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മുഖപ്രസംഗം

എല്ലാം നഷ്ടപ്പെപ്ടെന്ന് വിച്ലരിക്കുമ്്ലൾ എങ്ങുനിമന്്ല 
ഉയരുന്നു മനുഷ്യരുപ്െ ശബ്ദങ്ങൾ. അവർ--പ്െൺകുടെി

കൾ,ആൺകുടെികൾ,വീടെമ്മമ്ലർ,കർഷകർ,പ്�്ലഴില്ലളികൾ, 
പ്ക്ലച്ചുകുടെികൾ--�ങ്ങൾക്ന് നഷ്ടമ്ലകുന് ര്ലജ്യപ്തെ കുറിച്ന് 
പ്�്ലണ്ടപ്െ്ലടെി വിളിച്ചു െറയുന്നു. സ്്ല�ന്ത്യതെിപ്റെ ന്ലളുകൾ 
മു�ൽ െങ്ിടെനുഭവിച്ന് വന്ിരുന് �ങ്ങളുപ്െ ജീവി�ങ്ങൾ പ്വടെി
മുറിക്പ്പെടുകയ്ലപ്െന്ന്, അ�ന് �ങ്ങൾ ജീവൻ നൽകിയുാം പ്ചറു
ക്കുപ്മന്ന്. മ�തെിപ്റെ മെരിൽ വീണ്ടുപ്മ്ലരു വിഭജനാം �ങ്ങൾ 
അനുവദിക്ിപ്ലന്ന്...

ഇന്്യയുാം െ്ലകിസ്്ലനുാം രണ്ടന് ര്ലഷ്ട്രങ്ങള്ലയി മ്ലറിയ�ന് 
മ�തെിപ്റെ മെരില്ലയിരുന്നു. മക്ലളനി വ്ലഴ്ച്ചയുപ്െ അവസ്ലന 
ന്ലളുകളിൽ മുസ്ിങ്ങൾക്ന് സ്ന്മ്ലപ്യ്ലരു ര്ലജ്യാം മവെപ്മന് 
വ്ലദാം അാംഗീകരിക്പ്പെടെമപെ്ലഴാം െപ്ഷെ ഇന്്യ ഒരു മ�്ലധിഷ്ി� 
ര്ലഷ്ട്രമ്ലക്ലൻ വിസമ്മ�ിച്ചു. എല്ല ഇന്്യ്ലക്്ലർക്കുാം പൂർെമ്ലയ 
മ�സ്്ല�ന്ത്യാം ഉറപെന് നൽകുന് അനുമഛേദാം 14 ഇന്്യൻ ഭരെഘ
െനയുപ്െ ഭ്ലഗമ്ലക്കുകയുാം പ്ചയ്തു. �്ലൻ വിശ്സിക്കുന്മ�്ല അപ്ല
ങ്ിൽ െിന്തുെരുന്മ�്ല ആയ  മ�തെിപ്റെമയ്ല, ജ്ല�ിയുപ്െമയ്ല 
മെരിൽ ഒരു ഇന്്യൻ ൌരവ്യക്ിക്കുാം വിമവചനാം മനരിമെണ്ടി 
വരിപ്ലന് ഉറപെ്ലെന് ഭരെഘെന നൽകിയ�ന്, ഇതുവപ്രയുാം 
നൽകി വന്�ന്. എന്്ലൽ ഭരെഘെന രൂെപ്മടുതെ മശഷാം 
ആദ്യമ്ലയി ആ ഉറപെന് ലാംഘിക്പ്പെടുകയ്ലെന്. ഇന്്യൻ ൌര�്  
സങ്ൽപെതെിമലക്ന് മ�ാം ഒരു ഘെകമ്ലയി വരുന്നു. മനരിടെല, 
പ്രഛേന് രൂെതെിൽ--മദശീയ ൌര�് നിയമതെിലൂപ്െ, മദശീയ 
ൌര�് രജിസ്റ്റർ നിർമി�ിയിലൂപ്െ. 

അഫന്ഗ്ലനിസ്്ലൻ, ബാംഗ്്ലമദശന്, െ്ലകിസ്്ലൻ എന്ിവി
െങ്ങളിൽ നിന്നുാം ഇന്്യയിപ്ലതെിയ ഹിന്ദുക്ൾ, സിഖുക്ലർ, 
ബുദ്ധമ�ക്്ലർ, ജജനർ, െ്ലഴ്ികൾ, ക്ിസ്്യ്ലനികൾ എന്ീ 
മ�നയൂനെഷെക്്ലപ്ര ൌര�് നിയമപ്രക്ലരാം നിയമവിരുദ്ധ 
കുെിമയറ്റക്്ലര്ലയി കെക്്ലക്രു�ന് എന്ന് മ്ലത്രമ്ലെന് െ്ലർല
പ്മറെന് െ്ലസ്ലക്ിയ മഭദഗ�ി െറയുന്�ന്. പ്ര�്യഷെതെിൽ നിർ
മ്്ലഷമ്ലെന് ഈ പു�ിയ വ്യവസ്. �െവില്ലക്പ്പെടുന്�ിമന്ല 
ന്ലടുകെതെപ്പെടുന്�ിമന്ല സ്ലധ്യ�യുള്ള അനധികൃ� കുെിമയ
റ്റക്്ലർക്ന് സാംരഷെൊം നൽകുന്�ിനുാം അവർക്ന് ൌര�്ാം 
നൽകുന്�ിനുള്ള നെെെികൾ മവഗതെില്ലക്കുന്�ിനുാം മഭദ
ഗ�ിയിലൂപ്െ വ്യവസ് പ്ചയ്യുന്നു. അതുാം നല�ന് �പ്ന്. െപ്ഷെ 
ഇനിയ്ലെന് പ്രശന് നാം: അങ്ങിപ്ന സാംരഷെെതെിനന് അർഹര്ലയ
വരുപ്െ ലിസ്റ്റിൽ മുസ്ിാം കുെിമയറ്റക്്ലരുണ്ട്ലവില. അവർ മമല്പറ
ഞ്ഞ ര്ലജ്യങ്ങളിപ്ല നയുനെഷെക്്ലമര്ല െീഡിപെിക്പ്പെടുന്വമര്ല 
ആയ അഹമ്മദിയ, മറ്ലഹിൻഗ്യ വിഭ്ലഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന് മുസ്ി
ങ്ങള്ലയ്ലൽമപെ്ലലാം സാംരഷെൊം ലഭിക്ില. 

ഭ്ലര�ീയ ജന�്ല െ്ലർടെിയുാം അ�ിപ്റെ ആശയമരേ്ല�സ്്ലയ 
ആർഎസന്എസാം എക്്ലലവാം ഉയർതെിപെിെിച്ിട്ടുള്ള മുസ്ിാം 
വിരുദ്ധ� ഒരിക്ൽ കൂപ്െ മറനീക്ി പുറത്തു വന്ിരിക്കുന്നു. 

മല്ലക്സഭയിപ്ല മൃഗീയ ഭൂരിെഷൊം ഈ നിയമതെിപ്റെ മുമന്്ലട്ടുള്ള 
പ്രയ്ലൊം എളുപെമുള്ള�്ലക്ിപ്യങ്ിൽ ബിപ്ജെിയ്കന് ഭൂരിെഷെമി
ല്ലതെ ര്ലജ്യസഭയിൽ വിഘെിച്ന് നിൽക്കുന് പ്ര�ിെഷൊം ക്ലര്യ
ങ്ങൾ അവർക്ന് അനുകൂലമ്ലക്ി. �ങ്ങളുപ്െ ചിരക്ലല ബന്ധുക്
ള്ലയ ശിവമസന  മല്ലക്സഭയിൽ മഭദഗ�ിപ്യ െിന്തുെച്ചുാം  ര്ലജ്യ
സഭയിൽ മവ്ലപ്ടെടുപെിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുാം അവപ്ര സഹ്ലയിച്ചു. 
�മിഴന് ന്ലടെിൽ നിന്ന് എഐഡിഎാംപ്കയുാം ഒഡിഷയിൽ നിന്ന് 
ബിജു ജന�്ല ദളുാം അനുകൂലമ്ലയി മവ്ലടെന് പ്ചയ്തു. അങ്ങിപ്ന എല്ലാം 
ബിപ്ജെി ഇഛേിച്�ന് മെ്ലപ്ല നെന്നു.

ര്ലജ്യപ്മ്ലടെ്ലപ്ക ഒരു മദശീയ ൌര�് രജിസ്റ്റർ സൃഷ്ടിക്കുന്
�ിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുമര്ലഗമിക്കുന്�ിനിെയില്ലെന്  ഗവപ്മെറെന് 
ൌര�് നിയമമഭദഗ�ിയുമ്ലയി രാംഗതെന് വന്ിട്ടുള്ള�ന്. ഒരിക്ൽ 
അ�ന് സൃഷ്ടിക്പ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ്ലൽ ഇന്്യൻ ൌരവ്യക്ികളുപ്െ
പ്യല്ലാം മെരുകൾ അ�ിലണ്ട്ലകുാം. അസമിപ്ലമപെ്ലപ്ലയ്ലെ�ന് 
�യ്്ലറ്ലക്കുന്പ്�ങ്ിൽ രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെെ്ലപ്� മെ്ലയവർക്ന് 
അപെീൽ നൽകുന്�ിനന് കുറഞ്ഞ സമയാം നൽകുാം. അങ്ങപ്ന 
പ്ചയ്്ലതെവപ്ര �െവില്ലക്കുകമയ്ല ന്ലടുകെത്തുകമയ്ല പ്ചയ്യുാം. 
ഇ�ന് ഗുരു�രമ്ലയ െിഴവകൾ സാംഭവിക്്ലവന് ഒന്്ലെന്. 
ഒന്നുകിൽ അനർഹർ ലിസ്റ്റിൽ പ്െടുാം, അപ്ലങ്ിൽ അർഹർ 
ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറതെ്ലവാം. 

ര്ലജ്യപ്മ്ലടെ്ലപ്കപ്യടുതെ്ലൽ അനധികൃ� കുെിമയറ്റപ്മന്�ന് 
വളപ്ര പ്ചറിപ്യ്ലരു പ്രശ്നമ്ലെന്. ഇനി അനധികൃ� കുെിമയറ്റമ്ലെന് 
ര്ലജ്യതെന് ഭീകര� വളർത്തുന്�ന് എന്്ലപ്െങ്ിൽ ഭീകരരുപ്െ 
പ്രവർതെനങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കൾ ഏ�്ലനുാം അ�ിർതെി 
ജിലകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്�്ലെന്. അ�ിപ്റെ മെരിൽ ഒരു 
ഇന്്യൻ ൌരവ്യക്ി ൌര�് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുാം ഒഴിവ്ലക്
പ്െടെ്ലൽ അ�ന് മ്ലനവികമ്ലയ വലിയ ആഘ്ല�മുണ്ട്ലക്കുന് ഒരു 
െിഴവ്ലയിരിക്കുാം. അ�ന് കുടുാംബങ്ങപ്ള ശിഥിലമ്ലക്കുാം. മ�ിയ്ലയ 
മരഖകപ്ള്ലന്നുമില്ലതെ െ്ലവങ്ങൾക്ന് അവരുപ്െ െൊം മുഴവനുാം 
�െവിൽ അെയ്കപ്പെെ്ല�ിരിക്കുന്�ിനുള്ള നിയമ മെ്ലര്ലടെങ്ങൾ
ക്്ലയി ചിലവഴിമക്ണ്ടിവരുാം. എത്ര ക്ലര്യഷെമമ്ലയി നെതെിയ്ല
ലാം 13.5 മില്യൺ ആൾക്്ലരുപ്െ ക്ലര്യതെിൽ െിഴവകളുണ്ട്ലകു
കയുാം അവർ ഒഴിവ്ലക്പ്പെടുകയുാം പ്ചയ്യുപ്മന്്ലെന് ഒരു കെക്ന്. 
വിഭജനക്ലലതെന് �ങ്ങൾ െിറന്നു വീെ മണ്ിൽ നിന്ന് െറിപ്ച്റി
യപ്പെടെവരുപ്െ എണ്തെിനന് തുല്യമ്ലെി�ന്. സാംഭവിക്്ലൻ െ്ലെി
ല്ലതെ�്ലവാം ഒരിക്ൽ കൂപ്െ അമപെ്ലൾ സാംഭവിക്കുക--മ�തെിപ്റെ 
അെിസ്്ലനതെിൽ വീണ്ടുപ്മ്ലരു വിഭജനാം. അ�ിപ്ന�ിപ്രയ്ലെന് 
ഇന്്യയ്ലകമ്ലനമുള്ള ക്യ്ലാംെസകളിൽ പ്െൺകുടെികളുാം ആൺകു
ടെികളുാം ശബ്ദമുയർത്തുന്�ന്. 

കഴിഞ്ഞ മല്ലകന് സഭ്ല �ിരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 45% മവ്ലട്ടുകളുാം 
353 സീറ്റുകളുാം നൽകി ബിപ്ജെിപ്യയുാം മദശീയ ജന്ലധിെ�്യ 
സഖ്യപ്തെയുാം മൃഗീയഭൂരിെഷെതെിമലക്ന് എടുത്തുയർതെിയ 
ഇന്്യൻ ജന�യ്കന്  ശിഷെയ്ലപ്െന്ന് വ്ലദിക്കുന്വരുണ്ട്ലക്ലാം. 

യുദ്ധം ആരധംഭിച്ിട്ടേയുള്ളൂ
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െപ്ഷെ, ഒന്നുകൂപ്െ സൂഷെിച്ന് മന്ലക്കുക. ആര്ലെന് യഥ്ലർത്ഥ െിഴ
യ്ലളികൾ? �ീർച്യ്ലയുാം ജനങ്ങളല, അവപ്ര വഞ്ിച് ര്ലഷ്ട്രീയ 
പ്രസ്്ലനങ്ങള്ലപ്െന്ന് അമപെ്ലൾ വ്യക്മ്ലകുാം. സാംഘെി� പ്ര
�ിമര്ലധതെിപ്റെ സ്ലധ്യ�കൾ �ങ്ങളുപ്െ െെലപെിെക്തെിനന് 
അവർ ബലിയ്ലക്ിയമപെ്ലൾ ജനങ്ങൾ,പ്രമ�്യകിച്ന് യുവജന
ങ്ങൾ, പ്�രുവിമലക്ിറങ്ങിയിരിക്കുകയ്ലെന്. ഡൽഹിയിൽ 
അവർപ്ക്്ലപൊം ഇറങ്ങി നിൽക്്ലൻ �ലപ്യടുപ്പുള്ള എത്ര 
മന�്ലക്ൾ ഉപ്ണ്ടന്ന് മന്ലക്കു, അമപെ്ലൾ മനസില്ലകുാം ഇന്്യ 
ഇന്ന് മനരിടുന് പ്െടെിക്കുന് ര്ലഷ്ട്രീയമനതൃശൂന്യ�യുപ്െ ആഴാം, 
ജനങ്ങൾ സ്യാം സമരരാംഗമതെക്ന് കു�ിപ്ച്തെ്ലനുള്ള ക്ലരൊം.

െപ്ഷെ, യുദ്ധമ്ലരാംഭിച്ിമടെയുള്ളൂ. ൌര�് നിയമ മഭദഗ
�ിയുപ്െ അെിസ്്ലനതെിൽ ഒരു ഇന്്യൻ ൌരവ്യക്ിമയ്ലടുാം 
�ങ്ങളുപ്െ മ�പ്മപ്ന്ന്ന് വ്യക്മ്ലക്്ലൻ ആവശ്യപ്പെെിപ്ലന്നുാം 
പ്രമഷെ്ലഭക്ലരികളുപ്െ വ്ലദങ്ങൾ അെിസ്്ലനരഹി�മ്ലപ്െന്നുാം 
വ്ലദിച്ന് ബിപ്ജെി രാംഗത്തുണ്ടന്.                          ര്ലജ്യപ്തെ െിെി
ച്ചുകുലക്കുന് പ്രമഷെ്ലഭ െര്രക്ന് െിന്ിൽ പ്ര�ിെഷൊം െടുത്തു
യർത്തുന് നുെ മക്ലടെകൾ  ആപ്െന് വ്ലദവമ്ലയി പ്രധ്ലനമന്തി  
നമരന്ദ്ര മമ്ലദി െ്ലയറ്ലഴ്ച  ദിലിയിൽ ര്ലാംലീല ജമ�്ലനിയിൽ  
രാംഗപ്രമവശാം  പ്ചയ്ിട്ടുണ്ടന്. അമ്ഹാം മച്ലദിക്കുന്നു, ഇത്രയുാം   
ക്ലലപ്തെ  �പ്റെ ഭരെതെിൽ  എവിപ്െയ്ലെന്  മുസ്ിാം മ�വിഭ്ലഗ
മതെ്ലെന്  സർക്്ലർ വിമവചനാം ക്ലടെിയപ്�ന്ന്?മക്ലെിക്െക്ിനന് 
ഉെമയ്ലക്്ലക്ൾക്ന്  െ്ലചകവ്ല�ക കെഷെൻ  നൽകിയ�ിമല്ല  
ശൗച്ലലയങ്ങൾ  നല്ിയ�ിമല്ല മഷെമ െദ്ധ�ികൾ  പ്രഖ്യ്ലെി
ച്�ിമല്ല  എവിപ്െയ്ലെന് �്ലൻ മുസ്ിാം മ�വിഭ്ലഗതെിൽ പ്െടെ
വമര്ലെന് വിമവചനാം ക്ലടെിയപ്�ന്ന് പ്രധ്ലനമന്തി മച്ലദിക്കുന്നു? 
എല്ല മ�വിശ്്ലസികമള്ലടുാം ഒമരമെ്ലപ്ലയ്ലെപ്ത്ര അമ്ഹാം 
പ്െരുമ്ലറുന്�ന്. പ്രധ്ലനമന്തി  ഇന്്യൻ ഭരെഘെന  മുൻനിർ
തെിയ്ലെമല്ല സ�്യപ്ര�ിജ്ഞ പ്ചയ്തു അധിക്ലരതെിൽ വന്�ന്. 
അങ്ങിപ്നയുള്ള  പ്രധ്ലനമന്തിമയ്ല മുഖ്യമന്തിമ്ലമര്ല മന്തിമ്ലമര്ല 
�ന്ിഷ്ടപ്രക്ലരാം ഏപ്�ങ്ിലാം മ�മതെ്ലെന്  ഇക്്ലര്യങ്ങളിൽ 
വിമവചനാം ക്ലടെിയ്ലൽ അവരുപ്െ സ്്ലനാം പ്�റിക്കുാം എന്ന് 
മ്ലത്രമല �ിഹ്ലറിൽ മെ്ലയി കിെമക്ണ്ടിയുാം വരുാം എന്�ന് 
ആർക്്ലെന് അറിയ്ലതെ�ന്? എല്ല മ�ങ്ങമള്ലടുാം  നീ�ിപൂർവാം 
പ്െരുമ്ലറുന്നു എന്വക്ലശപ്പെടുന്  പ്രധ്ലനമന്തിക്ന് അമ്ഹ
തെിപ്റെ െ്ലർടെിയിപ്ല  മല്ലകന് സഭയിപ്ല  303  അാംഗങ്ങളിൽ 
നിന്ന്  മുസ്ിാം മ�വിഭ്ലഗതെിൽ  പ്െടെ  ഒര്ലപ്ളപ്യങ്ിലാം  ഒന്ന് 
ഉയർതെി നിർതെിക്്ലെിക്്ലമമ്ല? ഇന്്യയിൽ 437  സീറ്റുക
ളിൽ  മത്സരിച്  ബിപ്ജെിക്ന്  മരുന്ിപ്നങ്ിലാം  ഒരു മുസ്ിാം 
മ�വിശ്്ലസിപ്യ  മല്ലകന് സഭയിൽ  എതെിക്്ലൻ എമന് കഴിയ്ല
പ്�മെ്ലയി? മല്ലകതെന്   മുസ്ിാം മ�വിശ്്ലസികൾ   അധിവസിക്കു
ന്�ിൽ  രണ്ട്ലാം സ്്ലനത്തുള്ള  ഇന്്യയിപ്ല ഭരെകഷെിയിപ്ല 
അവസ്യ്ലെി�ന്! എന്ിട്ടുാം  പ്രധ്ലനമന്തി ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലപ്� 
അവക്ലശപ്പെടുന്നു, മുസ്ിാംങ്ങമള്ലെന്  ഒരു വിമവചനവാം ഇപ്ലന്ന്!

ആശയക്കുഴപെതെിലാം മനതൃശൂന്യ�യിലാം പ്െട്ടുഴലന് 
മക്ലൺഗ്രസിനുാം െ്ലർശ്ങ്ങളിമലക്ന് ഒതുക്പ്പെടെ മുഖ്യധ്ലര്ല 
ഇെതുെഷെതെിനുാം ഒരു മെങ്ങിവരവിനുള്ള ഔഷധക്കൂടെന് ഈ പ്ര
മഷെ്ലഭതെിലണ്ടന്. അ�ന് പ്രമയ്ലഗിക്്ലനുള്ള കഴിവാം സന്ദ്ധ�യുാം 
ഇരുകൂടെർക്കുമുമണ്ട്ല എന്�്ലെന് മച്ലദ്യാം.

ഒരു പ്�റ്റിദ്ധ്ലരെയുാം മവണ്ട, ഇ�ന് ഹിന്ദുര്ലഷ്ട്രതെിമലക്കുള്ള 
യ്ലത്ര �പ്ന്യ്ലെന്. ജവവിധ്യതെിൽ നിന്ന് ജഹന്ദവ ഏക�്ല
ന�യിമലക്കുാം രക്വിശുദ്ധിയിമലക്കുമുള്ള യ്ലത്ര. അെരവൽക്
രൊം, ഒഴിവ്ലക്ൽ, ഉച്്ലെനാം എന്ിങ്ങപ്നയുള്ള ഘടെങ്ങളിലൂപ്െ
യ്ലെന് ആ യ്ലത്ര പുമര്ലഗമിക്കുക. മുസ്ിമിപ്റെ മനപ്രയ്ലെന് ഇന്ന് 
ആ വ്ലൾ ഉയർന്ിരിക്കുന്�ന്. �്ലമസിയ്ലപ്� അ�ന് അെകെ
ക്ലരികള്ലയി മുദ്രകുതെപ്പെടുന് മറ്റുള്ളവർക്ന് മനപ്ര ഉയരുാം, 
െിന്ീെന് ജഹന്ദവ വിശുദ്ധിയുപ്െ മ്ലനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസരിച്ന് 
വിവിധ ജ്ല�ിസമൂഹങ്ങൾക്ന് മനപ്ര. ഹിന്ദുപ്വന് രഹസ്യ്ലഭി
മ്ലനതെിൽ അഭിരമിക്കുന്വരുപ്െ ഊഴാം അവസ്ലനമ്ലയിരിക്കുാം. 
െപ്ഷെ, അമപെ്ലമഴക്ന് ആര്ലെന് അവർപ്ക്്ലപെമുണ്ട്ലകുക എന് 
മച്ലദ്യാം അപ്രസക്ാം. പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ മ്ലത്രാം ര്ലഷ്ട്രീയാം 
ക്ലണുന് ര്ലഷ്ട്രീയപ്രസ്്ലനങ്ങൾ ഇന്്യയിപ്ല െ്ലവപ്പെടെ 
ജനങ്ങപ്ള പ്ക്ലണ്ടന് പ്ചപ്ന്തെിക്കുക ആ അെകെസന്ിയില്ല
വാം. അവിപ്െയ്ലെന് ജനങ്ങളുപ്െ--യുവജനങ്ങളുപ്െ--ഈ പ്രമഷെ്ലഭ
തെിപ്റെ പ്രസക്ി. െങ്ങൾ ഈ പ്രമഷെ്ലഭപ്തെ പ്ര�്യ്ലശമയ്ലപ്െ 
ക്ലണുന്നു. ഈ പ്രമഷെ്ലഭാം ക്ലറ്റന് െിെിക്കുപ്മന്നുാം പു�ിപ്യ്ലരു 
ര്ലഷ്ട്രീയാം ഇന്്യയിൽ ഉരുതെിരിഞ്ഞുവരുപ്മന്നുാം െങ്ങൾ പ്ര�ീ
ഷെിക്കുന്നു.

 ഇ�ന് പ്വറുപ്മ്ലരു മമ്ലഹമല എന് �ിരിച്റിവന് െകർന്നു 
�രുന് പ്രശസ് സ്ലമൂഹികചിന്കൻ പ്പ്ര്ലഫസർ ബി ര്ലജീ
വനുമ്ലയുള്ള ദീർഘ സാംഭ്ലഷെവാം ര്ലഷ്ട്രീയ ഒത്തു�ീർപ്പുകൾ 
ഫ്ലസിസതെിപ്റെ ഉയർച്യ്കന് വഴിപ്യ്ലരുക്കുകയ്ലെന് പ്ചയ്യുക 
എന്ന് ബ്ലബന്റി മസന്ജിദന് �കർന് ദിവസങ്ങളിമലക്ന് കണ്ണുെ്ല
യിച്ന് ഓർമിപെിക്കുന് മകരളതെിപ്ല ഇന്പ്തെ ഏറ്റവാം �ലപ്യ
ടുപ്പുള്ള മന�്ലക്ളിപ്ല്ലര്ലള്ലയ എാം െി വീമരന്ദ്രകുമ്ലറുമ്ലയുള്ള 
അഭിമുഖ സാംഭ്ലഷെവമ്ലെന് ജനശക്ിയുപ്െ ഈ നവവത്സര 
െ�ിപെിപ്റെ മുഖ്യ ഉള്ളെക്ാം.മനുഷ്യ്ലർദ്ര�യുപ്െ  മുദ്ര എപ്ന്ന്ന് 
ഇന്്യൻ സമൂഹപ്തെ െഠിപെിച് ഗ്ലന്ിജി  മ�വാം ൌര�്വാം 
�മ്മിലള്ള  ബന്പ്തെ എങ്ങിപ്നയ്ലെന് കണ്ടിരുന്പ്�ന്�ിൽ,  
ഗ്ലന്ിയൻ ചിന്കന്ലയ  പ്ക അരവിന്ദ്ലഷെൻ ഇ�ിൽ  എഴ�ിയ  
പ്രൗഢമ്ലയ   മലഖനാം  നമുക്ന് കൂടു�ൽ  പ്വളിച്ാം  െകരുന്നു.
പ്രമ�്യകിച്ചുാം  ഗ്ലന്ിജിയുപ്െ വീഷെെവാം  ഗ്ലന്ിജിയുപ്െ മ്ലർഗ
ദർശനവാം ആെന്  വിവ്ലദ  ൌര�് നിയമതെിൽ ഉൾക്ിമച്ർന്ി
രിക്കുന്പ്�ന്ന്  പ്രധ്ലനമന്തി ദിലിയിൽ ര്ലാംലീല ജമ�്ലനിയിൽ 
െ്ലയറ്ലഴ്ച  അവക്ലശപ്പെടെ സ്ലഹചര്യതെിൽ  ഈ മലഖനതെിനന് 
ഏപ്റ പ്രസക്ിയുണ്ടന്.  

ഒപൊം, മൂന്്ലാം അഭിമുഖതെിലൂപ്െ, ശ്ലദ്ലമ്ലകുന് മലയ്ലള 
സ്ലഹി�്യപ്തെ കുറിച്ന് നിരൂെെരാംഗപ്തെ ഗുരുസ്്ലനീയന്ലയ 
എാം പ്ക സ്ലനു നൽകുന് ഉൾക്്ലഴ്ചകളുാം. ഒരു പ്രസിദ്ധീകരെപ്മ
ന് നിലയ്കന് െങ്ങൾക്ന് െരിമി�ികമളയുള്ളൂ, െപ്ഷെ ജനശക്ി 
െരിമി�ികൾ മറികെന്ന് സ്ലധ്യ�കളിമലക്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു െ�ി
റ്റ്ലണ്ടിമലപ്റ സഞ്രിക്കുന് പ്രസിദ്ധീകരെമ്ലെന്. അ�ിന്ലൽ 
�പ്ന് അമന്ഷെങ്ങളിലാം കപ്ണ്ടതെലകളിലാം െങ്ങൾക്ന് 
െരിമി�ികളില, സ്ലധ്യ�കൾ മ്ലത്രാം, ഉറച് നിലെ്ലടുകൾ മ്ലത്രാം. 
ജനശക്ിയുപ്െ  പ്രബുദ്ധര്ലയ വ്ലയനക്്ലരുാം അഭയുദയക്ലാംഷെിക
ളുാം െങ്ങൾപ്ക്്ലപെമുപ്ണ്ടന് മബ്ലധ്യമ്ലെന് െങ്ങളുപ്െ കരുതെന്. 
ഒപൊം നിൽക്കുക, നമുക്ന് ഒരുമിച്ന് പ്െ്ലരു�്ലാം.

               നവവത്സര്ലശാംസകൾ.
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എാം െി വീമരന്ദ്രകുമ്ലറിനന് ഇമപെ്ലൾ 
വയസ്ന് 82 . നിറക�ിർ മെ്ലപ്ല 

അല്പാം കുനിഞ്ഞ ശിരസ്ാം വപുസ്ാം. അനുഭ
വങ്ങളുപ്െ അഗന് നിന്ലളങ്ങളിൽ കൂർപെിപ്ച്
ടുതെ ച്ലട്ടുളിമെ്ലലള്ള ധിഷെയുപ്െയുാം 
ദീർഘമ്ലയ പ്െ്ലതുപ്രവർതെന െ്ലര്
ര്യതെിപ്റെയുാം ഉെമ. െ�ിന്ലറു  വയസ്ിൽ 
അഛേൻ െദന്മപ്രഭയുപ്െ കൂപ്െ �ിരപ്ഞ്ഞ

ടുപെന് പ്രച്ലരെപ്രവർതെനതെിനന് മെ്ലയി പ്െ്ലതുരാംഗത്തു 
ഇറങ്ങിയ ആള്ലെന്. വയന്ലടെിപ്ല വലിയ ഭൂവെമ മെിയമങ്്ലെന് 
കൃഷ്ണഗൗഡരുപ്െ പ്ക്ലച്ചുമകൻ; മകരളതെിപ്ല ആദ്യക്ലല 
മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ പ്രമുഖൻ െദന്മപ്രഭ്ലഗൗണ്ടറുപ്െ മകൻ. 
വ്ലയിൽ പ്വള്ളിക്രണ്ടിയുമ്ലയി ജനിച്യ്ലള്ലെന്. െമഷെ 
പ്െ്ലതുജീവി�തെിപ്റെ ഒഴക്ിലാം മലരികളിലാം കറങ്ങിതെി
രിഞ്ഞന് െല �ീരങ്ങളിൽ പ്ചന്നുപ്െട്ടു. െല�രാം അനുഭവങ്ങൾ 
െങ്ിട്ടു. അക്കൂടെതെിൽ ഒന്്ലെന് അെിയന്ിര്ലവസ്ക്്ലലത്തു 

അഭിമുഖം

എം പി വീനരന്ദ്രകുമാര്/ എന് പി മെക്കുട്ി 

പള്ി തകർക്കുമെന്നത്  
റാവുവിന്  ട്നരമതെ  
അറിയാൊയിരുന്നു :
എധം പി വീട്രന്ദ്രകുൊർ 

എാം െി വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ
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െത്തുമ്ലസക്്ലലാം കണ്ണൂർ ജയിലിൽ 
കഴിഞ്ഞതുാം അ�ിനുമു്ന് നിരവധി 
മ്ലസങ്ങൾ ന്ലടെിപ്റെ െലഭ്ലഗങ്ങളി
ലാം ഒളിവജീവി�ാം നയിച്തുാം.

ദീർഘമ്ലയ പ്െ്ലതുജീവി�
തെിൽ െല�വെ എാംെിയ്ലയി; 
എാംഎൽഎയ്ലയി; മന്തിയ്ലയി. 
മകന്ദ്രസർക്്ലരിലാം മകരളതെിലാം 
മന്തിസഭയിൽ പ്രധ്ലന വകുപ്പുകൾ 
ജകക്ലര്യാം പ്ചയ്തു. െ്ലർടെിയിൽ 
മ്ലറ്റങ്ങൾ െലതുണ്ട്ലയി; ഉറ്റവര്ലയ 
മന�്ലക്ൾ െലരുാം െലവഴിക്കു 
െിരിഞ്ഞുമെ്ലയി. മകരളതെിപ്ല 
മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് പ്രസ്്ലനതെിപ്റെ  
പ്രധ്ലനധ്ലരയുപ്െ മന�്ലവ്ലയി. 
ബന്ങ്ങൾ െിരിയുകയുാം വീണ്ടുാം 
ഇഴ മക്ലർപ്തെടുക്കുകയുാം പ്ചയ്തു. 
മുന്െിബന്ങ്ങളിൽ ഇെർച്യുാം 
തുെർച്യുമുണ്ട്ലയി. അെിയുറച് 
മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റ്ലപ്െങ്ിലാം  ഒരവസ
രതെിൽ വഴിപ്�റ്റി മക്ലൺഗ്രസ്ന് 
െ്ലളയതെിപ്ലതെി; െിപ്ന് വീണ്ടുാം 
ഇെതുമുന്െിയിൽ �ിരിപ്ച്തെി. 
ര്ലഷ്ട്രീയതെിൽ മ�്ലൽവികളുാം 
�ിരിച്െികളുമുണ്ട്ലയി. അടുതെ  
സഹൃത്തുക്ൾ െലരുാം എ�ിര്ലളി
കള്ലയി; ശത്രുക്ൾ ചിലപ്ര്ലപ്ക് 
സഖ്ലക്ള്ലയി. 

െമഷെ അ�ന് വീമരന്ദ്രകുമ്ല
റിപ്റെ ജീവി�തെിപ്റെ ഒരുവശാം 
മ്ലത്രമ്ലെന്. �ിരക്കുെിെിച് പ്െ്ലതു
പ്രവർതെകപ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്്ല
ശീലന്ലയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടന്; 
വ്ലയനക്്ലയി ര്ലവ െകല്ലക്കുന് 
മനീഷിയുണ്ടന്. ജീവി�പ്തെ നിർമ
മമ്ലയി നിരീഷെിക്കുന് ഒരു ദ്ലർശ
നികനുണ്ടന്. സ്ന്ാം കൃ�ികളിലൂപ്െ 
ഒരു സവിമശഷ മല്ലകവീഷെൊം 
വ്ലയനക്്ലർക്കു നൽകുന്  ചിന്
കനുണ്ടന്. ആമഗ്ലള ര്ലഷ്ട്രീയ പ്രവ
െ�കളുാം സ്ല്തെികശ്ലസ്ത്രവാം 
ഭ്ലര�ീയ ദ്ലർശനികെ്ലര്ര്യങ്ങ
ളുാം അ�ിവിശ്ലലമ്ലയ മല്ലകതെി
പ്റെ അെ്ലര�കളുാം മലയ്ലളിക്കു 
െരിചയപ്പെടുത്തുന് യ്ലത്രികനുാം 
എഴത്തുക്ലരനുമുണ്ടന്. 

അ�ിനുമപ്പുറാം മവപ്റയുാം ചില 
പ്രവർതെനമണ്ഡലങ്ങളിൽ കുലെ എാം െി വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ
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�ിയ്ലയുാം വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ പ്രവർതെിച്ിട്ടുണ്ടന്. ഇന്്യൻ മ്ലധ്യ
മമമഖലയിപ്ല ഏറ്റവാം �ലപ്യടുപ്പുള്ള വ്യക്ി�്ങ്ങളിൽ 
ഒര്ലള്ലെന് വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ. കുടുാംബതെിപ്റെ മ്ലധ്യമബന്ാം 
മുതെഛേൻ കൃഷ്ണഗൗഡറിൽ തുെങ്ങുന്�്ലെന്. കെതെിൽ മുങ്ങി 
പ്ര�ിസന്ിയില്ലയ മ്ലതൃഭൂമിക്ന് മുപെതുകളുപ്െ തുെക്തെിൽ 
അമ്ഹാം നൽകിയ സ്ല്തെികസഹ്ലയമ്ലെന് മെിയമങ്്ലെന് 
കുടുാംബപ്തെ മ്ലതൃഭൂമിയുപ്െ ഭ്ലഗമ്ലക്ിയ�ന്. മദശീയസമര 
െ്ലര്ര്യതെിൽ ഉയർന്നുവന് ഇന്്യൻ മ്ലധ്യമങ്ങൾ െലതുാം 
സ്്ല�ന്ത്യ്ലനന്രാം വ്യവസ്ലയമ്ലയി �ീരുന്തുാം െിന്ീെന് 
സകല ധ്ലർമിക�കളുാം കപ്യ്്ലഴിഞ്ഞു  ല്ലഭപ്ക്്ല�ിയുപ്െ 
മപ്റ്റ്ലരു മണ്ഡലമ്ലയി സ്യാം മ്ലറുന്തുാം അമ്ഹാം മന്ലക്ി
നിന്�്ലെന്.  അനിവ്ലര്യമ്ലയ ഒരു െരിെ്ലമപ്രക്ിയയുപ്െ 
ഭ്ലഗാം എന് നിലയിൽ അ�ിപ്ന മന്ലക്ിക്ണ്ട വീമരന്ദ്രകു
മ്ലർ, ദശ്ലബ്ദങ്ങളിൽ അമ്ഹാം നയിച് മ്ലതൃഭൂമിപ്യ ഇന്്യൻ 
ഭ്ലഷ്ലെത്രങ്ങളിൽ ശക്മ്ലയ സ്ലന്ിധ്യവാം ഒരു വ്യവസ്ലയാം 
എന് നിലയിൽ ല്ലഭകരമ്ലയ സ്്ലെനവാം ആക്ി വളർതെി
പ്യടുത്തു. ഇക്്ലലതെിനിെയിൽ ഇന്്യൻ വ്ലർതെ്ലവി�രെ 
രാംഗപ്തെ മുഖ്യസ്്ലെനമ്ലയ െിെിഐയുപ്െ പ്ചയർമ്ലന്ല
യുാം ര്ലജ്യപ്തെ  മ്ലധ്യമസ്്ലെനങ്ങളുപ്െ  പ്െ്ലതുമവദിയ്ലയ 
ഇന്്യൻ നയൂസന് മെപെർ പ്സ്ലജസറ്റിയുപ്െ അധ്യഷെന്ലയുാം 
പ്രവർതെിച്ചു. മ്ലധ്യമസ്്ല�ന്ത്യവാം അഭിപ്ര്ലയസ്്ല�ന്ത്യ
വാം െരിരഷെിക്്ലൻ ര്ലജ്യപ്തെ മ്ലധ്യമമമഖലയിൽ നെന് 
സപ്രധ്ലനമ്ലയ എല്ല നീക്ങ്ങളിലാം വീമരന്ദ്രകുമ്ലറിപ്റെ െങ്്ല
ളിതെവാം മനതൃ�്വാം ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. 

കഴിഞ്ഞദിവസാം മക്ലഴിമക്്ലട്ടു അമ്ഹതെിപ്റെ 
വസ�ിയിൽ ദീർഘമനരാം ജനശക്ിയുമ്ലയി വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ 

സാംസ്ലരിച്ചു.  കുടുാംബക്ലര്യങ്ങളുാം  
പ്െ്ലതുപ്രവർതെനവാം  ഇെക്
ങ്ങളുാം െിെക്ങ്ങളുാം മനടെങ്ങളുാം 
�ിരിച്െികളുാം ര്ലജ്യവാം മല്ലകവാം 
മനരിടുന് പ്വല്ലുവിളികളുാം ജീവി�
തെിപ്ല ന്ലന്ലമുഖമ്ലയ  അനുഭവ
ങ്ങളുാം െ്ലഠങ്ങളുാം ഓർമകളുാം ഒപ്ക് 
സാംഭ്ലഷെതെിനിെയിൽ ഉയർന്നു
വന്നു. പ്രസക്ഭ്ലഗങ്ങൾ: 
സ�ോഷ്യലിസ്റോയതെങ്ങതെ എന്ന 
െിൽ െിന്നന് െതന്ന തുടങ്ങോം. �മ്പ
ത്ിതറെ മടിത്ട്ിൽ പിറന്നുവീണ 
െോങ്കൾ സ�ോഷ്യലിസ്റോയതെങ്ങതെ, 
�െ്യത്ിൽ അെിൽ വല്ല ആത്ോർ
ത്ഥെയുമുസ്ോ എന്നന് സ�ോദിക്കു
ന്നവരു്ന്. എന്ോണന് െോങ്കതെ 
സ�ോഷ്യലിസ്റന് രോഷ്ടീയധോരയിസലക്കു 
എത്ിച്ചെന്? 

െങ്ങൾ ജജന സമൂഹ
ക്്ലര്ലെന്.  കർെ്ലെകയിപ്ല 
ഹ്ലസനിൽ നിന്്ലെന്  കുടുാം
ബതെിപ്റെ വരവന്. വയന്ലടെിൽ 
െങ്ങൾ ആപ്ക മൂവ്ലയിരാം 

ആളുകൾ ക്ലണുാം. അ�ിൽപ്െടെ ഒര്ലള്ലയിരുന്നു മെിയമങ്്ലെന് 
കൃഷ്ണഗൗഡർ. എപ്റെ മുതെഛേൻ.  അമ്ഹാം മക്ലൺഗ്രസ്ക്ല
രന്ലയിരുന്നു. ബ്ിടെീഷന് സർക്്ലർ ജസമൺ കമ്മീഷപ്ന 
അയച്മപെ്ലൾ അ�ിപ്ന ബഹിഷന് കരിക്്ലൻ ആഹ്്ലനാം 
പ്ചയ് മന�്ലക്ളിൽ അമ്ഹവാം ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. ജവഹർ
ല്ലൽ പ്നഹന്റു ഇന്്യയിൽ വന്നു മക്ലൺഗ്രസ്ന്പ്രവർതെനാം 
ആരാംഭിച് എഐസിസി സമമ്മളനതെിൽ കൃഷ്ണഗൗഡറുാം 
െപ്ങ്ടുതെിരുന്നു. വയന്ലടെിൽ നിന്ന് സമമ്മളനതെിനന് മെ്ലയ 
മൂന്നുമെരിൽ ഒര്ലൾ അമ്ഹമ്ലയിരുന്നു. 

കൃഷ്ണഗൗഡരുപ്െ രണ്ടുമക്ളിൽ മൂതെയ്ലൾ ജിനചന്ദ്രൻ 
മക്ലൺഗ്രസ്ക്ലരന്ലയിരുന്നു. അമ്ഹാം മക്ലൺഗ്രസ്ന് സ്്ല
ന്ലർത്ഥിയ്ലയി െ്ലർലപ്മറെിപ്ലതെി; 1956ൽ. അന്ന് പ്നഹന്റു 
ക്യ്ലബിനറ്റിൽ ചീഫന് വിപെ്ലയിരുന്നു. സമഹ്ലദരൻ െദന്മപ്രഭ 
-എപ്റെ അഛേൻ- അമന്  മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് ചിന്്ലഗ�ിക്്ലര
ന്ലയിരുന്നു. സ�്യതെിൽ ചിന്യിൽ മ്ലത്രമ്ലയിരുന്ില ആ 
മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് ആഭിമുഖ്യാം. അമ്ഹാം സ്ത്തുക്ൾ രണ്ട്ലയി 
വിഭജിച്ചു. ഒരു െങ്കു മക്ൾക്കുാം  മറുെങ്കു െെിക്്ലർക്കുാം 
നൽകി. അമ്ഹതെിൽ  നിന്്ലെന് െ്ലൻ മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് 
ആശയങ്ങൾ കപ്ണ്ടത്തുന്�ന്.

വയന്ലടെിൽ 1940കൾ മു�ല്ലെന് മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് 
പ്രസ്്ലനാം പ്രവർതെനാം ആരാംഭിക്കുന്�ന്. അഛേൻ അ�ിപ്റെ 
മന�്ലവ്ലയിരുന്നു. അന്ന്  െ്ലർടെിപ്യ നയിച്�ന്  ജയപ്രക്ലശന് 
ന്ലര്ലയൺ ആയിരുന്നു. 1951ൽ മദ്ര്ലസന് നിയമസഭയിമലക്കു 
�ിരപ്ഞ്ഞടുപ്പു വന്മപെ്ലൾ െദന്മപ്രഭയ്ലെന് മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് 
സ്്ലന്ലർത്ഥിയ്ലയി വയന്ലടെിൽ മത്സരിച്�ന്. അ�ന് അന്ന് 

 എാം െി വീമരന്ദ്രകുമ്ലര് ര്ലഷ്ട്രെ�ി ശങ്ര് ദയ്ലല് ശര്മയുപ്െ മുന്ില് മകന്ദ്രമന്തിയ്ലയി 
സ�്യപ്ര�ിജ്ഞ പ്ചയ്യുന്നു.
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ദ്യ്ലാംഗ മണ്ഡലമ്ലയിരുന്നു. നിയമമന്തിയ്ലയിരുന് മക്ലഴി
പ്പുറത്തു മ്ലധവ മമമന്ലൻ മക്ലൺഗ്രസന് സ്്ലന്ലർഥി. 27,000 
മവ്ലടെിന്ലെന് അന്ന് െദന്മപ്രഭ വിജയിച്�ന്. അന്്ലെന് െ്ലൻ 
ആദ്യമ്ലയി �ിരപ്ഞ്ഞടുപെന് പ്രവർതെനതെിനന് മെ്ലയ�ന്; 
അഛേപ്റെ കൂപ്െ. ആർ എാം മനക്ല്ലത്തുാം പ്ക പ്ക അബുവാം 
ഒപ്ക് സജീവമ്ലയി െ്ലർടെിയിൽ പ്രവർതെിക്കുന് ക്ലലാം. 
െ്ലൻ ആദ്യാം പ്രസാംഗിക്്ലൻ മെ്ലയ�ന് പ്ക്ലടുവള്ളിക്ടുത്തു 
കിഴമക്്ലതെ്ലയിരുന്നു. അക്്ലലത്തു വയന്ലടെിൽ ഒരു ജ്ലഥ 
വന്നു. പ്ജ െി അ�ിപ്റെ മന�്ലവ്ലയിരുന്നു. അന്്ലെന് െ്ലൻ 
ആദ്യമ്ലയി പ്ജ െിപ്യ ക്ലണുന്�ന്. അഛേൻ െരിചയപ്പെടു
തെി. പ്ജ െി എമന്്ലെന് മച്ലദിച്ചു,  എന്തുമവൊം?   െ്ലൻ 
െറഞ്ഞു, െ്ലർടെിയിൽ പ്മ്ർഷിെന് മവൊം. അങ്ങപ്ന പ്ജ 
െിയിൽ നിന്്ലെന് െ്ലൻ െ്ലർടെി അാംഗ�്ാം എടുക്കുന്�ന്; 
വിദ്യ്ലർത്ഥിയ്ലയിരിപ്ക്. 

അക്്ലലപ്തെ അനുഭവങ്ങൾ െല�്ലെന്. െടൊം �്ലണുെിള്ള
യുപ്െ മനതൃ�്തെിൽ സർക്്ലറുണ്ട്ലയി. െിന്ീെന് കമ്മയൂെിസ്റ്റന് 
െ്ലർടെി ഭരെമ്ലയി. വിമമ്ലചനസമരാം വന്നു. െലരുാം അ�ിൽ 
അെിനിരന്നു. െമഷെ അഛേൻ അ�ിനു എ�ിര്ലയിരുന്നു. ആ 
സമയതെ്ലെന് മസലാം ജയിലിൽ പ്വെിപ്വപ്പു നെന്�ന്. 1950 
പ്ഫബ്രുവരി 11നു നെന് പ്വെിപ്വപെിൽ കിസ്ലൻസഭയുപ്െയുാം  
കർഷകപ്തെ്ലഴില്ലളി പ്രസ്്ലനതെിപ്റെയുാം മന�്ലക്ൾ 
അെക്ാം 22 മെര്ലെന് പ്ക്ലലപ്പെടെ�ന്. അ�ിൽ 19 മെരുാം മകര
ളതെിൽ നിന്നുള്ള വിച്ലരെതെെവക്ലര്ലയിരുന്നു.  മദ്ര്ലസന് 
സർക്്ലർ നെതെിയ പ്വെിപ്വപെിപ്ന�ിപ്ര വയന്ലടെിൽ നെന് 
പ്രമഷെ്ലഭതെിൽ എപ്കജി യെക്ാം  െല മന�്ലക്ളുാം െപ്ങ്ടു
ത്തു. അന്്ലെന് െ്ലൻ ആദ്യമ്ലയി എപ്കജിപ്യ ക്ലണുന്�ന്. 
െിന്ീെന് െ്ലൻ വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസതെി
ന്ലയി കൽക്തെയ്കന് മെ്ലയി. 
അവിപ്െ വിമവക്ലനന്ദ മക്ലമളജിൽ 
എാംഎ ഫിമല്ലസഫി കഴിഞ്ഞു ഒരു 
പ്ക്ലലാം നിയമെഠനവാം നെതെി. 
െിപ്ന് മനപ്ര അമമരിക്യിൽ 
സിൻസിന്ലറ്റി സർവകല്ലശ്ലലയിൽ 
എാംബിഎയ്കന് മചർന്നു. െഠിപ്പെ്ലപ്ക് 
കഴിഞ്ഞു �ിരിച്ചു ന്ലടെിമലക്കു വരുന്
വഴിയിൽ മബ്ലാംപ്ബയിൽ മജ്ലർജന് 
പ്ഫർെ്ലണ്ടസിപ്ന കണ്ടു. അന്ന് 
മബ്ലാംപ്ബയിൽ മരേഡന് യൂെിയൻ 
മന�്ലവ്ലെന് മജ്ലർജന്. അമ്ഹാം വഴി 
റബി റ്ലയിപ്യയുാം മറ്റു മന�്ലക്പ്ള
യുാം െരിചയപ്പെട്ടു. അക്്ലലതെ്ലെന് 
മല്ലഹ്യയുമ്ലയി ആദ്യമ്ലയി ബന്
പ്പെടുന്�ന്. മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് ചിന്ക
രിൽ ഇന്്യൻ അവസ്പ്യക്കുറിച്ചു 
കൃ�്യമ്ലയ ഒരു ധ്ലരെയുള്ള മന�്ല
വ്ലയിരുന്നു ര്ലാംമമന്ലഹർ മല്ലഹ്യ. 
ഇന്്യയിൽ വർഗ്ഗസമൂഹതെിനു 
ജ്ല�ീയമ്ലയ ഒരു സ്ഭ്ലവമ്ലണു

ള്ള�ന്. അ�ിന്ലൽ ഇന്്യയിൽ ര്ലഷ്ട്രീയ പ്രവർതെനതെിനന് 
വ്യ�്യസ്മ്ലയ സമീെനങ്ങൾ മവണ്ടിവരുാം. അപ്�്ലപ്ക് �ിരി
ച്റിഞ്ഞ�ന് മല്ലഹ്യയുമയുള്ള സാംവ്ലദങ്ങളിൽ നിന്്ലെന്. 

1964ല്ലെന് മഡ്ലക്ടർ മല്ലഹ്യ വയന്ലടെിൽ വന്�ന്. മൂന്നു
ദിവസാം അമ്ഹാം അവിപ്െ എപ്റെ വീടെില്ലെന് �്ലമസിച്�ന്. 
ദീർഘമ്ലയ സാംഭ്ലഷെങ്ങളിൽ െങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ 
മുഴകി. അ�ന് എപ്റെ ജീവി�വീഷെെപ്തെ മ്ലറ്റിമറിച് അനു
ഭവമ്ലയിരുന്നു. ജ്ല�ിപ്യക്കുറിച്ചു െറയുമ്്ലൾ ഒരു അവസര
തെിൽ അമ്ഹാം മച്ലദിച്ചു, നിങ്ങളുപ്െ മകൾ ഒരു അന്യജ്ല
�ിക്്ലരപ്ന വിവ്ലഹാം കഴിക്്ലൻ ആഗ്രഹിച്്ലൽ നിങ്ങൾ 
എങ്ങപ്ന പ്ര�ികരിക്കുാം? െ്ലൻ  െറഞ്ഞു, ആമല്ലചിച്ചു 
െറയ്ലാം. െിമറ്റന്ന് െ്ലൻ അമ്ഹമതെ്ലെന് െറഞ്ഞു, െ്ലൻ 
അ�ിപ്ന സർവ്്ലത്മന്ല അാംഗീകരിക്കുാം. അ�ന് നമ്മുപ്െ സമൂ
ഹതെിൽ എളുപെമുള്ള ക്ലര്യമല. ഏ�്ലയ്ലലാം എപ്റെ ജീവി
�തെിൽ െ്ലൻ അ�ന് െ്ലലിച്ിട്ടുണ്ടന്. എപ്റെ മക്ൾ െല 
ജ്ല�ിക്്ലപ്രയുാം െല മദശക്്ലപ്രയുമ്ലെന് വിവ്ലഹാം കഴിച്�ന്. 
അവരുപ്െ മക്ളുാം അങ്ങപ്ന�പ്ന്. എപ്റെ മകൻ മശ്രയുവി
പ്റെ (ഇമപെ്ലൾ മല്ലകന് �്ലന്തികന് ജന�്ലദൾ സാംസ്്ലന 
അധ്യഷെൻ) ഭ്ലര്യ്ലസമഹ്ലദരി വിവ്ലഹാം കഴിച്�ന് ഒരു മുസ്ി
മിപ്നയ്ലെന്. അ�ന് ഒരു മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് െ്ലര്ര്യതെിപ്റെ 
മനടെമ്ലെന്. 
രോഷ്ടീയജീവിെത്ിൽ ഈ പ്രെിബദ്ധെ  എത്രമോത്രം 
�ോധ്യമോണന്?

അന്ന് െങ്ങൾ ര്ലഷ്ട്രീയതെിൽ വന്�ന് എപ്ന്ങ്ിലാം 
മനെ്ലൻ ആയിരുന്ില. ചില ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ട്ലയിരുന്നു; 
അ�ിപ്റെ ഭ്ലഗമ്ലയ്ലെന് പ്െ്ലതുപ്രവർതെനതെിൽ ഇെപ്െടെ�ന്. 

ഈ യ്ലത്രയിൽ െലതുാം മനെിയിരി
ക്്ലാം, െല സ്്ലനങ്ങളിലാം എതെി
യിരിക്്ലാം. െമഷെ, അപ്�്ലന്നുാം 
അത്ര പ്രധ്ലനമ്ലയിരുന്ില. അഴീ
മക്്ലെൻ ര്ലഘവൻ പ്ക്ലലപ്പെടെ 

മശഷാം െ്ലൻ ഇെതുമുന്െിയുപ്െ 
കൺവീനറ്ലയി ഇരിക്കുന് അവസ
രതെില്ലെന് അെിയന്ിര്ലവസ് 
വന്�ന്. അന്ന് മ്ലെിയുാം ബ്ലലകൃ
ഷ്ണെിളളയുാം ഒപ്ക് െങ്ങളുപ്െ മുന്
െിയിലണ്ടന്. അവർ മറുഭ്ലഗമതെക്കു 
മെ്ലയി. അന്ന് ഒരുദിവസാം എപ്കജി 
എമന്്ലെന് െറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിര്ലമ 
പ്െ്ലതുവ്ലളുപ്െ വീടെിൽ വരൊം,  ചില 
ക്ലര്യങ്ങൾ െറയ്ലനുണ്ടന്. എപ്കജി 
െറഞ്ഞ�ന് നിങ്ങൾ ഒളിവിൽ 
മെ്ലകൊം, സമരാം തുെരൊം. െ്ലൻ 
െറഞ്ഞു, െങ്ങളുപ്െ െ്ലർടെിക്ന് 
അ�ിപ്ന്ലന്നുമുള്ള മശഷിയില. ഒളി
വിൽമെ്ലയ്ലൽ െിമറ്റന്ന് മെ്ലലീസന് 
അവിപ്െപ്യത്തുാം.  അത്രപ്ക്്ലപ്ക്യു
ള്ള സൗകര്യങ്ങമള െങ്ങൾക്കുള്ളു. 

1950 മഫബ്രുവരി 11നു േെന്ന 
മവെിമവപ്ിൽ കിസാന്സഭയു
മെയും  കര്േകമതൊഴിലാളി 
പ്രസ്ാേതെിമറെയും നേതാ
ക്കൾ അെക്കം 22 നപരാണ് 
മകാല്മപ്ട്ത്. അതിൽ 19 
നപരും നകരളതെിൽ േിന്നുള് 
വിൊരണതെെവുകാരായിരുന്നു.  
മദ്ാസ് സര്ക്കാര് േെതെിയ 
മവെിമവപ്ിമേതിമര 
വയോട്ിൽ േെന്ന പ്രനക്ഷാഭ
തെിൽ എമകജി യെക്കം  
പല നേതാക്കളം പമകെടുത്തു. 
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അ�ിന്ലൽ വരുന്�ന്  വരപ്ടെ. എപ്കജി െറഞ്ഞു: ''െങ്ങൾ 
സഹ്ലയിക്്ലാം. നിങ്ങൾ ഒളിവിൽ മെ്ലകുക.'' അങ്ങപ്ന 
ഒളിവിൽ മെ്ലയി. ഏഴമ്ലസാം ഒളിവിൽ, െിപ്ന് ജമസൂരിൽ 
നിന്ന് മെ്ലലീസന് െിെിച്ചു. െത്തുമ്ലസാം കണ്ണൂർ ജയിലിൽ 
കഴിഞ്ഞു. അന്ന് മകരളതെിൽ െമലെത്തുാം മന്ലടെീസന് എഴ�ി 
ഒടെിച്ിരുന്നു, വീമരന്ദ്രകുമ്ലറിപ്ന െിെിക്്ലൻ സഹ്ലയിക്കുന്
വർക്കു 25,000 ഉറുപെിക ഇന്ലാം! അെിയന്ിര്ലവസ് കഴി
ഞ്ഞമപെ്ലൾ �ിരപ്ഞ്ഞടുപെന് നെന്നു; കയ്ിൽ ക്ലപ്ശ്ലന്നുമില. 
�ിരപ്ഞ്ഞടുപെിനു നിന്നു. ആളുകൾ സഹ്ലയിച്ചു; �ിരപ്ഞ്ഞടുപെന് 
കഴിഞ്ഞമപെ്ലൾ  പ്ചലവിൽ 25,000 ഉറുപെിക ബ്ലക്ിയ്ലയി
രുന്നു.  മ�്ലറ്റ�ന് പ്വറുാം 250 മവ്ലടെിനന്. 

അടിയന്ിരോവസ്ഥയിൽ ഒെിവിലം ജയിലിലം കഴിയുസമ്പോൾ 
കുടംബം എങ്ങതെ കഴിഞ്ഞുകൂടി? 

അന്ന് എപ്റെ സ്ത്തു മുഴപ്ക് സർക്്ലർ െിെിപ്ച്ടുത്തു. 
ഒന്നുാം ഉണ്ട്ലയിരുന്ില അവിപ്െ. വീെന് മുഴപ്ക് പൂടെി സീൽ 
പ്വച്ചു; എപ്റെ ഭ്ലര്യ  ഉഷക്കുാം കുടെികൾക്കുാം കഴിയ്ലൻ ഒറ്റ മുറി 
മ്ലത്രമ്ലെന് അനുവദിച്�ന്. അന്ന് മശ്രയു പ്ചറിയ കുടെിയ്ലെന്. 
ഉറങ്ങ്ലൻ സ്ലമില. അ�ിപ്റെപ്യ്ലപ്ക് വിഷമങ്ങൾ 
ക്ലരെമ്ലെന് ഉഷയുപ്െ അഛേൻ അന്ന് ഹൃദയസ്ാംഭനാം മൂലാം 
മരിച്�ന്. അ�്ലെന് അെിയന്ിര്ലവസ്യുപ്െ അനുഭവങ്ങൾ.

െോങ്കളുതട എഴുത്ിൽ, തപോതുപ്രവർത്െത്ിൽ പ്രകൃെിയും പരി
സ്ഥിെിയും ഒരു സുപ്രധോെ വിഷയമോയി എന്നും െിലെിന്നിരുന്നു. 
മന്തിയോയിരിതക് ഒറ്റമരം സപോലം മുറിക്ോൻ പോടില്ല എന്ന ഉത്
രവിട്ടു. അെിതറെ പിസറ്റന്നന് ഇറങ്ങിസ്ോസര്ിവന്നു. വിശ്ോ�ങ്ങളും 
പ്രോസയോഗികെയും െമ്ിൽ ഈ വവരുധ്യം എങ്ങതെയോണു 
സെരിടന്നെന്? 

മന്തിസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിമപെ്ലന്നു എന്�ന് ശരി�പ്ന്
യ്ലെന്. എപ്റെ നിലെ്ലെന് �പ്ന്യ്ലെന് ശരി എന് വിശ്്ലസാം 
പ്ക്ലണ്ട്ലെന് അന്ന് ഇറങ്ങിയ�ന്. അപ്ലങ്ിൽ ഉതെരവന് മരവി
പെിമച്്ല മറിപ്ച്ഴ�ിമയ്ല സ്്ലനാം ക്ലക്്ലമ്ലയിരുന്നു. അന്ന് 
മുഖ്യമന്തി ന്ലയന്ലർ എപ്ന് വിളിച്ചു മച്ലദിച്ചു, ഇപ്�്ലപ്ക് 

എന്ന് മണ്ടതെരമ്ലെന്? മരപ്മ്ലന്നുാം മുറിക്്ലപ്� ആളുകൾക്ന് 
എങ്ങപ്ന ക്ലര്യങ്ങൾ നെതെ്ലൻ കഴിയുാം?  െ്ലൻ െറഞ്ഞു, 
മരാം പ്രധ്ലനമ്ലെന് എന്ന് നമ്മൾ �ിരിച്റിയുന് ക്ലലാം വരുാം. 
അന്ന് െ്ലൻ െറഞ്ഞ�ന് �പ്ന്യ്ലെന് ശരി എന്ന് ഇന്നു 
മല്ലകാം മുഴപ്ക് െറയുന്നുണ്ടന്. 

മരംമുറി പ്രശന് െം മോത്രമോയിരുസന്നോ മന്തി�ഭയിൽ െിന്നന് 
ഇറങ്ങോൻ ഇടയോക്ിയെന്? പോർട്ിയിതല െമ്ിലടിയും പോരതവപ്ം 
മൂലമോയിരുന്നിസല്ല അന്നതത് രോജി? പിആർ കുറുപ്ം കൂട്രുമോയി
രുന്നിസല്ല അെിനു പിന്നിൽ? 

അപ്�്ലന്നുാം അങ്ങപ്നയല. െ്ലർടെിയിൽ അരങ്ങിൽ 
ശ്രീധരപ്ന്ലപ്ക് എപ്റെ കൂപ്െയ്ലയിരുന്നു. എന്്ലൽ പ്ക 
ചന്ദ്രമശഖരനന് ചില പ്രശന് നങ്ങളുണ്ട്ലയിരുന്നു. െമഷെ െ്ലൻ 
എപ്റെ നിലെ്ലടുകൾക്ന് അനുസരിച്്ലെന് നിന്�ന്. അതുമ്ലയി 
മുമന്്ലട്ടുമെ്ലക്ലൻ കഴിയില എന്ന് വന്മപെ്ലൾ ര്ലജിപ്വച്ചു. 
അത്ര�പ്ന്. 

ഇെി പ്ോച്ചിമടയുതട കോര്യം എടക്ോം. അവിതട െോങ്കളും മോതൃഭു
മിയുമോണന് ശക്തമോയ ഒരു പരിസ്ഥിെി വിഷയമോയി അെന് സദശീ
യെലത്ിൽ  ഉയർത്ിതകോണ്ടു വന്നെന്. പസഷേ വ്യവ�ോയോവ
ശ്യത്ിെന് ജലമൂറ്റൽ ഇന്നും ഔസദ്യോഗികെയമോയി തുടരുകയസല്ല? 

നയാം മ്ലമറ്റണ്ടിവരുാം. അ�ന് ഇന്പ്തെ അവസ്യുപ്െ 
അനിവ്ലര്യ�യ്ലെന്. പ്്ലച്ിമെയിൽ അ�്ലണുണ്ട്ലയ�ന്. 
അവിപ്െ ആദിവ്ലസികളുാം മറ്റു സ്ലധ്ലരെ ജനങ്ങളുമ്ലെന് 
പ്ക്ലക്മക്്ലള ക്നിപ്ക്�ിപ്ര സമരാം തുെങ്ങിയ�ന്. 
മയിലമ്മ അവരുപ്െ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ െങ്ങമള്ലെന് വിവരിച്ചു. 
തുള്ളി പ്വള്ളാം  കിടെ്ലനില. ആദിവ്ലസി കൃഷ്ണൻ എപ്ന്്ലര്ലൾ 
ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. അമ്ഹാം െറഞ്ഞു, ഇവിപ്െ ആയിരാം െറ പ്നല്ലു
വിളയുന് ന്ലെ്ലെന്. ഇമപെ്ലൾ ജലമില. അ�ിന്ലൽ നൂറുെറ 
വിളവമെ്ലലാം കിട്ടുന്ില. അ�ിന്ലല്ലെന് അവർ സമരാം തുെ
ങ്ങിയ�ന്. െങ്ങൾ അവപ്ര  െിന്തുെച്ചു. ഇ�ന് ഇനിയമങ്ങ്ലട്ടുള്ള 
അവസ്യുപ്െ ലഷെെമ്ലെന്. ജനങ്ങൾ സമരരാംഗതെിറങ്ങു
മ്്ലൾ  ഏതു സർക്്ലർ നയവാം �നിപ്യ മ്ലറുാം. 

ആ �മരത്ിതറെ അനുഭവങ്ങൾ? പത്രത്ിനു വലിയ പര�്യെ
ഷ്ം ഉ്ോവുന്ന വിഷയമസല്ല കുത്കകസെോടന് ഉര�ൽ? 

�ീർച്യ്ലയുാം അ�ന് അങ്ങപ്ന �പ്ന്യ്ലെന്. മ്ലതൃഭൂമിക്കു 
വലിയ നഷ്ടവമുണ്ട്ലയി. മക്ലെിക്െക്ിനു രൂെയുപ്െ. െമഷെ 
െങ്ങൾ അതെരാം െരസ്യങ്ങൾക്ന് മവണ്ടി മെ്ലക്ലറില. വീമര
ന്ദ്രകുമ്ലറിനന് ഉണ്ട്ലയ നഷ്ടതെിപ്റെ കഥയുാം െറയ്ലാം. മക്ലളക
്നിയുപ്െ ആളുകൾ എപ്ന് വന്നു കണ്ടു. അവർ െറഞ്ഞ�ന് 
അവിപ്െ നിന്നുള്ള വരുമ്ലനതെിപ്റെ അഞ്ചു ശ�മ്ലനാം നിങ്ങൾ
ക്ന് നൽക്ലാം. ഒരു  പ്ചറിയ ക്ലര്യാം മ്ലത്രമമ അവർക്കു മവണ്ടൂ. 
മക്ലെ�ിയിൽ മകസന് വരുമ്്ലൾ െങ്ങളുപ്െ വക്ീല്ലയി 
അവർ നിർമദശിക്കുന് ആപ്ള പ്വക്ൊം. ബ്ലക്ിപ്യ്ലപ്ക് 
അവർ മന്ലക്ിപ്ക്്ലള്ളുാം. െ്ലൻ െറഞ്ഞു, അ�ന് എനിക്ന് 
മവണ്ട. അങ്ങപ്ന വിലയ്കന് വ്ലങ്ങ്ലൻ കിട്ടുന് ആളല വീമരന്ദ്ര
കുമ്ലർ...എാം.െി. വീമരന്ദ്രകുമ്ലറുാം മലഖകന് എൻ െി പ്ചക്കുടെിയുാം
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പരിസ്ഥിെിയും വിക�െ�മീപെവും സപോലള്ള പ്രശന് െങ്ങൾ 
ഇന്നന് തപോതുജീവിെത്ിൽ  മുഖ്യവിഷയമോയി വന്നിട്ടു്ന്. അെന് 
പതഷേ െോങ്കെടക്മുള്ള മുന്നണിയുതട �മീപെത്ിൽ, വീഷേണ
ത്ിൽ എതന്ങ്കിലം മോറ്റം തകോണ്ടുവന്നെോയി സെോന്നുന്നുസ്ോ? 

െ്ലൻ െറയുന്�ന് എപ്റെ മബ്ലധ്യങ്ങള്ലെന്. അ�ന് ഇന്ന് 
സമൂഹാം വ്യ്ലെകമ്ലയി അാംഗീകരിച്ിട്ടുണ്ടന്. ഇവിപ്െ പ്രളയാം 
വന്നു. രണ്ടു  �വെ തുെർച്യ്ലയി. ജനങ്ങൾ അ�ിപ്റെ 
െിന്ിപ്ല  ക്ലരെങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചു ചർച്പ്ചയ്ന്നുണ്ടന്; അവർ 
അ�ിപ്നക്കുറിച്ചു  ഉ�ന്കണ്്ലകുലര്ലെന്. അ�ിന്ലൽ സമീെ
നതെിൽ നയതെിൽ ഒപ്ക് മ്ലറ്റാം വരുാം എന്ന് �ീർച്യ്ലെന്. 

െോങ്കൾ തപോതുജീവിെത്ിൽ കൃെ്യമോയി ഉയർത്ിയ മതറ്റോരു 
വിഷയം ഇന്്യൻ മസെെരെ്ത്ിതറെയും ഇന്്യൻ പോരമ്പര്യ
ങ്ങെിതല മോനുഷികഭോവങ്ങളുതടയും പ്രശന് െമോണന്. രോമതറെ ദുഃഖം 
മുെൽ വൈമവെഭൂമി വതരയുള്ള കൃെികെിൽ അെോണന് െിഴലിച്ചു 
െിൽക്കുന്നെന്. പസഷേ ഇന്്യ ഇന്നന് അത്രം മൈിെമോയ പോര
മ്പര്യങ്ങെിൽ െിന്നന് അകന്നു സപോകുകയോണന്. എങ്ങതെയോണന് 
െോങ്കൾ അെിതെ വീഷേിക്കുന്നെന്? 

അതെരാം മ്ലറ്റങ്ങൾ സമൂഹതെിൽ സാംഭവിക്കുന്നുണ്ടന്. 
ശരിയ്ലെന്. െമഷെ അ�ിമന്ലടുള്ള എ�ിർപ്പുാം അമ�മെ്ല
പ്ലതെപ്ന് ശക്മ്ലയി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടന്. ചിലർ പ്�റ്റ്ലയ 
നിലെ്ലടുകളിൽ െിെിച്ചുനിൽക്കുന്നു എന്�ന് വ്ലസ്വാം.  െമഷെ 
ര്ലജ്യാം മുമന്്ലട്ടുമെ്ലകുക �പ്ന് പ്ചയ്യുാം.
എന്നിട്ടു െിങ്ങൾ എന്ോണന് ത�യ്തെന്? ഗോന്ിജിയുതട നൂറ്റമ്പെോം 
ജന്മദിെത്ിൽ മുഖസലഖെം എഴുെോൻ െോങ്കളുതട പത്രം കത്

ത്ിയെന് �വർക്റുതട ഒന്നോം െമ്പർ ശിഷ്യതെ. ഇെന് എതന്ോരു 
െയമോണന്? 

അ�ന് മബ്ലധപൂർവാം �പ്ന് പ്ചയ്�്ലെന്. സമൂഹതെിൽ 
ഇന്ന് സാംഭവിക്കുന് ദിശ്ലമ്ലറ്റപ്തെ കുറിച്ന് ഒരു പ്െ്ലതുചർ
ച് ഉയരപ്ടെ എന്ന് �പ്ന്യ്ലയിരുന്നു ചിന്. ഇന്ന് ഗ്ലന്ിജി 
എവിപ്െയ്ലെന്? ആര്ലെന് മഗ്ലഡന് പ്സക്ന് അ്ലാം െെി
യുന്�ന്? ഇപ്�്ലപ്ക് സമൂഹാം ആമല്ലചിക്ൊം. അ�ിനു 
കളപ്മ്ലരുക്കുകയ്ലെന് ഒരു െത്രതെിപ്റെ ചുമ�ല. അ�്ലെന് 
െങ്ങൾ പ്ചയ്�ന്.

പോർട്ിയിലം ഇതെോതക്ത്തന്നയസല്ല െടന്നെന്? ഗോന്ിവധ
ത്ിനുസശഷം ഒറ്റത്ട് �ംഘന്പരിവോരത്ിനു ഇന്്യൻ രോഷ്ടീയ
ത്ിൽ ബഹുമോെ്യെ െൽകിയെന്  ആരോണന്? ആർഎ�ന്എ�ന് 
അംഗെ്ം െിലെിർത്ിതക്ോണ്ടുെതന്ന ജെ�ംഘക്ോർക്കു 
ജെെോപോർട്ിയിൽ അംഗെ്ം െൽകിയതു തജ പി െതന്നയോ
യിരുന്നിസല്ല? 

പ്ജെി ഒരു അധിക്ലരവാം ആഗ്രഹിച്ില, ഒരു സ്്ലനവാം 
അമ്ഹാം സ്ീകരിച്ില. അന്ന് പ്മ്ലറ്ലർജി പ്രധ്ലനമന്തിയ്ലയ 
സന്ദർഭതെിൽ ജന�്ലെ്ലർടെിയ്ലയി മത്സരിച്ല വിജയിച്�ന്. 
അന്ന് അെിയന്ിര്ലവസ്യിൽ ഒരു മഹ്ലസഖ്യമ്ലയിടെ്ലെന് 
മത്സരിച്�ന്. െിന്ീെ്ലെന് െ്ലർടെിയുണ്ട്ലയ�ന്. ദ്യ്ലാംഗ�്പ്തെ 
സാംബന്ിച്ന് അന്ന് മധുലിമ്ലമയ മെ്ലലള്ളവർ വിമർശനാം  
ഉയർതെിയമപെ്ലൾ െ്ലർടെിയിൽ െ്ലനുാം അരങ്ങിൽ ശ്രീധരനുാം 
ഒപ്ക് ലിമ്ലപ്യപ്യ െിന്തുെച്വര്ലെന്.

എാം.െി. വീമരന്ദ്രകുമ്ലര് പ്രമഷെ്ലഭ ചൂെില്
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അരങ്ങിലം െോങ്കളുതമോതക് ഒരു ജീവിെകോലം ഒന്നിച്ചുപ്രവർ
ത്ിച്ചവരോണന്. എന്നിട്ടു അസെ അരങ്ങിലിതെ പോർട്ിയിൽ െിന്നന് 
പുറത്ോക്ിയെന് െോങ്കൾ അധ്യഷേെോയ �മയത്തു െതന്ന. 
അെിതലോതക് എതന്ങ്കിലം തെറ്റുപറ്റി എന്നന് ഇസ്ോൾ െോങ്കൾ
ക്ന് സെോന്നുന്നുസ്ോ? 

െ്ലൻ വ്യക്ിെരമ്ലയി ഒരു പ്�റ്റുാം  പ്ചയ്ിടെില എന്ന് 
െറഞ്ഞ�ന് ശ്രീധരൻ �പ്ന്യ്ലെന്. അന്ന് െ്ലർടെിയിൽ നിർ
ഭ്ലഗ്യകരമ്ലയ സാംഭവങ്ങളുണ്ട്ലയി. അമ്ഹാം പുറത്തു മെ്ലകു
കയ്ലയിരുന്നു. െങ്ങൾ പുറതെ്ലക്ിയ�ല. െിന്ീെന് അച്െ
ക് നെെെി എന് നിലയില്ലെന് െ്ലർടെി ചില നെെെികൾ 
സ്ീകരിച്�ന്.

സപോതട്. എന്തുതകോ്ോണന്  െിങ്ങൾ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങതെ 
ആയിസ്ോയെന്? ഏറ്റവും പ്രമുഖരോയ  സെെോക്ൾ സപോലം 
പുറത്ോയി. വലിയ ആദർശങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥോെം ഛിന്നഭി
ന്നമോയി. ഇതെോതക് എങ്ങതെയോണു �ംഭവിച്ചെന്? 

ഭിന്�കൾ സ്്ലഭ്ലവികമ്ലെന്. ആളുകൾക്ന് വിമയ്ലജി
ക്്ലനുള്ള അവക്ലശമുണ്ടന്. െങ്ങൾ അ�ിൽ വിശ്സിക്കുന്നു. 
മല്ലഹ്യയുാം അതു�പ്ന്യ്ലെന് െറഞ്ഞ�ന്. െിപ്ന് െങ്ങൾ 
മദശീയവീഷെെമുള്ള െ്ലർടെിയ്ലെന്; െമഷെ പ്ര്ലമദശിക്ലെി
സ്്ലനതെില്ലെന് പ്രവർതെിക്കുന്�ന്. അ�ിന്ലൽ ഇതെരാം 
സാംഗ�ികൾ ഒഴിവ്ലക്്ലന്ലവില. െങ്ങൾ ഒരവസരതെിൽ 
നി�ീഷന് കുമ്ലറിപ്റെ കൂപ്െ പ്ജഡിയുവില്ലെന് നിന്�ന്. 
െമഷെ െ്ലർടെി െങ്ങൾക്ന് അാംഗീകരിക്്ലന്ലവ്ലതെ കൂട്ടുപ്ക
ട്ടുകളിമലക്കു നീങ്ങിയമപെ്ലൾ ര്ലജിപ്വച്ചു. എപ്റെ ര്ലജ്യസഭ്ല
സ്്ലനവാം ഉമെഷെിച്ചു. നി�ീഷന് മച്ലദിച്ചു, ര്ലജി എമപെ്ലൾ 
സ്ീകരിക്ൊം? െ്ലൻ െറഞ്ഞു, 
ഇമപെ്ലൾതെപ്ന്. അങ്ങപ്നയ്ലെന് 
െിരിഞ്ഞ�ന്. അപ്�്ലപ്ക്  പ്െ്ലതുജീ
വി�തെിൽ മവണ്ടിവരുാം. നിലെ്ലടുക
ള്ലെന് പ്രധ്ലനാം; �്ലല്പര്യങ്ങളല.

 ശരി. െോങ്കൾ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റും  ഇടതുപ
ഷേക്ോരനുമോയോണന് എല്ലോക്ോലത്തും 
അറിയത്ട്െന്. പോർട്ി എന്നും സകോൺ
ഗ്രസ്ിതറെ ബദ്ധവിസരോധി. എന്നിട്ടും 
എന്തുതകോ്ോണന് െോങ്കൾ ഒരു സുപ്ര
ഭോെത്ിൽ സെതര സപോയി സകോൺഗ്ര
സ്ന് മുന്നണിയിൽ സ�ർന്നെന്?എന്ോണന് 
അെിനു െ്യോയീകരണം? 

അമ�, അങ്ങപ്ന സാംഭവിച്ചു. 
അ�ന് അതെരപ്മ്ലരു പ്രമ�്യക സ്ലഹ
ചര്യതെിൽ സാംഭവിച്�്ലെന്...

  
എന്നുതവച്ചോൽ വ്യക്തിപരമോയ പ്രശന് െ
ങ്ങെോസണോ, അസെോ അന്നന് മുന്നണിയിൽ 
�ിപിഎമ്ിൽ ഉ്ോയ പിണക്ങ്ങെിൽ 
ത�ന്നുതപട്െോസണോ...? 

വ്യക്ിെരമ്ലയ ഒരു പ്രശന് നവമില. അന്ന് അങ്ങപ്ന
യ്ലെന് സാംഭവിച്�ന്. െ്ലർടെിയിൽ അങ്ങപ്നപ്യ്ലരു �ീരുമ്ല
നമ്ലെന് വന്�ന്. അ�ന് ഒരു കളക്ടീവന് �ിങ്ിങന് മപ്ര്ലസസ്ിൽ 
വന്�്ലെന്. െിന്ീെന് െങ്ങൾ െിഴവകൾ �ിരുത്തുകയുാം 
പ്ചയ്തു...

അതെയതെ. പോലക്ോട്ടു സെോറ്റസ്ോൾ, അസല്ല ...?
അപ്�്ലപ്ക് പ്െ്ലതുജീവി�തെിൽ സാംഭവിക്കുന്�്ലെന്... 

ക്ലര്യങ്ങൾ വളപ്ര മവഗതെില്ലെന് സാംഭവിക്കുന്�ന്. 
അ�ിന്ലൽ പ്�റ്റുകൾ വരുാം, �ിരുതെലാം വരുാം... അ�്ലെന് 
കലക്റീവന് �ിങ്ിങന് എന്ന് െറയുന്�ന്. 

െോങ്കൾ ഇന്്യൻ മോധ്യമസലോകത്തു സുപ്രധോെമോയ ചുമെലകൾ 
െിർവൈിച്ചയോെോണന്. പിടിഐയുതടയും ഇന്്യൻ െയൂ�ന് സപ്ർ 
ത�ോവ�റ്റിയുതടയും അധ്യഷേൻ, സ�ോർെന് എസസ്ററ്റിതല ഏറ്റവും 
ആധികോരികശബ്ം എന്നിങ്ങതെ. ഇസ്ോൾ ഇന്്യൻ മോധ്യമങ്ങ
ളുതട സ്ഥിെി? 

െിെിഐ ഇന്ന് െഴയ െിെിഐ അല. മ്ലധ്യമങ്ങളുാം മ്ലറി. 
വിലകുറച്ചു മത്സരിച്ചു അവസ്ലനാം ഇാംഗ്ീഷന് മ്ലധ്യമങ്ങൾ പ്ര
�ിസന്ിയില്ലയി. െിപ്ന്യുാം െിെിച്ചുനിൽക്കുന്�ന് ഭ്ലഷ്ല
െത്രങ്ങള്ലെന്. ഇനി മ്ലധ്യമസ്്ല�ന്ത്യതെിപ്റെ വിഷയാം... 
ഒരു അനുഭവാം െറയ്ലാം. െ്ലൻ െിെിഐയുപ്െ പ്ചയർമ്ലൻ 
ആയിരിക്കുമ്്ലഴ്ലെന് ബ്ലബന്റി മസന്ജിദന് സാംഭവാം നെക്കു
ന്�ന്. അ�ിനു ഏ�്ലനുാം ദിവസാം മു്ന് ജനറൽ മ്ലമനജർ 
െറഞ്ഞു, പ്രധ്ലനമന്തി  നരസിാംഹറ്ലവ വിളിച്ിരുന്നു. ആറ്ലാം 
�ിയ്�ിയിപ്ല ക്ലര്യങ്ങൾ സൂഷെിച്ചു റിമപെ്ലർടെന്  പ്ചയ്ൊം 

എന്്ലെന് അമ്ഹാം ആവശ്യപ്പെ
ടെ�ന് എന്ന് െറഞ്ഞു. എന്നുപ്വച്്ലൽ  
എന്്ലെന് ആറിനന് സാംഭവിക്കുക 
എന്നു അമ്ഹതെിനന് കൃ�്യമ്ലയി 
മബ്ലധ്യമുണ്ട്ലയിരുന്നു. വരപ്ടെ,ആ

റ്ലാം �ിയ്�ിയ്ലയിലമല്ലപ്യന്നു 
െറഞ്ഞു മ്ലറ്റി. അഞ്്ലാം �ിയ്�ി 
വീണ്ടുാം പ്രധ്ലനമന്തിയുപ്െ വിളി 
വന്നു.  െ്ലൻ െറഞ്ഞു, 'പ്രധ്ലനമ
ന്തിമയ്ലെന് െറയൂ, അമ്ഹാം ര്ലജ്യാം 
ഭരിക്പ്ടെ, െിെിഐ െ്ലൻ ഭരിക്കുാം.’ 
എന്്ലെന് അമയ്ലധ്യയിൽ നിന്നുള്ള 
വ്ലർതെ എന്ന് കൃ�്യമ്ലയി അറിയി
ക്കുക... െിമറ്റന്ന് വ്ലർതെ വന്നു, 
ബ്ലബന്റി മസന്ജിദന് ഡിമമ്ലളിഷന്ഡന്... 
ബ്ലബന്റി െള്ളി �കർത്തു... വ്ലർതെ 
അങ്ങപ്ന�പ്ന് റിലീസന് പ്ചയ്്ലൻ 
െറഞ്ഞു. ഒരു �ിരുതെലാം മവണ്ട. 
െിെിഐയുപ്െ വ്ലർതെയ്ലെന് 
മറ്ലയിമടെഴന് സന് എടുതെിരുന്�ന്. 
അന്ന് യുഎൻഐ റിമപെ്ലർടെിൽ 
െറഞ്ഞ�ന് 'ബ്ലബന്റി മസന്ജിദിനന് 

മാതൃഭൂമി ഒരു 
പ്രസ്ാേമാണ്. നകരള
തെിൽ സാമൂഹികമാറ്റതെി
നു ഇത്രനയമറ കളമമാരു
ക്കിയ മമറ്റാരു പത്രവുമില്.  
നദശീയപ്രസ്ാേതെിൽ, 
നക്ഷത്രപ്രനവശേ സമര
തെിൽ, സ്വാതന്തത്യസമര
തെിൽ ഒമക്ക അതിമറെ 
പകൊളിതെം അതിപ്രധാേ
മായിരുന്നു.
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ക്ലര്യമ്ലയ �കര്ലറന് െറ്റി’ എന്ന് മ്ലത്രമ്ലയിരുന്നു... അതെരാം 
ശക്മ്ലയ നിലെ്ലടുകൾ െല സന്ദർഭങ്ങളിലാം എടുമക്ണ്ടി 
വന്ിട്ടുണ്ടന്. അ�ിപ്റെ പ്ര�്യ്ലഘ്ല�ങ്ങൾ മനരിെ്ലൻ �യ്്ലറ്ല
യിട്ടുമുണ്ടന്. 

എന്ോണന് മോധ്യമങ്ങളുതട ഭോവി?
അച്െിമ്ലധ്യമങ്ങൾ വലിയ കുഴപെതെില്ലെന്. വിലകുറച്ചു 

െരസ്പരാം മത്സരിച്�്ലെന് അവപ്ര കുഴപെതെില്ലക്ിയ�ന്. 
െമഷെ മ്ലധ്യമരാംഗത്തു പു�ിയ പ്രവെ�കൾ വരുന്നുണ്ടന്. 
ആര്ലമെ്ല കൂടു�ൽ കഴിവള്ളവർ, അവർ വിജയിക്കുാം. ഉദ്ലഹ
രെതെിനന് ഓൺജലൻ രാംഗത്തു വലിയ മുമന്റ്റമുണ്ടന് ഇന്ന്. 
ഇമപെ്ലൾ മല്ലകപ്മങ്ങുാം വ്ലയനക്്ലര്ലയി. അ�ന് വരുമ്ലനാം 
പ്ക്ലണ്ടുവരുന്നുമുണ്ടന്. 

ഇസ്ോൾ െിരിഞ്ഞുസെോക്കുസമ്പോൾ എതന്ങ്കിലം കോര്യതത്്റ്റി 
വിഷമം സെോന്നുന്നുസ്ോ? ജീവിെത്ിൽ ത�യ്തെന് എതന്ങ്കിലം 
ശരിയോയില്ല എന്ന സെോന്നൽ...? 

അങ്ങപ്ന മ�്ലമന്ണ്ട ക്ലര്യപ്മന്ന്? നമ്മൾ ഒരു യ്ലത്ര
യില്ലെന്. അ�ിൽ െല അനുഭവങ്ങൾ വരുാം, ശരിയുാം പ്�റ്റുാം 
വരുാം. അ�ന് ജീവി�തെിൽ ആർക്കുാം ഒഴിവ്ലക്്ലന്ലവില... 
െിപ്ന് െല ക്ലര്യങ്ങളുാം അങ്ങപ്ന മവണ്ടിയിരുന്ില എന്ന് 
െിന്ീെന് മ�്ലന്നുന്തു സ്്ലഭ്ലവികാം... എപ്റെ ജീവി�തെിൽ 
അങ്ങപ്നപ്യ്ലരു സന്ദർഭമുണ്ട്ലയ�ന് എപ്റെ കുടുാംബ ജീവി�
തെിൽ �പ്ന്യ്ലെന്. െങ്ങൾക്ന് മശ്രയുവിനന് മു്ന് ഒരു മകനു
ണ്ട്ലയിരുന്നു. അപ്ന്്ലപ്ക് വീട്ടുക്ലര്യതെിൽ ശ്രദ്ധിക്്ലൻ 
മനരമില. െ്ലൻ �ിരപ്ഞ്ഞടുപ്പു പ്രവർതെനതെിനന് ര്ലവിപ്ല 
ഇറങ്ങുമ്്ലൾ ഭ്ലര്യ െറഞ്ഞു, മകനന് നല സഖമില. െ്ലൻ 
െറഞ്ഞു, മെ്ലയി െനമരപ്തെ മഡ്ലക്ടപ്റ കണ്ട്ലൽ മ�ി... 
െ്ലൻ ഇറങ്ങി. ജവകീടെന് �ിരിച്ചുവന്മപെ്ലൾ, വീടെിൽ ചില 
ക്ലറുകളുാം ആൾക്്ലരുാം... മകൻ മരിച്ചുമെ്ലയി, ഒരു വയസ്ന് 
പ്ര്ലയമുള്ള സമയതെന്. കുടെിപ്യ ശ്രദ്ധിക്്ലൻ െറ്റിയില. എന്ിട്ടു 

സാംസന് ക്ലരാം  കഴിഞ്ഞു  െിമറ്റന്ന് �പ്ന് െ്ലൻ സ്ലാംവിട്ടു. 
ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ്ലെന് െിപ്ന് വീടെിൽ �ിരിപ്ച്തെിയ�ന്...

അ�ന് ഒരു അമ്മയുപ്െ, ഭ്ലര്യയുപ്െ മനസ്ന് വ്ലയിക്്ലൻ 
െറ്റ്ലപ്� മെ്ലയ�ിപ്റെ അനുഭവമ്ലെന്. അ�ന് അങ്ങപ്ന വര്ലൻ 
െ്ലെില്ലയിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ന് അറിയ്ലാം. മകൻ 
െിന്ീെന് അമ�ക്കുറിച്ചു എഴ�ി. െ്ലൻ അവമന്ലെന് മച്ലദിച്ചു, 
അമപെ്ലൾ ഒന്നുാം  മറന്ിടെില, അമല? 

അവ�ോെമോയി, മുത്ച്ഛൻ കൃഷ്ണഗൗഡർ മോതൃഭൂമിക്ന് മൂവോയിരം 
രൂപ തകോടക്കുസമ്പോൾ അെന് ലോഭം സെോക്ി െൽകിയെോയിരു
ന്നില്ല. അന്നന്  സദശീയ�മരകോലത്തു അെന് െിരിച്ചുകിട്ടുതമന്നു പ്ര
െീഷേിക്ോനും വകയു്ോയിരുന്നില്ല. 
എന്നോലം ഇസ്ോൾ െോലെലമുറയോയി െോങ്കളുതട കുടംബം മോതൃ
ഭൂമിയുതട ഭോഗമോണന്. ഈ പത്രം �്ോെന്ത്യോെന്രം എടത് 
െിലപോടകതെക്കുറിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു? 

മ്ലതൃഭൂമി ഒരു പ്രസ്്ലനമ്ലെന്. മകരളതെിൽ സ്ലമൂഹിക
മ്ലറ്റതെിനു ഇത്രമയപ്റ കളപ്മ്ലരുക്ിയ മപ്റ്റ്ലരു െത്രവമില.  
മദശീയപ്രസ്്ലനതെിൽ, മഷെത്രപ്രമവശന സമരതെിൽ, 
സ്്ല�ന്ത്യസമരതെിൽ ഒപ്ക് അ�ിപ്റെ െങ്്ലളിതൊം അ�ി
പ്രധ്ലനമ്ലയിരുന്നു. അ�ിൽ െങ്്ലളികള്ലക്ലൻ െങ്ങൾക്കുാം 
കഴിഞ്ഞു. ച്ലരി�്ലർഥ്യാം മ�്ലന്നുന് ചില അനുഭവങ്ങള്ലെ�ന്. 

ഇെി എന്ോണന് പരിപോടി? 
ചില പുസ്കങ്ങൾ മനസ്ിലണ്ടന്. യൂമറ്ലപെിൽ ഫ്ലസിസ്റ്റു 

�െവമകന്ദ്രങ്ങളിൽ െ്ലൻ ഒരു യ്ലത്ര നെതെിയിരുന്നു. 
അമ�മെ്ലപ്ല യൂമറ്ലപെിപ്ല വിവിധ ര്ലജ്യങ്ങളിലൂപ്െ  ഏഴ്ല
യിരതെിലധികാം കിമല്ലമീറ്റർ ക്ലറിൽ യ്ലത്ര പ്ചയ്തു ര്ലജ്യ
ങ്ങപ്ളയുാം ജനസമൂഹങ്ങപ്ളയുാം കണ്ടു. അമ�ക്കുറിച്ചു രണ്ടു 
പുസ്കങ്ങൾ ഇമപെ്ലൾ ആമല്ലചനയിലണ്ടന്.

നന്ദി, ശ്രീ വീമരന്ദ്രകുമ്ലർ ജനശക്ിയുമ്ലയി ഇത്രയുാം 
സമയാം പ്ചലവഴിച്�ിനന്.

വീമരന്ദ്രകുമ്ലര് ര്ലഷന് രേെ�ി, പ്രധ്ലനമന്തി, ഉെര്ലഷ്ട്രെ�ി തുെങ്ങിയവര്പ്ക്്ലപൊം
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“വ്ലക്ിപ്റെ വഴികൾ അമനകങ്ങൾ” 
(അസ്്യമനമക്ല ഗിര്ലാം മ്ലർഗ്ഗാം) 

എപ്ന്്ലരു െഴയ പ്ച്ലല്ലുണ്ടന്. വ്ലക്കുകൾ 
പ്ക്ലരുതെന് കല സൃഷ്ടിക്കുന്വരുപ്െ 
വഴികപ്ളക്കുറിച്്ലെന് ആ നിരീഷെൊം. 
വ്ലങന്മയ സൃഷ്ടികൾ െ്ലര്ലയൊം പ്ചയ്യു
ന്�ിലമുണ്ടന് അമനക മ്ലർഗങ്ങൾ. ഓമര്ല 
വ്ലചകനുാം �മറെതുമ്ലത്രമ്ലയ വഴിയുപ്ണ്ട

ന്നു വപ്ര നിരീഷെിക്പ്പെടെിട്ടുണ്ടന്. ആസ്്ലദകപ്റെ സഞ്ി� 
സാംസന് ക്ലരമനുസരിച്ന് ആസ്്ലദനതെിനന് �ന�്ലയ സ്രൂൊം 
ഉളവ്ലകുന്നു. ഈ വസ്തു� നിമഷധിക്്ലവ�പ്ലങ്ിലാം, പ്ര�ിസ്പ
ന്ദങ്ങളുപ്െ സ്ലഷെ്യതെിൽ നിർലീനമ്ലയ സമ്ലന�കളുമുപ്ണ്ട
ന്�ിന്ലൽ മൂല്യനിർെയതെിൽ സമ്ലന്ലഭിപ്ര്ലയങ്ങളുപ്െ 

ഗെങ്ങൾ രൂെപ്പെടുന്നു. വ്ലങന്മയ വിധ്ല�്ലവ സഞ്രിച് 
വഴിമയമ�്ല അ�ിലൂപ്െ െിൻ പ്ചല്ലുമ്്ലമഴ ആ വിധ്ല�്ല
വിമന്ലടു നീ�ി പ്ചയ്്ലന്ലവൂ എന്ന് മെ്ലയ ക്ലലപ്തെ ഒരു 
ചിന്കൻ, സി എസന് ലീവിസന് (C F Lewis) നീരീഷെിച്ിരുന്നു. 
വിധ്ല�്ലവന് വിധ്ലനാം നിർവഹിച്ചുകഴിയുന്മ�്ലപ്െ അരപ്ങ്ങ്ല
ഴിയുന്നു; അനുവ്ലചകൻ െ്ലര്ലയെതെിൽ സർവ�ന്ത സ്�
ന്തന്ലെന് എന്നു വ്ലദിക്കുന്വര്ലകപ്ടെ കർതെ്ലവിപ്റെ വിവ
ഷെി�പ്മപ്ന്ന്മന്ഷിക്്ലപ്� മസ്ഛേയനുസരിച്ന് കൃ�ിയുപ്െ 
വിവഷെി�പ്തെ ഉെദർശിക്്ലൻ സ്ീയമ്ലയ വഴികളിലൂപ്െ 
സഞ്രിക്കുന്നു.

