937-38 
കോെും. സ്വോതന്ത്യസമരും മൂർധന്യത്ി
ലെത്ി നിൽക്കുന്ന സമയും. മകരലക്കോയ്തട് 
കഴിഞ്ോൽ  മീറ്ിങ്ങുകളപടയുും സർക്കസി
പറെയുും നോടകങ്ങളപടയുും ലവട്ിക്കളിയുപട
യുും (ലടന്നീസട് പബോൾ ഇടതുകകലകോണ്ട് 
മുകളിപെക്കട് എറിഞ്ട് വെതുകക ലകോണ്ട് 
ദൂപരക്കട് അടിക്കുന്ന കളി. കന്നുപൂട്ടുകോരും 
ലതങ്ങുകയറ്ക്കോരമോണട് ഈ കളിയിലെ 
പ്രഗത്ഭർ) കോെമോണട്. പകോഴിപക്കോടട് 
ടൗണിൽ  നിന്നുപ�ോലുും സർക്കസകോണോ
നും മീറ്ിങ്ങുകൾക്കുും നോടകങ്ങൾക്കുും ലവട്ി
ക്കളികോണോനും കോണികലളത്തുും. 

അക്കോെത്ട് ലനല്ലിപക്കോടട്, ല�ോറ്മ്ൽ  

എ ലക ജിയുും സശീെ പഗോ�ോെനും

എ വർഗീസട് 
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പ്രപേശും രോഷ്ടീയ സോുംസട് കോരിക പ്രബുദ്ധ
തയുലട ഒര പകന്ദ്രമോയിരന്നു.  െങ്ങൾ 
കുട്ികൾക്കട് വിപനോേത്ിനട് സട് കൂൾ വിട്ട് 
വന്നോൽ  വയെിൽ  �െതരും കളികളണ്ട്. 
സർക്കസണ്ട്, നോടകങ്ങളണ്ട്. അതിന 
പുറലമ വിവിധ രോഷ്ടീയക്കോരലട ല�ോതുപയോ
ഗങ്ങളണ്ട്. െോനും അനജനും, ലനല്ലിപക്കോടട് 
ഭോസട് കരൻ, അപദേഹത്ിലറെ പജ്യഷ്ഠൻ 
കരണോകരൻ നോയർ, ലെോണ്ി വോസ 
എല്ലോവരും അക്കോെത്ട് ഒര കമ്പനിയോണട്. 
രോഷ്ടീയപ്ോർട്ികളലട മീറ്ിങ്ങുകൾ െങ്ങൾ
ക്കട് കോര്യെോഭമുള്ള ഒര വിപനോേമോണട്. 
വയെിൽ  �ോയ വിരിച്ചോണട് അക്കോെത്ട് 
എല്ലോ രോഷ്ടീയപ്ോർട്ികളും മീറ്ിങട് നടത്ോറട്. 
എലറെ �ോപ്നോണട് (അഛേലറെ അനിയൻ) 
�ോയ വോടകയ്ക്കട് ലകോടുക്കുന്നതട്. അപദേഹ
ത്ിനട് അന്നട് ല�ോറ്മ്െിൽ  ഒര പേോപ്ട് 
ഉണ്ട്. �ോയ എലറെ വീട്ിെോണട് സൂഷേിച്ചി
രന്നതട്. അതുലകോണ്ടുതലന്ന രോഷ്ടീയപ്ോർ
ട്ികളലട മീറ്ിങ്ങിനും �ോയ ലകോണ്ടുപ�ോയി 
വിരിക്കലുും തിരിലച്ചടുക്കലുും  െങ്ങളലട ബോധ്യതയുും വിപനോേ
വമോണട്. അക്കോെത്ട് മീറ്ിങിനട് െോയ ലകോടുക്കോറില്ല. പ്രോസും
ഗികന്ോർക്കട്  ഇളനീരോണട് കുടിക്കോൻ ലകോടുക്കുക. അതിൽ  
െങ്ങൾക്കട് െിെ അവകോശങ്ങളണ്ട്. ബോക്കിയോകുന്ന ഇളനീ
രകൾ െങ്ങൾക്കട് അവകോശലപ്ട്തോണട്. പ്രോസുംഗികന്ോർ 
കുടിച്ചുകഴിഞ് ഇളനീരിലറെ ലതോണ്ടുും െങ്ങൾക്കട് അവകോശ
ലപ്ട്തോണട്. വോടക �ോപ്നോണട്. �ോയ തിരിലച്ചടുപക്കണ്തട്ട് 
ലകോണ്ട് മീറ്ിങട് തീരന്നതട് വലര െങ്ങൾ പ്രസുംഗും പകട്ി
രിക്കുും. മൂവർണ്ലക്കോടിക്കോരും �ച്ചലക്കോടിക്കോരും ചുവപ്ട് 
ലകോടിക്കോരും പ്രസുംഗിക്കുന്നതിൽ  �രസ്പരും കുറ്ലപ്ടുത്തു
ന്നുലണ്ന്നട് െങ്ങൾക്കട് മനസ്ിെോയി. എന്ോണട് ഇതിലറെ 
കുഴപ്ലമന്നറിയോൻ അവസോനും െങ്ങൾ അഛേലറെ ല�ങ്ങളലട 
മകലനയോണട് ആശ്രയിച്ചതട്. അപദേഹും സഖോവട് കൃഷ്ണ�ിള്ള
പയോലടോപ്ും പകോമൺലവൽത്ിൽ  യൂണിയനും കമ്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയുും ലകട്ിപ്ടുക്കോൻ �രിശ്രമിച്ചവരിൽ  ഒരോളോയിരന്നു. 
�ടിഞ്ോറട് വീട്ിൽ  പഗോ�ോെൻ എന്നോണട് പ�രട്. അപദേഹും 
െങ്ങൾക്കട് വിശേീകരണും നൽകി. 

മൂവർണലക്കോടി പകോൺഗ്രസകോരപടതോണട്. അതട് മുതെോ
ളിത് �ോർട്ിയോണട്. �ച്ചലക്കോടി മുസ്ിുംകളലട �ോർട്ിയോണട്. 
ചുവപ്ട് ലകോടി ലതോഴിെോളികളലട �ോർട്ിയോലണന്നുും അതട് 
നമ്ളലട �ോർട്ിയോലണന്നുും അപദേഹും �റഞ്ഞു. അപതോലട 
െോനും ലനല്ലിപക്കോടട് ഭോസട് കരനും കമ്പനിയുും ലെലങ്ോടിയുലട 
ആൾക്കോരോയി. കഷ്ിച്ചട് 13 വയസ്ോകുപമ്പോപഴക്കുും െങ്ങൾ 
കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയുലട നിയന്തണത്ിലുള്ള ബോെസുംഘ
ത്ിൽ  അുംഗങ്ങളോയി. 

െങ്ങലള സുംഘടിപ്ിച്ചതട് അക്കോെലത് ലനല്ലിപക്കോ
പട്യുും പകോഴിപക്കോലട്യുും കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ി പനതോക്കന്ോ
രിൽ  ഒരോളോയ സഖോവട് സ്റ്റോെിൻ മോധവൻ നോയരോയിരന്നു. 

ലനല്ലിപക്കോടട് ഭോസട് കരലറെ വീട്ിൽ  വച്ചോണട് ആേ്യലത് 
ബോെസുംഘും പെരന്നതട്. പകോഴിപക്കോടട് ലനയ്തട് ലതോഴിെോളി 
സമരും നടക്കുന്ന സമയമോണട്. സ്റ്റോെിൻ മോധവൻ നോയർ 
അന്നട് ഒര നിർപേശും മുപന്നോട്ട് വച്ചു. �ണിമുടക്കട് നടത്തുന്ന 
ലതോഴിെോളികൾക്കട് പവണ്ി നിങ്ങൾ വീടുകയറി ഒര �ിരിവട് 
നടത്ണലമന്നോയിരന്നു നിർപേശും. െങ്ങൾ അതനസരിച്ചട് 
വീടുകൾ കയറി �ിരിവട് നടത്ി. ഒര പ്ോളി നിറലയ െക്ക, 
നോളിപകരും, വോഴക്കുെ തുടങ്ങിയവ െങ്ങൾ പശഖരിച്ചു. അന്നട് 
പകോട്പ്റമ്പട് പഹോസ്പിറ്െിലറെ മുന്നിലുണ്ോയിരന്ന ലനയ്തട് 
ലതോഴിെോളി യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ  പ്രകടനമോലയത്ിച്ചു. 
അതട് െങ്ങപളയുും മുതിർന്ന സഖോക്കപളയുും ആപവശഭരിത
രോക്കിയ ഒര പ്രവർത്നമോയിരന്നു. 

എങ്ങളേയായിരുന്നു അകൊെളത് കമ്യൂണിസ്റട് പാർട്ി പ്രവർ
ത്േും? 

1946െോണട് െോൻ കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  അുംഗമോ
കുന്നതട്. 46-49 കോെഘട്ും കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിലയ സുംബ
ന്ധിച്ചട് അപങ്ങയറ്ും സന്നിഗ്ത നിറഞ്തോയിരന്നു. കമ്യൂ
ണിസ്റ്റട് �ോർട്ി നിെനിൽക്കുപമോ എന്നട് പ�ോലുും സുംശയിച്ച 
കോെമോണതട്. ഭീകര മർദേനത്ിലറെ കോെഘട്മോയിരന്നു 
അതട്. രണേിലവ കെൻ പ്രകോരും സോയുധസമരത്ിലറെ 
കോെമോണട്. ധോരോളും സഖോക്കൾ ജയിെിെോയി. അതിപെലറ 
സഖോക്കൾ ഒളിവിെോയി. 40െധികും സഖോക്കൾ പസെും 
ജയിെിൽ  ലവടിപയറ്ട് രക്സോഷേികളോയി. വടപക്ക മെബോ
റിലുടനീളും ഭീകര മർദേനങ്ങളും, കോവമ്പോയി, കരിവള്ളൂർ 
ഒഞ്ിയും മുതെോയ സ്െങ്ങളിൽ  നിരവധി രക്സോഷേിത്വ
വമുണ്ോയി. ഈ കോെഘട്ത്ിലുടനീളും െോൻ �ോർട്ിപയോ
ലടോപ്ും പ്രവർത്ിച്ചുലകോണ്ിരന്നു. അക്കോെത്ോണട് കമ്യൂ

ലക എൻ രോമെന്ദ്രൻ
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ണിസ്റ്റട്കോലര പനരിടോൻ പഹോുംഗോർഡട് 
എന്ന പ�രിൽ  മലറ്ോര സമോന്ര പസന 
പകോൺഗ്രസകോർ രൂ�ീകരിച്ചതട്.

48 ൽ �ോർട്ി എലന്ന ഏൽ�ിച്ച 
ഒര വെിയ േൗത്യും എനിക്കട് ആേ്യമോ
േ്യും വെിയ സന്നിഗ്ത സൃഷ്ിലച്ചങ്ിലുും 
�ിന്നീടട് ഉ�കോരപ്രേമോയി. അന്നട് മിഠോ
യിലത്രവിൽ  പ്രവർത്ിച്ചിരന്ന ഒര 
പ്രധോന പഹോട്െോയ കമോെിയയിലെ ഒര 
ലതോഴിെോളി ആയിരന്ന സഖോവട് ഖോെിേട് 
ഒര േിവസും കവകുപന്നരും ഫോ്റി 
വിടുപമ്പോൾ എലന്ന കോത്ട് നിൽക്കുന്നു
ണ്ോയിരന്നു. ഒളിവിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റട് 
പനതോക്കന്ോലര സഹോയിച്ചുലകോണ്ിര
ന്ന സഖോവോയിരന്നു ഖോെിേട്. പ്രഭോതട് 
ബുക്കട് ഹൗസട് പ�ോെീസിനോൽ  നശി
പ്ിക്കലപ്ടോൻ സോധ്യതയുലണ്ന്നട് �ോർ
ട്ിക്കട് വിവരും കിട്ിയിട്ടുലണ്ന്നുും അതുലകോണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ 
ബുക്കട്സ്റ്റോളിൽ  നിന്നട് മോറ്ോൻ നിർപേശിക്കലപ്ട്ിട്ടുലണ്ന്നുും 
അലതല്ലോും ബണ്ിലുകളോക്കി ലകട്ിവച്ചിട്ടുലണ്ന്നുും ഖോെിേട് 
�റഞ്ഞു. അതട് നമ്ൾ രണ്ട് പ�രും കൂടി ഇന്നട് രോരെിതലന്ന 
മോറ്ണലമന്നുും സഖോവട് �റഞ്ഞു. അക്കോെത്ട് എനിക്കട് 
നന്നോയി തെച്ചുമടട് എടുക്കോൻ കഴിയുമോയിരന്നു. ഖോെിദുും 
അരെപമോശമല്ലോത് രീതിയിൽ  ചുമലടടുക്കുമോയിരന്നു. 
എവിപടക്കട് മോറ്ണലമന്നതട് െങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചട് വെിയ 
പ്രശട് നമോയി. അവസോനും െോലനോര പ�ോുംവഴി കലണ്ത്ി. 
പകോമൺലവൽത്ിൽ  തലന്ന 
പജോെിലെയ്തിരന്ന എലറെ �ോപ്ലന 
സമീ�ിക്കുകയുും കുറച്ചട് പുസ്തകങ്ങൾ 
വീട്ിൽ  വയ്ക്കോൻ അനവേിക്കണലമ
ന്നട് ആവശ്യലപ്ടുകയുും ലെയ്തു. കുറച്ചു
നോൾ കഴിഞ്ോൽ  തിരിച്ചട് എടുത്തു
ലകോള്ളോലമന്നുും �റഞ്ഞു. അപദേഹും 
അതട് അനവേിച്ചു. രോരെി �ത്ട് 
മണിക്കട് പശേും പ്രഭോതട് ബുക്കട്സ്റ്റോൾ 
െങ്ങൾ തുറക്കുകയുും ബണ്ിലുകളോ
ക്കി വച്ചിരന്ന ലകട്ടുകൾ തെയി
പെറ്ി പകോ�ളിയിലുള്ള മൂന്നോുംകുറ്ി 
�ോറക്കടുത്തുള്ള �ോപ്ലറെ വീട്ി
ലെത്ിക്കുകയുും ലെയ്തു. �െതവ
ണയോയി രോരെി രണ്ടു മണിയോകു
പമ്പോപഴക്കുും െങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ 
മുഴുവൻ �ോപ്ലറെ വീട്ിലെ ഒരമു
റിയിൽ  ലകോണ്ടുപ�ോയി അട്ിയി
ട്ടു. ഏലറക്കുലറ ആ മുറി മുഴുവൻ 
ഉൾലക്കോള്ളുന്നതോയിരന്നു പുസ്തക
ലക്കട്ട്. 

കുറച്ചട് പുസ്തകങ്ങൾ മോരെും പ്ര

തീഷേിച്ചിരന്ന �ോപ്ലന അതട് ശരിക്കുും 
ലെട്ിച്ചു. അപപ്ോലഴോന്നുും �റഞ്ിലല്ല
ങ്ിലുും കുറച്ചുേിവസും കഴിയുപമ്പോപഴക്കുും 
�ോപ്നട് �രിഭ്രമും തുടങ്ങി. അക്കോെത്ട് 
അതിലെ ഒര പ�ജട് ഏലതങ്ിലുും പ�ോെീ
സകോരപറെപയോ പഹോുംഗോർഡട്കോരലറെപയോ 
കണ്ിൽലപ്ട്ോൽ  അതട് മതി ഒര കുടുുംബും 
തകരോൻ. അതുലകോണ്ട് തലന്ന �ോപ്ലന 
കുറ്ലപ്ടുത്ോൻ �റ്റുമോയിരന്നില്ല. 
ഏതോയോലുും അതട് അവിലട നിന്നുും മോറ്റുക 
മോരെപമ പ�ോുംവഴി ഉണ്ോയിരന്നുള്ളൂ.  

 െോനതിനട് ഒര മോർഗ്ഗും കണ്ടു�ിടിച്ചു. 
എലറെ �റമ്പിൽ തലന്ന അയൽവോസി
യുലട ഒര വിറകുപുര കോെിയോയി കിട
ക്കുന്നുണ്ോയിരന്നു. ഒര േിവസും രോരെി 
െോൻ കുറച്ചു പുസ്തകലക്കട്ടുകൾ ആപരോടുും 
പെോേിക്കോലത തലന്ന അവിലട ലകോണ്ടുവ

ച്ചു. �ിന്നീടട് കുപറലശ്യോയി മുഴുവൻ ബണ്ിലുകളും അവിപടക്കട് 
മോറ്ി. മുഴുവൻ മോറ്ിയതിനട് പശേമോണട് �ോപ്നട് സമോധോനമോ
യതട്. �ിന്നീടട് സമോധോനപക്കടട് എനിക്കോയി. അയൽ  വീട്ടുകോർ 
അറിഞ്ോൽ  എന്ോയിരിക്കുും സുംഭവിക്കുക എന്നതിലന 
സുംബന്ധിച്ചോയി ആശങ്. �പഷേ രണ്ടുവർേപത്ോളും ഒന്നുും 
സുംഭവിച്ചില്ല. അയൽ  വീട്ടുകോരും െങ്ങളും തമ്ിൽ  അരെ 
അടുത് സഹൃത്ട് ബന്ധമോണട് ഉണ്ോയിരന്നതട്. അവർ 
അഛേപനയുും അമ്പയയുും വിവരമറിയിലച്ചങ്ിലുും എല്ലോവരും 
കൂടി ആ സുംഗതി പൂ�ിവച്ചു. അപതോടുകൂടി എനിക്കട് പുസ്തകങ്ങ

ളലട മലറ്ോര പെോകവും കൂടി തുറന്നു
കിട്ി. ഓപരോ ബണ്ിലുകൾ അഴിച്ചട് 
ഓപരോ പുസ്തകങ്ങൾ െോലനടുക്കുക
യുും അതട് വോയിച്ചുതീർന്നോൽ  ഒളി
വിലുള്ള സഖോക്കൾക്കട് വോയിക്കോൻ 

ലകോടുക്കുകയുും ലെയ്തു. അവലരല്ലോും 
അത്ഭുതലപ്ട്ടു. െോനിലതല്ലോും കോശു
ലകോടുത്ട് വോങ്ങുന്നലതന്നോയിരന്നു 
അവരലട വിശ്വോസും. ആ വിശ്വോസും 
അങ്ങലന തലന്ന നിൽക്കപട്ലയന്നട് 
െോനും വിെോരിച്ചു. ലെനിലറെയുും 
മോർകട് സിലറെയുും ഏുംഗൽസിലറെയുും 
നിരവധി പുസ്തകങ്ങളോണട് ഉണ്ോയി
രന്നതട്. അതട് വോയിച്ച കോെലത്
പ്റ്ി ഇപന്നോർക്കുപമ്പോൾ അതിൽ 
നിന്നട് കോര്യമോയി ഒന്നുും കിട്ിയിട്ില്ല 
എന്നോലണലറെ പബോധ്യും. �പഷേ 
�ിന്നീടട് മോപവോയുലട പെോകപത്ലക്ക
ത്ിയപപ്ോൾ അതിലറെ വ്യക്തക്കട് 
നോൽ�തുകളിലെ വോയന എരെമോരെും 
ഉ�കോരപ്രേമോയി എന്നട് എനിക്കട് 
മനസ്ിെോയി. മോപവോയുലട പുസ്തകങ്ങ

ഞാൻ പജാെിയിൽ  പചര്ന്ന 
ഉടൻെതന്ന എഐടിയസി 
ത�മ്പറായി. അകാെത്് 
പകാഴിപകാതട് പ്രധാന ൊക്ടറി
കളിൽ  വെിയ �ണിമുടക് 
സ�രും നടക്കുകയണ്ടായി. മൂന്ന് 
�ാസത്ിെധികും നീണ്ടുനിന്ന 
ആ സ�രത്ിൽ  ആദ്യാവസാ
നും ഞാൻ �� പചര്ന്നു. വര്�
വീക്ഷണും രൂ�തപ്പടുത്തുന്നെിൽ  
ആ സ�രും വെിയ �ങ്ാണ് 
വഹിച്െ്.  
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ളലട വോയനയോണട് എലറെ ജീവിത
ലത്ത്ലന്ന �ോപട മോറ്ിമറിച്ച തീര
മോനങ്ങളിപെലക്കത്ിച്ചതട്. 48, 49 
കോെഘട്ത്ിലെ ദുരന്ങ്ങലള സുംബ
ന്ധിച്ചട്, അന്നട് നടന്ന ആഷേനകലള 
സുംബന്ധിച്ചട് ഒലക്ക െോൻ �റയോൻ 
തുടങ്ങിയോൽ  ഒര പുസ്തകും തലന്ന 
എഴുപതണ്ിവരും. അതുലകോണ്ട്ട് 
അക്കോര്യും ഇവിലട നിർത്തുന്നു.

1950 കളിെോണട് �ോർട്ി നിയ
മവിപധയമോകുന്നതട്. അക്കോെത്ട് 
നടന്ന പെവോയൂർ ഫർക്കോ �ോർട്ി 
സപമ്ളനും എലറെ വീടിലറെ അടുത്തു
ള്ള പെഡീ െന്ദവർക്കർ സട് കൂളിനടു
ത്തുള്ള ബിൽഡിുംഗിെോണട് നടന്നതട്. 
അക്കോെത്ട് �ോർട്ി സപമ്ളന
ത്ിനട് സ്െും കിട്ടുക വളലര ദുേട് ക
രമോയിരന്നു. അതുലകോണ്ടുതലന്ന 
ഒളിവിലുള്ള സഖോക്കൾ എലറെ അഛേ
നമോയി സുംസോരിക്കുകയുും അഛേൻ 
അക്കോെലത് ഡിസിസി പ്രസിഡറെട് 
ആയിരന്ന പബബിപയട്ലറെ (ബോെപഗോ�ോെൻ) പജ്യഷ്ഠൻ 
േത്തുപവട്നമോയി സുംസോരിച്ചതിലന തുടർന്നോണട് സ്െും 
അനവേിക്കലപ്ട്തട്. അപദേഹും പെഡീ െന്ദവർക്കർ സട് കൂളിലറെ 
മോപനജരോയിരന്നു. ആ പയോഗത്ിൽ  എലകജി �ലങ്ടു
ക്കുകയുും പയോഗും കഴിഞ്ട് പ�ോകുപമ്പോൾ എലറെ വീട്ിൽ  
കയറി അമ്പയോടുും അഛേപനോടുും, 
ലെയ്ത സഹോയങ്ങൾക്കട് (സപമ്ളന
ത്ിനള്ള ഭഷേണും മുഴുവൻ വീട്ിൽ  
നിന്നോണട് തയ്ോറോക്കിയതട് ) നന്ദി 
�റയുകയുും ലെയ്തു. ഫപറോക്കിലെ 
ലകോളത്റയിൽ  (സഖോവട് ല�ര
പച്ചട്ലറെ വീട്ിൽ  വച്ചോലണന്നോണട് 
ഓർമ്), 1950 ൽ നടന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയുലട പകോഴിപക്കോടട് തോലൂക്കട് 
പ്രതിനിധി സപമ്ളനത്ിൽ  െോനും 
�ലങ്ടുത്തു. അപപ്ോഴുും 48ലറെ ഭീകരോ
ന്രീഷേും പൂർണമോയുും മോറിയിട്ടുണ്ോ
യിരന്നില്ല. എലകജിയുും സശീെോ 
പഗോ�ോെനും ആ പയോഗത്ിൽ  �ലങ്
ടുത്ിരന്നു. അപപ്ോൾ അവരലട 
വിവോഹും നടന്നിട്ട് അധികും നോളോ
യിരന്നില്ല. 50 ൽ തലന്നയോണട് 
െോൻ വളണ്ിയർ ഓഫീപസർസട് 
ല്യിനിങിനട് തിരലഞ്ടുക്കലപ്ടു
ന്നതട്. കുന്നത്ട് �ോെത്ിനടുത്തുള്ള 
�റയൻകോട്ി (അന്നതട് വിസ്തൃതമോയ 
�ത്ിര�തട് ഏക്കർ വരന്ന കോടട് 

തലന്നയോണട് ) വച്ചോണട് ല്യിനിങട് നടന്നതട്. രണ്ടുമൂന്നോഴ്ചലത് 
ല്യിനിങട് കഴിഞ്ട് െോൻ വീട്ിലെത്ിയ ഉടലനതലന്ന 
�ോർട്ി നിർപേശപ്രകോരും ലനല്ലിപക്കോടട് ഒര വളണ്ിയർ പകോർ 
രൂ�ീകരിച്ചു. അതിപപ്ോഴുും നിെനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പകരളത്ിൽ  
ആേ്യമോയി �ോർട്ി വളണ്ിയർമോർക്കു പവണ്ി ഒര ബോറെട് ലസറ്ട് 
രൂ�ീകരിക്കുന്നതട്, ലനല്ലിപക്കോലട് വളണ്ിയർ പകോറോണട്. 

എഐടിയുസി വർക്കിുംങട് കമ്ിറ്ി 
ലമമ്പറോയുും ലനല്ലിപക്കോലട് �ോർട്ി 
ലമമ്പറോയുും �ോർട്ി വളണ്ിയർ ക്യോ
�ട്റ്നോയുും അവസോനും ജില്ലോ ക്യോ
�ട്റ്നോയുും പസ്റ്ററ്ട് ക്യോ�ട്റ്ന്ോരിൽ  

ഒരോളോയുും െോൻ മോറി. കമ്്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ി മണ്ഡെും കമ്ിറ്ി ലമമ്പറോയുും 
പകോഴിപക്കോടട്  തോലൂക്കട് ലനയ്തട് 
ലതോഴിെോളി യൂണിയൻ പ്രസിഡറെോ
യുും പ്രവർത്ിക്കുപമ്പോഴോണട് െോൻ 
സി�ിഐഎമ്ിൽ  നിന്നട് രോജിവയ്ക
ന്നതട്. സി�ിഐയിലുും മോർകട് സിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയിലുും പ്രവർത്ിച്ച േീർഘ 
വർേങ്ങൾ വെിയ അനഭവങ്ങളോണട് 
എനിക്കട് നൽകിയതട്. അതട് സുംബ
ന്ധിച്ചട് വിശേീകരിക്കുന്നില്ല.

പാർട്ി വിനടണ്ി വ് സാഹചരത്യും 
എന്ായിരുന്നു?

അറു�ത്ിനോെിലെ �ോർട്ി 
�ിളർപ്ിലറെ സമയത്ട് സോർവ്വ

പകാ�ൺതവൽത്് ൊക്ടറിയും 
അവിതട നടന്ന സ�രങ്ങളുും 
തൊട്ടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മുനിസി
പ്പൽ കെബ്രറിയും എതറെ 
പൊകും വിസ്തൃെ�ാകി. അെിന് 
മുൻ�് പദശപ�ാഷിണി വായന
ശാെയും തസൻഗുപ്ത കെബ്രറി
യും �റ്് കെബ്രറികളുും എനിക് 
നൽകിയ �പരാക്ഷ ജ്ാനും 
ദൃഢീകരിക്കുന്നെിൽ  
വെിതയാരു �ങ്ാണ് ആ 
സ്ാ�നും വഹിച്െ്.

അജിത പ�ോെീസട് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയപപ്ോൾ
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പേശീയ കോര്യങ്ങളിലുും, കമ്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയുലട ഉന്നത നയരൂ�ീകരണ 
കോര്യങ്ങളിലുും സോധോരണ �ോർട്ി 
ലമമ്പർക്കുള്ള അറിവിൽക്കവിലഞ്ോ
ന്നുും എനിക്കുമില്ല. �ോർട്ിക്കുള്ളിലെ 
കെനീസട് കോഴ്ചപ്ോടുും പസോവിയറ്ട് 
കോഴ്ചപ്ോടുും തമ്ിലുള്ള കവരദ്ധ്യങ്ങലള 
സുംബന്ധിച്ചുും മനസ്ിെോയിരന്നില്ല. 
എന്നോൽ  യൂണിയൻ പ്രവർത്നത്ി
ലുും �ോർട്ി പ്രവർത്നത്ിലുും നമുക്കട് 
�രിെിതമല്ലോത് െിെ നയവ്യതിയോന
ങ്ങൾ കണ്ിരന്നു.

യൂണിയൻ പ്രവർത്നത്ിൽ  
അക്കോെത്ട് വെിയ മോറ്ങ്ങളോണട് 
വന്നതട്. പ്രധോന ഭോരവോഹികൾ 
ലതോഴിെോളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 
പ്രശട് നങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചുും അവരലട 
ആവശ്യങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചുും സുംസോ
രിക്കുന്നതിന �കരും അവകോശങ്ങലള 
സുംബന്ധിച്ചുും കടമകലള സുംബന്ധിച്ചുമോയി സുംസോരും. 
സ്ോ�നും നിെനിർപത്ണ് കടമലയക്കുറിച്ചട് പനതോക്കൾ 
ക്ോലസടുക്കോൻ തുടങ്ങി. ഒന്നുും രണ്ടുും കുട്ികൾ ഉള്ള 170 
ഓളും സ്ത്രീ ലതോഴിെോളികൾ ഫോ്റിയിലുണ്ോയിരന്നു. 
1948ൽ  കൃഷ്ണറോവ അവോർഡട് പ്രകോരും കിട്ിലക്കോണ്ിരന്ന 
ഒപന്നകോലുറുപ്ികയോണട് 1966ലുും അവർക്കട് കൂെിയോയി കിട്ി
യിരന്നതട്. ഭർത്ോക്കന്ോർ മരിച്ച സ്ത്രീകളും അവരിലുണ്ോയി
രന്നു. �ഠിക്കോൻ പ�ോകുന്ന രണ്ടു 
കുഞ്ഞുങ്ങലള അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും 
ഇരത്ി കോറെീനിൽ  നിന്നട് ഒര 
പെോറു വോങ്ങി �ങ്ിട്ട് ഭഷേിക്കുന്ന 
സ്ിതിയുണ്ോയിരന്നു. ഈ േോരി
ദ്്യത്ിനള്ള പ�ോുംവഴിലയപ്റ്ി 
സുംസോരിപക്കണ് പനതോക്കന്ോർ 
ക്രൂേട് പെവിലറെ സമോധോന�രമോയ 
സഹവർത്ിത്വും, സമോധോന�ര
മോയ മത്രും, സമോധോന�രമോയ 
�രിവർത്നും എന്നതിലന സുംബ
ന്ധിച്ചട് ക്ോലസടുക്കോൻതുടങ്ങി. 
വർഗ്ഗസമരും കകവിടെോണലതന്നട് 
ആർക്കുും മനസിെോയില്ല. സമോധോ
ന�രമോയി പെോകും പസോേ്യെിസ
ത്ിപെക്കുും കമ്യൂണിസത്ിപെക്കുും 
മുപന്നറുകയോണട് എന്നട് ലതോഴിെോ
ളികൾ വിശ്വസിച്ചു. ലതോഴിെോളി
കലള വിശ്വസിപ്ിച്ചു. ക്രൂേട് പെവും 
ബുൾഗോനിനും പെോകും ചുറ്ിനടന്നട് 
സമോധോന�രമോയ സഹവർത്ി
ത്വും സുംബന്ധിച്ചട് േീർഘ പ്രഭോേ

ണങ്ങൾ നടത്ിലക്കോണ്ിരന്നു. ആ 
വഞ്കന്ോരലട ഇന്്യോസന്ദർശനും 
കമ്യൂണിസ്റ്റുകോർ ലകോണ്ോടിയ കോെ
മോയിരന്നു അതട്. ലതോഴിെോളികളിൽ  
ഒര വിഭോഗത്ിനട് ഇലതോന്നുും അരെ 
�ന്ിയലല്ലന്നു പതോന്നി. �ോർട്ിക്കു
ള്ളിെോലണങ്ിൽ  ഭിന്നോഭിപ്രോയങ്ങൾ 
ല�ോടില�ോടിക്കുന്നുണ്ോയിരന്നു. 

പനതൃത്വത്ിൽ  ഭിന്നിപ്പുലണ്ന്നു 
മോരെപമ െങ്ങൾ ലതോഴിെോളികൾക്കറി
യോമോയിരന്നുള്ളൂ. 64 ആകുപമ്പോപഴക്കുും 
അതിലനോര വ്യക്ത വന്നു. െങ്ങൾ 
ലനയ്ത്തു ലതോഴിെോളികൾ (അന്നട് പകോഴി
പക്കോലട് ലതോഴിെോളികൾക്കിടയിൽ  
ഒര മുന്നണിപ്ങ്ോണട് അവർ വഹിച്ചു 
ലകോണ്ിരന്നതട് ) എലകജി ഏതു പെരി
യിെോലണന്നോണട് ആേ്യും പനോക്കിയതട്. 
കോരണും നിരവധി പ്രവർത്നത്ി
ലൂലട ലതോഴിെോളി വർഗ്ഗപത്ോടുള്ള കൂറട് 

അപദേഹും ലതളിയിച്ചിട്ടുണ്ോയിരന്നു. അപദേഹും കെനീസട് 
കെനിലറെ കൂലടയോലണന്നോണട് ആേ്യും പകട്തട്. പകോഴി
പക്കോലട് ലനയ്ത്തു ലതോഴിെോളി പനതോക്കന്ോർ (�ി ലക ബോെൻ, 
ഇ സി ഭരതൻ, മ�നോഥ റോവ മുതെോയവർ) പസോവിയറ്ട് 
യൂണിയലറെ (ക്രൂേട് പെവിലറെ) ഭോഗത്ോണന്നട്. �ിന്നീടട് തോമ
സിച്ചില്ല. പകോഴിപക്കോലട് എല്ലോ യൂണിയൻ പനതോക്കലളയുും 
ലതോഴിെോളികൾ �ിടിച്ചു പുറത്ിട്ടു. അന്നലത് പകോമൺ

ലവൽത്ട് ഫോ്റി കമ്റ്ി ലസക്ര
ട്റിയുും അവപരോലടോപ്മോലണന്നട് 
മനസിെോയപപ്ോൾ അപദേഹലത്യുും 
പുറത്ോക്കി. �പഷേ പുറത്ോക്കുന്ന 
അരെ എളപ്മല്ല പുതിലയോരോലള 

കലണ്ത്ൽ. ഫോ്റി കമ്റ്ി ലസക്ര
ട്റി സ്ോനും വളലര പ്രധോനലപ്ലട്ോര 
പ�ോസ്റ്റോണട്. അതട് ഏലറ്ടുക്കോൻ 
ആരും മുപന്നോട്ടു വന്നില്ല. അവസോനും 
അതട് എലറെ തെയിെോയി. ഇന്നട് 
തിരിഞ്ഞു പനോക്കുപമ്പോൾ അലതോര 
െരിരെ മു�ർത്മോയിട്ോണട് എനിക്കു 
പതോന്നുന്നതട്. 

യൂണിയൻ പ്രവർത്നത്ിെോക
മോനും പുതിയ ഫോ്റി കമ്റ്ി മോറ്ും 
വരത്ി. 600 ഓളും ലതോഴിെോളിക
ളളള ഫോ്റിയിൽ  എുംപബ്രോയട് ലഡറി 
അടക്കും 33 ഡിപ്ോർട്ട് ലമ�കളലണ്
ന്നുും പകോമൺലവൽത്ട് ഫോ്റി 
കമ്റ്ി ആേ്യമോയി കലണ്ത്ി. ഓപരോ 
ഡിപ്ോർട്ട് ലമറെിലെയുും കൂെിലയ 
സുംബന്ധിച്ചുും കൂെി വ്യവസ്ലയ 

കാൽ�റ്ാണ്ടുകാെും ഞാൻ 
പകാ�ൺതവൽത്് ൊക്ടറിയിൽ 
പജാെി തച�. അപപ്പാപഴക്കുും 
ഞാൻ കമ്�ണിറ്് �ാര്ട്ിയിൽ  
നിന്നുും �ാര്ക് സിറ്് �ാര്ട്ിയി
പെക്കുും �ാപവായിറ്് പ്രസ്ാന
ത്ിപെക്കുും എത്ികഴിഞെിരു
ന്നു. ൊക്ടറിയിൽ  നിന്ന് ഞാൻ 
രാജിവയ്കന്നെ് �ാപവായിറ്് 
പ്രസ്ാനപത്ാട് ബന്തപ്പട്െി
നാൊണ്. 

മന്ദോകിനി നോരോയണൻ
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സുംബന്ധിച്ചുും സൂക്ഷ്മമോയ �ഠനും നടത്ി. 1948ൽ  തീരമോ
നിക്കലപ്ട് ഒപന്നകോലുറുപ്ിക തലന്നയോണട് 1964ലുും അവർക്കു 
െഭിക്കുന്നലതന്ന സത്യും െങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒപന്നകോ
ലുറുപ്ിക ലകോണ്ട് ഒര േിവസും കഴിച്ചുകൂപട്ണ് മൂന്നുും നോലുും 
അുംഗങ്ങളള്ള കുടുുംബങ്ങളലട േയനീയോവസ്ലയക്കുറിച്ചട് 
അപപ്ോഴോണട് െങ്ങൾ മനസിെോക്കിയതട്. ഒര �ണിമുടക്കു 
സമരും ലകോണ്ടുമോരെും �രിഹരിക്കോവന്നതോണട് പ്രശട് നലമന്നട് 
െങ്ങൾക്കട് പബോധ്യലപ്ലട്ങ്ിലുും മുഴുവൻ ലതോഴിെോളികലളയുും 
അതിനപവണ്ി ഒന്നിപ്ിക്കുക വളലര വളലര പ്രയോസകരമോ
യിരന്നു. കോരണും നലല്ലോര വിഭോഗും ലനയ്ത്തുലതോഴിെോളികൾ 
ഇതിലറെ �ത്ിരട്ിപയോ �തിനഞ്ിരട്ിപയോ കൂെി വോങ്ങുന്ന
വരോയിരന്നു. അവരലട എതിർപ്ിലന എങ്ങലന പനരിടണ
ലമന്നട് ആപെോെിച്ചിരിക്കുപമ്പോഴോണട് അവർക്കിടയിൽ  ഒര 
കൂെിത്ർക്കും ഉയർന്നുവന്നതട്. കടഗ്രോൻ ബി എന്ന ഒര 
ഡികസനിലറെ കൂെിത്ർക്കപത്ോടനബന്ധിച്ചോണട് അതട് 
തുടങ്ങിയതട്. അതു വെിയ പ്രശട് നമോയി. സമരത്ിൽ  അവലര 
പയോജിപ്ിക്കോൻ െങ്ങളലതോര നല്ല അവസരമോക്കി മോറ്ി. 
അങ്ങലന പകോമൺലവൽത്ിലെ മുഴുവൻ ലതോഴിെോളികലളയുും 
ഒന്നിപ്ിച്ചുലകോണ്ട് ഒര ഡിമോറെട് പനോട്ീസട് നൽകിലക്കോണ്ട് 
െങ്ങൾ പുതിയ ഫോ്റിക്കമ്റ്ി ഭോരവോഹികൾ അനിശ്ി
തകോെ �ണിമുടക്കിനട് പനോട്ീസട് നൽകി. 64 ൽ യൂപറോ�്യൻ 
മോപനജട് ലമറെിലനതിലര നടത്ിയ ആ സമരും 99 േിവസും 
നീണ്ടു നിന്ന െരിരെമോയി. അവസോനും സമരും �രോജയ
ലപ്ട്ടു. സമരും �രോജയലപ്ടുത്തുന്നതിൽ  യൂപറോ�്യൻ മോപന
ജട് ലമറെിപനക്കോളധികും പകോഴിപക്കോടട് ലനയ്ത്തു ലതോഴിെോളി 
യൂണിയനിൽ  നിന്നുും െങ്ങളോൽ  പുറത്ോക്കലപ്ട്, ഇ സി 
ഭരതൻ �ി ലക ബോെൻ മുതെോയ പനതോക്കളോയിരന്നു പ്രധോന 
�ങ്കു വഹിച്ചതട്.

എങ്ിലുും പുതിയ ഫോ്റി കമ്റ്ി ഇൻഡസ്ടിയൽ  ് ിബ്യൂ
ണെിന മുന്നിൽ  പകലസത്ിക്കുകയുും രണ്ട് വർേും കഠിനമോയ 
നിയമപ�ോരോട്ങ്ങളിലൂലട പ്രശട് നത്ിനട് ഒര പ�ോുംവഴി 
ഉണ്ോക്കുകയുും ലെയ്തു. മോപനജട് ലമറെട് പെബർപകോടതിയിൽ  
കീഴടങ്ങി. പകോടതി നിർപദേശ പ്രകോരും നടന്ന മധ്യസ് െർച്ച
യിൽ  മോപനജട് ലമറെട് വെിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കോണട് സമ്തിച്ചതട്. 
ഏലറക്കുപറ പകോമൺലവൽത്ട് ലതോഴിെോളികൾ മുപന്നോട്ടു 
ലവച്ച എല്ലോ ആവശ്യങ്ങളും അുംഗീകരിക്കലപ്ട്ടുലവന്നു തലന്ന 
�റയോും. 

ഒപന്നകോലുറുപ്ിക കൂെി വോങ്ങിയിരന്ന 170 ഓളും സ്ത്രീ 
ലതോഴിെോളികൾക്കട് മൂന്നുറുപ്ിക അടിസ്ോന പവതനമോയി 
തീരമോനിക്കലപ്ട്ടു. കൂടോലത അഞ്ചു വർേും സർവീസള്ള
വർക്കട് �ത്തു ക�സ ഇൻക്രിലമറെോയി നൽകോനും തീര
മോനമോയി. അങ്ങലന ഇര�തുും മുപ്തുും നോൽ�തുും വർേും 
സർവീസണ്ോയിരന്ന സ്ത്രീകൾക്കട്  3 ഉറുപ്ിക 80 ക�സ 
വലര ഒരേിവസും കൂെി വർധനവണ്ോയി. സ്ത്രീ ലതോഴിെോളികൾ 
ഒരിക്കലുും പ്രതീഷേിച്ചിട്ില്ലോത് ഒര വർധനവോയിരന്നു അതട്. 
മലറ്ല്ലോ ലതോഴിെോളികൾക്കുും 70 മുതൽ  120 ശതമോനും വലര 
കൂെി വർധനവണ്ോയി. മോരെമല്ല ഈ പവതന വർധനവിനട് 
1964ലെ സമരകോെും ലതോട്ട് 1967ൽ  ഒത്തുതീർപ്പുണ്ോകുന്ന 

കോെഘട്ും വലര ശമ്പളക്കുടിശ്ികയോയി 280 രൂ� എല്ലോ 
ലതോഴിെോളികൾക്കുും ഉടൻ വിതരണും ലെയ്ോനും തീരമോ
നമോയി. അത്യോഹ്ോേപത്ോടുകൂടിയോണട് പകോമൺലവൽത്ട് 
ലതോഴിെോളികൾ ആ ഒത്തുതീർപ്ട് അുംഗീകരിച്ചതട്. പകോഴി
പക്കോലട് ലതോഴിെോളി സമരെരിരെത്ിൽ, പവതന വർധനവി
ലറെ െരിരെത്ിൽ  അലതോര പുതിയ അധ്യോയും തലന്നയോയി.

ഈ എഗ്രിലമറെട് ഒപ്ിട്ട് നടപ്ിെോക്കുപമ്പോപഴക്കുും പുതിയ 
സുംഭവങ്ങളണ്ോയിക്കഴിഞ്ിരന്നു. സി�ിഐഎും കെനീസട് 
കെനിൽ  നിന്നട് �ിന്ോറുകയുും കുന്നിക്കൽ  നോരോയപണ
ട്ൻ കെനീസട് �ബ്ിപക്കേൻ എന്ന സ്ോ�നും തുടങ്ങി 
കെനീസട് �ോർട്ിയുലടയുും മോപവോ പസതുങിലറെയുും നിരവധി 
പെഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കോൻ തുടങ്ങുകയുും ലെയ്തിരന്നു. 
ഇലതല്ലോും അറിഞ്ഞുലകോണ്ടുും വോയിച്ചു ലകോണ്ടുമിരന്ന െോനും 
വെിയ മോറ്ങ്ങൾക്കു വിപധയനോയി. അലതല്ലോും പകോഴിപക്കോ
ലട് ലതോഴിെോളി വർഗ െരിരെത്ിൽ  െിഖിതമോയിക്കഴിഞ്ഞു.

മോപവോയിസ്റട് രാഷ്ട്രീയാനഭവങ്ങൾ വിവരികൊനമാ?
1968ൽ ആേ്യമോണട് െോൻ മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  

നിന്നുും രോജിവയ്കന്നതട്. കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയുലട ബ്രോഞ്ട് 

മോപവോ പസ തുങ്ങട്
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ലസക്രട്റിമോരും ബ്രോഞ്ട് ലമമ്പർമോര
മോയി 15ഓളും പ�ർ പവലറയുമുണ്ോയി
രന്നു. �ോർട്ിയിൽ  നിന്നുും രോജിവലച്ച
ങ്ിലുും െങ്ങൾ കുന്നിക്കൽ  ഗ്രൂപ്ിപെോ 
മപറ്ലതങ്ിപെോ ഗ്രൂപ്ിപെോ അുംഗമോയില്ല. 
സ്വന്മോയി ഒര �ഠനക്ോസട് സുംഘടിപ്ി
ച്ചട് മോപവോയുലട പുസ്തകങ്ങളും കെനീസട് 
െഘുപെഖകളും വോയിച്ചട് െർച്ച ലെയ്തട് 
ലകോണ്ട് െങ്ങൾ കുറച്ചുമോസങ്ങൾ 
മുപന്നോട്ടുനീക്കി. തെപശ്രി പുൽപ്ള്ളി 
ആഷേനകൾ സുംഘടിപ്ിക്കലപ്ട്ിട്ടുലണ്
ന്നട് സൂെന തന്ന കുന്നിക്കൽ  ഗ്രൂപ്ിലെ 
സഖോക്കപളോലടോപ്ും െങ്ങളിൽ ല�ട് 
രണ്ടുപ�ർ തെപശ്രി സുംഭവത്ിൽ  
�ലങ്ടുക്കുകയുണ്ോയി .  തെപശ്രി 
പ�ോെീസട് സട് പറ്േൻ ആക്രമണും ഒര 
ദുരന്മോയി �രിണമിച്ചുലവങ്ിലുും െങ്ങൾ �ഠനും തുടരകയുും 
ലനല്ലിപക്കോടട് നോലുേിവസും നീണ്ടുനിന്ന ഒര മോപവോെിന്ോ 
പ്രെരണ പയോഗും സുംഘടിപ്ിക്കുകയുും ലെയ്തു. വിവിധ സ്
െങ്ങളിൽ  മോപവോവിലറെയുും കെനീസട് കമ്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ി
യുപടയുും പരഖകൾ വിൽ�ന നടത്തുകയോയിരന്നു മലറ്ോര 
പ്രവർത്നും. ആയിടക്കോണട് ജയിെിെോയിരന്ന മപന്ദടത്ി 
(മന്ദോകിനി നോരോയണൻ) അസഖും കോരണും ജോമ്യത്ിൽ  
ഇറങ്ങുന്നതട്. ഭയും ലകോണ്ട് അന്നട് അവലര സഹോയിക്കോൻ 
ആരമുണ്ോയിരന്നില്ല. െങ്ങൾ അവലര ആ സന്ദർഭത്ിൽ  
പഹോസ്പിറ്െിൽ  പ�ോയി കോണുകയുും അവർക്കട് പവണ് 
സഹോയങ്ങൾ നൽകുകയുും ലെയ്തു. �ിന്നീടട് എലട്ോൻ�തട് 
മോസക്കോെും അവപരോലടോപ്ും ഒന്നിച്ച ട്പ്രവർത്ിക്കുകയുും 
മോപവോ െിന് �ഠിക്കുകയുും ലെയ്തു. അക്കോെത്ോണട് നിെമ്പൂ
രിൽ  നിന്നട് കത്ിക്കോളൻല�ോയിൽ  ഭൂമി കപയ്റ്വമോയി 
ബന്ധലപ്ട്ട് സഖോവട് െോണ്ി കുന്നിക്കൽ  ഹൗസിൽ  വന്നതുും 
അവിടുലത് സ്ിതിവിപശേും വിവരിച്ചതുും. അവിലട ഒര 
ഗ്രൂപ്പുണ്ോക്കോൻ അപദേഹും ഷേണിച്ചതിലറെ അടിസ്ോനത്ിൽ  
െോനവിലട പ�ോകുകയുും എടക്കര ഭോഗത്ട് നോെോൾ അടങ്ങിയ 
ഒര നകട് സൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ോക്കുകയുും കത്ിക്കോളൻ ല�ോയിൽ  
സമരലത് സഹോയിക്കുവോൻ തീരമോനിക്കുകയുും ലെയ്തു. 

കത്ിക്കോളൻ ല�ോയിൽ  സമരും സഖോവട് കുഞ്ോെി തുട
ങ്ങിവച്ചതോയിരന്നു. അപദേഹും അവിലട ഭൂരഹിതരോയിട്ടുള്ള 
കുറച്ചു കുടുുംബങ്ങൾക്കട് കുറച്ചുഭൂമി കപയ്റോൻ സഹോയിക്കുകയുും 
ലെറിയ വീടുകൾ വച്ചട് ലകട്ടുകയുും ലെയ്തിരന്നു.അതട് കോനക്കു
ത്ട് പഗോ�ോെൻ എന്ന ജന്ി മുൻ�ട് കപയ്റിയ സർക്കോർ ഭൂമി
യോയിരന്നു. വളലര ഫെഭൂയിഷ്ഠമോയ ഭൂമിയോയതട് ലകോണ്ട് 
തിരിച്ചട് കിട്ോൻ പവണ്ി കോനക്കുത്ട് പഗോ�ോെൻ കരക്കൾ 
നീക്കുകയുും സഖോവട് കുഞ്ോെി ആ ഭൂമിയിൽ  നിന്നട് ഒഴിഞ്ട് 
ലകോടുക്കോൻ നിെവിലുള്ള തോമസക്കോപരോടട് ആവശ്യലപ്ടുക
യുും ലെയ്തു. �കരും ഭൂമി കലണ്ത്ോലമന്നട് സഖോവട് കുഞ്ോെി 
വോഗ്ോനും ലെയ്തു. അങ്ങലന പവലറയുും െിെ സുംഭവങ്ങൾ ഉണ്ോ
യിട്ടുലണ്ന്നുും കുഞ്ോെി അവർക്കട് മറ്ട് സ്െങ്ങൾ ശരിലപ്

ടുത്ിലക്കോടുത്തിലറെ െരിരെമുലണ്ന്നു
മോണട് െങ്ങളറിഞ്തട്. ഏതോയോലുും 
ഇതട് വളലര വളക്കൂറുള്ള മണ്ോയതട് 
ലകോണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നട് ഒഴിയോൻ, 
കത്ിക്കോളൻ ല�ോയിെിൽ  കുടിൽ ലകട്ി
യവർ തയ്ോറോയില്ല. അവരോണട് നകട് സ
കെറ്റുകളിൽ  നിന്നട് സഹോയത്ിനട് 
പവണ്ി സഖോവട് െോണ്ിലയ സമീ�ിച്ചതുും 
തുടർന്നട് െോണ്ി െങ്ങലള സമീ�ിച്ചതുും. 

ഏതോയോലുും െോണ്ിയുലട പനതൃ
ത്വത്ിൽ  അവിലട രൂ�ീകരിക്ക
ലപ്ട് നകട് സൽ  ഗ്രൂപ്ട് കത്ിക്കോളൻ 
ല�ോയിെിലെ നിെവിലുള്ള കപയ്റ്
ക്കോലര സഹോയിക്കോൻ തീരമോനിച്ചു. 
അവിലട കപയ്റി കുടിൽ ലകട്ിയവരിലെ 
ഒര ശക്ിപകന്ദ്രും ഇത്ിമോ എന്ന മുസ്ിും 

സ്ത്രീയോയിരന്നു. അവർ നോൽ�ത്ിലയട്ിൽ  കമ്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയുലട ദുരന്കോെത്ട് തലന്ന �ോർട്ിലയ സഹോയിച്ച 
ധീരയോയ വനിതയോയിരന്നു. സഖോവട് കുഞ്ോെി നോൽ�ത്ി
ലയട്ിൽ  ഒളിവിെോയിരന്ന കോെത്ട് �െപപ്ോഴുും അവരലട 
വീടട് ലേൽട്റോയി ഉ�പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ോയിരന്നു. അതുലകോണ്ടു
തലന്ന ഇത്ിമോ എന്ന സഖോവിലന �റ്ി നിെമ്പൂരിലെ എല്ലോ
വർക്കുും അറിയോമോയിരന്നു. അവർ ഒഴിയില്ല എന്നട് തീരമോനി
ച്ചപതോലട മലറ്ല്ലോവരും അവർലക്കോപ്ും നിൽക്കുകയോയിരന്നു. 
ഹുംസ എന്ന ഒര സഖോവും (�ോർട്ി പ്രവർത്കൻ തലന്ന) 
കുടുുംബവും അവിലട ഭൂമി കപയ്റിയവരിൽ  ഉണ്ോയിരന്നു. 
പകോഴിപക്കോലട് െങ്ങപളോലടോപ്മുള്ള മൂന്നോലു സഖോക്കളും 
അവർക്കട് സഹോയത്ിനോയി അവിലട പ്രവർത്ിക്കോൻ 
തുടങ്ങി. അതട് നിെമ്പൂരിൽ  വെിയ െർച്ചയോയി. 

പുതിയ കുടിപയറ്ക്കോലര ഒഴിപ്ിപക്കണ്തട് കോനക്കുത്ട് 
പഗോ�ോെനട് മോരെമല്ല മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിക്കുും അഭിമോനത്ി
ലറെ പ്രശട് നമോയിരന്നു. അങ്ങലന മോസങ്ങൾ കടന്നുപ�ോയി. 
െോൻ മോസത്ിൽ  മൂന്നോഴ്ച നിെമ്പൂരിലുും ഒരോഴ്ച പകോഴിപക്കോട്ട് 
പജോെിയിലുമോയിരന്നു. ഒരോഴ്ച പജോെി ലെയ്തോൽ െങ്ങൾക്കട് 
നോലുപ�ർക്കട് അവിടലത് െിെവട് നിർവഹിക്കോവന്ന കോശട് 
കിട്ടുമോയിരന്നു. കോര്യങ്ങൾ അങ്ങലന അധികും നീണ്ടുപ�ോയി
ല്ല. പൂളപ്ോടത്ട് ഒര 30ഓളും കുടുുംബങ്ങലള സഖോവട് െോണ്ി 
പുതുതോയി കപയ്റോൻ സഹോയിച്ചു. മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിലയ 
സുംബന്ധിച്ചുും ജന്ിമോലര സുംബന്ധിച്ചുും ഇതട് വെിയ പ്രശട് ന
മോയി. നിരവധി രോരെികൾ ജന്ിമോരലട വീടുകളും നിെമ്പൂർ 
മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ി ഓഫീസും �ഢോപെോെനയിൽ  മുഴുകി. 
പൂളപ്ോടത്ട് എുംഎസട് �ി ക്യോമ്പട് ലെയ്തു. ഒര േിവസും 
രോവിലെ പൂളപ്ോടത്ട് െങ്ങലള സഹോയിച്ച ഒര സഖോവിലറെ 
വീട്ിൽ  അന്ിയുറങ്ങിയിരന്ന സഖോക്കൾ പുെർലച്ച എണീറ്ട് 
കത്ിക്കോളൻ ല�ോയിെിപെക്കട് പ�ോകുപമ്പോൾ തപെന്നട് 
രോരെിതലന്ന അടുത്തുള്ള കുന്നിലെ സട് കൂളിൽ  ക്യോമ്പട് ലെയ്തി
രന്ന മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിപ്രവർത്കരും ജന്ിഗുണ്കളും 
കോനക്കുത്ട് പഗോ�ോെനും അയോളലട കുടുുംബോുംഗങ്ങളും 
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നോെകത്ട് ബീരോൻ എന്ന നിെമ്പൂരിലെ 
ഏറ്വും വെിയ ജന്ിയുലട ഗുണ്കളും പ്രകട
നമോയി ലെന്നു. മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ി ബ്രോഞ്ട് 
ലസക്രട്റിയോയിരന്ന രോജലറെ പനതൃത്വ
ത്ിൽ  ലെലങ്ോടി ഉയർത്ിപ്ിടിച്ചട് ലകോണ്ട് 
പ്രകടനമോയി ലെന്ന ഗുണ്ോപ്ട െങ്ങളലട 
സഖോക്കലള വളഞ്ിട്ട് ആക്രമിക്കുകയുും 
സഖോവട് െോണ്ിലയ ലവട്ിലക്കോല്ലുകയുും ലെയ്തു. 
�ിന്നീടവർ എപന്നയുും സഖോവട് െോണ്ിയുലട 
മകൻ ഫ്രോൻസിസിപനയുും തിരഞ്ട് അവിടും 
മുഴുവൻ ഓടിനടന്നു. ഫ്രോൻസിസട് മെയിപെ
ക്കട് ഓടി രഷേലപ്ട്ടു. െോൻ തപെന്നട് രോരെി 
അടിയന്ിരമോയി പകോഴിപക്കോട്ട് എപത്ണ്തു
ണ്ോയിരന്നതിനോൽ  അവിടും വിട്തട് അവർ 
അറിഞ്ിരന്നില്ല. ഉച്ചക്കട് ഒരമണിപയോടട് 
അടുത്ോണട് െോൻ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതട്. 
കത്ിക്കോളൻ ല�ോയിെിൽ  െങ്ങപളോലടോ
പ്ും പ്രവർത്ിച്ചിരന്ന ഒരോളോണട് വിവരങ്ങള
മോലയത്ിയത.ട് 

െോനടലനത്ലന്ന നിെമ്പൂരിപെക്കട് ബസ്ട് കയറുകയുും 
മറ്റു സഖോക്കപളോടട് അപങ്ങോട്ട് വരോൻ ഏൽ�ിക്കുകയുും ലെയ്തു. 
സഖോവട് െോണ്ിയുലട മൃതപേഹും വിട്ടുതരോൻ അവർ സമ്തി
ച്ചുലവങ്ിലുും രോരെിയോയതിനോൽ  രോവിലെ ഏലറ്ടുക്കോലമന്നുും 
അതല്ല അപപ്ോൾത്ലന്ന ഏലറ്ടുക്കോലമന്നുും രണ്ഭിപ്രോയമു
ണ്ോയി. രോവിലെ ഏലറ്ടുക്കോൻ അവസോനും തീരമോനിച്ചു. 
അലതോര ലതറ്ോയ തീരമോനമോയിപപ്ോയി എന്നട് �ിപറ്ന്നോണട് 
മനസ്ിെോകുന്നതട്. പുെർലച്ച നോലുമണിക്കു തലന്ന പ�ോെീസട് 
അവിടലത് ല�ോതുശ്മശോനത്ിൽ  മൃതപേഹും അടക്കും 
ലെയ്തു. �ിപറ്ന്നട് െങ്ങൾ ശവമോടും കലണ്ത്തുകയുും അവിലട 
െോണ്ിലയ സുംബന്ധിച്ചട് ഒര അനസ്മരണും സുംഘടിപ്ിക്കു
കയുും ലെയ്തു. 