ഈ മലഖിക കർതെ്ലവിപ്റെ വിവഷെി�മമന്ഷിക്്ലനുാം 
സഹ്ലനുഭൂ�ിമയ്ലപ്െ െിൻപ്ചല്ലനുമുള്ള സന്ദ്ധ�മയ്ലപ്െ 
ആവന്ിെമതെ്ലളാം സജ്ീകരെങ്ങൾ സഞ്യിച്ന് കവി� 

നലഖേം

എം ലീലാവതി

വരലാഭധം
അക്ിതൊം
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വ്യ്ലഖ്യ്ലനിക്കുന് ശീലമ്ലെന് െ്ലലിച്ചു മെ്ലന്�ന്. “അക്ി
തെതെിപ്റെ കവി�” എന് െഠന ഗ്രന്ാം (ഒരു വ്യ്ലഴവടൊം 
മു്ന് രചിയ്കപ്പെടെന് 2010ൽ വള്ളമതെ്ലൾ വിദ്യ്ലെീഠതെിലൂപ്െ 
പ്വളിച്ാം കണ്ട പുസ്കാം) സഞ്രിച് വഴി വ്യ�്യസ്മല.

സ്ന്ാം ക്ലലഘടെതെിപ്റെ എല്ല സ്ലമ്ലന്യ മ്ലനുഷരുഗ
െ�കളുപ്െയുാം മവദനകൾ ആത്മ്ലവിമലക്്ലവഹിപ്ച്ടുതെന് 
അവപ്യയുാം ക്ലല്ല�ീ�പ്മന്നു �്ലൻ കരുതുന് മ്ലനവിക മൂല്യ
ങ്ങപ്ളയുാം വ്ലെിയിൽ പ്ര�ിഷ്ിക്കുകയുാം, ‘െണ്ടപ്തെ മമശ്ല
ന്ി’മ്ലരുപ്െ വഴിവിടെന് �ന�്ലയ വഴിയിൽ അവയ്ക്കു സെര്യ
യർപെിക്്ലൻ പ്വമ്പുകയുാം പ്ചയ് കവി�യുപ്െ മക്ലവിലിപ്ല 
പു�ിയ ശ്ലന്ി ദ്ിജന്ലെന് അക്ിതൊം. നമ്പൂ�ിരിപ്യ 
മനുഷ്യന്ലക്്ലൻ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി പുറപ്പെടെ വി െി യുപ്െയുാം 
‘ഇസ്്ലമിപ്ല വൻമല’ എന് കവി� രചിച് ഇെമശേരിയുപ്െ
യുാം ചിന്്ലെദ്ധ�ികളുപ്െ അനുയ്ലയി ‘ഗിര്ലാം മ്ലർഗ’തെിൽ 
ആപ്രയുാം അനുയ്ലനാം പ്ചയ്ിപ്ലന്നു ഊറ്റമതെ്ലപ്െ പ്രഖ്യ്ലെി
ച്ചുാം പ്ക്ലണ്ടന് അരമങ്ങറുകയുാം ആ ശ്ലഠ്യാം െ്ലലിച്ചുമെ്ലരുകയുാം 
പ്ചയ് കവി.

“ഇന്പ്ലമപെ്ലയ ഭെപ്റെ ക്ലല്പ്ലടുകൾ
ചിന്ിയ മണ്ിൽച്വിട്ടുകയില െ്ലൻ” എന്ന് വീരവ്ലദാം 

മുഴക്ിയ കവി അതു ഒരിക്ലാം മറക്്ലപ്�    സ്കീയ മ്ലർ
ഗതെിൽ ചരിച്ചു. സ്തെ് മഹിമ പ്ക്ലണ്ടന് പു�ിയ മ�മജ്ലമ
ണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച് “��ന്പൂർവ”ര്ലയ സപ്തർഷികളിൽ (ജി, 
ഇെമശേരി, ബ്ലല്ലമെിയമ്മ, െി, ജവമല്ലപെിള്ളി, ചങ്ങ
മ്പുഴ, എൻ വി) ആപ്രയുാം അനുകരിക്്ലപ്�, ഇെമതെ്ലമടെ്ല 
വലമതെ്ലമടെ്ല മനഃസ്ലഷെിയുപ്െ അന്ർന്ലദാം നിർമദശിക്കു
ന്�നുസരിച്ന് മന്ലക്ിപ്ക്്ലണ്ടന് നീങ്ങുമ്്ലൾ വഴി ക്ലടെിയ�ന് 
മനഃസ്ലഷെിയുപ്െ പൂക്ൾക്കുള്ള സൗരഭ്യമ്ലെന്.

മനഃസ്ലഷെി എന് അന്ജചൈ�ന്യമ്ലെന് കവിപ്യ 
യൗവമന്ലദയ ക്ലലതെന് മ്ലർകന് സിസ്റ്റന് പ്ര�്യയ ശ്ലസ്ത്രതെി
മലക്കു കൂപ്പുകുതെ്ലൻ മപ്രരിപെിച്�ന്  (ഇരുെ�്ലാം നൂറ്റ്ലണ്ടി
പ്റെ ഇ�ിഹ്ലസാം). മണ്ിലഴ�ന് അധ്്ലനിക്കുന് കർഷകൻ 
വിളയിച് വിതെന് വിതെന്ലഥപ്റെ െതെ്ലയതെിപ്ലത്തുമ്്ലൾ 
അവൻ വിശപ്പെ്ലടുങ്ങ്ലപ്�  ഉഴലക; മര്ലമപെട്ടുെയ്ലെകൾ നിർ
മിക്കുന്  പ്�്ലഴില്ലളി ഉടുതുെിക്കുമെ്ലലാം വകയില്ലപ്� 
�ണുത്തു വിറച്ചുഴലക- ഈ ജവരുധ്യങ്ങള്ലെന് മനഃസ്ലഷെി
യുപ്െ നൻമ പൂക്കുന് മനസ്ള്ള ഏപ്�്ലരു മനുഷ്യപ്നയുപ്മന് 
മെ്ലപ്ല, കവിയ്കന് വിപ്വ �തെ്ശ്ലസ്ത്രതെിമലക്ന് ആണ്ടിറ
ങ്ങ്ലൻ ഉദന് മബ്ലധകമ്ലയ�ന്; െിന്ീെന് “ചരിത്രാം നപ്മ്മമയ
ല്പിച്മ�പ്റ്റടുത്തു നെത്തുവിൻ”, “വ്ലരിക്കുന്ങ്ങപ്ളപ്ക്്ലണ്ടീ 
ര്ലജ്യാം പ്വടെിപെിെിക്കുവിൻ” എന്ീ ഉദന് മബ്ലധനങ്ങമള്ലപ്െ, 
നിഷ്ഠൂരന്ലയ ഭരെ്ലധിക്ലരിയുപ്െ പ്സ്റ്റൻ ഗണ്ണുകപ്ള മനരിെ്ലൻ 
വ്ലരിക്കുന്ങ്ങൾ മ്ലത്രാം കയ്ിമലന്ിയ നീ�പ്ര ബലിമൃഗങ്ങ
ള്ലക്ി അെിനിരതെിയ�ിപ്ല ജവരുധ്യമ്ലെന് മനഃസ്ലഷെി
ക്കുത്തുമൂലാം, കു്സ്ലരിക്കുന് മന�്ലവിപ്റെ മറ്ലളിൽ സ്യാം 
പ്ര�ിഷ്ിക്്ലൻ മപ്രരകമ്ലയ�ന്. രക്സ്ലഷെികൾ െ്ലർടെികപ്ള 
വളർതെ്ലനുള്ള വളമ്ലപ്െന് വിശ്്ലസാം െ്ലർടെികപ്ള വളർ
തെ്ലനുള്ള വളമ്ലപ്െന് വിശ്്ലസാം എല്ല ര്ലഷ്ട്രീയകഷെിക
ളുപ്െയുാം മന�്ലക്ൾക്കുള്ള മുെക്കു മു�ല്ലകയ്ലൽ മനഃസ്ലഷെി

ക്കുത്തുപ്ക്ലണ്ടന് ഉളവ്ലകുന് െചൈ്ലതെ്ലൊം അവരുപ്െ ദൗർബ
ല്യമ്ലക്ലറില. അ�ിന്ലൽ െചൈ്ലതെെിക്കുന് മന�്ലവിപ്ന 
സൃഷ്ടിച് കവിപ്യ അഭിനന്ദിക്്ലൻ അവർപ്ക്ങ്ങപ്ന കഴിയുാം? 
വർഗ ശത്രുവ്ലയി അക്ിതൊം വീഷെിക്പ്പെടെ�ിപ്റെ െചൈ്ലതെ
ലതെിൽ ഈ സ�്യമുണ്ടന്. അതു ചൂണ്ടിക്്ലെിക്കുന്�ിമന്ല
പ്െ്ലപൊം �പ്ന് കവി�യുപ്െ ഉള്ളിലള്ള മപ്റ്റ്ലരു ജവരുധ്യപ്തെ 
അവഗെിക്്ല�ിരിമക്ണ്ട�ന് നിഷ്പഷെ നിരൂെെതെിപ്റെ 
ധർമമ്ലെന്. െ്ലർടെി പ്രവർതെകരുപ്െ ചിത്രെതെിൽ അവരർ
ഹിക്്ലതെ രൂഷെ െരിഹ്ലസാം കവി ഇെക്ിമച്ർത്തു. 
(ക്ലക്ിക്്ലലറയിൽ ജകമതെ്ലക്ന്, യൂമറ്ലെ്യൻ മദ്യശ്ലല
യിൽ കുെിച്ന് ആെിപെ്ലെി നെക്ൽ, അരഞ്ഞു മ�യുാം െലിപ്റെ 
പ്�്ലണ്ിപ്ലല്ലാം പ്�റിസ്ഞ്ി,...) ഇതെരതെിലള്ള ചിത്രാം 
പ്ര�്യയ ശ്ലസ്ത്രതെിൽ ഉതെമ വിശ്്ലസമതെ്ലപ്െ സ്റ്റഡി ക്്ലസ് 
നെതെിയിരുന് െ്ലർടെി പ്രവർതെകരുപ്െ ഭൂരിെഷെമതെ്ലെന് 
നീ�ി പ്ചയ്യുന് ഒന്ല. ക്ലവ്യതെിപ്റെ അന്ർ ഗൗരവാം ലഘു
പ്പെടുതെ്ലനുാം കവിപ്യ വർഗ ശത്രുവ്ലയി മുദ്ര കുത്തുന്�ിനു
ള്ള, മപ്രരെപ്യ ആളിക്തെിക്്ലനുമ്ലെന് ഈ ചിത്രൊം 
മഹതുവ്ലയ�ന്. ഇപ്രക്ലരമുള്ള ‘അഭവൻമ�മയ്ലഗ’ങ്ങൾ 
കവികൾക്ന് ഓർക്്ലപ്പുറത്തു വപ്ന്ത്തുന് െിഴവകള്ലെന്. 
മിത്തുകളിൽ കഥ്ലെ്ലത്രങ്ങൾ അറിയ്ലപ്� പ്ചയ്തു മെ്ലകുന് 
അെര്ലധങ്ങൾക്കു മെ്ലലാം ശ്ലെങ്ങൾ മെമറണ്ടിവരുന്തു
മെ്ലപ്ലയ്ലെന് ഇതെരാം െിഴവകൾക്ന് െിഴപ്യ്ലടുമക്ണ്ടി 
വരുന് െരിെ�ികൾ. ക്ലവ്യതെിപ്റെ ഉമെ്ലദന്ഘ്ല�തെില
ള്ള വിമശ്്ലതെരമ്ലയ ജീവി� ദർശനമതെ്ലടു പൂർെമ്ലയുാം 
പ്െ്ലരുതെപ്പെെ്ലൻ കഴിയ്ലതെ െ്ലളിച്യുപ്െ നിമിഷതെിൽ 
െിറന് െിഴവന് എന്്ലെി�ിപ്ന വിമശഷിപെിമക്ണ്ട�ന്.

ആ ദർശനതെിപ്റെ മെരില്ലെന് അക്ിതൊം എപ്ന്ന്നുാം 

 ജി ശങ്രക്കുറുപെന്
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വ്ലഴന് തെപ്പെെ്ലനുള്ള അർഹ� മനെിയ�ന്. ആ ദർശനാം ഇ�്ല:
ഒരു കണ്ീർക്ൊം മറ്റുള്ളവർക്്ലയന് െ്ലൻ പ്െ്ലഴിക്മവ
ഉദിക്യ്ലപ്െന്്ലത്മ്ലവില്ലയിരാം സൗരമണ്ഡലാം
ഒരു പുഞ്ിരി െ്ലൻ മറ്റുള്ളവർക്്ലയന് പ്ചലവ്ലക്മവ
ഹൃദയതെിലല്ലവന്നു നി�്യനിർമല ൌർെമി.
അെരരുപ്െ ദഃഖതെിലലിഞ്ഞു കണ്ീർ പ്െ്ലഴിക്്ലനുാം 

അെരമര്ലടു സൗഹൃദാം പുലർത്തുന് പുഞ്ിരി തൂക്ലനുമുള്ള 
സിദ്ധി നിയ�ി നൽകിയിട്ടുള്ള�ന് ‘മനുഷ്യർ’ എന് ജീവി ജനു
സ്ിന്നുമ്ലത്രമ്ലെന്. കണ്ീർ �ിര്യക്കുകൾക്കുാം കിനിയ്ലപ്മങ്ി
ലാം അ�ന് സ്ന്ാം മവദനയുപ്െ ഉ�ന്െന്മല്ലപ്� ഇ�രമര്ലടുള്ള 
കരുെയുപ്െ ഉ�ന്െന്മ്ലവകയില. ചിരിക്്ലൻ സഹ്ലയിക്കു
ന് അവയവങ്ങൾ (ചുണ്ടുാം പ്ക്ലക്കുാം) �ിര്യക്കുകൾക്കുമുപ്ണ്ട
ങ്ിലാം അവ ചിരിക്കുന്ില. ക്ലരുെ്യക്ണ്ീരുാം സൗഹൃദ 
പുഞ്ിരിയുമ്ലെന് മനുഷ്യ മഹതെ്തെിപ്റെ വ്യ്ലവർതെക 
സിദ്ധികൾ. ഇവപ്യ ഇപ്രക്ലരാം ലളി� മമന്ലഹരമ്ലയ പ്മ്ലഴി
മുത്തുകള്ലക്ിയ ശുക്ിക മപ്റ്റ്ലരു കവിയുപ്െയുാം ഭ്ലവനയിൽ 
െിറന്ിടെില. “രുദി�്ലനുസ്ലരീ കവി: എന് വചനതെിൽ 
ഒന്്ലാം �തെ്പ്തെ ക്ലളിദ്ലസൻ പ്ര�ിഷ്ിച്ിട്ടുണ്ടന്. (െരി�്യ
ക്യ്ലയ സീ�യുപ്െ രുദി�ാം മകടെന് എതെിയ വ്ലല്ീകിപ്യ
യ്ലെന് അപ്രക്ലരാം വിമശഷിപെിച്�ന്. ആ വിമശഷൊം ആ 
സന്ദർഭതെിപ്ല കവിയ്ക്കു മ്ലത്രമല, എക്്ലലപ്തെയുാം ഉതെമ 
കവികൾക്കു മചരുപ്മന്ന് സന്ദർഭതെിലള്ള മ്്ലകതെിപ്റെ 
ഉതെര്ലർധാം ധ്നിപെിക്കുന്നുണ്ടന്: “നിഷ്ലദ വിദ്ധ്ലണ്ഡജ ദർശ
മന്ലത്ഥ: മ്്ലക�്മ്ല െദ്യ� യസ്യ മ്്ലകഃ”) സഹ്ലനുഭൂ�ി 
കണ്ീരിപ്നയുാം സൗഹൃദപുഞ്ിരിപ്യയുാം, വ്ലഗർത്ഥങ്ങൾ 
മെ്ലപ്ല ഒടെിമച്ർന് അർധന്ലരീശ്ര സതെയ്ലയി, പ്ര�ിഷ്ി
ച് അനുഗൃഹീ� കവിപ്യന് െദവി അക്ിതെതെിന്നു മ്ലത്രാം 
അവക്ലശപ്പെടെ�്ലെന്. ക്ലരുെ്യക്ണ്ീരുാം സന് മനഹപുഞ്ി
രിയുമ്ലെന് ഈ ഇ�ിഹ്ലസപ്മന് ക്ലവ്യതെിപ്റെ ഉറവകൾ. 
ഈ വിശുദ്ധ വചനങ്ങമള്ലപ്െ്ലപെമമ്ല, ഒരുെമഷെ, കൂടു�മല്ല, 
പ്രചരിച്ിട്ടുള്ള മപ്റ്റ്ലരു വചനമ്ലെന് “പ്വളിച്ാം ദഃഖമ്ലണുണ്ീ 
�മസ്മല്ല സഖപ്രദാം”. അതുാം കവിയുപ്െ കരളിപ്ല അ്ിളി

പ്യപ്ക്ടുതെിയ ക്രൂര� സസാംസന് കൃ�പ്നന് വീ്ിള
ക്കുന് മനുഷ്യനിൽ നിന്നു ഉണ്ട്ലവന്�ന് അറിമയണ്ടി 
വരുന് ശപ്ത സന്ദർഭങ്ങളില്ലെന്. സ്ന് പുരുഷപ്റെ 
ഉ്്ലമക്ലമതെിന്െിപ്െമെണ്ടി വന് ദരിദ്രപ്പെണ്ിപ്റെയുാം 
കുഞ്ഞിപ്റെയുാം ദ്ലരുെ ചിത്രമ്ലെന് ഒന്ന്.

“നിരതെിൽ ക്ലക്പ്ക്ലത്തുന്നു ചതെപ്െണ്ിപ്റെ 
കണ്ണുകൾ 

മുലചപെി വലിക്കുന്നു നരവർഗനവ്ല�ിഥി” ഇ�ിമന
ക്്ലൾ, മനുഷ്യ�്മുള്ളവരുപ്െ ഉള്ളാം പ്െ്ലള്ളിക്കുന് ഒരു 
ദ്ലരുെ ചിത്രാം ഏപ്�ങ്ിലാം കവിസതെമൻ വരഞ്ഞിട്ടു
മണ്ട്ല? മപ്റ്റ്ലരു ചിത്രാം:

“അരിപ്വമപെ്ലപ്റെ �ീയിൽപ്ച്ന്ീയ്ലാംെ്ലറ്റ 
െ�ിക്മവ 

െിമറ്റന്ിെവഴിക്കുണ്ടിൽ ക്ലണ്മൂ ശിശു ശവങ്ങപ്ള” 
ഒരു പ്രമഹളിക മെ്ലലള്ള  ഈ വ്ലങന്മയതെിപ്റെ 
വിവഷെി�ാം എപ്ന്ന്നു വിശദീകരിമക്ണ്ട�ന് സ്ലഹി�്യ 
ചിന്കരുപ്െ ചുമ�ലയിലൾപ്പെടുകയില എന് സമീെ

നമതെപ്െനിക്്ലദരമില. എമറെ�്ലയ വിശദീകരൊം ഉണ്ടന്. 
ഉെരിവർഗ �രുെീ സമൂഹതെിപ്റെ വർെനതെിലള്ള�്ലെന് 
ഈ വ്ലക്യങ്ങൾ (ഇ. ഇ�ിഹ്ലസാം) ‘ഈയ്ലാംെ്ലറ്റ’ ഉ്്ലമക്ല
മതെിപ്റെ ചിറകു മുളച്ന് ലക്ില്ലപ്� െ്ലറുന്വള്ലെന്. അവൾ 
ക്ലമപ്പുളമപെ്ലപ്െ പ്ര്ലെിക്കുന്വൻ അരിപ്വപ്പുക്ലരൻ. ഈ 
സാംമയ്ലഗതെിപ്റെ ഉ�ന്െന്മ്ലെന് ഇെവഴിക്കുണ്ടിമലക്കു വലി
പ്ച്റിയപ്പെടുന്�ന്. അ�ിപ്റെ ക്ല�ില്ലെന് കവി മന്തിക്കുന്�ന് 
‘പ്വളിച്ാം ദഃഖമ്ലണുണ്ി’ എന്ന്- പ്വളിച്ാം ക്ലെ്ലൻ വിധിക്
പ്പെടെിടെില്ലതെ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിപ്റെ ക്ല�ിൽ.

കണ്ീർക്ൊം മറ്റുള്ളവർക്്ലയന് പ്െ്ലഴിക്മവ എന്�ിപ്ല 
“മറ്റുള്ളവർക്്ലയന്” എന് െദതെിനന് അക്ിതെക്വി�യിൽ 
വളപ്രമയപ്റ അർത്ഥവ�്മുണ്ടന്. സ്ന്ാം വ്യക്ിനിഷ് 
ദഃഖതെിൽ നിന്നു കിനിയുന്  കണ്ീർ ആ കവി�്ല സ്ലകല്യ
തെിൽ വിരളമ്ലെന്. ശ്രമദ്ധയമ്ലയ രമണ്ട രപ്ണ്ടണ്മമ െ്ലൻ 
കപ്ണ്ടതെിയിട്ടുള്ളൂ. ‘അഛേൻ കൃ�ജ്ഞ� െറയുന്നു’; ‘എന്നു 
വരുാം’. രണ്ടന് കെിഞ്ഞൂൽ കിെ്ലവിപ്ന നഷ്ടപ്പെടെ െിതൃ ഹൃദയ
തെിപ്റെ മ�ങ്ങലകൾ അെരരുപ്െ മശ്ലകാം സ്്ലത്മ്ലവിമലമക്
പ്റ്റടുക്കുന് രചനകളിൽ എണ്പ്പെടെവ എണ്തെിൽ ഏപ്റയുണ്ടന്. 
കണ്ീരിപ്റെ വ്ലച്യ െര്ലമർശമുള്ളവ നൂറിമലപ്റയുണ്ടന്. വ്ലച്യ 
പ്രസ്്ലവമല കവി�പ്യ മശ്രഷ്മ്ലക്കുന്�ന്. ‘ശബ്ദവ്ലച്യാം’ 
എന്�ന് കവി�യ്ക്കു മദ്ലഷമ്ലയിടെ്ലെന് നിരീഷെിക്പ്പെടുക 
- മശ്ലക ധ്നനതെിലൂപ്െ ഉള്ളിന്നുള്ളറകപ്ള സ്പർശിച്ചുെർ
ത്തുന് എണ്പ്പെടെ ഹൃദയ ദ്രു�ികരമ്ലയ രചനകളിൽ കണ്ീർ 
ഉ്ീെനവിഭ്ലവങ്ങളിപ്ല്ലന്്ലയി ഉറപ്ന്്ലഴകുകയ്ലെന്. �മ്പു
ര്ലൻകുടെി, െഞ്വർെക്ിളികൾ, െറമങ്ങ്ലെൻ, അണ്ടിമെ്ലയ 
അണ്്ലൻ ഓ�ിക്്ലൻ, വിപ്വകവി, ഇെിഞ്ഞു പ്െ്ലളിഞ്ഞ 
മല്ലകാം, െണ്ടപ്തെ മമശ്ലന്ി, പ്വണ്ക്ലിപ്റെ കഥ, മ്ലധവി
ക്കുടെി, കുണ്ടുണ്ി, െശുവാം മനുഷ്യനുാം, കു�ിർന് മണ്ന്, ഇരു
്ിപ്റെ കണ്ീർ, വിഷ്ലദമൂർതെി കവിയുപ്െ െര്ലജയാം, എന്നുാം 
െ�ിന്ലറന്, കവിയുപ്െ െ്ലടെന്, വളക്ിലക്ാം, പ്�്ലഴതെിപ്ല 
മൗനാം....കണ്ീരിൽ മുങ്ങിയ കവി�കൾ എത്രപ്യത്ര! മനു

സി  എസന് ലീവിസന്
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ഷ്യരുപ്െപ്യന് മെ്ലപ്ല മനുഷ്യരുപ്െ ക്രൂര�കൾക്ിരയ്ലവ
ന് �ിര്യക്കുകളുപ്െ കണ്ീരുാം - പുറമമയന് പ്ക്്ലഴകുന്വപ്യന് 
മെ്ലപ്ല അകമമ ആവിയ്ലവന്വയുാം - കവിയുപ്െ ഉൾക്ണ്ിൽ 
പ്�ളിയുന്നു. െറയപ്പെെ്ലതെ ദഃഖക്ലരെങ്ങൾ അറിയുന് 
ഉൾക്ണ്ന് - സീ�യുപ്െ ദഃഖതെിപ്റെ മഹതു ഉൾക്ണ്്ലൽ 
(പ്രെിധ്ലന�ഃ) കണ്ട കവിപ്യമപെ്ലപ്ല. ‘പ്വണ്ക്ലിപ്റെ 
കഥ’പ്യന് കവി�യിൽ ക്ലണുാം വണ്ാം കണ്ീരന് കവി�യുപ്െ 
പ്വണ്ക്ല്ലയി ശശ്�ന്കൃ�മ്ലകുന് മന്തവിദ്യ മമറ്റപ്�്ലരു 
മലയ്ലള കവിമയക്്ലളുമമപ്റ വശഗമ്ലയിട്ടുള്ള�ന് അക്ിതെ
തെിന്ലെന്. ക്ലരുെ്യക്ണ്ീരിപ്ന സൗരമണ്ഡലമതെ്ലടുാം 
സന് മനഹസൗഹൃദങ്ങപ്ള ചന്ദ്രമണ്ഡലമതെ്ലടുാം രൂെൊം 
പ്ചയ്്ലൻ മപ്രരകമ്ലയ ഭ്ലവനയിൽ ഒരു അമബ്ലധസ�്യാം ഒളി
ഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടന്. സന് മനഹാം മെ്ലലാം കണ്ീരിപ്റെ പ്ര�ിഫലി� 
പ്രക്ലശമ്ലവമ്്ലഴ്ലെന് അന്ര്ലത്മ്ലവിപ്ന കുളിരെിയിക്കു
ന്പ്�ന് സ�്യാം. സ്്ലർത്ഥ സ്പർശമില്ലതെ സന് മനഹപ്തെ
യ്ലെന് ഈ വകുപെിൽപ്പെടുതെ്ലവന്�ന്. സന് മനഹവാം മപ്രമവാം 
അക്ിതെതെിന്നു വർെ്യവിഷയമ്ലവന്�ന് സ്്ലർത്ഥ സ്പർ
ശമില്ലതെ ഗെതെിമലയ്കന് അ�ന് വികസിക്കുമ്്ലഴ്ലെന്. 
യ്ലജ്ഞവല്്യൻ ജമമത്രയിക്ന് സന് മനഹ�തെ്ാം പ്വളിപ്പെടു
തെിപ്ക്്ലടുക്കുമ്്ലൾ പ്രയുക്മ്ലയെദാം (ബൃഹദ്ലരെ്യകാം) 
‘ആത്മനസ്തുക്ലമ്ലയ’ എന്്ലെന്. ആത്മ്ലവിനുമവണ്ടി എന്ർ
ത്ഥമുള്ള ‘ആത്മ്ലർത്ഥ’പ്മന് െദാം അ�ിപ്റെ മൂല്യമമ്ലര്ലപ്� 
സ്ലമ്ലന്യർ പ്രമയ്ലഗിച്ചു മെ്ലര്ലറുണ്ടന്. സന് മനഹിക്കുന്�ന് 
സന് മനഹിക്പ്പെടുന്വർക്കു മവണ്ടിയല; സ്ന്ാം ഐന്ദ്രിയ 
സഖതെിന്നു മവണ്ടിയുമല; സ്്ലത്മ്ലവിപ്റെ ധന്യ�യ്ക്കുമവ
ണ്ടിയ്ലെന് എന് അവസ്യില്ലെന് അതു മൂല്യവതെ്ലവ
ന്�ന്. “നിരുെ്ലധികമ്ലാം സന് മനഹാം 
ബലമ്ലയി വരുാം ക്മ്ലൽ” എന്ന് ഈ 
�തെ്പ്തെ, കൃ�ികളിലൂപ്െ വ്യഞ്ി
പെിക്കുന്�ിന്നു പുറപ്മ, വ്ലച്യമ്ലയ 
പ്രസ്്ലവനയ്ലയുാം ഉദന് മബ്ലധിപെിച്ി
ട്ടുണ്ടന്. “ഇദാം നമമ” എന് യജ്ഞ 
�തെ്പ്തെതെപ്ന്യ്ലെന് മശ്ലക
ദർശനതെിപ്ലന് മെ്ലപ്ല സന് മന
ഹദർശനതെിലാം സ്്ലെിക്കുന്�ന്. 
സ്ന്ാം മപ്രമകവി�കളിൽ, സ്ത്രീക്കു
ള്ള മഹതെ്്ല�ിമരകപ്തെയ്ലെന് 
അക്ിതൊം വ്ലഴ്ത്തുന്�ന്. പുരുഷപ്റെ 
മപ്രമതെിലള്ള സ്്ലർത്ഥ്ലാംശപ്തെ 
ഇകഴ്ത്ലനുാം സ്ത്രീയുപ്െ �്യ്ലഗ നിർഭര
�പ്യ വ്ലഴ്ത്ലനുാം വ്ലസന്ല�ീ�മ്ലയ 
ശ്രദ്ധ വഴിയുന്നു. പ്ഫമിനിസപ്മന് 
വ്ലക്കുാം അ�ിലന്ർഭവിച് ദർശനവാം 
പ്രചരിക്കുന്�ിപ്നത്രമയ്ല മുമ്പു�പ്ന് 
ആ വീഷെൊം സ്ന്ാം രചനകളിൽ 
അക്ിതൊം ആവിഷന് ക്രിച്ിട്ടുണ്ടന്. 
“ധീരമീ മഹ്ല�്യ്ലഗ സന്ദരയജ്ഞാം 
മൂലാം.

സൂര്യമനക്്ലളുാം മജ്യ്ല�ിർമയിയ്ലയ്തീരുാം സ്ത്രീ എന്ന് 
‘അെര്ലധി’ എന് കവി�യിൽ. ‘അധിെ�ി’ എന് അവക്ല
ശവ്ലദാം പുരുഷപ്ന അെര്ലധിയ്ലക്കുന്നു എന്�്ലെമ്ഹതെി
പ്റെ ക്ലഴ്ചപെ്ലെന്. സ്ത്രീയുാം പുരുഷനുാം കര�ല്ലമലകാം മു�ല്ലയ മറ്റു 
ദ്ല്�്യ മപ്രമകവി�കളിലാം, മ്ലധവിക്കുടെി, മദശമസവിക, 
പ്വണ്ക്ലിപ്റെ കഥ, വ്ലെ്ലതെ �്ലമരയുാം പ്കെ്ലതെ സൂര്യനുാം 
മു�ല്ലയ രചനകളിലാം സന് മനഹ ദർശനതെിൽ “ഇദാം നമമ” 
പ്യന് യജ്ഞ�തെ്ാം പ്കെ്ലതെ സൂര്യന്ലയി ജ്ലിക്കുന്നു.

അക്ിതെതെിപ്റെ മനുഷ്യസമ�്ദർശനതെിൽ ജവകല്യ
മില്ല�ിരുന്ിട്ടുാം അ�ന് ആമര്ലെിക്പ്പെടെതുമെ്ലപ്ല, മ�ദർ
ശനതെിലാം ജവകല്യമ്ലമര്ലെിക്പ്പെടെിട്ടുണ്ടന്. “ബ്്ലഹ്മെ്യാം 
പ്ക്ലണ്ടു കുന്ിച്ചു കുന്ിച്ചു ബ്ഹ്മ്ലവപ്മനിപ്ക്്ലവ്്ല” എന്ന് 
സ്ന്ാം ക്ലലഘടെതെിപ്ല അഹന്്ലവിജാംഭി�മൂർതെികപ്ള 
വിമർശിച് പൂന്്ലനപ്തെ അനുസ്മരിപെിക്കുന് ബ്്ലഹ്മമെ്ലെ്ല
ലാംഭതെിനന് മെിക്്ലതെ അക്ിതൊം ശരിയ്ലയ ബ്്ലഹ്മെ്യപ്തെ 
വ്ലഴ്ത്തുന്�ിൽ ജവരുധ്യമമതുമില. ഇതുമെ്ലപ്ലതെപ്ന്യ്ലെ
മ്ഹതെിപ്റെ മ�ദർശനവാം. സങ്കുചി� ഹിന്ദു�്വ്ലദതെിപ്റെ 
പ്ര്ല�ിനിധ്യാം അമ്ഹതെിപ്റെ ആത്മീയ സന്�ിയ്ലയ 
കവി�യിൽ മഷിയിട്ടു മന്ലക്ിയ്ലലാം കപ്ണ്ടതെ്ലന്ലവില. 
‘രക്പ്രസ്ലദാം’ എന് കവി�പ്യഴ�ിയ കവിക്ന് എങ്ങപ്ന
യ്ലെന് സങ്കുചി� ഹിന്ദു�്തെിപ്റെ വക്്ലവ്ലക്ലൻ കഴിയുക? 
ഒരു മഷെത്ര സമങ്�തെിൽ സ്ലമുദ്ലയിക സാംഘടെനമുണ്ട്ലയി. 
മച്ലരപ്പുഴപ്യ്ലഴകി; പ്ക്ലലപ്പെടെവരിൽ എത്ര ഹിന്ദുക്ൾ 
എത്ര ക്ിസ്്യ്ലനികൾ എത്ര മുസ്ിങ്ങൾ എന്്ലെന് ജീവിച്ി
രിപ്പുള്ളവർക്റിമയണ്ട�ന്. മദവമന്ലടു �പ്ന് കെപ്ക്ടുത്തു 
പ്ക്ലടുക്്ലൻ അവരമെഷെിച്ചു. രക്തെിൽ കണ്ട�ന് ഇവപ്രയ്ല

പ്രയുമല. കണ്ട�ന് ഒ എ ബി എന്ി
വപ്രയ്ലപ്െന്ന് മദവൻ നല്ിയ 
കെക്ന്. നിയ�ി നിർ്ിഷ്ടമ്ലയ 
വിഭ്ലഗങ്ങൾ രക്ഗ്രൂപ്പുകപ്ള മ്ലത്രാം 
അവലാംബമ്ലക്കുന്നുപ്വന്ന് ഹിന്ദുമദ

വപ്നപ്ക്്ലണ്ടന് സ്ലഷെ്യപ്പെടുതെിച് 
കവി മരെമില്ലതെ മനുഷ്യൻ 
(മുഹമ്മദന് അബ്ദുറഹ്മ്ലൻ), കുഞ്ഞ്ലലി 
മരയ്ക്ലർ, അബ്ദുള്ള മു�ല്ലയ കൃ�ികളുാം 
രചിച്ന് ‘ഇസ്്ലമിപ്റെ വൻമല’ രചിച് 
കവിയുപ്െ പ്രെ� ശിഷ്യന്ലപ്െന്നു 
പ്�ളിയിച്ിട്ടുണ്ടന്. ‘പ്രവ്ലചിക’പ്യന് 
കവി�യിപ്ല �്ലത്രിക്കുടെി - മ്ലത്തുക്കു
ടെി െരിെയപ്തെ ഹൃദയാം നിറഞ്ഞു 
വ്ലഴ്തിയ കവിയുമ്ലെന് അക്ിതൊം - 
സങ്കുചി� മ�മബ്ലധതെിപ്റെ കരി 
പ്ക്ലണ്ടന് കവി�യുപ്െ അ്ലച്ചുമരിൽ 
മ്ലലിന്യാം മരഖപ്പെടുതെിയിടെില്ലതെ 
കവിയുപ്െ ‘കണ്ടവരുമണ്ട്ല’ എന് 
കവി�യിപ്ല ച്ലത്തൂനന് “അ്്ലെിക്
ണ്പ്റെ നിറമ്ലമെ” എന്ന് അവപ്റെ 
മുമതെ്യമ െറഞ്ഞ�ന് �ിരുതെെപ്മ

സ് നേഹം നപാലും 
കണ്ീരിമറെ പ്രതിഫലിത
പ്രകാശമാവുനമ്പാഴാണ് 
അന്രാത്മാവിമേ 
കുളിരണിയിക്കുന്നമതന്ന 
സതത്യം. സ്വാര്ത് സ്പര്ശമില്ാതെ 
സ് നേഹമതെയാണ് ഈ 
വകുപ്ിൽമപ്ടുതൊവുന്നത്. 
സ് നേഹവും നപ്രമവും അക്കിതെ
തെിനു വര്ണത്യവിേയമാവുന്നത് 
സ്വാര്ത് സ്പര്ശമില്ാതെ 
ഗണതെിനലയ്ക് അത് 
വികസിക്കുനമ്പാഴാണ്. 
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ന്നു കപ്ണ്ടതെിയവരുണ്ടന്. അക്കൂടെതെിൽപ്പെടെവർമക്  അക്ി
തെതെിപ്റെ കവി�യിൽ ‘മ�ശ്ലഠ്യാം’ കപ്ണ്ടതെ്ലന്ലവൂ. മ�്ല
വമബ്ലധവാം (സ്്ലമി വിമവക്ലനന്ദമറെയുാം ന്ലര്ലയെഗുരുവി
മറെയുാം ദർശനങ്ങൾ നിദർശനങ്ങൾ) മ�ശ്ലഠ്യവാം ഒന്പ്ലന്ന് 
(Religiousness, fanaticism) �ിരി
ച്റിയ്ലതെവർക്ന് കവി�യിപ്ല 
വി� കിളിർത്തുപ്െ്ലങ്ങിതെളിർക്കു
ന്�ന് കണ്ടന് മനാം കുളിർക്്ലനുള്ള 
ഭ്ലഗ്യമില്ലപ്� മെ്ലകുന്നു.

‘ ഇ െ ി ഞ്ഞു പ് െ ്ല ള ി ഞ്ഞ 
മല്ലക’തെിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ “ചുട്ടുെ
ഴതെ കരിങ്ൽച്ിലിൽ കുതെിയ 
പ്മ്ലടെതെലമയ്ലപ്െ” ‘ക്ലണുവിൻ 
അ�ിശയാം’ എന്നു യ്ലത്രക്്ലമര്ലെന് 
�ലകുതെി നിന്ന് ക്ലൽമമലന് മെ്ലടെ്ല
ക്ി യ്ലചിക്കുന് ഒര ചിത്രമുണ്ടന്. അതു
വ്ലക്കുകളിൽ വരച്ിടെിടെന് അരനൂറ്റ്ല
ണ്ടിമലപ്റ ക്ലലാം ഉരുണ്ടുമെ്ലയിക്
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്ിട്ടുാം ഇമപെ്ലൾ 
ഭരെ്ലധിക്ലരികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുപ്െ 
വിശപെന് അെക്കുന്�ിമനക്്ലൾ 
ഉെനെി നിർവഹിമക്ണ്ട കൃ�്യാം 
മൂവ്ലയിരാം മക്ലെി പ്ചലവ്ലക്ി, ഒരു 
ദപ്തെടുതെ മന�്ലവിനന്  പ്ര�ിമ നിർ
മിക്ല്ലപ്െന്നു �ീർച്പ്പെടുതെി. 
ഇവരുൾപ്പെപ്െയുള്ള എല്ല ര്ലഷ്ട്രീയ 

കഷെികളുപ്െയുാം െ�്ലകകൾക്ന് “ഓമര്ല മ്ല�ിരി ച്ലയാം 
മുക്ിയ കീറത്തുെി”പ്യന് വിമശഷൊം മചർക്്ലൻ ജധര്യ
പ്പെടെ കവിപ്യ ഏപ്�ങ്ിലമ്ലരു കഷെിയുപ്െ വക്്ലവ്ലക്്ലൻ 
മവണ്ടുന് പ്�ളിവകൾ അമ്ഹതെിപ്റെ കവി�യിൽ നിന്നു 
കപ്ണ്ടതെ്ലന്ലവില. ഒരു സ്ലാംസന് ക്ലരിക സാംഘെനയുപ്െ 
�ലപെതെന് ഇരുന്നുപ്വന്�്ലെന് അെര്ലധാം. മൃ�സഞ്ീവനി
പ്യന് ന്ലെകീയ ക്ലവ്യതെിൽ ന്ലയകൻ �ീവ്ര വിപ്വവ്ലദി
കളുപ്െ �ലപ്വടെി പ്രസ്്ലനതെിമലക്ന് ഇറങ്ങിതെിരിക്കുന് 
സ്ി�ി ജവരുധ്യതെിപ്റെ ‘ഇെിഞ്ഞുപ്െ്ലളിഞ്ഞ മല്ലകാം’ 
ക്ലടെിതെന് കവി (ജവമല്ലപെിള്ളി) ഒരു സ്ലാംസന് ക്ലരിക 
സാംഘെനയുപ്െ �ലപെതെന് ഇരുന്തുമെ്ലപ്ല മ്ലത്രമമ ഈ 
സ്്ലന്ലമര്ലഹെപ്തെ ക്ലമെണ്ടതുള്ളൂ.

കുടെിക്വി�കളുപ്െ ഒരു അദന്ഭു�മല്ലകാം സൃഷ്ടിച്ചുപ്വച്ിട്ടു
ണ്ടന് അക്ിതൊം. അവയിപ്ലല്ലാം മു�ിർന്വരുപ്െ മു�ിര്ലതെ 
ജശശവ ബുദ്ധിക്ന് വളര്ലൻ സഹ്ലയിക്കുന് ഉദന് മബ്ലധന
ങ്ങൾ �ിരുകുന്�ിൽ അമ്ഹാം ജ്ലഗരൂകന്ലയിരുന്ിട്ടുണ്ടന്. 
‘ഉത്സവപെിമറ്റന്ന്’ എന് കവി�യിപ്ല �തെ്ാം അവരവരുപ്െ 
ഉയർച്കൾ ക്ലെ്ല�ിരിക്്ലൻ ‘ഗജനിമീലിക’ ജകപ്ക്്ലള്ളു
കയുാം വീഴ്ചകൾ ക്ലെ്ലൻ തുറുകണ്ണു മിഴിച്ിരിക്കുകയുാം പ്ചയ്യുന്  
ശീലാം മു�ിർന്വർ പുലർത്തുന്നുപ്വന്�്ലെന്. ‘െ്ലൻ’ ആനപ്പു
റത്തു മകറിയതുാം, മക്ലലാം െിെിച്ന് ഇരുന്തുാം, ആലവടൊം - 
പ്വഞ്്ലമരങ്ങൾ വീശിയതുാം മറ്റുാം കണ്ടവരുമണ്ട്ല എന്നു 
മച്ലദ്യാം - ആരുാം അവപ്യ്ലന്നുാം കണ്ടിടെിപ്ലന്ന് ഉതെരാം. മൂക്കുാം 
കുതെി ഉരുണ്ടു വീെ�ന് കണ്ടവരുമണ്ട്ല എന് മച്ലദ്യതെിനന് മറു
െെിയ്ലകപ്ടെ എല്ലവരുാം കണ്ടുപ്വന്നുാം. (കൂടെതെിൽ െറയപ്ടെ, 
ഏതു �ിൻമപ്യയുാം നർമാം പ്ക്ലണ്ടന് മർമതെിൽ കുതെി ഒടു

ക്പ്തെ ചിരി (last laugh) ചിരി
ക്്ലപ്ന്ലരു വിമശഷ ജനപുെ്യാം 
അക്ിതെതെിന്നുണ്ടന്.) അെരപ്റെ 
ഉയർച് ക്ലണുകയിപ്ലന്നുാം വീഴ്ചകൾ 
ക്ലെ്ല�ിരിക്ിപ്ലന്നുാം നിർബന്

ബുദ്ധിയുള്ളവരുപ്െ ‘ആസ്’ യില്ലയ്മ 
പ്ക്ലണ്ട്ലയ്ലലമപ്ലങ്ിലാം ഉന്� 
പുരസന് ക്ലര രൂെതെിലള്ള അാംഗീക്ല
രങ്ങൾ വളപ്ര വളപ്ര ജവകിയ്ലെന് 
അമ്ഹതെിമലയന് പ്ക്ത്തുക െ�ിവന്. 
ഇമപെ്ലഴമതെ�ന് അമനകാം ദശക
ങ്ങൾക്കു മുപ്് എമതെണ്ട�്ലയിരു
ന്നു. തുെക്തെിൽ െറഞ്ഞ പുസ്ക
തെിപ്ല (െന്തണ്ടുപ്ക്ലലാം - മുമന് 
എഴ�ിയ�ന്) അവസ്ലനവ്ലക്യാം 
കവിക്കു ഇമപെ്ലപ്ഴതെിമച്ർന് പുര
സന് ക്ലരതെിനുള്ള ആശാംസയ്ലെന്. 
അതു സ്ലഷെ്ലൽകൃ�മ്ലപ്യന് ച്ലരി
�്ലർത്ഥ്യാം അന്യഥ്ല നിഷ്ഫലവാം 
നിർലഷെ്യവമ്ലയിരിക്കുന് ഈയുള്ള
വളുപ്െ ദീർഘ്ലയുസ്ിന്നു കിടെിയ ഒരു 
വരമ്ലയി െ്ലൻ ക്ലണുന്നു.

സങ്കുെിത ഹിന്ദുത്വവാദതെി
മറെ പ്രാതിേിധത്യം അനദേഹ
തെിമറെ ആത്മീയ സന്തി
യായ കവിതയിൽ മേിയിട് 
നോക്കിയാലും കമടെതൊോ
വില്. 'രക്പ്രസാദം' എന്ന 
കവിതമയഴുതിയ കവിക്ക് 
എങ്ങമേയാണ് സങ്കുെിത 
ഹിന്ദുത്വതെിമറെ വക്ാവാ
കാന് കഴിയുക?

അക്ിതൊം
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നട്ടുച്യിപ്ല ഒരു കവലവഴക്ി
മലക്്ലയിരുന്നു ഏലിയ്ലൻ 

ബസ്ിറങ്ങി വന്�ന്. ആറെി
യിമലപ്റ പ്െ്ലക്മുള്ള കരുതെ
ന്ലയ ഒരീടെിതെെിമെ്ലലള്ള 
മനുഷ്യപ്നക്ണ്ടന് കവലവഴക്ന് 
പ്െ്ലടുന്പ്ന അവസ്ലനിച്ചു. 
ജവരാം മറന്ന് എല്ലവരുാം 
മുഖമതെ്ലടുമുഖാം മന്ലക്ി. ഒരു 

വരതെപ്ന ന്ലടെിൽ കണ്ട്ലൽ െിപ്ന് ഒരു സ്സ്
�യുമില. ആര്ല; എവിടുന്്ല എപ്ന്്ലപ്ക് ഉ�ന്കണ്
കള്ലെന്.

എല്ലവരുമെയുാം ഉള്ളിപ്ല മച്ലദ്യചിഹ്നപ്തെ 
കെമുറിച്ന് പ്വടെിയിടെന് ഓനച്ൻ മച്ലദിച്ചു: 'ആര്ല-

വരതെൻ മുൊംെലന് ക്ലടെി വിശദമ്ലപ്യ്ലന്ന് 
ചിരിച്ചു. എന്ിടെന് െറഞ്ഞു: 'ഏലിയ്ലൻ'

'എവിടുന്്ല?' 
'പ്�ക്ന്ന്ന്' 
'സ്ലമപെരന് െറയന്' 
'അങ്ങപ്ന പ്രമ�്യകിച്ന് സ്ലമപെരന് ഒന്നുമില. 

വീെിൊം വിഷ്ണുമല്ലകാം.'
'ഓമഹ്ല; ഇവിപ്െ ആപ്രക്്ലെ്ലന്ലെന്?' 
'കൃഷ്ണന്ലശ്ലപ്ന.' 
'െ്ലലപെറ്ിപ്ല കൃഷ്ണമന്ല? പുഴക്രയിപ്ല 

കൃഷ്ണമന്ല?' 
'പുഴക്ര കൃഷ്ണൻ.' 

കഥ

ശ്ീനദവി മധു 

വരതെൻ
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'ഇനീപൊം ജവകിപ്ടെ കെത്തുള്ളൂ; രമെൻ കിെന്നുറക്
മ്ലെന്.' 

'സ്ലരമില െ്ലൻ നീന്ിമക്്ലള്ലാം.' അതുമകടെന് ഓനച്ൻ 
വലിയവ്ലയിൽ ചിരിച്ചു. 

'ഇയ്ലളന് വിച്ലരിക്കുാംമെ്ലപ്ല പ്ക്ലച്ചുപുഴപ്യ്ലന്നുമല 
െങ്ങളുപ്െ പുഴ. െ്ല�ിപ്യത്തുമ്്ലമഴ മടുക്കുാം. െിപ്ന് �ിരിച്ചു
നീന്്ലനുാം െറ്റില. കുഴഞ്ഞന് ആഴതെിൽ മെ്ലകുാം. െിപ്ന് മൂന്ി
പ്റെയമന് പ്െ്ലങ്ങൂ. അങ്ങനപ്തെ നിരവധി സാംഭവങ്ങൾക്ന് 
ഈ കൂെി നിൽക്കുന്വർ സ്ലഷെികള്ലെന്. മച്ലദിച്ചുമന്ലക്ന്.' 

ഏലിയ്ലൻ വീണ്ടുാം മുൊംെല്ലുക്ലടെി ചിരിച്ിടെന് െലചരക്കു
കെയിമലക്ന് നെന്നു. വഴക്ിൽ പ്െടെന് നിന്ിരുന് സ്ലബു 
പ്െപ്ടെന്ന് കെയിമലക്ന് ഓെി വന്നു.

'എപ്ന്്ലപ്ക്യ്ല മവണ്ട�ന്?' സ്ലബു ഭവ്യ�മയ്ലപ്െ 
മച്ലദിച്ചു. 

'ഉെക്രേ്ലവന് ഒരു കിമല്ല'
'ഒരു പ്കടെന് മജ്യ്ല�ിമ്ലൻ ബീഡി,
'കുറച്ചു �ീപ്പെടെി' 
'അതു മ�ി.' അരയിൽ നിന്ന് ഒരു മഞ്ഞ തുെിസഞ്ി

പ്യടുതെന് ഏലിയ്ലൻ കുെഞ്ഞു. സഞ്ിയിൽ �മിഴ്ലയിരുന്നു 
എഴ�ിയിരുന്�ന്. എല്ലാം കൂെി കവറിൽ പ്െ്ല�ിഞ്ഞന് തുെി
സഞ്ിയിൽ നിമഷെെിച്ചു.

'പുഴവപ്ര ആപ്രലാം ഒന്നു കൂപ്െ വര്ലമമ്ല?' 
ഏലിയ്ലൻ കൂെിനിന്ന് സാംശയാം െറയുന്വമര്ലെന് മച്ലദിച്ചു. 

മസ്ലമൻ ച്ലെിവീണു. 
'െ്ലൻ വര്ലാം’ 
പുഴ�ീരമതെക്ന് നെക്കുന്�ിനിെയിൽ 

മസ്ലമൻ മച്ലദിച്ചു: 
'ഇയ്ലളന് നീന്്ലൻ മെ്ലകുവ്ലമെ്ല?' 
'അപ്�'
'പ്വറുപ്� എെമങ്ങറ്ലക്ണ്ട്ല. െരിചയ

മില്ലതെ സ്ലമ്ലമെ.' 
'നീന്ൽ എനിക്കു വശമ്ലെന്.' 
'എന്്ലലാം മവണ്ട്ലയി

രുന്നു. മസ്ലമനന് വല്ലയ്മ 
മ�്ലന്ി.' 

പു ഴ � ീ ര തെന് 
എ തെ ി യ മ പെ ്ല ൾ 
ഏലിയ്ലൻ പുഴമയയുാം 
അക്രയുള്ള വനമതെയുാം 

ആപ്കപ്യ്ലന്നു വീഷെിച്ചു. മുണ്ടന് �്ലറുചുറ്റി ഉടുത്തു. തുെിസ
ഞ്ിയുപ്െ വള്ളി �ലയിൽപ്കടെി. ഒരു മ്ലജിക്കുക്ലരപ്റെ 
പ്�്ലപെിമെ്ലപ്ല അ�ന് �ലയിൽ ഉറച്ചു. 

െിന്ിൽ നിന്ന് ഒര്ലരവാം മകടെന് രണ്ട്ലളുാം �ിരിഞ്ഞുമന്ല
ക്ി. കെന്ൽകൂടൊം ഇളകി വരുാംമെ്ലപ്ല ഒരു ജനക്കൂടൊം.

'െങ്ങളന് കെപ്യല്ലാം അെച്ചു. ഓ അമലലാം ഇനി ന്ലലരയുപ്െ 
മിൻസിമമ്ലളന് വന്്ലമല കവലയിൽ ഒരനക്ാം വരൂ.'

�യ്ൽക്െ നെത്തുന് മജ്ലെി െറഞ്ഞു. ഏലിയ്ലൻ പുഴ
മുറിച്ന് നീന്തുന്തുക്ലണുവ്ലന്ലയി കവല മുഴവനുാം ഇളകിവ
ന്ിരിക്കുകയ്ലെന്. ഏലിയ്ലൻ വീണ്ടുാം മുൊംെല്ലുക്ലടെി ചിരിച്ചു. 

എല്ലവമര്ലടുമ്ലയി െറഞ്ഞു: ഇെക്ന് ക്ലെ്ലാം കവലയിൽ 
വര്ലാം. 

പുഴ�ീരതെന് പുല്ലുപ്ചതെിപ്ക്്ലണ്ടിരുന് ക്ലർത്തുവാം 
അനിയുാം ഏലിയ്ലപ്ന പുഴയിലിറങ്ങരുപ്�ന്ന് വിലക്ി. 

'ആഴമുള്ള പുഴയ്ലെന്. ചുഴിയുമുണ്ടന്. ക്ലർത്തു കണ്ണുകളിൽ 
ഭയാം നിറച്ന് െറഞ്ഞു.'

'ഒന്നുാം വരില.' ഏലിയ്ലൻ എല്ലവമര്ലടുാംകൂെി വീണ്ടുാം 
െറഞ്ഞു. 

ഷർട്ടൂരി അരയിൽ പ്കടെിയമപെ്ലൾ ഏലിയ്ലപ്റെ പ്നഞ്ിൽ 
ഹനുമ്ലപ്റെ ചിത്രാം െച്കുതെിയിരിക്കുന്�ന് എല്ലവരുാം വ്യക്
മ്ലയി കണ്ടു. ഒരു പ്വന്ിങ്ങയുാം കഴതെിൽ കിെപ്പുണ്ട്ലയിരുന്നു. 

ഏലിയ്ലൻ എന് മെരുാം പ്വന്ിങ്ങയുാം ഹനുമ്ലനുാം എല്ല
വരുമെയുാം ഉള്ളിൽ കിെന്ന് �ിളച്ചുമറിഞ്ഞു.

മസ്ലമൻ ആ �ിളക്ലിനന് ഒന്നുകൂെി ചൂടുെകർന്നുപ്ക്ലണ്ടന് 
െറഞ്ഞു: 'എനിക്്ലദ്യമമ മ�്ലന്ിയ�്ല ഒരു െന്ിമകെന്.' 
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അവമറെ�ന്.' കൃഷ്ണൻ ഏമ�്ല കയന് ച് ഓർമ്മയിൽ മുഖാം കുെഞ്ഞു. 
'നീയിവിപ്െ ഉമണ്ട എനിക്ന് ഒറ്റയ്ലപ്ന മനരിെ്ലനുാം 

ഭയമില. ഇമപെ്ലൾ അവപ്റെ ശല്യാം കൂെിയിരുക്കുകയ്ല. കൃഷി
നെത്തുന്�ിനന് ഏമ്ലന്്ലർപ്ക്ല്ലാം ക്ലെിക്വച്ിടെന് െിപ്ന് 
ഒരു ല്ലമഭ്ലാം ഇലമന്.' 

'അ�ിനിമപെ്ല അവർപ്ക്ന്ിന്ല ക്ലെിക്യിടുന്�ന്. 
നമ്മളന് കഞ്്ലവന് പ്ചെിപ്യ്ലന്നുമലമല്ല നടെിരിക്കുന്�ന്. കൂവ്യുാം, 
മഞ്ഞളുാം, കമച്്ലലവപ്മ്ലപ്ക്യമല?'

'മഫ്ലറസ്റ്റന് വകുപ്പുക്ലർക്ന് അപ്�്ലന്നുാം അറിയ്ലണ്ടമല്ല. 
കമയ്റി കൃഷിപ്ചയ്്ല കുറ്റാം �പ്ന്യ്ല. അ�ിപ്നമെല്ല ഒറ്റയ്ല
പ്റെ വരവന്. െന്ിയുാം ഉണ്ടന്. മന്ലക്ന് �്ലമഴക്ന് കുതെിമറിച്ിടെി
രിക്കുന്�ന്. മചമ്പുാം മചനയുാം ഒന്നുാം ബ്ലക്ി വച്ിടെില.' 

'കൃഷ്ണൻ എമന്്ല ക്ലര്യതെിന്ല ഈ അടെയുള്ള ക്ലടെിൽ 
ഒറ്റക്കുവന്നു ജീവിക്കുന്�ന്?'

ഏലിയ്ലനന് ഒറ്റയ്ലൻ വന്നു നിന്്ലലാം മെെിയില. െമഷെ 

'എനിക്കുാം മ�്ലന്ിപ്യമന്. അ�മല കെ അെച്ന് െ്ലനീ 
ഉച്മനരതെന് ഇമങ്ങ്ലടെന് മെ്ലന്�ന്’ വ്ലവ എന്നു വിളിക്കുന് 
വിമന്ലദന് െറഞ്ഞു. 

ഏലിയ്ലൻ പുഴ നീന്തുന്�ന് എല്ലവരുാം അ�ിശയമതെ്ലപ്െ 
മന്ലക്ിനിന്നു. ക്ലർത്തു ഗുരുവ്ലയൂരപെപ്ന വിളിച്ന് പ്ര്ലർത്ഥിച്ചു. 

'നിനപ്ക്ന്്ലതെിപ്റെ മകെ്ല. വലയിെത്തുാം കിെന് ജ്ല�ീാം 
മമ�്ലമില്ലതെ വരതെനുമവണ്ടി പ്ര്ലർത്ഥിക്്ലൻ’ മ�്ലമ 
അസിഹിഷ്ണു�മയ്ലപ്െ മച്ലദിച്ചു.

'ആര്ലയ്ലലാം അമങ്ങരന് ഒരു മനുഷ്യനപ്ല’ ക്ലർത്തു 
മവദനമയ്ലപ്െ െറഞ്ഞു. 

'ഓ... അയ്ലളന് കള്ളന്ലകുാം, കണ്ടിപ്ല വ്ലലാം �ലയു
മില്ലപ്�. ആർക്റിയ്ലാം ന്ലടെിലിനി എപ്ന്്ലപ്ക് പൂരമ്ല 
നെക്്ലൻ മെ്ലകുന്പ്�ന്ന്.' 

'�ീവ്രവ്ലദിയ്ലമെ്ല ഇനി?' െച്ക്റിക്െ നെത്തുന് 
ഡ്ലർവിൻ െറഞ്ഞു.

ഓമര്ലരുതെരുാം ഏലിയ്ലപ്നന് ഈടെി മനുഷ്യപ്നപെറ്റി 
അഭയൂഹങ്ങൾ പ്നയ്തു. 

'ആയിരിക്കുാം. വനതെിമല്ലടെ്ല മെ്ലയ�ന്. ആ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങ
പ്നയുള്ളവരുമ്ലയിടെ്ലമെ്ല കൂട്ടുകൂടുന്�ന്?' 

ബ്ലർബർ കുടെപെൻ അ�ിശയാം ഭ്ലവിച്ന് മൂക്തെന് വിരൽ
വച്ചു.

പുഴ�ീരത്തു കൂെിയവരുപ്െ മനഃസമ്ലധ്ലനാം മെ്ലയി.
പുഴക്ക്പ്ര നിന്ന് ഏലിയ്ലപ്റെ പൂമഹ്ലയന് ശബ്ദാം 

എമക്്ലയ്ലയി കൂെിനിന്വരുപ്െ പ്ചവികളിൽ െ�ിച്ചു. 
പ്റെ ഗുരുവ്ലയൂരപെ്ലന്ന് പ്നടുവീർപെിട്ടു, ക്ലർത്തു 
'അമങ്ങരന് ചിലറക്്ലരനപ്ലന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്ില്ലക്ി

പ്ക്്ലള്ളിൻ!' പുല്ലുപ്കടെന് �ലയിമലന്ി ക്ലർത്തു നെന്നു.
എല്ലരുാം �ിരിച്ന് കവലയിമലക്ന് നെക്കുമ്്ലൾ ഓമര്ല

രുതെരുമെയുാം ഉള്ളിൽ വരതെൻ ഏലിയ്ലൻ മുള്ള്ലയി പ്ക്ലളു
തെിവലിച്ചു. 

കൃഷ്ണൻ െറഞ്ഞ�നുസരിച്ന് ഏലിയ്ലൻ ക്ലെിനുള്ളിമല
ക്ന് നെന്നു. കുറച്ചു നെന്മപെ്ലൾ �പ്ന് ഏറുമ്ലൊം കണ്ടു. 

'കൃഷ്ണന്ലശ്ലമന’ ഏലിയ്ലൻ ശബ്ദമുയർതെി വിളിച്ചു. 
െപ്ഷെ ഏറുമ്ലെതെിൽ നിന്ന് ശബ്ദപ്മ്ലന്നുാം �ിരിച്ചു 
വന്ില. വീണ്ടുാം വിളിച്മപെ്ലൾ മുകളിൽ നിന്ന് 
കൃഷ്ണൻ ഉറക്ച്െമവ്ലപ്െ എഴമന്റ്റന് നിൽക്കുന്�ന് 
ക്ലെ്ലന്ലയി.

കൃഷ്ണപ്റെ മുഖാം പൂതെിരിമെ്ലപ്ല കതെി. 
'മഗ്ലവെി �്ലഴ്തിയിട്ടുണ്ടന്’ കൃഷ്ണൻ സന് മനഹ

മതെ്ലപ്െ െറഞ്ഞു’ മകറിവ്ലെ്ല ഇമങ്ങ്ലടെന്. 
ഏലിയ്ലൻ വളപ്ര മവഗതെിൽ മുകളിപ്ലതെി. 
കൃഷ്ണൻ ഏലിയ്ലപ്ന ആഞ്ഞുപുൽകി. 
'നനഞ്ഞിരിക്കുകയ്ല. നീന്ിയ്ല എതെിയ�ന്.' 
'ആ െരടെ രമെൻ കെവിൽ ഇല്ലയിരു

മന്്ല?'
'ഉറക്മ്ലപ്െന്ന് കവലയിൽ െറഞ്ഞു.'
'അമലലാം ഉെക്ലരപ്പെെ്ലതെ ഒരു ജന്്ല 

212020  ജനുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



അടെ, പുഴ, ഒച്ന് എന്ിവപ്യ കണ്ട്ല മമല്ലപ്ക മക്ലച്ിപെിെിക്കു
ന്തുമെ്ലപ്ലയ്ലെന്. 

ഇതുാം ഒരു സഖമ്ലെന്. പുഴയുാം വനവാം ഒറ്റപ്പെെലാം. കൃഷ്ണൻ 
ഓർമ്മയിൽക്കൂപ്െ ഇെറി നെന്നു. എന്ിമന്ല കണ്ണുനിറഞ്ഞു.

'ഏലിയ്ലപ്ന െ്ലൻ കുമറ െെക്ാം മമെിച്ചു വച്ിട്ടുണ്ടന്. 
അവൻ വന്്ലൽ കതെിച്ന് എറിയൊം. െിപ്ന് ഈ �കര
പെ്ലടെയിൽ അെിച്ന് ശബ്ദമുണ്ട്ലക്ൊം. ന്ലലന് ഏതെവ്ലഴയ്ല 
ഇന്പ്ല ഒെിച്ചു നീപ്രടുതെ�ന്. ക്ലയ മൂത്തുവരികയ്ലയിരുന്നു. 
അവന�ന് �ിന്നു�ീർത്തു. ഇന്നുാംവരുാം.'

'കൃഷ്ണ്ലശ്ലമന െ്ലനിനി അവപ്റെ ക്ലര്യാം മന്ലക്ിപ്ക്്ല
ള്ള്ലാം. 

'ഏലിയ്ലപ്ന കവലയിൽ അവന്്ലർ െിെിച്ചുനിർതെിമയ്ല?'
'ഇല മെരുാം ന്ലളുപ്മ്ലപ്ക് മച്ലദിച്ചു.'
'മെരുെറമഞ്ഞ്ല..?'
'െറഞ്ഞു.'
'പ്നപ്ന് ഷർട്ടൂരി കമണ്ട്ല.'
'കണ്ടമല്ല'.
'കുശ്ലല്ലയി' 
'ഇന്വറ്റകൾക്ന് ഉറക്ാം ക്ലെില ഇനി’ കൃഷ്ണൻ ഉറപ്ക് 

ചിരിച്ചു. 
'അവപ്രപ്ന്ങ്ിലാം വിച്ലരിക്പ്ടെ നമുപ്ക്ന്്ല? 

ഏലിയ്ലൻ െറഞ്ഞു.. 
'നിസ്ലരക്്ലരല ഏലിയ്ലപ്ന ഈ ന്ലട്ടുാംപുറത്തുക്ലർ. ക്ി

സ്്യ്ലനികളുാം ഹിന്ദുക്ളുാം കൂെി മെ്ലരെിക്കുാം. എപ്ന്ലാം കിടെ്ലൻ 
ക്ലതെിരിക്കുകയ്ല.'

'ആശ്ലപ്ന ആ മരതെിലന് ചുവന് നിറതെിലള്ള ക്ലയ്കൾ... 
അപ്�ന്തുെഴ്ല? അെിയിൽ നിന്്ലമെ്ല െഴമുണ്ട്ലകുക.' 

'ഓ.. അ�്ലെന് മുട്ടുത്തൂറിക്. മുടെിപെഴാം എന്നുാം െറയുാം. 
അ�ിപ്റെ ഉള്ളിപ്ല ക്ലയന് എടുതെന് കഴിക്്ലാം. കുൊം പുളിയുപ്െ 
ഉള്ളിപ്ല ക്ലയമെ്ലപ്ല ഇരിക്കുാം. നല മധുരവാം പുളിയുാം.'

'ആമന്്ല... നമ്മുപ്െ മലയെിവ്ലരങ്ങളിൽ ഇതുകണ്ടിടെില
മല്ല.' 

'അവിപ്െപ്യ്ലന്നുാം ഇ�ില.. ഇെക്ന് രമെപ്റെ വള്ളമതെൽ 
കുടെികൾ വര്ലറുണ്ടന്. അവർക്ി�ന് വലിയ ഇഷ്ട്ല. വനതെിന
കതെന് ഇഷ്ടാംമെ്ലപ്ല പ്നലിമരമുണ്ടന്. െ്ലനിവിപ്െ വന് 
സമയതെന് നടെ�്ല. ഇമപെ്ല എല്ലതെിലാം നിറപ്യ ക്ലയ്ലെന്. 
ന്ലടെിപ്ല കുടെികൾക്ന് ഉെക്ലരപ്പെെപ്ടെ.' 

'നിനക്ന് വിശക്െിമല?' 
'ഉണ്ടന് നന്്ലയി വിശക്കുന്നുണ്ടന്.' 
'മദ കപെ പുഴങ്ങിയതുാം ക്ലന്്ലരി ചമ്മന്ിയുാം ഉണ്ടന്.' 

ഏലിയ്ലൻ വിശപെെങ്ങുാംവപ്ര കപെ �ിന്നു. െച്പ്വള്ളവാം 
കുെിച്ചു.

'ഇനി നീയിതെിരി മയങ്ങിമക്്ല’ കൃഷ്ണൻ െറഞ്ഞു.
ഏലിയ്ലൻ പുൽപെ്ലയയിൽ മലർന്ന് കിെന്നു. 
വയന്ലടെിൽ എത്രന്ലൾ ഒരുമിച്ന് കഴിഞ്ഞ�്ല. കൂെപെിറ

പ്പുകൾ മെ്ലലാം ഇങ്ങപ്ന സന് മനഹിച്ിടെില. പ്ര�ിഫലാം ഇഛേി
ക്്ലപ്� സന് മനഹിക്കുന്വർ ചുരുക്മ്ലെന്. അ�ിൽ ഒര്ലള്ലെന് 
ഏലിയ്ലപ്നന്ന് കൃഷ്ണൻ ഓർത്തു. ആന കയറി നിരങ്ങുകയ്ല

പ്െന്നുാം ഒര്ലളുപ്െയുാം സഹ്ലയമില്ലപ്� ഒറ്റയ്ക്ലയിമപെ്ലപ്യന്നുാം 
മകടെെ്ലപ്െ ഓെിപ്യതെിയ�്ലെന്.

അരിയുാം െലചരക്കുാം വ്ലങ്ങ്ലൻ കവലയിൽ പ്ചന്മപെ്ല
ഴ്ലെന് കൃഷ്ണൻ കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മപ്യ കണ്ട�ന്. മുറുക്്ലൻ 
വ്ലങ്ങ്ലൻ വന്�്ലയിരുന്നു. �മന്്ലെന് വലിയ വ്ലത്സല്യമ്ലെന് 
കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മക്ന്. നിലപ്തെഴതെന് ആശ്ലടെിയ്ലയിരുന്നു. 
ഇമപെ്ല ആവ�ില. 

'കൃഷ്ണ്ല നിനക്ന് ര്ലത്രിയിൽ ഇക്രക്ന് വന്നൂപ്െ എന്ിന്ല 
ഇവിപ്െ ആനയുമെയുാം െന്ിയുമെയുാം ഇെയിൽ. പുഴക്മരന്ന് 
മിക്ദിവസങ്ങളിലാം ഒറ്റയ്ലപ്റെ ഛിന്ാം വിളിമകൾക്്ലാം. 
അ�ന് മകടെ്ലൽ െിപ്ന് പ്നപ്ന്മയ്ലർതെന് ഉറക്ാം വരില്യ്ല 
കുടെിപ്യ.'

കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മയുപ്െ കുഴിഞ്ഞ കണ്ിൽ ജലാം 
നിറഞ്ഞു. 

'അവിപ്െ നിന്ിപ്ലങ്ിൽ െ്ലടെപ്ക്ലടെി െെക്ാം പ്െ്ലടെിച്ി
പ്ലങ്ിൽ ആന മെ്ലവില. കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മ വിഷമിക്ണ്ട്ല. 
എനിപ്ക്്ലന്നുാം വരതെില’ മെ്ലക്റ്റിൽ നിന്നുാം നൂറുരൂെയുപ്െ 
മന്ലടെന് എടുതെന് അവരുപ്െ കയ്ിൽ െിെിപെിച്ചു.

'മവണ്ട പ്റെ കൃഷ്ണ്ല പ്റെ കയ്ിൽ െെമുണ്ടന്.'
'സ്ലരമില മകൻ �രുന്�്ലപ്െന്ന് വിച്ലരിച്്ലമ�ി.
അതുമകടെ്ല െിപ്ന് മെി െറയില. 
'കൃഷ്ണ്ല നിപ്റെ ചങ്ങ്ലയിപ്യ വിളിച്ചൂപ്െ നിപ്ന്മപെ്ലപ്ല 

ഏമ�ലാം ക്ലടെില്ലയിരിക്കുാം. എന്്ല ഒരുമിച്ന് നിന്നൂപ്െ. 
എനിപ്ക്്ലരു മനഃസമ്ലധ്ലമന്ലാം കിടെിമയപ്ന.'

കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മ ഇതുെറഞ്ഞമപെ്ലൾ ഏലിയ്ലൻ കൂപ്െ 
ഉപ്ണ്ടങ്ിൽ ഒരു പുല്ലുാം മെെിക്്ലനിപ്ലന്ന് ഒരു മ�്ലന്ൽ. 
ആപ്ക ഒരു ഒറ്റപ്പെെൽ. അമപെ്ലഴ്ലെന് ഏലിയ്ലപ്ന വിളിച്�ന്. 

വീരവ്ലദകഥകൾ െറയുമ്്ലൾ ഏലിയ്ലൻ കരിവീടെി
മെ്ലപ്ല ധീരന്ലയി െെർന്നുനിന്ിരുന്നു.

വയന്ലടെിൽ മെ്ലയമപെ്ലൾ ആവശ്യമുപ്ണ്ടങ്ിൽ വിളിക്്ലൻ 
െറഞ്ഞന് ഏലിയ്ലൻ �ന് പ്െലിമഫ്ലൺ ബൂതെിപ്ല ന്ർ 
ക്ലെ്ലെ്ലഠമ്ലെന്. ഇെക്ന് വിളിച്ന് സഖവിവരങ്ങൾ അമന്ഷി
ക്കുാം. ബൂതെിപ്ല പ്െൺകുടെിപ്യടുക്കുാം. ഏലിയ്ലൻ മചടെമന്ലെന് 
െറയ്ലാം എന്നുാംെറയുാം.

  ആനയുാം െന്ിയുാം കൃഷ്ണപ്റെ വനഭൂമിയിൽ അ�ിക്മിച്ന് 
കയറുകയുാം വ്ലഴപ്യ്ലെിക്കുകയുാം മഞ്ഞളുാം ഇഞ്ിയുാം കുതെിയി
ളക്കുകയുാം പ്ചയ്തുപ്ക്ലണ്ടിരുന്നു. രണ്ട്ലളുാം എത്ര പ്രയ�ന് നിച്ിട്ടുാം 
അവപ്ര തുരതെ്ലൻ െറ്റിയില. 

ഒര്ലഴ്ചമയ്ലളാം വര്ല�ിരുന്്ലലാം കൃഷ്ണപ്റെ വ്ലഴമതെ്ലടെ
തെിപ്ല ഏതെക്്ലയുപ്െ രുചി ഓർതെ്ലവ്ലാം ഒറ്റയ്ലൻ വീണ്ടുാം 
എത്തുാം. �ീറ്റ കഴിഞ്ഞന് പുഴയിപ്ല പ്വള്ളാം കുെിച്ിടെന് ഛിന്ാം 
വിളിക്കുാം. 

കപെപ്യല്ലാം െറിച്ന് രമെപ്റെ വള്ളതെിൽ അക്രക്ന് 
മെ്ലകുമ്്ലഴ്ലെന് ഏലിയ്ലനന് െള്ളിയിപ്ല്ലന്ന് മെ്ലകെപ്മ
ന്ന് മ�്ലന്ിയ�ന്. 

'അ�ിനിമപെ്ല എന്്ല ഏലിയ്ലമന നീ മെ്ലയന് പ്ര്ലർത്ഥി
ച്ിടെന് മെ്ലപ്ര. െ്ലനുാംകൂെി വരമെ്ല?' 

'ആശ്ലനുാംകൂെി വരുവ്ലമെ നല�്ലയിരുന്നു.' ഏലിയ്ലൻ 
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മുൊംെലന് ക്ലടെിച്ിരിച്ചു. 
വിജനമ്ലയ െള്ളി അന്രീഷൊം. അൾതെ്ലരക്കുമുന്ിൽ 

ഏലിയ്ലൻ മുട്ടുകുതെിനിന്നു.
കൃഷ്ണൻ െള്ളിപെറ്ിപ്ല മച്ലളവയലകളിൽകൂെി നെന്നു. 

ശവക്കുഴി പ്വട്ടുന് െമത്ര്ലസന് ശ്മശ്ലനതെിപ്ല 
പുല്ലുകൾ െറിക്കുന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു. െമത്ര്ലസി
മന്ലെന് �ീപ്പെടെി വ്ലങ്ങി കൃഷ്ണൻ ദിമനശന്ബീഡി
പ്യടുതെന് കതെിച്ചുപുകച്ചു. 

'കൃഷ്ണൻ മചടെ്ല നിങ്ങളുപ്െ കൂപ്െയുള്ള ആ 
വരതെപ്റെ ജ്ല�ി എന്�്ല?' 

'അവപ്ന്ലരു മനുഷ്യന്ലമെ.' കൃഷ്ണൻ പുക 
മൂക്ിൽകൂെി വിട്ടുപ്ക്ലണ്ടുെറഞ്ഞു. 

'അ�ല മചടെ്ല അവപ്ന്ലരു �ീവ്ര
വ്ലദിയ്ലപ്െന്ന് കവലയിൽ ചിലർ 
െറയുന്നു.' 

'അമലലാം നമ്മുപ്െ ന്ലട്ടുക്ലർ 
ആെിപ്ന െടെിയ്ലക്കുന്വരമല. അ�ി
ലമപ്പുറാം െറയുാം െമത്ര്ലമസ.' 

ഏലിയ്ലൻ െള്ളിക്ന് പുറമതെ്ലടെി
റങ്ങിയമപെ്ലൾ െഞ്ഞിമെ്ലപ്ല നരച്, 
പ്വള്ള മള്ലഹയിടെ അച്ൻ നെന്നുവരുന്
തുകണ്ടു. 

'ഈമശ്ല മിശിഹ്ലയിക്ന് സ്തു�ിയ്ലയിരി
ക്പ്ടെ.'

'ഇമപെ്ലഴാം എമപെ്ലഴാം സ്തു�ിയ്ലയിരിക്
പ്ടെ’ കഫാം കുറുകിയ പ്�്ലണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് 
അച്പ്റെ വ്ലക്കുകൾ െ�റി വിറച്ചു വീണു.

'ക്ലഴ്ചക്ന് മങ്ങലണ്ടന് മനസ്ില്ലയില.' അച്ൻ 
ജകപെൊം കണ്ിനുമുകളിൽ വച്ചുപ്ക്ലണ്ടന് മച്ലദിച്ചു. 

'കുറച്ചു ദൂമരന്്ല അമച്്ല.'
ജനിച്ിടെിമന്്ലളാം ഏ�്ല ന്ലെന് എന്ന് മച്ലദിച്്ലൽ 

ഏലിയ്ലൻ ഉതെരാം െറയില. ഉലകമമ �റവ്ലെന് എന് മടെി
ലങ്ങന് ഒഴിഞ്ഞുമ്ലറുാം. 

'മെപ്രന്്ല?'
'ഏലിയ്ലൻ'
'കുറച്ചുന്ലൾ െ്ലനിവിപ്െ ഉണ്ട്ലകുാം അമച്്ല. ഇെക്ിപ്െ 

വര്ലാം’ 
'അങ്ങപ്ന മെ്ലര്ല സൺമഡ പ്ര്ലർത്ഥനകളിൽ �ീർച്

യ്ലയുാം വരൊം.'  
'മന്ലക്്ലാം അമച്്ല.'
മഴക്്ലലാം അ�ിപ്റെ എല്ല രൗദ്രഭ്ലവങ്ങമള്ലടുാം കൂെിയ്ലെന് 

എതെിയ�ന്. പുഴ നിറപ്ഞ്ഞ്ലഴകി. കൃഷ്ണപ്റെ അവമശഷിച് 
മഞ്ഞളുാം ഇഞ്ിയുപ്മ്ലപ്ക് പ്വള്ളതെിനെിയില്ലയി. പുഴ
ക്ക്പ്ര മെ്ലക്ലൻ െറ്റുന്ില. അരിയുാം െലവ്യഞ്നങ്ങളുാം 
�ീർന്നു. കപെയ്ലയി മുഖ്യ ഭഷെൊം. ഏതെക്്ലയ പ്�്ലലികള
ഞ്ഞന് ഉപെിടെന് മവവിച്ന് �ിന്നു. 

'ഏലിയ്ലമന നിപ്ന്ക്കൂെി കഷ്ടതെില്ലക്ിയമല്ല’ കൃഷ്ണനന് 

വ്യ്ലകുല� മ�്ലന്ി. 
'സ്ലരമില ആശ്ലമന. നമുക്ന് എല്ലാം �ിരിച്ചുെിെിക്്ലാം. 

ക്ലെന് മൃഗങ്ങളുമെ�മല. അവർക്ന് ആവശ്യമുള്ള�ന് അവപ്രടു
ക്പ്ടെ. അ�ിപ്റെ ബ്ലക്ി മ�ി നമുക്ന്.'

'അ�ല ഏലിയ്ലമന ഈ മഴയതെന് ഈ ക്ലടെിൽ നിപ്ന് 
െടെിെിക്ിടെന്’ 

'അങ്ങപ്ന െറയ്ല�്ലശ്ലമന. മഴമ്ലറുാം. ആശ്ലൻ വിഷമി
ക്്ല�ിരിക്ന്’

�കർതെന് പ്െയ്യുന് മഴയുാം ക്ലറ്റുാം ഏറുമ്ലെപ്തെ �കർക്്ലൻ 
മെ്ലന്�്ലയിരുന്നു. ഏറുമ്ലൊം ആെിയുലഞ്ഞു. കുെപെനമയ്ലല 
പ്വച്ന് മമഞ്ഞപ്�ല്ലാം ക്ലറ്റിൽ െറന്നുമെ്ലയി. 

കൃഷ്ണനന് െനികൂെി. ഏലിയ്ലൻ ഏറുമ്ലെപ്തെ െരമ്ലവധി 
സാംരഷെിക്്ലൻ മന്ലക്ി. അ�്യ്ലവശ്യാം മമച്ിൽ െെികൾ 
നെതെിക്ഴിഞ്ഞമപെ്ലമഴക്കുാം കൃഷ്ണൻ െനിച്ന് െിച്ചുാം മെയുാം 
െറയുന് അവസ്യില്ലയി.

മഴ പ്ക്ലണ്ടുെിെിച്�ിൽ െിപ്ന് രമെപ്റെ വള്ളാം ഇക്പ്ര 
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കെന്ിടെില. 
കൃഷ്ണനന് കടെൻ ക്ലപെിയുാം വ്ലട്ടുകപെയുാം പ്ക്ലടുതെന് മൂെിപ്പു�പെി

ച്ന് കിെതെിയിടെന് ഏലിയ്ലൻ രണ്ടുാം കൽപെിച്ന് ഇളകിമറിയുന് 
പുഴയിൽ ഇറങ്ങി നീന്ി. കൃഷ്ണന്ലശ്ലപ്ന എത്രയുാം മവഗാം 
ആശുെത്രിയില്ലക്ൊം. രമെമന്ലെന് വള്ളാം ആവശ്യപ്പെ
െൊം. കുറച്ന് ഭഷെെസ്ലധനങ്ങൾ വ്ലങ്ങൊം. 

മലപ്വള്ളാം കുതെിപ്യ്ലലിച്ന് പുഴയിമല്ലടെ്ലെന്. ഒഴക്ന് 
കൂടു�ല്ലെന്. പുഴയ്ക്കു നടുവിപ്ലതെിയമപെ്ലമഴക്കുാം ഏലിയ്ലനന് 
മുമന്്ലടെന് നീന്്ലന്ലയില. കലങ്ങിമറിഞ്ഞ പ്വള്ളതെിൽപ്പെടെന് 
�്ലമഴപ്ക്്ലഴകിമപെ്ലയി ഏലിയ്ലൻ.

പ്വയിൽ പ്�ളിഞ്ഞമപെ്ലൾ ക്ലർത്തു ചരുവാം നിറപ്യ 
തുെിപ്യടുതെന് പുഴയിമലക്ന് പ്ചന്നു. എത്ര ദിവസാം കൂെിയ്ല 
സൂര്യപ്ന ഒന്നു കണ്ട�ന്. പുഴ പ്�ളിഞ്ഞിടെില. കെവന് ക്ലെ്ലതെ
തുപ്ക്ലണ്ടന് ക്ലർത്തു പ്ചറിപ്യ്ലരു െ്ലറക്ലന് മ�െി പുഴമയ്ലര
ത്തൂപ്െ നെക്കുമ്്ലഴ്ലെന് ഒര്ലൾ പുഴയിൽ പ്െ്ലങ്ങിക്ിെക്കു
ന്തുകണ്ട�ന്. ഓളതെിൽ ഉലയുന്നുണ്ടന്. ക്ലർത്തു ഉച്തെിൽ 
ക്ലറിക്രഞ്ഞു. െശുവിപ്ന �ീറ്റിക്്ലൻ വന് ജബജു ശബ്ദാം 
മകടെ ഭ്ലഗമതെക്ന് ഓെിപ്ച്ന്നു. ക്ലർത്തു ശബ്ദാം കിടെ്ലപ്� 
ജകചൂണ്ടി. 

പ്വള്ളതെിൽ വീർത്തുകിെക്കുന് ഒരു ശവശരീരാം.. 
ജബജുവിനന് പ്െപ്ടെന്ന് ആപ്ള മനസ്ില്ലയി. 
ഏലിയ്ലൻ..! 
കൃഷ്ണന്ലശ്ലപ്റെ ക്ലടെിലള്ള... 
നിമിഷങ്ങൾക്കാം ന്ലടുമുഴവൻ പുഴക്രയിൽ �െിച്ചുകൂെി. 
രമെനുാം മസ്ലമനുാം വള്ളമൂന്ി അക്രക്കുമെ്ലയി. പ്വള്ളാം 

കുറച്ചു �്ലെിട്ടുണ്ടന്. �കർന് ഏറുമ്ലെതെിൽ കയറിപ്ച്ന്
മപെ്ലൾ കൃഷ്ണന്ലശ്ലനന് മബ്ലധമില്ലയിരുന്നു. വളപ്രയധികാം 
കഷ്ടപ്പെടെ്ലെന് കൃഷ്ണപ്ന �്ലപ്ഴയിറക്ിയ�ന്. 

ഏലിയ്ലപ്റെ മൃ�ശരീരാം പുഴയുപ്െ �ീരതെന് എടുതെന് 
കിെതെി. മീൻപ്ക്ലതെി മുഖപ്മല്ലാം വികൃ�മ്ലക്ിയിരുന്നു. 

കൃഷ്ണൻ ഇറെൻസീവന് പ്കയർ യൂെിറ്റിൽ മരെമതെ്ലെന് 
പ്െ്ലരുതുമ്്ലൾ, ഏലിയ്ലപ്റെ മൃ�മദഹാം എന്തുപ്ചയ്െ
പ്മന്ന് �ർക്ിക്കുകയ്ലയിരുന്നു ന്ലട്ടുക്ലർ. ക്ിസ്്യ്ലനികൾ 
എല്ലവരുാം ഒരു മചരിയ്ലയി നിന്ന്, ഏലിയ്ലപ്ന െള്ളിയിൽ 
അെക്ാം പ്ചയ്യുകയുാം ആത്മ്ലവിനന് മവണ്ടുന് പ്ര്ലർത്ഥനകൾ 
നെത്തുകയുാം പ്ചയ്െപ്മന്ന് വ്ലദിച്ചു.

ഏലിയ്ലൻ �ങ്ങളുപ്െ ജ്ല�ിയ്ലപ്െന്നുാം അയ്ലപ്ള 
ന്ലടെിപ്ല മഷെത്രതെിൽ െല�വെ കണ്ടിട്ടുപ്ണ്ടന്നുാം 
പ്നഞ്ിപ്ല െച്കുതെൽ അ�ിനു പ്�ളിവ്ലപ്െന്നുാം ഹിന്ദു
ക്ൾ െറഞ്ഞു.

'മൃ�ശരീരതെിനന് െഴക്മുണ്ടന്. അ�ിമപെ്ലമഴ ചീഞ്ഞുതു
െങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്്ലപ്െങ്ിലാം ഉെനെി ഏലിയ്ലപ്ന 
സാംസന് കരിക്ൊം'. സന് കൂൾ മ്ലഷ്ലയ നന്ദൻ െറഞ്ഞു.

ഏലിയ്ലപ്ന പ്ര�ി മചരി�ിരിഞ്ഞുള്ള യുദ്ധാം തുെങ്ങ്ലൻ 
മെ്ലകുകയ്ലപ്െന്ന് ക്ലർത്തൂനന് മനസ്ില്ലയി. ന്ലടെിൽ 
അപ്�്ലരു ആക്മെതെിനന് വഴിപ്വക്കുാം. 

'ഏലിയ്ലൻ മചടെപ്ന എനിക്റിയ്ലാം. നപ്ല്ലരു മനുഷ്യ
ന്ലെന്. അ�ിപ്ന ഈ പുഴയുപ്െ �ീരതെന് അെക്ാം പ്ചയ്യുക

യ്ലെന് നല�ന്. നിങ്ങളിങ്ങപ്ന ഓമര്ലന്നുെറഞ്ഞന് ഇെമങ്ങറ്ല
ക്മല.'

ക്ലർത്തുവിപ്റെ വ്ലക്കുകൾ മകടെന് മ�്ലമ്ലച്നന് അരിശോം 
കയറി: 'നീപ്യങ്ങന്ലെീ ആ വരതെൻ നല മനുഷ്യന്ലപ്െന്ന് 
അറിഞ്ഞ�ന്. നീയവപ്റെ കൂപ്െ കിെന്ിട്ടുമണ്ട്ല?' 

ക്ലർത്തൂനന് അഭിമ്ലനാം വൃെപ്പെട്ടു. അവൾ ഒരു ചീറ്റപ്പുലി
മയമപെ്ലപ്ല മുമന്്ലട്ടുവന്നു.

'പ്്ല എരമപെ ന്ലറിതെരാം െറയ്ലൻ കണ്ട സ്ലമ്ലമെ്ല 
ഇ�ന്. നിങ്ങളന് വലിയ സ്്ലനമ്ലനതെന് ഇരിക്െ മക്ലപെന്ല
പ്െപ്ന്്ലന്നുാം െ്ലൻ മന്ലക്ില. കരെമെിച്ന് പ്െ്ലകയ്ക്കുാം.'

'മവണ്ട്ല�ീനാം െറയ്ലന്ലമെ്ല മ�്ലമ്ലച്്ല നിങ്ങളിമങ്ങ്ലടെന് 
വന്�ന്.' പ്ര്ലയാം പ്ചന് കരുെൻ മചടെൻ അമർഷമതെ്ലപ്െ 
മച്ലദിച്ചു.

'നിങ്ങൾ വരതെപ്നന്നുാം �ീവ്രവ്ലദിപ്യന്നുാം മുദ്രകുത്തുന്, 
ജ്ല�ിമയപ്�ന്ന് അറിയ്ലതെ, ഈ ഏലിയ്ലൻ മചടെപ്നന് 
നന് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യമനപെറ്റി... ഒന്നുാം മവണ്ട്ല കൃഷ്ണന്ലശ്ല
മനപെറ്റി നിങ്ങൾപ്ക്പ്ന്ങ്ിലാം അറിയ്ലമമ്ല?' ക്ലർത്തു ശബ്ദാം 
ഇെറിപ്ക്്ലണ്ടന് മച്ലദിച്ചു. 

എല്ലവരുാം ഉമദ്യ്ലഗമതെ്ലപ്െ ക്ലർത്തുവിപ്റെ മുഖമതെക്ന് 
ദൃഷ്ടിയൂന്ി.

'ക്ലടെിലന് ആനമയ്ലടുാം െന്ിമയ്ലടുാം പ്െ്ലരു�ി കൃഷി പ്ചയ്തു
ണ്ട്ലക്കുന് ക്ലശിപ്റെ നപ്ല്ലരുെങ്ന് െള്ളി വകയ്ലയി നെത്തു
ന് അന്ലഥ്ലലയതെിപ്ല കുടെികളുപ്െ െഠിതെതെിനുാം ഭഷെ
െതെിനുമ്ലെന് പ്ക്ലടുക്കുന്�ന്. ദ്ല.. ആ വ്ലരസ്യ്ലരമ്മമയ്ലെന് 
മച്ലദിക്ന് അ്ലതെിപ്ല പ്രസ്ലദമൂടെിപ്റെ തുകപ്യ്ലപ്ക് ആര്ല 
പ്ക്ലണ്ടുപ്ക്ലടുക്കുന്പ്�ന്ന്. വ്ലരസ്യ്ലരമ്മയുപ്െ മുട്ടുമവദനക്കു
ള്ള കഷ്ലയാം ആര്ല വ്ലങ്ങിപ്ക്്ലടുക്കുന്പ്�ന്ന്. ഒന്നുാംമവണ്ട്ല 
നമ്മുപ്െ കല്യ്ലെിക്കുടെിയമ്മ വീടെിലണ്ട്ലവാം പ്ചന്ന് മച്ലദീരന് 
ആ അമ്മയുപ്െ ക്ലര്യങ്ങൾ ആര്ല അമന്ഷിക്കുന്പ്�ന്ന്.'

'ഉറമക്്ലാം �ീറ്റീാം മു�ലണ്ട്ലക്ലാം മ്ലത്രമ്ലയി ജീവിക്കുന് 
പ്നമന്മപെ്ലലള്ള അലവല്ല�ികൾക്ന് മനുഷ്യൻ എന്്ലൽ 
എന്്ലപ്െന്ന് മനസ്ില്ലവില. നീപ്യ്ലപ്ക് ചീഞ്ഞുന്ലറു
ന് വിഷമ്ലെന്. ഏലിയ്ലൻ മചടെപ്നപ്ന് പ്െങ്ങപ്ള എന്്ല 
ഇതുവപ്ര വിളിച്ിട്ടുള്ളൂ. പ്െപ്ണ്ന്്ലൽ കൂപ്െക്ിെക്കുന് ഒരു 
വസ്തുപ്വന്ന് മ്ലത്രാം ചിന്ിക്കുന് നീപ്യ്ലപ്ക് ഏഴജന്ാം വീണ്ടുാം 
ജനിച്്ലലാം ഏലിയ്ലൻ മചടെപ്റെ അയലതെന് വര്ലൻ മയ്ലഗ്യ�
യുണ്ട്ലവില.' ക്ലർത്തു വിക്ലരമഷെ്ലഭതെ്ലൽ ശ്്ലസാം വലിപ്ച്
ടുത്തു. െലരുമെയുാം �ല�്ലണു. 

അമപെ്ലഴ്ലെന് െമത്ര്ലസന് ഓെിക്ി�ച്ചുവന്�ന്. 
'അച്ൻ ഇമങ്ങ്ലടെന് പുറപ്പെടെിട്ടുണ്ടന്. എന്്ല നിങ്ങളന് �ീരു

മ്ലനിമച്?'
മസ്ലമൻ െമത്ര്ലസിപ്റെ മുഖമതെക്ന് മന്ലക്ിനിന്നു.
'പ്നഞ്തെന് പ്ക്ലരങ്ങപ്ന വരച്ിടെിരിക്കുന്�ന് കണ്ടിമല 

ഇയ്ലളന് ഹിന്ദു�പ്ന്യ്ലയിരിക്കുാം.' 
മസ്ലമൻ അെപെലന് പ്െരിച്ചുപ്ക്ലണ്ടന് െമത്ര്ലസിപ്റെ 

ഷർടെിപ്റെ മക്ലളറിൽ െിെിച്ചുലച്ചു. 
'പ്ക്ലരങ്ങമന്ല? ഹനുമ്ലൻ ഭഗവ്ലന്ലെന്. '
'വിെിപ്നെ്ല െടെീ എപ്റെ ഷർടെീന്'ന് െമത്ര്ലസന് മുരണ്ടു.
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'നിങ്ങളന് �മ്മിതെലി ചമതെ്ല. എെ്ല മക്മള നമ്മുപ്െ 
വീെിപ്റെ െിന്ിൽ ഒരു കുഴിപ്യടുക്ന്. ഏലിയ്ലൻമച
ടെപ്ന എപ്റെ മണ്ിൽ അെക്ിമക്്ലള്ള്ലാം. ആരുാം അ�ിനന് 
അവക്ലശാം െറഞ്ഞന് വരണ്ട്ല. ഇവറ്റകൾ ഏലിയ്ലൻ മചടെപ്റെ 
മെരുാം െറഞ്ഞന് ഇനിയുാം മവപ്റ ശവങ്ങൾ വീഴ്ത്ലനുള്ള പുറപെ്ല
െില്ലെന്.' ക്ലർത്തുവിപ്റെ കണ്മിെറി.

അമപെ്ലമഴക്കുാം െള്ളീലച്ൻ വന്നു. എല്ലവരുാം ചുറ്റുാംകൂെി. 
'നിങ്ങൾക്ിമപെ്ല എന്്ല അറിമയണ്ട�ന്. ഏലിയ്ലപ്റെ 

ജ്ല�ിയ്ലമെ്ല അമ്മ ഹിന്ദുവാം അഛേൻ ക്ിസ്്യ്ലനിയുാം ആെന്. 
അവരിൽ െിറന്�്ലെന് ഏലിയ്ലൻ. ശരിക്കുാം മനുഷ്യ
ന്ലെന്.'

'ക്ിസ്്യ്ലനിയ്ലപ്െങ്ിൽ കർതെ്ലവിനന് നിരക്്ലതെ 
െെിയമല അമച്്ല ഇമപെ്ല ഈ ക്ലെിക്കുന്�ന്.'

'നിങ്ങള്ലെിമപെ്ല കർതെ്ലവിനന് നിരക്്ലതെ 
െെിക്ലെിക്കുന്�ന്. ഏലിയ്ലപ്റെ മൃ�ശരീര
മതെ്ലടുമെ്ലലാം ആദരവപുലർതെ്ലപ്� �മ്മിതെ
ല്ലൻ ശ്രമിക്കുന്�ന്. അവനവനന് അറിയ്ലവന് 
പ്ര്ലർത്ഥനപ്ച്ലലി അയ്ലപ്ള അന്്യയ്ലത്രയ്ലക്കൂ.'