നിെമ്പൂരിലെ പ്രവർത്നും �ിലന്ന െങ്ങൾ ഊർജ്ിത
ലപ്ടുത്ി. അപപ്ോപഴക്കുും കുന്നിക്കൽ  ഗ്രൂപ്ിനള്ളിൽ  വെിയ 
അഭിപ്രോയവ്യത്യോസും തെല�ോക്കിക്കഴിഞ്ിരന്നു.  ഫ്യൂഡ
െിസമോപണോ മുഖ്യകവരദ്ധ്യും അപതോ സോമ്ോജ്യത്വമോപണോ 
എന്നതോയിരന്നു അഭിപ്രോയ വ്യത്യോസത്ിലറെ പകന്ദ്രബി
ന്ദു. ജയിെിനള്ളിലെ സഖോക്കൾക്കിടയിലുും അഭിപ്രോയ 
വ്യത്യോസും തെല�ോക്കി. ലക.�ി നോരോയണനും ഫിെിപ്ട് 
എും പ്രസോദുും അടങ്ങിയ ഭൂരി�ഷേും സഖോക്കൾ ഒര ഭോഗത്തുും 
കുന്നിക്കൽ  നോരോയപണട്നും കുറച്ചു സഖോക്കളും മറുഭോഗത്തു
മോയി പെരി തിരിഞ്ഞു. സോമ്ോജ്യത്വമോയിരന്നു മുഖ്യ കവര
ദ്ധ്യലമന്നോയിരന്നു കുന്നിക്കൽ  നോരോയപണട്ലറെ നിെ�ോടട്. 
സി�ിഐ എുംഎല്ലിലറെ നിെ�ോടട് ഫ്യൂഡെിസമോണട് മുഖ്യ
കവരദ്ധ്യലമന്നോയിരന്നു. ലക �ി നോരോയണനും ഫിെിപ്ട് 
എും പ്രസോദുും ഫ്യൂഡെിസമോണട് മുഖ്യ കവരദ്ധ്യലമന്ന 
നിെ�ോടോണട് അക്കോെത്ട് എടുത്തട്. ഏതോയോലുും അക്കോെ
ത്ട് നകട് സൽ  പ്രസ്ോനും ലനടുലക �ിളർന്നു. പുറത്ട് സഖോവട് 
വർഗ്ഗീസും കണ്ണൂരിലെ സഖോക്കളും പകോഴിപക്കോലട് സഖോക്കളും 

�ോെക്കോലട് സഖോക്കളും തൃശൂരിലെ സഖോക്കളും ലവള്ള
ത്തൂവൽ  സ്റ്റീഫലനപപ്ോലുള്ള കുറച്ചു സഖോക്കളും സി�ിഐ 
എുംഎല്ലിലറെ നിെ�ോടോണട് ശരി എന്ന സമീ�നലമടുത്തു. 
െങ്ങൾ സഖോവട് വർഗ്ഗീസിലറെ പനതൃത്വത്ിൽ  തൃശൂരിൽ  
പെർന്ന പയോഗത്ിൽ  ഫ്യൂഡെിസും മുഖ്യ കവരദ്ധ്യും എന്ന 
നിെയിൽ  നോട്ിൻ പുറങ്ങളിൽ  പകന്ദ്രീകരിക്കോനും വിപ്ലവ 
തോവള പ്രപേശങ്ങൾ ലകട്ിപ്ടുക്കോനും സോയുധസമരും മുപന്നോട്ട് 
ലകോണ്ടുപ�ോകോനും തീരമോനിച്ചു. അങ്ങലനയോണട് നിെമ്പൂ
രിൽ  പകന്ദ്രീകരിച്ചിരന്ന െങ്ങളലട പ്രവർത്നും വയനോട്ി
പെക്കട് മോറുന്നതട്. അപപ്ോപഴക്കുും സോമ്ോജ്യത്വും ആണട് മുഖ്യ 
കവരദ്ധ്യും എന്ന നിെ�ോടട് എടുത് കുന്നിക്കൽ  ഗ്രൂപ്ട് കുറ്്യോടി 
പ�ോെീസട് സട് പറ്േൻ ആക്രമിക്കോൻ തീരമോനിക്കുകയുും 
ആക്രമിക്കുകയുും ലെയ്തു. 

സോമ്ോജ്യത്വമോണട് മുഖ്യകവരദ്ധ്യലമന്ന നിെ�ോടിലന 
പ്രോപയോഗിക പ്രവർത്നത്ിലൂലട മുപന്നോട്ട് ലകോണ്ടുപ�ോകുക 
എന്നതോയിരന്നു ഉപദേശും. കുറ്്യോടി സുംഭവലത് സുംബന്ധിച്ചട് 
സൂെന െഭിച്ച പ�രോമ്പ്രയിലെ െങ്ങളലട സഖോക്കൾ കുറ്്യോടി 
പ�ോെീസട് സട് പറ്േൻ ആക്രമിക്കുലന്നങ്ിൽ  അതട് പ്രസ്ോ
നത്ിനട് വെിയ തിരിച്ചടിയോകുലമന്നട് മനസ്ിെോക്കുകയുും 
അവലര കോര്യങ്ങൾ �റഞ്ട് പബോധ്യലപ്ടുത്ോൻ എലന്ന 
ചുമതെലപ്ടുത്തുകയുും ലെയ്തു. െോൻ സഖോക്കളലട നിർപേശ 
പ്രകോരും പ�രോമ്പ്രയിൽ  രോരെി എത്ി. �പഷേ അന്നട് രോരെി 
തലന്ന കുറ്്യോടി പ�ോെീസട് സട് പറ്േൻ ആക്രമണും നടന്നു കഴി
ഞ്ിരന്നു. �ിപറ്ന്നട് രോവിലെ പ�രോമ്പ്രയിൽ  വച്ചട് െോൻ 
അറസ്റ്റട് ലെയ്ലപ്ട്ടു. അന്നട് രോരെി പ�രോമ്പ്ര പ�ോെീസട് പസ്റ്റ
േനിലെ മർദേനത്ിനട് പശേും �ിപറ്ന്നട് രോവിലെ കുറ്്യോടി 
പസ്റ്റേനിപെക്കട് ലകോണ്ടുപ�ോയ െോലനോഴിച്ചട് ബോക്കിയുള്ള
വലര പെോക്കപ്ിെിട്ടു. എലന്ന എുംഎസട് �ിയുലട ഒര ഗ്രൂപ്ിനട് 
ഏൽ�ിച്ചട് ലകോണ്ട് പ�രോമ്പ്ര എസട് ഐ �റഞ്തട് ഇതോ 
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ഇവനോണട് കുറ്്യോടി പസ്റ്റേൻ ആക്രമണത്ിലറെ ക്യോ�ട്റ്ൻ 
എന്നോണട്. പ�ോെീസട് സട് പറ്േൻ പബോുംബിനോൽ  തകർ
ക്കലപ്ട്ട് വിണ്ടുകീറി കിടക്കുകയുും സബട് ഇൻസട് ല��റുലട 
മോുംസും ചുമരിലുടനീളും �റ്ിപ്ിടിച്ചട് കിടക്കുകയുും ലെയ്യുന്ന 
അവസരത്ിൽ  ഇത്രലമോര വോക്കട് എന്ട് ഫെും ലെയ്യു
മോയിരപന്നോ അതട് തലന്നയോണട് സുംഭവിച്ചതട്. മൂന്നുനോലു 
മണിക്കൂറിനള്ളിൽ  െോൻ ജീവിക്കുപമോ മരിക്കുപമോ എന്നട് 
എനിക്കട് തലന്ന സുംശയമോയ ഒര സോഹെര്യത്ിപെക്കട് 
കോര്യങ്ങൾ എത്ി. മർദേനത്ിലറെ വിശേോുംശങ്ങൾ െോൻ 
�റയുന്നില്ല. ആറുേിവസും കുറ്്യോടി പെോക്കപ്ിൽ  ഒന്നു 
െരിഞ്ട് കിടക്കോൻ മറ്ട് സഖോക്കളലട സഹോയും ആവശ്യ
മോയ രീതിയിൽ  ഭഷേണും കഴിക്കോലത ലവള്ളും മോരെും 
കുടിച്ചുലകോണ്ട് മൂരെത്ിന �കരും പെോരലയോഴിച്ചട് ലകോണ്ട്ട് 
െോലനോപര കിടപ്പുകിടന്നു. പെോക്കപ്ിനള്ളിലെ സഖോക്കളും 
പ�ോെീസകോരും െോൻ മരിച്ചുപ�ോകുലമന്നട് തലന്ന കരതി. 
അരെയുും േിവസും ഭഷേണും കഴിക്കോതിരന്നതട് ഭോഗ്യമോയി
രന്നു. കോരണും പെോക്കപ്ിലെ സഖോക്കളലട ഭഷേണത്ിൽ  
മുഴുവൻ പ�ോെീസകോർ ചുമരിൽ  �റ്ിപ്ിടിച്ചട് കിടക്കുന്ന മോുംസും 
ചുരണ്ിലയടുത്ട് കെർത്തുകയുും അവലര അടിച്ചട് തീറ്ിപ്ിക്കു
കയുും ലെയ്തു. െോൻ മരിച്ചുപ�ോകുലമന്നട് കരതിയ എല്ലോവപര
യുും അൽഭുതലപ്ടുത്ിലക്കോണ്ട്ട് ഏഴോമലത് േിവസും െോൻ 
സ്വയും എഴുപന്നറ്ട് നിന്നു. അതുവലര മൂരെലമോഴിക്കോൻ പ�ോലുും 
പെോക്കപ്ിലുള്ള സഖോക്കൾ �ിടിച്ചട് ലകോണ്ടുപ�ോകുകയോയിര
ന്നു. പ�ോെീസകോരപനോടട് െോൻ പടോയട് െറ്ിൽ  പ�ോകണലമന്നട് 
ആവശ്യലപ്ട്ടു. വളലര പ്രയോസലപ്ട്ട് ശ്രമിച്ചപപ്ോൾ വയറ്ിൽ  
നിന്നുും പ�ോയതട് ശരിക്കുും ഒര ഇരമ്പുകട്ി തലന്നയോയിരന്നു. 
ആന്രികോവയവങ്ങളിലെ രക്രേോവവും അവശിഷ് മെവും 
പെർലന്നോര ഇരമ്പുകട്ി. അപതോടുകൂടി വെിലയോര ആശ്വോ
സമോണട് പതോന്നിയതട്. െോൻ ജീവിപച്ചക്കുലമലന്നോര പതോന്ന
ലുണ്ോയി. അന്നട് കുറച്ചു ഭഷേണും കഴിച്ചു. കുറച്ചുേിവസും കഴി
ഞ്പപ്ോൾ ലനല്ലിപക്കോടട് ഭോസട് കരൻ കോണോൻ വന്നു. അടുത് 
േിവസും തലന്ന അഡ്വക്കറ്ട് ഭോസട് കരൻ നോയർ എനിക്കട് 
ജോമ്യും പനടിത്രികയുും �ിന്നീടട് െോൻ പകസിൽ  നിന്നട് 
ഒഴിവോക്കലപ്ടുകയുും ലെയ്തു. ജയിെിൽ  
നിന്നട് പുറത്തുവന്ന െോൻ പഹോസ്പിറ്െിൽ  
അ�ിറ്ട് ലെയ്ലപ്ടുകയുും �ിന്നീടട് കോര�
രിലെ ഉഴിച്ചിൽ  പകന്ദ്രത്ിൽ  െികിത്ി
ക്കലപ്ടുകയുും ലെയ്തു. അവിലട നിന്നോണട് 
സഖോവട് വർഗ്ഗീസിലറെ നിർപേശപ്രകോരും 
വയനോട്ിപെക്കട് പ�ോകുന്നതട്. തിരലനല്ലി 
തൃശിപെരി സുംഭവവും സഖോവട് വർഗ്ഗീസി
ലറെ മരണവും അപതോടനബന്ധിച്ചട് നൂറ്ോ
ണ്ടുകളോയി ആേിവോസികൾ സഹിച്ചിരന്ന 
അടിമത്ത്ിൽ  നിന്നുള്ള വിപമോെനവും 
െരിരെ സുംഭവങ്ങളോണട്. അതിലന സുംബ
ന്ധിച്ചട് വിശേീകരിക്കുന്നില്ല. വർഗ്ഗീസട് 
മരിച്ചട് നോലുേിവസത്ിനട് പശേമോണട് 
മെയിൽ  നിന്നട് ഇറങ്ങിയ െോൻ െിറക്കര 

എപസ്റ്ററ്ിൽ  വച്ചട് അറസ്റ്റട് ലെയ്ലപ്ടുന്നതട്. അതിലറെ വിശേോും
ശങ്ങളിപെക്കട് പ�ോകുന്നില്ല. തിരലനല്ലി തൃശിപെരി പകസിൽ  
ഒന്നോുംപ്രതിയോയിരന്നു െോൻ. ഏഴുവർേവും മൂന്നുമോസവും 
ജയിൽ  വോസും അനഭവിച്ചു. അടിയന്ിരോവസ് അവസോനി
ച്ചപതോലട ജയിൽ  പമോെിതനോയി.  

വ്രീണ്ും ബ�ജേപ്രവർത്േത്ിനെകെട് എത്ിയ സാഹചരത്യും 
എന്ായിരുന്നു?

ജയിെിൽ  നിന്നട് പുറത്തുവന്ന ഉടലനത്ലന്ന പുറത്തുള്ള 
സഖോക്കലള ബന്ധലപ്ടോനോണട് െോൻ ശ്രമിച്ചതട്. പകോമൺ
ലവൽത്ട് സഖോക്കളമോയുും ബന്ധലപ്ട്ടു. അടിയന്ിരോവസ്
യിൽ  തകർന്നുപ�ോയ നകട് സൽ  പ്രസ്ോനപത്ോടട് ബന്ധലപ്
ട്ട് പ്രവർത്ിച്ചിരന്ന സഖോക്കളമോയി വളലര പവഗും ബന്ധും 
കിട്ി. അവരമോയി പെർന്നട് നിരവധി പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തു
കയുണ്ോയി. അങ്ങലന പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനിടയിെോണട് 
പകരളത്ിലെ നകട് സൽ  പ്രസ്ോനത്ിലന പുന:സുംഘടി
പ്ിക്കോൻ പവണ്ി ഒര പുന:സുംഘടനോ കമ്ിറ്ി ഉണ്ോക്കുന്നതട്. 
അതിലറെ കൺവീനറോയി െോനോണട് നിപയോഗിക്കലപ്ട്തട്. 
�ിന്നീടട് സുംസ്ോനോടിസ്ോനത്ിെോയി പ്രവർത്നും. പകര
ളത്ിലെ നകട് സൽ  പ്രസ്ോനും ബഹുജനപ്രവർത്നത്ിനട് 
ഒട്ടുും പ്രോധോന്യും ലകോടുക്കോലതയോണട് പ്രവർത്ിച്ചുലകോണ്ി
രന്നലതന്നട് മനസ്ിെോക്കോൻ എനിക്കു പ്രയോസമുണ്ോയിര
ന്നില്ല. എങ്ങിലന പ്രവർത്നും ജനങ്ങപളോടട് കണ്ിപെർക്കോും 
എന്നോണട് എപപ്ോഴുും െോൻ െിന്ിച്ചിരന്നതട്. 

ജനങ്ങളിലല്ലങ്ിൽ  ഒന്നുമില്ല. ജെവും മത്്യവും തമ്ിലുള്ള 
ബന്ധമോണട് ഗറില്ലയുും ജനങ്ങളമോയുള്ള ബന്ധും. മത്്യലത് 
ജെത്ിൽ  നിന്നട് കരക്കട് �ിടിച്ചിട്ോൽ  മത്്യും െത്തുപ�ോകു
ലമന്നുും അപതപ�ോലെ ജനങ്ങളിൽ  നിന്നട് അകന്നോൽ  ഗറി
ല്ലോപ്രവർത്നും തകർന്നുപ�ോകുലമന്നുും മോപവോ കൃത്യമോയിത്
ലന്ന �റയുകയുണ്ോയി. പകരളത്ിലെ നകട് സൽ  പ്രസ്ോനും 
പൂർണമോയുും അവഗണിച്ച ഒര വോക്കോണട് ഇലതന്നട് എനിക്കട് 
നിസ്ുംശയും �റയോും. അതുലകോണ്ടു തലന്ന നമ്ൾ െിന്ിക്കു
ന്ന കോര്യങ്ങൾ ജനങ്ങലള മനസ്ിെോക്കിക്കോനള്ള �രിശ്ര

മമോണട് പവണ്ലതന്നുും പ്രസ്ോനലത് 
സുംബന്ധിച്ചട് ജനങ്ങപളോടട് �റയോവന്ന 
മുഴുവൻസത്യങ്ങളും അവപരോടട് തുറന്നു 
�റയണലമന്നുും െോൻ വോേിച്ചു. �രസ്യ
മോയ മീറ്ിങ്ങുകൾ റിവിേനിസത്ിലറെ 
ഭോഗമോലണന്ന �ഴയ െിന് ലതറ്ോലണ
ന്നുും പ്രശട് നത്ിലറെ ഗൗരവലത് സുംബ
ന്ധിച്ചുും പ്രസ്ോനത്ിനട് മുന്നിലുള്ള 
പ�ോുംവഴികലള സുംബന്ധിച്ചുും ജനങ്ങലള 
പബോധവൽക്കരിപക്കണ്തട് അത്യോവശ്യ
മോലണന്നുും സുംസ്ോനത്ട് ഉടനീളും 
നടത്ിയ പബോധവൽക്കരണത്ിൽ  
െോൻ �രസ്യമോയി �റഞ്ഞു. ഇതിനോയി 
പകോഴിപക്കോട്ട് ഒര ല�ോതുപയോഗും സുംഘ
ടിപ്ിക്കണലമന്നട് െോൻ തീരമോനിച്ചു.
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�രസ്യമോയ ല�ോതുപയോഗ
ത്ിനട് ശക്മോയ എതിർപ്ോണട് 
�ോർട്ിക്കുള്ളിൽ  ഉണ്ോയിരന്നതട്. 
സുംസ്ോന പുന:സുംഘടനോ കമ്ി
റ്ിയിലുും അഭിപ്രോയ വ്യത്യോസമു
ണ്ോയി. �പഷേ അലതല്ലോും �രിഹ
രിക്കോൻ ഒര �രിധിവലര കഴിഞ്ഞു. 
അങ്ങലനയോണട് പകോഴിപക്കോടട് 
ടൗൺഹോളിൽ  പകരളത്ിലെ 
നകട് സൽ  പ്രസ്ോനത്ിലറെ ആേ്യ 
�രസ്യ ല�ോതുപയോഗും തീരമോനിക്ക
ലപ്ടുന്നതട്. അലതോര വൻവിജയമോ
യിരന്നു. ടൗൺഹോളിനട് അകത്തുും 
പുറത്തുും ല�ോതുനിരത്ിലുമോയി 
ആയിരക്കണക്കിനട് ജനങ്ങളും 
മൂന്നു വോൻ നിറലയ പ�ോെീസും 
തടിച്ചുകൂടി. ല�ോതുപയോഗും രോരെി 
�ന്തണ്ര മണിവലര തുടർന്നു. 
നകട് സൽ  പ്രസ്ോനലത് സുംബ
ന്ധിച്ച നൂറിൽപ്രും പെോേ്യങ്ങൾ
ക്കന്നട് െോൻ മറു�ടി �റഞ്ഞു. 
കൂടുതൽ  പെോേ്യങ്ങളും പെോേിച്ചതട് സി�ിഐഎമ്മുകോരോയി
രന്നു. �ലങ്ടുത്വരിൽ  കൂടുതൽ  പ�രും അവരോയിരന്നു. 
�ിന്നീടട് മോർകട് സിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  നിന്നട് സിഎും�ിയിൽ  
എത്ിയ സി�ി പജോണിലന െോലനോരിക്കൽ  കണ്പപ്ോൾ 
അപദേഹും ഈ പയോഗത്ിലന സുംബന്ധിച്ചട് സുംസോരിക്കു
കയുും ഇര�പതോളും പെോേ്യങ്ങൾ തോനോണട് എഴുതിലക്കോ
ടുത്ലതന്നുും അതിലനോലക്ക മറു�ടി �റയലപ്ലട്ന്നുും 
�റയുകയുണ്ോയി. അന്നപദേഹും എസട്എഫട് ഐ സുംസ്ോന 
ലസക്രട്റിയോയിരലന്നന്നുും പജോൺ �റഞ്ഞു. ഏതോയോലുും 
ഈ പയോഗത്ിനട് പശേും പകരളത്ിലെ നകട് സൽ പ്രസ്ോന
ത്ിൽ  വൻകുതിപ്ോണുണ്ോയതട്. പ്രപത്യകിച്ചുും പകോഴിപക്കോടട് 
കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ . 

വടകരയിൽ  ഇരിങ്ങൽ  കരിങ്ൽ  ക്വോറിയിലെ 500ഓളും 
ലതോഴിെോളികൾ �ലങ്ടുത്  ലതോഴിൽ  സമരും  സഖോവട് 
സത്യലറെ പനതൃത്വത്ിൽ  വിജയകരമോയി നടത്ലപ്ടുകയു
ണ്ോയി. ലമഡിക്കൽ  പകോളജട് സമരത്ിനട് ഇന്ധനമോയതട് 
ആ ല�ോതുപയോഗമോണട്. നിരവധി പകോളജുകളിപെക്കുും യൂണി
പവഴട് സിറ്ികളിപെക്കുും പ്രസ്ോനത്ിനട് കടന്നു ലെല്ലോൻ �റ്ി. 
നൂറുകണക്കിനട് വിേ്യോർത്ികളോണട് അക്കോെത്ട് വിപ്ലവ 
വിേ്യോർത്ി പ്രസ്ോനത്ിപെക്കട് കടന്നുവന്നതട്. സഖോവട് 
ശശിയോയിരന്നു (എഞ്ിനീയറിുംഗട് പകോളജട് വിേ്യോർത്ി) 
വിപ്ലവ വിേ്യോർത്ി സുംഘടനയുലട ലസക്രട്റി. അപദേഹവും 
ആർഇസിയിലെ പ്രധോനലപ്ട് െിെ പ്രവർത്കരും വർഗ്ഗീസട് 
സ്മോരക ബുക്കട്സ്റ്റോളിൽ  തലന്ന അധിക സമയവും െിെ
വഴിച്ചു. മോർകട് സിസ്റ്റു �ോർട്ിക്കോർ പ�ോലുും അമ്പരക്കുന്ന 
രീതിയിൽ  പകരളത്ിൽ  പ്രസ്ോനും അഭൂതപൂർവ്വമോയ 
വളർച്ചയിപെക്കോണട് എത്ിയതട്. ലമഡിക്കൽ  പകോളജട് 

ജനകീയ വിെോരണ നടക്കുന്നതട് ഇത്രലമോര സന്ദർഭത്ി
ലുും ടൗൺഹോൾ ല�ോതുപയോഗത്ിലറെ ആപവശത്ിലുമോണട്. 
ഈ സന്ദർഭത്ിെോണട് ജയിെിലെ സഖോക്കൾ പവണു, രോമെ
ന്ദ്രൻ, പസോമപശഖരൻ, മുരളി, ഭോസപരന്ദ്ര ബോബു, ജയകുമോർ 
തുടങ്ങിയവർ പുറത്തുവരന്നതട്. �ിന്നീടട് നടന്ന കോര്യങ്ങലള 
സുംബന്ധിച്ചട് �െപപ്ോഴുും െോൻ എഴുതിയിട്ടുും പ്രസുംഗിച്ചിട്ടുും 
ഉണ്ട്. ഇവിലട അതട് സുംബന്ധിച്ചട് വിശേീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നു 
രണ്ടു വർേത്ിനള്ളിൽ  അവലരലന്ന പുകച്ചട് പുറത്തുെോടിച്ചു. 
ആത്മഹത്യ പവപണോ നകട് സൽ  ഗ്രൂപ്ട് വിടപണോ എന്നതോയി 
എലറെ മുന്നിലുള്ള പ്രശട് നും. എന്ോയോലുും െോൻ പകോമൺ
ലവൽത്ിലെ �ഴയകോെ സഖോക്കളമോയി കൂടിയോപെോെിക്കു
കയുും സുംഘടനയിൽ  നിന്നട് രോജിവയ്ക്കോൻ തീരമോനിക്കുകയുും 
ലെയ്തു. വളലര തോമസിയോലത തലന്ന നകട് സൽ പ്രസ്ോനും 
ലനടുലകയുും കുറുലകയുും �ിളർന്നു. 

അവരിൽ  �െപരയുും �ിന്നീടട് െോൻ ജയറോും�ടിക്കെി
ലറെ കുട്ികലളന്നുും സവർണ കുമോരന്ോലരന്നുും എഴുത്ിലൂലടയുും 
പ്രസുംഗത്ിലൂലടയുും വിപശേിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. നകട് സൽ  പ്രസ്ോ
നത്ിലറെ െരിരെലത്പ്റ്ി തുടരന്നില്ല. അക്കോര്യും മോരെമോയി 
പവണലമങ്ിൽ  ഒര പുസ്തകും തലന്ന എഴുതോും. 

വ്രീണ്ും ളതാഴിൊെികൾകെിടയിൽ 
നകട് സൽ  പ്രസ്ോനത്ിൽ  നിന്നട് രോജിവലച്ചങ്ിലുും 

െോൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്നും നിർത്തുകയുണ്ോയി
ല്ല. കുറച്ചുകോെപത്ക്കട് വെിയ പേോക്കുണ്ോലയങ്ിലുും വളലര 
പവഗും തലന്ന പഗ്രോ യൂണിയനും പകോഴിപക്കോടട് ലമഡിക്കൽ  
പകോളജിലെ പഹോസ്റ്റൽ  ലതോഴിെോളി യൂണിയനും രൂ�ീ
കരിച്ചട് ലകോണ്ട് െോൻ ലതോഴിെോളികൾക്കിടയിപെയുും 

 യൂണിപവഴ്ിറ്ി പഹോസ്റ്റൽ സമരത്ിൽ പഗ്രോ വോസവിലന പ�ോെീസട് മർേിക്കുന്നു
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ജനങ്ങൾക്കിടയിപെയുും പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തുടർന്നു. ലമഡിക്കൽ  പകോപളജട് പഹോസ്റ്റൽ  
ലതോഴിെോളികൾ 15 രൂ� മോസവരമോനും 
വോങ്ങിയിരന്ന സമയത്ോണട് അവിലട 
യൂണിയനണ്ോക്കുന്നതട്. അവിലട നിന്നു
ലകോണ്ട് പഹോസ്റ്റൽ  ലതോഴിെോളികൾക്കട് 
പവണ്ിയുള്ള പ്രവർത്നും പകരളത്ിലെ 
മുഴുവൻ ലമഡിക്കൽ  പകോളജുകളിലെയുും 
പഹോസ്റ്റൽ  ലതോഴിെോളികൾക്കുും മിനിമും 
പവതനും െഭിക്കുന്നതട് വലര തുടർന്നു. 
�തിനഞ്ട് രൂ� മോസവരമോനും വോങ്ങിയി
രന്ന ലമഡിക്കൽ  പകോപളജട് ലതോഴിെോളി
കൾക്കട് ഇന്നട് �തിനോയിരും രൂ�യിെധികും 
പവതനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. �ിന്നീടട് യൂണിപവ
ഴട് സിറ്ിയിലെ പഹോസ്റ്റൽ  ലതോഴിെോളി
കൾക്കട് പവണ്ിയുള്ള പ�ോരോട്ും തുടരകയുും 
നിരോഹോരവും െോത്ിച്ചോർ�ും പനരിട്ടു
ലകോണ്ട് അതട് വിജയത്ിലെത്ിക്കുകയുും 
പകരളത്ിലെ മുഴുവൻ കപ്രവറ്ട് പഹോസ്റ്റൽ  
ലതോഴിെോളികൾക്കുും മിനിമും പവതനും നടപ്ിെോക്കിക്കോനള്ള 
സ്ിതിയിപെക്കട് ആ സമരും വളർത്തുകയുും ലെയ്തു. 24 േിവസും 
നീണ്ടുനിന്ന ആേ്യനിരോഹോരത്ിൽ  സി�ിഐ പനതോവട് 
ബിപനോയട് വിശ്വും മധ്യസ്നോയി ഉണ്ോക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പു 
വ്യവസ് നോണമില്ലോലത മോർകട് സിസ്റ്റട് സിൻഡിപക്കറ്ട് �ിച്ചി
ച്ചീന്ിയപപ്ോൾ വീണ്ടുും െങ്ങൾ സമരും ആരുംഭിക്കുകയുും 
പ�ോെീസട് മോരകമോയി െോത്ിച്ചോർജ്ട് നടത്തുകയുും ലെയ്തു. 

പ ത ഞ് ി പ് ോ െ ും  പ � ോ െ ീ സട്  ഇ ൻ സട്  ല � ് റു ും 
പ�ോെീസകോരും എലന്ന അറസ്റ്റട് ലെയ്തട് ജീപ്ിപെക്കട് ല�ോക്കി
യിടുകയോണട് ലെയ്തതട്. ജീപ്ിൽ  മെർന്നുവീണ എലറെ ലനഞ്
ത്തുതലന്ന ഇൻസട് ല�്ർ െോത്ിലകോണ്ട് കുത്തുകയുണ്ോയി. 
ആ െോത്ിയുലട തെക്കൽ  ചുകപ്പുലകോടിയോണട് ലകട്ിയിര
ന്നതട് (സി�ിഐഎും ഗവർലമറെോണട് അന്നട് അധികോരത്ി
ലുണ്ോയിരന്നതട് ). �രിപക്കറ് എലന്ന  പ�ോെീസട് ലമഡിക്കൽ 
പകോളജിൽ  അ�ിറ്ട് ലെയ്യുകയുും െോൻ അവിലട നിന്നട് രണ്ോ
മലത് നിരോഹോരും ആരുംഭിക്കുകയുും ലെയ്തു. ജസ്റ്റിസട് വി ആർ 
കൃഷ്ണയ്ർ ഇടല�ട്ടുലകോണ്ോണട് ആ നിരോഹോരും �ിൻവെിക്കു
ന്നതട്. �ിരിച്ചുവിട് സ്ത്രീ ലതോഴിെോളികലള മുഴുവൻ തിരിലച്ചടു
ക്കോലമന്നുും മിനിമും പവതനും നടപ്ിെോക്കോലമന്നുമോയിരന്നു 
നിബന്ധന. അതട് നടപ്ിെോയി. 