ഇ�ന് മകടെമപെ്ലൾ െമത്ര്ലസന് അടുത്തുള്ള വീടെിൽ 
പ്ചന്ന് െിക്്ലസാം തൂ്യുാം വ്ലങ്ങി പുഴയുപ്െ �ീരതെന് 
കുഴിപ്വടെി.

ഏലിയ്ലപ്ന പുതുവസ്ത്രമുടുപെിച്�ന് നന്ദൻ 
മ്ലഷ്ലെന്. 

ഇക്പ്രവച്ന് നന്ദൻ മ്ലഷിപ്ന കണ്ട്ലൽ 
ഏലിയ്ലൻ ഓെിമപെ്ലയി ഒരുപ്െ്ല�ി മിഠ്ലയിവ്ലങ്ങുാം. 
സന് കൂളിപ്ല പ്ചറിയ കുടെികൾക്ന് പ്ക്ലടുക്െപ്മന്ന് 
െറയുാം. എപ്ന്്ലപ്ക്മയ്ല പ്രമ�്യക�കൾ ഉണ്ട്ലയി
രുന് മനുഷ്യൻ എന്ന് നന്ദൻ മ്ലഷന് അമന് വിച്ലരിച്ി
രുന്നു. നല മനുഷ്യർക്ന് അധികാം ആയുസ്ന് പ്ക്ലടുക്ിപ്ല
ന്ന് എവിപ്െമയ്ല വ്ലയിച്തുാം നന്ദൻമ്ലഷന് ഓർത്തു.

മണ്ിട്ടുമൂെിയമപെ്ലൾ ഒമരങ്ങൽ വന്ന് ക്ലർത്തൂപ്ന മൂെി. 
അക്പ്രനിന്ന് പ്െങ്ങമള്ല എന്ന് ക്ലർത്തൂപ്ന ഉറപ്ക് 
വിളിക്്ലറുണ്ട്ലയിരുന് ഏലിയ്ലൻ. രമെപ്റെ വള്ളാം �ിരി
ച്ചുമെ്ലരുമ്്ലൾ മചനയുാം മചമ്പുപ്മ്ലപ്ക് പ്ക്ലടുതെയക്കുമ്ല
യിരുന്നു. എന്ിമന്ല മവണ്ടി ആർമക്്ല മവണ്ടി ജീവിച്ചുമരിച് 
ഏലിയ്ലൻ. ചില സന് മനഹങ്ങൾ ഒപ്ക് ഹൃദയതെിപ്റെ അെി
തെടെിൽ െ്ലയൽ െിെിക്്ലപ്� കിെക്കുാം. ഏലിയ്ലൻ എന് 
ഈടെിമനുഷ്യപ്നമപെ്ലപ്ല.

പുഴ�ീരത്തുനിന്ിരുന് ഒരു പ്നലിപ്ച്െി െിഴപ്�ടുതെന് 
ക്ലർത്തു ഏലിയ്ലപ്റെ കുഴിമ്ലെതെിൽ നട്ടു. മ്ലസങ്ങളുപ്െ ആശു
െത്രിവ്ലസാം കഴിഞ്ഞന് കൃഷ്ണന്ലശ്ലൻ �ിരിപ്ക വന്നു.

പുഴയുപ്െ �ീരതെന് ഏലിയ്ലമന്ലളാം നീളതെിൽ പ്നലി
പ്ച്െി വളർന്നു. കൃഷ്ണൻ �കർന് പ്നഞ്കമതെ്ലപ്െ ഇെക്ിപ്െ 
അവിപ്െ കുതെിയിരുന്നു. വീണ്ടുാം ഈ ഭൂമിയിൽ �്ലൻ �നിച്്ല
പ്െന്ന് അയ്ലൾക്ന് മ�്ലന്ി. കൃഷ്ണന്ലശ്ലമന എന് ഒരു വിളി. 
കൃഷ്ണൻ മുഖമുയർതെി പ്നലിപ്ച്െിപ്യ മന്ലക്ി.

ജ്ല�ിയറിയ്ലതെ ഏലിയ്ലപ്റെ കുഴിമ്ലെതെിനന് മുകളിൽ 
െെർന്ന് െന്ലിച്ന് നിറപ്യ ക്ലയ്കളുമ്ലയി പ്നലിമരാം നിന്നു. 

ഗ്ര്ലമതെിപ്ല കുടെികൾ ജ്ല�ിമഭദമില്ലപ്� അ�ിലണ്ട്ലയ 
പ്നലിക്കൾ െറിച്ചു�ിന്നു. 

മധുരവാം പുളിയുാം ചവർപ്പുാം... 
വ്യക്മ്ലക്്ലന്ലവ്ലതെ രസങ്ങളുമ്ലയി ഏലിയ്ലപ്നന് 

'വരതെൻ'
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ഏറ്റവാം വലിയ ര്ലജ്യമമപ്�ന്നു 
മച്ലദിച്്ലൽ ഉതെരാം പ്ഫയന് സന് 

ബുക്ന് ആപ്െന്�ിനന് അവൾക്ന് ഒട്ടുമി
ല സാംശയാം. ച്ലറ്റന് മബ്ലകന് സിൽ നിന്ി
റങ്ങിയമപെ്ലൾ സമയാം െത്തു മെി. 
ഭർതെ്ലവിനുാം കുടെികൾക്കുാം  ഭഷെൊം 

വിള്ൊം. അ�ിനുാം വലയന്തങ്ങ
ളുാം കണ്ടു െിെിച്ിരുപ്ന്ങ്ിൽ എത്ര 
നന്്ലമയപ്ന. എല്ലവരുാം അവര
വരുപ്െ മഫ്ലെിലാം ല്ലപെിലാം 

മുങ്ങിക്ിെപെ്ലെന്. സമയാം മെ്ലയ�ന് 
അറിഞ്ഞ�ന് �പ്ന്യില. ആറു മെിക്ന് 

തുെങ്ങിയ�്ലെന് ച്ലറ്റിാംഗന്.വിനൂമന്ലെന് 
സാംസ്ലരിക്്ലൻ ഈ ഭൂമിയിപ്ല സമയ

പ്മ്ലന്നുാം മെ്ലര .അമ� സമയാം 
ഭർതെ്ലവ്ലയ ശ്രീക്ലന്ിമന്ലെന് 

എപ്ന്ങ്ിലാം െറയ്ലൻ 
ആമല്ലചിച്ചുണ്ട്ലക്ൊം.
വല്ലതെ അത്ഭു�ാം �പ്ന്.

മകനുാം മകളുാം അവരുപ്െ 
റൂമുകളിൽ അെച്ിരിപെ്ലെന്.
എന്തു പ്ചയ്യുന്നു എമന്്ല.
ജവ ജഫ ഉള്ളതുപ്ക്ലണ്ടന് 
എല്ലവരുാം അവരവരുപ്െ 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഏക്ലധിെ
�ികള്ലയി വ്ലഴന്നു.എന്്ലെന് 
മക്ളുപ്െ ശുണ്ി! എമന്ലാം 
മച്ലദ ിച്്ലൽ അടുതെ�ന് 
അൾമസ്യഷപ്റെ കുരയ്ലെന്. 
ഒട്ടുാം വിട്ടു പ്ക്ലടുക്ില അവൾ.
െിപ്ന് �ല നിവർമതെണ്ടിവ
രില. റൂമിൽ വല മവണ്ട്ല�ീന
വാം ക്ലണുകയ്ലവാം. എമന്്ല 
ആവപ്ടെ .ഉെമദശിക്്ലൻ 

കഥ

മശരീഫാ മണ്ിനശേരി

െരീചികകൾ
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െറ്റുാം.പ്െണ്ണുങ്ങൾക്ന് എളുപെമ്ലമെ്ല ഇതു വലതുാം?'
'ഈസി ആകൊം. മസ്ലൾമമറ്റ്ലയി ഓമര്ലരുതെർക്കുാം  

ഒര്ലളുണ്ടന്. അയ്ലപ്ള,അവപ്ളകപ്ണ്ടതെ്ലനുള്ള ഒരു യ്ലത്ര 
മ്ലത്രമ്ലെന് ജീവി�ാം.യു ആർ ജമ മസ്ലൾമമറ്റന്.'

പ്ചയ്യുന് ഓമര്ല മജ്ലലിയുപ്െയുാം വ്യർത്ഥ� അമപെ്ലൾ 
മു�ല്ലെന് അവപ്ള പ്െ്ലള്ളിച്ചു തുെങ്ങിയ�ന്.ഒമര മടെിലള്ള 
ആവർതെിക്കുന് ദിനചര്യകൾ, െ്ലചക വിധികൾ, യ്ലത്ര
പ്യ്ലരുക്ങ്ങൾ. എന്ിനു മവണ്ടിയ്ലെീ ഓടെങ്ങൾ?സന് മന
ഹമില്ലതെജീവി�ാം എന്ിനു പ്ക്ലള്ള്ലാം.   

പ്രെയതെിപ്റെ നനുതെ വർെപെകിടെ്ലർന്ന്  തൂവൽ ചുറ്റുാം 
ചി�റ്ലൻ  തുെങ്ങിയമപെ്ലഴ്ലെന് ജീവി�തെിപ്റെ പ്രക്ലശാം 

പ്ചന്്ലൽ മമ്മി ആർക്്ല  ഇത്ര വിളിച്ചു കൂവന്�ന് എപ്ന്ങ്ങ്ല
നുാം മച്ലദിമച്ക്കുാം.െിവിയിമലക്ന് മന്ലക്ിയിരുന്ന് ഓമര്ലന്ി
പ്റെ �ീറ്റ കഴിയുമ്്ലമഴക്കുാം മെിക്കൂർ ഒന്ന് കഴിയുാം.അമപെ്ല
മഴക്കുാം വ്ലടെന് സന് ആപെിൽ പ്മമസ്ജുകൾ കിലങ്ങുന്നുണ്ട്ലവാം.

വിനുവിപ്ന െരിചയപ്പെടെ�ന് ആമല്ലചിച്്ലൽ നല 
�മ്ലശയ്ലെന്. കണ്ടക്ടർ ജെസ മച്ലദിച്മപെ്ലഴ്ലെന് 
മെഴന് സന് മറന് ക്ലര്യാം അറിയുന്�ന് . ബ്ലഗിൽ  �ിരയുന്�ന് 
കണ്ട്ലവൊം പ്�്ലടെടുതെിരുന് െയ്ൻ െതുപ്ക് മച്ലദിച്ചു 
-'മ്ലഡാം എന്്ല �ിരയുന്�ന്?’  അവപ്ന ആപ്കപ്യ്ലന്നു  
ചുഴിഞ്ഞു മന്ലക്ി.െിപ്ന് ജ്ലള്യമതെ്ലപ്െ െറഞ്ഞു-'മെഴന് സന് 
മറന്നു’. 

'ഓ അ�്ലമെ്ല, ജെസ െ്ലൻ പ്ക്ലടുമതെ്ലള്ലാം.’  
അങ്ങപ്ന തുെങ്ങിയ െരിചയമ്ലെന്.ഭ്ലര്യ അവപ്ന �നിച്്ല

ക്ി െിരിഞ്ഞു മെ്ലയിടെന് വർഷാം രണ്ട്ലയി .അതു െറഞ്ഞമപെ്ലൾ 
അവപ്റെ ചുണ്ടുകൾ സ്യാംനിന്ദയ്ലൽ കൂർത്തു.അവമന്ലടു 
സാംസ്ലരിക്്ലൻ തുെങ്ങിയമപെ്ലഴ്ലെന് �നിക്കുാം പ്ഷയർ 
പ്ചയ്്ലൻ ഒരു െ്ലെന് ക്ലര്യങ്ങൾ ഉപ്ണ്ടന്നു മനസ്ില്ല
യ�ന്. ഓഫീസിൽ ഫയലകളല്ലപ്� മപ്റ്റ്ലന്നുാം 
ക്ലെ്ലൻ സമയമില.

' � ്ല ൻ  ഹ ്ല പെ ി യ ്ല മ െ ്ല ? ’ - ക ണ് െ യ്കന്  
മുകളിലൂപ്െ ചുഴിഞ്ഞു മന്ലക്ി അവൻ മച്ലദിച്ചു.
ഒരു നിമിഷാം ജീവി�മ്ലപ്ക  ഒന്നു റിജവൻഡന്ന് 
പ്ചയ്തു. ഹ്ലപെിയ്ലമെ്ല �്ലൻ?

'അറിയില വിനു’-ചിരിപ്യ നിർബന്ിച്ചു 
ചുണ്ടിമലക്ന് വരുതെി .

'�പ്റെ ചിരി കണ്ട്ലലറിയ്ലമമല്ല 
അപ്ലന്ന്.’-ഒരു ജസമക്്ലളജിസ്റ്റിപ്ന
മപെ്ലപ്ല അവൻ െറഞ്ഞു.'ഹ്ലവന് യു ബീൻ 
എവർ ലവന്ഡന് ?’-അവൻ അടുതെ അസ്ത്രാം 
എയ്തു. ഉമണ്ട്ല? സാംശയമതെ്ലപ്െ �്ലൻ മനസ്ിപ്റെ 
ഇെന്ലഴിയിലൂപ്െ അലഞ്ഞു. എന്നുാം വഴക്ിടെിരുന് 
അഛേനുാം അമ്മയുാം �പ്ന് സന് മനഹിച്ിരുമന്്ല? മബ്ലർ 
ഡിങ്ങിപ്റെ പ്ബല്ലുകൾ �പ്ന് സന് മനഹിച്ിരുമന്്ല? ശ്രീ 
�പ്ന് സന് മനഹിക്കുന്നുമണ്ട്ല? മക്ളന് �പ്ന് അറിയു
ന്നുമണ്ട്ല?കരിങ്ല്ലുമെ്ലലള്ള അവപ്റെ മച്ലദ്യങ്ങൾക്കു  
മു്ിൽ അവള്ലപ്ക വിളറി പ്വളുത്തു .

'ഇപ്ലമെ്ല, �പ്റെ കെല്ലസ മെ്ലപ്ല വിളറിയ 
മുഖാം െറയുന്നു മന്ല എന്ന്. ഈ ഭൂമിയിപ്ല 
അബന് മസർഡന്നിയമങ്ങൾ മ്ലറൊം ആദ്യാം. 
ഒര്ലമള്ലെന് നമുക്ിഷ്ടാം മ�്ലന്ിയ്ലൽ മ�ിവരുമവ്ലളാം 
അയ്ലപ്ള സന് മനഹിക്്ലനുള്ള സ്്ല�ന്ത്യാം മവൊം.
എന്്ലമല ഈ ന്ലെന് നന്്ലവൂ.’

'അത്ര സ്്ല�ന്ത്യാം പ്ക്ലടുതെിടെ്ല നിപ്റെ ഭ്ലര്യ 
നിപ്ന് ഇമടെച്ചു മെ്ലയ�ന്'

'അപ്�്ലന്നുമപ്ലമെ്ല, രണ്ടു വർഷാം ഒരുമിച്ചു ജീവി
ച്മപെ്ല മനസ്ില്ലയി െങ്ങപ്ള മയ്ലജിപെിക്കുന്
�്ലയി ഒന്നുമിപ്ലന്ന്.രണ്ട്ലളുാം െിരിയുകയുാം പ്ചയ്തു'.

'ഉാം, നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ന്  അപ്�്ലപ്ക് 
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അവൾക്കു ചുറ്റുാം ജ്ലിക്്ലൻ തുെങ്ങിയ�ന്.ചുറ്റുാം അലയെിക്കുന് 
സാംഗീ�ാം.സമന്്ലഷതെ്ലൽ മനസ്ന് കു�ിച്ചു ച്ലടുന്നു.ആത്മ്ലവന് 
ഭ്ലരമില്ലപ്� ഉലസിച്ചു െറക്കുന്നു .ഇത്ര മമന്ലഹരമ്ലമെ്ല 
ഭൂമി?

മഹ്ലടെൽ മുറിയിപ്ല അവരുപ്െ കൂെിക്്ലഴ്ചയ്ക്കു മശഷാം �പ്ന് 
അവപ്റെ മൃദവ്ലയ വിളികൾ, പ്രെയാം പുരടെിയ വ്ലക്കുകൾ 
മധുരാം നിറച് പ്മമസജുകൾ എല്ലാം കുറഞ്ഞുതുെങ്ങിയിരുന്നു.
വിളിച്്ലൽ ഒന്നുകിൽ സ്ിച്ന്ഡന് ഓഫന്, അപ്ലങ്ിൽ ഔവടെന് 
ഓഫന് കവമറജന് ഏരിയ.വല്ലപ്തെ്ലരു നഷ്ടമബ്ലധമതെ്ലപ്െ 
െഴയ യ്ലന്തിക ജീവി�തെിമലക്ന് അവൾ വിരസ�മയ്ലപ്െ 
�ിരിപ്ച്തെി. യ്ലപ്�്ലരു �്ലല്പവര്യവമില്ലപ്� അടുക്ളയിൽ 
െ്ലത്രങ്ങൾ കഴകുമ്്ലഴ്ലെന് മഫ്ലൺ ഒരു റിാംഗന് മെ്ലെിമലക്ന് 
പ്െടെിയുെർന്�ന്.ഒരു നിമിഷാം, ഒരു നിമിഷാം പ്ക്ലണ്ടന് 
അവൾ െഴയ പ്രെയിനിയ്ലയി.െപ്ഷെ അവപ്റെ  സ്രാം 
കർക്ശമ്ലയിരുന്നു,ഭീഷെിയുപ്െ മുനകൾ എങ്ങുാം പ്�റിച്ചു 
വീണു.

'െൊം മവെപ്മെീ എനിക്ന്. നിപ്റെ ചന്ാം കണ്ട്ലെന്  
െ്ലൻ െിന്്ലപ്ല കൂെിയപ്�ന്ന് കരു�ിമയ്ല? ഇപ്�്ലപ്ക് 
െങ്ങൾ ആണുങ്ങപ്െ ഒരു ന്രമല, നിപ്ന്മപെ്ലലള്ള 
കള്ളികൾ അവസരാം കിടെ്ലൻ നില്ക്യമല മവലി ച്ലെ്ലൻ.ഹ ഹ 
ഹ. വിശദമ്ലയി െറയണ്ടമല്ല,മഫ്ലമടെ്ലസന്,വീഡിമയ്ലസന്,അ
�ീന്ന് എപ്ന് പ്വടെി മ്ലറ്റ്ലൻ പ്സക്ന്റുകൾ മ�ി.െിപ്ന് നിപ്റെ 
�നിനിറാം,ഹ ഹ ഹ. രണ്ടു ലഷൊം ,എങ്ങമനലാം ഒപെിമച്്ല.ഒര്ലഴ്ച 
സമയാം �മന്ക്്ലാം.’ 

ഇ�ിനു മുമ്പുാം അവൻ െൊം കൊം വ്ലങ്ങിയിട്ടുണ്ടന്. �പ്റെ 
രണ്ടു വള െെയാം വച്ിട്ടുണ്ടന്.അപ്ന്്ലന്നുാം കണ്ിപ്ല പ്രെയപെ്ലെ 
ഒന്നുാം മനപ്ര ക്ലെ്ലൻ അനുവദിച്ില. ഇമപെ്ലൾ സ�്യമി�്ല 
ഇളിച്ചു ക്ലടെി മക്ലമര നൃതൊം ചവിട്ടുന്നു.

'ഭ, വൃതെിപ്കടെവമന.’  ഒരു പ്െൺ പുലിയ്ലയി അവൾ മുരണ്ടു 
. 'നീപ്യന്്ല കരു�ിയ�ന്? െ്ലൻ നിപ്ന് കണ്െച്ചു വിശ്സിച്ചൂ
മന്്ല? എപ്റെ സങ്െങ്ങളിൽ ഒരു തുെ. എല്ലവപ്രയുാം മെ്ലപ്ല 
അങ്ങപ്ന െ്ലന്ലശിപ്ച്ങ്ിൽ അ�ിനു നീപ്യപ്ന് കുരിശിമലറ്റി
ക്ളയുമമ്ല? ഒളിക്യ്ലമറ നിപ്ന്ക്്ലൾ മുമ് െ്ലൻ കരു�ിയി

രുന്നു.നിപ്റെ ബ്ലതെന് റൂാം എപെിമസ്ലഡന് മു�ൽ എല്ലാം എപ്റെ 
കയ്ിലണ്ടന്.മവണ്ട്ലതെവലതുാം നിനക്ന് മ�്ലന്ിയ്ല ന്ലപ്ള യു 
െയൂബന് തുറന്്ലൽ മ�ി,നിപ്റെ �നിനിറാം ക്ലെ്ലൻ.’

മഫ്ലെിൽ അവപ്റെ 'ശ്്ലസഗ�ി കൂടുന്�ന് അവൾ 
അറിഞ്ഞു. െെ െെ്ല മിെിക്കുന്നു. അവപ്റെ കുരുതൊം പ്കടെ ഹൃദയാം.

'െ്ലപ്ന്ലരു �മ്ലശ പ്െ്ലടെിച്�മല മമ്ലപ്ള, പ്ീസന് നീ 
ചൂെ്ലവമല, എപ്റെ പ്െ്ലന്നു മമ്ലളമല. െൊം മവണ്ട്ലമടെ്ല 

.പ്വറുപ്� െറഞ്ഞ�മല െ്ലൻ.’
'നിർപ്തെെ്ല, ഇനി മമല്ലൽ  ഈ ന്റിൽ 

വിളിമച്ക്രു�ന്. ആ വീഡിമയ്ലകൾ നലബു
ദ്ധിയുപ്ണ്ടങ്ിൽ നശിപെിമച്്ല. ഇപ്ലങ്ിൽ നല 
ന്ലളുകൾ നീ ക്ലണുകയില.’     

മഫ്ലൺ ഡിസന് കെക്റന് ആയി. അരിശ
മതെ്ലപ്െ അവള്ല സ്ലധനാം ദൂമരക്ന് വലിപ്ച്
റിഞ്ഞു .ഇനി ഓമര്ല പ്രഭ്ല�വാം ഒരു ചീതെ

വ്ലർതെക്കുള്ള�്ലെന്. അ്ീല കമന്റുകൾ 
മകടെന്  പ്ചവി  മരവിക്്ലനുള്ള�ന് . 

ക്ലണ്ട്ലമൃഗതെിപ്റെ മ�്ലലമെ്ലലാം മ�ിയ്ലവില സമൂഹതെിൽ 
ജീവിക്്ലൻ.നശിച് സദ്ലച്ലരാം ,കെെന്ലെ്യങ്ങൾ.ആര്ലെന്  
യഥ്ലർഥതെിൽ സന്തുഷ്ടര്ലയിരിക്കുന്�ന്? ഓമര്ല കുടുാംബവാം 
ഒരു സന് മഫ്ലെക വസ്തുമ്ലത്രാം.എല്ല സമ്മർദങ്ങപ്ളയുാം ഉള്ളി
പ്ല്ലതുക്ി ഒരു �ീത്തു്ിന്ലയി  ക്ലതെിരിക്കുന് വലിപ്യ്ലരു 
മബ്ലാംബന്. എന്്ലെന് സമന്്ലഷാം?മപ്രമാം ശരിക്കുാം ഉമണ്ട്ല
?എന്ിന്ലയിരുന്നു ഇത്രയുാം ക്ലലാം ജീവിച്�ന്? ഈ നിമിഷാം 
അവസ്ലനിപെിക്കുന്തു  പ്ക്ലണ്ടന് എന്്ലണു കുഴപൊം?ഗ�ിയില്ല
തെ മച്ലദ്യങ്ങൾ അവളുപ്െയുള്ളിപ്ല സങ്െക്െലിൽ �ലയെിച്ചു 
വീണുപ്ക്ലണ്ടിരുന്നു, ആത്മനിന്ദ പുളിരസമ്ലയി പ്�്ലണ്ടയിൽ 
നിറഞ്ഞു.'ഗ്്ല’-വലിയ ശബ്ദമതെ്ലപ്െ നിർതെ്ലപ്� ഛർദിച്ചു 
അവൾ. െിപ്ന് ആ മഞ്ഞദ്ര്ലവകതെിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു. 
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സന്്യ ഇരുടെിനു വഴിമ്ലറിയിരു
ന്നു.അമപെ്ലൾ, അസ്മിക്്ലതെ 

സൂര്യപ്റെ സൗമ്യ�യിൽ എന്്ലൽ 
�ീക്ഷ്ണ�മയ്ലപ്െ അനർഗളാം സാംസ്ല
രിക്കുകയ്ലയിരുന്നു എറെ്ലകുളാം 
ക്ലരിക്്ലമുറിയിപ്ല 'സന്്യ'യിലിരു
ന്നു  പ്പ്ര്ലഫ എാം പ്ക സ്ലനു.െിന്ിടെ 
ജീവി� വഴികൾ,അധ്യ്ലെനാം,സ്ലഹി
�്യാം,പ്രഭ്ലഷൊം,ര്ലഷ്ട്രീയാം.�മറെ�്ലയ 

മശ്രഷ് ഇരിപെിൊം ജകവരിച് സ്ലഹി�്യ നിരൂെെരാംഗപ്തെ 
'എൽഡർ സന് മറ്ററ്റന് സന് മ്ലൻ'.ആ ദീർഘ സാംഭ്ലഷെതെിനി
െയിൽ സ്ലഹി�്യപ്തെയുാം സമൂഹപ്തെയുാം സാംബന്ിച്ന് 
അമ്ഹാം നെതെിയ  നിരീഷെെങ്ങളിൽ നിപ്ന്്ലരു 
ഭ്ലഗമ്ലെന് ഇവിപ്െ.ചിന്യുപ്െ ഊർജ്ാം പ്രസരിപെിക്കുന് 
സർഗ്ഗ്ലത്മക സ്ലഹി�്യാം മലയ്ലളതെിൽ ഇല്ല�്ലകുന്നുപ്വ
ന്ന് അമ്ഹാം െറയുന്നു.

മലയോെ �ോൈിെ്യത്ിതറെ അവസ്ഥ?
മലയ്ലളതെിൽ സ്ലഹി�്യതെിനന് പ്ര്ലധ്ലന്യാം �ീപ്ര കുറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.മലയ്ലളതെിൽ മ്ലത്രമല,എല്ലഭ്ലഷകളിലാം 
ഇ�്ലെന് അവസ് എന്്ലെന് മനസില്ലക്കുന്�ന്.പ്രമയ്ലജന
മുള്ള�്ലെന് ആളുകൾക്്ലവശ്യാം.സ്ലഹി�്യതെിനന് നി�്യജീ
വി�തെിൽ പ്രമ�്യകിച്ന് പ്രമയ്ലജനപ്മ്ലന്നുമില.പ്വറുപ്� 
കവി� വ്ലയിച്ിരുന്്ലൽ ഉമദ്യ്ലഗാം കിട്ടുമമ്ല?ആളുകൾ 
കൂടു�ൽ കൂടു�ൽ പ്രമയ്ലജനനിഷ്മ്ലയ നിലെ്ല
ടുകൾ സ്ീകരിക്കുന്നു.ഈ നിലെ്ലെന് സ്ലഹി�്യ
പ്തെ �ളർത്തുന്നു.

മപ്റ്റ്ലന്്ലെന് െരസ്യാം.അഥവ്ല ല്ലഭാം 
മ്ലത്രാം ല്ലക്്ലക്കുന് സ്ി�ിവിമശഷാം.
ഈയിപ്െ െത്രതെിൽ ഒരു വ്ലർതെ 
കണ്ടു,മകരളതെിപ്ല ആളുകള്ലെന് ജക 
വൃതെിയ്ലക്കുന്�ിൽ ഏറ്റവാം െിന്ിപ്ല
ന്ന്.മനരപ്തെ ഒരിക്ൽ എാം കൃഷ്ണൻ 
ന്ലയരുപ്െ വീടെിലിരിക്കുമ്്ലൾ ഒരു മൾടെി
ന്ലഷെൽ ക്നിയുപ്െ പ്ര�ിനിധി 
അവിപ്െ വന്നു.ജക വൃതെിയ്ലക്കുന്�ന് 

സാംബന്ിച് ഒരു െരസ്യ െര്ര ആ ക്നി തുെങ്ങ്ലൻ 
മെ്ലകുന്നുപ്വന്ന് അയ്ലൾ െറഞ്ഞു.അ�ന് ആദ്യാം അവ�രി
പെിക്കുന്�ന് മകരളതെില്ലെന്.ക്ലരൊം ഇവിപ്െ അ�ന് ഫലാം 
കണ്ട്ലൽ ര്ലജ്യത്തു�പ്ന് െരസ്യാം വിജയിക്കുപ്മന്നുാം അയ്ലൾ 
ആധിക്ലരികമ്ലയി വിശദീകരിച്ചു.ഇതെരാം കടുതെ ഉെമഭ്ലഗ 
സാംസന് ക്ലരാം -കൺസയൂമർ സ്ഭ്ലവാം സ്ലഹി�്യപ്തെ വല്ലപ്� 
ബ്ലധിച്ിട്ടുണ്ടന്.

അമ�സമയാം മസ്ലഷ്യൽ മീഡിയയുപ്െ വ്യ്ലെനമതെ്ലപ്െ 
എഴത്തുക്ലരല്ലതെവർ ഇല എന് അവസ്യുമുണ്ടന്.െപ്ഷെ 
ക ്ല മ്പു ള്ള,സർഗ്ലത്മകമ്ലയ സ്ലഹി�്യാം ഇല്ല�്ലകു

ന്നു.എഴത്തുക്ലരുപ്െ എണ്ാം കൂെി; 
എഴതെിപ്റെ ഗുൊം കുറഞ്ഞു.

ചിന്യുപ്െ ഊർജ്സ്ല�യു
ള്ള സർഗ്ഗ്ലത്മക സ്ലഹി�്യാം 
മലയ്ലളതെിൽ ഇല്ല�്ലകുക
യ്ലെന്. ക്ലരൊം എപ്ന്ന്ന് 

അഭിമുഖം

മപ്രാഫ എം മക സാനു/നസാമു നജക്കബ്    

ചിന്തയുമെ ഊർജ്ജസ്വലതയുള് 
സർഗ്ാത്മക സാഹിത്ധം 

െലയാളതെിൽ ഇല്ാതാകുന്നു

പ്പ്ര്ലഫ എാം പ്ക സ്ലനു
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അറിയില.
സർഗ്ഗ പ്ര�ിഭയുപ്െ സ്പർശാം അങ്ങിങ്ങന് ക്ലണുന്ിപ്ലന്ല. 

ഇക്കുറി വയല്ലർ അവ്ലർഡന് മനെിയ വി പ്ജ ജയിാംസിപ്റെ 
മന്ലവൽ 'നിരീശ്രൻ' മികച്�്ലെന്.പ്ക ആർ മീര നല 
മന്ലവൽ എഴ�ി.അങ്ങപ്ന ഒറ്റയുാം പ്�റ്റയുമ്ലയി ചിലരുണ്ടന്.

ഇമപെ്ലൾ കവി�പ്യ്ലപ്ക് കമറെന് സന് എഴതുന് ഒരു�രാം 
െത്രപ്രവർതെനാം മെ്ലപ്ലയ്ലയിരുന്നു.ഡി സി കിഴമക്മുറി 
എഴ�ിയിരുന് കറുപ്പുാം പ്വളുപ്പുാം ൊംക്ി മെ്ലപ്ലയ്ലയിരി
ക്കുന്നു ഇക്്ലലത്തു കവി� വരുന്�ന്.എപ്ന്മപെ്ലലള്ളവർ
ക്ന് അ�ന് ആകർഷകമ്ലയി മ�്ലന്നുന്ില.എഴതെഛേൻ,ആ
ശ്ലൻ,ചങ്ങമ്പുഴ,ജവമല്ലപെിള്ളി തുെങ്ങിയവരുപ്െപ്യ്ലപ്ക് 
സൃഷ്ടികൾ ആസ്ദിച്ന് മെ്ലന്വര്ല
െമല്ല െങ്ങൾ.അതുപ്ക്ലണ്ട്ലയിരി
ക്്ലാം ചിലമപെ്ലൾ പു�ിയ രീ�ിമയ്ലെന് 
ആഭിമുഖ്യാം മ�്ലന്്ലതെ�ന്.

2019 വയലോർ അവോർഡന് വിവോദം?
അ വ ്ല ർ ഡന്  ന ി ർ െ ്ല യ 

സമി�ിയിൽ നിന്ന് െ്ലൻ ര്ലജിവച്ചു.
എപ്റെ വളപ്ര അടുതെ സന് മനഹി�
ന്ലെന് വയല്ലർ ര്ലമവർമ സ്മ്ലരക 
രേസ്റ്റന് പ്സക്ടെറി സി വി ത്രിവിക്മൻ.
ഇത്രയുാം പ്ര്ലയമ്ലയതുപ്ക്ലമണ്ട്ല 
ആപ്രങ്ിലാം സ്്ലധീനാം പ്ചലതെിയ
തുപ്ക്ലമണ്ട്ല-അങ്ങപ്നയുപ്ണ്ടങ്ിൽ 
അ�്ലര്ലപ്െന്ന്  അറിഞ്ഞുകൂെ
-ആക്ലാം അങ്ങപ്നപ്യ്ലപ്ക് സാംഭവി
ച്�ന്. പുതുമശേരി ര്ലമചന്ദ്രപ്റെ ആത്മക
ഥക്ന് -�ിളച് മണ്ിൽ ക്ലൽഇെറ്ലപ്� 
- പുരസന് ക്ലരാം നൽക്ലന്ലെന് നീക്
മുണ്ട്ലയ�ന്.ഒരു െ്ലരഗ്ര്ലഫന് മെ്ലലാം 
�ിളക്മുള്ള�ന് ആ കൃ�ിയിലില.

അത്ര മമ്ലശാം പുസ്കമ്ലെന്.
െല ചിന്്ലധ്ലരകളുാം നിലെ്ല

ടുകളുാം ഉള്ള എഴത്തുക്ലരുാം ചിന്ക
രുപ്മ്ലപ്ക് മചരി�ിരിഞ്ഞുാം അല്ല
പ്�യുപ്മ്ലപ്ക് െരസ്പരാം സാംവദി
ക്കുമ്ലയിരുന്നു,മുൻക്ലലങ്ങളിൽ.
പ്െ്ലതുസമൂഹാം അ�ന് സ്ലകൂ�ാം ശ്ര
ദ്ധിച്ചുമിരുന്നു.ഇമപെ്ലൾ അങ്ങപ്ന 
ഒരു അവസ്യില.

െ്ലൻ നെൻമ്ലര്ലയ സ�്യനുാം 
മപ്രാംനസീറിനുപ്മ്ലപ്ക് ഒപൊം 
പ്രസാംഗിക്്ലൻ മെ്ലയിട്ടുണ്ടന്.
ഒരിക്ൽ സ�്യനുാം െ്ലനുാം പ്ക 
ബ്ലലകൃഷ്ണനു(കൗമുദി)മ്ലയിരുന്നു 
മവദി െങ്ിടെ�ന്,പ്രസാംഗിക്്ലൻ.
അമപെ്ലപ്ഴല്ലാം ജനങ്ങൾ നെന്്ല
രുപ്െയല െങ്ങളുപ്െ പ്രസാംഗ

തെിന്ലയി ക്ലതെിരിക്കുമ്ലയിരുന്നു.െിൽക്്ലലതെന് മനപ്ര 
�ിരിച്്ലയി.െതെ്ലാംകിെ സിനിമ്ല�്ലരമ്ലയ്ലലാം അവപ്ര 
മകടെ്ലൽ മ�ി ആളുകൾക്ന്.എാം എസന് തൃപ്പൂെിത്തുറപ്യ്ക്ലപൊം പ്ര
സാംഗിക്്ലൻ മെ്ലയിടെന് ജനാം നിര്ലകരിച്�ിപ്നപെറ്റി സകുമ്ലർ 
അഴീമക്്ലെന് െറഞ്ഞിട്ടുണ്ടന്.തൃപ്പൂെിത്തുറയിൽ അഴീമക്്ല
െിപ്ന ജനാം ഓെിച്ചു.ആളുകൾക്ന് എാം എസന് തൃപ്പൂെിത്തുറപ്യ 
മകടെ്ലൽ മ�ി.�നിപ്ക്്ലപൊം ഇനി ഒരിക്ലാം പ്രസാംഗിക്്ലൻ 
വരിപ്ലന്ന് മര്ലഷാം പ്ക്ലണ്ട്ലെന് അഴീമക്്ലെന് സ്ലാം വിടെ�ന്.

ഇമപെ്ലഴപ്തെ ക്ലര്യാം െിപ്ന് െറയ്ലനില.സ്ലമങ്�ിക 
വിദ്യയുപ്െ വളർച്യുാം മസ്ലഷ്യൽ മീഡിയയുപ്മ്ലപ്ക് ആയി

രിക്കുമമ്ല ക്ലരൊം.അറിയില.പ്ര
സാംഗതെിപ്റെ പ്ര്ലധ്ലന്യാം കുറഞ്ഞു;
പ്ര്ലധ്ലന്യാം ഇപ്ലന്നു�പ്ന് െറയ്ലാം.
ജമക്ിനു സ്്ലനമില.ജസലൻസന് 
ആപ്െല്ലാം.വ്ലരികകൾ എടു 

തെ്ലലാം മുഴവൻ ര്ലഷ്ട്രീയവാം മഗ്ലസ്ി
പ്പുകളുമമല.എപ്റെ പ്ചറുപെ ക്ലലതെന് 
അന്്ലര്ലഷ്ട്ര �ലതെിൽ ഒരുെ്ലെന് 
ഉയർന്�ലതെിലള്ള മസ്റ്ററ്റന്സ്മ്ലൻ 
ആൻഡന് മനഷൻ തുെങ്ങിയ െത്ര
ങ്ങൾ ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. കവി�യ്കന് 
മ്ലത്രമ്ലയിടെന് മ്ലസികയുണ്ട്ലയിരുന്നു.
എൻകൗണ്ടർ'ഉണ്ട്ലയിരുന്നു.എല്ലാം 
നിന്നുമെ്ലയമല്ല.

അക്്ലലപ്തെ ഗ്രൂപെന്  �ിരി
ഞ്ഞുള്ള�്ലയ്ലലാം സാംവ്ലദങ്ങൾ 
സമൂഹതെിനു പ്െ്ലതുവിലാം സ്ലഹി
�്യതെിനന് പ്രമ�്യകിച്ചുാം വളപ്ര 
വളപ്ര ഗുെകരമ്ലയിരുന്നു.ഇമപെ്ലൾ 
ചിന്ിക്്ലപ്ന്ലന്നുമിലമല്ല.ചിന്മയ 
മവണ്ട.എല്ലാം െരസ്യപ്തെ ആശ്ര

നസാേത്യൽ മീഡിയയുമെ 
വത്യാപേനതൊമെ എഴുത്തുകാര
ല്ാതെവര് ഇല് എന്ന അവ
സ്യുമുടെ്.പമക്ഷ കാമ്പുള്,
സര്ഗാത്മകമായ സാഹിതത്യം 
ഇല്ാതാകുന്നു.എഴുത്തുകാരുമെ 
എണ്ം കൂെി;എഴുതെിമറെ ഗുണം 
കുറഞ്ഞു.െിന്യുമെ ഊര്ജ്ജ
സ്വലതയുള് സര്ഗ്ാത്മക 
സാഹിതത്യം മലയാളതെിൽ 
ഇല്ാതാകുകയാണ്.കാരണം 
എമന്ന്ന് അറിയില്. 

പ്പ്ര്ലഫ എാം പ്ക സ്ലനു മസ്ലമു മജക്ബിമന്ലപ്െ്ലപൊം   
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യിച്മല.പ്രകെമ്ലയി �പ്ന് െരസ്യാം 
മുന്ിട്ടുനിൽക്കുകയ്ലെന്.മനുഷ്യപ്രല്ലവ
രുാം െരസ്യതെിപ്റെ അെിമകള്ലയി മ്ലറി.
അഷെയതൃ�ീയ എന്നുെറയുമ്്ലൾ 
ആയിരക്െക്ിനന് ആളുകൾ സ്ർണ്ാം 
വ്ലങ്ങ്ലൻ ഓെിക്കൂടുന്�ന് അതുപ്ക്ലണ്ട
മല.മക്ലർപെമററുകളുാം അപ്ഡ്ർജെ
സിാംഗന് ഏജൻസികളുാം മീഡിയയുാം കൂെി 
സമസ്ക്ലര്യങ്ങളുപ്െയുാം എല്ല അജണ്ട
കളുാം �ീരുമ്ലനിക്കുകയുാം നെപെ്ലക്കുകയു
മ്ലെന്.

കവിതയന്ന െിലയ്കന് െോരോയണഗുരുവും 
ആശോനും?

ന്ലര്ലയെഗുരു സ്്ലമിക്ന്  മിസ്റ്റികന് 
കവിയുപ്െ പ്രകൃ�മ്ലെന്.െ്ലചൈ്ല�്യ 
മല്ലകതെന് മജ്ലൺ ഓഫന് ദി മക്്ലസി
പ്റെപ്യ്ലപ്ക് മശ്രെിയിൽപ്പെടുാം.
അങ്ങപ്ന മലയ്ലളതെിൽ സ്്ലമി മ്ലത്ര
മമയുള്ളൂ.ഇന്്യയിൽ �പ്ന്  െ്ലമഗ്ലർ 
കൂെിയല്ലപ്� മവപ്റയധികാംമെർ അക്കൂ
ടെതെിലില.എന്്ലൽ സർഗ്ഗ്ലത്മക�
യിൽ മലയ്ലളതെിൽ മ്ലത്രമല ര്ലജ്യതെന് 
�പ്ന് ആശ്ലപ്റെ ഗരിമയിൽ മറ്റ്ലരുമി
ല.അമ�സമയാം ആശ്ലപ്ന കവിയുപ്െ 
സ്ലകല്യതെിമലക്ന് െരുവപ്പെടുതെി
യ�ിൽ ഗുരുസ്്ലമി നിർെ്ലയക െങ്കു 
വഹിച്ിട്ടുണ്ടന്.

ആശ്ലൻ അക്ലരെമ്ലയ ദഃഖതെിനന് വിമധയന്ലയിരുന്നു 
കുടെിക്്ലലാം മു�ൽപ്ക്.ആശ്ലപ്റെ മെഴ്െ്ലലിറ്റി അ�്ലെന്.
ജന്ന്ലയുള്ള ആ ദഃഖതെിനന് ശമനാം മ�െി നെക്കുമ്്ലഴ്ലെന് 
ന്ലര്ലയെ ഗുരു സ്്ലമിപ്യ ക്ലണുന്�ന്.സ്്ലമിപ്യ കണ്ട
മപെ്ലൾ എല്ലതെിനുാം െരിഹ്ലരമ്ലയി.പൂർെമ്ലയ സ്ലഫല്യാം.
ആദ്യാം ആശ്ലൻ സ്്ലമിയുമെതുമെ്ലലള്ള കവി�കൾ-മസ്്ല
ത്രങ്ങൾ ആപ്െഴ�ിയ�ന്.സ്്ലമിക്ന് മനസ്ില്ലയിക്്ലണുാം, 
ഇവൻ ഇവിപ്െ ഒതുമങ്ങണ്ടവനല.ചില ക്ലര്യങ്ങൾ സ്്ലമി 
ആശ്ലപ്ന ഏൽപെിച്ചു.ആശ്രമാം വകയ്ലയ ക്ലര്യങ്ങൾ മന്ലക്
ൊം;കെപ്ക്ഴതെന് തുെങ്ങിയ പ്െ്ലതുക്്ലര്യങ്ങൾ. െിപ്ന്
,ഉെരിവിദ്യ്ലഭ്യ്ലസതെിനന് അയച്ചു.ആശ്ലപ്ന സ്്ലമി മഡ്ല 
െല്പുവിപ്ന ഏൽപെിച്ചു.

ബ്ലാംഗ്ലൂരിൽ മഡ്ല െല്പു ആശ്ലപ്ന െഠിക്്ലൻ അയച്ചു.
എന്്ലൽ കുറച്ചുപ്ചന്മപെ്ലൾ അവർണ്ന്ലപ്െന്നു െറഞ്ഞു 
െഠിപെിനന് �െസ്ാം മനരിട്ടു.സാംസന് കൃ� സന് കൂൾ ആെമല്ല.
അവിെന്ന് മനപ്ര മദ്ര്ലസിനു മെ്ലയി.കുറച്ചുക്ലലാം അവിപ്െ.
മദ്ര്ലസിലാം അവർണ് പ്രശ്നാം വന്മപെ്ലൾ കൽക്ടെയിൽ 
എതെി.അമപെ്ലൾ െ്ലമഗ്ലറുാം അവിപ്െയുണ്ടന്.ബാംഗ്ലൂർ എതെിയ
മപെ്ലൾ മു�ൽപ്ക് ഇാംഗ്ീഷന് െഠനാം ആരാംഭിച്ിരുന്നു.അങ്ങപ്ന 
ഇാംഗ്ീഷന് കവി�മയ്ലടുള്ള െരിചയാം ഒരുവശതെന്,െ്ലമഗ്ലറിപ്റെ 
സ്്ലധീനാം മറുവശതെന്.െ്ലമഗ്ലറിപ്റെ ന്ലെകാം,പ്രസാംഗാം.ജ്ല�ി

പ്ക്�ിര്ലയുാം മറ്റുപ്മ്ലപ്ക് െ്ലമഗ്ലർ പ്രസാംഗിക്കുമ്ലയിരുന്നു.
ന്ലെകാം സന്യ്ലസി െബ്ിഷന് പ്ചയ്തു.ആ ന്ലെകാം ആശ്ലൻ കണ്ടു.
നമവ്ലത്ഥ്ലനതെിപ്റെ ദീപ്തി ആശ്ലൻ ഉൾപ്ക്്ലള്ളുകയ്ലയിരു
ന്നു.അങ്ങപ്ന വരുന് ആശ്ലൻ മപ്റ്റ്ലരു ആശ്ലന്ലയിരുന്നു.
ഇക്ോലത്ിതറെ വ�ദ്ധോന്ിക വിൈ്ലെ എന്ോണന്?

 എന്തു പ്ക്ലണ്ടന് ഇത്രയധികാം അക്മങ്ങൾ?മനസില്ലകുന്ി
ല.ഓമര്ല ദിവസവാം കുഞ്ഞുങ്ങളുാം സ്ത്രീകളുാം അ�ിക്മതെിനന് 
ഇരയ്ലകുന്നു,ബല്ലത്സാംഗാം പ്ചയ്പ്പെടുന്നു,പ്ക്ലലപ്പെടുന്നു.
അക്ലരെമ്ലയ പ്ക്ലല,അക്ലരെമ്ലയ െക,അക്ലരെമ്ലയ 
വിമദ്ഷാം.ഇപ്�ല്ലാം വർധിക്കുന്�ിനന് മൂർതെമ്ലയ പ്െ്ലതു 
ക്ലരൊം കപ്ണ്ടതെ്ലൻ കഴിയുന്ില.ചിന്്ലശൂന്യ�യ്ലക്ലാം 
ക്ലരൊം.മനുഷ്യൻ മൃഗമ്ലയിപ്ക്്ലണ്ടിരിക്കുന്നു െതുപ്ക്,
െതുപ്ക്.അെിസ്്ലന �കര്ലർ ഒന്ന് വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസതെിപ്റെ 
�പ്ന്യ്ലെന്.എന്്ലെന് വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസതെിപ്റെ ലഷെ്യാം? ഇമപെ്ല
ഴമതെ�്ലപ്െങ്ിൽ ഉമദ്യ്ലഗാം �രപ്പെടുതെല്ലെന് വിദ്യ്ലഭ്യ്ല
സതെിപ്റെ മൗലിക ലഷെ്യാം. മനുഷ്യൻ �ീർത്തുാം മനുഷ്യൻ 
മ്ലത്രമല.  മൃഗീയമ്ലയ ഒരുെ്ലെന് അാംശങ്ങളുാം മനുഷ്യനില
ണ്ടന്.കുഞ്ഞ്ലയിരിക്കുമ്്ലൾ മനുഷ്യൻ തു്ിപ്യ െിെിച്്ലൽ 
അ�ിപ്റെ ചിറകന് നുള്ളുാം. െിപ്ന് ക്ലലനുള്ളുാം.െിപ്ന് കപ്ല
റിഞ്ഞന് അ�ിപ്ന പ്ക്ലന്നുകളയുാം.ഈ പ്ക്ലല്ലുന് പ്രവെ� 
മനുഷ്യപ്റെ ഉള്ളിലണ്ടന്.അ�ിൽ നിപ്ന്്ലപ്ക് മനുഷ്യപ്ന മ്ലറ്റി
മ്ലറ്റി െെിെെിയ്ലയി മൃഗീയ ചിന്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുക. 

പ്പ്ര്ലഫ എാം പ്ക സ്ലനു
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progressive humanization of 
manഎന്�്ലെന് വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസതെി
പ്റെ ഉതെമ ലഷെ്യാം.അ�ന് വിദ്യ്ലഭ്യ്ല
സതെിലൂപ്െ ഇമപെ്ലൾ നെക്കുന്ില.
വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസാം കച്വെമ്ലയി.

 അരിമസ്റ്റ്ലടെിൽ െറഞ്ഞിട്ടുണ്ടന്,
സ്ലാംസന് ക്ലരിക ജീവി�ാം സ്ലധ്യമ്ല
കെപ്മങ്ിൽ മനഃസാംസന് ക്ലരാം വളർ
തെെപ്മന്ന്.സ്യാം െരിവർതെനാം 
പ് ച യ് പ് പെ മ െ ണ്ട തു ണ്ടന് . ഇ വ ി പ് െ  
ഇമപെ്ലൾ അ�ന് നെക്കുന്ില.അവസ
രവ്ലദികളുാം മദ്യെ്ലനികളുാം തുഛേമ്ലയ 
ല്ലഭതെിനന് നിലെ്ലടുകൾ വിട്ടുകള
യുന്വരുാം ഒപ്ക്യ്ലയി നമ്മൾ 
മ്ലറിയിരിക്കുന്നു.സ്ലാംസന് ക്ലരിക 
പ്രവർതെനമമ്ല അ�ിപ്റെ ധർമ്മമമ്ല 
നിർവ്ഹിക്പ്പെടുന്ില.വിദ്യ്ലഭ്യ്ല
സവാം സ്ലാംസന് ക്ലരിക ജീവി�വ
മ്ലെന് ര്ലഷ്ട്രീയപ്തെ സ്്ലധീനി
മക്ണ്ടതുാം നിയന്തിച്ന് നയിമക്
ണ്ടതുാം.അ�ന് സ്ലധ്യമ്ലകുന്ില.

അമപെ്ലൾ ര്ലഷ്ട്രീയാം  െെതെിപ്റെ
യുാം െിന്്ലപ്ല മെ്ലകുന്നു.അവപ്ര 
ആർക്കുാം കുറ്റാം െറയ്ലന്ലകുന്നുമില. 

സ ക ര െ ത് ി ത റെ  പ്രബു ദ്ധ െ 
-അങ്ങതെ ഒന്നുസ്ോ?

ഒരുദ്ലഹരൊം മന്ലക്കൂ.അെിയ
ന്ര്ലവസ്യ്ക്കു മശഷമുള്ള പ്�രപ്ഞ്ഞ
ടുപെിപ്റെ ഫലാം ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ�്യാം 
െക്� പ്ര്ലെിക്കുന്നു എന് പ്ര�ീ�ി 
ജനിപെിച്ചു.ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ�്യാം 
ആമര്ലഗ്യമുള്ള�്ലക്ലൻ തുെങ്ങിയിരു
ന്നു,�ീർച്യ്ലയിട്ടുാം.എന്്ലൽ പ്രബുദ്ധ
പ്മന്ന് സ്യാം പ്ക്ലടെിമഘ്ലഷിക്കുന് 
മകരളാം നെതെിയ വിധിപ്യഴതെന് 
എന്്ലയിരുന്നു. ര്ലജ്യപ്തെ മറ്റുസാം
സ്്ലനങ്ങപ്ളല്ലാം അെിയന്ര്ലവസ്
പ്ക്�ിപ്ര വിധിപ്യഴ�ിയമപെ്ലൾ 
മകരളാം മ്ലത്രാം ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ിപ്ക്്ല
പൊം നിന്നു.

മകരളതെിപ്ല ജനങ്ങൾ പ്രബു
ദ്ധര്ലപ്െന്�ന് പ്�റ്റിദ്ധ്ലരെയ്ലെന്.
അവർ െത്രാം വ്ലയിക്കുന്വരുാം അറി
വള്ളവരുപ്മ്ലപ്ക്യ്ലെന്. െപ്ഷെ പ്ര
ബുദ്ധരല. പ്രബുദ്ധ�യുപ്െ വീഷെൊം 
അവർക്ില.െ്ലവപ്പെടെ ഉതെമരന്്യ
ക്്ലരൻ കർഷകൻ എത്രമയ്ല പ്രബു
ദ്ധന്ലെന്.മകരളീയരുപ്െയുാം മറ്റുള്ളവ
രുപ്െയുാം പ്െരുമ്ലറ്റങ്ങളിൽ നിന്നുാം 
ഇക്്ലര്യാം മനസില്ലക്്ലാം.ഏറ്റവാം 
അഭ്യസ്വിദ്യരുള്ള മക്ലമളജന് മമഖല
യില്ലെമല്ല െ്ലൻ പ്രവർതെിച്ി
രുന്�ന്.അവിപ്െ ഇെെഴകിയമപെ്ലൾ 
അവസരവ്ലദതെിപ്റെയുാം ക്ലെെ്യതെി
പ്റെയുാം എത്രമയ്ല മുഖങ്ങൾ കണ്ടി
രിക്കുന്നു.ഒരിക്ലാം വിശ്സിക്്ലൻ 
െറ്റ്ലതെവർ.െരസ്യങ്ങൾക്,ന് അ�ന് 
ഉ�ന്െന്ങ്ങളുപ്െ ക്ലര്യതെില്ലയ്ലലാം 
ആശയ�ലതെില്ലയ്ലലാം ആദ്യാം 
കീഴന് പ്പെടുന്�ന് മകരളീയര്ലെന്.

സാംസന് ക്ലരാം,മ�ാം,ജന്ലധിെ�്യാം
സാംഘെി� മ�ാം അെിസ്്ലനെര

മ്ലയി ജന്ലധിെ�്യതെിപ്ന�ിര്ലെന്.
ജന്ലധിെ�്യ വിരുദ്ധമ്ലെന്.വിശ്സി
ക്്ലന്ലെന് മ�ാം െഠിപെിക്കുന്�ന്.ജന്ല
ധിെ�്യതെിപ്റെ ആമര്ലഗ്യകരമ്ലയ 
അവസ്യ്കന്  സാംശയിക്കുന് മനസ്
ണ്ട്ലമയ �ീരൂ.മച്ലദ്യാം പ്ചയ്ൊം.
ശബരിമല വിഷയതെിൽ ജനാം വിശ്

പല െിന്ാധാരകളം േില
പാടുകളം ഉള് എഴുത്തുകാ
രും െിന്കരുമമാമക്ക 
നെരിതിരിഞ്ഞും അല്ാമതയു
മമാമക്ക പരസ്പരം സംവദി
ക്കുമായിരുന്നു,മുന്കാലങ്ങ
ളിൽ.മപാതുസമൂഹം അത് 
സാകൂതം ശ്ദ്ിച്ചുമിരുന്നു.
ഇനപ്ാൾ അങ്ങമേ ഒരു 
അവസ്യില്.
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സിക്കുന്നു,ആച്ലരാം ഇന്�്ലപ്െന്ന് െറഞ്ഞന് എല്ലവരുാം 
അ�ിനുെിന്്ലപ്ല ഓടുകയമല പ്ചയ്�ന്.വ്ലസ്വതെിൽ 
ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ന് പ്രമവശനാം മവണ്ട�മല? യുക്ി
ബദ്ധമ്ലയി ചിന്ിക്കുന് ഒരവസ്പ്യ്ക�ിര്ലയ സാംഘെി�മ�ാം 
നിൽക്കുന്നു.സാംഘെി� മ�ാം ഇരുമന്്ലപ്ടെ,അ�ന് ആളുകപ്ള  
അ്ലതെിലാം െള്ളിയിലപ്മ്ലപ്ക് മെ്ലക്ലൻ മപ്രരിപെിമച്്ല
പ്ടെ.െപ്ഷെ ര്ലഷ്ട്രീയതെിൽ ഒരിക്ലാം 
ഇെപ്െെ്ലൻ െ്ലെില.

ഹിന്ദുമ�ാം ജ്ല�ീയമ്ലയിടെന് 
സാംഘെി� മ�മ്ലെന്.ജ്ല�ിവിമവച
നതെിപ്ല്ലപ്ക് സാംഘെി� മ�പ്മന് 
നിലയ്കമല അ�ിപ്ല �പ്ന് മമൽജ്ല
�ികൾ നിലപ്ക്ലണ്ട�ന്.ഹിന്ദുയിസാം 
സ ാം സന്  ക ്ല ര മ ്ല െന് . അ � ി ല ്ല െന് 
െപ്ഷെ പുലയൻ വഴിനെക്രു�ന്,വ
ഴിയിൽ കയറ്ലൻ െ്ലെില എന്നുണ്ട്ല
യിരുന്�ന്.അ�ന് ഒരിക്ലാം മച്ലദ്യാം 
പ്ചയ്പ്പെടെിരുന്ിലമല്ല.മച്ലദ്യാം 
പ്ചയ്്ല�ിരുന്�ിപ്റെ ക്ലരൊം 
എന്്ലെന്?ഹിന്ദുമ�തെിപ്റെ �പ്ന് 
ഭ്ലഗമ്ലയ പുലയർ മഷെത്രതെിൽ 
കയറിയ്ലൽ പുെ്യാം നശിക്കുകയ്ല
പ്െന്ന് അവരുൾപ്പെപ്െ വിശ്സിച്ചു.
പുലയർ ആദ്യാം സാംഘെിച്�ന് എവിപ്െ 
വച്്ലെന്?െണ്ഡിറ്റന് കറുപെൻ മ്ലസ്റ്ററുപ്െ 
ചങ്ങ്ലൊം പ്കടെി ക്ലയലിൽ.അവർക്കു 
കരയ്ക്കു കയറ്ലൻ െ്ലെില്ലയിരുന്നു.
അ�ന് അവരുാം അാംഗീകരിച്ിരുന്

അവസരവാദികളം മദത്യപാേി
കളം തുച്ഛമായ ലാഭതെിേ് 
േിലപാടുകൾ വിട്കളയുന്നവ
രും ഒമക്കയായി േമ്ൾ 
മാറിയിരിക്കുന്നു.സാംസ് 
കാരിക പ്രവര്തെേനമാ 
അതിമറെ ധര്മ്നമാ േിര്വ്വഹി
ക്കമപ്ടുന്നില്.വിദത്യാഭത്യാസവും 
സാംസ് കാരിക ജീവിതവുമാ
ണ് രാഷ്ടീയമതെ സ്വാധീേി
നക്കടെതും േിയന്തിച്് 
േയിനക്കടെതും. അത് 
സാധത്യമാകുന്നില്.

�്ലെന്.ഈഴവരുാം ഇതെരാം വിലക്കുകൾ അാംഗീകരിച്ിരുന്
�്ലെന്.െിന്ീെന് െ്ലചൈ്ല�്യർ വന്നു,ജന്ലധിെ�്യ മബ്ലധാം 
വന്നു.െ്ലചൈ്ല�്യ വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസാം വന്നു.അങ്ങപ്നയ്ലെന് 
സ്ലമൂഹ്യ മ്ലറ്റതെിനന് വഴിപ്യ്ലരുങ്ങുന്�ന്.

മെം എല്ലോയന്സ്ോഴും പിന്ിരി്ൻ എന്നുപറയോവുന്ന 
മസെോഭോവമോണന് ഇത്രം കോര്യങ്ങെിൽ വച്ചുപുലർത്ിയെന്.

സഡോ അംസബദന്കതറോതക് ആ മെം 
കെഞ്ന് ബുദ്ധമെം �്ീകരിച്ചെന് 
അതുതകോ്സല്ല.?

വിമമ്ലചന സമരാം ജയിക്്ലൻ 
അന്ന് പ്രധ്ലനമന്തി ജവഹർല്ലൽ 
പ്നഹന്റു വന്മപെ്ലൾ െറഞ്ഞ�്ലയി 

മകടെിട്ടുണ്ടന്:'സമുദ്ലയ ശക്ികള്ലെന് 
ഇമപെ്ലൾ സാംഘെിച്ിരിക്കുന്�ന്.ഈ 
സമുദ്ലയ ശക്ികൾ ന്ലപ്ള പ്ഡമമ്ല
ക്സിയുപ്െ ശരീരതെിൽ നിന്നുകൂെി 
മ്ലാംസാം ആവശ്യപ്പെടുാം'.മർച്റെന് 
ഓഫന് പ്വനീസി’പ്ല ജഷമല്ല
ക്ിമന്ലെ്ലയിരുന്നു െമര്ലഷെമ്ലയ 
സ്ലദൃശ്യാം ച്ലർതെൽ.അ�ിപ്ന�ിപ്ര 
ജ ്ല ഗ്ര�  പു ല ർ തെ െ പ് മ ന്നു ാം 
അമ്ഹാം ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ട്ലയി 
എന്്ലെന് അറിവന് .വിമമ്ലചന 
സമരക്്ലർക്്ലയി വന്�്ലപ്െങ്ി
ലാം   ഹ്ലമര്ലൾഡന് ല്ലസന് കിയുപ്െ 
ശിഷ്യന്ലയ പ്നഹന്റുവിനന് അങ്ങപ്ന 
െറമയണ്ടിവന്നു.

പ്പ്ര്ലഫ എാം പ്ക സ്ലനു
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ഇന്ദിര്ല ഗ്ലന്ിപ്യമപെ്ലപ്ല അെിയ
ന്ര്ലവസ് നെപെ്ലക്ിപ്ക്്ലണ്ടല 

ര്ലഷ്ട്രീയ സ്യാംമസവകന് -സാംഘന്
-ഭ്ലര�ീയ ജന�്ലെ്ലർടെി െരിവ്ലരാം 
അവരുപ്െ (ഹിന്ദുര്ലഷ്ട്രാം) അജണ്ട ഇന്്യ
യിൽ നെപെ്ലക്കുന്�ന്. ഇന്്യൻ ഭരെ
ഘെനപ്യ പ്വറുാം മന്ലക്കുകുതെിയ്ലക്ി 
ജന്ലധിെ�്യ സ്്ലെനങ്ങളുപ്െ അന്
സ്തെ മച്ലർതെിക്ളഞ്ഞന് മക്ലർപെമറ

റ്റുകളുപ്െയുാം ഹിന്ദുമധ്യവർഗ്ഗികളുപ്െയുാം ഒതെ്ലശമയ്ലപ്െയ്ലെന് 
ഇന്്യപ്യ സാംഘെരിവ്ലർ ഒരു ഹിന്ദു ര്ലഷ്ട്രമ്ലക്ി മ്ലറ്റുന്�ന്. 
ഹിന്ദു�്യുപ്െ ഉെജ്ഞ്ല�്ലവ്ലയ വി ഡി സവർക്റുപ്െയുാം 
മഡ്ല പ്ഹഡന് പ്ഗവ്ലറിപ്റെയുാം എാം എസന് മഗ്ലൾവ്ലർക്റുപ്െ
യുാം ഫ്ലസിസ്റ്റന് ആശയങ്ങൾ െ്ലർലിപ്മറെിപ്ന ഒരു ആമക്്ലശ
ക്െയ്ലക്ി ('സല്ലെക്െ' പ്യന്ന് ഹിന്ദന് സ്ര്ലജിൽ ഗ്ലന്ി) 
പ്ര്ലവർതെികമ്ലക്കുന്നു. അ�ിന്ലയി െടെ്ലളപ്തെയുാം അർദ്ധ
ജസനികവിഭ്ലഗങ്ങപ്ളയുാം മെ്ലലീസിപ്നയുാം മ്ലധ്യമങ്ങപ്ള

യുാം ഉെമയ്ലഗിക്കുന്നു. മമ്ലദിയുപ്െയുാം അമി�ന്ഷ്ലയുപ്െയുാം 
വ്ലദങ്ങളുാം വ്ലക്കുകളുാം �്ലപ്ഴതെടെിപ്ല സ്യാംമസവകൻ വപ്ര 
ആവർതെിക്കുന്നു. �ീവ്രഹിന്ദു�്മദശീയ�യുപ്െ ഈ സർക്
സ്ന് ഹിന്ദുമധ്യവർഗ്ഗികൾക്ന് രുചിക്കുന് മടെിൽ മനതൃ�്ാം 
വളപ്ര �ന്തെരമ്ലയി നെപെ്ലക്കുന്നു. ''മദശസന് മനഹികപ്ള, 
വരുവിൻ വരുവിൻ െങ്ങളുപ്െ സർക്സ്ന് കൂെ്ലരതെിമല
ക്ന്'' എന്ന് അവർ ഏതു മനരവാം സ്ലമൂഹ്യമ്ലധ്യമങ്ങളിലൂപ്െ 
ജനങ്ങപ്ള മ്ലെി വിളിക്കുന്നു. സർക്സ്ല പ്�്ലഴിലാം, െ്ലർപെി
െവാം, ഭഷെെവാം, സ്്ല�ന്ത്യവാം, ജീവിക്്ലനുള്ള പ്ചറിയ 
ഇെങ്ങളുമ്ലെന് മവണ്ടപ്�ന്ന് സർക്സ്ന് കൂെ്ലരതെിപ്റെ കൂർതെ 
മുള്ളുള്ള ക്ിമവലികൾ െിെിച്ന് നിലവിളിക്കുന്വപ്ര െല 
രീ�ികളിൽ െല പ്രക്ലരങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ര്ലഷ്ട്രീയ 
എ�ിര്ലളികപ്ളയുാം എഴത്തുക്ലപ്രയുാം ബുദ്ധിജീവികപ്ളയുാം 
വരു�ിയില്ലക്്ലൻ സർക്്ലരിപ്റെ എല്ല ഏജൻസികപ്ളയുാം 
ഉെമയ്ലഗിക്കുന്നു. ഇ�ന് ഇത്രയുാം രൂഷെമ്ലയ�ന് 2019-ൽ 37% 
മവ്ലടെർമ്ലർ വൻഭൂരിെഷൊം നൽകി ഭരൊം ഇവരുപ്െ ജകപ്വ
ള്ളയിൽ പ്വച്ചു പ്ക്ലടുതെ�ന് മു�ല്ലെന്.

നലഖേം

മക അരവിന്ാക്ഷന്

പൗരത്വ ട്ഭദഗതി നിയെവുധം 
ഗാന്ിയൻ പ്ാർത്ഥനകളധം

ഗ്ലന്ിജി. സന്� സഹച്ലരികള്ലയ മനുവാം ആഭയുാം
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ക്ലശ്മീർ, അമയ്ലധ്യ, ൌര�്മഭദഗ�ി ഇവ നെപെ്ലക്ിക്
ഴിഞ്ഞു. ഉന്� നീ�ിെീഠാം മെ്ലലാം ഗ്ലന്ിയുപ്െ ഭ്ലഷയിൽ 
''വക്ീലന്്ലരുപ്െ മച്ചുനന്്ലര്ലയിടെ്ലെന്'' (ഹിന്ദന് സ്ര്ലജന്) 
മവഷമിടുന്�ന്. ക്ലശ്മീർ എഴപെതെിയഞ്ചു ലഷൊം മനുഷ്യ
രുപ്െ �െവറയ്ലക്ിയ�ിമല്ല ഭൂരിെഷെ മ�വിശ്്ലസതെിപ്റെ 
മെരിൽ അമയ്ലധ്യ മഷെത്രാം െെിയ്ലൻ വിട്ടുപ്ക്ലടുതെ�ിമല്ല 
ഉന്�നീ�ിെീഠാം മെ്ലലാം എപ്രക്ലരമ്ലെന് പ്െരുമ്ലറിയപ്�
ന്ന് നമുക്റിയ്ലാം. െ്ലർലിപ്മന്റുാം ര്ലജ്യസഭയുാം െ്ലസ്ലക്ിയ 
ൌര�് മഭദഗ�ി നിയമവാം മക്ലെ�ിയിൽ  ഈ ക്ലലഘടെ
തെിൽ എന്്ലകുപ്മന്ന് െറയ്ലന്ലവില. അനുനയതെിപ്റെമയ്ല 
സാംവ്ലദതെിപ്റെമയ്ല ഭ്ലഷ ഫ്ലസിസ്റ്റുകൾ ഒരിക്ലാം സ്ീക
രിക്്ലറില.

ൌര�്മഭദഗ�ി നിയമതെിനു െിന്്ലപ്ല മദശീയ 
ൌര�് റജിസ്റ്ററുാം പ്ക്ലണ്ടുവരുപ്മന്ന് ആഭ്യന്രമന്തി പ്ര
ഖ്യ്ലെിച്ന് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫ്ലസിസപ്തെ മനരിെ്ലൻ �ക് 
ധ്ലർമ്മിക ശക്ി ഇന്്യയിപ്ല പ്ര�ിെഷെതെിനില എന് 
വസ്തു� ഇപ്�ല്ലാം നെപെ്ലക്കുന്വർക്റിയ്ലാം. ഈ സ്ലഹച
ര്യതെിൽ ഒരു ഗ്ലന്ിയൻ വിദ്യ്ലർത്ഥിപ്യന് നിലയിൽ, ഈ 
ഫ്ലസിസപ്തെ പ്ര�ിമര്ലധിക്്ലൻ ഗ്ലന്ിയിൽ എന്തുപ്ണ്ടന്ന് 
അമന്ഷിക്കുകയ്ലെിവിപ്െ. ഗ്ലന്ിയുപ്െ അവസ്ലനന്ലളുക
ളിപ്ല (01/01/1948-30/1/1948) പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗങ്ങളിൽ 
ഗ്ലന്ി െറഞ്ഞ�ിപ്ന അെിസ്്ലനപ്പെടുതെിയ്ലെന് ഈ 
മലഖനാം എഴ�ിയിട്ടുള്ള�ന്. (മദശീയ) ൌര�് മഭദഗ�ിനി
യമതെിൽ ഒരു ഭ്ലഗതെന് ഹിന്ദുക്ളുാം െ്ലഴന് സികളുാം ബൗദ്ധരുാം 
ജജനരുാം സിക്കുക്ലരുാം മറുഭ്ലഗതെന് മുസ്ീാംങ്ങളുമ്ലെന്. 
ഗ്ലന്ിയുപ്െ അന്്യക്ലല ദിവസങ്ങളിലാം ഇമ� മവർ�ിരിവന് 
�പ്ന്യ്ലെന് അമ്ഹതെിനന് അഭിമുഖീകരിമക്ണ്ടിവന്�ന്. 
ഇരുെതെിപ്യ്ല്�ന് പൂർണ്പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗങ്ങളിൽ 
ഗ്ലന്ി െറഞ്ഞതുാം മുപെ�്ലമപ്തെ (30/01/1948) പ്ര്ലർത്ഥന്ല 
മയ്ലഗതെിനുമെ്ലകുന് മവളയിൽ ഗ്ലന്ി �പ്റെ ഊന്നുവെിക
ള്ലയ മനുവിമന്ലടുാം ആഭമയ്ലടുാം െറഞ്ഞതുാം കൂടെി വ്ലയിച്്ലെന്, 
ഈ മലഖനാം രൂെപ്പെടുതെിയിട്ടുള്ള�ന്.

സർദ്ലർ വലഭ്ലയന്  െമടെലിമന്ലെന് 
സാംസ്ലരിച്ിരുന് ഗ്ലന്ി സമയാം 
മെ്ലയ�റിഞ്ഞില. ''ബ്ലപ്പു, അങ്ങയുപ്െ 
ഘെിക്ലരതെിനന് വളപ്ര അവഗെിക്
പ്പെടെ�്ലയി മ�്ലന്ിക്്ലണുാം. അങ്ങന് 
അ�ിമലക്ന് മന്ലക്ിയില.'' എന്ന് 
മനു ഓർമ്മപ്പെടുതെിയമപെ്ലൾ ഗ്ലന്ി 
െറഞ്ഞു: ''എപ്റെ സമയ സൂഷെിപ്പുക്ല
ര്ലയ നിങ്ങളുള്ളമപെ്ലൾ, െ്ലപ്നന്ിനന് 
വ്ലച്ിൽ മന്ലക്ൊം?'' മനുവിപ്നയുാം 
ആഭപ്യയുാം ഉമ്ശിച്്ലെന് ഗ്ലന്ി 
അങ്ങിപ്ന െറഞ്ഞ�ന്.

''െപ്ഷെ, അങ്ങന് സമയ-സൂഷെിപ്പുക്ല
പ്രയുാം മന്ലക്ിയില'' പ്യന്ന് അവരിൽ 
ഒര്ലൾ െറഞ്ഞു. ഗ്ലന്ി ചിരിച്ചു.

ഈ സമയമബ്ലധാം ഗ്ലന്ി 

1/1/1948 -പ്ല മയ്ലഗതെിൽ വ്യക്മ്ലക്കുന്നുണ്ടന്. ''ഒരു പ്ര്ലർ
ത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഒരു മിനിടെന് നഷ്ടപ്പെടെ്ലൽ ആയിരക്െ
ക്ിനന് മനുഷ്യർക്ന് ആയിരക്െക്ിനന് മിനിട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെ
ടുന്നു.''

�പ്റെ അരയിൽ മെ്ലക്റ്റന് ഘെിക്ലരവമ്ലയി സഞ്രി
ക്കുന് ഗ്ലന്ിപ്യ സമയനിഷ്യുപ്െ പ്ര�ിനിധിയ്ലയി ന്ലാം 
കെക്്ലക്്ലറുണ്ടന്. മഹ്ല ക്ലലതെിപ്റെ പ്രവ്ലഹതെിനു 
മു്ിൽ മനുഷ്യപ്റെ ക്ലലഗെനയുപ്െ അെയ്ലളമ്ലയ വ്ലച്ന് 
എത്ര നിസ്ലരമ്ലപ്െന്ന് ഒരു യഥ്ലർത്ഥ അര്ലജകവ്ലദിയുപ്െ 
ഉൽക്മണ്്ലപ്െ ഗ്ലന്ി സൂചിപെിക്കുകയ്ലെന്. ഫ്ലസിസ്റ്റന് 
അജണ്ട നെപെ്ലക്കുന്�്ലെന് വിജയിയുപ്െ മുദ്രപ്യന്ന് സ്യാം 
അഹങ്രിക്കുന് പ്രധ്ലനമന്തിയുാം ആഭ്യന്രമന്തിയുാം ക്ലലപ്ര
വ്ലഹതെിപ്റെ ഒഴക്ിൽ യ്ലപ്�്ലന്നുമപ്ലന്ന് ഒരു ഗ്ലന്ിയൻ 
മനമസ്്ലപ്െ വ്ലയനക്്ലർ മനസ്ില്ലക്ൊം. ഫ്ലസിസതെിപ്റെ 
ഈ വൻകുമിളകൾ പ്വറുാം �്ലൽക്്ലലികങ്ങള്ലെന്. ഇന്്യ ഒരു 
ഗ്ലന്ിയൻ ക്ലലപ്തെ ഉള്ളിൽ ആവ്ലഹിപ്ച്ടുക്കുകയ്ലപ്െ
ങ്ിൽ ഈ ഫ്ലസിസാം �ീപ്ര നിസ്്ലരമ്ലെന്. ക്ലലതെിപ്റെ 
ഘെിക്ലര സൂചികൾ ചലിപെിക്്ലൻ ശക്ര്ലയവർ ഇന്്ല
ടെിപ്ല കർഷകനുാം ശില്പിയുാം പ്ചറുകിെ കച്വെക്്ലരനുാം സ്ത്രീ 
പ്�്ലഴില്ലളിയുാം യുവ്ലക്ളുാം എഴത്തുക്ലരുാം മനുഷ്യ്ലവക്ലശ
പ്രവർതെകരുാം ദളി�രുാം ആദിവ്ലസികളുാം �പ്ന്യ്ലെന്, 
ഗ്ലന്ി �പ്റെ ഘെിക്ലരതെിലൂപ്െ ഉറപെിച്ന് െറയുന്നുണ്ടന്. 
വർഷങ്ങൾക്കുമു്ന് ആനന്ദകുമ്ലരസ്്ലമി ഭ്ലവി ഇന്്യപ്യപെറ്റി 
െറഞ്ഞതുാം ഈ വഴിയില്ലെന്. ജകപ്തെ്ലഴിലകളുപ്െ (crafts)
ഒരു വ്യവസ്ലയ്ലനന്രാം സമൂഹമ്ലയിരിക്കുാം. ''ഭ്ലവി ഇന്്യ' 
(പ്സമിന്ലർ: ശിവ വിശ്ന്ലഥന്; ഡിസാംബർ 2019: പുറാം: 59) 
യൂമറ്ലെ്യൻ അധിനിമവശതെിപ്റെ സ്ലമ്്ലജ്യ�് മ്ലതൃകയിൽ 
ഇന്്യപ്യ വിഘെിപെിച്ന് ഭരിക്്ലൻ ശ്രമിക്കുകയുാം അ�ിന്ലയി 
ചങ്ങ്ലതെ മു�ല്ലളിതെപ്തെ ആമ്ഷിക്കുകയുാം പ്ചയ്യുന് 
സാംഘെരിവ്ലർ വികസനാം ജനമിഷികാം മ്ലത്രമ്ലെന്, ക്ലല
തെിപ്റെ കെക്ിൽ. 

വി ഡി സവര്ക്റുപ്െ ചിത്രതെിനന് മുന്ില് ആഭ്യന്ര മന്തി അമി�ന് ഷ്ല 
പ്രെ്ലമാം അര്പെിക്കുന്നു.
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എന്ോണന് പ്രോർത്ഥെ?
''ഹൃദയതെിപ്റെ ഭഷെെമ്ലെന് പ്ര്ലർത്ഥന. അതുപ്ക്ലണ്ടന് 

പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിനന് വരുന്വർ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്ര്ലർത്ഥ
നയുമ്ലയി വരൊം. അതെരാം ഭഷെൊം ജദവതെിൽ നിന്
ല്ലപ്� മപ്റ്റവിപ്െ നിന്നുാം നമുക്ന് കിടെില....'' 01/01/1948-
പ്റെ പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി സൂചിപെിക്കുന്�ന് 
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ �മ്മിലള്ള സാംവ്ലദമ്ലെന്.'' ഗ്ലന്ിയൻ 
സ�്യ്ലഗ്രഹാം മെ്ലപ്ല ''പ്ര്ലർത്ഥനയന് പ്ക്ത്തുന്വർ നിശേബ്ദ
മ്ലയിരിക്ൊം. മൗനമ്ലയി ഗൃഹങ്ങ
ളിമലക്ന് മെങ്ങൊം.'' ഹിന്ദുവിപ്റെയുാം 
ശിഖപ്റെയുാം മുസ്ീമിപ്റെയുാം ഹൃദ
ജയക്യതെിനന്'' പ്ര്ലർത്ഥനപ്യന് 
സാംവ്ലദമ്ലെ്ലവശ്യാം. ''ഇന്്യയിപ്ല 
മക്ലെിക്െക്ിനന് ജനങ്ങൾ എപ്റെ 
കണ്ണുകളുാം ക്ലതുകളുാം ജകകളുാം 
ക്ലലകളുമ്ലപ്െന്ന്'' 01/01/1948) 
ഗ്ലന്ി െറയുമ്്ലൾ ഇന്്യയിപ്ല 
പ്മ്ലതൊം ജനങ്ങളുാം ഒരു സാംവ്ലദ
തെിൽ ഏർപ്പെടുകയ്ലെന്.

ഇന്ന് സാംവ്ലദങ്ങളില. മമ്ലദി 
ആപ്രയുാം മകൾക്്ലൻ �യ്്ലറല. 
അമി�ന്ഷ്ല െ്ലർലിപ്മറെിൽ ആമക്്ല
ശിക്കുന്നു. ര്ലഷ്ട്രീയ സ്യാം മസവകർ 
സ്ലമൂഹ്യമ്ലധ്യമങ്ങളിൽ അർധസ�്യ
ങ്ങൾ എഴതുന്നു. ഇന്്യപ്യ വിഘെി
പെിക്്ലൻ ഭാംഗ്യന്മരെ മപ്രരെ 
നൽകുന്നു. ഇന്്യ ഹിന്ദുവിമറെ�ന് 
മ്ലത്രമ്ലപ്െന്ന് �്ലക്ീ�ന് പ്ചയ്യുന്നു. 
എ�ിർക്കുന്വർ െ്ലകിസ്്ലനികളുാം 

ര്ലജ്യമദ്ര്ലഹികളുമ്ലപ്െന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു.

വിഭജെത്ിതറെ  
പൗരെ് രജിസ്റർ

1948 ജനുവരി രണ്ടിപ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ 
ഒരു ഹിന്ദുവിപ്റെ ദീർഘമമറിയ കതെിപ്നപെറ്റി ഗ്ലന്ി 
െര്ലമർശിക്കുന്നുണ്ടന്. കതെിൽ അമ്ഹാം (ഹിന്ദു) 
െറയുന്നു: െല �വെ െറഞ്ഞിട്ടുാം ഒന്നുാം െഠിക്്ലതെ 
െ്ലൻ ഇമപെ്ലഴാം മുസ്ീമുകളുമ്ലയി ചങ്ങ്ലതെതെില്ലെന്. 
ഇമപെ്ലഴാം മുസ്ീാം സമഹ്ലദരങ്ങൾ ഇന്്യമയ്ലെന് വിശ്
സ്� പുലർത്തുന് സമഹ്ലദരങ്ങള്ലപ്െന്ന് െ്ലൻ 
കരുതുന്നുപ്വങ്ിൽ െ്ലപ്ന്ലരു വിഡ്ി �പ്ന്യ്ലെന്. 
അങ്ങപ്ന വലവരുമുപ്ണ്ടങ്ിൽ, എനിക്വപ്ര സൂഷെി
ച്ചുപ്വയ്ക്ലാം. മശഷിക്കുന്വപ്ര െ്ലകിസ്്ലനിമലക്ന് 
െറഞ്ഞയക്ൊം.'' ഇമ� വ്ലക്കുകൾ �പ്ന്യമല 
സാംഘെരിവ്ലറിപ്റെ ഉന്�ിയിലളളവർ മു�ൽ �്ലപ്ഴ 
പ്�രുവിലള്ളവർ വപ്ര െറയുന്�ന്? ഇ�മല ൌര�് 
മഭദഗ�ി നിയമതെിപ്റെ ബ്ലക്ി െത്രാം?

എന്്ലെന് ഇന്്യയുപ്െ വിഭജനതെിനന് ക്ലരെമ്ലയ 
അെിസ്്ലന ക്ലര്യപ്മന്ന് ഗ്ലന്ി അമ� പ്ര്ലർത്ഥന്ല 
മയ്ലഗതെിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടന്: 'ന്ലമ്ലവശ്യപ്പെടുന്�ന് 
എല്ല മുസൽമ്ലൻമ്ലപ്രയുാം ഇന്്യയിൽ നിന്ന് ഓെിക്്ലന്ലെന്. 
നമ്മുപ്െ �ലമച്്ലറിൽ അവർ പ്ചയ് ക്രൂര�കളുണ്ടന്. െ്ലക്ി
സ്്ലന്ലവശ്യപ്പെടുന്�ന് എല്ല ഹിന്ദുക്പ്ളയുാം അവരുപ്െ 
ന്ലടെിൽ നിന്ന് െ്ലയിക്്ലന്ലെന്. അവരുപ്െ �ലമച്്ലറിലമുണ്ടന് 
ഹിന്ദുവിപ്റെ ക്രൂര�കൾ. അങ്ങിപ്നപെറയുന്തുാം പ്ചയ്യുന്തുാം 

വിഡ്ിതെമ്ലെന്. ഈ മമന്ലഭ്ലവ
മ്ലെന് ഇന്്യയുപ്െ വിഭജനതെിനന് 
ക്ലരെമ്ലയ�ന്.'

ഗ്ലന്ിയുപ്െ ക്ലലതെന് ഇന്്യ്ല
വിഭജനതെിനന് ക്ലരെമ്ലയ�ന് വി 

ഡി സവർക്റിപ്റെയുാം (മഗ്ലൾവ്ലൾ
ക്റിപ്റെയുാം) ഹിന്ദുമഹ്ലസഭയുപ്െയുാം 
മുഹമ്മദലി ജിന്യുപ്െയുാം (മുസ്ീാംലീ
ഗിപ്റെയുാം) ആശയങ്ങളുാം പ്രവൃതെി
കളുമ്ലെന്. ഇന്ന് സവർക്റിപ്റെയുാം 
മഗ്ലൾവ്ലൾക്റിപ്റെയുാം സ്്ലനതെന് 
ര്ലഷ്ട്രീയ സ്യാം മസവകരുപ്െ വൻനി
രയുണ്ടന്, എല്ല അധിക്ലരവമ്ലയി. 
മുസ്ീമിപ്ന നിലക്ന് നിർതെി, ഒരു 
ചരിത്രെ്ലഠാം െഠിപെിക്കുവ്ലൻ. അപ്പു
റതെന്  െ്ലക്ിസ്്ലനുാം അവരുപ്െ 
�ീവ്രവ്ലദി സാംഘങ്ങളുമുണ്ടന്. ൌര�് 
മഭദഗ�ിമയ്ലപ്െ ഇന്്യ പ്വടെിമുറിച്ന് 
സ്�ന്തയ്ലക്ിയ ബാംഗ്്ലമദശുമുണ്ടന്.

' 'വിഡ്ികള്ലയ മനുഷ്യർക്ന് 
ഒരിക്ലാം ധീരര്ലവ്ലൻ കഴിയില..... 
ഇന്ന് നമ്മുപ്െ ചുറ്റിനുമുള്ള വിഷാം 

(നദശീയ) പൗരത്വ നഭദഗതി
ബില്ിൽ ഒരു ഭാഗതെ് 
ഹിന്ദുക്കളം പാഴ് സികളം 
ബൗദ്രും ജജേരും 
സിക്കുകാരും മറുഭാഗതെ് 
മുസീംങ്ങളമാണ്. 
ഗാന്ിയുമെ അന്ത്യകാല 
ദിവസങ്ങളിലും ഇനത 
നവര്തിരിവ് തമന്നയാണ് 
അനദേഹതെിേ് അഭിമുഖീ
കരിനക്കടെിവന്നത്.

ഗ്ലന്ിജിയുാം ജിന്യുാം
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ഏറിയിരിക്കുന്നു. ക്ലശ്മീർ, വിഷാം കൂടെിയിമടെയുള്ളു.....'' 
(02/01/1948)

6/1/48 പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ലമയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി:” ''െ്ലക്ി
സ്്ലനിൽ ഹിന്ദുക്ൾ പ്ക്ലലപ്പെടുന്തു പ്ക്ലണ്ടന് ഇന്്യയിൽ 
മുസ്ീാംങ്ങൾ പ്ക്ലലപ്പെെെപ്മന്തുാം അങ്ങിപ്ന സാംഭവിക്കു
ന്തുാം ശുദ്ധഭ്്ലന്്ലെന്. നമ്മുപ്െ ഇമപെ്ലഴപ്തെ നിർഭ്ലഗ്യാം 
ജനങ്ങൾ വീണ്ടുവിച്ലരമില്ലപ്� അർത്ഥ ശൂന്യമ്ലയ റൗഡി
സതെിൽ മുഴകുന്നു. ഇമപെ്ലഴപ്തെ മ്ലനസിക്ലവസ് നമ്മൾ 
സ്�ന്തര്ലജ്യമ്ലയ�ിന്ലൽ എന്തുാം പ്ചയ്്ലപ്മന്്ലെന്.''

വ്ലസ്വതെിൽ ഗ്ലന്ിയുപ്െ വ്ലക്കുകൾ 2019 ഡിസാംബർ 
10,11,12 �ീയ�ികളിൽ ഇന്്യയിൽ നെക്കുന് സാംഭവങ്ങമള്ല
ടുള്ള പ്ര�ികരൊം �പ്ന്യ്ലെന്. െ്ലക്ിസ്്ലനിൽ ഹിന്ദുക്ൾ 
ക്മ്ല�ീ�മ്ലയി കുറപ്ഞ്ഞന്നുാം ഹിന്ദുനയൂനെഷെപ്തെ െീഡിപെി
ക്കുകയുാം ഭയപ്പെടുത്തുകയുാം പ്ചയ്യുന്നുപ്ണ്ടന്നുാം സാംഘെരിവ്ല
റിപ്റെ പ്�രുവിപ്ല 'സന് മരേ്ലാം െയൂപെർ' മെ്ലലാം െറയുന്നു. (ന്ലസി 
ഭരെക്ലലപ്തെ അനുസ്മരിപെിക്കുന് െദാം). അതുപ്ക്ലണ്ടന് 
മുസ്ീാം നയൂനെഷെപ്തെയുാം അമ� വിധതെിൽ പ്ചമയ്ണ്ടതു
മണ്ട്ല? െലിനന് െലന്, കണ്ിനന് കണ്ന് എന് ഹിാംസ്ല മന്ത
മ്ലമെ്ല ഇന്്യ സ്ീകരിമക്ണ്ട�ന്.?

6/1/48 പ്റെ പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി നമ്മുപ്െ 
മമ്ലദിമയ്ലടുാം അമി�ന്ഷ്ലമയ്ലടുാം മമ്ലഹൻ ഭഗതെിമന്ലടുാം 
െറയുന്നുണ്ടന്: 'ജനകീയ ഭരൊം വ്ലൾമുനയിൽ സ്്ലെി
ക്്ലന്ലവില.'' 2019 ൌര�്മഭദഗ�ി ബിൽ െ്ലർലിപ്മന്റു  
െ്ലസ്ലക്ിയ�ന് ഭരിക്കുന് കഷെിയുപ്െ അാംഗബലതെില്ലപ്െ
ന് സ�്യമ്ലെന് ഗ്ലന്ിയിലൂപ്െ വ്യക്മ്ലകുന്�ന്. ഇ�ന് �നി 
ഹിാംസയ്ലയ ''റൗഡിസ'' മ്ലപ്െന്നുാം ഗ്ലന്ിയൻ ഭ്ലഷയിൽ 
െറയ്ലാം. 

8/1/48പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മവളയിൽ ഗ്ലന്ി ഇമ� ക്ലര്യാം 
തുെരുന്നുണ്ടന്: ''ദൽഹിയിപ്ല ഹിന്ദുക്ൾക്കുാം സിക്കുക്ലർക്കുാം 
ഭ്്ലന്ന് െിെിച്ിരിക്കുകയ്ലെന്. എല്ല മുസ്ീാംങ്ങപ്ളയുാം ഇവിപ്െ 
നിന്നുാം ആടെിപ്പുറതെ്ലക്്ലന്ലെവര്ലഗ്രഹിക്കുന്�ന്. ഒരുെ്ലെന് 
മെർ മെ്ലയന് ക്ഴിഞ്ഞു, മശഷിക്കുന്വരുാം മെ്ലകെപ്മന്്ല

െവർ ആഗ്രഹിക്കുന്�ന്.''
ഒരു െത്രപ്ര�ിനിധി അമന് ദിവസാം ഗ്ലന്ിമയ്ലെന് മച്ലദി

ക്കുന്നു: ''ഇത്രയധികാം ഹിന്ദുക്പ്ളയുാം സിക്കുക്ലപ്രയുാം െ്ലക്ി
സ്്ലൻ പുറതെ്ലക്ിപ്യങ്ിൽ എവിപ്െയ്ലെിവിപ്െ മുസ്ീങ്ങൾ
ക്ന് സ്്ലനാം? അത്ര�പ്ന് മുസ്ീങ്ങൾ ഇവിപ്െ നിന്നുാം മെ്ലയി
പ്ലങ്ിൽ എവിപ്െയ്ലെന് അഭയ്ലർത്ഥികൾക്ന് സ്്ലനാം?''

ഗ്ലന്ിയുപ്െ മറുെെി: ''നമുക്ിന്്യയിൽ ധ്ലര്ലളാം മുസ്ീ
ങ്ങൾ ഉണ്ടന്,...... ന്ലാം മുസ്ീങ്ങപ്ള പ്ക്ലലമെ്ല? െ്ലക്ിസ്്ല
നിമലക്യയ്കമെ്ല? ...... എനിക്ങ്ങിപ്ന ന്ലൊം പ്കടെ 
ഉെമദശാം നൽക്ലന്ലവില. അ�ിപ്ല്ലരു ധീര�യുമില.''

''....സ�്യ്ലഗ്രഹവാം അക്മര്ലഹി�്യവാം ഇമപെ്ലഴിവിപ്െ 
ബ്ലക്ിയില. എല്ലവരുാം ഹിാംസയുപ്െ വക്്ലക്ള്ലെന്. അവർ
ക്്ലവശ്യാം െടെ്ലള സഹ്ലയമ്ലെന്. െടെ്ലള സഹ്ലയമുപ്ണ്ടങ്ിമല 
അവർക് സമന്്ലഷമുള്ളു. ഇന്ന് െടെ്ലളശക്ിപ്യ ജദവതെിനന് 
െകരാം പ്വയ്ക്കുന്നു. ഇന്ന് െത്രങ്ങൾ മെ്ലലാം അഴക്ന് (filth)
പ്രചരിപെിക്കുന്നു,....''

9/1/48 പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി: ''ഇന്ന് 
ഗുണ്ട്ലയിസമ്ലെന് പ്�രുവന് ഭരിക്കുന്�ന്....''

11/1/48പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി ജന്ലധി
െ�്യ ര്ലജ്യതെിപ്റെ ധ്ലർമ്മിക ഉതെരവ്ലദിതൊം എപ്ന്ന്ന് 
വ്യക്മ്ലക്കുന്നു: ''ഹിന്ദു, ശിഖൻ,  ക്ിസ്്യൻ, െ്ലഴന് സി, മുസ്ീാം 
എന്ിങ്ങപ്ന എല്ല �രാം �ിരിവകൾ ന്ലമിമപെ്ലൾ മറക്ൊം. 
ഇന്്യയുപ്െ ഭരൊം നെതെിപ്ക്്ലണ്ടു മെ്ലകെപ്മങ്ിൽ ന്ലപ്മ
ല്ലവരുാം ഇന്്യ്ലക്്ലർ മ്ലത്രമ്ലയിരിക്ൊം.''

അ�്ലയ�ന് ന്ലാം ഹിന്ദുമവ്ല, ശിഖപ്ന്ല, മുസ്ീമമ്ല, 
െ്ലഴന് സിമയ്ല, ക്ിസ്്യ്ലനിമയ്ല എന്�ല ക്ലര്യാം. ന്ലാം ആ�്യ
ന്ികമ്ലയി ഇന്്യ്ലക്്ലര്ലെന്. ജന്ലധിെ�്യതെിലാം ഭരെഘ
െനയിലാം വിശ്സിക്കുന്വര്ലെന്.

''ന്ലപ്മന്ന് മെരില്ലെന് ജദവപ്തെ വിളിക്കുന്പ്�ന്�ന് 
ക്ലര്യമുള്ള�ല.'' (11/1/48) 

 ' 'ര്ലഷ്ട്ര പുമര്ലഗ�ിയിൽ എല്ല വിശ്്ലസികളുാം 
ഒന്്ലകൊം. മുസ്ീങ്ങപ്ള പ്ക്ലല്ലുപ്മന്നുാം അവപ്ര ഇന്്യയിൽ 

ജീവിക്്ലൻ അനുവദിക്ിപ്ലന്നുാം ഹിന്ദു
ക്ൾ െറയുകയ്ലപ്െങ്ിൽ നമ്മൾ ആത്മ
ഹ�്യപ്ചയ്യുന്�ിനന് തുല്യമ്ലയിരിക്കുാം.... 
നമുക്ന് ആത്മഹ�്യ പ്ചയ്്ലന്ലവില. 
നമ്മൾ ഇന്്യ്ലക്്ലര്ലെന്. ഹിന്ദുവിപ്നയുാം 
മുസ്ീമിപ്നയുാം െ്ലഴന് സിപ്യയുാം ശിഖപ്നയുാം 
ക്ിസ്്യ്ലനിമയയുാം മറ്റുള്ളപ്വരയുാം സാംരഷെി
ക്്ലൻ ന്ലാം നമ്മുപ്െ ജീവൻ �്യജിക്ൊം''. 
(പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗാം 11/1/48) 

7/1/48-പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ 
ഗ്ലന്ിയുപ്െ ശബ്ദാം മവദനിപെിക്കുന്�്ലയി
രുന്നു: ''െ്ലനിന്ന് ഷെീെി�ന്ലെന്. െ്ലൻ 
െറഞ്ഞ�ന് മനസ്ില്ലക്പ്പെടെിരുന് ഒരു 
ക്ലലമുണ്ട്ലയിരുന്നു. അന്ന് െ്ലൻ അക്മ
ര്ലഹി�്യ സമരതെിപ്റെ ജനറല്ലയിരുന്നു. 
ഇന്ന് ക്ലലാം മ്ലറി. ഇപ്ന്മറെ�ന് വന്യ�
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യിപ്ല നിലവിളിയ്ലെന്. െമഷെ, െ്ലൻ ഒറ്റപ്പെടെവന്ലപ്െ
ങ്ിലാം ശരിപ്യപ്ന്ന്ന്  െ്ലൻ െറഞ്ഞുപ്ക്ലണ്ടിരിക്കുാം.''

ഗ്ലന്ിയുപ്െ വ്ലക്കുകൾ നമ്മുപ്െ ക്ലലതെന്, ഓമര്ല ജന്ല
ധിെ�്യ വിശ്്ലസിയുാം ആവർതെിക്ൊം.ശരിയ്ലെന്,ഗ്ലന്ി 
െറഞ്ഞതുമെ്ലപ്ല ''െ്ലനുാം നിങ്ങപ്ളമപെ്ലപ്ല നിസ്ഹ്ലയ
ന്ലെന്. െ്ലൻ ജദവമല. എപ്റെ കഴിവനനുസരിച്ന് െ്ലൻ 
പ്രവർതെിക്കുന്നു.'' (7/1/48)

''മുസ്ീങ്ങപ്ള ആടെിമയ്ലെിക്്ലൻ ശ്രമിക്കുന് ഹിന്ദുക്ൾ 
ഹിന്ദുയിസപ്തെ െിന്തുെരുന്ില.'' (13/1/48)

എന്്ലെന് �പ്റെ ഹിന്ദുയിസപ്മന്ന് ഗ്ലന്ി അെിവ
രയിട്ടു (20/1/48പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല 
മയ്ലഗതെിൽ) ......''ഹിന്ദുയിസപ്തെ 
നിർവചിക്്ലൻ െ്ലൻ പ്ര്ലപ്തനല. 
എന്്ലലാം െ്ലൻ െറയുന്�ന്, എല്ല 
മ�ങ്ങമള്ലടുാം തുല്യ ബഹുമ്ലനമുള്ള  
ഒരു വ്യക്ിപ്യ െ്ലൻ ഹിന്ദുപ്വന്നു 
വിളിക്കുാം.''

മമ്ലദി-അമി�ന് ഷ്ല സാംഘെരി
വ്ലർ സാംഘങ്ങളിപ്ല ഒരു ഹിന്ദുവാം 
ഗ്ലന്ിയുപ്െ ഹിന്ദുയിസപ്തെയല 
െിന്തുെരുന്�ന്. അവപ്ര സാംബന്ി
ച്ിെമതെ്ലളാം ക്ിസ്്യ്ലനിപ്യയുാം 
മുസ്ീമിപ്നയുാം കമ്മയൂെിസ്റ്റിപ്നയുാം 
ഒഴിവ്ലക്ിപ്ക്്ലണ്ടുള്ള എമന്്ല 
അ�്ലെന് അവർക്ന് ഹിന്ദുയിസാം. 
അ�ന് സവർക്റിസമ്ലെന്.

ഹിന്ദുവാം മുസ്ീമുാം അക്മെര്
രകളിൽ മുഴകുന്നുപ്യന്ന് വിലെിച് 
ഗ്ലന്ി 12/1/48പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ലമയ്ല
ഗതെിൽ �പ്റെ ഉെവ്ലസ സ�്യ്ല
ഗ്രഹാം ആരാംഭിച്ചു: ''എപ്റെ ഉെവ്ലസാം 
മുസ്ീാം നയൂനെഷെതെിനു മവണ്ടിയ്ല

പ്െന്ന് െ്ലൻ െറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം 
അ�ന് ഹിന്ദുവിനുാം ശിഖനുാം െ്ലക്ിസ്്ലനിപ്ല മുസ്ീ
ങ്ങൾക്കുാം എ�ിര്ലെന്. അ�ന് െ്ലക്ിസ്്ലനിപ്ല നയൂ
നെഷെങ്ങൾക്കുാം മവണ്ടിയ്ലെന്. എപ്റെ ഉെവ്ലസാം 
ര്ലഷ്ട്രീയമല. ആത്മ്ലവിനു മവണ്ടി ഉെവസിക്കുന്
�ിമനക്്ലൾ സമന്്ലഷാം മപ്റ്റ്ലരിക്ലാം െ്ലനനു
ഭവിച്ിടെില.....''

18/1/48 പ്റെ പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി: 
''െ്ലപ്ന്ലരു പ്രവ്ലചകനല; െമഷെ, ജദവാം 
എനിക്ന് ചിന്ിക്്ലനുള്ള കഴിവാം ഹൃദയവാം �ന്ിട്ടു
ണ്ടന്. എപ്റെ യുക്ിയുാം ഹൃദയവാം െറയുന്�ന് ഹിന്ദുവാം 
മുസ്ീമുാം ഐക്യപ്പെടുന്ിപ്ലങ്ിൽ ഇവിപ്െ മ്ലത്രമ
ല, െ്ലക്ിസ്്ലനിലാം മല്ലകതെിപ്ലല്ലയിെത്തുാം 
നമുക്ന് അധികക്ലലാം ഇന്്യപ്യ പ്ക്ലണ്ടു മെ്ലക്ല
ന്ലവില.'' ഉെവ്ലസാം അവസ്ലനിപെിക്കുന്�ിനന് 
മുമന്്ലെിയ്ലയി ഗ്ലന്ി തുെർന്നു: ''ഇന്്യയിൽ 
സാംഭവിക്കുന്�ന് െ്ലക്ിസ്്ലനിൽ സാംഭവിക്കുാം. 

അ�ിപ്നപെറ്റി സാംശയാം മവണ്ട. ഒരു കുഞ്ഞുമെ്ലലാം ഭയപ്പെ
െരു�ന്.... ഇന്്യയുാം െ്ലക്ിസ്്ലനുാം ഒന്ിച്ന് ജീവിക്്ലനുാം 
മല്ലകപ്തെ മസവിക്്ലനുാം മശ്രഷ്ടമ്ലക്്ലനുമ്ലവാം. െ്ലൻ 
മപ്റ്റ്ലരു ക്ലര്യതെിനല ജീവിക്കുന്�ന്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവി
ക്കുന്�ന് മ്ലനവ സമൂഹപ്തെ ഉയർതെ്ലന്ലെന്. ജദവതെിനു 
മനപ്ര ചലിക്കുകപ്യന്�്ലെന് മനുഷ്യപ്റെ ഒമര ഒരു കെമ. 
ഖുറ്ലൻ എനിക്ന് ഗീ�യുാം ഗ്രന്സ്ലഹിബുാം �പ്ന്യ്ലെന്. 
ഇ�്ലപ്െപ്റെ സിദ്ധ്ലന്ാം നിങ്ങൾ വിശ്സിച്്ലലാം ഇപ്ലങ്ി
ലാം െ്ലന�ന് െിന്തുെരുാം.''

അഞ്്ലാം ദിവസാം ഗ്ലന്ി 
ഉെവ്ലസാം അവസ്ലനിപെിക്്ലൻ 
�ീരുമ്ലനിക്കുന്�ന് ഹിന്ദുമഹ്ല
സഭയുാം ര്ലഷ്ട്രീയ സ്യാംമസവകന് 
സാംഘമെക്മുള്ളവർ ഗ്ലന്ിമയ്ലെന് 

അക്മാം തുെരിപ്ലന്നുാം ശ്ലന്ി നില
നിർത്തുപ്മന്നുാം വ്ലഗ്്ലനാം പ്ചയ്യുന് 
സമ്മ�ിെത്രാം നൽകുന്മ�്ലപ്െ
യ്ലെന്. ഈ രണ്ടു കൂടെപ്രപെറ്റിയുാം 
ഗ്ലന്ിക്ന് സാംശയമുണ്ട്ലയിരുന്നു, 
ഗ്ലന്ി പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ 
െറഞ്ഞു: ''ഈ പ്രഖ്യ്ലെനതെിൽ 
ഹിന്ദു മഹ്ലസഭയുാം ര്ലഷ്ട്രീയ സ്യാം 
മസവകന് സാംഘുാം ഒപെിടെിട്ടുപ്ണ്ടന്ന് 
െ്ലൻ മനസ്ില്ലക്കുന്നു. ദൽഹിയിൽ 
മ്ലത്രാം ശ്ലന്ിക്ന് ഉതെരവ്ലദികള്ല
കയുാം മറ്റിെങ്ങളിൽ അ�ിനന് ഭാംഗാം 
വരുത്തുകയുാം പ്ചയ്യുന്�ന് അവരുപ്െ 
ഭ്ലഗതെന് (ഹിന്ദു മഹ്ലസഭ  ആർഎ
സ്ന്എസ്ന്) നിന്നുള്ള ച�ിയ്ലയിരി
ക്കുാം. ഇതെരാം ച�ികൾ ഇന്്യയുപ്െ 
െല ഭ്ലഗങ്ങളിലാം നെക്കുന്നുപ്ണ്ടന്ന് 

ഫാസിസ്റ് അജടെ േെപ്ാ
ക്കുന്നതാണ് വിജയിയുമെ 
മുദ്മയന്ന് സ്വയം അഹകെ
രിക്കുന്ന പ്രധാേമന്തിയും 
ആഭത്യന്രമന്തിയും കാലപ്ര
വാഹതെിമറെ ഒഴുക്കിൽ 
യാമതാന്നുമമല്ന്ന് ഒരു 
ഗാന്ിയന് മേന്ാമെ 
വായേക്കാര് മേ്ിലാക്ക
ണം. ഫാസിസതെിമറെ ഈ 
വന്കുമിളകൾ മവറും 
താൽക്കാലികങ്ങളാണ്.

മഗ്ലല്വ്ലക്ര്
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െ്ലൻ നിരീഷെിച്ചുപ്ക്ലണ്ടിരിക്കുകയ്ലെന് (18/1/48) പുറാം: 
445: വ്ലള്യാം 90 : ഗ്ലന്ിയുപ്െ സമ്ലഹൃ� കൃ�ികൾ). ഒന്ന് 
െറയുകയുാം മപ്റ്റ്ലന്ന് പ്രവർതെിക്കുകയുാം പ്ചയ്യുന് ഹിന്ദു മഹ്ല
സഭയുപ്െയുാം ആർഎസന്എസ്ിപ്റെയുാം സ്ഭ്ലവാം ഗ്ലന്ി അമന് 
�ിരിച്റിഞ്ഞിരുന്നു; ഗ്ലന്ി ഈ സാംഘെനകപ്ള സാംശയിച്ി
രുന്നു. ഗ്ലന്ിയുപ്െ സാംശയാം അഷെരാം പ്ര�ി ശരിയ്ലപ്െന്ന് 
2019 ഡിസാംബർ 10,11,12 പ്ല സാംഭവവിക്ലസങ്ങൾ അെി
വരയിടുന്നു.

ഉെവ്ലസതെിപ്റെ രണ്ട്ലാം ദിനമ്ലയ 13/1/48ൽ ഗ്ലന്ി 
ഹിന്ദു-മുസ്ീാം ഐക്യതെിനുമവണ്ടി വിലെിക്കുന്നുണ്ടന്, 
ജദവപ്തെ സ്ലഷെി നിർതെി: ''മുസ്ീമിനുമവണ്ടിയ്ലമെ്ല 
എപ്റെ ഉെവ്ലസാം ലഷെ്യമിടുന്�ന്. െ്ലൻ സമ്മ�ിക്കുന്നു. 
അ�ങ്ങിപ്നയ്ലെന്. എന്തുപ്ക്ലണ്ടന്? ക്ലരൊം ഇവിപ്െയുള്ള 
മുസ്ീാംങ്ങൾക്ന് ഇന്ന് ഭൂമിയിലള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടെിരിക്കുന്നു. 
മനരപ്തെ അവർക്ന് സർക്്ലരിപ്ന ആശ്രയിക്്ലമ്ലയിരുന്നു. 
മുസ്ീാം ലീഗുണ്ട്ലയിരുന്നു. ഇന്ന് മുസ്ീാം ലീഗില. ലീഗിനന് ര്ലജ്യാം 
വിഭജിച്ന് കിടെി. വിഭജനതെിനുമശഷവാം ഇവിപ്െ ധ്ലര്ലളാം 
മുസ്ീങ്ങളുണ്ടന്. െ്ലൻ െറയുന്�ന്, ഇന്്യയിൽ ഉമെഷെിക്
പ്പെടെവർക്ന് എല്ല�രാം സഹ്ലയങ്ങളുാം നൽകൊം. അ�ന് 
മ്ലനുഷികാം മ്ലത്രമ്ലെന്.''

''........ശ്ലന്ി ദൽഹിയിൽ �ിരിപ്ച്ത്തുന്തുവപ്ര െ്ലൻ 
ഉെവസിക്കുാം. ദൽഹിയിൽ ശ്ലന്ി പുനഃസ്്ലെി�മ്ലയ്ലൽ 
അ�ിപ്റെ സ്്ലധീനാം ഇന്്യയ്ലപ്കയുണ്ട്ലകുാം, െ്ലക്ിസ്്ലനി
ലമുണ്ട്ലകുാം. അ�ന് സാംഭവിക്കുന്മ�്ലപ്െ ഒരു മുസ്ീമിനന് ഒറ്റയ്കന് 
ഈ നഗരതെിലൂപ്െ നെക്്ലൻ കഴിയുാം. എപ്റെ ആഗ്രഹാം ഇന്്യ
യിലള്ള ഹിന്ദുക്ളുാം ശിഖരുാം െ്ലഴന് സികളുാം ക്ിസ്്യ്ലനികളുാം 
മുസ്ീങ്ങളുാം തുെർന്നുാം ഇന്്യയിൽ ജീവിക്ൊം. ഇന്്യ എല്ല
വരുപ്െ സ്തെിനുാം ജീവനുാം സാംരഷെൊം നൽകുന് ര്ലജ്യമ്ല
കൊം. അങ്ങിപ്നപ്യങ്ിൽ മ്ലത്രമമ ഇന്്യ പുമര്ലഗ�ി മനടൂ.''

�പ്റെ ഉെവ്ലസാം ആന്ശുദ്ധീകരെതെിന്ലപ്െ
ന്ന് ആവർതെിക്കുന് ഗ്ലന്ി 15/1/48പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല 
മയ്ലഗതെിൽ ഓർമ്മപ്പെടുതെി: ''മപ്റ്റ്ലര്ലൾ എന്ന് പ്ചയ്യുന്നുപ്വ

ന്ന്  മന്ലക്്ലപ്� നിങ്ങൾ ഓമര്ലരുതെരുാം നിങ്ങളുമെ�െക്ാം 
െരിമശ്ലധിക്കുക, ആക്ലവന്ിെമതെ്ലളാം ശുദ്ധീകരിക്കുക.'' 
ഇന്ന് �ങ്ങളുപ്െ എന്തു പ്ചയ്ിയുാം ബിപ്ജെി-ആർഎസന്എസ്ന് 
മനതൃ�്ാം ന്യ്ലയീകരിക്കുന്�ന് മക്ലൺഗ്രസ്ന് അ�ന് പ്ചയ്തു 
എന്ന് അർദ്ധസ�്യങ്ങൾ െറഞ്ഞ്ലെന്. അവസ്ലനപ്തെ 
മുസ്ീമുാം നിശേബ്ദന്ലയി ദിലിയിൽ നിന്നുാം ഓെിക്പ്പെടുാംവപ്ര
യുാം െ്ലൻ ക്ലതെിരിക്െപ്മന്ന് വരുന്�ന് വിഡ്ിതെമ്ലെന്... 
അ�ിമനക്്ലൾ നല�ന് എപ്റെ ഇഞ്ിഞ്്ലയ മരെമ്ലെന്.'' 
ഗ്ലന്ി ഉെവ്ലസതെിപ്റെ െ്ലരമ്യതെിൽ മരഖപ്പെടുതെി.''

െ്ലനിത്രയുാം ദീർഘമ്ലയി ഹിന്ദു-മുസ്ീാം ഐക്യതെിനു 
മവണ്ടിയുള്ള ഗ്ലന്ിയുപ്െ അവസ്ലന മ്ലസതെിപ്ല പ്ര്ലർ
ത്ഥനകൾ ഉദ്ധരിച്തു രണ്ടന് ക്ലര്യങ്ങൾക്ന് മവണ്ടിയ്ലെന്. 
(1) ഇന്്യയുപ്െ വിഭജനതെിനന് ക്ലരെക്്ലര്ലയ രണ്ടന് 
ശക്ികളുാം ഇന്നുാം സജീവമ്ലെന്. െ്ലക്ിസ്്ലൻ ഒരു �ിമയ്ല
ക്്ലറ്റികന് പ്സ്റ്റയിറ്റ്ലയി ഭീകരവ്ലദാം ഇന്്യന�ിർതെികളിൽ 
മപ്ര്ലത്സ്ലഹിപെിക്കുന്നു. വിഭജനതെിനന് ക്ലരെക്്ലര്ലയ ഹിന്ദു 
മഹ്ലസഭയുപ്െ സ്്ലെകനുാം ഹിന്ദു�്യുപ്െ ഉെജ്ഞ്ല�്ലവ
മ്ലയ വി ഡി സവർക്റിപ്റെ വിഘെന ര്ലഷ്ട്രീയാം അമ്ഹാം 
�പ്ന് മപ്ര്ലത്സ്ലഹനാം നൽകിയ ആർ എസ്ന് എസ്ിലൂപ്െയുാം 
സവർക്റുപ്െ ഹിന്ദു മഹ്ലസഭയിലൂപ്െയുാം ൌര�് മഭദഗ�ി 
നിയമമ്ലയി 2019ൽ നെപെ്ലക്പ്പെടുന്നു. (2) ഗ്ലന്ി ആർക്ന് 
മവണ്ടി (നയൂനെഷെമ്ലയ മുസ്ീങ്ങൾക്കുമവണ്ടി) വ്ലദിച്ചുമവ്ല, 
അവർ 2019ൽ ഗ്ലന്ിയുപ്െ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരാം 
അകപ്ലയ്ലെന്. മ്ലത്രവമല അവരിൽ പ്ചറിപ്യ്ലരു ശ�മ്ലനാം 
ഐഎസന്, അൽക്യന്ദ തുെങ്ങിയ മുസ്ീാംഭീകരവ്ലദ സാംഘെ
നകളുപ്െ െിെിയിലമ്ലെന്.

െോം െിസ്ൈോയരോസണോ?
14/1/48 പ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി ചൂണ്ടിക്്ല

ടെി: "സമൂഹാം രൂെപ്പെടുന്�ന് വ്യക്ികളില്ലെന്. നമ്മള്ലെന് 
സമൂഹാം സൃഷ്ടിക്കുന്�ന്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയ്ലെന്, എന്ിടെന് 
െറയുന്നു; ന്ലാം നിസ്ഹ്ലയര്ലെന്, ക്ലരൊം സമൂഹാം അങ്ങി

പ്നയ്ലെന്. ഗവൺപ്മണ്ടിപ്നപെറ്റിയുാം അമ� 
െറയ്ലനുള്ളു. നമ്മള്ലെന് സർക്്ലർ. ഒര്ലൾ തുെക്ാം 
കുറിക്കുകയ്ലപ്െങ്ിൽ മറ്റുള്ളവർ െിന്തുെരുാം. ഒന്ന് 
അമനകമ്ലകുാം. ഒര്ലൾ മെ്ലലമിപ്ലങ്ിൽ െിപ്ന് 
യ്ലപ്�്ലന്നുമില.''

ഗ്ലന്ിയുപ്െ വ്ലക്കുകൾ 2019 പ്ല നമമ്മ്ലെന് 
െറയുന്�ന്, സമഹ്ലദര്ല, നയൂനെഷെങ്ങപ്ള ഒഴിവ്ല
ക്കുന് ൌര�്മഭദഗ�ി നിയമാം ജന്ലധിെ�്യ വിരു
ദ്ധമ്ലെന്. ഇന്്യൻ ഭരെഘെനയുപ്െ എല്ല മ�വി
ശ്്ലസികൾക്കുാം തുല്യ�നൽകുന് നിബന്നയ്ക്കുാംനി
യമതെിനുാം എ�ിര്ലെന്. ഈ നിയമവാം ഇനി വര്ലൻ 
മെ്ലകുന് മദശീയ ൌരസ്്യ രജിസ്റ്ററുാം ഒരു രണ്ട്ലാം 
സ്്ല�ന്ത്യസമരതെിലൂപ്െ ന്ലാംപ്ചറുതെന് മ�്ലൽപെി
ക്ൊം.അക്മര്ലഹി�്യമ്ലയിരിക്ൊം നമ്മുപ്െപ്ര
�ിമര്ലധതെിപ്റെ ആത്മ്ലവന്.

1906 ആഗസ്റ്റന് 22നന് ദഷെിെ്ലഫ്ിക്യിപ്ല പ്ഹഗന്പ്ഡവ്ലര്
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രേ്ലൻസന് വ്ലൾ പ്രവിശ്യയിപ്ല ഏഷ്യ്ലറ്റികന് ഡിപെ്ലർട്ടുപ്മറെിൽ 
ലയെല് കർടെിസന് എപ്ന്്ലരു പ്വള്ള
ക്്ലരൻ യുവ്ലവ്ലെന് 'ഏഷ്യ്ലറ്റികന് 
നിയമാം' എന് കരിനിയമാം ദഷെി
െ്ലഫ്ിക്യിപ്ല കൂലിപ്തെ്ലഴില്ലളി
കളുപ്െയുാം പ്ചറുകിെ കച്വെക്്ലര്ലയ 
ഇന്്യ്ലക്്ലരുപ്െയുാം മമൽ അെിമച്ൽ
പെിച്�ന്. ഈ നിയമമനുസരിച്ന് എടെന് 
വയസ്ിനന് മമപ്ല പ്ര്ലയമുള്ള ഏപ്�്ല
രിന്്യ്ലക്്ലരനുാം, ആെ്ലയ്ലലാം 
പ്െണ്്ലയ്ലലാം ,  �ള്ളവിരലാം 
വിരലാം െ�ിപെിച് രജിസന് മരേഷൻ 
സർടെിഫിക്റ്റുകൾ നിർബ്ബന്മ്ല
യുാം എടുതെിരിക്ൊം. അപ്ലങ്ിൽ 
അവർക്ന് ജയിമല്ല ന്ലടുകെതെമല്ല 
ആയിരിക്കുാം ശിഷെ. ഈ പ്ക്ലടുാം 
നിയമതെിൽ ഇന്്യ്ലക്്ലമര്ലടുള്ള 
ഭരെ്ലധിക്ലരികളുപ്െ പ്വറുപെ്ലെന് 
ഗ്ലന്ി കണ്ട�ന്.

1906 പ്സെന്റ്റാംബർ 11നന് 
രേ്ലൻസന് വ്ലളിപ്ല എാംെയർ �ീയറ്റ
റിൽ ഗ്ലന്ിയുാം ഇന്്യ്ലക്്ലരുാം ഈ 
കരിനിയമതെിപ്ന�ിപ്ര ഒത്തുകൂെി. 

അദ്ധ്യഷെ� വഹിച് ഹ്ലജി ഹബീബന് ജദവാം സ്ലഷെിയ്ലയി 
ഈ നിയമാം അനുസരിക്ിപ്ലന്ന് പ്ര�ിജ്ഞ പ്ചയ്തു. 'ജദവസ്ല
ഷെി''യ്ലയി എന് വ്ലക്കുകൾ ഗ്ലന്ിയുപ്െ ഹൃദയതെില്ലെന് 
�റച്�ന്. ജദവന്ലമതെിലളള പ്ര�ിജ്ഞ ഹിന്ദുവിപ്റെയുാം 
മുസ്ീമിപ്റെയുാം ജദവാം ഒന്്ലപ്െന് ഗ്ലന്ിയുപ്െ പ്രഖ്യ്ലെ
നമതെ്ലപ്െ ഒരു പു�ിയ ദിശയിമലക്ന് െരിവർതെി�മ്ലയി. 
ആദ്യാം ഗ്ലന്ിയുാം സന് മനഹി�നുാം ഇ�ിപ്ന 'സഹനസമരാം' 
(Passive resistance) എന്ന് വിളിച്ചു. 1907ൽ ഇ�ിപ്ന 
മഹൻല്ലൽ ഗ്ലന്ി (സദ്ലഗ്രഹാം' (firmness for good)  എന്ന്  
ന്ലമകരൊം പ്ചയന് പ്�ങ്ിലാം ഗ്ലന്ി അ�ന് സ�്യതെിമന്ല
ടുള്ള ഉറപെന് (firmness for truth)എന് 'സ�്യഗ്രഹ' മ്ലക്ി. 
ഗ്ലന്ിയുപ്െ ഗുരുന്ലഥന്്ലരിപ്ല്ലര്ലള്ലയ പ്ഹൻരേി മഡവിഡന് 
മ�്ലമറ്ലയില് (1817-1862) ഇ�ിപ്റെ വിത്തുണ്ടന് എന്ന് ഗ്ലന്ി 
�ിരിച്റിഞ്ഞു. ഗ്ലന്ി ഇ�ിപ്ന ആത്മ്ലവിപ്റെ ശക്ി Soul 
force എന്്ലക്ി- 'സ�്യ്ലഗ്രഹാം' അങ്ങിപ്ന പു�ിയ ക്ലലതെന് 
ഭൂമിയിൽ കിളിർത്തു. അമമരിക്ൻ ദ്ലർശനികൻ വില്യാം 
പ്ജയിാംസന് ഇ�ിപ്ന വിമശഷിപെിച്�ന് യുദ്ധതെിനന് സമ്ലനമ്ലയ 
'ധ്ലർമ്മിക ശക്ി' പ്യന്്ലെന് (the moral equivalent of war) 

ആര്എസന്എസന്-ബിപ്ജെി ഭരൊം പ്ക്ലണ്ടുവന് ൌര�്
മഭദഗ�ി ബിൽ, ഇനി പ്ക്ലണ്ടുവര്ലൻ ഉമ്ശിക്കുന് മദശീയ 
ൌര�്രജിസ്റ്റർ എന്ിവപ്യല്ലാം ഇന്്യ്ലക്്ലരുപ്െ മമൽ 
അെിമച്ൽപെിക്കുന് കരിനിയമങ്ങള്ലെന്. അവപ്യ പ്ര�ിമര്ല
ധിക്്ലൻ ഗ്ലന്ിയൻ സ�്യ്ലഗ്രഹതെിനു മ്ലത്രമമ കഴിയൂ. 
ഇന്്യയിപ്ല ഏ�ന് മ�തെിലാം ജ്ല�ിയിലാം വർഗ്ഗതെിലാം 
ലിാംഗതെിലാംപ്െടെ ൌരന്്ലർ ഇ�ിപ്ന�ിപ്ര അക്മരഹി�
മ്ലയി പ്ര�ിമര്ലധിക്ൊം. നമ്മുപ്െ ജന്ലധിെ�്യപ്തെ സാംര

ഷെിക്്ലൻ ഇമ� വഴിയുള്ളു.
മവവല് ക്ലറെീൻ അഭയ്ലർ

ത്ഥി ക്യ്ല്ിപ്ല പ്ര്ലർത്ഥന്ല 
മയ്ലഗതെിൽ ഗ്ലന്ി ഇങ്ങിപ്ന
യ്ലെന് പ്ര്ലർത്ഥിച്�ന്: ' െ്ലൻ 

എല്ലവമര്ലടുാം അമെഷെിക്കുന്നു.  
ഈ പ്ര്ലർത്ഥനയിൽ എമന്്ലപ്െ്ലപൊം 
െപ്ങ്ടുക്്ലൻ. സന് മനഹാം ഇന്്യയിൽ 
പുനഃസ്്ലെി�മ്ലകപ്ടെ. ഇന്ന് ശ്ലന്ി 
മല്ലകപ്തെ്ലരിെത്തുമില. ധനാം 
പ്ക്ലണ്ടന് ശ്ലന്ി സ്്ലെിക്്ലന്ലവി
ല. ഹൃദയതെിൽ ശ്ലന്ിയിപ്ലങ്ിൽ 
പുറപ്മയുാം ശ്ലന്ിയില. മനുഷ്യപ്റെ
യുള്ളിൽ നിന്നുാം ശ്ലന്ിയുെർന്ന്, 
വ്ലക്ിലൂപ്െ, പ്രവൃതെിയിലൂപ്െ ശ്ലന്ി 
പ്രവഹിക്കുമ്്ലഴ്ലെന് ശ്ലന്ി സ്്ല
െി�മ്ലകുന്�ന്...''

ഗ്ലന്ിയുപ്െ വ്ലക്കുകൾ ഗ്ലന്ിപ്യ 
വിമദശര്ലഷ്ട്രങ്ങളുപ്െ പ്രസാംഗമവ
ദികളിൽ പുകഴ്ത്തുന് പ്രധ്ലനമന്തി 
മകൾക്കുമമ്ല? അമ്ഹതെിപ്റെ 
ആഭ്യന്രമന്തിയുാം അനുയ്ലയികളുാം 
മകൾക്കുമമ്ല? ഗ്ലന്ിയൻ വ്ലക്കു

കളിൽ ഹിന്ദുവിപ്നയുാം മുസ്ീമിപ്നയുാം രണ്ട്ലയിക്്ലണുന് 

'ോമാവശത്യമപ്ടുന്നത് എല്ാ 
മുസൽമാന്മാമരയും ഇന്ത്യയിൽ 
േിന്ന് ഓെിക്കാോണ്. േമ്മുമെ 
തലനച്ാറിൽ അവര് മെയ്ത 
ക്രൂരതകളടെ്. പാക്കിസ്ാോവ
ശത്യമപ്ടുന്നത് എല്ാ ഹിന്ദുക്കമള
യും അവരുമെ ോട്ിൽ േിന്ന് 
പായിക്കാോണ്. അവരുമെ 
തലനച്ാറിലുമുടെ് ഹിന്ദുവിമറെ 
ക്രൂരതകൾ. അങ്ങിമേപ്റയുന്നതും 
മെയ്ന്നതും വിഡ്ിതെമാണ്. ഈ 
മനോഭാവമാണ് ഇന്ത്യയുമെ 
വിഭജേതെിേ് കാരണമായത്.'

ഗ്ലന്ി വധതെില് മഗ്ലഡന്പ്സക്ന് വധശിഷെ അറിഞ്ഞന് 
വിക്ലരധീ�ന്ലയ സവര്ക്ര്
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പുറട്തെക്് 
തുറക്കുന്ന 

വാതിലുകൾ

 കഥ
 െന്ദ്രന് പൂക്കാെ്

ഇ�്ലെന് ശശ്ലങ്പ്റെ വീെന്. െലന്ല
ടുകളിമലക്്ലയി  നിർമ്ലെ 

മജ്ലലികൾക്ന്  കുന്നുകള്ലയ 
കുന്നുകപ്ള്ലപ്ക് ഇറങ്ങിമപെ്ല
യിട്ടുാം ന്ലടെിലവമശഷിക്കുന്  
മലയുപ്െ �്ലഴന് വ്ലരതെില്ലെന് 
അയ്ലളുപ്െ ഈ ഒറ്റനില വീെന്. 
വീടെിൽ ശശ്ലങ്നു പുറപ്മ 

വിധവയ്ലയ മകൾ സഗന്ി അവളുപ്െ കുടെികൾ 
മകൻ സശ്ലന്ൻ എന്ിവർ അാംഗങ്ങൾ. ശശ്ല
ങ്പ്റെ ഭ്ലര്യ ഗൗരി മനരപ്തെ മരെപ്പെടെിരുന്നു. 
ഓമടെ്ല പ്�്ലഴില്ലളിയ്ലയ സശ്ലന്ൻ അവിവ്ല
ഹി�ൻ. സശ്ലന്ൻ വീടെിലള്ളതുാം ഇല്ലതെ
തുാം ആരുാം അറിയില. നിശേബ്ദ സിനിമയിപ്ല 
കഥ്ലെ്ലത്രപ്തെമെ്ലപ്ലയ്ലെന് അയ്ലൾ.

ശശ്ലങ്പ്റെ പ്രഭ്ല� നെതൊം 
െലമപെ്ലഴാം മകളുപ്െ ഭ്ലഗ്യമക്െിപ്ന 
ഓർത്തുള്ള സങ്െവാം സശ്ലന്നന് വിവ്ല
ഹജീവി�പ്മ്ലന്നുാം �രപ്പെെ്ലപ്� മെ്ലകു
ന്�ിപ്റെ ആധികളുമ്ലയിടെ്ലയിരിക്കുാം. 
അന്ന് യ്ലത്ര കഴിഞ്ഞന് ശശ്ലങ്ൻ കി�ച്ചുാം 
െരമവശപ്പെട്ടുാം �ിരിച്ചുവരുമ്്ലൾ സഗന്ി 
പ്�്ലഴിലറപെന് െെിക്കുാം കുടെികൾ സന് കൂളിമലക്കു ാം 
സശ്ലന്ൻ ആമര്ലെപ്ക്മയ്ല ഉള്ള മദഷ്യാം �ീർക്്ലപ്ന
ന്തുമെ്ലപ്ല ഓമടെ്ല ഇരപെിച്ചുെർതെി അങ്ങ്ലെിക്കുാം 

412020  ജനുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



മെ്ലയിക്ഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീെ്ലപ്െങ്ിൽ ഏക്ലന്�യുപ്െ ഒരു 
ധ്യ്ലനമകന്ദ്രമ്ലയി അയ്ലൾക്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു. 

സ്ലധ്ലരെ പ്രഭ്ല� സവ്ലരി കഴിഞ്ഞന് വീടെിപ്ലതെിയ്ലൽ 
വീെിപ്റെ നിശേബ്ദ�യിൽ വീട്ടുവര്ലന്യിലിരുന്ന് എത്ര മനര
പ്മന്റിയ്ലപ്�  ഓമര്ലമര്ല സങ്ൽെങ്ങളിലാം ഓർമകളില
മങ്ങപ്ന ജീവിക്കുക എന്�്ലെന് ശശ്ലങ്പ്റെ െ�ിവശീലാം. 
ഓർമകൾ  അയ്ലപ്ള പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലകുന്�ന് െഴയ െല ക്ലല
ങ്ങളിമലക്കുമ്ലയിരിക്കുാം. പ്�ങ്ങു കയറ്റമ്ലയിരുന്നു  ശശ്ലങ്
പ്റെ മജ്ലലി. പ്�ങ്ങിനു മുകളിലിരുന്്ലയിരുന്നു അയ്ലൾ 
െലമപെ്ലഴാം മല്ലകാം കണ്ടതുാം മല്ലകപ്തെ വ്ലയിച്തുാം. 
പ്�ങ്ങിപ്റെ മണ്ടകളിലിരുന്ന് പ്ക്ലതു്ിലകളുാം അവിെവിപ്െ 
കുടുങ്ങിക്ിെക്കുന് മക്ലഞ്ഞ്ലടെകളുാം മരാം പ്ക്ലതെികൾ തുള
വീഴ്തിയ ഇളനീർ പ്�്ലണ്ടുകളുാം മറ്റുാം കപ്ണ്ടതെി പ്�ങ്ങന് വൃതെി
യ്ലക്കുന്�ിനിപ്െ അയ്ലളുപ്െ  കണ്ണുകൾ െരിസരങ്ങളിമലക്ന് 
ഭൂ�ക്ണ്്ലെികള്ലയി നീളുാം. നിരീഷെെ ക്യ്ലമറ മെ്ലപ്ല 
അയ്ലളുപ്െ കണ്ണുകൾ ചുറ്റുാം വടെമിടുാം.

�്ലപ്ഴ ഭൂമിയിപ്ല ജീവി�ാം പ്�ങ്ങിൻ മണ്ടകളിൽ 
മമഘങ്ങപ്ള ഉരുമ്മിയിരുന്ന് ക്ലെ്ലൻ പ്രമ�്യക സഖാം �പ്ന്
യ്ലയിരിക്കുാം.  മുക്കുറ്റിയുാം അരിപ്പൂക്ളുാം കമയൂെിസ്റ്റന് ക്ലടുകളുാം 
അ�ിരു �ിരിച്ിരിക്കുന് ന്ലടെിെവഴികൾ. വഴികളിപ്ല പ്രെയ 
ദൃശ്യങ്ങൾ. വീട്ടു െരിസരങ്ങൾ. വിജന�കളിപ്ല അവിഹി� 
ക്ലഴ്ചകൾ.  കണ്ണുകളിലങ്ങപ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിറപ്പെടുാം. അക്്ല
ലപ്തെ്ലരിക്ല്ലയിരുന്നു യ്ലദൃഛേികമ്ലയി അയ്ലൾ ഗൗരിപ്യ  
കണ്ട�ന്. അയ്ലളുപ്െ പ്രഭ്ല� സ്മരെകളിപ്ല െല ഇലകൾ 
ചൂെിനിൽക്കുന് െച്ിലമരാം മെ്ലലള്ള ഒമര്ലർമയ്ലെ�ന്. 
അ�്ലപ്െങ്ിൽ ഇങ്ങപ്ന:

ഓർമ
കെ്ലരൻ മമസ്ിരിയുപ്െ െറ്ില്ലയിരുന്നു അന്ന് 

ശശ്ലങ്നന് പ്�ങ്ങുകയറ്റാം. വിശ്ലലമ്ലയ പ്�ങ്ങുാം െറ്ന്. 
അ�ിർതെിയിപ്ല പ്�ങ്ങിൻ മുകളിലിരുന്ന് മജ്ലലിക്ിപ്െ 
ഭൂവ്ലസികമളയുാം ക്ലഴ്ചകളുാം വിസ്രിച്ന് ക്ലണുന് മനരാം. 
അമപെ്ലഴ്ലെന് �്ലപ്ഴ കുളതെിൽ  അയ്ലള�ന്  കണ്ട�ന്. ശരിക്ന് 
മന്ലക്ിയ്ലൽ മ്ലത്രാം ക്ലെ്ലവന് ഒരു ചിത്രാം. അത്ര എളുപെ
തെിപ്ല്ലന്നുാം കുളാം ആരുമെയുാം മുൻെിൽ അെയ്ലളപ്പെെില. 
മരങ്ങളുാം കുറ്റിപ്ച്െികളുമ്ലയി ക്ലെിപ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ഒളിഞ്ഞു
കിെക്കുന്തു മെ്ലപ്ലയ്ലെന് കുളാം. വിളുമ്പുകളിൽ നിറപ്യ 
കമയൂെിസ്റ്റന് ക്ലെന്. കുളതെിനരികിമലക്ന് ഒറ്റപ്പെടെ  വഴി മ്ലത്രാം. 
ഒരു രഹസ്യ ജല്ലശയാം.  ഇമപെ്ലൾ ജലകന്യകപ്യ മെ്ലപ്ല 
ഒരുവൾ കുളതെിൽ നീന്ിത്തുെിക്കുന്നു.  ഇരുനിറതെിൽ ഒരു 
ജലസന്ദരി. അയ്ലൾ കപ്ണ്ടുക്്ലപ്� അവപ്ള ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ 
ദൃശ്യാം  മനസ്ിൽ ആമര്ല ചിത്രതെിൽ പ്ക്ലതെിപ്വച്തുമെ്ലപ്ല 
െ�ിഞ്ഞു. അടുതെ മന്ലടെതെിൽ അയ്ലൾക്ന് ആപ്ള മനസ്ി
ല്ലയി. ഗൗരി!

െിപ്ന്യുാം ഒരു ദിവസാം ഒരിക്ൽകൂെി  കെ്ലരൻ മമസ്ിരി
യുപ്െ െറ്ിപ്ല പ്�ങ്ങിൻ മുകളിലിരുന്ന്  ശശ്ലങ്ൻ അവപ്ള 
കണ്ടു, മറ്റ്ലരുാം ക്ലെ്ലപ്�. അന്ന് അവളുപ്െ കുളി പ്വള്ളതെിൽ 
മുങ്ങിയുാം ഉയർന്നുാം വളപ്ര വിശദമ്ലയിതെപ്ന് ഉള്ള�്ലയിരു

ന്നു. സമീെപ്തെങ്ങുാം ആരുമുണ്ട്ലയിരുന്ില. കെ്ലരൻ മമസ്ി
രിയുപ്െ പ്�ങ്ങിൽ കയറുമ്്ലൾ മ�ങ്ങപ്യടുതെന് ഒരിെത്തുകൂ
ടെ്ലമന്ല എണ്ിതെിടെപ്പെടുതെ്ലമന്ല ആരുാം വര്ലറില. �പ്റെ 
െെി കഴിഞ്ഞന് അതുാം പ്ചമയ്ണ്ട ചുമ�ല ശശ്ലങ്മറെ�്ലെന്. 
മമസ്ിരിമയ്ലെന് ഒടുവിൽ കെക്ന് െറഞ്ഞ്ലൽ മ�ി.

''മമസ്ിരീ, മ�ങ്ങ എണ്ി മന്ലക്മണ്ട?''
''അ�ിനിപൊം മവപ്റ്ലര്ലപ്ളന്ിന്ല കുഞ്ഞിമമ്മ്ലപ്ന. 

ഇഞ്ഞി എണ്ിയ്ല മെ്ലപ്ര! ഒപ്ക് പ്റഡിയ്ലയിരിക്കുാം.'' 
മമസ്ിരി ചിരിക്കുാം. അപ്ലങ്ിലാം മമസ്ിരിക്ന് എണ്മറിയില
മല്ല എന്ന് ശശ്ലങ്ൻ മന്തിക്കുാം. 

െറ്ന് വിജനാം. അന്ന്  കുളക്രയിപ്ല പ്�ങ്ങിൽ ഏപ്റ 
മനരാം �ങ്ങി, കുളതെിപ്ല അലയിളക്ങ്ങൾ കണ്ടുപ്ക്ലണ്ടന്. 
പ്�ളിനീരിൽ വീെന് നില്ലവന് പുളയുന്തുമെ്ലപ്ല അയ്ലൾക്ന് 
മ�്ലന്ി. ഉച്പ്വയിലിൽ നില്ലവിപ്നന്ന് �ിളക്ാം! ഒടുവിൽ 
അവൾ കുളിച്ചുമകറി അലക്ിയ വസ്ത്രങ്ങളുപ്മടുതെന് പുറപ്പെ
െ്ലൻ തുെങ്ങുന്തു കണ്ടമ�്ലപ്െ  ധൃ�ിപ്പെടെന് �്ലമഴയ്കിറങ്ങി. 
മദഹമ്ലപ്ക ഒരു കുളിരു പ്െ്ല�ിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു.

അപ്ര�ീഷെി�മ്ലയി മുൻെിൽ പ്ര�്യഷെപ്പെടെ അയ്ലപ്ള 
കണ്ടന് അവൾ അ�ിശയപ്പെട്ടു.  ആപ്ള അറിയ്ലാം. മദശപ്തെ 
പ്ചറുപെക്്ലരന്ലയ പ്�ങ്ങു കയറ്റക്്ലരൻ. ആറെി പ്െ്ലക്തെിൽ 
ഇരുനിറതെിൽ ആപ്െ്ലരുതെൻ. കെപ്ഞ്ഞടുതെതുമെ്ലപ്ല 
രൂൊം. വെക്ൻ െ്ലട്ടുകളിപ്ല ആൺ രൂെതെിപ്ല്ലരുതെൻ 
എന്ന് അവൾ മനസ്ിൽ പുഞ്ിരിച്ചു. െമഷെ അയ്ലളിത്രമനര
വാം എവിപ്െയ്ലയിരുന്നു, എവിടുന്്ലെന് ഇയ്ലൾ  പ്െ്ലടുന്പ്ന 
മുൻെിൽ വന്നു നിന്പ്�ന്ന്ന്ന് അ�ിശയിപ്ക് അവൾപ്ക്്ലരു 
െരിഭ്മാം. ജദവമമ, കുളതെിപ്ല �പ്റെ കുളിയുാം കണ്ടന് എവി
പ്െപ്യങ്ിലാം ഒളിച്ചുനിൽക്കുകയ്ലയിരുപ്ന്്ല ഇയ്ലൾ!  അവൾ 
വഴിമ്ലറിമപെ്ലക്ലൻ �ിടുക്ാം ക്ലെിച്ചു.

''ഗൗരി, മെെിമക്ണ്ട. കുളതെിനരികിപ്ല പ്�ങ്ങിൻ 
മണ്ടയിലിരുന്ന് െ്ലപ്ന്ലപ്ക് കണ്ടു. എന്്ലലാം ആമര്ലടുാം 
െറയില.'' അയ്ലൾ ചിരിച്ചു.

''ശശ്ലമങ്ടെൻ എന്ന് കപ്ണ്ടന്്ല!'' അവൾക്ന് െരിഭ്മാം.
''ജലകന്യകപ്യമപെ്ലപ്ല നീന്ിക്കുളിക്കുന് ഒരുവൾ. 

സന്ദരമദഹാം മുഴപ്ക് പ്വളിയിൽ. ക്ലണു്ാം �പ്ന് ഉെലിൽ 
എമന്്ല ഒരു കുളിരന് പ്െ്ല�ിയുകയ്ലയിരുന്നു. കുളതെിൽ വീെന് 
െ�ിന്ലല്ലാം ര്ലത്രി നില്ലവന് ഇളകുന്�ന് മെ്ലപ്ലയ്ല ആദ്യാം 
മ�്ലന്ിയ�ന്.''

''െതെ്ലാം ക്്ലസന് െഠിച്ന് മ�്ലറ്റ ഒര്ലളുപ്െ സ്ലഹി�്യാം.'' 
മവവല്ല�ിക്ിെയിലാം അവൾ ആക്മെതെിനന് മുനകൂർപെിച്ചു.

''ഇയ്ലളന് പ്രീഡിഗ്രി മ�്ലറ്റവൾ. മൂരിക്്ലരൻ ആണ്ടിമയ
ടെപ്റെ ഇളയ മമ്ലളന്. എനിക്ിയ്ലപ്ള പ്െരുതെിഷ്ട്ലയി. കണ്ട
പ്�്ലന്നുാം െ്ലന്ലമര്ലടുാം െറയില.'' 

''എനിക്ിയ്ലപ്ള ഇഷ്ടപ്ലങ്ിമല്ല?''
''കണ്ട�ന് മുഴവൻ െ്ലൻ െലമര്ലടുാം െറയുാം. ഉടുതുെി 

മെ്ലലമില്ലപ്�യ്ല ഇപ്റെ കുളീന്നു വപ്ര െ്ലടുാം. ന്ലപ്ള മു�ലന് 
ഗൗരീപ്റെ നീര്ലടെന് ക്ലെ്ലൻ ആൾക്്ലരന് കയൂ നിൽക്പ്ടെ.'' 
അയ്ലൾ വ്ലശികൂടെി.

''ഇങ്ങപ്ള െ്ലൻ പ്ക്ലല്ലുാം.''
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''എന്്ലയ്ലലാം ഗൗരീപ്ന െ്ലൻ കല്യ്ലൊം കഴിക്കുാം. 
ജവക്ലപ്� ഒരു ദിവസാം അഛേമനാം അമമ്മമനാം വീടെിമലക്ന്  
െറഞ്ഞയക്കുാം.'' ശശ്ലങ്ൻ െതുപ്ക് ഒച്പ്യടുത്തു.

അവിപ്െപ്യങ്ങുാം ആരുമുണ്ട്ലയിരുന്ില. കെ്ലരൻ മമസ്ി
രിയുപ്െ വിസ്തൃ�മ്ലയ െറ്ിപ്റെ അ�ിരില്ലെന് ആപ്ക ഒരു 
വഴിയുള്ള�ന്. ആ വഴിയില്ലപ്െങ്ിൽ വലമപെ്ലഴാം ആപ്രങ്ിലാം 
പ്ര�്യഷെപ്പെടെ്ലൽ മ്ലത്രാം. െ്ല�മയ്ലരങ്ങളിൽ 
ആൾപ്െ്ലക്തെിൽ കമയൂെിസ്റ്റന് ക്ലടുാം അ�ിര്ലെി 
പ്െ്ലന്യുാം.  മമസ്ിരി വെകര പ്ക്ലപെര മ്ലർക്റ്റിൽ 
െതെൻെ�ന് ച്ലക്ന് ഉണ്ടപ്ക്്ലപെരയുമ്ലയി 
മെ്ലയ�്ലെന് ര്ലവിപ്ല. വര്ലൻ സന്്യ 
കഴിയുാം.   ആ ഒരു ജധര്യാം കൂെി, ആരുാം 
ഇമങ്ങ്ലപ്ടെ്ലന്നുാം വരില എന് വിച്ലരാം കൂെി 
അയ്ലളുപ്െ പ്െരുമ്ലറ്റങ്ങളിലണ്ട്ലയിരുന്നു.

അയ്ലൾ ഒരു നിമിഷാം �പ്റെ മുൻെില്ല
യങ്ങപ്ന മഴയിൽ നനഞ്ഞ പൂമരാംമെ്ലപ്ല 
നിൽക്കുന് ഗൗരിപ്യ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവള്ല
പ്െങ്ിൽ അയ്ലളുപ്െ സാംസ്ലരാം 
മകടെന് മദഹതെ്ലപ്ക എപ്ന്്ലപ്ക്മയ്ല 
െ്ലഞ്ഞുമകറുന്  ഒരനുഭവവമ്ലയി നിൽ
ക്കുകയ്ലെന്. ഏതു മനരവാം �ളർന്നുവീഴാം എപ്ന്്ലരു 
മ�്ലന്ലിൽ ഈറൻ മവഷതെിൽ മദഹവിറമയ്ലപ്െ 
അവൾ. ശശ്ലങ്ൻ �പ്റെ വിയർപ്പുന്ലറുന് മദഹപ്തെ മറന്നു
പ്ക്ലണ്ടന് അവൾക്രികിമലക്ന് നീങ്ങി. 

' 'ഗൗരി വ്ല.. . . .  നമുപ്ക്്ലന്ന് നീന്ിത്തുെിക്്ലാം 
കുളതെിലന്......''

അയ്ലപ്ളപ്യ്ലന്ന് കുളതെിൽ മുക്ി അലക്ിപ്യടുക്െ
പ്മന് വ്ലശി ഗൗരിക്കുമുണ്ട്ലയിരുന്നു. അതുപ്ക്ലണ്ടന് ശശ്ലങ്ൻ 
നിർബന്ിപ്ക് ആദ്യാം ആപ്രങ്ിലാം കണ്ട്ലമല്ല എന് 
മെെിമയ്ലപ്െ എ�ിർപ്തെങ്ിലാം െിപ്ന് ഗൗരി വഴിപ്പെട്ടു. 
വലിയ ഒച്പെ്ലടുകപ്ള്ലന്നുമില്ലപ്� വിവ്ലഹാം വപ്ര അവര
ങ്ങപ്ന....

അതെരാം ഓർമകളുാം ഓമര്ലമര്ല വിചിത്രമ്ലയ സങ്ൽ
െങ്ങളുമ്ലെന് കുറച്ചുക്ലലമ്ലയി അയ്ലളുപ്െ ജീവി�തെിപ്റെ 
അസ്ി�്ാം �പ്ന് നിർെയിക്കുന്�ന്.  എന്്ലൽ ഇന്പ്തെ 
ഈ ദിവസാം മനസ്ിപ്ന മധുരപ്പെടുത്തുന് സ്മരെകളിമലപ്ക്്ല
ന്നുാം  യ്ലത്രയ്ലക്ലൻ സ്ലധിക്കുന്ില. ര്ലവിലപ്തെ നെതൊം 
കഴിഞ്ഞന് എതെിയ�ിനുമശഷാം അയ്ലൾ ഒന്നുകൂെി  അസ്
സ്ന്ലെന്. ഈ അവസ്യ്ലപ്െങ്ിൽ  യ്ലത്രയ്കന് പുറപ്പെടു
മ്്ലമഴ  അമല്ലസരപ്പെടുത്തുന്തുമ്ലയിരുന്നു. �ിരിപ്ച്തെിയ
തുാം  അപ്�്ലന്നുകൂെി വർധിപ്ച്മന് ഉള്ളൂ. രണ്ടു ക്ലരെങ്ങൾ, 
അ�്ലയ�ന് ര്ലവിപ്ല മകടെ ചില സാംസ്ലരങ്ങൾ, �മലന്നു ര്ലത്രി 
കണ്ട ഒരു വിചിത്ര സ്പ്ാം, ഇ�ത്രയുമ്ലെന് അയ്ലളുപ്െ മവവ
ല്ല�ികൾക്ന് ക്ലരൊം.

സ്പ്ാം
ആ സ്െന് നാം മനസ്ിൽ നിന്നുാം ഇറങ്ങിയകല്ലപ്� 

ഇമപെ്ലഴമങ്ങപ്ന ഭീ�ിപ്വയില്ലയി  നിൽക്കുകയ്ലെന്.  സ്
െന് നതെിൽ പ്ര�്യഷെപ്പെടെവപ്ര്ലപ്ക് അെരിചി�ര്ലയിരുന്നു.  
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എല്ല മുഖങ്ങളിലാം ഭയപ്പെടുത്തുന് ഭ്ലവമുദ്രകൾ മ്ലത്രാം. പുഞ്ി
രിപ്യ്ലന്നുാം ഒരു മുഖത്തുാം ഉണ്ട്ലയിരുന്ില.

ശശ്ലങ്ൻ അവരുപ്െ മുൻെിൽ അവരുപ്െ വരവിപ്റെ ഉമ്
ശ്യമറിയ്ലപ്� വിങ്ങിവീർത്തുനിന്നു. അ�ിനിെയ്ക്കുാം അയ്ലൾ 
'ആര്ല എന്്ല' എന്ന് മച്ലദിച്ചു.  പുറപ്തെ ശബ്ദാം മകടെിടെ്ലയി
രിക്ൊം സഗന്ി വര്ലന്യിപ്ലതെി. ആഗ�രുപ്െ മന്ലടെ
പ്മ്ലന്്ലപ്ക അവളിൽ വീണു. �ീയുലകൾ �ടെി പ്െ്ലള്ളിയ
തുമെ്ലപ്ല അവപ്ള്ലന്ന് വിറച്ചു. മുപെതെിയഞ്ന് വയസ്ന് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുാം ഇറങ്ങിയകല്ലപ്� നിൽക്കുന് സൗന്ദര്യാം അലങ്്ലര
പ്മന്�ിലെരി അവൾക്ന്  ആപ്ക മെെി വളർത്തുന് ഒന്്ലെന്. 
ക്ലണുമ്്ലൾ �പ്ന് പ്�റിച്ിറങ്ങുന് ഓമര്ലരുതെൻമ്ലരുപ്െ 
അെക്ാം െറച്ിലകളുാം പുെവകൾ അഴിച്ചുനിർതെി ക്ലണുന്
തുമെ്ലലള്ള മന്ലടെങ്ങളുാം എത്രമയ്ല വർഷങ്ങള്ലയി അവപ്ള 
വല്ലപ്� മെെിപെിക്കുകയ്ലയിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റപ്തെതെിയിരി
ക്കുന്വരുമെയുാം കണ്ണുകൾ പ്വറിപൂണ്ടന് �പ്ന് ഉഴതുമറിക്കുക
യ്ലപ്െന്റിഞ്ഞമ�്ലപ്െ െരിഭ്മതെിപ്റെ �ീയ്ലളുന് ഒരടുപെന് 

ഉള്ളിൽ നിറച്ന് അവൾ അകമതെയ്കന് രഷെപ്പെട്ടു. 
സ്െന് നതെിൽ അവമര്ലെന് ഇറങ്ങിമപെ്ലക്ലൻ അയ്ലൾ 

െലവടൊം െറയുന്�ന് അയ്ലൾ �പ്ന് മകൾക്കുന്നുണ്ട്ലയിരു
ന്നു. െമഷെ ഒച് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്ലയിരുന്ില. അവപ്രങ്ങുാം 
മെ്ലയില. 

''ക്ലർമന്്ലപ്ര, ഈ വീടെിപ്ല �്ലമസക്്ലരുമെ�്ലയ മരഖ
കപ്ള്ലപ്ക് എടുക്ന്. ആധ്ലർ ക്ലർഡുകൾ, െ്ലൻ ക്ലർഡുകൾ, 
ഇലകന്ന്ഷൻ ഐ ഡി, മബങ്ന് െ്ലസന് ബുക്കുകൾ അങ്ങപ്ന 
എല്ലാം.......''

അവരിൽ ഒര്ലൾ െറഞ്ഞു. എവിപ്െപ്യല്ലമമ്ല വന്നു െ�ി
ക്കുന് ചില്ലുമുനകൾ മെ്ലലണ്ട്ലയിരുന്നു  വ്ലക്കുകൾ.

''എന്ിന്ല?'' അയ്ലൾ സമന്ദഹപ്പെട്ടു. �പ്റെ ശബ്ദാം പുറ
ത്തുവന്മല്ല എന്ന് ഇതെവെ അയ്ലൾ ആചൈര്യാം പ്ക്ലണ്ടു.

''ക്ലര്യമറിഞ്ഞ്ലമല എടുക്ത്തുള്ളൂ....?'' 
അറിയ്ലപ്�പ്യമന്്ലൊം ഭയമതെ്ലപ്െ  അകമതെയ്കന് 

നീങ്ങി അയ്ലൾ. അവർ െറഞ്ഞ മരഖകളിൽ ചിലപ്�്ലപ്ക് 
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അലമ്ലരയിൽ നിന്നുാം �പെിപ്യടുക്കുമ്്ലൾ, മദഹ
പ്തെങ്ങുാം കെൽപ്െണ്ടുകപ്ളമെ്ലപ്ല ഇഴഞ്ഞു മകറു
കയ്ലയിരുന്നു വിറ. ഉെൽ �ളരുന്തുമെ്ലപ്ല.

അയ്ലൾ നൽകിയ മരഖകൾ െരിമശ്ലധിച്ന് തൃപ്ത
ന്ലക്ലപ്� ഒര്ലൾ വീണ്ടുാം ശബ്ദമുയർതെി:
''ഇ�ിൽ െ്ലൻ ക്ലർഡുകപ്ളവിപ്െ? വീെിമറെയുാം സ്

ലതെിമറൊം മരഖകപ്ളവിപ്െ?''
''െ്ലൻക്ലർഡുകപ്ള്ലന്നുാം ഇവിെ്യ്ലർക്കുാം ഇല. സ്

ലതെിമറൊം വീെിമറൊം മരഖകളന് മബങ്ിലന് െെയ
തെില്ല......''

           ''ഒരു ക്ലര്യാം മനസ്ില്ലക്ന്. 
ഈ വീടുാം സ്മല്ലാം ഒന്നുാം നിങ്ങളുമെ�

ല. ന്ലപ്ളതെപ്ന് എല്ലരുാം ഇവിടുന്ന് 
ഇറങ്ങിമക്്ലൊം. ന്ലപ്ള ര്ലവിപ്ല 
നിങ്ങപ്ള പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലക്ലൻ വണ്ടി 
വരുാം. എല്ലരുാം �യ്്ലറ്ലയിരു
പ്ന്്ല........''

' ' ഇ പ് � ്ല പ് ക്  െ റ യ ്ല ൻ 
നിങ്ങള്ലര്ല? മബങ്ന്ക്ലരന് െറഞ്ഞ
യച്�്ല?''
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അതുവപ്ര അെക്ിനിർതെിയ ശശ്ലങ്പ്റെ ശബ്ദാം പുറമതെ
ക്ന് പ്�റിച്ചു.  അവരുപ്െ ഇെപ്െെൽ അവിൊം വപ്ര എതെി
യമപെ്ലമഴക്കുാം ആഗ�ർ മല്ലെെവന് മുെങ്ങിയ�ിപ്റെ മെരിൽ 
മബങ്ന്ന്ക്ലരന് നിയമിച് ക്മടെഷൻ സാംഘാം �പ്ന് എന്ന് ഉറപെി
ച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്െ്ലടുന്പ്ന അയ്ലളുപ്െ �ലയന് പ്ക്്ലരെി കിടെി. മബ്ലധാം 
വിടെകലന്�ിനിപ്െ അടുതെ ആമക്്ലശാം മകട്ടു:

''ഇ�ന് ശശ്ലങ്പ്റെ ഭൂമിയല. നിങ്ങൾക്കുാം കുടുാംബതെിനുാം 
ഈ ന്ലടെിപ്ലന്ല, ര്ലജ്യത്തു�പ്ന് ൌര�്മില. ഇന്നുകൂെി 
ഇവിപ്െ കഴിയ്ലാം. ന്ലപ്ള ര്ലവിപ്ല നിങ്ങപ്ള ന്ലടു കെത്തുാം. 
അ�ിനന് വണ്ടീാം െരിവ്ലരങ്ങളുാം വരുാം.''

അമ� മനരാം അകതെന് സഗന്ിയുപ്െ നിലവിളി മകൾക്കു
ന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു. ഒന്ന് കു�റി ഉെര്ലൻ അയ്ലൾ ശ്രമിക്കുമ്്ല
മഴക്കുാം സ്െന് നാം മുറിഞ്ഞന്  ഉെർന്നു. കി�പെെങ്ങ്ലപ്� കണ്ട�ന് 
സ്െന് നമമ്ല യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമമ്ല എന് �ിരിച്റിവന് ഇല്ലപ്� 
ശശ്ലങ്ൻ വിയർതെന് ദ്ലഹാം പ്െരുകി കിെന്നു. 

ജ്ലഗരാം
െമഷെ എമന് �മല ര്ലത്രി അങ്ങപ്നയുപ്ള്ള്ലരു സ്െന് നാം 

കണ്ടപ്�ന് വിച്ലരമതെ്ലപ്െ ഇതെിരിയല്ലപ്തെ്ലരു ആശങ്യു
മ്ലയിടെ്ലയിരുന്നു ര്ലവിപ്ല ഇറങ്ങിയ�ന്.  യ്ലത്ര കഴിഞ്ഞന് കി�
പെകറ്റ്ലൻ കുഞ്ഞിര്ലമപ്റെ കെയില്ലെിരിക്കുക. ആ െ�ിവന് 
അന്നുാം അയ്ലൾ പ്�റ്റിച്ില. ശശ്ലങ്പ്റെ ശീലാം കുഞ്ഞിര്ലമനന് 
അറിയ്ലപ്മന്തുപ്ക്ലണ്ടന് അയ്ലൾ െറയ്ലപ്� �പ്ന് ച്ലയയുാം 
പുട്ടുാം മുൻെിപ്ലതെി.

''ശശ്ലമങ്ടെ്ല വിമശഷങ്ങപ്ള്ലപ്ക് അറിഞ്ഞിപ്ല?''
െതെ്ലാം വ്ലർഡന് പ്മ്ർ വിമന്ലദന്ലയിരുന്നു അമപെ്ലൾ 

മച്ലദിച്�ന്.
''എമന്നുാം വിമന്ലദ്ല ക്ലര്യാം?'' 
''മ്മപ്ള അരി്്ലറ മമലപ്റെ മമ്ലളിലന് എപ്ന്്ലപ്ക്മയ്ല 

പു�ിയ െരിെ്ലെികളന് വരന്ന്ന്ന്ന്ണ്ടന്   െടെ്ലള ക്യ്ലമ്്ല, െ്ലറ 
ഖനന െരിെ്ലമെ്യ്ല അങ്ങപ്ന എപ്ന്ല്ലമമ്ല......''

ന്ലട്ടുക്ലര്യങ്ങൾ �ീർത്തുാം �പ്റെ മണ്ടയില്ലപ്െന്ന് വിച്ല
രിക്കുന് ന്ലടെിപ്ല സർവ�ിമറെയുാം ഇെനിലക്്ലരൻ ബ്ലല
ന്ലയിരുന്നു െറഞ്ഞ�ന്. സ്ലവിൽെനയുപ്െ ക്ലര്യതെിലാം 
വിവ്ലഹക്ലര്യതെിലപ്മ്ലപ്ക് മധ്യനിരയിൽ പ്ര�്യഷെപ്പെടെന് 
റഫറികളിക്കുന് ആള്ലെന് അയ്ലൾ.

''അമപെ്ലൾ സാംഗ�ി പ്റഡിയ്ലയിരിക്കുാം. ഓനറിയ്ലതെ 
ക്ലര്യങ്ങപ്ളന്്ല ഇന്്ലടെിലന്ള്ള�ന്!'' കുഞ്ഞിര്ലമൻ ചിരിച്ചു.

''ഇവിപ്െ ബ്ലക്ീള്ള ഒമര ഒരു മലയമല അരി്്ലറ മല. 
അതുാം മവമര്ലപ്െ പ്െ്ലരിച്ന് പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലപ്ടെ. അങ്ങപ്ന വികസന 
വഴി മ്മപ്ള ന്ലടെിമലക്കുാം വരപ്ടെ.'' ശശ്ലങ്ൻ മദഷ്യപ്പെട്ടു.

അമന്രാം �പ്ന്യ്ലയിരുന്നു എന്തുപ്ക്ലമണ്ട്ല �മലര്ലത്രി 
കണ്ട സ്െന് നാം  മനസ്ിൽ ഭീ�ിയുപ്െ മിന്ല്ലയ�ന്. െിപ്ന് 
പ്െ്ലടുന്പ്ന അ�ന് മപ്റ്റ്ലരു അരി്്ലറയ്ലയി �ിൊംപ്വച്ന് വളരു
കയ്ലയി.ക്ലപ്െക്്ലപ്െ അരി്്ലറ വളർന്ന് പ്നഞ്ിൻകൂെന് 
പ്െ്ലടെിച്ന് പുറമതെക്ിറങ്ങുകയ്ലമെ്ല എന്ന് അയ്ലൾ ഭയപ്പെട്ടു. 

''എന്്ലൽ ശശ്ലമങ്ടെ്ല, അവിമെപൊം െ്ലറ പ്െ്ലടെിച്ന് 
നീക്മല്ല െടെ്ലള ക്യ്ല്ന് വരമല്ല അങ്ങപ്ന എന്്ലയ്ലലാം 

ചില പ്രശന് നങ്ങളുണ്ടന്. അെിവ്ലരതെന് കഴീന്  നമ്മളന് കുമറ 
വീട്ടുക്ലരന് എമങ്ങ്ലപ്ടെന്ില്ലപ്� ഒഴിഞ്ഞന് മെ്ലമകണ്ടി വരുാം.'' 
പ്മ്ർ വിമന്ലദപ്റെ സാംസ്ലരാം ഒരിെിപ്വട്ടുമെ്ലപ്ല �ലയ്ക്കു�
പ്ന് വന്നുപ്ക്ലണ്ടു. അമപെ്ലഴാം മനസ്ിനകതെന് അരി്്ലറ വളരു
ന്�ന് അയ്ലൾ ഭീ�ിമയ്ലപ്െ അറിയുന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു.

തുെർന്നുാം അവിപ്െ ഇരിക്്ലൻ മ�്ലന്്ലപ്�  ഇറങ്ങി 
നെന്നു. വിമന്ലദൻ നമ്മളന് കുമറ വീട്ടുക്ലരന് ഒഴിഞ്ഞുമെ്ലമക
ണ്ടിവരുാം എന്്ലെന് െറഞ്ഞ�ന്. എന്്ലൽ പ്മ്റുപ്െ വീെന് 
മലയെിവ്ലരപ്തെ്ലന്നുമല. ഒപ്ന്്ലന്ര കിമല്ലമീറ്റർ അകപ്ല 
സരഷെി�മ്ലയ ഇെതെ്ലെന്. െതെ്ലാം വ്ലർഡന് പ്മ്റ്ലയ�ിൽ 
െിപ്ന് രണ്ടു രണ്ടര പ്ക്ലലാം പ്ക്ലണ്ട്ലെന് വിമന്ലദൻ ഇരുനില 
വീെന് പ്വച്ന് ഗൃഹപ്രമവശാം നെതെിയ�ന്. അപ്�്ലരു ഉത്സവാം 
�പ്ന്യ്ലയിരുന്നു. ന്ലട്ടുക്ലരന് അതുവപ്ര ക്ലെ്ലതെ  മന�്ല
ക്ൻമ്ലരുാം ബിസിനസ്ക്ലരുപ്മ്ലപ്ക് െപ്ങ്ടുതെ ആഡാംബ
രമമള. വ്ലർഡന് പ്മ്ർ വിമന്ലദൻ ഒരുെ്ലെന് കുരുട്ടുബുദ്ധിയു
ള്ള സൂത്രശ്ലലിയ്ലെന്. അരി്്ലറ മലയിൽ എപ്ന്ങ്ിലാം 
നെക്കുന്നുപ്ണ്ടങ്ിൽ അപ്�ല്ലാം അയ്ലൾ അറിഞ്ഞുപ്ക്ലമണ്ട 
സാംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഇ�ിമപെ്ലൾ ന്ലട്ടുക്ലരുപ്െ മനസ്റിയുവ്ലൻ 
വിമന്ലദൻ മപ്റ്റ്ലരു സൂത്രാം കളിക്കുന്നു. ഒറ്റുമവല.

അങ്ങപ്നപ്യ്ലപ്ക് വിച്ലരിപ്ച്ങ്ിലാം മനസ്ിപ്ല ആധിക
പ്ള്ലടുങ്ങിയില. അനിഷ്ടകരങ്ങള്ലയ െലതുാം ചുറ്റുെ്ലടുാം നെക്കു
ന്നുണ്ടന്. കുഞ്ഞിര്ലമപ്റെ െീെികയിപ്ല വർതെമ്ലനങ്ങളുാം �മല 
ര്ലത്രിയിൽ കണ്ട സ്െന് നങ്ങളുാം അപ്�്ലപ്ക്തെപ്ന്യ്ലെന് 
സൂചിപെിക്കുന്�ന്. െമഷെ ആമര്ലെ്ലെന് ഒന്ന് മനസ്തുറന്ന് 
നിലവിളിക്കുക. സങ്െങ്ങൾ ആപ്രയ്ലെന് മകൾപെിക്കുക? 
ഏ�ന് നിലവിളികളുാം ഏറ്റുവ്ലങ്ങ്ലൻ കൂപ്െ ഉണ്ട്ലയിരുന് ഗൗരി 
മെ്ലയ്കളഞ്ഞിപ്ല. െിപ്ന് ആമര്ലടു െറയുാം മനസ്ിപ്റെ നില
വിളികൾ? ചുറ്റുമുള്ള ആപ്രയുമങ്ങന് വിശ്്ലസതെിപ്ലടുക്്ലൻ 
കഴിയുന്ില.

തുെർന്നുവന് രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ അയ്ലളുപ്െ ഭീ�ി 
വളർത്തുന് ഒന്നുാം�പ്ന് സാംഭവിച്ില. എന്്ലൽ ന്ലല്ലാം 
ന്ലളിൽ ചില അെരിചി�രുപ്െ സ്ലന്ിധ്യാം അരി്്ലറ 
മലയിമലക്ന് നീളുന്  വഴിയിൽ ശശ്ലങ്ൻ െല�വെ കണ്ടു. 
െിെികിടെ്ലതെ ആെൽ ശങ്കളിൽ മനസ്ിൽ ആക്ലശാം നഷ്ട
പ്പെടുന് െഷെികളുപ്െ നിലവിളി നിറയുന്�ന് അയ്ലളറിഞ്ഞു. 
ആ ര്ലത്രി  സശ്ലന്മനയുാം സഗന്ിമയയുാം ഉറക്ാം തൂങ്ങി
നിൽക്കുന് കുടെികമളയുാം  അരികിൽ വിളിച്ചുനിർതെി അയ്ലൾ 
മവപ്റ ആമര്ല ആയി െറഞ്ഞു: ''എല്ലരുാം മകമടെ്ല, നമ്മള്ലരുാം 
ഈ ന്ലട്ടുക്ലരല. നമ്മക്്ലർക്കുാം ഇന്്ലടെിലന്  ൌരമ�്്ലാം ഇല. 
ന്ലപ്ള അപ്ലങ്ിൽ മപ്റ്റ്ലരു ദിവസാം നമ്മപ്ള്ലപ്ക് ഇവിൊം വിടെന് 
എമങ്ങ്ലപ്ടെങ്ിലാം മെ്ലമകണ്ടിവരുാം.  പ്െപ്ടെന്ങ്ങപ്ന സാംഭവി
ക്കുകയ്ലപ്െങ്ിൽ പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലക്ലന്ലയി അ�്യ്ലവശ്യ സ്ലധ
നങ്ങപ്ള്ലപ്ക് ഒമന്്ല രമണ്ട്ല മബഗുകളില്ലക്ി പ്വമച്്ല.''

അത്രയുാം െറഞ്ഞുപ്ക്ലണ്ടുള്ള ശശ്ലങ്പ്റെ നിലവിളിച്ിരി 
ക്ലൺപ്ക സശ്ലന്നുാം സഗന്ിയുാം കുടെികളുാം ഒരുമെ്ലപ്ല 
െകച്ചു. ജദവമമ ഈ അഛേനന്, വലിയഛേനന് എന്്ല െറ്റിയ�ന്? 
ഇപ്�ന്തു�രാം അസഖ്ല?
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ഇന്ിപ്റെ ജീവക്ലമനകൾക്ന്
എവിപ്െയ്ലെഭയാം?
െരിെ്ലമ ചക്ങ്ങൾ
�ിരിച്ചു കറങ്ങുമ്്ലൾ
എപ്ന്ല്ലാം
ച�ഞ്ഞരയ്ലാം?
�ിരിപ്ച്്ലഴകുന് പുഴകളുപ്െ
കുപ്തെ്ലഴക്കുകളിൽ
ക്ലനനപെച്കൾക്കുാം
നീർ�െ സമൃദ്ധികൾക്കുാം
എപ്ന്ന്തു സാംഭവിച്ചുകൂെ്ല?
ഉയിർപ്പുകൾ
ഉന്്ലദതെിപ്റെ പ്�റിമതെ്ലറ്റങ്ങള്ലവ്ലൻ െ്ലെില
ഉത്ഥ്ലനങ്ങൾ
എഴമന്റ്റു നില്പിപ്റെ ഹുാംകൃ�ികള്ലവ്ലൻ െ്ലെില!

 കവിത
 കുഞ്ഞപ് പട്ാന്നൂര്

ഉയിർപ്പുാം ഉത്ഥ്ലനവാം
ഇരു�ലമൂർച്യുള്ള വ്ലളുകള്ലെന്.

ഭൂ,�െീഡകള്ലർന്
ജഡ്ലവസ്യിൽനിന്നുാം
ഉയിർക്കുന്�ന് ചിലമപെ്ലപ്ഴങ്ിലാം
ജീർെ�യുപ്െ അവ�്ലരങ്ങള്ലവ്ലാം.
കുഴിപ്വടെിമൂെിയ എച്ിൽ കൂനകളിൽ നിന്നുാം
എഴമന്റ്റു വരുന്�ന്
അെചയതെിപ്റെ ആൾരൂെങ്ങൾ
ആവിപ്ലന്ന് ഉറപ്പെ്ലന്നുമില.
ഉയിർപെിൽ 
ഉെർവിപ്റെ ഉമന്ഷമുണ്ട്ലവൊം
ഉത്ഥ്ലനതെിൽ
എഴമന്റ്റു നില്പിപ്റെ ഊർജമുണ്ട്ലവൊം
ഉയിർപെില്ലയ്ലലാം ഉത്ഥ്ലനതെില്ലയ്ലലാം
ആർജ്വതെിപ്റെ കനലകപ്ളരിയൊം
ആഹ്്ലദതെിപ്റെ പൂതെിരികൾ പുഞ്ിരിക്ൊം. 
ഒടുങ്ങിതെീർന്
ജന്്ലന്രങ്ങളുപ്െ
െരമക്ലെി കീെ്ലണുക്ൾ
സമക്ലല സ്ലികളിൽ
ഇരമ�െികള്ലപ്യത്തുമ്്ലൾ

ഉയിർപ്പുകൾ/ഉത്ഥാനങ്ങൾ
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ര്ലമൻ ഒരു കർഷകന്ലയിരുന്നു. 
എപ്റെ സഹെ്ലഠിയുാം ഉറ്റചങ്ങ്ല�ി

യുമ്ലയിരുന്നു. െങ്ങൾ െമഷെ അയൽ
ക്്ലര്ലയിരുന്ില. ഒരു െ്ലെതെിപ്റെ 
കിഴക്കുെെിഞ്ഞ്ലറു നീണ്ടു കിെക്കുന് 
ഒരു െ്ലെതെിപ്റെ ഇരുകരകളില്ലയി
രുന്നു െങ്ങൾ �്ലമസിച്ിരുന്�ന്. 
ര്ലമപ്റെ വീട്ടുവളപെിൽ നിന്ന് െ്ലെമതെ
ക്ിറങ്ങുവ്ലൻ ഒരു െെിയുണ്ട്ലയിരുന്നു 

പ്ചറിയ ഒരു മുള്ളുെെി. െ്ലൊം വഴി ആ മുള്ളുെെി കെന്്ലയിരുന്നു 
െ്ലൻ ര്ലമപ്റെ വീടെിൽ മെ്ലയിരുന്�ന്. ര്ലമൻ എപ്റെ വീടെിൽ 
വന്ിരുന്തുാം ആ വഴിക്കു �പ്ന്. അ�്ലയിരുന്നു എളുപെവഴി. 
നിരത്തുമ്ലർഗ്ഗാം കൂടു�ല്ലയിരുന്നു ദൂരാം. െ്ലെതെിപ്റെ നടുവിൽ, 
ഒതെ നടുവിൽ, െ്ലെതെിപ്ന രണ്ട്ലയി െകുത്തു പ്ക്ലപ്ണ്ട്ലരു 
പുഴയുണ്ടന്. ഒരു പ്ചറിയ പുഴ. ഈ പ്ചറിയ പുഴക്കു മുകളിൽ ഒരു 
െ്ലലമുണ്ടന്. ഒരു മക്ലൺക്ീറ്റുെ്ലലാം. ഇരുകരകളിൽ നിന്നുാം 
െ്ലെമതെക്ിറങ്ങുവ്ലനുള്ള ഇെവഴികപ്ള ബന്ിപെിക്കുന് 
പ്നടുവര്ന് ഈ െ്ലലതെിൽ സന്ിക്കുന്നു. െ്ലലതെിനന് ഇരു
വശത്തുാം കുളിക്െവകള്ലയിരുന്നു. കുളിക്െവകളിൽ അലക്കു 
കല്ലുകൾ ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. സ്ത്രീകളുാം പുരുഷൻമ്ലരുാം കുടെികളുാം 
അവിപ്െ കുളിക്്ലറുണ്ട്ലയിരുന്നു. അപ്�്ലപ്ക് െമഷെ െണ്ടന്. 
ഇമപെ്ലൾ അവിപ്െ ആരുാം കുളിക്കുന്ില. കുളക്െവകളിൽ പുലന് 
വളർന്ിരിക്കുന്നു. അലക്കു കല്ലുകൾ അപ്ര�്യഷെമ്ലയിരിക്
ന്നു. കുളിമുറികളില്ലെമല്ല ഇമപെ്ലൾ ആളുകളുപ്െ കുളി.

െ്ലലതെിനന് പ്�ല്ലു കിഴക്കുമ്ലറി പുഴയുപ്െ വെക്കുവശതെന് 
ര്ലമനന് കൃഷിഭൂമിയുണ്ട്ലയിരുന്നു. രമണ്ടക്ർ കൃഷി ഭൂമി. ഇരുപ്പൂ 
നിലാം. പു�ിയ പ്നൽവിത്തുകൾ ഈ െ്ലെതെന് ആദ്യാം െരീ
ഷെിച്ിരുന്�ന് ര്ലമന്ലയിരുന്നു. െടെ്ല്ി പ്നല്ലു ഗമവഷെ 
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മകന്ദ്രതെിൽമപെ്ലയി വിതെന് മനരിടെന് സാംഭരിക്കുന്നു. നി�്യവാം 
ര്ലവിപ്ലയുാം ജവകുമന്രവാം ര്ലമൻ ഈ കൃഷിഭൂമിക്ിെയി
ലൂപ്െ നെക്കുാം. നെന്നുമന്ലക്കുാം; പ്വള്ളാം തുറന്നു കയറ്റുകമയ്ല 
തുറന്നു കളയുകമയ്ല പ്ചയ്യുാം. കീെങ്ങളുമണ്ട്ല എന്നു െരിമശ്ല
ധിക്കുാം. ഇെപ്ക്്ലപ്ക് െ്ലനുാം കൂെ്ലറുണ്ടന് ര്ലമമന്ലപ്െ്ലപൊം. െച് 
െിെിച്ചു നിൽക്കുന്, ക�ിരിട്ടു നിൽക്കുന്, വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന് 
വയൽ വര്ിലൂപ്െയുള്ള നെതൊം എനിമക്പ്റ പ്രിയമ്ലയിരു
ന്നു. പ്വളുപെ്ലൻ ക്ലലപ്തെ പ്വയിൽ ന്ലളങ്ങൾ വീണു കിെക്കു
ന് പ്നൽപെ്ലൊം മനസ്ിൽ അവ്ലച്യമ്ലയ ഒരനുഭൂ�ി നിറക്കുന്നു. 
സ്ലയാം ക്ലലപ്തെ സൂര്യരശ്മികൾ വീണു മഴവില്ലുകൾ ചമക്കുന് 
പുഴജലാം മനസ്ിൽ മപ്റ്റ്ലരനുഭൂ�ിയുളവ്ലക്കുന്നു.

ചില ജവകുമന്രങ്ങളിൽ കൃഷിപ്യ്ലപ്ക് നെന്നു 
മന്ലക്ിയ മശഷാം െ്ലലതെിനുമുകളിൽ വന്ിരിക്കുാം െങ്ങൾ. 
സാംസ്ലരിച്ിരിക്കുാം അവിപ്െ കുമറമനരാം. നറു നില്ലവിൽ 
കുളിച്ചു കിെക്കുന് പ്നൽവയൽ കണ്ടുപ്ക്ലണ്ടന്, നില്ലവന് കസവ 
വിരിച് പുഴജലാം കണ്ടുപ്ക്ലണ്ടന്, നഷെത്രങ്ങൾ പൂത്തു കിെക്കുന് 
നീല്ലക്ലശാം കണ്ടുപ്ക്ലണ്ടന് - 

അങ്ങപ്ന അങ്ങപ്ന ഇരിക്കുമ്്ലൾ ര്ലമൻ ചിലമപെ്ലൾ 
കവി� പ്ച്ലല്ലുാം ഉള്ളൂരിപ്റെ, ആശ്ലപ്റെ, ചങ്ങമ്പുഴയുപ്െ, വള്ള
മതെ്ലളിപ്റെ, ഇെമശേരിയുപ്െ, ജവമല്ലപെിള്ളിയുപ്െ, കുഞ്ഞി
ര്ലമൻ ന്ലയരുപ്െ, ശങ്രക്കുറുപെിപ്റെ ഒപ്ക് കവി�കൾ. െഴയ 
കവികളുപ്െ കവി�കള്ലയിരുന്നു ര്ലമനു െഥ്യാം. ഗദ്യതെിലള്ള 
കവി�കൾ ഇഷ്ടമല്ലയിരുന്നു ര്ലമനന്. വൃതെമിപ്ലങ്ിലാം ഒരു 
�്ലളാം മവൊം കവി�ക്ന് എന് നിർബന്ക്്ലരന്ലയിരുന്നു 
ര്ലമൻ. മഭദപ്പെപ്ടെ്ലരു പുസ്ക മശഖരമുണ്ട്ലയിരുന്നു ര്ലമനന്. 
ര്ലമപ്റെ പുസ്ക പ്ഷൽഫിൽ നിപ്ന്ടുതെ്ലയിരുന്നു െ്ലൻ 
എൻ മമ്ലഹനപ്റെയുാം നന്ന്ലരുപ്െയുാം സമ്പൂർെ കഥകൾ 
വ്ലയിച്�ന്.

കവി� പ്ച്ലലിയുാം സാംസ്ലരിച്ചുാം െ്ലലതെിനുമുകളിൽ 
ഏപ്റ മനരമിരുന് മശഷാം െിന്ീെന് എഴമന്റ്റുപ്ക്ലണ്ടന് ര്ലമൻ 
െറയുാം:

“മെ്ലക്ലാം ബ്ലലമഗ്ലെ്ലല്ല, ന്ലപ്ളക്്ലെ്ലാം”
രണ്ടുമെരുാം ഇരുകരകളിമലക്കു നെക്്ലൻ തുെങ്ങമവ ര്ലമൻ 

ചിലമപെ്ലൾ �ിരിഞ്ഞുനിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുാം.
“സൂഷെിച്ചു നെമന്്ലളു, അതെ്ലഴാം മുെക്ികളുണ്ട്ലവാം 

വര്ിൽ.”
അതെ്ലഴാം മുെക്ികൾ എന്നു െറയുന്�ന് നീർമക്്ലലിക

പ്ളയ്ലെന്. നീമക്്ലലി കെിച്്ലൽ അതെ്ലഴാം മുെങ്ങുാം എപ്ന്്ലരു 
പ്ച്ലല്ലുണ്ടമല്ല.

“ഓ! െ്ലൻ സമ്മ�ിക്കുാം”
ചില ജവകുമന്രങ്ങളിൽ കൃഷിപ്യ്ലപ്ക് നെന്നുമന്ല

ക്ിയ മശഷാം വ്ലയനശ്ലലയിമലക്കു മെ്ലകുാം െങ്ങൾ. 
അരകിമല്ലമീറ്റമറ്ലളാം പുഴ വര്ിലൂപ്െ കിഴമക്്ലട്ടു നെന്്ലൽ 
പുഴക്കുമുകളിൽ ഒരു െ്ലലമുണ്ടന് നിരത്തുണ്ടന്. ബസ്കൾ ഓടുന് 
നിരതെ്ലെന്. (രമണ്ട്ല മൂമന്്ല ബസ്കൾ മ്ലത്രമമ െമഷെ ഓടു
ന്നുള്ളൂ.) ആ നിരതെിൽ കയറി പ്�ല്ലുദൂരാം പ്�മക്്ലട്ടു നെന്്ലൽ 
ഒരു എൽ െി സന് കൂൾ. സന് കൂളിനപ്പുറതെന് ഗ്ര്ലമീെ വ്ലയനശ്ലല. 
വ്ലയനശ്ലലപ്ക്�ിർ വശതെന് ഒരു െലചരക്കു െീെിക, ഒരു 

മസ്റ്റഷനറിക്െ, ഒരു ച്ലയക്െ, ഒരു ജവദ്യശ്ലല...
വ്ലയനശ്ലലയിൽ നിന്നു പുസ്കാം മ്ലറി സന് കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിപ്ല 

കൽതെറയിൽ പ്�ല്ലു മനരമിരിക്കുാം െങ്ങൾ, മു�ിർന്വരുപ്െ 
മവ്ലളിമബ്ലൾ കളി കണ്ടുപ്ക്ലണ്ടന്.

െിപ്ന് മെങ്ങുാം, െലതുാം സാംസ്ലരിച്ചുപ്ക്ലണ്ടന്
െ്ലൊം വഴി മുള്ളുെെി കെതെ്ലയിരുന്നു െ്ലൻ ര്ലമപ്റെ 

വീടെിൽമപെ്ലയിരുന്പ്�ന്ന് മുൻമെ സൂചിപെിച്ിരുന്നുവമല്ല. 
മുള്ളുെെി കെന്ന് എട്ടുവളപെിപ്ലതെിയ്ലൽ ആദ്യാം ക്ലണുക 
കവങ്ങിൽ  മ�്ലടെമ്ലെന്. നിരനിരയ്ലയി കവങ്ങുകൾ. കവങ്ങു
കളിൽ മിക്�ിലാം കുരുമുളകുവള്ളികൾ, കവങ്ങുകൾക്ിെയിൽ 
വ്ലഴകൾ, ജ്ല�ിയ്ക്ല മരങ്ങൾ. പുറാംവരിയ്ലയി പ്�ങ്ങുകൾ, െ്ലെ
മതെക്കു ച്ലഞ്ഞു വളർന് പ്�ങ്ങുകൾ.

ഇനി പ്�്ലട്ടുമുകളിപ്ല �ടെിമലക്കു കയറിയ്ലല്ലകപ്ടെ ഒരു 
ഭ്ലഗതെന് മനന്തവ്ലഴകൾ, നിരനിരയ്ലയി മനന്തവ്ലഴകൾ, മറു
ഭ്ലഗതെന് ക്ലയ്കറികൾ, പ്വണ്ട, വഴ�ന, കയ്പ, െെവലാം, ചീര, 
പ്വള്ളരി, കു്ളാം, മതെൻ. പ്വള്ളരിയുാം മതെനുാം കു്ളവാം 
നിലത്തു െെരുന്നു. െെരുവ്ലൻ  പ്�മങ്ങ്ലലകൾ നിലത്തു 
വിരിക്കുന്നു. കയ്പക്കുാം െെവലതെിനുാം െന്ലകളുണ്ടന്. െന്
ലകൾക്ിെയിലാം പുറത്തുാം പൂ്്ലറ്റകൾ െ്ലറിപെറക്കുന്നുണ്ടന്. 
തു്ികൾ െ്ലറിപെറക്കുന്നുണ്ട്ലവാം. കിളികൾ, നീണ്ട പ്ക്ലക്കു
കളുള്ള പ്ചറിയ കിളികൾ െ്ലറിപെറക്കുന്നുണ്ട്ലവാം.

െ്ലൻ െലമപെ്ലഴാം മനന്തവ്ലഴമ�്ലടെങ്ങൾക്ിെയിലൂപ്െ
യുാം ക്ലയ്കറി കണ്ടങ്ങൾക്ിെയിലൂപ്െയുാം ചുറ്റി നെക്്ലറുണ്ടന് 
ര്ലമമന്ലപ്െ്ലപൊം. എനിക്ന് ഏമറ ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലര്യമ്ലയിരുന്നു 
അ�ന്. ഒരു പൂമന്്ലടെതെിൽ ചുറ്റിനെക്കുന്�ിമനക്്ലൾ, ഒരു 
െനിനീർ മ�്ലടെതെിൽ ചുറ്റി നെക്കുന്�ിമനക്്ലൾ എനിക്ി
ഷ്ടാം ഇതെരാം കൃഷിയിെങ്ങളിലൂപ്െ ചുറ്റി നെക്കുന്�്ലയിരുന്നു. 
അ�്ലയിരുന്നു എപ്റെ മനസ്ിപ്ന കൂടു�ൽ കുളിർപെിച്�ന്. 
സമന്്ലഷിപെിച്�ന്.ന്

ഇനി ഒന്റിയുക, ഈ വ്ലഴക്കൃഷിയുപ്െയുാം ക്ലയ്കറിക്കൃഷി
യുപ്െയുാം സ്ലങ്ങൾ മ്ലറിപ്ക്്ലണ്ടിരിക്കുാം പ്ക്ലലാംമ�്ലറുാം. 
ഈ വർഷാം മനന്തവ്ലഴ പ്വച്ിെതെന് അടുതെ പ്ക്ലലാം ക്ലയ്കറി
ക്കൃഷി, ഈ വർഷാം ക്ലയ്കറിക്കൃഷി പ്ചയ്ിെതെന് അടുതെവർഷാം 
മനന്തവ്ലഴക്കൃഷി. അങ്ങപ്നയ്ലെന്. െ്ലറ്റെികൾ കൂെിയപ്ത്ര 
ഈ സ്ലാം. മുണ്ടകൻ കൃഷിക്കു െ്ലറു െ്ലവന് െ്ലറ്റെികൾ. 
മുണ്ടകൻ കൃഷിയുപ്െ െ്ലറന് െറിപ്ച്ടുതെ�ിനു മശഷമപ്ത്ര 
വ്ലഴക്കൃഷിയുാം ക്ലയ്കറിക്കൃഷിയുാം ആരാംഭിക്കുക. അതുപ്ക്ലണ്ടന് 
ഒരു ഗുെമുണ്ടന്. മണ്ന് നന്്ലയി ഉറച്ചു കിട്ടുന്നു. പ്വള്ളമിറക്ി 
ഉഴതു മറിച്ന് െലകയെിച്ചു നിരപെ്ലക്ിയ്ലെമല്ല െ്ലറ്റെികൾ 
ഒരുക്കുക.

അടുതെ �ടെിലപ്ത്ര വീെന്. അ�്ലയ�ന് ഏറ്റവാം മുകളിപ്ല 
�ടെിൽ. വെമക്്ലട്ടുമുഖമുള്ള വീെിനു മുന്ിൽ െഞ്്ലയത്തു 
െ്ല�യ്ലെന്. മ്ലവാം, പ്്ലവാം, പ്�ങ്ങുാം മറ്റു ഫലവൃഷെങ്ങളുമപ്ത്ര 
വീെിരിക്കുന് �ടെിൽ. ഇവിപ്െ  മുരിങ്ങയുാം െപെ്ലയയുാം മെരയുാം 
കറിമവപ്പുപ്മ്ലപ്ക്യുണ്ടന് കൂടെതെിൽ ജെന്ലപെിളുമുണ്ടന്.

ര്ലമപ്റെ വീടെിൽ എമപെ്ലൾ മെ്ലയ്ലലാം എപ്ന്ങ്ിലാം 
കഴിക്്ലപ്�, െഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എപ്ന്ങ്ിലാം കഴിയ്ക്ലപ്� മെങ്ങ്ല
ന്ലവില.
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ഒരു മപ്റ്റു നിറപ്യ, ഒരു വലിയ മപ്റ്റു നിറപ്യ ജെന്ലപെിമള്ല 
െപെ്ലയമയ്ല, മ്ല്ഴമമ്ല, ചക്പെഴമമ്ല പ്ക്ലണ്ടുവന്നു �രുാം. 
ര്ലമപ്റെ ഭ്ലര്യ ജ്ലനകി.

അതുപ്ക്ലണ്ടന് ചിലമപെ്ലപ്ഴ്ലപ്ക് െ്ലൻ മച്ലദിപ്ച്ന്ിരി
ക്കുാം ഇങ്ങപ്ന:

“ഇത്രപ്യ്ലപ്ക് കഴിക്്ലന്ലവമമ്ല?”
ര്ലമൻ അമപെ്ലൾ മപ്റ്റിൽ നിന്ന് രമണ്ട്ല മൂമന്്ല കഷെ

പ്മടുത്തു കഴിച്ചുപ്ക്ലണ്ടു നിർബന്ിക്കുാം:
“കഴിപ്ക്മെ്ല ബ്ലലമഗ്ലെ്ലല്ല.”
െിന്്ലപ്ല ഭ്ലര്യമയ്ലടു വിളിച്ചു െറയുാം:
“ച്ലയ എടുക്കു കുടെി.”
ര്ലമൻ ഭ്ലര്യപ്യ മെരുവിളിക്ില. കുടെി എമന് വിളിക്കു.
“കുടെി, ജെക്ൾക്കു പ്വള്ളാം പ്ക്ലടുമതെ്ല?
“കുടെി, പ്�ങ്ങുകയറ്ലൻ ഭ്ലസന് കരൻ വരുാം ന്ലപ്ള.”
“കുടെി, െ്ലെതെന് പുല്ലു െറിക്്ലര്ലയിരിക്കുന്നു. പ്െണ്ണുങ്ങപ്ള 

വിളിക്ൊം.”

പ്രെയ വിവ്ലഹമ്ലയിരുന്മല്ല അവരുപ്െ. നമന് 
പ്ചറുപൊം മു�ൽ, പ്ചറിയ ക്്ലസ്ിൽ െഠിക്കുമ്്ലൾ മു�ൽ 
സന് മനഹതെില്ലയിരുന്നു അവർ. ര്ലമൻ െദ്യെ്ലര്ലയെതെി
ലാം ജ്ലനകി ഗ്ലന്ലല്ലെനതെിനുാം സമ്മ്ലനങ്ങൾ വ്ലരിക്കുടെി 
സന് കൂൾ വ്ലർഷിമക്ലത്സവങ്ങൾക്കുാം മറ്റുാം. ര്ലമൻ രഹസ്യമ്ലയി 
ജ്ലനകിക്കു മെരക് പ്ക്ലടുക്കുന്തുാം പ്നലിക് പ്ക്ലടുക്കുന്
തുാം മറ്റുാം െ്ലൻ കണ്ടുെിെിച്ിട്ടുണ്ടന്. അവർ അമന്യ്ലന്യാം കുടെി 
എന്്ലെന് വിളിച്ിരുന്�ന്. അ�ിമപെ്ലഴാം തുെരുന്നു.