മാ�ർ ന�ാ സമരും
മോവൂർ സമരലത് സുംബന്ധിച്ചട് െോൻ നീട്ി വെിച്ചു 

�റയുന്നില്ല. അതട് ഒര പെഖനത്ിൽ  ഒതുക്കോൻ �റ്ോത്തു
ലകോണ്ോണട്. അതട് മോവൂരിൽ  ആരുംഭിക്കുകയുും പകരളത്ിൽ  
ആകമോനും ആളിപ്ടരകയുും ലെയ്ത ഒര സമരമോണട്. ഒര 
�പഷേ അടുത് കോെലത്ോന്നുും അത്രലമോര സമരും ഉണ്ോ
യിട്ില്ല. പഗ്രോ യൂണിയൻ െോനണ്ോക്കിയതല്ല. ആ യൂണിയൻ 
അവിലട തലന്നയുള്ള മറ്റു യൂണിയനകളലട പ്രവർത്നങ്ങ

ളിൽ  അസുംതൃപ്തരോയ ഒര വിഭോഗും 
ലതോഴിെോളികളോണട് അതുണ്ോക്കി
യതട്. അതിലറെ ലസക്രട്റിയോയി 
അവലരലന്ന കലണ്ത്തുകയോയിര
ന്നു. പഗ്രോയുലട പ�ോരോട്ും ഗ്വോളിപയോർ 
റപയോൺസട് മോപനജട് ലമറെിപനോപടോ 
പമധോവി സോബുവിപനോപടോ ആയി
രലന്നങ്ിൽ  എനിപക്കോ പഗ്രോയുലട 
പ്രവ ർ ത് ക ർ പ ക്ക ോ  അ ല ത ോ ര 
ബോെിപകറോമെയോകുമോയിരന്നി
ല്ല. വിവിധ രോഷ്ടീയ �ോർട്ികളലട 
അതിബുദ്ധിമോന്ോരും അതിവിേഗ്ര
മോയ പ്ഡട് യൂണിയൻ പനതോക്കപളോ
ടോണട് െങ്ങൾക്കട് ആേ്യോവസോനും 
ല�ോരപതണ്ി വന്നതട്. എങ്ിലുും 
െ ങ്ങ ള ല ട  ത ്യോ ഗ പൂ ർ ണ മ ോ യ 
സമരലത് മോവൂരിലെ ലതോഴിെോ
ളികളും ജനങ്ങളും, പകോഴിപക്കോടുും 
പകരളവും ഏലറ്ടുത്പപ്ോൾ ആ മഹോ

ശക്ിയുലട �ിൻബെപത്ോലട െങ്ങൾ �ിടിച്ചു നിൽ ക്കുക
യോണുണ്ോയതട്. അതിനിടയിൽ  സോബുവും പനതോക്കന്ോരും 
കൂലട എലന്ന വധിക്കോൻ ക്വപട്േൻ ലകോടുലത്ങ്ിലുും ഉത്
രവോേിത്പബോധമുള്ള ഒര സബട് ഇൻസട് ല�്റുും സർക്കിൾ 
ഇൻസട് ല�്റുും അതട് വളലര ധീരമോയുും തന്ത�രമോയുും �രോ
ജയലപ്ടുത്ി. �ിപറ്ന്നു തലന്ന ആ രണ്ട് ധീരരോയ ഉപേ്യോഗ
സ്ന്ോരും മോവൂരിൽ  നിന്നുും പകോഴിപക്കോട്ടു നിന്നുും എടുലത്
റിയലപ്ട്ടു. പകരളത്ിലെ ഏറ്വും ഉന്നതനോയിട്ടുള്ള പ�ോെീസട് 
ഉപേ്യോഗസ്നമോയി ആപെോെിച്ചിട്ോണട് സുംഭവും നടക്കുന്ന
ലതന്ന സോബുവിലറെ വോക്കുകൾ അവഗണിച്ചതു ലകോണ്ോണട് 
അവർ എടുലത്റിയലപ്ട്തട്. പകരളത്ിലറെ െരിരെത്ിൽ  
പരഖലപ്ടുത്ലപ്ട്തോണട് രണ്ടു മൂന്നു വർേക്കോെും നീണ്ടു നിന്ന 
ഗ്വോളിപയോർ റപയോൺസട് സമരും. നിരവധി ലതോഴിെോളികൾ 
ആത്മഹത്യ ലെപയ്ണ്ി വന്ന സമരമോണിതട്. �ിന്നീടട് 33 
േിവസും നീണ്ടു നിന്ന എലറെ നിരോഹോര പ�ോരോട്ും അടക്കമു
ള്ള പഗ്രോ സമരലത് സുംബന്ധിച്ചട് ഒര ലെറു പെഖനത്ിൽ  
വിശേീകരിക്കുന്ന സോഹസത്ിനട് െോൻ മുതിരന്നില്ല. അതട് 
മലറ്ോരവസരത്ിൽ  സോധ്യമോകുലമന്നട് െോൻ വിെോരിക്കുന്നു.

നകരെത്ിളെ ന�ഡട് �ണിയനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാ�നവട്ളറെ 
േിര്രീക്ഷണും എന്ോണട്?

മുഖ്യധോരോ പ്ഡട് യൂണിയനകലളല്ലോും മുതെോളിത് 
സമൂഹത്ിൽ  ലതോഴിെോളികലള എങ്ങലന സമരസലപ്ട് 
രീതിയിൽ  ലകോണ്ടുപ�ോകോും എന്നോപെോെിച്ചട് പ്രവർത്ിക്കു
ന്നവയോണട്. അലതോന്നുും തലന്ന വർഗ്ഗസമരും ശക്ിയോയി 
നിെവിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ  പകോർ�പററ്ട് സുംവിധോനത്ിലന മറി
ച്ചിടോൻ പവണ്ിയുള്ളതല്ല. അതോണട് പ്രധോനും. ആ രീതിയിൽ  
അതിലന സുംബന്ധിച്ചട് ഒര വിശകെനും നടത്ിയിട്ട് കോര്യമു
ലണ്ന്നട് പതോന്നുന്നില്ല. അതട് മലറ്ോര പമഖെയോണട്.

എും എും പസോമപശഖരൻ
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ന്യൂേപക്ഷ-േെിതട് നമഖെകെിളെ ഇടളപടലുകൾ 
വിശേ്രീകരികൊനമാ?

േളിതട്-ന്യൂന�ഷേ വിഭോഗങ്ങലള സുംബന്ധി
ച്ചട് വളലര മുൻപുതലന്ന, �ോർട്ിയിൽ  എത്ിയ
കോെും മുതൽക്കുതലന്ന വിപ്ലവത്ിലന സുംബ
ന്ധിച്ചട് അലതോരടിസ്ോന വർഗ്ഗമോലണന്ന 
പബോധ്യലമനിക്കുണ്ോയിരന്നു. 40 കളിൽ  കമ്്യൂ
ണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  പെരപമ്പോൾ തലന്ന ജോതി
ലക്കതിരോയ മപനോഭോവും ഉണ്ോയിരന്നു. അക്കോ
െത്ട് ബുദ്ധമതത്ിലന സുംബന്ധിച്ച വെിയ 
മതിപ്പുും ഉണ്ോയിരന്നു. �പഷേ അുംപബേട്കറുലട 
ജോതി നിർമ്മൂെനും, ഇന്്യയിലെ ജോതികൾ 
തുടങ്ങിയ കൃതികൾ 82പെോ മപറ്ോ ആണട് കയ്ി
ലെത്തുന്നതട്. അതുവലര ജോതിയുും വർഗവും 
തമ്ിലുള്ള വ്യത്യോസലത്ക്കുറിച്ചട് എനിക്കട് 
നല്ല വ്യക്ത ഉണ്ോയിരന്നില്ല. െെനോത്മക
മോയ ജോതിയോണട് വർഗലമന്നുും ഘനീഭവിച്ച 
വർഗമോണട് ജോതിലയന്നുമുള്ള പെോഹ്യയുലട നിർ
വെനത്ിലറെ അന്:സത്യുും അപപ്ോഴോണട് 
എനിക്കട് മനസിെോയതട്. അതിനപശേും ഇക്കോ
ര്യലത് സുംബന്ധിച്ചട് െോൻ വ്യക്മോയി സുംസോരിക്കോൻ 
തുടങ്ങി. മോപവോയുലട വർഗ്ഗവിശകെനമോണട് അുംപബേട്കറുലട 
പെഖനങ്ങൾ വോയിച്ചപപ്ോൾ മനസ്ിപെക്കട് ഓടിലയത്ിയതട്. 
�ിന്നീടട് സമൂഹലത് സുംബന്ധിച്ച എലറെ നിരീഷേണങ്ങലള
ല്ലോും ഈ 2 കബപനോക്കുെറിലൂലടയോണട് നടന്നതട്. കഴിഞ് 
35 വർേമോയി െോൻ ഈ കോര്യത്ിലുള്ള എലറെ കോഴ്ചപ്ോ
ടുകൾ സുംസോരത്ിലൂലടയുും പെഖനങ്ങളിലൂലടയുും അനവരതും 
വ്യക്മോക്കിലക്കോണ്ിരന്നിട്ടുണ്ട്.

െിെർ �റയുന്നതട് െോൻ ‘പ�ോരോട്’മോലണന്നോണട്. െിെർ 
എസട്ഡി�ിഐ ആലണന്നുും. െിെർ പ�ോപ്പുെർഫ്രണ്ോലണ
ന്നുും. �ിഡി�ി ആലണന്നട് മറ്റുെിെർ. ജമോഅലത് ഇസ്ോമി 
ആലണന്നട് പവലറ െിെർ. നബിയുലട ആളോലണന്നുും �റയു
ന്നുണ്ട്. െോൻ കൂടുതൽ  �റയോും. െോൻ പയശുക്രിസ്തുവിലറെ 
ആളോണട്. ബുദ്ധലറെ ആളോണട്. മോർകട് സിലറെയുും ലെനിലറെയുും 
ആളോണട്. െോൻ മോപവോയുലട ആളോണട്. ഇന്്യയിൽ  െോൻ 
അുംപബേട്കറുലട ആളോണട്. ഈ പെോകമഹത്തുക്കലളലയല്ലോും 
ഒന്നിപ്ിച്ചട് ലകോണ്ട് ഇന്്യയിൽ  മോർകട് സിസും ലെനിനിസും 
മോപവോെിന് മോറ്ിത്ീർത്ട് പ്രപയോഗിക്കുന്നതിലന �റ്ിയോണട് 
െോൻ �റഞ്ഞുലകോണ്ിരിക്കുന്നതട്. 

ഇന്്യയിൽ  െോൻ സവർണ ഫ്യൂഡെിസത്ിലനതി
രോണട്. സവർണ പകോർ�പററ്റുകൾലക്കതിരോണട്. ജോതി 
സമ്പ്രേോയത്ിനും സവർണ ഫോസിസത്ിനും എതിരോണട്. 
സവർണ പ്രത്യയശോസ്ത്രത്ിനും ആയിരക്കണക്കിനട് വരന്ന 
സവർണ കേവങ്ങൾക്കുും എതിരോണട്. ഇന്്യലയ ഭിന്നിപ്ിച്ചട് 
കീറിമുറിച്ചതട് ജോതി സമ്പ്രേോയമോലണന്നോണട് െോൻ വിശ്വ
സിക്കുന്നതട്. ജോതി സമ്പ്രേോയലത് സൃഷ്ിച്ചതുും അരക്കിട്ടുറ
പ്ിച്ചട് നിർത്തുന്നതുും സവർണ പ്രത്യയശോസ്ത്രവും ബ്രോഹ്മണ 

കേവങ്ങളമോലണന്നട് െോൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. ബ്രോഹ്മണർ 
സൃഷ്ിച്ച ജോതി സമ്പ്രേോയലത് സുംരഷേിക്കോൻ പവണ്ിയോണട് 
അവർ സവർണ കേവങ്ങലളയുും സവർണ പ്രത്യയശോസ്ത്ര
ലത്യുും സൃഷ്ിച്ചതട്. ഇപപ്ോൾ സവർണ കേവങ്ങൾ തിരിച്ചട് 
സവർണ പ്രത്യയശോസ്ത്രപത്യുും ജോതി സമ്പ്രേോയപത്യുും 
സുംരഷേിച്ചട് നിർത്തുകയോണട്. അതുലകോണ്ോണട് െോൻ 
സവർണ കേവങ്ങലള എതിർക്കുന്നതട്. െോൻ സ്വ�ട് നും 
കോണുന്നതട് മോർകട് സിസും ലെനിനിസും ഇന്്യയ്ക്കനപയോജ്യ
മോയി, അുംപബേട്കർെിന്യ്ക്കട് അനപയോജ്യമോയി മോറ്ിത്ീർ
ത്ട് പ്രപയോഗിക്കുന്ന കോെലത്പ്റ്ിയോണട്. അലതോര �പഷേ 
എലറെ കോെത്ിനട് പശേമോയിരിക്കോും. 

മാനവായിസ്റ്റുകൾളകെതിരായ വത്യാജ ഏറ്റുമുട്ലുകൾ സുംബന്ധിച്ട്?
 വ്യോജ ഏറ്റുമുട്ലുകലള സുംബന്ധിച്ചട് �റയുപമ്പോൾ ഒന്നോമ

തോയി എലറെ മനസ്ിപെക്കട് വരന്നതട് ഇതട് നടത്തുന്നതട് ഒര 
കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ി ആലണന്നതോണട്. അവരലട ക�തൃകും 
കോവമ്പോയി, കരിലവള്ളൂർ, പുന്നപ്ര-വയെോർ, ഒഞ്ിയും, 
പസെും ജയിൽ  സുംഭവങ്ങളോണട്. 40 െധികും പ�രോണട് 48 
ൽ   പസെും ജയിെിൽ  ലവടിപയറ്ട് മരിച്ചതട്. ഇലതല്ലോമോണട് 
ഓർമ്യിൽ  വരന്നതട്. കോരണും ഈ കോെഘട്ത്ിെോണട് 
െോൻ കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  ലമമ്പർേിപ്ട് എടുക്കുന്നതട്.

46 മുതൽ  കുറച്ചുകൂടി നീട്ിപ്റഞ്ോൽ  അതിലറെ രണ്ടു
മൂന്നട് വർേും മുൻപു മുതൽ  െോൻ കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിപയോ
ലടോപ്മുണ്ട്. ഇന്നട് അവലര അധികോരക്കപസരയിൽ  എത്ി
ച്ചതട് 46-49 കോെഘട്ങ്ങളിൽ  കമ്്യൂണിസ്റ്റട് �ോർട്ിയിൽ  
വിശ്വസിച്ച, മോർക്ിസത്ിൽ  വിശ്വസിച്ച, വിപമോെനത്ിൽ  
വിശ്വസിച്ച ലതോഴിെോളിവർഗ്ഗമോണട്. മഹത്ോയ റേ്യൻ 
ലതോഴിെോളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവത്ിൽ  വിശ്വസിച്ച അതിലറെ �ോർട്ി 

ഫിെി�ട് എും പ്രസോേട് 
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അണികളോണട്. ആരമോരമറിയോലത ലവടിവച്ചട് ലകോല്ലലപ്ട്
വർക്കട് പുറലമ ഷേയും �ിടിച്ചുും മോറോപരോഗങ്ങൾ �ിടിച്ചുും മരിച്ച 
നൂറു കണക്കിനട് മനേ്യരണ്ട്. 48-49 കോെത്ട് പഹോുംഗോർഡുും 
പ�ോെീസും �ച്ചക്കട് അടിച്ചുലകോന്നവർ പവലറയുണ്ട്. മഹത്ോയ 
ഈ ത്യോഗത്ിലറെ അടിത്റയിെോണട് 1957 ൽ  കമ്്യൂണിസ്റ്റട് 
�ോർട്ി പകരളത്ിൽ  അധികോരത്ിലെത്ിയതട്. വീണ്ടുും 
വീണ്ടുും അവർ അധികോരത്ിലെത്ിലക്കോണ്ിരിക്കുന്ന
തുും അതുലകോണ്ടുതലന്ന. അന്നട് ജനിച്ചിട്ില്ലോത്വർ, അന്നട് 
സട് കൂളിൽ  പ�ോലുും എത്ിലപ്ടോത്വർ ഇന്നട് ഭരിക്കുന്നതുും 
ആ ത്യോഗങ്ങളലട പുറത്ോണട്. അവരിപപ്ോൾ ഏറ്റുമുട്ൽ  
ലകോെകൾ ഉണ്ോക്കിലക്കോണ്ിരിക്കയോണട്. അവരിപപ്ോൾ 
�ിടിച്ചുലകോണ്ടുപ�ോയി ലവടിവച്ചട് ലകോല്ലുന്നു. െതിയിൽല�
ടുത്ി ലകോല്ലുന്നു. �പഷേ ഏറ്റുമുട്െിനിടയിൽ  ഒര പ�ോെീസ
കോരനും മുടിനോരിഴയ്കപ�ോലുും �രിപക്കൽക്കുന്നുമില്ല. 

1940കളിൽ  നിരവധി പ�ോെീസകോർക്കട് �രിപക്കൽ
ക്കുകയുും ഒര പ�ോെീസകോരൻ തലന്ന മരിക്കുകയുമുണ്ോയി. 
എന്നോൽ  ആധുനിക ആയുധധോരികളോയിരലന്നന്നട് വിപശ
േിപ്ിക്കലപ്ട് മോപവോയിസ്റ്റുകളമോയി ഏറ്റുമുട്ിയപപ്ോൾ നമ്മുലട 
തണ്ർപബോൾട്ിപനോ മറ്റു പ�ോെീസകോർപക്കോ ഒര പ�ോറൽ  
പ�ോലുും ഏറ്ിട്ില്ല.

നിെമ്പൂരിലുും കവത്ിരിയിലുും നടന്ന ലവടിവയ്പിലന 
സുംബന്ധിച്ചട് അപന്വേിക്കോൻ പ�ോയ മനേ്യോവകോശ പ്ര
വർത്കർലക്കതിലര പകരളത്ിലെ കമ്്യൂണിസ്റ്റട് സർക്കോ
രിലറെ പ�ോെീസും പഫോറസ്റ്റട് ഗോർഡുും അവർ സുംഘടിപ്ിച്ച 
ഗുണ്കളും കോണിച്ചുകൂട്ിയ പ�ോക്രിത്രങ്ങൾ നമ്മുലട കമ്്യൂ
ണിസ്റ്റട് ഭരണകൂടത്ിനട് മപനോഹരമോയ ആഭരണങ്ങളോയി
രിക്കയോണട്. എലറെ നിഗമനത്ിൽ  
ഇന്്യലയ സുംബന്ധിച്ചട് മോർക്ിസ്റ്റട് 
�ോർട്ിയുും സുംഘ�രിവോറുും വ്യ
ത്യസ്തമോയ നിെ�ോടുകൾ എടുക്കു
ന്നുലണ്ങ്ിലുും ആ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കട് 
യഥോർത്ത്ിൽ  കഥയിലല്ലന്നോണട് 
ഇലതോലക്ക കോണിക്കുന്നതട്. ഇന്്യൻ 
യോഥോസ്ിതികത്വലത് സുംബ
ന്ധിച്ചട്, ഇന്്യൻ ഫ്യൂഡെിസലത് 
സുംബന്ധിച്ചട്, ഇന്്യൻ പകോർ�പററ്റു
കലള സുംബന്ധിച്ചട് ഇതിലനലയല്ലോും 
തോങ്ങിനിർത്തുന്ന സുംഘ�രിവോർ 
പ്രത്യയശോസ്ത്രലത് സുംബന്ധിച്ചട്, 
ജോതി സമ്പ്രേോയലത് സുംബന്ധി
ച്ചട് സി�ിഐഎമ്മുകോർ �റയുന്ന
ലതല്ലോും വോെോപടോ�മോലണന്നട് 
ഇപപ്ോലഴല്ലോവർക്കുും പബോധ്യമോയി. 
മോപവോയിസ്റ്റുകലള പനരിടുന്ന കോര്യ
ങ്ങളിെടക്കും പമോേി സർക്കോരിനും, 
�ിണറോയി സർക്കോരിനും, സുംഘ�
രിവോറിനും സി�ിഐഎമ്ിനും വ്യ
ത്യസ്തമോയി ഉലണ്ന്നട് �റയുന്ന കോഴ്ച

പ്ോടട് വോക്കിൽ  മോരെമോലണന്നുും പ്രവൃത്ിയിൽ  ഇലല്ലന്നുും 
ലതളിഞ്ഞു.

ഈ രീതിയിൽ  അധികകോെും മോർക്ിസ്റ്റട് �ോർട്ി 
അണികലള �ിടിച്ചുനിർത്ോലമന്നുും ഭരണും തുടരോലമന്നുും 
മോർക്ിസ്റ്റു പനതോക്കൾ വ്യോപമോഹിക്കുന്നുലവങ്ിൽ  അവർ 
വി�ികളലട സ്വർഗ്ഗത്ിെോലണന്നട് മോരെപമ �റയോനള്ളൂ.

ഇന്ത്യയിളെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയളത് സുംബന്ധിച്ട് വാ�നവട്ളറെ 
അഭിപ്രായളമന്ാണട്?

ഇന്്യയിലെ ഭോവിരോഷ്ടീയലത് സുംബന്ധിച്ചട് എനിക്കട് 
വെിയ പ്രതീഷേകളോണുള്ളതട്. പമോേി സർക്കോർ എടുക്കുന്ന 
നട�ടികളിലൂലട അവർ ഇന്്യയിലെ ബഹുഭൂരി�ഷേും വരന്ന 
ജനങ്ങളിൽ  നിന്നട് അകന്നുലകോണ്ിരിക്കയോണട്. വിവിധ നിെ
�ോടുകളിലൂലട, പനോട്ടുനിപരോധനത്ിലൂലട, ജിഎസട് ടിയിലൂലട, 
�ലത്ഴു�തട് വർേമോയി ഇന്്യൻ ജനതയുലട നികുതിപ്ണ
ത്ിലൂലട ലകട്ിപ്ടുത് െഷേക്കണക്കിനട് പകോടി ഉറുപ്ിക 
മൂെ്യമുള്ള സ്ോ�നങ്ങലളയുും, ധോതുവിഭവങ്ങലളയുും, ഖനവ്യ
വസോയങ്ങലളയുും എല്ലോും അവർ ഇന്്യൻ പകോർ�പററ്റുകൾക്കട് 
നിസ്ോര വിെയ്ക്കട് വിൽക്കുകയോണട്. ഒരേോഹരണും, എട്ടു െഷേും 
പകോടി വോർേിക വരമോനമുള്ള ബി�ിസിഎ  എന്ന മഹോസ്ോ
�നലത് അവർ സ്വകോര്യവ്യവസോയികൾക്കട് വിറ്ിരിക്കുന്നതട് 
അറു�തിനോയിരും പകോടി രൂ�ക്കോണട്. എന്നുവച്ചോൽ  ലവറുലത 
ലകോടുത്ിരിക്കുന്നു എന്നോണട് അർത്ും. 1936 ൽ ബ്രിട്ീേട് 
ഭരണത്ിപനോടട് ല�ോരതിലക്കോണ്ട് ഇന്്യൻ ലതോഴിെോളി
വർഗ്ഗും പനടിലയടുത് ലതോഴിൽ  നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ 
ഉടച്ചു വോർക്കുകയോണട്. അങ്ങലന പകോർ�പററ്റുകൾക്കട് പവണ്ി 

പകോർ�പററ്റുകളോൽ  ഭരിക്കലപ്ടു
ന്ന ഒര ഭരണസുംവിധോനമോണട് 
പമോേിയുപടതട്.

പകോർ�പററ്റുകൾക്കട്   ലകോടു
ത്ിരിക്കുന്ന െഷേും പകോടികളലട 

ഈശ്വരന്ോർ 95% വും ബ്രോഹ്മണ-ഷേ
രെിയ-കവശ്യ വിഭോഗത്ിൽ  ല�ട്വ
രോണട്. ഇക്കോര്യും ആരും അരെ �രിഗ
ണിക്കുന്നില്ല. എന്നുവച്ചോൽ  ഇന്്യൻ 
ധനലമല്ലോും ആപറോ ഏപഴോ ശതമോനും 
വരന്ന ബ്രോഹ്മണ-ഷേരെിയ-കവശ്യ 
വിഭോഗത്ിപെക്കട് പകന്ദ്രീകരിച്ചട് 
ലകോണ്ട് പമോേി ഭരണകൂടും ഇന്്യൻ 
ജനങ്ങലള �ോപ്രോക്കിയിരിക്കുക
യോണട്. 2015ൽ  ഇന്്യൻ സമ്പത്ി
ലറെ 48%മോണട് ഒര ശതമോനും വരന്ന 
പകോടീശ്വരന്ോർക്കട് ഉണ്ോയിരന്നതട്. 
99% വരന്ന ഇന്്യയിലെ ജനത്ിനട് 
52 ശതമോനവും. തുടർന്നുള്ള വർേങ്ങ
ളിൽ  ജനങ്ങളപടതട് കൂടുതൽ  കൂടുതൽ  
കുറഞ്ഞുവരികയുും ഒര ശതമോനും 
വരന്ന പകോടീശ്വരന്ോരപടതട് അതി

മുഖ്യധാരാ പ�ഡ് �ണിയനുക
തളല്ാും മുെൊളിത് സമൂഹ
ത്ിൽ  തൊഴിൊളികതള 
എങ്ങതന സ�രസതപ്പട് 
രീെിയിൽ  തകാണ്ടുപ�ാകാും 
എന്നാപൊചിച്് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നവയാണ്. 
അതൊന്നുും െതന്ന വര്�സ�
രും ശ�ിയായി നിെവിലുള്ള 
െ�ഡൽ  പകാര്�പററ്് സുംവി
ധാനത്ിതന �റിച്ിടാൻ പവണ്ടി
യള്ളെല്. 
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നോന�ോതികമോയി വർദ്ധിക്കുകയുും 
ലെയ്തു. ഇപപ്ോൾ ജനങ്ങൾക്കുള്ളതട് 
ഇന്്യൻ സമ്പത്ിലറെ 23 ശതമോനും 
മോരെമോണട്. ഒര ശതമോനും വരന്ന 
പകോർ�പററ്റു പകോടീശ്വരന്ോർക്കട് 77 
ശതമോനവും. ഇലതല്ലോും സുംഭവിച്ചിരിക്കു
ന്നതട് ലവറുും മൂന്നട് നോെട് വർേും ലകോണ്ോ
ലണന്നതോണട് അമ്പരപ്ിക്കുന്നതട്.

പനോട്ടുനിപരോധന വർേമോയ 2017 
ൽ 15 ശതമോനും ജനങ്ങളലട ഓഹരി 
കുറയുകയുും ആ 15 ശതമോനും പകോർ�
പററ്റുകൾക്കട് വർദ്ധിക്കുകയുും ലെയ്തു. ഇതട് 
പെോകലത് ധനകോര്യവ്യവസ്ലയ 
സുംബന്ധിച്ചട് �ഠനും നടത്തുന്ന ഓക്ട്ഫോ
മിലറെ റിപപ്ോർട്ോണട്. ആരും നിപേധിച്ചി
ട്ില്ല. ഓക്ട്ഫോമിലറെ എക്ിക്യൂട്ീവട് ഡയറ
്ർ വിന്നി ബോനീമ ഈ കണക്കുകൾ 
ഉന്നയിച്ചട് ലകോണ്ട് നടത്ിയിരിക്കുന്ന 
പ്രവെനും ഇങ്ങലന പ�ോയോൽ  ഇന്്യൻ 
സമ്പേട് വ്യവസ് തകിടും മറിയുലമന്നോണട്. ഇരെയുും കോര്യങ്ങൾ 
സുംഘ�രിവോറിനും അവരലട ഭരണകൂടത്ിനും അനോയോസും 
സോധ്യമോയതട് ഇന്്യൻ ജോതിസമ്പ്രേോയും അതിലന അരക്കിട്ടു
റപ്ിക്കുന്ന സവർണ് പ്രത്യയശോസ്ത്രവും, ബ്രോഹ്മണ കേവങ്ങളും 
കൂടി ഉഴുതിട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ിൽ  സുംഘ�രിവോര ഫോസി
സ്റ്റുകൾ അവരലട കൃേിയിറക്കി ലമച്ചലപ്ട് വിളലവടുത്തി
ലറെ ഫെമോണട്.

അവസോനും അവർ ഇന്്യൻ �ൗരന്ോലര തിരിച്ചറിയോനും 
പവർതിരിക്കോനും പവർല�ടുത്ോനും �രിശ്രമിക്കുകയോണട്. 
അതവർക്കട് മലറ്ന്നപത്ക്കോളും മപറ്തട് പ്രവർത്നപത്
ക്കോളും കൂടുതൽ  കുരക്കുകൾ തീർക്കുലമന്നട് എനിക്കട് ഉറപ്പു
ണ്ട്. ശത്രുവോൽ  ആക്രമിക്കലപ്ടുന്നതട് െീത്ക്കോര്യമലല്ലന്ന 
മോപവോയുലട മഹത്ോയ വോക്യും ഇന്്യൻ ജനത അന്വർത്
മോക്കിലക്കോണ്ിരിക്കയോണട്.

അുംപബേട്കർ �റഞ്തട് ‘ബ്രോഹ്മണലറെ കേവങ്ങലള 
നിങ്ങൾ ആരോധിക്കുന്നിടപത്ോളും കോെും ബ്രോഹ്മണൻ 
നിങ്ങലള ഭരിക്കുന്നതട് തുടരും’ എന്നോണട്. അപദേഹത്ിലറെ 
വോക്കട് ആയിരും പ�ജുള്ള ഒര പുസ്തകത്ിലൂലട വിശേീകരി
ക്കോവന്നതോണട്. ശ്രുതികൾ, സ്മൃതികൾ, ശോസ്ത്രങ്ങൾ, പുരോ
ണങ്ങൾ, ഇതിഹോസങ്ങൾ ഇവലയല്ലോും ചുട്ടുകരിക്കണലമന്ന 
അപദേഹത്ിലറെ വോക്കുും ആയിരക്കണക്കിനട് പ�ജുകളിൽ  
വിശേീകരിക്കോും. ഈ രണ്ട് മോരക ശക്ികളോണട് ഇന്്യൻ 
ജോതിസമ്പ്രേോയലത് അരക്കിട്ടുറപ്ിച്ചട് നിർത്ിയിരിക്കുന്നതട്. 
ബ്രോഹ്മണകേവങ്ങൾ, സവർണ് പ്രത്യയശോസ്ത്രും, ജോതി സമ്പ്ര
േോയും ഈ മൂന്നട് മോരകോയുധങ്ങൾ ഇളക്കിമറിച്ച മണ്ിെോണട് 
സുംഘ�രിവോരും കൃേിനടത്ി ലമച്ചലപ്ട് വിളലവടുത്ിരി
ക്കുന്നതട്. ഇക്കോര്യും മനസ്ിെോക്കോത്വർ ഇന്്യയിൽ  ഒര 
വിപ്ലവവും ഉണ്ോക്കോൻ പ�ോകുന്നില്ല. അതുലകോണ്ോണട് 
അുംപബേട്കർ ആ മഹത്ോയ പെോേ്യും ഇന്്യൻ കമ്്യൂണിസ്റ്റു

കപളോടട് പെോേിച്ചതട്.
സഖോക്കപള,
നിങ്ങൾ പസോേ്യെിസും പവണലമന്നോണപല്ലോ പ്രഖ്യോ

�ിച്ചിരിക്കുന്നതട്? കമ്്യൂണിസും പവണലമന്നുും. അതിലനോര 
വിപ്ലവും പവണമപല്ലോ. ജോതിസമ്പ്രേോയത്ോൽ  കീറിമുറിക്ക
ലപ്ട് ഇവിടലത് അടിസ്ോനവർഗ്ഗങ്ങലള ഒര വിപ്ലവത്ിന 
പവണ്ി നിങ്ങൾക്കട് പയോജിപ്ിക്കോൻ കഴിയുപമോ? ഇതുവലര 
ഒര കമ്്യൂണിസ്റ്റിനോലുും ഒര പസോേ്യെിസ്റ്റിനോലുും മറു�ടി 
�റയലപ്ടോത് ഈ പെോേ്യും അപദേഹത്ിലറെ മരണ പശേവും 
ഇന്്യൻ വിഹോയസ്ിൽ  ഇപപ്ോഴുും മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയോണട്.

മലറ്ോര സ്െത്ട് അപദേഹും �റയുന്ന മലറ്ോര കോര്യും കൂടി 
ചൂണ്ിക്കോണിച്ചട് െോൻ നിർത്ോും. ഇന്്യൻ വിപമോെനത്ിന 
പവണ്ി, ഇന്്യയുലട പുപരോഗതിക്കു പവണ്ി നിങ്ങൾക്കട് വിവിധ 
മോർഗ്ഗങ്ങൾ തിരലഞ്ടുക്കോും. �പഷേ സഹൃത്തുക്കപള, ഏതട് 
മോർഗ്ഗത്ിൽ  നിങ്ങൾ മുപന്നോട്ട് പ�ോയോലുും അവിലട നിങ്ങലള 
തടഞ്ഞുലകോണ്ട് ജോതിലയന്ന മഹോഭൂതും അതിലറെ േുംഷ്ടകൾ 
കോണിച്ചുലകോണ്ട് നിങ്ങലള വിഴുങ്ങോൻ കോത്ിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
അതട് പസോേ്യെിസ്റ്റട് മോർഗ്ഗമോയോലുും കമ്്യൂണിസ്റ്റട് മോർഗ്ഗമോ
യോലുും മോർകട് സിസ്റ്റട് മോർഗ്ഗമോയോലുും.