ഒരിക്ൽ, എടെിമല്ല ഒ്�ിമല്ല െഠിക്കുമ്്ലഴ്ലപ്െന്നു 
മ�്ലന്നുന്നു, ര്ലമൻ ജ്ലനകിപ്യ മന്ലക്ി എമന്്ലട്ടു െറഞ്ഞു:

“െ്ലൻ ഈ കുടെിപ്യ കല്യ്ലൊം കഴിക്കുാം.”
ജ്ലനകിക്കു പ്െപ്ടെന്നു ന്ലൊം വന്നു. ന്ലെമതെ്ലപ്െ 

അവൾ ര്ലമമന്ലടു െറഞ്ഞു:
“െ്ലൻ ഇനി കുമടെ്യ്ലടു മിണ്ടില.”
അമപെ്ലൾ ര്ലമൻ മച്ലദിച്ചു, ഒരു സ്ക്ലര്യാം മച്ലദിക്കുാം 

മെ്ലപ്ല ഇങ്ങപ്ന:
“കല്യ്ലൊം കഴിഞ്ഞ്ലലാം മിണ്ടിമല?”
അ�ിനുെമഷെ മറുെെിയ്ലപ്യ്ലന്നുാം െറയ്ലപ്� ജ്ലനകി 

ഓെി മറഞ്ഞു, കൂട്ടുക്ലരികൾക്ിെയിൽ
െിമറ്റദിവസാം ര്ലമൻ ജ്ലനകിമയ്ലപ്െമന്്ല മച്ലദിക്്ലൻ 

തുനിഞ്ഞമപെ്ലഴാം അവൾ മുഖാം കൂർപെിച്ചു െറഞ്ഞു:
“എമന്്ലടു മിണ്ട്ലൻ വരണ്ട്ലന്നു െറഞ്ഞിടെിമല.”
അമപെ്ലൾ ര്ലമൻ െറഞ്ഞു:
“ഇല, ഇനി മിണ്ട്ലൻ വരുന്ില, മിണ്ട്ലപ്� മിണ്ട്ലപ്ന  

വരുന്നുള്ളൂ.”
അതുമകടെന് ജ്ലനകിക്കു ചിരിവന്നു. അവൾ മച്ലദിച്ചു:

“എങ്ങന്യ്ല മിണ്ട്ലപ്� മിണ്ട്്ല?”
ച്ലയ വന്നു. നന്്ലയി െ്ലപ്ല്ലഴിച് ച്ലയ.

ഒപൊം പൂച്കളുപ്മതെി. പൂച്കപ്ള എനിക്ിഷ്ട
മില്ലയിരുന്നു. മെെിയ്ലയിരുന്നു. ജീവി�തെിൽ 
ഒരിക്ൽ മെ്ലലാം ഒരു പൂച്പ്യ ജകപ്ക്ലണ്ടു 
പ്�്ലടെിടെില െ്ലൻ. പൂച്ക്ഥകളുാം ഇഷ്ടമില്ല

യിരുന്നു എനിക്ന്. ഇ�റിയ്ലവന് ര്ലമനുാം 
ഭ്ലര്യയുാം അവപ്യ അകറ്റിമയ്ലെിക്കുന്നു.

ഒന്നു െറയ്ലൻ വിട്ടുമെ്ലയി, 
ര്ലമപ്റെ വീടെ ിപ്ലതെിയ്ലൽ 

െ്ലൻ ആദ്യാം മെ്ലവക െശു
ക്ൾക്ടുമതെക്്ലയിരുന്നുവ
മല്ല. വീെിനു െെിഞ്ഞ്ലറു ഭ്ലഗ
തെ്ലയിടെ്ലയിരുന്നു പ്�്ലഴതെന്. 
പ്�്ലഴതെിനു മുന്ിൽ അമരപെന്
ലണ്ടന്. െശുക്ൾ ന്ലലണ്ടന് ര്ലമനന്. 
ആദ്യാം െമഷെ രണ്ട്ലയിരുന്നു. രണ്ടു 
െശുക്ൾ പ്രസവിച്ന് കിെ്ലങ്ങൾ 
വളർന്്ലയിരുന്നു ന്ലല്ലയ�ന്. 
െ്ലൻ െശുക്ൾക്ടുത്തു പ്ചന്്ലൽ 
അവപ്യ പ്�്ലട്ടു�മല്ലടുകയുാം 
�്ലെകൾ ഉഴിഞ്ഞുപ്ക്ലടുക്കുകയുാം 
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പ്ചയ്യുാം. അത്രമമൽ ഇഷ്ടമ്ലയിരുന്നു എനിക്കു െശുക്പ്ള. 
കുടെിക്്ലലതെന് എപ്റെ വീടെിലാം െശുക്ൾ ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. 
െശുക്കുടെികപ്ള െ്ലൻ എടുത്തു നെക്്ലറുണ്ട്ലയിരുന്നു. നല 
െശുക്ളുപ്െ ലഷെെങ്ങൾ എപ്ന്്ലപ്ക്യ്ലപ്െന്റിയ്ലമ്ല
യിരുന്നു ര്ലമനന്. അയ്ലള�ന് എനിക്കു െറഞ്ഞു �രുാം. ഒരു 
െശുവിപ്ന എവിപ്െക്ണ്ട്ലലാം െ്ലൻ മന്ലക്കുാം. മന്ലക്ിമപെ്ല
കുാം. ഒരു െശുവിപ്ന  ക്ലണുമ്്ലഴള്ള കൗതുകാം, സമന്്ലഷാം 
ഒര്ലനപ്യക്്ലണുമ്്ലൾ എനിക്ിപ്ലന്നു െറഞ്ഞ്ലൽ വിശ്
സിക്കുമമ്ല? െരമ്ലർത്ഥമ്ലെന്. അമശഷാം ആനക്്മില 
എനിക്ന്. എന്്ലൽ, ര്ലമനന് അമ�പ്റയുണ്ടു �്ലനുാം. തൃശ്ശൂർ, 
െ്ലലക്്ലെന് ഭ്ലഗങ്ങളിപ്ല ആനകപ്ള മ്ലത്രമല മറ്റു പ്രമദശങ്ങ
ളിപ്ല പ്രശസ്മ്ലയ ആനകപ്ളയുാം �ിരിച്റിയ്ലമ്ലയിരുന്നു 
ര്ലമനന്. ഓമര്ല ആനയുപ്െയുാം ലഷെെങ്ങൾ മന്ലക്ി ഇ�ന് 
ഇന് ആനയ്ലെന് ഇന് ആനയ്ലെന് എന്ന് െറയ്ലൻ കഴി
യുമ്ലയിരുന്നു ര്ലമനന്. ഒരു അസന് മത്ര്ലളജർ ആയിരുന്നു 
ര്ലമപ്റെ അഛേൻ. വലിയ ആനക്്ക്്ലരന്ലയിരന്നു 
അമ്ഹാം. മമളക്്വാം കഥകളിക്്വമുണ്ട്ല
യിരുന്നു അമ്ഹതെിനന്. അ�ന് കുമറപ്യ്ലപ്ക് 
ര്ലമനുാം കിടെിയിട്ടുണ്ട്ലയിരുന്നു.

െല പൂരങ്ങൾക്കുാം മെ്ലക്ലറുണ്ട്ലയിരുന്നു 
െ്ലനുാം ര്ലമനുാം ഒരുമിച്ന്. തൃശ്ശൂർ പൂരതെിനു പുറപ്മ 
പ്െരുവനാം പൂരാം, ആറ്ലട്ടുപുഴ പൂരാം, ഉത്ര്ലളിക്്ലവന് 
മവല, പ്നൻമ്ലറ, വലങ്ിമവല അങ്ങപ്ന 
അങ്ങപ്ന..

ഏതു പൂരതെിനു മെ്ലയ്ലലാം ആനകപ്ള 
പ്രമ�്യകാം ശ്രദ്ധിക്കുാം ര്ലമൻ. എന്ിടെന് 
എനിക്കു െറഞ്ഞു �രുാം.

“ഇ�ന് �ിരുവ്്ലെി ചന്ദ്രമശ
ഖരൻ. ഇ�ന് െ്ലറമമക്്ലവന്...”

എല്ലാം െ്ലൻ മൂളി മകൾക്കുാം.
ആറ്ലട്ടുപുഴ പൂരതെിനന് മഷെ

ത്രതെിൽ പ്കടെിനുള്ളിൽ ഒരു 
അഷെര മ്്ലകസദസ്ന് െ�ിവ്ലയി
രുന്നു. അവിപ്െയുാം പ്ചലവഴിക്കുാം 
കുമറമനരാം െങ്ങൾ. നിലതെന് വടെ
മിടെിരുന്നു പ്ക്ലണ്ട്ലയിരുന്നു മ്്ലകാം 
പ്ച്ലല്ലുക.  പ്രശസ്ര്ലയ െലരുാം 
അ�ിൽ െപ്ങ്ടുക്്ലറുമുണ്ട്ലയിരുന്നു. 
ജഹസന് കൂൾ ക്്ലസ്കളിൽ െഠിക്കു
മ്്ലൾ അഷെര മ്്ലകമത്സരങ്ങൾക്ന് 
സമ്മ്ലനങ്ങൾ കിടെ്ലറുണ്ട്ലയിരുന്മല്ല 
ര്ലമനന്.

ര്ലമമന്ലപ്െ്ലതെല്ലപ്� ഒരു പൂരതെിനു 
മെ്ലലാം ഒറ്റക്കു മെ്ലയിട്ടുള്ള�്ലയി ഓർമ്മയിൽ 
ഇല. ഇനി...ഇനി െമഷെ ര്ലമമന്ലപ്െ്ലതെന് ഒരു 
പൂരതെിനുാം മെ്ലക്ലന്ലവിലമല്ല. ആനകളുപ്െ  
ലഷെെങ്ങൾ മന്ലക്ി ഇ�ന് ഇന് ആനയ്ലെ,ന് 
അ�ന് ഇന് ആനയ്ലെന് എന്നു െറഞ്ഞു�ര്ലൻ ര്ലമ

നുണ്ട്ലവിലമല്ല. മമളക്്ലപ്രക്കുറിച്ചുള്ള അറിവകൾ െകർന്നു 
�രുവ്ലനുാം അവരിൽ പ്രധ്ലനികളുപ്െ സവിമശഷ�കൾ 
വിവരിച്ചു �രുവ്ലനുാം ര്ലമനുണ്ട്ലവിലമല്ല. ഇനി കൃഷിഭൂമി
കൾക്ിെയിലൂപ്െ സാംസ്ലരിച്ചു നെക്കുവ്ലനുാം മുകളിപ്ല െ്ലല
തെിലിരുന്ന് മപ്രമസാംഗീ�വാം പൂ�പെ്ലട്ടുാം ഈെതെിൽ 
പ്ച്ലലിതെരുവ്ലനുാം ര്ലമനുണ്ട്ലവിലമല്ല. ര്ലമൻ  മെ്ലയി
രിക്കുന്നുവമല്ല. ഈ മല്ലകാം വിട്ടു മെ്ലയിരിക്കുന്നുവമല്ല. 
ഇന്നു പുലർച്യ്ലെന് അതു സാംഭവിച്�ന്. ര്ലമൻ മരെപ്പെട്ടു, 
ഹൃദയ്ലഘ്ല�ാം മൂലാം. ശവദ്ലഹാം കഴിഞ്ഞന് വീടെിൽ മെങ്ങിപ്യ
തെി പൂമുഖപ്തെ ച്ലരുകമസരയിൽ കിെക്കുകയ്ലെന് െ്ലൻ, 
ഷെീെി�ന്ലയി, ദഃഖി�ന്ലയി, ര്ലമപ്ന ഓർത്തുപ്ക്ലണ്ടന്, 
ര്ലമപ്ന ഓർത്തുപ്ക്ലണ്ടന്-

ഒരുന്ലൾ െ്ലനുാം മെ്ലകുാം, ഹൃദന് മര്ലഗിയ്ലയ െ്ലനുാം 
മെ്ലകുാം ര്ലമൻ മെ്ലയ മല്ലകതെിമലക്ന് - അമപെ്ലൾ 
അവിപ്െയുാം, ഉവ്ന്, എനിക്കു �ീർച്യുണ്ടന്, അവിപ്െയുാം െങ്ങൾ 

ചങ്ങ്ല�ിമ്ലര്ലയിരിക്കുാം ഇമല ര്ലമ്ല?
ഇമല ര്ലമ്ല?
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കഥ

സുഭാേ് ഒട്ംപുറം

മക്ലർമൻ കെപ്പു
റ പ് തെ 

ജഹപ്െകന്  കെൽഭ ി
തെിക്ന് ഇമപെ്ലൾ െഴയ
പ്രൗ ഢ ി പ് യ ്ല ന്നു മ ി ല . 
മക്ലർമൻ�ല മു�ൽ 
പ്കട്ടുങ്ങൽ അഴിമുഖാം 
വപ്ര നീണ്ടുകിെക്കുന് 
ആ കെൽഭിതെിയുപ്െ 

പ്രധ്ലനഭ്ലഗമ്ലയ െടുകൂറ്റൻ ഡിസന് മപ്
യിപ്ല പ്രക്ലശാം എമന് പ്കട്ടുമെ്ലയിരി
ക്കുന്നു. എമപെ്ലഴാം �ിരമ്ലലയെിച്ിരുന് 
ആ മ്ലജികന് സന് ക്ീൻ അപെ്ലപ്െ ഇരുണ്ടുാം 
പ്െ്ലെിെിെിച്ചുാം കിെക്കുകയ്ലെന്. ചിലയി
െപ്തെ്ലപ്ക് സന് ക്്ലച്ചുകളുാം വീെിട്ടുണ്ടന്. 
അ�ിമലയ്കന് മന്ലക്ിയമപെ്ലൾ എമറെയുാം 
മകളുമെയുാം പ്ര�ിബിാംബാം നിഴലമെ്ലപ്ല 
ഇരുണ്ടന് അവ്യക്മ്ലയി ക്ലെപ്പെട്ടു. 
െങ്ങൾക്കു െിന്ിപ്ല പുഴയുാം ഏകമദശാം 
നിഴലമെ്ലപ്ല �പ്ന്യ്ലയിരുന്നു. ഒഴക്ന് 
നിലച്ന്, അഴക്ന് നിറഞ്ഞന് മരൊം ക്ലതെി
രിക്കുന്വപ്ര സ്ീകരിക്്ലപ്നന് മെ്ലപ്ല 

മതാടോപ്്
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അ�വിപ്െ �ളാംപ്കടെി നിന്നു. അന്ന് ഇവിപ്െ നിന്ന് മെ്ലയ
�ിനുമശഷാം ഇമപെ്ലഴ്ലെന് ഇമങ്ങ്ലടെന് വരുന്�ന്. ആ വലിയ 
ഭിതെിക്കുാം കറുതെ പുഴയ്ക്കുമിെയിൽ ഒരു പ്ചറിയ വര്ന് 
മ്ലത്രമ്ലയി മ്ലറിയിരിക്കുന്നു ഇമപെ്ലൾ മക്ലർമൻ കെപ്പുറാം.

ഇമങ്ങ്ലടെന് വരുമ്്ലൾ ഇവിപ്െ ഇങ്ങപ്നപ്യ്ലപ്ക് 
�പ്ന്യ്ലകുാം എന്ന് ആദ്യമമ മനസ്ിൽ കെക്ന് കൂടെിയതു
പ്ക്ലണ്ടന് വലിയ അത്ഭു�പ്മ്ലന്നുാം എനിക്ന് മ�്ലന്ിയില. 
െീലിമയ്ലപ്െ്ലപൊം ആ വര്ത്തൂപ്െ നെക്കുമ്്ലൾ ഒരു�രാം 
നിർവ്ിക്ലര�യ്ലയിരുന്നു എനിക്ന്. ഇവിപ്െയിമപെ്ലൾ ഒന്നുാം 
�പ്ന് ബ്ലക്ിയില. കെലാം െ്ല�്ലറുാം, െ്ല�്ലറിലിരുന്ന് കണ്ടു
�ീർതെ എണ്മറ്റ അസ്മയങ്ങളുാം ഇനിപ്യ്ലരിക്ലാം �ിരിച്ന് 
കിടെില. െങ്ങളുപ്െ �ലയ്കന് മുകളിൽ ഒരു മമ്ലമഡൺ ഡ്്ലക്കുള
പ്യമപെ്ലപ്ല ചിറകന് വിരിച്ന് നിന്ിരുന് 'അപൂർവ് മിനറൽസന്' 
എന് ജമനിാംഗന് ക്നി മെ്ലലാം പു�ിയ തുരുത്തുകൾ മ�െി 
മെ്ലയിക്ഴിഞ്ഞിരിക്ന്നു. പുനർജ്ന്ാം ക്ലതെന് കിെക്കുന് 
ഫമറ്ലവ്ലമ്ലരുപ്െ മമ്മി മെ്ലപ്ലയ്ലെിമപെ്ലൾ മക്ലർമൻ 
കെപ്പുറാം.

രണ്ട്ലമപ്തെ കീമമ്ലയുാം കഴിഞ്ഞന്, ഇനിപ്യ്ലരിക്ലാം 

ജീവി�തെിമലയ്കന് �ിരിച്ചുവരിലന്ന് ഉറപെ്ലക്ിയ നിമിഷാം 
മു�ൽ സമ�ി െറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരിക്ൽക്കൂെി മക്ലർമൻ കെപ്പുറ
തെന് മെ്ലകെപ്മന്ന്. അതുമ്ലത്രമ്ലയിരുന്നു അവളുപ്െ അവസ്ല
നപ്തെ ആഗ്രഹാം. അ�ന് സ്ലധിച്ചുപ്ക്ലടുക്്ലൻ എനിക്ന് കഴി
ഞ്ഞില. ര്ലജ്യതെിപ്റെ പുമര്ലഗ�ിക്ന് �െസ്ാം നിന്�ിനുാം 
കല്ലെതെിനന് മക്ലപ്പുകൂടെിയ�ിനുാം നിയമനെെെി മനരിടെിരുന് 
ആ പ്കടെ ക്ലലതെന് അവളുപ്െ ആഗ്രഹാം അ�ിരു കെന്�്ലയി
രുന്നു. മക്ലർമൻ കെപ്പുറതെന് മെ്ലകുന്�ിനന് െങ്ങൾക്ന് വില
ക്കുമുണ്ട്ലയിരുന്നു. ഇമപെ്ലൾ ആ വിലക്ന് നീങ്ങിമയ്ല എന്
റിയില. എല്ലവരുാം അപ്�്ലപ്ക് മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഇവിപ്െയുണ്ട്ലയിരുന്വർ മെരുാം വില്ലസവപ്മല്ലാം നഷ്ടപ്പെടെന് 
ഈ ഡിസന് മപ്യിപ്ല പ്ര�ിരൂെങ്ങൾ മെ്ലപ്ല കറുതെിരുണ്ട 
നിഴലകൾ മ്ലത്രമ്ലയി എവിപ്െപ്യ്ലപ്ക്മയ്ല അലയുന്നുണ്ട്ല
കുാം. പ്വളിച്തെിനുസരിച്ന് നീളുകയുാം കുറുകുകയുാം പ്ചയ്യുന്, 
ഒച്യില്ലതെ പ്വറുാം നിഴലകൾ. ഒച് പ്വച്വപ്ര മനരപ്തെ 
�പ്ന് ഇല്ല�്ലക്ി കളഞ്ഞിരുന്മല്ല. അവർക്ന് മവണ്ടി 
കുഴിപ്വടെ്ലൻ കൂെി െങ്ങപ്ള അനുവദിച്ിരുന്ില. അപ്�്ലപ്ക് 
ഓർതെമപെ്ലൾ മ്ലജികന് സന് ക്ീനിൽ ലീലയുപ്െ രൂൊം പ്�ളിയു

532020  ജനുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



ന്മെ്ലപ്ല മ�്ലന്ി എനിക്ന്. അവളുപ്െ ദസ്പ്ങ്ങൾ എത്രക
ണ്ടന് ശരിയ്ലപ്െന്ന് ക്ലലാം എനിക്ന് പ്�ളിയിച്ചു �ന്നു.

ലീല സ്പ്ങ്ങൾ ക്ലണുകയുാം സ്പ്ങ്ങളിലൂപ്െ �പ്ന് ജീവി
ക്കുകയുാം പ്ചയ്വള്ലെന്. െ്ലന്ലകപ്ടെ, കഴിഞ്ഞപ്�ല്ലാം ഒരു 
ദസ്പ്മ്ലപ്െന്ന് മനസ്ിപ്ന വിശ്സിപെിച്ന് എല്ലാം മറക്്ലൻ 
ശ്രമിക്കുകയ്ലയിരുന്നു. കുമറപ്യ്ലപ്ക് എനിക്�ിൽ വിജയി
ക്്ലനുാം കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്ലവമ്്ലപ്ഴ്ലപ്ക്, മെ്ലയ ക്ലലപ്തെ 
ഓർമിപെിച്ന് ഇെയ്കിപ്െ മ�്ലണ്ടി വിളിച്ിരുന് കെപ്പുറതെിപ്റെ 
മീൻചൂരന് മെ്ലലാം നഗരതെിപ്റെ പ്െ്ലെിെിെിച് ബഹളതെിനി
െയിൽ എവിപ്െപ്യ്ലപ്ക്മയ്ല ചി�റിപ്തെറിച്ന് മെ്ലയിരുന്നു.

ഇമപെ്ലഴപ്തെ ഈ വരവന് മുൻകൂടെി �ീരുമ്ലനിച്പ്�്ലന്നു
മ്ലയിരുന്ില. െീലിയുപ്െ നിർബന്ാം പ്ക്ലണ്ടുമ്ലത്രമ്ലെന് 
ഇമങ്ങ്ലടെന് വന്�ന്. കുമറ ന്ലളുകള്ലയി അവൾ കൂപ്െക്കൂപ്െ 
കെലിപ്ന സ്പ്ാം ക്ലണുന്നു. �ിരമ്ലലകൾ അവളുപ്െ ക്ലലകപ്ള 
നനയ്ക്കുന്�ന്. െ�്ലറിലിരുന്ന് അസ്മയാം ക്ലണുന്�ന്, 
പ്�്ലടെ്ലപ്പുകളിൽ നീന്ിക്കുളിക്കുന്�ന്. അവളുപ്െ അമബ്ലധ 
മനസ്ിപ്ലവിപ്െമയ്ല ആ ഓർമ്മകപ്ള്ലപ്ക് പ്�്ലടെ്ലപെിപ്ല 
പ്വള്ളാംമെ്ലപ്ല ഇത്രയുാംക്ലലാം �ളാം പ്കടെി നിന്ിരിക്ൊം. 
അന്വൾക്ന് ഏഴന് വയസ്്ലയിരുന്നു. അപ്�്ലന്നുാം മറക്്ലൻ 
അവൾക്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്ലവില. ലീലയുപ്െ �ല െിളർതെിയ 
പ്വെിയുണ്ട െീലിയുപ്െ മനസ്ിലാം �റച്ിട്ടുണ്ട്ലവൊം. വർഷ
ങ്ങൾക്ിപ്പുറാം ആ പ്വെിയുണ്ട അവളുപ്െ ഉള്ളിപ്ല പ്�്ലടെ്ലപ്പുക
ളിൽ ഓളമുണ്ട്ലക്്ലൻ തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

'ഇനിക്ന് കെലന് ക്ലെൊം അഛേ്ല, പ്�്ലടെ്ലപെന് ലന് പ്�രയെി

ക്െ�ന് െ്ലൻ ഒറക്തെിൽ കണ്ടന്'
നമന് പ്ചറുപെതെിമല അവൾക്കുള്ള സാംശയമ്ലയിരുന്നു 

അ�ന്. കെലിൽ �ിരയെിക്കുാം മെ്ലപ്ല പ്�്ലടെ്ലപെിപ്ലന്്ല �ിര
യെിക്്ലതെപ്�ന്.ന്

'പ്�്ലടെ്ലപെിൽ ഓളാം മ്ലമത്ര ണ്ട്ലവൂ. പ്�രയെിക്്ലൻ െ്ലെില' 
- െ്ലൻ െറയുാം.

പ്�്ലടെ്ലപെിൽ �ിരയെിക്കുന്�ന് മദ്ലഷമ്ലപ്െന്ന് 
െ്ലനവമള്ലെന് കളവന് െറഞ്ഞു. ഇപ്ലങ്ിൽ അവൾ മച്ലദ്യങ്ങൾ 
നിർത്തുകയില. അവമള്ലെങ്ങപ്ന െറപ്ഞ്ഞങ്ിലാം പ്�്ലടെ്ല
പെിൽ �ിരയെിക്കുന്�ന് െ്ലൻ സങ്ൽെിച്ചു മന്ലക്ിയമപെ്ലൾ 
അറിയ്ലപ്�്ലരു മെെി എപ്റെ ഉള്ളിലാം മ�്ലന്ിയിരുന്നു.

ആദ്യപ്മ്ലപ്ക് അവൾ െറയുന്�ന് െ്ലൻ മകടെിപ്ലന്ന് 
നെിച്ചു. െമഷെ, അവൾ കൂപ്െക്കൂപ്െ അ�ന് �പ്ന് െറയ്ലൻ 
തുെങ്ങി. പ്െറ്റ�ന് സമ�ിയ്ലപ്െങ്ിലാം ലീലയുപ്െ സ്ഭ്ലവ
മ്ലെന് അവൾക്ന് കിടെിയിട്ടുള്ള�ന് എന്ന് എനിക്ന് െലമപെ്ലഴാം 
മ�്ലന്ിയിട്ടുണ്ടന്. ലീല �പ്ന്യ്ലെവൾക്ന് മെരിടെതുാം. ഒരു 
സ്ലധ്ലരെ പ്െൺകുടെിയ്ലയി �പ്ന്യ്ലെന് െ്ലനവപ്ള വളർ
തെ്ലൻ ശ്രമിച്�ന്. െമഷെ, വല�്ലവാം മ�്ലറുാം എനിക്ന് മനസ്ി
ല്ലക്്ലൻ കഴിയ്ലതെ ഏമ�്ല ഒരു അസ്ലധ്ലരെ�്ാം അവളി
ലള്ള�്ലയന് എനിക്ന് മ�്ലന്ിയിട്ടുണ്ടന്. എനിക്കുാം അവൾക്കുമി
െയിൽ അദൃശ്യമ്ലയ ഏമ�്ല ഒരു മ�ിലള്ളമെ്ലപ്ല.

അവളുപ്െ ജകെിെിച്ന് െ്ലൻ നെന്നു. കുമറ നെന്മപെ്ലൾ 
എനിക്ന് ക്ലൽ വല്ലപ്� മവദനിച്ചു തുെങ്ങി. ക്ലൽവണ്യിപ്ല 
ഉെങ്ങിയ മുറിപെ്ലെിൽ നിന്നുാം ഒരു പ്വെിയുണ്ട പുറമതെയ്കന് 
കു�ിക്്ലൻ പ്വമ്പുന്മെ്ലപ്ല. െീലി എപ്ന് �്ലങ്ങി അടുത്തു 
കണ്ട മഞ്ഞ പ്െയിറെെിച് സർമവ്കലിലിരുതെി. െ്ലൻ ജനി
ക്കുന്�ിനന് മുമ് �ീരമദശ പ്റയിൽമവയ്ക്കുമവണ്ടി സ്ലമളന്ന് 
ഉറപെിച്�്ലയിരുന്നു ആ സർമവ്ക്ലന്. സന് കൂളിൽ അസാംബ്ിക്ന് 
നിൽക്കുന് കുടെികപ്ളമപെ്ലപ്ല രണ്ടുവശത്തുമ്ലയന് അവ വരിപ്�
റ്റ്ലപ്� നിന്ിരുന്നു. ഇമപെ്ലൾ അ�ിൽ കുറപ്ച്ണ്ാം മ്ലത്രമമ 
അവമശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അളന്ന് �ിടെപ്പെടുതെി അ�ന് സ്്ലെി
ക്കുമ്്ലൾ അപ്�ന്ിന്ലപ്െന്ന് ന്ലട്ടുക്ലർ മച്ലദിച്മപെ്ലൾ 
ഒരുമദ്യ്ലഗസ്ൻ െറഞ്ഞപ്ത്ര:

'നിങ്ങളുപ്െ ന്ലെിപ്ന ആെതെിൽനിന്ന് രഷെിക്്ലന്ലെന്'
അന്ിെ്ല�ിര മനരതെന് ചങ്ങല വലിച്ന് വരുന് മചടെമയയുാം 

ജചതെ്ലമനയുാം മെെിച്ന് കഴിഞ്ഞവർ അ�ന് വിശ്സിച്ചു. 
ക്ലര്യമ്ലയ എ�ിർപ്പുകപ്ള്ലന്നുാം ഇല്ലപ്� ആ കല്ലുകൾ സ്്ല
െിക്പ്പെട്ടു. െിപ്ന് കുമറ കഴിഞ്ഞ്ലെന് സ�്യ്ലവസ് ആളുകൾ
ക്ന് മനസ്ില്ലയ�ന്. സ്ലമളന്ന് സർമവ്കലിട്ടു എന്�ല്ലപ്� 
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അ�ന് സാംബന്ിച്ന് മവപ്റ െെിപ്യ്ലന്നുാം െിപ്ന് നെന്ില. 
ഒരിക്ലാം വര്ലതെ ആ പ്റയിൽ െ്ലളവാം �ീവണ്ടിയുാം അ�ിപ്ല 
യ്ലത്രക്്ലരുപ്മ്ലപ്ക് ഏമ�്ല ഒരു ഫയലിൽ പ്െ്ലെിെിെിച്ന് 
ചി�ലരിച്ന് നശിച്ചുമെ്ലയിട്ടുണ്ട്ലകുാം. അ�ന് സ്്ലെിച്വരുാം 
കൗതുകമതെ്ലപ്െ മന്ലക്ി നിന്വരുപ്മ്ലന്നുാം ഇന്ിപ്ലങ്ിലാം 
ചുളാം വിളി മുഴക്്ലന്ലവ്ലതെ �ീവണ്ടികളുപ്െ സ്മ്ലരകപ്മന് 
നിലയിൽ അ�ിൽ െല കല്ലുകളുാം നിറാം മങ്ങി അക്ങ്ങൾ 
നഷ്ടപ്പെടെന് ഇമപെ്ലഴാം ബ്ലക്ി നിൽക്കുന്നുണ്ടന്.

െമഷെ അതുമെ്ലപ്ല ആയിരുന്ില എാംഎൽഎ 
അൻവർ മക്ലർമൻ കെപ്പുറമതെയ്കന് പ്ക്ലണ്ടുവന് 
െദ്ധ�ികൾ. അ�ന് വളപ്ര കൃ�്യവാം ദീർഘവീഷെെമു
ള്ളതുാം ആയിരുന്നു. ഒരുച് മനരാം െ്ല�്ലറിലിരിക്കുമ്്ലൾ 

ണ്ട്ലെന് അഛേൻ മരിച്പ്�ന്ന് അവൾ ഉറച്ചു വിശ്സിച്ചു. ദിവ
സങ്ങമള്ലളാം ആമര്ലടുാം മിണ്ട്ലപ്�, മുറിക്ന് പുറതെിറങ്ങ്ലപ്� 
പ്ര�ിമ മെ്ലപ്ല അവളിരുന്നു.

'നമ്മപ്ളല്ലാം ഓടുകയ്ലയിരുന്നു. കെലന് മകറിപ്യന്്ല 
െ്ലൻ വിച്ലരിച്�ന്. െമഷെ കെലണ്ട്ലയിരുന്ില. കെലിപ്റെ 
ഒച് മ്ലത്രമമ ഉണ്ട്ലയിരുന്നുള്ളൂ. ഓെിമയ്ലെി നമ്മൾ ഓമര്ല 
വഴിക്്ലയി െിരിഞ്ഞു. ആമര്ല നമ്മപ്ള ഓെിക്കുകയ്ലയിരുന്നു.'

അവപ്ള്ലരിക്ലാം ഒരു അന്വിശ്്ലസിയ്ലയിരുന്ില. 
ശകുനങ്ങൾക്കുമവണ്ടി ക്ലതെിരുന്ിട്ടുമില. മ�്ലന്ലകപ്ള 
നിയന്തിക്്ലനവൾക്ന് കഴിയുന്ിപ്ലന്വൾ െലവടൊം 
എമന്്ലെന് െറഞ്ഞിട്ടുണ്ടന്. 

സന് കൂളിൽ എല്ലാം �്ലൽക്്ലലികമ്ലയി സജ്ീകരിച്ന് 
പ്വച്ിട്ടുണ്ട്ലയിരുന്നു. ന്ലലഭ്ലഗമതെയ്ക്കുാം കറങ്ങിതെിരിയുന് 
ഫ്ലനുകൾ, ബൾബുകൾ, െിപ്ന് ഒരു സന് ക്ീനുാം. ന്ലല മെി
യ്ലയമപെ്ലൾ സന് കൂളിപ്റെ െിൻഭ്ലഗത്തുനിന്ന് ഒരു ജനമററ്റർ 
മുക്യിടെന് തുെങ്ങി. െറഞ്ഞ സമയതെന് �പ്ന് എാംഎൽഎ 
എതെി. മക്ലട്ടുാം സയൂട്ടുമിടെ രണ്ടുമൂന്നുമെർ കുപ്െയുണ്ട്ലയിരുന്നു. 
അപൂർവ് മിനറൽസിപ്റെ പ്ര�ിനിധികള്ലയിരുന്നു അവർ. 
ക്ലറിൽ നിന്ിറങ്ങിയ എാംഎൽഎ എല്ലവമരയുാം മന്ലക്ി 
വിശ്ലലമ്ലയി ചിരിച്ചു. പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെന് ക്ലലതെന് ചുവരുകളിപ്ല 
മെ്ലസ്റ്ററുകളിൽ കണ്ട അമ� ചിരി. അക്്ലലതെന് ന്ലടെിപ്ല 
ചുവരുകൾ നിറപ്യ ചിരിച്ചുപ്ക്ലണ്ടുള്ള അയ്ലളുപ്െ മെ്ലസ്റ്റ
റുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ചുവരുകളിമലയ്കന് മന്ലക്കുമ്്ലപ്ഴ്ല
പ്ക് ആ ചുവരുകൾ ചിരിപ്ക്ലണ്ട്ലെന് െടുതെിട്ടുള്ളപ്�ന്്ലെന് 

ലീലയ്ലെന് അക്്ലര്യാം എമന്്ലെ്ലദ്യമ്ലയന് െറഞ്ഞ�ന്.
'ന്ലപ്ള മക്ലർമൻ�ല സന് കൂളിൽ എാം എൽ എ  മയ്ലഗാം 

വിളിച്ിട്ടുണ്ടന്. എല്ലവമരയുാം െപ്ങ്ടുപെിക്്ലന്ല നിർമ്ശാം'
മക്ലർമൻ�ല സന് കൂളില്ലയിരുന്നു അവൾ െഠിപെിച്ിരു

ന്�ന്. െഠിച് സന് കൂളിൽ �പ്ന് െീച്റ്ലയി വര്ലനുള്ള അവളുപ്െ 
ഭ്ലഗ്യമമ്ലർതെന് െങ്ങൾക്ന് അഭിമ്ലനാം മ�്ലന്ിയിട്ടുണ്ടന്.

'എന്ന് മയ്ലഗാം?'- െ്ലൻ മച്ലദിച്ചു
'ഇവിപ്െയമന്്ല രണ്ടന് െദ്ധ�ികൾ നെപെില്ലക്കുന്നുണ്ടന്. 

അ�ിപ്നപെറ്റി സാംസ്ലരിക്്ലന്ല'
അതുെറഞ്ഞന് അവൾ കുമറമനരാം മിണ്ട്ല�ിരുന്നു. െിപ്ന് 

വീട്ടുമുറ്റതെന് കളിച്ചുപ്ക്ലണ്ടിരുന് െീലിപ്യ മന്ലക്ി ഇങ്ങപ്ന 
െറഞ്ഞു:

'എനിപ്ക്മന്്ല ഒര്ലശങ് മ�്ലന്ണ്ന്െന്'
എന്്ലെന് ആശങ്പ്യന്വൾ െറഞ്ഞില. െകരാം 

അവൾ െറഞ്ഞ�ന് അവൾ കണ്ട ഒരു സ്പ്പ്തെക്കുറിച്്ല
യിരുന്നു. അവൾ പ്ചറുപൊം മു�മല അങ്ങപ്നയ്ലെന്. അവൾ 
എന്്ലമെ്ല സ്പ്ാം കണ്ട�ന് അ�ന് നെക്കുപ്മന്വൾ വിശ്
സിച്ിരുന്നു. അവളുപ്െ അഛേൻ മരിക്കുന്�ിനന് മു്ന് അവൾ 
സ്പ്ാം കണ്ടിരുപ്ന്പ്ത്ര. പ്വള്ള പു�ച്ന് കയ്ിൽ എരിയുന് 
ചന്ദനതെിരിയുാം െിെിച്ന് പ്�മക്്ലടെന് നെക്കുകയ്ലയിരുന്നു 
അവളുപ്െ അഛേൻ. അവപ്ളപ്ത്ര വിളിച്ിട്ടുാം അഛേൻ �ിരിഞ്ഞു 
മന്ലക്ിയില. മൂന്്ലാംന്ലൾ പ്കട്ടുങ്ങൽ അഴിമുഖതെന് മ�്ലെി 
മറിഞ്ഞന് അവളുപ്െ അഛേൻ മരിച്ചു. �്ലൻ സ്പ്ാം കണ്ടതുപ്ക്ല
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അഴിമുഖാംവപ്ര വിെവകളില്ലപ്� ഒരു ജഹപ്െകന് കെൽഭിതെി 
നിർമ്മിക്്ലൻ ഈ സർക്്ലർ �ീരുമ്ലനിച്ിരിക്കുകയ്ലെന്.'

അയ്ലൾ അ�ന് െറയുമ്്ലൾ െിന്ിപ്ല സന് ക്ീനിൽ ആ 
െറഞ്ഞ ജഹപ്െകന് കെൽഭിതെിയുപ്െ അനിമമറ്റഡന് വീഡിമയ്ല 
മപ് പ്ചയ്യുന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു.

'ഈ കെൽഭിതെിക്ന് െതെന് കിമല്ലമീറ്റർ നീളവാം 20 അെി 
ഉയരവാം ഉണ്ട്ലയിരിക്കുാം. എത്ര വലിയ �ിരമ്ലലകൾ വന്്ലലാം 
പ്ര�ിമര്ലധിക്്ലൻ കഴിയുന്, ഓമടെ്ലമ്ലറ്റികന് മൂവിാംഗന് സിസ്റ്റമു
ള്ള, എൽഇഡി സന് ക്ീമന്ലടു കൂെിയ കെൽഭിതെിയ്ലെി�ന്. 
മല്ലകതെിപ്ല ആദ്യപ്തെ ജഹപ്െകന് കെൽഭിതെി.'

അവിശ്സനീയ�മയ്ലപ്െയുാം ഒപ്ടെ്ലരു ആശങ്മയ്ലടുാം 
കൂെിയ്ലയിരുന്നു െങ്ങള�ന് മകടെ�ന്. ലീല എപ്ന് മന്ലക്ി. 
െങ്ങളുപ്െ അ്രപെന് മ്ലറുാം മുമ് എാംഎൽഎ രണ്ട്ലമപ്തെ 
െദ്ധ�ിപ്യപെറ്റി വിശദീകരിച്ന് തുെങ്ങി.

'പ്കട്ടുങ്ങൽ അഴിമുഖതെന് വർഷ്ലവർഷാം രൂെപ്പെടുന് 
മെൽ�ിടെപ്യപെറ്റി നിങ്ങമള്ലെന് വിശദീകരിച്ന് െറമയണ്ട 
ക്ലര്യമിലമല്ല. ആ മെൽ�ിടെ ക്ലരൊം പുഴയിൽ പ്വള്ളാം 
പ്െ്ലങ്ങി കിഴക്ൻ മമഖല മുഴവൻ ദരി�തെില്ലക്ലറുണ്ടന്. 
കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്ലലതെന് അ�ന് അമങ്ങയറ്റമ്ലയിരുന്നു. ആദ്യ
പ്മ്ലപ്ക് ന്ലട്ടുക്ലർ �പ്ന്യ്ലയിരുന്നു പ്കടെന് മുറിച്ിരുന്�ന്. 
ഇമപെ്ല മുനിസിപെ്ലലിറ്റി അ�ിനുമവണ്ടി ഫണ്ടന് വകയിരുതെി
യിട്ടുണ്ടന്. പു�ിയ െദ്ധ�ി പ്രക്ലരാം അ�്യ്ലധുനിക യന്തങ്ങൾ 
ഉെമയ്ലഗിച്ന് അവിപ്െ മണ്െിയ്ലപ്� മന്ലക്കുകയുാം കുമിഞ്ഞു 
കൂടുന് മണ്ന് ശുദ്ധീകരിച്ന് നിർമ്മ്ലെ പ്രവൃതെികൾക്ന് 
ഉെമയ്ലഗിക്കുകയുാം പ്ചയ്യുാം. ഈ രണ്ടന് പ്രവൃതെികളുാം ഏപ്റ്റടു
തെന് നെത്തുന്�ന് അപൂർവ് മിനറൽസന് എന് ക്നിയ്ലെന്. 
അ�ിനുമവണ്ടി പ്കട്ടുങ്ങൽ അഴിമുഖതെന് അവരുപ്െ പ്്ലറെന് സ്്ല
െിക്കുന്�്ലയിരിക്കുാം. ശുദ്ധീകരിച് മെൽ മല്ലഡന് പ്ചയ്്ലനുാം 
മറ്റുാം ഒരുെ്ലെന് പ്�്ലഴില്ലളികപ്ള മവണ്ടിവരുാം. �മ്ശീയര്ലയ 

എനിക്ന് മ�്ലന്ിയിരുന്�ന്. ജീവനുള്ള ഒരു കടൌടെന് മെ്ലപ്ല 
അയ്ലൾ െങ്ങൾക്രികിമലയ്കന് വന്നു.

'എല്ലവർക്കുാം സഖമല?' - അയ്ലൾ കുശലാം മച്ലദിച്ചു.
'മമ്ലപ്ന അന്ന് കണ്ട�്ല' - ന്ലെി �ള്ള െരിഭവാം െറഞ്ഞു. 

അ�ന് മകടെമപെ്ലഴാം അയ്ലൾ ചിരിച്ചു. ആ ചിരിയിൽ ന്ലെി 
�ള്ളയുപ്െ െരിഭവാം അലിഞ്ഞില്ല�്ലയി. മയ്ലഗാം തുെങ്ങി
യമപെ്ലൾ അയ്ലൾ �പ്ന്യ്ലെന് ആദ്യാം സാംസ്ലരിച്�ന് തുെ
ങ്ങിയ�ന്.

'എപ്റെ ശ്രമഫലമ്ലയന് നമ്മുപ്െ സർക്്ലർ രണ്ടന് വൻെദ്ധ�ി
കള്ലെന് ഈ ന്ലെിനന് മവണ്ടി അനുവദിച്ിരിക്കുന്�ന്.'എല്ല
വരുാം ക്ല�ന് കൂർപെിച്ചു.

'ആദ്യപ്തെ െദ്ധ�ി' - അയ്ലൾ തുെർന്നു.
'നിങ്ങൾക്റിയ്ലമമല്ല, പുഴയ്ക്കുാം കെലിനുമിെയിൽ 

ഏ�്ലനുാം മീറ്ററുകൾ മ്ലത്രാം വീ�ിയുള്ള ഒരു പ്രമദശമ്ലെന് 
നമ്മുമെ�ന്. സന്ലമി മെ്ലലള്ള ശക്മ്ലയ �ിരമ്ലലകൾ വന്്ലൽ 
അ�ിപ്ന �െഞ്ഞു നിർതെ്ലൻ കെമല്ലരപ്തെ െ്ല�്ലറിനന് കഴി
പ്ഞ്ഞന്നുവരില. അങ്ങപ്ന സാംഭവിച്്ലൽ മക്ലർമൻ കെപ്പുറാം 
ഭൂെെതെിൽ നിമന് മ്ലഞ്ഞുമെ്ലകുാം. അതെരാം ഒരവസ്യി
മലയ്കന് എതെ്ല�ിരിക്്ലൻ, മക്ലർമൻ�ല മു�ൽ പ്കട്ടുങ്ങൽ 

2020  ജനുവരി 01-15 email: janashakthi@gmail.com56



നിങ്ങൾക്ന് മുന്ിൽ നിരവധി പ്�്ലഴിലവസരങ്ങള്ലെന് ഈ 
െദ്ധ�ികൾ യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലയ്ലൽ കിടെ്ലൻ മെ്ലകുന്�ന്. 
എല്ലവരുാം സഹകരിക്കുപ്മന്ന് പ്ര�ീഷെിക്കുന്നു.' - അയ്ലൾ 
െറഞ്ഞവസ്ലനിപെിച്ചു.

എാംഎൽഎയുപ്െ ഗാംഭീരമ്ലയ പ്രസാംഗതെിനുമശഷാം 
കുറച്ചുമനരാം ഹ്ലളിൽ നിശേബ്ദ� െെർന്നു മകറി. കറങ്ങുന് 
ഫ്ലനുകളുപ്െ ശബ്ദാം മ്ലത്രാം അവിപ്െ നിറഞ്ഞു നിന്നു. എല്ല
വർക്കുാം എപ്ന്്ലപ്ക്മയ്ല മച്ലദിക്െപ്മന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു. 
െമഷെ, അവര�ന് തുറന്നു മച്ലദിക്കുന്�ിനന് െകരാം അെക്ി
പെിെിച് ശബ്ദതെിൽ െരസ്പരാം മച്ലദിച്ചു പ്ക്ലണ്ടിരുന്നു. വളപ്ര 
പ്െടെന്നു�പ്ന് നിശേബ്ദമ്ലയ ആ വലിയ ഹ്ലൾ മർമ്മരങ്ങൾ 
പ്ക്ലണ്ടന് നിറഞ്ഞു. മർമ്മരങ്ങൾ അവസ്ലനിപെിച്ചുപ്ക്ലണ്ടന് 
എമപെ്ലഴപ്തെയുാം മെ്ലപ്ല ലീല �പ്ന്യ്ലെ്ലദ്യാം സാംസ്ലരിച്ചു 
തുെങ്ങിയ�ന്. 'െ്ലൻ മനസ്ില്ലക്കുന്�ന് ഈ കെൽഭിതെി 
മക്ലർമൻ�ല മു�ൽ പ്കട്ടുങ്ങൽവപ്ര വിെവകളില്ലതെതുാം 
ആക്ലശമതെമപെ്ലലാം മറയ്ക്കുന് �രതെിലള്ള�്ലയിരിക്കുപ്മ
ന്്ലെന്.'

'അപ്�' - അപൂർവ്യുപ്െ പ്ര�ിനിധികളിപ്ല്ലര്ലൾ െറഞ്ഞു. 
വിെവകൾ വന്്ലൽ അ�ന് ഫലാം പ്ചയ്ിപ്ലന്നുാം അയ്ലൾ വിശ
ദീകരിച്ചു.

'ഈ മ�ിലിപ്റെ െെി പൂർതെിയ്ലയ്ലൽ െിപ്ന് 
ഒര്ലൾക്കുാം കെലിമലയ്കിറങ്ങ്ലൻ കഴിയില അമല?'

'ഈ മ�ിലിപ്റെ െരിധിയിപ്ലവിപ്െയുാം കഴിയില.'
'എങ്ിൽ െിപ്ന് ഇവിടുപ്തെ മത്സ്യപ്തെ്ലഴില്ലളികൾ 

എങ്ങപ്ന മജ്ലലിക്ന് മെ്ലകുാം? അവരുപ്െ വള്ളവാം വലയുാം 
എവിപ്െ സൂഷെിക്കുാം?'

അ�ിനന് മറുെെി െറഞ്ഞ�ന് എാംഎൽഎയ്ലെന്. 'ഒസ്്ലൻ 
കെപ്പുറതെന് ഹ്ലർബറിപ്റെ െെി പൂർതെിയ്ലയിപ്ക്്ലണ്ടി
രിക്കുകയ്ലെന്. ഇനി ഈ മമഖലയിപ്ല മത്സ്യബന്നാം 
ഹ്ലർബറിപ്ന മകന്ദ്രീകരിച്്ലയിരിക്കുാം നെക്കുക. മത്സ്യപ്തെ്ല
ഴില്ലളികളുപ്െ പ്�്ലഴിലെകരെങ്ങൾ സൂഷെിക്കുവ്ലനുള്ള 
സൗകര്യാം ഹ്ലർബറിൽ ഉണ്ട്ലയിരിക്കുാം.'

രണ്ടു െദ്ധ�ികളുമെയുാം െെി വളപ്ര പ്െപ്ടെന്ന് �പ്ന് 
ആരാംഭിച്ചു. െ്ല�്ലറിനിപ്പുറതെന് മെൽ ഒമര നിരപെില്ലക്ി 
അവിപ്െ കൃ�്യമ്ലയി അളന്നുമുറിച് െലകകൾ വിരിച്ചു. ആ 
െലകയിൽ ജിഐ ജെപ്പുകൾ പ്ക്ലണ്ടന് പ്ഫ്യിമുകൾ 
സ്്ലെിച്ചു. ഈ െെികപ്ള്ലപ്ക് പ്ചയ്ിരുന്�ന് അന്യസാം
സ്്ലന പ്�്ലഴില്ലളികള്ലയിരുന്നു. കെപ്പുറാം മുഴവൻ ര്ലപെകൽ 
െല�രാം ഭ്ലഷകൾ പ്ക്ലണ്ടുാം പ്വൽഡിാംഗിപ്റെ ശബ്ദാം പ്ക്ലണ്ടുാം 
നിറഞ്ഞു. െ്ല�്ലറിപ്റെ കരിങ്ൽ വിെവകളിൽ ഒളിച്ിരുന്ിരു
ന് പ്വരുകിൻ കൂടെങ്ങൾ ര്ലത്രിയ്ലയ്ലല്ലെന് പുറതെിറങ്ങുക. 
നില്ലപ്വളിച്തെിൽ െ്ല�്ലറിനന് മുകളിലൂപ്െ കൂടെമ്ലയി നെന്നു 
നീങ്ങിയിരുന് അവപ്യ മന്ലക്ിയിരിക്കുക െീലിക്ന് ഇഷ്ടമ്ല
യിരുന്നു. ഇമപെ്ലൾ െെിക്്ലരുപ്െ ബഹളവാം പ്വൽഡിാംഗിപ്റെ 
പൂതെിരിപ്വടെവാം ക്ലരൊം അവർ മെെിച്ന് പുറതെിറങ്ങ്ല�്ല
യിരിക്കുന്നു.

പ്ഫ്യിമിപ്റെ െെി പൂർതെിയ്ലവ്ലൻ മ്ലസങ്ങപ്ളടുത്തു. 
മക്ലർമൻ�ല മു�ൽ പ്കട്ടുങ്ങൽവപ്ര ക്ലര്യമ്ലയ വളവക

പ്ള്ലന്നുമില്ലതെ �രതെില്ലയിരുന്നു നിർമ്മ്ലൊം.  െിന്ീെന് 
ആ പ്ഫ്യിമിനകതെന് എൽ ഇ ഡികൾ അടുക്ി പ്വയ്ക്കുക
യ്ലയിരുന്നു. ന്ലലെി നീളവാം രണ്ടെി വീ�ിയുമുള്ള ഒതെിരി 
ഡിസന് മപ്കൾ. പ്ചങ്ല്ലുപ്ക്ലണ്ടന് മ�ിലന് പ്കട്ടുന് മെ്ലപ്ലയ്ല
യിരുന്നു അ�ന്. ഒരു വ്യ�്യ്ലസാം മ്ലത്രാം. മുറി പ്�റ്റിച്ല അ�ന് 
അടുക്ി പ്വച്ിരുന്�ന്. ഒന്ിനന് മീപ്� ഒന്ന് എന് രീ�ിയി
ല്ലയിരുന്നു. അ�ന് ഇളക്ലതെ രീ�ിയിൽ നട്ടുകൾ പ്ക്ലണ്ടന് 
മുറുക്ിയിരുന്നു. ആെിക്പ്ലന് മെ്ലപ്ല അവസ്ലനപ്തെ 
ഡിസന് മപ്യുാം ഉറപെിച്മ�്ലപ്െ മീൻ ചൂരെിക്കുന് ക്ലറ്റന് മക്ലർമൻ 
കെപ്പുറതെിനന് എന്മന്യ്ക്കുമ്ലയി നഷ്ടപ്പെട്ടു.

അങ്ങപ്ന പ്രഖ്യ്ലെിച്ന് ഒരു വർഷമ്ലയമപെ്ലമഴക്കുാം കെൽ
ഭിതെിയുമെയുാം അഴിമുഖപ്തെ പ്്ലറെിമറെയുാം െെി കഴിഞ്ഞന് 
ഉദന്ഘ്ലെനതെിനന് �യ്്ലപ്റടുത്തു. ഉദന്ഘ്ലെനതെിപ്റെയന്ന് 
മക്ലർമൻ കെപ്പുറതെന് ഉത്സവതെിപ്റെ പ്ര�ീ�ിയ്ലയിരുന്നു. 
പ്ക്ലെിമ�്ലരെങ്ങൾ പ്ക്ലണ്ടന് മറ്ലഡിനിരുവശവാം അലങ്
രിച്ചു. മുഖ്യമന്തിയുമെയുാം എാംഎൽഎയുമെയുാം െെമുള്ള 
ഫന് ളകന് സകൾ ന്ലെന് മുഴവൻ നിറഞ്ഞു. അന്ന് ജവകുമന്രാം 
മെ്ലത്തുാംകുഴി ജമ�്ലനതെന് ഒരുക്ിയ മസ്റ്റജിൽ മുഖ്യമന്തി
യുപ്െ പ്രൗഡ ഗാംഭീരമ്ലയ പ്രസാംഗമതെ്ലപ്െ മല്ലകതെിപ്ല 
ആദ്യപ്തെ ജഹപ്െകന് കെൽഭിതെിയുാം അഴിമുഖപ്തെ പ്്ലന്റുാം 
ഉദന്ഘ്ലെനാം പ്ചയ്പ്പെട്ടു. പ്്ലറെിപ്ല മജ്ലലിക്ന് അമെഷെ 
പ്ക്ലടുതെ മുന്നൂറന് മെരിൽ നിന്ന് െതെന് മെപ്ര പ്�രപ്ഞ്ഞ
ടുതെ ക്ലര്യാം അവിപ്െപ്വച്ന് മുഖ്യമന്തി പ്രഖ്യ്ലെിച്ചു. അവപ്ര
പ്യല്ലാം മസ്റ്റജിമലയ്കന് വിളിപെിച്ന് അപൂർവ് മിനറൽസിപ്റെ 
മുദ്രയുള്ള പ്രമ�്യക �ിരിച്റിയിൽ ക്ലർഡുാം വി�രൊം പ്ചയ്തു. 
ഈ െദ്ധ�ിക്കുമവണ്ടി ഒരുെ്ലെന് കഷ്ടപ്പെടെ എാംഎൽഎപ്യ 
പ്രമ�്യകാം അഭിനന്ദിക്്ലനുാം അമ്ഹാം മറന്ില. ഉദന്ഘ്ലെനാം 
പ്ചയ്പ്പെട്ടു എന്ന് പ്രഖ്യ്ലെിച് നിമിഷാം കെൽഭിതെിയിപ്ല 
സന് ക്ീനിൽ ആദ്യാം ഒരു വര മെ്ലപ്ല ഒരു പ്വളിച്ാം പ്ര�്യ
ഷെപ്പെട്ടു. ഒന്നു രണ്ടു �വെ അ�ങ്ങപ്ന മിന്ിപ്തെളിഞ്ഞ 
മശഷാം സന് ക്ീൻ മുഴവന്ലയന് െെർന്ന് വലിപ്യ്ലരു �ിരമ്ലല
യ്ലയന് ഉയർന്നുപ്െ്ലങ്ങി. സന് ക്ീനിപ്ല മമന്ലഹരമ്ലയ കെൽ
തെീരവാം െച്നിറമുള്ള കെലാം പ്�ളിഞ്ഞ ആക്ലശവാം കണ്ടന് 
മക്ലർമൻ കെപ്പുറാം അ്രന്ന് നിന്നു. യഥ്ലർത്ഥ കെല്ലപ്െന്ന് 
പ്�റ്റിദ്ധരിപെിക്കുാംമെ്ലപ്ലയ്ലയിരുന്നു അ�ിപ്റെ നിർമ്മി�ി. 
ആ ത്രിമ്ലന ദൃശ്യതെിൽനിന്ന് മവർപ്െടെന് ഓമര്ല �ിരമ്ലലയുാം 
കരയിമലയ്കന് വന്ന് മകറുപ്മന്ന് എനിക്ന് മ�്ലന്ി. എനിക്ന് 
മ്ലത്രല, എല്ലവർക്കുാം. െകൽമെ്ലലാം അ�ന് പ്�ളിമമയ്ലപ്െ 
ക്ലെ്ലൻ െറ്റിയിരുന്നു. അപ്�്ലരു മ�ില്ലപ്െന്ന് ഒരിക്ലാം 
മ�്ലന്നുമകയില്ലയിരുന്നു.

'നിങ്ങപ്ള ക്ലക്കുന് മക്ലടെയ്ലെി�ന്. അ�ിപ്ന നിങ്ങളുാം 
ക്ലക്ൊം. മ�ിലിമന്ല ഡിസന് മപ്യന് മക്്ല ഒരു മെ്ലറൽമെ്ല
ലമമൽക്്ലപ്� മന്ലമക്ണ്ട�ന് നിങ്ങളുപ്െ കെമയ്ലെന്.' - ഒരു 
�്ലക്ീപ്�ന് മെ്ലപ്ല എാംഎൽഎ െറഞ്ഞവസ്ലനിപെിച്ചു.

അങ്ങപ്ന ആശങ്കൾക്കുാം അത്ഭു�ങ്ങൾക്കുമിെയിൽ, 
െങ്ങൾ �്ലമല്ലലിച്ിരുന് െല�ിമനയുാം മറച്ചുെിെിച്ന് 
പ്ക്ലണ്ടന് ആ ജഹപ്െകന് മ�ിൽ �ിരയിളക്ിപ്ക്്ലണ്ടന് മക്ലർമൻ 
കെപ്പുറതെന് നിവർന്നു നിന്നു. ആദ്യപ്മ്ലപ്ക് എമപെ്ലഴാം ഇളകി 
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മറിയുന് ആ സന് ക്ീനിമലയ്കന് കണ്ിമയനക്്ലപ്�, കുടെികളുാം 
മു�ിർന്വരുാം ഒരുമെ്ലപ്ല മന്ലക്ിയിരിക്കുന്�ന് െ�ിവന് 
ക്ലഴ്ചയ്ലയിരുന്നു. പു�ിയ കെലാം പു�ിയ ആക്ലശവപ്മ്ലപ്ക് 
മന്ലക്ിയിരിക്കുന്�ന് കൗതുകമ്ലയിരുപ്ന്ങ്ിലാം ആ മ�ിലി
നപ്പുറാം നഷ്ടപ്പെടെ�്ലെന് �ങ്ങളുപ്െ യഥ്ലർത്ഥ കെപ്ലന്ന് ചിലർ
പ്ക്ങ്ിലാം മ�്ലന്ിയിരുന്നു. െമഷെ, ആ കൗതുകപ്മ്ലപ്ക് 
വളപ്ര പ്െപ്ടെന്ന് �പ്ന് എല്ലവർക്കുാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അ�ന് പ്വറുാം 
ചലിക്കുന് ചിത്രാം മ്ലത്രമ്ലപ്െന് �ിരിച്റിവന് എല്ലവർക്കുമു
ണ്ട്ലയി. അ�ന് െരസ്പരാം െങ്കുപ്വയ്ക്ലന്ലവ്ലതെ ഒരസ്സ്�യ്കന് 
വഴിപ്യ്ലരുക്ി. കെലിപ്റെ മ്ലറ്റങ്ങൾ അറിയ്ലപ്�, ക്ലറ്റിപ്റെ 
�ണുതെ സ്പർശനങ്ങൾ അറിയ്ലന്ലവ്ലപ്� മക്ലർമൻ കെപ്പുറാം 
മല്ലക ഭൂെെതെിൽ നിന്ന് കൂടൊം പ്�റ്റി.

ഇങ്ങപ്നയുള്ള മ്ലറ്റങ്ങൾക്ിെയിലാം ജീവി�ാം സ്ലധ്ല
രെമെ്ലപ്ല മുമന്്ലടെന് പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലക്ലൻ െങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. 
ഏപ്�്ലരു നിർമ്മി�ിയുമെയുാം ഫലാം ജവകി മ്ലത്രമ്ലെമല്ല 
ശരിയ്ലയി പ്ര�ിഫലിക്കുക. അ�ന് നല�്ലയ്ലലാം ചീതെ
യ്ലയ്ലലാം. മ�ിലാം പ്്ലന്റുാം െങ്ങളിമലയ്കന് മവരുകള്ലഴ്തിയ�ന് 
െതുപ്ക് െതുപ്ക് �പ്ന്യ്ലയിരുന്നു. പ്്ലറെിൽ മല്ലഡിാംഗിനന് 
മെ്ലകുന് ദ്ലസൻ െറഞ്ഞമപെ്ലഴ്ലെന് ചില ക്ലര്യങ്ങൾ െ്ലനുാം 
ശ്രദ്ധിക്്ലൻ തുെങ്ങിയ�ന്. ദ്ലസൻ അഞ്്ലാം ക്്ലസ്ന് വമരമയ 
െഠിച്ിട്ടുള്ളൂ. അവമന്ലപ്െ്ലപൊം പ്്ലറെിപ്ല മജ്ലലിക്ന് �ിരപ്ഞ്ഞ
ടുക്പ്പെടെ ബ്ലക്ി ഒൻെതുമെരുാം അഞ്്ലാം ക്്ലസ്ിനപ്പുറാം 
െഠിച്വരല. ആദ്യഘടെതെിൽ െത്തുമെർക്്ലെന് അവിപ്െ 
പ്�്ലഴിൽ കിടെിയ�ന്. െിന്ീെന് കൂടു�ൽമെപ്ര വിളിക്്ലപ്മ
ന്്ലെന് െറഞ്ഞിരുന്�ന്. െമഷെ, അഞ്ചുവർഷാം കഴിഞ്ഞിട്ടുാം 
അ�ിപ്നപെറ്റി ആരുാം ഒന്നുാം െറയുകമയ്ല മച്ലദിക്കുകമയ്ല 
പ്ചയ്ില. ദ്ലസനുാം അവപ്റെ ഒപെമുള്ളവർക്കുാം പ്്ലറെിനന് 
പുറതെ്ലയിരുന്നു െെി. നിറച്ന് പ്വച് ച്ലക്കുകൾ പ്്ലറെിനന് 
പുറമതെയ്കന് മറ്റു പ്�്ലഴില്ലളികൾ പ്ക്ലണ്ടുവരുാം. അവപ്രല്ലാം 
അന്യസാംസ്്ലനക്്ലര്ലയിരുന്നു. ആ ച്ലക്കുകൾ മല്ലറിയിൽ 
കയറ്റുകയ്ലെന് ദ്ലസമറെയുാം കൂടെരുമെയുാം െെി. ഒരു വർഷാം 
രണ്ടന് ലഷൊം െൺ മല്ലഡന് അവിപ്െനിന്നുാം മെ്ലകുന്നുപ്ണ്ടന്ന് 
െറഞ്ഞമപെ്ലൾ െ്ലൻ അത്ഭു�പ്പെട്ടു. അത്രയുാം മണ്ന് ഒരു 
വർഷാം അഴിമുഖതെന് വന്ന് വീഴ്ലറുമണ്ട്ല എന്ന് െ്ലൻ മച്ലദി
ച്മപെ്ലൾ അ�്ലെന് എനിക്കുാം മനസ്ില്ലക്ലതെ�ന് എന്്ലയി
രുന്നു അവപ്റെ മറുെെി. െ്ലനീക്്ലര്യാം ലീലമയ്ലെന് െറഞ്ഞു.

എപ്റെ പ്�്ലഴിലിലാം ചില മ്ലറ്റങ്ങൾ എനിക്ന് മ�്ലന്ി
ത്തുെങ്ങിയിരുന്നു. ഹ്ലർബറിപ്ല പു�ിയ ശീലങ്ങളുമ്ലയി 
പ്െ്ലരുതെപ്പെെ്ലൻ ആദ്യാം വലിയ ബുദ്ധിമുടെ്ലയിരുന്നു. കെൽ
ഭിതെിയുപ്െ അടുപ്തെ്ലന്നുാം െങ്ങൾക്ന് മീൻെിെിക്്ലൻ അനു
വ്ലദമില്ലയിരുന്നു. അപൂർവ് മിനറൽസന് കെലിൽ അവർക്ന് 
അ�ിർതെി നിർണ്യിച്ിട്ടുണ്ടന്. അ�ിനുള്ളിമലയ്കന് കെക്്ലൻ 
അവർ ആമരയുാം അനുവദിച്ിരുന്ില. സ്പീഡന് മബ്ലട്ടുകളിൽ 
അവരുപ്െ ആളുകൾ എമപെ്ലഴാം മറ്ലന്ന് ചുറ്റുന്�ന് ക്ലെ്ലാം. 
ഇക്്ലര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്്ലടെി െങ്ങൾ മത്സ്യപ്തെ്ലഴില്ലളിക
പ്ളല്ലാം എാംഎൽഎയ്കന് ഒരു െര്ല�ി പ്ക്ലടുത്തു. വളപ്ര ഒഴക്ൻ 
മടെില്ലയിരുന്നു അയ്ലളുപ്െ മറുെെി.

'കെലിൽ മവപ്റയുാം ഒരുെ്ലെന് ഭ്ലഗമുണ്ടമല്ല. നിങ്ങളവിപ്െ 

മെ്ലയി മീൻ െിെിക്കൂ. മ�ിലിപ്റെ സരഷെയുപ്െ ഭ്ലഗമ്ലയി
ടെ്ലെന് അവിപ്െ നിലനിൽക്കുന് വിലക്ന്'

അങ്ങപ്ന അക്്ലര്യതെിനന് ഒരു �ീരുമ്ലനമ്ലയി. ആരുാം 
െിപ്ന് അ�ിപ്നപെറ്റി െര്ല�ിപ്യ്ലന്നുാം െറഞ്ഞു മകടെില. 
െര്ല�ി പ്ക്ലടുക്്ലൻ മു്ിലണ്ട്ലയിരുന് ബ്ലവടെ്യ്ലക് മമ്ലളുപ്െ 
കല്യ്ലെതെിപ്റെ �ിരക്ില്ലപ്െന്ന് ഒഴിവന്കഴിവന് െറഞ്ഞന് 
മ്ലറി നിന്നു. എല്ലാം മകടെന് കഴിഞ്ഞമപെ്ലൾ ലീല െറഞ്ഞു:

'ആ മ�ിലിനപ്പുറതെന് എമന്്ല നെക്കുന്നുണ്ടന്. എമന്്ല 
മമ്ലശമ്ലയ ഒന്ന്. അ�ന് നമ്മപ്ള വരിഞ്ഞന് മുറുക്കുകയ്ലെന്.'

അപ്�നിക്ന് മുൻമെ മ�്ലന്ിയിരുന്നു. ഒരിക്ൽ ഹ്ലർബ
റിൽനിന്ന് വീടെിപ്ലതെിയമപെ്ലഴ്ലെന് മക്ലയക്കുടെ്യ്ലക്്ലപ്റെ 
മമ്ലൻ ശിഹ്ലബിപ്ന മെ്ലലീസന് െിെിച്ചുപ്ക്ലണ്ടു മെ്ലയ�ന് 
അറിയുന്�ന്. െ്ലൻ അമപെ്ലൾ �പ്ന് ലീലമയയുാം കൂടെി 
മസ്റ്റഷനിപ്ലതെി. ഗുരു�രമ്ലയ ആമര്ലെെങ്ങള്ലയിരുന്നു 
അവപ്ന�ിപ്ര 'അപൂർവ്' ഉന്യിച്ിരിക്കുന്�ന്. അവൻ മ�ിലന് 
�കർക്്ലൻ ശ്രമിച്ചു അവരുപ്െ കയ്ിൽ സിസി െിവി ദൃശ്യങ്ങൾ 
ഉണ്ടമത്ര. െ്ലൻ എാംഎൽഎപ്യ വിളിച്ന് ക്ലര്യങ്ങൾ െറഞ്ഞു. 
കുറച്ന് കഴിഞ്ഞന് മസ്റ്റഷനിമലയ്കന് ക്ലൾ വന്നു. ശിഹ്ലബിപ്ന 
ഒരു �്ലക്ീമ�്ലടുകൂെി അവർ വിട്ടു�ന്നു. �ിരിച്ചുവരുമ്്ലൾ 
െ്ലനവമന്ലെന് മച്ലദിച്ചു:

'യ്ന് എന്ിന്ല അ�ന് പ്ചയ്�ന്?'
അവൻ ഒന്നുാം മിണ്ടിയില. വല്ലപ്� മെെിച്ിരുന്നു അവൻ. 

അവമന്ലപ്െ്ലന്നുാം മച്ലദിമക്പ്ണ്ടന്ന് ലീലയുാം െറഞ്ഞു.
ആ സാംഭവതെിനുമശഷാം ആരുാം മ�ിലിനടുമതെയ്കന് 

മെ്ലക്ലൻ ജധര്യപ്പെടെിരുന്ില. എമന്്ല ഒന്ന് �ങ്ങപ്ള 
നിരീഷെിക്കുന്�്ലയി എല്ലവർക്കുാം മ�്ലന്ിത്തുെങ്ങി. 
പുറപ്മ ജീവി�ാം ശ്ലന്മ്ലയ്ലെന് മെ്ലയിപ്ക്്ലണ്ടിരുന്പ്�
ങ്ിലാം ഓമര്ലരുതെരുമെയുാം ഉള്ളിൽ �ങ്ങൾ എന്ിമറെമയ്ല 
അപ്ലങ്ിൽ ആരുമെമയ്ല �െവില്ലെന് എപ്ന്്ലരു മ�്ലന്ൽ 
രൂെപ്പെടെിരുന്നു.

മക്ലർമൻ കെപ്പുറതെിനന് മുകളിൽ ഉരുണ്ടുകൂെിയ ആശങ്ക
ളുമെയുാം അസ്സ്�കളുമെയുാം ക്ലർമമഘങ്ങൾ ജവക്ലപ്� 
മഴ മെ്ലപ്ല പ്െയ്്ലൻ തുെങ്ങി. ആദ്യാം ച്ലറ്റൽ മഴ മെ്ലപ്ലയുാം 
െിപ്ന് െിപ്ന് മൺസൂെിപ്ല പ്െരുമഴമെ്ലപ്ലയുമ്ലയി
രുന്നു അ�ിപ്റെ പ്െയ്തന്. പു�ിയ കെൽഭിതെി കരയിമലയ്കന് 
കൂടു�ൽ കൂടു�ൽ നീങ്ങുന്നുമവ്ല എപ്ന്്ലരു സാംശയാം ആളു
കൾക്ിെയിലണ്ട്ലയിരുന്നു. ആദ്യപ്മ്ലന്നുാം ആരുമ�ന് ശ്രദ്ധി
ച്ിരുന്ില. െമഷെ, അ�ന് കരയിമലയ്കന് നീങ്ങുന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു. 
ഓമര്ല വർഷവാം ഇതെിരി ഇതെിരി നീങ്ങി അ�ന് പ്�്ലടെ്ലപെന് 
വപ്രപ്യതെി. ആ ഭ്ലഗാം �്ലഴ്ന്ന സ്ലമ്ലെന്. മഴക്്ലലതെ്ലെന് 
പ്�്ലടെ്ലപെന് രൂൊം പ്ക്ലള്ളുന്�ന്. മഴ പ്െയ് പ്വള്ളവാം കെലിൽ 
നിന്ന് മകറുന് പ്വള്ളവാം ആ �്ലഴ്ന്ന നിലതെന് പ്കടെിക്ിെ
ക്കുാം. ആ മുമടെ്ലളാം പ്വള്ളാം പുഴ മെ്ലപ്ല നീണ്ടുെരന്ങ്ങപ്ന 
കിെക്കുാം. പ്�്ലടെ്ലപ്പുകൾ രൂെപ്പെടെ്ലൽ കുടെികൾക്ന് ഉത്സവാം 
മെ്ലപ്ലയ്ലെന്. ആ പ്വള്ളതെിലവർ മ�ിയ്ലമവ്ലളാം കളിച്ന് 
�ിമർക്കുാം. അ�ിപ്റെ അസ്സ്�കൾ ര്ലത്രിയ്ലയ്ലല്ലെറി
യുക. ക്ലൽവിരലകൾക്ിെയിപ്ലല്ലാം പ്ച്ലറിഞ്ഞു പ്െ്ലട്ടുാം. 
പ്ച്ലറിച്ിൽ അസഹ്യമ്ലകുമ്്ലൾ അഛേനമ്മമ്ലർ ചൂടുപ്വള്ള

2020  ജനുവരി 01-15 email: janashakthi@gmail.com58



തെിൽ ഉപെിടെന് അ�ിൽ അവരുപ്െ ക്ലൽ പൂഴ്തി പ്വയ്പിക്കുാം. 
മമലിൽ പ്വള്ളതെിൽ കളിക്രുപ്�ന്ന് �്ലക്ീ�ന് പ്ക്ലടുക്കു
കയുാം പ്ചയ്യുാം. െിമള്ളർ ആ മനരതെന് അവർ െറയുന്പ്�ന്
പ്�ന്തുാം മകൾക്കുാം എന് നിലയില്ലയിരിക്കുാം. െമഷെ, മനരാം 
പ്വളുതെ്ലൽ അവപ്ര�ല്ലാം മറക്കുാം. എത്ര�പ്ന് െിെിച്ചു നിർ
തെിയ്ലലാം പ്വളിച്ാം കണ്ട ഇയ്്ലാംെ്ലറ്റകപ്ളമപെ്ലപ്ല അവർ 
പ്�്ലടെ്ലപെിപ്റെ നനവിമലയ്കന് ആകർഷിക്പ്പെടുാം.

ഓമര്ല വർഷവാം പ്�്ലഴില്ലളികൾ വന്ന് മ�ിലിപ്റെ 
അരുകിപ്ല മരങ്ങപ്ള്ലപ്ക് പ്വടെി മ്ലറ്റുമ്ലയിരുന്നു. ഇലക്ടികന് 
ജലനിമലയ്കന് ച്ലഞ്ഞുകിെക്കുന് മരച്ിലകൾ പ്കഎസന്ഇബി 
ക്്ലർ വന്ന് പ്വടെി മ്ലറ്റുന് മെ്ലപ്ലയ്ലയിരുന്നു അ�ന്. പ്�്ലടെ്ലപെി
നരുകിപ്ല പ്�ങ്ങുകൾ പ്വടെി മ്ലറ്റിയ�ിനുമശഷാം മ്ലത്രമ്ലെന് 
െങ്ങൾ അ�ിപ്നപെറ്റി ക്ലര്യമ്ലയി ചിന്ിക്്ലൻ തുെങ്ങിയ�ന്. 
എാംഎൽഎമയ്ലെന് അക്്ലര്യാം െങ്ങൾ സൂചിപെിച്ചു.

'അ�ന് ഓമടെ്ലമ്ലറ്റികന് മൂവിാംഗന് സിസ്റ്റമുള്ള ഭിതെിയ്ലെന്. 
കെൽ കരയിമലയ്കന് കയറുമ്്ലൾ അ�ന് �്ലപ്ന െിന്ിമല
യ്കന് നീങ്ങുാം. കെൽ െിൻവലിയുമ്്ലൾ അ�ന് െഴയമെ്ലപ്ല 
ആവകയുാം പ്ചയ്യുാം.' - അയ്ലൾ െറഞ്ഞു.

കെലന് മകറുന്�ന് �െയ്ലനമല ഭിതെി എപ്ന്നിക്ന് മച്ലദി
ക്െപ്മന്നുണ്ട്ലയിരുന്നു. അ�ിനുാം അയ്ലൾക്ന് കൃ�്യമ്ലയ 
വിശദീകരെമുണ്ട്ലകുാം എന്റിയ്ലമ്ലയിരുന്തുപ്ക്ലണ്ടന് െ്ലൻ 
മച്ലദിച്ില. മെ്ലസ്റ്ററിലള്ള അമ� മൾടെികളർ ചിരിമയ്ലപ്െ 
അയ്ലൾ െങ്ങപ്ള യ്ലത്രയ്ലക്ി. അയ്ലൾ െറഞ്ഞമെ്ലപ്ല 
കെൽ െിൻവലിഞ്ഞമപെ്ലൾ മ�ിലാം െിൻവലിഞ്ഞില. അ�ന് 
പ്�്ലടെ്ലപ്പുാം കെന്ന് ആല്യ്ലമ്ലക്്ലപ്റെ ച്ലയ്പിപ്റെ പ്�്ലടെടുതെന് 
വന്നു നിന്നു. ര്ലത്രി ഉഗ്രമ്ലയ കെലെിയുപ്െ ഒച്മകടെന് പ്െടെിയു
െർന് ആല്യ്ലമ്ലക് കണ്ട�ന് ആക്ലശാം മുട്ടുന് �ിരമ്ലലകൾ 

ഉയർന്ന് �നിക്ന് മനപ്ര വീഴന്�്ലെന്. ആ ത്രിമ്ലനദൃശ്യാം 
കണ്ടന് ആല്യ്ലമ്ലക് ഉറപ്ക് നിലവിളിച്ചു:

'െ്ലഞ്ഞ്ലൾഡ്ല... കെലന് മകറന് മെ്ലയന്...'
െിറ്റപ്തെ ആഴ്ച മ�ിലിപ്റെ അടുത്തുള്ള 250 വീടുകൾക്ന് 

ഉെപ്ന ഒഴിയെപ്മന്ന് മന്ലടെീസന് കിടെി. വ്ലയിക്്ലനറിയ്ലതെ 
ആല്യ്ലമ്ലക് മന്ലടെീസാം പ്ക്ലണ്ടന് എറെടുതെന് വന്നു. െ്ലന�ന് 
വ്ലയിച്ചു. മ�ിലിപ്റെ സരഷെയ്ക്ലയി ഒര്ലഴ്ചയ്കകാം മ്ലറിപ്ക്്ലടു
ക്െപ്മന്്ലയിരുന്നു അ�ിൽ.

'െ്ലപ്ന്ലയ്യൂല. ഓപ്ര വ്ലപെ്ലപ്റെ വമക?' - ആല്യ്ലമ്ലക് 
നിന്ന് വിറച്ചു. െ്ലന്ല െ്ലവതെിപ്ന സമ്ലധ്ലനിപെിച്ന് െറഞ്ഞ
യച്ചു.

ജവകുമന്രാം മന്ലടെീസന് കിടെിയവരുമെയുാം അല്ലതെ
വരുമെയുാം  മയ്ലഗാം മെ്ലത്തുാംകുഴി ജമ�്ലനതെന് മചർന്നു. 
ആരുാം ആമരയുാം വിളിക്്ലപ്� �്ലമന വന്നു മചർന് കൂടെമ്ല
യിരുന്നു അ�ന്. ക്ലപ്െക്്ലപ്െ ആ കൂടൊം വളർന്ന് വല�്ലയി. 
മെ്ലത്തുാംകുഴി ജമ�്ലനതെിപ്റെ െകു�ിഭ്ലഗാം മ�ിലിനപെറു
തെ്ലയതുപ്ക്ലണ്ടന് നമന് പ്െരുങ്ങിയ്ലയിരുന്നു ഓമര്ലരുതെ
രുാം ഇരുന്�ന്. വീപ്െ്ലഴിയ്ലൻ മന്ലടെീസന് കിടെിയവർ അവരുപ്െ 
ആശങ്കൾ െങ്കുപ്വച്ചു. അല്ലതെവർ ന്ലപ്ള �ങ്ങൾക്കുാം ഈ 
അവസ്�പ്ന് വരുപ്മമന്്ലർതെന് എന്ിനുാം �യ്്ലറ്ലയന് കൂപ്െ 
നിൽക്കുപ്മന്റിയിച്ചു. എല്ലാംമകടെന് മിണ്ട്ല�ിരിക്കുകയ്ലയി
രുന്നു ലീല. അവൾ എന്്ലെന് െറയുന്പ്�ന്ന് മകൾക്്ലൻ 
ക്ലതെിരിക്കുകയ്ലയിരുന്നു എല്ലവരുാം. അവൾ സാംസ്ലരി
ക്്ലൻ എഴമന്റ്റമപെ്ലൾ ഒരു മെ്ലലീസന് ജീപെന് ചീറിപെ്ലഞ്ഞു 
വന്ന് െങ്ങളുപ്െ പ്�്ലടെടുതെ്ലയന് നിന്നു.

'എന്്ലെിവിപ്െ നെക്കുന്�ന്?' - എസന് ഐ അമങ്ങയറ്റാം 
പുഛേമതെ്ലപ്െ മച്ലദിച്ചു.

'െങ്ങപ്ള സാംബന്ിക്കുന് ചില ക്ലര്യങ്ങൾ ചർച് 
പ്ചയ്്ലൻ ഒരുമിച്ന് കൂെിയ�്ലെന്.' - ലീല മറുെെി പ്ക്ലടുത്തു.

അയ്ലൾ ലീലമയയുാം കൂെി നിൽക്കുന് ന്ലട്ടുക്ലമരയുാം മ്ലറി 
മ്ലറി മന്ലക്ിയ മശഷാം മച്ലദിച്ചു.

'നിങ്ങൾക്ീ മ�ിൽ �കർക്്ലനുള്ള ഉമ്ശ്യാം വലതുമു
മണ്ട്ല?'
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ലീല അത്ഭു�മതെ്ലപ്െ അയ്ലപ്ള മന്ലക്ി.
'െങ്ങൾ സമ്ലധ്ലനെരമ്ലയ്ലെന് ഇവിപ്െ കൂെിയിരിക്കു

ന്�ന്. അങ്ങപ്ന �പ്ന് െിരിഞ്ഞുമെ്ലവകയുാം പ്ചയ്യുാം.' - ലീല 
െറഞ്ഞു.

അയ്ലൾ കനതെിപ്ല്ലന്ന് മൂളി. ആ സ്ലയ്ലഹ്നതെിൽ 
പ്ക്ലെി മ�്ലരെങ്ങളില്ലതെ ആ മയ്ലഗതെിൽപ്വച്ന് 
സന് ക്ീനിൽ അലറിയെിച്ിരുന് നീല കെലിപ്ന സ്ലഷെിയ്ല
ക്ി മണ്ിമലയ്കന് വിരൽചൂണ്ടി ലീല പ്രഖ്യ്ലെിച്ചു:

'ഈ മണ്ന് നമ്മുമെ�്ലെന്. ഇപ്�ന്നുാം നമ്മുമെ�ന് മ്ലത്രമ്ല
യിരിക്കുാം.'

കു�ിക്്ലൻ പ്വ്ിനിൽക്കുന് ഒരു കരിമ്പുലിയുപ്െ ശൗര്യാം 
െ്ലന്ല കണ്ണുകളിൽ കണ്ടു. ഒര്ലഴ്ച കഴിഞ്ഞമപെ്ലൾ ഒഴിപെി
ക്്ലനുള്ള എല്ല സന്്ലഹങ്ങളുമ്ലയന് അവർ കെപ്പുറപ്തെതെി. 
അവപ്ര ഗ്ര്ലമതെിനകമതെയ്കന് പ്രമവശിപെിക്്ലപ്� െങ്ങൾ 
�െഞ്ഞു. അവർ ആദ്യാം അനുനയിപെിക്്ലൻ മന്ലക്ി. െിപ്ന് 
ഭീഷെിപ്പെടുതെി. െങ്ങൾ വഴങ്ങിയില. അപൂർവ്യിൽ നിന്ന് 
ഒപ്ര്ലറ്റ മല്ലറിയുാം പുറത്തുമെ്ലക്ലൻ െങ്ങൾ സമ്മ�ിച്ില. 
മെ്ലലീസിപ്റെ ഭ്ലഗത്തുനിന്ന് പ്രമക്ലെനാം ഒന്നുാം ഉണ്ട്ലവ്ലതെ
�ിന്ലൽ ഉെമര്ലധാം സമ്ലധ്ലനെരമ്ലയിരുന്നു. കുമറന്ലളുകൾ 
അങ്ങപ്ന�പ്ന് കെന്നുമെ്ലയി. ആയിെയ്ക്ലെന് പ്�രപ്ഞ്ഞ
ടുപെന് പ്രഖ്യ്ലെിച്�ന്. െിപ്ന് കുമറ ന്ലളമതെയ്കന് മെ്ലലീസാം 
ബഹളവപ്മ്ലന്നുാം ഉണ്ട്ലയില. മ�ിൽ 10 മീറ്റർ െിന്ിമലയ്കന് 
നീങ്ങി. െഴയ മൾടെികളർ ചിരിമയ്ലപ്െ എാംഎൽഎ കെപ്പു
മറതെയ്കന് വന്നു. ചുവരുകളിൽ ഒടെിച്ചുപ്വച് ലീലയുപ്െ െെമുള്ള 
മെ്ലസ്റ്ററുകൾ കണ്ടന് അയ്ലളുപ്െ മുഖാം ബ്്ലക്ന് & ജവറ്റന് 
െ്ലസന് മെ്ലർടെന് മഫ്ലമടെ്ലയ്ലയി ചുരുങ്ങി. ലീല മത്സരിക്െ
പ്മന്നുള്ള�ന് െങ്ങളുപ്െ �ീരുമ്ലനമ്ലയിരുന്നു. വലിയ അത്ഭു

�പ്മ്ലന്നുാം സാംഭവിക്്ലപ്� അൻവർ �പ്ന് വീണ്ടുാം ജയിച്ചു. 
വളപ്ര കുറഞ്ഞ ഭൂരിെഷെതെിനന്. അവരുപ്െ െ്ലർടെി �പ്ന് 
വീണ്ടുാം അധിക്ലരതെിൽ വന്നു. ലീല മനെിയ മവ്ലട്ടുകൾ 
അയ്ലളുപ്െ അഭിമ്ലനതെിനന് കനതെ ആഘ്ല�ാം �പ്ന്
യ്ലയിരുന്നു. വല്ലപ്തെ്ലരു െകമയ്ലപ്െ അയ്ലൾ മക്ലർമൻ 
കെപ്പുറപ്തെ വളച്ിട്ടു. ഇവിപ്െ നെക്കുന്പ്�്ലന്നുാം പുറാംമല്ലകാം 
അറിഞ്ഞിരുന്ില. ആമരയുാം അകതെന് കെക്്ലമന്ല പുറതെന് 
കെക്്ലമന്ല അവർ സമ്മ�ിച്ില. ആക്ലശാം മുട്ടുന് മ�ിലിനുാം 
മെ്ലലീസക്ലർ �ീർതെ ക്ലക്ിമക്്ലടെയ്ക്കുമിെയിൽ മക്ലർമൻ 
കെപ്പുറാം ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഉെമര്ലധതെിപ്റെ മൂന്്ലാംന്ലൾ ക്ലഹളാം 
മുഴങ്ങിയമപെ്ലൾ �ച്ചുെയ്ക്ലൻ �യ്്ലറ്ലയി നിന്ിരുന് ബുൾമഡ്ല
സറുകൾ െങ്ങൾക്കുമനപ്ര െ്ലഞ്ഞടുത്തു. മന്ലടെീസന് കിടെിയ
വരുമെയുാം കിടെ്ലതെവരുമെയുാം വീടുകൾക്കുമമൽ അവ വല്ല
പ്തെ്ലരു െകമയ്ലപ്െ െ്ലഞ്ഞു കയറി. അതുകണ്ടന് �ലയിൽ 
ജകപ്വച്ന് നിലവിളിച്വരുപ്െ നിലവിളികൾ െ്ലഞ്ഞുവന് 
പ്വെിയുണ്ടകൾ നിശേബ്ദമ്ലക്ി. പ്വെിയുണ്ടകൾ െങ്ങൾക്ന് 
മനപ്ര മഴമെ്ലപ്ല പ്െയ്തു. ക്ലലാം പ്�റ്റിയ മഴ മൺസൂെിനന് 
വഴിപ്യ്ലരുക്ിയമെ്ലപ്ല. സമ�ിയുപ്െ മ�്ലളിൽ കിെന്നുറ
ങ്ങുകയ്ലയിരുന് െീലി ഒരിക്ലാം ഉെരരുമ� എന്ന് െ്ലൻ 
പ്ര്ലർത്ഥിച്ചു. െമഷെ, അവൾ ഉറങ്ങിയിമടെയില്ലയിരുന്നുപ്വന്ന് 
െിന്ീെ്ലെന് എനിക്ന് മനസ്ില്ലയ�ന്.

സർമവ്കലിൽ നിന്ന് െ്ലപ്നഴമന്റ്റു. ക്ലലിപ്ല മവദനയ്കന് 
കുറവണ്ടന്.

'മെ്ലക്ലാം മമ്ലപ്ള' - െ്ലൻ െീലിമയ്ലെന് െറഞ്ഞു. 
അവൾ ആ മ�ിലിമലയ്കന് �പ്ന് മന്ലക്ി നിൽക്കുകയ്ലെന്. 
െ്ലനവപ്ള വീണ്ടുാം വിളിച്ചു. അവൾ അ�ന് മകൾക്്ലപ്� 
കുനിഞ്ഞന് നിലതെന് നിപ്ന്്ലരു കപ്ലടുത്തു. എനിപ്ക്പ്ന്
ങ്ിലാം െറയ്ലൻ കഴിയുന്�ിനന് മു്ന് അവള്ല കലന് മ�ിലിനന് 
മനപ്ര എറിഞ്ഞു. മക്ലർമൻ�ല മു�ൽ പ്കട്ടുങ്ങൽ വപ്രയുള്ള 
ആ മ�ിൽ ഒരു ചീട്ടുപ്ക്ലടെ്ലരാം മെ്ലപ്ല നിസ്്ലരമ്ലയി െങ്ങൾ
ക്ന് മുന്ിൽ വീണുെഞ്ഞു. പ്വറുാം ക്ലലിഞ്ിൽ �്ലപ്ഴ മ്ലത്രാം 
കനമുള്ള ഒരു ഡിസന് മപ് ആയിരുന്നു ആ ജഹപ്െകന് കെൽഭി
തെി. ശൂന്യമ്ലയ ആ ഇരു്ന് പ്ഫ്യിമിനുള്ളിലൂപ്െ അത്രക്ലലാം 
പ്കടെി നിർതെിയപ്�ല്ലാം അെപ്െ്ലടെിയ മെ്ലപ്ല എന്ിമലയ്കന് 
ഒഴകി. കെലിപ്റെ പ്ചളി കലങ്ങിയ മൊം, മീൻചൂരന്, �ണുതെ 
ഉപ്പുക്ലറ്റന്, എണ്മറ്റ സൂര്യ്ലസ്മയങ്ങൾ... ആ മഹ്ല പ്രവ്ലഹ
തെിൽ എനിക്ന് അെി പ്�റ്റി. െ്ലൻ സർമവ്കലിൽ െിെിച്ന് 
മുട്ടുകുതെിയിരുന്നു. അവിപ്െയിരുന്ന് െ്ലൻ കണ്ടു, പ്�്ലടെ്ലപെിൽ 
�ിരയെിക്കുന്�ന്. കെൽ �പ്ന് വലിപ്യ്ലരു പ്�്ലടെ്ലപെ്ലയി 
മ്ലറിയ�്ലയി എനിക്ന് മ�്ലന്ി. കലങ്ങി കറുതെ പ്�്ലടെ്ലപെന്. 
െ്ല�്ലറിപ്ന വിഴങ്ങി അ�ിപ്റെ വലിയ �ിരമ്ലലകൾ െങ്ങൾ 
നിൽക്കുന്�ിപ്റെ പ്�്ലടെടുതെ്ലയന് വന്നു വീണുപ്ക്ലണ്ടിരുന്നു. 
െ്ലൻ െീലിപ്യ മന്ലക്ി. അഴിഞ്ഞ മുെി വ്ലരിപ്ക്ടെി ഉറച് 
ക്ലൽപ്വയ്പുകമള്ലപ്െ ലീല ആ പ്�്ലടെ്ലപെിമലയ്കന് നെക്കുന്�ന് 
പ്�പ്ല്ലരഭിമ്ലനമതെ്ലപ്െ െ്ലൻ കണ്ടു നിന്നു.
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ഇരുെതെിപ്യ്ലന്്ലാം നൂറ്റ്ലണ്ടിപ്ല 
ജന്ലധിെ�്യതെിപ്റെ െരീഷെെ

ശ്ലലയ്ലെന് ഇന്്യ. ജന്ലധിെ�്യാം 
എങ്ങപ്ന ഫ്ലസിസപ്തെ നടെന് നനച്ന് 
വളർത്തുന്നു എന്�ിപ്റെ മ്ലതൃകയ്ലയി 
ഈ ന്ലെന് മ്ലറുകയ്ലെന്. �്ലര�മ്യങ്ങളി
ല്ലതെ സ്ലമ്്ലജ്യ�്ശക്ിയ്ലയ ബ്ിടെീ
ഷുക്ലപ്ര ആയുധപ്മടുക്്ലതെ ഗ്ര്ലമീെ 
ജനമക്ലെികൾ �റ െറ്റിച് ചരിത്രാം 

മെറുന് ഇന്്യക്ന് ഇന്ന് മ�്ലെിസ്്ലനതെിൽ ൌര�്ാം 
നിർണ്യിക്കുന്, ആൾക്കൂടെങ്ങളുപ്െ ആർപെന് വിളികൾക്്ലയി 
'നീ�ിന്യ്ലയ'പ്തെ നിചൈയിക്കുന്, റിമസ്ലർട്ടുകളിൽ ഭരെകൂെ
പ്തെ എണ്ി �ികക്കുന് അവസ് വന്ിരിക്കുന്നു. വലതുെഷെ 
വർഗ്ഗീയ ഭരെപ്തെ പ്ചറുക്്ലൻ ഒന്നുകിൽ �ൻമെ്ലരിമമയ്ല 
അപ്ലങ്ിൽ വ്ലചക കസർത്തുകമള്ല നിരമതെണ്ട ഗ�ിമക
െില്ലെന് ര്ലഷ്ട്രീയ സ്ന്മ്ലയ പ്ര�്യയശ്ലസ്ത്ര മുഖരി�മ്ലയ 
ഇെതുെഷെവാം. ൌര�് മഭദഗ�ി നിയമാം െ്ലസ്ലയ െചൈ്ല
തെലതെിൽ സമീെക്ലല ഇന്്യൻ ര്ലഷ്ട്രീയതെിൽ ഉണ്ട്ലയ 

ഫ്ലസിസ്റ്റുച്ലയന് വിപ്ന കുറിച്ചുാം അ�ിപ്ന�ിപ്ര ഉയർന്നു 
വരുന് ബഹു ജന-കീഴ്ലള-ജനകീയ സമരങ്ങളുപ്െ പ്രസക്ി
മയയുാം െറ്റി ചിന്കനുാം മ്ലർകന് സിസ്റ്റു ജസദ്ധ്ലന്ികനുമ്ലയ 
പ്പ്ര്ലഫ. ബി. ര്ലജീവമ്ലയുള്ള അഭിമുഖാം.  

പ്രവീൺ: സകന്ദ്ര�ർക്ോർ പോ�ോക്ിയ പൗരെ് സഭദഗെി െിയമ
ത്ിതെെിതര ഇന്്യയിതല �ോധോരണക്ോരും തെോഴിലോെികളും 
വിദ്യോർത്ഥികളുമടക്ം വിവിധ ജെവിഭോഗങ്ങൾ ഒതത്ോരുമിച്ചന് 
�മരത്ിലോണന്. മെെിരസപഷേമോയ �്െന്ത ഇന്്യയിൽ 
ആദ്യമോയി മെോടിസ്ഥോെത്ിൽ ഒരു െിയമം െിർമ്ിക്ത്ടന്ന 
�ോൈ�ര്യം എങ്ങതെയോണന് ഉ്ോയെന്?

ര്ലജീവൻ: ൌര�് മഭദഗ�ി നിയമാം സാംഘെരിവ്ലർ 
അജണ്ടയിപ്ല ഒരു പ്രധ്ലന ഇനമ്ലെന്. ക്ലരൊം ഇന്്യപ്യ 
ഒരു ഹിന്ദുര്ലഷ്ട്രമ്ലക്കുക എന് ലഷെ്യതെിമലക്കുള്ള ഒരു 
പ്രധ്ലന ചുവടുപ്വപെ്ലെി�ന്. അതുമെ്ലപ്ല മഗ്ലഡന്പ്സയുപ്െ 
അന്്യ്ലഭില്ലഷാം നിറമവറ്റുന് ക്ലര്യാം കൂെിയ്ലെ�ന്. 'ഇന്്യപ്യ 
ഒരു ഹിന്ദുര്ലഷ്ട്രമ്ലക്ി മ്ലറ്റിയ�ിനന് മശഷമമ എപ്റെ ചി�്ലഭസ്മാം 
ഗാംഗയിൽ നിമജ്നാം പ്ചയ്്ലവൂ' എന്�്ലെന് അമ്ഹതെിപ്റെ 

അഭിമുഖം

ബി രാജീവന് / പ്രവീൺ  പിലാനശേരി     

പൗരത്വട്ഭദഗതി നിയെധം 
ഇന്ത്ൻജനത തള്ിക്ളയുക 

തമന്നമചയ്ധം
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അന്്യ്ലഭില്ലഷാം. ആ ലഷെ്യതെിമലക്ന് ഗ്ലന്ിഘ്ല�കന്ലയ 
മഗ്ലഡന്പ്സയുപ്െ അനുയ്ലയികൾ കൂടു�ൽ അടുക്കുകയ്ലെന്. 

മ�്ലെിസ്്ലനതെിലള്ള ൌര�്നിയമാം ഒരിക്ലാം 
ഇന്്യൻ ജന�യുപ്െ ജന്ലധിെ�്യസാംസന് ക്്ലരതെിമന്ല 
മ�നിരമെഷെ ധ്ലർമ്മിക�മക്്ല ഒരിക്ലാം നിരക്കുന്�ല. 
യഥ്ലർത്ഥതെിൽ ഇ�ിപ്റെ ലഷെ്യപ്മന്്ലെന്?  ഒരു വശതെന് 
ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ�്യപ്തെ �കർക്കുക, മറുവശതെന് മ്ലറിവന് 
മല്ലകര്ലഷ്ട്രീയ സ്ലഹചര്യതെിൽ ഇന്്യൻ ജന�പ്യ ആമഗ്ലള 
മു�ല്ലളിതെസ്ലമ്്ലജ്യതെിനന് കീഴന് പ്പെട്ടു നിൽക്കുന് അെിമപെ
റ്റങ്ങള്ലയി മ്ലറ്റുക.

അതുതകോ്ോസണോ, ആ അർത്ഥത്ിലോസണോ, ഇന്്യൻ 
ഭരണകൂടം �ോ�ിസ്റ്റു �്ഭോവമുള്ളെോതണന്നന് പറയുന്നെന്?

ര്ലജീവൻ: അപ്�. മു�ല്ലളിതെതെിപ്റെ പ്ര�ിസന്ിയിൽ 
നിന്്ലെന് ഫ്ലസിസാം ആവിർഭവിക്കുന്�ന്. ആമഗ്ലളവൽക്
രിക്പ്പെടെ മു�ല്ലളിതൊം  െഴയ മദശര്ലഷ്ട്രങ്ങളുപ്െ മദശീയ 
ര്ലഷ്ട്രീയശക്ികപ്ള �കർത്തുപ്ക്ലണ്ടന് അവിപ്െയുള്ള എല്ല
റ്റിപ്നയുാം മക്ലർപെമററ്റുകളുപ്െ  മനരിട്ടുള്ള നിയന്തെതെിൽ 
പ്ക്ലണ്ടുവരികയ്ലെന് പ്ചയ്യുന്�ന്. അ�ിന്ലയി മല്ലകപ്തെവി
പ്െയുമുള്ള യ്ലഥ്ലസ്ി�ിക ശക്ികപ്ള മല്ലകമു�ല്ലളിതൊം 
മപ്ര്ലത്സ്ലഹിപെിക്കുകയ്ലെന് പ്ചയ്യുന്�ന്. അ�ിപ്റെ ഫലമ്ലയി
ടെ്ലെന് ഇവിപ്െ ഹിന്ദു വർഗ്ഗീയവ്ലദാം വളർന്തുാം ഇന്്യപ്യ ഒരു 
ഹിന്ദുമ�ര്ലഷ്ട്രമ്ലക്കുക എന് ലഷെ്യതെിൽ അവർ മുമന്റുന്
തുാം. എന്്ലൽ ഇന്്യൻ ജന� ഈ അെകൊം അവരുപ്െ അനു
ഭവങ്ങളിലൂപ്െ �ിരിച്റിയ്ലൻ തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അ�ിപ്റെ 
ശക്മ്ലയ സൂചനയ്ലെന് ന്ലമിമപെ്ലൾ ക്ലണുന്�ന്.

ജെങ്ങൾ െിരിച്ചറിയുന്നു എന്നന് പറയുസമ്പോൾ സയോജിക്ോൻ പ്ര
യോ�മു്ന്. കഴിഞ് സലോക�ഭോ തെരതഞ്ട്ിതറെ പശ്ോ
ത്ലം സെോക്കുക. �മ്പദന്ഘടെ െെർച്ചയിലോണന്, തെോഴിലില്ലോയ്മ 
രൂഷേമോണന്, കർഷക ആത്ൈെ്യയും ദരിെങ്ങളും വർദ്ധിക്കു
ന്നു, മെെയൂെപഷേങ്ങളും ദെിെരും അരഷേിെരോണന്. �്ോഭോ
വികമോയും ഭരണകഷേി സെോൽസക്്െോണന്. പതഷേ, സമോദി
-ഷോ-ബിതജപി-എൻഡിഎ �മവോക്യം �മോെെകെില്ലോത് 
വിജയം സെടന്നു. അസ്ോൾ പ്രെ്യോശക്ന് വകയുസ്ോ?

കഴിഞ്ഞ മമ്ലദി സർക്്ലരിപ്റെ ക്ലലതെന് ജനങ്ങൾ 
മനരമതെ െറഞ്ഞ അെകെങ്ങപ്ള അത്രമതെ്ലളാം �ിരിച്
റിഞ്ഞിരുന്ില. അ�ിമനക്്ലൾ ഭൂരിെഷെമതെ്ലപ്െ മമ്ലദി 
രണ്ട്ലമ�ന് വന്മപെ്ലഴാം അവർ �ിരിച്റിഞ്ഞില. അ�ിനന് 
ക്ലരെമുണ്ടന്. കഴിഞ്ഞ എഴെ�ന് പ്ക്ലലമ്ലയി ഇന്്യൻ ഭരെ
വർഗ്ഗങ്ങളുപ്െ അെിച്മർതെലിനന് കീഴന് പ്പെടെന് കിെന് ഇന്്യൻ 
ജന� അത്രയധികാം ഹ�്ലശര്ലയി മെ്ലയി. ആത്മഹ�്യ 
പ്ചയ്യുന് കർഷക സമൂഹങ്ങളുാം, പ്�്ലഴിലില്ലതെ പ്ചറുപെക്്ല
രുാം, ജീവമന്ലെ്ലധികൾ നഷ്ടപ്പെടെ ജകമവലക്്ലരുാം, നഗര
മചരികളിമലക്ന് കുെിമയറുന് ഗ്ര്ലമീെജന�യുാം ഒപ്ക്യുള്ള 
ഒരു സമൂഹമ്ലയിടെ്ലെന് ഇന്്യ അധഃെ�ിച്�ന്. ഈ അധഃെ�
നതെിപ്റെ മൂർദ്ധന്യതെില്ലെന് സാംഘെരിവ്ലർ കെന്നു വന്�ന്. 
ആ പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെന് വിജയാം സാംഘെരിവ്ലറിപ്റെ പ്ര�്യയശ്ല

സ്ത്രമതെ്ലടുള്ള ജനങ്ങളുപ്െ വിശ്്ലസതെിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്ലയ�
ല.ഈ അെിച്മർതെപ്പെടെ ഹ�്ലശര്ലയ,  മുങ്ങിതെ്ലഴന് ജന� 
രഷെക്ന് മവണ്ടി ജകകൾ ഉയർത്തുകയ്ലയിരുന്നു. മമ്ലദിയുാം 
കൂടെരുാം ആ സന്ദർഭാം മു�പ്ലടുത്തു. ജനങ്ങളുപ്െ മ�വിക്ലരപ്തെ 
ചൂഷൊം പ്ചയ്്ലൻ ശ്രമിച്ചു. അ�ിലവർ വിജയിച്ചു. എന്്ലൽ 
കഴിഞ്ഞ ഏ�്ലനുാം വർഷപ്തെ അനുഭവങ്ങൾ പ്ക്ലണ്ടു�പ്ന് 
ജനങ്ങൾ അവരുപ്െ നിലനിൽപെിപ്റെ ക്ല�ലിപ്ന �പ്ന് 
െിളർക്കുന് ഭീകരപ്രസ്്ലനമ്ലെന് ഹിന്ദു�്ാം എന്ന് ഇമപെ്ലൾ  
�ിരിച്റിയ്ലൻ തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

എന്നു തവച്ചോൽ വർഗ്ീയെ എന്ന കോെലിതെ തപോെിഞ്ന് 
വൈന്ദവ�ം�ന് ക്ോരം എന്ന മുഖംമൂടിയുമോയോണന് ൈിന്ദുെ്രോ
ഷ്ടീയം ഇവിതട സവരുറ്ിക്കുന്നെന്. അെോണന് ജെങ്ങൾ െിരിച്ചറി
ഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നെന്, ശരിയസല്ല?

ഇന്്യൻ ജന�പ്യ ഏപ്�ങ്ിലാം ആധുനിക വിഭ്ലഗീയ 
മ� സങ്ൽപെതെിമലക്ന് ഒതുക്ി നിർതെ്ലന്ലവില. അവരുപ്െ 
മ�നിരമെഷെ ധ്ലർമ്മിക മബ്ലധമതെയുാം അവരുപ്െ ജീവി� 
സങ്ൽപെങ്ങപ്ളയുാം അങ്ങപ്ന മ്ലത്രാം ചുരുക്ിപ്യടുക്്ലൻ കഴിയു
കയില. ക്ലരൊം ജവവിധ്യപൂർണ്മ്ലയ ഇന്്യൻ ജനജീവി�ാം 
സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം െരസ്പര്ലശ്രി� (symbiosis)ജീവി�മ്ലെന്. 
ഒരു ജീവിയുപ്െ നിലനിൽപെിനന് മപ്റ്റ്ലരു ജീവിയുപ്െ ജീവി�ാം 
ആവശ്യമ്ലപ്െന്ന്  െറയുന്തു മെ്ലപ്ലയ്ലെി�ന്. ഇന്്യൻ 
ജന�യുപ്െ നിലനിൽപെന് �പ്ന് ഇതെരപ്മ്ലരു ബന്തെിൽ 
പ്നയന് പ്�ടുതെ�്ലെന്. ആ വിധതെില്ലെന് ഇന്്യൻ ജന� 
ആയിരതെ്ലണ്ടുകളിലൂപ്െ രൂെപ്പെടെിട്ടുള്ള�ന്; അ�ന് ഒരു ജ്ല�ി
ബദ്ധ-വർഗ്ഗസമൂഹമ്ലപ്െങ്ിൽ കൂെി. ഈ ജീവി� ബന്
തെിൽ നിന്ന് അവരുമെ�്ലയ ഒരു സ്്ലധിക്ലരാം (hegemony)
രൂെപ്പെടെിട്ടുണ്ടന്. മുകളിൽ വന്നു മെ്ലകുന് ഭരെകൂെങ്ങളുപ്െ 
അധിക്ലരപ്തെ പ്ചറുതെന് പ്ക്ലണ്ടന് പുലര്ലൻ കഴിയുന് സ്ഛേ
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ന്ദമ്ലയ (Autonomous) ഒരു ജനകീയ 
അധിക്ലരമണ്ഡലാം. അതുപ്ക്ലണ്ടന് 
ആക്മെക്ലരികൾ എന്ന് െറയ
പ്പെടുന്വർ മെ്ലലാം ഇവിടുപ്തെ 
ജീവി�തെിപ്റെയുാം സാംസന് ക്്ലര
തെിമറെയുാം ഭ്ലഗമ്ലയി �ീരുകയുാം 
ഇവിപ്െ ഉണ്ട്ലയിരുന് ആളുകളുമ്ലയി 
ലയിച്ന് മചർന്ന് ഇതെരതെിൽ സിാം
ബമയ്ലടെിക്ന് ആയ, സ്ല്തെികവാം 
സ്ലാംസന് ക്ലരികവമ്ലയ, ഒരു ജീവി�
തെിപ്റെ ഭ്ലഗമ്ലവകയ്ലെന് പ്ചയ്�ന്. 
ആര്ലധന്ലക്മങ്ങളിൽ മെ്ലലാം 
െരസ്പര്ലശ്രി��്ാം നിലനിൽക്കുന് 
ജന�യ്ലെി�ന്. ഇങ്ങപ്ന വളപ്ര 
ആഴതെിൽ ബഹുല� നിറഞ്ഞതുാം 
അപ്� സമയാം വളപ്ര ജന്ലധിെ
�്യെരവമ്ലയ ഒരു നിലനിൽപെ്ലെന് 
ഇന്്യൻ ജന�ക്ന് ഉള്ള�ന്. ഈ 
നിലനിൽപെിപ്നയ്ലെന്, ഇന്്യൻ 
ജന�യുപ്െ ഈ സ്�്പ്തെയ്ലെന് 
യഥ്ലർത്ഥതെിൽ സാംഘെരിവ്ലർ 
ഇളക്ി മ്ലറ്റ്ലൻ ശ്രമിക്കുന്�ന്. 
ആധുനിക െ്ലചൈ്ല�്യ രീ�ിയില
ള്ള ഒരു ഫ്ലസിസ്റ്റു മ�പ്രസ്്ലനതെിമലക്ന് ഈ ജന�പ്യ 
ഒരുക്ി ഒതുക്ിപ്യടുക്്ലപ്മന്്ലെന് അവർ കെക്ന് കൂട്ടുന്�ന്. 
െപ്ഷെ ഇന്്യൻ ജന�യുപ്െ നിലനിൽപ്പുാം, സതെയുാം അ�ിനന് 
നിരക്കുന് ഒന്ല. അ�ന് ഇന്്യയിപ്ല ജീവി�തെിപ്റെ അന്ഃ
സതെപ്യ മുഴവൻ വികലമ്ലക്കുന്തുാം ശിഥിലീകരിക്കുന്തു
മ്ലെന്. അ�്ലെന് സാംഭവിച്ിരിക്കുന്�ന്. ആൾക്കൂടെ പ്ക്ലല
െ്ല�കങ്ങളുാം വർഗ്ഗീയ ഭിന്�കളുാം ഒപ്ക് സൃഷ്ടന്ിച്മപെ്ലഴാം, 
ക്ലശ്മീരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴെ�്ലാം അനുമഛേദാം െിൻവലിച്മപെ്ലഴാം 
ജനങ്ങൾ ഒരു െരിധി വപ്ര അെങ്ങിയിരുന്�്ലെന്. െപ്ഷെ 
ൌര�് മഭദഗ�ി നിയമമതെ്ലപ്െ സാംഘെരിവ്ലർ ഇന്്യൻ 
ജന�പ്യ ഒന്്ലപ്ക �പ്ന് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിമലക്ന് പ്വടെിമുറി
ക്കുന് അെര�്നിർമ്മി�ിയുപ്െ െ്ല�യില്ലപ്െന്ന് അവർക്ന് 
മബ്ലധ്യപ്പെട്ടു തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അ�ിപ്ന�ിപ്രയുള്ള ജനങ്ങ
ളുപ്െ ആഴതെിലള്ള ഉെർവ്ലെന് ഇമപെ്ലൾ ന്ലാം ക്ലണുന്�ന്.  

അസ്ോൾ െിരതഞ്ടപ്കെിൽ അവർക്ന് സവോട്ന് കിട്ടുന്നസെോ?
ര്ലജീവൻ: െ്ലർലപ്മറെിൽ ഭൂരിെഷൊം പ്ക്ലടുത്തുമെ്ലയി. 

ആ മൃഗീയ ഭൂരിെഷെതെിപ്റെ ബലതെിൽ അവർ ബിലന് 
െ്ലസ്ലക്കുന്നു.  ഗ്ലന്ി െറയുന്�ന് മെ്ലപ്ല 'െ്ലർലപ്മറെറി 
സ്ര്ലജി'പ്റെ െരിമി�ിയ്ലെി�ന്. െ്ലർലപ്മറെറി സ്ര്ലജിപ്ല 
ഭരിക്കുന്വരുാം ഭരിക്പ്പെടുന്വരുാം �മ്മിലള്ള അധിക്ലരബ
ന്തെിപ്റെ പ്രശന് നമ്ലെി�ന്. ഈ വ്യവസ്യിൽ ഭരിക്കുന്വ
രുപ്െ അധിക്ലരാം ഭരിക്പ്പെടുന് ജനങ്ങളുപ്െ അധിക്ലരതെിൽ 
നിന്ന് ഭിന്മ്ലെന്. ജനങ്ങളുപ്െ �്ലൽപെര്യമല, ഭരിക്കുന്വരുപ്െ 
�്ലൽപെര്യാം. ജനങ്ങൾ മവ്ലടെന് പ്ചയ്ിടെന് അവരവരുപ്െ വീടുക

ളിമലക്ന് മെങ്ങി മെ്ലകുന്നു. പ്�ര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ ജയിച്വർ ഭരെകൂെ്ല
ധിക്ലരാം ജകയ്ലളുന്നു. ഭരിക്കുന്നു. 
യഥ്ലർത്ഥതെിൽ അധിക്ലരതെിൽ 

െങ്ില്ല�്ലവന് ജനങ്ങളുപ്െ ഈ 
നിസ്ഹ്ലയ�യ്ലെന് ഇ�ിലാം പ്രകെ
മ്ലകുന്�ന്. ഈ ജവരുദ്ധ്യാം മൂലമ്ലെന് 
ജനങ്ങൾ മവ്ലടെന് പ്ക്ലടുതെന് ജയിപെി
ച്വർപ്ക്�ിപ്ര ഇമപെ്ലൾ സമരരാംഗ
തെന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്�ന്. എന്്ലൽ  
ജനങ്ങൾ അെിയിൽ �പ്ന് ഉണ്ടന്. 
െപ്ഷെ അവരുപ്െ ജീവി�ാം മുഴവനുാം 
മവ്ലടെന് പ്ചയ്യുന്�ിലൂപ്െ ബിപ്ജെിക്ന് 
അെിയറ പ്വച്ിടെില. അവര�ന് പ്�ളി
യിക്കുകയ്ലെന്. അതുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് 
ഏറ്റവാം സ്ലധ്ലരെക്്ലർ കൂെി സമര
രാംഗതെന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്�ന്.  
അതുമെ്ലപ്ല  �പ്ന് വിദ്യ്ലർത്ഥി 
സമൂഹവാം. നമ്മുപ്െ സമൂഹതെിൽ  
ര്ലഷ്ട്രീയമ്ലയി ഏറ്റവാം  പ്സൻസിറ്റീവന്  
ആയ  ഘെകമ്ലെന് വിദ്യ്ലർത്ഥികൾ. 
അെിതെടെിപ്ല ജനങ്ങളുപ്െ സ്്ല�
ന്ത്യമബ്ലധതെിപ്റെ ആഴതെിൽ  

നിന്നുള്ള ഒരു  പ്ര�ിഫലനമുണ്ടന് ഈ വിദ്യ്ലർത്ഥി  കല്ലെ
ങ്ങളിൽ. ഇ�ിനർത്ഥാം ഇന്്യൻ ജന� ഇന്്യപ്യ വിഭജിക്കുന് 
ഫ്ലസിസ്റ്റുനിയമതെിപ്ന�ിപ്ര, അവർ മവ്ലടെന് പ്ചയ്�ന് മറന്ന് 
അഥവ്ല അ�ിപ്ന �ിരുതെിപ്ക്ലണ്ടന് സമരരാംഗതെന് വന്ിരി
ക്കുന്നു എന്്ലെന്.

ശരിയോണന്. ഇന്്യയിതല �ർവ്വകലോശോലകൾ മുഴുവൻ �മര
ത്ിലോണന്. െഗരങ്ങെിലം ഗ്രോമങ്ങെിലം എല്ലോം പൗരെ്െിയമം 
�ർച്ച  ത�യ്യത്ടന്നു. �ോമൂൈ്യ മോധ്യമങ്ങെിൽ, �ോെൽ �ർച്ചക
െിൽ, െട്ടുകടകെിൽ, തപോതുവോൈെങ്ങെിൽ എല്ലോം �ോധോരണ
ക്ോർ വതര ഈ വിഷയമോണന് �ർച്ച  ത�യ്യുന്നെന്. പോർട്ികെല്ല, 
ജെങ്ങൾ ഏതറ്റടത് �മരം. ഇെന് എന്ിസലക്ോണന് വിരൽ 
ചൂണ്ടുന്നെന്?  

ര്ലജീവൻ: ഈ സമയതെന് ഒരു പുനർവിചിന്നാം വളപ്ര 
പ്രസക്മ്ലെന്. ഈ ജനകീയസമരങ്ങൾ പ്വളിപ്പെടുത്തു
ന് ഒരു വസ്തു�യുണ്ടന്. അ�ിപ്റെ ഒരു വശതെന് ഇന്്യ എന്തു 
മ്ലത്രാം അെകെതെിൽ പ്െടെിരിക്കുന്നു എന് യ്ലഥ്ലർഥ്യമ്ലെന് 
വ്യക്മ്ലവന്�ന്. ജനങ്ങൾ കല്ലൊം പ്ചയ്യുമ്്ലൾ നമ്മപ്ള 
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്�ന് അ�്ലെന്. ഈ െറഞ്ഞ പ്ര�ിമഷ
ധങ്ങളിപ്ല്ലപ്ക് �പ്ന്യുാം ര്ലഷ്ട്രീയെ്ലർടെികളല മുന്ിൽ 
നിൽക്കുന്�ന്. ജനങ്ങള്ലെന് മുമന്്ലടെന് വരുന്�ന്. മുമന്്ലടെന് 
വരുന് ജനങ്ങളുപ്െ െിന്്ലപ്ല മെ്ലവകയ്ലെന് ര്ലഷ്ട്രീയക്്ല
രിമപെ്ലൾ. ക്ലരൊം ക്ലശ്മീരിപ്റെ പ്രമ�്യക െദവി എടുതെന് 
കളഞ്ഞമപെ്ലൾ ഇവിടുപ്തെ ലിബറൽ െ്ലർടെികൾക്ന് മെ്ലലാം 
അനിചൈി��്ാം ഉണ്ട്ലയിരുന്നു. വ്യക്മ്ലയ ഒരു നിലെ്ലെന് 

ആദിവാസി-ദളിത് വിനമാെേപ്ര
ശ് േതെിൽ ഇെതുപക്ഷതെിേ് 
ഇെമപൊന് കഴിയുന്നില്  
എന്നത് ഇന്ത്യന് ഇെതുപക്ഷ
തെിമറെ  ആദത്യം മുതൽക്കുള് 
ഒരു പരാജയമാണ്. ബ്ിട്ീേ് 
പക്ഷപാതിമയന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റു 
വിരുദ്മേന്നും പറഞ്ഞ് 
അംനബദ്ക്കമറ മാറ്റി േിര്
തെിയ കാലം മുതൽ, ദളിതമര 
ആകര്േിക്കാന് ഇെതുപക്ഷ
തെിോയിട്ില്.
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എടുക്്ലൻ അവർക്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ില. എന്നു െറഞ്ഞ്ലൽ 
ഇതെരാം ക്ലര്യങ്ങളിപ്ല്ലപ്ക് അവർക്ന് എ�ിരഭിപ്ര്ലയങ്ങൾ 
ഉപ്ണ്ടങ്ിൽ മെ്ലലാം അ�ിപ്ന ഒരു ജനകീയ ശക്ിയ്ലയി 
പ്രകെിപെിക്്ലൻ അവർക്ന് കഴിവണ്ട്ലയിരുന്ില. ഇമപെ്ലൾ 
ജനങ്ങൾ മുമന്്ലടെന് വന്മപെ്ലഴ്ലെന് ജനങ്ങളുപ്െ െിന്്ലപ്ല ഈ 
പ്രസ്്ലനങ്ങൾ വന്നു തുെങ്ങുന്�ന്.  അവിപ്െയുാം ജനങ്ങളുപ്െ 
ശക്ിയ്ലെന് ക്ലണുന്�ന്. അ�്ലയ�ന് എത്രമ്ലത്രാം ജന്ലധി
െ�്യ വിരുദ്ധമ്ലയ ഒരു ശക്ിയ്ലെന് ഇന്്യപ്യ ഗ്രസിച്ിരി
ക്കുന്�ന്, അ�ിപ്റെ ആഴാം എന്തു മ്ലത്രാം വർദ്ധിച്ിരിക്കുന്നു 
എന്�്ലെന് നമ്മൾ മനസ്ില്ലക്കുന്�ന്. അമ� സമയാം, 
അെിതെടെിപ്ല ജനസ്ലമ്ലന്യതെിപ്റെ സ്്ലധിക്ലരപ്തെ അവർ  
ആർക്കുാം അെിയറ പ്വക്കുകയില എന്ന് പ്രഖ്യ്ലെിക്കുകയ്ലെന് 
ഈ പു�ിയ ര്ലഷ്ട്രീയ ഉെർവിലൂപ്െ അവർ പ്ചയ്യുന്�ന്.  

ഈ �ന്ദർഭത്ിൽ ഇടതുപഷേപ്രസ്ഥോെങ്ങളുതട പങ്കന് എന്ോ
തണന്നും ഇെി എന്ോയിരിക്കുതമന്നും വിശദമോക്ോസമോ?

ര്ലജീവൻ: നിലവിലള്ള ഇെതുെഷെ പ്രസ്്ലനങ്ങൾ 
ഈ മുമന്റ്റതെിൽ സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയി മുമന്്ലടെന് വരുന്നുണ്ടന്. 
എന്്ലൽ ഇനി അവരുപ്െ െപ്ങ്ന്്ലപ്െന്ന് മച്ലദിച്്ലൽ, 
ഏറ്റവാം ചുരുക്ി െറഞ്ഞ്ലൽ ഈ മുമന്്ലടെന് വരുന് ജന�യുപ്െ 
സഹജമ്ലയ ജന്ലധിെ�്യവ്ലഞ്ന്ഛകപ്ള  ഏപ്റ്റടുക്കുന്�ിനുാം 
വികസിപെിക്കുന്�ിനുള്ള പു�ിയ വഴികൾ കപ്ണ്ടത്തുകയ്ലെന് 
ഇെതുെഷെപ്രസ്്ലനങ്ങളുപ്െ ഇന്പ്തെ കെമ. അ�്ലയ�ന് 
സ്യാം മുമന്്ലടെന് വരുന് ജനസഞ്യപ്തെ െിന്തുെർന്ന് ഇെതു
െഷെപ്രസ്്ലനങ്ങൾ ഒരു പു�ിയ ര്ലഷ്ട്രീയ ദിശ്ലമബ്ലധാം 
�പ്ന് കപ്ണ്ടമതെണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്ലരൊം ഇെതുെഷെപ്ര
സ്്ലനങ്ങൾ ഇന്ന് മെരിനന് മ്ലത്രാം നിലനിൽക്കുന്മ�യു
ള്ളൂ. ജനങ്ങൾ യഥ്ലർത്ഥ ഇെതുെഷെതെിപ്റെ മറ്ലൾ ഏപ്റ്റ
ടുക്കുകയ്ലെന്.  പ്രസ്്ലനങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളെക്മില്ലതെ 
മെരുകള്ലയി മ്ലറുകയുാം പ്ചയ്തു.  അമപെ്ലൾ ജനങ്ങളുപ്െ �പ്ന് 
ശക്ി വികസിപെിക്ല്ലെന് ഇെതുെഷെതെിപ്റെ ശക്ി വിക
സിപെിക്ൽ എന്ന് െറയ്ലാം. െഴയ ഇെതുെഷെപ്രസ്്ലനങ്ങൾ
പ്ക്്ലപ്ക് ഇ�ിൽ െങ്കു മചര്ലാം.  എന്്ലൽ അ�ിനന് അവരുപ്െ 
െഴയ െിെിവ്ലശികൾ െലതുാം അവർക്ന് ജകവിമെണ്ട�്ലയി 
വരുാം. അ�ന് വളപ്ര പ്രധ്ലനമ്ലെന്. 

െഴയ കമ്മയൂെിസ്റ്റു ര്ലജ്യങ്ങളിപ്ല  അനുഭവാം നമ്മുക്ന് 
മുൻെിലണ്ടന്. അവിപ്െപ്യ്ലപ്ക് എന്തുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് ജന്ലധിെ
�്യപ്തെ അ�ിപ്റെ പൂർെ്ലർത്ഥതെിൽ പ്രമയ്ലഗിക്്ലൻ ഇെതു
െഷെപ്രസ്്ലനങ്ങൾക്ന് കഴിയ്ലപ്� മെ്ലയപ്�ന്ന് െരിമശ്ല
ധിമക്ണ്ടതുണ്ടന്. മസ്ലവിയറ്റു യൂെിയനിലാം കിഴക്ൻ യൂമറ്ല
പെിലപ്മ്ലപ്ക് നെന് െരീഷെെങ്ങൾ സ്ല്തെിക സമ�്
തെിനന് മ്ലത്രാം ഊന്ൽ നൽകുന്വയ്ലയിരുന്നു. സ്്ല�ന്ത്യാം 
പ്രശന് നമ്ലയിരുന്ില. അമ� സമയാം ലിബറൽ ര്ലജ്യങ്ങപ്ള്ല
പ്ക് സ്ക്ലര്യസ്തെിപ്റെ റിപെബ്ിക്കുകള്ലയിരുന്നു. സ്ക്ലര്യ 
സ്തെിനുള്ള സ്്ല�ന്ത്യമുണ്ടന്. അ�്ലയ�ന് ൌരസ്്ല�ന്ത്യാം. 
ൌരപ്നന്ന് പ്വച്്ലൽ സ്ക്ലര്യസ്ത്തുെമസ്ൻ. െപ്ഷെ 
സമ�്മില. സ്്ല�ന്ത്യമില്ലതെ സമ�്വാം സമ�്മില്ലതെ 
സ്്ല�ന്ത്യവാം രണ്ടുാം പ്െ്ലള്ളയ്ലെന്. ഇന്ന് യഥ്ലർത്ഥതെിൽ 

ഉള്ള പ്ര�ിസന്ി ഇ�്ലെന്. ലിബറലിസവാം ഔമദ്യ്ലഗിക 
ഇെതുെഷെവാം അഭിമുഖീകരിക്കുന് പ്ര�ിസന്ി ഇ�്ലെന്. 
അമപെ്ലൾ ഇ�ിൽ നിന്ന് മുമന്്ലടെന് മെ്ലവന്�ിനുള്ള െ്ലഠങ്ങൾ 
സമരാം പ്ചയ്യുന് ജനങ്ങളുപ്െ മുമന്റ്റതെിൽ നിന്ന് ഇെതുെഷൊം 
ഉൾപ്ക്്ലള്ളൊം. അതുൾപ്ക്ലണ്ടന് മവൊം ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ
�്യതെിപ്റെ ഈ പു�ിയ സന്ിയിൽ ഇെതുെഷൊം ഇെപ്െമെ
ണ്ട�ന്. ജനങ്ങൾ മുമന്്ലടെന് വരുമ്്ലൾ അവരുപ്െ ശക്ികപ്ള 
തുറന്നുവിെ്ലൻ കഴിയുന്�്ലകൊം ഇെതുെഷൊം. 

മുഖ്യധോരോ ഇടതുപഷേം, സകരെത്ിെന് പുറതത്ങ്കിലം, കൂടെൽ 
ദർബലമോവുകയോണന്. ഇടതുപഷേസകോട്കെിൽ െഷേത്രസശോഭ 
മങ്ങുകയോണന്. െിെോന്ജോഗ്രെ വകസമോശം വന്ന �ോമൂൈിക
�ോൈ�ര്യത്ിൽ �മര�ത്ടന്ന ഇടതുപഷേരോഷ്ടീയം കൂടിയോ
കുസമ്പോൾ �ോൈ�ര്യങ്ങൾ പ്രെികൂലമോവും. ആത്ോർത്ഥമോയ 
�്യംവിമർശെം ഇടതുപഷേത്ിെന് ഈ വവകിയ ഘട്ത്ി
തലങ്കിലം ആവശ്യമസല്ല?

ര്ലജീവൻ: അങ്ങപ്ന ഒരു ക്ലഴ്ചപെ്ലെിലൂപ്െ മ്ലത്രമമ 
ഉെരുന് ഇന്്യൻ ജന�യുപ്െ യഥ്ലർത്ഥ ജന്ലധിെ�്യശക്ി
കൾപ്ക്്ലപൊം മുമന്റ്ലൻ ഇെതുെഷെതെിനന് കഴിയൂ. ഇമപെ്ലൾ 
നമ്മൾ ക്ലണുന്�ന് വിവിധ സമരരൂെങ്ങള്ലെന്. ആ സമരരൂ
െങ്ങപ്ളപ്യ്ലപ്ക് ഇെതുെഷെതെിനന് ഉൾപ്ക്്ലള്ള്ലൻ കഴിയ്ല
തെ�ിപ്റെ ക്ലരൊം നമ്മുപ്െ സമൂഹതെിൽ ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നു 
പ്ക്ലണ്ടിരിക്കുന്�ന് വിവിധ ജനവിഭ്ലഗങ്ങളുപ്െ വിവിധ�രാം 
സമരങ്ങള്ലകുന്നു എന്�്ലെന്. പ്രകൃ�ി നശീകരെതെിനുാം 
പുരുഷ്ലധിെ�്യതെിനുാം ജ്ല�ിവിമവചനതെിനുാം ഒപ്ക് 
എ�ിര്ലയ സമരങ്ങളുപ്െ വിവിധ രൂെങ്ങള്ലെന്. ചരിത്രവി
ക്ലസപ്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുപ്െ സങ്ൽൊം യ്ലന്തികമ്ലെന്. 
അ�ിലൂപ്െ അവർ പ്ചപ്ന്ത്തുന്�ന് മു�ല്ലളിതെ വികസന 
സങ്ൽെതെില്ലെന്. അ�ന് െഴയ െ്ലചൈ്ല�്യ ആധുനിക�പ്യ 
അെിസ്്ലനപ്പെടുതെിയ സ്റ്റ്ലലിനിസതെിപ്റെ സങ്ൽെമ്ലെന്. 
െ്ലചൈ്ല�്യ ആധുനിക�യുപ്െ മ്ലനദണ്ഡമനുസരിച്ന് ഇന്്യ 
ഒരു ചലനമറ്റ ചരിത്രമില്ലതെ ര്ലജ്യമ്ലെന്. ഇ�നുസരിച്ന് 
ഇന്്യൻ ജന� പ്ര്ലകൃ�ര്ലപ്െന്നുള്ള (barbarians) ക്ലഴ്ചപെ്ല
െ്ലെന് ഉണ്ട്ലയിരുന്�ന്. അങ്ങപ്ന മന്ലക്കുമ്്ലൾ ആ പ്ര്ലകൃ
�്ലവസ്യിൽ നിന്ന് മു�ല്ലളിതെഘടെതെിലൂപ്െ വികസിച്ചു 
പ്ക്ലണ്ടു മ്ലത്രമമ അവർക്ന് മസ്ലഷ്യലിസതെിമലക്ന് ന്ലപ്ള 
എതെിമച്ര്ലന്ലവൂ. അതുപ്ക്ലണ്ടന് ഈ െിമന്്ലക് ജന�പ്യ 
ഉയർതെിപ്യടുക്കുകയ്ലെന് ആദ്യപ്തെ മജ്ലലി. അ�ിനന് 
മു�ല്ലളിതെ വികസനാം മവൊം. ഈ ക്ലലഹരെപ്പെടെ 
െ്ലചൈ്ല�്യ ആധുനിക�യുപ്െയുാം സ്റ്റ്ലലിനിസതെിമറെയുാം സമീ
െനതെില്ലെന് ഇന്്യൻ ഇെതുെഷൊം ഇന്ന് പ്െട്ടുകിെക്കുന്�ന്. 
അതുപ്ക്ലണ്ടന് അവർക്ന് ഇന്്യൻ ജന�യുപ്െ വിവിധങ്ങള്ലയ 
യഥ്ലർത്ഥ സമരങ്ങപ്ള സ്പർശിക്്ലൻ കഴിയുന്ില. ഇമപെ്ലൾ 
ഇ�ന് ഏറ്റവാം പ്ര�്യഷെമ്ലയി ക്ലെ്ലൻ കഴിയുന്�ന് ഇവിടുപ്തെ 
െരിസ്ി�ി സമരങ്ങളില്ലെന്. ആമഗ്ലളവൽക്രെ ശക്ി
കൾക്ന് കീഴന് പ്പെടെന് നിൽക്കുന് ഇന്്യൻ മു�ല്ലളിതൊം ഇന്്യൻ
സമൂഹപ്തെയുാം പ്രകൃ�ിപ്യയുാം �കർക്കുകയ്ലെന് പ്ചയ്യുന്�ന്. 
ആദിവ്ലസി സമൂഹങ്ങപ്ള കുെിപ്യ്ലഴിപെിക്കുന്നു. ദളി�ന് സമൂ
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ഹങ്ങപ്ള മചരികളിമലക്ന് ആടെിമയ്ലെി
ക്കുന്നു. പ്രകൃ�ിപ്യ മുഴവനുാം �കർക്കുന്നു. 
ഇപ്�്ലക് വികസനതെിനന് മവണ്ടിയ്ലപ്െ
ന്്ലെന് െറയുന്�ന്. മു�ല്ലളിതെ വികസനാം 
വന്്ലൽ ന്ലപ്ള മസ്ലഷ്യലിസതെിപ്റെ സൂര്യ
നുദിക്കുപ്മന്്ലെന് സങ്ൽൊം. െപ്ഷെ മു�ല്ല
ളിതെ വികസനാം ഈ രീ�ിയിൽ മുമന്്ലടെന് 
മെ്ലയ്ലൽ ന്ലളപ്തെ മസ്ലഷ്യലിസതെിപ്റെ 
സൂമര്യ്ലദയാം ക്ലെ്ലൻ ഈ ഭൂമി �പ്ന് ഉണ്ട്ല
വില. അ�വർ അറിയുന്ില. അറിയ്ലതെ�ന് 
പ്ക്ലണ്ട്ലെന് ആ�ിരപെിള്ളിയെക്ാം പു�ിയ 
അെപ്ക്ട്ടുകൾ പ്കട്ടുപ്മന്വർ െറയുന്�ന്. 
അ�ിപ്ന�ിപ്ര െറയുന്വർ വികസനവിരു
ദ്ധര്ലവന്�ന്. കൂൊംകുളാം ആെവനിലയപ്തെ 
ന്യ്ലയീകരിക്കുന്�ന്. അവിപ്െ സമരതെിൽ 
െങ്കു മചര്ലൻ മെ്ലയ വിഎസിപ്ന വഴിയിൽ 
�െയുന്�ന്. 

മകരളതെിൽ അ�ന് ആദ്യാം മു�ൽ തുെങ്ങി
യ�്ലെന്. മ്ലവൂർ റമയ്ലൺസന് മു�ൽ അ�ന് 
ക്ലെ്ലാം. മകരളപ്തെ വ്യവസ്ലയവൽക്രി
ക്്ലന്ലെമല്ല ബിർളപ്യ മ്ലവൂരിൽ പ്ക്ലണ്ടന് 
വരുന്�ന്. ക്ലെന് നശിപെിച്�ന്.  വ്യവസ്ലയാം 
വരുമ്്ലൾ ഇവിടുപ്തെ ന്ലടുവ്ലഴി സമ്പ്രദ്ലയ
തെിൽ അെിപ്പെടെന് കിെക്കുന്വർ പ്�്ലഴില്ലളി 
വർഗ്ഗമ്ലയി മ്ലറുാം. വിപ്വതെിപ്റെ മുന്െിപെെ
യ്ലയി മ്ലറുാം. ഇ�്ലെന് സങ്ൽപൊം. ഇങ്ങപ്ന 
മു�ല്ലളിതെ വികസനാം വന്നു കഴിഞ്ഞ്ലമല 
വിപ്വതെിപ്റെ മുന്െിപെെ ഉണ്ട്ലവൂ. മുന്
െിപെെയിപ്ലങ്ിൽ വിപ്വാം നെക്ില.  
അനിവ്ലര്യമ്ലയ ഘടെങ്ങളിലൂപ്െയുള്ള ചരിത്രവിക്ലസപ്തെ 
സാംബന്ിച് ഈ യ്ലന്തിക സങ്ൽെതെിൽ നിന്ന് രഷെപ്പെ
പ്ടെങ്ിൽ മ്ലത്രമമ ഇന്്യയിൽ നെക്കുന് ആയിരക്െക്്ലയ 
ജനകീയസമരങ്ങപ്ള മനസ്ില്ലക്്ലൻ ഔമദ്യ്ലഗിക ഇെതുെ
ഷെങ്ങൾക്ന് കഴിയൂ. 

അെന് പ്രധോെമോണന്. ജെകീയ�മരങ്ങെിതലോന്നും മുഖ്യധോരോ 
ഇടതുപഷേതത് കോണോറില്ല. ഈ �മരങ്ങെിലൂതട ഇടതുപഷേ
ത്ിെന് ഇന്്യൻരോഷ്ടീയത്ിതറെ മുഖ്യധോരയിസലക്ന് െിരിച്ചു വരോ
വുന്നെോണന്. അെന് വലിതയോരു �ോധ്യെയോണന്.  

മ്ലധ്യമശ്രദ്ധ ഉള്ളതുാം ഇല്ലതെതുമ്ലയ സമരങ്ങൾ ഇന്്യ
യുപ്െ എല്ലഭ്ലഗത്തുാം നെക്കുന്നുണ്ടന്. അ�ിൽ മിക്തുാം അെി
ച്മർതെപ്പെടെന് കിെക്കുന്�്ലെന്.  അ�ിപ്ന്ലപ്ക് െിന്തുെ 
നൽക്ലൻ ജനമുമന്റ്റങ്ങളുപ്െ പു�ിയ ര്ലഷ്ട്രീയാം �ിരിച്റിയുന് 
ഇെതുെഷെതെിന്ലവാം. ഭരെവർഗ്ഗതെിപ്ന�ിപ്ര ഭരിക്പ്പെടു
ന്വർ ഉെരുന്�ിപ്റെ രൂെങ്ങൾ െല�്ലെന്. അമപെ്ലൾ ആ 
സമരതെിപ്റെ  ഭ്ലഗമ്ലവ്ലൻ ഇവർക്ന് കഴിയൊം. 

കോലൈരണത്ട് രോഷ്ടീയ�മീപെത്ിതറെ സമൽപറഞ് പരിമി

െികൾ അടിച്ചമർത്ത്ട് വിവിധ ജെവിഭോഗങ്ങളുതട ഉയർന്നു 
വരുന്ന �മരങ്ങതെ ഉൾതകോള്ളുന്നെിൽ െിന്നും ഔസദ്യോഗിക 
ഇടതുപഷേതത് െടയുന്നു്സല്ലോ. അതെോന്നന് വിശദമോക്ോസമോ? 

ആദിവ്ലസി-ദളി�ന് വിമമ്ലചനപ്രശന് നതെിൽ ഇെതുെഷെ
തെിനന് ഇെപ്െെ്ലൻ കഴിയുന്ില  എന്�ന് ഇന്്യൻ ഇെതുെഷെ
തെിപ്റെ  ആദ്യാം മു�ൽക്കുള്ള ഒരു െര്ലജയമ്ലെന്. ബ്ിടെീഷന് 
െഷെെ്ല�ിപ്യന്നുാം കമ്മയൂെിസ്റ്റു വിരുദ്ധപ്നന്നുാം െറഞ്ഞന് 
അാംമബദന്ക്പ്റ മ്ലറ്റി നിർതെിയ ക്ലലാം മു�ൽ, ദളി�പ്ര 
ആകർഷിക്്ലൻ ഇെതുെഷെതെിന്ലയിടെില. ഏറ്റവാം അെി
തെടെിലള്ള അെിച്മർതെപ്പെടുന് ദളി�ന്- ആദിവ്ലസി വിഭ്ലഗ
ങ്ങപ്ള ഇെതുെഷെമതെക്ന് ആകർഷിക്്ലൻ കഴിഞ്ഞില. ഈ 
വിഭ്ലഗങ്ങളുപ്െ സമരമ്ലെന് ഇന്ന് ഉയർന്നു വര്ലൻ തുെങ്ങുന്�ന്. 
ഇ�ിമന്ലപ്െ്ലപൊം മചരെപ്മങ്ിൽ അ�ിപ്ന സാംബന്ിച്ന് 
ഇതുവപ്ര എടുതെ നയസമീെനങ്ങൾ മുഴവൻ മ്ലറൊം. ജ്ല�ി 
വിമമ്ലചനതെിനുള്ള സമരാം എന്�ന് വർഗ്ഗസമരമ്ലപ്െന്ന് 
അാംഗീകരിക്ൊം. 'ജ്ല�ി അെഞ്ഞ വർഗ്ഗ'മ്ലപ്െന്  അാംമബ
ദന്കറുപ്െ നിർവചനാം അാംഗീകരിക്ൊം.  

പതഷേ അംസബദന്ക്തറ എല്ലോയിടത്തും ഇടതുപഷേം ഉയർത്ി
ക്ോട്ടുന്നു്സല്ലോ. എന്നിട്ടും എന്തുതകോ്ോണന് ദെിെന്-ആദിവോ�ി 
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വിഭോഗങ്ങളുതട വിശ്ോ�്യെ സെടോൻ കഴിയോത്െന്? 
ര്ലജീവൻ: ഇതെരാം അെവെരമ്ലയ ഉയർതെിക്്ലടെലിപ്ന 

കുറിച്ല െ്ലൻ െറയുന്�ന്. ഇ�ന് അാംമബദന്കർ ഉയർതെിപെി
െിച് ദളി�ന് വിമമ്ലചന പ്രശന് നപ്തെ യഥ്ലർത്ഥതെിൽ അാംഗീ
കരിക്ലല. ഇ�ിനന് ക്ലരൊം മനരപ്തെ െറഞ്ഞ മെ്ലപ്ല 
ഇെതുെഷെതെിപ്റെ െര്ര്ലഗ� ചരിത്ര വിക്ലസ സങ്ൽപെ
മ്ലെന്. അ�നുസരിച്ന് വിപ്വശക്ി പ്�്ലഴില്ലളിവർഗ്ഗമ്ലെന്.  
അവപ്രയ്ലെന് സാംഘെിപെിമക്ണ്ട�ന്. ബ്ലക്ിപ്യല്ല വിഭ്ല
ഗങ്ങളുാം െിന്െിപെെയ്ലെന്. അവപ്ര്ലന്നുാം സ്യാം �ിരിച്
റിഞ്ഞ വർഗ്ഗ (class for itself)ങ്ങളല.  അമപെ്ലൾ പ്�്ലഴില്ല
ളിവർഗ്ഗ മനതൃ�്തെിൽ വിപ്വാം വിജയിച് മശഷാം മ്ലത്രമമ 
ദളിതുകളുപ്െയുാം ആദിവ്ലസികളുപ്െയുാം മറ്റുാം പ്രശന് നങ്ങൾ, 
അവപ്ര ഉയർതെിപ്യടുക്കുന്�ിലൂപ്െ െരിഹരിക്്ലൻ കഴിയൂ 
എന്നു വരുന്നു. എന്നു പ്വച്്ലൽ വിപ്വപ്തെ സാംബന്ിക്കുന് 
അെിയന്ിരപ്രശന് നമല ആദിവ്ലസി-ദളി�ന് പ്രശന് നാം. 

അസ്ോൾ തെോഴിലോെിവർഗ്വിപ്വതമന്നന് പറയുന്നെന് അവതര 
ഉൾതകോള്ളോത് ഉപരിപ്വമോയ ആശയമോയി അടിസ്ഥോെവർ
ഗ്ങ്ങൾക്ന് സെോന്നും. �്ോഭോവികമോയും അവർ ഇടതുപഷേത്ന് 
െിന്നന് അകസലക്ന് െീങ്ങും. ഇസെ �മീപെം െതന്നയോസണോ 
കർഷകതത്ോഴിലോെികതെയും സ്തീകതെയും �ംഘടി്ിക്കുന്ന
െിലം ഉ്ോവുക?

ര്ലജീവൻ: അപ്�. യ്ലന്തികവാം സ്ലമങ്�ികവമ്ലയ ഈ 
സമീെനാം ജനജീവി� യ്ലഥ്ലർഥ്യങ്ങപ്ള സ്പർശിക്്ലപ്� 
മെ്ലകുന്നു. എങ്ങപ്നയ്ലമെ്ല പ്രകൃ�ിപ്യ മു�ല്ലളിതെ 
ചൂഷെതെിനന് വിമധയമ്ലക്കുമ്്ലൾ പ്ര�ികരിക്കുന്�ന്, 
അതുമെ്ലപ്ല �പ്ന്യ്ലെന് ആദിവ്ലസി-ദളി�ന് പ്രശന് നങ്ങ
ളിൽ അവർ ഇെപ്െടുന്�ന്. സ്ത്രീകളുപ്െ പ്രശന് നതെിലാം ഇ�ന് 
�പ്ന്യ്ലെന് സമീെനാം. സ്ത്രീ സ്്ല�ന്ത്യതെിപ്റെ പ്രശന് നങ്ങൾ 
ഉയർത്തുന്നുപ്വങ്ിൽ മെ്ലലാം അപ്�്ലരു മെ്ലഷകസാംഘെന്ല 
പ്രശന് നമ്ലയ്ലെന് അവർ ക്ലണുന്�ന്. പ്�്ലഴില്ലളിവർഗ്ഗ വിപ്വ
തെിനന് കീഴന് പ്പെടെന്  നിൽക്കുന് സ്ത്രീ വിമമ്ലചനമ്ലെ�ന്. പ്�്ലഴി
ല്ലളിവർഗ്ഗ വിപ്വതെിപ്റെ ഭ്ലഗമ്ലെ�ന്. അതുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് 
സമീെക്ലലപ്തെ കന്യ്ലസ്ത്രീസമരപ്തെ അനുകൂലിക്്ലൻ 
അവർക്ന് കഴിയ്ലപ്� മെ്ലയ�ന്. വളപ്ര സവിമശഷമ്ലയ സ്ത്രീ
സ്്ല�ന്ത്യതെിപ്റെ പ്രശന് നമ്ലയിരുന്നു അ�ന്. അതുമെ്ലപ്ല ചുാം
ബനസമരപ്തെ എ�ിർമക്ണ്ടി വരുന്�ന്. ഇെതുെഷെതെിപ്റെ 
ഒരു യുവജന-വിദ്യ്ലർത്ഥിനി മന�്ലവ്ലെന് അ�ിപ്ന�ിപ്ര ഒരു 
പുസ്കാം (ചിന്്ല പ്ജമറ്ലമിപ്റെ 'ചുാംബനാം സമരാം ഇടുെഷൊം') 
മെ്ലലാം എഴ�ിയ�ന്. എന്തുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് വിെരീ�ജലാംഗിക
�പ്യ അെിയുറപെിക്കുന്  സങ്ൽപെങ്ങപ്ളപ്യ്ലപ്ക് അവപ്ര
�ിർക്്ലതെ�ന്? കെെസദ്ലച്ലരമബ്ലധപ്തെ മച്ലദ്യാം പ്ചയ്യു
മ്്ലൾ അകലാം െ്ലലിക്കുന്�ന്?  സ്ത്രീപുരുഷ സമ�്പ്തെ 
സാംബന്ിക്കുന് ആധുനിക ൌരസമൂഹ സങ്ൽപെതെിനപ്പു
റമതെക്ന് മെ്ലക്ലൻ കഴിയുന്ില. ജനകീയ സമരങ്ങളുപ്െ ഭ്ലഗ
മ്ലെിപ്�്ലപ്ക്. ഇ�ിമലപ്ക്്ലപ്ക് ഇെതുെഷൊം വളരൊം. 
അപ്ലങ്ിൽ ഇപ്�്ലക് സ്യാം ഇെതുെഷെമ്ലയി ഉയർന്നു വന്ന് 
ഇവപ്ര അസ്ലധുവ്ലക്കുാം. ഈ ഉയർന്നു വരുന് സമരങ്ങളുപ്െ 
െിന്്ലപ്ല മെ്ലമകണ്ടി വരുാം. 

കർഷകസമരങ്ങളുപ്െ ക്ലര്യവാം അതു�പ്ന്യ്ലെന്. 
കർഷക സാംഘെനകപ്ള ഇമപെ്ലഴാം മെ്ലഷക സാംഘെന
കള്ലയ്ലെന് ക്ലണുന്�ന്. പ്�്ലഴില്ലളി വർഗ്ഗസമരതെി
പ്റെ െിന്െിയില്ലെന് കർഷകൻ. െഴയ സ്റ്റ്ലലിനിസ്റ്റന് 
സങ്ൽപെമനുസരിച്ന് കർഷകർ ഒരു വിമമ്ലചകവർഗ്ഗമല. 
അമപെ്ലൾ കർഷകപ്രയുാം അെവനയതെിപ്റെ ഭ്ലഗമ്ലയി കൂപ്െ 
നിർതെ്ലമന അവർക്്ലവൂ. പൂർെമ്ലയുാം കർഷകരുപ്െ വിപ്
വസ്ഭ്ലവാം ഉൾപ്ക്്ലള്ള്ലനവർക്്ലവില. വിപ്വവർഗ്ഗങ്ങളുപ്െ 
�ട്ടു�ടെ്ലയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളുപ്െ അധിക്ലരമശ്രെിപ്യന് ആശയാം 
ഉമെഷെിക്്ലതെ�ന് പ്ക്ലണ്ട്ലെ�ന്. പു�ിയ ക്ലലതെന് അെി
ച്മർതെപ്പെടുന് ഏ�ന് വിഭ്ലഗവാം വിപ്വശക്ിയ്ലെന്. അ�ന് 
സ്ത്രീകള്ലവപ്ടെ, ദളി�ര്ലവപ്ടെ, ആദിവ്ലസികള്ലവപ്ടെ, മചരി 
നിവ്ലസികള്ലവപ്ടെ. അവപ്യല്ലാം വിപ്വശക്ിയ്ലയിടെ്ലെന് 
മ്ലറുന്�ന്. മനരമതെയുള്ള ആ വർഗ്ഗമശ്രെി ഇമപെ്ലൾ ഇല. 
അെിച്മർതെപ്പെടുന്വരുാം കീഴെക്പ്പെടുന്വരുാം ഒപ്ക് വിപ്
വശക്ികള്ലെന്.  ഈ സ്ലഹചര്യതെിൽ ഇെതുെഷെതെിനന് 
മവണ്ട�ന് അവരുപ്െ െഴയ വിപ്വസങ്ൽപെങ്ങളുാം മെ്ലഷക
സാംഘെന്ല സങ്ൽപെങ്ങളുാം ഉമെഷെിച്ിടെന് പു�ിയ സമരങ്ങപ്ള 
ഉൾപ്ക്്ലള്ളുകയ്ലെന്. ഇ�്ലെന് ആമഗ്ലളമു�ല്ലളിതെതെിനന് 
കീഴന് പ്പെടെന് നിൽക്കുന് ഇന്്യൻ ഫ്ലസിസപ്തെ െര്ലജയപ്പെ
ടുതെ്ലനുള്ള മ്ലർഗ്ഗാം. 

മോഷന് പറഞ്ഞു വരുന്നെന് ഒരു പരിപൂർണമോയ �്യം വിമർശെ
മോണന് ഇടതുപഷേത്ിെന് അഭികോമ്യം എന്നോസണോ?

ര്ലജീവൻ: അപ്�. വിമർശനാം ��്തെിൽ മ്ലത്രാം 
മെ്ലര്ല. ര്ലഷ്ട്രീയപ്രമയ്ലഗതെിമലക്ന് കെക്ൊം. അ�ന് 
കഴിയ്ലതെ�്ലെന് കൂൊംകുളാം സമരതെിലാം കന്യ്ലസ്ത്രീ സമര
തെിലാം പ്െൺകൾ ഒരുജമ സമരതെിലപ്മ്ലപ്ക് കണ്ട�ന്. 
െഴയ യ്ലഥ്ലസ്ി�ിക മമന്ലഭ്ലവപ്തെ െിന്തുെക്കുന്�ന് 
പ്ക്ലണ്ട്ലെന് ചുാംബനസമരതെിപ്റെ പുമര്ലഗമനസ്ഭ്ലവാം �ിരി
ച്റിയ്ലന്ലവ്ലതെ�ന്. ഇെതുെഷെതെിപ്റെ ഇെതെില്ലെന് ഈ 
ഉയർന്നു വരുന് ജനകീയപ്ര�ിമഷധങ്ങപ്ളല്ലാം വരുന്�ന്. 
െഴയ ഇെതുെഷെപ്രസ്്ലനങ്ങൾ കലഹരെപ്പെെ്ല�ിരിക്
പ്െപ്മങ്ിൽ അവർ പു�ിയ സമരങ്ങളുപ്െ ഭ്ലഗമ്ലവൊം.

പൗരെ്സഭദഗെി െിയമത്ിതറെ കോര്യത്ിസലക്ന് െതന്ന െിരിച്ചു 
വരോം. അെിതെെിതര രോജ്യതമമ്പോടം �മരങ്ങൾ െടക്കുക
യോണന്. പതഷേ കുറച്ചു കോലം കഴിയുസമ്പോൾ ഒരു �രിത്ര�ംഭ
വമോയി മോത്രം വിലയിരുത്ത്ടന്ന രീെിയിൽ ഈ �മരങ്ങൾ 
അവ�ോെിക്കുസമോ?  

ര്ലജീവൻ: ൌര�്മഭദഗ�ി നിയമതെിപ്ന�ിര്ലയ സമരാം 
ഒരു സ്ലധ്ലരെ സമരമല. ഏ�്ലനുാം ദിവസങ്ങൾ പ്ക്ലണ്ടന് 
പ്കടെെങ്ങിമപെ്ലകുന് ചില �്ലൽക്്ലലിക പ്രശന് നങ്ങപ്ള 
മകന്ദ്രമ്ലക്ിയുള്ള ഒരു സമരമല. ഇന്്യപ്യ ഒരു മ� ര്ലഷ്ട്ര
മ്ലക്ി മ്ലറ്റുക എന് ലഷെ്യതെിമലക്കുള്ള ജഹന്ദവ വർഗ്ഗീയ 
ഫ്ലസിസ്റ്റുകളുപ്െ മുമന്റ്റപ്തെ പ്ചറുക്കുന്�ിനു മവണ്ടിയുള്ള 
സമരമ്ലെന്. വർഗ്ഗീയ ഫ്ലസിസ്റ്റുകളുപ്െ െിെിയിൽ അകപ്പെട്ടു 
മെ്ലയ ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ�്യപ്തെയുാം ഇന്്യൻ മ�നിരമെഷെ 
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ധ്ലർമ്മിക�പ്യയുാം വീപ്ണ്ടടുക്കുന്�ിനു
ള്ള സമരമ്ലെന്. അതുപ്ക്ലണ്ടന് സ്്ലഭ്ലവി
കമ്ലയുാം െിമന്്ലടെെികൾ മനരിമടെക്്ലപ്മ
ങ്ിലാം ഈ സമരാം പു�ിപ്യ്ലരു വിമമ്ലചി� 
ഇന്്യക്കു മവണ്ടിയുള്ള സമരതെിപ്റെ തുെ
ക്മ്ലയിതെപ്ന് ക്ലമെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ �മരത്ിെന് മുഖ്യശക്തിയോയി ഉയർന്നു 
വന്നിര ിക്കുന്നെന് വിദ്യോർത്ഥികെോണന് . 
അെിതെ മുൻെിർത്ി ഈ �മരതത് 
എങ്ങതെ കോണുന്നു?

ര്ലജീവൻ: ൌര�് മഭദഗ�ി 
നിയമപ്തെ �ള്ളിക്ളയുന് ര്ലഷ്ട്രീയ 
മുദ്ര്ലവ്ലക്യങ്ങൾ ഉയർതെിപ്ക്്ലണ്ട്ലെന് 
ഇന്്യൻ വിദ്യ്ലർത്ഥി സമൂഹപ്മ്ലന്്ലപ്ക 
മദശവ്യ്ലെകമ്ലയി സമര രാംഗതെിറങ്ങിയി
രിക്കുന്�ന്. ഇന്്യയുപ്െ ജന്ലധിെ�്യവാം 
സ്്ല�ന്ത്യവാം സാംരഷെിക്കുന്�ിന്ലയി 
പ്വെിയുണ്ടകപ്ളതെപ്ന് മനരിെ്ലൻ �യ്്ല
റ്ലയിപ്ക്്ലണ്ടന് നിർഭയര്ലയി സമരരാംഗതെിറങ്ങിയിരിക്കുന് 
ഈ വിദ്യ്ലർത്ഥി സമൂഹപ്തെ നമുക്ന് അഭിവ്ലദ്യാം പ്ചയ്്ലാം. 
ക്ലരൊം യഥ്ലർത്ഥ ജന്ലധിെ�്യതെിനുാം മ� നിരമെഷെ 
ധ്ലർമ്മിക�ക്കുാം മവണ്ടി നിലപ്ക്ലള്ളുന് ഇന്്യൻ ജനസ്ല
മ്ലന്യതെിപ്റെ പ്ര�ിനിധികള്ലെവർ. ഇന്്യയുപ്െ അെിതെ
ടെിൽ നിന്നുയരുന് വിമമ്ലചന വ്ലഞ്ഛയുപ്െ ശബ്ദമ്ലെന് ഈ 
യുവ്ലക്ളിലൂപ്െ ഇന്നുയർന്നു പ്െ്ലങ്ങുന്�ന്. അതുപ്ക്ലണ്ടന് 
വിദ്യ്ലർത്ഥികൾ ഒന്്ലപ്ക ര്ലഷ്ട്രീയ സമര രാംഗതെ്ലപ്െന്നു 
െറഞ്ഞ്ലൽ അ�ിനർത്ഥാം, വിവിധ രീ�ികളിൽ അെിച്മർ
തെപ്പെടുന് ഇന്്യപ്യ്ലന്്ലപ്ക, കർഷകരുാം ജകമവലക്്ല
രുാം സ്ത്രീകളുാം ദളി�രുാം ആദിവ്ലസികളുാം ഒന്്ലപ്ക സമര 
രാംഗതെ്ലപ്െന്്ലെന്. ഇങ്ങപ്ന ഇന്്യൻ വിദ്യ്ലർത്ഥിസമൂഹാം 
സ്്ല�ന്ത്യതെിനുാം ജന്ലധിെ�്യതെിനുാം മവണ്ടി സമരാം 
പ്ചയ്യുന് കീഴ്ലള ജനസഞ്യവമ്ലയി ജകകൾ മക്ലർക്കു
മ്്ലൾ ഓർമ്മ വരുന്�ന് മല്ലകര്ലഷ്ട്രീയപ്തെ വഴി �ിരിച്ചു 
വിടെ 1968പ്ല ഫ്ഞ്ന് വിദ്യ്ലർത്ഥി കല്ലെക്ലലതെന് മിമഷൽ 
ഫൂമക്്ല ''വിദ്യ്ലർത്ഥികൾ വിപ്വാം നയിക്കുകമയ്ല വിപ്വാം 
നെത്തുകമയ്ല അല പ്ചയ്യുന്�ന്, വിദ്യ്ലർത്ഥികൾ �പ്ന്യ്ലെന് 
വിപ്വാം ' എന്നു െറഞ്ഞ�്ലെന്.

പ്രവീൺ: 'സൂര്യനസ്മിക്്ലതെ ബ്ിടെീഷന് സ്ലമ്്ലജ്യ'പ്തെ 
ആയുധപ്മടുക്്ലപ്� മ�്ലൽപെിച്വര്ലെന് ഇന്്യയിപ്ല സ്ലധ്ല
രെക്്ലർ. മ� വർഗ്ഗീയ�യുപ്െ  ജവക്ലരിക ര്ലഷ്ട്രീയതെി
ലൂപ്െ വളർന് ഈ ജഹന്ദവ ഫ്ലസിസ്റ്റുകപ്ള മ�്ലൽപെിക്്ലനുാം 
അമ� ഇന്്യക്്ലർക്ന് കഴിയുപ്മന്ന് വിശ്സിക്്ലാം. ൌര�് 
നിയമതെിപ്ന�ിപ്രയുള്ള സമരതെിലൂപ്െ അവര�ന് മബ്ലധ്യ
പ്പെടുത്തുകയിമല?

ര്ലജീവൻ: �ീർച്യ്ലയുാം. മ�െരമ്ലയ അെര�് നിർമ്മി
�ിയിലൂപ്െ ഇന്്യയിൽ ജഹന്ദവ ഫ്ലസിസാം നെപെ്ലക്്ലൻ 
ശ്രമിക്കുന്വർക്ന് യഥ്ലർത്ഥ ഇന്്യ എന്്ലെന് എന്റിയില. 

അവർ അ�ന് ക്ലെ്ലൻ മെ്ലകുന്മ�യുള്ളു. വിശ്്ലസാം പ്ക്ലണ്ടന് 
ഹിന്ദുവാം മുസ്ിമുാം ക്ിസ്്യ്ലനിയുാം െ്ലഴന് സിയുാം സിഖുമ്ലയ 
സ്ലധ്ലരെക്്ലര്ലയ ഇന്്യൻ ജന� സ്്ല�ന്ത്യസമരപ്മന് 
ര്ലഷ്ട്രീയ വിപ്വതെിൽ ഒത്തു മചർന്ന് ജീവി�ാം ബലിയർപെി
ച്ന് മനെിയ�്ലെന് ഇന്്യൻ ജന്ലധിെ�്യപ്മങ്ിൽ അ�ിപ്ന 
സാംരഷെിക്്ലൻ ഈ അെകെ സന്ിയിലാം അവർക്കു വീണ്ടുാം 
ഒപ്ര്ലറ്റ ശക്ിയ്ലയി �്യ്ലഗവാം ബലിയുാം നിറഞ്ഞ സമരങ്ങ
ളിൽ ഒത്തു മചര്ലൻ കഴിയുാം. ജനങ്ങളുപ്െ ഈ മുമന്റ്റങ്ങൾക്ന് 
െിന്്ലപ്ല, അവയിൽ നിന്്ലമവശമുൾപ്ക്്ലണ്ടന്, ഫ്ലസിസ്റ്റന് 
ശക്ികൾക്ന് മുൻെിൽ മ�്ലറ്റുമെ്ലയ െര്ര്ലഗ� ര്ലഷ്ട്രീയ 
പ്രസ്്ലനങ്ങൾ പു�ിയ ദിശ്ലമബ്ലധങ്ങളിമലക്ന് ഉെരുപ്മ
ന്നുാം പ്ര�ീഷെിക്്ലാം. ജനങ്ങളുപ്െ ര്ലഷ്ട്രീയമ്ലയ ഉെർവ്ിനു 
െിന്്ലപ്ല ര്ലഷ്ട്രീയ െ്ലർടെികൾ ഓെി എതെ്ലൻ തുെങ്ങുന് ക്ലഴ്ച 
അ�്ലെന് പ്�ളിയിക്കുന്�ന്.

ചുരുക്തെിൽ, ഇന്്യൻ മ�നിരമെഷെധ്ലർമ്മിക�ക്കുാം 
ജന്ലധിെ�്യതെിനുാം മനമര അ�ിപ്റെ ചരിത്രതെിപ്ല ഏറ്റവാം 
വലിയ പ്വല്ലുവിളി ഉയർന്ിരിക്കുന് ഈ സന്ദർഭതെിൽ 
ൌര�് മഭദഗ�ി നിയമപ്തെ �ള്ളിക്ളഞ്ഞുപ്ക്ലണ്ടന് 
ഇന്്യൻ ജന� പു�ിപ്യ്ലരു സമരതെിപ്റെ െ്ല�യിമലക്ന് 
കെന്ിരിക്യ്ലെന്. ഈ സമരാം ഗ്ലന്ിജി െറഞ്ഞതുമെ്ലപ്ല 
'െ്ലർലപ്മറെറി സ്ര്ലജി'പ്റെ െരിമി�ികളിൽ നിന്നുാം പൂർണ് 
സ്ര്ലജിമലക്ന് കെക്കുന്�ിനുള്ള സമരതെിപ്റെ തുെക്മ്ലക്ലാം. 
നീണ്ടുമെ്ലമയക്്ലപ്മങ്ിലാം അതെരപ്മ്ലരു ജനകീയ ജന്ലധി
െ�്യ സമര മുമന്റ്റതെിൽ ഫ്ലസിസ്റ്റന് ശക്ികൾ തൂപ്തെറിയ
പ്പെടുപ്മന് ക്ലര്യതെിൽ സാംശയമില. മപ്റ്റ്ലരു �രതെില്ലപ്െ
ങ്ിലാം ചരിത്രാം അ�ന് പ്�ളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ�്ലെന്. അ�ിന്ലൽ 
ഈ പു�ിയ സ്്ല�ന്ത്യ സമരതെിൽ നമുക്കുാം അെിമചര്ലാം.

പ്രവീൺ െില്ലമശേരി (സമ്ലഗ�ി ചർച്്ലമവദി, �ിരുവന
ന്പുരാം)                                                                        
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ഇമന്്ലമനഷ്യയിൽ നിന്ന് െിെി
കൂെപ്പെടെ െഴപ്യ്ലരു ജപെ്ലൻ 

ജസനികപ്റെ കഥ  ജസനിക വൃതെ
ങ്ങളിൽ െലമപെ്ലഴാം ഉദ്ധരിക്്ലറുള്ള 
ഫലി�മ്ലെന്.

രണ്ട്ലാംമല്ലക മഹ്ലയുദ്ധാം പ്ക്ലടു്ി
രിപ്ക്്ലണ്ടക്ലലതെന് ജപെ്ലൻ െഷെപ്തെ 
ജസനികന്ലയി അയ്ലൾ ഇമന്്ലമന
ഷ്യയിപ്ല ഒരു ദ്ീെിൽ വന്നുപ്െടെ

�്ലെന്. ഇന്ിമപെ്ലൾ നമ്മൾ ഫ്ലസിസ്റ്റന് മചരിപ്യന്നു വിളി
ക്കുന് െഷെതെ്ലയിരുന്മല്ല ജർമ്മനിയുാം ജപെ്ലനുാം ഉൾപ്പെപ്െ
യുള്ളവർ. വിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളിൽ ആയിരുപ്ന്ങ്ിലാം ഫ്ലസിസ്റ്റന് 
മചരിപ്യ മനരിെ്ലൻ റഷ്യൻ െഷെവാം അമമരിക്ൻ െഷെവാം 
ഒരുമിച്ചു. യുദ്ധതെിപ്റെ ഗ�ി ശരിയപ്ലന്ന് മ�്ലന്ിയമപെ്ലൾ 
ജപെ്ലൻ െഷൊം ചി�റിമയ്ലെി. ഓെിയവരിൽ ഒറ്റ�ിരിഞ്ഞ  
ഈ ജപെ്ലൻ ജസനികൻ ക്ലടെിൽ ഒളിച്ചു.

വ്ലർതെ്ലവിനിമയ മ്ലർഗ്ഗങ്ങൾ മുഴവൻ നഷ്ടപ്പെടെ അയ്ലൾ 
ക്ലടെിൽ �പ്ന് ജസനികന്ലയി തുെർന്നു. യുദ്ധപ്മല്ലാം 
കഴിഞ്ഞന് െത്തുന്ലല്പതുവർഷാം കഴിഞ്ഞിട്ടുാം അയ്ലൾ �പ്റെ 
ഒളിയുദ്ധാം തുെരുകയ്ലയിരുന്നു. കയ്ിലള്ള പുര്ല�ന മ�്ലക്കുാം 

നലഖേം

എം വി മബന്നി

വലട്തൊടേ് 
ചായുന്ന ട്ലാകധം,

വലട്തൊടേ് 
ചായുന്ന ഇന്ത്!

അയ്ലളുപ്െ ഒളിമപെ്ലരുാംകണ്ടന് ആപ്ളപെിെികൂെി ന്ലട്ടുക്ലർ 
മച്ലദ്യാംപ്ചയ്മപെ്ലഴ്ലെന് ആ ഫലി�ാം മനസ്ില്ലയ�ന്. 
രണ്ട്ലാംമല്ലക മഹ്ലയുദ്ധാം കഴിഞ്ഞ�റിയ്ലപ്� െ�ിറ്റ്ലണ്ടുകൾ
ക്ന് മശഷവാം യുദ്ധാം തുെരുന് ഒരു ജസനികൻ! ജസനിക 
വൃതെങ്ങളിൽ ഒരു മുഴതെ ഫലി�മ്ലയി ആ കഥ മല്ലകാം 
മുഴവൻ പ്രചരിക്കുമമല്ല.

ഇമപെ്ലൾ ജീവിച്ിരിക്കുന് മല്ലകപ്രശസ് ബുദ്ധിജീവി
യ്ലെന് ഇരേ്ലമയലി ജയൂ�ന്ലയ യുവ്ലൽ മന്ലഹ ഹര്ലരി. 
�്ലൻ ഒരു മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് ആപ്െന്ന് അമ്ഹാം െരസ്യ
മ്ലയി െറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടന്. അമ്ഹാം രചിച് സ്ലപെിയൻസന്, 
മഹ്ലമമ്ലദിയൂസന് എന്ീ രണ്ടു ഗ്രന്ങ്ങൾ മല്ലകാം മുഴവനുപ്മ
ന്മെ്ലപ്ല ഇന്്യയിലാം വ്ലയിക്പ്പെടെിട്ടുണ്ടന്. അമ്ഹതെി
പ്റെ മൂന്്ലമപ്തെ പുസ്കാം 21്ലാം നൂറ്റ്ലണ്ടിപ്ല 21 ക്ലര്യങ്ങൾ 
വിശദീകരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റ്ലണ്ടിൽ കഥ തുെങ്ങുമ്്ലൾ മൂന്നുമചരികൾ 
�മ്മില്ലയിരുന്നു മത്സരാം. ഫ്ലസിസാം, കമ്മയൂെിസാം, മു�ല്ല
ളിതൊം എന്ിങ്ങപ്ന മൂന്ന് അധിക്ലരമകന്ദ്രങ്ങൾ. അ�ിൽ, 
രണ്ട്ലാംമല്ലക മഹ്ലയുദ്ധമതെ്ലപ്െ ഫ്ലസിസതെിനന് ഷടെർ 
വീണു. റഷ്യയുപ്െ �കർച്മയ്ലപ്െ കമയൂെിസതെിനുാം ഷടെർ 
വീണു. ശ്ലസ്ത്രസ്ലമങ്�ിക വിദ്യയിലൂപ്െ മനെിയ ബലവാം 

 മകന്ദ്ര ധനമന്തി നിര്മ്മല സീ�്ലര്ലമന്
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കൂടെിമച്ർതെന് ഇമപെ്ലൾ മു�ല്ലളിതെ 
ശക്ികൾ നിമയ്ല ലിബറലിസ
മ്ലയി  കു�ിക്കുകയ്ലെന്. അ�ിപ്റെ 
ഭ്ലവി എന്്ലയിരിക്കുപ്മന്ന് ഇമപെ്ലൾ 
ഖണ്ഡി�മ്ലയി െറയ്ലൻ കഴിയിപ്ല
ങ്ിലാം �ൽക്്ലലാം നിമയ്ല ലിബറൽ 
ശക്ികളുപ്െ കു�ിച്ചുച്ലടെതെിനു 
മുന്ിൽ െകച്ചു നിൽക്കുകയ്ലെന് 
മല്ലകാം. െണ്ടുക്ലലതെന് നമ്മൾ 
െറഞ്ഞിരുന് അമ� മു�ല്ലളി
തൊം കൂടു�ൽ നവീകരിക്പ്പെടെന് 
അങ്ങ്ലെിയിൽ എതെിയിരിക്കുന്നു. 
െഴയ ക്ലലപ്തെ ഫ്ലസിസ്റ്റുകളുാം 
കമയൂെിസ്റ്റന് ശക്ികളുാം മിക്വ്ലറുാം 
അപ്രസക്മ്ലയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഇമന്്ലമനഷ്യയിപ്ല െഴയ ജപെ്ലൻ 
ജസനികപ്നമപെ്ലപ്ല അവർ ആമഗ്ല
ളകുറ്റിക്്ലടെിൽ ഇരുന്ന് ഒളിയുദ്ധാം തുെ
രുന്നുപ്ണ്ടന്ന് മ്ലത്രാം!

യുവ്ലൽ മന്ലഹ ഹര്ലരിയുപ്െ 
സമീെനാം ആമഗ്ലളമ്ലെന്. കമയൂെി
സ്റ്റന് െ്ലർടെികൾ ഭരിക്കുന് മകരള
തെിൽ ഇരുന്ന് ആ പുസ്കാം വ്ലയി
ക്കുന് വ്ലയനക്്ലരനന് സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം അ്രപ്പുണ്ട്ലകുാം. 
െമഷെ, നിമയ്ല ലിബറൽ ശക്ികളുപ്െ െിെിയില്ലെന് മല്ലകാം 
എന്ന് കണ്ന് തുറന്ന് മല്ലകാം ക്ലണുന് ആർക്കുാം മനസ്ില്ല
കുകയുാം പ്ചയ്യുാം. ഇമപെ്ലഴാം ചില ജചനീസന് ആര്ലധകർ 
മകരളതെിൽ ഉപ്ണ്ടങ്ിലാം മക്ലർെമററ്റുകൾ െിൻവ്ലങ്ങി
യ്ലൽ ജചനയിലാം കഞ്ഞികുെിമുട്ടുാം 
എന്�്ലെന് വ്ലസ്വാം.

അതുപ്ക്ലണ്ടന്,  മകന്ദ്രതെിപ്ല 
എൻഡിഎ മുന്െിപ്യ ഫ്ലസിസ്റ്റന് 
എന്നുവിളിച്ന് ആമഷെെിക്കുന്�ന് ചില 
പ്ചറിയ മവ്ലടെന് ബ്ലങ്കുകപ്ള സമന്്ല
ഷിപെിക്കുാം എന്�ല്ലപ്� വസ്തു�ക
ളുമ്ലയി പ്െ്ലരുതെപ്പെടെന് മെ്ലകുന് 
ക്ലര്യമല.

മല്ലകപ്മ്്ലടുാം വ്യ്ലെിച്ിരിക്കു
ന് വലതുെഷെവൽക്രെതെിപ്റെ 
ഇന്്യൻ െ�ിപെ്ലെന് എൻഡിഎ 
സർക്്ലരുാം.  അമമരിക്യിലാം 
യൂമറ്ലപെിലാം അധിക്ലരാം കയ്്ലളുന്�ന് 
ക്ിസ്്യൻ വലതുെഷെമ്ലെന്. ഗൾഫന് 
ന്ലടുകൾ ഭരിക്കുന്�ന് മുസ്ീാം വലതു
െഷെവമ്ലെന്. ഇന്്യഭരിക്്ലൻ ഹിന്ദു
വലതുെഷൊം ഉണ്ടമല്ല എന്്ലെന് 
െലരുമെയുാം വിച്ലരാം. അതുെറ
ഞ്ഞ്ലൽ മവ്ലടെന് കിടെ്ലൻ വിഷമമുള്ള

തുപ്ക്ലണ്ട്ലെന്  ജ്ല�ിയുാം മ�വാം 
ഇളക്ിവിടുന്�ന്. അമ�സമയാം 
വലതുെഷെ നയങ്ങൾ സർക്്ല
രുകൾ ആമവശപൂർവ്ാം നെപെ്ലക്കുക

യുാം പ്ചയ്യുാം.
ഇ ന് ്യൻ  ന ്ല ഷ െ ൽ 

മക്ലൺഗ്രസന് ആദ്യക്ലലതെന് ഒരു 
മഹ്ലപ്രസ്്ലനാം ആയിരുന്മല്ല. 
അക്്ലലതെന് മക്ലൺഗ്രസിപ്ല 
ഇെതുെഷെമചരിപ്യ നയിച്ിരുന്�ന് 
െണ്ഡിറ്റന് ജവഹർല്ലൽ പ്നഹന് റു 
ആയിരുന്നു. വലതുമചരി സ്്ലഭ്ലവി
കമ്ലയുാം സർദ്ലർ വലഭ്ലയന് െമടെലാം 
നയിച്ചു. ആ കിെമത്സരങ്ങളിൽ 
എമപെ്ലഴാം വിജയാം കണ്ട�ന് പ്നഹന് റു 
ആയിരുന്നു.

എങ്ിലാം എൻ ഡി എ സർക്്ലർ 
സമീെക്ലലതെന് ഒരു കൂറ്റൻ സ്മ്ലരകാം 
െടുത്തുയർതെിയ�ന് ബിപ്ജെിക്്ലര
നല്ലതെ സർദ്ലർ വലഭ്ലയന് െമടെലിനന് 
മവണ്ടിയ്ലയിരുന്നു. ആദ്യക്ലലാം 
മു�ൽമക് ഹിന്ദു വലതുെഷെതെിനന് 
മറക്്ലൻ കഴിയ്ലതെ വിഗ്രഹമ്ലെന് 

െമടെൽ.
ഗ്ലന്ിജിയുപ്െ ചിത്രങ്ങളുമ്ലയി വരുന് പു�ിയ മന്ലട്ടുകൾ 

മന്ലക്കുക. െഴയ മന്ലട്ടുകളിൽ ഗ്ലന്ിജിയുപ്െ ചിത്രാം ഇെമതെ്ല
ടെന് ചരിഞ്ഞ്ലെന് ഇരുന്ിരുന്പ്�ങ്ിൽ പു�ിയ മന്ലട്ടുകളിൽ 
ഗ്ലന്ിജി വലമതെ്ലടെന് �ിരിഞ്ഞ്ലെന് ഇരിക്കുന്�ന്!സർക്്ല

രിപ്റെ സ്ല്തെിക നയെരിെ്ലെിക
ളിൽ മ്ലത്രമല അസാംഖ്യാം മറ്റു സൂച
നകളിലൂമെയുാം �ങ്ങൾ വലമതെ്ലടെന് 
സഞ്രിക്കുകയ്ലപ്െന്ന് സർക്്ലർ 
വ്യക്മ്ലക്കുന്നുണ്ടന്. ജനങ്ങൾക്ന് 
അതു മനസ്ില്ലക്ലതെ�ന് സർക്്ലരി
പ്റെ കുറ്റമല!

മക്ലൺഗ്രസന് പ്രധ്ലനമന്തിയ്ല
യിരുന് നരസിാംഹ റ്ലവവിപ്റെ 
ക്ലലാംമു�ൽ ആക്ാംകൂെിയ ഇന്്യൻ 
വ ല തു െ ഷെ വ ൽ ക് ര െ പ് തെ 
മൻമമ്ലഹൻ സിാംഗന് വമരയുള്ള പ്രധ്ല
നമന്തിമ്ലർ വിത്തുാം വളവാം നൽകി 
െരിമെ്ലഷിപെിച്ചു. എങ്ിലാം മക്ലൺ
ഗ്രസ്ിപ്റെ കുതെഴിഞ്ഞ സാംഘെന്ല 
സാംവിധ്ലനതെിനന് വലതുെഷെവൽ
ക്രെപ്തെ മുമന്്ലടെന് പ്ക്ലണ്ടുമെ്ലകു
ന്�ിൽ െല െരിമി�ികളുാം ഉണ്ട്ലയി
രുന്നു. അച്െക്മില്ലതെ ആൾക്കൂടെമ്ല
െമല്ല മക്ലൺഗ്രസന്!

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാടെിൽ കഥ 
തുെങ്ങുനമ്പാൾ മൂന്നുനെരികൾ 
തമ്ിലായിരുന്നു മത്സരം. 
ഫാസിസം, കമ്യൂണിസം, 
മുതലാളിതെം എന്നിങ്ങമേ 
മൂന്ന് അധികാരനകന്ദ്രങ്ങൾ. 
അതിൽ, രടൊംനലാക 
മഹായുദ്നതൊമെ ഫാസി
സതെിേ് േട്ര് വീണു. 
റേത്യയുമെ തകര്ച്നയാമെ 
കമയൂണിസതെിനും േട്ര് 
വീണു. 

യുവ്ലന് മന്ലഹ ഹര്ലരി
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െിന്ീെന് വന് എൻ ഡി എ സർക്്ലരിനന് ആ െരിമി�ി
പ്യ്ലന്നുാം ഉണ്ട്ലയിരുന്ില. അവർ മെെിപെിച്്ലൽ ആളുകൾ 
മെെിക്കുാം. എ�ിർക്കുന്വൻ മദശവിരുദ്ധന്ലകുാം. മദശീയ�
യുപ്െ പ്ക്ലെിയെയ്ലളാം അവരുപ്െ ജകകളിൽ ആെമല്ല! 
വർദ്ധി�മ്ലയ കരുമതെ്ലപ്െ തുെരുന് വലതുെഷെവൽക്ര
െമ്ലെന് ഇക്്ലലപ്തെ ഇന്്യൻ യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യാം.

വലമതെ്ലടെന് സഞ്രിക്കുന് മല്ലകതെന്, വലമതെ്ലടെന് സഞ്
രിക്കുന് ഇന്്യയുപ്െ, കഴിഞ്ഞവർഷാം െരിമശ്ലധിക്കുന്യ്ലൾ
ക്കുാം ആ ധ്ലരെ ഉണ്ട്ലയിരിക്ൊം. െരിമശ്ലധിമക്ണ്ട മുഖ്യ
വിഷയങ്ങൾ ആമല്ലചിക്കുമ്്ലൾ �പ്ന് െലമപെ്ലഴാം �ർക്ാം 
ഉയരുാം. മുഖ്യശത്രു ആപ്രമന്്ല മുഖ്യജവരുദ്ധ്യാം എപ്ന്മന്്ല 
ഉള്ള ചർച് തുെങ്ങിയ്ലൽ �പ്ന് കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികളിൽ 
ഭൂക്ാം ഉണ്ട്ലകുാം. കുറച്ചുമെർ െ്ലർടെിക്ന് പുറതെ്ലകുാം!

കഴിഞ്ഞവർഷപ്തെ മകന്ദ്രഭരൊം െരിമശ്ലധിക്കുമ്്ലൾ 
െറമയണ്ട ക്ലര്യങ്ങൾ ഒരുെ്ലെന് ഉപ്ണ്ടങ്ിലാം അതുമുഴവൻ െരി
മശ്ലധിക്കപ്യന്�ന് ഈ  മലഖനതെിപ്റെ െരിധിയിൽ ഒതു
ങ്ങുന് ക്ലര്യമല. അപ്�്ലപ്ക് വിശദീകരിക്െപ്മങ്ിൽ ഒരു 
പുസ്കാം �പ്ന് എഴമ�ണ്ടിവരുാം.

എങ്ിലാം മുഖ്യമ്ലയുാം അഞ്ചുക്ലര്യങ്ങപ്ളങ്ിലാം െരിമശ്ല
ധിക്ൊം എന്്ലെന്  മ�്ലന്നുന്�ന്. ഇമപെ്ലഴാം തുെരുന് 
സ്ല്തെിക പ്ര�ിസന്ി, ൌര�്ബിൽ, ക്ലശ്മീർ പ്ര�ി
സന്ി, അമയ്ലദ്ധ്യ്ലമകസിപ്ല സപ്രീാംമക്ലെ�ി വിധി, 
മഹ്ലര്ലഷ്ട്രയിപ്ല നിയമസഭ്ല �ിരപ്ഞ്ഞടുപ്പുാം അതുല്പ്ലദിപെി
ച് പ്രക്നങ്ങളുാം, എന്ിങ്ങപ്ന അഞ്ചു ക്ലര്യങ്ങൾ പ്രധ്ല
നമ്ലെന്. മക്ലമൺ സിവിൽ മക്ലഡന്, ശബരിമല �ർക്ാം 
തുെങ്ങിയ മറ്റമനകാം വിഷയങ്ങൾ മവപ്റയുാം ഉപ്ണ്ടങ്ിലാം 
അ�ിപ്ല്ലപ്ക് ഇനിയുാം ഒരുെ്ലെന് 
വ്യക്� വര്ലനുണ്ടന്. എങ്ിലാം ആദ്യാം 
െറഞ്ഞ അഞ്ചുവിഷയങ്ങളുാം െത്രഭ്ല
ഷയിൽ െറഞ്ഞ്ലൽ വികസിച്ചുപ്ക്ല
ണ്ടിരിക്കുന് കഥകള്ലെന് കൂടു�ൽ 
ശ്രദ്ധിമക്ണ്ട ക്ലര്യങ്ങൾ.

�ോമ്പത്ിക പ്രെി�ന്ി
ര്ലജ്യാം ഗുരു�രമ്ലയ ഒരു സ്ല്

തെിക പ്ര�ിസന്ിപ്യ അഭിമു
ഖീകരിക്കുകയ്ലപ്െന്ന് ഇമപെ്ലൾ 
എല്ലവർക്കുാം അറിയ്ലാം. െഴയതു
മെ്ലപ്ല ഇമപെ്ലൾ അപ്�്ലന്നുാം അത്ര 
രഹസ്യവമല. മന്ലടെന് നിമര്ലധനാം 
മ്ലത്രമല മറ്റമനകാം ക്ലരെങ്ങളുാം 
അ�ിനന് െിന്ിലണ്ടന്. അമ�്ലപ്െ്ലപൊം 
മകരളവാം ഒരു സ്ല്തെിക പ്ര
�ിസന്ിപ്യ അഭിമുഖീകരിക്കുക
യ്ലെന്. അവിപ്െയ്ലയ്ലലാം ഇവി
പ്െയ്ലയ്ലലാം കയ്ിൽ െെമില 
എന്�്ലെന് പ്രശന് നാം. ഇവിപ്െ ആപ്ക 
അഭയാം കിഫന്ബിയ്ലെന്. െമഷെ, 

കിഫന്ബിയിൽ അനുവദിച് െദ്ധ�ിക്കുമെ്ലലാം െൊം എത്തു
ന്ില എന്�്ലെന് വ്ലസ്വാം. മനപൂർവ്മല, കയ്ിൽ ക്ലശില്ല
തെതുപ്ക്ലണ്ട്ലെന്.

ആമഗ്ലളവൽക്രെതെിനന് മശഷാം ഇന്്യൻ ഇമക്്ലെമി 
മിക്വ്ലറുാം ആമഗ്ലള സ്ദന് വ്യവസ്യുമ്ലയി ഘെിപെിച് 
കൺപ്വയർ പ്ബൽറ്റന് മെ്ലപ്ലയ്ലെമല്ല പ്രവർതെിക്കുന്�ന്. 
അതുപ്ക്ലണ്ടന് മപ്റ്റവിപ്െനിപ്ന്ങ്ിലാം െൊം വരൊം. അ�ിനു
മവണ്ടിയുള്ള പ്െെ്ലപെ്ലെില്ലെന് പ്രധ്ലനമന്തി മു�ൽ മുഖ്യമന്തി 
വപ്ര.

െമഷെ, എവിമെയുാം സ്ി�ി അനുകൂലമല. ആമഗ്ലള സ്
ദന്ഘെനയുാം കുഴപെതെില്ലെന്. 20072008 ക്ലലപ്തെ ആമഗ്ലള 
സ്ല്തെിക മ്ലന്ദ്യാം മെ്ലപ്ല്ലന്ന് വീണ്ടുാം വര്ല�ിരിക്്ലനുള്ള 
പ്ര്ലർത്ഥനയില്ലെന് ധനക്ലര്യ വിദഗ്ർ. അ�ിപ്റെ െെിവ്ല�ി
ലില്ലെന് ആമഗ്ലള സ്ദന് വ്യവസ്. അമമരിക്യുാം യൂമറ്ലപ്പുാം 
ആ അവസ് മനരിടുന്നുണ്ടന്. ഗൾഫന് ന്ലടുകളിപ്ല സ്ി�ിയുാം 
മഭദമല. എപ്റെ അറിവിൽ ജർമ്മനിയുാം പ്നപ്�ർല്ലൻഡന് സാം 
മ്ലത്രമ്ലെന് അല്പാം പ്മച്പ്പെടെ അവസ്യിൽ. ജചന മെ്ലലാം 
പ്രയ്ലസതെില്ലെന്.

ഇന്്യയിലാം പ്രശന് നതെിനന് ആര്ലെന് ഉതെരവ്ലദികൾ 
എന്ന് നമ്മൾ അമന്ഷിക്കുമമല്ല. �ീർച്യ്ലയുാം ആമഗ്ലള 
സ്ലഹചര്യങ്ങൾക്ന് അ�ിൽ വലിയ െങ്കുണ്ടന്. അതുാം നമ്മുപ്െ 
ധ്ലരെക്കുറവകളുാം കൂെിമച്രുമ്്ലൾ ക്ലര്യങ്ങൾ കൂടു�ൽ കുഴ
പെതെില്ലകുാം. ആമഗ്ലള സ്ലഹചര്യതെിനന് 50  ശ�മ്ലനവാം 
ആഭ്യന്ര ക്ലര്യങ്ങൾക്ന് 50  ശ�മ്ലനവാം െങ്കുണ്ടന് എന്നുെ
റയ്ലാം. അനുെ്ല�തെിൽ പ്ചറിയമ�്ല�ിൽ വ്യ�്യ്ലസങ്ങൾ 
വമന്ക്്ലപ്മന്ന് മ്ലത്രാം.

പൗരെ് ബിൽ
ൌര�് ബിൽ മഭദഗ�ി 

െ്ലസ്്ലക്ി കഴിഞ്ഞു. അ�ിപ്റെ 
ആശങ്കൾ എല്ലയിെത്തുാം ബ്ലധി

ച്ിട്ടുമുണ്ടന്.
മ നു ഷ ്യ വ ി ഭ വ മ ശ ഷ ി ക്ന് 

യ്ലപ്�്ലരു ഷെ്ലമവമില്ലതെ ര്ലജ്യങ്ങ
ള്ലെന് ഇന്്യയുാം ജചനയുാം. വിദഗ്പ്ര 
അല്ലപ്� മറ്റ്ലമരയുാം കുെിമയറ്റക്്ല
ര്ലയി സ്ീകരിമക്ണ്ട ആവശ്യാം 
ജനപ്പെരുപെമുള്ള ര്ലജ്യങ്ങളിൽ ഇല. 
എങ്ിലാം െല ക്ലരെങ്ങൾപ്ക്ലണ്ടന് 
അനധികൃ� കുെിമയറ്റങ്ങൾ എല്ല 
ര്ലജ്യങ്ങളിലാം നെക്കുന്നുപ്ണ്ടന്ന് 
എല്ലവർക്കുാം അറിയ്ലാം. സമുദ്രാം
പ്ക്ലണ്ടന് ബന്ി�മ്ലയ മകരളീയർ
ക്ന് അതുെറഞ്ഞ്ലൽ മനസ്ില്ലകില. 
െമഷെ, സമുദ്രാം അ�ിർതെിയല്ലതെ 
ഒരുെ്ലെന് സാംസ്്ലനങ്ങൾ ഇന്്യക്കു
ണ്ടന്. അവിപ്െപ്യ്ലപ്ക് ക്ലര്യമ്ലയ 
മ�്ല�ിൽ കുെിമയറ്റ ഭീഷെികളുാം 

ഇനപ്ാൾ കാശ്ീര് ജേത ഒരു 
തെവറയിൽ ആമണന്ന 
കാരത്യതെിൽ ആര്ക്കും സംശ
യമുടൊകുമമന്ന് നതാന്നുന്നി
ല്. എകെിലും ഇനപ്ാഴമതെ 
അവസ് രൂപമപ്ടുന്നതിനു 
മുമ്പും  ഇതുതമന്നയായിരുന്ന
നല്ാ കാശ്ീരിമല സ്ിതി. 
എത്രായിരം ഇന്ത്യന് 
ജസേികരും പെനക്കാപ്പുകള
മാണ് അവിമെ നഹാമിച്ത്.
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ഉണ്ടന്. മകരളതെിൽമെ്ലലാം െ്ലർക്കുന് എത്ര ബാംഗ്ലളികൾ  
ബാംഗ്്ലമദശന് ര്ലജ്യക്്ലര്ലപ്െന്ന് നമ്മൾ അമന്ഷിക്്ലറുമില.

സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം ആവക ക്ലര്യങ്ങളിൽ എല്ലവർക്കുാം 
ജ്ലഗ്ര�യുണ്ട്ലകുാം. പ്മകന് സിക്ൻ അ�ിർതെിയിൽ മ�ില
പ്കടെ്ലന്ലെമല്ല കുറച്ചുക്ലലമ്ലയി അമമരിക്യിൽ രേമ്പുാം 
നെത്തുന്�ന്!