ഇപപ്ോൾ ഇന്്യൻ ഫ്യൂഡൽ  വ്യവസ്യുും െോനതിലന 
സവർണ് ഫ്യൂഡൽ  സിസ്റ്റലമന്നോണട് വിളിക്കുന്നതട്. സവർണ് 
പകോർ�പററ്ട് സിസ്റ്റവും സവർണ് പ്രത്യയശോസ്ത്രവും, സവർണ് 
ബ്രോഹ്മണ കേവങ്ങളും കൂടിപച്ചർന്നട് ഇന്്യൻ ജനതലയ ഇഞ്ി
ഞ്ോയി ലകോന്നുലകോണ്ിരിക്കയോണട്. �പഷേ ശത്രുക്കൾ തിരി
ച്ചറിയലപ്ടുക തലന്ന ലെയ്യുും. ആ േിനങ്ങൾ വരിക തലന്ന 
ലെയ്യുും. അവർ മറിച്ചിടലപ്ടുകയുും ലെയ്യുും. േീർഘവും ദുേട് ക
രവമോയ പ�ോരോട്ത്ിലൂലട ഇന്്യൻ ജനത അവരലട െഷേ്യ
ത്ിലെത്തുക തലന്ന ലെയ്യുും. 

     

പഗ്രോ വോസ പെഖിക നസീറ നീപെോത്ിലനോലടോപ്ും
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രോജ്യലത് ലതോഴിൽ നിയമങ്ങൾ ലതോഴിലുടമകൾക്കട് അന
കൂെമോയി മോറ്ിമറിക്കോനള്ള ശ്രമങ്ങൾ സോമ്പത്ിക 

ഉേോരവൽക്കരണത്ിലറെ  കോെും മുതൽ ആരുംഭിച്ചതോണട്. 
വളലര �തുലക്ക, ലതോഴിെോളി പനോവട് അറിയോലത അതട് 
നടപ്ോക്കോനോയിരന്നു യു �ി എ ഭരണകോെത്ട് ഉേോരവൽ
ക്കരണത്ിലറെ ഇന്്യയിലെ വളർത്ഛനോയ അന്നലത് 
പ്രധോനമന്തി മൻപമോഹൻ സിുംഗിലറെയുും മറ്റുും �രി�ോടി. 
�ലഷേ, ലതോഴിെോളി പ്രസ്ോനങ്ങളലട ലെറുത്ട് നിൽപ്ട് 
മൂെും ഒന്നുും നടന്നില്ല. ഇന്്യൻ പെബർ പകോൺഫറൻസിലുും 
പെബർ സ്റ്റോൻഡിുംഗട് കമ്റ്ിയിലുും മറ്റുും പ്ഡട് യുണിയനകൾ 
ഉയർത്ിയ എതിർപ്ട് അവഗണിക്കോൻ സ്വോതന്ത്യ സമരകോ
െലത് െിെ മൂെ്യങ്ങൾ  തങ്ങളലട രോഷ്ടീയ ജീവിതത്ിൽ 
അവപശേിക്കുന്നതട് ലകോണ്ോകോും, അന്നലത് ഭരണോധികോ
രികൾ മടിച്ചു. വോജട് പ�യട് സർക്കോർ പ�ോലുും ലെയ്ോൻ മടിച്ച 
ഈ കോര്യും രോജ്യപത്ോപടോ ജനങ്ങപളോപടോ വോയ്തോരിക്കപ്പുറും 
ഒര പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലോത് നപരന്ദ്ര പമോേിയുും സുംഘവും 
ഘട്ും ഘട്മോയി നടപ്ോക്കിലക്കോണ്ിരിക്കുകയോണട്.

വ്യവസോയ നടത്ിപ്ട് സഗമമോക്കോനും വൻപതോതിൽ 

രോജ്യപത്ക്കട് നിപഷേ�ും ആകർേിക്കോനും  എന്ന പ�രിൽ 
44 ലതോഴിൽനിയമങ്ങൾ നോെട് ലതോഴിൽ പകോഡുകളോക്കി 
മോറ്ോനള്ള നട�ടികൾ നടപ്ോക്കിലക്കോണ്ിരിക്കുകയോണട്. 
അങ്ങലന ലതോഴിെോളി യുണിയനകളലടയുും ലതോഴിൽ 
സുംരഷേണ നിയമങ്ങളലടയുും നിെവിലുള്ള നോമമോരെമോയ 
നിയന്തണത്ിൽ നിന്നട് പ�ോലുും ലതോഴിലുടമലയ രഷേലപ്
ടുത്തുകയോണട് ഇതിലറെ അജണ്. രണ്ോമൂഴത്ിൽ തനിക്കട് 
െഭിച്ച മൃഗീയ ഭൂരി�ഷേത്ിലറെ ബെത്ിൽ ലതോഴിൽ നിയമ 
പഭേഗതിയിലെ മുന്നോമലത് പകോഡോയ വ്യവസോയ ബന്ധ
ങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച ലതോഴിൽ നിയമോവെി (Labour Code on 
Labour Relations)2019 നവുംബർ 28നട് പെോകട് സഭയിൽ 
വകുപ്ട് മന്തി സപന്ോേട് കുമോർ ഗോുംഗവോർ �ോസോക്കിലയടു
ത്പപ്ോൾ ഇന്്യൻ ലതോഴിെോളി വർഗ്ഗത്ിലറെ ശലവപ്ട്ിയിൽ 
മൂന്നോമലത് ആണിയടിക്കുന്ന മു�ർത്മോയിരന്നു. 1926ലെ 
പ്ഡട് യുണിയൻ നിയമും, 1946ലെ വ്യവസോയ ലതോഴിൽ 
(സ്റ്റോൻഡിുംഗട് ഓർഡർ) നിയമും, 1947ലെ വ്യവസോയ തർക്ക 
നിയമും എന്നിവ െയിപ്ിച്ചോണട് ഈ ഒറ് പകോഡട് ആക്കിയതട്.  

കഴിഞ് വർേും ലതോഴിെിടങ്ങളിലെ സരഷേ, ആപരോഗ്യും, 

പെഖനും

എൻ ��നാഭൻ

ഫതാഴിൽ നിയമസ്ഭേഗതി �ൗരതവ് 
നിയമം സ്�ാഫെ മാരകം

ശമ്പള വർധനവിനോയി ലതോഴിെോളികൾ പ�ോരോട്ത്ിൽ
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പവതന പസവന വ്യവസ്കൾ എന്നി
വയുമോയി ബന്ധലപ്ട് 13 നിയമങ്ങൾ 
ഏകീകരിച്ചട് ഒര പകോഡട് �ോർെലമൻ
റിൽ �ോസോക്കിയതട് ഇപപ്ോൾ പെബർ 
സ്റ്റോൻഡിഗട് കമ്ിറ്ിയുലട �രിഗണന
യിെോണട്. പവജട് പകോഡട് �ോസ്ോക്കി
ക്കഴിഞ്ഞു. മിനിമും കൂെി നിയമും, 
പ�യട് ലമൻറട് ഓഫട് പവജസട് നിയമും, 
പബോണസട് നിയമും, തുെ്യപജോെി
ക്കട് തുെ്യപവതന നിയമും എന്നിവ 
െയിപ്ിച്ചോണട് പവജസട് പകോഡട് . 
ഫോ്റീസട് നിയമും, കരോർ ലതോഴിൽ 
നിയമും, അന്ർ സുംസ്ോന കുടിപയറ് 
ലതോഴിെോളി നിയമും,  ബീഡി ലതോഴി
െോളികൾ, സിനിമ ലതോഴിെോളികൾ, 
നിർമ്ോണ ലതോഴിെോളികൾ, തുറമു
ഖലതോഴിെോളികൾ, പതോട്ും ലതോഴി
െോളികൾ, പമോപട്ോർ ്ോൻസട് പ�ോർ
ട്ട്  ലതോഴിെോളികൾ,ലസയിൽസട് 
പ്രപമോേൻ ജീവനക്കോർ, �രെപ്രവർ
ത്കർ എന്നിവലര സുംബന്ധിക്കുന്ന 
ലതോഴിൽ നിയമങ്ങൾ എല്ലോും കൂടി 
ഒന്നോക്കി ലതോഴിെിടത്ിലെ ആപരോഗ്യ, സരഷേോ, പസവന 
പവതന വ്യവസ് നിയമോവെി എന്നതോണട് മലറ്ോര പകോഡട്.  
അവസോനലത് പകോഡട് തയ്ോറോയിലക്കോണ്ിരിക്കുന്നു.

വിെ പ�ശോൻ പ�ോയിട്ട് നിവർന്നട് നിൽക്കോനള്ള ഇന്്യൻ 
ലതോഴിെോളിയുലട പശേിപ�ോലുും  
ഇല്ലോതോക്കുന്നതോണട് ഈ പഭേഗതി. 
ഉൽപ്ന്നത്ിലറെ മൂെ്യും നിർണ്യി
ക്കുന്ന ലതോഴിെിനല്ല, ഉൽ�ോേനും 
ഏപകോ�ിപ്ിക്കുന്ന മുതെോളിയുലട 
തോല്പര്യമോണട് ഈ പഭേഗതി സുംര
ഷേിക്കുന്നതട് എന്ന �രോതി ശക്
മോയിക്കഴിഞ്ഞു. ലതോഴിെോളികലള 
അനോയോസും �ിരിച്ചുവിടോൻ ലതോഴി
ലുടമക്കട് അവസരും നൽകുന്നതുും 
അതിലനതിപര സമരും ലെയ്ോനള്ള 
അവകോശും ദുർബെലപ്ടുത്തുന്നതു
മോണട് ഈ പഭേഗതികൾ. സ്ിരും 
പജോെി എന്ന സമ്പ്രേോയും തലന്ന 
ഇല്ലോതോകുും. വിെപ�ശൽ ഏജൻസി 
എന്ന അവകോശും  പ്ഡട് യുണിയന
കൾക്കട് കിട്ണലമങ്ിൽ സ്ോ�ന
ത്ിലെ 75 ശതമോനും ലതോഴിെോ
ളികളലടലയങ്ിലുും പ്രോതിനിധ്യും 
നിർബന്ധമോകുും. കൂട് കോേ്വൽ െീവട് 
എടുക്കുന്നതട് നിയമ വിരദ്ധമോക്കി. 
ഇതട് സമരത്ിലറെ നിർവ്വെനത്ിൽ

ലപ്ടുത്ി. 14 േിവസലത് പനോട്ീസട് ലകോടുക്കോത് സമരങ്ങൾ 
നിയമവിരദ്ധമോകുും.                

നിശ്ിത കോെ നിയമനും (fixed  term employment)
എന്ന പുതിലയോര നിയമന സമ്പേോയും അവതരിപ്ിച്ചട് 
ലകോണ്ട് ഈ പുതിയ പെബർ പകോഡട് ലതോഴിെോളികലള 

തനിക്കട് ആവശ്യമുള്ളപപ്ോൾ വിളിച്ചട് 
�ണി ലകോടുക്കോനും പവലണ്ന്നട് 
പതോന്നുപമ്പോൾ ഒഴിവോക്കോനമു
ള്ള  ലതോഴിലുടമയുലട  അവകോശും 
നിയമ�രമോക്കുന്നു- ഹയർ ആൻറട് 

ഫയർ തലന്ന. ഇവർക്കട് പവതനും, 
മറ്ട് ആനകൂെ്യങ്ങൾ എന്നിവയുലട 
കോര്യത്ിൽ സ്ിരും ലതോഴിെോളി
കളലട �രിഗണന നല്ണും എന്നട് 
പഭേഗതിയിൽ നിർപദേശിക്കുന്നു
ണ്ട്. പജോെിസമയും എട്ട് മണിക്കൂ
റിൽ നിന്നട് �ന്തണ്ട് മണിക്കൂർ 
വലരയോണട് പുതിയ പകോഡിൽ നിർ
പദേശിക്കുന്നതട്.  

സങ്ീർണ്മോയ ലതോഴിൽ നിയമ
ങ്ങളലട െഘൂകരണും എന്നപ�രിൽ 
നടത്തുന്ന ഈ മോറ്ിമറിക്കൽ ലതോഴി
െോളിയുലട ജീവിത നിെവോരും ലമച്ച
ലപ്ടുത്ോനല്ല, മറിച്ചട് വ്യവസോയും 
സഗമമോയി നടത്ോനള്ള (ease 
of doing business) അന്രീഷേും 
സൃഷ്ിക്കോനോലണന്നോണട് അതിലറെ 

പേശീയ �ണിമുടക്കട് വിളുംബരും ലെയ്തട് ലകോൽക്കത് നഗരത്ിൽ മുഴങ്ങിയ ശബ്ും

നിശ്ിെ കാെ നിയ�നും  
എന്ന പുെിതയാരു നിയ�ന 
സമ്പദായും അവെരിപ്പിച്് 
തകാണ്ട് ഈ പുെിയ പെബര് 
പകാഡ് തൊഴിൊളികതള 
െനിക് ആവശ്യമുള്ളപപ്പാൾ 
വിളിച്് �ണി തകാടുകാനുും 
പവതണ്ടന്ന് പൊന്നുപമ്പാൾ 
ഒഴിവാകാനുമുള്ള  തൊഴിലുട
�യതട  അവകാശും നിയ��
ര�ാക്കുന്നു- ഹയര് ആൻറ് 
െയര് െതന്ന.
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വക്ോക്കളോയ ഭരണകൂടും �റയുന്നതട്.  ഈ മോറ്ങ്ങൾ കൂടുതൽ 
സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കോനള്ള പ്രപെോേനമോകുലമന്നോണട് 
അവർ �റയുന്നതട്. അതിനനസരിച്ചോണട് കോര്യങ്ങൾ ലെയ്തുലവ
ച്ചിരിക്കുന്നതട്. അതോയതട്, വ്യവസോയ നടത്ിപ്പുമോയി ബന്ധ
ലപ്ട്ട് നിെവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലെ നിരവധി നിർവ്വെനങ്ങളും 
അധികോര പകന്ദ്രങ്ങളും സൃഷ്ിക്കുന്ന സങ്ീർണ്തകളോണലരെ, 
ഈ പഭേഗതിയുലട �ിന്നിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നവരലട അഭി
പ്രോയത്ിൽ രോജ്യത്ിലറെ  വ്യവസോയ പുപരോഗതിക്കുും വളർ
ച്ചക്കുും തടസ്ും. അത്രും പ്രശട് നങ്ങൾ എടുത്തുമോറ്റുകയോണട് 
പുതിയ സുംവിധോനും. അതനസരിച്ചട് ലതോഴിൽ ശോെകൾ 
�രിപശോധിച്ചട് നിയമെുംഘനങ്ങൾ
ലക്കതിപര നട�ടി എടുത്ിരന്ന 
ഇൻസട് ല�്ർമോലര ഇല്ലോതോക്കി 
പുതിയ ലതോഴിൽ പകോഡട് അവലര 
'ഇൻസട് ല�്ർ കും ലഫസിെിപറ്റ്ർ' 
ആക്കി പുനഃനോമകരണും ലെയ്തു. 
അതോയതട്, പുതിയ പകോഡട് പ്രകോരും 
ലതോഴിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്ോക്കുക
യല്ല നടപ്ോക്കോൻ ലതോഴിലുടമക്കട് 
സൗകര്യും ലെയ്തട്  ലകോടുക്കുകയോണട് 
ലഫസിെിപറ്റ്ർമോരലട ചുമതെ. 
സോപങ്തികവിേ്യയിലുണ്ോയ മോറ്
ങ്ങൾ ലതോഴിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്ോ
ക്കോൻ ഉ�പയോഗിക്കണലമന്നോണട് 
പകോഡട് നിർപദേശിക്കുന്നതട്. ലതോഴിൽ 
നിയമങ്ങൾ ലതോഴിലുടമകൾ െുംഘി
ക്കുന്നില്ല എന്ന ഉത്മ വിശ്വോസത്ി
ലറെ  അടിസ്ോനത്ിൽ എവിലടലയ
ങ്ിലുും സുംഭവിച്ചട് പ�ോപയക്കോവന്ന 
െുംഘനങ്ങൾ സോപങ്തിക വിേ്യയുലട 
സഹോയപത്ോലട കലണ്ത്ി ബന്ധ
ലപ്ട്വലര ഉ�പേശിച്ചട് പനലരയോക്കുന്ന 

പജോെിയോണട് ഇനി ലതോഴിൽ വകുപ്ട് ഉപേ്യോഗസ്ർ
ക്കുള്ളതട്. ലതോഴിൽ സ്ോ�നങ്ങൾ പനരിട്ട് �രി
പശോധിപക്കണ്, പഫോണിൽ വിളിച്ചട് പെോേിച്ചോലുും 
മതിലയന്നട് നിയമും തലന്ന നിർപദേശിക്കുന്നു. �രി
പശോധിക്കണലമങ്ിൽ കുലറ എണ്ത്ിൽ നിന്നട് 
ഏതോനും ലതരലഞ്ടുത്ട് �രിശോധിച്ചോൽ മതി 
(Random Check).  പനരിട്ട് �രിപശോധിക്കുകയോ
ലണങ്ിൽ ലെല്ലുന്ന കോര്യും ലതോഴിലുടമലയ മുൻകൂട്ി 
അറിയിക്കലണമന്നട് വ്യവസ് തലന്നയുണ്ട്. 

ആറട് മോസും മുതൽ ഒര വർേും വലരപയോ 
അതിൽ കുടുതപെോ ഉള്ള കോെപത്ക്കട് നിശ്ിത 
കോെ നിയമനും നൽകുന്നതിലനോപ്ും  കരോർ 
ലതോഴിൽ സമ്പ്രേോയത്ിനട് പുതിയ പകോഡട് 
പുർണ്മോയുും നിയമസോധുത നൽകുന്നു. ഒപ്ും, 
ലതോഴിലുടമയുലട ഉത്രവോേിത്വത്ിൽ നിന്നട് 
അയോൾക്കട് പവണ്ി ലതോഴിൽ എടുക്കുന്ന ആലള 
ഒഴിവോക്കി ലതോഴിെോളിലയ നൽകുന്ന  ലതോഴിൽ 

കരോറുകോരലറെ  ഉത്രവോേിത്വത്ിപെക്കട് മോറ്റുന്നു. പവതനും 
ലകോടുക്കുന്നതോയോലുും ലതോഴിെിടത്ിലുണ്ോകുന്ന അ�കടപമോ 
മരണപമോ ആയോലുും പുതിയ പകോഡട് പ്രകോരും അതട് ലതോഴി
ലുടമയുലട  ഉത്രവോേിത്വത്ിൽ വരന്നതല്ല. നഷ്�രി
ഹോരും നൽകലുും മറ്റുും ലതോഴിെോളിലയ എത്ിച്ചുലകോടുത് 
കരോറുകോരലറെ  ഉത്രവോേിത്വമോണട്. സ്ിരും സ്വഭോവമുള്ള 
പജോെികൾക്കട് കരോർ നിയമനും �ോടില്ല എന്ന ല�ോതുതത്വും 
ഇതട് ഇളക്കിമോറ്റുും. എല്ലോ പമഖെകളിലുും കരോർ ലതോഴിൽ 
വ്യോ�കമോക്കുന്നതിനള്ള നിയമ സുംരഷേണമോണട് പെബർ 

പകോഡട് നൽകുന്നതട്. കൂെി നിർണ്
യിക്കുന്നതട് െോഭമോണപല്ലോ. തലറെ  
വ്യവസോയത്ിൽ നിന്നുള്ള െോഭ
ത്ിലറെ കണക്കട്  എങ്ങലന കൂട്ി
ലയടുക്കണലമന്നട് തീരമോനിക്കോന
ള്ള അവകോശും പ�ോലുും ലതോഴിലു

ടമക്കട് നൽകോനോണട്  ഈ നിയമും 
വോഗ്ോനും ലെയ്യുന്ന ഒര വ്യവസ്. 
െോഭവിഹിതമോയ പബോണസട് നിശ്
യിക്കുന്നതിൽ മോരെമല്ല, മിനിമും 
കൂെി നിർണ്യിക്കുന്നതിൽപ�ോലുും 
ലതോഴിെോളിക്കട് സ്വോഭോവിക നീതി 
നിപേധിക്കലപ്ടുന്നിടത്ോണട് ഇതട് 
എത്തുക. �ത്ട് പ�ലര ലവച്ചട് കുടിൽ 
വ്യവസോയും നടത്തുന്ന ഒരോൾക്കല്ല  
െഷേക്കണക്കിനട് ലതോഴിെോളികൾ 
പജോെിലെയ്യുന്ന പകോർപ്പററ്ട് വ്യവ
സോയങ്ങൾക്കോണട് ഈ മോറ്ത്ിലറെ 
ആനകൂെ്യും െഭിക്കുന്നതട്. ഇന്്യൻ 
പകോർപ്പററ്റുകളലട വളലര കോെലത് 
ആവശ്യമോയിരന്നു ഇതട്. മൂെധന
ത്ിലറെ സ്വതന്തമോയ വിനിപയോഗ

രത്ൻ ടോറ്

തൊഴിലുട�യതട ഉത്രവാദി
െ്വത്ിൽ നിന്ന് അയാൾക് 
പവണ്ടി തൊഴിൽ എടുക്കുന്ന 
ആതള ഒഴിവാകി തൊഴിൊളി
തയ നൽകുന്ന  തൊഴിൽ 
കരാറുകാരതറെ  ഉത്രവാദി
െ്വത്ിപെക് �ാ�ന്നു. പവെനും 
തകാടുക്കുന്നൊയാലുും തൊഴി
െിടത്ിലുണ്ടാകുന്ന അ�കടപ�ാ 
�രണപ�ാ ആയാലുും പുെിയ 
പകാഡ് പ്രകാരും അെ് തൊഴി
ലുട�യതട  ഉത്രവാദിെ്വ
ത്ിൽ വരുന്നെല്. 
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ത്ിനട് തടസ്മോയി നിൽക്കുന്നതട് ലതോഴിൽ നിയമങ്ങളോണട് 
എന്നോണട് ഇന്്യൻ പകോർപ്പററ്റുകൾ എക്കോെവും �റഞ്ഞു
വന്നതട്. വ്യവസോയും അനോയോസും നടത്ോനള്ള തങ്ങളലട 
അവകോശത്ിനട് ലതോഴിൽ നിയമങ്ങളും ലതോഴിെോളികളും 
അവരലട യൂണിയനകളമോണട് തടസ്ും എന്ന പകോർപ്പററ്റുക
ളലട വോേമോണട് ഈ പകോഡുവൽക്കരണും വഴി അുംഗീകരിക്ക
ലപ്ടുന്നതട്. ഇപതോലട സ്വപത ദുർബെമോയ ഇന്്യൻ ലതോഴിൽ 
നിയമങ്ങളലട ദ്വിച്ചിളകിയ �ല്ലുകൾ പ�ോലുും ല�ോഴിയുക
യോണട്. ദുർബെമോലണങ്ിലുും ഒര നിയമവ്യവസ് നൽകുന്ന 
പകവെ സുംരഷേണും പ�ോലുും 44 നിയമങ്ങൾ നോെട് പകോഡു
കളോകുന്നപതോലട അപ്രത്യഷേമോകുും.

19ോും നൂറ്ോണ്ിൽ യൂപറോപ്ിൽ നിെനിന്ന ലെയട് ലസസട് 
ലഫയട്ർ  (laissez faire) എന്ന സോമ്പത്ിക സിദ്ധോന്വമോയി 
പെബർ പകോഡിനട് �ിന്നിലുള്ള രോഷ്ടീയത്ിനട് സോദൃശ്യും 
പതന്നിയോൽ അത്ഭുതമില്ല. ഗവൺലമണ്ട് ഒന്നിലുും ഇടല�പടണ്
തില്ല എന്നതോണട് ഈ സിദ്ധോന്ും. സോമ്പത്ിക വളർച്ചക്കുും 
വികസനത്ിനും ഭരണകൂടും ഒര തടസ്മോണട് എന്നതോണട് 
ഇതിലറെ വക്ോക്കളലട നിെ�ോടട്. അതട് തലന്നയോണട് 
ലതോഴിൽ പകോഡിലറെയുും രോഷ്ടീയും. മിനിമും ഇടല�ടൽ 
മോരെപമ ഭരണകൂടത്ിലറെ ഭോഗത്ട് നിന്നട് ലതോഴിൽ നിയമ
ങ്ങൾ നടപ്ോക്കുന്നതിൽ ഉണ്ോകുന്നുള്ളൂ. വ്യവസോയും നടത്ി
ലക്കോണ്ടുപ�ോകോൻ സഹോയിക്കുകയോണട് ഭരണകൂടും ലെയ്യു
ന്നതട്. വളർച്ചയുും വികസനവും മൂെധനത്ിലറെ സഗമമോയ 
നീക്കവമോണട് പ്രധോനും. അതിനണ്ോകുന്ന തടസ്ങ്ങൾ നീക്കി
ലക്കോടുക്കുകയോണട് ഈ പഭേഗതി ലെയ്യുന്നതട്. ഇന്നലത് 
ഇന്്യൻ അവസ്യിൽ തടസ്ും ലതോഴിെോളി മോരെമോണട്. 
അധ്വോനമോണട് ഉൽപ്ന്നത്ിലറെ മുെ്യും സൃഷ്ിക്കുന്നതട് എന്ന 
വോേും തള്ളിലക്കോണ്ട് മുെധനും മോരെമോണട് പ്രധോനും എന്നുും 
അതോണട് ഉൽപ്ന്നത്ിലറെ മൂെ്യും നിശ്യിക്കുന്നതട് എന്നുമു
ള്ള വോേമോണട് ഇവർ സ്ോ�ിക്കുന്നതട്. മുതെോളിത്ത്ിലറെ 
പ്രോകൃതകോെലത് സോമ്പത്ികോന്രീഷേും പുനഃസ്ോ�ിക്കു
ന്നതിനള്ള നീക്കമോണട് ഇതിലൂലട നടക്കുന്നതട്.

ഇ ത ി നട്  � ി ന്ന ി ലു ള്ള 
ത ോ ൽ � ര ്യും  ര ോ ജ ്യല ത് 
സോധോരണക്കോരോയ സുംരുംഭ
കരപടതല്ല എന്നട് പമോേി ഭരണ
കൂടവും ഇന്്യൻ പകോർപ്പററ്റു
കളും തമ്ിലുള്ള സമീ�കോെ 
സൗഹോർദേത്ിലറെ കോഠിന്യും  
നിരീഷേിച്ചോൽ പബോധ്യമോവും.  
'ഒര തടസ്വമില്ലോത് സതോ
ര്യമോയ അന്രീഷേത്ിൽ 
നിർഭയും ധനും ഉണ്ോക്കോൻ 
അനവേിക്കോനോണട് ഗവൺ
ലമൻറട് തിരമോനും' എന്നോണട് 
ജനവരി 6നട് രോജ്യലത് പ്രമുഖ 
പകോർപ്പററ്ട് സ്ോ�നമോയ 
കിർപെോസട് കർ ബ്രപേഴട് സി

ലറെ ശതോബ്ി ആപഘോേും ഉേട്ഘോടനും ലെയ്തുലകോണ്ട് പ്രധോ
നമന്തി നപരന്ദ്ര പമോേി ഇന്്യൻ പകോർപ്പററ്റുകൾക്കട് ഉറപ്ട് 
ലകോടുത്തട്. നിയമത്ിലറെ വെലക്കട്ടുകളിൽ നിന്നട് വ്യവസോ
യപമഖെലയ പമോെിപ്ിക്കുലമന്നുും നികുതിയുലടയുും നിയമങ്ങ
ളലടയുും കോര്യത്ിൽ സതോര്യതയുും കോര്യഷേമതയുും പ്രതിബ
ദ്ധതയുും ഉറപ്ോക്കി ഇടല�ടലുകൾ �രിമിതലപ്ടുത്തുലമന്നുും 
അപദേഹും പകോർപപ്ററ്ട് പെോകത്ിനട് ഉറപ്ട് നൽകി. പകോർ
പ്പററ്ട് നികുതി കുറച്ചതട് ചുണ്ിക്കോട്ി അപദേഹും അവപരോടട് 
�റഞ്ഞു- അലതല്ലോും നിപഷേ�ത്ിനട് നിങ്ങലള  പപ്രത്ോഹി
പ്ിക്കോനോണട്. രോജ്യത്ിലറെ ഏതട് മുക്കിലുും മൂെയിപെക്കുും 
വ്യവസോയും വ്യോ�ിപ്ിക്കോൻ ഗവൺലമൻറട് ഇന്്യൻ പകോർ
പ്പററ്ട് പമഖെയുമോയി പതോപളോടട് പതോൾ പെർന്നട് നിൽക്കുും. 