ഇന്്യയിൽ ഇതെരാം അമന്ഷെങ്ങൾ മുസ്ീങ്ങൾക്ന് 
എ�ിപ്ര �ിരിയുമമ്ല എന് ആശങ് മുസ്ീങ്ങൾക്ന് ഉണ്ടന്. ആ 
ആശങ്കൾ അസ്്ലനതെ്ലപ്െന്ന് െറയുവ്ലനുാംവയ്. നീ�ി 
നെപെ്ലമക്ണ്ട�ന് നമ്മുപ്െ ഉമദ്യ്ലഗസ്ന്്ലരുാം മക്ലെ�ികളുാം 
ആെമല്ല. ക്ലല�്ലമസതെിനന് കുപ്രസിദ്ധര്ലെന് രണ്ടുകൂടെരുാം. 
ഇതെരാം ക്ലര്യങ്ങളിൽ ഭരെകഷെിയുപ്െ നിലെ്ലടുകൾ കൂെി 
ഉൾമച്രുമ്്ലൾ സാംശയങ്ങൾ ഉരുതെിരിയ്ലാം. അതുെരിമശ്ല
ധിക്്ലനുള്ള ബ്ലധ്യ� മകന്ദ്രസർക്്ലരിനുണ്ടന്.

കോശ്ീർ പ്രെി�ന്ി
ഫലതെിൽ ഇമപെ്ലൾ ക്ലശ്മീർ ജന� ഒരു �െവറയിൽ 

ആപ്െന് ക്ലര്യതെിൽ ആർക്കുാം സാംശയമുണ്ട്ലകുപ്മന്ന് 
മ�്ലന്നുന്ില. എങ്ിലാം ഇമപെ്ലഴപ്തെ അവസ് രൂെപ്പെടുന്
�ിനു മുമ്പുാം  ഇതു�പ്ന്യ്ലയിരുന്മല്ല ക്ലശ്മീരിപ്ല സ്ി�ി. 
എത്ര്ലയിരാം ഇന്്യൻ ജസനികരുാം െെമക്്ലപ്പുകളുമ്ലെന് 
അവിപ്െ മഹ്ലമിച്�ന്.

ആ മദശങ്ങളിൽ ജസന്യതെിൽ പ്രവർതെിച് െലമരയുാം 
എനിക്ന് െരിചയമുണ്ടന്. സർവ്ീസിൽ നിന്നു വിരമിച് ചില 

ജസനിക ബന്ധുക്ളുാം എനിക്കുണ്ടന്. നമ്മൾ രക്സ്ലഷെികൾ 
ആകുന്�ിമനക്്ലൾ നല�ന് െ്ലക്ിസ്്ലപ്ന െിന്തുെക്കു
ന്വർ രക്സ്ലഷെികൾ ആകുന്�്ലെന് എന് ജസനിക 
നിലെ്ലെ്ലെന് അവർക്കുള്ള�ന്. ദീർഘക്ലല്ലെിസ്്ലനതെിൽ 
ഇന്്യപ്യ വരു�ിയില്ലക്്ലനുള്ള ശ്രമമ്ലെന് െണ്ടുമു�ൽപ്ക് 
ക്ലശ്മീരിൽ െ്ലക്ിസ്്ലൻ െയറ്റുന്�ന്. ക്ലശ്മീരിൽ നമ്മൾ 
ഒത്തു�ീർപെിനന് തുനിഞ്ഞ്ലൽ പ്രശന് നാം ജുനഗഡിമലക്ന് മ്ലറുാം. 
അവിമെയുാം കീഴെങ്ങിയ്ലൽ മപ്റ്റ്ലരിെമതെക്ന്. അതുപ്ക്ലണ്ടന് 
ര്ലജ്യാം ഭരിക്കുന്വർ ആര്ലയ്ലലാം അവർക്ന് ക്ലശ്മീരിൽ കീഴ
െങ്ങ്ലൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടന്.

അസയോദ്ധ്യോ സക�ിതല 
സുപ്രീംസകോടെി വിധി

ര്ലമജന്ഭൂമി ആയിരുന്മല്ല ഇന്്യയിൽ ബിപ്ജെിയുപ്െ 
വളർച്ക്കുള്ള പ്രധ്ലന ഇന്നാം. െല�ലങ്ങളിൽ നീറിപുക
ഞ്ഞുനിന് ആ പ്രശന് നാം സപ്രീാംമക്ലെ�ി ഒടുവിൽ �ീർപെ്ലക്ി. 
വിചിത്രവാം അയുക്ികവമ്ലെന് വിധിയിപ്ല െലക്ലര്യങ്ങളു
പ്മങ്ിലാം ആ പ്രശന് നാം ഇങ്ങപ്നപ്യങ്ിലാം അവസ്ലനിച്മല്ല 
എന് ആശ്്ലസതെില്ലെന് സ്ലധ്ലരെ ജനങ്ങൾ.

ബ്ലബറി മസന്ജിദന് �കർതെ�ന് പ്�റ്റന്. എങ്ിലാം ര്ലമജ
ന്ഭൂമിയിൽ ര്ലമമഷെത്രാം െെിയ്ലാം. മുസ്ീങ്ങൾക്ന് മവപ്റ 
സ്ലതെന് െള്ളിെെിയ്ലൻ മവപ്റ സ്ലാം കിട്ടുാം എന്ിങ്ങപ്ന
യുള്ള വിധിന്യ്ലയതെിൽ എ�ിർപ്പുള്ള ചില മുസ്ീാം ഗ്രൂപ്പുകൾ 
ഉണ്ടന്. സപ്രീാംമക്ലെ�ി വിധിമെ്ലപ്ലയല ചില ന്ലട്ടുമധ്യസ്

ൌര�് ബിലിപ്ന�ിര്ലയ പ്ര�ിമഷധതെില് അസമില് പ്ക്ലലപ്പെടെ യുവ്ലവിപ്റെ ശവസാംസ്ക്ലരതെിനന് മശഷാം ബന്ധുക്ള്.
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ന്്ലരുപ്െ ഒത്തു�ീർപെന് വ്യവസ്മെ്ലപ്ലയ്ലെന് ക്ലര്യങ്ങൾ 
എന്്ലെന് അവരുപ്െ ആമഷെൊം. എങ്ിലാം പ്രശന് നാം എങ്ങ
പ്നപ്യങ്ിലാം �ീർന്മല്ല എന് ആശ്്ലസതെില്ലെന് ഇരു
െഷെത്തുമുള്ള സ്ലധ്ലരെ ജനങ്ങൾ.

മൈോരോഷ്ടയിൽ െിന്നുള്ള �സന്ദശം
മഹ്ലര്ലഷ്ട്ര പ്ചറിപ്യ്ലരു സാംസ്്ലനമല. ഇന്്യയുപ്െ സ്ല്

തെിക സിര്ലമകന്ദ്രമ്ലെന്. പ്രധ്ലന യുദ്ധങ്ങൾ സ്ല്തെിക 
രാംഗതെന് നെക്കുന് ഇക്്ലലതെന് ആ സാംസ്്ലനതെിനന് വലിയ 
പ്ര്ലധ്ലന്യമുണ്ടന്.

ബിപ്ജെി, ശിവമസന, ശര�ന് 
െവ്ലറിപ്റെ എൻസിെി, സ്ലഷെ്ലൽ 
മക്ലൺഗ്രസന് എന്ിങ്ങപ്ന മുഖ്യമ്ലയുാം 
ന്ലലവിഭ്ലഗാം കളിക്്ലര്ലെന് മഹ്ല
ര്ലഷ്ട്രയിൽ. അവർ എങ്ങപ്ന മുന്
െിയ്ലയി മത്സരിച്ിട്ടുാം ക്ലര്യമില. 
മന്തിസഭയുണ്ട്ലക്്ലൻ ആർ ആമര്ലെന് 
മവെപ്മങ്ിലാം കൂടുാം.

ഇമപെ്ലൾ ശിവമസന, എൻസിെി, 
മക്ലൺഗ്രസന് എന്ിവർ ഒമര മന്തി
സഭപ്യ െിന്തുെയ്ക്കുന്നു. �ൽക്്ലലാം 
കളിയിൽ മ�്ലറ്റ�ന് ബിപ്ജെിയ്ലെന്. 
സ്ലരമില, ഭരെെഷെതെന് െെലെിെ
ക്ങ്ങൾ ഉണ്ട്ലകുമ്്ലൾ ആപ്രപ്യങ്ി
ലാം ച്ലക്ിട്ടുെിെിക്്ലാം. ബിപ്ജെിക്ന് 
അധിക്ലരതെിമലക്ന് വരികയുാം 
പ്ചയ്്ലാം. മഹതെ്ലയ ഇന്്യൻ ജന്ല
ധിെ�്യ സർക്സന് ഇന്്യയിപ്ല െല 
സാംസ്്ലനങ്ങളിലാം സ്്ലഭ്ലവികമ്ല
െമല്ല.

കഥോ�ോരം ഇങ്ങതെ
ഇവിപ്െ മക്ലൺഗ്രസാം റഷ്യയിൽ െഴയമ

ടെിലള്ള കമയൂെിസ്റ്റന് ര്ലഷ്ട്രീയവാം മ്ലറിപ്യങ്ിലാം 
ഇരുര്ലജ്യങ്ങളുാം �മ്മിൽ ഇമപെ്ലഴാം നല ബന്
തെില്ലെന്. എന്്ലൽ െ്ലക്ിസ്്ലപ്റെ സാംര
ഷെകര്ലയി നെിച്ിരുന് അമമരിക് ഇമപെ്ലൾ 
ആ മറ്ലളിൽ തുെരുന്ില. അമമരിക് ഇമപെ്ലൾ 
ഇന്്യമയ്ലടുാം നല ബന്തെില്ലെന്. ഗൾഫന് 
ന്ലടുകളുാം ഇന്്യയുമ്ലയി ഏറ്റുമുടെ്ലൻ സന്ദ്ധരല. 
ഈയിപ്െ ഇന്്യയിൽ ജചനീസന് പ്രസിഡണ്ടുാം 
വന്ിരുന്മല്ല. ഇമപെ്ലൾ എല്ലവരുാം െങ്കുപ്വക്കു
ന്�ന് പ്ക്ലടുക്ൽ വ്ലങ്ങലകളുപ്െ ര്ലഷ്ട്രീയമ്ലെന്.

ഇന്്യയിപ്ല മുസ്ീങ്ങൾക്ന് അപ്രീ�ിയു
ണ്ട്ലകുപ്മന്ന് ഭയന്ന് മക്ലൺഗ്രസന് അകറ്റിനിർ
തെിയിരുന് ഇരേ്ലമയൽ ഇമപെ്ലൾ മകന്ദ്ര 
സർക്്ലരിപ്റെ ഗുഡന് ബുക്ില്ലെന്. സ്ത്തുാം 
ബുദ്ധിശക്ിയുാം സ്ലമങ്�ിക െരിജ്ഞ്ലനവാം 

ഉള്ള ജന�യ്ലെന് അവർ. മുസ്ീങ്ങപ്ള പ്രിയപ്പെടെവര്ലയി 
ക്ലണുന് നയമല രണ്ടുകൂടെർക്കുാം. ഫ്ലസിസമതെ്ലെന് ഏറ്റുമുടെി 
ഏറ്റവാം കൂടു�ൽ നഷ്ടാം സാംഭവിച്വര്ലെന് ജയൂ�ന്്ലർ. അന്്ല
ര്ലഷ്ട്രമവദികളിൽ ഇന്്യപ്യ െിന്തുെയ്ക്ലൻ ഇരേമയൽ 
ഉള്ളിെമതെ്ലളാം ക്ലലാം നമ്മുപ്െ ഫ്ലസിസ്റ്റന് വിളിപ്യ നപ്ല്ലരു 
ഫലി�ാം മ്ലത്രമ്ലയ്ലെന് മല്ലകാം ക്ലണുക.

ഓർക്കുക, മല്ലകാം ഇമപെ്ലൾ വലതുെഷെമ്ലെന്. അവിപ്െ 
ക്ലര്യങ്ങൾ ഡിജസൻ പ്ചയ്യുന്�ന് വൻകിെ മക്ലർെമററ്റുകൾ 
ആെന്. സ്ലധ്ലരെ ജന്ലധിെ�്യയുക്ിയിലല ആമഗ്ലള 

മക്ലർെമററ്റുകൾ പ്രവർതെിക്കു
ന്�ന്. അവരുപ്െ മസന്ല വയൂഹങ്ങൾ 
മിക്വ്ലറുാം അദൃശ്യമ്ലെന്. അതുപ്ക്ല
ണ്ടു�പ്ന് അവപ്ര മനരിെ്ലനുാം ബുദ്ധി
മുടെ്ലെന്. അ�ിനന് ഫ്ലസിസ്റ്റന് വിരുദ്ധ 
ഭജനകൾ മെ്ലര. മക്ലർെമററ്റന് വിരു
ദ്ധഭജനകൾ �പ്ന് മവൊം! ഫണ്ടന് 
െിരിവിപ്ന ബ്ലധിക്കുാം എന്നുള്ളതു
പ്ക്ലണ്ടന് അ�്ലരുാം പ്ചയ്യുകയുമില.

ആ ദിശയിമലക്ന് ഇന്്യയുാം 
മ്ലറുകയ്ലെന്. ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ െറയു
ന്തുമെ്ലപ്ല അധികാം ഇെമതെ്ലടെന് 
മെ്ലയ്ലൽ വലതുെഷെതെന് പ്ചന്്ല
യിരിക്കുാം നിൽക്കുക. അധികാം 
വലമതെ്ലടെന് മെ്ലയ്ലൽ സ്്ലഭ്ലവിക
മ്ലയുാം ഇെതുെഷെത്തുാം. മധ്യമ്ലർഗ്ഗാം 
സ്ീകരിക്െപ്മന്്ലെന് ബുദ്ധൻ 
െറയുന്�ന്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മദ്യമ്ലർഗ്ഗ
മല മധ്യമ്ലർഗ്ഗാം! അ�്ലെന് ഇക്്ലല
തെന് പ്ര�ീഷെയർപെിക്്ലവന് ബൗദ്ധ
യുക്ി.

ഓര്ക്കുക, നലാകം ഇനപ്ാൾ 
വലതുപക്ഷമാണ്. അവിമെ 
കാരത്യങ്ങൾ ഡിജസന് മെയ്
ന്നത് വന്കിെ നകാര്പനററ്റു
കൾ ആണ്. സാധാരണ 
ജോധിപതത്യയുക്ിയിലല് 
ആനഗാള നകാര്പനററ്റുകൾ 
പ്രവര്തെിക്കുന്നത്. അവരുമെ 
നസോ വയൂഹങ്ങൾ മിക്കവാറും 
അദൃശത്യമാണ്. അതുമകാണ്ടുത
മന്ന അവമര നേരിൊനും 
ബുദ്ിമുട്ാണ്. അതിേ് ഫാസി
സ്റ് വിരുദ് ഭജേകൾ നപാര.

 പു�ിയ ബ്ിടെീഷന്  പ്രധ്ലനമന്തി മബ്ലറിസന് മജ്ലണ്സണ്
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അകപ്ലയ്ല മഗ്ലളതെിൽ നി,ന്ിങ്ങു മ്ലനവർ 
അധിവസിച്ീടുന് ഭൂവിൽ

അശരീരിയ്ലയന് ക്ലറ്റിൽ അലയെിപ്ച്ത്തുന്നു
അെരിചി� ശബ്ദതെിൽ ഈ വ്ലക്കുകൾ:

ആരുാം ഷെെിക്്ലപ്� എന്ിനിെയ്കിപ്െ
മ�രു പ്�ളിച്ിവിപ്െതെ്ലൻ ശ്രമിക്കുന്നു?
സ്ന്ാം ഭവനാം സ്യാം �കർക്കുന്വർ -
പ്ക്ന്ിന്ലെിമങ്ങ്ലപ്ടെ്ലളിഞ്ഞു മന്ലടൊം?
ചിക്ിയുാം മ�്ലണ്ടിയുാം ആർക്കു, �മ്ലശയ്ലയന്
ഇക്ിളികൂടെ്ലൻ കളിസ്ലമലി�ന്!

നല സഖമ്ലെിങ്ങന്ിയുറങ്ങുവ്ലൻ
ഇല, പ്ക്ലതുകിപ്റെ ശല്യാം;
െള്ളിയി,ല്ലമില,വർണ്പ്ക്്ലെി
െ്ലറിച്ലറുന് െ്ലർടെിയില!
എന്തു നിശേബ്ദ�, എപ്ന്്ലരു ശ്ലന്�
ഇങ്ങു വപ്ന്ല്ലാം �കർക്രുമ�!
സർക്്ലരി,ല്ലകയ്ലൽ ഈ ശില്ലഖണ്ഡതെിൽ
എക്്ലലവമി,ലഴിമ�ികൾ!

കവിത

എ വി ഭാസി

ആപ്ള്ലഴിവ്ലപ്െങ്ിൽ ഏതു െ്ല�്ലളവാം
കമയ്റിടുന്മ�്ല ജൻമലഷെ്യാം?
ചന്ദന വൃഷെങ്ങളില മുറിക്കുവ്ലൻ;
സ്ർണ് ഖനികളുമില, ചുരണ്ടുവ്ലൻ!
ക്ലയലാം �ീരവാം ഒന്നുമിലിങ്ങ്ലർക്കുാം
വന്നു കമയ്റി റിമസ്ലർട്ടു പ്കടെ്ലൻ!
ഇപ്ങ്ങ്ലര്ലൾ വന്നു �ിരിച്വിപ്െതെിയ്ലൽ
എത്രപ്യത്ര െരിമശ്ലധനകൾ!
നിങ്ങളിലൂെിവിപ്െത്ര ജവറസകൾ
എതെിെന്നുപ്ണ്ടന്�്ലരറിഞ്ഞു!
മകെ്ലയ വണ്ടികൾ �ള്ളിയിെ്ലനിവി-
ടുണ്ട്ലക്രുമ� ‘വിളപെിൽശ്ലല’!
ജചനയുാം ജപെ്ലനുാം റഷ്യയുപ്മപ്ന്ല്ലാം

നിങ്ങൾ വന്ിട്ടു മവർ�ിരിച്ചു;
ഭാംഗിയിപ്ലങ്ിലാം സ്തെിപ്ലങ്ിലാം
ഇങ്ങിവിപ്െല്ലാം ഒപ്ര്ലറ്റ മദശാം!
എന്തു കപ്ണ്ടതെി െഠിക്കുവ്ലൻ ഇപ്പെ്ലഴീ
നിർജ്ീവ മഗ്ലളതെിൽ മെ്ലസ്റ്റന് മമ്ലർടൊം?
െങ്ങപ്ളപെറ്റി െഠിക്കുന്�ിനന് മുൻെന്
നിങ്ങപ്ളയ്ലദ്യാം െഠിക്കു നിങ്ങൾ!!

ഭ്രെണപഥധം
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മല്ലകപ്തെ എഴ�പ്പെടെ ഏറ്റവാം 
വലിയ ഭരെഘെനയുപ്െയുാം 

ഏറ്റവാം വലിയ ജന്ലധിെ�്യ ഭരെ
സാംവിധ്ലനതെിപ്റെയുാം അധിെര്ല
പ്െന്�ന് ക്ലലങ്ങള്ലയി ഇന്്യയുപ്െ 
പ്രമ�്യക�യ്ലെന്. ന്ലപ്മല്ലവരുാം 
ര്ലജ്യതെിപ്റെ ജന്ലധിെ�്യതെിലാം 
ഭരെഘെന്ല മൂല്യങ്ങളിലാം അഭിമ്ലനി
ക്കുന്വര്ലെന്. വിവിധ �രതെിൽ പ്ചറു

�ല്ലതെ പ്വല്ലുവിളികളുയർത്തുന് ജവവിധ്യങ്ങൾക്ിെയിലാം 
നല രീ�ിയിൽ ജന്ലധിെ�്യപ്തെ മുമന്്ലട്ടുപ്ക്ലണ്ടുമെ്ലക്ലനുാം 
ര്ലജ്യതെിനന് സ്ലധിച്ിരുന്നു. െരിമി�ികൾ മറികെക്്ലന്ലകു
ന് നിയമനിർമ്ലെ സഭകളുാം നിയമ െ്ലലന വ്യവസ്കളുാം 
മക്ലെ�ികളുമുപ്ണ്ടന്�ന് ര്ലജ്യതെിപ്റെ അവസ് കൂടു�ൽ പ്മച്
പ്പെടെ�്ലക്കുകയുാം പ്ചയ്ിരുന്നു. 

എന്്ലൽ ഇതെരപ്മല്ല ഭരെഘെന്ല മൂല്യങ്ങപ്ളയുാം റ്ന് 

പ്ചയ്ന് ജന്ലധിെ�്യപ്തെ അടെിമറിക്കുന് നിയമനിർമ്ലെങ്ങ
ള്ലെന് ഇമപെ്ലൾ സാംഘന്െരിവ്ലർ ഫ്ലസിസ്റ്റുകൾ നെതെിപ്ക്്ല
ണ്ടിരിക്കുന്�ന്. അ�ിപ്റെ ഏറ്റവാം അവസ്ലന ഉദ്ലഹരെമ്ല
യിരുന്നു ൌര�് മഭദഗ�ി ബിലന്. യുഎെിഎ, എൻഐഎ 
ബില്ലുകളിലൂപ്െ നയൂനെഷെങ്ങളുപ്െയുാം െിന്്ലക്ക്്ലരുപ്െയുാം 
ൌര്ലവക്ലശങ്ങൾ ഇല്ല�്ലക്്ലനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നെന്നു. 
അ�ിപ്ന തുെർന്ന് കശ്മീരിനുള്ള പ്രമ�്യക െദവി ഇല്ല�്ല
ക്ിയുാം മു�്ല്ലഖന് ക്ിമിനൽ കുറ്റമ്ലക്ിയുാം പ്രമ�്യക ജനവി
ഭ്ലഗപ്തെ കൃ�്യമ്ലയി െ്ലർജറ്റന് പ്ചയ്യുന് നിയമനിർമ്ലെങ്ങൾ 
നെന്നു. ഇമപെ്ലൾ ൌര�് ബിലിലൂപ്െ മുസന് ലിാംകപ്ള മ്ലത്രാം 
പുറതെ്ലക്്ലൻ െദ്ധ�ിയിടുന് അമി�ന് ഷ്ല ൌര�് രജിസ്റ്റർ 
ര്ലജ്യവ്യ്ലെകമ്ലയി നെപെ്ലക്കുപ്മന്നുാം െറയുന്നു. ര്ലജ്യതെന് 
പ്രമ�്യക മ�വിഭ്ലഗങ്ങപ്ള മ്ലത്രാം പ്�രഞ്ഞുെിെിച്ന് പുറതെ്ല
ക്്ലനുള്ള ആസൂത്രി� ശ്രമമ്ലെിപ്�ന്ന് വ്യക്മ്ലെന്. 

ൌര�്പ്തെ കുറിച്ന് നമ്മുപ്െ ര്ലജ്യതെിപ്റെ ഭരെഘെന 
മുമന്്ലട്ടുപ്വക്കുന്�ന് വളപ്ര വിശ്ലലമ്ലയ ക്ലഴ്ചപെ്ലെ്ലെന്. 

നലഖേം

ഹമീദ് വാണിയമ്പലം

ജനാധിപത്ധം ഇല്ാതാക്കുന്ന 
പൗരത്വ നിട്േധധം

 അസമില് ഇളകിമറിയുന് പ്ര�ിമഷധാം
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ഇവിപ്െ ജനിച്വപ്രല്ലാം ര്ലജ്യപ്തെ ൌരര്ലപ്െന്�്ലെന് 
ആ നിയമങ്ങളുപ്െ അെിസ്്ലനാം. ഇമപെ്ലൾ ഫ്ലസിസ്റ്റുകൾ 
അവരുപ്െ മദശീയ ഭ്ലവനക്നുസരിച്ചുപ്ള്ള്ലരു നിയമമ്ലെന് 
പ്ക്ലണ്ടുവരുന്�ന്. അവരുപ്െ ഭ്ലര�പ്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്ൽ
െതെിൽ മുസന് ലിാംകൾ, ക്ിസ്്യ്ലനികൾ തുെങ്ങിയ മ�വിഭ്ല
ഗങ്ങളുാം കമയൂെിസ്റ്റുകളുാം െല െിന്്ലക്വിഭ്ലഗങ്ങളുമില. 
അവപ്രപ്യല്ലാം പുറതെ്ലക്ി ഭ്ലര�പ്തെ ശുദ്ധീകരിപ്ച്ടു
ക്െപ്മന് ഉന്്ലദ മദശീയ�യ്ലെന് അവപ്ര ഭരിക്കുന്�ന്. 
സ്്ല�ന്ത്യതെിനന് മുമ് ഇമ� നിലെ്ലെ്ലെന് സാംഘന്െരിവ്ല
റിനുള്ള�ന്.സ്്ല�ന്ത്യ സമരതെിൽ െപ്ങ്ടുക്്ലപ്� അവരുപ്െ 
ആവശ്യങ്ങൾക്്ലയുള്ള പ്രവർതെനങ്ങളില്ലയിരുന്നു അവർ 
ശ്രദ്ധിച്ിരുന്�ന്. സ്്ല�ന്ത്യതെിനന് എഴെ�ന് വർഷങ്ങൾക്ന് 
മശഷാം ജന്ലധിെ�്യതെിലൂപ്െ ഭരെതെിമലറിയ സാംഘന്െരി
വ്ലർ അവരുപ്െ മദശീയ വിഭ്ലവനക്നുസരിച്ചുള്ള മദശനിർമ്ല

െതെിന്ലെന് ശ്രമിക്കുന്�ന്. 
മുസന് ലിാംകളുാം ക്ിസ്്യ്ലനികളുാം ഹിന്ദു മഫ്ലൾഡിൽ 

പ്െെ്ലതെ മറ്റന് മ�ങ്ങളുാം കമയൂെിസ്റ്റുകളുപ്മല്ലാം പുറതെ്ലക്പ്പെ
െെപ്മന്�്ലെന് ഭ്ലര�പ്മന് സാംഘന് സ്പ്ാം. അ�ിമലക്കുള്ള 
ആദ്യ ചുവെ്ലയി മുസന് ലിാംപ്മന് അെരപ്ന സൃഷ്ടിച്ന് പുറതെ്ല
ക്്ലനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ലെന് ഇമപെ്ലൾ നെക്കുന്�ന്. അ�ിമലക്കുള്ള 
വ്യക്മ്ലയ ചുവെ്ലെന് ൌര�് ബിലന്. മുസന് ലിാംകൾക്ന് മശഷാം 
മറ്റു മ�ക്്ലപ്രയുാം ആശയക്്ലപ്രയുാം പുറതെ്ലക്്ലനുള്ള നെെ
െികളിമലക്വർ മെ്ലകുാം. അ�ിന്ലൽ എല്ലവരുാം മചർന്ന് 
ഇന്്യപ്യന് ആശയപ്തെ പ്ര�ിമര്ലധിമക്ണ്ട സന്ദർഭമ്ല
െി�ന്. നമ്മുപ്െയുാം ര്ലജ്യതെിപ്റെയുാം ഭരെഘെനയുപ്െയുാം 
ജന്ലധിെ�്യതെിപ്റെയുാം നിലനിൽപെിനന് ഈ മെ്ലര്ലടൊം 
അനിവ്ലര്യമ്ലെന്. 

ൌര�് ബിലിലൂപ്െ ലഷെ്യാംപ്വക്കുന്�ന് ചില വിഭ്ല

കശ്മീരില് ശ്മശ്ലന മൂക�
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ഗങ്ങൾക്ന് ൌര�്ാം �പ്ന് നിമഷധിക്കുകപ്യന്�്ലെന്. 
അഥവ്ല ഇവിപ്െയുള്ള വലിപ്യ്ലരു വിഭ്ലഗപ്തെ രണ്ട്ലാം 
�രക്്ലര്ലക്ി മ്ലറ്റുകയുാം അവരുപ്െ അവക്ലശങ്ങളുാം പ്ര്ല�ി
നിധ്യവാം റ്ന് പ്ചയ്യുകയുമ്ലെിവിപ്െ. യൂമറ്ലെ്യൻ പ്വള്ളവാം
ശീയ�പ്യ വിമർശിച് ഫ്ലനൻ മൃഗ്ലവസ്യിമലക്ന് (മസ്ലൺ 
ഓഫന് മന്ലൺബീയിാംഗന്) മനുഷ്യപ്ര �ള്ളുന് സിദ്ധ്ലന്പ്തെ 
കുറിച്ന് െറയുന്നുണ്ടന്. അമ� അവസ്യിമലക്്ലെന് ര്ലജ്യപ്തെ 
മുസന് ലിാംകപ്ള �ള്ളിവിെ്ലൻ സാംഘന്െരിവ്ലർ ഉമ്ശിക്കുന്�ന്. 
ൌരന്്ലരല്ല�്ലക്പ്പെടുന്മ�്ലപ്െ അവപ്ര എന്തുാം പ്ചയ്്ലാം. 
മൃഗങ്ങള്ലയി പ്രഖ്യ്ലെിക്പ്പെടെ്ലൽ അവരുപ്െ ജീവമന്ല അഭി
മ്ലനതെിമന്ല സ്തെിമന്ല സാംരഷെൊം നൽമകണ്ട�ി
ല. എല്ലാം ഹനിക്്ലൻ അധിക്ലരികൾക്ന് ന്യ്ലയമ്ലകുന്നു. 
ഇ�്ലെന് ൌര�് നിയമങ്ങളുപ്െ മഭദഗ�ിയിലൂപ്െ സാംഘന്െ
രിവ്ലർ ഉമ്ശിക്കുന്�ന്. 

ഭരെഘെന്ല സ്്ലെനങ്ങളുാം ജന്ലധിെ�്യ സാംവിധ്ലന

പൗരത്വ ബില്ിലൂമെ 
ലക്ഷത്യംമവക്കുന്നത് 
െില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം 
തമന്ന േിനേധിക്കുക
മയന്നതാണ്. 
അഥവാ ഇവിമെയുള്
വലിമയാരു വിഭാഗമതെ 
രടൊം തരക്കാരാക്കി 
മാറ്റുകയും അവരുമെ 
അവകാശങ്ങളം 
പ്രാതിേിധത്യവും റദേ് 
മെയ്കയുമാണിവിമെ. 

ങ്ങളുാം ഉെമയ്ലഗപ്പെടുതെി ഭരെഘെനപ്യയുാം 
ജന്ലധിെ�്യപ്തെയുാം �കർക്കുന് നെെെിക
ള്ലെന് സാംഘന്െരിവ്ലർ നെപെ്ലക്കുന്�ന്. ഇത്ര 
പ്െപ്ടെന്ന് ഇവിപ്െയുള്ള വ്യവസ്കപ്ള �കർ
ക്്ലൻ സാംഘന്െരിവ്ലറിനന് സ്ലധിച്�ന് ര്ലജ്യപ്തെ 
മമ��രപ്മന്ന് െറയുന് ബ്ലക്ി െ്ലർടെികളുപ്െ
യുാം സാംഘങ്ങളുപ്െയുാം ദൗർബല്യാം പ്ക്ലണ്ടുകൂെി
യ്ലെന്. അവർപ്ക്ല്ലമുള്ളിൽ സാംഘന്െരിവ്ലറി
പ്റെ അെിസ്്ലനമ്ലയ സവർെ പ്ര�്യയശ്ലസ്ത്രാം 
പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ടന്. അ�ിന്ലൽ ര്ലജ്യതെിപ്റെ 
പ്െ്ലതുമബ്ലധപ്തെയുാം മുഖ്യധ്ലരപ്യയുാം �ങ്ങളുപ്െ 
മനടെങ്ങൾക്്ലയി െ്ലകപ്പെടുതെിപ്യടുക്്ലൻ 

അവർക്ന് സ്ലധിച്ിട്ടുണ്ടന്. ചുരുക്തെിൽ സാംഘന്െരിവ്ലറിപ്റെ 
ഈ ആധിെ�്യ സ്്ലെനതെിലാം ജന്ലധിെ�്യതെിപ്ന�ി
ര്ലയ നെെെികളിലാം �ങ്ങളുപ്െ െങ്ന് സ്യാംവിമർശന്ലത്മക
മ്ലയി മനസ്ില്ലക്്ലൻ മുഖ്യധ്ലര �യ്്ലറ്ലകൊം. അ�ിപ്റെ 
അെിസ്്ലനതെിൽ പ്�റ്റു�ിരുതെി ഫ്ലസിസതെിപ്ന�ിപ്ര 
ഒന്ിക്്ലൻ നമുക്്ലവൊം. 

ര്ലജ്യപ്തെ കീറിമുറിച് വിഭജനതെിനന് മശഷാം മ�്ലെി
സ്്ലനതെിലള്ള രണ്ട്ലാം വിഭജനമ്ലെന് ൌര�് ബിലിലൂപ്െ 
നെപെ്ലക്പ്പെടുന്�ന്. അ�ിന്ലൽ അ�ിപ്ന പ്ര�ിമര്ലധിക്്ലൻ 
വീണ്ടുപ്മ്ലരു സ്്ല�ന്ത്യസമരാം �പ്ന് ആവശ്യമ്ലെന്. അ�ി
ന്ലയുള്ള ധീരമ്ലയ കൂടെ്ലയ പ്ര�ിമര്ലധങ്ങളുയർന്നു വരൊം. 
വിഭജനപ്തെ പ്ര�ിമര്ലധിച്ന് ജന്ലധിെ�്യപ്തെ ശക്ിപ്പെ
ടുതെ്ലനുള്ള കൂടെ്ലയ െരിശ്രമമുണ്ട്ലകൊം. അ�ിമലക്കുള്ള 
മപ്രരെയ്ലകൊം ൌര�്ബിലന്.                                      
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ഇവിപ്െ കഷെികൾ എന്�ിനന് ര്ലഷ്ട്രീയ 
കഷെികൾ എന്�ിപ്നക്്ലൾ 

വിപുലമ്ലയ അർത്ഥാം ഉമ്ശിക്കുന്നുണ്ടന്. 
മ�നിരമെഷെ�യിലാം ജന്ലധിെ�്യ
തെിലാം വിശ്സിക്കുന് വ്യക്ികപ്ളയുാം 
സ്ലാംസന് ക്ലരിക പ്രവർതെക സമൂഹ
ങ്ങപ്ളയുാം ര്ലഷ്ട്രീയതെിന്�ീ�മ്ലയി 
നിൽക്കുന് പ്�്ലഴിൽ സാംഘെനകപ്ള
യുാം (ബ്ലർ കൗൺസിലകളുാം ഐ എാം 

എ യുാം അെക്ാം) ഉൾപ്ക്്ലള്ളുന്നുണ്ടന്. ജനശക്ി നവാംബർ 
16-30 ലക്തെിൽ പ്െ്ലതുസമൂഹതെിപ്റെ ബ്ലധ്യ�പ്യക്കുറിച്ന് 
എഴതുമ്്ലൾ അ�ിപ്ന്്ലരനുബന്ാം മവണ്ടി വരുപ്മന്ന് ഉറപെ്ല
യിരുന്നു. ക്ലരൊം അമയ്ലധ്യ്ലവിധി സാംബന്ിച്ന് മുഴവൻ 
വിവരവാം അമപെ്ലൾ പുറത്തുവന്ിരുന്ില. എന്്ലൽ പ്ര്ലഥ

മികമ്ലയി അഖിമലന്്യ്ല �ലതെിലള്ള മുസ്ീാം സമൂഹവാം, 
മകസിപ്ല കഷെികൾ �പ്ന്യ്ലയ സന്ി വഖഫന് മബ്ലർഡുാം 
മുസ്ീാം വ്യക്ി നിയമ മബ്ലർഡുാം മറ്റുാം “വിധി തൃപ്തികരമപ്ല
ങ്ിലാം അ�ിപ്ന മ്ലനിക്കുന്നു”, പ്രശന് നാം എപ്ന്മന്യ്ക്കുമ്ലയി 
�ീരുകയ്ലപ്െങ്ിൽ അ�ിപ്ന സ്ീകരിക്കുവ്ലൻ �യ്്ലറ്ലെന് 
എന് സ്രതെിലള്ള അഭിപ്ര്ലയങ്ങൾ െറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

“അമയ്ലധ്യ്ലവിധി സമ്പൂർെമ്ലക്്ലൻ പ്െ്ലതു സമൂഹ
തെിനു ബ്ലധ്യ�യിമല” എന് �ലപ്ക്ടെിലള്ള ആ മലഖന
തെിൽ (ജനശക്ി നവാം 16-30) രണ്ടന് ഉദ്ധരെ ചിഹ്നങ്ങൾ 
വിട്ടുമെ്ലയി. ഒന്ന് “സമ്പൂർെമ്ലക്്ലൻ” എന്�ിപ്ല ഉദ്ധരെ 
ചിഹ്നാം, രണ്ടന് ജസ്റ്റിസന് മ്ലർക്മണ്ഡയ ക്ലെന്ജു അെക്മുള്ള 
െലരുാം “നിരുതെരവ്ലദെരമ്ലയ” പ്രസ്്ലവനകള്ലെന് ഇറക്ി
യപ്�ന്്ലെന് മ�്ലന്ിയ�ന് എന്�ിപ്ല “നിരുതെരവ്ലദെര
മ്ലയ” എന് പ്രമയ്ലഗതെിനുള്ള ഉദ്ധരെ ചിഹ്നാം. പ്�റ്റന് 

നലഖേം

വി പി വാസുനദവന്

െതനിരട്പക്ഷ 
ജനാധിപത് കക്ഷികളമെ

കെെ

മക്ലഴിമക്്ലെന് �ളി മഷെത്രവാം  മുസ്ിാം െള്ളിയുാം അടുതെടുതെന്
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എഡിറ്റിാംഗിമല�ല. ഈ മലഖകമറെതു �പ്ന്യ്ലെന്. ഒരു 
ഉദ്ധരെചിഹ്നാം വിട്ടുമെ്ലയതു നിസ്്ലരമമല എന്നു മ�്ലന്്ലാം. 
എന്്ലൽ ഇവിപ്െ അ�ന് വലിയ അർത്ഥവ്യ�്യ്ലസാം വരുത്തു
ന്നു. ഒരു ഉദ്ധരെ ചിഹ്നതെിപ്റെ അഭ്ലവാം ജസ്റ്റിസന് മ്ലർക്
മണ്ഡയ ക്ലെന്ജുവിപ്നമപെ്ലലള്ള മഹൽ വ്യക്ിപ്യ അല്പപ്മ്ല
ന്ധിമഷെെിക്കുന് മടെിൽ അർത്ഥ വ്യ�്യ്ലസാം വരുത്തുന്നു. 
അതുപ്ക്ലണ്ടന് ഈപ്യ്ലരു െിശകിൽ മഖദാം പ്രകെിപെിക്പ്ടെ. 
പ്രസ്തു� മലഖനാം വ്ലയിച്മശഷാം ചില സഹൃത്തുക്ൾ മനരിൽ 
വിളിക്കുകയുണ്ട്ലയി. പ്രകെമ്ലയ 
അഭിപ്ര്ലയ വ്യ�്യ്ലസങ്ങൾ െറഞ്ഞി
പ്ലങ്ിലാം എഴ�ിയ�ിൽ കൂടു�ൽ 
വ്യക്� മവെപ്മന്നുാം തുെർവിശദീ
കരെങ്ങൾ പ്ര�ീഷെിക്കുന്നുപ്വന്നുാം 
ഉള്ള മടെിലള്ള അഭിപ്ര്ലയങ്ങൾ വന്നു. 
അ�ിപ്റെപ്യല്ലാം ഫലമ്ലയ്ലെന് ഈ 
കുറിപെന്. ഇതുപ്ക്ലണ്ടു പൂർെമ്ലവമമ്ല 
എന്റിഞ്ഞുകൂെ.

പ്ര്ലമദശികമ്ലയി 1969ൽ അങ്ങ്ല
െിപ്പുറതെന് ഇമപെ്ലഴപ്തെ �ളിമഷെത്ര 
നിർമ്മ്ലൊം സാംബന്ിച്ന് �ർക്
മുണ്ട്ലയി. വ്ലസ്വതെിൽ അവിപ്െ 
മഷെത്രാം ഉണ്ട്ലയിരുന്ില. സർക്്ലർ 
പുറാംമെ്ലക്കു മെ്ലപ്ല കിെന്ിരുന് 
സ്ലതെന് ഒരു വിഗ്രഹാം (ശിവലിാംഗാം) 
കിെന്ിരുന്നു. അ�ങ്ങിപ്ന കിെക്കു
ന് അവസ്യിൽ മനരിൽ കണ്ടയ്ല
ള്ലെന് ഈ മലഖകൻ. ആ വിഗ്രഹാം 
കിെക്കുന് സ്ലതെന് ഒര്ലാം െെി
യെപ്മന്നുാം ജീർമെ്ലദ്ധ്ലരൊം 
നെതെ്ലൻ സർക്്ലർ ഇെപ്െെെ

പ്മന്നുാം ക്ലെിച്ന് �ഹസീൽദ്ലർക്ന് 
ഒരമെഷെ ലഭിച്ചു. അ�ിപ്റെ െിറകിൽ 
�ീർച്യ്ലയുാം ആർ എസന് എസന് 
ഉണ്ട്ലയിരിക്്ലാം. എന്്ലൽ പ്ര�്യഷെ
തെിൽ ഗ്ലന്ിയൻമ്ലര്ലയ ചിലര്ലെന് 
(സർമവ്ലദയ പ്രവർതെകന്ലയിരുന് 
കൂടെിൽ ബ്ലലകൃഷ്ണൻ ന്ലയർ, മ്ലതൃഭൂമി 
മലഖകൻ വ്ലസന്ലയർ, പ്ചങ്കുളതെന് 
കൃഷ്ണമമമന്ലൻ െിൽക്്ലല മ്ലതൃഭൂമി 
മലഖകനുാം ബ്ലലസ്ലഹി�്യക്ലരനു
മ്ലയിരുന് അനന്തു എന് തൂലിക്ലന്ല
മതെിൽ പ്രസിദ്ധന്ലയിരുന് വി പ്ക 
ബ്ലലചന്ദ്രൻ തുെങ്ങിയവർ) മു്ിലണ്ട്ല
യിരുന്�ന്. 

െപ്ഷെ �ളിമഷെത്ര പ്രശന് നാം 
ജകക്ലര്യാം പ്ചയ്യുന്�ിൽ അന്ന് 
ഭരെതെിലണ്ട്ലയിരുന് കമയൂെി
സ്റ്റന് കഷെികൾക്ന് ആദ്യഘടെതെിൽ 
അബദ്ധാം െറ്റി. ശിവലിാംഗാം കിെന്ിരു

ന്�ന് ഒരു മുസ്ീാം നിസന് ക്ലരപെള്ളിക്കു സമീെമ്ലയിരുന്നു. അത്ര 
സമീൊം ഒര്ലാം വരുന്�ന് സ്ലമുദ്ലയിക സാംഘർഷതെിനി
െയ്ലക്കുപ്മന് ധ്ലരെയിലാം യഥ്ലർത്ഥതെിൽ അവിപ്െപ്യ്ലര
്ലാം ഉണ്ട്ലയിരുന്ില എന് വസ്തു�യിലാം ഊന്ിയുള്ള ഒരു 
നിലെ്ലെിപ്ന പ്ര്ലമദശിക മുസ്ീാം മന�്ലക്ൾ ആദ്യാം സ്്ലഗ�ാം 
പ്ചയ്തു. എന്്ലൽ അവിപ്െ മകളപെജിയുപ്െ നിര്ലഹ്ലരവാം എ 
പ്ക ജിയുപ്െ വരവാം എല്ലമ്ലയി പ്രശന് നാം ര്ലജ്യ നിലെ്ലടുകളി

മലയ്കന് മെ്ലവകയുാം സാംഘർഷമുണ്ട്ല
വകയുാം പ്ചയ്മപെ്ലൾ അ�ന് രണ്ട്ലാം 
ഇ എാം എസന് മന്തിസഭയുപ്െ 
ര്ലജിയിമലയ്ക്കു �പ്ന്  വഴിപ്�ളി
ച്ചു. ഇ എാം എസന് മന്തിസഭ ര്ലജി 

പ്വച്മശഷാം മുസ്ീാം ലീഗുാം സി െി 
ഐ യുാം സർമവ്ലദയക്്ലരുാം എല്ലാം 
മചർന്ന് പ്രശന് നാം ഒത്തു�ീർപെ്ലക്ി. 
ഇമപെ്ലഴവിപ്െ നിസന് ക്ലരപെള്ളിയുാം 
മഷെത്രവാം ജകമക്ലർത്തു നിൽക്കു
ന്നു. ഏ�്ലനുാം വർഷാം മു്ന് മഷെത്ര
തെിപ്റെ വ്ല�ിൽ ര്ലത്രിയിൽ ആമര്ല 
�ീ പ്വച്ന് നശിപെിച്ചു. വ്ല�ിൽ 
നശിപെിച്�ന് മ� �ീവ്രവ്ലദികൾ 
സ്ലമുദ്ലയിക സൗഹ്ലർ്ാം �കർക്്ല
നുമ്ശിച്്ലപ്െന്നുാം അ�ന് പുതുക്ിപെ
െിയ്ലൻ മുസ്ീങ്ങൾ മുൻകപ്യ്ടുക്കു
പ്മന്നുാം െ്ലെക്്ലെന് �ങ്ങൾ പ്രസ്്ല
വനയിറക്കുകയുാം തുെർന്ന് എല്ലവരു
മെയുാം സഹകരെമതെ്ലപ്െ മഷെത്ര 
വ്ല�ിൽ പൂർവ്്ലധികാം കമനീയ
മ്ലയി പുതുക്ിപെെിയുകയുമുണ്ട്ലയി. 

വാസ്തവതെിൽ അനയാധത്യയിൽ 
തകര്ക്കമപ്ട് ബാബറി 
മസ്ജിദിേ് പകരമായ ഒരു 
പള്ിയും ഹിന്ദു വിഭാഗതെിമല 
സാധാരണക്കാരായ 
േിരവധി നപര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
 തരതെിലുള് ഒരു ശ്ീരാമ 
നക്ഷത്രവും അടുതെടുതെ് 
േിര്മ്ിക്കമപ്ടുകയും 
നപാലീസ് കാവലില്ാമത 
തമന്ന സംരക്ഷിയ്കമപ്ടുകയും 
മെയ്ന്ന ഒരവസ് ഉടൊനയ 
തീരൂ. 

 നിര്്ിഷ്ട  ര്ലമമഷെത്ര മ്ലതൃക
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അവിപ്െ ആ മഷെത്ര നിർമ്മി�ിമയ്ലപ്െ സമുദ്ലയ 
ഐക്യാം കൂടുകയ്ലെന്, കുറയുകയല പ്ചയ്പ്�ന്നു വ്യ
ക്മ്ലെന്. മ�നിരമെഷെ കഷെികൾക്ന് പ്ര്ലഥമിക 
ഘടെതെിൽ അവിപ്െപ്യ്ലരു െിശകന് െറ്റിപ്യന്തുാം 
വ്യക്മ്ലെന്.

ഈ പ്ര്ലമദശിക സാംഭവാം ഇവിപ്െ ചൂണ്ടിക്്ല
െിച്�ന് അമയ്ലധ്യയിലാം ഇ�ന് സ്ലധ്യമ്ലെന് എന്ന് 
വ്യക്മ്ലക്്ലന്ലെന്. അതെരപ്മ്ലരു സാംരാംഭതെിനന് 
ഇമപെ്ലഴപ്തെ മമ്ലദി സർക്്ലർ മുൻകപ്യ്ടുക്കുകയി
പ്ലന്തു വ്യക്മ്ലെന്. ക്ലരൊം അവരുപ്െ ലഷെ്യാം 
മ�സൗഹ്ലർ്മല. മ�വിമദ്ഷാം സൃഷ്ടിക്ല്ലെന്. 
ഇന്്യ വിഭജിച്ന് കുപ്റ ഹിന്ദുര്ലഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ട്ല
ക്്ലനുള്ള രഹസ്യ അജണ്ടമെ്ലലാം അവർക്കുണ്ടന് 
എന്നു സാംശയിക്്ലവന് വിധമ്ലെന് പ്രവർതെന
ങ്ങൾ. ഇന്്യയ്ക്കു പുറതെന് സ്ലമ്്ലജ്യ�്ശക്ികളുാം 
യൂമറ്ലപെിലാം അമമരിക്യിലമുള്ള പ്വള്ള വാംശീയ
ശക്ികളുാം, ഇന്്യ ഛിന്ഭിന്മ്ലക്്ലൻ ആഗ്രഹി
ക്കുന്വര്ലെന്. മസ്ലവിയറ്റന് യൂെിയപ്റെ �കർച്
യ്ക്കുമശഷാം ആ ഭീഷെിയ്കന് ആക്ാം കൂടെിയിട്ടുമുണ്ടന്. 
അതെരാം ശക്ികൾ ഇന്്യയിപ്ല മ� �ീവ്രവ്ല
ദികപ്ള മപ്ര്ലത്സ്ലഹിപെിക്കുന്നുമുണ്ടന് എന്നുമവൊം 
കരു�്ലൻ. അതുപ്ക്ലപ്ണ്ട്ലപ്ക്യ്ലെന് വളപ്രമപെർ 
ശ്രമിച്ിട്ടുാം അമയ്ലധ്യ്ല പ്രശന് നതെിൽ ഒരു മധ്യസ് 
�ീരുമ്ലനാം ഉണ്ട്ലക്്ലൻ കഴിയ്ലതെ�ന്.

വ്ലസ്വതെിൽ അമയ്ലധ്യയിൽ �കർക്പ്പെടെ ബ്ലബറി 
മസന്ജിദിനന് െകരമ്ലയ ഒരു െള്ളിയുാം ഹിന്ദു വിഭ്ലഗതെിപ്ല 
സ്ലധ്ലരെക്്ലര്ലയ നിരവധി മെർ ആഗ്രഹിക്കുന് �രതെി
ലള്ള ഒരു ശ്രീര്ലമ മഷെത്രവാം അടുതെടുതെന് നിർമ്മിക്പ്പെടുക
യുാം മെ്ലലീസന് ക്ലവലില്ലപ്� �പ്ന് സാംരഷെിയ്കപ്പെടുകയുാം 
പ്ചയ്യുന് ഒരവസ് ഉണ്ട്ലമയ �ീരൂ. അ�ിനന് സഹ്ലയകമ്ലയ 
വിധതെിൽ ഇമപെ്ലൾ വന് മക്ലെ�ി വിധിപ്യ, അപ്�ത്ര 
വികലമ്ലപ്െങ്ിലാം, മ�നിരമെഷെ ശക്ികൾ വിച്ലരിച്്ലൽ 
ഉെമയ്ലഗപ്പെടുതെ്ലൻ കഴിയുപ്മന്്ലെന് ഈ മലഖകൻ വിശ്
സിക്കുന്�ന്. മക്ലെ�ി വിധിപ്യ “പൂർെമ്ലക്കുക”  എപ്ന്ഴ
�ിയമപെ്ലൾ ഉമ്ശിച്�ന് അ�്ലെന്.

മക്ലെ�ി വിധിയിലൂപ്െ അമയ്ലധ്യയിപ്ല ക്ലര്യാം െരിഹരി
ക്്ലൻ കഴിയുപ്മന്ന് കരുതുന്�ന് വ്യ്ലമമ്ലഹമ്ലെന്. അവിപ്െയു
ള്ള�ന് ഒരു റവനയൂ �ർക്മല. വിശ്്ലസെരമ്ലയ �ർക്മ്ലെന്. 
അ�ിൽ വിശ്്ലസികൾ �മ്മിലള്ള ഒത്തു�ീർപെന് മ്ലത്രമമ 
സ്ലധ്യമ്ലകൂ. അതുപ്ക്ലമണ്ട സമ്ലധ്ലനാം സ്്ലെിക്്ലൻ കഴിയൂ. 
ഒത്തു �ീർപെന് എന്്ലൽ അ�ന് പ്�ളിവകളുമെയുാം മല്ലജിക്ിമറെ
യുാം ന്യ്ലയവ്ലദങ്ങളുമെയുാം അെിസ്്ലനതെിൽ സ്ലധ്യമ്ലവകയു
മില. ശ്രീര്ലമൻ ജനിച്�ന് ബ്ലബറി മസന്ജിദിപ്ല ഗർഭഗൃഹാം 
എന്ന് വ്യവഹരിക്പ്പെടെ സ്ലതെ്ലെന് എന്�ന് നൂറ്റ്ലണ്ടുക
ള്ലയി പ്രചരിച്ചു (പ്രചരിപെിച്ചു) വരുന് വിശ്്ലസമ്ലെന്. അ�വി
പ്െതെപ്ന്യ്ലെന് എന്�ിനന് പ്�ളിപ്വ്ലന്നുമില. (മക്ലെ�ി 
െറയുന് പുര്ലെങ്ങളുാം മറ്റുാം വിശ്്ലസതെിനുള്ള പ്�ളിമവ 
ആകുന്നുള്ളൂ. വസ്തു�്ലെരമ്ലയ പ്�ളിവകളല.)

“ഉച്തെിൽ െഞ്ഗ്രഹാം നിൽക്കുന് ക്ലലതെിങ്ൽ
അചയു�നമയ്ലധ്യയിൽ കൗസല്യ്ലത്മജന്ലയ്ലൻ”
എമന് അധ്യ്ലത്മര്ലമ്ലയെതെിൽതെപ്ന് പ്രസ്്ലവമുള്ളു. 

അ�ന് ഇമപെ്ലഴപ്തെ അമയ്ലദ്ധ്യയ്ലപ്െന്നുമെ്ലലാം െറയ്ല
ന്ലവില. എന്്ലൽ അവിപ്െയല ശ്രീര്ലമൻ ജനിച്പ്�ന്നുാം 
പ്�ളിയിക്്ലന്ലവില (ഇല്ലതെ ക്ലര്യാം ഇല എന്നു പ്�ളി
യിക്്ലന്ലവില.) െ�ിനഞ്്ലാം ശ�കതെിപ്ല അധ്യ്ലത്മര്ല
മ്ലയെങ്ങൾക്ന് മു്ന് പ്വറുാം കഥ്ലെ്ലത്രമ്ലെന് ശ്രീര്ലമൻ. 
അവ�്ലരപുരുഷനല. വ്ലത്മീകിര്ലമ്ലയെതെിലാം അങ്ങിപ്ന
യല. സ്ലഹി�്യ ഗമവഷകൻമ്ലർ അ�ന് പ്�ളിയിച്ിട്ടുമുണ്ടന്. 
െപ്ഷെ, എന്തുക്ലര്യാം? അതുപ്ക്ലണ്ടന് അമയ്ലധ്യ്ല�ർക്ാം െരി
ഹരിക്്ലന്ലവകയില. അ�ിനന് െരസ്പരാം വിട്ടുവീഴ്ച മവൊം. 
വിശ്്ലസികൾ �മ്മിൽ വിട്ടുവീഴ്ച മവൊം.

 മഹ്ലമനസന് ക� ക്ലെിയ്ക്ലൻ ഒരു െരിധി വപ്ര മുസ്ീാം 
സമൂഹാം �യ്്ലറ്ലകുമ്്ലൾ അ�ിപ്ന കൂെി മു�പ്ലടുതെന് അവപ്ര 
പ്ചറു�്ലക്്ലൻ സർക്്ലരുാം ആർ എസന് എസന് �ീവ്രവ്ലദികളുാം 
ശ്രമിക്കുകയ്ലെന്. ഈപ്യ്ലരു െരി�സ്ി�ിയില്ലെന് മ�നി
രമെഷെ ജന്ലധിെ�്യശക്ികൾ ഇക്്ലര്യതെിൽ ഇെപ്െമെ
ണ്ടതുള്ള�ന്. 1949പ്ല അ�ിക്മപ്തെയുാം 1992പ്ല അക്മ
മതെയുാം സ്ലധൂകരിക്കുന്മ�്ല അക്മികൾക്ന് പ്�്ലണ്ടിമു�ൽ 
പ്ക്ലടുക്കുന്മ�്ല ആയി ഈ ഒത്തു�ീർപ്പുശ്രമപ്തെ ക്ലെ്ലൻ 
െ്ലെില. ക്ലരൊം അക്മാം നെതെിയ�ന് ഒരു നയൂനെഷെമ്ലെന്. 
അവരുപ്െ ലഷെ്യാം മവപ്റയ്ലെന്. സമുദ്ലയ ഭിന്ിപ്പുാം ര്ലഷ്ട്ര 
വിഭജനവമ്ലെന്. മറിച്ന് ഒത്തു�ീർപെിപ്റെ ലഷെ്യാം സമുദ്ലയ 
സൗഹ്ലർ്വാം ഇന്്യയുപ്െ മമ��ര സ്ഭ്ലവവാം ഇന്്യ 

 മക്ലഴിമക്്ലെന്  �ളി മഷെത്രാം
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�പ്ന്യുാം നിലനിൽക്ലമ്ലെന്. 
മിതെിൽ നിന്ിറങ്ങി വന് ശ്രീര്ലമൻ കഥ്ലെ്ലത്രമ്ലെന്. 

കഥ്ലെ്ലത്രതെിനന് മഷെത്രാം െെിയുന്�ന് അസാംബന്
മ്ലെന് എന്പ്�്ലപ്ക് സ�്യമ്ലെന്. മഷെത്രങ്ങൾ �പ്ന് 
അസാംബന്മ്ലെന് എന്നുാം െറയ്ലമപ്ല്ല. അതുമെ്ലപ്ല 
െള്ളിപ്യപെറ്റിയുാം െറയ്ലാം. െപ്ഷെ െള്ളികളുാം മഷെത്രങ്ങ
ളുാം ജദവവിശ്്ലസാം �പ്ന്യുാം നമ്മുപ്െ സാംസന് ക്ലരതെിപ്റെ 
ഭ്ലഗമ്ലെന്. അതുപ്ക്ലണ്ടു�പ്ന് നി�്യജീവി�തെിൽ ഭൗ�ിക 
യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യങ്ങളുമ്ലെന്. അതുപ്ക്ലണ്ടു�പ്ന് മമ��ര ജന്ല
ധിെ�്യവ്ലദികൾക്ന്, അവർ എത്ര 
നിർമ്മ�ര്ലയ്ലലാം അവിശ്്ലസികള്ല
യ്ലലാം (Nonreligious) ഇ�ിപ്ലല്ലാം 
സർഗ്ലത്മകമ്ലയിതെപ്ന് ഇെപ്െമെ
ണ്ട ബ്ലധ്യ�യുണ്ടന്.

മുസ്ീാം ജനവിഭ്ലഗാം അമയ്ലധ്യ
യിൽ മഹ്ലമനസന് ക� ക്ലെിക്കുന്നു, 
ക്ലെിച്ിട്ടുണ്ടന് എന്നു മനരപ്തെ 
െറഞ്ഞു പ്വച്�ന് മുഴവന്ലക്്ലാം. 
മ ി തെ ്ല യ ്ല ല ാം  സ � ്യമ ്ല യ ്ല ല ാം 
ശ്രീര്ലമൻ ജനിച്�ന് അമയ്ലധ്യയി
ല്ലപ്െന്ന് കഥയുണ്ടന്. അവിപ്െ മര്യ്ല
ദയ്കന് ഒരു ശ്രീര്ലമമഷെത്രാം ഉണ്ട്ലയില 
എന് കുറവപ്ക്ലണ്ട്ലക്ലാം, അ�ിലള്ള 
അെകർഷ�്ലമബ്ലധാം പ്ക്ലണ്ട്ലക്ലാം 
ചിലമപെ്ലൾ ബ്ലബറി മസന്ജിദിപ്ന
�ിര്ലയ ആമര്ലെൊം ഉണ്ട്ലയ�ന്. 
ചിലമപെ്ലൾ അ�ന് (ഗമവഷകന്ലയ 
ശ്രീ പ്ക മുഹമ്മദാം മറ്റുാം ശഠിച്ചു െറയു
ന്തുമെ്ലപ്ല)  സ�്യവമ്ലക്ലാം . 
എന്്ലയ്ലലാം അ�ന് ഒരു പ്ര്ലർത്ഥന്ലമ
ന്ദിരമ്ലെന്. അ�്യ്ലവശ്യമ്ലപ്െങ്ിൽ 

അ�ന് ഇന്്യയിപ്ല ശ്രീര്ലമവിശ്്ല
സികൾക്ന് സൗജന്യമ്ലയിതെപ്ന് 
പ്ക്ലടുക്്ലാം എന് ഒരു ചിന്്ലഗ�ി 
ചില മുസ്ീാം വിഭ്ലഗങ്ങളിപ്ലങ്ിലാം 
നിലനിന്ിട്ടുണ്ടന്. അതുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് 
ഇന്്യൻ സ്്ല�ന്ത്യതെിനുമശഷാം 
1949ലാം 1992ലാം അ�ിക്മമുണ്ട്ല
യമപെ്ലൾ അ�ിപ്ന�ിപ്ര അ�ിർ 
കവിഞ്ഞ വിക്ലര പ്രകെനങ്ങളുണ്ട്ലക്ല
�ിരുന്�ന്. അ�ല്ലപ്� മുസ്ീാം സമൂഹാം 
അശക്മ്ലയതുപ്ക്ലണ്ടല. എന്്ലൽ 
ഈ സൻമമന്ലഭ്ലവപ്തെ ഭീരു�്മ്ലയി 
വ്യ്ലഖ്യ്ലനിക്കുകയുാം, �ീവ്ര സമീെനാം 
മവെപ്മന്നു വ്ലദിക്കുകയുാം പ്ചയ്യുന് 
ഒരു നയൂനെഷൊം ഉണ്ടന്. അവർ െപ്ഷെ 
ഇന്്യയിപ്ല െ്ലര്ര്യ മുസ്ീാം വിഭ്ലഗ
തെിനന് മവണ്ടത്ര ഇസ്്ലമിസമിപ്ലന്നു 

പ്രചരിപെിക്കുന് പുതെൻ മ�മൗലികവ്ലദികള്ലെന്.
ഇവിപ്െ ഒരു ക്ലര്യാം കൂെി ഓർമ്മിമക്ണ്ട�്ലയുണ്ടന്. 

മല്ലകതെിപ്ല ഏറ്റവാം ജനസാംഖ്യയുള്ള മുസ്ീാം ര്ലഷ്ട്രാം ഇമന്്ല
മനഷ്യയ്ലെന്. (ഇമന്്ലമനഷ്യ കഴിഞ്ഞ്ലൽ ഏറ്റവാം മുസ്ീങ്ങളു
ള്ള�ന് ഇന്്യയില്ലെന്. ആ ഇമന്്ലമനഷ്യക്്ലർക്ന് ശ്രീര്ലമൻ 
മദശീയ വീരപുരുഷന്ലെന്.  (National Hero)  ഏ�്ലനുാം 
വർഷാം മു്ന് �്ലയന് ല്ലറെിപ്ല ര്ലമ്ലയെ മമഹ്ലത്സവതെിൽ 
മകരള കല്ലമണ്ഡലതെിപ്ല കഥകളി ഗ്രൂപെന് െപ്ങ്ടുത്തു. ആ 
ഉത്സവതെിൽ ഇമന്്ലമനഷ്യ അവ�രിപെിച്�ന് വിസ്മയകര

മ്ലയ ‘മ്ലരീച നൃതെ”മ്ലയിരുന്നു. 
അ�ിൽ ശ്രീര്ലമമവഷമിടെ�ന് 
മുഹമ്മദാം സീ�യ്ലയ�ന് കദീജയു
മ്ലയിരുന്നു. ഇമന്്ലമനഷ്യയിൽ 
പ്രവ്ലചകൻ കഴിഞ്ഞ്ലൽ ഏറ്റവാം 

ആദരിക്പ്പെടുന്�ന് ന്ലഷനൽ 
ഹീമറ്ലവ്ലയ ശ്രീര്ലമന്ലപ്െന്ന് 
അന്പ്തെ സാംഘ്ലാംഗങ്ങൾ െറഞ്ഞ
�്ലയി ശ്രീ ഇയ്മങ്്ലെന് ശ്രീധരൻ 
�പ്റെ ‘എത്രപ്യത്ര ര്ലമ്ലയെങ്ങൾ’ 
എന് യ്ലത്ര്ലവിവരെഗ്രന്തെിൽ 
വ്യക്മ്ലക്ിയിട്ടുണ്ടന്. �്ലയന് ല്ലറെിൽ
തെപ്ന് അമയ്ലധ്യയുാം മസതുബന്
നവാം സ്ലന്ലമങ്ങൾ ഉള്ള�്ലയുാം 
പ്രസ്തു� ഗ്രന്തെിൽ െറയുന്നു. 
ശ്രീര്ലമ സങ്ല്പവാം ര്ലമ്ലയെക
ഥയുാം ആദ്യമുണ്ട്ലയ�ന് മെർഷ്യ 
(ഇന്പ്തെ ഇറ്ലൻ)യില്ലപ്െന്നുാം 
െിന്ീെന് ഇന്്യയിമലയ്കന് വന്�്ല
പ്െന്നുാം വപ്ര ചരിത്ര ഗമവഷൊം 
ഉ ണ്ടന് .  അ തു പ് ക ്ല പ് ണ്ട ്ല പ് ക് 
മക്ലെ�ിയിലാം പുറത്തുാം ശ്രീര്ലമ

അതുമകാടൊണ് ഇന്ത്യന് 
സ്വാതന്തത്യതെിനുനശേം 1949ലും 
1992ലും അതിക്രമമുടൊയനപ്ാൾ 
അതിമേതിമര അതിര് കവിഞ്ഞ 
വികാര പ്രകെേങ്ങളടൊകാ 
തിരുന്നത്. അതല്ാമത മുസീം 
സമൂഹം അശക്മായതുമകാടെ
ല്. എന്നാൽ ഈ സന്മനോഭാവ
മതെ ഭീരുത്വമായി വത്യാഖത്യാേിക്കുക
യും, തീവ്ര സമീപേം നവണമമന്നു 
വാദിക്കുകയും മെയ്ന്ന ഒരു 
േയൂേപക്ഷം ഉടെ്.

 ജസ്റ്റിസന്  ക്ലെന്ജു
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ജൻമസ്ലാം ഇന്്യയിപ്ല അമയ്ലധ്യയ
പ്ലന്നുാം അപ്�ല്ലാം സങ്ല്പങ്ങൾ മ്ലത്ര
മ്ലപ്െന്നുാം യുക്ിപൂർവമ്ലയുാം ശ്ലസ്ത്രീ
യമ്ലയുാം പ്�ളിയിക്്ലൻ കഴിമഞ്ഞയ്ക്കുാം. 
െപ്ഷെ, അതുപ്ക്ലണ്ടന് പ്രശന് നാം െരിഹൃ
�മ്ലവകയില. വിശ്്ലസികൾ �മ്മില
ള്ള വിട്ടുവീഴ്ച �പ്ന്യ്ലെന് അ�ിന്ലവ
ശ്യാം. അ�ിൽതെപ്ന് ഹിന്ദുമ�പ്തെ 
അമെഷെിച്ന് കൂടു�ൽ ആമഗ്ലള വ്യ്ല
പ്തിയുള്ള മ�മ്ലെന് ഇസ്്ലാം മ�പ്മന്നുാം 
ആ നിലയിൽ ഹിന്ദുമ� വിശ്്ലസിക
ളുപ്െ ഒരു സങ്ല്പപ്തെ അനുഭ്ലവപൂർവാം 
ക്ലെ്ലൻ കഴിയുപ്മന്നുമുള്ള ഒരവസ്
യുണ്ട്ലവൊം. ആ അവസ്യുണ്ട്ലക്കു
ന്�ിലാം മ�നിരമെഷെകഷെികൾ
ക്കുാം ജന്ലധിെ�്യകഷെികൾക്കുാം ഒരു 
സമീെനാം ജകപ്ക്്ലള്ള്ലൻ ബ്ലധ്യ�
യുണ്ടന്.

ഇങ്ങിപ്ന െറയുമ്്ലൾ മ�നിര
മെഷെകഷെികൾ ഇക്്ലര്യതെിൽ ഹിന്ദു �ീവ്രവ്ലദികളുപ്െ 
സമീെനതെിനനുകൂലമ്ലയ നിലെ്ലെന് ജകപ്ക്്ലള്ളെപ്മ
ന്ല അർത്ഥാം. അങ്ങിപ്ന വ്യ്ലഖ്യ്ലനാം വര്ലാം. ആർ എസന് 
എസ്ാം ഹിന്ദുമ� �ീവ്രവ്ലദികളുാം ശ്രീര്ലമൻ, അമയ്ലധ്യ 
എന് സങ്ല്പപ്തെ ചൂഷൊം പ്ചയ്ന് �ങ്ങളുപ്െ ഗുണ്ട്ലയിസവാം 
അ�ിക്മവാം വ്യ്ലെിപെിക്്ലനുള്ള ശ്രമാം നെത്തുന്നു. അ�ിനന് 
�െയിടുകയ്ലെന് വിശ്്ലസികളുപ്െ ഒത്തു�ീർപ്പുണ്ട്ലക്കുന്�ി
ലൂപ്െ മ�നിരമെഷെ ജന്ലധിെ�്യ 
ശക്ികൾ പ്ചയ്യുന്�ന്. പ്െ്ലതുപ്വയു
ള്ള ഹിന്ദു സമൂഹപ്തെയുാം അ�ിപ്ല 
�ീവ്ര വിഭ്ലഗപ്തെയുാം രണ്ട്ലയി 
ക്ലെ്ലൻ മ�നിരമെഷെ ജന്ലധി
െ�്യ കഷെികൾ �യ്്ലറ്ലവൊം, 
യഥ്ലർത്ഥതെിൽ ഹിന്ദുമ�തെിപ്ല 
ദലി�ന് അെക്ാം 90 ശ�മ്ലനാം മെരുാം 
ആർ എസന് എസ്ന്-സാംഘെരിവ്ലർ 
�ീവ്രവ്ലദികമള്ലപ്െ്ലപെമ്ലയിരുന്ില.
ഇമപെ്ലഴാംഅല. മമ��ര ജന്ലധിെ
�്യശക്ികമള്ലപ്െ്ലപെമ്ലയിരുന്നു. 
ഇമപെ്ലഴാം ആെന്. എന്്ലൽ അവർക്ന് 
മനതൃ�്ാം നൽമകണ്ട, അവരുപ്െ കൂെി 
ന്ലവ്ലയിരിയന് മക്ണ്ട മമ��ര ജന്ല
ധിെ�്യശക്ികൾ അവപ്ര, �ങ്ങളുപ്െ 
നിഷന് ക്ിയ�്തെിപ്റെ ഫലമ്ലയി 
ഹിന്ദുമ� �ീവ്രവ്ലദികളുപ്െ ദയയ്കന് 
വിട്ടുപ്ക്ലടുക്കുകയ്ലയിരുന്നു.

മമ്ലദി  ഭരെതെിമലറിയ�ന് 
മമ��ര ജന്ലധിെ�്യ ശക�ിക
ളുപ്െ ഐക്യമില്ലയ്മയുപ്െ ഫലമ്ല

യ്ലെപ്ല്ല. അ�്ലയ�ന് മ�നിരമെഷെ ജന്ലധിെ�്യശ
ക്ികൾ �ങ്ങളുപ്െ കെമ നിർവഹിക്്ലതെ�ിന്ലല്ലെന്, 
ആ ഒഴിവില്ലെന്, ഇവിപ്െ വർഗീയ ഫ്ലസിസാം വളരുന്�ന്. 
1992-ൽ മകരളതെിപ്ലങ്ിലാം മുസ്ീാം ലീഗെക്മുള്ള യു ഡി 
എഫാം പ്രചരിപെിച്�ന് അമയ്ലധ്യയിപ്ല �കർക്പ്പെടെ െള്ളി 
ഒരു ചരിത്ര്ലവശിഷ്ടാം മ്ലത്രമ്ലയിരുന്നു, ഉെമയ്ലഗതെിലിരു
ന് െള്ളിയല്ലയിരുന്നു എപ്ന്്ലപ്ക്യ്ലെന്. അന്ന് മമ��ര 

ഇെതുെഷെ കഷെികള്ലെന് മുസ്ീാം 
ജന�യുപ്െ അഭിമ്ലന പ്രശന് നമ്ലയി 
അ�ിപ്ന കണ്ട�ന്. (മുസ്ീാം ലീഗിൽ 
ഭിന്ിപ്പുണ്ട്ലയതുാം ഇബ്്ലഹിാം 
സജലമ്ലൻ മസടെന് അഖിമലന്്യ്ല 

പ്രസിഡറെന് സ്്ലനാം ര്ലജി പ്വച്തുാം 
പു�ിയ െ്ലർടെിയുണ്ട്ലക്ിയതുാം 
അമയ്ലധ്യ്ല സാംഭവതെിപ്ല മുസ്ീാം 
ലീഗിപ്റെ മി�വ്ലദെരമ്ലയ സമീ
െനപ്തെപ്ച്്ലലിയ്ലെപ്ല്ല). അതു
പ്ക്ലണ്ടു�പ്ന് പു�ിയ ചരിത്ര സന്ദർ
ഭതെിൽ വിശ്്ലസികൾ �മ്മിലള്ള 
ഒത്തു�ീർപെിനു മവണ്ടി ശ്രമിക്്ലൻ 
ഇെതുെഷെ മമ��ര ശക്ികൾക്ന് 
ഇന്ന് കൂടു�ൽ കഴിയുാം. അ�ിനുള്ള 
ബ്ലധ്യ�യുാം അവർക്കുണ്ടന്. ഫല 
തെിൽ രണ്ടു വിശ്്ലസി സമൂഹങ്ങളു
പ്െയുാം വിജയ പ്ര�ീകമ്ലയിതെപ്ന് 
ആ ഒത്തു�ീർപെിപ്ന എങ്ങിപ്ന മ്ലറ്റി
പ്യടുക്്ലപ്മന്ന് ആമല്ലചിമക്ണ്ട 
സമയാം അ�ിക്മിച്ിടെില.

ഹിന്ദുമതമതെ അനപക്ഷിച്് 
കൂടുതൽ ആനഗാള വത്യാപ്ിയുള് 
മതമാണ് ഇസാം മതമമന്നും 
ആ േിലയിൽ ഹിന്ദുമത 
വിശ്വാസികളമെ ഒരു 
സകെല്പമതെ അനുഭാവപൂര്വം 
കാണാന് കഴിയുമമന്നുമുള് 
ഒരവസ്യുടൊവണം. ആ 
അവസ്യുടൊക്കുന്നതിലും 
മതേിരനപക്ഷകക്ഷികൾക്കും 
ജോധിപതത്യകക്ഷികൾക്കും
ഒരു സമീപേം ജകമക്കാ
ള്ാന് ബാധത്യതയുടെ്.

സാംഘെരിവ്ലര്  ബ്ലബറി മസന്ജിദന് കമയ്റിയമപെ്ലള്
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ഇന്്യയിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റു പ്രസ്്ല
നതെിപ്റെ നൂറ്ലാം വ്ലർഷികാം, 

ജച�ന്യമില്ലപ്� കെന്നുമെ്ലയ�ന് 
പ്ര�്യയശ്ലസ്ത്ര പ്ര�ിസന്ി മൂലമമ്ല, 
സാംഘെന്ലെരമ്ലയ ദൗർബല്യാം മൂലമമ്ല 
എന്നു വിശകലനാം നെമതെണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. മസ്ലവിയറ്റന് യൂെിയനിൽ 
വച്്ലെന് രൂെീകൃ�മ്ലയപ്�ങ്ിലാം 
ഇന്്യയിപ്ല കമ്മയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിയുപ്െ 

മമൽ ജധഷെിക സ്്ലധീനാം പ്ചലതെിയിരുന്�ന് ബ്ിടെീഷന് 
കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിയ്ലയിരുന്നു. ഉന്�കുലജ്ല�
ര്ലയ ചില വ്യക്ികൾ നയിച്ിരുന് ഇന്്യൻ 
ന്ലഷെൽ മക്ലൺഗ്രസ്ിപ്ന ദരിദ്ര കൃഷിക്്ല
രുമെയുാം പ്�്ലഴില്ലളികളുമെയുാം �്ലൽെര്യങ്ങൾ 
കൂെി മുമന്്ലട്ടുപ്വക്കുന് ഒരു സാംഘെനയ്ലക്കു
ന്�ിൽ കമയൂെിസ്റ്റു മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് പ്രസ്്ലന
ങ്ങൾ പ്രധ്ലനപ്പെടെ െങ്കുവഹിച്ചു. 

ആൾ ഇന്്യ്ല മരേഡന് യൂെിയൻ മക്ലൺഗ്ര
സ്ന് കമയൂെിസ്റ്റുകളുപ്െ നിയന്തെതെില്ലയിരു
ന്നുപ്വന്നുാം പ്രസിഡണ്ട്ലയി പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്തെ
ങ്ിലാം �നിക്�ിൽ �്ലൽെര്യമില്ലയിരുന്നു
പ്വന്നുാം ജവഹർല്ലൽ പ്നഹന് റു ആത്മകഥയിൽ 
എഴ�ിയിട്ടുണ്ടന്. മല്ലകപ്തെവിപ്െയുമുള്ള  

മർ്ി� ജന�മയ്ലെന് ദൃജഡക്യാം ക്ലട്ടുന് സ്ലർവ്മദശീയ 
മനസ്ള്ള ഒരു പ്�്ലഴില്ലളി വർഗ്ഗപ്തെ വളർതെിപ്യടുക്കുന്
�ിനുാം കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെി ശ്രദ്ധ ക്ലെിച്ചു. എന്്ലൽ ക്ിറ്റി
ന്്യ്ല സമരതെിൽ മദശീയ �്ലൽെര്യങ്ങമളക്്ലൾ ബ്ിടെീഷന് 
കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിയുമെയുാം മസ്ലവിയറ്റന് കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെി
യുമെയുാം �്ലൽെര്യങ്ങൾക്ന് മുൻഗെന പ്ക്ലടുതെ�ിന്ലൽ 
ഇന്്യയിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിക്ന് പ്�്ലട്ടു മുൻെപ്തെ ദശക
തെിപ്ല ഓർമ്മയിൽ നിന്ന്  അന്ന് െിമന്്ലക്ാം മെ്ലമകണ്ടി 
വന്നു. സ്്ല�ന്ത്യലബ്ിമയ്ലടു മചർന്നു രൂെീകരിച് രെദിപ്വ 
�ിസീസന്  നിരവധി മകഡർമ്ലരുപ്െ രക്സ്ലഷെി�്തെിനുാം 

പ്രസ്്ലനതെിപ്റെ അെിച്മർതെലിനുാം ഇെയ്ല
ക്ിപ്യങ്ിലാം പ്രസ്്ലനതെിപ്റെ സ്ലമൂഹ്യ 
അെിതെറ വികസിപെിക്കുന്�ിനന് സഹ്ലയക
മ്ലയി. ഭരെകൂെതെിപ്റെ സ്ലമ്്ലജ്യ അനകൂല 
നിലെ്ലടുാം ദരിദ്രമര്ലടുാം കർഷകമര്ലടുാം പ്�്ലഴി
ല്ലളികമള്ലടുാം സ്്ല�ന്ത്യലബ്ിക്കു മശഷാം 
ഭരെവർഗ്ഗാം പുലർത്തുന് ശത്രു�്ലനയങ്ങളുാം 
തുറന്നു ക്ലടെ്ലൻ രെദിപ്വ �ിസീസിപ്റെ െചൈ്ല
തെലതെിൽ നെന് സാംവ്ലദങ്ങൾ വിസ്മരിക്്ല
നുാം െ്ലെില.

രെദിപ്വ �ിസീസിപ്ന നിര്ലകരിച്ചുാം 
ഇന്്യയിപ്ല െ്ലർലപ്മറെറി ജന്ലധിെ�്യ 
സമ്പ്രദ്ലയവമ്ലയി മയ്ലജിച്ചുാം ജനങ്ങൾക്ന് െരി

നലഖേം

നഡാ. വറുഗീസ് നജാര്ജ്

ഇന്ത്യിമല കെയൂണിസ്റ്റു പ്സ്ാനധം 
നൂറ് പിന്നിടുട്്ാൾ

െി സി മജ്ലഷി

മകരളതെില് ഇ എാം എസ്ിപ്റെ മനതൃ�്തെിലള്ള പ്രഥമ കമ്മയുെിസ്റ്റന് മന്തിസഭ
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മി�മ്ലയ ഭൗ�ിക സൗകര്യങ്ങപ്ളങ്ിലാം സ്ലധിച്ചുപ്ക്ല
ടുക്കുന്�ിനന്, പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്പു പ്രക്ിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്
�ിനന് കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെി �ീരുമ്ലനിച്�ിപ്ന ജനങ്ങൾ 
സ്ീകരിച്ചു. ആദ്യപ്തെ െ്ലർലപ്മറെന് പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെി 16 െ്ലർലപ്മറെന്  സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. 
മല്ലകന് സഭയിമലക്കു 1952ൽ നെന് പ്രസ്തു� പ്�രപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ െ്ലർടെിക്ന് 3484401 മവ്ലട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. വിവിധ 
സാംസ്്ലന നിയമസഭകളിമലക്ന് അമ�്ലപ്െ്ലപൊം നെന് 
പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 106 അാംഗങ്ങപ്ള വിജയിപെിക്്ലനുാം 
കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിക്കു കഴിഞ്ഞു. നിയമസഭകളിമലക്കു 
നെന് പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ ആപ്ക മത്സരിച് കമയൂ
െിസ്റ്റു െ്ലർടെിയുപ്െ 465 സ്്ലന്ലർത്ഥികൾക്കുാം കൂെി 
4552537 മവ്ലട്ടുകളുാം ലഭിച്ചു.

അഞ്ചു പ്ക്ലലാം കഴിഞ്ഞന് �ിരു-പ്ക്ലച്ിയുാം മലബ്ലറുാം 
കൂെി സാംമയ്ലജിപെിച് മകരള സാംസ്്ലന നിയമസഭയി
മലക്കുാം പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെന് നെന്നു. ശക്മ്ലയ സ്ലമ്്ലജ്യ�്
വിരുദ്ധ പ്രമഷെ്ലഭങ്ങൾ നെന്  മലബ്ലറുാം ജൻമിമ്ലരുപ്െ 
ക്രൂര�കൾക്കുാം കുെിയിറക്ിനുാം സർ സി െിയുപ്െ മസ്
ഛേ്ലഭരെതെിനുാം എ�ിപ്ര നിരവധി പ്രമഷെ്ലഭങ്ങൾ നെന് 
�ിരുവി�്ലാംകൂറുാം മദശീയ സ്്ല�ന്ത്യ പ്രസ്്ലനാം ശക്ിയ്ല
യിരുന് പ്ക്ലച്ിയുാം കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെിക്ന് അനുകൂലമ്ലയി 
ജനവിധി മരഖപ്പെടുതെി. സ്ലധ്ലരെക്്ലരുാം കൃഷീവലരുാം 
പ്�്ലഴില്ലളികളുാം ആദ്യപ്തെ ഇ എാം എസന് മന്തിസഭ സ�്യ
പ്ര�ിജ്ഞ പ്ചയ് 1957 ഏപ്രിൽ അഞ്്ലാം �ീയ�ി �ിരുവ
നന്പുരാം നഗരതെിൽ �ങ്ങളുപ്െ മന�്ലക്പ്ള ഒരു മന്ലക്കു 
ക്ലെ്ലന്ലയി സാംസ്്ലനതെിപ്റെ വിവിധ ഭ്ലഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 
എതെിയ�ന് ഒ വി വിജയൻ ഹൃദയ്ലവർജകമ്ലയി എഴ�ിയിട്ടു
ണ്ടന്. അവരുപ്െ പ്ര�ീഷെകൾപ്ക്്ലതെന് ആ ഗവൺപ്മറെന് കുെി
യിറക്ന് നിമര്ലധിച്ചു. ര്ലജ്യതെന് ആദ്യമ്ലയി ഭൂെരിധി നിചൈയി
ച്ചു.  അഞ്ന് അാംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുാംബതെിനന് െരമ്ലവധി 15 
ഏക്റ്ലയി നിർെയിച്ചു. സ്ലധ്ലരെക്്ലർക്കുാം െ്ലവപ്പെടെവർ
ക്കുാം വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസ അവക്ലശാം ഉറപെ്ലക്ി. പ്�്ലഴിൽ സമരങ്ങ
ളിൽ മെ്ലലീസന് ഇെപ്െെൽ അവസ്ലനിപെിച്ചു. മല്ലകതെിപ്റെ 
വിവിധ ഭ്ലഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സാംസ്്ലന ഭരെപ്തെ കുറിച്ചു 
മകടെവർ,   ഗമവഷകർ, എഴത്തുക്ലർ മകരളതെിമലക്ന് വന്നു. 
എന്്ലൽ കുതെക െത്രങ്ങളുാം യ്ലഥ്ലസ്ി�ികരുാം ഭൂപ്രഭുക്ൻ
മ്ലരുാം വിദ്യ്ലഭ്യ്ലസ കച്വെക്്ലരുാം ഒരുമിച്ന് അെിനിരന്ന് 
ആ ഗവൺപ്മറെിപ്ന �്ലപ്ഴയിറക്ി. മകന്ദ്രതെിപ്ല മക്ലൺ
ഗ്രസ്ന് ഗവൺപ്മറെന് ഇ എാം എസന് ഗവൺപ്മറെിപ്ന ഡിസ്മിസന് 
പ്ചയ്തു. പ്രസ്തു� ഗവൺപ്മറെന് ഭൂപ്രഭുക്ൻമ്ലരുമെയുാം മൂലധന 
ശക്ികളുമെയുാം ഗവൺപ്മറെ്ലയിരുന്നുപ്വന് കമ്മയൂെിസ്റ്റന് 
െ്ലർടെി നിലെ്ലടു ശരിവക്കുന്�്ലയിരുന്നു പ്നഹന് റുവിപ്റെ ആ 
�ീരുമ്ലനാം.

എങ്ിലാം കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിയുപ്െ ജനകീയ അെിതെ
റയിൽ ക്ലര്യമ്ലയ മശ്ലഷെമിപ്ലന്ന് െിന്ീെന് നെന് 
പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ പ്�ളിയിച്ചു. എന്്ലൽ അടുതെ അഞ്ചു 
പ്ക്ലലതെിനുള്ളിൽ അന്ർമ്ശീയ കമയൂെിസ്റ്റു പ്രസ്്ലന
തെിലണ്ട്ലയ െിളർപെന് ഇന്്യയിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിപ്യ 

ബ്ലധിച്ചു. പ്ക്ലമള്ലെിയലിസതെിൽ നിന്ന് വിമുക്മ്ലയ 
ഏഷ്യന്ലഫ്ിക്ൻ ര്ലജ്യങ്ങളിൽ കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെിക്ന് 
വളരുന്�ിനുാം വികസിക്കുന്�ിനുാം െരിമി�ികളുപ്ണ്ടന്നുാം 
അ�ിന്ലൽ അന്്ലടുകളിൽ മദശീയ സ്്ല�ന്ത്യ സമരാം 
നയിച് പ്രധ്ലന െ്ലർടെികളുമ്ലയി ഐക്യമുണ്ട്ലക്െപ്മ
ന്നുാം ആയിരുന്നു മസ്ലവിയറ്റന് യൂെിയപ്റെ നിലെ്ലെന്. അ�ന് 
അനുസരിച്ന് ഇന്്യൻ ന്ലഷെൽ മക്ലൺഗ്രസ്മ്ലയി സഹക
രിക്്ലൻ ഇന്്യൻ കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിപ്യ മസ്ലവിയറ്റന് കമയൂ
െിസ്റ്റു െ്ലർടെി ഉെമദശിച്ചു. എന്്ലൽ മല്ലക കമയൂെിസ്റ്റു 
പ്രസ്്ലനതെിൽ മപ്റ്റ്ലരു ധ്രുവാം കൂെി അമപെ്ലൾ ഉയർന്ിരു
ന്നു. െീപെിൾസന് ലിബമറഷൻ ആർമിയുപ്െ മനതൃ�്തെിൽ 
ജചനയിൽ കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെി ഭരെ്ലധിക്ലരാം ദൃഢീകരി
ച്ിരുന്നു. വിപ്വതെിനുമശഷമുള്ള ആദ്യ ദശകതെിൽ ജചന 
മസ്ലവിയറ്റുയൂെിയപ്റെ മല്ലക കമയൂെിസ്റ്റന് പ്രസ്്ലനതെിപ്ല 
മനതൃ�്ാം അാംഗീകരിച്ിരുന്നു. സ്റ്റ്ലലിപ്റെ മനതൃ�്ാം മ്ലമവ്ലക്ന് 
സ്ീക്ലര്യമ്ലയിരുന്നു. എന്്ലൽ െിന്ീെന് ജചന സ്യാം 
�ീരുമ്ലനങ്ങൾ സ്ീകരിച്ചു തുെങ്ങി. ഏഷ്യന്ലഫ്ിക്ൻ ര്ലഷ്ട്ര

ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ി

�്ലഷ്ക്കണ്ടില് ഇന്്യന് കമ്മയുെിസ്റ്റന് െ്ലര്ടെി രൂെീകരെ 
ഘടെതെില് എാം എന് മറ്ലയന്
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�്ലഷ്ക്കണ്ടില് ഇന്്യന് കമ്മയുെിസ്റ്റന് െ്ലര്ടെി രൂെീകരെ 
ഘടെതെില് എാം എന് മറ്ലയന്

ങ്ങളിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റു െ്ലർടെിയുപ്െ ധർമ്മപ്തെ സാംബന്ിച്ന്  
ജചനീസന് കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെിക്ന് മസ്ലവിയറ്റന് കമയൂെിസ്റ്റു 
െ്ലർടെിയിൽ നിന്ന് വ്യ�്യസ്മ്ലയ ഒരു ക്ലഴ്ചപെ്ലെ്ലെന് ഉണ്ട്ല
യിരുന്�ന്. ഇന്്യയിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെിക്ന് ഈ സമ്മർ്
തെിപ്റെ ഫലമ്ലയി ഏക്ലഭിപ്ര്ലയമതെ്ലപ്െ മുമന്്ലട്ടുമെ്ലക്ലൻ 
കഴിഞ്ഞില. അപ്രക്ലരാം 1964ൽ െ്ലർടെിക്കുണ്ട്ലയ െിളർപെന് 
ഇന്്യയിപ്ല കമയൂെിസ്റ്റു പ്രസ്്ലനതെിപ്റെ ശക്ി ഷെയിപെിച്ചു. 
െ്ലർടെി ശക്മ്ലയിരുന് ആന്ധ്രയിപ്ല ചില നിമയ്ലജക മണ്ഡ
ലങ്ങളിൽ 1965-ൽ നെന് പ്�രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ രണ്ടു കമയൂെിസ്റ്റു 
െ്ലർടെികളുാം �മ്മിൽ മനരിട്ടു മത്സരാം നെന്നു.

ഇമന്്ല-മസ്ലവിയറ്റന് ജസനിക ഉെ്െി ഇന്്യയിപ്ല 
കമ്മയൂെിസ്റ്റന്-െ്ലർടെിക്ന് വീണ്ടുാം ചില സമന്ദഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 
ഇപ്രക്ലരാം ഒരു പുമര്ലഗമന മുഖാം മൂെി എടുതെെിഞ്ഞ ഇന്ദി
ര്ലഗ്ലന്ിക്ന് െ്ലർലപ്മറെിനകത്തുാം പുറത്തുാം കമയൂെിസ്റ്റു 
െ്ലർടെികൾ െിന്തുെ പ്ക്ലടുത്തു. സ്ന്ാം െ്ലർടെിയിപ്ല പ്ര
�ിമയ്ലഗികപ്ള �കർക്്ലന്ലയി െ്ലർടെി ഇന്്യൻ യൂെിയൻ 
പ്രസിഡറെന് സ്്ലനമതെക്ന് നിർമ്ശിച് ഔമദ്യ്ലഗിക സ്്ല
ന്ലർത്ഥിപ്ക്�ിപ്ര ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ി വി വി ഗിരിപ്യ മത്സരി
പെിച്ചു. െ്ലർടെിയിപ്ല ഈ കടുതെ പ്ര�ിസന്ിപ്യ തുെർന്ന് 
മല്ലകന് സഭയിൽ അവർക്ന് ഭൂരിെഷൊം നഷ്ടപ്പെടെമപെ്ലൾ 
െിന്തുെയുമ്ലയി എതെിയ�ന് കമ്മയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികള്ലെന്. 
ആ െിന്തുെ അവർ സ്ീകരിച്ന് അധിക്ലരതെിൽ തുെർന്
�ിനു മശഷാം െചൈിമ ബാംഗ്ലളിൽ കമയൂെിസ്റ്റുകപ്ള മവടെയ്ലെി. 
സിദ്ധ്ലർത്ഥ ശങ്ർ മറപ്യ ബാംഗ്ലളിൽ ഗവെറ്ലയി നിയമിച്ന് 
പ്�രപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ അടെിമറിച്ചു. െചൈിമബാംഗ്ലളിൽ സി െി 
ഐ (എാം) പ്ന ഉൻമൂലനാം പ്ചയ്്ലൻ ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ി അമി�്ല
ധിക്ലര രീ�ികൾ പ്രമയ്ലഗിച്ചു. 

മകരളതെിപ്ല ആദ്യ കമയൂെിസ്റ്റു ഗവൺപ്മറെിപ്ന െിരി
ച്ചുവിെ്ലൻ പ്നഹന് റുവിപ്റെ മമൽ സമ്മർ്ാം പ്ചലതെിയ ഇന്ദി
ര്ലഗ്ലന്ി 1969-ൽ പ്രധ്ലനമന്തി സ്്ലനവാം മക്ലൺഗ്രസ്ന് 
പ്രസിഡന്റു സ്്ലനവാം  വഹിച്മപെ്ലൾ അ�ന് രിയ്ലയി വില
യിരുത്തുന്�ിൽ ഇരു കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികൾക്കുാം െര്ലജയാം 

സാംഭവിച്ചുപ്വന്്ലെന് മ�്ലന്നുന്�ന്. എന്്ലൽ മസ്ലവിയറ്റന് 
യൂെിയപ്റെ സമ്മർ്ാം മൂലാം സി െി ഐ ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ിമയ്ലെന് 
തുെർന്നുാം അനുഭ്ലവാം പ്രകെിപെിക്കുകയുാം അെിയന്ിര്ലവസ്
യിപ്ല അ�ിക്മങ്ങപ്ള െിന്തുെക്കുകയുാം പ്ചയ്തു. െചൈിമ 
ബാംഗ്ലളിപ്ല �ിക്്ലനുഭവതെിപ്റെ െചൈ്ലതെലതെിൽ സി 
െി ഐ (എാം) മ്ലറി ചിന്ിച്ചു. സി െി ഐ (എാം)മറെയുാം 
മസ്ലഷ്യലിസ്റ്റന് െ്ലർടെിയുമെയുാം മന�്ലക്ൻമ്ലർ 1973 പ്സപ്താം
ബറിൽ ദൽഹിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂെി. ര്ലജ്യത്തു വളർന്നു വരുന് 
അമി�്ലധിക്ലര നയങ്ങൾപ്ക്�ിപ്രയുാം മു�ല്ലളിതെ രീ�ി
കൾപ്ക്�ിപ്രയുാം സാംസ്്ലനങ്ങളിൽ ഭൂരിെഷെ മുന്െികൾ 
രൂെീകരിക്്ലൻ �ീരുമ്ലനിച്ചു. മകരളതെിൽ അ�ന് ഇെതുമു
ന്െി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ഇ എാം എസന് പ്ചയർമ്ലനുാം, െി 
വിശ്ാംഭരൻ കൺവീനറുമ്ലയി ഇപ്രക്ലരാം ഇെതുമുന്െി മകരള
തെിൽ നിലവിൽ വന്നു. അധികാം ജവക്ലപ്� ഇന്ദിര്ലഗ്ലന്ി 
അെിയന്ിര്ലവസ് പ്രഖ്യ്ലെിക്കുകയുാം ഇരു െ്ലർടെികളുമെയുാം 
മന�്ലക്ൻമ്ലമരയുാം മകഡർമ്ലമരയുാം മറ്റന് പ്ര�ിെഷെ മന�്ല
ക്മള്ലപ്െ്ലപൊം �െങ്ലിൽ അെക്കുകയുാം പ്ചയ്തു. സ്്ല�ന്ത്യവാം 
ജന്ലധിെ�്യ്ലവക്ലശങ്ങളുാം സാംരഷെിക്കുന്�ിൽ സി െി ഐ 
(എാം) �ികഞ്ഞ ഉതെരവ്ലദി�് മബ്ലധമതെ്ലപ്െ പ്രവർതെിച്ചു. 