ഇതട് ലവറുലമോര വോഗ്ോനമല്ല; െലങ്ടുത്ട് കോണിക്കുന്നതി
ലറെ തുടർച്ചയോണട്. 2019 ലസ�റ്ുംബറിൽ 33 % ആയിരന്ന 
പകോർപ്പററ്ട് നികുതി 25.17% ആയി പമോേി സർക്കോർ കുറ
ച്ചുലകോടുത്തു.  1.45 െഷേും പകോടി രൂ�യുലട ഈ നികുതി 
ഇളവിലന പകോർപ്പററ്റുകൾക്കുള്ള പമോേി ഭരണകുടത്ിലറെ 
ഉപത്ജകും എന്നോണട് ധനമന്തി നിർമ്െ സീതോരോമൻ  
വിപശേിപ്ിച്ചതട്. അധികോരത്ിപെറിയ 2014 മുതൽ പമോേി 
ഭരണകൂടും പകോർപ്പററ്റുകൾക്കട് നൽകിയ നികുതി ആനകൂ
െ്യങ്ങൾ കണക്കട് കൂട്ിയോൽ അതട് 5.76 െഷേും പകോടി രൂ� 
വരലമന്നട് അപദേഹലത് ന്യോയീകരിക്കുന്ന സോമ്പത്ിക മോധ്യ
മങ്ങൾ �റയുന്നു. ധനമന്തിയുലട ഈ പുതിയ സമ്ോനും കയറ്റു
മതി പപ്രോത്ോഹനത്ിനട്  50,000 പകോടി രൂ�യുലടയുും മുട
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന �ദ്ധതികൾ പുർത്ീകരിക്കോൻ റിയൽ എപസ്റ്റ
റ്ട് പമഖെക്കട് 10,000 പകോടി രൂ�യുപടതുമടക്കും ഏതോനും 
വൻ ആനകൂെ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യോ�ിച്ചതിനട് �ിന്നോലെയോണട് 
എപന്നോർക്കണും. സോമ്പത്ിക മോന്ദ്യും  മറികടന്നട് സജീവമോ
കോനും അതുവഴി ലതോഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കോനമോണ
ലരെ, പമോേി ഇങ്ങലന ഇവർക്കട് വോരിപക്കോരി ലകോടുക്കുന്നതട്. 
�ലഷേ, അലതോന്നുും ഇതുവലര സോമ്പത്ികരുംഗത്ട് പ്രതിഫ
െിച്ചട് കോണുന്നില്ല. രോജ്യലത് ഒറ് പകോർപ്പററ്ട് സ്ോ�നവും 

 പ്രധോനമന്തി പമോേിയുും �ടുകൂറ്ൻ വ്യവസോയികളും വിമോനയോരെക്കിടയിൽ
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പ്രതിസന്ധി അനഭവിക്കുന്നതോയി 
ആരും �റഞ്ഞുപകൾക്കുന്നുമില്ല. 
അപതസമയും, രോജ്യലത് സോധോര
ണക്കോർ ലതോഴിെില്ലോയ്മയിപെക്കുും 
�ണമില്ലോയ്മയിപെക്കുും അനേിനും 
എന്നവണ്ും നീങ്ങിലക്കോണ്ിരിക്കു
കയോണട്. അവരലട ക്രയപശേി 
ക്രപമണ കുറഞ്ഞുവന്നട് േോരിദ്്യും 
�ടിവോതിൽക്കപെക്കട് ഇഴലഞ്
ത്ിലക്കോണ്ിരിക്കുന്നു. കൂെിയുും 
ശമ്പളവും ലകോണ്ട് ജീവിക്കുന്ന 
രോജ്യലത് ലതോഴിെോളികളും ജീവന
ക്കോരമോണട് അവർ. ജനസുംഖ്യയുലട 
ഭുരി�ഷേും ഇവരോണട്. ഇവരലട 
ക്രയപശേി വർധിപ്ിക്കോൻ ഒര 
നട�ട ിയുും  ഗവൺലമറെിലറെ 
ഭോഗത്ട് നിന്നുണ്ോകുന്നില്ല. ല�ോതു
പവയുളള മോന്ദ്യത്ിലറെ ഫെമോയി 
സുംഭവിച്ചുലകോണ്ിരിക്കുന്ന പവതനും 
കവകലുും പവതനും മുടങ്ങലുും ആണട് 
ഇടത്രക്കോരോയ ഈ വിഭോഗത്ി
ലറെ ജീവിതും ദുേട് കരമോക്കുന്നതട്. 
പനോട്ട് നിപരോധനും മുതെോരുംഭിച്ചതോണട് ഈ ദുരിതും.  

ലതോഴിൽ, ജീവിതത്ിനട് ആശ്രയിക്കോവന്ന ഒര ഉ�ോധി 
അല്ലോതോയി മോറുന്നുപവോ എന്നട് ശങ്ിപക്കണ് നോളകളോണട് 
വരോൻ പ�ോകുന്നതട്. ഏതോണ്ട് ഒര െഷേപത്ോളും പ�രോണട് 
സ്വയും വിരമിക്കെിലറെ ഭോഗമോയി രോജ്യലത് ഏറ്വും പ്രധോന 
ലതോഴിൽപമഖെയോയ ബിഎസട്എൻഎൽ നിന്നട് പുറത്ോവ
ന്നതട്. ലറയിൽപവയുലട സ്വകോര്യവൽക്കരണും എരെപ�ലര 
ലതോഴിൽരഹിതരോക്കുും എന്നട്  �റയോനോവനില്ല. 55 വയസ്ട് 
കഴിഞ്വർക്കരെയുും സ്വയും വിരമിക്കൽ നടപ്ോക്കോനളള �ദ്ധ
തികൾ ലറയിൽപവയിൽ �ോകമോകുന്നു എന്നോണട് വോർത്. 
ഒരിടത്തുും പുതുതോയി ലതോഴിൽ എവിലടയുും ഉണ്ോകുന്നുമില്ല.     
അവിലടയോണട് നിെനിൽക്കുന്ന ലതോഴിലുകളിൽ അനിശ്ി
തത്വും നിറച്ചട് ലതോഴിൽ നിയമങ്ങൾ പഭേഗതി ലെയ്യുന്നതട്. 
സ്ിരും പജോെി എന്ന സുംവിധോനും ഈ പഭേഗതിയിലൂലട 
ഇല്ലോതോകുകയോണട്. നിെവിൽ പജോെി ലെയ്യുന്നവലരപപ്ോലുും 
പുതിയ പകോഡട് അനസരിച്ചട് ലതോഴിലുടമക്കട് കകകോര്യും 
ലെയ്ോും. ഇതട് ലതോഴിൽ രുംഗത്ട് പൂർണ്മോയ അനിശ്ിതത്വ
വും അരോജകത്വവമോണട് സൃഷ്ിക്കോൻ പ�ോകുന്നതട്.  

രോഷ്ടത്ിലറെ നിെനിൽപ്ട് അതിലെ �ണിലയടുക്കുന്നവ
രലട നിെനിൽപ്ോണട്. അവരോണട് രോഷ്ടത്ിലറെ വരമോനും 
ഉണ്ോക്കുന്നതിൽ പ്രധോന �ങ്ട് വഹിക്കുന്നതട്. ആ അർഥ
ത്ിൽ നമ്മുലട രോജ്യും പ�ോകുന്നലതപങ്ങോട്ോണട് എന്ന പെോേ്യും 
അസ്വസ്ലപ്ടുത്തുന്നതോണട്.

ഈ പെോേ്യമോണട് ജനവരി 8നട് നടന്ന പേശീയ �ണിമുട
ക്കിൽ മുഴങ്ങിയതട്. അതട് അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവപത്ോലടയുും 
ആത്മോർഥതപയോലടയുും രോജ്യും ഏലറ്ടുത്തുപവോ എന്നതട് 

മനസ്ട് നീറ്റുന്ന പ്രശട് നമോണട്. ഒര 
'ആെോര'ത്ിലറെ ഭോഗമോയി പകരളും 
�ണിമുടക്കിലന ബന്ദോക്കി മോറ്ി. 
രോജ്യലത് വ്യവസോയ നഗരങ്ങൾ 

അന്നട് പനരിയ വ്യത്യോസങ്ങപളോലട 
സജീവമോയി തുടർന്നു. �ണിമുടക്കട് 
വിജയമോയിരിക്കോും. �ലഷേ, ഭരണ
കൂടത്ിനട് അതട് ഒര തോക്കീതോയി 
മോറ്ോൻ ഇന്്യൻ ലതോഴിെോളി വർഗ്ഗ
ത്ിനട് കഴിപഞ്ോ എന്നതട് ആശങ് 
ഉയർത്തുന്ന കോര്യമോണട്. �ൗരത്വ 
നിയമ പഭേഗതിയുലട ഒച്ചപ്ോടിനിട
യിൽ �ണിമുടക്കട് ഭരണകുടത്ിനട് 
അവഗണിച്ചട് തള്ളോവന്നപതയുള്ളൂ. 
എല്ലോ അർഥത്ിലുും �ൗരത്വ 
പഭേഗതി നിയമും പ�ോലെ തലന്ന  
രോജ്യലത് മുഴുവൻ ജനങ്ങലളയുും 
ബോധിക്കുന്നതോണട് ലതോഴിൽ നിയമ 
പഭേഗതി ബിൽ. രോജ്യത്ിലറെ നിെ
നിൽ�ിനട് ആധോരമോയ ലതോഴിെോളി
കളലട അസ്തിത്വമോണട് അതട് പെോേ്യും 
ലെയ്യുന്നതട്. വരമോനത്ിലറെയുും 

ജീവിതത്ിലറെയുും പ്രശട് നമോണതട്. �ൗരത്വ നിയമ പഭേഗതി 
പ�ോലെ തലന്ന ഒര �ഹതട് പ്രെോരണ �രി�ോടിയോയി എടു
പക്കണ് ഈ വിേയലത് അത്രത്ിൽ മോറ്ിലയടുക്കോൻ 
കഴിയോത്തട് എന്ട് ലകോണ്ട് എന്നട് രോജ്യലത് ഇടതു�ഷേ 
പ്രസ്ോനങ്ങളും പ്ഡട് യുണിയനകളും ആപെോെിപക്കണ്തുും 
�രിഹോരും കലണ്പത്ണ്തുമോണട്.

ഒര ജനവിഭോഗലത് ശത്രുവോക്കിലയടുത്ട് അവതരിപ്ി
ച്ച �ൗരത്വ പഭേഗതി നിയമും സൃഷ്ിക്കുന്ന വികോരത്ള്ളിച്ച
യിൽ തങ്ങളലട ജീവിതലത്യുും നിെനിൽപ്ിലനയുും ബോധി
ക്കുന്ന ഇത്രും നട�ടികൾ ജനും വിസ്മരിക്കുലമന്ന സൃഗോെ 
ബുദ്ധിയോവോും പമോേിയുലടയുും സഹൃത്തുക്കളലടയുും ആസൂരെ
ണത്ിനട് �ിന്നിൽ. �ൗരത്വ നിയമും സൃഷ്ിച്ച     ഒച്ചപ്ോടി
നിടയിലൂലട ലതോഴിെോളി വിരദ്ധവും ജനവിരദ്ധവമോയ എരെ 
നിയമങ്ങളും നയങ്ങളമോണട് പമോേിയുും കൂട്രും ഒളിച്ചുകടത്തു
ന്നതട്. ലറയിൽപവ സ്വകോര്യവൽക്കരണും, ബിഎസട്എൻഎൽ 
അുംബോനിക്കട് തീലറഴുതൽ, പകോർപ്പററ്റുകൾക്കുള്ള നികുതി 
ഇളവകൾ........ അവസോനും രോജ്യും ഇന്്യ ഇൻ പകോർപ്പററ്ി
ലറെ കകയിലെത്തുന്ന േിനവും. അതട് ലകോണ്ട് തലന്ന, �ൗരത്വ 
പഭേഗതി നിയമും പ�ോലെ തലന്ന ഭീകരമോയ, രോജ്യലത് മഹോ
ഭുരി�ഷേും വരന്ന ജനതലയ നിസ്ഹോയരും നിരോെുംബര
മോക്കുന്ന ലതോഴിൽ നിയമ പഭേഗതിലക്കതിപരയുും ശക്മോയ 
പ്രതിപരോധും ആവശ്യമോണട്. അലല്ലങ്ിൽ, 18ോും നറ്ോണ്ിലെ 
പ്രോകൃത മുതെോളിത് കോെപത്തട് പ�ോലെയുള്ള ഒര സമ്പേട് 
സുംവിധോനത്ിെക്കട് അതട് നമ്ലള എത്ിക്കുും.

തൊഴിൽ, ജീവിെത്ിന് ആ�യി
കാവന്ന ഒരു ഉ�ാധി അല്ാൊയി 
�ാറുന്നുപവാ എന്ന് ശങ്ിപകണ്ട 
നാളുകളാണ് വരാൻ പ�ാകുന്നെ്. 
ഏൊണ്ട് ഒരു െക്ഷപത്ാളും 
പ�രാണ് സ്വയും വിര�ികെിതറെ 
ഭാഗ�ായി രാജ്യതത് ഏറ്വും 
പ്രധാന തൊഴിൽപ�ഖെയായ 
ബിഎസ്എൻഎൽ െിൽ നിന്ന് 
പുറത്ാവന്നെ്. തറയിൽപവയതട 
സ്വകാര്യവൽകരണും എത്പ�തര 
തൊഴിൽരഹിെരാക്കുും എന്ന്  
�റയാനാവനില്.
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പെഖനും

തക �ി രപ�ഷ്

കെയിഫെ 
സ്േശീയവാേം

ഒലരോറ് പേശീയത എന്ന വോേത്ിനട് കളലമോരക്കങ്ങൾ നടന്നു
ലകോണ്ിരിക്കുന്ന കോെയളവിെോണട് നമ്ൾ ജീവിക്കുന്നതട്. 

മോധ്യമങ്ങളലട കടന്നുകയറ്ും ഈ ധോരണലയ പ്രതിപെോമമോയ 
അവസ്യിൽ എത്ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒര പ്രപേശത്തുള്ള കെോകോ
രലറെ സർഗോത്മകമോയ �ിന്നെകളലട അവകോശവും ആസ്വോ
േനവും ആ പ്രോപേശികതയ്കമോരെും അവകോശലപ്ട്തല്ല. പെോക
മോനവികതയുലട ഭോഗമോയി മോറുന്നിടത്ോണട് പ്രസ്തുത രെന
കൾക്കട് ശരിയോയ മോനങ്ങൾ കകവരിക. മലറ്ോരർത്ത്ിൽ, 
ഒര െിരെത്ിലറെ �ശ്ോത്െവും ആ രെനയുലട സത്യുും 

തമ്ിൽ തിളങ്ങുന്ന കവരദ്ധ്യും പുെർത്തുന്നുണ്ട്. തോഹിതീ
േ്വീ�ിലറെ ആന്രികവിസട് പഫോടനങ്ങൾ പ�ോൾപഗോഗിലന 
പ്രപെോേിപ്ിച്ചതട് മലറ്ോര പേശത്തുള്ള ആസ്വോേകൻ ഒര ശ്യോ
മസുംഗീതും പ�ോലെ അനഭവിക്കുന്നുലണ്ങ്ിൽ അത്ഭുതലപ്ടോ
നില്ല. 'പേശീയത' എന്നതട് ലകോപളോണിയൽ ഭോവും പൂകുപമ്പോൾ 
പ്രോപേശികതയിലെ സർഗധനർ മുപന്നോട്ടുവരികയുും കെോ�ര
മോയിത്ലന്ന തിരിച്ചടിക്കുകയുും ലെയ്യുന്നു. അതോയതട്, പ്രോ
പേശികതയുലട കവവിധ്യമോണട് കെലയ സമ്പന്നമോക്കുന്നതട്.

കെയിലെ യോഥോർഥ്യലമന്നതട് നിത്യജീവിതത്ിലെ 

ജോക്ൺ പുപള്ളോക്കട് െിരെ രെനയിൽ
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കെയും ജീവിെവും ഒന്നല്. ജീവിെ
തത്ക്കുറിച്ചുള്ള 'എഴുത്ാ'ണ് 
കെ. സാഹിെ്യത�ന്നെ് 
കെയിതെ ഒരു സവിപശഷ 
വിഭാഗ�ാതണങ്ിലുും കെയിൽ 
സുംഭവിക്കുന്ന എല്ാ മുപന്നറ്ങ്ങളുും 
സാഹിെ്യത്ിൽ ആദ്യുംെതന്ന 
പ്രെ്യക്ഷതപ്പടണത�ന്നില്. ചിത്ക
െയിലുും സുംഗീെത്ിലുത�ാതക 
പുതു�കൾ വന്നിട്ാണ് സാഹിെ്യ
ത്ിപെക് അെ് പ്രപവശിച്െ്.

യോഥോർത്്യമല്ല. അതട് കെോകോരൻ ലവളിവോക്കുന്ന യോഥോർ
ത്്യമോണട്. അനഭവമൂെകമോയ ഉമെലയ വ്യോഖ്യോനിക്കുന്ന 
ഒര നവപെോകമോണതട്. അതതു കോെയളവിലെ സോമൂഹിക
-സോമ്പത്ിക-മോനവിക യോഥോർത്്യങ്ങലളപ്റ്ി പ്രതി�ോേി
ക്കോനോണട് െരിരെ�ഠനങ്ങൾ ശ്രമിപക്കണ്തട്. േൗർഭോഗ്യകര
ലമന്നു �റയലട്, �െ െരിരെഗ്ര�ങ്ങളും ഇക്കോര്യത്ിൽ നീതി 
പുെർത്തുന്നില്ല. നമുക്കട് കെോരൂ�
ങ്ങലള ആശ്രയിപക്കണ്ിവരന്നതട് 
ഇവിലടയോണട്.  എൽലഗ്രപക്കോ, 
േോെി, പമോേട്്ിയോനി, ജോകട് സൺ 
ല�ോപള്ളോക്കട് എന്നിവരലടലയല്ലോും 
ല�യിറെിങ്ങുകൾ അവരലട കോെ
യളവിലെ സോഷേ്യ�രെങ്ങളോണട്. 
സോുംസട് കോരിക മുപന്നറ്ങ്ങളലട 
മുദ്കൾ ആേ്യും പ്രത്യഷേലപ്ടുന്നതട് 
െിരെകെയിെോണട് എന്നതിലറെ 
സൗന്ദര്യോത്മകമോയ ലതളിവോണിതട്. 
കോെയളവിലറെ പനരിട്ടുള്ള പ്രതിഫെ
നമല്ല ഇവിലട സുംഭവിക്കുന്നതട് എന്നു 
പ്രപത്യകും ശ്രദ്ധിപക്കണ്തുണ്ട്.

നമ്മുലട സ്വത്വും നിർണ്യിക്കു
ന്നതുപ�ോലുും അപനകും പവരകളലട 
കൂട്ോയ്മയോെോണട്. കെയിലെ യോഥോർ
ത്്യലത്ക്കുറിച്ചുള്ള സപന്ദഹങ്ങൾ 
പ�ോലെ ഈ സ്വത്വപബോധലത്
ക്കുറിച്ചുും ഒര�ോടട് �ര്യോപെോെ
നകൾ കടന്നുവരന്നു. ഒപരസമയും 
പബോധലത്യുും അപബോധലത്യുും 

സ്പർശിക്കുന്നതിന തുെ്യമോണതട്. മുറ്ലത് മുല്ലലയക്കുറിച്ചുള്ള 
�ഴലഞ്ോല്ലിലറെ സമോന്രമോയി ഇതിലന ബന്ധിപ്ിക്കോും. 
മുറ്ലത് മുല്ലയ്ക്കട് മണമിലല്ലന്നു �റയുന്നതട് വോസ്തവത്ിൽ ആ 
പു�ത്ിനട് മണമില്ലോഞ്ിട്ല്ല. അതിലറെ സൗരഭ്യും ആേ്യും 
നമ്മുലട പബോധത്ിെോഴുപമ്പോൾ നമുക്കട് മണും ആസ്വേിക്കോൻ 
കഴിയുന്നു. �ിന്നീടട്, അതട് നമ്മുലട അപബോധത്ിൽ അതി�തും 
പ്രസരിക്കുപമ്പോൾ ആ മണലമന്നല്ല, ആ പു�ത്ിലറെ സോന്നി
ദ്ധ്യുംപ�ോലുും നമുക്കട് അറിയോൻ കഴിയില്ല. സ്ിരമോയ �രി
െിതത്വും അപബോധ�രമോയ അ�രിെിതത്വമോയിത്ീരന്നു. 
തലറെ സ്വത്വലത് അറിയോതിരിക്കുകയുും അ�രലറെ സ്വത്വും 
നമുക്കട് നമ്മുപടതിപനക്കോൾ �രിെിതമോയിത്ീരകയുും 
ലെയ്യുന്നതട് അപപ്ോഴോണട്. സ്വന്ും ജീവിതും നമുക്കട് അന്യമോ
വകയുും അ�രലറെ ജീവിതും നമ്മുലട സ്വന്മോയിത്ീരകയുും 
ലെയ്യുന്നു. ഒര വ്യവസ്യ്കള്ളിൽ വസിക്കുപമ്പോൾ അപതപ്റ്ി 
വളലരലയോന്നുും അറിയോൻ സോധ്യമല്ല. എന്നോൽ, അതിലന
ത്ലന്ന ഇത്ിരി അകലെ നിന്നുും പനോക്കിയോൽ െിെപപ്ോൾ 
മുമ്പട് കണ് കോഴ്ചകൾക്കട് പുതിയ അർത്ും െഭിലച്ചന്നുവരോും. 
ശരീരത്ിപറെതോയ െിെ വോസനോബെങ്ങൾ ഇതിപനോടു 
ബന്ധലപ്ട്ിരിക്കുന്നു.

വ്യക്ിക്കട് സ്വന്മോയ ഇരിപ്ിടമിലല്ലന്നു സ്ോ�ിക്കു
വോനോണട് ഇന്നലത് �രസ്യജോെകങ്ങൾ തുറക്കലപ്ടുന്നതട്. 
വിശ്വോസമുലണ്ങ്ിൽ ഈ മെപയോടട് നീങ്ങിപപ്ോകണലമ
ന്നു �റഞ്ോൽ അങ്ങലന സുംഭവിക്കുലമന്നു �റയുപമ്പോൾ 
പബോധലത്യോണട് ഉപദേശിക്കുന്നതട്. മെ നീങ്ങിപപ്ോകുന്നു 
എന്ന പബോധും. �ച്ചലവള്ളലത് മുന്ിരിച്ചോറോക്കുപമ്പോഴുും 
ഇതു സുംഭവിക്കുന്നു. ഇവിലട അപബോധത്ിലറെ സവിപശ

േതയോൽ ലവള്ളും മുന്ിരിച്ചോറിന 
തുെ്യമോയി പതോന്നുന്നു. നമ്മുലട വ്യ
ക്ിത്വത്ിലറെ സമകോെികോവസ് 
പമോശമോലണന്നുും, മലറ്ോര വ്യവസ് 
വരണലമന്നുും, അതട് സ്വന്ും �ഷേ
ത്തുനിന്നോലണന്നുും ചൂണ്ിക്കോട്ടുകവഴി 
നലമ് �ിടിലച്ചടുക്കുകയോണട് �രസ്യ
ത്ിലറെ വഴി. ഉച്ചരിക്കലപ്ടുന്ന വോക്കട് 
പബോധത്ിലറെ രൂ�കമോയി മോറുന്ന
തിലനപ്റ്ി ഴോക്കട് ലേറീേ സൂെിപ്ിച്ച
തിലറെ പവലറോര തെമോണിതട്.

കെയുും ജീവിതവും ഒന്നല്ല. ജീവി
തലത്ക്കുറിച്ചുള്ള 'എഴുത്ോ'ണട് കെ. 
സോഹിത്യലമന്നതട് കെയിലെ ഒര 
സവിപശേ വിഭോഗമോലണങ്ിലുും 
കെയിൽ സുംഭവിക്കുന്ന എല്ലോ മുപന്ന
റ്ങ്ങളും സോഹിത്യത്ിൽ ആേ്യും
തലന്ന പ്രത്യഷേലപ്ടണലമന്നില്ല. 
െിരെകെയിലുും സുംഗീതത്ിലുലമോ
ലക്ക പുതുമകൾ വന്നിട്ോണട് സോഹി
ത്യത്ിപെക്കട് അതട് പ്രപവശിച്ചതട്. 
കോരണും, ഭോേപയോടു ഗോഢമോയി 

ലബൻ ഒക്രി
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ബന്ധലപ്ട്ിരിക്കുന്ന സോഹിത്യത്ിൽ സോുംസട് കോരിക നവീക
രണത്ിപറെതോയ പവരകളണ്ട്. അതുലകോണ്ോണട് സോഹിത്യും 
പുതുമലയ അരെപവഗും സ്വീകരിക്കോത്തട്. സോഹിത്യലത്യുും 
�ിറകിെോക്കി മനേ്യജീവിതും വളലര പവഗും മുപന്നോട്ടുപ�ോവ
കയോണട്. നമ്മുലട ഭോേയിലുും ഭഷേണത്ിലുും ശീെങ്ങളിലുും 
വന്ന മോറ്ലത് സോഹിത്യും അപത�ടി സ്വീകരിച്ചിട്ില്ല. ഉത്
രോധുനികത ഇവിലട ജീവിതത്ിൽ പ്രത്യഷേലപ്ട്തിനപശേ
മോണട് സോഹിത്യത്ിപെക്കട് പ്രപവശിച്ചതട്. വൻരോഷ്ടങ്ങളലട 
പകോളനികളോയിരന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ മിക്ക പ്രപേശങ്ങളും. 
സ്വോതന്ത്യവോഞ്ഛലയന്നതട് ഒര അടിമയുലട സ്വകോര്യതയോയി 
എന്നുും പൂജിക്കലപ്ടുന്നു. �ിന്നീടട് രോഷ്ടും സ്വതന്തമോവകയുും 
ജനതയുലട നോളകൾ അടിമത്ത്ിൽത്ലന്ന അമരകയുും 
ലെയ്യുപമ്പോൾ സ്വോതന്ത്യലമന്നതട് കയ്പുള്ള അനഭവമോയിത്ീ
രന്നു.

സത്യവും മിഥ്യയുും ഏലതന്നു തിരിച്ചറിയോൻ നമുക്കട് ഇന്നട് 
കഴിയുന്നില്ല. രോഷ്ടലമന്നതട് ഒര തുറന്ന ജയിെോലണന്നട് നമുക്കട് 
കോണോൻ സോധ്യമല്ലോത്വിധും നമ്മുലട പ്രജ്ഞ മരവിച്ചുകഴി
ഞ്ിരിക്കുന്നു. കെർപ്പുകളപടതോയ രീതികൾക്കട് ഈ കോെ
യളവിൽ പ്രോധോന്യപമറിലക്കോണ്ിരിക്കുന്നു. വോയനലയന്നതട് 
ജീവിതത്ിലറെ ഭോഗമോയി മോറുപമ്പോൾ, വോയന എന്നതിനട് 
ജീവിതും എന്ന അർത്ും കകവരന്നു. ഈ അർത്പബോ
ധത്ിലറെ സമോന്രസൃഷ്ിയോയിട്ോണട് സോഹിത്യും ഉണ്ോ
വന്നതട്. സോഹിത്യും മനേ്യനിപെക്കല്ല, ജീവിതും സോഹി
ത്യത്ിപെക്കോണട് ഇറങ്ങിപപ്ോയതട്. മിശ്രണങ്ങളലട കോര്യ
ത്ിനട് എളപ്ും ചൂണ്ിക്കോണിക്കോവന്ന ഉേോഹരണും നമ്മുലട 
ഗോനങ്ങളോണട്. ഒര ഗോനത്ിലറെ ഘടനയോയ ഈണലത്, 
അർഥ ലത് ഒര പ്രപത്യക സന്ധിയോയി മോരെും കോണോൻ 
സോധ്യമല്ല. ഏലതങ്ിലുലമോര രോഗത്ിലറെ പ്രോമോണികഛോയ 
പഫോക്കട്-പ�ോപ്ട് സുംഗീതത്ിലറെ പെരവകൾ, ജോസ്ും ഗ്രോ
മീണവമോയ ഉ�കരണങ്ങളലട 
ഉ�പയോഗും,  ലകോപളോണിയൽ 
അഥവോ ഫ്യൂഡെിസ്റ്റട് കോെങ്ങളലട 
മപനോഭോവങ്ങൾ നപവോത്ോനത്ി
ലറെ ഗുപ്തവീര്യങ്ങൾ, കോൽ�നികത
യുലട ലവണ്ിെോവട്, യന്തയുഗത്ിലറെ 
െടുെതകൾ എന്നിവലയല്ലോും ഈ 
ഗോനങ്ങളിലുണ്ോവും. കപ്യുും മീനും 
ന്യൂഡിൽസും ഒരമിച്ചു കഴിക്കുന്ന 
പുതിയ ആഹോരരീതി സ്വോഭോവിക
തതലന്നയോണട്. വസ്ത്രധോരണത്ിലുും 
പകശോെങ്ോരത്ിലുും ഇതുപ�ോലെ 
കവവിധ്യങ്ങളണ്ട്.

�ോരമ്പര്യത്ിലറെ �ിടിമുറുക്ക
ങ്ങൾ സോഹിത്യലത് സുംപവേനത്ി
ലറെ നല്ലതുും െീത്യുമോയ സമസ്യക
ളിപെക്കട് ബന്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഹി
ത്യത്ിൽ നവീനമുഖങ്ങൾ പ്രത്യഷേ
ലപ്ട്പപ്ോലഴോലക്ക പ്രതിപേധമുയർ

ത്ിയതട് ഇക്കോരണത്ോെോണട്. ഓർമ്യുും ഗൃഹോതുരത്വവും 
ഏറ്വും അധികും പ്രത്യഷേലപ്ട്തുും സോഹിത്യത്ിെോണട്. 
സുംസട് കോരത്ിലറെ അകുംകോഴ്ചകളോയിട്ോണട് അവ നിെ
നിൽക്കുന്നതട്. �ോകലപ്ടെിലറെ അടയോളങ്ങളോയി ഓർമ്യുും 
ഗൃഹോതുരത്വവും മോറുപമ്പോൾ അവയ്ക്കട് സമകോെികതലയ അരെ 
ല�ലട്ലന്നോന്നുും ഉൾലക്കോള്ളോനോവോലത പ�ോകുന്നു. അപ്പപ്ോ
ഴുള്ള ഹ്രസ്വനിമിേങ്ങലള ക്രിയോത്മകമോയി ശ്രദ്ധിക്കോൻ കഴി
യോറില്ല. എന്നോൽ െിരെകോരന്ോരോയ �ിക്കോപസോവും േോെി
യുലമല്ലോും ആ നിമിേങ്ങലള കെോത്മകമോയി പനരിടുകയുും 

ആവിേട് കരിക്കുകയുും ലെയ്തവരോണട്. 
അവർ കോത്തുനിന്നില്ല. െരിരെും 
അവരിലൂലട മലറ്ോര രീതിയിൽ പ്രക
ടമോകുന്നു. െരിരെത്ിലറെ ഗതിയിൽ 
രണ്ടുതരത്ിലുള്ള �ോകലപ്ടലുകൾ 
സുംഭവിക്കോറുണ്ട്- ഒന്നട് �ഴമയിപെ
ക്കട്, രണ്ോമപത്തട് ഭോവിയിപെക്കട്. 
മോർകട് സിസും സമത്വസന്ദരമോയ ഒര 
പെോകലത് മുമ്പിൽ കോണുന്നു. കോൾ
മോർകട് സട് ഇപപ്ോഴുും ജീവിക്കുന്നതട് 
അങ്ങലനയോണട്. �പഷേ, പ്രോെീനത
യിപെക്കട് മോനസികമോയി മടങ്ങിപപ്ോ
കോനോണട് ഭോരതീയർ ഇഷ്ലപ്ടുന്നതട്. 
ഇന്്യൻ സൗന്ദര്യശോസ്ത്രത്ിലറെ 
വികോസത്ിൽ തടസ്മുണ്ോയതിലറെ 
കോരണവും മലറ്ോന്നല്ല. രോമോയണും 
വീണ്ടുും കോണുന്നതുും വോയിക്കുന്നതു
ലമല്ലോും അപബോധ�രമോയ െോയട് വക
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ളോണട്. ഭൂതകോെലത് പുണ്യകോെമോയുും വർത്മോനകോെലത് 
പ്രശട് നകോെമോയുും നോും കരതുന്നു. അതുലകോണ്ോണട് ഭൂതകോ
െത്ിലെ ഒര സിുംബൽ നമ്മുലട ഇടയിപെക്കു കടന്നുവര
പമ്പോൾ അതട് നലമ് ല�ലട്ന്നു �ിടിലച്ചടുക്കുന്നതട്. കിരീടും 
വയ്കന്ന ഒരോലള നോും ഉടൻ പേവിയോയി/പേവനോയി കണക്കോക്കു
ന്നു! ഇത്രും െോയട് വകലള തിരിച്ചറിപയണ്തോണട്. ആപഗോളീ
കരണത്ിൽ ഭോേ വഹിക്കുന്ന �ങ്ട് എന്ോലണന്നു പനോക്കോും.