ഇ�ന് സി െി ഐ യിലാം പ്ര�ിഫലനാം സൃഷ്ടിച്ചു. മക്ലൺ
ഗ്രസ്ന് ബന്ാം ഉമെഷെിച്ന് ര്ലജ്യപ്തെ ഇെതു ജന്ലധിെ�്യ പ്ര
സ്്ലനപ്തെ ശക്ിപ്പെടുതെെപ്മന് �ീരുമ്ലനതെിപ്റെ അെി
സ്്ലനതെിൽ മകരളതെിൽ മക്ലൺഗ്രസ്ന് െിന്തുെമയ്ലപ്െ 
ഭരിച്ിരുന് സി െി ഐ മന�്ലവന്  െി പ്ക വ്ലസമദവൻ ന്ലയർ 
മുഖ്യമന്തി സ്്ലനാം ര്ലജി വച്ന് അവരുാം  ഇെതുമുന്െിയുപ്െ 
ഭ്ലഗമ്ലയി. ഇതു മദശീയ �ലതെിൽ കമയൂെിസ്റ്റന്, മസ്ലഷ്യ
ലിസ്റ്റന്, പ്ര്ലമദശിക െ്ലർടെികളുപ്െ ഒരു ബദലിനു കളപ്മ്ലരു
ക്ി. െിൽക്്ലലതെന്   വി െി സിാംഗന്, മദവഗൗഡ, ഗുജന് റ്ലൾ 
ഗവൺപ്മന്റുകൾക്ന് ഇരു കമയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികളുാം മകന്ദ്രതെിൽ   
െിന്തുെ പ്ക്ലടുത്തു. ഇെതുെ്ലർടെികളുപ്െ ഉത്സ്ലഹതെിൽ 
ര്ലജ്യതെന് ഒരു മദശീയ പ്ര�ിെഷെ മുന്െി രൂെീകൃ�മ്ലയി. 
െിന്ീെന് വന് മക്ലൺഗ്രസന് ഗവൺപ്മറെിനന് ഈ മുന്െിയുപ്െ 
െിന്തുെ അനിവ്ലര്യമ്ലയി വന്നു. എന്്ലൽ മൻമമ്ലഹൻ 
സിാംഗന് ഗവൺപ്മറെന് ഈ െിന്തുെയുപ്െ ഗൗരവാം മനസ്ില്ല
ക്്ലപ്� ഇമന്്ല-അമമരിക്ൻ ഉെ്െിയുപ്െ െചൈ്ലതെലതെിൽ 
ഇന്്യപ്യ അമമരിക്യുപ്െ ജസനിക െങ്്ലളിയ്ലക്ി. ഇ�ിൽ 
പ്ര�ിമഷധിച്ന് യു െി എ ഗവൺപ്മറെിനുള്ള െിന്തുെ െിൻവ
ലിച് ഇെതുെ്ലർടെികളുപ്െ െങ്ന് ്്ലഘനീയമ്ലെന്.

തുെർന്ന് അധിക്ലരതെിൽ വന് ബി പ്ജ െി ഗവൺപ്മ
ന്റുകൾ അനുധ്ലവനാം പ്ചയ് സ്ലമ്്ലജ്യ�് നയങ്ങൾപ്ക്�ിപ്ര
യുാം വർഗ്ഗീയ രീ�ികൾപ്ക്�ിപ്രയുാം വിവിധ ജനവിഭ്ലഗങ്ങപ്ള 
അെി നിരത്തുന്�ിലാം കർഷകര്ലദി വിഭ്ലഗങ്ങളുപ്െ പ്രമഷെ്ല
ഭങ്ങൾ സാംഘെിപെിക്കുന്�ിലാം കമ്മയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികൾ ശ്ര
ദ്ധിച്ചു. ഇനി ആവശ്യാം ഇരു കമ്മയൂെിസ്റ്റന് െ്ലർടെികളുപ്െയുാം 
മയ്ലജിപെ്ലെന്. അതെരാം  ഒരു ലയനാം നെന്നു കഴിഞ്ഞ്ലൽ 
െ്ലർലപ്മറെറി രീ�ി സ്ീകരിച് സി െി ഐ (എാം എൽ) 
െ്ലർടെികളുപ്െയുാം മറ്റന് ഇെതു െ്ലർടെികളുമ്ലയുാം മയ്ലജിപെിനുള്ള 
സാംവ്ലദാം ആരാംഭിക്കുകയുാം ആവ്ലാം.                                 

സിെിഎമ്മിപ്റെ പ്രഥമ മെ്ലളിറ്റന് ബയുമറ്ല മയ്ലഗതെില് െപ്ങ്ടുതെവര്
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അറുെതു വർഷാം പൂർതെിയ്ലക്ിയ ഒരു വ്യക്ി െക്� 
മനെിപ്യ്ലരു മനുഷ്യന്ലയി എന്ന് കരുതുന്�ിൽ സ്ലധ്ല

രെഗ�ിയിൽ പ്�റ്റില. എന്്ലൽ, ഒരു സാംസ്്ലനതെിപ്റെ 
ക്ലര്യതെിൽ ഈ നിഗമനാം �ീർത്തുാം ശരിയ്ലവെപ്മന്ില. 
ഒരു സ്ദന് വ്യവസ്യുപ്െ ക്ലര്യപ്മടുതെ്ലൽ എന്്ലയിരിക്കുാം 
സ്ി�ി? ഇവിമെയുാം മയ്ലജിച് ഒരു നിഗമനതെിപ്ലതെ്ലൻ 
കഴിമഞ്ഞക്ില, ഈ സ്ദന് വ്യവസ് ഒരു ര്ലഷ്ട്രതെിമറെ
�്ലയ്ലലാം, സാംസ്്ലനതെിമറെ�്ലയ്ലലാം മകരള സാംസ്്ലന
തെിപ്റെ സ്ി�ി �പ്ന് മന്ലക്കുക. നമ്മുപ്െ സാംസ്്ലനാം ഒരു 
ര്ലഷ്ട്രീയ യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലയിടെന് 62 വർഷാം പൂർതെീകരിച്ിരി
ക്കുന്നു എന്�്ലെന് ചരിത്രാം നൽകുന് പ്�ളിവന്. അതുമെ്ലപ്ല 
�പ്ന് സാംസ്്ലനതെിപ്റെ സ്ദന് വ്യവസ്യുാം 62 വർഷാം 
െിന്ിടെിരിക്കുകയ്ലെന്. ഇ�ിപ്റെ അർത്ഥാം മകരളാം എന് 
സാംസ്്ലനാം ഒരു മ്ലതൃക്ല ര്ലഷ്ട്രീയ യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലയിരിക്കുന്നു 
എമന്്ല, സാംസ്്ലന സ്ദന് വ്യവസ് െക്� മ�െിപ്യ്ലരു 
സാംവിധ്ലനമ്ലയി മ്ലറിയിരിക്കുന്നു എമന്്ല, മകരളീയ ജന� 

ഒന്്ലപ്ക െക്മ�ികള്ലയി രൂെ്ലന്രപ്പെടെിരിക്കുന്നു എമന്്ല 
കരുതുന്�ന് ശരിയ്ലയിരിക്ില. 

മകരള സാംസ്്ലനപ്തെയുാം, മകരളീയ സമൂഹമതെയുാം, 
സാംസ്്ലന സ്ദന് വ്യവസ്മയയുാം മറ്റു ചില ര്ലജ്യങ്ങളുപ്െ 
ഇമ� ക്ലലയളവിമലക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളുമ്ലയി നമുപ്ക്്ലന്നു 
�്ലര�മ്യാം പ്ചയ്്ലാം. വിമദശീയ ആധിെ�്യതെിൽ നിന്നുാം 
മമ്ലചനാം മനെിയ ജചന ആറുെ�ിറ്റ്ലണ്ടുകൾക്കാം ഒരു 
ദരിദ്ര ഗ്ര്ലമീെ, ക്ലർഷിക സ്ദന് വ്യവസ്യിൽ നിന്നുാം 
ഒരു ആമഗ്ലള ര്ലഷ്ട്രീയ, സ്ല്തെിക ശക്ിയ്ലയി വളർന് 
ചരിത്രാം നമുക്കു മുന്ിലണ്ടന്. അതുമെ്ലപ്ല �പ്ന്, ജർമ്മനിയുാം, 
ജപെ്ലനുാം, രണ്ട്ലാം മല്ലക യുദ്ധ ക്ലലഘടെതെിൽ അഭിമുഖീക
രിച് കനതെ ആൾ ന്ലശതെിനുാം, സ്ല്തെിക �കർച്ക്കുാം, 
പ്രകൃ�ിദരന്ങ്ങൾക്കുാം വൻകിെ ഉല്പ്ലദന ശക്ികള്ലയി 
മല്ലകര്ലജ്യങ്ങളുപ്െ മുൻനിരയിൽ ഇൊം കപ്ണ്ടതെിപ്യന്തുാം 
ചരിത്രതെിപ്റെ ഭ്ലഗമ്ലെന്.

ഇതെരാം ഏഷ്യൻ യൂമറ്ലെ്യൻ ര്ലജ്യങ്ങളുപ്െ സ്്ല�ന്ത്യ്ല

നലഖേം

മപ്രാഫ മക അരവിന്ാക്ഷന്

നവട്കരള നിർമ്ാണധം : 
എന്തിന് ?എങ്ങമന?

പ്�്ലഴില്രഹി�രുപ്െ  ഇന്്യ
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നന്ര ക്ലലഘടെതെിപ്ല ര്ലഷ്ട്രീയ, 
സ്ല്തെിക, സ്ലമൂഹ്യ മനടെങ്ങളു
മ്ലയിടെ്ലെന് മകരള സാംസ്്ലനതെി
പ്റെ സമ്ലനമ്ലയ മമഖലകളിപ്ല 
മനടെങ്ങൾ തുലനാം പ്ചമയ്ണ്ട�ന്. 
ഒറ്റമന്ലടെതെിൽ ഇതെരപ്മ്ലരു 
�്ലര�മ്യ െഠനാം അല്പാം കെന് 
കയ്്ലയിമപെ്ലവിമല എന്ന് സാംശയി
ക്കുന്വരുണ്ട്ലമയക്്ലാം. എന്്ലൽ, 
ഇ�ിൽ അർത്ഥമില. ധനശ്ലസ്ത്ര
തെിൽ മന്ലമബൽ സമ്മ്ലനമജ�്ല
വ്ലയ ആദ്യപ്തെ ഇന്്യ്ലക്്ലരൻ 
എന് ബഹുമ�ി മനെിയ മഡ്ല 
അമർ�്യ്ലകുമ്ലർ പ്സൻ, മകരള 
വികസന മമ്ലഡലിപ്ന മ്ലമല്ലകർ
ക്ന് െരിചയപ്പെടുതെിപ്ക്്ലടുക്കുന് 
പ്രക്ിയയുപ്െ ഭ്ലഗമ്ലയി നെതെിയ 
ചില െര്ലമർശങ്ങൾ എന്്ലയിരുന്നു 
എന്ന് മന്ലക്കുക. ഇ�ിമലക്്ലയി 
അമ്ഹാം കപ്ണ്ടതെിയ�ന് പ്രധ്ലന
മ്ലയുാം അഞ്ന് സൂചികകള്ലയിരുന്നു. 
ഈ സൂചികകപ്ളല്ലാം മനുഷ്യമശഷി 
വികസനമ്ലയി ബന്പ്പെടെവയുമ്ലയിരുന്നു. യഥ്ലക്മാം സ്ത്രീകളു
മെയുാം, പുരുഷൻമ്ലരുമെയുാം ആയുർജദർഘ്യാം ശിശുമരെനിര
ക്ന്, ഗർഭധ്ലരെനിരക്ന്, ലിാംഗ്ലനുെ്ല�ാം എന്ിവയ്ലെി�ന്. 
ഈ അഞ്ചു സൂചികങ്ങളിലാം മകരള സാംസ്്ലനാം, ജചനയു
മെ�ിലാം മുന്ില്ലപ്െന്്ലെന് മഡ്ല 
അമർ�്യ്ലപ്സന്ിപ്റെ കപ്ണ്ടതെൽ. 
ഇ�ിപ്റെ അർത്ഥാം മനുഷ്യ വികസന 
മമഖലയിൽ മകരളാം �പ്ന്യ്ലെന് 
മുന്ിപ്ലന്്ലെന്. നിസ്്ലരമ്ലപ്യ്ലരു 
മനടെമല്ല ഇ�ന്. വിശിഷ്യ്ല, ന്ലാം ഈ 
മനടൊം ജകവരിച്�ന് ഒരു ജന്ലധിെ
�്യ വ്യവസ്യുപ്െ ചടെക്കൂെിനകത്തു 
നിന്നുപ്ക്ലണ്ട്ലെന്, ഏക്ലധിെ�്യ 
ഭരെതെിനു കീഴിലല എന്തുാം പ്ര
സക്മ്ലയ ക്ലര്യമ്ലെന്.

അമ� അവസരതെിൽ �പ്ന്, 
ഏപ്�്ലരു സാംസ്്ലനതെിമറെയുാം, 
വികസന മനടെങ്ങൾ വിലയിരുതെ
പ്പെടുമ്്ലൾ സ്ലമൂഹ്യ വികസന 
സൂചികകൾ മ്ലത്രാം കെക്ിപ്ലടു
തെ്ലൽ മ�ിയ്ലവില. സ്ല്തെിക 
വികസന്ലനുഭവവാം, െരിസ്ി�ി 
സാംരഷെെ നയങ്ങളുാം കൂെി കെക്ി
പ്ലടുമതെ �്ലര�മ്യ െഠനാം വസ്തു
നിഷ്വാം, കുറ്റമറ്റതുാം ആവകയുള്ളു. 
വികസനാം യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലവെപ്മ

ങ്ിൽ, അ�ിനന് നിലനിൽക്കുന് സ്ഭ്ലവമുണ്ട്ലയിരിക്കുക 
�പ്ന് മവൊം. ഭ്്ലന്മ്ലയ വികസനാം യഥ്ലർത്ഥ വികസന
മ്ലപ്െന്ന് കരു�്ലന്ലവില. വികസനതെിപ്റെ മനടെങ്ങമള്ലപ്െ്ല
പൊം അ�ിമലക്്ലയി മകരളീയ ജന�  നൽമകണ്ടി വരുന് 
വിലയുാം പ്ചലവകളുാം അവർ സഹിക്്ലൻ നിർബന്ി�മ്ലയ 

�്യ്ലഗങ്ങളുാം കൂെി കപ്ണ്ടതെി �ിടെ
പ്പെടുതെൊം. മ്ലത്രമല്ല, സ്ലമൂഹ്യ 
സൂചികകമള്ലടുാം, െരിസ്ി�ി സാംര
ഷെെമതെ്ലടുാം ഒപൊം വികസനയ
�ന് നങ്ങളിൽ ‘ജഡനമിസാം’ �പ്ന് 

ഉറപ്പു വരുമതെണ്ട�്ലവശ്യമ്ലെന്. 
ക്ലല്ലക്ലലങ്ങളിൽ ര്ലജ്യതെിനക
ത്തു മ്ലത്രമല്ല, ആമഗ്ലള�ലതെി
ലാം സാംഭവിച്ചു പ്ക്ലണ്ടിരിക്കുന് 
അ�ിമവഗ മ്ലറ്റങ്ങൾ കൂെി സ്ല്
തെിക വികസന യ�ന് നങ്ങളുപ്െ 
ഘെകങ്ങള്ലക്ൊം. അവപ്യല്ലാം 
ഉൾപ്ക്്ലള്ളിക്പ്പെടുകയുാം മവൊം. 

ക്ലല്ലവസ്്ലവ്യ�ിയ്ലനാം സമീ
െക്ലലതെന് ആമഗ്ലള മ്ലനങ്ങൾ 
ജകവരിച്ിട്ടുണ്ടമല്ല. വൻശക്ിക
ള്ലയ അമമരിക്യുാം, അവിെപ്തെ 
പ്രസിഡണ്ടന് പ്ഡ്ലന്ലൾഡന് രോംപുാം 
കൂടെരുാം ക്ലല്ലവസ്്ല വ്യ�ിയ്ലനവ
മ്ലയി ബന്പ്പെടെ െ്ലരീസന് ഉെ്െി 
അാംഗീകര ിക്ിപ്ലന് കടുതെ 
നിലെ്ലെിൽ തുെരുകയ്ലെിമപെ്ലളുാം. 

വികസേം യാഥാര്ത്ത്യമാവണ
മമകെിൽ, അതിേ് േിലേിൽക്കു
ന്ന സ്വഭാവമുടൊയിരിക്കുക 
തമന്ന നവണം. ഭ്രാന്മായ 
വികസേം യഥാര്ത് വികസേ
മാമണന്ന് കരുതാോവില്. 
വികസേതെിമറെ നേട്ങ്ങനളാ
മൊപ്ം അതിനലക്കായി 
നകരളീയ ജേത  േൽനകടെി 
വരുന്ന വിലയും മെലവുകളം 
അവര് സഹിക്കാന് േിര്ബന്ി
തമായ തത്യാഗങ്ങളം കൂെി കമടെ
തെി തിട്മപ്ടുതെണം. 

മരേഡന് യൂെിയനുകളുപ്െ  അഖിമലന്്യ്ല സമരതെില്  മകരളാം
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�ീർത്തുാം പ്രവചന്ല�ീ�മ്ലയ നിലയിലള്ള ക്ലല്ലവസ്്ല മ്ലറ്റ
ങ്ങള്ലെന് മല്ലക ര്ലജ്യങ്ങപ്ളല്ലാം ഇമപെ്ലൾ അനുഭവിമക്ണ്ടി
വന്ിരിക്കുന്പ്�ന്നുാം നമുക്റിയ്ലാം. ഇപ്�ല്ലാം കെക്ിപ്ലടു
തെ്ലെന് മുഴവൻ മല്ലകര്ലജ്യഭരെകൂെങ്ങൾക്കുാം ഒരുമെ്ലപ്ല 
ബ്ലധകമ്ലപ്യ്ലരു റിമപെ്ലർടെന് ക്ലല്ലവസ്്ല സാംബന്മ്ലയി 
�യ്്ലറ്ലക്പ്പെടെിരിക്കുന്�ന്. ഇറെർ ഗവർപ്മ്മണ്ടൽ െ്ലനൽ 
ഓൺ ജക്മറ്റന് മചഞ്ന് (ഐ െി സി സി) എന് മെരില
പ്ള്ള്ലരു റിമപെ്ലർടെ്ലെി�ന്. ഇ�ിൽ മരഖപ്പെടുതെിയിരിക്കുന് 
ക്ല�ല്ലയ കപ്ണ്ടതെൽ ആമഗ്ലള ഹരി� വ്ല�ക പുറന്
ള്ളലമ്ലയി ബന്പ്പെട്ടുള്ള�്ലെന്. അ�്ലയ�ന്, 1970 മു�ൽ 
2004 വപ്രയുള്ള ക്ലലയളവിൽ ഹരി� വ്ല�ക പുറന്ള്ള
ലിൽ 70 ശ�മ്ലനാം വർദ്ധനവണ്ട്ലയിരിക്കുന്നു എന്�്ലെി�ന്. 
ഇ�ിപ്റെ പ്ര�ിഫലനമ്ലെന് ആമഗ്ലള �്ലെനതെിലണ്ട്ലയി
രിക്കുന് അഭൂ�പൂർവ്മ്ലയ വർദ്ധന. സ്ലധ്ലരെ ജനങ്ങളുപ്െ 
നി�്യജീവി�പ്തെ ദരി� പൂർണ്മ്ലക്കുന്�ിന്ലെന് ആമഗ്ലള 
�്ലെനാം മെ്ലലള്ള പ്ര�ിഭ്ലസങ്ങൾ വഴിപ്യ്ലരുക്കുക. ഇക്്ല
രെതെ്ലൽ �പ്ന് വികസി� ര്ലജ്യങ്ങളുാം, വികസ്ര ര്ലജ്യ
ങ്ങളുാം ഒരുമെ്ലപ്ല ക്ലല്ലവസ്്ല വ്യ�ിയ്ലനങ്ങൾപ്ക്�ിപ്ര 
ജ്ലഗ്ര� െ്ലലിക്െപ്മന്നുാം, പ്രകൃ�ിദതെമ്ലയ െരിസ്ി�ി
യുാം, പ്രകൃ�ി വിഭവങ്ങളുാം യുക്ിസഹമ്ലയി വിനിമയ്ലഗിക്
െപ്മന്നുാം ഐ െി സി സി റിമപെ്ലർടെന് ശുെ്ലർശ പ്ചയ്യുന്നു. 
നിലനിൽക്കുന് വികസനമ്ലയിരിക്ൊം ഏപ്�്ലരു ഭരെകൂ
െതെിമറെയുാം െരമമ്ലന്� ലഷെ്യാം എന്നുാം ഇ�ിൽ നിഷന് കർ
ഷിക്കുന്നുണ്ടന്.

മകരളീയ ജന� ഈ ലഷെ്യാം ജകവരിക്കുന്�ിൽ 
സാംസ്്ലന രൂെീകരെതെിനുമശഷമുള്ള ആറു  െ�ിറ്റ്ലണ്ടി
മലപ്റ വരുന് ക്ലലയളവിൽ വിജയിച്ിട്ടുമണ്ട്ല എന്�്ലെന് 
പ്രധ്ലന പ്രശന് നാം. 2018 ആഗസ്റ്റന് മധ്യാം വപ്ര ന്ലപ്മല്ലാം ധരിച്ചു 
പ്വച്ിരുന്�ന് മകരളതെിപ്ല ജന�യുാം, ഈ ജന� ജന്ലധിെ
�്യെരമ്ലയ രീ�ിയിൽ പ്�രപ്ഞ്ഞടുതെന് മ്ലറിമ്ലറി അധിക്ല

രതെിമലറ്റിയ എൽ ഡി എഫന്, യു ഡി എഫന് 
സർക്്ലരുകളുാം നിലനിൽക്കുന് വികസന
തെിലൂന്ിയുപ്ള്ള്ലരു വികസന നയമ്ലെന് 
െിൻതുെർന്നു വന്ിട്ടുള്ള�ന് എന്്ലയിരുന്നു. 
2018 ലാം 2019 ലാം തുെർച്യ്ലയി സാംസ്്ലന
തെിനന് മനരിമെണ്ടി വന് പ്വള്ളപ്പെ്ലക്വാം, 
പ്ക്ലെിയ ദരന്ങ്ങളുാം വികസന �ന്തപ്തെ
പെറ്റി നപ്മ്മ ഇരുതെി ചിന്ിപെിമക്പ്ണ്ട്ലരു 
െ�നതെില്ലെന് എതെിച്ിട്ടുള്ള�ന്. മനുഷ്യ 
നിർമ്മി�മ്ലയ അസന്തുലി�്ലവസ്യ്ലെന്, 
മകരള സാംസ്്ലനപ്തെ തുെർച്യ്ലയ 
ക്ലല്ലവസ്്ല ദരന്ങ്ങളിമലക്ന് �ള്ളി വിടു
ന്പ്�ന്ന്  ഇനിപ്യങ്ിലാം അധിക്ലരി വർഗ്ഗാം 
സമ്മ�ിക്കുമമ്ല എന്റിയില. ഏ�്ലയ്ലലാം 
ഒരു ക്ലര്യാം വ്യക്മ്ലെന്. പ്വള്ളപ്പെ്ലക്
മ്ലയ്ലലാം, വരൾച്യ്ലയ്ലലാം അ�ിപ്നല്ലാം 
ഇരയ്ലയി �ീരുന്�ന് സമൂഹതെിപ്ല ദരിദ്ര 
ജനവിഭ്ലഗങ്ങളുാം സ്ലമൂഹ്യമ്ലയി െ്ലർശ്വ
ല്കരിക്പ്പെടെിരിക്കുന്വരുമ്ലെന്. ഈ ജനവി

ഭ്ലഗങ്ങൾക്ന് വളപ്ര െരിമി�മ്ലയ ജീവി� സൗകര്യങ്ങൾ 
മ്ലത്രമമയുള്ളൂ എന്�ിനുപുറപ്മ അവർക്കു മുന്ിൽ ബദൽ 
ജീവി� മ്ലർഗ്ഗങ്ങളില എന് യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യാം കൂെി ന്ലാം �ിരി
ച്റിമയണ്ടതുണ്ടന്. നിലവിലള്ള ഇമക്്ല സിസ്റ്റതെിനകതെന് 
ഒതുങ്ങി നിന്നുപ്ക്ലണ്ടുള്ള വികസന സ്ലദ്ധ്യ�കള്ലെന് പ്രകൃ�ി 
ദരന്ങ്ങൾക്കുമശഷമുള്ള ‘നവമകരള’ നിർമ്മി�ിക്്ലയി ഇെതു 
മുന്െി സർക്്ലർ മനമെണ്ട�ന്. മറിച്്ലപ്െങ്ിൽ നിലനിൽക്കു
ന് വികസനാം എന് ലഷെ്യാം പ്വറുപ്മ്ലരു സ്പ്മ്ലയി അവമശ
ഷിക്കുകമയ ഉള്ളൂ എന്ന് െറമയണ്ടി വരുാം.

പ്�്ലഴിലിനുാം, വരുമ്ലനതെിനുാം, ജീവി�്ലവശ്യങ്ങൾ നിറ
മവറ്റുന്�ിനുമ്ലയി മകരള സാംസ്്ലനത്തു �പ്ന് കഴിഞ്ഞു 
കൂെ്ലൻ സന്ദ്ധര്ലയവപ്ര സാംസ്്ലനാം അവർക്കു നൽകുന് 
സരഷെി��്വാം, അനുകൂലമ്ലയ െരിസ്ി�ിയുാം, ശക്മ്ല
പ്യ്ലരു ഘെന്ല സാംവിധ്ലനമതെ്ലപ്െയുള്ള സ്ലമൂഹ്യ വ്യവസ്
യുാം െരമ്ലവധി അനുഗ്രഹിച്ിട്ടുപ്ണ്ടന്�ിൽ �ർക്മിലമല്ല. 
ഇതെരപ്മ്ലരു അനുഗ്രഹീ�്ലന്രീഷെതെിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്
പ്�ന്തുാം ലഭിക്്ലൻ അവർക്ന് വലിപ്യ്ലരളവിൽ കഴിയുന്നുമു
ണ്ടന്. അമ� അവസരതെിൽ ഇ�ിപ്ന്ലരു നിമഷധ മ്ലനാം കൂെി
യുപ്ണ്ടന്�ന് ന്ലാം ക്ലെ്ല�ിരുന്നു കൂെ. എന്്ലെപ്�മന്്ല? 
എല്ല സഖ സൗകര്യങ്ങളുാം, ജ്ല�ി, മ� ശക്ികളുപ്െ ഉറച് 
െിൻതുെയുാം മകരളീയ ജന�യ്കന് സ്പ്രയ�ന് നാം കൂെ്ലപ്� 
�പ്ന് ലഭ്യമ്ലകുന്നു എന് െചൈ്ലതെലാം നിലവിലിരിപ്ക്, 
അവർക്ന് ജകമമ്ലശാം വരുന്�ന് സർഗ്ഗ ജവഭവമ്ലെന്, സർഗ്ഗ
ശക്ിയ്ലെന്. ഇ�ിലൂപ്െ അവർക്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്�ന് സ്ന്ാം 
വ്യക്ി�്മ്ലെന്. സ�്ര വികസനതെിന്ലവശ്യമ്ലയ ഊർജ്
മ്ലെന്; �്രയ്ലെന്.

മുകളിൽ സൂചിപെിച് വിധതെിലപ്ള്ള്ലരു മ്ലറ്റാം ഇെതുെ
ഷെ ശക്ികൾക്ന് മുൻതൂക്മുപ്ണ്ടന്ന് കരു�പ്പെടുന് മകരള 
സാംസ്്ലനത്തുമെ്ലലാം ജനങ്ങളുപ്െ ചിന്യിലാം, മമന്ലഭ്ലവ

മഡ്ല അമര്�്യ്ലപ്സന്
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തെിലാം വൻമ�്ല�ിൽ കെന്നു കൂെിയിട്ടു
പ്ണ്ടന്�ന് ഒരു ദഃഖസ�്യമ്ലെന്. ഇെതു
െ്ലർടെികൾക്ന് മുൻതൂക്മുള്ള ഭരൊം 
നിലനില്ക്കുമ്്ലൾ �പ്ന് ഭരെ നിർ
വ്ഹെ പ്രക്ിയയിൽ അഴിമ�ിയുാം, 
സ്ജനെഷെെ്ല�വാം ബൂർഷ്്ല െിൻ
�ിരിപെൻ പ്രവെ�കളുാം വ്യ്ലെകമ്ലയി 
സ്്ലധീനാം പ്ചലത്തുന്�്ലയി നമുക്റി
യ്ലാം. ഇപ്�്ലന്നുാം സരഷെി� ജീവി�ാം 
ഉറപെ്ലക്കുന്�ിപ്റെ മെരിമല്ല, നീ�ി 
നിർവ്ഹെതെിപ്റെ മെരിമല്ല, സ്ലധൂ
കരിക്്ലൻ കഴിയില. ഇപ്�്ലന്നുാം 
�പ്ന് ഇെതുപ്ര�്യയ ശ്ലസ്ത്രതെിപ്റെ 
ഭ്ലഗമല, ‘മക്്ലെി ക്യ്ലപെിറ്റലിസ’തെി
പ്റെ �നിരൂെമ്ലെന്. വിദ്യ്ലർത്ഥി, 
യുവജന പ്രസ്്ലനങ്ങളുാം, മരേഡന് 
യൂെിയൻ പ്രസ്്ലനങ്ങളുാം ഇതെരാം 
വിഘെന ശക്ികളുപ്െ സ്്ലധീന 
വലയതെിൽ അകപ്പെടെിരിക്കുകയ്ലെന്. 
ന്ലാം ഓർതെിരിമക്പ്ണ്ട്ലരു യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമുണ്ടന്. എന്്ലെ
പ്�മന്്ല? കമ്മയൂെിസ്റ്റന് പ്ര�്യയശ്ലസ്ത്രതെിപ്റെ മകന്ദ്ര ബിന്ദു 
ഉല്പ്ലദന വർദ്ധനവ്ലെന്. അരിവ്ലളുാം ചുറ്റികയുാം പ്നൽക്�ി
രുകൾ യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലക്കുന്�ിനന് വിനിമയ്ലഗിക്പ്പെമെണ്ട 
ഉല്പ്ലദമന്ലെ്ലധികള്ലെന്. ഇ�്ലമെ്ല ഇന്പ്തെ അവസ്? 
ആധുനിക ക്ലലഘടെതെിൽ നമ്മുപ്െ മരേഡന് യൂെിയൻ പ്രസ്്ല
നപ്തെ ആപ്ക ബ്ലധിച്ിരിക്കുന്�ന് “ഇമക്്ലമെ്ലമിസാം” 
അഥവ്ല സ്ല്തെിക മനടെവ്ലദ 
സിദ്ധ്ലന്തെിപ്റെ സ്്ലധീനമ്ലെന്. 

മകരളീയ ജന�ക്ന് ഇന്്ലവശ്യാം 
അവർക്ന് ഏപ്റക്കുപ്റ പൂർണ്മ്ലയുാം 
നഷ്ടമ്ലയിരിക്കുന് സർഗ്ഗശക്ി 
വീപ്ണ്ടടുക്കുകയുാം, ഉല്പ്ലദനാം മകന്ദ്ര 
ബിന്ദുവ്ലയി പുനഃപ്ര�ിഷ്ിക്കുകയുാം 
പ്ചയ്യുക എന്�്ലെ.ന് ഇ�ിനു മുൻ
കപ്യ്ടുമക്ണ്ട�ന് യുവജനങ്ങള്ലെന്; 
വിദ്യ്ലർത്ഥി സമൂഹമ്ലെന്. ഇവർ 
ഒരിക്ലാം കെെ മ�നിരമെഷെ�യു
മെയുാം, ചങ്ങ്ലതെ മു�ല്ലളിതെതെി
മറെയുാം ജകപെിെിയിൽ ഒതുങ്ങിമപെ്ല
വരു�ന്. ഇന്ന് ന്ലാം മകരള സാംസ്്ല
നതെന് വ്യ്ലെകമ്ലയി ക്ലണുന്�ന് 
എന്്ലപ്െമന്്ല? കെെ മ�നിരമെ
ഷെ�യുപ്െ മറയിൽ, വിവിധ മ�വി
ഭ്ലഗങ്ങളുാം, ജ്ല�ി സാംഘെനകളുാം, 
ഉെജ്ല�ി വിഭ്ലഗങ്ങളുാം, അവർക്ന് 
�്ലങ്ങുാം �െലമ്ലയി നിലപ്ക്ലള്ളുന് 
ബിസിനസ്ന് വ്യ്ലെ്ലരി സമൂഹവാം, 
അധിക്ലരമമ്ലഹികള്ലയ ര്ലഷ്ട്രീയ 

െ്ലർടെികപ്ള സ്ന്ാം �്ലല്പര്യ സാംരഷെെ്ലർത്ഥാം സാംരഷെി
ച്ചുനിർത്തുകയുാം പ്ചയ്തു വരുന് ക്ലഴ്ചയ്ലെന്. ഇവർക്്ലവശ്യാം 
മകരള സാംസ്്ലനതെന് ഇെതുെഷെ - മമ��ര ശക്ികൾ 
ഒരിക്ലാം ശക്ിപ്പെെരുപ്�ന്്ലെന്. ബ്ലബറി മസന്ജിദിപ്റെ 
മെരില്ലയ്ലലാം അമയ്ലദ്ധ്യയിൽ മസന്ജിദന് നിലനിന്ിരു
ന് സ്ലത്തു �പ്ന് ര്ലമമഷെത്രാം നിർമ്മിക്കുന്�ിപ്റെ 
മെരില്ലയ്ലലാം  ശബരിമലയിപ്ല വനി�്ല പ്രമവശനതെിപ്റെ 
മെരില്ലയ്ലലാം, ക്ിസ്്യൻ സമുദ്ലയതെിൽ നൂറ്റ്ലണ്ടുകള്ലയി 
തുെർന്നു വരുന് െള്ളി �ർക്തെിപ്റെ മെരില്ലയ്ലലാം, മകരള 

ജന�യുപ്െ സർഗ്ഗ ശക്ിയുാം, സ്
�ന്ത ചിന്യുാം മ�നിരമെഷെ 
മമന്ലഭ്ലവവാം ഒരു സ്ലഹചര്യതെി
ലാം വളർന്ന് ശക്മ്ലക്ലൻ അനു
വദിക്്ല�ിരിക്കുക എന്�്ലെന് 

പ്ര�ിമല്ലമ ശക്ികളുപ്െ ലഷെ്യാം. 
അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്�ന് ജനങ്ങൾ
ക് ി െ യ ി ൽ  മ � തെ ി മ റെ യു ാം , 
ജ്ല�ിയുമെയുാം മെരിൽ ഭിന്ിപെന് 
വളർത്തുകയുാം, െരസ്പര സഹകര
െതെിനുെകരാം, െരസ്പരാം ഏറ്റമു
ടെലകളിമലക്കു അവപ്ര നയിക്കുക 
എന്�്ലെന്. സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം 
വിമദശ ഇന്്യ്ലക്്ലരുപ്െ നിരീഷെ
െതെിൽ മകരളതെിപ്റെ പ്െ്ലതു 
മണ്ഡലപ്തെ ഇമപെ്ലൾ കയ്െക്ി
യിരിക്കുന്�ന് പ്െടെിപെിക്കുന് 
വിധതെിൽ ശക്ി പ്ര്ലെിച്ിരിക്കു
ന് അക്മവ്ലസനയ്ലെന്. �ീവ്ര 
ഹിന്ദു�്ശക്ികൾക്ന് നിർണ്്ല
യകസ്്ലധീനമുള്ള സാംസ്്ലനങ്ങ

വികസിത രാജത്യങ്ങളം, വികസ്വര 
രാജത്യങ്ങളം ഒരുനപാമല കാലാവ
സ്ാ വത്യതിയാേങ്ങൾമക്കതിമര 
ജാഗ്രത പാലിക്കണമമന്നും, 
പ്രകൃതിദതെമായ പരിസ്ിതിയും, 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളം യുക്ിസഹ
മായി വിേിനയാഗിക്കണമമന്നും 
ഐ പി സി സി റിനപ്ാര്ട്് 
ശുപാര്ശ മെയ്ന്നു. േിലേിൽക്കു
ന്ന വികസേമായിരിക്കണം 
ഏമതാരു ഭരണകൂെതെിനറെയും 
പരനമാന്നത ലക്ഷത്യം എന്നും 
ഇതിൽ േിേ് കര്േിക്കുന്നുടെ്.

മഡ്ലെ്ലള്ഡന്  രോംെന്
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ളിൽ െരപ്ക് ക്ലെപ്പെടുന് ആൾക്കൂടെപ്ക്്ലലകളുാം, ദരഭിമ്ല
നപ്ക്്ലലകളുാം ഇന്ന് മകരളതെിലെനീളാം നെന്നു വരുന്�്ലയി 
ക്ലണുന്നു. മനുഷ്യശക്ി വികസനതെിനന് ഏക്ലധിെ�്യ 
സ്ഭ്ലവമുള്ള ഭരെകൂെമമ്ല, അതെരപ്മ്ലരു ഭരെകൂെതെിനന് 
പ്മമജ്ലറിമറ്റയൻ ഘെനമയ്ല ആവശ്യമില. അതുമെ്ലപ്ല 
�പ്ന് സ്ലമൂഹ്യമ്ലറ്റതെിനന് അക്മെ സ്ഭ്ലവവാം ആവശ്യ
മില.

മകരള സാംസ്്ലനതെന് ഗ്ര്ലമീെ, ക്ലർഷിക മമഖലയിൽ 
വിപ്വകരമ്ലയ മ്ലറ്റങ്ങൾക്ന് വഴിപ്യ്ലരുക്ിയ ഭൂെരിഷന് ക്ലര
വാം, അ�ിലൂപ്െ മനെിപ്യടുക്്ലന്ലയ സ്ലമൂഹ്യ െരിവർതെനവാം 
സമ്ലധ്ലനെരമ്ലയ നെെെികളിലൂപ്െയ
മല യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമ്ലക്ിയ�ന്? ഇ�ിപ്റെ 
അർത്ഥാം ഭൂെരിഷന് ക്ലരാം പൂർണ്മ്ലയ 
മ�്ല�ിൽ ഗുെഫലങ്ങളുണ്ട്ലക്ി 
എന്ല. എന്്ലൽ, ഇന്്യയുപ്െ മറ്റന് 
നിരവധി സാംസ്്ലനങ്ങളിൽ കർഷക 
സമൂഹാം ഫയൂഡൽ ഭൂഉെമ, സാംഘങ്ങ
ളുമെ�്ലയ കടുതെ ചൂഷെതെിനന് 
വിമധയമ്ലക്പ്പെട്ടു വരികയ്ലെിന്നുാം. 
ഛതെീസന്ഗഡന്, ജ്ലർഖണ്ഡന് തുെങ്ങിയ 
സാംസ്്ലനങ്ങളിൽ മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് 
സ്്ലധീനാം ഇന്നുാം തുെരുന്�ിനുളള 
ക്ലരെവാം മപ്റ്റ്ലന്ല. മകരളതെിൽ 
അങ്ങിങ്ങ്ലയി ക്ലെപ്പെടുന് മ്ലമവ്ല
യിസ്റ്റന് വിഭ്ലഗങ്ങളുപ്െ ഒറ്റപ്പെടെ സ്ലന്ി
ദ്ധ്യാം ഭരെകൂെ ഭീകര�യുാം, മെ്ലലീസന് 
മർ്നമുറകളുാം വിനിമയ്ലഗിച്ല്ല അഭി
മുഖീകരിമക്ണ്ട�ന്. മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് പ്ര
�്യയശ്ലസ്ത്രതെിപ്റെ സ്്ലധീനതെിനന് 
വിമധയര്ലക്പ്പെടുന്വപ്ര ര്ലഷ്ട്രീയ, 
സ്ലമൂഹ്യ മുഖ്യധ്ലരയിമലപ്ക്തെിക്്ല
ന്ലെന് െരിശ്രമിമക്ണ്ട�ന്. മ്ലമവ്ലയി

സ്റ്റന് ഉമ്മ്ലക്ി ക്ലെിച്ന് മമ്ലദി 
സർക്്ലരിൽ നിന്ന് കൂടു�ൽ 
െൊം ജകപെറ്റ്ലനുാം, �ണ്ടർ 
മബ്ലൾടെന് മസന്ല വിഭ്ലഗപ്തെ, 
സ ാം സ് ്ല ന  മ െ ്ല ല ീ സന് 
മസനയുപ്െ അവിഭ്ലജ്യ ഘെക
മ്ലക്ി മ്ലറ്റ്ലനുമുള്ള ഏതു 
നീക്വാം, ആരുപ്െ ഭ്ലഗത്തു 
നിന്നുണ്ട്ലയ്ലലാം അ�ന് ഒരു 
സ്ലഹചര്യതെിലാം അനുവദി
ക്രു�ന്. ഇതെരപ്മ്ലരു നയ 
സമീെനാം ഒരു ഇെതുെഷെ 
സർക്്ലരിനന് ഒരിക്ലാം ഭൂഷ
െവമല. �ണ്ടർ മബ്ലൾടെന് 
മസനക്കു പുറപ്മ  മകന്ദ്ര 
സർക്്ലരിപ്റെ സഹ്ലയാം പ്ര
�ീഷെിച്ന് പ്ര�ിമ്ലസാം ഒന്ര 

മക്ലെി രൂെ നിരക്ിൽ ഒരു പ്ഹലിമക്ലെന്റ്റർ മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് 
മവടെയുപ്െ കൂെി ഭ്ലഗമ്ലയി സജ്മ്ലക്്ലനുള്ള �ീരുമ്ലനവാം 
സാംശയങ്ങൾക്ിെ നൽകുന്നുണ്ടന്. യുവ്ലക്ളുാം, ആദിവ്ലസി 
വിഭ്ലഗങ്ങളുാം എന്തുപ്ക്ലണ്ട്ലെന് മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് സ്്ലധീനതെിനന് 
കീഴന് പ്പെടുന്പ്�ന്്ലെന് കപ്ണ്ടമതെണ്ട�ന്. നഗര മമഖലയിപ്ല 
യുവ്ലക്ളുാം മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് സ്്ലധീന വലയതെിൽ അകപ്പെടുന്നു
പ്ണ്ടന്്ലെമല്ല കപ്ണ്ടതെൽ. ഇക്കൂടെരുമെയുാം മമൽ മ്ലമവ്ല
യിസ്റ്റന് സ്്ലധിനാം ഏതു വിമധനയ്ലെന് വന്നു മചരുന്പ്�ന്നുാം 
കപ്ണ്ടതെിമയ മ�ിയ്ലകൂ. ഇവപ്ര അർബൻ മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് മുദ്ര 

കുതെി ഒറ്റപ്പെടുതെി ഒതുക്കുകയല 
പ്ചമയ്ണ്ട�ന്.

ഛതെീസന്ഗഡന്, ജ്ലർഖണ്ഡന് 
മെ്ലലള്ള സാംസ്്ലനങ്ങളിലാം 
ദ ഷെ ി മ െ ന് ്യൻ  സ ാം സ് ്ല ന

ങ്ങള്ലയ ആന്ധ്ര്ല, പ്�ലങ്്ലന, 
�മിഴന് ന്ലെന് തുെങ്ങിയ ഇെങ്ങളിലാം 
ഒരു െരിധി വപ്ര മകരളതെിലാം, 
ആദിവ്ലസി വിഭ്ലഗങ്ങൾക്ിെയിൽ 
വികസനതെിപ്റെ ഗുെങ്ങൾ എത്തു
ന്ില എന്�ിനുപുറപ്മ ഇക്കൂടെർ 
വൻമ�്ല�ിൽ വികസന ഭ്്ലന്ിപ്റെ 
ഇരകളുമ്ലയി �ീരുന്നുമുപ്ണ്ടന്
�്ലെന് യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യാം. ആദിവ്ല
സികൾ സ്ന്ാം ആവ്ലസ വ്യവസ്
കളിൽ നിന്നുാം വികസനതെിപ്റെ 
മറവിൽ കുെിയിറക്പ്പെടുമ്്ലൾ, 
അവർക്ന് െലമപെ്ലഴാം തുെയ്ലയി 
എത്തുന്�ന് മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റുകള്ലയിരി
ക്കുാം. സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം െ്ലർശ്വല്ക
രിക്പ്പെടെ ആദിവ്ലസി ജന� ഈ 
പു�ിയ രഷെകരുപ്െ അനുഭ്ലവിക

നപാലീസ് നസേയുമെ 
അവിഭാജത്യ ഘെകമാക്കി 
മാറ്റാനുമുള് ഏതു േീക്കവും, 
ആരുമെ ഭാഗത്തു 
േിന്നുടൊയാലും അത് 
ഒരു സാഹെരത്യതെിലും 
അനുവദിക്കരുത്. ഇതെര
മമാരു േയ സമീപേം 
ഒരു ഇെതുപക്ഷ 
സര്ക്കാരിേ് ഒരിക്കലും 
ഭൂേണവുമല്. 

30000 എഞ്ിനിയര്മ്ലര്ക്ന്  മകരളതെില്  പ്�്ലഴിലില
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ളുാം, മിത്രങ്ങളുമ്ലയി മ്ലറുകയ്ലെന് പ്ചയ്യുക. നിരെര്ലധികളുാം 
നിഷന് ക്ളങ്രുാം, നിസ്ഹ്ലയരുമ്ലയ ഇവപ്ര ജീവി�തെിപ്റെ 
മുഖ്യധ്ലരയിമലക്കു നയിമക്ണ്ട�ിപ്റെ ബ്ലദ്ധ്യ� ഭരെകൂെ
ങ്ങൾക്്ലെന്. എന്്ലൽ, സമീെക്ലല അനുഭവങ്ങൾ പ്വളി
വ്ലക്കുന്പ്�പ്ന്മന്്ല? ഭരെകൂെങ്ങൾ മനപ്ര വിെരീ� ദിശ
യിമലക്കു നീങ്ങുന്നു എന്തു �പ്ന്യ്ലെന്. അർബൻ മ്ലമവ്ല
യിസ്റ്റുകളുണ്ട്ലകുന്പ്�ന്തു പ്ക്ലണ്ട്ലപ്െമന്്ല? ഇെതു - വലതു 
മഭദമില്ലപ്� അധിക്ലരതെിൽ വരുന് ഭരെകൂെങ്ങൾ അഭ്യ
സ്വിദ്യര്ലയ യുവ്ലക്ൾക്ന് മവണ്ടത്ര പ്�്ലഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്�ിൽ അമ് െര്ലജയപ്പെ
ടുന്നു എന്തു �പ്ന്. ഏറ്റവപ്മ്ലടുവില
പ്തെ ഔമദ്യ്ലഗിക കെക്നുസരിച്ന് 
മദശീയ �ലതെിൽ പ്�്ലഴിലില്ലയ്മ 9 
ശ�മ്ലനാം എന് നിരക്ിൽ എതെി 
നിൽക്കുമ്്ലൾ നമ്മുപ്െ സാംസ്്ലന
തെന് ഇ�ന് 12 ശ�മ്ലനാം വപ്രയ്ലയി 
കു�ിച്ചുയർന്ിരിക്കുന്നു എന്്ലെന് 
റിമപെ്ലർടെന് പ്ചയ്പ്പെടുന്�ന്. സാംഘെി� 
മമഖലയിമല്ല, സർക്്ലർ - അർദ്ധ 
സർക്്ലർ മമഖലകളിമല്ല പ്�്ലഴിൽ 
സ ്ല ദ്ധ ്യ� ക ൾ  ന ്ല മ മ ്ല ത്രമ ്ല യ 
മ�്ല�ിൽ മ്ലത്രമ്ലെന് വർദ്ധിക്കുന്പ്�
ങ്ിൽ, സ്യാം പ്�്ലഴിൽ മമഖലയുപ്െ 
വികസനവാം സാംസ്്ലനതെന് �ളർച് 
മനരിടുകയ്ലെന്. അഭ്യസ്വിദ്യരുമെ�്ല
പ്യ്ലരു പു�ിയ �ലമുറ സമൂഹതെിൽ 
ഒറ്റപ്പെടുപ്ന്്ലരു സ്ി�ി വിമശഷാം 
ഉെപ്ലടുക്കുമ്്ലൾ, സ്്ലഭ്ലവികമ്ലയുാം 
അവരിൽ ചിലപ്രങ്ിലാം �ീവ്രവ്ലദ  
പ്ര�്യയ ശ്ലസ്ത്രതെിമലക്ന് ആകർഷി
ക്പ്പെമടെക്്ലാം. ഇ�ിനുള്ള െരിഹ്ലരാം 

ഇവപ്രപ്യല്ലാം അർബൻ നകന് സജലറ്റുകപ്ളമന്്ല അർബൻ 
മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റുകപ്ളമന്്ല മുദ്ര കുതെി അധിമഷെെിക്കുകയുാം ക്ി
മിനലകള്ലക്കുകയുമല്ല പ്ചമയ്ണ്ട�ന്. അവർപ്ക്�ിപ്ര ര്ലജ്യ
മദ്ര്ലഹികൾപ്ക്�ിപ്ര ച്ലർതെ്ലൻ ലഷെ്യമിടെന് മകന്ദ്ര സർക്്ലർ 
രൂെപ്പെടുതെിയിരിക്കുന് യു എ െി എ വകുപ്പുകൾ അെിമച്
ല്പിക്കുന്തുാം പ്�റ്റ്ലെന്? മനപ്ര മറിച്ന് അവപ്ര ക്ിമിനൽ 
െചൈ്ലതെലമമ്ല �ീവ്രവ്ലദ െചൈ്ലതെലമമ്ല ഉള്ളവരുപ്െ സ്്ല
ധീനവലയതെിപ്ലതെിക്്ലൻ ഇെയ്ലക്ിയ സ്ലഹചര്യങ്ങൾ 
കപ്ണ്ടത്തുകയുാം, അവപ്യ മവണ്ട വിധതെിൽ ജകക്ലര്യാം 

പ്ചയ്്ലൻ സന്ദ്ധമ്ലവകയുമ്ലെന് 
മവണ്ട�ന്.

സമൂഹതെിൽ ആരുാം �പ്ന് 
ക്ിമിനലകള്ലമയ്ല, �ീവ്രവ്ലദിക
ള്ലമയ്ല ജൻമപ്മടുക്കുന്ില. അവപ്ര 

സൃഷ്ടിക്കുന്തു സമൂഹതെിൽ നെമ്ലടു
ന് അനീ�ികളുാം, ഭരെകൂെതെിപ്റെ 
ശത്രു�്ല മമന്ലഭ്ലവവാം, ഭരെകൂെ 
ഭീകര�യുാം വിമവചനെരമ്ലയ 
സമീെനവമ്ലെന്. മകരളതെിൽ 
ഇമപെ്ലൾ അധിക്ലരതെിലിരിക്കു
ന് ഇെതു, ജന്ലധിെ�്യ ഭരെകൂൊം 
മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന് എന്്ലമര്ലെിക്പ്പെ
ടുന്വർക്കുമനപ്ര െിൻതുെർന്നു 
വരുന് നയതെിനന് യ്ലപ്�്ലരുവിധ 
നീ�ീകരെവമില. വിശിഷ്യ്ല, 
നവമകരള സൃഷ്ടിക്്ലയി മല്ലക 
മകരള സഭ മെ്ലലള്ള മവദികൾ 
സജ്മ്ലക്്ലൻ വ്യഗ്ര� ക്ലെിക്കു
ന് ഒരു ഭരെകൂെതെിനന് ഈ നയാം 
ഭൂഷെവമല.

നകരളതെിൽ ഇനപ്ാൾ അധി
കാരതെിലിരിക്കുന്ന ഇെതു, 
ജോധിപതത്യ ഭരണകൂെം മാനവാ
യിസ്റ് എന്നാനരാപിക്കമപ്ടുന്ന
വര്ക്കുനേമര പിന്തുെര്ന്നു 
വരുന്ന േയതെിേ് യാമതാരു
വിധ േീതീകരണവുമില്. 
വിശിേത്യാ, േവനകരള സൃഷ്ി
ക്കായി നലാക നകരള സഭ 
നപാലുള് നവദികൾ സജ്ജമാ
ക്കാന് വത്യഗ്രത കാണിക്കുന്ന 
ഒരു ഭരണകൂെതെിേ് ഈ േയം 
ഭൂേണവുമല്.

 മകരളതെിപ്ല  മ്ലമവ്ലയിസ്റ്റന്  മവടെകളില് പ്ക്ലലപ്പെടെവര്
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നന്്ലയി വിളഞ്ഞു െഴപ്തെ്ലരു
ന്ലട്ടുമ്ല്ഴാം

പ്രമല്ലഭനങ്ങമളതുമില്ലപ്�്ലരു ദിനാം
പ്െടെറ്റുവീണു.
ന്ലലഞ്ന് മച്ലനനുറുമ്പുകൾ
�ിടുക്പ്പെടെന് അ�ിലിഴഞ്ഞു കയറി.
ച�വിലൂടൂർന് മ്ലഞ്്ലറിൽ
മുങ്ങിപ്പെ്ലങ്ങി അവ മദിച്ചു.

മണ്ിലമർന്ന്
ആക്ലശാം കണ്ടുകിെന് മ്ല്ഴപ്തെ
മുകളിപ്ല പ്ക്ല്ിലിരുന് 
ഒരു കരിങ്ണ്ൻ ക്ലക്
മന്ലക്ിമന്ലക്ി പ്ക്ല�ികുതെി.

വ്ലലിടെിളക്ിപെ്ലഞ്ഞ
ച്ലരനിറക്്ലരൻ അണ്്ലറക്ണ്ൻ
ഇൊംവലാം മന്ലക്ിയുാം മന്ലക്്ലപ്�യുാം
മ്ല്ഴപ്തെ കണ്ണുപ്വച്ചു.

മ്ല്ഴാം വീഴന് ഒച്മകടെന്
ഒരു ഉണ്ിക്കുടെൻ
കളിച്ചുപ്ക്ലണ്ടിരുന് രസാം മറന്ന്
വ്ലയിപ്ല്ലരു കപെമല്ലെിച്ന്
ഒറ്റക്കു�ിപെിനന് സ്ലപ്തെതെി.

മമല്ലപ്ക പ്വണ്ീർഭസ്മാം
വ്ലരിപ്പൂശിപ്യ്ലര്ലൾ
െിറുെിറുത്തുപ്ക്ലണ്ടന്
അവിപ്െപ്യതെി മന്തങ്ങളുരുവിട്ടു.
വിഭൂ�ിപ്ക്്ലപൊം വ്ലയുവിൽ നിന്ന്
�്ലന്ലവ്ലഹിപ്ച്ടുതെ�്ലെന്
ഈ മ്ല്ഴപ്മന്ന് 
ഒറ്റക്്ലലിൽ
ധ്യ്ലനനിമഗന് നന്ലയി നിന്ന്
അയ്ലൾ കടെ്ലയാം െറഞ്ഞു.

െ�നങ്ങപ്ള
�്ലതെ്ികമ്ലയി
മുന്ിൽകണ്ട ഒരു ശ്ലസ്ത്രജ്ഞൻ
പ്െ്ലടുന്പ്ന ചിന്്ലവിവശന്ലയി.
ആപെിളുകള്ലയി െരിെമിച്ന്
സ്ന്ാം �ലയിൽ വീെ
ഗുരു�്്ലകർഷെപെഴപ്ഞ്്ലലന്
ക്ലെ്ലതുരുവിടെന്
�ിരിഞ്ഞുനെന്നു അയ്ലൾ.
മ്ലങ്ങയ്ലമെ്ല
മ്ലങ്ങ്ലണ്ടിയ്ലമെ്ല
ആദ്യമുണ്ട്ലയപ്�ന്ന് ശങ്ിച്ന്
ഒരു െരിെ്ലമസമന്ദഹി

കവിത

ആരത്യാനഗാപി

ൊ്ഴസിദ്ാന്തധം
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മവവല്ല�ിപ്പൂരതെിനന്
�ിരിപ്ക്ലളുതെി �്ലെി �െവി.

മ്ലവിൽ നിമന്്ല
പ്്ലവിൽ നിമന്്ല
മ്ല്ഴാം വീെപ്�ന്റിയ്ലപ്�
ഉതെര്ലധുനിക�യുപ്െ
മൂത്തുെഴക്്ലതെ വഴിയിൽ
�ല പ്ച്ലറിഞ്ഞു നിന്ന്
ഒരു കവി വിയർത്തു മഷെ്ലഭിച്ചു.

ആത്മവിമർശനതെിപ്റെ 
മുൾമുനയിൽ
ജവമല്ലപെിള്ളിക്വി�യിപ്ല
അമ്മ
മക്പ്ള കണ്ടുാം മ്ലമ്പൂ കണ്ടുാം
മമ്ലഹിക്രുപ്�ന്ന്
വിങ്ങിവിങ്ങിപെറഞ്ഞു.

മവദ്ലന്ികളുാം
മദ്ലജഷകദൃക്കുകളുാം
വിപ്വക്ലരികളുാം
െരിസ്ി�ിവ്ലദികളുാം
അവിശ്്ലസതെിപ്റെ
വ്യ�്യസ്വഴിയിൽ
വിശ്്ലസതെിപ്റെ
െരവ�്ലനിയിൽ ചവിടെി നിന്ന്
മ്ല്ഴപ്തെ

പ്െക്ി മന്ലക്ിപ്ക്ലണ്ടിരുന്നു.
വിശപെിപ്റെ സ്ലമൂഹ്യെ്ലഠാം
ഉദ്ലഹരെസഹി�ാം
ചരിത്രതെ്ലളുകളിൽ നിന്ന്
കെപ്മടുതെ മന�്ലവന്
മ്ല്ഴതെിപ്റെ
അവക്ലശപ്തെപെറ്റി
ഇെത്തുാം വലത്തുാം നിന്ന്
ഉറപ്ക് പ്രസാംഗിച്ചു.
ആരുപ്െയുാം
സാംശയങ്ങളുപ്െ
ഹിമ്ലലയൻ �്ലഴന് വരയിൽ
ഉറു്രിച് മ്ല്ഴാം
യ്ലപ്�്ലരു 
സിദ്ധ്ലന്ങ്ങളുപ്െയുാം
അന്�യിൽ
മറഞ്ഞിരുന്ില.
വിശന്നുവലഞ്ഞു
കണ്ണുക്ലെ്ലപ്� നെപ്ന്്ലരു കുടെി
വ്ലദപ്ര�ിവ്ലദങ്ങൾ
അറിയ്ലപ്�
ഒറ്റജക്യ്ലൽ മ്ല്ഴാം
�ടെിപ്യടുതെന്
കെിച്ീ്ിച്ലറുകുെിച്ന്
മ്ലങ്ങ്ലണ്ടി വലിപ്ച്റിഞ്ഞന്
കെന്നുകളമഞ്ഞ...ഹൂ....യന്!

മമല്ലപ്ക പ്വണ്ീർഭസ്മാം
വ്ലരിപ്പൂശിപ്യ്ലര്ലൾ
െിറുെിറുത്തുപ്ക്ലണ്ടന്
അവിപ്െപ്യതെി മന്തങ്ങളുരുവിട്ടു.
വിഭൂ�ിപ്ക്്ലപൊം വ്ലയുവിൽ നിന്ന്
�്ലന്ലവ്ലഹിപ്ച്ടുതെ�്ലെന്
ഈ മ്ല്ഴപ്മന്ന് 
ഒറ്റക്്ലലിൽ
ധ്യ്ലനനിമഗന് നന്ലയി നിന്ന്
അയ്ലൾ കടെ്ലയാം െറഞ്ഞു.

െ�നങ്ങപ്ള
�്ലതെ്ികമ്ലയി
മുന്ിൽകണ്ട ഒരു ശ്ലസ്ത്രജ്ഞൻ
പ്െ്ലടുന്പ്ന ചിന്്ലവിവശന്ലയി.
ആപെിളുകള്ലയി െരിെമിച്ന്
സ്ന്ാം �ലയിൽ വീെ
ഗുരു�്്ലകർഷെപെഴപ്ഞ്്ലലന്
ക്ലെ്ലതുരുവിടെന്
�ിരിഞ്ഞുനെന്നു അയ്ലൾ.
മ്ലങ്ങയ്ലമെ്ല
മ്ലങ്ങ്ലണ്ടിയ്ലമെ്ല
ആദ്യമുണ്ട്ലയപ്�ന്ന് ശങ്ിച്ന്
ഒരു െരിെ്ലമസമന്ദഹി

932020  ജനുവരി 01-15email: janashakthi@gmail.com



ഒന്നന്
സ�ീശന് മ�്ലപ്ര

തെിപ്റെ ചിത്രരചന
കപ്ള മനസ്ില്ലക്്ലൻ, 
കല്ലെ്ലണ്ഡി�്യതെി
പ്റെയുാം സ്ലമങ്�ിക
ജ്ഞ്ലനതെിപ്റെയുാം 
െിൻബലാം കൂെിമയ 
� ീ രു  എ ന് ി ല . 
സ�ീശിപ്റെ (എസന് െി) 

പ്െയിറെിങ്ങുകപ്ള, 'സ്ലഹി�്യവിമർശനാം' 
ക്ലണുന്തുാം 'വ്ലയിക്കുന്തുാം' എങ്ങപ്നയ്ല
യിരിക്കുാം? നീണ്ടക്ലലപ്തെ െരിശീലനവാം 
െഠനപ്രയ�ന് നങ്ങളുാം പ്ക്ലണ്ടന് രചനകൾക്ന് 
സ്ലധ്യമ്ലകുന് ര്ലസെരിവർതെനതെിൽനി
ന്ന് എഴത്തുക്ലരൻ മനസ്ില്ലമക്ണ്ട ചില 
ക്ലര്യങ്ങളുണ്ടന്. 'നിശേബ്ദനിലവിളികളിൽ' 
(എസന് െി യുപ്െ ചിത്രപ്രദർശനതെിനന് നല്
പ്പെടെ മെരന്) കലയുപ്െ രസ�ന്താം വർതെമ്ല
നക്ലല സ്ലഹചര്യതെിൽ പ്രവർതെിക്കുന്
പ്�ങ്ങപ്നപ്യന്ന് അമന്ഷിക്കുകയ്ലെന് ഈ 
കുറിപ്പുകളുപ്െ ഉമ്ശ്യാം. സ്ന്ാം അനുഭവജീ
വി�വാം, അമ�ക്കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടുവിച്ലരങ്ങ

നലഖേം

എം പി ബാലറാം

'നിശ്ശബ്ദ 
നിലവിളികൾ'

സമകാലിക പ്രസക്ിയുള് 
െിത്രരെേമയ അധികരിച്ചുള് 

രാഷ്ടീയകുറിപ്പുകൾ
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ളുാം ചിത്രരചനക്കുളള ഇന്നമ്ലകുന്പ്�
ങ്ങപ്ന? - എസന് െി ചിത്രങ്ങപ്ള ഇവയ്ക്കുളള 
െഠനമ്ലതൃകകള്ലയ്ലെന് ഇവിപ്െ സമീ
െിക്കുന്�ന്. പുകഴ്തലാം ഇകഴ്തലമല, ന്ലാം 
ജീവിക്കുന് ജീവി�പ്തെയുാം ഇവിപ്െ 
ശ്സിച്ന് വളരുന് നമ്മുപ്െപ്യല്ലാം 
'സ്ന്ാം' കലമയയുാം അറിയ്ലൻ ശ്രമി
ക്കുക മ്ലത്രമ്ലെന് ഇവിപ്െ ലഷെ്യമ്ലക്കു
ന്�ന്.

ര്ന്
സവിമശഷമ്ലയ ഒരു ജീവി�്ലനു

ഭവതെിപ്റെ സൂക്ഷ്മവാം വിശദവമ്ലയ 
െഠനാം എന് നിലക്്ലെന് സ�ീശിപ്റെ  
ഓമര്ല ചിത്രവാം െിറവിപ്യടുക്കുന്�ന്. 
അ�ിന്ലൽ അമ�രീ�ിയുള്ള െരിചര
െതെിനുാം െരിഗെനയ്ക്കുാം വിമധയമ്ല
വ്ലനുള്ള അർഹ�, പ്െ്ലതുപ്വ എസന് 
െി ചിത്രങ്ങൾപ്ക്ല്ലമുണ്ടന്. 'നിശേബ്ദ 
നിലവിള ികപ്ള '  െിന്തുെർന്്ലൽ 
ഇക്്ലര്യാം മബ്ലദ്ധ്യപ്പെെ്ല�ിരിക്ില. 
മര്ലഗപ്തെമയ്ല �ത്തുല്യമ്ലയ അവസ്
കപ്ളമയ്ല ചിത്രങ്ങൾ ഒരിക്ലാം വിഷ
യമ്ലക്കുന്ില. മരെപ്തെക്കുറിമച്്ല 
�ലയിപ്ലഴതെിപ്നക്കുറിമച്്ല മവവ
ല്ല�ിപ്പെെ്ലൻ ചിത്രങ്ങൾ ഒരിക്ലാം 
�യ്്ലറ്ലകുന്ില. എങ്ിൽ െിപ്ന് 
ആസ്പത്രിയുാം അതുമ്ലയി ബന്പ്പെടെ 
ക്ലഴ്ചകളുാം, ചിത്രതെിൽ ഇൊം കപ്ണ്ടത്തു
ന്�ിപ്റെ പ്രസക്ി? ഒരു പ്രശന് നവിഷ
യമ്ലെി�ന്. �െവറ മെ്ലപ്ല പ്കടെിയുയർ
തെിയ ആസ്പത്രിയുാം, ക്ലറ്റുാം പ്വളിച്വാം കെക്്ലതെ അ�ിപ്റെ 
കിളിക്കൂെന് മെ്ലലള്ള ജന്ലലകളുാം മനുഷ്യപ്റെ രഷെക്കുാം ചികി
ത്സക്കുാം മവണ്ടിയപ്ലന്ന് െറയ്ലപ്� െറയുന്നുണ്ടന്. അകപ്ല 
ജന്ലലയുപ്െ പ്ക്ലച്ചുദ്്ലരങ്ങളിലൂപ്െ ക്ലെപ്പെടുന് നിഴലകൾ, 
അകതെന് അകപ്പെട്ടുമെ്ലയ മനുഷ്യരുപ്െ അസ്�ന്ത�മയയുാം 
ദയനീയ�മയയുാം നിശേബ്ദമ്ലയി അറിയിക്കുന്നു. ചികിത്സിക്കു
ന്�ിനന് െകരാം പ്ക്ലല്ലൻ ഉ�കുന് മരെതെിപ്റെ ഇരുണ്ട 
�െവറയ്ലെന് 'ആസ്പത്രി' എന് മെരിൽ െചൈ്ലതെലതെിൽ 
ക്ലെപ്പെടുന്�ന്. ചിത്രതെിപ്റെ മുൻനിരയില്ലകപ്ടെ ഒരു 
ആാംബുലൻസാം ആസ്പത്രിക്ടെിലാം (കിെക്മയ്ലപ്െ്ലപൊം) 
ഏ�ന് സമയവാം എതെിമച്ര്ലവന് ആെതെിലകപ്പെടുതെിയ 
ഇരപ്യ പ്ര�ീഷെിച്ിരിക്കുന്നുണ്ടന്.! കരു�ിക്കൂടെി കുരുക്ിലക
പ്പെടുതെ്ലൻ �യ്്ലറ്ലക്ി പ്വച്ിരിക്കുന് ച�ിയുപ്െ ചരടുക
ള്ലയി ആസ്പത്രിബിാംബങ്ങപ്ള ക്ലെ്ലാം. െരിചരെതെിനുാം 
ചികിത്സക്കുാം നിർബന്ിച്ന് മപ്രരിപെിക്കുന് െഠന വസ്തുക്
ള്ലയി, ചിത്രങ്ങൾ രൂെ്ലന്രപ്പെടുകയ്ലെന്. പ്ര�്യഷെതെിലളള 
ല്ലളി�്യതെിനന് െിറകിൽ, സങ്ീർണ്�കൾ അനവധിയ്ലെന്. 

മനുഷ്യസ്ലധ്ലരെമ്ലയ പ്വറുാം ഉൽക്ണ്യല, സഹിക്്ലവന്
�ിലധികമ്ലയ �ീവ്രമവദനയുാം യ്ല�നയുമ്ലെന് ചിത്രതെിലൂപ്െ 
ധ്നിപെിക്പ്പെടുന്�ന്. നിശേബ്ദമ്ലയ്ലെന് നിലവിളികൾ മകൾ
പെിക്പ്പെടുന്�ന്. 

മൂന്നന്
സ�ീശിപ്റെ  ചിത്രങ്ങൾക്ന് വിധിവിശ്്ലസങ്ങളുപ്െ

യുാം ആച്ലര്ലനുഷ്്ലനങ്ങളുപ്െയുാം ന്യ്ലയീകരെങ്ങള്ലവ്ലൻ 
ഒരിക്ലാം കഴിയില. ആത്മീയ�യുപ്െയുാം പ്രകൃ�ിവ്ലദതെി
പ്റെയുാം െ്ല�കപ്ള െിന്തുെര്ലനുമ്ലവില. മഹ്ലപ്രളയതെിപ്റെയുാം 
പ്രകൃ�ിദരന്ങ്ങളുപ്െയുാം െിന്ിൽ 'അദൃശ്യ' മ്ലയ ജകകളു
പ്ണ്ടന്ന് ഇവിപ്െ സാംശയിക്പ്പെടുകമെ്ലലമില. എവിപ്െയുാം 
നിറഞ്ഞന് നിൽക്കുന്�ന് സ്ത്രീപുരുഷന്്ലര്ലെന്. മനുഷ്യര്ലെന്. 
അവരുപ്െ ദൃശ്യവാം അദൃശ്യവമ്ലയ ജകക്ലലകള്ലെന്. 
അദ്ധ്്ലനശക്ിയ്ലെന്. ഉരുൾപ്െ്ലടെലകളുപ്െയുാം, ശിരമഛദാം 
പ്ചയ്പ്പെടെ വൃഷെങ്ങളുപ്െയുാം, �ലമെ്ലയ വിഗ്രഹതെിപ്റെയുാം, 
എരിയുന് 'മമമലരി' യുപ്െയുാം പ്കടെിയുയർതെിയ മവലികളുപ്െ
യുാം കുരുമതെ്ലല മൂെിയ പ്�യ്മക്്ലലതെിപ്റെയുാം െിറകിൽ 

സ�ീശന് മ�്ലപ്രതെന് സ്ന്ാം ചിത്രതെിനന് മുന്െില്
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മനുഷ്യപ്റെ വിരലെയ്ലളമുണ്ടന്. ഒറ്റമന്ലടെതെിൽ അമങ്ങയറ്റാം 
മ്ലനുഷികമ്ലെന് ഇപ്�ല്ലാം. ക്ലണുന്തുാം ക്ലെ്ലതെതുമ്ലയ 
ഇെങ്ങളിപ്ല മനുഷ്യസ്ലന്ിദ്ധ്യാം, ചിത്രപ്തെ മനുഷ്യ�്െര
മ്ലക്കുന്നുമുണ്ടന്. എന്്ലൽ മകവലമ്ലയ മ്ലനുഷിക�, നിർവ്ച
നങ്ങളിലല്ലപ്� പ്രമയ്ലഗങ്ങളിൽ സ്ലധൂകരിക്പ്പെടുകയിപ്ല
ന്ന് മനസ്ില്ലക്കുന്മ�്ലപ്െയ്ലെന്, 
എസന് െി ചിത്രങ്ങൾ വഴിമ്ലറി 
നെക്കുന്വയ്ലയിതെീരുന്�ന്.

െോലന്
സ�ീശിപ്റെ ആൾ രൂെങ്ങൾ 

പ്രശന് നവിഷയമ്ലയി, ചിത്രങ്ങ
ളിൽ ആവർതെിക്പ്പെടുന്നുണ്ടന്. 
ആളുകളുപ്െ ആകൃ�ിയുാം വണ്വ
മ്ലെന് യഥ്ലർത്ഥതെിൽ പ്രശന് ന
മ്ലകുന്�ന്. വലപെമമറിയ ക്ലൻ
വ്ലസകള്ലെന്, ചിത്രങ്ങളുമെ�ന്. 
ആളുകളുപ്െ ആമെഷെികമ്ലയ 
'വലപൊം' നപ്ന് പ്ചറുതുാം നിസ്്ല
രവമ്ലപ്െന്ന്, വലിയ ക്ലൻവ്ല
സ്കൾ ഒറ്റമന്ലടെതെിൽ മബ്ലദ്ധ്യ
പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടന്. ക്ലരെമില്ലതെ 
ഒരു സന്ദിഗന്ധ� ചിത്രങ്ങളിപ്ല 
മനുഷ്യരൂെങ്ങപ്ള സ്ിരമ്ലയി 
െിന്തുെരുന്നുണ്ടന്. നപ്ല്ലരു നിരീ
ഷെകനന് ആൾരൂെങ്ങപ്ള മവർ�ി
രിച്ന് അെയ്ലളപ്പെടുതെ്ലൻ വിഷമമു

ണ്ട്ലവില. ഓമര്ല പുരുഷനുാം സ്ത്രീയുാം പ്ചറുപെക്്ലരനുാം വൃദ്ധനുാം 
കുടെിയുപ്മല്ലാം മവറിടെന് എപ്ന്ങ്ിലാം പ്ചയ്തു പ്ക്ലണ്ടിരിക്കുന്നു
ണ്ടന്. അപ്ലങ്ിൽ എപ്ന്ങ്ിലാം സാംസ്ലരിച്ചുപ്ക്ലണ്ടിരിക്കുന്നു
ണ്ടന്. എന്്ലെന് പ്ചമയ്ണ്ടപ്�ന്റിയ്ലതെ സന്ദിഗന്ധ�പ്യ, 
എപ്ന്ങ്ിലാം പ്ചയ്തു പ്ക്ലണ്ട്ലെന് അവർ മനരിടുന്�ന്. നപ്ന് 

പ്ചറു�്ലയിമപെ്ലയ സ്ന്ാം അവസ്
യ്ലെന് ഇങ്ങപ്നപ്യ്ലരു സന്ദിഗന്ധ�
യിൽ ചിത്രതെിപ്ല ആളുകപ്ളപ്ക്്ല
ണ്ടന് പ്ചപ്ന്തെിക്കുന്�ന്. ഇങ്ങപ്ന 
കരു�്ലന്ലെന് ചിത്രതെിപ്റെ ക്ലഴ്ച 
നപ്മ്മ നിർബ്ബന്ിക്കുന്�ന്. െപ്ഷെ, 
എന്ന് പ്ക്ലണ്ട്ലെന് അവർ പ്ചറു�്ലയി 
വരയ്കപ്പെടുന്�ന്? അണുക്പ്ളമപെ്ലപ്ല 
സൂക്ഷ്മരൂെികള്ലകുന്�ന്? 'മഹതെ്ലയ 
മ്ലനവിക�' യിലള്ള ഉറച് വിശ്്ലസ
പ്തെ ഉലയ്ക്ലൻ, വലപെമുള്ള ക്ലൻവ്ലസാം, 
രൂെ്ലന്രീകരിക്പ്പെടെ പ്ചറുമനുഷ്യരൂ
െങ്ങളുാം നപ്മ്മ മപ്രരിപെിക്കുന്നുണ്ടന്. 
നിർവ്ചിക്പ്പെടെ 'മ്ലനുഷിക�' പ്യ 
ചിത്രാം പ്ചറുവരകൾ പ്ക്ലണ്ടന് പ്രമയ്ല
ഗതെിൽ നിമഷധിക്കുന്നു. ക്ലഴ്ചയിൽ 
പ്ചറിയവരുാം, നിസ്്ലരരുാം, നിഴലകളുാം, 
മ്ലത്രമ്ലയിതെീർന് ചിത്രതെിപ്ല 
മനുഷ്യപ്ര, 'രഷെകപ്ര' ന്ന് വിമശ
ഷിപെിക്്ലൻ എങ്ങപ്ന സ്ലധിക്കുാം? 
സ�ീശിപ്റെ നിശേബ്ദ�കളുാം നിലവി
ളികളുാം പ്രശന് നസൂചകങ്ങള്ലപ്െന്ന് 

സ�ീഷന്  മ�്ലപ്രതെിപ്റെ രചന

സതീശിമറെ ആൾ രൂപങ്ങൾ 
പ്രശ് േവിേയമായി, െിത്രങ്ങ
ളിൽ ആവര്തെിക്കമപ്ടുന്നുടെ്. 
ആളകളമെ ആകൃതിയും വണ്വു
മാണ് യഥാര്ത്തെിൽ പ്രശ് േ
മാകുന്നത്. വലുപ്നമറിയ കാന്
വാസുകളാണ്, െിത്രങ്ങളനെത്. 
ആളകളമെ ആനപക്ഷികമായ 
'വലുപ്ം' േമന്ന മെറുതും േി്ാ
രവുമാമണന്ന്, വലിയ കാന്വാ
സ്സുകൾ ഒറ്റനോട്തെിൽ നബാദ്ത്യ
മപ്ടുത്തുന്നുടെ്. 
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െറയ്ലൻ ക്ലരെമി�്ലെന്.

അഞ്ന്                           
ജ്്ലലയുാം ജലവമ്ലെന് എസന് െി പ്െയിറെിങ്ങുകളിൽ 

മകന്ദ്രസ്്ലനതെന്. അഗ്ിയുപ്െ വർണ്മ്ലയ ജ്ലിക്കുന് ചുകപെന്, 
ക്ലൻവ്ലസിൽ, എവിപ്െയുാം പ്�്ലടെടുതെന് �പ്ന് വ്യ്ലെിച്ന് 
നില്പുണ്ടന്. �്ലയയ്ലയ ഭൂമിയുപ്െ (ഉർവ്ര�്ലബിാംബമ്ലയ) 
ഗർഭെ്ലത്രപ്തെ, അഗ്ികുണ്ഡാം ശക്മ്ലയി ഓർമ്മിപെിക്കുന്നു. 
കത്തുന് ജ്്ലലപ്യ സമീെിക്്ലൻ ജധര്യപ്പെെ്ലപ്�, ഏവരുാം 
വൃതെ്ലകൃ�ിയിലള്ള ഒരു വലയമ്ലയി ചുറ്റുാം അെിനിരക്കുന്നു. 
സൂര്യനന് തുല്യാം ക്ലെപ്പെടുകയ്ലെന് മകന്ദ്രസ്്ലനത്തുള്ള 
അഗ്ികുണ്ഡാം. 'മമമലരി' ജ്്ലലക്ന് ചുറ്റുാം ആൾക്കൂടെ വളയാം 
രൂെപ്പെടുന്നു. ജ്്ലലയുപ്െ വർണ്മ്ലയ കടുതെ ചുകപെന്, ചിത്ര
തെിൽ ജീവി�തെിപ്റെയുാം മരെതെിപ്റെയുാം പ്ര�ിനിധ്ല
നമ്ലവ്ലൻ അർഹ� മനടുന്നു. അഗ്ിപ്യയുാം ചുകപെിപ്നയുാം 
ഒപ്ര്ലറ്റ അർത്ഥതെിൽ െരിമി�ിപ്പെടുതെി ക്ലെ്ലന്ലവില. 
ജീവി�മരെങ്ങളുപ്െ ഉറവിെ സ്്ലനപ്തെക്കൂെി അഗ്ി ബിാംബ
വൽക്രിക്കുന്നുണ്ടന്. വലയാം പ്ചയ്യുന് ആളുകപ്ളപ്യല്ലാം അ�ന് 
�ീപ്ര പ്ചറിയവരുാം, നിസ്്ലരരുമ്ലക്ി മ്ലറ്റുന്നുണ്ടന്. അസാംബ
ന്ങ്ങൾ പുല്്ലനുാം പ്ചയ്്ലനുാം മ്ലത്രാം കഴിയുന് പ്രജനന
മശഷി നഷ്ടപ്പെടെ ക്ലെികൾ കൂെിമച്ർന്ന് രൂെപ്പെടുകയ്ലെന്, 
ആധുനിക്ലർത്ഥതെിലളള പു�ിയ 'ആൾക്കൂടൊം.' ജ്്ലലമയ്ലെന് 
അടുക്്ലനുാം ജ്്ലലപ്യ അെയ്ക്ലനുാം, ജധര്യപ്പെടുന്വർ 
'ആൾക്കൂടെ' തെിൽ ആരുണ്ടന്? ജീവി�തെിപ്റെയുാം മരെതെി
പ്റെയുാം യ്ലഥ്ലർത്ഥ്യമതെ്ലെന് എ�ിരിെ്ലനുാം അ�ിമന്ലെന് പ്െ്ലരു
തെപ്പെെ്ലനുാം ആർക്ന് കഴിയുാം?-സ�ീശിപ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉയർ
ത്തുന്�ന് ഈ അെിസ്്ലന മച്ലദ്യങ്ങള്ലെന്. ഉതെരങ്ങൾ, 
അപൂർവ് സൂചനകള്ലയി ക്ലൻവ്ലസിൽ ഉരിയ്ലെപ്പെടുന്നുണ്ടന്. 

എന്്ലെന് പ്ര�ിവിധികൾ? 

ആറന്
െച്യുാം നീലയുാം നിറങ്ങള്ലെന് െരിഹ്ലരങ്ങള്ലയി ചിത്ര

ങ്ങളിൽ സങ്ല്പിക്പ്പെടുന്�ന്. െപ്ഷെ പ്രശന് നാം അമ�്ലപ്െ 
അവസ്ലനിക്കുകയല; ആരാംഭിക്കുകയ്ലെന്. ചുവപെിപ്റെ ജ്്ലല
യിൽനിന്ന് മമ്ലചനമുമണ്ട്ല? അ�ന് സ്ലധ്യമ്ലമെ്ല? സർവ്വ്യ്ല
െിയ്ലയ പ്ക്ലടുാം�്ലെവാം �ീക്ഷ്ണപ്രക്ലശവാം പ്രസരിപെിക്കുന് 
അഗ്ികുണ്ഡതെിൽ നിന്ന്? ജീവി�തെിപ്റെയുാം മരെതെിപ്റെ
യുാം യഥ്ലർത്ഥ യ്ല�നകളിൽ നിന്ന്? ചുവപെിപ്റെ സ്ലന്ിദ്ധ്യാം 
പ്�്ലടെരിപ്ക ഏവപ്രയുാം ചൂഴ്ന്നു നിൽപ്പുണ്ടന്. െച്നിറാം അ�ിന
പ്പുറാം ദൂപ്രയ്ലയി ക്ലെപ്പെടുന്നു. നീലയ്ലപ്െങ്ിൽ ആക്ലശ 
വിദൂര�യിലാം. അെവ്ലദങ്ങൾ കപ്ണ്ടതെ്ലൻ വിഷമമില. 
കുരുമതെ്ലലമൂെിയ പ്�യ്മക്്ലലാം നിർഭയമ്ലയി മമമലരിയുപ്െ 
മനപ്ര നെന്ടുക്കുന്�ന് അധികാം അകപ്ലയല്ലപ്� ക്ലെപ്പെ
ടുന്നു. മുറിഞ്ഞന് മച്ലര ചിന്തുന് മരപ്ക്്ല്ിനന് മറുഭ്ലഗതെന് ഒന്ന് 
രണ്ടന് െച് ഇലപ്പെ്ലെിപ്പുകൾ സമീെതെ്ലയി വളര്ലൻ തുെങ്ങു
ന്നു. �ിരക്ന് െിെിച് രേ്ലഫികന് മെ്ലയിറെിനപ്പുറാം ക്ലറുകളുപ്െ 
ഇെമുറിഞ്ഞ നീണ്ടനിരയ്കന് പ്�്ലടെടുതെ്ലയി ഒന്ന് രണ്ടന് വിരിഞ്ഞ 
പൂക്പ്ള ചൂഴ്ന്നന് െച്യുപ്െ സ്ലമീെ്യമുണ്ടന്. െരിമി�ങ്ങള്ലെന് െച്
യുപ്െയുാം, നീലയുപ്െയുാം സമീെദൃശ്യങ്ങൾ. െച്ച് മരങ്ങൾ, 
മലകൾ, നീലിച് ആക്ലശാം - എസന് െി ചിത്രങ്ങളിൽ വിദൂര 
ദൃശ്യങ്ങള്ലയി െച്യുാം നീലയുാം നിറങ്ങൾ ആവർതെിക്പ്പെടു
കയ്ലെന്. സ�്യസന്മ്ലമെ്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ? ചുവപെന് നിറവാം 
ജീവി�മരെങ്ങളുപ്െ 'ര്ലവെൻ മക്ലടെ' കളുാം 'നമുക്ന്' മ്ലത്രാം 
അവക്ലശപ്പെടെ�്ലമെ്ല? നിസ്്ലരരുാം അപ്രസക്രുമ്ലയ 
'നമുക്ന്' മ്ലത്രാം? ഹരി� വൃഷെങ്ങളുാം നീല്ലക്ലശവാം അഭിജ്ല� 
വർഗ്ഗതെിനുാം? നിറങ്ങൾക്കുാം, ക്ലഴ്ചക്്ലർക്കുമിെയിൽ ഇതെര

സ�ീഷന്  മ�്ലപ്രതെിപ്റെ ചിത്രപ്രദര്ശനാം ഉ�ന്ഘ്ലെനാം പ്ചയ്യുന്നു
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പ്മ്ലരു മവർ�ിരിവന് എസന് െി ചിത്രങ്ങ
ളിലൂപ്െ രൂെപ്പെടുന്നുമണ്ട്ല? 'നരക
തെീയിൽ' അകപ്പെടുതെപ്പെടെവരുപ്െ
യുാം അകപ്ല ആക്ലശനീലിമയിൽ 
ക്ലഴ്ചകണ്ടിരിക്കുന്വരുപ്െയുാം വർഗ്ഗ
ങ്ങൾ �മ്മിലള്ള മവർ�ിരിവന്, ചിത്ര
ങ്ങളിൽ സങ്ല്പിക്പ്പെടുന്നുമണ്ട്ല?

ഏഴന്
ക്ലർെിവൽ ആമഘ്ലഷങ്ങളുപ്െ 

സ്ലന്ിദ്ധ്യപ്തെക്കുറിച്ന് െറയ്ലപ്� 
സ�ീശിപ്റെ പ്െയിറെിങ്ങുകപ്ള
ക്കുറിച്ചുള്ള ഏപ്�്ലരു ചിന്യുാം 
അപൂർണ്മ്ലെന്. കലയുപ്െ 'ക്ലർെി
വലീകൃ��്' പ്തെ ബ്ലക്ിൻ നിർവ്
ചിച്തുാം വിശദീകരിച്തുാം സവിമശ
ഷ്ലർത്ഥതെില്ലെന്. ഗ്ര്ലമീെമ്ലയ 
ഉത്സവ്ലമഘ്ലഷങ്ങൾ എമപെ്ലൾ 
എവിപ്െ പ്ക്ലണ്ട്ലെപ്പെടുമ്്ലഴാം ചില 
'കല്ലജസദ്ധ്ലന്ികർ' ബ്ലക്ിപ്റെ 
ക്ലർെിവൽ നിർവ്ചനാം അവിപ്െ 
അന്മ്ലയി പ്രമയ്ലഗിക്കുകയ്ലെന്. 
കല, ര്ലഷ്ട്രീയാം, സ്ലഹി�്യാം, സിനിമ, പ്െലിവിഷൻ - വ്യ�്യ
സ്മമഖലകളിപ്ല പ്രശന് നങ്ങൾ ബ്ലക്ിൻ ദർശനതെിലൂപ്െ 
െരിഹരിക്പ്പെടുപ്മന് ഉറച് മബ്ലദ്ധ്യാം െ്ലവാം 'ജസദ്ധ്ല
ന്ികർ' െലരുാം പ്വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടന്. ബ്ലക്ിൻ അവസ്ലന 
ക്ലലതെന്, സ്ന്ാം സിദ്ധ്ലന്ങ്ങൾ െലതുാം �ിരുത്തുകയുാം 
െരിഷന് ക്രിക്കുകയുാം പ്ചയ്�ന് ഇക്കൂടെർ മനസ്ില്ലക്ിയ 
ലഷെെമില. സ്റ്റ്ലലിപ്റെ മസ്ഛേ്ലധിക്ലര ഭരൊം നിലവിലി
രുന് പ്�്ലള്ള്ലയിരതെി ഇരുെതുകളിലാം മുപെതുകളിലമ്ലെന് 
ക്ലർെിവലീകരെപ്തെയുാം ബഹുസ്ര�മയയുാം അധിക
രിച്ന് �ന�്ലയ ഒരു ദർശനാം ബ്ലക്ിൻ രൂെപ്പെടുതെിയ�ന്. 
റ്ലബപ്ലമയയുാം മഡ്ലമസ്റ്റ്ലവന് സന് കിമയയുാം കുറിച്ചുള്ള െഠന
ങ്ങളിൽ അമ്ഹാം അവ പ്രമയ്ലഗിക്കുകയുാം പ്ചയ്തു. അവസ്ലന 
ക്ലലതെന് സ്റ്റ്ലലിപ്റെ �െവറയിൽ നിന്ന് മമ്ലചി�ന്ലയമശഷാം 
മുൻെന് എഴ�ിയ�ിൽ ക്ലര്യമ്ലയ പ്െ്ലളിപ്ച്ഴത്തുകൾ 
ബ്ലക്ിൻ നെതെി. ന്ലെൻ കല്ലരൂെങ്ങപ്ളയുാം ഉത്സവ്ല
മഘ്ലഷങ്ങപ്ളയുാം സ�ീശിപ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമ്ലയി െിന്തു
െരുന്നുണ്ടന്. എന്്ലൽ ബ്ലക്ിപ്റെ ക്ലർെിവലീകരെപ്തെ 
ആധ്ലരമ്ലക്ിയുള്ള സങ്ല്പനങ്ങൾ ഇവിപ്െ പ്രമയ്ലഗിക്കുന്�ന് 
അസ്്ലനതെ്ലവാം. നമുക്ന് വഴിപ്�റ്റുാം.

എട്ന്
മു്ന് സൂചിപെിച്�ന് മെ്ലപ്ല 'നിശേബ്ദ നിലവിളികൾ', 

ക്ലഴ്ചക്്ലപ്രയുാം മകൾവിക്്ലപ്രയുമല മ�ടുന്�ന്. അെിയന്ിര 
െരിചരെവാം ചികിത്സയുമ്ലെന് എസന് െിയുപ്െ കല ആവശ്യ
പ്പെടുന്�ന്. പ്ക്ലലപ്പെടുന് ഒരു മനുഷ്യമറെമയ്ല നദിയുപ്െമയ്ല 

മലയുപ്െമയ്ല  മരതെിപ്റെമയ്ല 
സാംസന് ക്ലരതെിപ്റെ ആപ്ക �പ്ന്മയ്ല 
നിലവിളി, നമ്മുപ്െ അെിയന്ിര 
ശ്രദ്ധയുാം ഇെപ്െെലമ്ലെന് ആവശ്യ
പ്പെടുന്പ്�ന്ന്, ചിത്രങ്ങൾ െറയുന്നു. 
'മനുഷ്യമഹ�്ാം' ഇന്ന് ഒരു പ്കട്ടുക
ഥയ്ലെന്. അവപ്റെ അല്പതെമ്ലെന്, 
നിലവിലള്ള സ�്യാം. അ�ിന്ലല്ലെന് 
ആളുകൾ നപ്ന് പ്ചറുതുാം, എടുപ്പുകളുാം 
വൃഷെങ്ങളുാം മലകളുാം നദികളുപ്മല്ലാം 
വലപെമുള്ളതുമ്ലയിതെീർന്�ന്. അഗ്ി
ജ്്ലലയുപ്െയുാം മഹ്ലപ്രളയതെിപ്റെയുാം 
സ്ലന്ിദ്ധ്യാം, എല്ലറ്റിപ്നയുാം അപ്രസ
ക്മ്ലക്ീതെീർക്കുന്�ന് സാംസന് ക്ലരാം 
മ്ലത്രമല, നിലനില്പന് �പ്ന് സന്ദിഗന്ധ
മ്ലയ അവസ്യില്ലപ്െന്ന്, ചിത്ര
ങ്ങൾ ഓർമ്മിപെിക്കുന്നു.

ഒൻപെന്
യഥ്ലർത്ഥതെിൽ സ�ീശിപ്റെ 

ചിത്രങ്ങളിൽ വരകപ്ളയുാം നിറങ്ങ
പ്ളയുാം മനരിടുന് സന്ദിഗന്ധ�പ്യ 

ഒരു ര്ലഷ്ട്രീയ പ്രശന് നമ്ലയ്ലെന് ന്ലാം സമീെിമക്ണ്ട�ന്. ര്ലഷ്ട്രീ
യമ്ലെന് സന്ദിഗന്ധ�ക്ന് അെിസ്്ലന ക്ലരൊം. വർഗ്ഗെര
മ്ലയ വ്യ�്യ്ലസങ്ങളുാം മമൽ-കീഴന്  അധിക്ലര ബന്ങ്ങളുാം, 
അ�്യന്ാം സൂക്ഷ്മ�രൂെതെിൽ, 'നിശേബ്ദ നിലവിളികളി' 
ൽ നിബന്ിക്പ്പെടെിരിക്കുന്നു. ക്ലൻവ്ലസിപ്റെ ഒതെ മദ്ധ്യ
തെിൽ, അധിക്ലരശക്ിമകന്ദ്രമ്ലയി, എരിയുന് അഗ്ികു
ണ്ഡാം സങ്ല്പിക്പ്പെടുന്നു. അ�ിപ്റെ �ീവ്ര�്ലെവാം പ്രക്ലശ 
വാം ര്ലഷ്ട്രീയ ഹിാംസമയയുാം സർവ്ന്ലശപ്തെയുാം പ്ര�ീകവൽ
ക്രിക്കുന്നു. �ീക്കുണ്ഡപ്തെ വലയാം പ്ചയ്യുന് പുരുഷന്്ലർ 
(അക്കൂടെതെിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീയില! അവപ്രല്ലാം 'െരവ്ലദ' തെിൽ 
മുഴകിയ ക്ലഴ്ചക്്ലർ!) അനുസരെയുള്ള ഉതെമ പ്രജകളുപ്െ 
നിഷന് ക്ിയ�്തെില്ലെന്. അവപ്ര ഇരുടെന് വലയാം പ്ചയ്യുന്നു. 
ഇരുടെിൽ െ�ിയിരിക്കുന്�ന്, ന്ലാം മു്ന് അെയ്ലളപ്പെടുതെിയ 
ഹിാംസയുപ്െ ബിാംബങ്ങൾ. മുന്ിൽ എരിയുന് �ീജ്്ലല
യുപ്െയുാം െിന്ിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന് �മസ്ിപ്റെയുാം, നടുക്ന് 
അകപ്പെടെ ആളുകൾ, ഉത്സവ്ലമഘ്ലഷതെിമിർപെിൽ ആഹ്്ല
ദിക്്ലൻ ഒത്തുകൂെിയവര്ലപ്െന് പ്ര�ീ�ി ഒറ്റമന്ലടെതെിൽ 
ജനിപെിക്കുന്നുണ്ടന്. എന്്ലൽ സൂക്ഷ്മമ്ലയ ക്ലഴ്ച ഭയപ്പെടുത്തുക 
�പ്ന് പ്ചയ്യുാം. �ീച്ചൂെിലാം, ഇരുടെിലാം, ആൾക്കൂടെതെിപ്റെ 
നിഷന് ക്ിയ�്തെിലാം, അസാംബന് ഭ്ലഷെങ്ങളിലാം ക്ലറ്റന് 
കെക്്ലതെ ജന്ലലകളിലൂപ്െ ക്ലെപ്പെടുന് മുഖഭ്ലവങ്ങളിലാം 
�ലമെ്ലയ വിഗ്രഹതെിലാം ക്ല�െപെിക്കുന് പ്ചണ്ടമമള ശബ്ദ
തെിലാം ഭീ�ി നിറഞ്ഞന് നില്ക്കുന്നു. മറ്ലമൻ ഭൂ�ക്ലലതെിപ്ല 
പ്ക്ലമള്ലസിയാം ക്ലഴ്ചകളിൽ ആവർതെിക്പ്പെടെ അെിമയുപ്െ 
ക്രുദ്ധവാം ദീനവമ്ലയ ഒരു നിലവിളിശബ്ദാം മ്ലത്രാം, ജനക്കൂടെ
തെിൽ എവിപ്െ നിമന്്ല, ഉയരുന്നുണ്ടന്!

സ്റാലിമറെ നസ്വച്ഛാധികാര ഭരണം 
േിലവിലിരുന്ന മതാള്ായിരതെി 
ഇരുപതുകളിലും മുപ്തുകളിലുമാണ് 
കാര്ണിവലീകരണമതെയും 
ബഹുസ്വരതനയയും അധികരിച്് 
തേതായ ഒരു ദര്ശേം 
ബാക്ിന് രൂപമപ്ടുതെിയത്. 
റാബമലനയയും നഡാനസ്റാ
വ് സ് കിനയയും കുറിച്ചുള് പഠേ
ങ്ങളിൽ അനദേഹം അവ 
പ്രനയാഗിക്കുകയും മെയ്തു.
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