പെോകത്ിൽ ഏറ്വും അധികും ഉ�പയോഗിക്കുന്ന ഭോേ 
ഇും്ീേോയതട്, ആ ഭോേയുലട അധിനിപവശസ്വഭോവും ലകോണ്ടു
മോരെമല്ല, ഭോവങ്ങലള സമർഥമോയി ഉ�പയോഗിക്കോൻ കഴിവള്ള
തുലകോണ്ടുകൂടിയോണട്. എന്നോൽ, ഇും്ീേിലറെ ഈറ്ില്ലമോയ 
ഇും്ണ്ിൽ നിന്നുും മികച്ച രെനകൾ ഏലറലയോന്നുും വരന്നി
ല്ല. ഇും്ീേിലൂലട വോയിക്കോൻ സോധിക്കുന്ന മിക്ക  മോസ്റ്റർ
�ീസകളും നമുക്കു െഭിക്കുന്നതട് ആഫ്രിക്ക, െോറ്ിനപമരിക്ക, 
തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നോണട്. പ്രോപേശികതയിൽ 
നിെയുറപ്ിച്ചുലകോണ്ടുതലന്ന സോർവ്വപേശീയമോയ അുംഗീകോരും 
പനടിലയടുക്കോൻ ഈ രെനകൾക്കു സോധിച്ചു. അധികോരവും 
കെയുും രണ്ട് തട്ടുകളിെോണട് എന്നതിലറെ മികച്ച ലതളിവക
ളോയി ഒപട്ലറ ഗ്ര�ങ്ങൾ മറ്ട് പെോകരോഷ്ടങ്ങളിലുും എഴുതലപ്ട്ടു. 
ഇതുപ�ോലെ വർണ്ലവറിയുലട പമൽപക്കോയ്മകൾ ഭോരതീയേർ
ശനങ്ങളിൽ െിെതിലെങ്ിലുും പ്രകടിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ജോതിയുലടയുും സമ്പത്ിലറെയുും അടിസ്ോനമോണട് 
നോടൻകെ, ഉേോത്കെ എന്നിവലയ ഇവിലട നിയന്തിക്കു
ന്നതട്. കണ്യോർകളി ഉത്മകെയോയുും ല�ോറോട്ടുനോടകും 
ജനസോമോന്യത്ിലറെ കെയോയുും പകരളത്ിൽ ല�ോതുപവ 
അുംഗീകരിക്കലപ്ട്ടുവരന്നു! �ഞ്വോേ്യവും �റവോേ്യവും 
രണ്ടു തട്ടുകളിെോയിട്ോണട് �രിഗണിച്ചുവരന്നതട്. ലെണ്ലയ 
അസരവോേ്യലമന്നു വിളിക്കുന്നതിലുള്ള കമ്്യൂണെിസും 
പെോേ്യും ലെയ്ലപ്പടണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഗുംഭീരമുഴക്കും പുറലപ്

ടുവിക്കുന്ന വോപേ്യോ�കരണങ്ങൾ കീഴോളവർഗ്ഗ
ത്ിലറെ െിഹ്നമോയുും മൃദുവോയ ശബ്മുതിർക്കുന്ന 
ഓടക്കുഴൽ വപരണ്യത്ിലറെ െിഹ്നമോയുും മോറി. 
ലവളത് നിറും വിശുദ്ധിയുലട നിറും മോരെമല്ല, 
പമെോളലറെ വർണവും കൂടിയോണട്! ആര്യനും 
ദ്ോവിഡനും തമ്ിൽ പവർതിരിവണ്ോക്കുന്നതി
ലുും ഈ നിറങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നു. കറുത് നിറത്ിനട് 
അതിപറെതോയ സൗന്ദര്യമുലണ്ന്നു തിരിച്ചറിഞ് 
ലബൻ ഓക്രിയുലടയുും ആപമോസട് ട്യൂപറ്ോളയുലടയുും 
സോുംസട് കോരികമുദ്കൾ മെയോളത്ിൽ എൻ പ്ര
ഭോകരൻ തുടങ്ങിയവരിൽ കോണോും. അധിനിപവശ
ത്ോൽ മരഭൂമികളോയിത്ീർന്ന മനേ്യരോശിലയ 
പവറിട് ശബ്ങ്ങളോൽ പതോറ്ിയുണർത്തുകയോണട് 
അവർ.

ബ്രിട്ലറെയുും അപമരിക്കയുലടയുും പകോളനിവോ
ഴ്ചയ്ക്കട് ല�ോതുവോയ രോഷ്ടീയെഷേ്യമുണ്ോയിരന്നു. 
അവിടങ്ങളിലെ ഭോേലയയുും സുംസട് കോരലത്യുും 
അവർ ഒര പ്രപത്യക അർത്ത്ിൽ �ിടിലച്ചടുക്കു
കയുും വിേ്യോഭ്യോസവ്യവസ്യിൽ ഇും്ീേിലറെ 
ആധി�ത്യും അരക്കിട്ടുറപ്ിക്കുകയുും ലെയ്തു. പെോക

െരിരെലത് അവർ അവരലട െരിരെമോക്കി മോറ്ി. 
പകോൾറിഡട്ജട്, മിൽട്ൻ, കീറ്ട് സട്, പവർഡട് സട് വർത്ട്, 

ബ്രൗണിങ്ങട്, എെിയറ്ട്, വിറ്ട്മോൻ തുടങ്ങിയവർ മോരെമോണട് 
പകമന്ോർ എന്ന പ്രതീതിയോണട് നമ്മുലട സിെബസകൾ പ്ര
െരിപ്ിച്ചതട്. ഇന്നുും ഈ സ്ിതിക്കട് മോറ്ും വന്നിട്ില്ല. �പഷേ 
ഇവലരക്കോൾ എരെപയോ ഉന്നതരോണട് േസ്തപയവട് സട് കി, 
പതോമസട് മൻ, മോർപക്വസട്, ലഹപസ്, പടോൾപസ്റ്റോയി, ഖെീൽ 
ജിബ്രോൻ, കസൻേട് സോക്കിസട് തുടങ്ങിയവർ എന്നു �റയു
പമ്പോൾ അതട് ഇും്ീഷുകോലര വിസ്മരിക്കുകയല്ല; ഇതര പേശ
ങ്ങളിൽ അവിടലത് ഭോേകളലട സൗന്ദര്യും കടലഞ്ടുത്തു
ലകോണ്ട് അവർ സൃഷ്ിച്ച വിപുെമോയ പെോകലത് ആേരപൂർവ്വും 
സ്മരിക്കുകയോണട്. എഴു�തുകൾക്കു പശേമുള്ള പെോകസോഹി
ത്യലത് കീഴടക്കിയതട് കൃത്യമോയുും െോറ്ിനപമരിക്കൻ-ആഫ്രി
ക്കൻ രോജ്യങ്ങളോണപല്ലോ. പകരളത്ിൽ സമോന്രമോസികക
ളും കൂട്ോയ്മകളും പെോകത്ിലറെ ഈ തുടിക്കുന്ന യൗവനലത് 
തീ�മോയി �രിെയലപ്ടുത്ി. ലനരൂേയുും റിൽപക്കയുും 
ബ്രഹട്തുും പബോർലഹസും പ�ോലുള്ള വെിയ നേികൾ മെയോ
ളത്ിപെക്കട് ഒഴുകിവന്നു. അതട് നമ്മുലട വോയനോപെോകലത് 
വിസ്തൃതമോക്കി. നമുക്കട് പുതിയ കണ്ണുകൾ തന്നു. വോയനയിൽ 
പെോകും ലെറുതോയി വന്നു. എൻ ലക േോപമോേരൻ, മുംഗെോട്ട് 
രോഘവൻ, ലസെിൻ മോതയു, പജോൺ അറക്കൽ എന്നിവർ 
റേ്യനിൽനിന്നുും ഫ്രഞ്ിൽനിന്നുും ജർമ്നിയിൽനിന്നുും 
പ�ോർച്ചുഗീസിൽനിന്നുും പനരിട്ട് കൃതികൾ �രിഭോേലപ്ടുത്ി
ലക്കോണ്ട് രണ്ടു ഭോേകളടയുും വഴക്കങ്ങൾ പബോദ്ധ്യലപ്ടുത്ി. 
അതട് നമ്മുലട സ്വന്ും അനഭവമോയിത്ീരോൻ അധികസമയും 
പവണ്ിവന്നില്ല. അങ്ങലന, നമ്ൾ ഈ വിവർത്കപരോടു 
കടലപ്ട്ിരിക്കുന്നു.

ഇും്ീേിലന അപ�ഷേിച്ചട് എരെപയോ ലെറുതോയ സ്പോനി

എൻ പ്രഭോകരൻ
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േട്ഭോേയിെോണട് മോർപക്വസട് കൃതികൾ രെിച്ചലതങ്ിലുും അതട് 
ശ്രപദ്ധയമോയി.  സ്പോനിേട് സുംഗീതത്ിലറെ മപനോഹരമോയ 
�േോവെിലകോണ്ടു നിർമ്ിച്ചതോണട് അപദേഹത്ിലറെ േട് ഓട്ും 
ഒഫട് േട് പ�്ിയോർക്കട്. കോളപപ്ോരിലറെയുും കോർണിവെിലറെയുും 
ഊർജ്പ്രവോഹങ്ങൾ മോർപക്വസിലറെ രെനകളിൽ കോണോും. 
െോറ്ിനപമരിക്കൻ ഫിഷേൻ രുംഗത്ട് ഒര�ോടട് അതികോയ
ന്ോരണ്ട്. പയോസ, ബോസട് പതോസട്, മോർപക്വസട്, ലേോർേീ 
അമോദു, കപബ്രറോ ഇൻഫോപറെ തുടങ്ങിയവർ. രോഷ്ടീയത്ിലറെ 
സ്വോസ്്യമല്ല രോഷ്ടീയത്ിലറെ അസ്വോസ്്യമോണട് ഇവരലട 
രെനകൾക്കു വഴിലയോരക്കുന്നതട്. ലയോറൂബോ എന്ന ഭോേയുലട 
സുംഗീതും പകൾപ്ിച്ച എഴുത്തുകോരനോണട് കനജീരിയോയിലെ 
പവോൾ പസോയിങ്. കവിയോയ ഗബ്രിപയൽ ഒക്കോര ഇന്നോട്ടുകോര
നോണട്. ഇവിലട നിന്നുള്ള മലറ്ോര നഷേരെമോണട് ലബൻ ഓക്രി. 

ജപ്ോലറെ സോുംസട് കോരികെരിരെും �രിപശോധിച്ചോൽ 
അതിലറെ മൂെരൂ�ങ്ങൾ കെനയിലുും ഇന്്യയിലുമോലണന്നു 
കോണോും.എന്നോൽ, കെോരൂ�ങ്ങളലട വികസനത്ിൽ അവർ 
ഇന്്യൻസത്ലയ തങ്ങളപടതോക്കിയിട്ടുലണ്ന്നു കൂട്ിവോയി
പക്കണ്ി വരും! ഫ്യൂഡൽ കോെയളവിൽ മനേ്യബന്ധങ്ങളലട 
ഹൃേ്യമോയ െിരെീകരണമോണട് യസനോരി കവോബത്യുലട 
രെനകൾ. അതട് യൂക്കിപയോ മിേിമയിലുും മസൂജി ഇബ്യൂസി
യിലുും എത്തുപമ്പോൾ നമ്മുലട സമകോെികതലയ വോയിലച്ചടു
ക്കോൻ �ോകത്ിെോവന്നു. മോതട് സഓ ബോപേോയിൽനിന്നട് 
ജൂൺ തകോമിയിപെക്കുള്ള ദൂരും ഓർമിപ്ിക്കുന്നതട് ജപ്ോൻകോർ 

നടന്നുതീർത് കവിതോദൂരലത്യോണട്. 
ഇന്്യയിൽ ഹിന്ദിഭോേയിലെ രെനകലളക്കോളും മുന്നി

ട്ടുനിൽക്കുന്നതട് ഇതരഭോേകളിൽ വരന്ന രെനകളോണട്. 
ഖുേട് വന്ട് സിുംഗുും മഞ്ജിതട് തിവോനയുും വളർന്ന മണ്ിെോണട് 
അജിതട്കൗർ എഴുത്ിലറെ പുതിയ വൻകര കലണ്ത്തുന്നതട്. 
പെരബന്രോജുവും വരവരറോവവും ജ്വോെോമുഖിയുും രോഷ്ടീയരും
ഗത്തു മോരെമല്ല ലതലുങ്ട് ഭോേയിലുും പ്രകമ്പനങ്ങളണ്ോക്കി. 
പഗോ�ോെകൃഷ്ണ അഡിഗയുും െപങ്ഷുും മറ്റുും ആധുനികകോെയ
ളവിൽ മലറ്ോര മോധ്യമത്ിൽ, എച്ചട് എസട് ശിവപ്രകോശിൽ 
ശക്മോയിത്ീർന്നു. അെി സർേോർ ജോഫ്രിയുലടയുും മുനീർ 
നിയോസിയുലടയുും ഉർദുപ്ര�ഞ്ും പവലറോര സുംസട് കോരത്ിലറെ 
വീലണ്ടുപ്ോണട്. സന്ദരരോമസ്വോമിയുും സപ്രഭോരതീമണിയനും 
െോനക്കൂത്നും അപശോകമിരെനും സൃഷ്ിച്ച തമിഴട്ഭോവകത്വ
ലത് നവീകരിച്ചവരോണട് �ോമയുും മനേ്യപുരെനും െോരനി
പവേിതയുും. ടോപഗോറിൽനിന്നട് ഉത്ഭവിച്ച ബുംഗോളിലറെ നോട്ടുപു
ഴകളലട നീലരോഴുക്കുകൾ പേബീപറോയുും ആേിസട് സന്യോലുും 
ലതരയുന്നു. ഒറീസയിലെ ശിൽ�ങ്ങളിൽ ഊറിനിൽക്കുന്ന 
സുംഗീതും പ്രതിഭോപറയുലട കൃതികളിൽ ക്ോസിക്കെോയി ധ്വ
നിക്കുന്നതു പകൾക്കോും.

സ്വന്ും മണ്ിലൂന്നി, ഏവർക്കുും സ്വന്മോയ ആകോശത്ി
പെക്കട് തെയുയർത്തുന്ന വൃഷേത്ിന സദൃശമോണട് ഏലതോര 
മികച്ച കെോസൃേിടിയുും. ഇതിലന ഒന്നു തിരിച്ചു �ിടിച്ചോൽ 
സുംസട് കോരത്ിൽ വിപ്ലവമുണ്ോവും. അതോയതട്, ലകോപളോണി
യെിസലത് പനരിടോനള്ള ഏറ്വും നല്ല മോർഗ്ഗും പ്രോപേശികത
യോണട്. വിശോെമോയ അർത്ത്ിൽ, ഒര പേശത്ോയിരിക്കു
പമ്പോഴുും അതട് എല്ലോ പേശങ്ങളലടയുും ഒസ്യത്ോകുന്നുലണ്ങ്ിൽ 
അതുതലന്നയോണട് ഉേോത്മോതൃക.

 േോെി

പ�ോൾ പഗോഗട്
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കഥ

തക ദിെീ�് കു�ാര്

(Margot Wlk  എന്ന ഹിറ്ട് െറുലട രെിപനോട്ക്കോരി
യുലട 2012 ലെ ലവളിലപ്ടുത്െോണട് ഈ കഥയ്ക്കട് ആധോരും. 
അവർ രണ്ര വർേക്കോെപത്ോളും രെിപനോട്ക്കോരിയോയി 
പജോെി ലെയ്തു. ഹിറ്ട് െറുലട �തനപത്ോളും. മോർപഗോത്ിലറെ 
ഒപ്മുണ്ോയിരന്ന മറ്റു �തിനോലു രെിപനോട്ക്കോരികളോയ 
ല�ൺകുട്ികളും യുദ്ധോനന്രും ലകോടിയ �ീഡനങ്ങൾക്കട് 
വിപധയരോവകയുും വധിക്കലപ്ടുകയുും ലെയ്തു.)

ല�ൺകുട്ികൾ അതിലന മരണത്ിലറെ തീൻപമശ 
എന്നോണട് വിളിച്ചിരന്നതട്. 

എന്നോൽ െോൻ ജീവിതത്ിലറെ തീൻപമശ എന്നട് വിളി
ക്കുന്നു.

ഒരോളലട ജീവിതും മലറ്ോരോളലട മരണമോണട്, അലല്ലങ്ിൽ 
മരണവും മലറ്ോരതരും ജിവിതമോണട്, എലന്നോലക്കയുള്ള 
തത്വെിന്യോപണോ ഇത്രത്ിൽ ഒര തിരത്െിനട് എലന്ന 
പപ്രരിപ്ിക്കുന്നതട്.

ആ �തിനഞ്ചു ല�ൺകുട്ികളും പ്രോതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
ഇപപ്ോൾ ഒര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ിട്ടുണ്ോവും. അതോണപല്ലോ 
ഗുരജിയുലട ഭഷേണും �ോക്കട് ലെയ്തട് ലകോണ്ടുപ�ോയതട്. ഇനി 
ഉച്ചഭഷേണും കഴിക്കുന്നതുവലര അവർക്കട്ട് മറ്റു പജോെികലളോ
ന്നുമില്ല.

തീൻപമശയുലട ചുറ്റുമോയി ഇരിക്കുകയോണട് അവർ. ഉച്ചഭ
ഷേണും വരന്നതുവലര അങ്ങലന ഇരിക്കുകയല്ലോലത മലറ്ന്ട് 
ലെയ്ോനോണട്? മലറ്പങ്ങോട്ട് പ�ോകോനോണട്? പ�ോയോലുും 
ഇവിപടക്കുതലന്ന തിരിച്ചുവരണും, ഈ തീൻപമശയിപെക്കട്. 
മടുപ്പുളവോക്കുന്ന ചുറ്റു�ോടിെിരിക്കുപമ്പോൾ െിന്കൾപ�ോലുും 
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വന്ധ്യമോകുന്നതോയി മോർഗററ്ിനട് പതോന്നുന്നു,
മോർഗററ്ട് �റഞ്ഞു: “പുറലത് ലവളിച്ചലത്പയോ, ആകോ

ശലത്പയോ, �ഷേികപളപയോ, മരങ്ങലളപയോ, മണ്ിലനപയോ, 
ഒന്നിലനയുും കോണോനോവന്നില്ല. സമയത്ിലനത്തുന്ന പ�ോേ
കസമ്പന്നവും രെിയുള്ളതുമോയ ഭഷേണും മോരെും. അതുും 
ആവശ്യത്ിെധികും. ഗുരജി ഭഷേിക്കുന്നതിന തുെ്യമോയ 
ഭഷേണും തലന്ന നമ്ളും കഴിക്കണും. പവണലമങ്ിലുും പവലണ്
ങ്ിലുും.”

മറ്റു ല�ൺകുട്ികൾ ഒന്നുും മിണ്ിയില്ല. അവൾ �റയുന്നതട് 
അവർ പകൾക്കുന്നുണ്ോവില്ല. പകട്ോലുും മറു�ടി �റയോൻ പ്രോ
പ്തിയുണ്ോവില്ല. ഒരതരും മരവിപ്ോണട് എല്ലോയിടത്തുും.

മോർഗററ്ട് : “ഇപപ്ോൾ ഏതട് ഋതുവോണട്? ആർക്കറിയോും. 
പഹമന്മല്ലോലത മലറ്ോര ഋതുവും ഇവിലട, ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ 
കടന്നുവരില്ല.”

അതിനും ആരും മറു�ടിലയോന്നുും �റഞ്ില്ല.
മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള സുംഭോേണത്ിലറെ ഒച്ചപകട്ോവോും 

കോവൽക്കോരൻ മുഖത്ട് പെോേ്യെിഹ്നവമോയി കടന്നുവന്നതട്.
അയോൾ പെോേിക്കോലത തലന്ന മോർഗററ്ട് �റഞ്ഞു: 

“ലവറുലത ഓപരോന്നട് �റഞ്ഞുപനോക്കിയതോണട്. സുംസോരിക്കോ
നള്ള പശേി അവപശേിക്കുന്നുപണ്ോലയന്നട് അറിയണമപല്ലോ. 
െോൻ വല്ലപപ്ോഴുലമങ്ിലുും കണ്ോടിയിലുും ഒന്നട് പനോക്കോറുണ്ട്. 
പ്രതിബിുംബവും നമ്ലള വിട്ടുപ�ോപയോന്നട് അറിയണമപല്ലോ.”

കോവൽക്കോരൻ ഒച്ചയില്ലോലത െിരിച്ചു. “ലവറുലത എലന്
ങ്ിലുും �റഞ്ിട്ടുും കോര്യലമോന്നുമില്ല. െോനും നിങ്ങലളപപ്ോലെ 
തലന്ന. ലവറുും സൂഷേിപ്പുകോരൻ. െോനും ആപരോടുും സുംസോരി
ക്കുന്നില്ല. േിവസും മുഴുവൻ നിരർത്കമോയ കോവൽ മോരെും.

“എങ്ിലുും അങ്ിളിനട് പുറത്ിറങ്ങി നടക്കോും. പുറലത് 
ലവളിച്ചും, �കൽ, രോരെി, സന്ധ്യ, ശബ്ങ്ങൾ, �ഷേികൾ, 
മരങ്ങൾ, ആകോശും, എല്ലോും കോണുകയുും പകൾക്കുകയുും 
ലെയ്ോമപല്ലോ!”

“മോഡും വിെോരിക്കുന്നതുപ�ോലെയല്ല. ഇതട് മലറ്ോരതരും 
തടവറയോണട്. ഇവിടലത് �കലുകളും രോരെികളലമോലക്ക 
ഫെത്ിൽ ഒരപ�ോലെയോണട്. �ഷേികളപണ്ോ? ഉലണ്
ങ്ിൽത്ലന്ന അവ �റക്കുകപയോ �ോടുകപയോ ലെയ്ോറുപണ്ോ? 
െോലനോര കിളിലയോച്ച പകട്ിട്ട് കോെങ്ങളോയിക്കോണുും. ഇെയ
നക്കോത് മരങ്ങളും പമഘങ്ങളില്ലോത് ആകോശവും. എല്ലോും 
അവിടലത്പപ്ോലെ തലന്ന.”

“ഇപപ്ോൾ അവിലട ഏതു ഋതുവോണട്?”
“ആകോശും പ�ോലുും ലവറുും നിരർത്കമോയ ഗർത്മോയി 

മോറിക്കഴിഞ് ഒരിടത്ട് എന്തു ഋതുവോണട്? എന്തു ഋതുമോറ്
മോണട്?”

“ഇവിടലത്പപ്ോലെ തലന്ന അവിലടയുും.”
“അവിടും ഇവിടും എലന്നോന്നുമില്ല. ഇടങ്ങൾ മോരെും.”
“ഗുരജിയുലട രെിപനോട്ക്കോരിയോയി പജോെി കിട്ിയ

പപ്ോൾ െോലനരെ സപന്ോേിച്ചതോണട്! എലറെ കൂട്ടുകോരികൾ 
അസൂയലപ്ടുന്നുലവന്നട് പതോന്നിയിരന്നു. എന്ിനട് എലറെ 
അനിയത്ി പ�ോലുും. െോൻ വീട്ിൽ നിന്നട് ആേ്യമോയി 
ഇപങ്ങോപട്ക്കട് വന്നപപ്ോൾ അവൾ �റഞ്ലതന്ോലണപന്നോ! 

ഇനി പെച്ചിക്കട് സമയത്ിനട് പവണ്ലതല്ലോും കിട്ടുമപല്ലോലയന്നട്. 
ഒരിക്കലുും വിശപ്ിലന സഹിച്ചട് ഭ്രോന്തു�ിടിപക്കണ്ിവരില്ലപല്ലോ
ലയന്നട്. ഗുരജി കഴിക്കുന്നതപല്ല, നല്ല രെിയുള്ള സോധനങ്ങ
ളോയിരിക്കുും എന്നട്.”

“എല്ലോും ശരിയോണപല്ലോ മോഡും. ഇവിലട ഭഷേണത്ി
ലറെ കോര്യത്ിൽ ഏറ്വും ഭോഗ്യവതികൾ നിങ്ങൾ �തിനഞ്ചു 
പ�രോണട്.”

“ഇനിയുും അങ്ിൾ ഭോഗ്യനിർഭോഗ്യങ്ങലളക്കുറിച്ചട് 
�റയുന്നു!”

“ഒന്നുും �റയോതിരന്നോൽ നമ്ൾ ഊമകളോയിപപ്ോ
യോപെോ”

“സുംസോരിക്കോതിരന്നിരന്നട് ഇപപ്ോൾ എനിലക്കലറെ 
ശബ്ും അ�രിെിതമോയി മോറിയിരിക്കുന്നു.”

ചുണ്ടുകൾക്കട് മുകളിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ലനടുലക സ്ോ�ിച്ചട്, 
മിണ്ോലത മോഡും എന്നട് കോവൽക്കോരൻ ഒച്ച പുറത്തുവരോലത 
�റഞ്ഞു.

എന്തു�റ്ിലയന്ന വെിയ പെോേ്യെിഹ്നമോയി മോർഗററ്ട് 
മോറപവ വോതിൽപ്ോളി �ോതിമോരെും തുറന്നട് കോവൽക്കോരൻ 
ആ അത്ഭുതദൃശ്യും അവൾക്കട് കോണിച്ചു ലകോടുത്തു. അതുും 
ഒര ലസക്കറെിലറെ നൂറിലെോരുംശും സമയപത്ക്കട് മോരെും. 
ഒര കൂറ്ൻ നോയയുും സൂഷേിപ്പുകോരനമോണട് ആ ദൃശ്യത്ിൽ 
മിന്നിമറഞ്തട്. ഒര സർപ്മോയി ചുവരിലൂലട ഇഴഞ്ഞുല�ോങ്ങി 
വളലര ഉയരത്ിൽ സ്ോ�ിക്കലപ്ട്ിരിക്കുന്ന ജനോെയിലൂലട 
പുറപത്ക്കട് പനോക്കി നില്ക്കോൻ മോർഗററ്ട് ആ നിമിേത്ിൽ 
ആഗ്രഹിച്ചു.

ല�ലട്ന്നുതലന്ന വോതിെടച്ചട് അയോൾ പ�ോയി.
ഗുരജിയുലട പ്രസിദ്ധമോയ നോയയോണട് അലതന്നട് ആരും 

�റയോലതതലന്ന മോർഗററ്ിനട് മനസ്ിെോയി. ഒരിക്കൽക്കൂടി 
നോയലയലയോന്നു കോണണലമന്ന പതോന്നൽ അവളിൽ 
പുളഞ്ഞു. സർപ്മോയി അവൾ അവളിലൂലട  ഇഴഞ്ഞു. ഭിത്ിയി
ലൂലട ഇഴഞ്ഞുല�ോങ്ങി പുറപത്ക്കട് ജനോെയിലൂലട തെനീട്ി 
പനോക്കിനില്ക്കുക എന്നതട് അപ്രോപയോഗികമോയ സ്വപ്നും 
മോരെമോണട്.

എലന്ോര �ൗരേമോണതിനട്! ഒര കരത്നോയ പുര
േലനപപ്ോലെ. മുറിയുലട മൂെയിൽ അടുക്കിവച്ചിരന്ന പകോസ
ടികളിൽ ഒലന്നടുത്ട് വിരിച്ചട് മോർഗററ്ട് കിടന്നു. കണ്ടച്ചട് 
ഇരട്ോക്കി, ജർമൻ ലേപപ്ർഡട് എന്നട് അവൾ നിമന്തിച്ചു
ലകോണ്ിരന്നു.

അന്നുരോരെി ഹോളിൽ മറ്റുള്ളവരലമോത്ട് ഉറങ്ങോൻ കിടന്ന
പപ്ോൾ �െ േിവസങ്ങളിലുലമന്നപ�ോലെ മോർഗററ്ട് അസ്വസ്
യോയി. സമയോസമയങ്ങളിൽ പ�ോേകസമ്പന്നമോയ ഭഷേണും 
കഴിച്ചട് മനപസ്ോ ശരീരപമോ അനങ്ങോലത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന 
ആപരോഗ്യവതികളോയ ല�ൺകുട്ികൾക്കട് സോധോരണമോയി 
സുംഭവിക്കോവന്ന കോര്യും തലന്ന.

എല്ലോവരും ഇളുംനീെ പകോസടികൾക്കുപമൽ ലവള്ളപ്പുതപ്പു 
പുതച്ചട് ഉറങ്ങോൻ കിടക്കുകയോണട്. മങ്ങിയ ലവളിച്ചത്ിൽ, 
ശവശരീരങ്ങൾ നിരത്ിയിട്ിരിക്കുന്ന ഒര പമോർച്ചറിയോണ
ലതന്നട് മോർഗററ്ിനട് പതോന്നി. മുഖത്ിന മുകളിപെക്കട് അവൾ 
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പുതപ്ട് വെിച്ചുമൂടി.
ഇരട്ിൽ അങ്ങലന, ഒര വെിയ ജെോശയത്ിപെലക്കന്ന

പ�ോലെ മോർഗററ്ട് തോണുതോണു പ�ോയി. അെകളലട ശബ്ും. 
ജെജീവികളലട ശബ്ും. ഒഴുക്കിലറെ ശബ്ും. സ്വപ്നങ്ങളലട 
ശബ്ും. ജെസസ്യങ്ങളിൽ പൂക്കൾ വിരിയുന്നതിലറെ ശബ്ും.... 
എല്ലോും മോർഗററ്ട് പകട്ടു.

മോർഗററ്ട് കണ്ണുതുറന്നു. ലവള്ളപ്പുതപ്ിനള്ളിപെക്കട് അവൾ 
ചുരണ്ടു. ആരലടലയോലക്കപയോ ശ്വോസനിശ്വോസങ്ങൾ ചുറ്റുും 
ല�രകുകയോണട്. ഏലതോലക്കപയോ ഗന്ധങ്ങൾ ചുറ്റുും ഇഴയുക
യോണട്. രോവട് വെിലയോര കടെോണട്. നിശോശെഭങ്ങളലട െിറ
കടിലയോച്ചകൾ. വിതുമ്പലുകൾ. അടക്കിപ്ിടിച്ച സുംഭോേണും. 
ആരലടപയോ കോലെോച്ചകൾ. ഉയരത്ിൽ സ്ോ�ിച്ചിരിക്കുന്ന 
ജനോെയിലൂലട നിെോവിലറെ ലെറിലയോര െീളട്. �കൽ ഉറങ്ങി
ക്കിടക്കുന്ന വീടട് ഇപപ്ോൾ അങ്ങലന ഉറങ്ങുകലയോന്നുമല്ല. 

മോർഗററ്ിനും അവളലട പകോസടിയുലട അതിരട് പഭേിക്കണ
ലമന്നു പതോന്നി. അവൾ ഒര കുഞ്ഞുപതോണിയോയി ഒഴുകുവോൻ 
തുടങ്ങി. എവിലടപയോ അതട് തടഞ്ഞുനിന്നു. നിെോവിലൂലട 
ആലരോലക്കപയോ നടക്കുന്നു. മോർഗററ്ട് കോരണമില്ലോലത 
െിരിച്ചു. ലമലല്ല ലമലല്ല അലതോര കരച്ചിെിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു.

മോർഗ്ഗീലയന്നട് ലെവിയിൽ ആപരോ മന്തിക്കുന്നതട് അവൾ 
പകട്ടു. അവളലട ശരീരത്ിലുടനീളും അനനിമിേും  പൂവകൾ 
വിരിഞ്ഞുലകോണ്ിരന്നു. ജർമൻ ലേപപ്ർഡിലറെ കരത്തു
റ്മുഖും, അതിലറെ നോസികയിലെ നനവട്,  പ�ശീഭുംഗികൾ 
എല്ലോും മോർഗററ്ിൽ നിറഞ്ഞു.

മോർഗററ്ട് അവളലട ഇടത്ിപെക്കട് മടങ്ങി. അവളലട നിദ്
യിപെക്കട് തോണു.

�ിലറ്ന്നട് ഉണർന്നപപ്ോൾ എല്ലോവരും ഒരിക്കെലല്ലങ്ിൽ 
മലറ്ോരിക്കൽ ജർമൻ ലേപപ്ർഡിലന കണ്ിട്ടുണ്ോവലമന്നട് 
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മോർഗററ്ട് തീർച്ചലപ്ടുത്ി. ഇലല്ലങ്ിൽ ഇരെയധികും ശ്വോന
ന്ോരലട കിതപ്ട് ഇന്നലെ രോരെിയിൽ എങ്ങലന സുംഭവിച്ചു?

കോവൽക്കോരനമോയി �െരും സുംസോരിക്കുന്നുണ്ോവണും. 
�െർക്കുും വോതിൽവിടവിലൂലട അയോൾ പുറുംപെോകും കോണി
ച്ചുലകോടുക്കുന്നുണ്ോവണും.

അയോൾ വിെോരിച്ചോൽ ഗുരജിലയയുും കോണിച്ചുതരോൻ 
കഴിപഞ്ക്കോും. എല്ലോ േിവസവും ഗുരജി മോതോജിയുലമോത്ട് 
രോവിലെയുും കവകുപന്നരവും നടക്കോനിറങ്ങുലമന്നട് മോർഗററ്ട് 
പകട്ിട്ടുണ്ട്. മോതോജി ഗുരവിലറെ ശിേ്യപയോ, �തട് നിപയോ, 
കോമുകിപയോ എപന്ോ ഒന്നോണട്. അലല്ലങ്ിൽ �െതുമോണട്. 

അങ്ങലന ഭഷേണും കഴിച്ചുും ഉറങ്ങിയുും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുും 
േിവസങ്ങൾ കടന്നുപ�ോയി.

“ഇതിലനോര അവസോനും പവപണ്?” മോർഗററ്ട് കോവൽ
ക്കോരപനോടട് പെോേിച്ചു.

“അവസോനും ഉണ്ോലയന്നുവരോും. ഇങ്ങലനതലന്ന 
അവസോനിക്കുകയുും ലെയട് പതക്കോും. �ലഷേ ഒര കോര്യമുണ്ട്. 
ഗുരജിയുലട ശത്രുക്കൾ പകോട് വളലഞ്ന്നു പകൾക്കുന്നു. ഗുരജി 
ജയിച്ചോൽ എല്ലോും ഇതുപ�ോലെതലന്ന തുടരും. പതോറ്ോൽ 
എല്ലോും മോറുും.”

“നമുലക്കോലക്ക എന്ോവും?”
“എന്തുും ആവോമപല്ലോ.” 
വെിലയോര  ഇരൾച്ചുഴിയിപെലക്കന്നപ�ോലെ ആ മറു�ടി

യിപെക്കട് മോർഗററ്ട് പനോക്കിയിരന്നു.
“ആരോണട് ഗുരജിയുലട ശത്രുക്കൾ?”
“ആലരോലക്കപയോ ഉണ്ട്. ഗുരവിലറെ ഭഷേണത്ിൽ 

വിേും കെർത്ി ലകോന്നുകളയോനിടയുലണ്ന്ന ഇറെെിജൻസട് 
റിപപ്ോർട്ട് ആണപല്ലോ, ഭഷേണും രെിക്കോൻ നിങ്ങലളലയോലക്ക 
നിയമിക്കുന്നതിന കോരണും.”

“െങ്ങൾ െോപവറുകലളപപ്ോലെയോണപല്ല?” 
മറു�ടി �റയോലത കോവൽക്കോരൻ പുറപത്ക്കുപ�ോയി.
അങ്ങലനയിരിലക്ക വിെിരെമോയ ഒര കോര്യും അവിലട 

സുംഭവിച്ചു. 
ഉച്ചഭഷേണും കഴിഞ്ട് എല്ലോവരും �ോതിമയക്കത്ിപെോ, 

മുഴുവൻ മയക്കത്ിപെോ ആയിരന്നു.
പുറപത്ക്കുള്ള വോതിൽ ല�ലട്ന്നു തുറന്നടഞ്ഞു.
ഒരോലള ആപരോ ഉള്ളിപെക്കട് തള്ളിലയറിഞ്ഞു.
ആരോണട് അയോലള ഉള്ളിപെക്കട് തള്ളിയലതന്നട് ആരും 

കണ്ില്ല. തള്ളെിലറെ ശക്ിയിൽ അയോൾ മുറിയുലട ഏകപേശും 
മദ്ധ്യപത്ോളും എത്ി. �ിലന്ന ബോെൻസട് ലതറ്ി വീണു. 

അപയ്ോലയന്ന,ട് മോർഗററ്ട് അറിയോലത വിളിച്ചുപ�ോയി. 
ആ വീണ മനേ്യൻ അവളലട അഛേനോപണോലയന്നട് അവൾ 
ഒര നിമിേും സുംശയിച്ചു. അഛേനലമോത്ട് ലതരവകളിൽ 
സർക്കസട് കോണിച്ചു നടക്കുന്ന അണഞ്ഞുപ�ോയ ഭൂതകോെും 
�ിലന്നയുും കത്തുവോൻ തുടങ്ങി.

അപയ്ോലയന്ന നിെവിളിപയോലട ആ �തിനഞ്ചു ല�ൺകു
ട്ികളും അയോലളത്ലന്ന പനോക്കിനിന്നു. 

ഒരോളിലറെ ആവർത്നലമന്നപ�ോലെയോണട് മലറ്ോരോൾ. 
എല്ലോവരും തമ്ിലെോട്ിപച്ചർന്നോൽ ഒറ്യോളോയി മോറോവന്ന

ലതയുള്ളൂ. ഒരോൾ �റയുന്നതു തലന്നയോണട് മറ്റുള്ളവരും �റയു
ന്നതട്. ഒരോൾ പകൾക്കുന്നതട് മറ്റുള്ളവരും പകൾക്കുന്നു. ഒരോളലട 
അനഭവും മലറ്ോരോളലടയുും അനഭവമോകുന്നു. ഉറങ്ങുന്ന നിെവും 
പകോസടികളും പുതപ്പുും ഉറക്കും തലന്നയുും ഒരപ�ോലെ.

ഇലല്ലങ്ിൽ കോവൽക്കോരൻ മോർഗററ്ിനമോരെും കോണി
ച്ചുലകോടുത് ലജർമൻ ലേപപ്ർഡിലന എല്ലോവരും കണ്ലത
ങ്ങലന? രോരെിയിൽ അനഭവിച്ചലതങ്ങലന?

പവറിട്ലതന്നതട് ലവറുും പതോന്നൽ മോരെമോണട്. ഒന്നുതലന്ന
യോണട് �തിനഞ്ചുും.

അയോൾ ല�ലട്ന്നുതലന്ന വീഴ്ചയിൽ നിന്നട് മുക്നോയി. 
എഴുപന്നറ്റുനിന്നപപ്ോൾ അയോലളോര കൂറ്ൻ ഗ്രീക്കു ശില്പും 
പ�ോലെ പതപജോരൂ�ിയോയി. ആേ്യകോഴ്ചയിൽ പതോന്നിച്ച 
അവശനോയ വൃദ്ധനല്ല. കരത്നോയ പ�ോരോളി. 

ഇയോൾക്കട് പ്രോയും കൂടുതലുണ്ട്. എലറെ അഛേലറെ പ്രോയും 
കോണുും. മോർഗററ്ട് �റഞ്ഞു.

കടൽ പതടി നടന്ന മുക്കുവനോണയോൾ. മോർഗററ്ട് െിരിച്ചു.
അയോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകോശിച്ചു. ഉദ്ധൃതമോയ �ൗര

േപത്ോലട അയോൾ ഒന്നോമലത് ല�ൺകുട്ിയുലട ചുമെിൽ 
കകവച്ചു. എവിലടപയോ ഒര ഓട്ടുമണി മുഴങ്ങി. ഒര ല�ൺകു
ട്ിക്കുപമെോണട് അയോൾ കകവച്ചലതങ്ിലുും �തിനഞ്ചു ല�ൺ
കുട്ികളലട പമെിലുും ആ കക �തിഞ്ഞു.

�തിനഞ്ചു ല�ൺകുട്ികളലടയുും ലനറ്ിപമലുും 
നോസികയിലുും പൂലമ്പോടിപ�ോലെ വിയർപ്ട് ല�ോടിഞ്ഞു.

അയോൾക്കട് ഉത്ോഹമോയി.
ഒന്നട്, മലറ്ോന്നട്....... അയോൾ ഓടമില്ലോത് മുക്കുവനോയി 

കടെിൽ നീന്ി. 
വിദൂരപേശങ്ങളിലെ ലവളിച്ചും െക്രവോളങ്ങളിൽ കണ്ട്, ചുമ

െിപെറ്ിയ കന്യകയുമോയി അയോൾ തുഴഞ്ഞുലകോപണ്യിരന്നു.  
�ിലന്നയുും �ിലന്നയുും പുതിയ ലവളിച്ചങ്ങൾ.
പുതിയ കന്യകമോർ.
തീരങ്ങൾ പതടി അയോൾ തുഴഞ്ഞുലകോണ്ിരന്നു.
കന്യകമോരലട ലനറ്ിയിലെയുും നോസികയിലെയുും 

പൂലമ്പോടികൾ പമനിയോലക �ടർന്നു.
ബോെ്യകോെത്ിലറെയുും അഛേന്ോരലടയുും ഓർമ്കൾ 

അവരിൽ ലകോടുങ്ോറ്ോയി വീശി.
�തിനഞ്ചു കന്യകമോരും �ിലന്നയുും �ിലന്നയുും നടുക്കട

െിപെക്കട് നീന്ിലക്കോണ്ിരന്നു. തുഴച്ചിെിലറെ അവസോനും 
അയോൾ നനഞ്ഞുകുതിർന്നു.

ഒടുവിൽ എല്ലോവരും കരക്കടിഞ്ഞു. ഛിന്നഭിന്നമോയ ലവറുും 
മോുംസമോയി അയോളലട ശരീരും മോറി. ഒര ല�ണ്ണുും അയോലള 
തിരിഞ്ഞുപനോക്കിയില്ല. അയോൾ ലവള്ളത്ിനോയി നോവനീട്ി. 
കനിവിനോയി പകണു. െരങ്ങി. കണ്ണുകളിൽ ഇരട്ിലറെ �ോട 
മൂടി.

�െരും പകോസടികൾ വിരിച്ചട് �കലുറക്കത്ിപെക്കട് 
വീണു.

മോർഗററ്റുും തീൻപമശയിൽ മുഖും െോയട്െിരന്നട് ഉറങ്ങി.
സന്ധ്യപയോലട കോവൽക്കോരൻ വന്നട് അയോലള �തുലക്ക 

നടത്ിച്ചുലകോണ്ടുപ�ോയി.
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ഇരൾ �രന്നു.
അത്ോഴത്ിനട് ഒര വിപശേവിഭവും ഉണ്ോയിരിക്കുലമ

ന്നട് �ിലറ്ന്നോൾ ഉച്ചക്കട് ഭഷേണും ലകോണ്ടുവന്നയോൾ �റഞ്ഞു. 
ഇതിനമുലമ്പോരിക്കലുും ആരും ഈ വിഭവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ോവില്ല. 
എല്ലോവരും അവരവരലട അഭിപ്രോയങ്ങൾ എഴുതിത്രണും.

അത്ോഴപത്ോലടോപ്ും മൂന്നു േീറ്റുള്ള കററ്ിുംഗട് �ോഡുും 
പബോൾല�ന്നുും വിതരണും ലെയ്തു. 

ശ്രദ്ധപയോലട മോർഗററ്റുും സഖിമോരും പുതിയ വിഭവും 
നണഞ്ഞു. 

പനോൺ ലവജിപറ്റിയനോണട്. 
കെനീസട് പ്രിപ്പറേൻ ആണട്. 
പസോയോപസോസും െില്ലിപസോസും ഉ�പയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
സുംഭവും അടില�ോളി ആയിരിക്കുന്നു. ഇതട് എന്നുും പ്രി

പ്യർ ലെയ്യുന്ന ആളല്ല ലെയ്തിരിക്കുന്നതട്.
എല്ലോവരും വിഭവും ആസ്വേിച്ചുതലന്ന കഴിച്ചു. അഭി

പ്രോയക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതി. പ�നയുും കററ്ിുംഗട് �ോഡുും 

കകമോറുകയുും ലെയ്തു.
ആ രോരെിയിൽ പകോസടിയിൽ കിടന്നട് മോർഗററ്ട് അഛേലന 

ഓർമിച്ചു. ല�ോടിനിറഞ് ലതരവകലളയുും ലതരവ സർക്കസട് 
കണ്ട് സപന്ോേിക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ലത്യുും ഓർമിച്ചു. 
തപെന്നോൾ വന്നുപ�ോയ ആലരന്നറിയോത് മനേ്യലനയുും 
അവൾ ഓർമിക്കുകയുണ്ോയി.

അയോൾ ഇപപ്ോൾ എവിലടയോയിരിക്കുും?
ഇരട്ിൽ ആപരോ കരയുന്നതിലറെ ഒച്ച മോർഗററ്ട് പകട്ടു. 

അടുത് നിമിേും ആ കരച്ചിൽ അവളിൽനിന്നുതലന്നയോലണ
ന്ന തിരിച്ചറിവട് മോർഗററ്ിലന മൂകയോക്കി.

അന്നലത് നിദ് സ്വപ്നങ്ങളോൽ നിബിഡമോയിരന്നു. 
ആകോശത്ിപെക്കുും ഭൂമിയിപെക്കുും എടുലത്റിഞ് 
കിരോതമോയ സ്വപ്നങ്ങൾ. ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിലട
ലയോലക്കപയോ തളർന്നവശനോയ ആ മനേ്യൻ ഉണ്ോയിരന്നു. 
അയോൾ പവച്ചുപവച്ചു നടക്കുകയോണട്. െിെപപ്ോൾ തളർന്നുവീ
ഴുകയോണട്. കരത്തുും സൗന്ദര്യവമുള്ള ഗ്രീക്കുപ്രതിമ എരെ 
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ല�ലട്ന്നോണട് ലവറുും കരിയിെയോയി മോറിയതട്. സ്വപ്നത്ിൽ 
മോർഗററ്റുും കരിയിെയോയി അയോൾലക്കോപ്ും �റന്നുല�ോങ്ങി. 

നമുക്കട് സർക്കസട് കോണിക്കോൻ �റ്ിയസ്െും. ആകോശ
സഞ്ോരത്ിനിടയിൽ അയോൾ ഭൂമിയിലെ ഒര ആൾക്കൂട്ത്ി
പെക്കട് പനോക്കി �റഞ്ഞു.

അയോൾക്കു �ിന്നോലെ അവളും ആ ആൾക്കൂട്ത്ിന നടു
വിപെക്കട് �റന്നിറങ്ങി.

അവൾക്കട് വയറുപവേന പതോന്നി. ആേ്യും ലെറുതോയി. 
�ിലന്ന പവേന കൂടിക്കൂടി വന്നു.

എനിക്കട് വയറുപവേന സഹിക്കോൻവയ്. അവൾ 
അഛേപനോടട് �റഞ്ഞു.

പമോളിന്നട് �തിവില്ലോലത എലന്ങ്ിലുും കഴിപച്ചോ?
മോർഗററ്ിനട്ട് അന്നലത് രോരെിയിൽ കഴിച്ച പുതിയ 

വിഭവലത് ഓർമവന്നു. എന്നോൽ അതിലനക്കുറിച്ചട് ഒന്നുും 
�റഞ്ില്ല. അലതോര ഒളിപ്ിപക്കണ് രഹസ്യമോലണന്നട് 
അവൾക്കട് പതോന്നി.

ഒര ലെറിയ ല�ൺകുട്ിലയ പ്രോയമോയ ഒരോൾ ഭഷേണും 
കഴിപ്ിക്കുന്നതോയിരന്നു അടുത് സ്വപ്നും. അന്നു രോരെി കഴിച്ച 
വിപശേവിഭവമോയിരന്നു അയോൾ കുട്ിക്കട് ലകോടുത്തുലകോണ്ി
രന്നതട്.

ഭഷേണും കഴിപ്ിക്കുകയോയിരലന്നങ്ിലുും ഒര ബെോത്ും
ഗത്ിന തുെ്യമോയിരന്നു ആ ദൃശ്യും. പുരേലറെ വിരലുകൾ 
െിുംഗലത് ഓർമിപ്ിച്ചു. ഭഷേണത്ിലനോപ്ും വിരലുകൾ 
അയോൾ കുട്ിയുലട വോയിപെക്കട് തിരകിക്കയറ്ി. 

ആ സ്വപ്നും മപറ്പതോ സ്വപ്നത്ിെോണട് അവസോനിച്ചതട്. 
എല്ലോ സ്വപ്നങ്ങളിലുും നിസ്ഹോയനോയ ആ മനേ്യനും 
അന്നലത് അത്ോഴത്ിലെ അ�രിെിതമോയ വിഭവവും 
�ിടയുന്ന ശെഭങ്ങളും മറ്റുും ഉണ്ോയിരന്നു.

�ിലറ്ന്നുണർന്നപപ്ോൾ കുന്ിരിക്കത്ിലറെ മണമോയിര
ന്നു മുറിയിെോലക.

കുന്ിരിക്കപ്പുക ഭ്രൂണബെിയുലട ഗന്ധും മറയ്കും വിവോഹ
രുംഗങ്ങളിൽ എന്ന ബോെെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കോടിലറെ വരികൾ 
മോർഗററ്ട് തോണ ഒച്ചയിൽ മന്തിച്ചു.

പുറപത്ക്കുള്ള വോതിൽ �ോതി തുറന്നട് അകപത്ക്കട് 
പനോക്കിനില്ക്കുന്ന കോവൽക്കോരപനോടട് അവൾ പെോേിച്ചു: “എന്ോ
ണങ്ിൾ ഇവിലട? കുന്ിരിക്കത്ിലറെ മണും.”

“കുന്ിരിക്കത്ിലറെതല്ല അതട് മനേ്യമോുംസത്ിലറെ 
മണമോണട്. േഹിക്കോത് മരേ്യമോുംസത്ിലറെ മണും. മന
േ്യമോുംസും േഹിക്കോൻ േിവസങ്ങലളടുക്കുും.”

മോർഗററ്ിനട് ഓക്കോനും വന്നു. അവൾക്കുള്ളിൽ ഒര മന
േ്യലറെ �ിടച്ചിൽ തികട്ി.

അവൾ വോേട് പബസിനിപെക്കട് ഓടി. കുറച്ചുപനരും 
ഛർദേിച്ചു. �ിലന്നയുും �ിലന്നയുും അവൾ ഓക്കോനിച്ചു. എല്ലോ 
�ോ�ങ്ങളും പുറത്തുപ�ോകലട്.

“പബ്ോണ്ിലയ അവർ ലവടിവച്ചുലകോന്നു.” കോവൽക്കോരൻ 
�റഞ്ഞു.

“പബ്ോണ്ിപയോ? അതോരട്?”
“അറിയിപല്ല, ഗുരജിയുലട നോയ. അവലന അവർ ലകോന്നു. 

പകോട്യ്കള്ളിൽ അവർ കടന്നുകഴിഞ്ഞു.” 
എലന്ോലക്കപയോ തകർന്നുവീഴുന്നതിലറെ ഒച്ച മോർഗററ്ട് 

പകട്ടു.
പ്രോതൽ വരോത്ലതലന്ന്നട് മോർഗററ്ിനട് മനസ്ിെോയി. 

ഇനി ഒരിക്കലുും മലറ്ോരോളിലറെ ഭഷേണും അതട് സരഷേിത
മോപണോലയന്നട് അറിയുവോൻ അവൾക്കട് രെിച്ചുപനോപക്ക
ണ്ിവരില്ല.

“കുട്ിക്കട് എരെ വയസ്ോയി?”
“ഇര�ത്ിപയഴട്.”
“ഇനി എരെകോെും ജീവിക്കോനള്ളതോണട്! അവർ വന്നോൽ 

നിങ്ങലള ബോക്കിവപച്ചക്കില്ല. അതിനമുമ്പട് എലന്ോലക്ക ലെയ്യു
ലമന്നട് ആർക്കറിയോും.”

മോർഗററ്ിലറെ മനസ്ട് തളർന്നു. അവൾ മുറുകുന്ന പ�ശികലള 
അയച്ചിടോൻ ശ്രമിച്ചു.

“�ിറകിലൂലട ഒര രഹസ്യവഴിയുണ്ട്. എലറെ �ിറപക 
വന്നോൽ മതി. അതിപെ പുറത്ിറങ്ങി ഇടപത്ക്കട് പ�ോയോൽ 
ലറയിൽപവ പസ്റ്റേനിൽ എത്ോും. െപഗലജോന്നുും എടുക്ക
രതട്.”
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“അങ്ിൾ കൂലട വരിപല്ല?”
“െോൻ കോവൽക്കോരനപല്ല. അവർ എലന്ന 

തിരിച്ചറിയുും. നിപന്നോടട് ആലരങ്ിലുും പെോേിച്ചോൽ 
പൂക്കൾ ലകോണ്ടുവന്നതോലണന്നട് �റഞ്ോൽ മതി. 
മിക്കവോറുും ആരും ഒന്നുും പെോേിക്കില്ല.”

“മറ്റുള്ളവരലട കോര്യപമോ?”
“അതട് അവരലട വിധി. നീ പവഗും പുറത്തുക

ടക്കട്.”
മോർഗററ്ട് കോവൽക്കോരന �ിന്നോലെ, എന്നോൽ 

കുറച്ചകെത്ിൽ നടന്നു. വളവതിരിഞ്ട് ല�ോന്
ക്കോടുകൾക്കിടയിലൂലട നടക്കുപമ്പോൾ, അകലെ 
മതിെിലെോരിടത്തുള്ള വിടവിപെക്കട് ചൂണ്ിക്കോട്ി 
അയോൾ �റഞ്ഞു. “രഷേലപ്പട്ോ�.”

അടുത് നിമിേത്ിൽ അയോൾ �ിന്ിരിഞ്ഞു
നടന്നു.

ല�ോന്ക്കോടുകൾക്കിടയിലൂലട അവൾ തിരി
ഞ്ഞുപനോക്കോലത നടന്നു. മതിെിൽ വിടവള്ള 
ഭോഗത്ട് എത്ിയപപ്ോഴോണട് കോണുന്നതട് 
പറോഡിപെക്കട് രണ്ോൾ തോഴ്ചയുലണ്ന്നട്. ആപെോെി
ച്ചുനിക്കോൻ സമയമില്ല. മോർഗററ്ട് കണ്ടച്ചട് തോപഴ
ക്കുെോടി.

മതിെിലുരഞ്ട് അവൾ പറോഡിപെക്കട് വീണു. 
ചുരീേോർ കീറി. പമെോലക നീറിപ്പുകഞ്ഞു.

അന്നട് ലറയിൽപവപസ്റ്റേനിപെക്കട് ലെന്ന മോർ
ഗററ്ട് നൂറു കിപെോമീറ്ർ അകലെയുള്ള ഒര നഗരത്ിപെക്കട് 
തീവണ്ി കയറി. ലെറിയ ലെറിയ പജോെികൾ ലെയ്തട് രണ്ടു
ലകോല്ലും തള്ളിനീക്കി. �രെത്ിൽ ഗുരജിയുലട പകോട്യുും ആ 
നഗരമോലകയുും ശത്രുക്കൾ നശിപ്ിച്ചതോയി വോയിച്ചു.

ക്രപമണ അവൾക്കട് നോട്ിപെക്കട് മടങ്ങണലമന്നു പതോന്നി. 
നോടോലക മോറിയിരന്നു. അവളലട വീടിരന്ന സ്െപമോ 
ഗുരജിയുലട പകോട്പയോ ഒന്നുും ബോക്കിയുണ്ോയിരന്നില്ല. 
ലതരവിലൂലട അെഞ്ഞുനടക്കുകയോയിരന്ന അവലള സന്ധ്യ
പയോലട പെരിയിപെക്കട് ആലരോലക്കപയോ വെിച്ചിഴച്ചുലകോണ്ട് 
പ�ോയി. നിരവധി മനേ്യർ അവലള െവിട്ിലമതിച്ചു.

അവൾക്കട് ഒര പഹോട്െിൽ പജോെിയോയി. ലെറിയ ഒര
പഹോട്ൽ. അവിടുലത് മുതെോളി അവളലട ഭർത്ോവോയി.

അന്നട് ഗുരജിയുലട പകോട്യിലുണ്ോയിരന്ന എല്ലോ ല�ൺ
കുട്ികളും ബെോത്ുംഗത്ിനപശേും മരണലപ്ട്ടുലവന്നട് മോർഗ
ററ്ിപനോടട് ആപരോ �റഞ്ഞു. എല്ലോ പുരേന്ോരും പതോക്കിനട് 
ഇരയോവകയുും ലെയ്തു.

പഹോട്െിലെ �ണികൾ കഴിഞ്ട് വിശ്രമിക്കുപമ്പോൾ 
അവൾ �ഴയ കോെും ഓർക്കുും. അവളലട നിഴെിപെക്കുപനോ
ക്കി മണിക്കൂറുകപളോളും ഇരിക്കുും. അവളലട �ഴയ കഥകൾ 
മോർഗററ്ട് ആപരോടുും �റഞ്ില്ല. അവളലട ഭർത്ോവിപനോടട് 
പ�ോലുും. അയോളോകലട് അവളലട കഥകൾ െികഞ്തുമില്ല. 

അവൾ എല്ലോും മനസ്ിൽ കരതിവച്ചു. ഒര മകൾ �ിറക്കു
ലമന്നുും കോര്യങ്ങലളല്ലോും അവപളോടട് �റയോലമന്നുും അങ്ങലന 
സ്വസ്യോകോലമന്നുമോയിരന്നു മോർഗററ്ിലറെ വിെോരും.   

മോർഗററ്ിനട് കുട്ികൾ �ിറന്നില്ല. രണ്ടു വർേലത് ഇടപവ
ളയ്ക പശേും നോട്ിൽ മടങ്ങിലയത്ിയ േിവസും നടന്ന ക്രൂരമോയ 
ബെോത്ുംഗങ്ങൾ അവളലട ഗർഭ�ോരെത്ിൽ സോരമോയ 
തകരോറട് വരത്ിയിരന്നു. ആേ്യും കുലറക്കോെും ഒര കുട്ി 
�ിറക്കുലമന്ന പ്രതീഷേ അവൾക്കുണ്ോയിരന്നു. �ിലന്ന അതുും 
ഇല്ലോതോയി. 

മനസ്ിലെോളിപ്ിച്ച അന്ധകോരത്ിലറെ േിനങ്ങൾ 
അവളലട എല്ലോ രോരെികളിലുും പ�ക്കിനോവകളോലയത്ി, 
ദുസ്വപ്നങ്ങളലട അറു�ത്ിയോറട് സുംവത്രങ്ങൾ അങ്ങലന 
കഴിഞ്ഞുപ�ോയി.

ഒടുവിൽ 2012 ഡിസുംബറിലെ മഞ്ഞു �ടർന്ന ഒര േിവ
സത്ിൽ, മോർഗററ്ിലറെ ലതോണ്ണൂറ്ിയഞ്ോും �ിറന്നോളിനട് 
ഗുരജിയുലട രെിപനോട്ക്കോരിയോയിരലന്നന്ന രഹസ്യും ഒര 
�രെപ്രവർത്കയുമോയി അവർ �ങ്കുവച്ചു. ഗുരജിക്കട് അങ്ങലന 
രെിപനോട്ക്കോരോയ �തിനഞ്ട് ല�ൺകുട്ികൾ ഉണ്ോയിര
ലന്നന്ന കോര്യും പെോകത്ിനട് അപന്നോളും അറിയില്ലോയിരന്നു. 
മോർഗററ്ിലറെ  ദുസ്വപ്നങ്ങളലട അറു�ത്ിയോറു വർേങ്ങലള
ക്കുറിച്ചട് അടുത് േിവസലത് �രെത്ിൽ വന്നു. എല്ലോവരും 
മനസ്ിലെോരോന്പെോലട അതട് വോയിച്ചു. 

മോർഗററ്ിലറെ കഥ വെിയ െർച്ചയോയി. നോടകമോയി. 
സിനിമയോയി.

പ�ക്കിനോവകളില്ലോത് രണ്ടു വർേങ്ങൾക്കുപശേും 
ലതോണ്ണൂറ്ിപയഴോും വയസ്ിൽ മോർഗററ്ട് മരിച്ചു.
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